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Sanca rkleri diikkinlarını kapadıla~ 
Türk '~tı akya 
ve İskenderunda 
nümayişl~r yapıldı 
Sancak Tiirlc.leri tahrikatçıların 

taşkınlıklarını şiddetle 
orotesto ediyorlar 

-
lskenderunda bllktlnıet binası 

O.smaniye, 29 (Hususi surette gön- surların taşkınlıklarını ve gerek Suri
!crdiğimiz muhabirimizden) - İsken- ye heyetinin sözlerini protesto etmek 
tierun ve Antakya.da mevcut 300,000 maksidile dükkAnlarını kapamışlardır. 
trü.rkün üzerinde, Suriye heyetinin Is- Galeyş.n umumi bir mahiyet almak ü
tanbul gazetecilerine yaptığı beyanat zeredir. 
~k fena bir tesir yapmıştır. Buralara Türkler, haklarından emin olmanın 

nradan ycrlC§tirilen birtakım firari veffliği bir itimat ile yapılan münase
Ehineniler, Rumlar, ve Fellahlar Suri- betsizliklere tahammill etmektedirler. 
ye heyetinin Paristen avdetini mütea- Dün Araplar bir bayrağımızı yırt -
kıp akla gelıniyen şımarıklıklar yapma- mışlardır. Türk şoförleri de dövülmüş-
ğa başlamışlardır. tür· 

Sancak Türkleri, gerek tahrikatçı un- (l>evanu t 1 inci sayfada) 
................................. ~··~··················· 

Mühim bir kaçakçılık daha! •• 

Kıymetli mektuplariçinde 
tahvil kaçırılıyormuş .. 

Postahan.eden başhyan heyecanlı bir takip Beyoğlunda 
Mektep sokağında nihayetlendi. Paketler içinde 

ellişer tane tahvil bulundu ---------
Kaçakçılık Bürosu posta vasıtasİ· Jiıyrnetli ıoektup almıştır. 

le yapılmakta olan mühim bir kaçak. Jle.~nlı Bir Takip S.,hyor -
cıMc vak'ası üzerinde tahkikat yap. Menıurlar bu paketlerin Brüksel 

Frank kıymetinin düşürülmesi 
ihracat merkezlerimizde 

mühim akisler uyandırdı 
TAijVİLLER 
YÜKSELDİ 

TÜRK PARASİLE 
İHRACAT 
YAPILDI 

IZMİR 
ÜZÜM, İNCİR 
TACİRLERİ 

ÇOK ZARAR 
GÖRDÜLER 

TİCARET ODASI 
DÜN YALNIZ 
iHR~CAT 
İŞLERİNİ 
.GÖRÜŞTÜ 

Fransızların frangı düşürmesi kara- İzmir, 29 (Hususi) - Frangın kıy- Frangın düşmesi, piyasada yerli, yer 
ll üzerine İsviçre frangının ve florinin metten düşürülmesi İzmirde büyük a- siz birtakım endişeler nyandırınıştır. 
,eski fiyatlara nisbetle yüzde otuz düşü- kisler uyandırmıştır. ' Dün, Ticaret odası, sade bu iş etra • 
1rüldüğü dün telgrafla kambiyo borsa- Bu yüzden tüccarların büyük zarar- fında konuşmak üzere bir toplantı yap
~ına bildirilmiştir. İtalyadan henüz tel-. lara uğradıkları anlaşılmaktadır. Bu za ınıştır. Bu toplantı neticesinde, İkt1 • 

(Devamı 1 t inci sayfada) 1 (Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci snyfada) 

Son Posta'nın ikbsatçılar ve bankacılar arasındaki anketi 6 ıncı sayfamızda 

BUGÜN 

SAYFA 

Suınerville Baldvin Veb 

Fransa ve ingiltere kontenjan 
sisteminin kaldırılmasını 

tekli.f edeceklermiş ... 
Fransız Meclisi yeni para kanununu 221 reye karşı 350 

A 

reyle kabul etti. Kanun Ayan Meclisinde görüşülüyor 
Paris 29 (Husysi) - Dün gece sa

at 9 dan sabaha kadar süren müzake
relerden sonra, meb'usan meclisi yeni 
para kanununu 221 reye karşı 350 rey
le kabul etmiştir. 

Kanun projesi, 
1
Q.ugün toplanmıt 

olan ayan meclisi 41fnal1 ko:mieyonu ta· 
rafından tetkik edilm: :. Hükumet 
namına söz alan !~vekil Blum ve 
maliye nazırı Vensan Oryol, komit
yoncla, ltanun projesini müdafaa et· 
mişlerdir. 

Projenin kom!syon tarafından ka
bul edileceği muhakkak sayılmakta
dır. Bu takdirde ayan meclisi yarın 

ısabah toplanarak kararını verecektir. 
Meb'usan meclisinin yann akf81D 

(Devamı 11 inci sayfada) M. Blum 
maktadır. 141, 142, 143, 144 sadire numarall 

Bundan on gün evvel büroya hir olduklarını tesbit.-etmişler ve V. M. in 1 n g ı· ı ı• z g r u b u 
ihbar vaki ohnuş, şehrimizde V. M ie- peşine diişınüşlcı-dir. 

minde bir bankerin kıymetli .~e~tup. ~ J~evamı ı ı inci sayfada) t e t k ,. k 1 e r ,. n e 
... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~,...o••••••• 

Yakında meraklı güreş 
la.rlıa kaçakçılık yaptığı ve T urkıyeye -ı-- ~ · ' · -·· 
idhali memnu ~tahvil getirttiği ih: ki şehir 
bar edilmiş, bu ihbarda kıymetlı k b 1 d 
mektupların hangi günde postaneden Do tor/arı a ş a 1 Eminönü Halkevi 
alınacağı da bildirilmiştir. A d spor komitesi tara-

müsabakaları olacak 

Bu ihbar üzerine memurlar der· T0Stn Q ' / fından tertip edilen 
hal harekete geçmişler, postane civa· İ 4 Grup mümessilleri çimento yağlı pehlivan gü -
- zıtıir, (l{ususı muhabirimizden) - •• k k b ld J reşi müsabakası 
rında tedbir almı_şlar ve beklemeğe fzmirde OOk:torlar arasında dikkatle ii- fiatını yu se U U ar ve Teşrinievvelin 29 

başlamışlardır. zerinde d~uıınağa değer bir münaka- indirilmesini teklif ettiler unda Taksim sta -
Hakikaten denikliği gibi o gün şa başladı. J3u münakaşanın mevzuu dında . başlıyacak 

«V. M.>> adlı banker postaneye gel- izmirde ~n ufak bir rahatsızlık geçi - Merllleketimizde inşaat yapmak üze- ve üç gün devruQ 
nıi\, evvela kendi ~bone olduğu pos- renlerin }ztnir doktorlarına itimat et- re şehrimizde bulunan İngiliz serma- edecektir. 
ta kutusunu açmış, sonra da gidip miyerek Ist.tnbula akın etmeleridir. Bir yedarlarmdan Sumerville, yapacağı Şimdiye kadar 
ioyrnetlİ nıektl,lg ,me5 rundan dört (Dev'nıl 11 inci sayfada) bahçeli memur evleri hakkında tetkik- Halkevine kaydedi 

ler yapmıştır. len pehlivanlar şun 

Filistin de 
gittikçe 

çete teşkilatı 
kuvvetleniyor 

. ~rap Lideri Fevzi Kavukçu, lng\Uz kuvvetlerinin 
Filistinde birşey yapamıyacaklı\rlnı, söyledi 

(Yazısı 11 inci sayfada) 

İngiliz sermayedarları memleketi - !ardır : 
mizde inşaat işlerine girişmek üzere Adapazarlı Arif, 
işçi ücretlerini çok müsait bulmuşlar Manisalı Rüa~. Af. 
Fakat inşaat malzemesi fiyatlarında yonlu Süleyman, 
makul bir tenzilat yapılması lüzumunu Bandınnalı Kara 
da ileri sürmüşlerdir. Ali, Mülayim, Man 

Sennayedarlar, bilhassa çimento fi - dıralı Çoban Mah- Müsabakalara girecek olan me~ hur Pehlivanlardan 
yatı üzerinde durarak maliyet fiyatı i- mut, Edirneli Fo - Dinarlı, Kara Ali, MtUılyim.~ Alpullulu ~rır 
le satış fiyatı arasında göze çarpacak mak Ahmet, Sµsığırlıklı şerif, Dinarlı lAli Osman, Gonanlı Ha~dı,. Amasyalı 

(Devamı 11 inci sayfada) Mehmet, Eskişehirli Cemal, Amasyalı I Ali Osman. (Devamı 11 mcı sayfada) 
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__ H_e_r g_ü_n __ , Resimli Makale ------------------------~---·r-----------------, ..... a Faydalı eller, zararlı eller ... a Sözün 
Kısa:>ı --

Zava l/ı para! 
Nihatıet irzsanların 

oJ 

Elinde bir oyuncak oldun 
•---Y an: l\luhi.hin Birgen-

e und~n otuz sene evvel Tevfik 
Fıkrct parayı ~oylc tarif ediyor

du: 
Para mabut, Bankalar mabet! 

Hakıkaten de öyle idi. Herkes bu sa
rı parıltının karşısında gözleı ınin ka
maştığını duyar, güneşe tapan bir me
cusi gibi onun huzurunda diz çöker, 
başını eğerdi. Her :yerde hazır ve na
zır, her şeye kadir, nereye isterse o -
raya gider, ne vakit isterse o zaman 
yukselir, ne zaman isterse o zaman a.'1-
çalır, kendi keyfinden ve iı adesindcn 
başka hiç bir şey tanımaz bir mahh."ık, 
hayır bütün saadetlerin ve bütün fc ' . 
laketlerin haliki idi. lnsanların canla -
nna da, mallarına da, ırzlarına da di · 
ledıkleri gibi tahakküm etmiş olan en 
müstebit hi.ıkümdarlar bile onun kar
sısında aciz kalırlardı. Benim param, 
;enin paran olduğu zaman ona istedik
leri zaman tasallut ederler, fakat, yal
nız PARA olduğu zaman ona el süre -
mezlerdi. Bütün kanunlar, büttin ni -
zamlar, bütün örfler ve adetler hep o
nun sıhhat ve selameti için konulmu~ 
ve kurulmuş şeylerdi. Eski bir halk sö
zü onu iman ile birlikte görür ve cpa
ra ile imanın kimde bulunduğu belli 
olmaz> derdi. Para o kadar mukaddes, 
o kadar gizli, iman gibi, nereye gizlen
diği, nerede yaşadığı meçhul ve fakat, 
biıtün insanları harekete getiren ve bü
tün dünyaya hakim olan «şerikten mü
nezzeh> kuvvetti. 
Şimdi öyle mi? Bugün artık o, tah

tından indirilmiş bir hükümdar gibi in
sanların elinde oyuncak olmuştur. Bir 
Lenin, bir Makdonald, bir Ruzvelt, bir 
Blum çıkıyor, onun sağ yanağına bir 
tokat aşkediyor. Zavallı para, eski bir 
Roma hıristiyanı gibi, derhal sol ya -
nağını da çeviriyor, bir tokat ta o ta -
rafına yiyor. Cihan harbindenberi ye
diği tokatları size sayacak olsam acır
sınız! 

* Her şey değişiyor, hayat baştan ba -
şa, temellerine kadar değişiyor. Para da 
değişti. İlk icadındanberi paranın sıkı 
sıkıya muhafaza etmiş olduğu bir iki 
vasfı vardı ki bunları daha düne kadar 
muhafaza etmişken bir zamandanbeıi 
bunları kaybetmiştir. Mesela, düne ka
dar para demek, maden demekti. Tunç
tan, bakırdan, gümüşten, altından, her 
neden olursa olsun, fakat daima ma
dendi. Bir zamandanberi para maden 
olmaktan çıkmış, güzel kağıtlar üzeri -
ne basılmış bir takım renkli çizgiler, 
resimler, kelimeler ve nihayet rakam
lar şekline girmiştir. Evvelden onun 
nerede olduğu bilinmez. Her şeye gı -
ren, her şeyin ruhunda gizlenebilen, 
gözle görülmez, elle tutulmaz bir kuv
vet iken bugün muhtelif memlek~t -
lerin merkez bankalarının bilançoları 
neşredildiği zaman paranın nerelerde 
oturduğunu biliyoruz. Meseıa, kfı~rıt 
paranın dünyayı istilaya başladığı ta
rihtenberi yeryüzünde kendisine kar
şı hazırlanan Complolardan korkarak 
sinecek müstahkem kaleler arıyan al -
tının nerelerde oturduğunu çok iyi bi
liriz. Onun en güzel otelleri Fransız, İn
giliz, Holfında, Amerika, İsviçre mer -
kez bankalarının yeraltında gömülü sa
raylarıdır. Şimdi oralarda ne miktar 
toplandığını ve nereden nereye nasıl 
gittiğini, sanki cebimizde imiş gibi sıh
hatle biliyoruz. 
Paranın en büyük bir vasfı, onu a -

sıl para yapan bir hassası vardı ki bu
gün işte asıl o kaybolmuştur: Para, 
vaktile, mülkiyetin timsali idi. Kimin 
elinde bulunursa onun olurdu. Onun 
üzerindeki mülkiyet hakkımızı tahdit 
edebilecek hiç bir had yoktu. Meğer ki 
çocuk, yahut deli olalım. Bunların lıa
ricinde para mülkiyetine hiç bir hudut 
konamazdı. Bugün öyle mi? İstediğin'.2 
kadar paranız olsun, eğer izin almaz -
sanız onu bir huduttan ötekine geçire
mezsiniz. 

Nihayet paranın kaybolan iki vasfı 
daha: Paranıza istediğiniz şekli vere -
mezsiniz: (Paranız Türk ise Türk ka
lacaktır, Fransızsa Fransız. Evvelden 
paranın kimde olduğunu bilmek ne 
caizdi, ne de kabil. Şimdi ise hükumet 
size sorabilir: cNerede, ne kadar dö -
vizin var? Elinde ne kadar altın var? 

Hayatın ilk kademesin
de en faydalı el anne eli
dir, dünyaya yeni gelen 
vücudu o sarar, o yetiş -
tirir, dünyada hayatını o
na medyun olmıyan hiç 
kimse yoktur. 

Hayat biraz gelişmiye 

başlayınca, en faydalı el 
ilim adamının eli oulr, an
nemizden aldığımız yaşa
ma kabiliyetini idame için 
onun yardımına muhtaç 
oluruz ... Son çareyi ondan 
bekleriz. 

Her hangi sahada olur
sa olsun çalışan bir ada -
mm eli de annenin eli, bil
gi sahibinin eli kadar hür
mete layıktır, hayat ka -
demesinin başında çalışa

na da muhtacız, sonunda 
çalışana da .. 

Buna mukabil hayatta 
zararlı eller de vardır Bun 
far çalışmıyan ellerdir, bı
çağı ve rüvelveri ekseriya 
onlar kullanırlar, hayatı 

onlar yıkarlar .. 
Vaktinizi boş geçirme -

yiniz, cemiyete faydalı o -
]unuz! 

(söz 
ibadet diye 
Kendisini arıga 
Isırtan kı• 

Viyanada on 
dokuz yaşında 
bulunan Hilota 
isminde bir kızca
ğız son zaman
larda birdenbire 
dindar olmuş, vii
cuduna eziyet ya
parak sevap ka
zanmak istemiş 

ve bunun için de 
aklına garip bir 
usul gelmiş, çırılçıplak soyunmuş ve 
arı kovanlarının arasına girmiş. Orta
lığa da ateş yakmış, bütün arılar dışa
rı çıkarak kızın vücudunu delik deşik 
etmişler. Nihayet ölümden zor kur
tulmuş ... 

• • • 
Aiti parmekh alle 

Lonclra Kraliyet koleji profesör
lerinden R. Ruggles Gates veraset ü
zerinde derin tetkikler yapmıştır. Bu
nun anlattığı meselelere nazaran Avus 
tralyada bir kadın parmağı yarık ola· 
rak doğmuş, bu kadının şeceresi on 
birinci asra kadar tetkik edilmiş ve do
ku~ yüz sene zarfında, her batında 
parmağı yarık bir kaç kimseye birden 
tesadüf edilmiştir .. 

Romanyada da bunun başka bir 
misali görülmüştür. 
Scepion namını taşıyan bu aile kendi
sinin meşhur Scepion 'ların ailesinden 
geldiğini iddia edermiş. 

Yapılan tetkiklerde şimdi Roman
yada bulunan Scepion ailesinin ferdle
rinin bir çoklarında aftı parmak var
mış ve tarihteki Scepion'ların da bu 
güne kadar bir çoklarında altı parmak 

mevcutmuş ... .... __ . .,. .... --- ... _... ..., ........ 

ARASINDA J 
·----,------------------------.. 

HERGUN BiR FIKRA 
iki metre bogunda 
Gençler nasıl 
Evlendiler 

Gölgesine sığınmış! Mis Kobton is-
Şimdi her yerde, en ufak kaza minde 24 yaşın-

mcrkezlcrine, hatta bazı nahiyelere da bir kız mem-
varmcıya kadar, belediyelerin birer 

leketi olan Remsg park yaımıak merakı olduğu ma -
lfımdur. Kayt şehri bcledi-

Tuhaflığile meşhur arkadaşları - ye reisine gön-
nuzdan biri, geçen yaz Anadoluda derdiği bir mek-
seyahat ederken, mezarlıktan bozma .tupla kendisine 
böyle bir parkı bulunan bir kasa - bir koca bulup 
baya uğramıştı. evlendirmesini, is-

Belediye reisi kendisini bu park- temiştir. Mis bu 
ta gezdirmek istedi. Vakit öğle, kız- mektubunda, aş-
gın güneş te tam zevalde idi. Par - ka inanmadığını 
kın en yüksek fidanı ise elli santimi çünkü aşkın ol-
geçmiyordu. Buram buram terler sa olsa evlendik-
döken arkadaşımız, ağaç adını ta -

ten sonra karı şıyan bu kamçı saplarının arasında 
koca arasında dolaşırken, dayanamadı, uzun boy -

lu bir adam olan belediye reisinin ka inanmadığın~ünkü aş,kın olsa olsa 
arkasına sokulup, peşi sıra yiirüdü. evlendikten sonra karı koca arasında 

- Ne için arkadan geliyorsunuz? husule gelebileceğini söyliyerek ken-
Önc geçsenize! dini anlatmış, bu arada iki metreden 
Arkadaşımız : yüksek boyu olduğunu da bildirmiş-
- Ne yapayım? dedi. Bu çölün ii- tir. Belediye reisi bu mise bir koca 

zerinde, gölgesine sığınacak sizden bulmak için hay\i zaman nafile uğraş-
başka kütük bulamadım! mışsa d~ muvaffak olamamıştır. 

·--------------------------· lngiltere 
Kralının 
Muktesit/iği 

Zamanlar Krallar için de güç, o• 
nun için İngiltere Kralı Sekizinci Ed
vard bile tasarrufa riayetkar olma~a 

başlamış ve masraflarını kısmıştır. 
Şimdi mutfağında eskisi kadar bol 

çeşitli yemek pişmiyormuş, gezintile
rine, eski kalaQa.lığı almıyormuş, hu
susi treni kaldırıyormuş ve bu suretle 
senede bizim paramızla 400 bin lira 
kadar bir tasarrufta bulu~muş imiş. 

• • * 
75 metre kahnllllnda buz 

tabakaları 

Fakat Mis Kobton bundan nevmit 
olmıyarak evlenme idarehanelerine 
müracaat etmiştir. Evlenme idaresi 
müdürü Kopton'un evlenmesine ma
ni olan şeyin boyunun uzunluğu ol
duğunu hemen takdir ederek ona gö
re bir erkek aramış 2 metre beş san· 
tim boyu olduğu için kill)Senin al
mak istemediği Pol namında birisini 
bulmuştur. Pol, ile Kobton birbirini 
tanımak için verdikleri randevuda he
men evlel'!meğe kprar vermişler ve er
tesi günü düğünlerini yapmışlardır. 

• * 
öıu gBzD gBrUr 1110? 

Bunları bana bildir ve benim emrime Şimali Amerika kutba pek yakın-

Meşhur ltalyan doktorlarından pro
fesör F ranceshetti fa yanı hayret bir 
ameliyat ile gene; bir kızın kör olan 
gözünü, bir ölü gözüyle değiftirmeğe 
muvaffak olmu~tur. 

amade tut!• der. dır. Bazı araştırmalar yapan alimler 
* bu tabakaların kaç metre olduğunu 

k . d k" a merak ederek kazmağa başlamışlar, Demek, para, es ı zaman a ı par .. k .. 
olmaktan çılonıştır. Karl Marks me _ kazdı~ça merakları artmış. Çun u an-
zarından başını kaldırıp paranın hali _ cak 7n metreden sonra, kazmaları, 
ne bir baksa her halde memnun olur- toprağa vasıl olmuş. Buz tabakaları se
du: Bolşevikler bir tokat vurdular, nas- nede 20 ila aO santim arasında, kalın
yonal sosyalistler bir telone indirdiler, laşıyormuş. 
İngiliz muhafazakarları hırpaladılar, * • • 
hülfısa herkes daha başka bir hürmet- lngllterede yUz bin kı,ı gUvercln 
sizlik gösterdi ve nihayet şimdi Fran - besllyormu' 
sız sosyalistlerinin de elinde bir tecrti- Güvercini en ziyade hangi millet 
be vasıtası t>ldu. Bunu böylece bilmek severmiş bilir misiniz? İngilizler ... 
mecburiyetindeyiz. Halbuki dünyanın c·· . I .. · d t tk'k t . . . uvercın er uzerın e e ı a yapan 
şirazesı demlen şey, paranın emnıyet . 1 . .• • • • • 

l A t'd' ı· a lar ya parayı ye hır adam,nngılterede yuz bın kışının ve se ame ı ır. ns n - . . . 
niden para yapmıya muvaffak olacak- g~verc~n b~sled~ğını, ve bu ~eslenen 
lar, yahut dünyanın şirazesi insanların guvercınle.rm m~kt.arı da 4000 ı buldu-
elinden kaçacaktır. ğunu tesbıt etmıştır. 

Doktor yeni ölen bir gencin gözü
n Ü çıkarmış, ve kızın kör gözüne ;ki 
saatlik bir ameliyattan aonra yerleş
tirmiş, şimdi, kız mükemmel görüyor-
muş. 

• • • 
lnglltere de darak kalk111•r•c•k 

İngilizler dayağı hala kaldırmamış
lardır. Mektepleripde yaramazlık e
den talebelere, iılihı hal etıneyen ser
serilere sopa çekiyorlarmış, hukukçu-

lar ve Jerbiyeciler arasında bu mevzu 
etrafında bir anket yapılmış, dayağın 
kaldırılmama11ını isteyenler ekseriyeti 
teşkil etmiş. 

r Bir kaç g}e~l!.h~m~ gel~No~ b~İngili! ~!~ =n~r m!m~!:~~ ~~~ olın~m] 
seyyah kafilesi memleketimizden, Türkiyede kitap ve rağmen kendileıine 5 liraya satılmış olmasıdır. 
mecmua denilen şeyin alınamıyacak kadar pahalı olduğu Biz bu vak'ayı işittiğimiz zaman, bir seyahat acentası 
hakkında sal'f.ılmaz bir kanaat edinerek dönmüşlerdir. tarafından anlatılmış olmasına rağmen inanmadık, fakat 
Bunun sebebi İngiliz kralının seyahati münasebetile çıka- ey okuyucu, sen: 

l~TER 1NAN iSTER INAN_\IA! 

Tt!k başına 
içki 

E. Talu 

J aponlar, kanun nQşred ..:en de 

psikolojiye riayet ed r, onu 
hesaba katar olduklarını bir kere daha 
isbat etmiş oluyorlar. 

Filhakika, Avrupa gazetelerıne akse
den bir habere göre, Tokyo hukumeti, 
meyhanelerde tek başına oturup ta iç· 
ki içmeyi yasak etmiş ve esbabı mu
cibe olarak ta, tek başına içki içmenin 
insanlarda gamı arttırdığını ve dimağ
da birtakım fena düşünceler uyandır· 
dığını ileri sürmüş. 

Japon hükfuneti bu kararında haklı• 
dır ve böyfe bir yasak istihzaya değil, 
bilfilcis takdir ve tahsine şayan görül .. 
melidir. 

İçki haddi zatında fena ise, tek ba
şına içmek muhakkak ki ondan iki kat 
fenadır. Gamlı bir adamın, efkar da
ğıtmak rnaksadile içeceği içki, eğer o 
adam kendine bir kafadar bulmaz da, 
şişesi ve katlehi ile haşhaşa kalırsa, o
nu yeisin karanlıklarına ve ba:uın da 
daha ötelere sürükler. 

Dert, onu başkasına dökmekle hafif .. 
ler; neşe, ortak bulursa artar. İçki, ara .. 
da vesiledir, vasıtadır. 

Ahmet Rasim üstadım, yalnız başı
na içmekten nefret eder, eğer kendisi· 
ne bir kadehtaş bulamazsa, rna asına 
meyhaneciyi davet ederdi. 

Üstat, tek başına içmenin fecaatini 
şu meşhur şarkısile de haykırmıştı: 

Bir kendime, bir hali perişanıma bak· 
tım, 

Zalim seni yad eyliye, ah eyliye çak· 
tmı, 

Sen yoksun, o yok, ben yahmz çıldt1'a
caktı01ı 

Zalim seni yadeylcye, ah eyleye çak • 
tnn!. 

İşte, Japon hükUmetinin yasağı bu 
itibarla yerinde ve hayırlıdır. İnsanıJ 
mutlaka bir kafadar arayıp bulmağa 
sevketmek, ona bieyihal bir dert orta .. 
ğı sağlamak, onun endişelerile, kederi .. 
le alakadar olmak demektir ki mi.işfilt 
bir idarenin gönülleri kendisine bir 
kat daha bağlamasına yardım eder. 
Ayni zamanda bu iş, cinayetleri ve in• 
tiharları da azaltacağından. sosyal bil 
faydadır. 

--. ............................................... ._ 

Biliqo,. Mu&unaz? 
1 - Meşhur Türk amiralı Barbaros 

Hayreddin İstanbulun hangi semtinde 
yatar?. 

2 - cAferiney rüzigarı şehsuvan 
safderi> mısraile başlıyan şiiri kim, ki• 
me yazmıştır?. 

3 - Duc de Buckingham kimdir?' 

(Cevaplan Yann) . ... ... 

Dünkü Suallerin Cevapları: 

1 - Cincinati Amerika müttehit 
cumhuriyetlerinin bir şehridir. Ohio 
üzerindedir. Nüfusu 401,800 dür. Bil· 
yük bir ticaret şehridir. 

2 - Berlinin nüfusu 4 milyon olciu• 
ğuna göre İstanbulun nüfusundan 
3, 116,5 83 fazladır. 

3 - Belçikada cRex• ler faşist fır • 
kasıdır. Kralcıdırlar. Belçikada kralın 
saltanatı ile beraber diktatörlük tesisi 
gayesini güderler. Bugünkü İtalyadakl 
idareye benzer bir idare taraftarıdır • 
lar. ........... _._., _________________ __ 

H•rarett geçirmeyen 
kese kllıU•ra 

Avusturyada profeıÖ1' Tachacleli 
isminde bir adam harareti nakletme,. 
yen kese kağıtları icat etmiştir. Mey• 
va1ar, etler, sebzeler, hu kese kağıtla• 
rının içinde bozulmadan haftalarca 
kalabiliyormuş. 

Bu ke11e kağıtlarının çok revaç ıö
recekleri ümit edıimekteymiş. 
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İspanyollar arasında deniz 
muharebeleri de başladı 

Hükumete mensup bir gemi asiler tarafından batırıldı. 
Madrid etrafında kat'i muharebelere başlanıyor 

\ Konuşma Vüzuh 
Nurullah ATAÇ 

Antakya, İskenderun ve 
Türkün ferağat kabul 

etmeyen hakkı 

Şiirin, musiki gibi, açıkça hiç birşey 
sövlemeden bizde bir tahassüs haleti 
ya.ratması belki kafidir. Hatta vüzuhun 
şiirde aranılmıyacak, onun sihrini bo
zan bir unsur olduğu da söylenebilir. 
Bir manzume zorla karanlık birşey ol
malıdır demiyorum; zoraki hiçbir şey 
güzel olmaz. Fakat şiir, henüz soğuma
mış, fikir haline gelmemiş heyecanla - A ntakya ile İskenderunun mu-. 
rın ifadesidir; onda düşünüp taşındık- kadderatı mevzuu bahsolduğu 
tan, iyice muhakeme edildikten sonra şu günlerde geçmişi hatılamamak elden 
söylenilmiş sözlerin sarahatini arama- gelmiyor. Bu, ihtiyarsız birşey. Zaman 
ğa hakkımız yoktur. Bir manzume, büyük harbin başlangıcı ve biz mektep
mevzuunu kavrıyamasak bile, bize teyiz. Derken kendimizi birgün çanta 

Londra 29 (Husu.si) - İspanyol\ gayrimenkul eş~asının müsader edi-\ İapanya tabbna namzet olan birşeyler sezdiriyorsa, bizi sevin~I7ri sırtta, tüfek .elde Bostancı sırtlarında 
isilri bir taraftan Bil.baoya ve diğer leceğini biTdjrmiştir. Prens öldü . veya elemleıi, iyi veya fena hallerı ıle buluyoruz. Bu da hazırlık devresi ve 
taraftan Machide doğru ilerlemkte· İhtilalciler Madridi işgal için bu Viyana, 29 (AA.) - Karlistlerin Is- insanlığımızı diişünmeğe sevkediyor - talimgfilı }]ayatı. Ondan sonra ver elini 
dirler. günlerde kat'i bir harekete girişecek- panya tahtı müddeisi Prens Carlos de sa, bize rnevzuunun ezeli davalardan Halep :ıehri. 

