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· nönü ve V ekiller şehrimizde 
ntakyada Türkler tarafından yapılan muazzam nümayişe 

20 hin kişi iştirik etti. Taymis, Türk teklifi yapıcıdır, diyor 

aşvekilin Ce evreye i Sancakta zulüm 
gideceği doğru değil tekrar başgösterdi 

Beyhaniye hadtsesinden mesul olanlar himage 
edilirken Türklere doktor bile gönderilmedi et İnönü ve V ekiller 

eşyi edildiler. Fransız 
Ankarada samimi bir surette 
sefiri de istasyonda bulundu 

················ 
ta Y T ü fk'i'O"fi-
• 

• 
Başvekil lstanbulda 

ış sizinle üç giin kalacak 
ize düştü! Hariciye Vekili ayın on alhs•nıia Cenevreye gidiyor. 

rinı· ·--- • s k·r P ih· ıçın Milli Mücadele Fransız aşv~ ı ı arise döndü 
ı nered b 1 • sizin .. en aş adıysa, Ankara 13 (Hususi muhabirimiz· 

ıçın de oradan den) - Başvekil 1smet lnönü Harici-
başlıyor ye Vekili Tevfik Rüştü Araa, Dahili-

,-.--- ..,. ,.. • ye Vekili Şükrü Kaya bu ak,am yedi 
, lfe milli b. . otuzda hususi bir tren le lstanbula ha,. 

• d ır mııak ile baıla· reket etmişlerdir. 
. e ((H ota H ll 

dı ye bir ·zr Y atay ı arın· Istasyonda Anitarada 'bulunan F ran 
V nu 1 miıak yapacak- sız Elçisi Ponsot ve diğer .efirler, ve-

at taraf k l d . . 
ızda k' 1 0 ay ır. Bızım killer bir çok meb'uslar, kalabalık bir 

l>. mse yoktu. Sizin ar- halk kitlesi tarafından te~yi edilmişler
l>üc· rz varız ve icap ettiği za dir. Başvekili Ankarada bulunan ve· 

u~ kuvvetimiz/c ve varlı- killer Gazi istasyonuna kadar teşyi et-
--~ grrnızla varız. mişlerdir. 

a:·: Muhittin Birgen Hariciye Vekilin seyahati 
ın gen· d . 

Japo ış evırleri arasında Ankara, 13 (Hususi) - Tevfik 
r her ~Yadan Avrupanın garbına Rüştü Aras ayın 16 sı veya on yed.i

<Dcvn ınan, h:r yerde ve her ha· sinde Cenevre ye hareket edecektir. 
nu ll ınci sayfada) (Devımıı 3 üncü sayfada) BaşveldJ İsmet İnönü 

Türklerin Antakyadaki nümayişleri saatlerce devam 
etti. Nümayişlere hasta kooınlar bile iştirak etti 

, Halep, 13 (Hususi) - Türklerin nü
mayişlerrnden bir gün önce Araptar 
Antakyacia tez.ahürat yapmışlardır. Te 
zahürata i§tirak edenlerin sayısı gayet 
azdır. Bu yüzdendir ki, nüma~§çile
rin mikdarını fazla göstermek lçın A· 
raplar dört defa şehri dolaşmaya meo 
bur olmuşlardır. 

Tezahürata iştirak eden Araplar köy 
lerden cebren ve para zoru ile aetiril· 
mışlerdir. 

Dağıtılan paralar 
ı ı Sonkanun tarihli Antakya Arap 

nümayişi için Araplara iki bin Suriye 
lirası verilmiştir. 

Tercümanlar tevkif edildi 
Haına 13 (Hususi) - Antakyadaki 

Türk heyetinin, müşahitlerle kon~ma 
larında tercümanlık etmiş olan Mem
duh Holef ve Ali Muhsin Bereket 
Fransızlar tarafından tevkif edilıni§lcr 
dir. Bu tercümanların kabahatleri 

(Devamı ı ı inci uyfada) Müşabitlerden W atenvii 

Toprak Kanunu layihasınıll esasları 

İşletilmiyeıı- toprakları 
hükUmet istimlik etlecek 

Şiiede tiiyler ürpertici bir facia 

ti · 3, öİeki 4 yaşında iki 
~deş yanarak öldüler 

----------~ Vatan topraklarını daha şen, daha zengin ve yaşamıya 
müsait bir şekle koymak hükfımetin vazifesidir. 

~aları h * -tl lf-
~fU ~Bt ahaneye yazılmı1tı, an neleri ekmek bulmak i~n lromfu 

gezıyord ç .. Ll t 1 
t u. ocuklar uyanınca ocaga yaR Of ı ar, eniarileri tu 

............_ llflll, biri b. l h L ,1· ---....... .r erine •arılaralr haykıra ayRıra can verdiler. 

fakir b' ') , . 
:Yafında ır. a.ı enın biri üç, öte-ı Şilenin Ça\)Uf mahallesinde ot~ran 
can ıkı Yavrusıı diri diri !zzet ile :karısının hiri.luz, diteri u-

Verınitlerdir. , (IJeY81111 11 t.ei u,ta .. ) 
" .. p .. 1 

Atatürkün 
Teşekkürleri 

İstanbul, 13 (A.A.) - Riyase
ticumhur Umumi Katipliğinden: 

Aziz arkadaşı Nuri Conker'in 
ölümünden dolayı aldıkları taziyet 
telgraflarından mütehaasis olan 
Reisicumhur Atatürk, teşekkürle
rinin Anadolu ajansı vaaıtasile ile-

' tilmesini emir buyurmu~lardır. 
--

Hansesin 
Pasaporlu 
Edilmiyor 

~--

• 
vıze 

Elektrik Şirketi müdürünün 
tahkikat neticesine kadar 
J stanbulda kalmasına lüzum 

görüldü 
Elektrik Şirketi MüdürU M. 

Hanseı ahvall aıhhiyeainden ba
hiale tedavi edilmek 'üzere Av· 
rupaya gideceğini bildirmit ve 
Emniyet Direktörlüğünden vize ia· 

(Devamı ll inci aayfada) __ .;.... ____ _.;.~~~·-·-
Nuri Conker kimdir ? 

Bu,ea 7 ad ayfamuda okuyuau 1 

Ankara, 13 (Hususi muhabirimiz· li başlı esaslarını bildiriyorum: 
den) - Sılıliiye Vekilinin riyasetinde , 1 -işlenmeyen toprakları işlenecek 
iskan umum müdürü ve Dahiliye Ve- bir hale getirmek ve işlenenleri daba 
kaletiyle diğer vekaletler mümessiHe· ,verimli işleyen kollara, kudretlerinin 
rinden mürekkep olan komisyonun ha en çoğunu kullanınağa elverecek top-
zırladığı toprak kanunu layihasınm bel (Devnmı 1 ı inci sayfada) 
C?-= 

Piyer Lotinin kuyruğu 
Meğer memleketimizi son ziyaretinde gönlünün ho~ 
edilmesini istemiş de edilmediği için şimdi yazılarile. 

bizden intikam almağa yelteniyormuş l 

Klod Farerin lstanbulda alınan üç resmi 

Ankara gençlerinin ı ötedenberi sözde Türk dostu olaralt 

l 
,. tanınır. Buna ((Pier Lotinin kuyruğu)) 

stanbul Valisıne dememiz de boş değildir: edip olarak 

Yaptıkları milracaat bu adam Pier Loti sayesinde meydnna 
, , , .. . çıkmış, onun bir taklitçisi olmuştur. 

P.ıer Lotl nm bir kuyrugu vardır kı Bıı itibarla bir kuyruktur. Bizimlr: (}' 
iı4aaa IQod Farer derler ve kendisi ,fe (Devamı ı 1 inci sayfada) 



2 Sa) ta 

Hergün _ .. 
Avukatlık hakkında 
Yeni karzun 

Yazan: 1\luhittin Bir~t'n
cAllah kimseyi hekime, hakime muh 

taç etmesin!• 
Bu sözü söyleyen atalarımızın he -

kimle hakimden çok çekmiş oldukları 
şuphesizdir. O zamanki heki~ler. ı~im 
ıle değil, tecrübe ve an'ane ıle hek rı;
lik ederlerdi· bilkimlerin de nasıl ha· 
kımlik ettikl~rine daır eski hıkayeler 
bitip tükenmek hilmiyen bir zengınlık 
le doludur! 

Hekımliği müsbet ilimler üzerine o-
turtan yeni devir, ayni zamanda para 
kuvvetinin hayalın her tarafına ş ddet 
le el attığı zamana da tesadüf ett iğın
den hekimlikten halk kitlelerinin tam 
~c dürüo.;t ıstifadelerini temin <.>deme· 
dı. Hekimlikten ha'kın en az istifade 
cdc>bildıği Avrupa memleketi de b ız im 
k o'duğu muhakkaktır. 

Hekımlık canımızın seı; mteini ko· 
ı uyan bır meslekse hukuk ta malımı
zı~ selametini koruvan bir meslekt r. 

rsi;;-[i lt! c!-t!le: 

Tanıdıklarımızdan bahsederken 
kusurlarını aramak, gördüğümüz ek 
siklerini ekseriya izam ederek ortaya 
atmak adetim;zdir. 

.sON POSTA 
-----

Halc;s1z in. ·an IJOlllur 

Bilkat kusursuz adam yaralmamış 
tır. Kimin karakterini gözden geç.ir
se>k, ufak tefek te olsa mutlaka bir 
noksanını bulabiliriz. 

Pırlantanın bile lekesi vardır, fa
kat ışığı göz kamaştırır. Aranması 

lazım gelen şey karşımızdakinde fazı 
!etin lcusurdan fazla olup olmadığıdır 

, ' 
. L-==--~-=z=-_;;;;;;..._;;;;-___ ~~-=------J 
Papanın sevgili ~----------• F>ıkir bir talebe 
Doktoru ve doktorun HERGüN _!IR fiKKA ı Akla gelmigecek bir 
Bir hikayesi l)ehilde zengin oldu 

insanlar arasındaki münasebetler art. Papa uzun 
tıkça, iktisadi hayattaki mi.inascbetler müddettenberi bü 
giinden gün~ değişe~, ~ünden g?ne de-ı yük bir rahatsız· 
rinleşen şekıliere gırdıkçf': ha:ıı: atımız~ ]ık geçiriyar, bü~ 
da hukukun ve hukukçulugun ehemmı .. H . t' a" 

Kolayhk 
Ahmet Mithat Efendi merhumun 

şemsiye taşımak kadar sevmediği 
bir şey yoktu. Yağmur ne kadar Çôk 

olursa olsun o daiına şemsiyesiz ge
zerdi. Yağmurlu bir gün muallim 
Ahmet Hatitle karşılaştı. Ahmet 
Mithat Efendi gene bennutat şem

Budapeştede 

.... çıkan Esti Kurir 
iazetesi yazıyor: 

17 inci asırda
ki İtalyan felsefe
si hakkında bir 

. . d tun ırıs ıyan -
veti dP artmaktadır. Ceza bahıslerın e-ı 

1 
. hh 

v • • • b emı onun aı a~ 
ki hukuk ıkıncı derecede kalıyor ve u: .

1 
' 

1 
'b' 

na mukabil insanlar arasındaki hukuk 1 tı e meşgu K1 1 

münasebetleri gittikçe büyük ehem • görünüyor, her siyesizdi. Muallim Halit: 
tez hazırlayan Jo~ 
r.d la Costa ıs
minde bir talebe miyet kesbediyor.. O halde ki bugün 1 ne hal ise ... Papa 

Allah bir insanı hakime muhtaç ettiği etrafın bütün u
ı.aman, mutlaka avukala da muhtaç et- rarlarına rağmen 
miş bulunuyor, avukatsız hakimin kar kendisini tek bir 
şısına çıkmanın imkanı kalmamıştır. 

- Ne diye §eınsiye taşımaz.c;ın a 
Efendi, dedi. Bak ı<-ne sırsıklam ol
muşsun. 

Ahmet .Mithat Efendi ~evap ver -
di: 

'ltan kütüpha
lde Revissa is 

minde unutul
muş bir feylezo
fun eserlerini tet-* Avukat ... Bizim memlekette bu da 

doktora tedavi et
tiriyor. Bu dokto
run ismi de Mila
nidir. Papa doktor Milaniye niçin te-

veccüh gö~riyor, bunu kimse bilmi

yor. Fakat muhakkak olan bir şey var

sa, doktor Milani doktorluktan fazla 
nükte sahibi bir adamdır. 

- Şemsiye gelir iki okka, ısianın 
ca iki okka daha artıyor. Ediyor 

ı 
dört okka.. Dört okkahk yükü sır
tmıda taşımak kolaylığı varken ne 
diye elimde taşıyayım? . --•, 
Ingilterenin 

kik ederken kita-
bın birinin içinde 
bir kağıt bulmuş. 
Bu kağıtta şu ke
limeleı yazılı i-

Belediye reisieri mış: 
<<Bu kağıdı bu

Bir gün kendisini bir hastaya çağı- Niçin perhiz yaparlar? lan Roma hukuk mahkemesine müra-

rıyor1ar. Doktor gece uykusundan u- lngilterede ciddi teamüller arasın- caat etsin, 1784 yılının 1 G2 numaralı 
yandırılıyor, ve hastanın başına gidi- da çok gülünçleri de Yardır. Bunlardan dosyası.nı buldursun.>ı 
yor. Hasta .doktoru görünce: biri de şudur: Genç ta le be bu işi yapmış, dosya 

- Aman ölecek miyim) diye so- Hırsızlık yapıp yapmadıklarını, bulunmuş ve neticede şöyle bir vasi-
ruyor. vazifelerini layıkile görüp görmedikle- yetname ele geçmiş: 

D k · · k rı'nı· anlamak ı'çı·n, belediye reislerini, ((Ben vaziülimza Revissa hc:ıyatımda o tor muayenesını yaptı tan son-
k · · her sene tartarlarmıs. daima gadr görmüş bir adamım, fikir-ra yüzünü e şıtıyor. ve: . 

Bir sene e;l,•ele nis~tle şişmanla- lerim bile bu memlekette anlaşılama-- Vasiyetnamenizi yaptınız mı di- d k 
yanların kendilerini memleketleri ıçın mıştır, beni tetkik e ece insana ser-

ye soruyor. 
Hasta telaşlanıyor: 

- Aman doktor diyor, 
de kanisiniz öyle mi~ 

demek siz 

üzmedikleri gibi, bol bol yiyerek hır- \'etimi mükafat olarak bırakmak iste
sızlık da ettikleri anlaşılırmıf. diğim için bu çareye başvurdum. Pus

Bundan dolayı İngilterede beledive layı getiren kimse benim varisimdir.ı> 
reisliğinde kalmak için mütemadiy~n' Revissa'nın serveti 300,000 halyan 

Doktor hiç bir kelime ilave etme- perhiz yapmak lazım geliyormuş. lireti imiş. 
den: --· · · · -· ··· · · · ·-·· • ·-· -·· -- Tütünden yag istihsal 

- Noterinizin ismi nedir) diye so- -Demek artık öleceğim ha ... Dok- d/ 
tor diyor. e i iyor ruyor. 

Doktor bu sefer gene soğukkanlı- Almanya F orhajin şehri tütün ens-
lıkla: titüsünde bir hayli vakittenberi tütün 

- Fakat doktQr ciddi mi söylüyor-
sun uz? 

Piyer Lotiden 
Klod Farere 
Açık mektup 

._ ____ 1 ...... 

Adamım Klod Farer, 
Şimdi sana bu 

yadaki nargileli, 
yazıyorum. Aziyade 
m~ gergef dokuyor, 
mın kapısında elpençe 

Benim arkamda bir 
başımda bir kefiye, 
bir fes onun üstünde 
Kıyafe,tim güzel değil 
böyle geziyorum. 

Ne ise lafı uzalm 
1 mektubu yazmarnın ası 

yiın: 
Sen, doğrusunu 

duğum gibi çıkmadın .. 
senin hem hocan, berıt 
nimdir. Sayemde 
gene saycmde 
servili, nargilcli, paşalı 
dm ve gene sayemde 
kırk koltuktan b,rinc 
dun. . 

Bütün bunlar senı 
Kendine fazla güvenir .. ~,.~~aııı 
sağa sola yazı 
Geçen gun de bir 
hakkında manasız y{l 
hatta onların aleyhinde 
Gerçi bu işi sağlığırn:dB 
mıştım ama senin gibı .. ,.~, • ..ı 
mıştım. Mcğer benim ııı. 
na olmu~, sağ olsaydı 
gösterdığin zaman ga·f··••cıf'l 
ler ve ncşretmemeni 

Benden sana nasihat: 
şeyler yapma, ve dı 
bir şükran borcu altlll 
nu tm~ .. 

Bak bir daha tekrar 
ler senden bir fayda 
Fakat sen Türklerden 
tin .. Türklerin hayatın_1 .• ...,,_,_,1 

rum diye yazdığın 
!erin yerinde bc>n 
degw il dü~man n dı nı ' . 
onlar cemile yaptılar . 
Eh artı k sen de dili ll ı 
san olmaz mıydı? 

