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Tiirk paraSıi1ın kıymeti diişiiriilmiyecek 
FRANGIN DÜŞÜRÜLMESİ KARARINDAN SONRA , ............................................................. . 

" Türkce konuşalım ,, 
Fransa biitiin diinyaya Sinagoklarda Türkce 
bir beyanname neşretti lehine tezahürat yapıldı 
Fransa kontenjanları da kaldıracak 
Yeni para esaslarının HOKüMETiMtz 

KARARINI 

" Fransada bir Fransızın başka bir lisanla konuş
ması ne kadar gülünç ise, Türkiyede bir Musevinin 
Türkceden başka bir lisan kullanması o kadar 

garip ve o derece ayıpbr,, 

kurulmasına doğru vEanı Dün Musevi vatandaşların büyük Musevi hastanesi idarehanesinde, Fran 
oruç bayramı olduğu için bütün sina- sız tiyatrosunda ve daha başka büyük 

Türk lirasının diğer dövizlere nazaran kıymet nisbet
lerini Merkez Bankası vakit vakit ilan edecektir 

Aşağıda okunacak 
telgraf haberlerin -
den anlaşılacağı ü -
,zere Fransa hiıku
meti, Fransı7. fran -
gını yeni bir kıymet 
üzerinden tesbit ka
rarını vermiştir. Bu-
nun için Fransa hü
kumeti Amerika ve 
İngiliz maliyecileri-
le anlaşarak birta -
kım kanun projeleı i 
hazırlamış ve Fran
sa Parlamentosunu 
fevkalade bir top -
lantıya çağıımıştır. 

Anlaşılan bu kam.n 
ların Parlamentodan 
geçerek ayni gün
de frangın kıymetini daha aşağıda ye-ı olduğu için Fransa pazartesi günü bu 
ni bir had üzerinden tesbit edecektir. işi hallederek salı ~ü~ü neticeyi ilan e-
Fransada borsa halihazırda kapanmış (Devamı 8 ıncı sayfa~) 

A liye sarayı viliyetin 
karşısında yapılmıyor 

Yeni adliye sarayının Sultanahmette, hapishanenin 
yerine yapılmasına karar verildi. Hapishane ile 

tevkifhane birleşiyor , 
Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrününldeğil, Sultanahmetteki umumi hapis· 

Istanbulda yaptığı tetkikat netices!~de hanenin bulunduğ~ y~rde yapılmasına 
İstanbul Adliye sarayının Babıalide (Devamı 7 mcı sayfada) 

Dün Ha1kevinde ba yrama iştirak edenler 

Dil Bayramı her tarafta 
tezahüratla kutlulandı 

---
Başvekalet dün bir 

tebliğ neşretti 
Ankara, 26 (A.A.) - Başvekalet

ten 26/9/19 36 tarihile Lebliğ edil
miştir : 

1 - Yabancı dövizlerın kıymeti 

üzerinde, yeni tahavvüller vuku 
bulursa hükumet, Türk lirasıııın 

kıymetinde bu tahavvüllere tabi o
larak bir tenezzül yapmamaya ku -
rar vermiştir. 

2 - Hükumet, Türk lirasının bu 
günkü kıymeti, memleketin iktısa
di ve mali ihtiyaçlarına en iyi teka
bül ettiği kanaatindedir. 

3 - Türk lırası, altını tahvil o
lunabilir dövizlere izafeten, altına 
nazaran şimdiye kadar fiill olarak 
kazanmış olduğu müstakar kıymeti 
muhafaza edecektir. 

4 - Bu s dahilinde, Türk lira-
~ının diğer dövizlere na1.aran kıy
met nisbetlerini Merkez Bankası va 
kit vakit hesap ve ilan edecektir. 

Romanyalı bugün 
Y orgos ile.i 
çarpışacak 

lstanbulda iki maç yapan ve bu 
sporu sevenler arasında çok iyi tesir 
bırakan Rumen boksörü Teodoresku 
bugün üçü~cü maçmı saat (15) de 
Tak.sim stadyornunda kıymetli Rum 
boksörlerinden Yorgos ile yapacaktır. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

goklarda dini ayin yapılmıştır. mahallerde de ayin yapılmıştır. 

Galata ve Beyoğlu taraflarında otu- Bu arada Keneset İsrael sinagokun· 
ran 17 bin musevi vatand~ı istiap e· da Galata Musevi cemaati Reisi Mar
decek büyüklükte bir sinagok olmadı- sel F ranko ırkdaşlarına her yerde mu• 
ğından vilayetin müsaadesi tahtında (Devamı 7 inci sayfada) 

Zonguldakta müthiş bir facia 

Maden· ocaklarında bir 
tünel çöktü, 9 amele bir 
a da kömür har ne geldi 

Zongu1dııkta bir kömür ocağı (Yazısı 3 UncU sayfada)' 

l_ __ S_O_N_P_O_. S_T_A_'_n_ın __ A_t_ln_a_da_s_p_o_r_a_n_k_e_t_ı __ 

Ne netice alacağız? 
A 

Kafile reisi Vildan Aşir "Takımımız 

Meçhul 

en iyi formdadır. ,, diyor 
asker mezarına 
arasında en çok 

çelenk koyan milletler 
Türkler alkışlandı 

Muharririmiz , diğer milletlerin 
antrenörleriyle konuşmuştur. Hep
si iyi netice alacaklarından emin
dirler, bizim antrenörümüzde va-

' 

ziyetten ümitvardır. 
100 Metrede finala kalacağı

, mızı 800, 10,000 metrelerde 

{ı-ürklüğiin yeni varlığına kültürden bir temel kurmak istiyen b6yii~ 
~urtarıcı bundan dört yıl önce dil üzerinde çalışma yollarını açmıştJ 

Dün ilk Türk dili kurultayının açıl-,yük tezahüratla kutlulanmıştır. Türk 1 

dığı günün 4 üncü yıldön?.mü. idi. ~.u dili kurultayı aza~ar~, Halkevleri, \ie 
kültür günü yurdun her koşcsınde bu- (Devamı 7 mcı sayfada) 

ikincilik veya üçüncülük ala
cağımızı 4X400 de üçüncü olma
mız ihtimali mevcut oldugunu 
söylüyor, İrfan ile Fethi Atinaya 
henüz gelmediler merakla bek
leniyorlar. Son Posta, müsa
bakaları günü gününe ve en ufak 

:ır-ı..·ıt~PfLi,B~~~ teferruatına kadar okuyuculanna 
bildil'ecektir. [Yazısı 6 ci ı-ayfadıı] 

llaydar yüksek atlıyor Veysi gülle atıyor 



2 Sayfa 

Her_g~n ı 
Avrupanın yeni hadisesi: 
Fransız frangı düşüyor! 

•---Yazan: Muhittin Birgen-

H eni.ız vazıh haberler gelmcmış 

olmakla beraber, bu satırlaı ı 

yazıncaya kadar gelen haberlerden an
laşılıyor ki Fransanın Halk Cephesi hü 
kumeti, Fransada yapmak istediği ik
tısadi ıslahat ve iktısadi inkılap siya
setınde yeni bir adım daha atıyor. Bu a
dım, gerek ıktısadi ve gerek siyasi tesir 
leri itibarile Blum hi.tkümetmın şimdiye 
kadar aldığı tedbirlerin en mühimmı 
sayılacak olanıdır. 

* Gelen haberlerden tahmin edilebılır 
ki Jt'ransa, frangı Çekoslo\ akyanın, Bel
çikanın, ve İsveçin yapml~ olduklm. 
tarzda, yani, otomatik şekilde düşür · 
mek niyetindedır; halbuki İngiltere ve 
Amerika, başka yoldan gitmişler, ln
giliz lirasını ve doları yavaş yavaş dü
şürmüşlerdi. Fransa ise franlJın kıyme
tim ayni gunde muayyen bir hadde 
- ve galiba yüzde yirmi beş derecesin
de - düşi.ırmeği ve gene o hadde tesbit 
etmeği düşünmektedir. İngiltere ile A
merika, galiba, yapılacak işin büyuk
lüğünü düşünerek, etraflarım yokla -
ya yoklaya, memleketin kuvvetlerini 
ve ihtiyaçlarını ölçe ölçe hareket et -
meği tercih etmişlerdi. Fransa ise, 
Fransız piyasasının böyle tedrici bir 
düşüşe mütehammil olmadığ.n.. bilhas
sa sosyalistleı le sermaye sahipleri a -
rasındakı mücadele havasında bu işin 
nihayet bir ınilli para anarşisine gire -
bileceğini hesaba katarak dtişünme işı
ni bir hamlede halletmeği tercih et
mişlerdir. 

* Fransa Jıükfımetini bu karara sev -
keden sebepler, bu usule müracaat et
miş olan diğer memleketlerin kararları 
üzerinde hakim olmuş bulunan sebeple
rin aynidir: cMemleket parası ecnebi i
çin çok pahalı geliyor. Parayı düşürelim 
de iktısrıdi hayata bir hareket gelsin» 
düşüncrfil başlıca amildir. Hakikaten, 
Fransa. son zamanlarda Avrupanın en 
pahalı memleketi olmuştu. Bilhassa İn
giliz V'ı! Amerika paralarının düşmüş 
bulunrnaları, Fransayı bu memleket
ler karşısında büyük bir miışküle at
mıştı. Fransayı canlandıran İngiliz ve 
Amenkan turizmi durmu.~. İngiltere 
\

0e Aı nerikaya yapılan ihracat geniş 
mikyasta azalmıştı. Hükumet, demek 
oluycr ki, bunları canlandırmak isti -
yor. 'Bu canlandırmada muvaffak o1a
bileco.:k mi? Bunu bize istikbal göste -
receJ...tir. Fakat, başka memleketlerde 
bur_luvaların ellerile tatbik edildikler: 
için hayli mühim faydalar vermiş olan 
bu tedbirin Fransada Sosyalistler eliyle 
tatbik edilmekte olmasına göre netice
ô.c.ı şüphe etmek Iazımdır. 

* Hu şüphenin başlıca sebebi, Sosya -
li.nlere karşı zaten çok hiddetli bir va
zi.' ette bulunan seı"'mayedarlann bu 
yc-ni darbe altında büsbütün ateş püs
kiircceklerinin muhakkak olmasıdır 
Frangın böyle birdenbire düşürülüşü , 
s~rmayedarların hükumete karsı daha 
şiddetli bir mücadeleye giri~~elerine 
sebep olacaktır. Hem siyası, hem de 
mali ve iktısadi cepheden yapılacak bll 
hücum karşısında tabiatile Sosyalistler 
de tedbir alacaklar ve hütün bunlar 
.Fransada iki sınıf arasınd'l çoktanberı 
başlamış olan şicldetli bir mücadelenın 
büsbütün artmasını intaç edecektir. Bu 
bakımdan tereddütsüzce diyebiliı i7. 
ki Fransız hükumetinin alaca -
ğı karar bütün Avrupayı en 
yüksek derecede alakadar edecek 
bir hadise olacaktır. Fransı7. gibi para· 
yı santim santim hesap eden bir mill.:?
tin Sosyalist eliyle böyle bir darbeve 
uğramayı kolaylıkla hazmedebilmesi~e 
imkan yoktur. 

* 

SON POSTA 

Resimli Makale aMekl•p terbiyesi yetişmez ev terbiyesi de lazımla 

Eylul 27 

Her semte bir renk. 

e. Talu -
B azan, hiç güleceğim yokken, ga

zetelerde bizim belediyenin 
öyle icraat projelerile karşılaşırım ki, 
beni dakikalarca katıltır. 

:Mektep sonu, çocuk 
için eğlence, gülme baş
langıcıdır. 

Çocuk için mektep ne 
kadar lazımsa, gülüp eğ
lenme de o kadar lazım -
dır. 

l\f ektebi eğlence takip 
ettiği gibi eğlenceyi de 
çalışmak takip etmeli, 
yatmadan evvel babanın 
nezareti altında kitap ba
şına geçilmelidir. 

Bir çocuk yıl sonu sını
fını geçeme7-.-;e, kendisinin 
ve mektebinin olduğu ka 
dar evde çalıştmlnıama
sının da tesiri vardır. 

Bunlar öyle şeylerdir ki, çocuk bay
ramlarında birer gün için şakacıktan 
iktidar mevkiine geçirilen minicik 'av
rulardan sadir olsa, bütün yıl, mektep
te, arkadaşlarının sarakalarından ya
kayı kurtaramazlar. Dün de bu kanıl
dcn olarak, Akşam gazetesinde, ıJde
diyenin şehrin her semtini ayn bir ren
ge boyatmağa karar verdigıni lmı..l -

dum. 

Almanyada çok 
Yemek giyenler 
Arasında müsabaka 

Bu ayın son1arına doğru, Alman
yada beynelmilel bir yemek müsaba
kası yapılacaktır. Japonyadan, Arneri
kadan Fransa ve İtalya.dan gelen ahçı
lar gizli olarak kendi marifetlerini ya
pacaklar, ve sonra da bunu hakem hey
etine tattıracaklardır. 

Bu müsabaka ayni zamanda .şikem
perverlerin de müsabakası olacaktır. 

Mu•IUman an'anel•rlne baorı 
katollkler 

Karadağ, Yugoslavya, ve Arnavut
luğun müşterek hududunda oturan 
küçük bir millet vardır. O kadar az ve 
sessizdirler ki kendilerile dünyayı hiç 
alakadar etmezler. 

Bunlara Laroman'lar denmektedir. 
Aslen Katolik olan bu kavın Türkle· 
rin oraları zaptettikleri esnada resmen 
müslümanlığı kabul etmişler. Bunun
la beralber aslen katolik olmaktan da 
vazgeçmemişlerdir. 

Erkekleri ~pka giyip baş açık gez
dikleri halde, karıları, günah telakki 
ederek, saçlarını göstermezler. Kilise
ye giderler. Fakat öliUerin arkasından 
mevlud okuturlar. Ve ne dinde olduk
ları kendilerine sorulursa müslümanız 
derler. 

Av ruhsatlyeslnln men'tel 
Av ruhsatiyesinin hangi fikirden 

doğduğunu ve ne zamandanberi mÜS· 
tamel olduğunu bilir misiniz) 

Eskiden ava değil de silah taşıma
ğa ruhsat verirler ve silah taşıyanlar 
da çulluk ve tavşan vurabilirlerdi. Bu 
mi.isaadeyi Napolyon vermişti fakat av 
ruhsatiyesi Napolyondan evvel de var
dı ve dördüncü Hanri zamanında isti
mal edilirdi. 

Dördüncü Hanri ava meraklı idi ve 
fakat canından da korkuyordu , avda 
etraftaki avcılar tarafından suikaste 
uğrayabileceğini düşünüyordu. Onun 
için bu usulü ihdas etti. Ye yalnız iti· 
mat ettiği kimselere ruhsatiye verme
ğe başladı. Bilahare bu usul av hay
vanlarını korumak için kullanıldı. 
······························································ bizim hükiımetimizin arzusuna tabidir. 

·-- . 
HERGüN BiR FIKRA 1 

Babam! 
Küçük Güven bu sene ilk defadır 

mektebe gidij•or. Dersler o kadar 
güç, muallim öyle göründüğü ko -
dar sert değil ama, mektebin melın
bcti, henüz buna alışık olnuynn Gii
veni ürkütüp, hazan ta~ırtmakta· 
dır. 

Geçen gün, basit bir eşya ve tal>i· 
nt dersi var. :Muallim Güveni ayağa 
kaldırp soruyor : 

- Ayağındaki kunduralar ne ile 
yapılnuştır ? 

- Deriden. 
- Ne derisi? 
- Öküz. 
- O halde yediğin etle. giydigin 

kunduraları sana hangi lıayvan ve
riyor ? 

- Babam! ·-------------· 
• Evlatlarını düşünen 

baba 
• Toprak giyen insanlar 
e Dünyanın en süratlı 

Motörü 
* Eğer herhangi bir baba 173:3 se

nesinden 1753 senesine kadar her sene 
yüzer lira bankaya koymuş olsaydı, 
biriken iki bin lira. 1 !J35 senesinde 
:~ 1,503,000 lira tutardı. 

* Kine zencileri, Hintlilerin ve Ca
valıların bir kısmı, T ongozlar toprak 
yemektedirler. 15 inci asırda Jsveçin 
.şimalinde de toprak yendiği anlaşıl
maktadır. 

*Mis Amerika ismindeki deniz mo· 
törü saatte 193 kilometre sür'at yap· 
mıştır. Boyu 17 metredir. Motörün 

Son günlerde Avustralyada tesa
düfen garip bir şehir bulunmuştur. Şe
hirde belediye riyaseti, polis müdüri
yeti itfaiye teşkilatı da yokmu.ş ... 

Bundan başka şehrin ahalisi arasın
da da işsiz, mücrim ve d'ilenci bulun· 
mamakta ve bunlaT da pek mes'ut bir 
hayat sürmekteymişler .. 

Bu garip şehir Sidney'in dört yüz 
mil uzağındadır. İsmi de Kalaaeberri
dir. Avustralya hükumeti şimdiye ka
dar böyle bir şehrin mevcudiyetinden 
haberdar olmadığından mümessil de 
göndermemiştir. 

Bu şehrin halkı son sistem hastane
lere. su yollarına ve elektrik tesisatına 
malik olmakla iftihar etmekteymişler. 
Memleketlerinin keşfi üzerine sakin 
hayatlarının bozulacağından korkma· 
ğa başlamışlardır. 

Filhakika Avustralya hükumeti 
Kalaaeberri şehrinin mevcudiyetini ha
ber alır almaz şimdiye kadar vergi ver
miyen bu şehir ahalisinden mütera
kim vergilerini toplamak üzere tahsil
darlar göndermiştir. 
Allah tarafından ilsen 8Grenen 

haata k ız 

kuvveti 6800 beygirdir. Yani en kuv· Bugünlerde Fransız doktorları, çok 
vetli lokomotiflerin üç misli kadar kuv- garip bir vak·a karşısındadırlar. Bu 
vetlidir. vak·anın kahramanı Lanieppe'li küçü~ 
Karencalar bir cin• mavi çlçell cük bir bahçıvan kızıdır. İsmi de Mar-

hlmaya edlyorlarmıt sel'dir. 

Muhassenatını idrak edemediğim bu 
kararın. Ürbanizm denilen şchiı cilik 
bilgisinin tedevvünündcn önce tanzim 
edilmiş bir belediye kanununun icabatı. 
na istinat ettirilmekte olduğunu gaze
te yazıyor. 

O belediye kanununda, şimdiye ka
dar ihmal edilmiş, acaba bir bu mu 
vardı? Sokakların tamirı, çöplerin 
kaldırılması, yazın <:addelerin sulan -
ması, esnafın kontrolü, çukurların dol
durulması gibi şeylerin o kitapta yeri 
yok ta, sade İstanbulun deli alacasına 
döndürülmesi mi yazılı ? 

Ne ise, belediye bir defa kararını 
vermiş: İster istemez elvan değiştire
ceğiz. Hatta bunun için, hangi semtin 
ne renge boyanacağını tayin maksadi
le bir de komisyon teşkil edilecekmiş. 

Bana kalırsa buna hiç lüıum yoktur. 
İstanbul semtlerinden birçoğunu, al -
maları iktiza eden rengi kendi adların
da taşırlar. Buna binaen: 

Karagümrük siyaha, Sarıgüzel altın 
rengine, Altay kırmızıya. Ye§ildire:tC, 
hacı kapısı gibi yeşile, Akbıyık beyaz~, 
Tahmis kahverengine, Alacamescit 
muhtelif renklere, Kızıltoprak ki
remidi renge, Kanlıca koyu vişne çü
rüğüne, Kuzguncuk parlak sepya ren
gine, İncirköyü mora boyanmalı, Tah .. 
takele, sadece cll~lamnalıdtr. 

Eski Toptaşı ve şimdiki Bak1rköyü .. 
ne gelince, oraların rengini, hastalari· 
le bilmüşavere muhterem Profesör 
Bay Mazhar Uzman tayin eder ! 

'~-
~. /czk. 

---············--··········-····-····-----··---
Biliqor Mu&unrız? 
1 - İskenderon sancağında ne kadar 

insan yaşar?. İskenderon nesile mcş -
burdur, hangi memleketin kapısı sayı
lır, yalnız İskenderon şehrinin nüiusu 
ne kadardır? 

2 - (Maviler ve Yeşiller nedir, ta
.rihte bu ismi kimler almıştı? 

3 - Anadolunun Frenkler tarafın
dan kullanılan diğer isimleri hangile
ridir? 

(Cevablan yarın) 
Karıncalar ile bir cins mavi çiçek- Marsel bundan tam beş sene evvel, * 

ler arasında gayet garip bir dostluk bir gün ormanda gezmek için yola çık- (Dünkü Suallerin Cevablnr•) 
mevcut bulunmaktadır. Bu mavi çi- mış. Yolunu şaşırmış, bir daha dönme- 1 _ Şimdiki Sivastopol şehrinin bu-
çekler karıncalar tarafından hususi bir miş. Anası babası merak etmişleT, a- lunduğu yer eskiden bir köydü. İsmi 
himaye görmekte ve bir çok düşman- ramı~lar, nihayet kızcağızı bir ağaç di- Hocabey köyü idi. Osmanlılar buraya 
larından muhafaza edilmektedir. binde açlıktan ve yorgunluktan ken- bir kale yapmışlar, bu kale sayesinde 

Bazı böcekler bu mavi çiçeklerin dinden geçmiş bir halde bulmuşlar. uzun seneler Azak denizine hakim ol -
bilhassa ipeklerini yiyerek telef et· Eve getirmiş1er, doktor çağırmışlar, muşlardır. Bilabara Ruslar tarafından 
mektedirler. Karıncalar da, böceğin, kızcağız kendisine gelmiş ve iyileşmiş bu kale yıkılarak yerine bir tersane 
mavi çiçeğe musallat olduğunu hisse- se de artık hafızasını kaybetmiş daha ,şehri kurulmuştur . 

k ki f ' k d ' 2 - Rusyada ilk defa donanım~ ku • der etmez ar a aya arı ile çiçeğe ya- enası onuşmasını a unutmuştur. 
1 

d b. t 
1 

k b .. 
k kl ·1 ki h B d b. d b. k h ... fı Tan ve tersane er e ızza ça 1şara u-pışara ön aya arı e yaptı arı are- u sene e ır en ıre te rar a - ük" b. f.l t . ed ç B.. ük. p t 

bö k k k k 
y ır ı o esıs en ar uy e -

ketlerle .. ceği or utup açırma ta- zası yerine gelmi' ve konuşmağa baş- ro'dur. 
dırlar. Eğer bu suretle böceği kaçıra- lamıştır. 3 _ Birinci Gelase 462 _ 496 da pa-
mazlarsa üzerine hücum edip kovala-· Buraya kadar vak· ada hiç bir fevka· palık makamını işgal eden zattır. ikınci 
maktadırlar. ladelik yok değil mi~ Fakat, kaza anı- Gelase de 1116 den 1119 a kadar p=ıpa-

Karıncalar bu hizmetlerinin müka- na kadar, mahalli şive ile yalnız Fran- lık yapan adamdır. 
fatı olarak bu mavi çiçeklerden çıkan sızca konus,an kız, iyileştikten sonra __ ........... - ................................... --

Hükumetimizin bu husustaki fikirleri d ı 
bir mayii emmektedirler. tam Paris Fransızcası ile konu~magva, Eskiden de eyr1 ratak 0 •arı ise malUm olduğuna göre bizim para • k 

sahiplerimizin Fransanın son kararın- Karıncalar sanki müstemlekeleri i- ayni zamanda mükemmel ve silis İtal- ro rr u l 
dan dolnyı telfışa düşmelerine en kil - miş gibi çiçekleri müdafaa edip sonra yanca ve Rusça da tekellüm etmeğe Asrımızda yatak odalarının mahrc· 
çük bir sebep dahi yoktur. da onlardan istifade etmektedirler. başlamış. mi yeti vardır. Fakat buhran bu mah· 

Bu tedbirin, bizim işlerimiz üzerin- remiyeti izale etmP.:~ başlamıştır. Ev-
de yapacağı tesir ne olabilır ? Eğer bev- r vela yemk odalarile salonlar birleşmiş, 
nelmilel para kıymetleri eskı zamanl~r- İ S T E R İ N A N İ S T E R İ N AN M A J şimdi de yemek odalarına konan bir 
da olduğu esaslar dahilinde cereyan et- şark kanapesi yemk odası, salon ve ya• 
seydi, kıymeti Fransız frangına göre İstanbula yeni gelmiş bir ecnebi anlattı : görüyordu. Bu apartıman için bütün masraflar dahil ol- tak odalarını da birleştirmiştir. 
hesap edilen paramızın da onunla be- cPeştede ~edi odalı geni.~ bir apartımanda oturuyor - mak üzere ayda 75 lira veriyordum. İstanbula gelince bu Eskiden Fransada yatak odası sa• 
r~ber düşmesi lfimngelirdi. Fakat, şim- dum. Kalörlferl, asansörü, gece gündüz sıcak suyu vardı. şekilde bir apartıman aradım, ancak iki tane bulabildim. f 1 kah ı d. 
dı bu eski öıc,u··1erı·n m,:ın"sı k"lınamı-: K 160 d lon gibiydi. Misa it er oraya u e ı-

"' " !. Her odası giineş içinde yıkanıyor, her penceresi Tunayı irası için de ayda lira iste iler.• b. 
olduğu için bizim paramız bu sukut~ l ~ TER l NAN l S TER J NAN M A l lirdi. Düğünlerde, kızın anası ır ya• 
takip etmivccektir. Bizd~ paı anm kıv- j takta, gelin de başka bir ~atakta yatar• 
metinin düşmesi veya kalkması anc~kı~--------------------------,--------------------~ misafirleri kabul ederlerdi. 
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ispanyada bir şehir ·daha 

tahrip ediliyor 
Dün Bilbao şehri havadan bombardıman edildi. Şehrin J 

bir çok yerleri tahrip edilmiştir 
Lond.ra, 26 (Hususi) - Bugün iki de

fa Bilbao üzerine uçuşlar yapan asi tay 
l'areler, şehri bombardıman etmişler 
\>e hayli tahribat yapmışlardır. Tayya
l'eler şehre 1 50 bomba atmışlardır. 100 
kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. 