Bu gün, T oiedo civarında, hüku- !erdir. Bourboun'a dün bir otomobil çarparak olduğunu hissettiriyorsa gayesine er - Karyolalarımızı dört bir küşesine 
met kuvvetlerile asiler arasında bir Madrid kabinesi, hükumetin Mad- yaralamış idi. Prens, bu sabah 87 ya- miş demektir. Şarkı gibi şiirin de kay~ kurduğumuz kırk kişilik yük vagonun-

h k 
şında olduğu halde vefat etmiştir. nağı feryattır; onun vüzuhu edasında- da üç Alman ve bir Türk olarak ben 

rarpışma obnu!ı ve neticede Ü um et- rı"dı" terkedecegw ı"ne daı"r olan haberleri w. . 
>" T Berlin 29 (A.A.) - Alman Ajansının dır. Bir bağırma işittigınız zaman se - varım: Pısırık, cüretsiz, bir köşeye sin· 
çiler çekilmek mecburiyetinde kalmış.: tekzip etmiştir · Londradan aldığı bir habere göre İspan vinç mi, yoksa keder mi gösterdiğini, miş bir Türk ihtiyat zabit namzedi. 
lardır. Papazlar kurtuna dizildi yol milliyetperverlerinin Alniran Tc- gerçek bir heyecandan doğup doğma- İlk inkisar Derince istasyonunda 

Cebelüttarıktan bildirikliğine gö- Faris, 29 (A.A.) - Havas Ajansının cervera kruvazörü Rafinanın batısın - dığını, o feryadı teşkil eden sözlerde~ başlıyor: Üzerlerine beyaz tebeşirle 
re, bugün, boğazın medhalinde hüku- Toledodan aldığı bir habere göre, Ka - da bir muharebeden sonra, hükumetin mi anlarsınız ? Hayr; cah!>, coh!> gibı Enverland yazılmış vagonlar gözüme 
met ve asi gemileri arasında bir deniz tedralin b;itün papazları kurşuna di - Grm·ina adındaki yeni torpido muhri- manası olmıyan lafzlar, sırf filıerıkleri, iliştiği zaman. Sonrası: bitmez, tüken-
muharebesi olmuştur. Hükumete zilmiş, ya1.uz muhasara esnasında Al- birini batırmıştır. Kruvazör şimdi di- edaları ile size bütün hali, en manalı mez bir yolculuk. 
mensup b'ir torpido muhribi çarpışma kazarda bir ayin ile meşgul olan bir pa- ğer bir torpidonun peşindedir. sözlerden de daha açıkça anlatır ... Şii- * 
neticesinde batmıştır. paz kurtulmuştur. Londra, 29 (A.A.) - Filistin kumarı rin de vüzuhu vardır, fakat bu vüzuh Uzakta beyaz bir kum deryası i~ine 

Komto'bi~ adındaki Fransız vapu· Lizbon, 29 (A.A.) - «Diario de Lis- danı General Dille verilen salahiyetler, yalnız edadadır. gömülmüş gibi büyük taş blokları gö-
ru, muhribin boğulmaktan kurtulan boa> gazetesi Toledo muhabiri bildiri - başkumandanlığın kararlarına karşı Şürin, kafiy~~~' ve~~li b~ .nesir ol- ze çarpmaktadır: Halebülşehya dedik • 
mürettebatını toplamıştır. Diğer bir yor : mahkemeye müracaat etmek hakkuıı masnu sevmedıgım gıbı, nesırın de ka- leri şehir işte burası. Görünen kısım-

d ... · 1 Nasyonalistlerin askeri mahafili, To· I<~ilistin halkından nezetmektedir. fiyesiz, vezinsiz bir şür olmağa kalk - ıarı hendesi hatlarla taksime uğrayan 
hükumet torpidosunun a ası gemi e- ledonun işgw alinin Madridin zaptedilme Londra, 29 (AA.) - Filistinde örfi masından hoşlanmam. Mensu.r şii.r ve-
ri tarafından takip edilmekte olduğu d d h b r a bu şehrin en feci tarafı midesi Hale-

sine yol açtığına kani bulunmaktadır- idare rejiminin tesisi hakkındaki emir- ya mensure e~en şey en ~ç ,. 1 ?- - bin çarşısı, hakikaten tahammül edil· 
~öylenmektedir. lar. Castejou grupu tarafından alı - name bugün resmi gazetede çıkmıştır. m~n hazzetm~. {Baudel~ıre.ı~kı ler mez bir kerahat arzediyor. Ve sonra, 

Paristen bildirildiğine nazaran, nan haberlere göre, Madrit istikame- Büyük Britanya kuvvetleri kumanda - ~ustesna; fakat bı~er ı:_uh hfile~ını te~- Türk ile Arap için fiyatlar da başka 
Madrid hü,umetinin maliye nazırı, tinde 30 kilometrelik bir mıntaka ciddi nı General Dill asayişin teminini ve Fi- bıte çalışan o harıkulade ~~mız n7sır başka. 
bir kararname ile asilere iltihak etmiş hiç bir mukavemet görülmeksizin işgal listinin müdafaa~ı için icap eden bi.i- parçalarının, şu çoşkun, lırik nesırlc? * 
olanlar Madridde bulunan menkul ve edilebilecektir. tün tedbirleri alabiccklerdir. hiç bir alakası yoktur.) d Şiir gönlün, nesir aklin dilidir. Ne- Şimdi Nasıradayım. Yükseklikler e 

Romanya ile Isparta - Burdur sir, vazih olmazsa, hiç bir şey değil- esen rüzgarların tesirile oyulup çu • 
dir; lüzumsuz, faydasız bir karalama- kurlaşmış gibi insanda bir his bırakan 

ticaretimiz hattının açılışı dan ibaret kalır. Ona hiç bir SÜS, hiç bu tencereye benzer kasaba, yıldırım 
Başvekil 
Adana da bir itina başlı başına varolmak hak- o~dus~ grupun~n ka:argahıdır. Müt-

• - Elfiziz, 29 (AA.) - Başbakan İsmet kını vermez. Onun güzelliği, söylemek hış bır acılı dızanterıd~n yatıyor1!111" 
Sefirimiz Romanya T ıcaret ,İnönü bugün saat 19 da Elazizden ha- Nafia Ve ki 1 j aç 1 11 ş istediğini anlatmak kabiliyeti ile ölçü- Hatırasını her za~an mınnetle an~ı?ım 

Nazınyla görüştü reket etmişlerdir. Yann sabah saat 19 resminde bulunacak lür. Nesir: «Ben filıengimle hissettire- çocuk. ooktoru Alı F~at, has~e~ı ı~a-
da Adanaya varacaklar ve o günü A- ceğim'.» diyemez! Çünkü o, nesir olmak- re edıyor. Ve ~~n, bır parça ıy..1leştı~-

Bükreş 29 (A.A.) - Anadolu a· dana da geçireceklerdir. İzmir, 29 (Hususi) _ Nafia Baka- la, ahenkten ziyade manaya kıymet t~n ~nra her~. onu~ . y.az?,ı~ halis 
jansının hususi muhabiri bild.irmekte· S h vermeyi düşünülmüş taşımlmıs sut dıye Arap bölük emınının onume u-
d" ila sızlanma nı Ali Çetinkaya bugün Balıkesirin şeyleri ' söylemegıW• kabul etmış· ~ zattığı bulaşık suyunu herifin suratına 

ır: kazası olan Bürhaniyeye gelmiş ve o- ak · · f · · ı 
Bugün Başvekil Tataresk.o ve Tica· Jlleselesı• radaki Nafia işlerini tetkik etmiştir, tir, vaadetmiştir. Bunu unu - ~ırlatmam. ıçın .?.e s~~ı zor uyorun;ı 

ret nazırı, Bükreş elçimiz SupM Tan· .lr.l ~ geceyı· Bürhaniyede geçirdikten sonra tunca, işine geldiği zaman deve, işine Içmeden ıade ettıgım ıçın hayret edi· 
yor ve: 

11överi kabul etmişlerdir. Cenevre, 29 (Hususi) - Asamblenin yarın (bugu ... n) İmıire gelecek ve bu- gelmediği zaman da kuş olduğunu id-
.. lçi · ·1 R b Mil 1 C · diava kalkan dev""--kuşu gı'bı· cmuava- - Ya Efendi! diyor. Bu süt nefistir 
Oğleden sonra e "mız ı e oman- ugünkü toplantısında i et er emı- radan da Isparta - Burdur hattının açı- J ~~ 

n Ba k G da ·· k l ise volonte> göstermiş olur. nefis. * fa Ticaret Nazın ve Mi 'i . n a e- yetinin ısl~hı etrafın ~uza e~e .er ce !ışında bulunmak üzere Burdura hare-
nel Direkt~rü Ticaret Nezaretınde top- reyan etmış, nutuklar soylenmıştır. ket edecektir. Ben şair değilim, nesir yazanın. Söz- Düşmanın Hayfa kıyılarına asker çı-
lanarak -iki memleket arasındaki tica· Terki teslibat bürosu teşkili ha~kın- ------------- !erimin anlaşılır şeyler olmasını iste - karması ihtimali var. Alayımız, bu sa· 
ti mübadele vaziyetini mütalea etmiş- da F:ansa tarafından yapılan teklif a- Çek Genel Kurmay Başkanmm rim. Bir kimse çıkıp ta yazılarımda vü- hili muhafazaya memur. Hazır bulun· 
ler ve bunun neticesi olarak Türkiye- lçka ıle karşılanmıştır. Fransada temasları zuh olmadığını söyleyince elbette ki o- mak için mütemadiyen talim yaptın • 
'den mal idhal eden tüccarl~ lehine N• k"" h •• •• d na gücenınm, çünkü anlamak isteyip yoruz. Dert anlatmak için saatlerce ne-
geniş münasebetlerde bulunmayı ka- ı a yuzun en Paris 29 (A.A.) - Halihazırda te anlamadığını söyliyor demektir. fes tükettiğim bir Araba soruyorum: 
rarlaştırmışlar<lır. Pariate bulunmakta olan Çekoslovak· «Niçin anlatamamışım? Acaba kendim- - Be adam! Niçin dikkat etmiyor • 

Türkiyeden mal getirten tüccarlar Bir köy muhtarı arkadaşı ya erkanıharhiye reisi General Krejoi de mi anlamadım?> diye üzülürüm ... sun? Ne düşünüyorsun? 
Öa bu sabah ikinci defa elçilikte bir tarafından öldürüldü dün B. Daladier tarafından kabui edil- Ama okuyanın da kafasında vüzuh, hiç Aldığım cevap şudur : 
toplantı _Iaparak dileklerini bildirmiş- İzmir, 28 (Hususi) - Nazlıderede miştir. General, bundan sonra Mare- olmazsa hüsnü - niyeb bulunması la- - Benim vatan Trablus Şam. Bana 

müessif bir katil vakası olmuş ve köy şal Petain ile Hir çok Fransız General- zım. Geçenlerde bir mecmuada bir mü- ne gerek Hayfa! 
!erdir. uh H'" o b" okAh l • lerinı" zı'yaret etmÜı.tı•r. nekkit benim•• o bir••yazımdan bahseder.- * m tarı useyın ır nı a mese esın- "T ki A kab'l ı · De · 

1 1 H b . t d b"ır fırka k d General Kreıo· ·ı bu sabah General ken: cmuphem, vuzuhtan mahrum» di- Diyorlar . rap ı e erı raya ta Ya a eşls an an den dolayı arası açık bulunan ar a a- l k d .. · c 1 ·1 b" ı·kt · t'ihkA 1 . yordu. Canım sıkılacak gibi oldu. Fa- baskın yapmış ar. Alça tan uçan uş-
asker çekti şı tarafından öldürülmüştür. Katil firar am en ı e ırıı e ıs am arı zıya- k t d h b şka azı! kita 1 h kkı _ man tayyareleri, ihtiyatsızlık netıcesi 

t · t' . · D w h d d . . . a a a a y ar, p ar a n 
Milano 29 (A.A.) -Jnino ve Sar· e mış ır. ret ıçın ogu u u una gıtmıştır. daki hükümleri okudum: cÜstat bi - olarak Der'a mevki kumandanlığının 

din vapurları Koseria fırkası kıtaatını y K lı . ze bir edebi ziyafet çekmiş, tebrik e- bahçesine toplanan Türk askerlerini 
doğu Afrikasından Cenovaya çıkar- onan ra Taymıs, Almanyamn müstemleke deriz, teşekkür ederiz> gibi beylik ıa- mitralyözlerle berbat etmişler. Büyük 
mışlardır. A tlnaya döndft istemesini makul buluyor kırdılar. cManası boşalmış> basma ka- zayiat varmış. Aradan kısa bir zaman 

lıp cümleleri kullanabilen bir adamın geçiyor ve bizim alay baskın yapılan 
' Tayyare ı"le yükseklik rekoru Atina, 29 (Hususi) - Kral dün A- Londra, 29 - Times gazetesinde kafasında vüzuh olabilir mi ki bir yazı- hatta karşı yürüyüşe geçiriliyor. Fakat 

miral Kondüryotis torpidosu ile Kor- b" k l cd h f k'" 1 k s 
d ır ma a e neşr en mu a aza ar yı anlasın• deyip teselli buldum. Belki ben, bir sui tesadüf eseri o ara • am-

kı rı I 1 ~od~ ge~ş;ir. ~al Fal~r l~ma~rı- Saylav Sir Arnola Wihon, Aimanya· de haksızım... dayım. Alayım gerilerde. Sefaletten ö-
Londra, 29 (Hususi) - Bi~ İngiliz a aşve ı 1 e diger nazır ar ara n- nın Koloniler hakkındaki dileklerini len anamın himayesinden mahrum ka-

tayyaresi üç saat 20 dakika içınde 9,5 dan. karşılanm~ştır. Bundan sonra Baş- haklı bulmakta ve demektedir ki: Bir /talgan taggaresi lan iki küçük kardeşimi kurtarmak içın 
mil yüksekligw e çıkarak iki saat kadar vekıl saraya gıderek Krala uzun boylu . . . · l'" s ·d 
bu yükseklikte kalmağa muvaffak ol- izahat vermiş ve milletin bütün tabaka Hı~ bu._A~rupa devletı, bir Koloni Düşiil, 5 kişi öldü. Istanbula gitmem azım. onra, gerı e, 
-ıouştur. larınca yeni rejimin benimsendiğini devletı rolunu şerefle tutmak husu- Roma, 29 (A.A.) - Son model bir ricatte işlenen fecayi de malfun. 

--------- söylemiştir. ~~n?a Almanyanın iktidarını haiz de- İtalyan bombardıman tayyaresi dün Ben, büyük har!n sonlarına doğru 
Göbels'in Kral donanmanın manevralarını ta- gıldır. Almanyanı.n harpten evvel Ko- .Romanın elli kilometre şimalinde ta _ Suriyeyi işte bu şartlar altında terket· 
Yunanlılara gardımı kip edecek ve sonra da donanmayı Fa- loniierinde başardığı işler öteki dev- lim uçuşu yaparken düşmüştür. İçin - tim. Türk Antakya ve Türk İskendenm 
Atina, 29 (Hususi) _ Almanya Pro- ler limanında teftiş edecektir. letlerinlcinden hiç te aşağı değildir. deki altı kişiden beşi ölmüştür. bu acı hatıralar arasında, bizler i~in. 

p~ganda nazırı Dr. Göbels Metaksasa daima kanayan bir iç yarasıdır. Bunu, 
gönderdiği bir mektupla, kendisine kar •ıkı• ahbap ~•vu•lar .. Dört tekerlek, bir kariıor~, bir de motör alabildikleri Jiia IO• model bu acı hatıraları uzun boylu de meye 
sı ~österdiği hüsnü kabulden dolayı ,,._ Y bir otomobile sahip olacaldardı. de pek lüzum yok. Fakat sunu kati et 
teşekkür etmiştir. le söylıyebiliriz ki biz. oraları daha faz-

Göbels Emniye umumiye memurla- la arkada bırakamayız Bu mümkun 
rılc mühtaç ve çok çocuklu analara ve- değildir ve olamaz. Yukarıda, bınde 
rilmek üzere 150 bin drahmi teb rrü bırini dahi anlatamadığım sebepler i~ 
etmiştir. 

ltalya vu beşler konferansı 
Roma, 29 (AA.) - İtalyanın Beş -

for konferansı }ıakkındaki yaziyeti de
ğişmiş değildir. Bu konferansa faal bir 
şekilde iştirak etmek niyetinde bulu
nan İtalya, hazırlıkların süratle ve tam 
olarak başanlmasını temenni etmekte
dir. 

çin ve bilh~a Türkün feragat kabul 
etmiyen hakkı için. - Selim RAGIP 

lnhi arlar Vek"linin tetkikleri 
Kars, 29 (A.A.) - inhisarlar Ve-

1 ıli Ali Rana Tarhan maiyetindeki ze
vatla &raber bugiin kasabamıza gel
mişler ve incelemelerden onra Sam· 
ıuna dönmiiflerdir. 
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Adliye Vekilinin 
Tetkikleri 

r-Hakkımız Gümrüğe 
Bir ihbar 

( Wer Z.uletzt 1<t~sst ) 

zengin filmini gösterıneğe hnslıyor. Baş rollerde : 

t Yok mu?-"' LfANE HAİD - İV AN PETROVICH 
ve iki sevimli komik THEO IJ~GEN ve llANS MOOSER Musikısi: 

Vekilin iştirakile Adliyede 
toplantı yapıldı 

Verilen karar tatbik edilmelidir, 
diyoruz! 

Bazı maddeler halka başka 
isimle satılıyormuş 

ROBERT STOLZ. İlaveten : FOX JURNAL İspanyada dahili . nıuharelıe. 
cıPourquoi Pasl) vapurunun feci akıbeti. Kış modolar1 ... 

~~-----------------------------!·-' K ısa bir zaman evvel Emniyet 
=======================-=====================~~ -==a 

Lodos fırtınası Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu
nun iştirakile dün öğleden evvd ad
liyede bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıda müddeiumumi Hikmet Onat, 
Birinci Ticaret Mahkemesi Reisi Fa
iz, İkinci Ticaret Mahkemesi Reisi Is
mail Hakkı, Birinci Hukul\ Mahkeme
si Reisi Suphi, ikinci Hukuk Mahke
mesi Reisi Zeki, Üçüncü Hukuk Mah
kemesi Reisi Ali Rıza da hazır bulun
muşlardır. T oplaııtıda adliye işlerine 
dair bir hasbıhal yapılmıştır. Bundan 
sonra Şükrü Saraçoğlu Müddeiumu
mi Hikmet Onatla beraber daireleri 
dolaşmış, ilamat kısmında genç hu
kuk mezunlarile görüşmüştür. 

Direktörlüğü gazetelere bir 
mektup göndererek kaldırımların 
sağından gitmek lazım geldiğini, 
ve bunun hilafına hareket edecek-

Gümrük Başmüdürlüğüne mühim 
bir ihbar vaki olmuştur. Bu ihbara gö
re gümrükten noksan resimle karlispat 
tuzu çıkarılmıştır. 

lerden ceza alınacağını ilan etti. Gümrük Başmüdürlüğü derhal tah-

Nster Şükrünün 
muhakemesi 

Avukat tahliye talebinde 
bulundu, fakat mahkeme 

reddetti 

. Evvelki gece ve dün liman
da bazı kazalar oldu 

Adliye Vekili adliye sarayının ya
pılacağı hapishane yerini de gezmiş, 

ve alakadarlardan izahat almışlardır. 

Bir gün, iki gün yollara memurlar kikata başlamış ve gümrüğe gelmiş 0 • 

konuldu. Soldan gidenlere sağdan lan ecza sandıklarının çıkmasına müsa
gitmeleri tavsiye edildi. Fakat a- ade etmemiştir. Ecza depolarında da. 
radan üç gün geçtikten sonra gene 

1 
araştırmalar yapılmış ve hem gümrük- fh 

eski hal avdet etti. Şimdi isteyen d k' d ki d 1 tilastan suçlu Fatih noteri Şi.ik-
ld .. e ı san ı ar an, lem de ecza depo-

so an yuri.i.yor, isteyen sağdan: l d l rü Sedef oğlu, başkatibi Fevzi ve dak-* 1 arın an nümune er alınarak gümriik ·ı .. . 
1 k' h · d t hl') d'I · . tı osu Munevverın muhakemelerine 

Sağdan yürümek, soldan yürümek - ımya anesın e a ı e ı mıstır · d" ~ 
Fak t t hl · ı t' · b : ·. S" l un agır ceza mahkemesinde mevkuf 

meselesini burada uzun uzadıya a a ı ne ıcesı u cısının u - ı ak d 
f d ld 

w .. .. o ar evam edilmistir. 
mevzuu bahsedecek değiliz. Bi - at e sut o ugu ve gumrukten geçer- J . k hAk• .. \ .. 

k d k 
. . •v• stmta a ımının !uzumu muha-

zim bu işte anlamadığımız nokta den e kno 
1
san resım verılmedıgı mey- keme kararına ri>re surlular eski pul-

şudur: Mademki bir tedbir alını- ana çı arı mıstır. l ~ 

Yor, tamim ediliyor, sonuna ka _ A k S"lf, t d 'I b arı ıslatmak suretile kopararak baska nca u a e sut arın azı ecza k I ., 
dar ısrarla üzerinde durulmal:, depoları ve eczahanelerce halka karlis- evra a lyapışht~rm) ış. ar,, pul paralarını 
emri dinlemiyenlerden ceza alın- 1 k I ~ muame e sa ıp erınden aldıkları hal-
d 

• pat tuzu o ara satı dıgı anlaşılmıştır. d l 
ıgı gösterilmeliydi. G" "k B .. d .. 1... .. hAd' . e pu yapıstırmamıslardır. Hesapta 

umru asmu ur ugu a ıseyı e- d •> t<' · ' 

M 
.. I 'd . . B I d' d Eskiden beri söylenen bir söz var . } . tl ·k 1 h lk h a .,. "1 kurusluk harç pulu noksan uze er 1 aresımn e e ıye en dır ; ıemmıye e arşı amış Ve a 10 Si - .. "} .. .. ' 

h t
. kt d b h S hh goru muştur. Bu suretle arttırılan pa-

b'r 'ısle"' - Osmanlı yasağı i.iç gün sürer, a ı no asın an u ususta ı at l .. k Ş 1 QI M"d" 1 .. ~.. .. d'kk . . lb ra ar mustere en ükrü, Fevzi ve 
derler. ı u ur ugunun nazarı ı atını ce et- M" '. l d k 

' ~ıelı'de Bı'zans zamanına a'ıt kı'lı'se- v • l'' J .. .. .. K f' b unevverın ara \ rın a ta sim edil-
La Devrin değiştiği, Osmanlı yasağının megı uzumu gormu~tur. ey ıyet u- . b' .. . . 

den çevrilmiş Mesih Paşa camii etra- yerine Türk yasağının kaim oldu- gün Sıhhat Direktörlüğüne bildirile- ~ı!, .1dr' aralık Munevverın: tıArtık ı-
fında Müzeler İdaresi tarafından yapı- ğu gösterilmeliydi. Tam fırsat cektir. erı gı ıyoruz, yapmıyalım>ı diyerek 
lan hafriyatta büyük bir Bizans samı- çıkmıştı, diyoruz. Sıhh t D' kt" .. N Di ? çanta.sını çıkartıp sallamış ve ıcişte bu a ıre oru e yor. k d b" 'k'd' d . 
cı meydana çıkarılmıştı. Hakkımız yok mu? Bu hadise hakkında dün Sıhhat Di- a ar ırı tır ı~)> emıştir. 

M 1 ld · b 1 d' d b --------..;;...-----~ kt'' .. k d' ·1 .. .. b' h . Kararnamenıi' okunmasını müte-üze er aresı e e ıye en u sa-
1 

re oru en ısı e goruşen ır mu arrı- k Ş"k .. w k lk k 
h b h ık k b h h Çatalcada N tt. · ''ldü · · k d · · k' a ıp u ru ayaga a ara : 
anın ir a . veya çocu a çesi a-' ure ini o ren rımıze ısaca emıstır ı: F"l Ak'd' 1:' k 

). · ·ı · · · · B" 1 b' ' · ld v d - ıı va ı ır ... -a at bana tevdi e-
me getırı mesını ıstemıştir. Mehmet mahkum oldu ((- oy e ır seyın yapı ıgın an d.1 b' k -

h b . k G" · .. k h .. b' ı en ır para ,·o tur . 
Belediye Müzelerin bu teklifini tet- a erım yo -· umru ten en uz ır B . 

Nurettin adında biri Çatalca civa- b'ld' ·ı d' B 'b" h ld .. enım halk~an pul parası aldığım 
kik ettirmektedir. . . şey ı ırı me ı. u gı ı a va e gum- h ld il . 

rındakı mer asında koyunlarını otlat- "k k' h . d l hl'l.. a e pu arı yerlerıne yapıstırmadı-

lstanbulda yeni muallimler 
lstanbul Kız ve Erkek Muallim 

mekteplerinden yeni yıl mezunların

dan 11 talebe, Balıkesirden de bir ta
lebe lstanbul Maarif Müdürlüğü emri
ne verilmiştir. Bunların tayini Maarif 
Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. ls
tanbula tayin edilen mezunlar şunlar
dır: 

Kız Muallim mektebinden 10 Naz
miye, 249 Hadiye, 2()6 Şükriye, :104 
Nimet, 1182 Meliha, 55:J Samime. 

Erkek Muallim mektebinden 207 
Sadık, 776 Ali Neş'et, !)1 Yusuf, !l8 
L A f" '>7 Z' ut u, - ıya. 

Balıkesir Erkek Muallim mektebin
den 97 Hamit. 

Mecidiye köylülerin bir isteği 
Mecidiye köylüler bir istida ile be

lediyeye müracaat ederek köy civarı
na çöp döktürülmem~sini istemişler
dir. 

Şehir Meclisinin verdiği bir karar· 
la çöpler şehirdeq uzak yerlere dökü
lecek ve Üzerleri ya toprakla munta
zaman örtülecek \teya yakıtacaktı. 

. ru ımya anesın e yapı an ta ı at ~ .. l . . · ' 
mak ısteyen Mehmetle Hüseyine ma- t' . b' b'ld' .1. 'd k 1 gım soy enıyor. Br-pım aldığım pul . ne ıcesı ıze ı ırı ır ve sanayı e u - d B 
nı olmuş, bu yüzden çıkan kavgada l I dd I f 'k d'l' mu ur ve para mıdır?. ana tevdi c-

anı an ma e er te rı e ı ır. d'I · · · 
Nurettin öldürülmüstü Agw ır ceza M b h h .. d. . h k'k ı en para yok, ıfa edılen bır hizmet • · evzuu a s a ısenın a ı aten b . . . •w• 
mahkemesinde dün yapılan durusma- ve enım ıstıfa ettıgım bir para vardır. • vukua geldiği tesbit edilince yolsuzlu-
da suçlulardan Mehmet dört sene iki Bu zimmet değil, mükellefiyettir. Ben 

ğu yapanlar şiddetli cezalara çarptırı-
ay ağır hapse ve o kadar müddeti am- lırlar.)) bunları ödemiş mükelJef değilim de-
me hizmetinden mahrumiyetine ve miyorum. Fakat memur değilim. BQ 

:300 lira tazminata mahkum edilmiş, Bir tıbbiyeli pencereden cezai olmaktan ziyade hukuki bir me-
suçlulardan H~seyin beraet etmiştir. düşerek öldü. ~ledir .. Zimmet ve dolayısile de ihti

las teşkıl etmez. Benim kasam sayıl-
T elefon muhaberatmda inkita şahin ismindeki tıbbiye talebesi mış da me~cut param eksik mi görül-

istanbul telefon santralında dün evvelki gün Beyazıttaki mekteplerinin müştür? 
yeni tesisat yapılmı~tır. Bu tesisatın üst kat penceresinden düşerek ölmüş- Şükrü hey' eti haki meye ve iddia 
montajı esnasında bütün şehir muha- tür. Muayenesini yapan tabibi adli makamına vazife bahsına dair husu
v.erderinde iki daJc.ikalık bir inkıta ol- Enver cesedin gömülmesine izin ver- sat yazılı birer İstida vermiştir. 
muştur. Fakat bu. inkıta ancak o daki- miştir. Baş katip Fevzi ile Münevver ken-
kalarda muhabere halinde bulunanlar dilerine isnat edil~n suçları kabul et-
tarafından hissedilmiştir. inhisarlar idaresine memur memişlerdir. Münevver, ben H33 se-