Bu havadan 
yesini ne diye elinden 
ya: Bildiğim gibi 
ki daha böyle bir iki ~ .. , ....... 
Türklel'in dostluğunu 
Akademideki koltuğuntl ıı' 
sin.. Ve o zaman s' 
tup: 

•Bana ne oldu da bıtl 
cEski halimi hiç ~ 
Şarkısını söyleyere 

hanendelik etmekten 
İşte adamım, 
Sen, sen ol bir dah' 

karışma, sonra ipliğin 
rarladığm kapalı 

hekim kadar mühim bir m<'seledir. Ca
nınızın selametini temin bakımından 

chekim» in karşısındaki iktısadi vazi
yetiniz ne ise malınızın selametini te· 
min için a\ ukat karşısındaki vazixe1i
niz de odur. Öyle davalar vardır ki bun 
da devlet si7.den harç ve mas af alarak 
istıfade eder, avukat sizden ürret ala· 
rak müstefit olur, siz de hakkınızı is
tiİic;al edemedikten başka bir sürü mas 
raftan sonra büsrandan başka bir ne
t'ce alamıyarak kalktığınız yere dö -
nersiniz! Hekimlik gibi, a\•ukatlık ta 
kuvvetli bir meslek ahlakına, me::.lek 
vicdanına istinat ettiği zaman fa~ da 
veren bir meslektir. Halbuki zamanı· 
mızda dünya _ yalnız bizde değil, her 
tarafta - o kadar maddiyetçi olmuş'ur 
ki işimiz yalnız meslek ahlak ve de· 
danının himayesine istinat et.tiği za -
man halimizin harap olacağı muhak
kaktır Bilhassa Anadolu içerlerinde, hu 
kul.r malumatı az olan insanlar arasın
da avukata muhtaç olmak o kadar kor· 
kunç bir ihtiyaçtır ki, halk acı tecrü· 
benin birinden diğe!"ine uğraya uğraya, 
ne yapacağını şaşırmıştır. Bunun için, 
nasıl, halk kitlelerinin can selametle
rini temin hakımından doktorluğun 
halkla oum ticari alakasını birtakım 
yeni prensipiere oturtmaya ihtiyaç var 
sa halk ile avukatlar arasındaki müna 
sebet~ri de birtakım yeni prensipler 
üzerine kurmaya şiddetli bir lüzum 

Doktor gene soğukkanlılıkla: 

- Noteri çabuk çağırınız, ve akra
balarınızın da buraya Kelmesini temin 

-Hayır, ben gece yarısı uyandırı-! tohumundan yağ çıkarmak tecrübeleri 

bik mevkiine geçmiştır· 

lan tek budala olmak istemiyorum da ı yapılmaktadır. Tütün tohumundan çı- ı - Adliyemizde ilk 
onun için kendime şer ik arıyorum, di-ı karılan bu yağ rivayete nazaran fevka- limatnamesi hangi . 1 

yor. Iade lezzetli imi' ve yemeklerde de ia- 2 _ BaşbakanımiZ 
ediniz. Papa doktor Milani'den bahseder· •ı tirnal edilmeğe baflanmıfmış. Bu yağ- hangi tarihte, nerede 

vardır. Hasta hüngür hüngür ağlamağa ken: « O benim ruhumu tedavi edi- da nikotin bulunmadığı da anlaşılmış- Babası kimdir? 

başlıyor: yonı denniş. mış. 3 - Büyük Şefimit 
Görülüyor ki, bu işleri ve ihtiyaçları=::~:=:=:::=:=::=:::::::=:=:=:::::;::::::;:::::;=:::;::=::=:=:=:====::=:=::::::::;~::;:;~::::;~~=========~ şu satırlar bulunan 

)akından bilen Adiiye Vekilimiz Şi.ik·ır 
1
. ST ER . 

1
. ST ER 

1
. NA NMA! . söylemiştir? « . 

rü Saraçoğlu, avukatlığa dair yeni ha· j } N A N içinde Türkten gayrı 
11 zırlamış olduğu kanun rojesine bazı ye nad ederek düşmanlar 

ni esaslar koymuştur. Bugünlerde üze- Falih Rı/kı Atay Uluı gazeteıindeki ((Fıkra>> iı'm- j c-- Viyanadaki Arif Efendi münasip değildir!• diyordu. Anadolunun, Ti.irkl .. 
1 ri:-ıde son telkikierin yapılmakta oldu-ı li küçülı aitununda kf Jriiçük hikaye ile bir küçük İngı1tere ise, biraz sonra, Fransız taraflısı Ali Paşayı İs- rüyen çürümüş goıg 

ğundan bahsedilen •bu projedeki yeni mülahtuG lıaydediyor. Miiüıhaza fU: tanbula getirtip, yerine, kendi taraflısı Reşit Paşayı yol- Türk vatanından tareli 
esaslardan biri, halka meecani olarak 1 eBu fıkraları, son hazin t-ezadlara \'armak için yazma· lattı. denize dökülmesindell 
hukuk rehberliği yapacak «adli müza dık: Fransızca Le Jour gazetesi muharririnin, Türkiyede, * bir harekettir.» 
heret teşkilidir. Bunun çok gü~ hala niçin devam etmediğine yanıp durduğu tatlı za- Meşrutiyetteyiz: Çar elçilerinden Çarikof, Büyükdere ( 
zel bir fikir olduğunda şüphe yok- manların hangHeri olduğunu göstennek için hatırlatıyo- deki elçilik binasının önüne telgraf direği konmasını is- * 
tur. Fakat, muhtaçlara meccani olarak ruz.• ~ temiyordu. Bizim şimdiki doğu vilayetleri umum müfet· (Dünkü sualleriJJ 
yardımcılık yapacak olan bu büroların Hikayeler de pnl4r: ti<:imiz Tahsin U zer, o vakit, Beyoğlu mutasarrıfı idi. ı - Milli Müdafaa 
hizmetleri acaba ne dereceye kadar gi Ç.ar'ın m~hur elçisi Mançikof İstanbula geldiği za- Elçiyi yatıştırmak üzere Büyükdereye gitti. Çarikof Özalp ı880 yılında 
dccek? Bunu bilmiyoruz. Fakat, gönlü- man, Sadrazamı ziyarete gitti. Osmanlı Hariciye Nazırı merdivenlerden inerken, kendisine haber verdiler. Hid· muştur. 
müz istiyor Iri bu, ölçü kabil olduğu Fuat Paşa, odasında, kendi ziyaret sırasını bekliyordu. detli hiddetli: 2 - Mondros 
kadar geniş tutulsun. Gerek muhtaçla- Elçi sadrizamın yanından çıktı; fakat Hariciyc,: Nazınna - Mutasarrıf gibi küçük memurlarla mı görüşrneğe Gazi Ayıntab, Urfa, 
rm ölçüsünde, gerek hizmetin nisbetin- uğramaksızın, kapıya doğru ilerledi. Yanındakilere söy- kaldım? diyordu. havalisini ilk olarak 11:J1S 
de kendisini göstermesini çok temen· liyordu: * Mütarekede bu Çarikof İstanbula hicret etti; aç kal işgal etmiş, bilahare 
ni ettiğimiz bu genişlik, eğer küçük - Hariciye Nc.zırı bir Fransız taraftarı imiş. Öyle a- dığı için geçim parası bulmak üzere, Tahsin Uzer'in ço- sızıarın işgalleri aıtıni 
bir harç mukabilinde birtakım takip damlarla görüşemem! cuğuna ders vermek ricasında bulundu. 3 - Umumi Harbill 
işlerinin ifasına kadar gidecek olursa Fuat Paşa müteessiren istifa etti. * Geçen sene Ankara Palasta bir Rus birkaç resim devletlerle imzalanall 
Adliye Vekilimiz milyonlarca insanın * satahilrnek için, otel müdüründen ricada bulunuyordu. dır: r 
d . • h K d' · .. 1 takd' tt' 1 Osmanlılarla SeV aımı surette ayır duasını kazanacak Viyana kongresi esnasında Fransa, kendi tarafındım en ını şoy e ım e ı: · 
tır. Böyle bir iş, Cumhuriyetin bu me.m olan, Ali Paşayı murahhas göndertmekte ısrar etmişti: c- Ben Çarikof'un yeğeniyim!• 1920), Almanlada V 
Jeket halkına şimdiye kadar yapmış ol-l 1 ST ER 1 NA N 1 ST ER 1 NA NMA f ıı919 ), :h•usturyalı 
duğu iyiliklerio en büyüklerinden biri 1 ( 1 O eylul 19 1 9 ), 

(Devamı 12 inci sayfada) L-----------------------·----------------------_J (27 tcşrinisani t9ı9)· 

* 



14 İkindkanun Sayfa 3 

Adiiye Vekilinin avukatlara hitabı Yunan Kralının lspanyanm 
V u k a tl a r d ü n Ad 1 iye V ekTI i n i n Ankara seyahati k t 1" . . • ::~ü:i:ı;:;~~~l 

riyaseti altmda toplandılar ~::a!ad~~~~:rJu~t::· on ro U IŞI Antaky.::::n::: ::.: .. : 
4d[" v; k hararetle bahsediyor]ar Hitler müstemleke elde 1919 yılında yapılmaya başlanıp 

zye ekili: "Kazançlarını adaleti oyalama la L t d J t k du··nvava du'"zcn vereceg-ı· ı"ddıa' olur.·•::ı 
k 

ondra 13 (Huausi) -Atina- e me en spanyayı er " " ..... 
arayan avukatlar artık meslek/e barınma d bild Ba ek'l meşhur muahedeler serisinin doğur • an . irildiğine göre şv 1 eimiyecekmiş 

imkanlarını bulmamalıdırlar" dedi Met_sksas, hugün, Türkiyenin A- R 13 (AA ) l . 1 muş olduğu kötü miraslardan biridir. Ank oma . . - spanya ış e- Nasıl ki bir zamanlar, Almanya için sı· 
lt k ara, (Hususi) - Yeni Avukat-' proje avukatlara mesleğin vekar ,.e tina elçisi Ruşen Eşrefi kabul et- rine karışmamak hususunda İngiltere· lfıhlanma müsavatı, borçlar meselesi 

reanunu P~jesini gözden geçirmek haysiyeityle telüi mümkün. ~lmıyan mi1r. nip teklif ettiği kontrol hakkındaki 1- falan filan gibi gene muahedelerdtn 
atıar ~~h.~Iıf ~rolardan gelen c.vu- her türlü hal ve haroe~ettcn ~ç~ınap ct- ki devlet adamı arasında yapı· talyan cevabı, Almanya ile müşterek doğup ta müzakere yoliyle halledilemi· 
'" •

1 
gun Adlıye Vekili Şükrü Sa· rnek vazife ve saliıhıyetlennı adalet lan konuşma uzun sürmüştür. Bu b h' 1 verek emri vakilerle nihaycte erdiri-'ıog unun · . ' k 'f , · t' 1 ir ma ıyette o mıyacaktır. Maamafih, " 

1 Yap 
1 

rıyasetı altında bir topla'1 icaplarına uygun olara ı a 'e ıs ıma konuşmaya büyük bir ehemmiyet bu, Roma ile Beriinin noktai nazar te- len birtakım fena miraslar var idiyse, 
ıda m~.~r?ır. ~dliye Vekili, bu top eylemek veeibesini ta~il eyle":':iştir. atfedilmektedir .1 • cakl ... Antak'1ıa ve İskenderunun vaziyeti de 

'ek'l d u.hım bır nutuk söylemic:.t~r. Davacılar arasında ıkı sınıf muvek· o·~ ·ft y K 1 atı erı yapmıya arı demek degıl- Tu'"rkiye için öyledir. Türk Cumhuriye 
ı em t' 't 1 ıger tara an unan ra ı d' B" b.'t"n b k d 1 T 

«Eld . ış ır. ki: kil vardır. Bunlardan iyi niyetli o an- Yorgiyos'un ilkbaharda Ankarayı 1 ır.d utasneubuir düacışünaceır. tng~kı~ nota- ti şimdiye kadar sulha olan sarsılmaz 
\Uk te~ proJenin en bariz hususiyeti lar dürüst Ve seciyeli bir aYukat arar. . . C sı, os T ve esrı ı mesa- bağlılığını göstermi§tir. Zamanın değiş 
rı: lıgı fmıme hizmeti mahh•etinde Doğru yolda yürümiyen bir ,·ekil onun ~ıyar~t. edeceği ;e T?.r~ı~e u~- iye müsait bir şekilde İtalya~ hariciye· mesile birtakım durumların deği§mcsi 

Uki :ıe~ addetmi§ ve avukatl~rın hu için a§ikfır bir tehlike arzeder. Halbuki hurre~sı. Atatürk e ınulaki olaca~ı si tarafından tetkik edilmektedir. de bir zarurettir. Fakat bu durumların 
eti ılgı ve tecrübelerinin adalet hiz· bütün ümitlerini adaleti aldatmaya b abe~ını veren Atina gazet.elerı, Londra, 13 (A.A.) - Niyuz Kro- değişebilmesi için vaziyetin alakadur· 

lene ~hsisini, mesleğe gaye olarak bağlayan davacı tezvir yolunda maha heukzl ıy~retten çok mü him netıceler nikl gazetesinin muhabirine göre H it- larca büyük bir hüsnü niyet ve samimi 
li muş olmasıdır. reti olan şahıslara başvurur. Türk avu e.~ıldiğine işaret et~kten son- fer General Faupelin «Frankoya 10 bir anlaşma zihniyeti ile gözden geçi· 

ir ~~vukat mesleğini tasvir ederken katlığı bu türlü davacı!arı .d.a~a hü~s: ra, ~1urk- Yunan dos~lugundan ha- bin kişi lazım olduğu)> hakkındaki be- rilmesi Uızımdır. Antakya ve İskcnde· 
ları: ~rtr~~i çizer. Kendisin! ma ranla karşılaştıracclt bır disıplın te§nı rare e bahsetm*ektedırler. yanatma <chayır» cevabı vermemiş ve run için muharebeyi bir vasıla olarak 

.ataıa ınudafıı, adaletin müzahiri latına malik olmalıdır. t telfıkki etmekten uzak kalmak mantııd tın tami · . ' ·t h k · ı· zla n fakat buna mukabil <c spanyayı ancak b -ola rcısı ve yetimlerin hami A\·ukatlara aı a ve ım ıya n Atina ]3 (Hususi) _ Başve- dir ve Türk sedyesi kadar u mantıgı 
A karak tasvir eder. genı'şletı'lmes'ı kazanç imkanlarını ar~- k 1 müstemleke elde ettikten sonra terke- kavramış bı'r başka seeiye bulmak muş 

4l.f rı .. ~ı i Metaksas dün eski siyasi parti İnkıla~ ar, tıracak avukatın vekar \1e haysiyetlni deceğiz)) demiştir. küldür. Bu dava, Milletler Cemiyetine, 
p şeflerini kabul etmiş ve hükumetin l 1 F tiauc:! 

0
,_ hYapmış, yeni bir reJ"im kur- koruyacak mu"eyyideler de manevi hu Londra 13 (A.A.) - spanyo a- gene bu cemiyetin ll inci maddesine 

" J.<~O siyaseti hakkında kendilerini ten- H 1 d 
0 

;. ... ,_

1
t er yerde avukatlık mesleği- zuru temine yarayacaktıı::. Bundan baş sının tamamiyeti hakkında it er tara .. dayanılarak sevkedilmiştir. Bunun ma 

~ı abın 1 eb vir etmiııtir. b d k A t k ı· k aruretı . ~sas arına göre tanzim ka hastalık, malUliyet \'eya yaş s e· T fından verilen teminatı ınat uat mem- nası şu ur i n a ya ve s enderun 
ıet h Venlıniştir Dog-rul k eza b' 1 1 1 r ve ölen avukatıa- Bu toplantıdan sonra hiç bir nunı'yetle karı::ılamıı::tır. Matbuat veri- meselesini halletmek için Milletler Ce· 

sayı} cıye er meslekte za· nn aileleri için düşündugumuz mes ek te ığ neşredilmemiş o ma a e- len bu sözün filiyat ile teyit edileceği- miyeti konseyi ittifakla karar vermek <! liyet ve se . • h u ve n ıy e ça ışmayana .. w.. .. 1. ı bl' 1 ki b y T 

bu an Vası:flardır. Fakat hiç bi· sigortası onlann istikbal hakk~daki raber, Parti şeflerinin hükumet si- ni ümit etmektedir. mecburiyetindedir. Ve bu rey ittifakın.. 
lduğu ka~rur:t kendisini avukathkta endişelerini hertaraf edecek mahıyet - yasetini tasvip ettikleri anlaşılmış- Bomban:lıınarulan Ölenler da Türkiyenin reyi de dahil bulunmak 
ebepıe a ; Şiddetle gösteremez. Bu tedir. tır. Cebelüttarık 13 (A.A.) _ Asile- gerektir. Farzı muhaı olarak bütün aza 
.aınUslu ~ at: «Söz söylemesini bilen Kazançlarını adaleti oyalamakla a- ._ _____________ ...; rin ell&,rindeki iki kruvazörün pazarte- Türkiye aleyhine rey verse de Türkiye 
Bundan bam. diye tarif edilmiştir. raynn avukatlar artık meslekte barın Nuri Conkerı· n bu karara muteriz kalsa, İskenderun 

' ·n hUsus· aşka, hiç bir meslek fert- mak imkanını bulmamalıdır. si günü Malagayı bombardıman etme- davası olduğu halde kalır ve bittabi 
arı katışrn\hay~~ın? bu derece yakın Yakın bir istikbalde varmak istediği Cenazesi merasimle leri neticesinde 30 kişi ölmüş ve bin- müzmin bir irredantizın'e yol açar. An-
•f ve nıe 1§ d7g~dır. Vatanda§ın şe- miz ikinci hedef de mahkeme veya res den fazla adam yaralanmıştır. takya ve İskenderun Fransa için bir ya 

~ aeslek cdinfa~tını müdafaa vazifesini mi dairelerden çıkan ve üstünde şüp· kaldırıldı §ama meselesi değildir. Fakat Türkiye 
!cıye, doğr:::;ış olanlardan yüksek bir he toplanmak istenen herhangi bir i- Generaf Görnin için bir kısım ırkdaşlarının mukaddera 
aha tabii b' \lk ve neznhet aramaktan şin avukat elile yapılmış olmasının öğ Ankara 13 (Hususi) -Vefatı bü- O t\ meselesidir. Vaktiyle Lübnanda §U 

İ te bu 1iJ~Y olabilir mi? ı renilmesi o şüpheleri silmeğe kafi gel- yük teessür uyandıran Meclis Ikinci J f b l veya bu şekilde harsi menfaat temin 
tnulahnzalnr ilcasiledir ki mesidir. C S an U Q etm aff k 1 F e Reisi Nuri onker'in cenazesi bugün eye muv n o an ransa, büyük 

) Ine• u ·~1·--M--.-.-f---t-t• ı•k büyük merasimle kaldırılmıştır. Mer- Gelecekmı·ş harbin neticesini fırsat bilerek ve sırf 
H B 

bu menfaatlere dayanarak Lübnana ve 'mu e ış ı humun namazı acı ayram camiinde 
Ank 13 S 

dalayısile Suriyeyc el atrnışsa, maazal-
kılınmıştır. Merasirnde Meclis Reisi, ara - öylendiğine göre ge· 

n.,. ----- ------- Gö lah dünyanın bir ucunda her nasılsa 

7 
•Aıll11!i Mü-~!etfiti!ler to~nlantısında yeni bir ~aşvekil, yek.iller, meb'uslar, büyük neraı ·mig önümüzdeki ay içinde tavattun etmiş birkaç Fransız bulun-

lll.a~,·'Mu··:ı Jli • .v r / i k. l•f • • bır halk kıtlesı bulunmuştur. Asker, refikasile. birlikte İstanbula gelecek-tir. d k k' d 1 . ı.. ... , e fzslz'l. da 1lB kuru LnaSl e l edı/d1 General ıtalyadan seyahatine İstanbul sa, erne ı orayı a e e geçırme~ 
A k '5 H. 11 polis ı'nndnrma, müfrezeleri cenazeyi Fransa için bir icap olacaktır. Bu tak-n ara 

1 3 
-- • . • istikrunetinden devam edecektir. 

tl n) -U (Hususi muhabir.miz -ı rer derece terfi hakkı verilmesi, lise takip etmişlerdir. Cenaze Hakimıyetı dirde, hududunun hemen kenarına bi· 
a görüşü::~i ınufet~ış1er toplantısın ve orta m~ktep bul.unmıy~n ~erlerae- Milliye mcyd~~ın·ı~·takip ~derek Mec- Ziraat Bankası muamelat tiş~k, fakat suitalihle kendisinden bir 

.~or ve huı· 1 lere daır hazırlanan ra· f ki çocuklatın Mnarif Vekaletı hesabı- lis önüne getırıldıgı vakıt durulmuş, zamanlar zorla ayrılmaya icbar edilnıiş 
,ır. a a Başvekalete verilmi§· ;na mecca~eı: ~kutulması esasları ra· tabut top arabasından jndirilerck ce- şefi tevkif edildi bulunan binlerce ırkdallı yetim ve hi-

l 
naPorun 'ıht· porda ilerı su:ulmektedir. naze otomobiline konulmu~tur. Ankara, 13 (Hususi) -Ziraat han mayesiz bırakmamak, Türkiye için di! 