Bu arada.İngiliz konsC>ıoshanesi de 
hasara uğramıştır. 
Şehrin muhtelif yerlerinde yangın 

Çıkmış olduğu haber verilmektedir. 
Diğer taraftan, hükumet kuvvetleri 

d.e Ovıedo üzerine ilerlemektedirler. 
l'oledo cephesinde de asilerin ileri ha
reketi eevam etmektedir. 

İtalyan konsolosu tevk;f edildi 

Paris, 26 (A.A.) - Matin gazetesi
nin haber verdiğine göre, Barcelone' -
daki İtalyan konsolosu bu şehirde tev
kif edilmiştir. 

Bir İspanyol harp gemisine ateş 
Londra 26 (A.A.) - Cebelüttarıkta ' . 

demirli bulunan bir Ingiliz harp gemi-
si, Nasyonalistlerin ateşinden kaçarak 
İngiliz kara sularına girmiş olan «Almi
cante Ferendia» adlı kızıl torpido çeke 
rine ateş etmek mecburiyetinde kal -
mıştır. 

Yeni bir Cumhurjye-t 
Paris 26 - Santander·de bir Bask 

' müstakil Cumhuriyeti ilan edilnıiştir. 

Kıskanç koca karısının 
yüzünü kezzapla yaktı 

İzmir, 26 (Telefonla) - Aşkın sebe
biyet verdiği bir davaya Adliye taraf m 
tian el atılmL]tır. Davacı tütün mağa
tasında çalı.şan Hayriye adındcı. bir ka
tlındır. Hayriye üç yıldanbcri Faik a
dında bir gençle evlidir. 

Genç kadın son günlerde eski nişan
lısı Cemale rastlamış ve eski h<Jtırala
:rı kabarmıştır. Kadının bu yüzden hu
zuru kaçmıştır. Bir müddet sonra son 

Fransızlar 1 

derece kıskanç olan Faik, kansının Ce
mal ile konuştuğunu haber alınca de
rin bir yeise kapılarak Hayriyenin yü
zünü çirkinleştirmek için bır şişe kez
zap tedarik etmi~ ve karısının yüzünü 
tehlikeli surette tahrip etmiştir. Bu -
nunla hırsını yenemiyen Faik kansı
nın eski nişanlısı Cemali de yaralamış
tır. 

Başbakan Şarka 
gidiyor Edenin nutkundan 1 

Hoşlanmadılar 
Faris, 26 (A.A.) - umumi dikkat, İsmet İnönü dün Ankara

lç siyasaya teveccüh etıni~ bulunduğun daki Harbiye mektebini 
dan Edenin nutku ancak birkaç gazete gezdi 
tarafından tahlil edilmektedir. . Ankara 26 - Başbakan İsmet İnö -

Journal, Eden'in Milletler Cemiyeti nü şark vilayetlerinde bir tetkik se -
statüsü ile Versay muahedesinin ayrıl- ,yahaUne çıkmaktadır. 

. . . . Başbakan Ankaradan trenle doğru-
tnasını ıstemekle, muahedelerm tadilı M 1 t 'd k d d El"' 

y • • ca a a yaya gı ece , ora an a a -
.Yolunu açmış bulundugu kanaatını ziz ve Diyarıbekire geçecektir. 
izhnr ederek «Eden bu gibi tedbirlerle Başbakan bugün mutat at gezinti -
llmumi endişeyi bertaraf edeceğini mi !erini yaparken yeni Harbiye mektebi 
sanmaktadır?» sualini sormaktadır. ,binasını gezmiş, harbiyelilerin yerleş-

Echo de Paris gazetesi, bu nutkun ,meleri ile alakadar olmuş ve ü:krar ge
leceğini vadetmiştir. 

Avrupa işbirliğini ileride zaafa düşür- - --- ---------
ıncsinden korkmaktadır. 

- --··----------

''Beni enjeksiyonla 
idam ediyorlar,, 

lzmirde hastahaneden ka
çan bir delinin saçmalan 

lzmir, 26 (Telefonla) - Bugün, 

Memleket hastanesi deliler kovuşun

dan Mustafa isminde bir deli duvar· 

dan atlıyarak kaçmışsa da derhal ya· 
kalanmıştır. 

Deli kendisile görüşenlere 
söylemiştir : 

şun lan 

- Beni enjeksiyonla idam etmek 
istiyorlar. Doktorlar canavardır. İdam 
ı:nahkeme kararile olur. Halbuki beni 

karar almadan enjeksiyonla öldürüyor

lar. Memleket hastanesinde engizisyon 

yapılmasına mani olun.)) 

Mustafa ileri bir deli olduğundan 

sıkı nezaret altına alınmıştır. 

Yunanistanda büyük bir 
miting yapılıyor 

Atina, 2() (Hususi) - Önümüz· 
deki cuma günü Sindagma meydanın
da yapılacak miting'e Yunanistanın 
bütün belediye ve nahiye reisleri, es
naf ve san 'at tesekkülleri istirak ede-. . 
cektir. Mitingde ahali ile bu teşekkül
ler rejim değişikliğinde hükumet ile be
taber olduklarını izhar edeceklerdir. 
Bu toplantıda Beşvekil de ehemmiyet
li bir nutuk söyliyecektir. 

Atatürk, Yugoslavya 
Nazırına fotoğraf lorını 
Hediye ettiler 

Belgrad, 2G (Hususi) - Türkiye
nin Belgrad elçisi Bay Ali Haydar, el· 
çilik baş katibi Nuri Şefkati ile birlikte 
Yugoslav nazırlarından Doktor Şevki 
Behmeni ziyaret etmişler, ve kendisi· 
ne Türkiye Cumhur Başkanı Atatür
kün imzalı bir fotoğraf mı hediye et· 
mişlerdir. Bu fotoğrafın çerçevesi gü
müs üzerine altınla islenmistir. Bun-. ' . 
dan başka bir de albüm hediye edil· 
miştir. 

Şevki Behmen bu hediyelerden do
layı fevkalade mütehassis olmuş, de
rin şükran duygularının Atatürk' e ib· 
lağım sefir Bay Ali Haydardan bilhas
sa rica etmiştir. 

Şevki Behmen bir kaç ay evvel Tür
kiyeye gelmiş ve epey zaman Türkiye· 
de kalmıştı. 

-------------

A ptalirmağı taştı 

Civardaki tarlaları su bastı, 
300 bin lira zar ar var 

Tokat, (Hususi) - Çar~amba kaza
sına bağlı F .nzalı ve Gölciğaz, İnnak 
sırtı ve Dikuıyık ha\·alisindeki Aptalir
mağı ile anılan çay bir hafüıdan beri 
fasılasız yağan yağmurlardan ölürü 
taşmış, araziyi su kaplamış, mahsulat 
harap olmuştur. Bu zarar tahminen 
300,000 liradır. Bilhassa Tatallı, Keh
yalı köyleri hayli zarar görmü~tür. Ha
len tarlalar su içindedir. Bu yüzden 
Çarşamba hattına günde beş kere sefer 
eden tren şimdi ancak iki defa gidip 
dönmektedir. 

SON POSTA 

Yunanistanda 
Yeni rt:jim 
Metaksas: " Proletarya 

zehniyetini ortadan 
kaldıracağız,, diyor 

Atina 26 (Hususi) - Yunanistan 
Başvekili General Metaksas Hitlerin 
resmi gazetesi olan Fölkişer Beobah
ter' in muhabirine beyanatta bulunarak 
şu sözleri söylemiştir: 

- Komünistlik Yunanistanda mah· 
vedilmistir. Artık bir daha hasmı kal· 
dırama;. Emniyet müsteşarlığ~ komü
nistleri takip etmektedir. 

Yeni rejimin şekli korporatif ola
caktır. Her vilayette müstahsil ile miis· 
tehlikler arasında teşekküller kurula
cak, ve bu teşekküller bir güıı parla· 
mentoya benzer bir şekil alacaktır. 

Ayni zamanda memleketin canlı a· 
nasırından da büyük hir devlet partisi 
kurulacaktır. 

Proletarya zihniyetinin de ortadan 
kaldıracağız, bu fikirleri yüksek mek
teplerin mezunları neşretmektedirler. 

Onun için gençlerin tahsil ve terbi
yesinde de esaslı değişiklik husule ge· 
tirilecektir. 

Harici siyasette tebeddül edecek 
hiç bir şey yoktur. Sulh istiyoruz. Bir 
Balkan ve Akdeniz devleti olmak itiba
rile taahhütlerimize kat'i surette riayet 
edeceğiz.)) 

Gümüşhane ye 
Kar yağdı 
Gümüşhane, 26 (A.A.) - Bir hafta

dan beri devam eden soğuk dalga~ı. 

dün gece şiddetini pek ziyad~ artırmış 
ve bütün vilayete kar yağm1ştır. Bü
tün ağaçların dalları kırılmış ve mey
valar pek büyük hasara uğramıştır. 
Harmanlar ve mezruatın bir kısmı da 
kar altındadır. - ----·---------

Bir haftada 204 
kaçakçı yakalandı 
Ankara, 26 (A.A.) - Geçen bir haf

ta içinde gümrük muhafaza örgütü; be
şi ölü, biri yaralı 204 kaçakçı, 5.811 ki
lo gümrük kaçağı, 283 kilo inhisar ka
çağı, 35.150 defter sigara kağıdı, 366 
Türk lirası, 12 altın lira, 1 1 silah, 196 
mermi, 2 sandal ve 89 koyun ile 1 1 1 ka 
çakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Zonguldakta 
Miithiş bir, facia 

Zonguldak 26 (Hususi muhabiri· 
mizden - telefonla) - Bugün Kilim· 
li maden ocaklarında müthiş bir grizu 
faciası olmuştur. Vak' anın cereyan 
sekli sudur: . . 

Kilimlideki maden tesisatına ait bir 
ocakta kömür çıkarılmağa çalışılırken 
fazla miktarda birikmiş olan grizu ga
zı anlaşılamıyan bir sebeple birdenbire 
patlamıştır. Bu patlama o derece müt· 
hiş olmuştur ki tesir ettiği saha dahi
linde çalışan ameleden dokuz kişi bir 
anda kömür haline gelmişlerdir. 

Grizu alevile yananların hüviyet· 

leri henüz tesbit edilemediği için bun· 
ların isimlerini tesbit etmek maalesef 
benim için mümkün olmamıstır. Bun· 
!ar, yedi Türk amele ile İsmail adlı bir 
maden çavuşu ve Civani adh ve İtal
yan tabiiyetinde diğer bir çavuştur. 

Konuşma 

Mevzua bağlanmak 
Nurullah Ataç 

Bir hikayede, romanda anlatılan va
kaların, şahısların muayyen bir zaman 
ve mekfuıın adetlerine, insanlarına uy
gun olması lazım mıdır? Bu mesele çok 
münakaşa edilmiştir ve herkesin kabul 
edeceği bir neticeye varmadan hiç şüp
hesiz ki daha çok zaman münakaşa e
dilecektir. 

Gerçi sanatin gayesi imanın ebedi 
hallerini tesbit etmektir. Zaman ve 
mekan değişir, insan oğlu «ebedi» dir ... 
Bütün bunlar ve buna benzer sözler 
doğru olabilir; fakat hayali denecek ka
dar nazari bir tarafları vardır ki o da, 
zaman ve mekan şartlarına tabi fani in
sana itibar etmeden, ona bakmadan e -
bedi insanı tasvir etmek kabil oldu -
ğunu zannettirmeleridir. Me\'cut eş -
yadan hariç, onları cami olmıyan bir 
«tabiat» tasavvur olunamıyocağı gibi 
insanların şu veya bu hallerini de ihti
va etmiyecek mücerret bir «insan oğ -
lu» yoktur. İnsan oğlu, bütün hususi -
yetleri, bütün değişmeleri ile beraber 
insanların hepsidir. Hakikatin küllünü 
değil, ancak cüzülerini görmek ka -
bil olduğunu, küllü de yine o cüzüler 
arasından sezebileceğimizi söylerler. 
Onun gibi ebedi insan oğlu da ancak 
fani tecellileri arasından sezilip anlaşı
lır. Biz onu bulmak için daima zaman 
ve mekanın mahsulü, esiri olan fani in
sana bakıp onu tasvir etmeliyiz. 

Son zamanlarda tekrar alevlenen 
«milli edebiyat» meselesi de bu dava -
nın, bence mübhem ve kanşıklığı:ı. se
bebiyet verecek kelimelerle vazedilmiş 
bir şeklidir. Dikkat edilirse !."'Örülür ki 
«Milli bir edebiyat isteriz, diyenlerin 
eski veya bugünkü edebiyalnmzda bu
lamadıkları başlıca şey, Türk cemiye -
tinin hususiyetleridir. Hakları da var
dır: açın divanları, yazıldıkları zama
nın ahvali, hususiyetleri hakkındr. de
ğil, yazanların şahsi endişeleri hak
kında bile açık bir haber bulamazsınız. 
Bugünkü edebiyatımız da, bu mana da 
«mevzusuzluk» tan tamarnile kurtula
mamıştır. Halbuki kendimizi bir mev -
zua vermek, yani sadece hayalimizi ve 
içimizi değil, gördüğümüzü yam1ak la
zımdır. 

Gördüğümüzü dedim; gördüğümüz 
Türkiye'den, Türk milletinden başka 
bir yer, bir cemiyet de olabilir. Şüp -
hesiz; fakat ferdin en iyi tanıdığ~. en 
iyi anladığı yer kendi memleketi ol -
duğundan kendimizi bir mevzua bağ
ladığımız zaman tabiatile en ziyade 
Türkiye'den. Türkiye insan.larından 
bahsedeceğiz. Bilmem söylemeğe ha
cet var mı? o edebiyatın muhakkak 
Türk milletine bir kaside, bir aşk ilam 
olması lazım gelmez. Mevzuu gördüğü
müz gibi, samimiyetle, h1slerimizden 
ve peşinhükümlerimizden mümkün ol
duğu kadar kurtularak yazmak... Bir 
mevzua bağlanmak elbette ki onu sev
mekle olur; fakat bu nevi sevgi, doğ -
runun hiç bir parçasını fedaya. gizle -
meğe razı olmıyan bir sevgirlic. Memle
ketimizden bahseden hikayelerin, ro -
manların bir çoğu bize «mevzu» suz, 
yani hayali gibi geliyor; gerçekten de 
öyledir, çünkü Türk diye, Türk köyü 
diye bize olanı, görüleni değiı, birer 
mücerret mefhumu tasvir ediyor. 
Edebiyatımızda rahatsızlı.k, «mevzu

suzluk» tan, bir mevzua bağlanmayı 
bilmediğimizden geliyor. TOrk edebi
yatı onu bulduğumuz zaman doğacak
tır ve o zaman göreceğiz ki ona bir de 
«milli» diye bir sıfat ilav~ etmek lü -
zumsuz, manasızdır. 

Habeşistanda 
Harp Yeniden 
Başlıyor 

Patlamayı müteakıp kaza yerine git- 30 bin Habeş, mukabil 
mek isteyen maden mühendisi, biri-
kintilerine rastlanan grizu gazının te- taarruza geçiyorlarmış 
sirile zehirlenerek yere yıkılmış ve ha- Portsait, 26 (A.A.) - Reuter Ajan-
yatı güçlükle kurtarılabilmiştir. Kaza· sı muhabiri bildiriyor: 

Garbi Habeşistan hükuınctinin Gore 
ya kurban giden bu dokuz kişiden an· üzerine yürümekte olan İtalyan kuv -
cak beşinin cesedi çöküntü ve ankaz vetlcrini tevkif için bir mukabil hü -
arasından çıkarılmış, ·diğer dördünün cum yapılmasını emrettiği ri\ ayet olu-
cesedi henüz bulunamamıştır. nuyor. Negüsün damadı Ra.; Desta ile 

Göçük yıkıntılarını açmak ve ocağı Ras Kassanın oğlu Ras Aberra otuzbin 
temizlemek için şu anda amele, made- muhabiribin başında olarak bu muka
nin içinde gaz maskelerile çalışmakta· bil taarruzu idare etmekte imişler. 

dır. s· T·· ld D s· K Old i:~·~·~~·:·ıd~·;;i·;·;~·;;;;··~·i;:;~;:··b·i·;·:~;: 
1r une e e ır aza u. l .. ) .. 

e o mus iki amele de yaralanmıı::tır. 
Bundan başka gene bugün Çatalağ· '' T 

zı • Zonguldak arasında delinmekte o-1 A. 

Sayfa 3 

E 
• Yürümeyen bir 

manevra 
eı Amerikada sağ ve sol 
dava~ı 

e Titülesko ve iktidar 
mevkii 

H abeş delegelerinin bu defaki 

Cemiyeti Akvam toplantısına 

kabul edilmeleri gösteriyor ki İtalya· 
mn, bu cemiyet mesaisine iıjtirak etme· 
yi bir pazarlık mevzuu olarak ileri sür
mesinin hiç bir faydası olmamıştır. Ha· 
beş harbi münasebetile Cemiyetten çe· 
kilen İtalya, malilln olduğu üzere, bu
radan büsbütün ayrılmış değildir. Ce
miyetin mesaisine karşı bir nevi boy
kot halindedir. Avrupa işlerine düzen 
vermeyi İtalyanın da iştfrak edeceği 
mesai birliğinde bulan İngiltere ve 
Fransa, onu buraya celbetmeyi fayda
lı bulmakta, o ise, kendisini naza çeke· 
rek dileklerini bu suretle yerine ge -
tirtmek istemektedir. Nitekim, Habeş 
murahhaslarının konsey top!antısının 
dısında bırakılmasında ısrar gösterme
si· bundan ileri geliyordu. Fakat Ce
miyetin salahiyetnameler komitesi, bu 
n.anevraya kapılmadı ve böylece i~in 
.hali Lahe~' adalet divanına bırakıldı. 

Filvaki arazisi istilaya uğra mı~. olan 
Habeş gibi bir devlet murahhaslarına 
yapılacak muamele bir hayli müşküldü 
ve İtalyanın bundan istifade etmek is 
temesi de, kendi menfaati bakımından 
pek elverişli idi. Ne çare ki manevra 
yürümedi ve dava, muallakta kaldı 
Habeşin istiklali de, böylece, tanınmak· 
ta berdevam bulunmuş oldu. 

* Amerika Cumhurreisinin intihabı da 

Amerika seçi· 
mlnde sal 
ve solcular 

bütün dünyada ce 
reyan etmekte bu 
lunan sağ - sol 
kavgasının tesira 

tından masun bulunmuyor. Nitekin 
devlet velayetini ve alakasını ~im· 
diye kadar Aınerikada görülmemi~ 

bir surette hemen her sahaya teş · 
mil etmek isteyen bugünkü Cum
hurreisi Roosevelt 'e karşı Cumhu
riyet fırkasının namzet çıkardığı Lan
don, bu el uzatışa şiddetle muhalefet 
ediyor ve Roosevelt 'i komünist olmak
la itham ediyor. Amerikalıların «radi
kal• diye tavsif ettikleri bir komünist 
ile Reisicumhw· Roosevelt arasında 
muhakkak ki dağlar kadar fark vardır. 
Fakat Roosevelt yeni cereyanlara kar
şı bigane kalmak istemi ·en bir dimağ
dır ve onun bu merakını tam bu fır· 
sattan istifade ederek istismar etmek 
isteyen hasımları, Reisicumhur seçimi· 
ni de, nisbi bir sağ - sol kavgası haline 
sokmuşlardır. Fakat bu seçime şimdi
lik verilmek istenilen bu mohiyet hiç 
te yerinde değildir. Çünkü mücadele, 
her ikisi de f erdi~·etçi olan sadece iki 
fırkanın karşılaşmasına inhisar etmek1 

tedir. 

* Bir ara, bazı gizli siyasi teşekküllerin 

TltUleskon un 
mevkii iktidar 

harsı 

suikasdine uğra· 

dığı sanılan eski 
Romanya Harici
ye Nazırı Tftüles-

ko'nun yavaş yavaş iyileştiği göı ülü
yor. Ayni zamanda sabık nazırın, öy
le sanıldığı gibi karanlık bir kasde uğ
ramadığı da sabit oluyor. Rah::ıtsızlığı
nın, evvelce kesif mikdarda aldığı ba
zı ilaçlardan ileri geldiği anlaşılıyor. 

Titülesko, iktidar mevkiinı sevmekle 
şöhret almış bir adamdır. Kendisinden 
ümit kesilmişken, hakkında beslenen 
bu kanaati kendisine anlatmış ve fik
rini sormuşlar. O da : 

- Ben, demiş; garson olmayı, nazır 
olmaya tercih ederdim. Hayatında be
nim kadar istifa etmiş bir başka nazır 
gösterirlerse, ben de, bana atfolunan 
mevki düşkünlüğü isnadını kabul ede
rim.» 

Filvaki, Titülesko, Avrnpa nazırları 
arasında en fazla istifa etmiş bir na· 
zır olarak tanınmıştır. 
-------------
Çekoslovakya Genel Kurmay' 

Baskt~ıı Par1ste 
' Faris, 26 (A.A.) - Çekoslovakya ge-

nel kurmay başkam General Kejol bu
gün Parise gelmiştir. 
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r ŞEBi ABIRLEBİ 
Konservatuar 

için bina 
Pilavda cam 
çıktı diye ..• 

Üniversitede 
toplantı 

Muaddel Ceza 
Kanunu 

Bu toplanhda fakültelerde Ay başında tatbik edilecek 
tapılacak ıslahat proğramı kanun mühim hükümleri 

taslağı hazırlanacak ihtiva ediyor 

Yüksek Tedrisat Direktörü Cevat 
Maarif Vekili ile birlikte dün şehrimi
ze gelmiştir. Cevadın burada yapaca
ğı tetkikler, mülkiye mektebinin dört 
seneye çıkarılması ve Ankaraya nakil 
işinin bir neticeye bağlanmasını istii · 
daf etmektedir. 