Limana devredilen antrepolar 
Liman idaresine devredilmekte o

lan gümrük antr~polarından Galata 
ve İstanbul cihetinde olanlardan 1, 2, 
ve :~ numaralı anbarların limana devir 
işi ikmal edilmişti:-. 

~~~~~~~~ 

Anneler Birliğinin konseri 
Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul MerkezJ. 

Anneler Birliği İstanbulun Kurtuluş günü 

almacak nesinde noterliğe dakt,ilo olarak gir

inhisarlar idaresinden yaşları alt
mışı geçtiği için tekaüde sevkedilen 
memurların yerine müsabaka. imtiha
nile memur alınacaktır. imtihan 5 teş
rinievvelde Sirkecide memurin kursu 
binasında yapıla~aktır. 

dim. mm senesinde çıktım, demistir. . 
Bundan sonra Şükrünün iddiası o-

Mecidiye köyl,üler bu karara rıa- şerefine mahsus olmak üzere 6110/ 936 salı 

imtihana girenlerin behemehal or
ta mektepten mezun olmaları ve yaş
ları 21 den a~ağı :ri den yukarı ol
mamaları lazımdır. 

imtihan, hesap, hendese, muhase
be, coğrafya~an yapılacaktır. 

kunmuştur. Bunda kendisinin uzun 
müddet ceza reisliği, müddeiumumi
lik ve hukuk hocalığı yaptığı yazılı 

idi. istida okunduktan sonra iddia ma
kamı: Kendisine rehin olunan veya 
vazifesi dolayısile muhafazası altında 
bulunan para v, par~ hükmündeki 
şeyleri zimmeti11r• geçiren ve maleden 
kimse ceza görür. Suçlu noter Şükrü
nün noterlilc sırasında iş sahipleri tara
fından tanzim e~;len evıaka yapışt~ 
rılması lazımgelen pulJar için verilen 
paralardan tasailCU f hakkı olmayıp 

yaptığı muamele sırasında aldığı pa
ra mukabilinde pul yapıştırmamak su
retile paraları z;.,nmetine geçirmiştir. 

Bir takım hukuki iddialar serdeden 
suçlunun hu iddialarını reddederiz. 
demiştir. Fevzi il,e Münevverin avu
katı F evzin'in tüperkilos olduğu
na dair bir rapor ibraz etmiş ve mii· 
vekkillerim memur degillerdir. Bu iti
barla kendilerinin Türk ceza kanunu· 
nun 202 ve 20:-i ~ncü maddelerine gö
re tecziyeleri doğru olamaz, demiş ve 
tahliye taleb1 etmiştir . 

yet edilmesini istemektedirler. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbdçi olan eczaneler şunlardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda : <Şeren. Alemdarda : (Ali 

günü gecesi Park ot.elde alaturka kısmındn 
Münir Nureddin ve arkadaşları, alafranga 
kısmında da Ferdi Ştatzer gibi memleketin 
yüksek san'atkftrlarının iştlrakile bir konser 
tertlb etmiştir. 

Bu yüksek teşekkulün memlekete her an 
vaki hizmetleri şiı.yiını şükrandır. Bu gibi 
kıymetli teşekküllere ve bilhassa Çacuk E-
sirgeme Kurumu Anneler Birliğine, karileri-

Rıza). Bakırköyunde : (Hil~l). Beya - mlzin kıymetli yardım ve muavenetlerinl e
zıta : (Asador Vnhram). Emlnönünde : l sirgememelerini dileriz. 
'8alih Necati). Fenerde: lHüsamettln>. 
Karagümrükte : <Kemal> . Küçükpazar -
da : (?'Y.!Catil. Samatyada : tTeolilos>. 
Şehremininde : (A. Hamdi). Şehzadeba
şında : (Üniversite). 
Beyollu cibetindekiler: 
Galatada : {Hidayet). He.sköyde : <Bar
but>. Kasımpaşada : (Vasıf) Merkez na
hiyede : CGnlatasaray, Garih). Şişlide : 
<Maçka). Taksimde : (Kemal Rabul, Kur
tuluş>. 

Üsküdar - Kadıkiy -.e Adalardakiler: 

Büyukadada : (Merkez). Heybelide : (Yu

suf) . Kadıköy Müvakkithnnede : (Saa
det}. Ijadıkoy Söğutliiçeşmedc : <O.s -
man Hulüsl) . Uskiıdar Çarşıboyundn : 
d!.tihad). 

~------------------· 

Basın Kurumu kongresi 
İstanbul Basın Kurumunun senelik mu

tad kongresi ı birlnciteşrin 1936 perşembe 

giinii saat 13 de Kurumun Beyoğlunda İstik· 
lal caddesinde - 42 - numaralı merkezinde 
toplanacaktır. Sayın üyelerin gelmeleri rica 
olunur. 

Muallimler Birliği korgresi 
Ilbaylıktan alınan müsaade ile 3 birinci 

teşrin cwnartesi saat on beşte idare intiha
batı için - Eminönü Halkevi salonunda -
fcvkalfıde kongre yapılacaktır. 

Esas yasa hükümlerine gôre ilk toplantı-
da intihabat yapılacağından 
ların gelmeleri !'lca olunur. 

üye arkadaş-

Evvelce müsabaka imtihanına gi
rip te kazanamıyanlar bu yen~ imtiha
na girebileceklerdir. 

Müsabaka imtihanı neticesini ka
zananlar evvela mülhakata tayin edi
lecekler ve bilahare lstanbula gelerek 
kurs göreceklertlir • 

Limanda yumurta yükletme aleti 
Bundan bir !_llüddet evvel ihracat 

maddelerimizin en başın~ gelen yu· 
murtanın mavnalardan gemilere yük
letilirken Çarpıp kırılmamasını temin 
etmek maksadile bir tertibat tecrübesi 
yapılmış ve bunda muvaffak oluna-
mamı~tı. 

Liman idaresi, yumurta sandıkları
nı kırılmadan gemiye yükletmek için 
yeni bir alet yapmıştır. 

Bu aletin tecrübesi dün, Türkofis, 
Deruz Ticaret Müdürlüğü, Denizyol
larından birer mümessil huzurile ya
pılmış ve tecrübeler rnüsbet netice 
vermiştir. 

Müzakereye çekilen hey'eti haki
me avukatın tahliye talebini reddet
mis ve duruı;ma baı:k;;. bir güne kal· . . . 
mıştır. 

içeli maarif müdürlüğü 
Beşiktaş 19 uncu ilk mektep ha.~ 

muanimi Rcceb terfien İçel maarif 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

İki gündenberj devam eden lodo~ 
limanımızda bazı ufak tefek kazalara 
sebebiyet vermiştir . 

Evvelki gece Kadıköy iskelesinde, 
bağlı olan iki motör sahile düşerk par· 
çalannıışlardır . 

İbrahim ve İlyas reisin sahip ol· 
dukları pazar motörü iplerini kopara" 
rak kayalara düşmüş ve su almağa 
başlamıştır. Etraftan yetişen motörler 
pazar motörünü sahile çekerek bat
masına meydan vermemişlerdir. 

Marmarada da bir motör kazası' 
olmustur. . . 

Y edikuleden kömür yükleyen Bay-
ram kaptan idaresindeki l O ton luJi 
Nimet motörü gece yansından sonra 
limandan İzmite hareket etmiştir. Sa
at dört sularında Büyükada açıkla· 
nndan geçerken llyas kaptanın idare
sindeki 17 tonluk Bozcaada motörü 
ile karşılaşmış, karanlıkta korkunç biı 
müsademe vukua gelmiştir. Bu müsa• 
demede Nimet motörü~ iki parça ola• 
rak batmıştır. 

Denize dökülen iki tayfa ile kap-
tan Bozcaada motörü tarafından kur• 
tarılmışlardır. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü bu kaza 
etrafında tahkikata başlamıştır . 

iki yaramazın akıbeti 
Karabaşla oturan Şüayyib ve Zeki 

isminde iki çocuk T opkapı tramvayı
na asılmıslar ve bir aralık nedense 
tramvayd~n atlsı~ışlar. Bu esnada da 
arkadan gelen 17 numaralı otobüsün 
altında kalmışları3,\r. 

İkisi de bjjyük bir tesadüf eseri ola
rak ölümden kurtulmu:;-lar, fakat kaza 
neticesinde ağır surette yaralanmışlar~ 
dır. 

Yeni Kadıköy iskelesi 
Akay i~aresinin yeni yaptırdığı ı .. 

ki katlı Kadıköy iskelesi 12 teşrinie"' 
velde Köprüye bağlanacaktır . -:-ro·nK 'SINEMASİ,,_, 

19:36-1937 yeni sinema mevsimine 
2 tık 'J'e~rin Cuma glinli nkşaın 
tam sııal 9 da lstanlml luılkıııııı 

çok beğendiği ye pek sevcli{:,ri 

FEHNAND GRA vgy - ){ATE oı; 
NAGY - LUCİEN BAROUx gibi :l 
bUyUk artist tm:afmclanilemsil edilen 

BİR MAYIS 
GECESi 

Muhteşem ve emsalsiz zengin filmi 
ile ba~lıyor. 

Taksim Bahçesi 
kapalı kısmıııd.ı 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 . l!'ı d6 

Ktrk ydtla bir 

Ayrıca elektrikli 

kuklalar 

Tepebaşı Tiyatrosunda 
Dram Kısmı 

1 Birinci Teşrin Perşembe akşamı aaat 20 de 

MAKBET 
Yazuıı : W. Shnkespearc 

Türkçeye çeviren : M. Şnkrli E)'(leın 

Fransız Tiyatrosunda 
Operet Kısmı 

• DUDAKLARIN 
Yazun: Yvesnıirando 1\10zik: «Muuric.e 
Yvniıı;ı Tt\rkçeyc çeviren: Ekrem fü·~ıt 

Çocuk kısmı 
FATMACIK 

Yazan: Afif obay. Mllı.ik: Fehmi Ege 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Manisa dağları eski ve 
kıymetli eserlerle dolu 

SeJ yahlar içini çok istif ad eli eserlerle dolu olan 
Manisanın imarı kararlaştırıldı, mezarlık 

kaldırılıyor, yeni caddeler açılıyor 

.Manisanın görünüşü 

. Manisa (Hususi) - Kurtuluş savaşı ı mişlerdir. Frikyalılarca cbüyük tanrı> 
sıralarında bi:: yangın harabesi~i~ an - demektir. Sipile dağında Frikyalılar 
dıran ve garbı Anadolunun tarihı şe - tarafından kayalar içine oyularak ya
hirlerinden biri olan Manisa son za - pılmış bir çok mezarlar vardır. 
manlarda yapılan inşaatla eski mamur Büyük üstat Mimar Sinanın eseri o-
halini iktisap etmektedir. lan Muradiye camii medreselerinde va-
' Sultan yaylasının pek nefis bir suyu limizin gayretile vfrcuda getirilen mü
belediyenin büyük himmeti sayesinde ze gün geçtikçe zenginleşmektedir. Me
şehre getirilmiş ve bu suretle Manisa- zarlardaki tarihi kıymeti haiz olan taş-
nın su ihtiyacı karşılanmıştır. lar müzeye nakledilmektedir. 
Şehrin ortasında mühim bir saha iş- Manisa seyyahlar için istifadeli ve 

gal eden mezarlığın kaldırılması, cad- tarihi eserlerle iştihar etmiş şehird'ir. 
Öelerin muntazam bir şekilde açılması ............. ••••••••·····-··············••••••••••••••n•••' 

).re kaldırımlanması kararlaştırılmıştır. s ar h o ş ı u k 
r Manisa on bir tarih devri yaşamıştır. 
B~ b~kımdan büyük tarihi kıymeti yüzünden 
haızdır. 

lzmirde bir adam öldürifidü, 
diğeri yaralandı 

lr- Siz ne 
Dersiniz? 

Tekirdagll bir genç ktz 
anlatıyor! 

T ekirdağlı bir genç kız, bazı 
hemşerileriııin genç kadınlar -

da zarif giyimi hazmedememe • 
!erinden şikayetçi, diyor ki: 

cBir dairede çalışıyorum ve her gün 
sokağa çıktığım için de giyinişime 
dikkat ediyorum, temiz, zarif, şık 
olnuya uğraşıyorum .. Fakat maa-
lesef muhitte bazı kimseler bunu 
hazmedemiyorlar, kahvenin ö -
nünden geçerken: 

- Cici bebek, · 
- Taşbebek, 
- Ah, ah, ah! 
Avazelerini işitiyorum, bazı çocuk

ların arkamdan taş atmıya yel
tendiklerini de görüyorum .. 

Aruıelerine şikayet ettim olmadı, 
memurlara baktım müdahale e • 

"den çıkmadı, ne yapayım? 

* Biz bu hadise münasebetile birinci 
derecede okuyucumuzu müaha -
ze edeceğiz: ı 

Parisli bir kadın İstanbulda, İstan
bullu biıa kadın Bursada, Bursalı, 
İnegölde mutlaka nazarı dikkati 
celbeder. Yeni muhitine uymak, 
yeniliği sindire sindire yapmak 
mecburiyetindedir. Bunun için -
dir ki okuyucumuz işe evvela te -
miz, kibar giyinmekle başlamalı, 
zarafete en sonra baş vurmalı, 

hele çalışan bir kadın için şıklığa 
mahal olmadığını unutmamalıydı. 
Buna rağmen sokakta söz atmak 
yasaktır, cezayi müstelzimdir, ye
ni cürmü meşhut kanunundan 
sonra bu cezanın derhal verilece
ği de muhakkaktır, Tekirdağı za-

Eti, Frik, Lit, Elen, Elenistik, Gre -
ko - Romen, Bizans, Selçuk, Sarıhan 
'oğulları, Osmanlı devirlerinin eserleri 
Manisaya ayrı bir kıymet vermekte -
Sir. İzmir 29 (Hususi) _ Dün gece De- bıtası müracaat vukuunda derhai 

ğirmendağ mahallesinde sarhoşluk yü- vazifesini yapacaktır, diyoruz. Biz Manisada Eti ve Frikya devirlerin -
8.e meşhur (Spyle) dağı bu iki millete 
ınabutluk etmiştir. Bu dağın ayrıca 
leolojik bakımdan da büyük bir ehem
ıniyeti vardır. 

Akpınar ismi verilen yerde Grek e -
llebiyatının (Niyabe )efsanesile ken -
tlisine maletmek istediği meşhur Eti, 
Frik tanrıları anası, Anadolu baştan -
tısı Sipile dağının yamacındaki yalçın 
bir kayanın üstündeki tahtında hfila a
lla tanrı gurur ve haşmetile durmakla
Ciır. 
· Manisalılar buna papaz ismini ver-
~...... • •• ..__.. .... ı-.aı.r:.ı.nl"...a·" • . • . 1 •• ' ' .. .. .... 

Muşa kar yağıyor 
Muş (Hususi) - Burada soğuklar 

birdenbire başlamlştır. Muşun arkasın
aa 2650 metre rakımındaki Kızılziya -
ret dağına kar yağmıştır. 
Harmanların bir kısmı yerde oldu -

ğundan bunların ziyaından korkulmak
. tadır. 

zünden dört arkadaş arasında çıkan bu fikirdeyiz, bilmeyiz. 
bir kavga cinayetle neticelendi. Sar - Siz ne der~iniz? 
hoşlardan İsmail arkadaşı Muammeri ':...-_________ ...;......;..;;..:;, __ , 

tabanca ile öldürdü. Yaşar da belediye M a r d ,. n k a 1 e s ,. n de 
tahsildarı Ragıbı ağır surette yaraladı. 

Mardinde bir ölü, ikisi diri Uç 
kaçakçı yakalandı 

Mardin (Hususi) - Dün şehrimize 
yakın Mika dağında kaçakçılarla güm
rük eratları arasında bir müsademe ol
muş, kaçakçılardan bir kişi ölü, ilti kişi 
diri olarak yakalanmıştır. Bir çok ta 
kaçak eşya tutulmuştur. 

Bir sahtekar yakalandı 
Mardin (Hususi) - Münir adında 

biri 92 liralık sahte bir çek doldura -
rak ve Hususi İdare müdürünün im -
zasını taklit ederek Ziraat Bankasından 
para alırken çekin sahte olduğu görül
müş, ve yakalanmıştır . 

. altın hazinesi 
Bir makinist kaleden külçe 
halinde altın çıkaracağını 

bildirdi 
Mardin (Hususi )- Şehrimiz nafia 

makinisti Hakkı Mardin kalesinde bil
diği bir yerde külçe halinde altın hazi
nesi olduğunu hükfunete haber ver -
miş ve çıkarılması için müsaade iste -
miştir. Keyfiyet derhal Finans Bakan
lığına Q.ildirilmiştir. Cevap gelir gel -
mez hafriyata başlanacaktır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

- Vefa denilen haslet
ten dünyada eser kalma -
mış Hasan Bey! · 

- Bizim komşu Bayanm 
bundan üç ay evvel kocası 
vefat etmişti... 

- Dün haber aldım: Yeni
den evlenmiş ! , 

Hasan Bey - İyi ya! Es·
ki kocasından boyuna bah

sede bilmek için kendine 
bir arkadas bulmus. 

Sayfa 5 

Zonguldakta mum sarfi
yatı arttı, stok_ kalmadı 
Bunun sebebi şehirdeki elektrik tesisahnın eski 
ve fazla istihlake mütehammil olmaması, elektrik 

cereyanının ikide birde . kesilmesidir 

Zonguldağa elektrik veren Koz]u santralı 
Zonguldak (Hususi) - Son gün -ı olmaktadır. Binaenaleyh mukavelenin 

!erde Zonguldak piyasasında mum is- hudud çizdiği cereyan kudreti şehrin 
tihlfilti artmıştır. Eski sandıklar içinde ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak
farelere bir gıda maddesi olarak ter - tır. Vaziyet böyle iken Zonguldak be -
kedilen çürük çarık ispermeçet mumu lediyesi, Çatalağzı - Zonguldak de -
stokları tükendiği için alakadarlar ye- miryolu güzergahında delinmekte o -
ni siparişlerde bulunmuşlardır. lan tünele ve tüneldeki elektrikle iş -

Zonguldakta 192 7 denberi elektrik liyen delici makine tesisatına da ce -
vardır. Bundan başka, Türkiyede İs - reyan vermektedir. Belediye bütçcsi
tanbuldan sonra en büyük elektrik ne küçük bir menfaat kastile yapılan 
santrallarına sahip memleket Zongul- bu iş, İstanbuldan sonra elektrik san
daktır. Cereyanın kilovah eh kuruş trallan en kudretli bir şehre yakışmı
olduğundan bir göz kulübelere varın- yacak kadar karanlık olan sokakların 
cıya kadar her yerde elektrik tesisatı lambalarından bir kısmının söndürül -
mevcuttur. mesi ve şehrin bazan saatlerce abanoz-

Böyle olmakla beraber Zonguldak - !aşması pahasına \'e nihayet mum sa
ta mum istihlakinin çoğaldığı da bir tanların da yüzlerinin gülmesi sure -
vakıadır. tile yapılmaktadır. 

Mum istihiakinin artmasını doğuran Şirket, kurulduğu gündcnberi tamir 
vaziyet, hemen her gece ve hatta ba - yüzü görmiyen elektrik şebekesinin es
zı geceler üstüste şehir cereyanının baş- kidiğini. fersudeleştiğini ileri sürere1<, 
tan aşağı kesilmesi ve bütün şehrin zi- bu şebeke esaslı bir şekilde ıslah edil
firi bir karanlığa gömülmesidir. medikçe (250) kilovattan fazla cerc -

Elektrik cereyanını felce uğratan va- yanın bir gün bütün şehri elektriksiz 
ziyet te, yıllardanberi uzayıp gelen bırakacak bir arıza çıkaracağını bildir
müzmin bir dert gibi elektrik işine miştir. Ve böyle bir vaziyete mani ol -
Zonguldak belediyesinin kat'i bir hal mak için de şehir cereyanını tanzim e
çaresi bulamamasıdır. den bir otomatik koymuştur. Bu oto -

Zonguldak belediyesi, şehir cereya - matik şehir, 250 kilovattan fazla cere
nını Kozlu kömür işleri şirketinin e- yan çekmeğe başlayınca kendi kendine 
lektrik santrallarından alınır. Şirketle harekete gelmekte ve şehir cereyanını 
belediye arasındaki mukaveleye göre kesmektedir. 
şirket elektrik kilovatını üç buçuk ku- Şehrin sık sık elektriksiz k:alışınm 
ruşa satar, Zonguldak belediyesi de a- sebeplerini alakadarlar böylece izah e
bonelerine altmış para karla yani beş diyorlar. 
kuruşa verir. Zonguldak belediyesinin vaziyeti dü-

Gene bu mukaveleye göre Zongul - zeltecek tedbirler alması halkın başlıca 
dak şehrinin ihtiyacı için belediyenin beklediği şeydir. * 
alacağı cereyan günde (250) kilovatı 
geçemez. 

Günde (250) kilovat cereyan, mu -
kavelenin imzalandığı günün ihtiyaç -
!arına belki cevap veriyordu. Fakat 
Zonguldak günden güne sür'atle büyü
yen ve genişliyen bir şehirdir. Bu bü -
yüyüş gözle farkedilecek kadar çabuk 

~ökeye muhacir yerleştirilecek 
Izmir 29 (Hususi) - Sökenin Akkö

yüne bu yıl_ 1 5 00 kadar muhacir yer -
leştirilecektir. Akköyde mevcut ara -
ziden bir kısmı fi!Öçmenlere tevzi edi - ı 
lecektir. 

Hadiseler 
Rarş1&1nd -

Sarılık 
Bir doktorla konuştum: 
Ben - Son senelerde hangi has~ 
talık diğerlerine nisbetle daha 
fazladır? 

Doktor - Sarılık! 
Ben - Sarılık, nasıl bir hasta -

lıktır ? 
Doktor. - Bir nevi kadın hastalı-

ğıdır! 

Ben - Sari midir ? 
Doktor - Fevkalade saridir! 
Ben - Nasıl sirayet eder? 
Doktor - Sarılığa tutulmamış bir 

kadının sarılığa tutulmuş kadına 
bir saniye bakması bu kadının da bu 
hastalığa tutulmasına sebep olur! 

Ben - Kabili tedavi midir? 
Doktor - Bazan evet, ekseriyetle 

de hayır! 
Ben - Öldürür mü? 
Doktor - Öldürmez, fakat hasta

lık senelerce devam eder ! 
Ben - Hastalığın arazı nelerdir? 
Doktor - Hastalığa tutulan kadı

nın saçları, kaşları ve kirpikleri sara
rır! 

Ben - Hastalıktan korunmanın 
çaresi var mıdır ? 

Doktor - Kadınlar kendilerini ko
ruyamazlar. Fakat erkekleri onları 

koruyabilirler. 
Ben - Erkekler, kadınlan bu has· 

talıktan korumak için ne yapsınlar? 
Doktor - Tuvalet malzemeleri a

rasında bulunan oksijenli suyu kul· 
!anmaktan onları menetsi · ' 
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lmralı adasında gördüklerim: 

Amerikalıların icat, bizim 
tatbik ettiğimiz usul 

istihdaf edilen gaye mahkum idaresinde gardiyanla 
jmdarmaya vedadır. Mahkumlar kendi kendilerini 

idare ederek yaşayacaklardır 
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nın _ş s t 1 
fi ·rıe in· ani tı orl r ... 

Frank kıymetinin düşürülüşü dünya 
iktısadı üzerinde ne tesir gapaca ? 
CEVAPLAR ARASINDA ZID MÜTALAALAR VAR 

Yazan : Sellm Tevfik 
. Herkes Fransız frangınır{ geçirmekte ı)layırkfır tesir görülecek mi? . . İktıs~t profesörü İbrahim Fazıl da 
olduğu buhrandan behsediyor. Fakat Fransanın bu kararının, karakterıs- diyor kı : 
;kulak misafiri olduğum birçok konuş- ,tik bir noktası var : - 1930 daki L<mdra konferansının 
malar da açıkça göstermektedir ki, bir . Bu noktada bu kararın, İngiltere ile muvaffak olamadığı bir gayeyi temine 
·çok kimselerin bu husustaki bilgileri, .ve Amerika ile yapılan müzakereler doğru giden bu para ittihadı, öyle ümit 
_ yeni kıymetile bile - bir Fransız fran- .neticesinde verilmiş bulunmasıdır. ,etmek isterim ki, beynelmilel ticaret 
gı etmez. Bunııın neticesidir ki, Fransadan son- pcreyanlanna yeni bir istikamet vere· 

Halk arasmda : ,ra İsviçre, hatta Felemenk hükumetle- ~ktir. Eğer bu yol inkişaf edecek olur-
Mahkumlar çalışıyor _ Yahu insan durup dururken ken- .ri de, paralarının kıymetini düşürmek ,sa, belki de kontenjantman sistemleri • 

Hapishaneler umum müdür vekili çalmağa başladı: ·di parasın~ kıymetini düşürür mü? ,mecburiyetinde ka~dıla.r. ,nin .hafiflem.7silc nctic.elenecek~ir. •V 

Mutahhar istiyordu ki İmralıda çok ka- Palan d.öien dağında bvahmın sesi _ Fransız frangı düştüyse, bize ne? Tesırlerı Bırleşen uç devlctın temsıl ettigi 
lalını ve yapılanları doya doya göre - var. ,Ne telaşlanıp duruyoruz? _ Meml~ke~e ait tesirler.ine ge - beynelmilel ti~aret, dünya. ticareti~~\ 
lim. Tabiat Mutahharın bu arzusuna yar Çam dibine yaslanmış, bir edalı su- Kabilinden sorgularla avunanlar ,lince, hukO.met,Uı beyannamesınd.en de ,yarısı demektir. Bunların sıyac;etlennı 
dım etti, sert bir rüzgar denizi altüst t:nğ)ar. var. anlaşılmaktadır ki, paramız kıymetini birleştirmeleri, diğerlerinin işlerini dq 
etti ve İstanbula dönmek imkanını bı- Ben sandım ki aflıyor, gurbetteki Bütün bunlardan da anlaşılmaktadır aynen muhafaza edecektir. Zaten başka ,kolaylaştıracktır. 
rak.madı. nazlı yar, ki bu sukutun hakiki mahiyeti hakkın- ,türlü olmasına imkan yok gibidir. Zira , Bu hususta daha esaslı bir fikir etli--
Buna Mutahhar kadar Amerika sefare- Ey pınar, nazlı pınar dağlar snna nur ·d~ ekseriyetin edindiği kanaatler ve in- ,Türk parası loymetini, Cümhuriyet nebilmck içi.n,. hadisatın inkişafını bek} 

ti müsteşarı Mister Şow da sevindi, çün- sunar. tibalar, hakikate uymaktan hayli uzak .Merkez Bankasında peyderpey tera - lemek zarurıdır. 
kü gece adada kalınmasını istiyenler- Şarkıyı içten tamam eden Emreye 'kalmaktadır. küm ettirilen altın stoklarile karşıla - . Ben, bu anketi genişletebilmek için. 
den biri de aramızda bulunan Ameri- mahkfımlar da iştirak ettiler. Hep bir · Bu itibarladır ki ben dün, en salahi- maktadır. Bu altın stoklar, bankanın ,banka direktörlerinin fikirlerine de 
kadar sefareti müsteşarı Mister Şowdu. ağızdan söylüyorlardı. Bu sırada Mu - ,yettar iktısatçıları görerek iktısadi in- her hafta ilan edilen blfmçolarında da başvurdum. 
Diyordu ki: tahkhar Başoğlu da yanımıza gelmiş ,kılfıbın mahiyetini aydınlatan fikirler gö;i.ildüğü .. gib~ da_im: artmaktadır. Doyçc Bank~. Hen~ell : . 

- Bir türlü havsalam alınıyor, bun- bulunuyordu. topladun. Mütaleaları iktısadt ıstılah- Bu da gosterır kı Türk parasının kıy- - Frangın quşmesı, beynelmılel pt, 
!arın mücrim olduklarına inanaınıyo- Hapishaneler mütehassısımn tiirküsü ' meti düşemez, bilakis, gittikçe yükse-
l'UIIl, yanlarından ayrılmak istemiyo - Bu türküden sonra hamsi şarkısına lebilir. 
rum. Onlara kanım kaynadı adeta.. geçildi. Bu türküyü mahkumlara ha - Vakıa alivre satış yapan Türk tüc-

Geceyi ister istemez adada geçildik. pishaneler mütehassısı Mutahhar öğret- .carmın, düşük fiyatta frank alınası za-
Mahkfunlann yatma saatleri tahdit miş, oda onlarla beraber söylüyordu. rarlıd.ır. Fakat satış mukavelelerini 

edilmemiş. Gecenin her saatinde kır - Hamsiyi koydum, tatatavaya, Fransız frangı üzerine yapmış olan it-
1 

larda dol~ mahkumlara rastlanı - Sıçradı gitti, ha ha ha, hah havaya. palat tüccarları, alacakları malın bede-
yor. Onlar bu adada tam bir hürriyete Aramızda bulunan Mister Şow bu ' }ini frank olarak ödeyeceklerinden, ve 
malik bulunuyorlar. Adalarına misafir şarkıya bayıldı. Bütün gençler ne - ;frangın kıymeti düşürülmüş bulundu-
oluşuınuzdan pek neşelenen ~ahkfun- şelenince söyledikleri bu şarkıyı o na- eundan, karlı çıkarlar. Yani, bir kısmın 
lar, hemen her yerde bizi gördükçe et- sılsa şimdiye kadar işitmemişti. Hele ,bir mikdar zarar, diğer bir kısmın ka-
rabmızı çevirip bizimle meşgul olmak bir aralık mahkumlar tempo ile ellerini rile telafi edilmiş olur. Ve milli servet 
arzusunu izhar ediyorlar. de şaklatmağa başlayınca, o da onlara ,için bir zarar mevzuu bahis bile olmaz! 

Mahkfu:nların Emresi uyuvermişti. Mister Şowun mahkfun - Fransızların harp borçları da bu suret-
Bir kaç mahkfunla b<?raber J<oğuş - !ara gösterdiği alakaya hayrandık. le yarı yarıya inmiş oluyor demektir. 

Iaı:ındayız. Mister Şow adada bir çocuk hapis - , 1933 de çıkardığı cİktısadi devletçi-
Içlerinden biri seslendi: hanesi tesisine taraftar. ,lik> ismindeki eserinde, para meselele-
- Emre neredesin? - Ne olur, diyor, bir de çocuk ha - ;rinde altın esasına hücum ve Fransız 