ıv tt'-· H lk ayagına ucu 1 bir icaptır, hem de haklı bir icap. 
nci 'Urnum· a : . ıgı esaslara göre a. ın ' • . z ma getirmek Merhum Şehitliğe gömülmüş ve kası muamelat Şefi Rıfkı, banka mu- İ~in aldığı §ekil şu halile daha vazılı 

: Üdnhi} V::ın1 ~~=t~ şlik mıntaka- için ık~s::ı.dı. ted~:_rle~l ~ınması, kaza kabir başında Umumi Müfettiş Tah- amelatile olakadar olmıyan bir sebep- bi~· surette anlaşılıyor. Bütün dile~i· 
w. kÇÜncü ~um~ a~·'rBi~li~ Ve Muş ml erke e~ı:,~nyı~;ıy~ye ~~ .~1 ukza~ bu· sin Uzcr ile bazı zevat nutuklar söyle- ten dolayı tevkif edilmiştir. Yakında mız, Fransanın, vahi iddialar peşınde 
ır A ~ r . . mu ettı§lıktcn alı- un ması e goru ece luzum . . 1 dl' · · ek d k k üı re ı vı ~yetindcn mürekkep ol- ve ihtiynca göre yeniden kazalar leşkıl mışlerdır. ınese e a ıyeye ıntıkal edec ve uw oşma ·tan vazgeçmesidir. Bunu ondan 
:Urulınas 'Y nı bır umumi müfett'şlik olunması, tam te~üllü nahiyelerin y; ruşmasına bnşlanacaktır. (Devamı 12 inci snyfada) 
~~~~~d~~~edi~ ~~lli~~,M~e~~ürl~~inm9 Başvekilve ehilkr ===~~==~=================~ 
ma etm muhtelif mıntakalarm· şe ve terfı kademesı malfun bir mes- Şehrimizde . 
l'neks~: d~vlet bütçesJıden tem'n ]ek haline geti:ilme~i istenilmektedir. (Baştnrafı ı inci sayfnda) r rs s 
ınanlar k ~tıyle yatılı ve kuvvetli . . ~ ufus l§lcrj Kendisine refakat edecek olan ha- L abahtan abaha 

ç tnas
1 

oy ıncktep ve pansiyonları Yenı bır_ nu:us yazımının yapılması - N • muh i t ı· kk ı ' riciye katibi umumısi uman Mene· 
1 J 1 ac r evlcr· . ı- muasır e u ·ı ere uygun yeni bir n" 

ı eller 1 ınşasının sa n k k 1 u· men ci o ~gl u da buradan ayın on beşi n-
• ehe~ .e Japtırılmnsı, Halkevleri - fus anu?u .P arı ması, nüfus teşkiltı 

1 
oç 

1 
ınıyet verilmesi ok d la tının yenı nufus esasına göre kurulma de hareket edecektir. 

:Utt 1 nrak halka ga 
1 

, uma 0 a sı, vali, kaymakam, nahiye müdürü ve Başvekil Canevreye gitmiyor 
~rulJna ı , ö~ z~ ~:e mccmua ~- diğer Dahiliye memurlarının maa la-tın~ el k gretıcı fılm ve temsıl rının arttınlması çareler· . ş Ankara 13 (Hususi) -Bugün ak-

ı · onnıası b'lh ının araşhrıl- L b gazete1erind 1 t 1 erıne gôndc . ı ı assa Şark vila· ması raporun ihtiva ettigi esaslar mo şam ve na cr e sme n-

l
.Jil}-) n1ecck ml'murlara bi· yanındadır. !,nünün İstanbuldan Cenevreye gide-

.• ·- ceği yazılmıştı, burada yaptığım bütün 

artografi İng;lterede tahkikat-ı rağmen Bnşvekilin Cenevre-
Ve 't .. rkler ye gideceği hakkında en ufak bir ma-grip salgını lumata rastlayamadım. Akşam muhn-

~aYan Af - birinin verdiği bu haber külliyen asıl-
takd" l efn konferansı Bir haft~ içinde 768 kişi sız olup Ankarada gülünç olarak tav-

Ce ır e karşılandı grıpten öldü sif edilmiştir. Haber tamamen yalan-
,... nevre 13 B dır. larnet İnönü lstanbulda üç gün 
'-<l0.rafy -. ayan Afet Cenev- Londra 1 ') (A A ) G · ı a a cernı . - · · - rıp sa gını kaldıktan sonra Ankaraya dönecektir. 

n top} Yetı tarafından hazır- Jngiltcrenin. _122 _büyük şehrinde f'l'e- Adil 
t . an tıdn T" k K d ~ ısın um ur artografı Piri çen hafta ıçın e tGS kişinin ölümüne V 

dığı k unı bahriyeye ait 1513 de sebep olmuştur. Bu ölüm vak"oların- Heıeti eki!e toplandi 
nun} r V • d'-· l · 1 5-8 · 1 '} (H A) Vek'll b ' Bene b . e çız ıgı ıarıta a:r dan • o ı n~ı t~~in cenubu şarki- Ankara ususı - ı er ey -

Un ke f' ~ t rıhlerde Kristof Kolom· sinde kaydedılmı tır. eti öğleden sonra toplanernk muhtelif 
d ııı ınüt k' n a p k · ıp Amerika hak- ,r işler üzerinde müzakeratta bulunmuş-

a uy nd rnufassal ve büyük bir ala- r. ercanl!a bir dük an yatıdl tur. 
ırıcı pr . k . "~rrni t' 0~ sıyo~lu bir kon- Bu .sabah saat 6 ,34 de Mercanda b.r FranSIZ Başvekili P?r.!:e döndü 

ilminin ır. ayan Afet, Kartog- d likkandan ) anqın çıkmı~. dükkan ve l . . _ . . 1 
t ld o tarihlerde Türklerde iç ndeki eşya tamamen) antiklan sunıa 1 r~ c:,. 1 ~ (lhluc;t ıc:ıb) ~ ~ ; ~Sil B Ru n 

ı o uğunu .. d ıiilmü oo: tiır. Yangının b b '- . tu ., , ı . t r" ::ı e u un u"'u an '1· 
ı tru" h . ve o vakte kndar son ' se c ı ı ,;ll\,· 4 ·ı h k t • . ..4. •ı . R y arııula 1· d tahk'kat yapılmaklad { .. ~1- 'n :r.ft-!'1 yaya ıre ·e elm ~ t . r. 

rı. eisı'n Y"' ~ın en mükemmelini .ın n ' ır. b h P · t b 1 

ı .. - · · · · - · · "' .. ·. · - . · · : ·--- ~ · . 'JI.t Blum yarın s-.. ~ ar s e u . u· 
:SS\ e ıllerle k Ptıgını Vesaike müstenit çok Cenevre unıversıtesı profesörleri _, C h .. Löb - - l..~ onfc b" "k b' laka na~..ut ve um urreısı ronun u.:ış· 
d' Bu konf ransında göstermiştir. nezdind~. uyu ı~. a . ~y~ndınnıt Jr..ruiliğl n!tır.da yapılacak kab'ne top-
ıl eransta hazır bulunnn bir ve kendısıne teşekkur edılmıştır. lanhsına ~lirak edecektil 

Arkadaşımız Sadri Ertem kitap 
derdini tazeledi. Bizde kitap niçin 
okunmuyor? Bunu tahlil eden ar -
kadnşımız derde teşhis koymadı. Sa· 
dece Tanzimat devrindenberi bizde 
münevverlerin hep bu şikfıyeti tek
rar ettiklerini söyledi. 

Ayni mesele üzerinde duran mü · 
dekkik Hasan Ali de aksini iddia et
ti. 

- c.Serveti Fünun edebiyatı za -
manında basılan halk romanları çok 

l
l okunmuştur. Hattiı bunları basan 
1 üstadmuz Alırnet İhsan cAvrupada 

ı ne gördüm?» isimli eserinden 800 
tanesini kendi sattıktan başka geri 
kalan nı da 250 nltın liraya toptan 
bir kitapcıya devrettiğini söyledi. Şu 
hald(' ötedenberi kitap okunmad.gı 
idd iası doğru olm~ dedi. Ben de 
bu işin içinde yirmi dört sene çahıı
nu5:, zeteci l'~. muhnrrir 'k, tfılıi
rk e m.;ş er::ıektarlard n oldun-um 
iç"n k naatimi söyliyebilirim. 

ı 
B':zie kitap ı-atılmıvor değil. sa

tı1ıyor. Fakat nüfusumuza ve mü -
nEo'V\"CC' tab3kanm kesafetine göre 
bu satışlar b;zi tatmin etmiyor. 'Be
nim en çok satılan romanlarımetan 
yalnız. bir tanesi üç defa basılmış ve 
on iki yıl içinde ancak altı bin cilt 

Kitap 
satılmıştır. Bu ilk hamlede göze bil
yük görünür. Fakat memleketteki 
münevver tabakanın şöyle üstün 
körü bir hesabını çıkarsak yekün 
küçülüverir. Bir kere resmi istatis · 
tildere göre memleketimizdc yt.'<li 
bin kadar lise, orta mektep ve yük
sek mektep muallimi vardır. İlk 
mektep muallimlerinin yekunu on 
üç binı aşıyor. Demek sırf fikir ve 
tedris hayatında salışanların yekıl
nu yirmi bini buluyor. Buna ordu
nun müncvver tabakasını. mcm· 
leketin serbest meslek sJhiplcrinı ve 
bilhassa iyi tahsil görmü~ kadınlan 
n:ıve edersek yekfın. ellı bini geçer. 
Bu elli bin birinci kategori münev _ 
verler on iki yılda bir eserden an • 
cak altı bin cilt almışlardır. Bilmem 
kı bu tirnit vcricı bir netice mıd r? 
Şunu da iUıve erle) im ki bu balı· 

scttığım o e~cr iç'n Türkiyede ,k 
drfa al: mC'rıken .eklfımlar yapıl -
mış ve bu yekfın ancak bu sayede 
tem~n edilmiştir. Bunun haricinde 
ü tat arkada ' rımızın bir çok kıy -
ınetli eserleri bu yeki.ınun dörtte bi
rini bile idrak edemernişlerdir. 

Elimizde böyle mikyaslar varken 
kitap okuncuğunu nasıl iddia ede-
biliriz. Biirhan Cahit 



Sahtekarlık davası 

6 mevkuf t~hliyelerini 
istediler, fakat talepleri 

reddedildi 

Dün Ağırceza mahkemesinde bir 
sahtekarlık davasına bakılmıştır. No -
ter kfıtibi Şefik, tüccardan Ali Haydar, 
vapurcu Mahmut Lfıtfı, Rifat, Nazmi 
\"e a\'ukat Meleti davanın suçlularıdır. 
Ve hepsi de mevkuftur. 

Evvelce de yazdığımız gibi İstanbul 
da ölen Sava isminde ihtiyar bir Ru
mun guya terekesini alacaklılardan 
kısmen kurtarmak için tanzim edilen 
senetierin sahte olduğu, seneHerdeki 
imzanın okumak yazmak hilmiyen Sa
vaya ait olmadığı anlaşılarak alakadar 
lr hakkında ıak.bat yapılarak iş dğtr 
ceza mahkemesine kadar intikal etmiş
t.r. 

Maznunlardan Şefik mahkemeye h ir 
istida vermışt ır. Ve ist ıdada: cS~ııet 

yazısı Meletının elyazısıdır. istiktap ya 
pılmasını istıyorum.» diyordu 

Sahte senedi şahit diye ımıalayan 
maznunlardan Rifat ta: 

- Ben sened! konturat diye imza et 
tim. diyordu. 

Müddeiumumi de Meletinin yazdığı 
senetler hakkında istiktap yapılmasını 
istedi. 

Avukat Meleti bu işlerle alakası ol
madığını söyliyerek tahliyesini istedi. 

Mahmut Lutlinin ve Ali Haydarın a
vukatı Sadi Rıza müvekkillerinin tah
liyesini istedi. M~leti ve Nazrni de tah 
liye talebinde bulundular. 

Muhakeme on dakikalık bir müzake 
reden sonra senetierin ehli vukuf ta
rafından tetkikine, mahkeme azası 

Muhlisin naip tayinine l\arar verdi ve 
iş henüz tavazzuh etmediğinden tahli
ye taleplerinin reddine karar verdi. · 

Ruam mücade~esi 
Ruam mücad~lesine devam edilmek 

tedir. Baytar müdürlüğü tarafından 
yapılan mallein arneliyesi nihayete er· 
miştir. Üç aydanberi de Fatih hayvan 
hastahanesinde yapılan kan alma ame 
liyesi de bitmek üzeredir. Müracaat a
dedi azalmıştır. Burada çalışan me -
murlardan bir kısmı Üsküdar küçük 
sıhhiye baytar mektebine nakledilmiş 
ve çalışmalarına orada başlamışlardır. 

Talebeler için 
Umumi diş 
Tedavisi 

Profesör Kantaroviç 
V ekalete bir rapor verdi 

Dişçi mektebi profesörler~nden K~n 
taroviç bütün mekteplerdekı t~lebe~ın 
dişlerinin esaslı surette tedavı.Y:. muh 
taç olduğunu ve bunun da buyuk teş 
kilata ihtiyaç gösterdiğini zikred~rek 
bir rapor hazırlamış ve Maarif V~
kaletine vermiştir. Raporda bu leşkı
latın kurulması için Avrupada bazı ha 
yır müesseselerile temaslar ya?arak 
para eelbedilmesi mümkün oldugu. ~a 
anlatılmıştır. Vekalet Kantarovıçı? 
verdiği bu rapor üzerinde esaslı tetkı
kat yaptırmaktadır. 

Ecnebi hayır müesseselerile temas -
ları bizzat Kantaroviç yapacaktır. Bu 
takdirde bütün talebenin ıhtıyacına ce 
vap verecek büyük diş dispanserleri 
vücude getirilecektir. 

Yoksul çocukları 
himaye 

Cuma günü partide bir 
toplantı · daha yapılacak 

Halkevleri, maarif, çocuk esirgeme 
kurumu, mektep hımaye heyetleıi, 
Kızılay kurumu ve bu sahada çalışan 
diğer te~ekküller cuma gününe kadeır 
üçer mümessil intih.ap edeePklerdı r. 
İntihap edilen bu mumessıllcr cuma 
günü saat 17 de parti bın~.sında valı 
ve belediye reisi Muhittin Ustiinc!ağın 
• riyasetinde toplanarak mu:k :vedekı 
talebelerin iaşe ve giydirilmelen husi.l 
sunda görüşec~klerdır. 

Karaman mahkemesi azasını 
, davet 

İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumi 
sinden aldığımız bir tezkere, Karaman 
mahkemesi azasından olup İstanbula 
geldiği anlaşılan Nazımın hemen ma· 
kama müracaat etmesi bildirilmekte -
dir. 

KOçOk Haberler 
Ünl.ersiteliler Uludata Gideceklre 

Üniversitenın sömestr tatlllnde kayakçılı
ıta heveskAr talebeler Profesör Ralmbach'ln 
rlyasetı altında ve bir kafile hallnde Uluda~a 
kayak sporu yapmaga gldeceklerdir. 

Askerlife Davet 

Tarihi Olmıyan Evrak imha Edilecek • Dairelerde eski lt~~ıUa.rdan tarihi kıymet-
leri haiz olmıyanların ayrılarak yok edUme
si hakkında vilAyete emir gelmiş ve Mck-
tupçu Osmanın rlyasetı altında bir tomts
yon teşkU edUm.Jştir. Tarihi kıymeti haiz o-

Kendisine i cra me ın uru 
süsüveren bir sahtekar gizli 
fabrika da işletİyormuş 

Dün sahtekarlıktan suçlu Kiyork 
Fındıkliyan isminde bir atıamın evin
de arama yapılırken evin maliyeden 
gizli olarak boya ve cila fabrikası ha
linde kullanıldığı görülmüştüı;. K i
york kendisine icra memuru süsü ve· 
rerek Mercanda ökçeci ve boyacı Ay
kara gitmiş, bir müddet evvel ayrıldı
ğı ortağı İstefanın alacağını tahsil için 
geldiğini ve eşyalarını haczcdcceğini 

söylemiş, paranın yirmi dört saat zar
fında ödenm~~ini istemiştir. ~yka~.~pa 1 
rayı birkaç gun sonra vcrecegın ı soyıe 

miş, fakat gelen icra memurundan da 
şüphe ecferek polise haber vermiştir. 
Dün FındıkUyan dükkana gelip alaca
ğı tahsil etmek üzere iken polisler ta
rafından cürmü meşhut halinde yaka
lanmıştır. 

Gedikpaşada Emin Sinan mahallesin 
de Şerif sokağındaki ı ı numaralı e
vinde arama yapıldığı zaman da cila 
ve boya fabrikası olarak kullanıldığı 
ve işçiler çalıştırıldığı görülmüş, böy
le ikinci bir suç ta tesbit edilerek hak
kında bu noktadan da takibata başla

nılmıştır. -------
Sir mühendis muhakeme ediliyor 

Dün birinci ceza mahkemesinde dev 
lel malını evinde kullanmak madde
sinden suçlu olarak mevkufen eski Os 
maniye telsizi başmühendisi Kemalin 
duruşmasına başlanmıştır. 

Halen Ankara telsiz mühendisi olan 
K , 1 u"idan 3,5 sene evvel Osma
nı\ e ı t. ,.., . lınde mühendislere mahsus 
sli.kn cıd ı> otuı u rken odunsuz kalarak 
tt> • .-:ı> ;.ı • h:r ıent•ke gazı gaz sobasın