Mektep 15 birinciteşrine kadar An
karaya taşınacaktır. 

Cevat dün Üniversiteye gitmiş ve 
Rektör Cemille uzun bir konuşma yap
mıştır. Rektör Fakülteler hakkındaki 
etüdleri etrafında Cevada izahat ver
miştir. Yarın Üniversitede büyük bir 
toplantı yapılacaktır. Yüksek tedrisat 
Direktörü, Üniversite Rektörü, Fakül
te Dekanları ve profesörlerin de bulu
nacağı bu toplantıya Maarif Vekili Saf
fet Arıkan'ın riyaset etmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Bu toplantıda Fakültelerde yapıla
cak islfıhat için de bir proğram tasla
ğı !hazırlanacaktır. 

Vakit kalırsa yabancı diller mekte
bine yeni verilecek şekil ve akşam kur
larının sabahlara tahvili düşüncesi üze
rinde de görüşülecek ve bu hususta 
bir karar alınacaktır. Pazartesi toplan
tısında bu dhet görüşülmediği tak
dirde hafta içinde başka bir gün içtima 
edilecektir. 

Ortamekteplerde 
Bu sene çifte tedrisat 

usulünün tatbikına 
karar verildi 

Bu sene orta mekteplerde talebe 
/ 

mevcudu çoktur. Yeniden beş orta 

mektep açılmasına rağmen ihtiyacın 

karşılanamıyacağı düşünülmüş ve ilk 

mekteplerde olduğu gibi bazı orta mek
teplerde de çifte tedrisat usulünün tat

bikına sureti kat'iyede karar verilmiş

tir. Şimdilik Üsküdar ve Kumkapı or· 

ta mekteplerinde bu usul tatbik oluna· 

caktır. ihtiyaç çoğaldıkça usul diğer 
mekteplere de teşmil edilecektir. 

Kadıköyde bir çarpışma 
Kadıköyünde Ekremin idare ettiği 

motosiklet, Ali Nazmi ve karısı Zahi

deyi Üsküdara getirirken Haydarpaşa 
Nümune hastanesi önünde bir araba 

ile çarpışmıştır. Ekrem ve Nazmi hafif 

yaralanmışlardır. Zahide başından ağır 

bir yara almıştır. Arabacı Mustafa ya
kalanmıştır. 

Bir teşrinievvelden itibaren mer'i
yet rnevkiine girecek olan muaddel 
ceza kanununda mühim yenilikler var
dır. Kanunda şapka giymeyip başına 
bir takım acaip külah koyanlarla Türk 
harflerini kullanmıyanlar hakkında da 
bir madde bulunmaktadır . 

Siyasi bir partinin remzi olan ilan 
ve işaretleri izinsiz ve kanun hilafına 
kullananlar hakkında takibat yapıla
caktır. Devlet emniyetine taalluk eden 
suçlar için yeni kanunda mühim hü
kümler vardır. 

Katil fiillerinden dolayı 15 senelik 
mahkumiyet kararı 18 seneye çıkarıl
mıştır. Irza tasaddi hakkında da mü
him ibir madde bulunmakta.dır. 

Sabri Şekerin 
• 

cenazesı 

İzmire götürüldü 
Morgta yapılan otopside 
merhumun kalp sektesin

den öldüğü anlaşıldı 

Dün, fzmirin tanınmış şahsiyetle-
rinden ve sayılı tüccarlarından, Bay 
Sabri Şeker'in ansızın vefat ettiğini 
yazmış, ve zevcesinin bu ölümü gayri 
tabii bulması üzerine cesedin Morg'a 
nakledildiğ'ini ilave etmiştik. Aradan 
geçen müddet zarfında, hadisede gay· 
ri tabii hiç bir şeyin bulunmadığı anla
fılmak suretile vaziyet tenevvür et· 
miştir. 

Hadisenin küçük bir mazisi vardır: 
Sebri Şeker İstanbula geldiği zaman 

hastalanmıştı, kendisini tedavi ettiri
yordu. Bu tedavi esnasm_da sonda ya
pılıyordu. Fakat bir gün Sabri Şeker e· 
vinde dinlenirken hir fenalık hissetti. 
Birdenbire kendisini kaybetti, öldü. 

Belediye doktoru çağrılmıştı, bu sı
rada merhumun refikası zevcinin bir 
yanlış tedaviye kurban gitmiş olup o
lamıyacağı düşüncesini izhar edince 
belediye doktoru keyfiyeti adliyeye ha-
ber vermek lüzumunu hissetti. Bu su
retle bu ölüm hadisesi adliyeye intikal 
etti. Tabibi Adli cesedin Morg'a nakli
ne lüzum göstermiş olduğu için cena
ze Morg'a nakledildi. Otopsi yapıldı 
ve anlaşıldı ki merhumun refikasının 
izhar ettiği endişe yersizdir ve Sabri 
Şeker kalb sektesinden ölmüştür. 

r 
Nöbetçi 

Bunun üzerine cenaze tertip edilen 
proğram mucibince kaldırıldı. Merhum 
akrabasının, dostlarının ve yüz
lerce tanıdığının göz yaşları arasında 
lzmirdeki medfeni ebedisine tevdi e

l dilmek üzere vapura konuldu. 

Eczaneler 
Bu ıece nöbetçi olan eczaneler şunlardır: 

İstanbul cihetin dekiler: 
Aksarayda : <Sarim}. Alemdarda : <Ab
dülkadir). Bakırköyünde : (Hilal). Be -
yazıtta : <Cemil>. Eminönünde : <Meh
met Küzım). Fenerde : (Vltnll). Kara -
gümrükte : (M. Fuat). Küçükpazarda : 
(Yorgi). Samatyada : <Teofilos). Şeh -
reminlnde : <Nt\.zım). Şehzadebaşmda 

(Halil). 
Beyolla cihetindckiler: 
Oalatada : (Sporldis). Hasköyde : CNI
sim Aseo). Kasımpaşada : <MüeyyedJ. 
Merkez nahiyede : (Kanzuk, Gün~>. 

Şlşllde : (Halk). Taksimde : lThkslm, İ-
timad). 
iJ küdar - Kadıköy ve Adalardakiler: 

Taksim Bahçesi 
kapalı kısmında 

Halk Opereti 
Bu akşam 21.45 de 

Matine 17.30 da 
Kırk yıld• bir 
Aynca elektrikli 

kuklalar 

Kludsky 

B 

Liman idaresi 
Belediye ihtilafı 

Belediye inşaat hazırlıkla
rına başladı, bina Şehzade

başında yapılacak 

Bir avukat bir ahçıyı dava 
etti ve davayı gazandı 

Bahçekapıda bir lokantadan yemek 

Prost liman idaresjnin 
hazırladığı projeleri 

tetkik edecek 

G 1 d f d M. p 1 yerken pilav içinde bulunan bir caının ı eçen er e ve at e en ımar ö -
zik'in hazırladığı belediyenin konser- dilini parçalaması üzerine mahkemeye 
vatuar binası projesi Türkçeye çevril- müracaat eden Besim Şerifle lokanta 
miş ve tetkik edilmesine başlanmıştır. sahibi Mustafanın duruşması dün;~ ün" 

Yeni konservatuar binası Şehzade- cü cezada nihayet bulmuştur. Mus~c- fo, 
B 1 d. ·ı L' fd başınd l k · b' :J gün hapse, 50 lira ag~ ır para ceza ın• e e ıye ı e ıman aresi arasında a yapı aca ve ınşaatın ır sene 

çıkan ihtilafı halletmeğe memur edi- içinde bitirilmesine çalışılacaktır. mahkum edilmiştir. 
len hey'et dün sabah hem Merkez Rıh- Belediye bütçesinde konservatuar 1 yeni Neşriyat 1 
tım hanının önündeki meydanda ve için 230,000 liralık tahsisat ayrılmış- ---------------' 
hem de tamir edilmekte olan Galata tır. Binada tiyatro salonları, muhtelif 
rıhtımı arkasındaki cadde üzerinde dershaneler, prova yerleri ve modern 
tetkikatta bulunmustur bir konse~vatuar binasına lazım olan . . 

Liman Müdürü Raufl Manyas Şe- her şey bulundurulacaktır. 
hircilik mütehassısı Prost ve İmar mü- Konservatuar binası yapıldıktan 
şaviri İhsanla Limandan bir mühendi- sonra Şehir Tiyatrosunda da bazı de
sin iştirakile teşekkül etmiş olan hey- ğişiklikler olacaktır. 
et bu t< I .ikatla uzun müddet meşgul T epebaşındaki binada yalnız dram 
olmuşlardır. oynayacak ve .yeni konservatuar bina-

Raufi Manyas Prost'a Liman İda- sında yapılacak asri tiyatro salonu da 
resinin açtırmak istediği Rıhtım cad· operete tahsis edilecektir. Operet aah
dcsinin yükseltilmesi hakkında izahat nesinde tertibat yapılacak ve Avrupa
vermiştir. da olduğu gibi icabı halinde sahnenin 

Liman idaresi Çinili rıhtım ve Mer- zemini sağa sola, yukarı, aşağı hareket 
kez rıhtım hanı arasındaki kısımda edebilecektir. Sahne genişlik, uzunluk 
mevcut olan binalar ve kahveleri ka- ve derinlik itibarile de çok büyük ola
milen yıktıracak ve buraya asri antre- cak ve en son sistem ışık \ertibatını ha-
polar yapılacaktır. vi olacaktır. 

Merkez Rıhtım hanının önündeki Tiyatro salonunun arka cihetinde 
meydanlık hanın karşısındaki kahve- ve yan taraflarında müteaddit istirahat 
lerin de yıkılmasile bir park lhaline if- salonları yapılacaktır. Tiyatro saio
rağ edilecek ve parkın ortasına da A- nundaki oturulacak mevkilere göre bu 
tatürk'ün heykeli dikilecektir . istirahat salonları lüks, birinci, ikinci 

t vesaire olarak ayrılacaktır. Bu suretle 
Prost Liman daresinin hazırladığı 

projeleri tetkik etmek üzere almıştır. 
Bu projeler tetk ikedildikten sonra e
sas anlaşılacaktır. 

Mnarif Vekili 
Şt!hrimize geldi 

Maarif Vekili Saffet Arıkan dün 

herkes biletinin gösterdiği sınıfa ait is
tirahat salonunda dinlenebilecek, kala
balığa meydan verilmemiş olacaktır. 

Belediye, konservatuar binası inşa-
atına nezaret etmek üzere yakında ta
nınmış türk mimarlarından birini se
çecektir. 

sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir. Adi" e VekT Ankaraya gidiyor 
Vekil dün öğleden sonra C. H. Partisi ıy 1 I 
İstanbul merkezinde meşgul olmuş- Hariciye VekaJeti Vekili ve Adliye 

Vekili Şükrü Saraçoğlu'nun bugün tur. 
Yarından itibaren şehrimizdeki Ankaraya gitmesi kuvvetle muhtemel-

mekteplerde tetkikat yapacaktır. Bil- dir. 

Yeni Adam - 143 üncu sayısı pek gı.izel 

bir şekilde ve değerli yazılnrla Ç1ktı. 
ıu. T. A. - Ekonomi Bakanlığının Maden 

tetkik Enstitüsü tarafından çıkanlmakt:ı o• 
lan b umecınuanın 4 üncü sayısı çıkmıştır. 

İçinde bir çok istifadeli yazı ve resimler vnr• 
dır. 

~ Ç~cui« h~;taİıkla~;~ôt;b;;~~ı · ~ 
Dr .ŞEVKET SALIB Soysal 
Altıyol ağzındaki munyenelıanesiııi 
Oda caddesi Su şirketi karşısında 
46 No. lu Tayyareci Apartımanıııa 

nakletmiştir. 

--·-··-,,.,,,.,---·-
Tepebaşı Tiyatrosunda 

Dram Kısmı 
1 Birinci Teşrin Perşembe alqrunı 1aııt 20 d• 

MAKBET 
Yazan : W. Shnkespeare 

Türkçeye çeviren : M. Şükrü Erdem 

Fransız Tiyatrosunda 
Operet Kısmı 

DUDAKLARIN 
Yazan: Yvesmirande MUzik: o:Maurlct; 
Yvain» Türkçeye çeviren: Ekrem Reşit 

Çocuk kısmı 
FATMACIK 

Yazan: Afif obay. l\IUzik : Fehmi Ege 

BugUn gidilecek sinema 

ALKAZAR'dır. 
ÇUnkU; mevsimin en gUzel filmi olan 

MOHIKANLARIN 
SONU 

2 devre 26 kısım 
tekmilini birden gösteriyor. '-----.......... _ .. .,,,. 

ha~a Ün~enitedeyapık~k ~ihat ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ve hukukun dört yıla çıkarılması me- , __ D• Bugün s A R A y sine :nasında 
selesi bu tetkik sonunda bir neticeye 3 BUyUk yıldız, bUyUk bir filmde 
bağlanacaktır. 

Askerlik ilam 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 

AMERİKA İHTİLALİ 
Oyn11yanl•r: 

JAMES CAGNEY - LlL Y DAMITA - RICHAR CORTEZ 
Amerika ihtilali ıztırap, Heyecan, lhtiH\1 ve isyan arasında parlıynn 

bir aşkın teranesidir... Bugnn saat 11 de tenziHl.tlı matine 

·~ 

ı - Askerllk etmeınlş aşa~da doğum ve 
sınıfiarı izah eclilen sağlam erler 936 blrln
citeşrlnde çağrılncaklnrından şimdiden lın

zırlanmalan. 
.. 

, ........................ ıımııı ............... ., 
2 - Bunların şubeye müracaat edeccklcrl 

gün ayrıca. Uan edllecektir. 
A - Bir buçuk senellklerden (316 - 327 

dahm ihtiyaç nisbetlnde . 
B - İki scnellklerden (316 - 330 dahli> 

ihtiyaç nisbetınde. 
C - Jandarma sınıfından (316 - 331) da

hil ihtiyaç nisbetınde. 
D - Deniz sınıfından (316 - 331 dahil> 

hepsi çağrılacak. 

BugUn 

Fransız Tiyatrosu 
Bugün matine saat l 8 de suvare 21 de 

TAMABABEK 
Revüsünün veda müsameresi 

Tamamile yeni numaralar. Paris için hazırlanan programlar. 
l<'iyatlar : 75 - nO - 2; kuruş, locnlar 2 ve 3 lira 

Haftanın muazz..ım muvaffakiyeti 

V O L G A 
MAHKUMLARI 

iPEK 
SİNEMASINDA 

Bugiln saat 11 de tenzilatlı matine ~ 

s RK • 
1 oyunlarına 

• 
1 

A ş L A D 1 
Büyükadada : (Şinasi). Heybelide : <Ta
naş). Kadıköy eski iskele caddesinde : 
(Sotirnkl>. Kadıköy Yeldeğinnenlnde : 
(Üçler>. üsküdar Selimlyede : (Selimi -
ye). 

Bu harikulade oyunları bugün 

göreceksiniz.. Cumartesi ve 

Harbiyede Sürpagopta saat 2,5 • 6,5 ve 9, 15 

Pazardan başka günlerde seanslar saat 6,5 ve 
seanslarında 

9,15 tedir. 
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Son Posta'nın Atinada 
spor anketi 

MEMLEKET HABERLERİ 

İzmirde yeni inşaat 
lzmirde yeni mimariye göre yapılan yeni binalara 16 
milyon sarfedildi. Belediye evlerin iç taksimatına ve 

renklerine bile dikkat ediyor 

• l 

Hayvan hırsızları 
yakalandı 

Çete şimdiye kadar yüz
lerce hayvan çalmış 

.... 

Ne netice alacağız? 
Atina, 26 (Arkadaşımız Ömer Be - lük şansı vardır. 

sim sabaha karşı telefonla yazdırdı)- Yüksek atlamada PuJatın ~azanaca-
Yedinci Balkan oyunlarının ilk hazırlı- ğını ümit ediyorum. Güllede Irfan gel-• 
ğına bugün Yunanlıların Meçhul As - n:e:-se ümidimiz hayli ~la.caktır. Vey 
kerleri namına dikdikleri abideye çe - sının de formu fena degıldır. On bu -

Çanakkale (Hususi} - Altı kişilik lenk koymakla başlandı. çuk metreden fazla atarsa, üçüncü ve 
bir hayvan hırsızı çetesi yakalanmış- Bu merasim, Atina olimpiyatlarının ,nihayet dördüncü olur. 
tır. Bunlardan burada yakalanan Sü- tesis edildiği günden beri ilk defa ola- 4 X 400 bayrak yanşında üçüncü ol
leyman, Latif ve arkadaşı Ayvacık ve rak yapılıyordu. Bunun için fevkalade mamız ihtimali vardır. Atina olimpi -
Bayramıç taraflarında çaldıkları hay- alaka uyandırdı ve hemen bütün Ati- yatlarına Arnavutların iştirak etmeme
vanları Balıkesir mıntakasında Şaban, na halkının sokaklara dökülmesine se- si aleyhimize olmuştur. 
İzzet ve Mahir·e teslim ediyorlar. Bun- bep oldu. Antrenörümüzün tahminlerini bil • 
lar da Balıkesir taraflarından çaldık- Merasim için tayin edilen saatte bil- dirdikten sonra biraz da Yunan fede -
ları hayvanları bu tarafa geçiriyorlar tün sporcular ikamet ettikleri Akropol r~onunda !apılan işler hakk~~da ma

palasın önünde, ayn ayn birer kafile ıuma: ':ereyım. Federasyo~ ~u.saba~a: 
ve bunlara veriyorlarmış. halinde dizildiler ... Alfabe sırasına gö- lara ıştırak edecek atletlenn ısımlerını 

Bu suretle iki yıl muntazaman de- re en başta Bulgarlar yer almışlardL tesb~.t etmiştir. . . . .. . 
vam eden hırsızlıklarla yüzlerce hay- Onları Romanyalılar, Türkler , Yugos- Yuz metrede iki sen uzerınden ko
van aşırılıp satıldığı anlaşılmıştır. lavlar ve nihayet Yunanlılar takip edi- şulacaktır. Birinci seride Yunanlı Fran 

Ayvacıkdan hayvanları toplayıp yorla;dL En öne de bir askeri bando geç koni, Yugoslav Puvaç ile Mehmet Ali 
Bahkesire geçerlerken Balye Pazar- mişti. Sokak hıncahınç doluydu, hare- ko~caktır. 
köy nahiye müdürü tarafından hüvi- ket edildi, ayni kesafetle dolu olan so- ikinci seride Yunanlı Skalaryo, Yu
yetlerinin tesbit edilmesi için kendile- kaklardan geçilerek abideye doğru yü- goslav Bavey ile Vedat koşacaktır. 

izınirde yeni yapılan bi nalardan Gazi ilk Mektebi . . rine sorulan bir kaç sorgudan sonra· ründü. Alkış e!rafı .çınlatıyordu. Fa~~t 1 1 O m:tre manialı koşuda Sedat Y~-
İzmir, (Hususi muhabirimizden) - İzmirde en fazla ~anılan evler ıkı verdikleri kaçamaklı cevaplardan bun- ben dikkat ettım kı en fazla temayul, nanh Spıkoda ve Yugoslav Boradovıç 

İzmir, yeni çehresile yepyeni bir şehir katlıdır. Binaları, Izmirin geniş arazisi 1 h ld w J 1 b en fazla alkış bize müteveccihti, hatta Bulgar Dolçef ile koşacaktır. 
halini almaya baş1adı. İzmirin Sakız üzerinde yayacak şehre, diğer şehirle- barıln . ırdsızbo 

1 
ugu anl 7aşhı mış vle eb~a- bize münhasır gibiydi. Faik te ikinci seride Mantikas ile 

· . b' h . er erın e u unan ayvan a ır- . :ı. • •1 biçimi evlerile Italyan mimarisi tarzın- re benzemıyen ır ususıyet vermek l'k A w k d'I . 1 a· B Abidenın etrafı Efzun asAen ı e çem- yarışacaktır. 
daki evleri yavaş yavaş ortadan kalka- daha faydalı görülmüştür. İstanbulun ı te yvac~ga sev e ı mış er ır. u ber altına alınmıştı. Çemberin arkası Çocukların hepsi üzwlerine düşen 
rak yerine biraz daha basitleri, fakat ~ulutları arayan yükselişine mukabil sırada Mahırle İzzet kaçmı~lar, fakat da hıncahınçtı. İlk çelengi Bulgarlar milli vazifeyi. layi.kıyle .başarmak az -
~ha kullanışlı olanları yükseliyor. Ev· Izmir yayılıyor. Bu da başka bakımdan tekrar yakalanmışl~rdır: . . koydular, bu sırada Bulgar marşı ça- mindedirler, Akropol palas otelinde ne
velce İzmire gelen bir yabancı herhan- bir h~~siye~tir:. . ~ayvanları sahıplerı~e ıa~e etm~ Iındı. Sonra sıra ile diğer çelenk~er ko- şeli bir vakit geçiriyorlar ve müsaba
gi bir eve girince karşılaşacağı şekli bi- İzmınn muşkulpesent beledıye rei - lerdır Haklarında kanunı takıbata gı- nuldu. Bizim~ Bay Vıldan Aşir koy- kalara hazırlanıyorlar, yanşlann neti-
Jirdi. Şimdi bu evler yerine beş odalı si yeni yapılan inşaatı sıkı sıkıya kon- rişilmiştir. du. Bu sırada istiklal marşı çalındı ve celerini, en ufak teferrüatına kadar mu 
~e iki katlı, kübik evler yapılıyor. Bu trol ettirmektedir. Orta dereceli bir ev alkış, ardı arkası gelmiyen türkçe ya~ fassal surette Son Posta okuvucuları-
evler tek aile içindir. yaptırılması imkansızdır. Bütün evle- Dadayda iki zelzele sadalan arasında dakikalarca sürdu, na bildirmekte devam edeceiiw-

Ötedenberi İzmirlilerin bahçeye ve rin iç tertibatı da dış tertibatı gibi kon- (H A) B' . sın- nihayet Yunan çelengi konuldu. On - Olimpiyadlar Nasıl Açdacak? 
çiçeğe iptila derecesine varan bir inci- trol altına alınmıştır. Her evin bir ha- Daday ~~us~ - ın gecedyan dan sonra da abideye mahsus olan zi-

l İ · · hemen bu"t·· • . . dan evvel dıgen gece yarısın an son- aret defterine im7.alar atıldı. Dün stadyomda Maarif Nazırının hu-
zap an var. zmırın un ev- mamı, duş kısmı ve ~edem ıhtıyaçla- ra iki defa hafif, ertesi gün de muhtelif Y • zurile yarın başlayacak olan Balkan O· 

lerinde mütevazi birer bahçe vardır. ra cevap verecek tertıbah bulunacak- fasılalarla ikisi hafif ve ikisi şiddetli .. l\l~den soma yunlarının açılış tecrübeleri yapılmış~ : 
Çiçekler fazla mütenevvi değildir. Fa- tır. Eğer planda bunlar ihmal edilirse olmak üzere altı defa hnreketiarz ol - Otele dond~ ~o.nra Balkan heyet- tır. 
kat limon çiçeği (manolya), her İzmir- inşa müsaadesi verilmiyor. muştur. Gündüzkü sarsıntıda halk çok lerinin a~tren~~l~ il.e. ayn ayrı ko - Olimpiyatlann açıldığını 150 borazan 
U kadının bahçesinde en güzel yeri iş- Sonra daha başka ve mühim bir nok- ,korkmuş, herkes binalar haricine çık - nuştum. I~ ~ülfiltat ıçm. karşıma Yu- haber verir vermez, birinci nümune 
gal eder. ta: Evlerin dış ve iç tezyinatı ve bil • . mıştır. nan antrenoru ~, bana. . . Efzun alayı efradı bayraklarile stad -

Belediye hesap etmiş; İzmir yangı- hassa renkleri üzerinde dikkatle duru- Bir kaç gu"'ndür yağmurlu ve o nis - -Geçen senekinden ~k kuvfvermltlıyız, yomda gizlendikleri yemen çıkacaklar, 
nından sonra, İzınirde ev, mağaza ve luyor. Evlerin iç ve dış kısımlarına ko- bette soğuk geçen havalar açılmış har- bütün atletler~miz en yuksek o a - bunları da Balkan devletleri grupları 
apartıman inşaatına sarfedilen para on yu renk boya kullanmak memnudur. manlanru bitirmiyen köylü yeniden ça- rındadırlar. Bırkaç .. tanee!alkan ~!ı~ ellerinde bayraklarlle takip edecekler-
altı milyon lirayı bulmuş .. Bu anlatış- Sebebi: Belediye, evleri matemin de- lışmağa başlamıştır. runu kı~aca~ ,nn;;-t Ç i°ruz, li d~· dir. Atletlerin yemini yapılıp ta nutuk-
taki apartıman kaydı fazladır. Çünkü ğil; neşenin yuvası yapmak istiyor. o Çok emın gorunu;> or .. ı:: . 0 neşe Y ı. lar söylendikten sonra Olimpiyat mar-
İzmirde ancak dört apartıman vardır. surette ki, hariçten İzmire gelen bir ya- Bahkesirde bir Ç~CUğU :ugo~~a~.a antrenoru ıse 0 kadar e- şı çalınacak ve Llkavitos tepesinden a-

Merdivenli evden hoşlanmıyan İzmir hancı hiç değilse evlerin rengiyle in- kamyon ezdi mm degildi · f ku tli d .il. ded. tılan toplarla stadyoma olimpiyat bay-
lil t d h . h 1 1 . h d • . . - Maalese vve eg ız, ı. ragw ı çekilecektir 

er apar ıman an ıç oş anmaz ar. şıra uysun. Balıkesir (Hususı) - Burada fecı bır Bununla beraber Yunanlıları sıktştıra- · 
Ömer BESİM 

Kaşta hüviyeti meçhul bir 
dilsiz bulundu 

Kaş (Hususi) - Kazarnızda dilsiz 
~bir adam bulunmuştur. Üzerinde, hü
. viyetini tesbit edecek hiç bir şey bu • 
lunmadığmdan, kim olduğu anlaşıla
mamıştır. Zabıta tahkikat yapmakta -

, dır. 