Biraz öteden yağız çehreli bfr genç pishanesi açsanız burada. Sizin mem- frangının bu esastan ayrılması lüzumu- Hamdı Başar 

cevap verdi: leketinizde böyle bir hapishaneye çok Ayni Zade Tahsin pu iddia eden Ahmet Hamdi Başar di- yasada ne gibi aksülameller yaratabi ..c: 

- Buradayım, geliyorum. Emrenin ihtiyaç var. Bir çok işlerde siz, Av - ]ardan soyarak veren muhatapları - ·ıor ki : ,lir? şeklindeki sorguya evveıa gülerekıı 
elinde bir saz vardı. Hem bu içlerin - rupadan daha çok eli yatkınsınız. U - ,mın sözleri, hiç güçlük çekilmeden an- --:-.. Frangın düşmesi, bu son altın di- - Ben kahin değilim! cevabını ver .. 
den en güzel seslileri imiş. Boş zaman- rnarım ki bu işi de becereceksiniz. Ve !aşılabilecek sarahattedir. rt!•tıin yıkılması dünya iktısadiyatında di· sonra · 
!arda mahkumlar Emrenin etrafını a - Mister Şowun bu temennisi bir müba- Ayni zade Tahsin ne diyor ? iyİ tesirler gösterecektir. Bu işin eko- ~ He~ Avrupadan gelen telgraflar. 
~~· y~nık y~ memleket havaları basenin vesilesi oluyor ~e Mutahhar Sorguma, ilk muhatap olan Ayni za- .nomik sahada olduğu kadar, siyaset a- ,bu sorguya cevap vermiyor mu ki ? 
soyletırlermış: . anlatmıya başlıyor: ,de Tahsin : )eminde de cesurane atılmış müsbet bir Cümlesini ekliyerek, diplomatlıkta 

Gene kendı~e~ .tarafından İmralıda Asıl parmak ısırılacak muvaffnkiyet _ Para, diyor, bir mübadele vasıta- adım olduğuna kanüm. Altın esasına da iktısatçılıktan geri kalmadığını is-
ya~ılan sa~.bU: ikı dımbırdatan Emre, - Hapishanecilikte gayemiz Seref - sıdır. Onun kıymetini sun'i bir surette ,dayanan Fransız frangı, bugünkü para bat etti. 
intıhap ettıgı bır şarkıyı söylemeğe ve (Devamı 12 inci ıayfada) düşürmek, memleket dahilinde tesirler sistemlerinden bir inkılaba az çok mani Osmanlı Bankası direktörü umum 

vücude getirir. Bu sukut nisbctinde ma olmaktaydı. İngiliz lirasının ve doların, ,müdürün Pariste bulunduğunu söyli -
,aşlar artar, eşya fiyatları yükselir. altın bazından uzaklaşması zaruretine ycrek sustu. Merkez Bankası müdürü ------., ... ---.. ------·a------.._.__. ______ _ 

CON L SL 
Yanlış çıkmış bir 
Tahmin, fakat 
Şimdilik ganlış! 
Ortaköyden cAltındiş> imzasile 

bir mektup aldım. Bu okuyucum bjr 
buçuk ay evvel baııa murncaat et -
miş: Bir kızı sewliP,nü, fakat arıdan 
soğumak istediğini, esasen bu askuı 
ümitsizlik olduğunu söylemiş, na -
sihat istemiş. Ben de: 

- «Esasen ümitsiz aşkl~rın çok 
sürmiyeceğini, hast.:at•ğın zamanla 
geçeceğini• söylemi.~im. 

Bu okuyucum dün y<ladığı m~k
tupta: 

- Bir buçuk ay geçti, unutama -
dım, ne yapayını? diyor. 
Bazı insanlar hayata hep fı.şık ol -

mak, Aşık oldukları zaman da visal 
denilen gayeye varıncıya kadar aşk
larından bir türlü vaz geçememek 
hastalığı ile gelirler. Fakat, bütün 
bu Aşıklar, hayatlarında ayni tarzda 
hiç olmazsa bir düzüne aşk sahibi o
lurlar. Her 'defasında da zanneder -
ler ki sevgiliden bir türlü vaz ge -

çemiyeceklerdir. İşte bu zan o hasta -
lığın uyandırdığı bir «vehim> den 

1 başka bir şey değildir. Bu okuyucu
mun evvela vehimden kurtulması 
lazımdır. Bunun için ona yapaca -
ğım en güzel tavsiye şudur; cDerhal 
başka birisini seviniz!> diyebilir ki, 
böyle ısmarlama sevgi olur mu? Sev
gi ısmarlama olmaz amma, sevme -
rnek nihayet bir irade meselesidir ve 
bir yenisini sevmek te ötekini unut
mak kadar kolaydır. Dünyada, biraz 
mübalağa ile, her kadın güzeldir. 
Yalnız onun güzelliğini görecek göz
lüğü kullanmasını bilelim! 

• * • 
' Diyarıbekirde Rıza Ölmez: 

- Hareketinizi medeni kanun ha
ricinde görüyorum. Kannızır. bir ev 
kadını olmamasında sizin de dah 1i -
niz bulunduğunu sanıyorum. Çok er
ken evlenmişsiniz, bittabi hayatı öğ
renmeden aile reisi olmağn kalkış -
mışsınız. Karınızdan ayrılmadan bu 
hadise ile alakadar şahısla evlene -
~ezsiniz. Kanun bu hususta şiddet
lı cezalar tayin etmiştir. 

TEYZE 

Gazetelerinde okuduğumuza göre, bir müddet mukavemetten sonra, frank Sait : 
Fransa hükumeti, eşya fiyatlarının art- ta uymuştur. Bu gün dünyada altın - Vakıa, dedi, bize b~'llrmakta 
maması için tedbirler alacakhr. Fakat karşılıklı para kalmamış, ve altın; pa- haklısınız ... Biz beyan vermeye sahibi 
Fransanın ve dünyanın en maruf iktı- ra olmak vazifesinden haklı olarak çı- ih~isasız, fakat sahibi salahiyet değiliz! 
satçılanndan Flanden'in bu inkılaba karılmıştır. Iş Bankası müdürü Yusuf Ziya, her 
taraftar olmayışı da, bu tedbirlere gü- Kendilerini henüz altın esasında sa- vakitki gibi naziktir. Fakat cevap ye.-
venmek imkanını zorlaştırıyor. dık zanneden bazı hükfunetlere gelin- rine makamındaki geçme kapıyı gös--

Para sukutunun beynelmilel müna- ce, bunların altına bağlı olmaları yal- terdi, ve : 
.sebetlerde de büyük rolü vardır. Bun- ı nız nazari sahada kalmakta, ve iç poli· - Bay Muammer dururken, bana 
da, eşya fiyatlarını düşürerek, ihracatı 1 tikayı korumak maksadile ileri sürül - söz düşmez ! dedi. 
teşvik etmek gayesi giidülmektedir. mektcdir. Ben, onun tarafından da, seyahatte 

Mesela eskiden on beş franga alınan Yoksa, bütün dünyada mevcut altı- 1bulunan İktısat Bakanımıza yollan&ca· 
,bir Franstz malı, bugiin de ayni fiya- nın yüzde doksanından fazlasını elle- ğımı tahmin ettiğim için, gülümsedim. 
ta satılacaktır. rinde tutan Amerika, Fransa ve İngil· Sellin Tevfik 

Fakat on beş frank, eskiden 120 ku- tere paralarını altından ayırdıktan son
ruş tutuyordu. Şimdi ise 90 ~uruş etli- ra, dünyadan altın esası fiilen kalkmış 
yor. Binaenaleyh, ayni malı, Italyadan, demektir. 
Almanyadan, İngiltereden satın alaca- ((AJış verişleri çoğaltmak• 
ğımıza, bittabi Franı~adan satın alaca - Frangın düşmesinin beynelmilel sa-
ğız. hada yapacağı en büyük tesir, alış ve-

Bu suretle Fransanın ihracah çoğa- rişleri çoğaltmak, donmuş kredileri, ve 
lacak. İhracatile beraber bittabi istlh- sermayeleri harekete getirmektir. 
salatı artacak. Ve istihsalfı.tı artınca, iş- Bunun en çok faydasını Fransa gö
sizleri azalaca~. . . recek, \'e yüksek paraya malik olduğu 

Zaten, koı:nun_ız~e kaç~n sosyalıst için, daima hareketsiz kalan sermaye
Fr~ns~7: kab~esın~n ?"l~~s.~ d: bu~ur. .sini kısmen işlet~ek, föracatım çoğalt

Ingılızl:r, ıstcrlıngı duşurduklerı za- mak, milli sanayiini ve istihsalatını 
,man da, Ingilterenin ihracatı çoğalmış- korumak imkanına malik olacaktır. 
tı. _M~.eı.~ İn~ilterenin. maden kömü:- Bizdeki tesirine gelince, Fransaya 
,lerı, butun dunyada pıyasası olan bır .karşı borçlu olduğumuz için, istifade e
.maldır. İsterling ucuzlayınca, bu kömü deceğiz. Fakat fiyatlarımızı esasen vük 
rün i~racatı, do~~Y~~ile istihsa~a~ı art- sek bulan Fransız ithalatçılarına, f;an-

1 ,tı, netıcede de komur amelelerı ış b:ıl: gın diiş~es~.ndn sonr~. m~llanmızı sat-
1<lu. Fakat bakalım, Fransada da aynı makta guçluk çekecegımızi sanıyorum. 

Belediyede yeni tayin ve nakiller 
Belediye memurları arasında baza 

değişiklikler yapılmıştır. Bu meyanı 
da belediye muh~sebe müdür muavi4 
ni Nail Sular idaresinde abonman şe
fi muavinliğine t~yin cdilmi~, onun ye
rine varidat müdürü Odıan, Orhanın 
yerine varidat mümeyizi Neş' et geti
rilmiştir. Masraf mümeyızı Necati 
müvazene müdürlüğüne, vezne mü• 
meyizi Zeki baş murakipliğe, baş mu"' 
rakip Hayri belediye müfettişliğine1 
sicil mümeyizi Hami memı.,-in mü, 
dür muavinliğine. tayin edilmişlerdir. 

Müvazene müdürlüğüne tayin edi· 
len masraf mümeyizi. Necatinin yerı• 
ne de mezat idaresin~n Rasim aeti• 
rilmiştir. 



Yngoılavga melctııpları: 

Dubrovnik şehri 
. Adriyatiğin pırlantasıdır 

Vapurumuz da -
racık bir boğaza gir
di. Bir yanımızda 
upuzun bir ada.. Ö -
bür tarafta girintili, 
çıkıntılı Dalmaçya 
aahili. 

Fakat burada sa -
hil biraz daha gü -
zelleşiyor. Daracık 

ağızlı körfezler, ulu 
dağların arasında o-
lanca mavilikleri ile 
insanın yüzüne gü -
füyorlar. 

Bütün yolcular 
güvertede. O bor -
dadan ötekine ko -

fUp, ellerindeld dür
bünlerle, her 1.ihza 
değişen manzarayı 

SON POSTA 

Dr. T. Rüştü Aras 
Doktor Tevfik Rüştü Aras, babası -

nın mahkeme reisi bulunduğu Çanak
kalede doğmuştur. Elli bir yaşındadır. 
Tıp doktorudur. Tahsilini Fransada ik
mal etmiş, harp esnasında sıhhiye u -
muıni müfettişliğinde bulunmuştur. 

Kendisinde içtimai ve siyasi hayata 
karşı idealci bir incizap duygusu ol -
duğu için daha Abdülhamit devr.inde 
siyasi hayata ve Selhıikteki İttihat ve 
Terakki hareketine karışmıştır. İttihat 
ve Terakkinin ilk merkezi umumisinde 
bulunmuş, fakat, sonraları, fikir ayrı -
lığı hasebile, İttihat ve Terakki teşki
J.atmdan uzakta kalmış ve passif bir 
muhalefet rolü o~tır. 

Atatürke karşı çok eskidenberi duy
duğu bağlılık onu milli mücadelenin 
muhtelif safhalarında muhtelü hiz -
metlere çok faal bir surette iştirake 

sevketmiştir. Bugün hükUınetimiiin 

icra dairesinde bir saat 
ihtiyar bir kadın icra memuruna söylüyor: 
- Evladım abestli ağzımla sana dua eaerim. 

Buluver şu besmelesizi de paramı al ... 

w Huu! evladını, Akşemsettinde sa- kememiz vardı. Yetişemedik, müvekkil 
kin, Hocanıının damadı olacak insafsız sorup dunıyor. 
geldi mi? Hüsnü niyet sahibi bir icra memuru, 

yeldirmeli bir hatuna hanl hanl anla· 
- Sana söylüyorum memur oğlum. tıyor : 

hanı Hocanı mm hayırsız damadı? Nasıl . - Bak, şuraya kaydiye işareti çek • 
bilemezsin. Burası icra dairesi değil mişler. Ben de yüzde yanın harcını yu 
mi? Hafta yedi, gün sekiz buradadır. dım. Vezneye götür, kaydiye pullarını 
,Kapalı çarşıda dükkfuıı var ! yapl§tır. Alacağının yü7.de yarımı nis

- Val.de ne diyorsun! Allahınısever- betinde harcı da yatır, makbuzu al gel 
,sen. Deftere kaydedeyim. Mübaşiriyesinl 

- A, a, üstüme iyilik sağlık, demin- verir, gönderirsin. İtiraz müddeti ~ 
Yanımı7.dan, içe .. ,den beri taşlara mı dert yanıyorum? ,beş gün~ür. Yani on be§ gün bekliye .. 

risi hayat ve neşe ,Başını kaldır da kulak ver, gelinim o- ceksin. Itiraz edince, iki istida ile icn 

şeyrediyorlar. 

kaynağı, kadınlı er.. ,lacak şıllıkla, Hocanım olacak cehen- merci hfildmliğine müracaat edecek -
kekli gençlerle do • nemlik bir oldular. Aklıma girdiler, ,sin. Gün tayin ettirip davetiye gönde-
lu bir kotra süzüle. ,tersim döndü. Kefenlik paramdan, ö - .rirsin. İtirazın ref'ine karar alırsın. 
rek geçiyor; bin bir .lümlük dirimlik yongamdan tam on O zaman haczi yapanz. 
koydan bir tanesine beş kayme verdim. Gitti gider dahi gi- Kadının hiç birşey anlamadığı, iza .. 
sapıp derhal gözden ,der. batı, biribirine karıştırdığı meydanda. 
}alyboluveriyor. - İcraya müracaat ettin mi? YumuşaJt yüzlü birine sormak iç~ 
Dubrovniğe çıkacak olan yolcuların 'bu belde, uzun seneler, jstikJAJini ve - Yok ... İşt.e ediyorum JB, sordum, ,geçti gitti. 

eşyası güverteye dizilmeğe başladı. Yu- huzurunu mnhafam edebilmek için ,soruşturdınD:· O zaten dolandırıcının - Telaş etme Hemşire para gelmiş. 
goslavyanın centilmen süvarisine te - Osmanlı devletinin himayesine sığın _ dika~asıdır. I~r~ çıkmaz d~~er de İcra memuru b.unu söyler. ~ylem~ 
şekkür ve veda ~ Vapurdan, mış ve ona haraç verirdi. muvaffak bir Hariciye Vekili sıfatile ,geldim. Haydi oglum, abdestli ağzımla dmya sevk defterine kaydediliyor. Mü.j 
~amaraların~, yem~deh, blmıe • Bugün, 0 vaziyeti hatırlatan, eski Avnıpanın billistisna her tarafında sana dua ederim, buluver şu besmelesi-~ .. muhasebeye götürecek. Haftada 
tinden, her şeyınden cıdden memnunuz. darphane binasınm damı 09tOnde eli _ kendisini vdirmiş d 1 zi de paramı al. ıkı gun para alınır. Pazartesi, çarşam
Bu memnuniyetimizi yüzümüzden an- kili duran kavuklu bir meDr taşıdır. Dokto Arse . . ~say ırmış 0 

an , İcra mukayyidi defterden kaldırdığı ha. O günlerde muhasebe ana baba gü .. 
byan ailvaıi ~ vazifesini iY! ifa eden - Şehir Sergius dağmm eteğinde, ma- . . ,,. . ~ ş~~.. .. enderun mes~- başını clihavle• manasına iki yana sal- nüdür: Defterle muhasebeye gelen ev .. 
ı~ .. mahsus _bır biz duydugunu yanık vi atlastan bir mahfB7.a gibi duran de _ les~ın b~ go~uze mu~ bir , lıyarak nihayet cevap verdi : rak, hır de orada varideye kaydolunua 
yuzunde. beliren geniş bir tebessümle Dizin kenanna yerle§'tirilmil bir dizi şekilde balhni temın ıle lne§guldur. - Valde hiç icraya böyle müracaat Ark~sından, muhasebeye götürillb.; 
izhar edıyor. inciyi andınr. edilir mi? Sen avukata git, danış. Hesabı çıkar, bordrosu doldurulur. Veı 
Mihmandarımız ve dostumuz Luka- Osmanlı gemicll • • akınlarına h .

1 
1 GÖ bll ? 1 - Abukata ne demeye danışayım, neye yanaşmak, mührü veyahut imza .. 

şeviç telaşta: Belki on beşinci defadır olamı kal . b; bed al ren en var mı koca kadın 1 s lira için yalan mı söy- yı basıp parayı almak meseledir. 
evamızın kaç parça olduğunu sayıyor. rile ~ 4:51• . . ve _ e~:e - ,liyeceğim. İşi gücü, icrada alacak takip etmek o-
Herkes, en kıYD).etli malını kendi ya- yerli yerindedir. Rektör un - Ananu, babamı v& bnl8fl imi Siyah çarpflı ihtiyar kadın - lan bir arkadaşa bu kadar müşkülitm 
mna alınış: Asım Us şemsiyesini, Fa - UIJ'OIWD cağız söylene söylene öteki icra memu- sebebini sordum. 
lih evrak çantasını, Ahmet Emin deniz . runa doğru yürüdü. -Ne diyeyim, deı;li, ne söylersem et-
mayosunu, Kizım yağmurluğunu, ben 18 sene evvel\. Y~. seferJ;>erlik es - İstanbul icra daireleri bir tek salon- rafile kavnyamazsın. Gel arkamdan. Bl 
de neşemi. Vapur fazla oynamadan li· ~ında 3 y~da .idim. B~ vapurla da toplanmışlar. Soldan birinci, ıkinci, rinci icranın esas defterine bakalım, Bu 
mana geldi ya? Keyfim yerinde! ~bula geldık. Ail~ benı va~urda üçüncü ilih.. yedi icra yanyana, karşı sene, yani 1 Kanunusani 9 36 dan beri 

Derken, epey geniş bir körfezden bir bohçacı kad~na evlitlık verdi. Fa- karşıya. İcra da4.releri esbab1 mesalih- eylfil gayesine kadr 6000 küsur dosya 
içeriye giren vapurumuz şehri düdük- kat bohçacı benı vapurda unuttu. Za - le aralarına bir buçuk metrelik tahta- kayıtlı, sonra sırasile bütün icraln do-
le selimladıktan sonra rıhtıma yanaş • bıta .tarafın~ .bulundum. Mütekait perdeler çekmişler. Alacaldı, borçlu, laşalım: 3200, 2900, 3300, 2700, 2500, 
tı. Karşımıza çıkan memurlardan al - bahriye,, zabıtlerınde~ ~a.~a~. ~ : ,şahsı salis, vekil, müvekkil, kefil hep 3600. Dokuz ayda yedi adet icra dai· 
dığımız ilk malUm.at fena! Son günler- d~ ~vlat alın~ ~u~tuldum. Şımdi içi~, hep üstüste. iresine asgari 24500 dosya kaydedilmif 
de buraya o kadar çok seyyah gelmiş evliyım. Y ~~ ko~un Ovalıdam, ya Parmağında yüksüğü, belli ki bir ter- Eski senelerin müdevverleri de hesabı 
ki, oteller tıklım tıklım dolu imiş.. but Ovalıkoyu olduğunu hatırlıyorum. zi: kat. Al ağzının payını. Bu kadar doo J 
Mihmandarlarımız yüzlerini ekşitti- Ba~amın ismi M~ annemin ~Y.. - - Bay mübaşir, şu bizim dosyayı bir yaya küçük kadrolu tek bir muhasebe 

ler. Ya, ineceğimiz otelin idaresi, yer şedır. Be~de~ do~ b~ Y~ buyük ,çıpr bakalım. Para yatırdılar mı? ile tek bir vezne neylesin! 
peylemek için çektiğimiz telgrafı al • Me~et ısmınde .~1: agabeyım ve ge- İhtiyar bir kadıncağ&z : Hem_ bu sade İstanbul Adliye sara -
madı ise?. ne ~rt beş yaş kuçük Abdullah ismin- - Miıbaşir Efendi birader, şu bizim ymdaki yedi icranın yekılnu Bir de 

Hemen birer otomobile binip karar- d~ ~erkek kardeşim vatth. Kendile - dosya nerede? Sabahtan beri bulamı- her semtin icra daqalni düşün. İstan-
laştınlan otele kadar gittik. Direktör: r1!,11D ner~e.. ha~ vilByette, bu kö - ,yoruz. Kızın içine fenalık geldi. dışarı- bulun keenne yarısı alacaklı, yarısı boıt 

- Telgrafınızi aldık amma, dedi, e- Mubarrlrlmiz Dubrovnik'te yun de Türkıyenın ne tarafında oldu- ,da su içiyor. Damat olacak. baka.luu na- lu çıkar alimallah. 
sasen odamız yoktu ki ayıralım! Palmiyelerin albnda ğunu bilmiyorum. Bana bu hususta iza- fakayı yatırını§ mı? Muhasebede sordum. Ayda aşağı yu-

- E, ne yapacağız? Baylar bizim mi- ~~- taşımıı olan Ragusa cumhurre- hat vereceklere minnettar kalacağım. . Omuzlar son moda, elde baston ve karı o~ ~in dosya devrederlermiş. İcra 
safirimiz .. Memleketin misafirleri.. islermın sarayı da olduğu gibi duru - Fatih lhrkaişerif Fmn sokak ,güderi eldivenler, şık bir Bay: veznesmın, gerek almak, gerek vermek 

- Bu gecelik, yalnız iki oda ve - yor. Kem şekli değişmemiş dümdüz ve No. 45 de ltahriye mütekaidi - Kardeşim nasıl olur. Hac sıra - suretile elden geçirdiği para vasatt o-
rebilirim. dapdaracık sokaklardan Kralje Petro u..... ftSltasile Fatma sında biz zaten itiraz ettik. Borcumuz larak ayda ısoıooo - 300,000 lirayı bu-

- Olmaz! Yedi ki i . ! meydanına sapıyorsunuz. Bu meydan ------·-· .. ···-- borç ve lılkin vaziyetler maJUm. Kriz lunnuş. 1 
_ Odaların biri :~. 

0 
suretle fevkalade ~ter~cın:· Bir tarafta şa- sek bi~ nüınunesini göstermiştir. ~ondiyal. C~e ~~ilyamız bizim re- İcra itiraz merci hikim1iğine yılda 

üç kişi burada kalır. ötekiler, liman _ dırv~~ şe1?ınde eski bır çeşme .. Önün- . Şeh~ın mode~ kısmında, sıcak ik - .fikanın ~vali sarihi Kayinpeder mer- 2000 - 2500 dava gelir. Bunlardan va
daki başka bir otele giderler. İhtiyaten de guvercinler dolaşıyor. Solda, mahut lıml~rın en .nadıde nebatları harikula- bumdan cihaz olarak getirdiğini bilmi- satı. ~00 .- 1000 tanesi karara raptoıu .. 
o otele biz haber vermiştik.. U oda da haraç dt\kalarını kesen darphane. de bır hayatıyeUe yerden fışkırmış, bü- en yo~ nabılirmış. 
orada ayıracaklardı. ç Ti nihayette, deniz kıyısında, Dub • yümüş, ekwtik bir manı.ara vermek- Çocugu kucağında bir tue : icra kanununda bazı madde tadilitı-
Kazım Şinasi, Falih, bir de ben kal- rovn~ yerli, yabancı en ~bar hal _ tedir. - Gene. mi yatırmamı.t. 1 Va~ alçak ~m m~vzuu bahsolduğunu ve bu tadi-

dık. Asım, Emin ve mihmandarlanmız kını hır araya toplıyan şehir gazino • Yaz, k11 buranın havası hemen he • ,vay. Ha~di ben hakkımı ıs~yorum, latı~ bılhassa icra muamelitının serian 
öteye gittiler. Ayağım karada olduk • suna varmazdan once, orta çağda ku _ men aynıdır, dediler. Görülüyor: Bu bari evLidıının parasını versın. halli çarelerini arayacağını gazetenıiz 
tan sonra, geceyi bir şezlongu .. . _ rulup, istiklfilini ti 1808 tarihim ka _ yüksek dağların dunıklan karla hiç bir ~elon şapkası kulaklarında bir mu- yazmıştı. 
de memnuniyetle geç~~!.uzerm dar muhafaza etmiş olan Ragusa cum- zaman _örtülmemiş. sevı vatandaş: . . Bir avukatla bu meseleye dair şöyle 

İdeal bir yol arkada~ olan Kizımla huriyetinin on beşinci asırda yapılmış Şehrı gezmekle doyamadık. Dal - -. Nasıl olur ~en~ o şirkete ça- konuştuk : 
beraber geniş odayı biz aldık. Bunun hükfun:et sarayı var. maç~a ahalisinin rengirenk kıyafetleri lıştıgını Bursadaki. sagır sultan bilir. - Üstadım, tadilit hakkındaki fik· 
bir de denize nazır balkonu vardı. 

0
_ Bunun mahzenlerindeki zengin ev • de bızi hayran ediyordu. Hem ~aaşım J 20 liraya çıktı diye öte- riniz ? 

rada içtiğim kahve ve sigara bana se • rak hazinesinde, tarihçilerimiz. Os _ Fakat en ~ok bizi alakadar eden şey, ,deb:rıde caka ~a~ı!onnuş. - Vallahi vaziyeti görüyorsun. Mu .. 
yahatimizin o ane kadarki yorgunluk- manlı tarihinin bazı fasıllarını aydın _ ~~ v~ ze~gin bir tarihin canlı, dip - Bır ~vukat ~tibı : hakkak ve kökten bir tadilat ister. Ka· 
lannı unutturdu. latacak, kim bilir ne kadar vesaike te- dirı şahıtlerı olarak duran ve adım ba- - Rıca ederım memur bey geçen haf nunun değişmesi herhalde daha iki 

Ertesi sabah şehri gezmegw e çıktık sadüf edebilirler•. şında karşımıza çıkan abideler oldu. ta keşif yaptırdık. Hala müzayede ilan- nelık bir iştir. Müsaade et te iki sese-
. B l ·· · d ları yapılm ne 

Dubrovnikte mazi ile hal biribirile M h y 
1 

un 81:11 uzerın e, _sefere çıkan Dobra . amış. s , neşri tarihinden 6 ay gf'Çince me 
rı.efis surette imtizaç etmiştir. Türk ta- liçin fıe~~eli ucfeo~~~~=~ır~~ng~n: ".enedik as~ılzad~ıe:ının dönüşünü bek- Ve bır avukat . . .. riyete konulacak bir kanunu münaka-
rihinde Dobra Venedik diye anılan ve duliç ki, «İsmail ağanın ölümü• adlı lıyen. ceylan gozlu Dalmat kızlarının - Bana ba~a canım, hızım mu- şa edeceğime muhasebeye gönderıl n 
beynelmilel Ragusa diye şöhret bulan h nemli b~larından birer iz arıyor • Z~_Yede ned~n ge1:1 kaldı. Vay ~emek evrakımın arkasından koşayım. 

şa eserinde epik fiir nev'inin en yük- .duk... yuzde yetımş beşı bulmadı. Malumatı- Ve siyah cübbesini savura savu 
mız olsun da. O gün Üsküdarda ınah- zakla§tı. Kemal TABİ& u .. 
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l_o _____ H AL K 1 N FiKRi o 
1 

1 
Fransız Fr~ngı düştü 

Bu h8dise karşısında ne düşünüyorsunuz? 7 
·/ 
I 

Bir eskici, bir yaşlı bayan, FilorinalıNazım, bir memur, 
ve bir genç bayan cevap veriyorlar ? 

Matbaanın kapısından içeri girdim, 
ıfirmedim .. Kapıcı yakaladı: 

- Seni neşriyat müdürü arıyor .. 
Neşriyat müdürünün karşısındayım: 
- Emret bayım! 
- Halkın fikri muharririmiz bugün 

ıazcteye gelmemiş bu işi de sen yapa
caksın .. 

- Yapayım, sual ne? 
Neşriyat müdürü, tavana baktı, yü

efune baktı; pencereden dışarı baktı, 
tekrar yüzüme baktı ... 

Gözlerini balıklama günfük gazete-
lere daldırdı. 

- Buldum, dedi, frank diıştü 
Yerimden kıpırdanmadım: 
- Haydi ne bekliyorsun. 
- Frank düşmüş, sen bulmuşsun, 

l>ana yapacak bir şey kaldı mı da ... 
- Kaldı ya, halkın fikri .. 
- Mevzu verecektin? .. 
- Verdik işte .. 
Gayri ihtiyari ceplerime baktım. 
- Nerede? 
- Frangın düşüşü .. 
- O mevzu muydu? 
- Evet... 
- Pekfila alclım kabul t>ttim. Fo -

toğrafçıyı da verin yola çıkayım .. 
Neşriyat müdürü hafif sesle bağır -

dı: 
- Foto Cemal.. 
İstihbarat şefi Sait, salatin camiinde 

imamın tekbirıni tekrarlıyan müezzin 
gibi ayni· şeyi daha yüksek sesle tek -
rarladı: 

de 

Sağa 

mı gidelim, sola mı gidelim diye düşü
nürken bir eskicinin sesi kulağıma gel
di: 

- Eskiler alıyorum ... 
Evvela buna sorarım, diye düşün -

düm: 
- Eskici, eskici.. 
-- Ne var bayım, eski ayakkabılar a-

hyorum, eski paltolar alıyorum. 
- Sana bir şey soracaktım .. 
- Sormak niye yarar .. Evvelfı yöre-

yim malı .. 
- Mal filan yok. Frangın d i.işmesi 

hakkında fikrini soracaktım. 
- Duşmez kalkmaz bir Alla var, bir 

de Frak olur .. Hem frank duşmüş bana 
ne .. Yok eski kundura alayim? .. 

- Bana bak bezirgan frangın düş -
tnesinin piyasada bir tesiri olur mu? 

- İnsanın yözü açık olr~ali. Duşsun 
kazan; çıksın kazan. bu chınya kazanç 
dun yası ... 
Bezirganın cevabını not ettim. Biraz 

7ürüdüm. Aşı bo~lı bir e,-·.:!1 kapısı ö-

Yazan IM&ET 

buna ne buyurursunuz? 
Manzum bir cevap verdi: 
cDüşünce frangın tepesinden tacı .. » 

«Bir kırmızı lale kılaptan ağacı .. » { 
cBen yerde değil, hem gökte de de-

ğilsem.» 

«Kalamaz frengin kafasında saçı.» 
Haşmetlu krala boyun eğip veda et

tim. 

Bu iUnlerde Madridde ekmek vesika ile dağıtılıyor 

Kolunda çantası, elinde şemsiyesi 
kırklık bir adam gördüm. Belli ki bir 
hükfunet memuruydu. İşinden çıkmış 
evine dönüyordu; yolunu kestim: 

- Bay size bir şey soracaktım: 
- Sorunuz evladım, her ne sorar 

sanız cevap vereyim. Kimin evini so -
ruyorsunuz, hangi semti arıyorsunuz? 

- Semt aramıyorum bay, kimsenin 