d e:ı ıs ~ıhlak eım.ş ve keyfiyet ihbar edi 
IL .. ~k hakkında Şuıayı Devletçe lüzu
nıu muhakeme k..ırarı verilmiş ve Ke
mal hakkında bırıncı ceza mahkeme
sınde hukuk ddvası açılmıştır. 

Dün vak 'a 7 i ınanında Osmaniye tel 
sizınde elektrıkçı. ambar memuru, an
h'n m~>mU!'U o.drak müstahdem bulu
nan kımseler ş::ıhıt olarak dinlendiler. 
Şapitler Kemalın süknasına bır tene
ke gaz gittığını söylediler. 
Sııçlunun a\·ukatı Sadı Rıza bu :şin 

b:r . "H mahıyetinde olmadığını, o -
dun bıttiği için gazın yakıldığını, mü
vekkili Kemalin bu kadar ehemmiyet 
siz bir şeye tenezzül etmesinin varit o
lamıyacağını ileri sürmüştür. 
Duruşma suçun vasfının tayıni ;çin 

başka güne bırakıldı. 

Takas suiistimali davas1 
Dün üçüncü ceza mahkemesinde ke

reste takası işinde suiistımal yapmak 

• Bu akşam S A R A V Sinenı 
Viyana oper~tlerinin kraliçesi ve 

MAGDA SCHNEiD 
Pı\UL HOHBlGER - WOLF ı\LLBACH HETTY 

ile bütün Viyıına kııbarelerınin iı;;tirakile teııısıl • 

BEBEKLER PERI 
( Puppeııfee) 

zengin ve muhteşem musikili film için yerlerinizi 
lllvetem FOX J~RNAL bUtgn dUnye 

B EK AR 
Mon» Goya-Pizella- Gabaroclı -

(Fransızca) Şarkılar - Revoıer -

TÜRK SINEM. 
Yarın akt;-aından itibaren 

Tehlike - Kan - Ateş - Heyecan -

CiNAYET MASA 
Y ann . ~atinelerden 

1
• p E 

ıtıbaren 

~ehir tiyatrosundan Dün Galata da·-·""' 
Kazanç vergisi Bir katil yalı 
isteniyor Bir buçuk sene evvel 

Maliyece, Şehir Tiyatrosu kazanç zıllar köyünde ~itap~ı '
vergisile mükellef tutulmuştur. Mües- Hızın öldürüp 2n00 }ıra .. 
sesenin: ~ar mikta~ının tesbiti için, s~- suçlu ol.an ve yakaland~~~~ 
nelik bılanço suretı ve masrafına mu- tanın elınden kaçan BaiP"" 
teailik evrakı müsbiteler tetkik edil- lstanbulda bulunduğu 
mektedir. Vergi tetkik komisyonunca Galatada bir kahvede 
yapılan bu incelemeler neticesinde, lanmış, müddeiumumili&e 
Şehir tiyatrosundan alınacak vergi miştir. 
miktarı tarh edilecektir. 

Şehir tiyatrosu her sene bütçesini 
zaraıia kapatmaktadır. Belediye bu 
noktayı ileri sürerek, Şehir tiyatro
sundan kazanç vergisi alınması icap 
etmediğini bildirecektir. 

T or ik azaldl fakat ham si bol 
Havaların muhalefeti yüzünden to

rik balığı çıkmamalctadır. Buna rağ
men tor:ik almak üzere. limanımızda 
dokuz ecnebi vapuru bulunmaktadır. 
Dün balıkhaneye 200 çift torik gel
miş, çifti 50 kuruştan satılmıştır. 

Bu hafta içinde kalkan da gözük
meğe başlamış ve balıkçıları sevindir
miştir. Hamsi balığı çok çıkmakta ki
losu bir kuruştan satılmaktadır. 

T orik avına çıkmak için balıkçılar 
havaların açılmasını beklemektedir. 

Bir ç1rak arkadaŞini yaraladt 

Buğday fiatlari 
Son on beş gün içinde 

ları biraz yükselmiştir. 
olmakla beraber dış ta 
luşu buğday fiyatlarının 
de clınil olmaktadır. Bu 
tüccar elindeki malı sat~~ 
tan ziyade mal alma yol 
mektedir. 

Dün borsaya 329 ton 
tir. Kar ve kış yüzün~ 
güçlükle yapılmakta, 
müvaridat azalmaktadır. 
tanbulda fazla stok ınal 

Dün borsada ekstra 
yın kilosu 7, 7% kuruş, 
dayın kilosu da 7 ku 
Buğdayla beraber diğer 
ları da yükselmektedir. 

İstanbul Konservatu 
Matmazel A. Babikyan ıl 
lı akşamı saat 21 de FraoS _____ , 

Eminönü Yabancı Askerlik Şubeslnden: 
333 Dg. luların Uk yoklamalarma başlan

mış olduinindan Eminönü, Fatih, ve Bakır
köy mıntakalarmda ikamet eden tap'a şu
belerine mensup 333 do~umlu yabancı erie
rin 15/1//937 perşembe gününden itibaren 
her gün Sultanahmette DikUitaş karşısında
ki yabancı EmJnönü Askerilk şubesine nü
fus cüzdanla.rUe gelmelerı ilan olunur. 

lanlar muhafaza edUecektır. 
Bir Tayfa Yandı 

• ve vazifelerİnı ihmal etmekten suçlu 
olanların duruşmalarına devam olun
du. Maznunları gayet kalabalık ulan 
bu davanın iki aydanberi hala tarafey
ni teşkil edilememiştir. lVIaznunlarm 
bir kısmı elyevm Anadoluda ve Trak
yada vazifedardır. Bunların sorgusu 

Hasır Iskelesinde ba~h bulunan Hamidin 
motöründe tayfa Zonguldaklı Muc;tara mo
törün başaltına aldığı mangaldan zehirlene
rek mangalın üzerine düşmüş, aıır surette 
yanmış, arkadaşlan tarafından kurtarılarak 

hastaneye kaldırılmıştır. 

Unkapanında Zeyrek caddesinde 
ahçı Osmanın dükkanında çırak ola
rak çalışan Şükrü ile Ali arasında dük
kanda kırılan bir masa yüzünden kav
ga çıkmış, kavga esnasında Şükrü ek
mek bıçağile Aliyi sol böğüründen ve 
karnından ağır surette yaralamıştır. A
li baygın bir halde Cerrahpaşa hasta
nesine kaldırılmıştır. Yarası çok ağır
dır. Şükrü yakalanmıştır. 
-- · · ·- · · · · • ·-ş~iı;.~ci~·b·aş;~·da-

da bir teganni konseri 
ramda Mozart, Martini, 
lini, Verdi, Cemal Reşi~, d 
ket, Gomidas, Rahmanın° 
sakoff'tan müntehab 
Profesör Cemal Reşid 
A. Babikyana refakat ................................ 
,.,.. Bugün 

YILDIZ .sin 

Bir Tüccara Ceza Kesildi 

Anastas adında bir buğday taeiri yaptığı 
satışları borsaya kaydettlrmemek suretUe 
borsa mukarreratına aykırı hareketi ihtiyar 
etmiş olduğundan hakkında verilen yüz llra 

nakdi ceza kararı Ticaret Odası meclisince 
ta bul edUmiştir. 

El Ve Küçük San'atlar Kanuna 
Hükümetçe hazırlanan el ve küçük san'at

lnr kanunu projesi hakkında Dahiliye Vek~
leti vilayet ve belediyenin mütaleasını sor
muştur. 

Yeni Çöp İmba istasyonları 

1\fuallimlere Konferans 
Dün Kadıköy ikinci okulda mıntaka mü

fettışlerl tarafından ilk mektep muallimle
rlne mesleki konferans verllm.Jşt.lr. 

Bir Arnele Elini Maklneye Kaptırdı 
Büyükdere kibrit fabrikası arnelesinden 

Arif kutu doldurma makinesine sağ kolunu 
kaptırarak yaralanmış, Alman hastanesine 
kaldırılmıştır. 

-· .. ·a--TA K"vi . .Vf --·· ... _ 
2 inci KANUN 

Rumr sene 
t86a 14 

2 cl KAnun Resmi sene 
1 11137 

Arabt sene 
laM -Kasım 
6S 

Belediye, çöplerin imhası Için yenı bir 
proje hazırlamaktadır. Toplama Istasyonlan ı 
haklnndatı tetklkler bltJrllmJ§tir. Toplama 1 _____ .!.-.---.....!------l 

ıstasyonlan şehir Içinde olacaktır. imha ye- PERŞEMBE 
rı şehirden çok uzak olacak ve sıhhl mah- l-----:-------ı--:-----l 
zurları ortadan kaldıracak tedbirler alına- SABAH IMSAK 

Zilkade ~. V. S. D. 
Trabzondan Bir Deli Getirildl 2 2ı } 12 36 

cak tır. 

Bir müddet evvel Trabzonda bir camide 7 24 6 38 
Arapça ezan okuyan İmam o~lu Ahmet dell- L.,..::....._..!..O....: .. :.:r1:_e...\--,.t-kı-.n-d-i......-A_k_ş-an-ı-7-Y-a..:..t_s!...ı .:.:..-ı 
Ilk alA.metlert göstermiş, yapılan muayene-

.... 1.>. S. u. :.:ı. O. S. D. 
sinde akli müvazenesinl kaybetti~! anlaşıl- ı::. 

7 20 9 46 1~ _ 
1 

3
8 

m~. tıbbi adli tarafından tahtı müşahedeye ı. 12 23 14 49 17 02 17 38 
alınmak üzere İstanbula gönderilmJştJr. ....ı.--. 

yapılmak üzere bulundukları vilüyetle 
rin ceza hakimiikierine talimat gönde 
rilmişti. Bu talimatların bır kısmı gel
miş, bir kısmı henüz gelmemıştır. Bu 
vaziyet karşısında dün de teşkil: tara
feyn mümkün olamamıştır. 

Evvelki eelselere gelmiş olan maz
nunlar duruşmadan vareste tutuldukla 
rı için dünkü celsede onların müdafi-

E. Ha lke Yi F e ~ AH 
Tiyatrosunda 

Emlnönn 
HALKEVI 

temsilleri 
14- lkincikanun
Perşembe gecesi 

HiMMETiN 

leri hazır bulunmuştur. (3) Perde Komedi 
Maznunlardan Cemalin öldüğü po- Mtızikal, Bnynk Orkestra ve Koronun 

lis tahkikatiyle anlaşıldığından hak • iştirakUe.. IlAveten : MCREBBIYE 

OOLU 

kındaki hukuku amme davasının su • 1) Perde Komedi 
kuluna ve suçluların sabıkaları olup ol 15- lkincikAnun - Cuma gonn akşamı 

h · h ··di · Z O R A K 1 T A B 1 P ••• madığı hakkındaki apıs ane mu rı· -~:::::ı;;:-;;~-:---:=;:;;;:;;~~;-
yetine yazılan müzekkerenin tekidine, Pangalb Tan 
Keşanda bulunan Muzaffer hakkında sinemasında 
ki tatimatın yeniden gönderilmesine Halk Opareti 
karar verilerek duruşma başka güne Bu akşam saat 21 de 
bırakılmıştır. Zozo Dalmasın _.:.________ iştirakile 

Umumi kUtUphane genişletilecek ENA YI LER 
Beyazıt umumi kütüphanesinin ge· Pazartesi Kadıköy 

M f M d 1 Snreyyada 
nişletilmesi için aari ü ür üğü ta- Eski hamam eski tas 
rafından teşebbüslere girişilmiştir. Mü- c'iidly~~·~a"" ~ıih;~;,İye'. ~;ıit~iı;~s~;;. 
dürlük kütüphanenin tevsii için kü-
tüphane binasının yanında bulunan 
imaretin buraya eklenmesini lüzumlu 
görmüş ve Evkafa müracaat etmit.tir. 

Dr. ÇIPRUT 
Beyotlu, Rua 1efarethaoeai aıruında Posta 
10btı Meymeaet apartımaııı. Telefon: 43353 

KATE 
ni u en 

AVE 
Hissi ve 

l\1.1nllul lltırdıqnı 

ıchir1i'yatrosu 

LO KOS 

Yenı 
M. T. A. - Madcn wtklk 

11 
tüsü tarafından Iki aydn. ~ 
güzel mesleki mecmuanın 1 
sayısı çıkmıştır. Bu sayıda 
rumu hakkında yazılarla, 
den haberlerı ve blr çok 



SON POSTA 

EM LE KET HABERLERi 

er tarafta şiddetli bir 
•• •• kış hüküm soruyor 

_ u k tan mekte-p-le_r_ d_ö_rt_g_ün- t-at-il- ed_i_ld_i_, -y-o-lla_r_d_a donanlar var, Y ozgatta 

andı, şeker fırladı, Karamanda bir yolcu kafilesinin akıbetinden §Üphe 

t 
ediliyor. Y ozgatta şeker ve mahrukat buhranı da başladı 

r arafta 'd 
•ktedır şı dctli bir kış hü· 
hakk . dOrta Anadoluda kı· 

~r h beın a muhabirlcrimizin 
T a ri · Dün K crı peydcrpey neş-

izi . aradenizden gelen 
· n ıfadelerine .. 1 ~·dd ı· . gore U? 
, et ı bır fırtına h"k" 

Fakat s· u um 
ınoptan bu taraf-

ttedir.r y:~ rahatça seyahat 
ıı·rn nız Çanakkale va 

anına w d sıgınmış bulun· 
nın k an. har0.ket edebilmek 

esılmesi beklenmekte· 

ha Valisındc k 
sun . Si ış pek şid· 
~te b vas treni pek güç-

, azan da işleyeroe· 

va-rında d f M d a azla kar yağ· 
. u anya • Bursa pos· 
ır. Yozgattan kar h bir manzara 

ıncktcpt k ) _er. na>andı cAkçahan» köyünden baba ve kar1sı başlamış, fakat hüklınıet buna mini ol 
ı l görüım s.ıvas ve çevre- ve on iki yaşlarındaki kızının da bugü· muştur. 

Ukürn s" emı~ çok şiddetli ne kadar nerede oldukları anlaşılama· Kara manda telgraf telleri Ianldı 
V fırın al~rmektedir. Bugün· mıştır. Bunların da soğuktan donduk Karaman, (Hususi) - Soğuklar de· 
~tınden ~lnkda 25 idi. Soğuk ları söv1eniyor. vaın etmektedir. İki gün evvel gece ya 

'd ı ve t "' d u detıe t . or a okullar Yozgatta yollar kapandı rısın an sonra başlayan kar da devam 
...... ,, ....... · rd atıl edilmıştir. De· Yozgat, (Hususi) - Burada pek şid· etmektedir. Birçok ağıllara kurtlar hü-
tl miş gib~; dolayı köylerle detli bir kış hüküm sürmektedir. Ge· cum etmiştir. Hayvan zayiatı pek faz-

edir. Veri; ır. Köylü şehre rE:k Yozgada gerek hav.llisine pek ço~ ladır. Yağan kar mikdarı şehirde 50, 
geı~n h~.berlere göre kaz yağmıştır. Yollar kapanmıştır. Yer civarlarız:ıda da 75 santimetreyi bul

................ ort d ek uzere yola çı köy yolu Nafia idaresi ıı,rafından açıl· muştur. Insanca da telefat olduğu söy
kar, fırt~naa Yoktur. Bunla· nıışlır. Fakat Sorgun ve A\dağ made- lenmektcdir. Şehre gelmekte olan bir 
donduğu ~.e soğuk altın· n: yolları kapalıdır. Bazı yPrlerde k a· yolcu kafilesi yolda tipiye tutulnıuş, 

ede fazla k soyleruyarsa ds rm irlifaı 90 santimi bulmuş~ur. Şehir· bunlardan bir kısmı bin müşkül!t ile 
araştırnıa ar bulunduğun- de mahrukat buhranı başgös!ermiştir. şehre gelebilm~lerse de diğerlerinin 
1 Karaç Yapılamamıştır. Piyasada şeker kalmamıştır. Bıtn esnaf nereye gittiği henüz anlaşılamamı.::tır. 
c---===-ayır kamUnUJltın } d k' k • 35 AO ..1. ':1 ,. e ırı e ı şe erı - -r .r..uruşa satmaya Telgraf ve telefon telleri kopmuştur. 
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Sayta 5 

Memlekette spor işleri 
* * :If. 

Manisada istasyon civarında yeni bir stadyom 
rapılacak Kastamonuda yeni spor teşkilalı kuruldu. 
lzmirin Göztepe takımı bayramda Afyona gidecek 

Civarında yeni bir stadyom ya pılacak olan Manisa istasyonu 

Manisa (Husust) - Sakarya spor Kulüb başkanlığına Halkevi spor Jm· 
kulübü yıllık kongresini yapmış ve ye- lübü başkanı ve İsfenderyar ilk okul 
ni idare heyetini seçmiştir. Kulübü öğretmeni Hüsnü Tandoğan, katıbliğe 
Vali Lfıt.fi Kırdar himayesine almış bu- Lfıtfi, veznedarlığa Necati, murabhas 
lunmaktadır. öğretmenliğe de Ahmed Bozkurt se -

Dağcılık, atıcı1ık, binicilik faaliyet - çildi. 
leri kayde değer mahiyettedir. Dağcı- Afyon (Hususi) - Mıntaka şampi • 
lık kısmının 25 • 30 kadın azası da var. yonu Afyon spor kulübü bu hafta se
dır. Tatil günlerinde muntazaman dağ nelik kongresini yapmıştır. Kongre çok 
sporları yapılmaktadır. Saray mahal • hararetli olmuş, bilhassa atletizm ça 
lesindeki büyük bina sporculara tah • lışmnlarının artırılması ve saha yapıl· 