1 
Diyarıbekirde iki yaralama 

vak' ası 
Diyanbekir (Hususi) - Hanik na

hiyesine bağlı Tişanto köyünden Ra -
mazan ile ayni köyden Mehmet ara -
sında bir kadın meselesinden müna -
zaa çıkmış, .neticede Ramazan Meh -
medi tabanca ile ağır surette yarala -
mıştır. Tahkikat yapılmaktadır. 

B ada b" u t dü"U u Lice kazasının Geras köyünden 
UrS ır S nne g n Mehmet . ayni köyden Mustafa oğlu 

Bursa (Hususi) - Burada sünnet - Hüseyini henüz mahiyeti anla.~ılrnıyan 
çilik yapmakta olan Mehmet Rifat a- bir sebepten dolayı hançerle ağır su -
aındaki bir vatandaş sünnet masrafla- rette yaralamıştır. Suçlu Melunet ad
n kendi hesabına ait olmak üzere kırk !iyeye verilmiştir. 
kadar fakir çocuğu sünnet ettirmek 
&uretile güzel bir hayır işlemiştir. Sün
net olan çocuklara aynca büyük bir 
~lenti de tertip edilmiştir. 

24 parmakh adam 

Uludaga kar yağdı 
Bursa (Hususi) - Uludağda dağ 

sporcuları için yapılmak.ta olan sığınak 
yakın bir zamanda bitecektir. Dağa 
tekrar kar yağmıştır. Bu sebeble Bur

kamyon ka~ı. olın~ş. 1 O yaşların - bileceğimizi sanıyorum. Atleilerimiz 
da Osman ısmınde bır tocuk kamyon çok genç, bu itibarla biraz da tecrübe- Silivride Uç kaza 
altında kalmıştır. sizdirler. Maamafih endişede değilim. 

Yük ve yolcu dolu olan 116 numaralı R tr ·· ·· Silivri (Hususi) - Burada bir gün-. . . . w. o manya an enoru : İs 
Rasımın ıdare ettigı kamyon Deveyon- _ Kısa söyliye~ biıinci gelece _ de üç kaza olmuş, Tekirdağından • 
cası denilen mahalden geçerken oralar- w. d d. tanbula gitmekte olan <fi numaralı 

• Ç gız e ı. 
da oyruyan bir çocuga çarpmıştır. o- Bulgarlar : kamyonet, şoför Mehmedin yol bilme· 
cuk yere yuvarlanmış, bu sırada kam- t 7 tl ti lelik, en senekin- mesi yüzünden Silivriye bir kilometre 
yon düşen çocuğun bacağını çiğnemiş- d - . . ~ ~~ ge geç mesafede hendeğe yuvarlannuştır. Nü-
tir. Bacak bir etle vücutta sallana kal- eBn.ı~ıy . t~r.. li maalesef fusca hiç bir zayiat olmamıştır. Aynı 

d 1 0 ızım vazıye ımıze ge nce, · .. . ahali . h 
md ışhtırl. !.flrnas~neyef .. kdal trı .:ı sn:.1 hayli ümit bağladığımız gülleci İrfan g~dde Fatih m kınışesınfakade tZed rabalnın .. e-

er a o uş, şo or e ya anmış . .1 A da b 1 dig·er atıetimiz vın en yangın çı , er son-
1 e vrupa u unan , - d" .. ım·· tü 

Çeşmede bir cinayet ~etbi gelmediler, heyecanla onları bek- ~livr~e:·geçmekte olan yol müte .. 

Çeşme (Hususi) - Çeşmeye gelen lıyoruz. . . . . . ahhidlerine ait taş yüklü bir kamyon 
ziyaretçileri eğlendiren komik Mustafa Federasyon R~ımu Vıldan Aşır da 1 O yaşında Haydar oğlu Mehrnede 

. . ne dıyor ? çarpmış çocuğun bacağını ezmiştir. 
Alaçayında temsıl verdıkten eonra S dakik d Vildan Ac:lrlc görüş - __ , --------~=---
k d. . . b . K 1 Ah- on a a -s 

en ısını uraya getıren arta tüm. Atletlerimizin çalışmaları ve o -
met tarafından para yüzünden bıçak- limpiyatlar hakkında düşünce ve müla 
!anarak öldürülmüştür. Katil Ahmet, hazalannı şöyle anlattı : 
yakalanarak adliyeye teslim edilmiştir. _ En iyi kadroyu en yüksek ran -

. • • .. dıman verecek hale getirmek için bir-
Bı ga malıyesmde tebeddulat çok emek sarfettik, takımımız hakika-

Bursa (Hususi) - Askerlik muaye- Biga (Hususi) - Münhal olan Biga ten en iyi bir fonndadır. Çocuklarımı-
nesini yaptırmak üzere büyük Susur- bak l 

sada soğuklar başlamıştır. Bir hadise ve bir fıkra 

1 
malmüdürlüğüne Uzunköprü malmü- zın, renklerimizi bu çetin müsa a ar 

luk köyünden buraya gelen Ahmet a - zmitte bir hırsız yakalandı d kl . . dında birisinin muayenesi yapılırken dürü Rıfkı tayin edilmiş ve gelip işe da şerefle müdafaa e ece erme emı -
gerek ayak ve gerekse el parmaklarının İzmit (Hususi) - lstanbuldan muh- başlamıştır. Çanak.kale varidat müdür- niz. 
altışar tane olduğu görümtü.ııtür. Yir - telif yerlerden saat çalarak lsmite geti- lüğüne tayin edilen Biga tahsil memu- Yunan ekibi çok kuvvetlidir, Yugo~-

. d .. t akl l Ah rip ucuz fiata satan meshur hırsızlar • ru Muammerin yerine de Bayramir lavlar ile Romanyalılar en ileri yer içın 
mı or parm ı o an met muaye - T :s çetin bir mücadele yapacaklardır. 
nesini yaptırdıktan sonra tekrar köyü- dan Ahmet İzmit zabıtası tarafından tahsil memuru Abdi tayin edilmiş, işe Atletizmde zafer en değerlinindir, bu 

n .. e-=d=önm==üş=t=u=· r=. ====:::z::=:::::z===te=v=k=if=ed=il=m=i=şt=ir=. =:::ıı:=======-==b=a=şl=a=m=ı,,;.şt=ır=.===-::ıı=-=======~ değer de ve muvaffakıyet te hiç şüphe 
yok ki, yıllarca emek sarfedenindir. 

Vaziyetimizi iyice tesbit etmek için Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Hadise şu: 
Cemiyeti Akvamın Konsey salo

nunu döşeyen Avusturya nükumeti 
salonun duvarına 1683 de Viyana ö
nünde Türk ordusunun rüc'atini gös
teren büyük bir halı asmış. 

Bu halının üzerinde Latince ola -
rak = -.Türkler panik halinde kacı -
yarlar.> ibaresi varmış. 

* bundan sonra antrenörümüz Luiz ile Fıkra da şu: 

- En sonunda, Hasan 
Beyciğim.. 

- Harbiye mektebi de 
i\nkaraya gitti. 

- Aslan yavrulannı ar 
tık aramızda göremiyece-
~ 

• 

Hasan Bey - fiıç ~am 
yeme, dostum! Onlar, gü

. neşe yakın, daha dinç ve 
daha yiğit olurlar! 

görüştüm.. En sağlam hükümleri vere- İri yan adam, ufak tefek adama 
bilecek bir mütehassısın hükümlerini kızmıştı. Ufak tefek adamı bir temiz 
kıymetli bulduğum için Son Posta oku- dövdü. İri yan adam çekilip gittik -
yucularına bildiriyorum. ten sonra ufak tefek adı:ım koltukla-

Milli takımımızın antrenörü diyor ki: rını kabarttı: 
- Yüz metrede finale kalacağız. Ve 

belki de Vedat üçüncülüğü alacaktır. 
1 1 O metrede manialar fazla olduğun 

dan büyük şans yoktur, maamafih 2 at
letimizin finale kalabileceklerini ümit 
ediyorum. 

800 metreden çok ümitvanm, 10000 
metrede Maksut koşacaktır~ Bu müsa
bakada ilrincilik ve hiç değilse üçüncü-

- Payını aldı, gitti. 
Dedi, bu söze hayret ettiler. 
- Nasıl payını aldı, gitti? Hepımiz 

gördük: Seni bir temiz dövdii. 
Ufak tefek adam, koltuklarını biraz 

daha kabarttı: 
- Öyle ama, dedi, ben 'de ona bir 

fiske vurdum ya! 
t\tSET 

. ~ . 



6 Sayfa 

iş kanununu beynelmilel iş 
federasyonuna tescil ettiriyoruz 

Kanunun İzmirde tatbikı ve tesis edilecek iş bürosu 
için tetkiklere başlanıldı 

SO N POS T A Eyliil 27 

• 
lmralı bir adasında •• gun 

MahkUmlar için çok medeni ve 
kon/ orlu bir_ hagat_~azırlanıgor 

Yeni hapishane nizamnamesi yapıldı, bu nizamname 
yapılırken mahkumlar arasında ömür geçiren mütehas

sısın görgülerinden ve fikirlerinde istifade edildi 
Geçen senenin Teşrinisani ayında 

tesis edilen İmralı zirai hapishane-
sini gezmek üzere giden Adliye 
Vekili Şükrü Saraçoğlunun riyase
tindeki heyet İstanbula avdet et -
mişiir. Heyetle birlikte giden mu-
harririmiz intibalarını söyle anlat
maktadır: 

cİrmalı adasında sigara içilmemekte
dir. Adaya sahilin kuytu bir yerinde 
yapılmış iskeleden çıkılmaktadır. Ev -
velce hali olan bu adada şimdi mah -
.kumlar tarafından birçok yeni binalar 
yapılmıştır. 

B . . · IAth · Adada istihlak olunan her§ey adanın 
ır ıncır ıma a anesı .. .. . - b 

. • A kendi mahsuludur. Gayet ıyı sogan, se 
İzmir, 26 (Hususi muhabirimiz .. ,iş adamı olarak kabul edıyor. vekalet · k k uz yetic:mektedir.> . . ı · b" f' E . B h' Ti . t da ze ve avun, arp ~ den) - 937 yılı Hazıranmda ~1erıye~e )~ urosu ş: ı -~~ e ıç, _ca~e 0 , - Adada iş daima çabuk görülüyor. 

gi.r.ecek olan iş kanununun tatbıkına aıt ,sında ?"~ptıgı gor~şme~erdc _ış.çılere 'e Yavaş çalışan ve ağır i~ gören yok. 
hazırlıklara ehemmiyetle d~vam edil- iş ~eııcıl~rl_e yem vazıfelermı ve me- :Hatta rüzgar bile hızlı esiyor. 1'1ısır top lanırken 
mektedir. Şehrimize gelen Iktısat Ve- su!ıyetıe:ı~ı tamamen anlatrr:ıı:ı~ır.. . Mahkumların çehrelerinden kan ve pishane yapılması fikrini Mecliste say- ,di elinin emeğiyle geçinebilecek bir ha 
kfıleti iş bü.rosu şefi Enis Behiç işçiler Iş verıcı, yanında çalı'.jtırdıgı ı~çmın nese damlıyor. lav arkadaşlardan biri ortaya attı. Bu- le koymak lazımdı. Çünkü bunu yap "' 
ve iş vericilerle ticaret odasmda gö - sağlı~d~n. ~a~en ve mad.?elen_ ~e~·~ıl ~ · Saraç Mehmet usta çeşmesi rada yapılması fikrini de İzmir valisi ,mak, onun ahlakının da sıhhatinin d4 
ri.işmelerine başlamıştır. ol~ugu gıb~ ış~ı de taahl:ut ~ttıgı ışm Adanın ortasında bir çeşme var. Bu Fazlı Güleç hatırlattı. Tetkikattan son- ~yileşmesini temin etmek elemekti. 

Elli binden fazla kadın ve erkek iş- ~ukem~e~ıy~tınd~n. me~ uldur. Or?a· çeşme Adliye Vekili Saraçoğlunun ba- :ra anlaşıldı ki bu ada umumi bir ha - . Bu esaslı fikirlerin tatbik edileb.ıl s 

çisi olan İzmir :-_:ehrinde açılacak iş da- nıze edıl?1ı~ ışle, ıstıkbalı ta_htı t~mı.ne 'basına izafeten yapılmı~ ve adına cSa- pishane yapmağa müsaittir. Çünkü bir mesi için burada işe başlandı. Edirnede 
iresi sıkı bir mürakabeye tabi .tutula- alınmı_ş lŞÇı. karşılıklı olara~. mcs ~lı - 'raç Mehmet usta çeşmesi» denilmiş: zaman evvel burada iki bin beşyüz nü- ,6 Mayısta, İspartada dokuz ay evyel fa 
~aktır. Yapılan tetkiklere göre Izmir - yetlerı taksım etmek mevkiındedırler. Mahkumlar çalışırken de neşeli. lç - fus barınmıştır. Gene bir zamanlar bu aliyete geçildi. Ve bu işlere başlanu .. 
deki işçiler üç kısma ayrılmaktadır: 1 İş bürosu şefi iş vericilere kanunun }erinden biri gazetecilere takılıyor: ad~da~ senevi . bi~-. buç~k,. milyon kilo 1 k~m büyük. se;maye ~e !11as:a~.ıa ış.7 ?.~ 

A) Senede sekiz ay çalışan ve sayısı ,tatbik şeklini anlatırken amelenin r,1 - c- Çok şatafatlı yazm;ıyın, sonra ıSOgan ihr~ç e~ıldıgı eski aşar kuyuda- rışmekten ıçtm.ap edıldı. AK~çuk ~uçuk 
yirmi bini geçen tütün f:ıbrıka ve ima- gorta işlerine temas etmiştir. Haftada .herkes buraya gelmek ister. Bize yer tının tetkıklen~de~. ~~la~~mı~tır. Ay- ,başlana~ ?u ışl:rde vakı olabılecek 
lathaneleri jşçileri... (yüzde 39 u ka - beş buçuk gün hesabile 48 saat çalışa- ,kalmaz. diyor. .rı~a a?ada l 3 bı_n don~mluk b~ toprak ıberhangı bır hata zararır~!n mah~ut 
dmdır). cak olan işçinin çalışma şartları üzerin- , Havanın muhalefeti dobyısile gece ,ekıle~ilecek va~ıye:tedır. Vaktıle bu:a- kalmasına çal_ışıl~ı. Ve musbe~ _n~tı~e 

B) Fabrikalarda ve sanayi müc.:;se- de esaslı münakaşalar ve hasbihaller ,Adada kalmak zarureti hfısıl oldu. Malı d~ bır~ok .z~ytın agacı b~luıın_ıakt~. ı - ,alındı_kça _:yenı b~~ cesaı:_etıc ~ı:ış!_lm.ı.ş 
ı · d ı t · ıa da·m· · .·ıc · (On yapılmı!>:tır. Hamile kadınlara kanun kumlar bizi eg··ıendirdiler. Güzel bir mış. Şımdi ıse ancak dort hın kusur olan ışlerın tevsııne dogm yurunulc.lu. se erın e ça ış ııı n ı ı ışçı ı.. :i' ı • - kal b 'lm' · .. ·-· 350 · k' 

beş binden fazladır). ,mucibince iş vericilerin alacaklar1 va- müsamere tertip etmişlerdi. aga~. a. ı ıştı~. . . ~ur~sı. uç senelıgı_ lıray~ ı:·aya 
C) İ tihs 1 me imi ortasında ise ba. ,ziyet, diğer işçilerden farklı olmıya - , Mister Şov diyor ki : Butçenın Meclıste tetkiki esnasın - ~erılmı~tı. Bura~a bır çoban, bırç· >ı<: sı-

s a .. vs .. . . · ş caktır . gır besliyordu. Bız ondan burasını satın lıyarnk senede uç, dort ayış temın eden · Bır arulık fırsat bulup heyetle bir- ld k Eıı· hk. 
1 

·a ·ıer geçen 
· · ·· ·· · ·1 · ( ı o 28 . Am 'k f t' ·· t a ı . ı ma um a ı arecı ıncır ve uzum ışçı en... sayısı - Iş hayatı cemiyetin kadından ve er- lıkte gelen erı an se are ı mus e- . .k. 't . . 

8 
. . .. .. d 

b. d ' · . senemn ı ıncı eşrmın ıncı gumın e ın arasında ır). kekten beklediği vazifeleri katiyen ih- ,şarı Mister Şov'un yapına sokularak ı_n- gelip yerleştiler. İmralı hali bir yerdi. 
İş kanununun tatbikı İzmirde bazı male uğratmıyaca~ v~. L-ı .• ~Aeric~ler -~u tıbaları?ı s~rdum. Bu. z~t, çocuk hapıs- Nihayet bir mikdar ağaçtan başka bir 

hususi va~iy~tle~ oz:aya ko~m~k_tadır. hus~ta en ufa~ bır -~uşkulat bıle gos- ,hanelerı mutehas.~ısı ımış. Ve b~ ii~- şey bulunmuyordu. Kuş uçm<!Z,. kcr .. 
Bu arada ışçıleıın, bılhassa ıncırae ça- termıyec~klerd~r. Dunyan.~n en mede- da uzun boylu etut yapmış. Dedi kı: varı geçmezdi. Gelenler, alelacele bir 
lışan amelenin üzerinde ehemmiyetle .n~ Y~_rlerınde. bıle ~ne.ak yuz _senede te- - Bir türlü havsalam almıyor, bun-

1
iki çadır kurarak işe giriştiler. y·e iki 

durulan şikayetleri vardır. Orta çağ kaınul eden ış ve ışçı organ•za~yonlan ,ların mücrim olduklarına inananuyo - grupa ayrıldılar. Bir kısmı toprakia 
J'ihniyetinden devam edip duran bala- ?i~de mütekamil bir. kanunla_ bir sene .rum. Kırk kadar ecnebi hapishane mü- meşgul olmağa, bir kısmı da imar ililc-· 
durlar davası bunların başında geliyor. ııçınde tamamCl' tatbık edılmı~ olacak- ,dürile tanışınm. Bir yerdeki mahkUnı- rine bakmağa başladılar. Faaliyet iler-

Baladur o adamdır ki iş görmez, ça- tır: Jar,ın yüzleri buruşuktur. Bunun sebe- ledikçe işler çoğaldı. SO mahklim kifa-
hşmaz, yüzlerce amelenin çalıştığı in- iş hayatı bu sureUe tanzim edilirken bini onu idare edenlerde aramalı. Bir yet etmemeğe başladı. Bunun Uzcrine 
cir hanı içinde gözcülük vazifesini gö- kanunun tercümesi ve bu kanuna bağ- yerdeki mahkumlar neşeli mi? Biliniz mevcudu seksene iblağ ettik. 
rür, sigarasını tellendirir ve on, on beş lı olarak çıkacak talimatnameler Ak- ,ki orayı idare edenler kuvvetlı vasıf sa- Önümüzdeki aylar içinde buraya ~üz 
amelenin kazandığını bir hamlede te - .vam Cemiyetindeki iş federasyonuna hibi kimselerdir. Burada herkes neşe Adli V kil. ne-)- d d" .. , .virmi mahkfun daha getirilecek. Bu iti-

. . . · . . ye e ı gınnen en onuyor "' . . 
min eder. takdım edılecektır. ·~~i~~e. Sekiz_ on senedır hapıslınnel.er pa hapishanelerin sıhhat, ahlak ve ik- b~rla_ ad~da bunların yerleştırilmcs: i-

Baladur sabahleyin. herkesten daha µstunde tetkika~ yapm~~a~ım. Hap~- ,tısat noktasından çok fena bir vaziyet- çın b_ır b~na daha ~ap~lm~ldadır. _Mu -
erken iş başına gelir. Incir h~nının ka- Bursa orta okullarmda çift ,hanede. geçen bır tek gun, ınsanda bır .te olduklannı ve buralara giren mah - h_endıslen~ on se~ bın l~rahl~ hır k;: 
pısına sandalye atıp oturur. Işçiler va- tedrisat yaptlacak ,hoş_ t~sı~. bı_:akmaz. Burada tamamen .kumların terbiye edilebilir hale getiril- şıf koydugu ~u b.~ayı _hız elımızdeKI 
fileleri başına gelmeye başlayınca on- .. . aksını gord~. B!Jraya ve yapıla~la.ra mesi şöyle dursun, çıktıklan zaman elemanlar]': bın ~us~r ?raya çıkarm~-
lan kontrol eder. İncir hanında iş gör- Bursa (Hususı) -.- Bur~dakı Orta ,ha~ra.nım. Dunyanın yap~m•.~acagı 1ş- ,daha çok cürüm yapabilecek bir kabili- ya çalışacagız. Şımdı bırço~ m~hrumı· 
mek için kullanılan biitün sandalyeler okull~~da b.~ ~-ene çıft tednsat yapıl • )erı sız yapaca~sınız. Bu ış b1: nıu~- yete geldiklerini söylemiştim. Ayni za- yetler.e katlanıın:akt~dır. B~: gun gc .. ıc
Baladurun emı;ndedfr. Ve her işçi, Ba- fası ~çı~ Kultur Bakanlığından emir ,madır. Bunu dunya h~l~ecl~ıyoı'. Sız, .manda hapishanelerin devlete en az se- cek kı burada hın, bınbeşyuz ma.hkum 
ladura günde on - on beş kuruş verme· gelmıştır. .bu dav~yı halledeceksını~. Dunya ~at- nede bir buçuk milyon liraya mal ol- bulunacak ve buraları cıvıl cı\:l ın.!.an
yince sandalye t<?Illin edemez. Gemlikte bütün muallimlerin iştiıak buatı sızden çok bahsedıyor ve dıyor- duğunu ve ailelerinin de mahkumlara J~ dolacaktır. O _zaman_ ad~dakılcr J_;;c~· 

Yeni iş kanunu orta çağdan artn Jfa. edecekleri bir zehirli gaz kursu açıl _ .lar ki Türkler her işlerini sıraya koy- bizim yaptığımız masraftan iki misli d~ kaza~d~ları ıle geçıne_bllecekl:n1 ~ı: h p gelen bu csın.ıfı:o ortadan kaldır _ mıştır. Kurs muallimi C emtik Zabıta ,muşlardır. Sıra buna gelmi1tir ki bu işe ,daha fazla para harcamakta olmaları bı b:lkı pıyasanın da sogan vazıye mı 
maktadır. Yeni kanun işçiyi otoriter bir Müdürüdür. 1başladıl(\r. Biliyoruz ki bunu başara - itibarile iktısat bakımından hapishane- ellerınde tutacaklardır. 