evini de sormuyorum. 

- Öyleyse nedir? Mesaili mühimmi 
üzerinde bir sual mi? 

- Evet şöyle böyle mühim. 
- Sor onu da.. Hani bir mümeyyiz 

için bilinmiyen hiç bir şey yoktur da, 
nünde durdum. Her halde bu evae su- yalnız bendeniz de bir sual dermeyan 
alime cevap verecek birini bulurdum.. etsem. 

Hollanda Krallçesınln kızı Prenses Jubiana Alman Prensi Bernhard ile 
nişanlandı iki nişanlılar birlikte Amsterdama gittiler 

Yavaşça dakkibap eyledim. Başı örtülü - Buyurun. 
bir kadın kapıyı yarım açtı; karikatür- - Gerek zatıaliniz, gerek yanınız -
cü ile bana baktı; içeriye bağırdı: daki zatın kim olduklarım öğrenebilir 

- Taşlıkta kimseler olmasın; gene miyim? 
elektrikçiler geldiler. - Karikatürcü Orhan. 

- Bayan teyze, dedim, biz elektrik- - Ya zatıaliniz. 
çi değiliz, gazeteciyiz.. - Son Posta muharrirlerinden İm -

- Ayol günde kaç tane gazete ala- set .. 
cağız .. Sabahleyin aldık ya, parasını da Bay mümeyyizin birdenbire yüzü 
verdik.. değişti. 

- Öyle gazeteci değil, l: iz gazeteye - Biraz acele işim var da .. 
yazı yazarız. Seninle konuşup yazacak- - Bizim de işimiz acele .. Onun için 
tık. hemen sorayım: Frangın düşmesi hak-

- Anladım, anladım, ilahı evlat, sen kında ne düşünüyorsunuz? 
yolunu şaşırdın galiba .. Biz:ın ev de - - Bendeniz mi? 
ğil; hani şu köşe başındaki ev yok mu - Estağfurullah zatıfiliniz .. 
oraya git, senin gibiler bır. kaç sene - Bu husus için resmen müracaat 
evvel de gelirlerdi, hep orayı sağlık etseniz. 
verirdim. - Size mi resmen müracaat ede -

- Orada ne var da?.. ceğiz? 
- Hani kızları var ya, dünya güzeli - Hayır makaım aidisine .. 

olmuştu. Onunla konuşmıya geldin de
ğil mi? 

- Hayır teyze ben seninle konuşmı
ya geldim. 

- Bir yaşıma daha girelim.. Ayol 
sen benimle ne konuşursun? 

- Sorayım teyze. Frank düşmüş .. 
- Frenk mi düşmüş, hangi frenk .. 

Hani Beyoğlunda otururdu.. Doktor? 
- Yok teyze frenk değil, frank .. 
- Tanıdım, tanıdım Franko .. Balat-

la oturuyor, o değil mi? 
- Balatta oturup oturmadığını pek 

bilmem amma düşmüş o .. 
- Ben onu bilirim, kedi gibidir, düş

se de dört ayak üzerine düşer. 
Oradan da ayrıldık. Şair Filorinalı 

Nazıma rastladım. 

- Üstat sana bir şey soracağım .. 
- Huzuru hümayunuma gelişinin 

sebebi bu mudur? 

. 
ispanyada facia bütün dehşetile devam 
ediyor. Bu resim bir şehrin tahliyesi 
esnasında kocalarını, oğu1larını ve 
kızlıınnı kaybedenlerin dövünmelerini 
gösteriyor. Zavallıların yüzlerindeki 

ıztıraba dikkat ediniz 

yorduk. 
1 - Haşa biz beyanat vermeğe mezun 
değiliz .. 

- Bu beyanat değil ki laalettayin 
bir sual. Hem demin siz, ne sorarsanız 
cevap veririm dememiş miydiniz?. 

- Demiştim amma vaziyet nezaket 
peyda etti. 

- Buna sebep? 
- Sizin gazeteci olnıamz. 
- Farzedin ki biz gazeteci değiliz .. 
- Nasıl farzedebilirim. Bu htısusta 

tamim var. Bir gazetPci ile konuşmak 
yasak. Hatta ben hudncl.u tecavüz bi
le ediyorum. Çünkü si;1e seliım bile vc
:rirsem vazifemi suiistimal etnıii olu -
rum. 

- Evet üstat. 
- Bana üstat deme! 

- Orası da neresi?.. Bu da bu kadarla kaldı.. Tramvayla 

- Ya ne diyeyim? 
- Haşmetlu kral de ... 

- Peki haşmetlCı kral fı ank düşmüş 

- Yani ait olduğu mak<lma. Bir mü- matbaaya dönüyorduk. Müvezziler a -
zekkere ile resmen müracat edüp cevap vazlan çıktığı kadar bağın~ orlardı: 
alsanız. - Frangın düşüiğün(i );<.ıZl\ or Son 

- Biz sizin fikrinizi öğrenmek isti- Posta, Ak~am, Haber.. ~ 

IBu resım geçen hafta Londrada impa
ratorluk fotoğrafi sergisinde teşhir~ 
edilmiştir. Saat gece on blr buçukta 
çekilen resim bir baykuşun avlııdığı 

bir fareyi yuvasına götllrmesini 
göstermektedir 

Bir genç bayan müvezzii çağırdı: 
- Hepsinden birer tane ver. 
Yanına sokuldum: 
- Affedersiniz bayan frank rne,:;elesi 

sizi alakadar ediyor sanırım. 
- Evet hem pek fazla. 
- Sebebini söyler misiniz? 
- Yalnız size bir şey sorayım d;ı .. 
- Buyurun. 
- Frank ucuzlarsa mantoluk, ı op -

luk kumaşlar, şapkala .. , pudra, esans 
gibi şeyler ucuzlıyacak mı'! 

- Bilmem bayan bn hususta hic bir 
fikrim yok.. J 

- Vah vah. ben de .siz; bunu bilir 
zaıınediyordum. 

- Gazeteleri siz bunun için mı alı -
yorsun uz'? 

- Evet, frankla beraber savdığım 

eşyaların ucuzlayıp ucuzlamıyara~ına 

dair havadis arıyorum da ... 

İMSET 
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·~ Birköpekten nasıl kurt~lmuştu~ 
Güzel 1 - Nereye yahu, benı burada 
Kalmak için .. birakıp nereye gidiyorsu ı 
Ne ya;?malı? 
Fran~nın meşhur tiyatro artistle -

rinden Madam Cecile Sorel ebedi genç
liğe ermiş sayılan mes'ut ve nadir ka -
dınlardan biridir. Bir kaç sene evvel 
şehrimizde, Fransız tiyatrosunda, ver
diği bir iki oyunda, bilhassa Safo ro -
lünde kendisini ne kadar candan be -
ğenip alkışlamıştık. 

Bir Fransız muharriri - söz aramız -
da - bugün elliyi aşmış bulunan Ma -
dam Cecile Sorelin güzellik hakkında
ki bilgilerini öğrenmek üzere kendisile 
çok enteresan bir mülakat yapmıştır. 
Bu mülakatın bayanlan alakadar ede
cek kısımlarını aynen alıyoruz. 

cMadam Cecile Sorelin yüzü kadar 
vücudu ve tavırları da genç ve tapta
ze. Diyebilirim ki onun bin mana ya -
şatan güzel yüzünü, ve bizi bir filern
den ötekine sürükliyen büyük san'at ve 
zekasını eşsiz bir hale getiren şey biraz 
da vücududur. Onun vücudu tam as -
rımızın estetik zevkini temsil etmek -
te ... İnce, uzun, canlı, ateşli bir vücut ... 

Kadın anadan güzel d~ğmaz 
sonradan güzelleşir 

Nurosmaniye çarşısının köpeği - hastansde bir 
muhavere: "Bumu idi seni ısıran? Öyle ise merak 
etme ... Buranın alışkanıdır. Eski sabıkalılardandır,, 

Yazanı Osman Cemaı Kaygdı 

Güzelleşmenin sırn, şu bir cümle ile lesef ekseriya bu nevidendir. Her ka- Geçen gün Son Posfanın (İster Inan, yolun sağında ve solundaki bahçelerde 
hülasa edilebilir: Kendini ihmal et - dm güzel olmayı ister. Fakat pek az ka- İster İnanma) başlıkh yerinde bir kö- müteaddit çoban ve bekçi köpekleri ol
mekten bir günah işliyormuş gibi çekin- dm güzelleşmek için muntazam bir su- pek ısırma hikayesi vardı. Onu oku - duğunu bildiğim için ikide bir, sağıma, 
mek. rette uğraşır. yunca hem güldüm, hem de aklıma soluma, önüme ardıma dikkat ederek 

Bir defa böyle düşündükten sonra ı Halbuki: Güzellik enstitülerinde mü- vaktile benim başımdan geçmiş olan tetikte yürüyordum. Zaten köpek ısır
güzelliğe doğru bir adım atmış sayılır- tehassıslar tarafından yapılan bir tet- köpek hikayeleri geldi. Beni bir kere masının, hele böyle gece vakti, tep -
sınız. Esasen güzelleşmek güç bir iş kik ile, basit görünen bu dört şartın çocukluğumda, bir kere tam otuz üç tenha bir yerde bir çoban köpeğinin 
değildir. Biraz sebat meselesidir. Şüp- güzelliğin kaçta kaçını t~ ettiğini yaşımda, bir kere de bundan üç dört insana saldırmasının ne olduğunu bil-
hesiz herkesin ayni derecede güzel o- meydana çıkmış bilir misiniz? yıl önce bir lföpek ısırmıştı ki, bu, so- diğim için bir hayli de ürküyordum. 
labileceğini söylemek istemiyoruz. Fa- Tamam yüzde yetmiş beşini. nuncu vak'ayı Son Postacılar gayet iyi Uzatmıyalım, bu dediğim bahçele -
kat her kadın, sebat ederse, kendi ya- Bu gibi bahislerde böyle kat'i bir hatırlarlar. Hatta vak'anın ertesi günü, rin sonlarına geldiğim zaman ki artık 
radılışının müsaade ettiği azami gü - nisbet göstermek biraz garip amma her Son Postaya bacağımdan ısıran bir kö- tam i~imden: 
zelliğe varabilir. Yukarıya koyduğu - halde bütün bunları dikkatle yapıp ta pekle birlikte benim karikatürümü - Çok şükür kurtuluyorum! 
muz fotoğraf ta bu sözlerimizi isbat et- güzelleşmemek te mümkün değildir de- koymuşlardı. «Eyvah ... Dedim» 
miyor mu? ğil mi? Bu sonuncu vak'a akşam, geç vakit Derken bir de ne bakayım, sağımdaki 
Güzelleşmede esas şart olarak şun- ... -.. ... - ............................................ Nuruosmaniyede olmuş ve ben o ci - bahçenin alçacık ve yıkık duvarından 

lar kabul edilmiştir: vardaki belediye memurluğuna gidip te irice bir bahçe köpeği dehşetle havlı -
Güzel kalmanın sırlanm öğreten 1 - Yağlanmamak ve normal kilo- bacağımı göstererek: yarak birdenbire yola atlamasın mı? 

Madam Cccile Sorel nuzdan yukarıya çıkmamak için gıda- _ Beni köpek ısırdı' Aramızdaki mesafe otuz kırk metre ya 

- Makyaj için hususi bir usulüm 
yok. Pudramı, kremlerimi daima en iyi 
cinsten seçerim. Fakat ayni pudra veya 
kremde ısrar etmem. Belki daha iyisi
ni bulabilirim diye en yeni çıkanları 
tecrübe ederim. 

nızın cinsini, miktarını kontrol etmek. Deyince oradakiler de bana: var, ya yok... Eyvah dedim, bu sefer 
2 - Adalelerin gevşeyip bozulmama- ·1 _ Hani köpek, onu neye beraber ge- kolay kurtulamıyacağım. Köpoğlukö-

sı için muntazam jimnastik. l tirmedin? pek beni paralıyacak ... 
3 - Saçların daima munt:.ızaııı ve ... • Demişler ve sonra yanıma bir me - Diyeceksiniz ki: 

yüze yakışır şekilde tanzimi. ~ mur katarak gece Nuruosnıaniye so - - Bağırsana ... Avazın çıktığı kadar 
4 - Cildin güzelleşmesi için temiz- kaklarında saatlerce köpeği aradık. Ni· can kurtaran yok mu? İmdaaat! diye 

lemek ve yağlamak. hayet mütecaviz yakalandL Yakalayıp feryadı bassana ... 
Gençlik sırrım gayet basit. Her sa - Çok basit şeyler. Fakat bu satırları bir küfeye tıkılıp kuduz hastanesine Böyle ani vaziyetlerde insan bağırıp 

balı kalkar kalkmaz jimnastiğimi ya- okuyan .. h:r bayanın tereddüt etmeden gönderildi. Tabii, ertesi gün ben de ku- çağırmasını da şaşırıyor, hoş, hani, ba-
parım. Bu jimnastiği, zamanına göre, eben butun bunları mınıtazaman ya- duz hastanesine damlamıştım. Orada- ğırmadım da değil.. Daha köpeğin se -
vücudumda en az iıjliyen uzuv hangisi pıyoruın» diyebileceğini zannetmiyo - ki ahbaplardan biri, gece yarısı bir ha- sini duymamla birlikte olduğum yer -
ise dal.a fazla onu işletmek üzere de - ruz. mal sırtında ve bir küfe içinde mev - de bir iki: 
ğiştiririm. Jimnastikten sonra bir ban- Bildiğimiz bir çok iyi şeyler vardır cutlu olarak oraya gelen dört ayaklı - Hoooşt ... Kııışt ... Hay, hoy! Sa -
yo alınm. ki bir türlü fiil haline koyamayız. Gü- mütecavizi bana göstererek sordu: vurdumsa da hayvanın atladığı yerden 
• Hayret değil mi? Madam Sorel saç_ zellik hakkındaki bilgilerimiz de maa- _ Bu mu idi seni ısıran! lki üç yüz metre uzaktaki köşklere bu 
!arının bütün güzelliğini arasıra, ha _ - Ta kendisi! sesleri duyurmak pek kolay değildi. 
fifçe çalkalanmış yumurta sarısı, ba - Akşam tuvaleti - Öyle ise merak etme! Hem duysalardı ne olacaktı'? Onlar ye-
zan da liınon suyile çalkalamakla ko - - Neden? mekten, yahut yataktan kalkıp ta bi-
ruyormuş. Birincisi saçları besliyor, - O, buranın alışkanıdır; eski sab1 - zim yanımıza gelesiye kadar bu dört 
ikincLc;i fazla yağları eriterek parlaklık kalılardandır; her yıl bir kaç defa gelir ayaklı kır bekçisi beni seksen yerimden 
veriyor.•· • • buraya! Fakat kendisinde kuduz filan dişlerdi. 

Küçük dantel peçeteler 

Giızel bir örnek koyuyoruz. Zevki -
nize göre bunlardan 7-8 tane hazırla
yınız. (Na. 1 ). 

1 - 4 veya 6 tanesini birleştirerek 
çok güzel bir tep_i örtüsü yapabilir -
. . N ?) sınız. (ı o. -

2 - 4 iınü birleştirip güzelce biriribi
ae dikerek vazo altuıa örtü yapabilir -
sinız. (N'o. 3) 

3 - Yahut tek tc>k pasta tabakları -
nın a_ltında ku.11andıt.':ınız gihi bir kaç 1 Parisin me.~hur terzihanelennden b1-
tanesını bırleştırerc'. masa ortasına ko-ırinin çok beğenilmiş bir modeli. Genç 
.. arsaı' z bü~·ük bir örtünün yerini tu- kızlar için ağır, düşük, beyaz bir krep-

. ve ~ ha çok sık olur. ten bir akşam tuvaleti 

Mevsime olmadığı için her gelişinde burada on «Kendimi arka üstü yere atıverdim,, 
bir gün yatar ve on ikinci günü sabahı Dehşetli havlamalarile bir ok gibi ü-U ,ıgun temiz raporile külhaniyi taburcu eder, zerime atılan köpek bana on, on beş 

.::J · gelen sahiplerine teslim eyleriz. metre kalınca hemen şundan bundan 
Bir süveter Sabıkalı köpeğin cakası duymuş olduğum bir tedbir aklıma geı-

Meğer sonradan öğrendim ki Nu- di ve ~aldırıp kendimi arkaüs~ü. yere 

T · d ~ h fif b" ruOS!'r.dniye çarşısının bu sabıkalı kö- atıverdım .. Hayvanın helyoota gıbı par-am mevsıme uy ugu a ır . . 1 .. 1 . .. 1 . . k t d v 

süveter. Şimdiden kalın yünlü şeyler peği, kendisinde, hiç bir hastalık ol- ıyan goz erı goz enm~ amaş ır ıgı 
. . ~ madığı halde hazan oradan gelip geçe- zaman onun sıcak solugu da alnıma, 

pek aranmaz. Resmını koydugumuz a - . rf ak b" d d k' hi yanaklarıma dokundu Ağzı burnu yü-
~ . . nı sı ş a ve ıraz a ora a ı sa p- · ' A A 

jörlü oldugu ıçın serin navalarda sı - lerine caka için ısınrmış... ziline ancak bir kanş kala., ~hala ~a~-
kılmadan giyilecek pratik ve sade bir Benim şimdiye kadar başıma gelen, lıyarak ba~a ~a~dırmak ıstıyor; lakın 
kiyafet olur. bu, üç köpek ısırma vak'asından baş - nedense dışlerım burnuma, çeneme, 

··. . . . ka e irdi y • bir ka kö ek korkusu yanaklarıma dokundurmuyordu. BPn 
Örgu. Gayet basıttır. 6 tanede hır ke- g ç gım. ç.. ? . artık bitmiştim. Bir aralık durmadan 

· lm n · 6 d"' .. daha vardır ki pek muthıştır. Fakat, 
re aJor yapı ış. uzenne sıra uz o- imd" b k kul h .. b havlıyan ağzı yüzüme o kadar yaklaş-

.. _kt "d 6 ed b' ben ş ı u ar arın epsını ura- k' • be nh 1.1 ld _ 
ruldu en sonra yem en tan e ır da ayrı ayrı yazacak değilim. Bunlar _ tı ı e?er n, ca avı e o ugum yer-
kere ajur yapılmış. Bir sıranın ajor - dan korkunç olduğu kadar gülünç olan d.en bıraz kıpırdanarak olanca kuvve
lerinin öteki sıranın ajvrlerinin tam ar- bir tanesini şimdi yazacağını ki böylesi timle tekra

1
r: 

tasına gelmesine dikkat ediniz. sinemalarda, canbazhanelerde bile gö- n· Hoboş~: .d. d k 
ül · t" . ıye agırmasa ı ırn, tamam ı ey-

A. ıl 1 r? r memış ır. f" Y • d h ı·ı b ]vr nas yapı ı . . ım... attıgım yer e, can nv ı e ir -
6 tane düz örgü örüldükten sonra 1 Bır Cuma akşamı den kıpırdanışını, birden kollarımı ona 

inci tanenin aj-Or olması için bir tane 
arttırılır. Dönerken bu arttırılan ilmek
ler yanındaki ilmekle beraber örülür. 

Bütün beden ara yerleri ajor yapıl
mış düz örgüdür. Cepler, kol ağızları ve 
etek lastik örgü Yaka kenarlarma 
eteğe kadar iki parmak genişliğinde bir 
lastik örgü konulmuştur. 

İçindeki bluz da ayni örgüden yapıl
mıştır. Gelecek defa neşredeceğiz . 

İki üç yıl oluyor, tam bu mevsimde, doğru uzatışım, birden hoooşt diye ba
ve tam da bu ayda, bugünlerde, bir cu- ğırışım onu ürkütmüş olmalı ki bir kaç 
ma akşamı, geç vakit, yani saat dokuz- adım geriledi ve sesini hafifletti. 
la on arası bizim civardaki üzüm bağ- Ayağa kalkınca 
larından dönmüş, ıpıssız kırlann, da -
racık patikalarından kıvrana kıvrana 

eve gidiyordum. Gündüzden bağları 

dolduran ahali çoktan oralardan da -
ğılmış oldukları için şimdi civarda in
san namına benden başka kimsecikler 
görünmüyordu. Hava ılık, durgun ve 
az mehtaplı idi. Yürüdüğüm incec:ik 

Biraz sonra tekrar kımıldanıp aya -
ğa kalkacak oldum, baktım beriki ge
ne kudurdu ve ben tekrar arkaüstü u
zandım. Ben uzanınca o gene geriledi, 
sesini alçalttı. Artık biz orada karşılık
lı, bu minval üzere dört, beş dakika ka-

( Devamı 12 inci sayfada) 
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Frank kıymetinin düşürülmesi ihr.acat 
merkezlerimizde akisler uyandırdı 

Filistinde çete teşkilatı 
gittikçe kuvvetleniyor 

Tahviller yükseldi Türk 
parasile ihracat yapıldı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
graf gelmemiştir. . 

Londra borsasında altın gramaJı de
ğiştikçe vahidi kiyasi olarak kabul edi
len sterline de yeni fiyat verileccğfni 
göz önünde tutan Merkez Bankası ln
giliz lirasını dün de 620 - 635 kuruş _o
larak tesbit etmiş ve alakadarlara bıl
dirmiştir. Dünkü fiyatlar 635 - 638 ~~
duğuna göre bugünküler 15 kw-uş du-
§üktür. 

Tahviller 
Merkez Bankası tahvilleri dün 81,5 

tan muamele görmüştür. Normalin fev
kinde görülen bu fiyata tahvi~er geç 
vakte kadar alıcı bulmuştur. Unitürk 
28,50 den açılmış 22,40 tan kapanmı~
tır. Fiyatlar normaldir. Anadolu De -
miryolları yükselmeğe başlamıştır. Ob
ligasyon dün 41 - 41,20 ve mümessil de 
43,80 _ 44 arasında muamele görmüş
tür. Yükselme 80 - 100 kuruş kadard1r. 

Vahidi kiyasi olarak kabul edilen İn· 
giliz lirasının altın mı, kağıt mı olduğu 
hakkında piyasada bir tereddüt vardır. 
Dün öğrendiğimize göre kabul edilen 
st€rlin, altın esasına göre tanzim edil
miş İngiliz kağıt parasıdır. 

Türk parası üzerinden 
Tacirler daha ziyade Türk parası ü

zerinden satış yapmaya karar vermiş
lerdir. Çünkü en sağlam para bizim pa
ramızdır. 

Almanyaya Türk parası üzeı~inden 
satışlar yapılmaya başlanmıştır. Ihra -
cat mühim mikdardadır. 

Türkofis müdürlüğü yaptığı angaj -
manla, taahhüt altına girmiş olan ta -
cirlerin hukuki vaziyeti hakkında An
kara ile muhabereye başlamıştır. Bu 
hususlarda umurrii bir karar verilecek 
ve bir izahname hazırlanacaktır. 

Maliye müsteşar vekili de dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiş ve öğle -
den evvel Borsa komiser vekili Hasan
la uzun bir görüşme yapmıştır. Bir sa
at kadar süren bu görüşmelerde mün
hasıran para meselesi görüşülmüştür. 

Ticaret Odası Dün yalnız 
ihracat işlerini görüştü 

(Baştarab 1 inci sayfada) 
sat Vekiline bir telgraf çekilmesi karar 
laştırılınıştır. 

Dün çekilen bu telgrafta, ihracat ti
caretinin zarardan vikayesi ,için tedbir 
alınması rica edilmiştir. 
Öğrendiğimize göre İktısat, Maliye. 

Hariciye vekaletleri ve Merkez Ban
kası mümessillerinden mürekkep bir 
komisyon, vaziyeti tetkik etmekle meş
guldür. Tüccarlar, bu tetkiklerden son
ra verilecek kararları büyük bir alaka 
ile beklemektedirler. 

Bu hususta kendisile görüştüğümüz 
salahiyet sahibi bir zat şunları söyle -
miştir : 

- Şimdiye kadar yapılmış olan ih
racat satışlarından, bedelleri henüz tah 
sil edilmemiş bulunan birçok alacak -
lar vardır. Eğer bu alacaklılara parala
rı bugünün piyasası üzerinden tediye 
edilecekse, bu yaziyet ihracat tacirleri
ni çok z'!rarlandıracaktır. 

Halbuki paralarını kıymetten düşü
ren memleketlerin hepsi, Türkiyeden 
alacaklıdırlar. Ve Cümhuriyet Merkez 
Bankasında hepsinin, bu sukut tarihin-
den evvelki piyasa üzerinden yatırıl -
mış paraları vardır. Bu paralar bitta -
bi, ithalat bedelleridir. Ve Türk ihra
catçıları, satış yaparken, bu hesaplar
daki bakiyeye güvenmişlerdir. Yani, o 
hesaplara esas olan piyasayı hesap e
derek taahhüde girmişlerdir. 

Binaenaleyh, bugün Merkez Banka
sındaki bakiyeler bitinceye kadar; ih
racatçılarımıza yapılmış olan satışlar
dan mütevellit alacaklardan, ve eski pi
yasa üzerinden tediyede bulunmak za
ruridir. 

Esasen, Merkez Bankasının bu işte
ki rolü mutavassıtlıktan ibarettir. Çün
kü onun bu işlerdeki gayesi, kar temi
ni değildir. 

Böyle olmadığı takdirde birçok ihra 
cat tacirlerimizin vaziyetleri kökün -
den sarsılacaktır. 

Yeni Para Esasları 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ı ğer paraların kıymetten düşürülmesi-

veyahut perşembe günü toplanması ne karşı alacağı vaziyet ve tedbirler gö-
mukarrerdir. rüşülmüştür. 

in 'it D ı t 8a k mm İtalya liretin mark gibi yalnız kal -
gı ere ev e n aa ·· .. kt li K masından korkuyor gorunme e ve -
. ~ancı . .. ret in kıymetten düşürülmesinin N ev -

Daıly Herald gazetesın.e gore, fran- yorktaki İtalyan eshamının idame etti-
·gın kıymetten düşmesınden dolayı rilmesine müsait bir tedbir olacağını 
İngiliz Devlet bankası bir gün içinde düşünmektedir. 
160 milyon isterling kazanmıştır. Dolar ve Sterling 

Mali Bir Konferanı Toplanacak Vaşington, 29 (A.A.) - Dün gazete-
Diğer taraftan Alm~n membala!.u~- cilere beyanatta b?lunan Finans Ba -

dan bildirildiğin~ göre, Fransızca Ovr kanı Morgenthau, Ingiliz - Fransız - A
gazetesine nazaran, Başvekil Blum bu merli~an para anl~şm~sının dolar ile 

h f d IA b' k nferansın ster ıng arasındaki munasebat hakkın-
a ta sonun a ma ı ır o d h .. k ,. . . 'f k kil t 

l kl .f d k · a cnuz atı bır ıttı a teş e me-
top anmasını te 1 e ece tır. a· v . • •• 1 . t• , .. • ıgını soy emış ır. 

M. Blum un Sozlerı Amsterdam borsası açıldı 
Geceki n:ıüzakereler sırasında söz Amsterdam, 29 (AA.) _ Hükumet, 

alan B. Blum fikrini müdafaa et- bugün Arnsterdam esham borsalarını 
miş ve meclisi bunu kabule teşvik ey- yeniden açmağa karar vermiştir. 

fzmir uzum, incir tacirleri 
çok zarar gördüler 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

rardan bilhassa üzüm ve incir tacirle
ri çok müteessir olmuşlardır. 

Arap Lideri Fc!vzi Kavukçu, lngiliz kuvvetlerinin 
Filistinde birşey yapamıyacaklarını, söyledi 

Kudüs 28 (Hususi) - Filistin 
Araplarının İngilizlerle mücadelesi 
gün geçtikçe ciddi bir safha arzetmek~ 
tedir. Harekatın bugünlerde şiddet 
kesbedeceği kanaati umumidir. 

dir: 
1 - Gündüzleri hiç bir şeki.lde saf, 

dmş hareketlerinde bulunmamak. 
Bugün Merkez Bankası, florin, Fran

sız ve İsviçre frankları üzerinde mu
amele yapmamıştır. 
Yalnız sterlin 620 kuruş üzerinden 

muamele görmüştür. İhracatçılar, Fran 
saya gönderecekleri mallarda, frank 
gene kemafissabık eski kıymet üzerin
den hesaplanmazsa, tahhütlerinde du
ramıyacaklarını bildirmişler, ve bu hu 
sususta bir karar alınması için İktısat 
V ek.aletine telgrafla müracaat etmiş -
!erdir. 

Arap kuvvetlerinin başında aske
ri bir terbiye görmüş olan Fevzi Ka
vukç~ve bir takım Arap zabitleri hu-
1 unmaktadır. Sık sık İngiliz kuvvetle
rine taarruz eden çeteler faaliyetlerini 
yeniden arthrmı.şlardır. 

2 - Ancak karanlık bastıktan son• 
ra dağlardan inip İngiliz kara gahları
na baskın yapmak. 

Arap lideri bugünkü teşkilatile on 
bin f ngilize karşı muvaffakiyetle kar
şı gelebileceğini iddia etmektedir. 

Fevzi Kavukçu tankların dağlarda 
hiç bir iş göremediklerini ve göremi• 
yeceklerini, ve binaenaleyh tanklar,. 
dan hiç bir zaman endişe etmedikİe• 
rini söylemiş, ayrıca da tayyarelerl1 
yükseklerden hedeflerini şaşırmakt11 
ve yere yakJaşmak istedikçe ihtilale!' 
lerin kursunlarından zarar görmekt4 

Vekfüet bu telgrafa henüz ceyap ver
memiştir. Muhakkak olan cihet tüccar
ların büyük zarar görmüş olmalarıdır. 

İngiliz grubu 
Tetkiklerine 
Baş/adi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ' 
derecede büyük bir fark bulunan bu 
madde fiyatının indirilmesini tavsiye 
eden bir proje teklif etmişlerdir. 
İngiliz grupu, teklifi kabul edildiği tak 

dirde inşaata başlayabilecektir. Sumer
ville temaslarına Ankarada devam et
mektedir. 

Sancak Türkleri 
Dükkanlarını 
Kapadılar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Bir kısım Ermeniler Türklerle bera

berdirler. Burada Suriye makamatın
dan vaziyeti tavzih eder şekilde bir söz 
söylenmesi bekleniyor. 

Asım 

Suriye heyetinin sözleri 
Suriye heyeti İstanbulda gazetecile

re söylemiş olduğu sözlerden sonra, 
yeniden beyanatta bulunmuştur. He
yet reisi Türk Sözü gazetesinin muha
birinin Antakya ve İskenderun Türkle
ri hakkında sorulan suale : 

- Onlar bizim de kardeşlerimiz, can
dan komşularımızdır. Şüphesiz bütün 
düşüncelerimiz müsbettir. demi§tir. 

Mühim bir · 