sis edilrn~tir. ması etrafında görüşmeler yapılmıştı.-. 

Ankara stadyomunun pUınlarını İntihab neticesinde kulüb başkanlığı • 
yapmış olan mühendis Viyodki Viyoli n~ li.se j.i~~astik m~a1!imi Şuayyib, i . 
bir müddet evvel buraya gelmiş, 100 • kıncı reıslıgc muallım Hasan, umumi 
150 bin lira sarfile vücude getirilebi· katbiliğe munllim Sabahaddin, azalık
lecek modern bir stadyom planı hazır· lara da Hasan Mehmed, Osman Fethi, 
lamağa başlamıştır. Stadyom istasyon Asım Can seçilmişlerdir. 
civarındaki hastanenin yanındaki bü - .:eni idare heyeti ilk iş olarak İzmir 
yük sahada yapılcaktır. İstimlak mu· Göztepe kulübile bir anlaşma yapmış • 
amelelerine başlanılmıştır. ~.ır. Göztepe kulübü iki maç yapmak 

Manisada deve güreşi uzere kurban bayrammda Afyona ge-
Manisa (Hususi) - Sakarya klübü lecektir. 

menfaatine spor meydanında iddiah Halkevi de miislaid geneleri yeti~tir
bir deve güre~i tertib edilmiştir. Gü · rnek üzeı·p bir güreş minderi yaptır • 
reşte kazanan devenin sahibine 19S mıştır. Dv ;emizde güreşte mühim var
lira mükfıfat verilecektir. Iıklar gösterebilecek müstaid geneler 
Kastamonuda ycoi bir spor teşekkülü vardır. 

Kastamonu (Hususi) - Halkevleri· 
nin teşekküllerinden on sene evvel, 
cMemleket İdman Yurdu:. namı altın· 
da spor teşkilatı mevcuddu; fakat za
manın ihtiyaclarına cevab verecek va . 
ziyette değildi. 

Halkevlerinin açılmasile bu idrnan 
yurdu cHalkevi Spor şubcsb ismini a· 
larak çalışmayı daha iyi gördü. 

İlk zamanlarda oldukça varlık gös • 
termiş, komşu vilayet takımlarile muh· 
telif maçlar yapılmıştı. Güreş, spor P.ğ· 
lenceleri tertib erdilmişti; bu varlık ta 
kafi görülemediğinden Vali Avni Do • 
ğan spor hareketlerini de zamanın ce
reyanlarına uygun tertibe koydu. 

Cumhuriyet Halk Partisine bağlı 
Kastamonu spor kulübü adlı Y-en\ bir 
teşekkül yapıldı. 

Sporun muhtelif kolları için bilgıli 
arkadaşlar vazife a\dı. Spor eşyala:-ı 
getirtil di. 

Sh·asta kayak sporu 
Sh·ac; (Hususi) - Hakevi sa!onun· 

da daimi encüm.en üyesi Şakır Üma, 
Lıse dırektörü Ömer Beygo, erkek öğ· 
retmen okulu direktörü Nurnan Egen, 
mimar Raif, diş hekimı Nüzhet Çubuk 
çu olduğu halde bir toplantı yapılmı~ 
ve bt.W;Jplantıda kış sporlarının başın 
d?. .~elen knyakçılı ~,l mcm:ekette ileri 
goturm.ek ve gençliği bu yola tesvik 
etmek ıç.n yapılması icap eden • 1 ·r
ı . ı erın ~ ınınası knrnrlaştırılmı~tır. Bun 
dan boyle pazaı· günleri kayak sporla
rına canlı bir surette devam edilecek
tir. 
············•·············································• 
Mudanya iskelesi ge işl etil iyar 

Bursa {Hususi) - Mudanya iske
lesinde tadilat yapılacak, tren istas _ 
yonu deniz kıyısına kadar uzatılacak 
iskele genişletilecektir. 

on enmekt d' 
lıtı e ır . 

an taahhüt! . . 
4.)0 d' l erını veren a

ıt. ş 
sonuçlari . yu.rdu çok iyi 

Kastamonunun büyükleri de yar • 
teneke imal eden fabrikanın bu h uus· dımlarını esirgemiyerek, kulübün .>e -
ta nazarı dikkati celbedilmiştir. nelik Ievazımını temin edecek yardım· 

Kırklarelinde peynir istihsalatı 
Kırklareli (Hususi muhabirimiz • 

den) _ Bu sene vilayetimizde kaşar 
ve beyaz peynir istihsalatı memnuni • 
yete şayan görülmüştür. Ancak beyaz 
peynir için yapılan tenekelerin inceliği 
hoşça karşılanmamaktn olduğundan 

Hadiseler ~:tl 
Karştsmda _., ...... r... d a ı lerılemektedir. 

rağbet g'~kurna ve halıl ar 
orırıekted' ır. 

hlemJek 
iin ı ete daha b" ··k · ı, ou h uyu ış 
lıtıaktad araretti çalışmalar 

ır. Birlik Üyeleri ve 

.............................................................. 
bilhassa reis Noter R üknettin yılma
dan çalışmaktadır. 

Devlet Demiryolların a geçen Şark larda bulundular. 
Demiryollarının pek pahalı olan ve Kış münasebetile ilk olarak dağcıhk 
halen tatbik edilmekte bulunan eski hareketine bnşlnndı; 8 çift kayak ge -ı 
tarifesinde yapılacak tcnzilata intizar tirildi, buzlu meydanlarda patinaja 

edilmektedir. }!~~}.~.~~!;..... ........................................... 1 
Son yılların fenni ve sıhhi şekilde i· miz iç ve dış piyasalarda büyük rağ • 

maı edilen beyaz \'e kaşar peynirleri- bet görmüştür. 

.............. , .......... ·- PAZAR OLA HASAN BEY 
DiYOR Ki : 

... Birkaç güzel Bayan .. .. . Yeni açılan İl fa iye mektebinde 
okuyup itfaiye zabiti olmak istiyor
larmış .. Ner dersin? 

Hasan Bey - Eskiden onlar için 
kalbirnizi yakmıştık, desene şimdi -
den son ra da evlerimizi yakacağız. 

Nakil vası taları 
Otomobil - Zenginin yolunu şaşır 

tan. ziiğürdü yoldan kaçıran mala. 
Tramvay - Kavuçuktan imal edil 

miştir. İçine ınsan girdikçe genişler. 
İstiap haddi yirmi be~lc iki yüz dli 
arasındadır . 

Araba - Kurunu vustada kul!anı· 
lan birşey .. Önüne at tabir edilen ncs 
li münkarız hayvanlardan bnğlnr~ur 
mış. Arabayı .onlar çekt-rmiş. 

A ·an ntika muzesinde bir tane var 
dır. 

Vapur - Gemısim kurtaranın hü
kümdnrlık ettiğ, yer. İçerisine gir~n 
insanları sınıf sınıf ayıran klasör. ne 
nizin yüzünde P,itliği gibi bazan dibi 
ne daldığı vakidir. 

Çöp arabnsı - • Çöp kamy'>nlarına 
bakıp ta ıçi sızlayan Za\ allı. Herke
sin evinden attığını kabul eden al • 
çak gönüllü. Romulesini boşaltncak 
bir yer bulnmıyan kimsesiz . 

.. Eı:~ek sır~ı -:-. Hayatın bütün yü -
kunu taşıdıgı ıçın o da vcsaıti naklı
yNlen rrıad u ttur. 

U IS ET 



• Sa:rfa -~--~~~~--~~~~~~~~----------~~ 
Almanyan m F ası zaptedeceği şayialan münasebetile Lastik fab~ikalan Yer alt• nda 45 Fas meselesinin tarihi meselesinde ı 11 ı 

son vaziyat Her maden kuyu Fransızlar " Hitler ikinci Vilhelmi taklit edecek , 
diyor ve " Agadir " ismını tekrarlıyor!ar. Ikinci 

Viihelm ne yapmıştı, Agadir nedir? 

Fransız gazeteleri Almanyanın Is
panya kar~ısında aldığı vaziyet dolayı
aile: 

Fabrika, küçük imalathane 
sahiplerile arnele ne diyorlar 
. Gazetelerin iki gündenberi ııtuhteiif 
cephelerden mütalea ederek yazdık -
)an lastik ayakkabı fabrikalan mesele 
,si etrafında dün yaptığımız tahkikat 
.bu işi gazetemizin çok doğru gördüğü
pü meydana çıkarmıştır. 
, Büyük listik fabrikalanndan birinin 
,salahiyettar müdürü diyor ki: · 

bir hayaleti 
* • .. 

Ocağa korku ve dehşet saçlığını sög 
insanı daima ıssız bacalarda, kör kug 
nefesliklerde bulur ve ameleyi daima 

Yazan : A. N•lm 

MadeD ocaldana dm bir manzara 

- Hitler ikinci Giyomu taklit ede
cek, derneğe başladılar, bu münasebet

, - Ustik fabrikaları meselesini esas 
,olarak iki cepheden mütalea etmek la 
zımdır. 1 -Beyaz lastik ayakkabı, 2-
;Kışlık kaloş. Ben siZe önce gürültüye 
;;ebep olan beyaz ayakkabı meselesini 
anlatayım: Vaktiyle ~leketimize 
Japon ya, Çekoslovakya ve İsviçreden 
,beyaz ayakkabı ithal ediliyor, çifti 300 
)mruşa satılıyordu. Biz ayni ayakkabı
yı 1 SO ye satmaya başladık. Bu vazi
yet karşısında deri üzerinde çalışan 
)runduracılar cmahvoluyoruz!• diye ti 
ki~te başladılar. Bu §iklyet tab!i 
haksızdı. Zira, 17,000,000 vatandaşa 
mukabil biz be.t fabrika senede azami 
,600,000 çift ayakkabı çıkarıyorduk. 
Fakat hüktimet bu şikayeti nazarı iti
J>ara aldı. Ham kauçuğun kilosu na ı 00 
kuruş vergi koydu. Bir kilo ham mad
deden beş, altı çift ayakkabı çıktığına 
göre biz fiyatlara on beş, yirmi kuruş 
zam ederek işe devam ettik. Fakat şi
k.ayetler devam etti. Hükumet evvelki 
sene ayakkabının kilosuna tekrar 150 
kuruş zam yaptı. Bu sefer biz şikayet 
ettik. GümrÜkte alınan yüz kuru~ ver
ginin iadesine karar verildi. Bu sene bu 
iadeden vazgeçildi. Mamul maddenin 
kilosunda ı 5 O kuruş alınağa devam e

İçinizde hall carap• tan korbnlar Kendi kendime: 
elbetteki. yoktur. İstanbullu anneler medin, ya alnındaki 

le de: 
- Agadir, ismini sık sık zikreder 

oldular. 
Agadir nedir, ne münasebetle ~öh

ret kazanmı,tır, okuyucularımıza ha
tırlatalım: 

hırsızlık eden çocuklarını cbir dudağı yor?• diyordum. 
yerde, bir dudağı gökte arab geliyor!• Ertesi gün üç 
diye korkuturlarmış. Şimdi size böyle rap• ı gördüğüm yet' 
bir tehdid yapılsa, sadece gülersiniz. lan kaldırıp etrafa .-"-
Fakat, bir maden amelesi ıssız bir o - vurulan 

1905 yılı martının 31 inci günü he
yecan verici bir haber bütün Avrupa-

dildi. 

cakta böyle bir teıhdid karşısında kalır- nlarak iki büklüm 
sa dehşetli korkar. Çünkü, Zonguldak- dan aşağı sarktığını 
ta her maden kuyusunun içinde hala daki merak çözüldii· 

Halbuki bu mal o kadar vergi kaldı- bir korku unsuru olarak yaşıyan bir adım yürürken aınıtıl
1 

carapıo vardır. mıştırn. Üst tarafını 
yı sarsmıştı. Bu haber: , • 

- Ikinci Giyomun bayrağını taşı- Tanca ve ramaz. ikinci Viihelmin o Beyaz keten ayakkabıda biz'i mah-

yan Ho Henzokrn harp gemisinin Tan tarihlerde yedincı· Ed a dl veden ikinci mesele, küçük imalatha-
ca önüne geldiğini anlatıyordu. v r a nelerin bize karc:ı yapt•.klan yıkıcı r"'· f k bir aradaçekilen bir reami ·-s ... 

mparator ar asında üniforma ol- kabettir. Maltım olduğu üzere on kişi-
duğu halde karaya çıkmıştı. Fas Sul- dur ki, Alman Imparatorunun nu tk u den az arnele çalıştıran bu kabil mü
tan ının hususi surette yolladığı memu- muharebe~ doğurmadı, bilaltis bir sulh esseseler ne istihlak ne de muamele 
ru tarafından karşılanmıştı. lmparator konuşmasının açılmasına vesile oldu. vergisi vermediklerinden bizi sarsıyor 
Fasın istiklalini ilan mahiyetinden baş- Diplomatlar yeşil örtülü masanın ha- lar. Mesela bir çift lastik ayakkabın:n 
ka bir şey olmıyan bir nutuk söyle- ~ına geçtiler, ve bu konuşmanın adına 120 kuruşa mal olduğunu farzetsek 
mişti: da (Eicezire) dediler. ayni mal onlara 70 kuruşa mal oluyor. 

- Ümit ederim ki, Sultanın hukuk Bu vaziyet karşısında dayanmanın im * kanı mı var? 
hakimiyeti altında serbest bir Fas, in- K 

lh k ı onuşmanın başlangıcında Alman- Bizim bir derdimiz de bu vaziyet kar 
hisar ve i a o madan, tam bir müsa- 1 k b ya par a ir muvaffakiyet kazandı. şısında amelelerimizi dağıtınağa )nec-
vat dahilinde bütün milletierin ticari S' A bo k b ı d 5 f b •k d ıyası ır tazyi yapıyor, Alman düş- ur o uşumuz ur. a rı a a aşağı yu 
rekabetine açık kalacaktır, demişti. manı olarak tanıdığı Fransa Başvekili karı 1600 arnele çalışır. Diğer imalat-

Bu son cümleler, doğrudan doğru- De le Kasse'nin çekilmesini istiyordu. hanelerin de arnele mikdarını bu ve
ya iki ay Önce Cezayiri korumak mak- Fransa haysiyetinin muhil olmasına kuna ilave etmek lazımdır. Biz e~er 
sadile Fas Sultanından imti)•az kopar- - b h önümüzdeki beyaz ayakkab işleme ragmen u te dide ha, eğdi, Delkasse-
mak arzusile F asa bir he.v'et o.ıii.nder- . f d mevsiminde çalışmazsak, fabrikaları -

e-· yı e a etti. Fakat parlak muvaffaki-mi~ olan F ransayı istihdaf ediyordu. m ız senede sade kaloş iş!emek için an-
yete rağmen müzakerenin sonu Fran- k 5 d 

· Almanva }8!):2 yılındanberi bir ca ay çalı~acaklar ır kı senede beş 
" sanın lehine bitti, çünkü diğer iki dev- ı b' · · ·· 

miistamere siyaseti takip ediyordu. ay mevcut o an ır ışın mutehassıs ve 
Müstamere sahibi olmak isteğini bir let F ransayı i Itizarn ediyorlardı. Net i- yardımcı amelesi de asla temin edi!c-

cede Fas, Fransa ile Ispanyanın neza- mcz. Bunun tek çaresi ya, küçük ima-
çok defalar ilan etmişti. Ingiltere de reti altına verildi. Ilcithane rekabetlerini ortadan kaldır _ 
~l~anyanın bu isteklerine muhalif de- Agadia· Meselesi.. mak, yahut ta bizim vergimi7.i indir-
gıl~ı. Tam o sı~alarda çıkan Fas mese- Bu hadiselerin üzerinden beş yıl- mektir. Bir de mamul maddeden alı-
lesı, sadece lngıltere, Fransa ve lspan- dan fazla bir zaman geçmişti. Fransa 1 nan vergiyi fabrikada deği) gümrük!~! 
ya arasında halledilmek meylini alın- Fasta nüfuzunu arttırdıkça tt ı almalıdır. Çünkü çok büyük suiisti-

. (lk' . c· ı ar ırıyor- ı . k. b k ~· vazıyet m cı ıyom ) un hoşuna du. Memleket tam bir Fransız m . s- ]~ab ın:ı ak~ ı d\• ere~ ·ru dşe ıl vergi tahc;i-
gıtmedi. Alelhusus gene o sıralarda 1 k . h r ım· . 1 1 ı u ım an an ıstı a e edebilecek ka 
Fransa Ingiltere ile bir anlaşm1'1 yap- l temi e desı a ~n]ef)]g}e lıştı. şte tam o l rakterdeki muesseseler için rakipleri-

sıra ar a yanı · yı ı temmu.zu · d 1 k k d h mış, Mısır üzerinde iddia ~t.tiği })akın- ilk günü ikinci b;r hadise çıktı: nun ~~r~ı~ı:. eyece a ar e emmiyetli ve 

rından vazgeçmek mukabılınde Fasta 1 Ru hadiseve tekadd" d 1 * 
b

. • . 1 J um e f'n ay ar-