=============================~ pk~&~B~ram~~~~b~m.&.~~~~tw~~~~~n~e~rt Bura~nbzam~~m~puailcp 
- - ne canlılık.> milyon liradan fazlaya mal olan büyük ne burada bir sanatoryum açaca ~.ız. 
---ıe..--•eı----e---------eı-~P-"'Rl~ Adr V k"r l bir istihlak makinesi halinde bulundu- l\lahkfun olmadan hapse giden 

. ıye e 1 1 an abyor: ,ğunu tebarüz ettirmiştim. fedakar . . " o N u L ' 1 s LE n 1 Jmrali adası önünde uzaktan adayı Hem ahlak, hem sıhhat noktasından Bay Mutah~arı, muhtelıf hapı. ha • 
~ ' K ,tetkik eden. Adliye Vekili Saraçoğlu hapishaneleri iyileştirebilmek için bun- nelerd: mahkum ~lar?k .b~lun~urd~k 

.buraya ait ıntıbalarını anlatırken diyor ,ların bilhassa İktısat bakımından ilaç- ve bu ışde .o kadar ~!e~ı gıt~ık. kı bu ış-

Kazancının 
Yarısını rakıya 
Veren erkek .. 
Bayan Vuslet soruyor: 
cKarı koca ikimiz de çalışıyoruz, 

fakat benim bütün kazancımın evi· 
me gitmesine mukabil kocam ka -
zancının yarısını rakıya veriyor. 12 
yıldır evliyiz, çocuğum yok, ne ya· 
oa~ını?:o 

* Ben bir aile tanırım ki fazla olarak 
ıkı de çocuk!arı vardır. İçki ve ka • 
ıanç bahsinde tamamen ayni vazi · 
yettedirler. Kadın kocasını rakıdan 
vazgeçirtmeye çalıştı, imkan bula . 
mndı. Fakat o arada bir karacjğer 
.s.1ncısı kadının imdadına yetişti. Er· 

kek ister istemez içemez oldu. Fakat 
hastalık geçince tekrar başladı. Şim· 
di her gece kendini bilmiyecek de -
recede sarhoştur. Bu ailenin tanıdık
larından bir doktor bir müddetten
beri bir deneme ile meşguldür. Bir 
ilaç hazırladı,' kadın kimseye hisset
tirmeden rakının içine damlatmak· 
tadır. Ve ümid ediliyor ki bu ilaç a
dama rakıdan tiksinme verecektir. 
Deneme muvaffakiyetle neticelenir
se ilacın mahiyetini öğrenir, size de 
öğretirim. 

* • • 
Bayan Hicran da bu meselede ayni 

vaziyettedir, ve bir de ~"Ocuğu oldu
ğu için atiyi büsbütün karanlık gör
mektedir. Kendisine yukarıya kay -
dettiğim ınütaleaya ilaveten söyle -
necek bir şey bulamıyorum. 

TEYZ1'; 

.ki : }arını bulmak 18.zım geliyordu. Bunun lerden. hapıs_hane ~udurlerı bıle haber 
- Adalardan birinde bir zirai ha - için de herşeyden evvel mahkUmu ken- ,dar edılmedıler. Bız Mutahhan Belçıka 

l\'Jahkfunlar tarla ları sürüvorJaı 

ya gönderdik. Mutahhar orada da mah
kıimlarla beraber yaşamak arzusunu 
gösterince Adliye müsteşarı hayJ'el ct
.miş ve uzun uzun düşünceye dnlmış, 
,Tabii nihayet razı olmuşlar. 

Hapishanelerde yakından vaki olan 
tetkiklerden anlaşılmaktadır ki eğer 
,Avrupa ile bir mukayese yaparsak biz
de mükerrer suç işleyen pek azdır. Pro
fesyonel mücrimler hemen yok gibidil\ 
Bizdeki mahk:Umların ıslahı her mem .. 
leketten kolaydır. Çünkü ana hamur i· 
yidir. 

Bizdeki mahkUın adedi 30 binden a
şağı değildir. Biz buraya dört hapisha.. 
.ne delen mahkılmları getirdik. Bura
da o adam, kuvvetini ve hırsını çift sil~ 
meğe sarfetti ve görnii1 .. ki ahl5kı dibı 
zeldi. 

Gelecel ıalıKü.g.lli 
(Denmı ~ WWl. SP»fada\ 
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Bakkal dükkanında duyduklarrm l L0GATÜLllllZA8j 

11~1e dair 

Dil Bayramı 
Tezahüratla 
Kut/ulandı 

( Ba~ıaı·afı 1 inci ~ayfada) 

Maruf maliyeci 
~iket tayyare 
ile geldi 

Bu ziyaret ikbsadi 
mahafilde ehemmiyetle 

karşılanmııhr 
Sucuk pastırm:ı .ıc .a:..avg ~ c:h • V '"- je lin tereyağ1nı 
ko .. udu. Süpürge aralaı ı.ıa girdi ve hepsini susturdu 

b~itün Türk m.lletı bu ınüna:-.-•betlc ço~
i·un 1C>7.ahiıı at ~ ııpını~· ıı. KuUulama 

El Rır avuç. ı ~ paı l' ık bes tıı - · ıneı a imıne .• tat 18 de A.1ı<araıian ı ad-
ı; ı,tan ımi cJ,kep bıı uzm u• ı. Bt~ uz- yo ile Ti.ırk dil kurumu cnel sekreterı 1 

---

l 'un ikı c·ın ı \, ı - İbrahıın Necnu tar_afındaıı mühim hır 1 
dı · \1 ını ,ı ıhı \'e ı1 söyt \ \erilmıştir. Ibrahım Necmı Dıl-

men Pzcum1e demıştir kı: 
« Bundan 4 yıl önce bugün. Ulu 

Öndeı Atatiiı kün yüce deha.-,ından ~ e 
ni bu buneş doğmuştu. Turklüğiın yeni 
varlı ına kultiırden bir t el kurmak 
istevcn bi.ıı uk kurtarıcı. Türkliıkle 
Turk gençliğıne dil itze inde çalışma 
yoliarmı açıyordu. 

i, •:z c.! 26 Eyhil 1932 de Dolmabahçe sara-
- l',l,~e ·ı~ l0 l iP er· :'ı'Inda toplanan bırincı Türk dili kL1ruJ-

kek lırıt dı tlcr. il/ tayı, ışte bu yem \ e parlak güneşin ılk 
Hem ke d• ısl"rı- ~ ' etrafa yayılan ışıgı sayılabılır.,, 
ni _'.:!orüı hem de \ 1\ ' Söylevde, gerek dil ve gerekSt tarıh 

Bakkal ı:iükkanının ka'lısmdan içen Ze) tin) ağı da ı.ö:.~e karı~l: manurnrl elie - \\ araştırmalarında elde edilen büyük ve 
gmyorum. Görünü"i-lerde kimseler \Ok. - Vejetalini girerken t,,oıdül= "ma rın ~ömwdıjr; is - musbet neticeleı güzel bn· dil ile anla-

Marut Riket 

Bağırıyorum: çıkarken görmedik. leri görür. tı1dıktan sonra denilmiştir kı: 
- Usta bakkal, usta bakkal'.. Tereyağ Sizinle uğn .ını)a h::ıhm El işi Mağazalarda ... atıhn makı - «Bütün bu çalışmaların verimı, 

Bir kaç ay evvel memleketimizj zİ· 
yaret eden maruf maliyeci Riket dün 
tayyare ile ~rimize gelmiftir. Tezgahın altından bir ses gelh or.. lyok, ınanmazsanız vejetaline de sora - neyle öriilmi.iş fanilc bli.ızlaı a- bu ad hır Jeniden geliyor: O jen . o muvellıt, 

- Alacak toplamaya gitti. .... 1ım. verilir. o meşiha, o beşik, Türkün kolay anla-
Söıi.Jme cevab verenin kim olduğunu Vejetaline hıtabla: şılmaz orijinal 'arlık ce\ beridir. Bu h Eldiven - Ele giyilen <;a1)k,ı. Aynen 

Bazı lngiliz sermayedar grup mi.a
messillerinin memleketimizde tetki1"
lerde bulundukları bu günlerde kuv· 
vetli beynelmilel sermayeleri temsil e
den Riket'in ini geliti iktısadi mahafil
de nazarı dikkati celbetmiştir. Rike
tin bu eeyahati bazı mahafilde ehem
miyetle karşılanmaktadır. 

anlamak ıçin tezgihın altına bakıyo _ Söyle l:>akalım ernşirc. sen bana şapka gibi kulJanılır. Selam verirken cevheri milletın ruhu içinde keşfeden 
rum. Bir kangal sucuktan başka bir şey misafir gelip sonra gene geri dönmedin ve kendisinde tecelli ettiren de bütün 

şal>kayla beraber çıkarılır. yok. mi? elanlarımızın merkezi ve membaı olan 
- Bana kim cevab verd::v~e çıks;n Vejetalin - Evet hem;ıire: Eli uzun - Kısa ellinin wptedeme- Atatürktur. 

en.aya da kendisini göreyım: Zeytinyağ - Oh, ne ala şah~d.. ne diği eşyayı kısa elliden alan. Yurddaşlarım. 
_/\.., ........._ derler: Bozacıdan şahid istemir.~c·ı·, hlPy- SiZ'e dördüncü dil bavramını kut -
W -.... --11~ haneciyi g0stermiş. E~in. tersik- Yenilmesi güç olan bir larken bu büyük jeniyi bulan ve ken-

-- -;v Vejetalin - Tan eden diııimızc ba· 
1 

nevı yıyece · disinde canlandıran, Türkliığü kudre - Maruf maliyecinin Ankaraya da gi· 
deceği anlaşılmaktadır. 

{/ Müslüman olsl .. ben senin cemaziülev- Elleme - Kömür için kullanılır.. O te, varlığa ve ışığa kavuşturan Ulu ~ 
• velini bilirim. Sırtına ekstra ekstm dı- kadar, bahalı bir cinstir ki sWµn ha el- der Atatürke de sonsuz teşekkürferimı iki gün evvel tchrimize gelmiş olan 

lngiliz aermayedarlan mümesailleri 
Summerwil ve W eb, alakadar ma· 
kamlarla temasta bulunmak üzere dün 
Ankaraya gitmişlerdir. 

- Çıkamam ortaya, hem beni gör -
medin değil ki. 

- Sen kimsin, ben kimseyi görme -
mın. 

- Nasıl görmedin, ben sucuğum. 
- Sen sucuk musun? .. 
- Evet, şimdilik öyle .. ama bir kaç 

ay evvel daha başka şeydim. 
- Daha başka şey, yanı ne idin? 
- Şunun, bunun rivayetlerine 

dana, fakat hakikatte sıpa .. 
- Gülerim bu hale, hangi sıpa, sen 

benden daha kart değil mi idin': 
Ses ipe asılı bir pastımıa parçasın -

dan geliyordu. Sucuğun konuşmasına 
şaşmıştım ama, pastırmanın konuşma
sına hiç şaşmadım. Sucuk konuşur da 
pastırma konuşmaz mıydı'? 

Sucuk cevab verdi: 
- Senden kart mıyım, affetmişsin, 

ben daha yük bile taşımamıştım 
Pastırm.ı - Beni mi kandıracaksın, 

senelerce süt güğümleri s1rtmda dolaş· 
tın .. 

Sucuk - Ben onlan süs için sırtıma 
takıyordum. Hani jnspnJar nasıl küpe 
takarlar işte onun gibi! Ya sen .. zerze· 
:vatcının küfeleri altında sokak sokak 
dolaştığını unuttun mu? 
Pastırma - Rica ederim fazla ileri 

gidiyorsun, ben senden çok gencim. 
Sucuk - Genç olsan, gittiğin yerden 

geri gelip gene çengele takılmazdın. Ge
tiren adam: 

- Bu nasıl pastırma diye çıkışmış· 
tı. Az kalsın adamın dişinı kıracakmış-
sın, 

- İhtiyarlığımdan değil, bilıikis 
gençliğimden. Beni yiyecek adamdan 
hoşlanmamıştım. Dişine doğnı bir yum
ruk indirdim. 

Sucuk - At bakalım yalanları. 
Pastırma - Ben tereyağı diye öteye 

beriye giden vejetalin değilim ki yalan 
aöyliyeyim. 
Tereyağ tenekesi bu sözü duyar duy

maz yerinden kımıldar gibi oldu. O -
nun da sesi çıktı: 

- Birbirinizle kavga ederken, baş
klarına dil uzatmayın .. ben niye yalan
cı oluvor muşum?. 

Pastırma - Yalancı olmıyana da ba
kın! Daha geçen gün, içine beş kılo ve
jetalin girdiğini gözlerimle gördüm. 
Tereyağ - Ben bunu inkar etmiyo

r.ım kı, komşum vejetalin bana misafir 
gelmişti Biraz oturdu, gene gitti. 

ye etiket yapıştırdılar da ke11dinı b ... liyeyim deme, manasına geliı·. ve tükenmez hürmetlerimı sunarım.,, 
şey mi zannettin .. ne ekstra ekstrası.. El terazisi Elin becerikliliğine gö- Verilen bu heyecanlı- ve güze: nu -
eskiden senin gibilerini camilerde !can- re az veya çok tartan terazi tuk, bütün Halkevlerinde radyo ile hal-
dlllere koyup yakarlardı. EJ k K . d ha k 

1 
ka dinlettirilmiştir. Bundaıı sonra Hal 

Zeytinyağ - Ya senin •rıb: 1 erinı ne dı açı -:- » Oi aç urup · ş a arı- kevleri de kendi .hazırladıklan töre.ı 
l k . b·ım· ~ nı oyuran ınsan. 1 tbik d k yapar ar san ı ı ıyorunı. Açtıı ma program arını ta e ere bu mutlu Yeni Adliye 

Sarayı 
kutuyu, söyletme kötü)lil. Eli sıkı -- Kendi de aç duı u~ \>aşka· günü kuUulamışlardır. 
Tereyağ --. Aman ağzın açılma • !arını da aç bırakan insan. tezahürata vesile olmuştur. 

sın, kokudan burada kimse durnn•az. Elden geleni yapmak .,.- Hic bir şey Bayram yurdun her yerinde çoşkun 
Kutudaki sardalya - Ama çok gii • yapmamanın nezaketle ifade~i. - -- - (Baftarafı 1 inci sayfa.da) 

rültü yaptınız. Şurada kendl kendime " ,.,._u"rkçe karar verilmittir. 
d El uzatmak - Bir kimse) ı, sana iyı- ~ ~ 
almıştım, büyük denizleri, denizlerin 1 k Bu suretle hem istimlak ıçın yer 

i edeceğim, dive aldatma~ 'V l 
dibini düşünüyordum. Hayalimi altüst AOnU-~a ım,, parası verilmiyecek. hem de Sultanahr 
ettiniz.. Elinin körü - Ele dair 1Uga1unmizRh r met meydanının ,eref ve ehemmiyebı 

Peynir - Geçti borun pazarı dostum yapan kimseye de böyle derler. (Bqtarafı l inci sayfada) • h L'--'- artmış olacaktır. 
sen şimdi otur oturduğun yerde.. aA~ Türk dili ile konuşmalarım tav-

Sardalya _Oturuyorum zaten.. Nimet MUSTAFA siye etmiştir. Bu karar neticesinde hapiıhane ıle 
Yumurta - Oh, birbirlerile nasıl da .................... - ........... - ............ ·--···· Musevi hastanesi idarehanesinde tevkifhane bırleştirilecek ve mevkuf-

1 t 1 ık larla mahkumlar tevkifhanede barın .. 
an aş ı ar. isini de tuzlayayım da yapılan iyin esnasında mobilye fabı i-
.kokmasınlar. k t'• .. M k Eak M dmlacaldardır. ilk zamanlar için, icap a oru ar o inazi uaevilerin 

Sardalya - Keşki seni de tuzlamıya Türkçe konuşmaları hakkında bir nu- eder~ nüfus kesafetinin önü alınmak 
imkan olsaydı da bö"yle u·· ·· ·· k •- k üzere, tevkifhanenin arkasına muvak-ç ruyup OK - tu vermİf ve ezcümle demiştir ki: 
masaydın.. voyvo sen de.. kat bir paviyon yapılacaktır. Bu arada 

Y 
- Maksadım burada bir konferans 

umurta - Voyvo senm gıbi olur. hapishane ile tevkifhanenin birlcştiril· 
Peynir - Sardalya kardeş, sen ona vermek değkildir. Sizleri Türkçe konuş• melcri hazırlığı da baflamıftır. Tevk f. 

aldırma,· terbiyesizin bı·n·d1•1.• mağa teşvi etmektir. Çünkü bizleri 
h. b haneden içeri girildiği zaman sol tara 

- Terbiyesiz ben miyim, affetm.ı· cı _ ıç ir suretle alakadar etmiyen ve bi-
Y • I 1 fa dü,en eski hastane kısmı, üç kat o-

sin.. bugüne bugün, limonla birle(!ip zım ma ımız olmıyan spanyol lisanı--~ larak, hapishane hastanesi ittihaz edi· 
her yerde terbiye derler veririz. nın lüzumsuzluğu aşikardır. 

Ka 
lecek ve yatak yekunu (50) ye çıkarı-

pının önündeki süpiırge: Sizlerle müttefik bulunduğum ve 
Ş · lacakra. Burası, Trakya ve Anadolu ce 

- u münakaşaları kesin artık ka • onda hiç birimizin ayrılmadığı ve ı;üp-
fam kızdı. Hem yabancının yanında bu he etmediği bir nokta vardır za evleri için tam bir sıhhi merkez va-
kad~r açılıp saçılmak olur mu! .. ki; biz her -yden evvel bı·- zifeeini görecek, mahkumlar burada 

S uk - Olen kocanı artık unuttun deıv il T- ı· l ki · 1 · l - ust , sustuk, sustuk... ..,. la kaydı tart Türküz ve bu Türklük· ame ıyat o aca ar, vazıyet erı esas ı 
Sustular .. ve ben de: nu. I tetkikleri icap ettiren hasta mahkum 
- Şimdilik Allaha ısmarladık! l -Bilikis, IMr uman onwa iyilik- e iftih.ar ederiz. Bunu kabul ettikten larla rontken yapılması icap edenle.-
Deyip dükkandan d'QArı çıktım. hrbadea Mheediroıum. sonra fürk lisanından batka bir liaan . ..L Ll h L ._ * • ~ ... , _ _..,..:... ...... _,:.~:r. kulLmmamız çok ayıptır. Her ınaan nn muayene ve teu.imr. eri, ep .uu '" ...,.,...._""'"""!\ u!lllUUI merkezde y:aplacaktır. • 

cfoiduğu, büyiidüill ve yasadı, -gı bir 
•• •• •• •• • • •••••••••••••• ........ ••••••••••••••• ... •••·••••••••••••• ........................ ıi>4•~•ıı.o1•ıı.o1•M•M•M•M•-•· memleketin lisanını konuşmak mecbu- yeni hapishane hastanesinin ihale-

} 00 bin liralık müsabakamJZID DetİCeSİ riyetindedir. Ve bundan daha tabii bir si yapılma• ve intaata batlanmıttır. Bi~ 

Sol taraftaki resmi geçen sefer koymuştuk. Bu resmi kesin, parçaları bi
ze gönderin .. parçaları birleştirip resmi yeniden yapabilirsek bize yüz bin li
ralık bir hediye verirsiniz, demiştik .. Okuyucularımızdan biri; parçalanmı~ 
resmi gönderdi. Birleştirdik.. sağdaki ı esim ortaya _çıktı. Okuyucumuzdan 
yüz bin liralık hediyeyi bekleriz. 

na daİıili kimilen yağlı boya olacak ve 
teY olamaz. 

1 nakil iti. azami yıl batında ~tnamlan· 
Biz ıpanyadan kovulalı 400 sene-

t mıt bulunacaktır. 
den fazla oluyor. spanyol milletile ar· SON POSTA _ Vaktilt?, Adlı:ı,c Sa-
tık hiç bir alaka ve rabıtamız kalma 
mı•tır. Neden lspanyol lieaıu bir Türk rayının bugimkiı Polis Müdirı\.etı bi-

T • • • • naamın yanına ve oradakı bırçok bı-
y ahudısK1ın lıaam ve malı olsun? 