Kaçakçılık daha! 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Fakat V. M. postaneden çıkar çık
maz bir otomobile atlamış, memurlar 
derhal bir otomobil bulamadıkları i
çin Y enicamie kadar otomobilin pe
şinden koşmuşlctr ve nihayet Y enica
mide buldukları bir otomobile atlaya· 
rak banık.erin otoµıobilini takip etmiş
lerdir. 

Araplar yahudilere ait çiftlik ve a
razileri amansız bir şekilde tahrip et
mekte ve buralarını istifade edilemiye
cek bir hale sokmaktadırlar. 

Şimdiye k,adar Arap çeteleri muh
telif yerlerde on kadar müdafaa hattı 
vüc~a getirmişlerdir. 

Çeteler yollara ağaç kütükleri ve 
taşlar yığmakta bu suretle İngilizlerin 
ileri hareketlerine mani olmağa uğraş
maktadırlar. 

Arap lideri Fevzi Kavukçu lngi
liz1ere karşı şu planı tatbik etmekte-

Yakında güreş 
Müsabakaları 
Olacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Bunlardan başka Bulgaryadan da 

Molla Mehmet, Koca Mehmet, Adem 
ismin® üç pe~livan daha gelecektir. 

Pehlivanların kaffesi nihai olarak 
15 Teşrinievvele kadar şehrimizde bu
lunmuş olacaklar ve ı 5 Teşrinievvel .-
den 29 Teşrinievvele kadar da Halkc
vinin mürakabesi altında çahşacaklar 
ve ekzersliz yapacaklardır. Pehlivanlar 
şehrimizde bwundukları müdd~tçe 
Halkevi tarafından muntazaman ıaşe 
edileceklerdir. 

Müsabakalar 5 derece üzerine yapı
lacak ve kıran kırana olmaması için 
dikkat edilecektir. 

Papılacak müsabakada peh1ivanlar: 
Desteye, küçük ortaya, büyük ortaya, 
baş altına, başa güreşeceklerdir. 

Güreşlerde birinciliği alan pehliva
na 1000, 2 inci ve üçüncüye de 20.0 
zer lira mükafat verilecektir. Ml!iıba
kalarda hakemlik yapacak heyet şu su
retle seçilmiştir : 
Baş hakem M. ~ami Karayel, HulUsi 

Cemal pehlivan, Ilhami, Dinarlı Meh
medin babası Yusuf Hüseyindir. 

. . 
olduklarını ilave etmiştir. 

Fevzi Kavukçu çetelerin gündeA 
güne kuvvetlenmekte olduğunu, ZA-ı 
mania harekatın daha muntazam bfı 
surette ida;e edileceğini, ergeç mak 
satlarına nail olaC?klarını söylemekte~ 
çekinmemiştir. 

• iki şehir 
Doktorları 
Arasında 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
iddiaya göre İzmir doktorları arasında 
teşhis noksanı vardır. İzmirin tanınmli 
doktorlarından Hatip oğlu Esat fikir• 
lerini şöyle hülasa ediyor: 

1 - İzmirde bazan bir hastanın ga .. 
rek teşhis ve gerek tedavisinde, doJ6. 
torlar arasında fikir ayrılıkları oluyor, 
Bu her yerde vakidir. İstanbulun meş· 
hur pratisyenleri de İzmir doktorları .. 
nın çıktığı mekteplerden yetişmişler -
dir. İstanbulda yerleşmiş doktorların, 
buradaki doktorlardan daha kudretli~ 
daha zeki olduklarını kabul etmek akıl 
ve mantıkla telif edilecek birşey değil
dir. 

Yalnız, İstanbulda hekim sayısı İz
mirden çok fazla olduğu için hasta bir 
doktora olmazsa, diğerine müracaat e
diyor. 

2 - Teşhise yardım edecek vasıta
lar İzmirde de mevcuttur. Çok iyi ront 
geneller, mükemmel laboratuvarlat' 
vardır. Burada bulunmıyan bazı vası.ı
talara lüzum gösterildiği zaman, ma'li 
kudreti müsait bazı hastalarımızı biz 
İstanbula göndeririz. İçinden çıkama· 
dığımız birşey olursa derhal . hastay; 
İstanbula göndeririz. Fakat Tstanbul 

Diyarıbekirde sıtma mücadelesi doktorıarının da ekseriya böyıe bir va· 
ziyet karşısında bizim gibi ellerini ba.ğ• 

Diyanbekir (Hususi) - Bu sene her ladıklarını görürüz. Ne çare ki tıp, il!· 

seneye nisbeten vilayetin sıhhi duru - zu olunan kemal mertebesine henüı 
mu daha normal bir vaziyete girmiş ve varmamıştır. 
hiç bir tarafta sari hastalık zuhur et - 3 _ Burada hastalanan bazı dokt"l\ 
memiştir. ların tedavi için bizzat İstanbula git • 

Diyarıbekir ve llliva1isinde Adana \'C tikleri de vakidir. Hatta apandi ;t ame, 
emsali yerler gibi tahribat yapacak bir liyatı için İstanbula gitmek tuhaflığı 
derecede sıtma ve bunun mikrobunu nı gösteren bazı doktorların ha ~kellen 

Memurlar bankeri Mektep ıoka· 
v d k' . . ka d k 

1 
hasıl eden bataklıklar yoksa da sıtma- halkın gözi..inden kaçmıyor. 

gın a ı evının pısın a ya a amış- nın hissolunur derecede meycudiyetini 4 - İstanbulda, mütehassıs geçıneıı 

!emiştir. Başvekil, hazinenin maruz Fransız iyanında 
bulunduğu müşkülattan bahseylem;c Faris, 29 (A.A.) - Senato sol cenah 

l~r. ,~lindeki ~aketleri açmı~lar ve her gösterdiği de kabili inkar değildir .. Bu- bazı zevatın korekt hareket etmedik. 
bırısınden ellışer tane tahvıl çıkarmış- nu nazarı dikkate alan Sıhhat ve Içli - leri de gözlerimizden kaçmıyor. İzmir 
lardır. Bu andan itibaren de resmi tah- mai Muavenet Vekfileti Diyarıbekir ve den gelen hastaları, şöhretler i ıçin is 

ve yeni para kanunu hükumete tak- cümhuriyetçileri para kanun layihası
ıiben yirmi beş milyar taze para temin na muhalif durum almaya ittifakla ka-
edeceğini tasrih eylemiştir. rar vermiştir. . 

Kontenjanların Kaldırılması Kontenjan sistemi, lngiltere ve 

için Teklif Fransa 
Paris, 29 (A.A.) _ Echo de Pa- Cenevre, 29 (A.A.) - Fransa ile İn-

e giltere arasında ticari kontenjantman 
ris, Oeuvre ye diğer gazetelerin e- sistemine nihayet veren bir itilafname 
nevreden haber aldıklarına göre, güm- vücude getirilmiş olduğu haberi, İngi-
rük kontenjanları ile para kontroli.i- liz mahafill tarafından tekzip edilmek
nün kaldırılması hakkında bir İngi- tedir. 
liz - Fransız teklifi hazırlanmaktadır. Yunan parası 

Balkan devletleri arasında Atina, 29 (Hususi) - Başvekil mu-
Belgrat, 29 (Hususi) - Pravda gaze- avini ve Maliye Nazırı Zaviçyanos ga

tesinin Bükreşten ald\ğı haberlere gö- zetecilere bir beyanat vererek, drah _ 
re, Balkan Antantına mensu} devlet- minin sağlam olduğuna i~et etmiş, 
}erin Milli Banka mümessilleri yakın- ve mevcut rejimi muhafaza ederek 
da bir toplantı yaparak, frangın deva- partili devletlerde, fırkaların taraft.ar
lüasyonundan mütevellit vaziyeti tet· larına dolgun maaşlar vererek devle-
kik edeceklerdir. tin bütçesini karmakarışık ettiklerini 

İtalyanın vaziyeti ve Kondilisin idaresi daha seksen gün 
Roma, 29 (A.A.) - Musolini, Taon devam etseydi Yunanistanda her şeyin 

di Revel ve Kambiyo ve döviz müste- tamir ve telafisi kabil olamıyacak de
şarı, konferans halinde toplanmışlar- recede mahvolmuş bulunaca2uıı söy
dır. Bu içtimada, İtalyanın frank ve di- }emiştir. 

kikata bpşlamışlardır. havalisini de sıtma mücadele mıntakası- tismar ederek, İzmir dokt r :armm 
Muayene Edilmeyen Paketler na ithal etmiye. k~~r verm~ştir. Bu se- çektikleri filmleri beğenmiyoı lar . Lfl · 

Yapılan ihbara nazaran böyle kıy
metli paketler ~staneye gelince bir 
hey'et huzurunda açılır, muhteviyatı 
tetkik edilir, idhali memnu bir lley 
yoksa sahibine verilir, id1ıa1i memnu 
şeyler de iade olunurmuş. 

Hal:buki bu kıymetli paketlerin a
çılmadan sahibine verildiği de teabit 
edilmiştir. Bu ba]ı:ımdan da tahkikat 
yapılmaktadır. 

Bu paketleri V. M. e veren memur, 
kaçakçılık bürosu memurlarına V. 
M. e a,it paketlerin aranması için a· 
mirlerinden bir emir almadığını söy-
lemiştir. ~ı 

V. M. in bu işi sekiz aydanberi 
yaptığı, bu vasıta ile döviz kaçakçılığı 
da yaptığı söylenmektedir. 

V. M. Ne Diyor? 

ne sıtma mevsımının geçmış olmasına boratuvar raporlarına da hiç ifat et 
nazaran mücadelenin arllk gelecek se- mivorlar. Klinik teşhislerini 1 ı fif biı 
ne yapılması beklenilebilir. Miifettişlik istihfaf gülümsemesi ile karş1 layara~ 
bölgesindeki vilayetlerin sıhhi durum- hastanın gözünü korkutuyorla · •. 
}arı üzerinde ve göçmenlere yeni yap- Tanınmış doktor Hatip oğlu Esadu 
tırılacak evler hakkında tetkikat yap- ortaya attığı iddia yeni bir uİs mbul · 
makta olan B. U. Müfettişi Sıhhat mü- İzmir• tedavi rekabeti atmakla lerabeı 
şaviri Sadreddin avdet etmiştir. bazı İzmir doktorları için de a iz ve· 
--·-· ·-·- ·" · · •· -· ~'"~··-·· · -· • - silcsi olmuştur. Mesela pek y. 1 gün· 
muharririmize: lerde İzmirin değerli dokt · mndaıı 

- Ortada bir kaçakçılık yoktur. Abdi Muhtar ve Ekrem Hay, Üstün· 
bunların idhal müsaadesi alınmıştır. dağ tedavi için İstanbulda uz ı milel· 
Fakat memurlar p;ketleri müsadere det kalmışlardı. Bunlardan Al Muh-
ettikleri zaman idhal müsaadesi yazı- tar apandisit operasyonunu n Ke· 

1 I kA - .. • d ok k d'l malc vaptırmıştı. 
ı o an agıt uzerım e y tu, en ı e· · _ ~-- -------

rine gösteremedim, bu müsaadeyi Be"Oglunda yang·; 
gösterince şüphesiz tahviUeri geri ala- Dün gec! saat 2,S 5 de Be ıunda 
cağım ve ortada bir kaçakçılık olma- İstiklal caddesindeki Karaku. çu so-
dığı da anlaşılacaktır. demektedir. kağında bir ardi.wde anlaşılı' an bir 

Fakat kaçakçılık bürosu bu müsa- .sebepten dolayı bir yangın <;ı l ış, ar
adenin münhasıran bankalara verildi- ı' diyenin ah!?ap kısmL tamamen yandık-

V. M. dün k~ndisile görüşen bir 2ini de tesbit etmiştir. tan sonra söndürülmüştür. 
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--1 Yazan: Orhan Selim 1---------~ 

KAN KONUŞMAZ! 
Son Postanm Edebi Tefrikası: 95 

Ortalık kararmağa başladı. Ömer 
caha elektriği açtıramamıştı. Masasının 
b_eşmda kafasını avuçlarının içine a • 
lip gitgide loşlaşan oda duvarlarına ba
kıyor, duvardaki üç resim ona şüphey
le bakıyorlar. 

Ömer kendi kendine: 
- Görelim, delikanlı, dedi. insanın 

Nuri ustanın oğlu olması kafi değildir. 
lnsan hayatının hesabını ancak gözle
tini kaparken verir. Sen de gözlerini ka· 
payıncıya kadar sapıtmadan yürüye
bilecek misin 

Güç iş delikanlı .. Yalnız heyecan. 
ralnız coşkunluk, yalnız bilgi yet -
ınez.>ı 

Oda iyiden iyiye karanlık oldu. Dı
tarıda koridorda ayak sesleri var. Ö • 
mer «babam» geliyor diye kalktı. Fa
kat ayak sesleri, daha oda kapısına git· 
meden uzaklaştılar. 

Ömer kapıyı açık bıraktı. Koridor· 
dan gelen ışık odanın döşemelerine 

düşüyor. 

Saate baktı. 7 ..• 
Babasının, Nuri ustanın çoktan gel

miş olması lazımdı. 

- Anam nerd~? Said amca nerde? 
- Demin onla! da otomobille has-

taneye gittiler .. 
Gavur Çemalin. kolundan çıkan Ö -

mer, yıldırım gibi koşmağa başladı. 
Mahalleyle cadde arasındaki yol ona 
hiç bu kadar uzun gelmemişti. Cemal 
hocayla polis arkasından bağırıyorlar
dı ama, duymuyordu. 

Caddeye çıktı. Taksi durağında bir 
otomObilin kapısını açtı. Şoföre soluk 
soluğa seslendi: 

- Çek kardeşim, çabuk .• 
Şoför, büyük bir soğuk kanlılıkla 

sordu: 
- Nereye gideceğiz beyefendi?. 
- Hastaneye .. 
- Hangi hastaneye>.. 
Ömer, ~ncak o zaman bahasını han

gi hastaneye kaldırdıklarını bilmediği· 
ni anladı. 
-Şu, karşı sokağa sap, dedi .. çabuk 

yalnız .. 
Bu mahalle sokağının yansında po

lisle Gavur Cemale rastladılar. Oto -
mobil fenerlerjni;ı aydınlığında Cemal 
hoca ellerini kollarını kaldırarak ha 
ğırıyordu .. 

7 ,30 a kadar beklerim, diye düşün • 
Ömer, kapıyı açtı. Bağırdı: 

aü. belki bir işi çıkmıştır. 
- Haydi gel hocam. Çabuk bin!. 

Birdenbire içine bir şüphe girdi. A- Otom.ol;l tekrar tersyüzüne dönüp 
Caba ') Pekı· amma bugünlerde sebep h k • w• k. Ö G"' C · are et ettıgı va ıt mer, avur e -
yok. . . . . mal hocaya: 

Yedi buçuğa kadar beklıyemedı. O- . . w. • • 

·..:ı k k'I ' 1 · ht - Hangı hastaneye gıdecegımızı 
oanın apısını ı ıt eyıp ana arı aşa· .. I d d' 
"" d k b k k k w f 1 şoy e, e ı. 
gı a apıcıya ıra ara so aga ır a • G" C l f .. d d' 
(l avur ema , şo ore a res ver ı .. 

ı . Yolda Ömer bjr taraftan şoföre: 
Tramvay beklemenin bu kadar mü- -Daha hızlı sür kardeşim, daha hız-

nasebetsiz bir şey olduğunu bütün a • lı .. kuzum kardeşim daha hızlı, diyor .. 
zametile ilk defa bu akşam anlıyor. bir taraftan da arka arkaya sorduğu 

Nihayet, önünde «dolmuştum diye suallerle Gavur. Cemal hocayı sıkış -
yazan bir tramvayı zorla fethederek tırıyordu: 
mahallenin durağına gelebildi. - B~yılmış mı~. Bir yeri kırılmış 

Evlerine doğru hızlı hızlı giderken 
inceden inceye yağmur çiselemeğe baş

mı? Tehlike var IJ)ı? .. 
Hastanenin ha:;ısı önünde durdular. 
İçeri girmek kolay olmadı. Jamıştı. 

Köşeyi saptı. Tam bu sırada bir oto· 
mobil süratle yanından geçti. 

Hastane kapıcısı, bu saatten sonra 
ziyaret kabul edilemiyeceğini söylü • 
yordu. Evlerinin kapısı göründüğü vakit 

Ömerin yüreği durasak gibi oldu. Ömer, kapıcının üstüne atılarak a
damı pataklaınak isterken Gavur Ce
mal araya girdi: 

Kapı açıktı. Kapının önü kalabalık.-
tı. 

Kapının önünde bir polis var. (Arkası var) 

Koşmağa başladı. - '"--·--
Kapının önündeki polisin yanında k 1 

evin içinden çıkarı Gavur Cemal hoca Bir köpe ten nası 
belirdi. kurtulmuştum ? 

Gavur Cemal hoca, Ömeri gördü. (Baştarafı 10 uncu sayfada) 
Üstüne doğıu yürüdü: dar bekleştik. Derken benim geldiğim 

- Oğlum, dedi, telaş etme., taraftan hafif bir ayak sesi ve arkasın-
Hocanın sesi titriyor. dan bir öksürüktür geldi. Ben şimdi ol-
Ömer, boğulur gibi sordu: duğum yerde sevinirken bizim kayış 

N ld .. bacak gene kudurmuş gibi olanca hıs-- e var amca, ne o ur. • ~ 
• • w • • mile o tarafa saldırdı. Meger gelen za-

- Hıç bu şey oglum .. hafıf bır ka- vallı benden korkakmış ... Köpeğin ü -
u. · · zerine saldırmasile birlikte gırtlağını 

Bu esnada polis de yanlarına yaklaş- yırtarcasına sola doğru koşmıya baş -
mıştı. Cemal hoca, polise izahat verdi: ladı. Başladı amma, bir kaç adımda kü-

- .Nuri ust.E!_nın oğlu avukat Ömer pek ona yetişti ve tam bacağından ka-

b · ' pacağı sırada ben bağırdım: 
ey.. t . . . . - Arkadaş, aklın varsa yere ya , 

Omere, ılk def..~ avukat dıyo.rlardı. koşma, sırtüstü yere uzan'. 
Fakat avukat bunun farkında bıle de- Ve 0 zavallı da son çare olarak kur -
ğil. Koluna giren Gavur Cemal hocayı tuluşu, benim gibi yere uzanmakta 
sürkleyerek eve doğru telaşla yürüyor. buldu. Artık ben ayağa kalkmış, ya -

Avukat sözü polisin üstünde tesir vaş yavaş ve köpeğe çaktırmadan sinsi 
yaptı. Alaca karanlıkta, avukatın çok sinsi kirişi kırmıya başladım. Adam -
genç olduğunu farkedemiyor. cağız, benim köpeğe çaktırmadan ya -

_ Beyefendi, diye konuşuyor, oto· vaş yavaş sıvıştığımı farkedince hazin 
hazin seslendi: mobil num~ası C\lınmıştır. Merak bu-

- Nereye yahu, beni burada bırakıp 
yurmayınız .. her gün olağan işlerden. ta nereye gidiyorsun, bu erkekliğe sı

Ömer, kapının eşiğinden geçerken 
ğar mı? 

meseleyi \'nladı. /ir kaza olmuştu. Bir Ben savuşmama devam ederek cevap 
otomobil.. ve kaza.. verdim: 

- Anam mı, babam mi? Said am- - Merak etme birader, şimdi bir 
ca mı?. Kim ezildi.. söylesenize?.. başka yolcu gelir, sen de onu yerine 

- Ezilmek filan değil be Ömer ... vekil bırakır, savuşursun 
Bab:::\n... * 

- Babam mı:. 

- Evet.. Nuri usta, seni almaya 
gelmeden önce bir eve uğrayım de -
miş, tam caddeden mahalleye sapar -
ken karşıdan hızl;! gelen bir otomobil 
çarpmı~ .. 

- Peki şimdi. rerde?. 
- Hastaneye kaldırdılar. 

Biraz sonra, ben kendimi selamete 
attığım vakit, baktım, köpek bizim gel
diğimiz hafıfçe yokuşa doğru gene 
dehşetle havlıyarak alabildiğine seğir

tiyor. O zaman bizim arkadaşa tekrar 
bağırdım: 

- Sana da geçmiş olsun. arkadaş, 

rkadan gelenin de Allah yardımcısı! 
Osman Cemal Kaygılı 
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İzmirde bir cinayet Anadolu da spor 
Bir kadam eniştes!ni v.u~du, fzmirde bir güre-ş-fa_a_h_.y_e_ti_. -b-a-şl_a_d_ı ___ Bandırma güreşleri 

ar akdadşı da e.?1ıdş~.esdı~ın zevksiz oldu - Elazizde iki stadyom yapıldı 
ar a aşını o ur u 

lzmir 29 (Husust muhabirimiz
den) - Dün gece saat on bir buçuk 
sularında Değirmenda.ğı mahallesinde 
bir kişinin yaralanması, biriniın de öl
mesile neticelenen bir cinayet oldu. 
Sarhoşluk anında ~ayan bu hadise
nin iç yüzü, bir ~ile meselesini ortaya 
atmaktadır. 

Balıkçı Yaşar, Salih oğlu Mehmet 
ve Hüsnü oğlu İ..tmail akşam vakti 

Mudurnu Halk evi sporcuları 
'1 t Mudurnu (Hus~i) - Halkevi spor danı düzelterek burayı spor sahası ha

kolundaki gençler sahasızlık yüzünden line getirmiş ve gençlerin daha ziyade 
çalışmalarında müşkülata uğrayorlardı. bir şevkle çalışmalarına imkAn ver 4 

Fakat Halkevi Beşkavakta bir mey- miştir. 

Sağda Yaşar, solda İsmail 

Bayram yerinde tatlıcı Tevfik çavuşun 
dükkanında rakı içmışler ve kafaları 
tiitsüledikten sonra sokağa çıkmışlar· 
dır. 

Maksat hem hava almak, hem de 
eğlenmektir. Hatta fırsat bulurlarsa 
bir miktar daha içmeği tasarlamışlar• 
dır. Üç arkadaş Değirmendağı mahal
lesinden geçerlerken, aksi bir tesadüf 
eseri belediye tahsildarı Ragıpla Ah· 
met Hamdi, manifaturacı Muammer 
ve Fino Hüseyine rastlamışlardır. 

Belediye tahsildarı Ragıbın büyük 
kardeşi Fuad Balıkçı Yaşarın hemşire
sile nikahlıdır. Fakat onlar birbirlerile 
geçinemedikleri için iki aile arasına 
hoşa gitmiyen bir dedikodu girmiştir. 
Bu dedikadu iki a.iley~ birbirinden u· 
zaklaştırrnış gibidir. · 

Oldukça yükseklerde dolaşan al
kollü kafalar birbirine çatmak için ve· 
sile arıyorlar. Vesile çok basittir. Ba· 
lıkçı Y aşardan küfürle rakı istiyorlar. 

Rakının verdiği kahramanlıkla ta
bancalar,. bıçaklar faaliyete geliyor. 
Yedi kişi altalta, üstüste birbirini ye
meğe başlıyorlar. Bu kanlı kavganın 
meş'um neticesi şudur: 

lsmail Muarwneri tabancayla, Ya
şar da Ragıbı bıçakla ağır surette ya
ralıyorlar. iki yaralı derhal hastaneye 
kaldırılıyorsa ,da Muammer yarım sa
at içinde can veıjyor. Hadiseye müd
deiumumi muavinlerinden Ali Akka
ya el koymuştur. İki suçlu tevkif edil

mişlerdir. 

Bandırma güreşleri pehlivanları kızdırdı 

Bandırmada gür eşen pehlivanlar 
Bandırma (Hususi) - Bandırmada Halkevi sosyal yardım şubesi tara -· 

tertip edilen büyük güreş müsabaka - fından da güreş müsabakası tertip e • 
!arı çÖk zevksiz ve tatsız olmuştur. dilmiş ve bu müsabaka r.a bir çok ilnlü 
Çünkü evvelce büyük ikramiye 500 pehlivanlar iştirak etmişlerdir. Güreş
lira olarak ilan edilmişti. Bunu işiten ler kalabalık bir seyirci huzurunda va 
Anadolunun bir çok yerlerinden, hattA çok güzel olmuştur. 
Trakyadan bir çok pehlivanlar buraya Baş pehlivan Kara Ali kolu sakat 01'
gelmişlerdi. Fakat neticede birinciye duğundan bu müsabakaya iştirak ed& 
60 lira verilmiştir. Bu vaziyet pehli - memiş ve neticede Tekirdağlı Hilseyin 
vanların canını sıkmıştır. Manisalı Rifatı yenerek başı almıştır. 

lzmi.rde Demir spor güreşçileri 
İzmir (Hususi) - Son zamanlarda yarışına 7 genç iştirak etfü._ ve birin

İzmirde gözleri çelecek kadar bariz bir ciye mıntaka bayrağı hediye edilmiş -
güreş faaliyeti başlamıştır. Demirsopr tir. 
klübü, milli sporlarımızın başında ge - Sanköyde güreş müsabakası 
len güreşin İzmirde de ilerlemesi için Sarıköy (Hususi) - Bura belediyesi 
icap eden tedbirleri almıştır. Güreşçi- bir içtima yaparak hasılatı Türk Ha -
lerin başında tanınmış güreş muallim· va Kurumuna ait olmak üzere büyük 
!erinden Nuri vardır. Demirspor klü - bir güreş müsabakası yapılmasını ka· 

lmrah adasmda gördüklerim büne mensup güreşçiler muntazam bir rarlaştırıruştır. 
şekilde hazırlıklara b~lamışlardır. Diizcelilerin bir tavzihi 

(Baştarafı 6 incl sayfada) Cumhuriyet bayramında Izmirde gü - Gazetenizin 20 eylfıl 936 tarihli nüs 
guvernman, yani kendi kendini idare- reş birincilikleri yapılacaktır. hasında Bolu - Düzce maçından hah • 
dir. Bunu düşündüğümüzdendir ki ha- Demirspor - Ankaragücü Maçı sedilirken Düzcelilerin 8-0 mağlfıp ol· 
pishancleri dört dereceye ayırdıktan Eskişehir (Hususi) - Ankaragücü dukları yazılmaktadır. 
sonra bilhassa dördüncü kısım mah - gençleri 4 teşrinievvelde Eskişehir De- Düzcede Halkevi dahil olduğu halda 
kumlara çok hürriyet verdik. mirspor gençlerile bir maç yapmak ü- üç futbol takımı vardır. Maça iştirak e-

Bursa müddeiumumisi ilave ediyor: zere buraya geleceklerdir. den Düzcenin Miks timi olmayıp Siyah 
- Görüyorsunuz ki burada bir tek Demirspor gençleri bu yıl Türkiye Beyaz spor klübüdür. Keyfiyetin sayın 

memur var. Kendisi gardiyan değildir. ikincisi olmak azmindedirler. gazetenizle tavzih buyurulmasını dile-
Kalip vazifesini görmektedir. Ben, he- Mıntakanın tertip ettiği motosiklet riz. 
men her hafta buraya gelir, mahkum -
ların yaşayışlarını gözden geçırırım. 
Gün geçtikçe neşelerinin arttığını \'t! 

çehrelerinin yağızlaştığını görmekte -
yim. 

Mister Şow: 
- Mahkumlara mes'uliyet hissini a

sılamalıdır, diyor. 
• Mutahhar Başoğlu cevap veriyor: 

- Evet, diyor. Evvela jandarmaya, 
sonra gaı·diyana veda. Kendi kendine 
idareyi icat eden Amerikalılardır. Fa
kat onlar iyi tatbik edemediler. Bu u
sulün en iyi tatbik edildiği yer, Rus· 
yadır. Ruslar bu işte muvaffak olmuş, 
bulunuyorlar. Ve Mister Şow işte asıl 
bu bedahat karşısında parmak ısırı -

hemen cezalandırılıyor. Bir aralık: Sarıköyde bir hükümdar mezarı 
- Mustafa, çabuk gel sesi duyuldu. 
Mutahhar itiraz etti: Sarıköy (Hususi) - Sarıköyün şi

malinde büyük bir tepe vardır. Biraz 
- Niçin soy adı ile çağırmıyorsu - dikkatlice tetkik edilirse bu tepenin 

nuz. İş sonradan anlaşıldı. Bu Musta- sun'i olduğu anlaşılır. Rivayetlere na
fa adaya yeni gelmiş. Henüz soy adı zaran milattan evvel burada bir kral -
almamış. Ve bu iş muallimleri Fahriye 
verildi. Fahri tarih kitabını karıştıra - lık varmış, bu krallığı~ hükümdarı 

k l\tr t f .. o b"r so adı ı'ntı'hap e- Pandaros (Truva) ha'rbınde damadına ca , 'J.US a a.1 a ı y ·d . w. d . 1 ··ı 
decekti. Mahkumların hepsinin soy ad- ,yaı ım ettıgı esna a yaıa anmış, o -
lan tarihten birer isim: müş ve bu tepeye gömülmüştür. Bu te

Emre, Mete, Cengiz, Tirnüçin, Atilla .. pe esirleri çalıştırmak suretile mey -
Ve her mahküm kendi soy adına ait ta- dana getirilmiştir. Bu tepenin altında 
rihi menkıbeyi r:ayet iyi biliyor. Me - yatan hükümdarın mezarım meydana 
sela, Emre dediğiniz zaman mahkum, çıkarmak için teşebbüsatta bulunan 
hemen Yunus Emreyi anlatmağa, Cen- gençler varsa da bu gibi eserleri ara -yor. 

Tarihten isimler giz deyince, Cengizin fütuhatını an - mak için icap eden şeraiti haiz olma-
Burada herkes soy adı ile çağırılı- latmağa başlıyor. dıklarından hükıimetce .müsaade edil-

yor. Arkadaşının soy adını söylemiyen , İzzet Kolay memektedir. 
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11 Hikô.ge i Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN 
Yazan : Kadlrcan Kafh 

Son Posto'nın tarihi tefrikası 

Avını görünce: - Daha çabuk ... 
Kürekler hızlandı. - Dur: 

Kumandasını verdi. 
Görünmemesi için ikide bir aşağıya 

eğilerek· 

- İleri .. . 
-Geri .. . 
Diye emir vermeğe mecbur oluyor

du. 
Barselonadan garba doğru gider -

ken on mil kadar sonra yassı bir bu ~ 
run vardır. Oradan Villa Novaya var
mak için de gene on mil gitmek gerek
tir. İlyas Reis İspanyol gemisi onları 
görür görmez gerisin geriye Barselo -
naya kaçmasın diye şehirden uzaklaş
masını istememişti. 

İspanyol gemisi şehirden altı yedi 
mil uzaklaşınca direkten indi ve pro
vaya koştu. Prova toplarını yedek yel -
kenlerden birile örttü. Böylelikle u -
zaktan gemiyi görenler onun bir !harp 
gemisi olduğunu ilk bakışta anlamı -

yacaklardı. 

Türk kadirgasl sipsivri provasinın 

iki tarafına köpükler saçıyordu. Yel -
ken bezinin arkasına girmiş olan top
çular ilk emirde ateş etmek için hazır 
duruyorlardı. • 

İspanyol gemisinin iki bucuk üc 
saatte aldlğı yolu Türk gemisi

4 