tam ır serbestı ıle hareket etmek mü- da Fasta bir karışıkı k k s· k .. ··k ı· 'k · ı •th · 

d 

. . · ıı opmuştu, ya- ır uçu as . ı ma a ancsı sahibi 
saa esını almıştı. Bu da Almanyay: ı ut t'l ihdai edil · t' F d b divor ki· • • 1 d. · mış ı. ransa a u _ . sınır.en ırdıkçe sinirlendiriyordu. !kan~ klıkları behaııe ederek Fasın hü_j -Burada yapı!an gerek yazlık, ge-* !ı..cımf't m~rkez:ni işgali altına alınıştı. l rek kışlık lfıs; ~k a)a~kabılar her za-

. Bu noktada Fransızlar ortaya bir 1\lmanya bahsettiğimiz tarihte man ~ vn~;.adan ~e en lerden ucuza 
ıddia atarlar· ' I"~ . . d k. h mal edıleb! n·lcr. Bmaenaleyh ev\'e' a 

• ı .ıııter ısmın e ı arp sefin s' · F A _ Rus J . . 1 • • e ını a- vrupa rekabeti mc\'ZUU bahsolama" 
- apon muharı-becıının sın Aıuıdır lımznma yolladı resmen · ı Bir de b ... ··k f b .,_ 1 ...ı ••• J . 1 h' d b' · .. . • · U\ u a nr.a .ar saue ayakka-

apanya e 1~ e :tme.sı uzerıne Al- - Mademki Fas karışıkiıle içinde- bı yapmıy~rlar. I.as:ik boru, otomob:l 
man askerlerı Fransa ıle çarpı!!;mak i- ~; r, Agadird~ br•1im mt'nafiim vardır, tekerleg-i ve c:a:··e ı·~ı ı·yorlar Ya · h.' · .. . ~ - ·· ~ ·· · · . • nı ıç 
~~n en munasıp zamanın geldiği fik- h:mnye t'df'ceğim, diyordu. ayakkabı ve kaloş imal etmeseler gene 

rın~e bulu~uyor~ardı: llatta meşhur 1 ~ .. kikatte Almanyanın Agadirde yaşayabilirler. 
erkanı~arb:ye reıs!erı: . ı ·nühirn hiç bir menfaati yoktu. Mese- _ ..J..~.v~~·.ı.~ t'!t.i .s:-y!~~a) 

uEger Fransa ıle bır hrırp etmek 
1

1f' FransDnın Ftısta kazandığı faydala- --N··--ihtiyacı hissedilirse zaman mi.isa i•tir 1) r:ı ka q' t . t I k s· . I ı beraber tekrar masa başına oturuldu. 

d 
. . d ı ı • . r avıza ama tı. ın ı r er ge- Ve neticede d Al F emıştı, er er, ve kinci G iYomun r'ld. tıf ı t b. h hl.k . .. .. e manyaya astan 

T 
- • ı . tH a r arp te ı esı gorul v · k b'l' .. L b' · 

aneava gidişini de bu muı.... r '.r .-•ııcnin d.. r k t . . ı ·ı ı ~ ı azgeçmesı mu a ı .ınoc ır mı Iyon 
bir ne~:resi ohır~ l: rröri;rı<'~ • 1 ~:: • ada ~pı~ ucu ngı terede idi. n- nüfuslu Kon go müstem1ekesi verildi. 

Ta,..ih bııT'u bn"l:ce kavd ... rJ .. ,. '- mı' f"t .. f,.. .. d e- ~~ ıın ucbu~u (Lokydl CI~orç) O müstemleke ki bugün Almanyanın 

Maden kuyularmda carap •ı görüp rabı katarndaki kork1J 
bayılanlar, arapın tokatını, sillesini yi- ğurmuştu. 
yenler, hışmına uğrıyanlar pek çoktur. Maamafih ocaklarıli 
Bunların hepsine ·de sorarsanız size kutmakla beraber otl..d 
•arap• ı gördüklerine, bazan ondan zan iyi; ve uğurlu yP~ 
tekme, tokat yediklerine yemin eder - ıssız bir hacada gene 
ler. dedikleri başka bir 

Gülünç olmaktan korktuğum için bir larında o zamana 
türlü cesaret edip anlatamıyorum. A - ğım çok garib bir haU' 
rabı gören ve ta belinin ortasına tek - Kerpiçlik ocağında 
me yiyenlerden biride benim. Yani, bu roluk kalın bir 
satırları benim ağzımdan size naklede- yorduk. 
nin cmaden kurdu• dediği Etem ça - hemmiyet \'""'"'"'poı.A· 
vuş! bugün tekrar başlad1• 
Ocağa korku ve dehşet saçtığını söy- lın istikametinden 

}ediğim «arap• m de~~miyen bir ade- kazma sesleri gel 
ti vardır. O insana daima ıssız baca - boğuk ve uzaktan 
larda, kör kuyularda, çıkmaz nefe3 - iyice duyuluyorrlu 
liklerde görünür. Ve sizi daima yalnız O zamanın en 
yakalar. İki kifi bir arada iseniz ca - Beyeuroalı Kazancı 
rap• yanınıza bile sokulmaz. hacaya geldiği zarrıllD 

Şimdi, maden kuyularının abanoz di. 
gibi siyah kör kuyularında bir zebani - Karşımızda 
gibi tek başına dolaşan ve daima, in - radan da bize doğr1J 
sanı tek yakaladığı zaman saldıran ca- Duyduğumuz sester 
rap• hikayesinin nereden çıktığını an- leri. 
lıyorsunuz ya. Ertesi gün kazJllll 

Bir gün tek başıma, bir nefesliğe ve daha temiz 
bakmağa gidiyordum. Delinen nefes _ Kömür sökmek için 
likle bizim çalıştığımız yer arasında yor, biz lağam 
jki yüz metroluk kör bir yol vardı. E- lıyor, biz bağ 
limde lamba, iki metro ilerisini zor yaklaşıyorduk. 
gösteren ölü bir ışık yardımile ilerli - O gün öğleden 
yordum. Tıs yok .. İleride eski direkler- lışanlarla ses alıp 
de peyda olan mantarların fosforu yüz- Ertesi gün, yerin 
lerce camgöz gibi yanıyor, arasıra ta - görmeden ahbab 
vandan enseme soğuk su damlaları dü- cadakilerle artık 
şüyor. Örperiyorum. Uzaklarda bir di- natrnıştık. Bi 
rek esniyor. Bu esneyiş o boş ve ölü naslı laflar konu 
ga:eride büyük bir gürültü yapıyor ve Ar:ımızdaki kalıD 
akıslene akis~ne büyüyor. Yolun ya _ zıla kazıla ineeldi 
r~~::ın fazlasını geçtim, koşar adım yü- do~u iki taraftan 
ruyorum. birbirine çatıştı. 

Ne oldu pek iyi bilemiyorum? Bir • nişletince yerin 
d~nb~.re t~pem_e tokmak gibi birşey in- yüzünü görmeden 
dı, gozlerım şımşeklendi. Sendeledim ğımız arkadaşlarla 
ve düşmernek için yandaki direk bağ. Onlar bizim tarafıı, 
larından birine yaslandım. Arabı kar- fına geçtik: 
şımda buldum. Elinde kısa bir sopa tu- - Selamü 
tuyordu, bir elile bana: «Geri dön!• 
der gibi bir işaret yapıyordu. 
Suratıma serpilen soğuk su ile be _ 

raber çakıştırılan sert tokatlarla altlım 
başım~ geldiği zaman kendimi biz;m 
çalıştıgımız hacada buldum. Çavuş; 
cne oldu ~ana?• diyordu. Anlattım. 

Manisa 

, ~ • 'O'l ın f'n !IOV PP{'n ır nUtU • • r rl 1 dır~ Etmivec,..k ın:...::~? ~:rnd:,ı!', h'·- ı ı. d k- iı l 
1 

e ran- e ın en gene a ınmıştır. 
küm V r r 1\ 1 u ı ııa e ).n e u anınca A manya dnha Işte Agadir meselesi bundan iba-

e meyl'! ım. lu~ ~:ak olan şu- ileriye gitmekten vazgeçti. Bununla ı rettir. 

Başını salladı; kulağıma: 

- Bir daha gusüı aptesti 
ocağa girme! dedi. 
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e ir? Ti 
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son _günleri 
d şlarının 

nl ttıkları 

ehir Tiyatrosun 
"Aşk Me te bi, 

·~c:onk:-.e·r~~~-h--------------~~~~--------~-----------* 
annda' v er n d h ı kmek arkadaşının bu vefakurlıgına karşı mu 
r Sel· 0 erm o an bır Türk! kabele etti: 
·deva: k askeri riıştıyesin ~.,.ı _ Pckiı.la .. Git, hazırlan.. B.ir .sa~t 

· ve b ederken c ddiyetı, ça sonra hareket edecek olan 18 ıncı nı
ederek ılhas a ver k. rlı ·ı ile te şan cı taburilc hareket edeceksin. 
nanı . nı ktepten parlak bir' Nuri Bey büyük bir sevinç içerisin· 

e lle nec: t · · A'l · · ort 'lle etm sti. de arabaya bindi. Evine gıttı. ı esının ur:nc k ılk sker mcktcbi, hayret ve heyecanları arasında dürbü 
aşkı v~~nlbine derın bir as - nünü, haritasını ve tab~ _1smı larnk 
adaşı (M ışU. Mektepte. en c;ev ayni araba ile kışlaya geldı. Artık (Ha 

h u~tafa) (ı) nın ilha· reket ordusu) namını alan ordunun cr 
ayatma gırmek istemiş kam harbiye :reisi Mustafa Kemal Be· 

ve Harbiye mektebini ik ye sert bir selamdan sonra: 
sonra ( ·· • d. ı d 11• bir b , mumtaz) sınıfa _ Hazınm, efen ım... .~an an ~ıustafa Kemal Beyden aldı· 

tayin ~dıı,t ?1a.rak (üçüncü or· Dedi. Emrini aldı. İs~s!onda ~re- gı em~~ aynen tatbika muvaffak olan 
ii - ~ıştı. kete hazır olan tabura ıltıhak ettı. .ve · Turk tarihine çok şerefli bir say· 
tn~ınc~ 9f'du, müst~na bir Yolda, Köprülü Redif taburu kum~~ Ja kazandıran alay kumandanı, (Nuri 

••·~ı:.~ . .J. k.tı. Memleketin iya- dam hastalanmışb. Erkanı harp reısı Bey) di. 
ve \'nı.ıyeti, ordu zabiUerini Mustafa Kemal Beyin itimadını haiz Ve sonra .. deniz v kara toplarile 
te ~t.nn~l'.veı ane hisı::;yata olan Nuri Bey gençli~in: rağmen, bu yü~lerce mit~wl~zün cehennem .~teş· 

) .. (lttıhat ve Terakki tabura kumandan verıldı. Ve bu genç lerıne karşı gogus gererek artık duşma 
ltıYnı ~~ ettiğı zaman, bu te ırumandan, hakikaten o vazifenin ehli .nın bütün muvaffakıyet ümitlerini kı 
ç :yuz~Uı şah ~etlerinden bi \"e eri olduğunu isbat etti. ~·an, o.?lan derin bir hicap ve hüsran 

lley t <1§1 Nurı B ydi. Aradan çok ge,.meden, Trablus Garp ıle mucadel sahasından kaçıran Bü · 
• tpkı k , M • f .. k ku 

1 gıbi, Otdud m tep ı~al.arında hfıdisesi zuhur etmişti. Ve u ·8 ~ ,yu ~a~danın, on harpte çel~k bir 
a da k nd.sını muhi Kemal Bey, Sapanetılı Hakkı ve. Nacı cephe gibı kullandığı kuvvetlerın en 

.-ı birçok :P.'Ieşrutı) etin ilfuu sı Beyleri alarak gizlice Mısır tarıkiy~e başında, gene (Conk Bayırı kahraman 
l Bilh kıymetli hizmetler i· Trablus Garp istikametine ilerl~.ş, )arı) ~clmekte idi. 
hillnetı {31 • !art) vnk'a· fakat Deme mevkiinin ehemmiyetıne Nurı Bey, burada ismini Türk tari· 

erUe • • V · ı.· ' c dden temayüz binnen orada tevnkkuf etmıştı... azı- ,..ıne geçirlmış .. Kendisine mukadder 
rt) irr ~ yet, hakikaten mühimdi. {Deme ve ha olan şerefi, burada ebcdileştirmişti. Ve 

Ordu erk~ca hadi i patladığı valisi kumandanlığı) nı deruhte edl!n ?u surelle de Conkeri ismini bihakkin 
ŞUbesin anı harbiyesi talim ve Mustafa Kemal Bey, oradaki te~kilatı- ,ihraz etmişti. 
NUti 'Be llleınur olan mümtaz nı ikmal etmek için, Harbiye Neza~e Dostlari ne diyorlar? idi Y, eh mmiyetli dere - tindcki arkadaşlarına müracaat etmı~; 
atka~ı 0 gün öğle vaktine (Nuri Bey) ile (Fuat Bey) (3) i iste Y cu an : S• Ilm Tt~fl/ilc 

(2) teltaş a~ndan yüzbaşı Sa· rnişti. 
aruıannd ıle Nuri Beyin evine Nuri Bey ile Fuat Bey, gizli ve me Dün, onun en yakın dostianndan de 

a şu nıuhavere geç • şakkatli bir yolculuktan sonra, Derne· ğerli saylav Cev t Abbasla görüşrnek 
"~uri! .. lie •a• ye gelmişlcr; Şark kolu cephesinin ınü isteğini duydum. Hiç ~üphcsiz, bu, ga· 

r. ~ llYorsun? .. Kıyamet dafaasını deruhte etmişlerdi. Bu cep· zeteciliğin, en hazin mükellefiyetierin 
.layır ola S . hcnin kumandanlığı Fuat Beye: erka· den birisiydi. Ölümüne eseflendiğiniz 
e olacak? alıh .. Ne v r?.. nı harbiye reisliği de Nuri Beye veril- bir insanın arkasından, o ölüme en faz 

Ulda kanl .. b. İstıbdat, hortladı. mişti ... Nuri Bey, burnda da çok kıy- la cseflencn bir insanı dile getirmeye 
Be 1• ır il1ica patladı Mus metli hizmetler ifa etmiş; müdafaa hat çalışmak ... 
. }{Yın . teşviktyle bir ordu larının kahramanlan arasında tema - Bu zoraki, bu feci, bu insafsızca, gııy 
reıs~~~~i de ordunun erld yüz eylemişti. .retın, çocuğu ölm~ bir anayı güldür-

Bey, de~ını deruhte etti. Fakat Nuri B., yaradılışında mevcut o meye çabalamaktan ne farkı var? 
'- ler iç· al karyolasından at- lan cevherin asıl kıymetini umumiharp Ben bu v3zifeyl ü tüme almanın bü 

giyinrn:nde yanmasına rağmen tc, Çanakkale müdafaasındn göster - yuk ve acı guçlüğünü, Nuri Conkerin 
Ye başladı. Salıh Bey, mişti ... Eski, aziz m ktep arkadaşı ve §Crefli hdtırnlannı dinleyeceğimi dü· 

nıuvaff tnenetmeğe çok çalış· kumandanı Mustafa Kemal Bey Akde ,şünerek unutm ya çabalıyorum. 
llt lis.rbi ak olamadı. niz kapılanndaki düşman sürülerine Fakat bu gayret te boşuna! Çünkü 

Selftni~e binbaşısı Mustafa Ke göğüs gererek: Nuri Cookerin hiltıralarını anmak, Nu 
Vkfyaı i r;:d~ .taburunun kışla· - Buradan geçilmez. ,ri Conkerin inanmak istemediğim ölü 

la ~l'§ısı ~ rını tanzim ile meş Diye haykırdığı zaman, onun arka- münü unutnbilmem mfini oluyor! 
ile g n. a Nuri Beyi solgun sına dizilen kahramanların ön safın - Şu and , istediğmiz ~ekilde konu 

Şehir opereti yeni bir eser sahne)>e t 
k?yuyor. Bu eser şaır, mizahçı Yusuf ı 
Zıyanm yazdığı ve Muhlis Sabahatti· 
~Din bestelediği cAşk mektebi• opere
tidir. 

Şehir Operctinin cA.şk m ktebi• ni 
oynaması opcrctimiz için üzerinde du 
rulmaya değer bir ha olm~tur. 
Beş seneden beri tem ıuer veren Şe· 
hir opereti bu u § sene içinde ilk de
fa olarak kuvvetli bir kolemin eseri· 
ni oynuyor. 
cAşk meklcbi• operelini yazan Yu· 

suf Ziya, kuvvetli bir mizah muharr1ri 
olduğu kadar, kuvvetli bir airdir de.. 

* Gerek alaturka, gerek alafranga 
şarkı notalarının üzerinde iki isim gö
.rürüz. Biri besteleyenin ismi, biri de 
gUftesini hazırlayanın .. Besteleyen ba
zı mda kıymetli bir bestekfır, bazısın· 
da da ismi az i§iUlen laalettayin bir çal 
gıcıdır. Fakat her ikisinde de güfteyi 
yapan, ;mevzun sözün ne olduğunu bil 
ıniyen, kafiye ile vczni biribirinden a
yırt etmekten aciz ve hele kabiliyeti 
§i'riyesi sıfırdan çok aşağı bir şahsi • 
yettir. 

İstisnası yok demiyorum. Fakat ~ 
kadar azdır ki o müstesmıyı arayıp 
bulmak, diğerlerinin yaptıkları güfte
lere: 

- Lebbeyk Bayım, bundan daha gü 
zel olamazdı. 

, Demekten daha yorucu bir güçlüğe 
)tatlanmak olur. 

* 
Bizde operet şarkıları da diğer şarkı· 

lar gibidir. Beste vardır. Fakat güfte 
besteye uydurolmuş der:rru! çatma ka