1 
naların jstimlilk edilerek yapıln1asımn 

Türkce konuşmak, vatani, milli ve mal•Lurlanna, bövle bir binanın oıa-
içtimai bir borçtur. da hedrolacağını delillerlP. tebariiz et-

F ranaada bir F ransızm kendi iiaa· tirerek buna itira etmiş )}du ~u için, 
nından batka bir diHe konutma11 ne yeni kiırardan, dbette kı son derece 

kadar gülünç ve acaip bir fey&e, Tür· T~.:!~~~-~-~-~; ......................................... . 
kiyede dahi bir Yahudi vatanda~m pat etmi~ oimakla beraber, bu memle
Türkçeden bafka bir lisan kullanr:ıac.ı kette ihraz ettiğimiz ıçtimai, iktısadi 
o kadar garip ve o kadar garip.. ve o mevkıimiz daha fazla yükselecek ve Ö· 

derece de ayıptır. tedenberi Türk vatandatlarımız nez· 
Uınumi yerlerde bağıra bağıra Is- dinde ltazandı~ımız emniyet ve itıma· 

panyol ve Fransızca konuşmamızııı ne dı arttırmış olacağız. 
kadar ayıp ve ne kadar münaaebctsiz Bize bu rcjımı yaratan ve bu mu· 
olduğunu ve bulundugurnuz menı!e- k ıcfde" hı 8İ\J tı Hren Koca Oahi A· 
ket hisaiyatma ne kadar dokunduğunu tatiirk'ümüzu cttndan ve gönüldt>n al· 
hissetmez misiniz~ kı<l)ayahm. ı 

Arkadaşlar; Türkce konu1tu~umltz Bu ciimlelerlc biten nutuktan sonra 
gün Türk varan ve milletin~ kar~ı bes salonu dolduran binlerce kişi, 'asa Vcl• 

lediğimiz derin hürmet Ye sevgi ile ka- rol Atatürk nidalarile salonu iniı ·m·~· 
rışık minnett:ırJığı tekrar. tekrar is- ler ve alicıf dakikalarca devam etmİftir. 
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sonra --1 Yazan: Orhan Selim l-,-------- Frangın düşürülmesi kararından 

Fransa bütün dünyaya 
bir beyanname neşretti 

KAN KONUŞMAZ! 
/ - Neye keşiş olacakmışım üstadım, çinde arkaclaflan topladılar. (Bqtarafı t inci sayfada) den Fransız hükfuneti, para işinin dil- ~tir. 
dedi. Haçımı filan da saklamadım .. aa- Nuri usta, bir gün gündeliği feda decektir. Arada gelen haberlere naza- zeltilınesini, parlamentoya teklif etme Mali ve iktısadi sahada çok mühim 
dece haçı ortaya çıkarmak için fırsat etti. Öğlunu alıp han han dolaşmağa ran İngiliz borsaları Fransız frangını yi kararlaştırm~tır. neticeler doğuracak olan Fransanın bUı 
lazım. Zemin, zaman lazım. başladılar. evvela hafif bir tenezzülle karşıladık- Amerika ve İngiltere hükUmetleri bu teşebbüsü Londra mahafjlinde umumi 

Ömer le Ay hanım, ahbab oldular. Büroyu münasib bir yerde açmak is- tan sonra dün sabah yüz frangı bir İn- kararı müsbet bir şekilde karşılamış - yetle iyi bir tesir bırak.mıstır 
Bn genç kız Darülfünundayken bir tiyorlar. Bir tarahan da Ömer mah • giliz lirası olarak kabule başlamışlar- lar ve bunun beynelmilel ekonornik mü ilk tedbirler. · 
çoklarına rastladığı soydan. Yalnız ö- keme stajına baflamıftı. Nihayet bü dır. Galiba tesbit edilecek kıymet te bu nasebetlerin istikrarı için daha sağlam Sovyet Devlet bankası tarafından 

k 1 k f 1 fed k 
. b I d Bi olacaktır. esaslar kurmaya yaracağı ümidıni iz- satış maksadile bugu"n Avrupa pı'yasa· 

te i erin e serisi ese en, i tısattan, ro u un u 'r hanm .. t k t d -k · en us a ın a İngiliz ve Amerikan maliyecileri ile har etmişlerdir. sına arzedilmiş olan 1 mıl) on isterlin· 
edebiyattan bahsederler. Hele imtihan üçücük bir oda. Merdivenler biraz yapılan anlaşmanın sebebi, Fransız ser- Yeni para esasları gi, Amerika bankaları paniğe meydan 
sıraları ağızlarından ilim düşmez. Fa - dik. Aaansör de yok. mayedarları tarafından Sosyalist hükCı Amerika, İngiltere ve Fransa hüku- vermemek için derhal piyasadan çek • 
kat kabukları biraz kazılınca altından, Nuri usta: metin aldığı bu tedbire karşı yapılacak metleri, imkan ve hudutları içinde, ve mişlerdir. 
süse, tuvalete, otomobile, lüks apar - - Aldırma, dedi, sana gelecek müş- mukabil bir spekülasyon hücumunu ellerinde bulunan en emin vnsıtalan Lehistan ve Macaristan n!? yapacak? 
tımanlara karşı duydukları hasret dal-

1 
teriler, nasıl olsa yorgunluğa alışmış karşılayacak bir maliye kuvvetine ma- kullanarak, tasarlanan tanzim ameliye Macaristan, Fransa ile ticari muame· 

gası bir su yığı:ıı gibi ortaya çıkıverir. insanlardır • lik olmak arzusundan ileri geldiği tah- si neticesinde kurulacak olan. j:e~i pa- 1elerinin az olduğunu ileri sürerek pa· 
Ay hanım, edebiyattan, felsefeden Hanın bir kapıcısı vardı. Pazarlıkta min edilebilir. ra esaslarına halel gelmem~sı ıçın ça- rasının kıymetini indirmivecektir. 
bahsetmiyor. Yani daha samimi... müşkülat çıkardı. Bu genç 9Qcukla Lu Gelen haberlerden anlaşıldığına gö-J tışmak kararındadırlar. Bu hususta di Lehistan da ayni sebeplerden dola-

Ömer, birdenbire Süheylayı düşün· üstü başı oldukça eski ihtiyar adnmı re halen 65 miligram altın esası üzeri- ğer iki hükumet ve milli bankalarla ya yı parasını düşürmiyecektir. 
dü. O, Ay hanımla Darülfünundaki _ gözü tutmamıştı. ne istinat eden frangın kıymeti, galiba, pılacak olan istişarelerin temin edilme- İtalyanın Vaziyeti 
lerin arasındaydı. Ve hayatının sonu -Aylığı pecıin ieterim, diyordu. Bi· 45 ile 49 miligram arasında tesbit edi- si de tabiidir. Paris, 26 (Hususi) - Roma malt 

T lecektir. Ger~k Fransız hükfuneti, gerek A - müzakerelere 1t l ~ . . ~'- . 
da öyle oldu. zim bey titiz adamdır. Sonra kefil de Bu hadisenin ehemmiyeti büyu" ktür. merika ve İngiltere hükumetleri, yu - r'I . l a yanhın ıttıra.; etti· 

B. h d k ı v~- b • ı A d 1 - ı memııı omasını .. · · ıra ane en çı tı ar. AAIIlran mes - uıma ısınız. ma tüccar an o malı .. Bunun piyasamızda yapacağı tesirleri karıda işaret edilmiş olan siyasanın mu T °' gormemJ.fhr. 
lekda.-;nna sordu: Şimdiden söyliyeyim de ona göre bi - anlamak üzere dün muhtelif sahalarda vaffakıyetinin beynelmilel ticaretin in B~nunla bc~abcr anl.af111aya dahil ola• 

- Bu gece nerde kalıyorsunuz } zim beyi görmeğe gidin.. tetkikat yaptık. Haber şehrimizde dün kişafına bağlı olduğuna kani bulun - cagı zannedilmektedır. 
-Teyzeme gidecektik ama, geç kal- Kapıcıya teminat verdiler .. Nuri us- sabah, ilk defa olarak gazetemız vası- maktadırlar. fstokholm 26 (Hususi) - lsveç, 

·aık artık. . ta hanın sahibini, yani kapıcının «bi- tasile ve ayni zamanda hariçten gelmı- Kontenjanlar frangın düşmesini, iktısadi münasebet-
- Bendehaneye buyrun .. size ik - zim bey» dediği zlb gönneğe gider _ ye başlayan telgraflarla intişar etmiş Fransa hükfımeti ileride tamamile lerin inkifafında rebakir bir teair ola,. 

tam edecek bir eski karyola bulunur.. lerken Ömere diyordu ki: olduğu için herkes işten öğleye doğru kaldırılması maksadile, şimdiki kon - rak kabul etmektedir. 
_ Bütün kapıcılar birbirlerine ben- haberdar olmuş ve ayni zam:ında cu - t:njanlar ve paranın kontrolii sistemi- Felemenk bankası direktörü methur 

• zerler. Bizim fabrikada da ·bir kapıcı martesi olmak hasebile de hadise piya· nı derhal gevşetmeyi lüzumlu bulmak- maliyeci Trip Felemenk para vaziye
vardır. Sanki bunun ikiz kardeıai.. ak· saınızda büyük bir tesir yapmamıştır. tadır. . 1 . tinde hiç bir değifiklik olmıyacajıni 

Ömer' eve 0-g"leye dn&•n geldı". o T Esasen bütün döviz meseleleri Merkez 4 - Bu hususta Amerika ve ngilte- ·· 1 · · -··- tamlan işden çıkarken üatümüzü ba- ıoy emJ.ftır. d A w,... vd yd"l Bankasında toplanmış olduğu ve bor - re hükUnıeUerile birlilcte hareket e - Çek.oalo ak 0 _.,L ,__ _ 

gün cumay ı. nası e e ı er. flmlZl bir arar, tarar, bani elinden gel- sada spekülatif muameleler yapılmadı- den Fransa hükUmeti, işbu beyanna - F v ya. ;D1UUU1ı Hoclza 
Kapıyı Nuri uı.ta açtı.. • . ae o da kendi beyinin malından dıtan ğı için haberin borsa üzerinde büyük mede imza edilmiş olan siyasanın ta - • ranı ... ız ::;ra tedbırlen m6nasebetile 

- Ner~eydın, dedi) ~a~ı deıı.etlı bir toz zerreıi bile çıkarmamak için bir tesir yapmasına da intizar dilemez- hakkuk etmesi için diğer milletlerin iş ya~gı yanatta Çek finansal ve eko
merak ettık .. koskoca herıfsın, nereye hepimizi çınl çıplak eoyup sokağa sa- di. Dün öğleye kadar Merkez Bankası birliğinde bulunmasıru temenni etmek nomik vaziyetinin ailam olduğunu 
gidip geldiğini eoracak değiliz ama, ne hverecek.. Fransız frangı üzerinden hiç bir muame tedir. Fransa bükUmeti, hiç bir memle ve bunun da hükGmete beynelmilel 
de olsa.. Beyle anl8fblar.. kapıcının dediği le yapmamıştır. Herkes, pazartesi ve ketin aykın bir para avantaJı temin et ekonomik inkifafı ıükOnetle bekleme-

Merdivenlerc:len usta önde, Ömer gibi ille tüccardan kefil istedi ama, ni· salıyı beklemektedir Zannedersek Fran mek istemiyeceğini ve Fransa, Ameri- ğe imkiıı vermekte bulundujunu bil
arkada çıkıp odaya girdikleri vakit de- hayet Kamran beyin kefiletine razı ol· sız karan belli olmazdan evvel bura - ka ve İngiltere bükfıınetlerinin daha dirmiftir. 
likanlı cevab verdi: du. da frank üzerinde hiç muamele olmıya- müstekar ekonomik münasebeUeri te- Morpııthum Filmi 

- Kamran bey bırakmadı.. pce Büronun tahtalarını kendi elile Gü- caktır. sisi bakımından sarfedecekl~ı mesai - Vatin1ton, 26 (A.A.) - Para an• 
onda kaldım.. lizar lildi. Kapıcı, Gürızarın, bu tahta Buna mukabil ihracat tacirlerinden Y~ iştirakten. imtina etmiyeceğıni ü • tantı hakkında beyanatta bulunan fi. 

G .. 1. Ö bak So . Ö bir kısmi çok düşünceli ve endişede i- mıt etmektedir. bak B M tba Am . 
u ızar, mere tı. nn: aı'lmeöe aelen kadının merı'n anası .. M. BI ' be tı nans anı • orgen u, erı• 

_ Yu"zun·· ne kadar aan oikım de- Jd .. 0 
• 

1 
. .. . diler. Son zamanlarda ekseriyetle Fran um un yana k f 1 . • . 1 

• • • ' 0 ugunu an ayınca yenı mufterıye sız frangı üzerinden yaoılmakta olan Paris, 26 (Hususi) - Başvekil M. anı? ınansa vazıyet~nın tamami e 
411• Gi5ıderinin alb her.....,.. buta mı· karfı itimadaızlıiı büebütün arttı. Kon- satışlardan dolayı ihracat'Çııarın. mev - Blum bugün gazetecilere frangın vazi- emnıyete ~ ... nmıf o~u.gunu .öylemif 
ıın). ... . . turato mücibince kapıcı parası Ömere cut satış taahhütleri nisbetinde zarar- yeti hakkında şunları söylemiştir: ve tunları ılive etmıştir: 

- Hayır anne, haıeta deıilım, bır aiddi. Kapıcı: lara uğramaları tabiidir. cDün alınan kararların esas hatları- «Dünya parası istikrannın, devamlı 
fCYCİğim yok.. - istersen benim aylığı haftadan Esasen son günlerde İzmirde üzüm nı biliyorsunuz, bu hidise beşeriyet ta- bir sulh, ve dünya ticaretinin yeniden 

Usta güldü: haftaya bulup ver de, sana yıkım ol· ve incir fiyatlarının yükselmesinden ve r~h~de ilk defa olmak üzere sulhün tar faaliyete geçmesi için sağlam bir eau 
- Kimran bey bizimkini battan mum, dedi. İstanbulda da bilhassa fındık piyasası- sınıne gitmektedir. Bu karan veren üç tetkil edeceğine kaniim. Para antanb 

çıkarmlıf dün ıece .•• it anlatıhY.or. Şimdi if büroya bir masa, bet alb nın çok ~lmesinde~ dolayı büyük devlet, bu karara ~erıe;ınm de ilti· F~n~ız, Amerikan ve İngiliz ebper-
Rakı mı içtiniz, bira mı). · k ml b" do':..L b" k' · zararlara ugramış olan ihracatçılanmı- bakını beklemektedırler. lerının toplandıgı"' .1 ... ialeri babnhgı" n• 

• e e, ır Mll1 ve ar yazı ma ıneaı b' d b .. d .. . N"tekim bazı d ı tl daha · dl """ ..,. 
Ömer, Y•vat sesle cevaıb verdiı b '--Lta dı zın ır e u yuz en zarar gormelen 1

• • . ev~ er şım - da ve bir gün içinde yapılmı.tır. Tarih· 
- Rakı... u~ yt : cidden teessüf edilecek bir şeydir. den ıştirak etmişlerdir. te ilk defa olarak üç fin~ bakani 
Gülizar: mı uı •;... Türkiyenin umumi döviz tediyatı iti- -Temmuzdan beri ü ter k b' be tm" le ' 
_ Gözü kar olaun 

0 
avukat olacak (Arkası var) barile olan vaziyetine göre kimilenCüm Biz bu işin müzakeresine temmuz a- ~ f e ır yanname Defre lf r-

huriyet Merkez Bankasında toplanmış yında başladık. Amerika Maliye na· r · . . . . . . .. . 
herifin, diye çıkıfb .• Biz onun yanına R olan bu tediyat vaziyeti bankanın son zırı Morgentavdan büyük yardımlar Amerik~, flm~k.i neticeyı ~ buçu~ 
seni ite ahfaem diye koyduk. rakıya Omangalz bugün neşredilen müvazenesindeki rakamla· gördük ve teklifimizi çok iyi karşıla_ ıenedenberı tahmın etmekte idi.» 
ahfaıın diye değil.·• rın tetkikinden anlaşılacağı veçhile çok dı. Loadrada T eclMrl• 

Nuri usta. Gülizann hiddetini yer- Yorgos ile , lehtedir. Yani, Cümhuriyet Merkez Şu noktaya bilhassa işaret etmek is- Londra 26 - Londrada bu aahall 
Jiz buldu: Bankamız bu işten mühim bir kazanç terim, biz bu tedbiri milli bir tedbir o- yabancı döviz üzerine if ler yasak edil-

- Botuna ainirleniyorıun, Güli • r arpışacak temin edecektir. larak almadık, beynelmilel münasebet mit ve döviz borsaıı kapatılDUfbr. 
zar, dedi. Bizim oğlanın adı Ömer di- Y' Beyanname lerin hayırlı bir şekilde inkişaf etme - Bütün Memleketlmi DaYet 

Ye kendisi de Hazreti Ömer olacak do- (Battanfı 1 inci aa•fada) Paris, 26 (AA) - Bakanlar heyeti sinFri düşündük. · Paria, 26 -Finans Bakanı B. Vin-
J angın kı t' · düşürülm i, ·· ğil ya ... Rakı içmeee daha iyi olur ••• Romanya1ı boksörün burada yaptıg"ı dün, Fransa, İngiltere ve Amerika hü- . yme mm. e:ı mu cent Auriol, ekonomi bakanı da hazır 

Ama . . w • • • d kı t '- . kfunetleri arasında yapılan dostane mü badeleyı arttıracak, tıcaret ve cıro çav b 1 d w h ld b hah b ıçtıgı ıçın e yame .. opmaz.. maçlarda bılhaeaa enerji ve nefesinin . . . . . ğalacaktır. Perakende malların fi at • u un ugu a e, u 88 mat uat 
Ömer, yatağına yatbğı vakit batı ha- "k 1 1d w .. dük H ha zakereler netıcesınde tesbıt edilen bır 1 "kse . . . y mümeNillerini kabul ec:lerek 8f&iıdald 

• d" ·· d mu emme 0 ugunu gor · er • beyannamenin metnini tasvip etmiştir. arının yu lmesı ıçm sebep yoktur.• 
a onuyor u. kundan ondan a-m. olınıyan Yorgoı 1 Al~k d hU1..A- tl t f d b Mühim bir dönüm noktasa beyanatta bulunmuftur: 

H d 'lk kad ilk kadeh. y-e• a a ar AWile er ara ın an u • B"" .. 1-'-etl be ayatın a ı ınm m ra• ise on iki aenedenberi boks yapmakta• .. _ 26 1.'\1 _ dil . 1 b Londra, 26 (Hususi) - Frangın kıy- « utun mem ~ er yannameye '- ·ıe ~ k l d'" ··nc1::1.-- ~-a gun ey " neşre mış o an u t d" ürülm' .. • • • .. • • k d edil . l d' y ı_ d 
,1g11 1tarıf1 o maaını UfU ~ __.. dır. Şimdiye kadar elliyi mütecaviz beyannamenin metni şudur: rne ten u.ş_ esı ıçm dun. akşam ıftıra e avet· • mı~ e~ :r. aıun ~ 
bını bozuyor. «Bu eon kadeh rakı ol- mühim maç yapmıf ve bunların yarı· 1 _Fransız hüklımeti sulbü idame Fr~ kab~esi tarafından verilen ka- bafka devletlenn de ıttırak edecelderı• 
ıun» diyor ve «o kadın• da bir daha sıııdan fazlaaını nakavut etlll!tk ıureti- ettirmek hususundaki u:numi arzuyu r~r, d':'°ya .. f~ durumu~da mü • ne emin bulunmaktayım. Bu beyanna
ıörmiycceğim.» le kazanmıttır. Yor808 müteaddit a• tesbit etmek, beynelmilel ekonomik mü hlın bır donum noktası teşkil etmek- me ile temin edilen ittifak, bqeriyet. 

Ömer, ıözünde durdu. Ertesi haf • matörlere de hocalık etmektedir. nasebetlerde nizamın tesisi için icap e- ıec;:r· ka aulıunun bafhca fBrb olan bir para 
ta 85 in i11Vlanna rağmen ne içki iç- y rıoa' akavut tt'"" bok .. l dep şartların kurulmasını kolaylaştır - k u Ü~~~, b~ü~~--~dan ıulhunun baflangıcını tetkll etmekte-
meğe gitti, ne de o kadını bir daha tör· oda Mı un n . e ı~ı y aor ~ mak, dünya refahını arttırmak ve mil- r m l..~1r~ memle ~k9u anmdeış ve dir. Millt eahada, yeni tedbirler, Fran-
dü. ~um kı : =Y=~ e ~nanıa- !etlerin hayat seviyesinin yükselmesl- .=panın ... '7!:': e etlerin de 11z ekonomik hayatının teveaü e~ 

Yazıhanec:le işleri biter bitmez der· aı;: ~e -L r y en iı e:ku ne matuf bir siyasa takip etmek mak- er ya};f;;. ve Belçika ıi ve canlanması ıuretile tecelli ec:leceJD. 
hal mahalleye dönüyordu. ~rl ırd. ol<r~.di~~~d ubn~ . • sadile büyük Britanya bükQmetlerl ile Fransadan örnek alan İsviç lerdir.» . 

B
. .. ki L!_ - - Ü bbab"l 80 er en ıaı mu ı a efıncı ra· temasa girişmiştir • 
ır gun es ou tutunc a ı e vundda nakavut etmİftir. Amerika ve Bayük Britanya re de İsviçre frangını kıy -

konuşurken: A F 1__ d f 2 Am rika b" 1 :ı. d 1 tı . bil metten düşürmüştür. lsvigrede Rusya da Bisiklet 
A kl dedi beni k ynca ranaa ve •panya a muva. - e ır eşlA eve en - borsala • • • 

- man çocu ar, ' . ıı_ ı fakı tli m 1ar a mı tır. kUıneti ile büyük Britanya hükUmeti r pazartesi ve salı günü kapalı ll rl iz G il 
tutun.. ters anlamayın... kendıme gu· ye .. aç y p ' .. . beynelmilel para siyasası sahasında, İn bul~caktır. ç e m a p 
venme~iğim için, ka~, fi~ di>:e Bugun yapacaktan maç uçer daki- giltere imperatorluğu ile Amerika cüm ~!çika .da. Fransaya, ~ .devol~- Leningrad, 26 (Huauat) - Biaikı. 
töylemıyorum. Ama korolaıı, oyle bır kadan on ravund olacakbr. huriyetinin dahili refahı için lizımge- atıon una ~~ ettiğini bildirmiştır. let takımı ile Lenintırad takımı aruın
meslek seçtik ki... Teocloreaku nefeeinin fazlalığına len şartlan nazan itibara alacaklardır. Bu .karara ~n ~yanın da daki 10 kilometrelik müaebab bupn 

Ve Ömer körolası mealeğinde ~ güvenerek on bet ravund üzerinde Diğer taraftan Fransız hlikflllıeti de geç~yeceği ~rlin mahafilınde açık- 'iddetli rüqlr, yağmur ve toiuk ye 
den güne ilerledi. Bütün gayreti, ken· maç yapanm demektedir. Bu da ken· be~~lmile~ para piyasasının müvaze- ça Bsoy ==· Alınan . :ona erait albnda yapıldl. 
di tabiri vcchile <~üyük ormanla ha • disine ne kadar süvendiğini göıter• nes1?'1 t~e .~lışacak ve b~ müvaze- ri, ~eUe ~p etm!~~ııse~~ y !n.ın teknik neticeleri fUDlardın 
ğmı koparmamakta.>> mektcdir · nenın bır .~n~liz veya Amerikan para Şaht istirahat AM-;;w ___.__ Be, lln · 1 - T llt 3 saat 24 dakika 11 aani• 

Y 
· K ld" K b .. hareketi yuzunden bozulmaması için ıa ~w.a.. Yaıv.au r e a 

az gcçtı. lf ge ı. •flan sonra Yorgos ta formda ulundugunu ve . . döruniye bile lüzum görmeniliştir 
Ö b

. ·1 .. b' Lal .. h zım gelen tedbırlerı alacaktır. • ye. 
gene ya.z:. v~ mer ır gece anası~~- fevkalade ır ~ .. zu ur etme~e mu· Mtlvazene temini lpa . F~da moratoryum 2 _Kazım 20 eantim geride. 
t~rup bırıkmış parayı . .sa:dılar. Staı bı- ha~ yenecegını ıö~lemek.t~ır. işte 3 _ Muhtelif ekonomiler arasında İht~yatt bır tedbir olmak ~zere, Fran- 3 _ Sovyet 2 dakika 30 saniye· ge-
tıyordu. Bu parayla bır büro açmak ka· Tabım ıtadyomu bugün bu ıkı kuvve- ayni zamanda devamlı bir müvazen te ~ hüldllneti moratoryum ilin etmiş - ricle. 
bildi. Yalnız bir yüz liraya daha lü • tin mücadelesine sahne oJau.ktır, ba· min edilmeden hMbca paraların ~e tir. Fransa hük1lmeti frangın yeni tes- Bu ıuretle Türk takımı hem ferci 
-,;um var. Bu yüz lirayı da bir hafta i· kalım kim kazanacak. " ·· edilmiyeceği düşüncesini esas ittihaz e bit edilecek olan kıymette tutabilmek b takım itibarile birinci oldu. 

gayeslle de on milyar frank depo et • em 

1 

1 
( 
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(_n_~a_y•--'-l _____ i_N_K_1S_A_R ____ ~J Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yı:zan; Kadlrcan Katlı 

Nakleden: Faik Bercmeıı 
Gece güzel v_e hava eyiy~i.. ~~atro-ı Tramvaydan indik. Ben gayet terbi~ 

dan çıkınca evıme yayan gıtnıegı ka - yeli bir tavırla: 
Son Posta'nın ta,,'/ıt tefrikası Numara 1 82 rarJaştırdım. Fakat tramvay durak ye- - Demek burada oturuyorsunuz. de--

Çünkü llyas çabuk davranmazsa !s - da o kadar sıkı sıkıya yerleşmişlerdi ki Diye söylendi. rine gelince, orada bekliyen sarı saçlı, dim. Sizi evinize kadar götürebilir mi-
panyol gemisini Valansiyaya varma - rahat oturmak bile mümkün değildi. Türk kadırgasının, tıklım tıklım do- mavi gözlü bir kadın benı kararımdan yim? 
dan yakalamak mümkün olmıyacak ve Anlaşılan İspanyol kumandanı Va _ 1 1 b 1 ... vazgcçirtti.. .Şu nefis kadınla hır. tr_am- Bu teklifimi gayet tabii bir ŞE'kilde 

u o an u spanyol ge111isini yolda ya- ı ı - aktan k dimi 
böylelikle yoldaşlarını kurtarmak ihti- lansiyaya mümkün olduğu kadar çok k 1 d y . . . . vay yo cu ugu yapm en a- kabul etti. Her halde aramızda tabıi b~ 
mali de kalmıyacaktı. asker götürmek istiyordu. Türk donan- a a ıgını, çoky y~~ış hır mand~ gıbı lamadım. tanışmanın husul bulduğunu duşün J. 