bi; sa: 
att~ almış ve Yassıburunu kıvrılmıştı. 

lspanyol gemisi ileride ve üc mil ka-
dar uzakta görünjü. -

Koca Ali forsalarla, kürekçilerin a
ralarında dolaşarak onları kışkırtıyor, 
yorulanların yerlerine ba!;ikalarını koy
dukça geminin hızı artıyordu. 

Don Alfonso arkalarından gelen ge

minin Türk gemisi olacağını hiç tah
min etmemişti. Zaten onda top ta 
yoktu. Provasından göründüğü için 
biçimini anlamak ta kolay değildi. 
Kendi kendine.; 

KIZI 
N umara : 85 

- Türktür ... 
BirbirleriJe münakaşa ediyorlardı. 
Don Alfonso hiç şüphelenmeme -

sine rağmen tela~a düşmü~tü. 
Kaptan Bron ko ondan daha tecrü

beliydi. Kumand~nın önünde ellerini 
uğuşturarak neredeyse diz çökecekti: 

- Yemin ederim ki bu bir Türk ka
dirgasıdır. Dosdoğru üstümüze geli -
yor. 

Don Alfonsonun telaşı son dereceyi 
bulmuştu . 

Güverteyi tıklım tıklım dolduran 
askerler birbirine karışmıya başlamış
lardı. Bu haber mıbara gidiyor, orada 
da kargaşalık ve uğultu başlıyordu. 

Kaptan adeta yalvarıyordu: 

- Karaya . . . Karaya gidelim ... Ge
mı ağzına kadar dolu... Bizi batırır 
bu ... Mahvoluruz. Başa çıkamayız. 

Don Alfonso bunlara hak veriyor -

du. 
- Haydi, anladlk. En yakın yoldan 

karaya ... Sonra gerek baş ve gerek kıç kasa -
radaki leventleri güverte ile ambara in
dirtti. Güvertede kalanların bir kıs -
mmı kürekçilere yardım için ayırdtk
tan sonra diğerletinin de yere uzan -

- Cenovada bulunan İmparator -
dan bir haber getiren gemilerden bi -
ridir. 

Kaptan dümenciye emir verdikten 

geminin eski as - sonra anlatıyordu: 
Diye düşündü. 
Fakat biraz sonra 

malarını emretti. 
Şimdi Koca Aliye dönmüştü: 

kerlerinden biri: 
- Bu bir Türk gemisidir. 
Diye bağırdı. 
Güvertede bir telaş oldu. 
- Değildir ... 

a&DYO 

- Göreyim seni... Artık ne forsa· 
arın; ne de kürekçil«in yorgunluktan 

tikayete hakları yok. Kaç gündenbe - ( 
ri mirasyediler gibi ya.şadılar. 

----------------------------~ - Bugünü bekledik. Reis .. 
Kıç kasaraya geçti ve dümenciye ls-

1 Öğle neşriyatı : 
panyol gemisinin üç dört mi gerisine 

Bugünkü Program 

- Baştan kara ederiz. Onlar ıkara
ya çıkamazlar. Çıkarlarsa kendileri za
rar ederler. Biz daha kalabalığız. On-
ları denize dökeriz. 

(Arkası var) 

" • Boa Poıta • 
lıtanbul Gelir ve Para 

BORSASI 

L ___ ....ııl-
Sağlam Ölüler 

Yazan: Alımı•! N;ıinı 

- Her maslabltın ucu ekonomiye sırta açılan üç nefesliğinm ikisinde ı a~ 
daya:ıdn bir asırdayız. cTakas•, ekle - laca karanlığa tıpkı birer kiiçiık vol 
ringi) ve daha bazı acayip tabirler gü- kan gibi kızıl bir alev ve duman fı1 -
niin mevzuu .. Hele cmaliyct fiatı», si -ı kırıyordu. 
zin gibi biiyük sanayicilerin ağzında O zamana kadar ocak içindckı y:m-
çiğnene çiğnene çürüyen bir sakız ol- gının ilk eserl~ri baca ağzında göı ün -
du. Sen ki: cEzt:ldenberi madenci ve~ mi.iştü. Buhar vincinin .. s~.luya s?lll) a 
ocakçıyım» deı durursun. Sana, i~ine ı çektiği dört arabadan, ustustc j ı~ılını~ 
ait bir !jey sorayım: Bir ton kömürün on dört amele cesedi çıkar1ld•. Bunl2r 
maliyetinde neler hesaplanır ve bir ton yangının ikinci planda kalan kuı b. n -
kömi.ir kaça malolur? lanndan idi. Alevlerin ilk hücumuna 

- Cevap çok basit!. Fakat cmaliyet uğrıyan bacalarda çalışan elli .. mele 
fiatı• her sosyatenin, her fabrikacınrn muhakkak ki geriye bir admı bill· .ı a
ve her tüccarın aşağı yuk:_lı'ı bir sırrı - madan çatır çatır yann.ışlr.rtlı. 
dır. Sualin ikinci kısmını mesk'Üt geç- Hey Allahım! O ne gece idı h<''. .. O -
meme müsaade et te, birinci) i, yani kö- cağın üstündeki yamacın tepesindeki 
müıi.in maliyetinde ne gibi masraflar ncfesliklcrden saçılan alev bi.ılun b. ·a 
h~saplanıl', <'rlU izah ed~) inı. Ve sana ağzına, bi'ıtün baca ağzın1 .. iolduran :e 
bu bahisle daha karakterı-;lık ınisdier boğuk bir uğultu içinde kaynaşan ·n -
verebilmek için gene r.1üsaade et k, san kümelerine sanki kıpkızıl bir · ı tü 
bugünkiinli değil, otuz beş sene evvel- örtmüştü. Bu korkunç kızıllık arasın -
ki yani Abdülhamit efP.ndimiz (!) dev- da, bağrışan, haykıran ve ağlıy.m in -
rindcki maliyet formüWmı söyliyeyiın: san kitlelerini yara yara demin olla -

İşçilik, malzeme, tah!:l!satı mesture, rında kayan arabalar, ocağııı ıçindcn 
masarifi umumiye, masarif. tazminat.. dışına miitemadiyen, dumandan bo -
Bunların en mühimmi tazminattır. ğulan, alevlerden kömürleşen, zehırli 
Tazminat. Adı üstünde .. Yeraltında gazlarla tıkanan amele kadm rnlarını 

kömiir bacalnrmı eşerken ölen, kötii- taşıyordu. 
rüm, kör ve çolak kalanlara verilen Hey ahbabım!.. O manzara) ı gôrmc· 
para. - Ha! Hesap yanhş olmasın _ bu li idin sen. Ocağın içinden her ar.,ba 
yeklına ocakta hastalam•n, ciğerleri bo- çıkışında baca ağzını dolduran köylü 
:t.ulan, gazlı sulardan \'eya hava cere- kadınları, karlar içinde yalınayak 1it
yanlarından öbi.ir dünyaya göç edenler reşcrek dolaşan köylü çocuklar, ok-;ü
d<'l.hil değildir. riikli.i ihtiyar köylüler, yığınlar halin -

de dalgalanıyorlar ve kuçük bir ocak 
Ne o·~ Hayretle yüziıme bakiyorsun kandilinin aydınlattığı bir kulübede 

değil mi? 
Merakını kamçılanıak için şimdilik 

nokta nokta diye isim verdiğim bu mas
rafın maliyet formülüne giri~inin otuz 
beş senelik bir tarihi ve çok enteresan 

1 bir hikayesi vardır. 

Sana bu enteresan hikfıyeyi anlata -
yım. Otuz beş sene evve], bizim bura
nın meclisi idare reisi Kont Divalis is
minde yaman bir adamd•. Şu gördüğün 

üstüste yığılan kaza kurb:mlrırmı tanı-
mağa çalışıyorlardı. 

12,30: Plrıkla Türk musikisi, 12,50: Hava-
dogr-u bir rota tutmasını söyledi. dis, 13,05: Plfıkla hafif müzik, 13,25: Muh-

Türk kadirgası ileri atıldı. telif plak neşriyatı. 
29 _ 9 _ 

1936 
fabrikalar, atelyeler, santrallar, kuyu-

==--=........,._,_, ___ ıı lar hep onun eserleridir. Müesseseyi 

Hemen hepsi de birer kömür par~a -
sından farksız bir hale gelen bu kadav
ralardan bazıları, üstünde bulunan bir 
eşyadan; parmağındaki gümüş bir hal
kadan, boynundaki teneke kaplı bir 
mıskadan tanınıyor ve o zaman kônıür
leşmi~ cesetler üzerine uzanan başlar 
irkiliyor, hıçkınklar, feryatlar, kulak -
lan dolduruyordu: 

- Ah oğul! .. Baba!.. İrcep! .. 
Küreklerin hepsi bir hizada olarak Akşam neşriyatı: 

denize dalıp çıkıyor ve yelkenler rüz- 18,30: Çay saati, dans musikisi, 19,30: 

garla şişiyordu. Pi~kln teyze ınonoloğ, 20: Müzeyyenin işti-

Bu sırada lapanyol gemisinin başdi- rakile Türk musikisi, 20,30: Münir Nurettin 
reğindeki vardiya iskele kıç omuzlu - ve arkadaşları taraf:.-!1dan Türk nıusiktı.-1 ve 
ğunda bir gemi göründüğünü haber halk şarkıları, 21,: Plakla sololar, 21,30: Or

vermişti. Fakat bu gemi Barselonaya kestra, 

Türk Devlet BorçUırı bugünkü hfıle koyan da oduı·. Sana, a-
l Llra Lira dını şimdilik söylemediğim masrafa ad 
l'i 'ro 7,1 T. B . l 2'.l,35 o/o 5 Hıı.zlne B. 46.00 koyan, on, on beş yıl evveline kada.r 
ı ı % 7,5 T. B . ll C0,00 Dah.Jll lstık:ru 95, 75 
ı , % 7,5 T. B . m20,6s maliyet formülümüzde yer alan mas -

1 Devlet DemiryolJan Borçlan raf onun yadigarıdır. 
Llra 

Kont Divalis, burada •~e başle\dık -
Llra 

ı:rıani 97, \ Anadolu ıvell46• 55 tan iki sene kadar sonra şirketin «Ba-

Sabah olmuştu. Kuyudaki yangın o
lanca şiddetile devam ediyordu. Ocak
ta çalışan dört yüz otuz ameled n alt -
mış üç kişinin sağ kurtulduğu guçbelci 
tesbit edilebilmişti. Bir k1sın~ aınelc 
kayıptı. Bunlar korku ve dehşetten, 
canlannı kurtarıı: kurtarmaz kö~·lerine 

kaçmışlardı. O -
gidiyordu ve ufuk çizgisinin henüz - Schubert Alfonso ve Estrello. Ouvertur, 
biraz gerisinde olöuğu için iyice gö - 2 - Strauss ( Bahar sesleri, Vals), 3 - Ru-

1 81Yu Erzurum 99,SOj Anadolu M _ 43,60_ rutçuk» mıntaka -
smdaki maden o -

Soayeteler Ealwnı caklarmda dehşet Yarmki nushamızda : caktan çıkarılan 

cSağlam ölii.ıo \ 
sayısı iki ) üze j a- 1 
naşıyordu. Fakat, 

binstein lŞeytan), 4 - Shndiareff (Ninni), 
rünmüyordu. 

Don AHonso aldırmadı ve yoluna 5 - Translateur <Çiçeklel'in rüyaları), 6 -
Massenet (Eleji), 7 - Rebiko!f (Noel ağacı), 

devam etti. 8 - Le har lEva. operetinden parçalar), 
Bir saat hile olmamı~tı ki Yassıbur- 22,30: Ajnns haberleri. 

nu kıvrılmışlardı. BÜKRES 

İlyas: 18,4: Orkestra. 19,20: Müsahabe. 19,40: Ha-
- Umduğumuzdan daha ihtiyatlı berler, 20,15: Piyano. 20,30: Müsahabe. 21: 

it. B. Mil. 
• » Hl. 

Ura Lira 
82.00 1 :tat. Tr1rn,a7 22,50 
ıo,oo Bumorı'1 9,25 

• • Name ıo,oo Terk0ıt 14, 75 
Merkez B. D. 87 ,50 "-· Çimento 12,00 

t.tertn 
r . J'ranıı 

davranıyorlar. Fakat daha iyi... Sunalar. 21,30: Spor haberleri. 21,45: Radyo 
Diyordu. orkestra. 22,45: Romanya, Almanya ve Fran- ,::.._ 

Geminin provasını batıya çevirdi. sa hnberleri. 

Koca Aliye seslendi: 
-· 11. · - · ·----· ···········-· .. -·-·-··---=--.. ············ 
Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlerandan 

Çarşamb~ 

(*) ----· 
Elli yaşını geçmiş 
Olanlara tavsiyeler 

Et, yumurta, sucuk, pastırma. ve bu 

gibi şeylerin çok az yenilmesi • 
Fazla au içilmemesi. 

'Tuzu sofradan kaldıracak kadar a:ııal-

tılması. 

(Çünkü fazla tuz ve su muhakkak 
tansiyonu arttırır.) 

Suda haşlanmış sebzeler ve zeytlnyağ
War serbesttir. Meyva ve kompostolar 
serbesttir. 

Alkol ve sigara çok az hatta hiç. 
Akşamlan hamur i§l yemekler pili\ v 

makarna gibi şeyler yenilmemesi . 
Cinsi münasebatta lUdal ve dikkat. 
Kanın dimağa hücumunu davet. eden 

şeylerden son derece aatınmak. Mesehl: 
(Hiddet, heyecan, korku fazla cinsi ve 

şehvani t.cmayuUi.t, inkıbaz, koşmak ve 
atlamak) gibi şeyler . 

Gayrimuntazam bir hayat: Uykusuz

luk, (Kumar tiyatro ve barlar) ve uyku
suzluğu davet eden sebeplerden kaçm-

malıdır. 

BUDAFEŞTE 

20,20: Keman havaları. 21: Plak neşriyatı 
22,45: Haberler. 23,10: Opera orkestrası. 24, 

30: Dans havaları. 1,5: Haberler. 

IO J'. Franıı 

1 

ı Dolar 
ı bterlln 

10 Llret 

Boraa Dıımda 
BEKLİN 

19: Fraııkfurd'dan haberler. 20: Haberler L.K.11 L. K. • Kredl Fon.siye Mübadil Bon. 00,00 
20,15: Brcslavdan nakil, 21 ı Orkestra, 22,30 1 1881. ııeneııı oo,oo Gayri • • 00,-00 

- ı: Kolonyadan nakil. 11103 • 102.5011 Altın 000 
! 1911 il 96,0D Mecidiye UO 

IUOSKOVA 
19: Konser. 21: H;ıberler. 22.5: İııglllzce ~ ··· - - _.,J 

müsahabe. 23: Almanca miisahabe. 24: İs - TA K V 1 M 
panyolca müsahabe. 

PRAG 

19: Haberler. 19,10: Haberler. 19,20: Slo
vak havaları. 19,35: Müsahabe. 19,50: Aske
ri bando. 20,30 : Piyes. {2!!: Haberler. 22,15: 

Muhtellf havalar. 
VİYANA 

18,25: Musahabe. 19: Haberler. 19,10: Bo

hem havaları. 19,55: Opera parçaları. 21,35: 

Varyete havaları. 21,45: Orkestra. 23,20: Muh
telif. 

VARŞO\'A 

19,10: Senfoni orkestra. 20 : Muhtelif ha

valar. 20,45 : Haberler. 21: Şöpenden parça
lar. 21,30: Müzik. 22: Spor. 22,10: Sonaıar, 

23 : Dans havaları. 

Yarınki Proğranı 

iSTASBUL 

1 

Rumt sene 
1862 -EylQl 
17 

SABAH 
8. 
11 
5 

EYLÜL 

30 
Resmi sene 

1936 

-

Arabt sene 
1865 -Hızır 
148 

li bir yangın çıkh. 
Aradan otuz bu 

kadar yıl geçti 
amma, bugün ol
mu~ gibi aklım -
dadır. 

ilk hikayem 
Çeviren: ismet Hulusi 

yangın bir yan -
dan ilerliyor, oca
ğın henüz ateşten 
müteessir olnn -

yan k1S1mlanna dörtnala yaklaşıyor -
du. 
Yukarıda yazıhanede biiyük çorba -

cılar, meclis kurmuşlardı. Reis Kont 
Divalis, direktörler, mühendisleı bir 
tedbir arıyorlardı. Sağa sola eımrler 
yağdırılıyor, ateşin henüz geçmediği 

bacalardan - her ne pahasına olursa 
olsun - vinç, ray, tulumba gib de~erli 
eşyalar kurtarılmağa çalı~ılıyordu. Bir 
yandan da yangının ilerlediği galeriler 
taş, kum ve çamurdan yapılan b. raj -
larla bin zorluk içinde kapatılı) or. ~·an
gını olduğu yerde boğabilmek ıçın ha
va menfezleri birer birer tıkanıyordu. 
Öğleye doğru, yangının maden kuyu

sunun diğer bacalarına geçecek bütün 
yolları kapanmıştı. Yalnız sırtın tene
sindeki sağlam kalan nefeslik içende 
kalan amelenin dışarı alınabilmesi için 
açık bırakılmıştı. 

Yukarıda, büyük çorbacılarm medi
si ha ıretli bir münakaşay~ girmi~ti. 
Mecl ı idare reisi Kont Diva lis. içeri -
de bulunan seksen amelenın teker te
ker dar galerilerden baş yukarı tlrma
nıp nef eslikten ne kadar zama•ıd:ı ~· -
karılabileciğini mühendislere sor.mu!! 
ve «asgari dört saat!» cevabım almı~t ı 

Halbuki gelen haberler müthi~ti. Açık 
kalan nefeslik tıpkı vantilaiörlü büyiıl« 
bir baca gibi ateş çekiyor, yangını ko
şar adım madenin yangınla müvasa • 
lası kesilen diğer kısımlanna sürüklil· 
yordu. Eğer, bir saate kadar ate~in ha

va ile temasını temin eden bu mcnfe4 
de kapanmazsa, yangın kuyunun her 
tarafını saracak, müesseseye dt:h~e:tli 

(Li1tfen sahüeyi çeviriniz.) 
("' ) Bu notlan kesip saklaJUUZ, ya -
but bir albüme yaplfbnP kollekıiyon 
yapuuz. Sdontı zam•nmı:ııda bu notlar 
bir doktow pi imdadlmza Jetifebilir. 

Doktor Ali Rizn İnknya tarafından konfe- Strauss <Vals rüyası operetinden parçalar), 
rans, 20: Rifat ve arkadaşları tarafmdan 7 - Suppe (Bokaçyo operetinden parı;:al nr), 
Türk musikisi hey'eti tarafından klasik e- 22,30: Ajans haberleri. 

( * ) aSağlam ölü» bir kaza nctiı esi 
derhal tilenler için kullanılan mahalli 
bir tabiı·dir. 
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1 

ı Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
M<1ceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

Son Posta'mn zabıta romanı: 85 ---
fllUHALEFET ~"4r 

- Hem ele .. Bu işde yalnız değildir.idi. Bu mektubu sana gönderdi. Mek -
Avu.sturyadan gelen .. Gayri müslim tub mühimmiş. Sakın yabançıya okut-

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'? . 
\. 

kıpti, ikemancı Fani de beraberdir. masın. Candan bir adam bulsun, ona 
Son Posta'nın siyasi tefrikuı ·: - 69 - Yazan: Ziya Şakir ·• 

Hüsnü Bey, yerinde d~ramıyordu.lokutsun_diye t:nbih etti; ~~in .... 
- Allah ... Allah ... Gavur Meh - - Guzel plan.. çok guzel plan ... 

rnet.. Ayol, sen neler bulup çıltar-ı Yaşa, Gavur Mehmet. .. 

Abdülhamit, ismi etrafında garip velveleler cereyan eden Murat Beyi, huzuruna 
kabul etmek istememiş, maruzahnı arz eden sözlerine, fena halde öfkelenmişti 

mı~sm. - Sonraaaa .. sizi .oraya kadar yor· 
- Yaz Hüsnü Bey. maktan maksadım, belki size ihtiyacım 
- Söy\e... olacağı içindir. 
- Yangın çı~armaktan maksatları - Başka arkadaş alayım mı?. 

Bu vak'a, İt/ihatçıların gözlerini 
büsbütün açmıştı. Ve ayni günde de, 
Yıldız sarayından sızan bazı dediko • 
dular, ıittihatçılar arasında korkunç a
kisler yapmıştı... Bu rivayetlere naza
ran; Murat Bey, bir gün saraya git -
miş; mühim bir mesele hakkında ma
ruzatta bulunmak üzere Abclülhamit
ten hususi bir mülakat talep etmişti. 

hareketinde dolayı, hini mülakatta, te - aynen söyleyip s.öyleyemediğini 
kendisine ayrıca arzı ıpinnet edeceği- bilmiyoruz... Ancak malum olan bir 
mi de söyleyiniz. (2) 1 cihet varsa, artık ~~tihahcılar Murad 

Murat Bey bu sözleri, (her bir te - beye ağır bir darbe indirmeye ve hu 

essürden ıhali olarak, mütebessim bir suretle de onun siyasi hayatını sön -

ıhatde söyle) mİftİ. Ve, (hemen ar;-: dürmeye karar vermişler; (sıdku kiz

da .. Sırf senin evi ve meyhaneyi yak- - 1-:fayır. İstemez. lcabederse, Hak-
malc. içindir .. Ben .. Bu sırra tesadüfen kı çavuştan da istifade edebiliriz ... 
agah oldum ... Sana, dostluk namına Yalnız, :-.iz oralarda kendinizi hiç kim
bildiriyorum: .. Bu heriflerin şerrinden seye tanttmamaya gayret ediniz. basına bini) vermişti. 

korktuğum için.. Kendimi ortaya ata- - Ona, emin ol. Murat Beyin Şimdiye kadar saray 

kapısında (hiç görmediği) hu sarı bı

yıklı ve türkçesi kıt olan Arnavut tü

fekçinin; yukandab tamtıraklı ve za

rifane manalı 1Kizıl.eri aklında tutup ta 
başmabeyinci Nuri paşaya - becerip -

mıyorum .. Eğer bu sözlerime inan - - Şimdi, bir mesele daha kalıyor. Abdüllıarnit; artık ismi etrafında ga
rip v-elveleler cereyan eden Murat Be
yi huzuruna kabul etmek istememişti. 
Buna binaen Murat Beyin odasına baş

mazsan, sana bir haber daha vereyim.. - Hangisi? .. 
Sizin, ve arkadaşlarmızın .. Kale be - - Pc,,!>avjç. 
denlerinin altındı! .. Zindan gibi bir - Haaa .. şu, Galatada Acem ha -
yerde .. Gizli .. Ve müşterek .. Bir ema- nındaki tüccar, simsar Papaviç değil 
netiniz varmış ... Defçi lbo ile arkadaşı mi} .. 

mabeyinci Nuri Paşa gelmiş: 
- Şevlketmeap efendimiz ferman 

buyuruyorlar. Maruzatınızı bana söy
leyin. Ben kendilcrjne arzedeceğim. 

Fani ... Bu emaneti, çalmışlar. Cibali - Evet. Onu da kaydedin. Bu da, 
taraflarında bir yere götürüp .. Orada, bu kumpanya ile müşterektir... Eğer 
başka bir zindana kapamışlar... işit - kadının elmasları, Jzmirli Amorfiya -
tiğim, bildiğim .. Bunlardan ibaret ... da tamam çıkmnzsa, o zaman bu herifi 

Demişti. 

Murat Bey, bir müddet tereddütten 
sonra nihayet maksadını söylemiş; 
(başına, beş on bin kişi toplndığım .. 
Ve, meşrutiyet aleyhine .kıyam ıçm 
bir emri şahaneye hazır olduğunun ar-

(2) Bu muhavere, aynen cereyan et
miştir. Nakili de, bizzat ~lurat Beydir. 

z. ş. 

Böylece malumun olsun. de yakalar; biraz kulaklarını burarsı· TRANSVAAL GONSOLİDATED 
LAND AND EXPLORATION 

COMPANY, LİMİTED 

- Bitti mi?.. nız. 

- Bitti. 
- E .. Vallahi, Mehmet .. Şu mes -

tekte saçımı, sakalımı ağarttım .. Eğer, 
bunları bana bir başkası söylese idi .. 
Defol şuradan herif; benimle eğleni
yor musun, diye kovardım.. Aşkol -
sun birader. Sapına kadar zabıta me
murusun, vesselam. 

Gavur Mehmedin yüzü, pembeleş • 
ti. Başını, önüne eğdi. 

- Sayende yetiştim; Hü.snü bey. 
Dedi. 
Hüsnü bey; kalbinde derin bir se • 

vinç hissetti. Eserine karşı gurur du -
yan bir san'atkfü gibi, bir kaç sa. iye 
gözlerini Gavur Mehmedin yüzüne 
dikti. 

- }3oynuz, kulaktan sonra çıkar 
amma; onu geçer, de<likleri doğru i -
mış. 

Diye söylendi ..• Ve sonra mektubu 
Gavur Mehmede uzatarak: 

- Bu mektub ne olacak? .. 

Dedi ... Gavur Mehmet, cevab ver· 
di: 

- Ben de, şimdi onu söyliyecek -
tim ... Bu m~ktub, sizde kalacak ... Bu
nu, bir zarfa koyarsınız. Zarfın üzeri
ne, hiç bir şey yazmazsınız... Yarın, 
aksamı beklersiniz. Ortalık kararın -. 
ca, kıyafetinizi tebdil ederek doğruca 
Ayvansaray kapı karakoluna gidersi
niz. Bu mektubu. Hakkı çavuşa verir -
siniz. Hakkı çavuf oradan emniyetli bir 
çocuk bulsun. Bunu Fotiye gönder -
sin... Yalnız çocuk, bu mektubu ki -
min verdiğini söylemesin. Tanımadı -
ğım bir adam; elime beş kur~ ver -

- Evet amma, Mehmet.. malum 
ya, herif; tebaadan .. bilmem ki, nasıl 
yapabiliriz} .. 

- Eğer siz bir şey yapamazsanız; 
sefarethaneye haber verin. 

- Haaa .. bu, çiur. 

- Eh .. artık bana müsaade edin, 
Hüsnü bey. Daha bir. hayli işim vaı. 
Ne olur, ne olmaz belallaşalım. 

zını istirham] eylemişti. (f ncoq)orated in Tbe Uion of 
Nuri Paşa, derhal gitmiş; Murat Be- Soıt Atrica) 

yin bu maruzatını Abclülhamide ay - HiSSEDARLARA iLAN 
nen ve harfiyyen arzeylemişti. Holfonteln (T. c. L) Gold Mlnlng 

Abdülhamit, bu sözlere fena halde Compan,., Limited. Kumpanya-
öfkclenmiş~ sının beheri 10 a. lık 372,095 

- Paşa!.. Git. Murat Beye söyle... hl••• senedinin mUteaevlyen 
Ben, kanunu esasinin muhafazasına yani başabat kayıd için tekHf. 
yemin ettim. Artık eski devre dön - Kayıt muamelesi 19 Eylül 936 da hitam 

mekten ise, ölümj,j tercih ederim. bulan Transvaal Consolidat.cd Land and 
Gavur Mehmet, Hüsnü beyi büyük Cevabını vermişti. Explorat1on company, Llmlted kumpanya-

bir heyecan içinde terketmişti ... Ken- Nuri Paşa; sahırsız.llkla bekliyen sının esami defterlerine kayıt olunmut his· 

disi de, ayni heyecan ile Sirkeci iskele- Murat Beyin yanına avdet etmiş; Ah- scdnrlar veya ayni tarihte :tedavüle çıkan 
sine gelmişti. dülhamidin bu cevabını bildirmişti. hamiline muharrer şahadetnameler (Sha-

re - warrnnts) 'hamilleri, ikendilerlne ait 
Evvela iskelede durarak kayıkcıla • Aradan .bir kaç gün geçmiş; rama· Trnnsvaal Oonsolldated Lan and ExploraU-

ra göz gezdirmişti. Sonra, birdenbire zan gelmişti. Padişaha (ubudiyet) ı: on comp:ı.ny, Limited kumpanyasının Deş 
yüzü gülerek: Tek bir piyade kaY.J.ğına besliyenie!'.le, oo,ele görünerek çanak hisse senetlik beher grnpu lçln Holfonte'in 
atlamış: yalayıcılık edenlerin, ramazan ayında (T. c. L., Gold Mlıilng company Uml.ted 

- Çek bakalılJl. lbrahim. v~ldız sarayına giderek evvela tıka. iba- kumpanyasının kayıd esnasında. tamam 0-

Demişti. sa karınlarını doyurmaları .. Tok kar- tanık teslim ve bütün küsurlardan sarfına-
Genç ve gürbüz bir kayıkci olan lb- nına, padişaha birer (arizei ubu.diyet zar edilmek üzere beheri 10 s. lik iki b1s.5e 

rahim, kendieini tanıyan bu müşterinin ve minnettari) sunm~ları .. Ve ıhsan scncdl nisbetlnde başa baş kaydolunmak 

yüzüne dikkatle bakmış; küreklere a- buyurulacak parajan öpüp başI:ırı~a ho.1dmıa maliktirler · 
k d k da- l l ı eskı bır Yuknndnld telcllften .istlfade etmek iste-sılm ıştı. Narin kayık, ok gibi ileri fır· oy u tan sonra., gı ma ar 

d · M t• t b ı·· "lga et yen 19/Ey1iilf936 tarihinde tedavüle çıkan lamıştı .•• Kayıkcı dikkatle Gavur Meh- a ettı... eşru ıye : u usu u ı • 
d · k di Mmlllne muharrer <Şaba.detnameler hAmll-

medin yüzüne bakarak: memişti. Meşrutiyet evrı, artı pa -
k d · ·ı ıeri, ya kendilerine aid tahvilatın asıllarını 

- Siz beni .tanıdınız, amma ben si· ill;\hın nüfuz ve u retinı tamamı e note de 
~ he a:be veyn. maruf blr banlca veyahut blr r n 

zi tanıyamadım. kayıt altına almış olmakla . r : ; usulü nizamına tevfikan müsaddalc 'Ve ha-

Diye mırı"fanmıştı. daha hala bir çokları ikbal, feyız ~e ıs- miline muharrer şahadetnnmelerin :sın. nu-

Gavur Mehmet, kayıkcı ile konuf· tikhalini saraydan beklemekt.elerdı. ?- mnralannı ve sablplerlnln '1.s1m ıve adresle-
maya başlamıştı: . nun için, bu ramazanda da ıftara gı - rini müş'ir bir beyanname lle zlrdekl adres-

- Tanı yamadın, haa, İbrahim}, denler az değildi. ıcrden birine depo olarak tevdi etmeleri ve 
- Hayır. Ahrar katarının başında bulunan ayni zamanda. bu şahadetnamelerln 21 teş-
- E, öyle ise, sen ihtiyarlamışsın. Murat Bey de - kulağına gelen bazı rinievvel '936 tarihine !kadar muhafazasını 
- Bilmem. sözlerin hc&ikat olup olmadığını an - taahhüt eyiemelert lizımdır: 

(Arkası var) iamak maksadile - vakti gayet iyi he - A - Kwnpanyanın esas devir ve havale !-
. · · y Id ôarehanesine, ' eme Ctage. The <Jomer no-sa plıyarak bır ar~aya bınmış.. ı ız 

bı·r zarar açacaktı. beciyı" kanter içinde buldu Zavallı a · · T. ·k· d k. use CP. o. Box 2058), Jhannesburg. 
did

. . d k .. la . . - sarayına gıtmış.. am ezana ı ı a_ ı- B - Kumpanyanın Londradnkl id:ırehane-
Bütün direktörler, müheııdisler, ec - dam ınıp uruyor, aıa yıp çızı - k.a k 1 sarayın jo1tuk kapısının o - dres 

nebi sefler hepimiz şaşırmış, acz için- yor ckaza tazminatını» nereden temin a a, b d . . . V d- t sine, 4, London Wall Bulldlngs, Lon • 
• ed ' w •• b" t .. 1 .. b 1 .. ı. nünde, ara a an mmıştı. e.. or :E. C 2 de kıvranıyorduk. ecegını ır uru u up ~4.1\.aranuyor-ı 1•. -bet . be.ki" k dan içe- · · vuku 

İçimizde şaşırmıyan ya}.rıız iki kişi du. Öyle ya bu seksen amelenin geride s~n~~ u no .çı ıyen ·apı Bu '!bapta muktezi ıformfiller, talep -