ffyesiz, vezinsiz sözlerdir. 

cA§k mektebi• operetinde yalnız 
besteyi değil, bestenin sfislediği güfte .. 
yi de zcvkle dinlemek imkfmını bula-
cağız. c.A§k mektebb operetindeki §ar 
kılardan biri şudur: 

Şimm ay denizde 
Bir giimii~ servidir. 
Parlayan bu İ7. de 
Aşkın alevidir. 
Dinlesin her kıyı 
Şimdi bu ~rkıyı: 

GünHim o güzel günleri her lalıza 
:Bey horu~cc hayret etti. da (Nuri Bey) de mühim bir vazife şabilecck ta ka te sahip de· ilim! Diyen 

' ç bır · C 1 l'lneden . nıukaddemeye Jü· derubte etmişti. cvat Abba ı soy etmeye ısrar etmek· 
life alın~ Düşmanm ihraç kuvvetlerıne kar~ı ten daha buyuk bir in af ızlık olab·.ır 

• düşündü: 

fa l(eınai~ geldım dedi. yapılan harplerde, (Conk Bayın) mev mi) dı? 
. ey; d rbal cevap kii, bütün bu kanlı cidalin milırak nok Zaten bence o. Iügatin butün ke imc l 

~ nı tnuaf l tasını te kil eylemektc idi. Burada lerini de kullan n, yu re w nı da· ayan 
Çin?.. uttuk. dik hayırlar üzerinde, sık çalılar ara ~ acıyı, bu sükulundan daha kuvvetle 

... nda büyük zahmet ve mcşakkatlerle ifadeleştiremczdi! Susmak ... Anl tıLı· 

.tapılan harekat Türk gücünün, Türk mıyncak kadar büyük acılann en kuv
azıninin, Türk se bat ve fedakArlığ.ınm vet li ifadesı ... 
bir imtihan me~danı haline gelmişti ... 
Doksan parça duşman gemisinden kay 
.nayan insafsız ateşler, bu kanlı müca 
dele sabnesini, artık bannılmaz bir ha 
)e getirdiği zaman; burada insan taham 
millünün son haddini gösterer-M. ku-

* 

(3) Rize mebusu ve Tayyare Cem.l
yeti Reisi Fuat. 

Salih B<rloku rahatsız buldum. 
Rahatsızlığınn, ve kendısini yatağa dü 
şOrebilecek kadar marlevi bir buhran 
içinde kıvranmasına rağmen, ezeli ne· 
zaketinin bır zerresini kayb tmemls o 
lan değerli sayl v, beni • zoraki de ·ol
sa mtiteb ~ kar~ıladı. Sonsuz bir 
n zaketin ifade ı olan bu gülüş, bana, 
,Ş irin malüm mısr ı hatırlattı: 
, Güldüm... Bu gültiş benden eziyet 
gibi geçti! 

Evet... O tebessüm, değerli sayla
vın duda ·Ianndan, elle tutulabilecek 
kadar koyu bir eziyet gibi geçmişti. 

Bir lise talebesi 
Bir tecrübe 
Makinesi yaptı 

Eserin muharriri Yusuf Ziya 

Ağzın bir alev koncası, billböl 
gülüşiindü1 

Aşıklnra lut(un, bir uzak göz 
süzüşiindü. 

Ağzm bir alev koncası, bülbül 
glilüşündüı 

Sedeften bir kemer 
Ufukta şimdi ay. 
Kapıları mermer 
Fildlşi bir ray! 
Dinliyor her kıyı, 
Şimdi bu şarkıyı. 

Bu §Brkıları besteleyen Muhlis Sa· 
bahattin bizde tanınmış bir bestekar· 

dır. Şarkılarını halk sevmiş ve benim· 
semiştir. Geriye nükteler kalıyor: Ak-
babacı Yusuf Ziya senelerden beri mi· 
zah sahasında bir varlık olarak ya~a 
dığınn göre bu cihetin de mükemmel 
olacağı ümidi pek fazladır. 

Rollerin aktörlerin san'at bünyeleri· 
ne uygun olacak bir şekilde tevz.i edil· 
diğini ve itinalı bir dekor yapılmış ol· 

duğunu duydum. 
Opcretin mevzuunu bilmiyorum. E· 

ğer mevzu güzelse ve tiyatro bakımın· 
t1lfı bu me\'%u iyi bir sahne eseri ha·: 
.linde işlcnmişse «A§k mektebb opcret' 
sahnemiz için bir kazanç olacaktır. 

, Bu operet birkaç güne kadar başlı
yor. Perde açılmadan yapılan tahmin· 
lerin perde açıldığı zaman bir hakikat 
olduğunu görmeyi arzularız. 

t. B. 

emeğirole yaptığun ve doğruluğu, 
sağlamlığı tasdik edilen bu maki -
neyl Türkiyede yapabilmek müm· 
kündür. Bu suretle hem memle~et 
d~ına paranın çıkmasının önüne 
g~ilmiş olur, hem de çok ucuza 
mal olabilecek olan bu makineden 
ıtahsisatsızlık yüzünden tecrübe ma
kinesi temin edilezniyen biı·çok 
mekteblerin de ihtiyacları giderilir. 

* Okuyuculanmwn sorgularma 
cevaplanm 

Afyon köylerinden birinden bizt' 
rnektub gönderen okuyucumuza: 

, Nuri Conk rin son günlerini ondan 
dinlcdim: 

- Arkad şlar söyluyorlardı ... İsmet 
İnöniı kend ıni zıyaretc gitmiş. Ayrı. 
lırken ha • ya, bır isteği olup olmadl· 
ğını sormu . urı Con ~er, gözlerimin 
önünden gıtmi) en o candan edas·le ce 
vap termiş: 

Kütanya. lisesinin son sınıfında 
okuyan A. Remzi Kaçaroğlu ismin
de bir gene bize §U resirole kısa 
bir m~tub gönderdi. Diyor ki: 

- Ayni hadiseyi gene bir istida 
ile Afyon Valiliğine bildiriniz ve 
vaziyeti nynen anlatınız. Valilik ta
rafından aH\ka gösterileceğ·ni uınid 
ediyoruz. 
Adapaıarı Uzunçarşıba ı tuhafı -

yeci M. Nuri) c: 

Dil Kurultayana riyaset ederken 

. - Atatürke hürmetlerimi yazarsm! 
Insan Atatürkten uzakta ka1ıncn ken
disini öyle öksüz hissediyor ki! 

Ne yazık kı biçare, bu ök.c;'üzlükten 
kurtulmanın bilyük hazzını bir gün 

tncvaım 12 inci sayfada) 

- Bu buhar makinesile buna 
bağh çifte silındirli tulumbayı ben 
yaptım. Bu makme ve tulumba hir 
çok vilaı ctlerımizın ilk ve orta 
mekteblcrinde tecrübe makineleri 
olaıak kullanılmaktadır. Her yıl 
da hariçten Maarif tarafından yüz· 
lerce bu makineden getirilir. 

Halbuki benım bir tatilde bütün 

- Merhum ~~ ır M hmed Ak ı ı 

hayatı hakkında gazetemizde mun · 
telif imza ar taşıyan yazılar çıknı!) 
tır. Bu yazılar sizi tatmin edeb .ır 
sanırız. Üstadın hayatı hakkında ·e· 
reddüdl<'rınizi biz.? bıldiriniz, s ~i 
tenvir etmeğe çalı~ırız 



8 Sayta 

Tarihten sayfalar: 

Tab' a sına bir hafta inci 
saçan hükümdar: Kayşan 

1c .. * 
Kaytan'ın adı Kuluk oldu ve tahta oturur oturmaz : «Hazinemde ne 
kadar para, mücevher ve kumaf varsa hepaini getirinh> diye emret 

ti. Biraz sonra kocaman öküzlerin çektiği büyük arabalar meydana 
geldi ve bütün kıymetli teyler küçük bir dağ gibi ortaya yığıldı 

Yazan : Turan Can 
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1 "Son Posta, nın resimli zabıta 

• 
In ·har m1, cinayet 

2-

1 • Bir llk~ab~r. gUnO idi. Polis MOdOrıyetinin talebi üzerine MOfetiş Red-
bom aılesı!lın evine gitti. Mister Redborn, tavan arasında asılı olarak bu

lunÖuştu. Müfettiş ~avan arasına çıkarak etrafı araştırdı. Ceset yerde yatıyor
~u. lell en aı;:gı bır saat olmuştu. Kendisini asdıtı tp, boynunda derin bir 
ız bırakmıştı. aşının sa~ •arafında da oldukca derin ve kanlı bir yara vardı. 

o.undakl lple bu Ipin 
ısıiı duran parçasınır 

\arın uçlarıııı uzun 
Yüzünden bir şeY 

halde bir 

· Yeni İngiltere Kralı Altıncı Corcun 
)nümüzdeki mayısta taç giyme mera • 

: siminin yapılacağı malumdur. 
Buan dair söz açıldıkça veya yazılar 

yazıldıkça efsanevi şeyler anlatılıyor: 
Kralın tacını muhafaza için yirmi -:>eş 
bin polis seferber edilmiş! Bu mera -
sirnde bulunmak için şimdiden dünya
nın her tarafından heyetler hazırlanı • 
yormuş. Bu heyetlerin, yahud birçok 
kimselerin getirecekleri veya göndere
::ekleri hediyelerin milyonlar değerin
de olduğu da tekrar ediliyor. 

Muhakkak olan birşey varsa, idar-; ~ 
sindeki memleketlerde hiçbir zaman 
gline1l batınıyan Altıncı Corcun taç 
giyme merasimi çok parlak olacaktır. 
Tarihte böyle parlak taç giy -
me ve tahta çıkış merasimleri pek 
coktur. Bilhassa şarkta buna çok e -
hemmiyet verilirdi. Osmanlı saltana • 
tında her yeni padişahın ilk günlerinde 
yalnız Yeniçerilere verilen cülus balı
şişi koca Osmanlı İmparatorluğu ha -
zinesini birkaç gün içinde tarotakır bir 
hale koyardı. 

Cengiz Hanın kurduğu bütyük Mv -
ğol imparatorluğu hükümdarlarından 
Kayşanın tahta çıkışı emsaline gör~ 
daha parlak olmuştur. Muhtelif tarih • 
çiler bundan uzun uzadıya bahseder • 
ler. Ben bunların hepsini derliyerek 
yazıyorum: 

Kublayın torunu Timur ansızın ö
lüverdi. Çocuğu yoktu. Timurun karısı 
Bulugan saltanat naibi ..oldu. 

Bu kadın Kulılayın torunlar~ndan 
Mank-Kalanın oğlu Onandayı hüküm
dar yapmak istiyordu. Halbuki hil -
kümdarlık Kayşanın hakkı idi. 

tu) ya gelince hemen kurultayı top • 
ladı: 

- Cengiz yasasına göre taç kime a -
iddir? 

Diye sordu. 
İhtiyar bir Moğol şunlan söyledi: 
- Kublayın dedesi, veliabd olara»' 

Kayşanın dedesi (Çin-Kin) i tayin et • 
miştL Onondanın babasına ancak bir 
vilayet vermişti. Bu itibarla hüküm • 
darlık senin hakkındır. 

Kurultay bunu alkışlarla kabul etti. 
Müneccimler hemen gökleri taras • 

suda başladılar. deriler üzerinde aca • 
yib çizgiler ve -iekiller çizerek uzun u· 
zun uğraştılar ve yeni hükümdann tııç 
giyme merasiminin yapılacağı ujurlu 
saati tayin ettiler. 

O gün Moğol imparatorluğunun her 
tarafından gelen halk, yüz binden çok 
asker, en müintaz kumandanlar bir a
rada toplanmışlardı. Etrafta büyük bir 
ihtişam göze 'iarpıyordu. Çinin, Hin
din, Türkistan ve İranın en değerli 
mücevherlerile süslenmiş olan taht 
henüz boş duruyordu. 
Meydanın ortasma beyaz bir keçe 

yaydılar. 
Memleketin en asil prenslerinden 

yedi tanesi keçenin etrafında yer al -
mışlardı. Kayşan yavaş yavaş ilerledi J 
ve beyaz keçeye oturdu. Dört prens 
kcçeyi dört köşesinden tutup kaldırdı
lar. Tahtın önüne getirdiler. Prensler
den iki tanesi hakanın kqllarına gire • 
rek tahta oturttular ve yedinci prens 
te bir kadeh içinde kımız takdim etti. 
Hakanın giydiği elbiseler, başındaki 

taç, oturduğu taht ve her taraf pırıl pı
rıldı. Bütün prensler, kumandanlar ve 
askerlerle halk hep birden haykırdı • 
lar: Moğollarda bir adet vardı: Bir ada

mın kardeşi ölürse onun karısını ni -
k~ı.ı - - Kutlu olsun!. .. 
• c:uı a alır, oglunu da oğulluğa kabu1 Gök gürültüsünü andıran bu sesler 
~~.~~~: Timuru? kard~şi Te:m~ Bala uzak ve yakın dağlara kadar aksedi • 

ugu zam.an bır karısıle ikı ogulA 1Jı- yor. gökle yerin arasını uğultularla 
.rakmıştı.A Tımurun bu kadını nikahla dolduruyordu. 
alması lazım gelirken Bulugan buna ı K d (K 1 k) Id 

1mani oldu. Kadınla küçük og·ıu Ber - KaylşkanHın a ı utt~ 0 
u. . u u· an emre ı: 

tayı uzak bır memiekete sürdü. Fakat . 
büyük oğluna birşev yapamadı çünkü 1 - Hazınemde nekadar para, mücev-
ordu kumandanıyd; ve Çin h~dudun- her .ve kumaş varsa hepsini getirin! 
da çarpışıyordu. Bıraz .. s~~ra ~ocaman boynu71U ko • 

caman okuzlerın çekti·· b .. "k b 
Sarayda Kayşanla kardeşi Bertayı lar meydana geldiler. ~er~fr~ni:r~ . a: 

sevenler pek çoktu. Bunlar Onondavı de h 'd k . ıçın · ı er çeşı umaş der ç k .. 
istiyenleri te\'kif ettiler. Bcrta hli!<iı · lek . · .. h ' ı,. a~a çom • 
met me k 

· Id' • pata, mucev erat ve ıncıler vardı. 
r ezıne ge ı \ 'e: -.. .. _ . 1 Onları meydana yıgdılar. Küçük bir 

- Hukumdarlık agabeyım Kayşanın d?p gıbi oldu. 
ha~~ı~ır! Gelinciye kadar ben saltanat Kuluk Han bağırdı: 
naıbıyım. dedi · - Bunların hepsini askerlerinıe. te-

Ononda taraftarı olan vüz vetm;c; ı.. w . ~ ~·~<ima ba~ışlıyorum. Dağıtınız! 
kadar 1.abit hft_men o gün idam edılm;~. Herkese götürebUeceği kadar 
ti. Ononda korktu: 

- Ben hak iddia etmiyorum. Bu n -
damların yaptıklarile a'akam voktur. 

Diyerek hükümet merkezin~ geldi. 
Bertanın öniinde diz çökecek oldu ra -
kat Berta kendisinden biiyük olan ka.-
deş çocu~na kendi clile kımız sundu. 
Lakin saraydan cıkarken tevkif ettir -
meyi de unu tmadı. 

Kayşan hükumet merkezi olan (Şan· 

c ya verılıyordu ve buna raÇ.Ucn bir 
h.:rlü bitme'< ırdu. 

Altınlar ve .• ıllı..t!vherlere gelince 
onları halkın ve askerın ort.asına sa -
çıverdı. Kapanın elınde kalıyordu. 

Bunların ıçınele ını:ıiPı ,) kadar çvkıu 

ki clrafa saçıld!ld.ıı : ... m~ıı Vessafül -
hazretin ded:ği ıı.iL: • eı yıldızlı 

göklere benı€di 
(Dnanu 12 irıd uyfada) 

., 4 • Ayakkaplan da, dJter eşyası 
ıtbl, en pahalı olnadendl. Rod-

9 MOfetnş, ölOnün elbiselerinJ bom eter katlolunmamış da Intihar 
O • de dikkatle muayene ettJ. Red· 
bom'un üzerinde, yeni ve siyah bir etmişse malt sebepler ytlzQnden yap-
elbise vardı. Ceketin arkası tozlu mamış oldu&u mu.hakakktı. Motettiş, 
Idi. Ceplerinde bir takım anaJ:ıtar- oe&edJ bqtaıı aeatıya muayae ettik· 
larla SO lira para vıırdı. ten aonra, odayı arqtırmaya bafladı. 

6 Tavan arasındaki tetkikabnı 
• bitiren müfettiş aşa~ya ine

ı-ek maktulnn karısile görüştü. Ma
dam Redborn, biraz da istemlyerek 

7 Kavganın sebebi de, kayın bfraderi Çarli idi. KocasındıtJI 
• olan Çarli, son aylarda kendilerlle birlikte oturmakta idi• 

born, Çarlinin kansile fazla alAkadar oldugundan şikAyet etiPif 
vak'a günü ö~leden sonra kocasile 
müthiş bir a~ız kavgası yapb~nı 
itiraf etti. 

8 Kendi ifadesine göıe, kadın 
• bir saat kadar şurada burada 

dolaşmış, sunra evine döıımuş, ko
casını me~·dand~t göremeyince oda
lnrı birer b'rer arııırıış, ııihayet onu 
tııvan arasında asılı olarak bulmuştu. 
Hemen Ipi kesmiş, cesedi aşu~ıya 
iıı ct ı rm i şti. 