kımıldayamadıgı ıçın kolaylıkla eJe ge- Beklerken kadının gözlerinde şu ına- müştü .. 
Bununla beraber kendi kendine s,öy- ması Formentora harbinden önce za - · d·~· · ·· ·ı ·· ·b d B çır ıgını gazı e gorüyor gı iy i. öyle na okunuyordu: cBu nakliyat şirketi de Ona daha fazla emniyet vermek ü • 

le düııündü: ten Endülüs muhacirlerile dolu bulu - b. ba J ı O kl T ır yram gününde lyas Reisle be • ne fena servis yapıyor .. > na ya aş - zere hususi hayatımdan bahsetmeae vfS 
- Adam sen de ... Dünyada neyim nuyordu, daha sonra İspanyol esirleri raber bulunmayı 0 da çok isterdi. Fa- tun. Tramvayın geciktiğine ü~ülüyo.: - yalan yanlış bazı şeyler anlatmağ: bat

kaldı ki ... intikamımı aldıktan sonra ve gemilerile birlikte Cezayire dön - kan kendisinin soyunu sopunu bitiren du .. Fakat ben yalnız olm?d~gımı du - !adım. Evli ve çoluk çocuk sahih:. bu _ 
ölsem de ne çıkar? düklerine şüphe yoktu. Uzun za . bu alçak papazdan intikam almak için şünerek sıkılmıyordum. Nihayet tram- lunduğum halde bekar olduğumu SÖ)"C 

Biı düşüncelerle yeniden şehre gir- man denizde gezen ve büyük bir zafer başka fırsat bulabilir miydi? Başka fır- vay geldi, önümüzde durdu.. Sarışın ledim. ' 
di, kalabalık sokaklardan geçerek bü - kazanan yorgun bir donanmanın baş - sat çıkacak olsa hile o fırsatı bulunca - kadın gülümseyerek bindi.. Ben de ar- Bu yalnızlıktan çok zaman kendim • 
yük kiliseye doğru yürüyordu. ka türlü yapması beklenemezdi. Bu do- k d b.l k · d" kasından atlıyarak yanına oturdum .. de, bir boşnudsuzluk, bir boşluk duy , o d k k ya a .ar yaşıya ı ece mıy 1? Konuşmak için bir yakınlık gösterince 

ra a a şam duası başlamak üze - nanmadan bir te geminin oralarda do- Gemı yola çıkınca kardinal da vali lie 
0 

filozofane bir tavırla: duğumu ilave ettim .. 
reydi. laşması ise kimsenin aklına gelmezdi. birlikte tersaneden gitmişlerdi. _ Neyse .. dedi. Bu akşam çok eziyet Bununla beraber gidip beled\ye nikUI 

Kapısının üstünde fsa ile havarileri- Bunun için Valansiyaya kadar pek ko- Tersanede asker yazılmasına devam çekmedik. On beş dakika be!dedik. Fa- meı:rıuru~~- r~hatsız etmeyı akıın.?an 
nin kabartma resimleri vardı. iki tarafa }aylıkla ve korkusuz gideceklerdi. Za- edı"l" d B 1 '.l k d .. k d"" . . b d 1.:1.~ bekl k geçırmedigımı, yarının ne olacagım 

ıyor u. un arın aa argo an gon - at un yınnı eş a.ıuıw. eme · h . 1 k ·· r· -·· ·· nl tt 
paçavralar içindeki dilenciler sıra - ten bu yolculuk hem kıyıdan yapıla - derilecekleri anlaşılıyordu. mecburiyetinde kaldım.. ta Smkm -ey etmeh guç ukgunul al al ıın. 
}anmışlardı. cak hem de ancak otuz saat kadar ıü- M k . o agın en a ve aran u: o ma . 

f 
ansur ardınalla sokakta karşılaş- Ben nezaketle: d · t'f d 1 ··zı · · dah · ..... 

çerisi adeta karanlıktı. Karıı:ıdalti recekti. "h · ı· v h' v h di b d. sın an ıs ı a ey e so enmı a zıy.-
,. m .. a~ı . ı tıma ıne ~air beslediği zayıf - a ·· a ·· ye ceva_ ver ım. de açıg· a \rurarak sarışınlardan ve ken• 

mihrabın iki tarafında ve duvar bo - Mansur bütün bunları uzaktan scy- umıdın bo~a çıktıg-mı kabul ediyordu Bu suretle ahbap olduk, ve hemen a· . .b. . .. 1 .. 1 d h 1 d gı· 
ı · k b" k ,. · k • d ısı gı ı mavı gaz u er en oş an ı -

yunca yanan mum ar tıtre ır ışı ve- rediyor, forsaların arasında Uzun Veli Şimdi kendisi için de her halde korku- şunda~ bundan ~nuşmaga .• ~aşla. ık. mı ileri sürdüm. Fakat o işi piskinliğe 
riyorlardı. ile arkadas,larını görmek istiyordu. La- lu olan asıl pla ha l 1 d O da tıyatroda benım seyrettıgım pıye- ak· • 

Ö l d l 
na ş ama ıy ı. . .. .. B h tak· .. .. 1 . . vurar . 

n sıra ar o muştu. kin buna muvaffak olarnıyordu. M d d l y sı gormuş.. u usus ı goruş erını ve ·· . d . ki ey an an ayrı dıgı sırada çan ses- . t b 
1 1 tt Gö .. 1 . .zd - Oyleyse temcnnı e erım, ta • 

Arkadaki sıralarda tek tük erkekler Öğleye doğru gemi yola çıktı. leri duyuldu. Barselonanın her tarafı ınb. lı a arınişt.~ ;: ~ ı..ktal rubş er~mıt e hayyül ettiğiniz kadını bulasınız.. de· 
veya kadınlar vardı. Mansur da onlann Mansur sevinai: f ki k ' ır eşm ı .. ynı no arı en e en- - k d b 1-u u ar~ ve ya ın dağlara kadar, ara - kid ediyordum. di. _Fakat bu aradıgınız a~. ın~.n en o -
arasında bir yere oturdu. - İşin bu tarafı yolunda gidiyor. il- Jıksız bır tunç İniltisile dolmuştu. Bu sarışın kadında san'at hakkında dugumu z~~~etmek pe~ guçtur. . . 

Herkes dalgın dalgın papazın oku- yas Reis bunu kaçırmaz. (Arkası var) bu kadar anlayış ve incelik görünce çok ~onra. ~utun safvetıle ve samımı. 
duğu incili dinliyordu. Mansur bu ata· memnun olmuştum. Ve bunun üzerine yetıle elını bana uzatarak devam .e:ti: 
lık hem dinler gibi görünüyor, hem de ı• J d d muharrir olduğumu ve bir kaç komedi- - Bana buraya kad.~r refa~alınız · 
kilisenin her tarafını gözden geçiriyor- mra l a asın a ' B A D y O 1 min oynandığını kendisinden saklıya - den_ d~l~yı çok t:şekk_u~ cderım. ç.o) 
du b• •• ,__ ---------------'· madım. Anlattıklarımdan sonra kadı _ nazıksmız .. Bu hızmetmıze ~arşı mın· 

Yarınki ayinde kilisenin Ön sırala- ır gun Bugünkü Program mn aldığı tavır, üzerinde iyi bir tesir nettarım. ş~ tenha ~okakl~r~an n;. ka· 
rına vali ve yüksek rütbeli zabitlerle (Baftarafı 6 mcı sayfada) İSTANBUL yaptığımı anlatıyordu.. Böylece tatlı dar ~orktugu~u ~ılmezsımz. l'hutao 
şehrin ileri gelenleri oturacaklardı. Bu çalışacağız. Mesai mahsulü §imdikinin Öğle neşriyatı: tatlı konuşurken biletci ineceğimiz ye- vechıle ça~ştıgım. tıyatrodan, her gece 
itibarla mihraba yakın bulunamazdı. dört misli olacak. Bu suretle gelecek 12,30: Pl~kla Türk musikisi; 12,50: na _ re gelindiğini söyledi.. Güzel kadını kocam gelır, be.~ı ~u ~anda alırdı. 
Halbuki halk için ayrılan yer mihrap- ,sene 200 bin kilo soğan ıstihsal edebi- vadls; 13,05: Plakla hafi! müzik; 13,25: Muh- kendime bağlıyacağım zir sırada bi - Fakat on beş gundur grıpten yatıya.!, 
tan hiç olmazsa yirmi beş otuz adını leceğiz. telif plak neşriyatı. Ietcinin bu ihta - Bu taraflarda frr· 
geride idi. Bu kadar uzaktan tabanca Birinci gayemiz mah~fımlan topra~a Akşam neşriyatı: rı canımı sıktı.. Yarınki nushamızda : sız ve yolkesic!. 
·1 K d" l" k ka:b"l l b"l alıştırmaktır. Toprak ınsanlan haluk 18,30: Çay saati, dans musııctsı. 19: Tepe- Onu .evine ka - bulunduğu içinı 
ı e ar ına ı vurma ı o sa ı e çı- . . t hakkukund .. . . ~ her gu··n bı·r arka k k k ""ld"" . .. yapar. Bu gayemızın a an ba§ı gazinosundan variyete programı; 20 : aar golürmegi ta- h ı··kı · .ac~ urşunun onu o urmesı şuphe- sonradır ki mesaimizi denize hasretle - Rifat ve arkadaşları tarafından Türk mu- sarlad•m. Aca - Siya göz u er daşla eve kadaı 
lı:'dı. Eğer ilk ateşte öl~ürem~zse ikin- ceğiz. Buraları vasi balık ocaklarının sl.k.lsi, 20,30: Muzeyyen ve arkadqlan tara- ba bu kadının sos- gelmeği itiyad e ~ 
cı tabancayı ateş etmege vakıt kalma- bulunduğu mıntakadır. tından Türk muslldsi. 21: Plakla IOlolar, 21, yetedeki mevkii Yazan: Muazz•z Tahsira dindim. Burada 
dan onu yakalamaları hemen hemen Yeni hapishaneler nizamnamesi 30: Orkestra: neydi? Giyinişi kadınları rahats11 
fÜphesizdi. , - Yeni hapishaneler nizamnamesi - ı - Schubert'in cSftvari marşı •. 2 _ Bta- ve duruşu, orta edenler eksik de. 

Nasıl yapmalıda ona yaklaşabilme- nin projesini hazırladık. Nizamname u.ss'un .sulh dalı9 vals, 3 _ Chopln'in «Be- halli olduğunu ve mümkün mertebe ğil. Çok şükür bugüne kadar ıenıiz arka 
liydi. 290 küsur maddeyi ihtiva etmektedır. şlnci Nocturneı i, '_ Rlmskl _ Korsakoff'un modaya uymağa çalıştığını gösteri - daşlara rastladım. Bütün bulduğum ar· 

Mansur bu işi dışarıda yapmak için Biz buh ~ahmna~e.yi ~!arken ~8. Adv cŞehrazatc ı, 5 - Dellbea'in cOtomat valsi., yordu .. Fakat böyle yapayalnız gece ya- kadaşlar hepsi terbiyeli ~ıktılar. Dün 

d f b
. .. "d be 

1
. d ... . rupa apıs anesının nızamnamesını e 6 - Lehar'ın cPrens çocuğu opereti•, 7 _ nsı sokakta bulunması tuhaftı. Buna kü bir doktordu; evvelisi günkü bir mil-

ezayı ır umı s ıyor u. Lakın bu ... d . dik t .. tt• dik d .. h . d t edecek h d·s b gu""n de sı·z 
f 

.. "d b wl k .goz en geçır , ercume e ır ve ça Spendiar0w'un «Kazak Marşı., 22,30: Ajana rağmen tavrın a şup eyı ave en ı .. u .. 
zayı umı e . ag anara son çareyi ili- ,lıştık. Yeni nizamnamede spor ve as- haberleri. bir taraf yoktu .. Temiz bir terbiye gör- Tabü vaziyeti anlatınca hepsi aldan· 
mal edemezdı. kerlik derslerine bol yer verdik. 'fah- müş ve nezih bir hali vard1.. dıklannı düşünüyorlardı. 1'"'akat uğra• 

ı .1 f ki d l Y a r ı n k 1 P r o ı r a m k kis ... k rı i u a ı şam an arı, mikrabın iki sil işini programa bağladık. Tahsil La.kin kocası onu nasıl yalnız bıra ı- dıkları in · arı tamir etme üzere ça • 
tarafındaki kocaman ve birer kütük ka- , programına göre dördüncü devre rnah- tSTANBUL yor? Hayret.. İnsanın böyle güzel ve lıştığım tiyatroda onlara bedava bilet 
dar kalın mumlan, tavandan aşağıya kumları için okuma serbesttir. Her ki- ötıe neşriyatı: harikulade bir hazinesi bulununca, o- temin eyledim. Maalesef sizin yorgun. 
sarkan büyük avizeyi gözden geçiri- tabı okuyabileceklerdir. Muayyen za - 12•30: PlWa Türk musWsl, 12,50: Hava- nu muhafazaya kalkışmaması ihmalkar- luğunuzu bu şekilde ödiyemiyeceğiın 
yordu. manlarda hapishanelerde filmler gös- dls, 13·05: PIA.kla hafif müzilı:, 13,25: Muh- lıktır doğrusu! .. Sokaklarda, geceleyin Muharrirsiniz .. tabii en lüks yerlerdt 

D k . . . terilecek ve konferanslar verilecektir. telif plAk neşriyatı. ahlaksız ve sırnaşık insanlar eksik de - oturmak hakkına maliksiniz .. 
ış8:,11 ç~. ~~ken her ~eyı ıyıce ta- 'Ayrıca bir dördüncü devre mahkCımla- Akşam neşriyatı: ğildi.. Böyle olunca ne bileyim beni nası} 

sarladıgı yuzundenw bellı oluyordu. ırına münakaşalı mevzular verilecek, 18,30: Çay saati, dans mustkial, 19,30: Kon- Belki de kocası yoktu .. İhtimal dol - affedeceksiniz? Her halde diğerlerin , 
Ortalık kararmaga başlamıştı. Bir üzerinde uzun uzun görüşülecektir. rerans: Doktor Fahreddin Kertm tarafın • dur .. Veya kocasından ayrılmıştır. Gün den daha nazik bir şekilde elınizi sık .. 

kaç meyhane ve lokantayı dolaştı. Münakaşalarda şefler de bulunacak ve dan, 20: Vedin Rıza ve arkadaşlan tarafın- görmüş, hayatı anlamış gözi.lküyordu. makla değil mi? Bu şekil namuslu ve 
Halkın kümelendiği yerlerde gezdi iştirak edeceklerdir. Mahkumlar gazete dan Türk musikisi, 20.30: Türk mualt1 heyeti Benimle konuşması ahlaka mügayir bir şerefli bir kadının yapacağı en diirüs1 

ve dinledi. ye kitap çıkarabileceklerdi.r. tarafından klasik eserler, 21: Solo pllklar, hareket telfıkki edilemez. Hayır.. yüz harekettir. Geceniz hayırolsun .. bir da· 
Hep son bozguna ve asker toplan _ Musıki de bir programla nizamname- 21•30

= Orkestra: defa hayır. ha teşekkürlerimi bildiririm efendim. 
masına dair konuşuyorlardı. ye sokulmuştur. Burada alafranga mu- 1 - Leutner'in - Yortu üvertüril, 2 - Stra-

"k" h Ik t"' k··1 · b .... k b"r uss'un - Alem sedalan - valsi, 3 - Tscai -
Mansur yeni bir şey öğrenemiyor - sı ıye vle a Nu.r u erme . uyu -~ 

d yer ayrı mıştır. ızamnamenın en mu- kowskl'nln - Saf çoban kadına inden par -

u. him kısmı haysiyet divanı bahsidir. çalar, 4 - Eugen d'Albert'in - Entermezm-
Sabah erken kalktı ve tersaneye git- H . t d' .1 kl l su, 5 - Kalmanın - Bayader operetinden . aysıye ıvanına seçı ece er, ma ı -

tı. . . . . kumlar arasında gezecekler ve hakla - parçalar, 6 - Rlmski - Korsakoff'un - Şan-
Kendı ışını tasarlamakla beraber fl- rında rapor verebileceklerdir. son İndou, 7 - Mostovlskin'in - Gitarı, 22, 

yas Reisin de İspanyol gemisini yaka- hzet Kolay 30: Ajans haberleri. 
k~p yakalryamıca~nı ~imek isti~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

du . lstanbul Gümrükleri Sahş işleri Müdürlüğünden: 
Tersane meydanında büyük bir ka- Gümrük satıtmdaıı: Gemi balab 1373 kilo, kendir sicim 656 k, demir 

labalık vardı. raptiye 423 k, brom saç tİfe 4 adet, aelleloit kapsül 106 k, puh demir ka-
Güneş biraz yükselince vali ile 

kardinal ve yeni kumandan Don Al -
fonso geldiler. Yolun iki tarafını iki sı
ra süvariler çevirdiği gibi önlerinde ve 
arkalarında da birer müfreze yürüyor
du. Bu vaziyet karşısında onlara so -
kulmak şöyle dursun uzaktan bir şey 
yapmaya bile imkan yoktu. 

Kardinal Merkando başta Don Al -
fonao olduğu halde geminin bütün za
bit ve askerlerini, hatta kürekcilerini 
takdis ediyor, hayırlı yolculuklar ve 
selamet, Türklere karşı zafer temenni 
ediyorlardı. 

Herkes gemiye binmişti 
Hazırlıklar bitmişti. 
Bu geminin alacağı asker en çok yüz 

elti iki yüz kişi olduğu halde şimdi i -
çinde en az dört yüz kişi v~rdı. Bun • 
lar gerek güvertede ve gerek anbarlar-1 

tık 1561 k, sade cam limba ıulubu 672 k, pirinç adi boru 1977 k, liatik 
boru 438 k, bot kanaviça çuval 460 k, çat pat 225 k, demir oyuncak tram-
vay 346 k, pamuk kadife 280 k, ~t halinde zıvana kiiıt 7500 k, bot av 
fifengi kovanı 879 k, ipekli yünlü mensucat 162 k, pamuk mensucat 1130 

k, bütümen 19585 k, farap 111 k, pamuk ipliği 231 k, lnıllanılmlf deniz 
tarama makine akumı 1725 k, hah tamiri için ipek ipfiii 157 k, toz teker 
13100 k, telsiz telefon ihize makinesi 57 kilonun atıt ilinlan milnakua 
gazetesinin 16/9/936 günü nüabuındadır. Sabtlar latanbul Gümrük bina
sındaki aallf salonunda yapıbr, ayni günlerde küçük aabflar da bulundu
ğunu ve huıuıi prtlanmız aalon bpıamdaki levhada udı olduiu ilin o-

lunur. (1297) 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
1 Birinci Teşrin 936 Pertenbe gününden itibaren yeni bir if'ara 

kadar gişelerimiz •pğıda gösterilen saatler arasmda açık bulunacak· 
lardır. "1660. 

Adi günlerde : 
Cumartesi gtlnleri : 

10 
9,45 

16 
12 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
1 - 21/9/936 puartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere müna· 

kasaya konulan Bey kozda yeni açılacak orta okulun 1 SOS lira bedel için. 
de (125) adet dershane sırası, (8) adet siyah yazı tahtası ve (5) adet ye
mek masasının münakuaaı 2/10/936 cuma günü saat 10 da pazarlıkla la
tanbul liseler muhuebeciliiinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

isteklilerin Ticaret Oduınm yeni yıl veaikaaı ile bu gibi doğrama itle-
rini muvaffakiyetle yapmıt olduklanna dair reami dairelerden alınmıt V4> 

saikle komisyona müracaatları: 
2 - ilk teniinatlannı komisyon bqkanlıimclan alacakları yazı ile lise

ler muhasebeciliği veznesine yatırmaları: 
3 - Şartname ve ura resmini görmek isteyenlerin komisyon sekreter· 

Jiiine müracaatları ilin olunur. (165 O) 

Geyve Belediye Reisliğinden: 
11/9/936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulan 

Geyve kaaabasmm bili hazır haritasının tanzimi için mukaddema beher 
hektira istenilen ücretin fazlalıiı ve yevmi mezkUrda talip çıkDMlmumdaQ 
bili hazır haritalarm olbaptaki prtnameaine tevfikan yapılması 12/10/ 

936 tarihine kadar bir ay içinde pazarlıkla ihalesinin yapılmaama karar v• 
rilmiftir. Muvakkat teminat elli liradır. 

Baymdırlık Bakanlıiuıca verilmit ruhsatnameyi haiz taliplerin bu ite 
dair fUbıameyi Geyve Belediyesinden isteyebilecekleri ilin olunur. «1659>) -

BANZOPiRiN kaı~leri · HERYER~E40Ku~v~ 
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10 Sayfa 

Gavur 

CiBALi ZiNDANLARI Melım•din 
Yeni 
MGceralt1rı 

' . Son Posta mn zabıta romam . 82 
Gavur Mehmet, kadının yürüyemi -

yeceğini anladı. Derhal kucağına aldı. 
Feneri de parmağının ucuna taktı. 

dan sonra, ancak biraz kendine gele -
bilmişti. 

Gavur Mehmet de ayni suretle va· 
kit geçirmi11ti. O da; iki gecenin yor • 
gunluğunu ve uykusuzluğunu, sekiz 
saat süren bir uyku ile telafi etmişti. 

1 Böylece, deliğin ağzına getirerek be
line kalın ipi bağladı. 

- Hakkı çavuş!.. Ağır ağır çekin. 
Diye, yukarıya bağırdı. 
Prenses; yukarı çıktıktan sonra da, 

ipin ucunu tekrar aşağıya istiyerek, bu 
sefer de kendisi tırmandı. 

Yukarı çıktığı zaman geniş bir nefes 
aldı. Kulenin duvarına dayanan, ve 
temiz havada, geniş geniş nefes alan 
prensesin elini sıkarak: 

1 
- Geçmiş olsun, madam ... Ölmüt

ken dirildiniz. Dünyaya, bir daha gel
cliniz. 

Diye mırıldandı. 

* Duvarlardan, çıktıkları gibi inmişler· 
di. 

Gavur Mehmetle Hakkı çavuş, ev 
sahibini bir köşeye çekmişler .. gör • 
dükleri şeyler hakkında tam bir ketu
miyet göstermesini bu adam.; tenbih 
etmişler: 

- Mesele, mühimdir: Eğer bu iş 
hakkında ağzından bir tek söz kaçı -
rırsan, mahvolduğun gündür... Ev -
deki çoluk çocuğun ağzını dilini de sı
kı tut. Sonra, hepiniz birden Fizan çöl
lerini boylarsınız, haaaa. 

Diye bir hayli korku vermişlerdi. 
Gavur Mehmet, ayni talimatı zap

ıtiyelere de verdikten sonra,onları ka
ıakola iade etmişti. 

Gavur Mehmet, ev sahibinden bir 
kat eski erkek elbisesi istemiş .. bunları 
prenses Şimaya giydirmişti. Açlıktan 
bitab bir hale gelen kadına, hafif bazı 
feyler de yedirmişti. Sonra, yanına 
Hakkı çavuşu alarak Ayvansaray is-
1.elesine inmişti. 

* 
Gavur Mehmet, Hakkı çavuşun te-

darik ettiği bir kayıkla prenses Şimayı 
Karaköy iskelesine çıkardığı zaman, 
ortalık ağarmak üzereydi. 

Zavallı prenses; bir buçuk aydan
beri Anamas zindanlarında; o karanlık 
ve rütubetli kemerler altında sıhhat ve 
kuvvetini kaybettiği için yürüyecek 
halde değildi. 