vardı. Meclisi idare reisi Kont Divalis aç ve sefil kalan ailesine bir kaçar yüz n gırıverecekti. unda hemen takdim edlllr. 
ve birinci dreh-tör Şateno. lira vermek lazundı. Halbuki bu para Fakat; karşısına sarı bıyıklı bir tü- Hamiline muharrer şahadetnnmeler ~-

Vaziyet çok nazikti. Ya büyük bir müthiş bir yekıin tutuyordu. Bunu ne- fekçi dikilmişti. mınert, "Gahadetnamelerlnl :veya usulune 
.. w.. ? . • d. k tev!iJcan miisaddak depo beyannnınelctlni 

~~a gogusl gebı:e~eikk, dmal~kcteende1:1 ~der redBen çıkadra~akt~... . t h b . O zaman - Murat Beyıbn şı~f ıkye. _al- 20 teşrtnlevveı 236 tarihine kadar tevdi -c-
yuzune açı an ınc e ı n ıçerı e u sıra a ıçerı gınp e mu ase ecı- dar hiç görmediği (1) _ u 'tu e çı ::ı e 
kalan s~ı:n ameleyi kurtarmak, ~·e nin sikısına vakıf olan Kont Divalis o- aralarında şöyle bir muhavere geç _ edebilirler. Şu şartla ki He··· ..,, in C1'. C. L.l 

yahut, ıçerıde kalan seksen amelenın muzlarını ıakaydane silkti" . ti. Gold Mlnlng Company Limited ~anya-
hayatı pahasına, yangını körükliyen - Bu, bir kaza tazminatı sayılmaz, mış . .' . n<r 1 I . . ek . --·-------
menfezi tıkayıp zararın önüne geçmek .. dedi. Kaza tazminatı bizim bilmiyerek, T ufekçı - 'Efe ım ··· çerı gırm .sının hisse ısenetıerı ıta~namesi aynı ta.-

İşte Kont Divalis, hepimizin şaşır - istemiyerek elimizde olmıyan sebepler- yasaktır. rihte gelnilş bulunmalıdır. 
dığı bu nazik anda bunları düşünüyor- le vukua gelen aksidanlar için verilen Murat Bey - (Tebessüm ile) ya• Hamiline muharrer şahadetnameler h!i.-

clu. paradır. Halbuki bu öyle değil Serma- sak, umumi midir?.. Yoksa, benim millerinden vaki olacak talepnamelcr, nNni 

Kont, korl·unç bir soğukkanlılıkla, yemızin_.. şahsıma mahsus mudu.r? ·· tahvilat hakkında hiç bir tnlep seb'ltctımı-
.. .1 b h 1 · k Kont Divalis bunları söyliyerck, pe- - Sizin .. Murat Beyin şahsınıza miş olmak şartlle nuzarı ıtıbara :ılınaca'k-

tercuman ı e aşmu ase ıecıye, se ·sen şiııde başmuhasebeci ile beraber hızla aittir. 
amelenin ölümü için verilmesi icap e- direktörlük dairesine daldı. 
d A taz.m"natı hesaplattırdı ve - Bu, nadide cevheri kim !'Umurt-

tır. 

Kaydedilen hisse senetleri tarifnnmeıc-
en azamı 1 Aradan beş, on dakika geçti~ Bu se -

netl·ceyı· aldıktan sonra tereddütsüz e- la...!•). .. ı·Ue kayıt cedvellcrt de uhnr şahıslara devir 
fer kapıdan güleryüzü, rahat balmuş ~ 

mir verdi. hali ile başmuhasebeci çıktı. Sılkünetle _ Başın beyinci paşa emretti. j ve havale ihtimallerini nazarı dikkate alan 
_ Kendisine benden lll'ahsus selfun icmaller, esami defterlerine b.ydolunmuş 

- Arlık çare kalmad~. Derhal ne - masasına geçip oturdu ve ömindeki ka-
cde ek, tesekkür ediniz. .Şu «hüsnü h dm1am ttonderllmıştir. :Ayni mntbuıılnr 

fr5liği kapatınız!.. lm kaplı muhasebe <lefte::-ir:e yeni bir . h mlline m barrcr hadetnameler hiimil-
Yarım saat sonra nefeslik içeride ka- hane aç~ı: 1 

lan sek en nınelcnın üstüne taş ve çi - «Hesap Nwnara 112. Canlı mal e -
mentodan bir duvarla sım-;ıkı öri.Umüş, me ... » 

yangımn önü alırunışb. * * Boylec cısağliun ölüler» şirketin z.i-
Bir kaç gün sonra KQn Divalis ya - yaa uğ ıru.ş mal7.ernesi sayılıp defter 

zıhaHeye geldiği zaman ba~uhase - yaprakldı ıııda unutulup gitti. 

( 1) Murat Bey bu h.3.disc) .ı nakleder· 
n, o adnmı o zamana kadaı- {hiç g<tr

n d.i~iııi) ··~ le.r. urot Beyin bı: ifa
desi, gariptir. Demek ki, sar~~m bütün 
lmpıcılarını ve tüf çiler.ini belliy.ccck 
derecede saraya gidip gelmiştir ' 

ı ı nln de emirlm e 
m ktadır. 

made bnhmdurul-

Talepnamr er, 20 teşrınievvcl 936 Salı güniııı 

den sonra at'iyycn kabul olunmıyncnl:lar
dır. Bu taribe kndar t.ılepnamc1crmi ibmz 
etınemiŞ lı ... eda.rlar veya. \mtiyaz sabiplcrl 

be) ihtimali olan böyle bir takım dedi-

koduları, gazete sütunlanna kadar ak
settirmişlerdi. 

O sırada, biri Beyazıt meydanına, 
ve diğeri de F ati~ camisinin kapısına 

iki yafta yapıştırılmıştı. Bu yafta\ar • 

da (hain Murad, idama mahkum edil .. 

miştir. Milletin selam~ti namına kati 

ve imha edilecektir) diye br takım şey
ler yazılmıştı. 

(Arkası var) l 

# ..................... .-
S 1HH1 KANZUK BAL

SAMiN KREMLERi 

.Esmer, sarışın, kumral, ber tene 
tevafuk eden gDzellıK .lrrenıleıidir. 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cildi 
besler ve bozmaz . Çil, le'ke, sivilce 
ve bumşukluld.an ktlmilen giderir. 

4 tekilde takdim edlllrı 

ı - Krem Balsamin yağlı gece 
i~n pembe renkli. 

2 - Krem Balsamin ynğSlz gün· 
düz için beya-ı renkli. 

3 - Krem Balsamin acıbadem 
gece için 

4 - Krem Balsamin ncıbadem 
g'l\ndOz için 

Kibar mahf ellerin takdir ile kullnn
dı'klan yeg'Qne slhht kreırilerdir. 

1NG1L1Z !KANZUK EC~l 
Beyoğlu - lstanbul 

~f Şt~ !KEM~L- '1Afl~UT CEVAT 

...... .... ...... 

ECZANESi 
·sntl<'ECI 

tek1ıltm 1Stm~ f etmi~ ıa ucnklardır. 
Yukarda ynz.l'lı S72JD95 i cnedlnln 

t:ı.m:ı.rnınm .uydlm nansvaal ı0ro1solidntcd 
L-;ınd e ti ır:ıcpıor:ı.ticm Omnp:my Limitedthe 
centı ~l • r n ng and invcst:ınent OOıporation 
Lim.tcd, nnd Rnnd Mines, ı,tınit.ed kuınpan-· 
yaları taraflndan g:ırnnti Ktilm\jtir. 

.r • ·:.~·.ıki ld\tipleı 

A. loir A. Co. 

Louilradaki yu.ıh:ırıf'ler~ 

4
1 
t.endon ~·au ıBui.Lcli.&&&5- E. O. Z 
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1 - Şartnamesi mucibince 4000 lira muhammen bedelli bir adet ıeyyar 
elektrik vinci açık eksiltme ıuretile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme, 9/10/1936 tarihine raııtlıyan cuma günü .aaat 15 de Ka· 
bataşta Levazım ve Mübayaııl fUbesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler, parasız olarak sözü geçen şubeden alınacaktır. 
4 - Muvakkat teminat (300) liradır. • 

5 - Kanunen eksiltmeye girebilecek olan isteklilerin vesikalarile birl.il<te 
tayin olunan gün ve saatte yukarıda ismi geçen Komisyon Reisliğine mü
racaat etmeleri lazımdır. 

6 - Şartnamenin son maddesi mucibince fiatsız tekliflerle katalokların 
en geç eksiltmeden bir hafta evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü tütün 
tabrikalar fUbeaine veril.mit olması icabeder. (648) 

,,. * 
ı. - Şartname ve keşifnamesi mucibince 4746 Lira 35 kurut keşif be· 

delli Pftf8hahçe Fabrikasında yapılacak ihata duvarı infaatı açık eksiltme 
suretiyle talibine ihale edilecektir. 

2. - Eksiltme, 13/X/1936 Tarihine ra.stlıyan Salı günü aaat 15 de ~a
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda yapılacak-
tır. 

3. - Eksiltme tartname ve katifnameleri parasız sözü ıeçen Komis • 

yondruı. alınacaktır. 
4. - Muvakkat güvenme parası (356) Liradır. 
S. - isteklilerin eksiltmeye girebilmesi için kanunen aranılan vesika -

lardan mada bu gibi itleri muvaffakiyetle yapmıf olduğuna dair vesikala • 

riyle birlikte tayin olunan gün ve saatte sözü geçen Komisyona gelmele -
ri. (1S57) 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİY GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

e. cı Ketlde 11 I Birinci Teerln I 938 dadır. 

Büyük ikramiye: 2 O O O O O Liradır J 
Aynca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.nı:ı, 10.000 liralık ikramiyel~lo 

(50.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

1 EmlAk ve Eytam Bankası llinları 1 
Satılık Apartıman 

Esas No.sı 
c. 16 

Mevkii ve nev'i Depozito : Lira -Beyoğlunda Sormagİr mahallesinde Değir- 1~ 
men Çıkmazı Çömlekçi sokağında eski 3 
yeni 21, 33 Soğancı oğlu sokağında eski 14, · 
yeni 12, 14 No.lı bir bodrum katını ve dört 
daireyi muhtevi apartıman (timdi Cihan • 
gir caddesi No. 31) 

Tafsilatı yukarda yazılı Apartıman pqin para ile satılmak üzere açık 
arttırmaya konulmuttur. ihale 9 Teşrinievvel 1936 tarihine tesadüf eden 
Cuma günü aaat onda yapılacaktır. Taliplerin Şubemize gelmeleri (672) 

Türk Hava Kurumu Satınalma Ko
misyonundan: 

Bet milyon adet zarf yaptırılacaktır. Açık eksiltme ile 2/10/936 Cuma 
aünu münakjliası l\Ut 15 te yapılacaktır. istekli olanlarıp tartnamesini gör
mek üzere piyango Direktörlüğü muhasebesine müracaatları. ( 1698) 

SON POSTA 

./J,ü!ütı vücudıı1111zun_ 

CiÜZELLİChti TEnirt EDiniz/) 
Bu çok kolay bir şeydir! TURAN 
sabunlarile her gün yapılacak 
banyo hakiki bir güzellik ban,· 

yosudur 

"VERDA ,, 
Tatlı ve hoş rayihalı büyük lülca 

\.'&bunu 

"ROSEMARY,, 
Nazik c ı ldler ıçin gayet l!tif bir 

ltarzda gül ile rayihalandırılmı~ sabun, 

" BA TH SOAP .. 
Kolonya suyu ile ihzar edilmi} bol 

'-"e yağlı kopüklü sabun. 

· "FATMA ,, 
ldarelı tuvalet sabunlarının en fazlaı 

:::-:·::·d .... 
MAMULATi 

va,crdınımnı ekonomi 
devrinde alze pehahy• 
mel edilmek istenen 
naslhetları ,uphell 11a· 
rUnUz. 

Her nerde ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanııbilirsiniz. Yarım sa
at zarfında o tesirini gös· 
termiştir, bile. 

Krem Pertev'in yarım asır 

lık şöhreti asılsız değildir. 

YOzbinlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimt 
kanaatlerini sorabilirsiniz. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye ınütebau~ 

Pazardan maada hergtın S - 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 22398 
Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 

Ürman Alımsatım Komisyonu Başkanlığından : 
Muhammen Fi. • 

Cinsi Mahalli Miktarı Lira K. Mu. Teminatı Arttırma tekli 

Karııık odun Ormanın muhtelif 33,000 Kental 00 25 619 00 Kr. Kapalı 

yerlerinde. 

Karııık odun Bahçeköy stok ye • 900 )) 00 35 24 00 )) Açık 

rinde. 

· lılenmiı Meıe ke - Kurtkemeri stok ye· 48,627 M.3 23 00 48 00 )) Açık 

resteıi. rinde. 

Meıe odun. Kurtkemeri ıtok ye- 1740 Kental 00 40 53 00 )) Açık 

rinde. 

1 - Belırat Devlet Ormanından kesilip ormanın yukarıda yazılı yerlerinde istif edilmit karı§ ık 
odunlarla iılenmiı 4'8,627 metre mik'abı meıe kerestesi ayrı ayrı artbrmaya konulmuıtur. 

2 - Arttırmaları İstanbul Orman İtleri Direktörlüğünde (33000) kentahn aaat 14 te, 900 kentalın aaat 
lS de, 1740 kentalın ıaat 15,30 da, 48,627 metre mikabı kerestenin de saat 16 da olmak üzere 8/10/1936 
Perıembe bünü yapılacaktır. 
. 3 - Şartnamelerini görmek istiyenlerin her sün (Resmi tatil aünleri hariç) Büyükder~ Bahçeköydeki 
Belgrat itletme direktörlüğüne ve lstanbul orman direktörlüğü dairesine müracaatları. 

4 - Kereste ve odunları görmek için de Belırat itletme direktörlüğüne müracaatları. 
S - Arttırmaya girmek için de yukarıda yazılı muvakkat teminatlarının yatırıldığına dair makbuz • 

larla teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunda gösterilen belıeleri.yle birlikte kapalı zarf arttırmatı 
için 2 inci maddede yazılı saatten bir ıaat önce komisyon baıkanlığına vermeleri, diğer arttırmalar için 

de belli aaatlerde komisyona ıelmeleri ilin olunur. (1445): 

Sayfa ıs ..... 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 -------Adet 
So YaZı masası beherinin muhammen fiatı 17 lira 25 kuruş 

100 Koltuk beherinin muhammen fiatı 7 lira. 
Belediye tahsil fUbeleri için lazım olan yukarda miktarları yazılı masa Ye 

koltuk açık eksiltmeye konmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde ve 
nümuneleri de levazım anbarmda görülür. İstekliler 2490 N.lı kanunda ya. 
zıh vesika ve 158 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
12/10/936 Pazartesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalı • 
dır. (B.) (16\8) 

* * Senelik muhammen kirası 120 lira olan Büyükadada Çankaya caddesin· 
de eski belediye rlairesi müş temilitından 4 odalı bir hela ıamiç ve mutfaldi 
ev teslim tarihinden itibaren 937 senesi mayısı ıonuna kadar kiraya veril • 
mek üzere açık arttırmaya konulmuttur. Şartnamesi Jevazım müdürlü • 
ğünde görülür istekli olanlar 9 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 1/10/936 pertembe günü saat 14 de daimi encümende bulun- · 
dır. (B.) (1345) 

* * Keşif bedeli 368 lira 12 kurut olan Beyoğlu, Bakırköy, Burgaz, Rami, 
Kadıköy ve İatinye müfrezesine ait itfaiye binalarının tamiri açık ekaÜt 
meye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli o
lanlar belediye İnfaat şübesinden ehliyet vesikası ve 27 lira 60 kurutluk ili 
teminat makbuz veya mektubile beraber 1 teşrinievvel 936 Perşenbe rin..ii 
saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (1317) 

* * Düşkünler evi için günde SOkilo ve haftada ayrıca iki veya üç gün yüzer 
kilo olmak üzere 15 Temmuz 937 gününe kadar lazım olan koyun eti lia
palı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Bir kilo k(>yun etine 40 kurut fiat 
tahmin olunmuştur. Eksiltme 12/10/936 pazartesi günü saat lS de daimi 
encümende yapılacakdır isteyenler farlnamesini bedava olarak levazım mü-
dürlüğünden al~ilirler. EkSiltmeye girmek isteyenler kanunda yazılı ''°" 

sika ve 1060 liralık ilk teminat makbuz veya mektubi\e teklif mektupla • 
rını havi kapalı zarflannı yukarda yazılı günde saat 14 e kadar daimi encÜ· 
mene vermelidirler. (B.) (1587) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü
ğünden: 

l - Yüksek Enstitünün 40-50 kız talebe ile 434-500 erkek talebeye 
nümunesi veç.hile alınacak ayakkabı açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - ihale 9/10/936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da Rektör -
lük binasında toplanan Komisyon tarafından icra edilecektir, 

3 - Kız Ayakkabısı 565 kuruştan Erkek ayakkabısı 475 kuruştaıı 
265750 kuruş olarak tahmin edilmiştir. 

4 - Muvakkat teminat 19932 kuruştur. 
5 - Nümunesini görmek ve bedava tartnamesini almak isteyenler Ens

titü Daire Müdürlüğüne müracaatları. «1030» ul563» , 
~---~·-------

Türk Hava 
Şubesinden : 

Kurumu Uzunköpr~ 

Evvelce ilan edilen Şubemiz çalışma yerinin İnfasına. talip çıkmadığın -
dan açık eksiltme müddeti on gün daha uzatılmıttır. Talip olanların 2 Bi
rinciteşrin 936 Cuma günü saat 15 de Şubemize müracaatları ve bu bap. 
taki evrakın İstanbul ve Edime Hava Kurumu Şı ı'lelerinde de görülebil~ 
ceği il~ olunur. «1625» 

İstanbul dördüncü icra memurlu • 
ğundan: 
Tamamına ehli vukuf tarafınrnn 7070 Ura 

kıymet takdir olunan Beyoğlunda Kamer ha

tun mahallesinde Kızılcık sokağında yeni 

13,15,17 numaralı bir tanıtı Sofya hanesi bir 

tarafı İstıratlnln M&rmıı.ra hanesi, bir tarn

fı İpsilCıkl hanesi ve bir tarafı Kızılcık sokağı 

ile mahdut, bodrum katında.; lkl odunluk ve 

bir hel!ı. Zemin katında.: Çini bir taşlık, bir 

kapıcı, odası, bodrumn inllen bir methAI. Bi

rinci. kntta: Bir koridor üzerinde üç oda ve 

bir alafranga hela, .bir kiler ve alafranga o
caklı bir mutfak ve ikinci, üçüncü, dördüncü 

ve beşinci kaUar h1r1ncl katın aynı olup ta
rasa kaUııda, zemtnl çlni bir sofa üzerinde 

ÇATLAYAN BiR DiVAR GiBi L 

~{ 
t 

Bnclnnasız ve boyasız b.r divar 
maşırlık "9 bir çamaşır kurutma mahall, üs- çabuk çnrnr. Yer yer çökQntüye uğ-

rar. Gözlere sakil görQnllr. iyi pud
tü kapalı bir tarasa ve binanın altında ha- ralanmamış bir yllzde, sonunda iyi ba-

gömme Jmzanlı ve mozaylk: tekneli bir ça-

len yekdlğerlle birleşmiş zeminleri çimento dana edilmemiş bir divnr manznra
ve tavanları sıva iki dükkAnı bulunan elek - sını almağa malıkOmdur. Orada da 
trlk ve terkos tertibatını havi 47 metre mu- bndanusız bir divar gibi çatlaklıklar, 
rabbaı arz üzerine bina edilmiş olup lkl met- çökllntnler peyda olur. Eyi pudra 

bir sır örtUslldll. 
re aydınlığı bulunan kfı.rglr bir apartımanm Pudraların en mükemmel olduğunu 
tamamı icra ve itlA.s kanununun 133 üncü söz ile değil malını bOtOn dünyaya 
maddesi hülonüne tevf'ıkan on beş gün müd- beyenclirmek suretile isbat eden 
deUe açık arıtırmay~ vazedilmiş olup şart- VE.."ÜS markasını her yerde nrnyınız. 
namesi urın tarihlnden ltlbaren herkes ta - Umumi deposu: NUREDDİN EV
ralından görülebileceği gibi 19 ilktcşrin 935 LlY A ZADE T1CARETHANES1 Bah-

tarlhine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 den .. ~~~-~ı.' .. !.~~~~.?.~!: ....... -.-· .. -............... .. 
16 ya kadar dairerlıızde yapılacak olan açık hakkı s:ıhiplerlnln haklarını ve hususile fniz 
artUrması neticesinde en çok arttıranın ü- ve masarife dair olan iddialarını tırm tarı -

ııerinde bırakılacaktır. Satış peşindir. Art· hinden ltlbaren yirmi gün içinde en akı mii'"

t.ırmo.ya girmek için yüzde yedi buçuk temi- bitelerlle daircınize blldlrmelerl lazımdır. 

nat akçası alınır. Birikmiş vergilerle bele - Aksi halde haklan tnpu slcllll lle s:tbıt olnu
diye resimleri vakıf icnresile yirmi senehk yanlar satış bedelinin paylapnasınd3n barig 

taviz iıedell müşteriye aittir. lrnhrlar. Alltkndarlann buna göre h;ıreket -et .. 
2004 numaralı ienı Te mas kanununun melcri ve daha f:ı:ııla malQmat almnk 1stı -

126 ncı maddesi hükmüne tavfikan !pot.ekli yenlt'J'in 934/tOı dcş-a nwnarasile mr.-muri• 
alacaklılarla diğer &l~kadarların ve irt,fak yetimize müracaatları llAn olunur. 115955) 
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ur 
Zafı umumi, kansızlık ve ıcemik hastalıklarına şifai tesileri çoktur. Çocuklar, Gençler, Genç kız:!ar ve ihtiyarlar her yaşta 
istimal edebilirler. Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu 

Nişantaşında - Tramvay ve Şakayık caddesinde ~ · . ..,. .•' .· 

lvAT•I Şişli Terakki Lisesi 1 GÜNDÜZ .1 
ANA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ VE ERKEi<' TALEBE İÇİN yanyana •e geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKİLATI 
vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, INGILİZCE kurslanna dokuz yaşından itibaren her 

talebe iştirak eder. Mektep hergün saat 10-~ 7 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZAR 

k - TESI, ÇARŞAMP.A günleri bakılır. Telefon : 42517 
ma ıç-

agah oldum-

~il~li.:~;::m. ~:r~!a::~7;si H A Y R iY E L İ S E S İ G~~üz 
ANA - iLK - OR'f A - LiSE - TAM DEVRE 

Okulumuz her zaman gördüğü teveccüh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil 
tedrisatını yeni bir tqkilitla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayn bir dairedir. Mektebin hususi 
otobüslerile nehari talebe hergü:ı evlerinden aldınlır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Kayıd için 

hergüa saat 10 dan 16 ya kadar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. - Telefon : 20530 

İSTİKLAL LİSESİ 
DlREKTÖRLÜGÜNDEN: 

1 - hk, Orta ve Lise kısımlan için kız ve erkek, yablı ve yabsız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıd için bergün saat 1 O dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ~cak mezun olan veya tasdikname ile aynlan talebenin yerine az miktarda yeni talebe 

alınacağından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatlan tavsiye olunur. 
4 - astiyenlere kayıd t•rtlannı bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebqı, Polis karakolu arkasında, Telefon : 22534 

Eski FEYZIATI 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Kızlar ve erkekler için arrı bBIUklerdeı Ana, ilk, Orta ve Llee sınlflar1 

Kayıdlar başlamıştır. Kayıd ve tafsilat için hergün mektebe ve yalnız tafsilAt almak için Yeni postane arkasında 
Basiret hanında Özyol idarehanesine mUracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir . 

Arnavutkör, Tramvar caddeal Çltteeararlar. Telefon: 36.210 

~ ADEMi iKTiDAR ~ 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255) 

iff~. 

Ortopedi müessesesi 

ÇJp Beyo~: b! ~!! !! ~a~isesi 
kar§lstna taşınmıştır. (Glavani sokağı köşesi) 

K O R S A ve K A S 1 K B A G L A R 1, 
fenni ayak kaplan v. s. 

Burdur Belediye Reisliğinden : 
Burdur Belediyeıine 880 X 120 eb'adında Üç adet Arazöz için 01f li.ati

iile iki adet 880 X 120 eb'adında İç liıtiği yatğm mal olmamak tartile pa
zarhkla alınacaktır. Bu ciıu liatiği bulunanların 30/9/936 günü saat 9 da 
Yüzde 7 ,S kurut teminat akÇelerile, T eklifnamelerile veya bizzat Burdur 
Beledi1e Encümeninde bazlr bulunmalan ilin olunur. «1630)) 

) 

c 
" c: ·-~ 
" --.... c. 

Klinik tesisi istiyenler için 
kaçırılmaz bir fırsat 

İstanbulun sıhhat merkezi sayılan Yere -
batanda büyük, bakımlı çok ağaçlı bir bahçe 
içinde, iki banyo iki mutfak dört tuvalet ve 
on oda Ue diğer teferruatı ve ayrıca bahçe
sinde küçiik bir daireyi ve garajı havl, Jki 
nntreli iki merdivenll, güzel manzaralı bir 
bina satılıktır. Binada kalorifer, havagnzı. 

elektrik ve su tesisatı mevcuttur. İcabında 
iki ayrı kısım olarak kullanılabilir. Şehir için
de sayfiye sayılır. Görmek tstqyenler Aya -
sofyada Yerebatanda Yerebatan camll yanın 
da 34 Numarah evde bekçisine müracaat e
deblllrler. Pazarlık filn de Galatada Boyçe 
Oreyentbank Dresdner Bank .Subcsine mü -
racaat. (738) 

S ilelu.: 
,.2 V'., .f l.T. 

1~,..,. vc 3 t.r. 

i Hayriy~den: 
Şirketçe Boğazda oturan sayın halkımıza 11 Huira 936 

tarihinden itibaren verilmiı olan % 33 e kadar t•lilli • • fo. 
toğraflı kartların müddeti bu Te~rinievvalin 10 ncu .Pli akı ı 

hitam bulacakbr. Yeniden ayni şerait dahilinde verilecek a&. 
bu kartlar muhterem yolculanmıza daha kolaylık olmak a... 
3 aylık olarak tertip edilmiştir. Arzu edenler 1 Tepinien.t 
936 tarihinden itibaren 10 ncu günü akşamma bclar Şirbtia 
idarei merkeziyesinde kontrol mildiriyetinden alabileeeld .... 

Wırt J'e;mı. ~ 
OTOMOBiL ft 

MAKINl•T M•K,... 
Taksim - ST ADYOM 

S aylık yeni devre llktept• 
ilk haftasında başlıyaaMbr. 
Şoför olacaklar pmdidm .a. 
racaat edebilir. AmatOdar : 
teorik ve pratik) ~ 
imtihanlara hazırlanır. Propw 
isteyiniz. Tsl. 42508 

TAM ZAMAN 1D1 R ••• 
Apartımanınız için, en mükemmel tefrişat levazımını, perdeler, ltodR, 
tefrişat kumaşları, Markizetler, muşamba, llnoliom ve saıreyl tedult 

etmeniz için Beyoğlunda Tokatııyaıı kal'flSmda 

L u v R 
T efrişat mağazasını ziyaret etmek zamamchr 

Flatl•r her yerden ucuzd•r• 

Fab,;koom ~ ~'~ ~ <?,.~ ! moş~ ~ !.l ~!!1 ! -
Karyolalar ucuz ve ıağlııındır. Somyelerimiz dünyanın en rahat Mm,.ı.ri derıu9n+ ... 

en hassu kiınıeleri memnu cdccclc mülceınmellyettedlr. 

Halil Sezer Karyola ve Madeni Eşya Fabrikaa 
Sirkeci, SalkımsöğUd, Demirkapı caddesi No. 7 (Eski Ford Garajı blnua) 

' Telefon: 21632 

Son Posta 
iLAN FIA TLARI 

- Gazetenin esas yazısile bir ıü· 1 

tunun iki satırı bir (ııantim) 

sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir aantim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife : ı - 400 kuruş 

Diğer yerler : 
Son sahife : 

2 - 258 lt 

3 - 200 lt 

4 - ıoe • 
GO ıt 

- 3t • 

3 - Bir santimde vasati ( 8) keli· 
m e vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar tutacakla· 
n yere gö re aantimle i;lçülür. 

ANKARA MEKTEPULERilE 
Kitaplarınızı defterlerinizi en •tl
snit şernitle Ankarada Maarif V• 
ki\leti karşısında Akba kitap nln
clen tedarik edebilirsiniz. kcliba
ma mahal kalmamak ıotn tlmdlden 
kitaplarınızı alınız. Telefon 88'1"1 

,-. Operet&- • Urolo9 

Dr. Mehmet A li 
idrar yolları 

hastalıkları mnt~bas8l8L KOprClbaşı 

EminOnU ban '.J'el: 21816 --

·····················---------
Son Posta ......... 

Neşriyat Md. : Selim Rqlp EMEÇ 

SAHiPLER• l A. Ekıem tJJAKLIOIL 
8. s.&IP BlllÇ 

# 