Gavur Mehmet onu sırtına yüklen
mi .. ; beş yol ağzına kadar getirmişti. 
O tarihte; geceleri Domuz sokağının 
başında (nöbetçi sedyeler) in bekle -
mesi adetti. Galata tulumbacılarının 
tasıdıkları bu sedyeler; o civardaki ba
lozlarla meyhanelerde sızıp kalmış o
lan zengin hovardaları evlerine nakle
derlerdi. 

Gavur Mehmet prenses Şimayı bun
lardan birine bindirmiş; Yüksekkaldı
rıma getirmişti. Yokuşun ortasında, 

sedyeyi savdıktan sonra, tekrar kadını 
sırtına yüklenmiş; eskici Samuel'in e· 
vine nakletmişti. 

Avusturya saraylarının bütün deb-

Güvur Mehmet, Samuel'den kağıt 
kalem istedikten sonra, bunları almış, 
prensesin odasına girmişti ... Bu sarışın 
genç kadın, bir bahar çıçeği kadar gü
zeldi. Rahat, uyku, hayat ümidi; onu 
bir kaç saat zarfında değiştirivermişti. 
Onu bu halde gören Gavur Mehmet, 
kalbinde büyük bir hayranlık hisset -
mış: 

- Böyle bir kadına; o derece zulüm 
ve işkence yapabilmek için, ne kadar 
katı kalbli, ne kadar taş yürekli olma· 
lı. 

Diye söylenmişti. 
Prenses Şima, sanki onun kalbinden 

geçenleri hissetmiş gibi, Gavur Meh • 
mede ellerini uzatmış: 

- Görüyorunuz ya?.. Ne kadar 
memnunum ... Hayatın bu kadar tatlı 
olduğunu şimdiye kadar aklımdan bile 
geçirmemiştim. Bana bu lezzeti, siz 
tattırdınız. Bilmiyorum, size hangi li
san ile, hangi kelimelerle hislerimi ifa
de edeyim. 

Diye bağırmıştı. 
Gavur Mehmet, bu sözlere hiç bir 

cevab vermemiş .. nemli gözlerini pren
sese göstermemek için, başını önüne 
eğmekle iktifa etmişti. 

Evet .. görüyordu ... Prenses, mem
nun ve mes'uddu. Bu genç ve güzel 
kadın, ölüm denilen o derin ve sonsuz 
uçurumun taaaa kenarına kadar kay
dığı halde; onu bizzat kendisi, kadir 
pençelerile tutmuş .. o sonsuz uçuru
ma yuvarlanmaktan kurtarmaya mu • 
vaffak olmuştu... Bu, hiç şüphesiz ki 
bir (zafer) di. Onun meslek hayatında 
kazandığı muvaffakiyetlere inzimam 
eden şerefli bir zafer.. . , 

Fakat o, bu zaferden en küçük bir 
gurur bile duymuyordu. Çünkü, ru -
hunun derinliklerine kadar işleyen giz
li bir sea: 

- Ne çıkar, Gavur Mehmen .. Se-: 
ni o kadar seven.. dünyanın en azılı 
haydutlarından mürekkeh olan {Ka -
rayürek çetesi) ni sana teslim eden .. 
senin için hayatını ve hatta mukaddes 
dinini bile feda eden o güzel, o emsal
siz, o bibedel kadını kurtaramadıktan 
sonra .•• 

Diye fısıldıyor .. ve 
da, ölümün müstehzi 
yordu. 

sanki karsısın-
' 

çehresi sırıtı -

( Al'kası var) 

BEŞİKTAŞ 

DiKiŞ YURDU 
'l'ahsili en yüksek biçki mektebidir. 
Kııvıt baŞıumıştır. Mezun tnlebe
Jcrin dikiş sergisini mutlaka gö
rllnUz. Akaretler No 87 Telefon: 

43687 , 
debe ve haşmeti içinde doğmuş ve bü- _____ , _________ ___ 

yümüş olan prenses Şima, bir buçuk 
aydanberi yaşadığı o sefil ve muztarib 
hayattan, bitkin ve perişan bir hale gel
mişti. Lakırdı söylerken bile, bir hayli 
müşkülat çekmekte idi. Yalnız, artık 

ölüm tehdidinden kurtulduğuna ka -
naat getirdiği için vakit vakit Gavur 
Mehmedin elerine sarıla;ak: 

- inanamıyorum .. emin olun, ora- 1 
dan kurtulduğuma daha hala inananı:· 
yarurn. Size nasıl teşekkür edeyim, 1 

bilmem ki... ı 
Diye, minnet ve şükran hislerini İz· 

har etmekte idi. 1 
Gavur Mehmet, Samuel ile Rozanın 

k0tlımiyetlerine, ve kendisine olan sa
d, · tlerine tamamile emin olmakla he
r 1. ·r; prenses Şimayı, yangından kur
hılmuş hast..ı bir kadın diye takdim et
mi ti. 

Prenses ş;ma; yıkanmış, temizlen -
mi~ .. R07.eııın ve:rdiği çamaşır ve elbi
se' ri giymiş .• Gavur Mehmedin ya • 
n , 1 ~kf" o 1 ya çekilmişti. İkindi vak
t ••• ..: kadar devam eden derin bir uyku-1 

Son Posta 
iLAN FİA TLARI 

- Gazetenin esas yazısile bir eÜ· 
tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı §unlardır: 

3 

Sahife 

• 
ll 

ll 

Diğer yerler : 
Son sahlfe : 

1 - 400 kuruş 

2-250 • 

3 - zoo ll 

4 - 100 ' 
60 • 

- 30 • 

Bir santimde vasati (6) 
me vardır. 

keli · 

4 - ince ve kalın yazılar tutacakla· 
rı yere göre santimle ölçülür. 

------------------------Son Po•ta Matbaası 

Nl.şrıyıtt Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

[ 
A. Ekrem UŞAKLIGU. 

SAHiPLERh S. Ragıp EMEÇ 
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1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: - 1 
Geçen 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

Şartnamesi mucibince 8 adet Aspiratör 3/10/936 tarihine rutlıyaıı 
Cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla sabn alınacaktır. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte Kabataıta inhisarlar Levazım ve Mübayaat 

(Dünkü nüshadan kalan kısım) 
BÜYÜK SULU BOYA 

Ankara Cebeci Eriç sok:ı.k 26 da Rıd
van, Küçükpazar Hayriyehanım so~ak 
2 5 de Enver, Süleymaniye Deveoglu 
yokuşu 14 de Müeyyede Yücel, Ay -
valık Gazi ilk mektebi 4 üncü sınıftan 
ümit, İstanbul 44 üncü mektep 2 71 Sa
liha. 
MÜREKKEPLİ DOLMA KALEl\f 
Beyoğlu 15 inci ilkmektep 1 .. den S~

biha, Şişli Terakki Lisesi 3 de Ulya Gu
ler İstanbul Erkek Lisesinden 4 76 Ce-

' t" Ialeddin, Çamlıca Kısıklı Hanımse ı so-
kak 5 de Süreyya Meriç. 

BOYA KALEMİ 
Diyarıbekir asliye ceza hakimi Sadık 

kızı Sabahat, İstanbul Erkek Lisesi 378 
Fahri Baysal, Arnavutköy Sekpanlar 
sokak Adnan, Samsun Ka,•ak istasyonu 
müdürü kızı Perihan, Sultanahmet Üç
ler mahallesinde 6 da Özman. 

KURŞUN DOLMA KALEM 
Kadırga 21 inci ilkmektepte 31 Ad

nan, Yeşilköy ilkmektepde 42 Saba -
hat, Sirkeci Kum meydan sokak 19 da 
Kemal, Sultanhmet Mehmet paşa yo -
kuşu 1 3 de Engin. 

MUHTIRA DEFTERİ 
Kayseri tapu katibi Hamza oğlu Gü

ncr, İzmir Karşıyakada Cumhuriyet 
İlkmektep 1 de İlhan, İstanbul b~lge 
Endüstri mektebde 412 Soncelay, Iz -
mir Eşref paş caddesi Hüseyin efendi 
sokak 5 de Mukaddes, Kumkapı orta
mektepte 2 19 da Mzhar, İzmir müs -
tantik muavini oğlu Turan. Siırmene 
ziraat bankası müdür muavini Mehmet 
kardeşi Ersin. 

ALBÜM 
İstanbul 2 nci mektep 146 Yaşar, 

İstanbul 28 inci ilkmektep talebesin -
den Muzaffer kızı Sevinç, Samatya 43 
üncü ilkmektep 52 Ömer Faruk, K:.ıy
seri Devlet Demiryolları kısım 412 şefi 
kızı Sayungut, Vefa erkek lisesi 304 
Kadri Seşener, Arnavutköy birinci 
vaddede Numara 90 Şöke, Denizli De
ğirmen önü sokağında 7 numarada Fik
ret Tuna. 

LOSYON 
Yeşilköy Umran sokak numara 41 de 

Hüseyin, İstanbul erkek lisesinden 255 
R. Okur, Samatya 43 üncü mektepten 
173 Hüsnü. 

JUVANTIN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabıt renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegane zararsız 

ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - lstanbuJ 

Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna müracaatları. « 1404• 

6.664 
7.625 
9.496 
1.6ıS 
1.267 
4.384 
2.440 
1.111 

336 
1.200 

* * Adet ıskarta çul 
Kilo yamalık kanaviçe 

" ıskarta 
,, yamalık çul 
,, ıskarta ,, 

" " ip 

" 

" " kınnap 

" ,, çuval 

Paşabahçe Fabrikasında 

" " G. mamul kıl çul 

" . çinko: Karaağaç fişek depomuzda 

Yukarda cins ve mikdarlan yazılı ıskarta malzeme 20110/936 
tarihine rastlıyan Salı günü saat 10 da pazarlıkla satılacakbr. latek
lilerin malları görmek üzere hergün Ahırkapı Bakım evine ve pazar
lık için de tayin olunan gün ve saatte % 15 güvenme paralariyle 
birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdür· 
lüğündeki Satıf Komisyonuna müracaatlan. "1666,, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
idaremiz mülhakatında açık ve açılacak olan memuriyetlere imtihanla 

memur alınacaktır. İmtihan lstanbulda ve 5-10-936 Pazartesi günü uat 13 
de Sirkecide inhisarlar Memurin kursu binasında yapılacaktır. İmtihana 
girmek isteyenlerin atağıdaki evsaf ve teraiti haiz olmaları gerektir. 
1 - Liakal orta mektep tahsilini bitirmit olmak. 
2 - Askerliğini «fili veya kısa hizmetli» bitirmit olmak vey.,!__ müaeccel 

bulunmak. 

3 - 21 y8fından atağı ve 35 Y8f1Ddan yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklara, bedeni ve akli arızalara miipteli 

olmamak. 
5 - Eyi ahlak sahibi olmak. 

Bu bet maddedeki fUlların muhakkak tevaiki gerektir. 
İmtihan mevzuu f Unlardır: 

1 - Hesap Hendese «Hesap: Adadı mürekkebe taksimi gurema, halita 
tenasüp, Faiz, İskonto» Hendese: Satıhlar, hacımlar. 

2 - Muhasebe «Usulü defteri>>. 
3 - Coğrafya ((Umumi ve Türkiye». 
4 - Kitabet «Orta tahsile göreı> 

Not : A - İmtihana girmek isteyenler timdiden bir dilekçe ile ve enala 
müsbitelerile 3 adet fotoğrafla birlikte idaremiz memurin tubeaine 
müracaat etmelidirler. 

1 

B - Bundan evvel 12-14/8/936 tarihlerinde yapılan imtihanda mu
vaffak olamıyanlar bu kere yapılacak İmtihana tekrar girebilecekle
rinden evvelki müracaatlarına istinat suretile memurin f'lbeaine 
müracaatla imtihana girme vesikuı alabilirler. 
C - imtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arumda 
ecnebi lisanına vikJf bulunanlarla Muhasebe ıualine doiru cevap 
verenler tercih edilirler. <C 1451 » 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Miktan Bir kilosunun 

muhammen fiatı Cinsi lık teminab 

29270 10 Kuruş '15 S. Ekmek 252,50 Ura 
2700 13 tt Süt 'l1 

" 6305 25 " Beyaz peynir 118,SO 
" 

Belediye hastaneler ve diğer müessesatına lazım olan yukarda 
cinsi miktarı ve muhammen bedelleri yazılı üç türlü yiyecek ayn ayn 
pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülür. 
istekli olanlar 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve hizalannda 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28/9/936 günü 
Pazaıt.'.:si günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(B.) (1163) 

* * 
Kctif bedeli 1543 lira S3 kurut olan Büyükadada Yürük Ali plijma 

ilaveten yaptırılacak intaat açık eksiltmeye konulmuttur. Ketif enala ve 
f&l'lnameai Levazım Müdürlüğünde görülür. istekli olanlar Belecfiye Fen 
itleri Müdürlüğünden bu İf için vesika almak ve 2490 No. lu kanunda ya
zılı vesika ve 115 lira 76 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 28/9 /936 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı
dır. (8.) (1226) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

l,in Cins ve miktarı 

Kolculara elbise 328 takım 

Vidala Fotin 328 Çift 
1 Kadın iskarpini 20 Çift 

Tasınlanan 

Tutar 

4920 Lira 

1551 
" 

ilk 
Teminat 

369 Lira 

117 
" 

Gün ve tarihi Saati 

1311 0/1936 Salı 

13/ 10/1936 Salı 

11 de 

15 de 

1 Gümrük kolcuları için yukarıda yazılı elbise ve ayakkapların açık eksiltmeleri yapılacakbr. 
2 Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 
3 İsteklilerin kanuni vesikalariyle birlikte komisyona gelmeleri. (1665) 
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Nişantaşında - Tramvay ve Şakayık caddesinde 

IYATll işli erakki Lisesi 1 GÜNooz .1 
ANA - iLK ·O TA· LiSE 

KIZ VE ERKEK TALEBE İÇİN yanyana •e geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKlLA Ti 
vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, İNGİLİZCE kurslarına dokuz y~ından itibaren her 

talebe iştirak eder. Mektep hergün saat 10-17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZAR 

~ TESI, ÇARŞAMBA a-ünleri bakılır. Telefon ; 42517 

-------·--..- Eski f EY Z 1 AT i 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatıaız 
Kızlar ve erkekler için •Y" bölUklerde: An•, ilk, Orta ve Li•e •ınıfları 

Kayıdlar hıışlamıştır. Kayıd ve tnfsilAt Jçin hergtln mektebe ve yalnız taf.sildt almak için Yeni postane nrkusında 
Basiret hanında Özyo1 idarehanesine mtlrncaat edilebilir. lsteyenlere mektep tarifname.si gönderilir. 

Arnavulköy, Tramvay caddesi Çlftesaraylar. Telefon: 36.210 

HAY ŞiRKET1i • 
1 • • 

Boğaziçinin latif ve emsalsiz havasından, sularından, mesireler:nden; 
Sonbahara girmek üzere bulunduğumuz bu müsaid günden istifadeye 
koşunuz. 

fık postalar hep bildiğiniz gibi gidip gelme biletlerde yüzde elli 
fevkalade tenzilatlıdır. 

İstanbul Orman Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 
Cinsi Miktarı Muhammen fiat Muvakkat T. İhale gün ve saati 

Makarna 
Şehriye 

:un 
İrmik 
Beyaz peynir 
K&fV peyniri 
Bulgur 
Pirinç unu 
Kuru Bezelya 
Yumurta 
Limon 
Konserve F asulya 

» Türlü 
» Bamya 
» Patlıcan 
» Kabak 

Çay 
Siyah mercimek 
Kırnuzı mercime!c 
Kuru üzüm 
Kuru kayısı 
Portakal 
Salça 
Sirke 
Tuz 
Sarımsak 
Patates 
Kuru fasulyf 
Kuru soğan 
$eker 
Buğday 

Kuf üzümü 
Çam fıatığı 
Kuru Balda 
Pirinç 
Soda 
Nohut 

Sabun 
Zeytin 
Zeytin yağı 

350 Kg. 
55 )) 

500 )) 
ıoo n 
400 )) 
200 )) 
60 )) 

• 50 )) 
100 )) 

12000 Ad 
2000 )) 

100 Kg. 
100 )) 
50 )) 
50 )) 
50 )) 
8 )) 

50 )) 
30 )) 

100 )) 
50 )) 

1000 Acl 
50 Kg. 
70 )) 

400 )) 
20 )) 

900 )) 
500 )) 

1000 )) 
1400 )) 

25 )) 
ıs » 
15 )) 
50 )) 

1200 )) 
200 )) 
100 )) 

400 )) 
200 )) 
300 )) 

~uruşu 
25 
25 
18 
25 
39 
65 
13 
20 
14 

. . 

. . . . 

1,50 
3,50 : 

22 
22 
22 
22 
21 

400 
17 
18 
20 
9Q 

3 
25 
15 
6 

50 
7 

13 
6 

27 
14 
35 

!OQ 
8 

22 
8 

12 

40 
27 
60 

. . . . 

. . . . 

. . 
: 

. . 
. . 
. . . . 
• . 
• . 
. . . . . . 
• . 
: 

. . 

. . 
• . 

Lira 

147 12/10/93~ 14 

30 12/10/936 15 

~~~~_:;.._:;..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sade yağı 1000 )) 78 : 59 12/10/936 15,30 

Koyun eti 4500 )) 45 152 12/10/936 16 

Ekmek 10000 » Belediye narhı 90 12/10/936 16,30 - ~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~ 

Süt 
Yoğurt 

500 Lt. 14 : 13 14/10/936 14 
500 Kg. 20 

Sebzevat «Şartnamede yazılı mikta n ve fiatlarla)). 

Arpa 1100 Kg. 
Saman 1100 » 
Kepek 500 » 

5 
2 
3 

a . 

. • . . . . 
Gaz 1500 Ltr. 18 : 
Benzin 6000 » 23 : 

38 14/10/936 14,30 

7. 14/10/936 15 

124 14/10/936 15,30 
~-:-~~~~~~~~--~~~~~~~~-

1 - Büyükdere Bahçeköyde bulun an Orman F akülteıi lıtanbul kısmı için yukanda yazdı erzak ve saire 9 tart
name ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeleri lstnnbul Orman Direktörlüğü dairesinde yukarıda hizalarında yazılı aün ve saatlerde yapı • 
lacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için yukanda yazılı muvakkat teminatlann Maliye veznesine yatırıldığına dair 
makbuz göstermek ve 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı haiz olmak li.zımdır. 

4 - Şartnameleri görmek isteyenleı- her &ün Büyükde!e Bahçeköydeki Orman Fakültesine müracaatları ilin 
olunur. ((1349» 

Sayfa li 

~lll!lm--• Anadolu n un en büyük <"c::m:-llCJll-.. 

TAŞK .. PRÜ MERKEZ PAf~AYI il 
Teşrinievvelin 5 inci Pazartesi günü 

hatlar. Cumaya kadar panayır 
devam eder. 

Cumartesi iddialı büyük 

Pehlivan Güreşi 
Pazar : Zengin ikramiyeli 

Sonbahar At Koşularl 
Bu panayırda Taşköprünün meşhur kendirleri ve hemevi hay\ :uıat 

bilumum eşyayı tüccariye alınır ve sahhr. Panayır 
başlı başına bir zevk ve kazançhr. 

r 

inhisarlar Uınum Müdürlüğünden: 
İhtiyaç halinde ve münhal vukuunda idaremiz Merkez ve mülhe.lı:: mda 

tavzif edilmek üzere sırf makine ile ynzacak <cDaktilo» memurlar içi 1 bir 
müsabaka imtihanı açılmıştır . 

Bu imtihan 30/9/930 Çarşamba günü saat 10 da Galatada Ömer Abit 
hanında inhisarlar Umum Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

İmtihana girmek isteyenlerin atağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmaları 
gerektir. 

1 - Laakal ilk mektep tahsilini bitirmit olmak. 
2 - 18 yaşın dun aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 
3 - Sıhhatli ve iyi ahlak sahibi olmak. 
imtihana girmeh isteyenlerin ;i ndiden bir dilekçe ile ve yukarıdo. 4 

maddede yazılı teraiti tevsik eden evrak ile 3 tane fotoğrafla birlikte İdare
miz memurin tubesint! müracaatları ilan olunur. 

Not: imtihan günü gelmiyenlerin müracaat hakları iptal edilir. Hl1t52n - - ------ --------- -

ı~E:l2 Tl:JQLtJ iZAHATI GiŞ~~El2iMi:Z0(N ALINıZ 

Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: ~ 
lmil olunacak 417 tane dolap için 2,5 X 28 X 330 eb'admda 640 adet 

kestane tahtasile 3 X 125 X 205 eb'adında 140 adet kontrplak alınacaktır • 
Bu kerestelerin muhammen bedeli 1790 liradır. 

Eksiltme 28/9/936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat on bette ya • 
pılacağından i&teldilerin muayyen saatten evvel 135 liradan ibaret mu • 1 

vakkat teminatlannı vezneye yatırdıktan sonra fabrikada mütqekkil ko • 
misyona müracaatları. u1223,, 

~~~~~~~~-----~---~~-----~~-----

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden : 

Akademiye talebe kayıd ve kabulu devam etmektedir. 
Yükıek Mimari Şubesine Lise ol ğunluğunu verenler, Resim, HeyJlel 

tezyini san'atlar 'ubelerine orta mektep mezunları, ,ark tezyini u.n'atlar 
fUbesine san'at iıtidadı ıöateren)er alınmaktadır. . 

Kayıd için 30 Eyliile kadar her günsaat 9 ile 12 arasında müracaat edil • 
melidir. Taliplerin Akademi Direktörlüğüne hitap eden bir istida vermeleri 
ve bunda girecekleri tubeyi tasrih eylemeleri lizımdır. Beraber ıetirilecell 
vesaik tunlardır: 

Nüfus hüviyet cüzdanı 
Sıhhat ve aJı raporu 
Resmi tahıil vesikası 
Hüınühal kiğıdı (<Mektepten bu sene çıkanlardan iıtenmez» 

6 tane vesika fotoğrafı 
Fazla tafsilat için Yar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. c<1433)) 

Burdur Belediye Reisliğinden : 
... 

Burdur Belediyesine 880X120 eb'adında Üç adet Arazöz için Dıt lastİ· 
ğile iki adet 880X120 eb'adında iç listiği yatğm mal olmamak tartile pa.. 
zarlıkla alulftaktır. Bu cins lastiği bulunanların 30/9/936 günü aaat 9 da 
Yüzde 7,5 kurut teminat akçelerile, T eklifnamelerile veya bizzat Burdur 
Belediye F.ııcümeninde bam- bulunmalan ilin olunur. ((}630)) 

1 

•' 



ma r 
Her zaman radyo tekniğinin 

şaheserlerini yaratan R. C. A. 
bu sene herkesi hayrette 
&ırakacak bir mükemmeliyet -
teki makinelerini size arzediyor. 

5 lambadan 22 lambaya kadar 
her boyda ve her keseye uygun 
R. C. A. radyolarını behemehal 

dinleme [isiniz. 

R. C. A. radyosu yalnız size 
en güzel musiki parçalarını 

dinletmekle kalmıyor. Ayni 
zamanda radyo stü4yosunda 
musiki dinler gibi size bir 
yakınlık hissini veriyor. 

E L E K T R İ K G Ö Z, 
ELEKTRİK DİMAG, 
SEHHAR BİR SES! 

işte 1937 modeli R. C.- A. 

R. C. A. Radyosu her 
evin ve her yuvanın 
en kıymetli eşyasıdır 

R. C. A. nın yeni modellerinin nın hayret verici mucize/eri. 
güzelliği hiç bir Radyo ile 

mukayese edilemez 

B. O. A. nın odanızı kaplı· 
ran, sizi ga,reden masl· 
kisini onan emsalsiz 
oparlirl ve reni çelik 
katodlk IAmbaları temin 

dı. 

• 
.:J . edlror. 

~ G mut ka yenı 

il • 
inle • • z. 

R. C. A. salon~ Radyo gramofonu eşsiz· bir şaheserdir. 

O• T • T • A• ş. Beyoğlu, lsttklôl caddesi, Tokatlıyan karşısında 