onun yüzüne de söylemişti. Bunun Uzerine, Çdrli kızmış, hid 
miş ve evden dışanya fırlamışb. Btr kaç dakika sonra kadın da 

9 • Fakat bu işi yaparken ceset 
öne do~ru kaymış, düşmnştü. 

Ba~ın.ia görülen yararım da bu sukut 
neticesinde hasıl olm •sı ihtimalı vardı. 
Müf..ttiş dışarıya çıktı ,,e avluya da 
bir göz att' 

- o 
Miilettit eutletl 

çıkmaz _.,.nın•--

ne ualt' anın cereyatl 
tlll'aaaut haline 
lıimaeyi içeriye 
tenbih etti. Sonra 

Iiiler nedir? .. u •.. ınırrıv 
ci aaylaya bakı11ı~· 

o 
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Üreşte 
nasıl 

eviklik ve s·· 
i ir? 

'at İngilterede lik 
maçları 

Yürekler paralay cı b:r fa cia 
Büy";k an e b"r . ran 
esnasında torununu boğdu 

e Arsenal - Sanderiand ile 
berabere kaldı Güref 1 b" 'b' . . . l l k bagwlıdır. Hemen hemen 0 .VUn arı ırı ırıne .zıncır ~me o ara 

bütün oyunların bir iki kar§ılığı vardır. Güre§l~ w ~ür~~~ .. ~~ çevikliğin J İngiltere lik maçlarının 2:1 inci haf-

lyileşin\!e cinayeti kendisine söylemediler, şimdi 
kuşpalazından öldüğünü zannett~ği yav~~?.u~ meza

rına hergün kucak kucak çıçek goluruyor 

bir çok yerlerde galebe y~i~te::m:::in::,__:e::t:tı:;:g~ı_:g:,o_r_u_l_u_r ____ ......: tası maçları büyük bir kalabalık önün-
Journal gazetesindcn: 
Bütün Buchelay halkı mıiteessirdir, 

~ünkü, kasahada cereyan eden ve taf
silfıtını aşağıda vereceğimiz facia her 

- 2 1*1 -
Yazan: SeyfJ Cen P 

de yapılmıştır. . 
Likte başta giden takımlar yerl.e~ı

ni sıkı sıkı muhafaza edebilmek ıçın 
fazla gayret sarfetrneğe başlamışlar
dır. 

kesi hayrette bırakmı~tır: 

cBuchelayda hayırseverliğile tanın
mış Madam Charbonnet bir müddet -
tenberi şiddetli bir nevrasteniye tutul-

Arsenal Sanderiand muştu. Bir zamanlar evini bütün her 
7 1 kese açmakta olan bu iyi kalpli kadın-

Ingiltere profesyonel likinde mü-
1 
cağız. birdenbire _anlaşılmıyan sebep: 

h. b' k t ı bu 1'ki takımın o-ı lerden dolayı evıne kapanmıştı, ar ım ırer uvve o an · km k bd k' 
60 000 . . .. .. de yapılmış- tık her hafta, ıl . e te e ı Ç(J· 

yunu • seyırcı onun koruma cemivetinin 'ç'" 
cukları J 

tır. tırnalarına gitmiyor, fakirler için 
Ilk deVTe sıfır sıfıra bitmiş, ikinci ev ev dolaşarak giyecek ve yiye-

deVTede Sander}and muavinlerinden bi cek toplamıyordu. Madam Charbonnet l\ladam Charbonoet 

ri sakatlanmış, takım on kişi ile oyna- kızıle damadının yanında oturu~or, ve ti, ve Madam Charbonnet'i tevkıf et• 
mıştır. bütün muhabbetini 3 yaşındııkı toru- ti. d 

Arsenal sol açığı Milne yirmi be- nuna vakfetmiş bulunuyordu.. Charbonnet müstantik huzurun a 
11inci dakikada bir gol yapmıştır. k d • suçunu inkar etmedi, orada da knhka· 
" f k'k Kasaba halkı bu iyi ~ ıncagızın larla gülüyordu: . . Sanderland eag" açıgwı da bir iri ı - k "teessır olmuş· b b 

ou h • ı gw ndan ço mu _ ı·nsanın içine bazan g.arı g. a.rı be be k · tmiı::tir ns.a.ı ı · d 'd' dama 
ten ra rli sayısını ternın e ) . lardı. Hal; ve vakti yerın e ı ı, - hisler, istekler, doğar. Benım de ıçın:e 

Oçüncu kır kOS, USU dı iyi kazanıyordu, dul kaldık~~n son- Andre'yi öldüımek geldi. Kafam~a ?ır 
ra kı:~.ını edendirmiş ve kendısı d~ 0

: ses, 0 boğulursa sen artık tamamıle ıyi 
İstanbul Atletizm ajanlığınca ha- n~n yanında otuımağa karar vermıştı. olacaksın, diyordu. Çocuğu gezdir'Tiek 

zırlanan kır koşularının üçüncüsü bu Haricen çok mes'ud gibi görünüyor- bahanesile dı~arıya çıkardım, tenha • 
hafta Veli efendi sahasında yapılacak- lara götürdüm, evvela onu orada 

G b 'ld'kl · t larMdıa.dam Charbonnet sırası geld'kçe öldür-ccektim, yavru orada yüzi.ınıe üre b . - 1·ıe-.·n oyun ı ı erı ı. ş tr kuvvet ve meharet oyu - Bır ÇO~ gur~şç . •d tatbik edeme • Klüplerle, ajanlık arasında yapılan daima damadından memnuniyet beyan hazin hazin baktı. 
Onun için bir güreşçinin hem hd~kldl e .mı~.der. us~~~~i; iti~me şeklinde bir anlaşma dalayısile bu müsabakalar eder: b . d -Büyük anne be~idmdi .daha çok sc-

}(u heın de usta olması lazımdır. ı :~İ gurg~~lür. Bu hal ekseriyetle gelecek haftaya bırakılmıştır. - Allah ondan razı olsun enı e, viyorsun, annemi mi. e ı. 
;etli bir adamın ayni zamanda yap ı an o .. . . kızımı da sok hoş tutuyor, derdi. o kadar yurnu~ak ve can alıcı bir 8~r g\irqçi olması için zeki ve çe- o güreşçinin iyice hazırlanma~ış~ ~·u - Galatasaray denizcilermm çayi sesle böyle durup dururken bir r;ual 
Urek}ı ""~reş yapabı'lmes"ı ı'çı'n de cudünü icab ettiği şekilde yetıştırıle • . . . b Hastalandıktan sonra da ona çok iyi b'' .. ag·m ... n 

--· ... u··"' 01 .... _ 
5

"' memı'ş olmasından dog· ar. Bu hal bil - Galatasaray klübü den.ızcılık şu e- f · . sormuştu ki, u tu n arzuma r c 
kauı~ı, yani yalnız adalutının t d h 1 kte olan bakmışlardı, kendisini, e~ ma~ . sınır Andre'yi boğazlıyamadım. 

lblllin, ciğerlerinin, velhasıl hassa fazla kuvvetli, kalın ve. ~r a a- si tarafından er sene ve~~ ~e 1' mütehassıslarına göstermışler, ıyı cl • Oradan gene beraberce, koyunlar:n 
.vÜCUdünün dinç ve sağlam o!- leli vücudlarda görülür. Bu gıbı adam- senelik çay cumartesi gunu Tokat ı- ması için ellerinden gelen herşeyi yap- otladıklan çayırlığa geldik, etrafıma 
laııtndır lar 1·y·ı ve dı'k köprü yapamazlar. B_ el. ".'e yanda vapılacaktır. ı d Son zamanlarda hayli de 

J mış ar ı.. baktım, kimseler yoktu, tasavvurumu Dünyanın . d kalça adaleleri yumuşak olrnadıgı. ıçı~ farketmiş ve iyiliğe yüz tu .. tm .. uştu. me\·ku" fı'1'le koyabilirdim. Hiç tered • ti ola .. en eski zor oyunların an gu·· reşte esası teşkil eden bu manıvda ' • b M d 
n 8Ureı: s d .. d"n her B Şa k klUbü .Idare hey eli Geçen hafta çarşam a gu.nu, a arn ~.ı'\.J otmcdırn'. Derhal bogwazına sarıl -• } :L ~ porun a VUCU U klsmmdan layıkile istifade edemezler. ursa r b b ~· .c ış er: ınsan ku ı· arfeden kol Charbo~net.'in. .kızı, k. oca.sı.ıe. era er 1 dım, 

0 
d,nkikn, Andre'nin ·vüzündeki b vve ı s ' Bursa (Husutıi) - Şark klübü se- - h " ıbı·n ~!· hacaklar ve enseden maada Onun için sırf kol ve gövde ile .. gü ~ 1 bir emlak ışının tesvıyesı ~~1~· ~~ .~c t: knlllısları görmeliydiniz. Clg ı d i } 'ık kongresı'nı· valinin riyaseti atın- •tm• 1 ku"çu"k Andre yı bu,.•uk .:r_erin, hatta gözlerin bile rec:meyi tercih ederler. B_u .. a .... gu.r.eş ne C .

1 
gı ış er, ve " 

•u~• b -k ~ 1 d u''ddeiumumi emı Ya- annesı'ne emanet ederek evden ayrıl~ Onun .u~u vazifesi vardır. ekseriyetle neticesiz ve gorunuşu guze a yapmı , m . ' . . 
ıçın güreşte muvıı.ffak alın~k olmıyan bir şekle sokar. Onun için ek- li muavini Edip Kutay, Be~.e~~Y~ ~:;:: mışlardı. 

bul bütün bu noktaları gözönün- seriyetic oyun yapamamak kabiliyet • Cemil Öz, Iş Bankası Muduru . İşierini bitirdikten sonra akşam eve 
ı b~ndu.~rak işin yalnız kuvvetle . l'kten veya güreşi iyi kavnyama - haddin, hastane baş doktoru . lzzettın döndükleri znman, mutad hilafımı, 

ır ,.;, d sız ı - d lA • • ·ı . t Ch ,. f k :ucu ün her tarafının sağ - maktan değil, adalelerin vucu e azım yeni idare hey etme seçı mış ır. Madam arbonnet ı sorayı ur-
ı'd bılgi ve bilhassa iyi ve müte- len inhinaları verecek yumuşaklıkta - makla meşgul bulmadılar, Andre'.aiıfl 

ttıanı ı ge ·ı · ı· .. · d k' lıc:maları · tf • 'tf Mad m Char -·"'"'"~' a e de edilebileceğini hil- lmamasından ı erı ge ır. çilerin minder uzerın e ı ça ~ .. annesı, mı.J aga gı ı, a -0 

· M"t d' hucum bonnet orada da yoktu. Çocuğu ara ~ Bir gü. Çeviklik süratle b abe .. dir. Çe\•ik derhal göze çarpar. u ema ı ı<a· dılar ... Onu da bulamadılar. bukıuk,reşçide aranılacak hassalar 1 dam eline ayağına çabuk o:ur. hareketlerile saldır-an hasmının mu 

- Anne diye bir haykırışı vardı ki, 
sız olsaydınız kabil değil tahammül e
demezdiniz. Halbuki onun debelenmcsi 
benım hoşuma gidiyor, adeta büyi.ik 
bir i.ş yapıyormuşuro gibi memnun oıu-
yordum. . 

Madam Charbonnet bu ifadelerı ve· 
rirken kahkahalarla gülüyor: 

- Oh, rahatladım, diyordu. 

dayanı khk, kuvvet, bilgi, ~:~m~na yapacağ~ ani. :·.e sert hücun: - bil taarıuzları~~~.n çevikl~kle kurt~ I~~ _ Büyük annesile gezmeğe çıktı, 
b· lık ve nefse itimaddır. 1 la ekscriyetle ıstedıgı oyunu alabı _ "cudünün butun azasıle kendısın~ neredeyse gelirler, dediler. İhtıyar kadının müthiş fakat gcçıci 
uır g" ar 1 b'l k vu .. ı adalelı l'Sir sınir bulıranma tutulduğu anlaşıl-kc ~~i bu hassaların hepsini bir· !ir veya hasmını oyun ama ı eec va· müda!aa eden mcvzun, guze Bir müddet bekledikleri halde ne mıştı. Nitekim. kısa bir müddet tcda· 

* 
fa~l~sınde toplnmadıkça gür~çi • ziyete getirir. bir güreşçinin müsabakasını seyret • büyük anne, ne de AndrC meydana viden sonra, bu bulıran da geçt'. Ynp 

nıuvaffak olmaz. Bir çok oyunlar vardır ki hasmını o rnek cidden zevk verıcıdır. çıkmadı. Artık vakit iyice ilerlemi~. ve tığı işlerı kat'iyyen hatırlamıyor, fa -~~;,~rlıklardan maada, yaratıll§la • oyunu size aldığı ve sizi yenecek va - Bu jimnastik hareketleri güreşçiler anne ilc babanın kal!>ine kuşku duş • kat sevgili torununun ölmüş olduğunu 
v d

1

Yetın de şı.iphesiz büyük bir ziyete getirdiği halde siz sürat ve çe- tarafından yorucu, sıkıcı bir angariye rneğe başlamıştı. Başbaşa sofrada otu- görünce, hıçkırarak ağlıyor: 
ar ır. vikliğ:nizlc bu oyundan kurtul u~ ve şeklinde değil bir zevk ve çok faydalı ruvorlar, sessiz sadasız yavrularile an· _ Demek Andre öldü ... ha .... Kuş • 

Güreşte çabuk} w ·kl··· hasmını~ı ~lt~ alarak Ytmecek vazıyete . . olarak yapılmalıdır. Sabahleyin nelerinin gelmesini bckliyorlardı, ni - palazından öldü, ha .... Ah keşke b~n ı-
Çok ugun ve çevı ıgın · b'Iırsınız bır ış b' .. · .. r k havet saat ona doğru bahçedeki çakı!- yı· olsaydım da ona .b. ak .. say·d· :m .. · .. dıy.e • lo~:ıu··r Ye~lerde galebeyi temin ettiği getırc ı ı·.. t. k . . f . b'l yatağından kalkan ır gureşçı gun u J G -

· ~ Gü çevik ıgı ar ırma ıçın ne esı ve ı - "mnastikle başlamalıdır. Ka- lar çıtırdadı. enc kadın, yavrusunun rek döğünüyor. Ve oldurdugunu bıl -ırlenıe· 1 reş oyunları birbirine zin- d Jelerin vumuşakl g· t havatma JI k gelmio::: olmasını dQşünerek derhal ka· mı'yordu. B'ır sinir buhranı esnasında o aruk bag"lıdır. Hemen hemen hassa .a ad J ı ını ar ır - bilv oldursa tamamile çıplak olara ve ~ 
OyU 

1 k lazım ır k 1 . pıya koştu, filhakika, gelen annesiydi, işledig"i cinayeti kendisine anlatılma-• 'h..,. e n arın bir ı'kı' karşılını vnr - ma· . · • • .. ·nanın karşısında di kat, bi gı ve ar· • d d k d' + 
v ...- k b I cl '-u mu ki ı S) ve kucagın a a e]l ı yavrusunu .a • ket ed seriyelle daha çabuk h are - Ada -~~ı~ .. ~.. şa 

1 
ıgı ya nız gu • 1 'le yapılacak vücud hareketleri lta- mı~ .. 

O c·· en taraf güreşi kazanır. r~te degı u un spor arda aranılacak zu ı l şıyordu. Gene kadın: _ Andrc kuşpalazından öldü, den -
ur~te e . . bir .h.assadır. Bunu elde edebilmek için ı .dar faydalı bir şey 0 amaz. _ Anne, Andre uyudu mu diye sor. miş tL cağı için . n ıyı müdafaa hücum ola· de masaj, jimnastik ve sıcak buharl1 B ha~keller dikkatle, ve tam hak· 

etnıege aSllze hücum eden, oyun tatbik banyolan _)'apmak, vüc.udün k.o'a'"·ca. lanu'•en'lerek vapılmahdır. Maksad a- du. Ch b t h d karş1ıı. ç ~an hasmınııa siz 0 oyunun . h k " " Madam ar onne şa a et par-
d gını daha .. . 'd vapamadıgı are etlerı, vazıyetlcrı 1 ı · işirip sertleştirmek değil on- mağile, sus işareti yaparak ilerledi, e-et}j 01 surallı ve daha şı - ~ .. diyen tekrar etmek . b d da e erı ş 
"hu Yap:~~~ tatbik edebilmelisiniz. Bu· mutema ıca e er. ları haf f hafif harekete getirerek ge- şik•en içeriye ayağını attı. Büyük bir 
~Şçi ol ı en kendisini parlak bir '.,Ü- Masajı başkasına yaptırmak çok da- 'şlemelerini, açılmalarını temin et • soğukkanlılıkla: 

Büı . am k gorebılir. ha faydnlıdır. Vıicudün kolaylıkla el nı k k 'b cığer gibi dahili uzu\'ları _ 0 ebediyen uyuyacak dedi. Ve arka-

* Şimdi Madam' Charbonnet her hafta 
küçüğün mezanna gidiyor ve demet 
demet çiçekler götürüyormuş. . 

Hakikati kendisinden sakladıkları ı
çin. büyük kederine hiç değilse vicdan 

l klar~~.;Yunıar gösterilirken karşı - er )ebilen kısımlar~a kendi kendine :~ı~maada~ çalıştırmaktır. sm dan rla keskin bir kahk:ıha attı. 
d ~r onu takib edecek \'aziyetl~r masaj yapmak kabıise de omuz, sırt, . . Karı koca snsırmış'ardı .... Gene ka -

ker Dber gösterilir. Oyunları te'<er gövdeye bizzat masaj yapmak kabil Bunları yap~ak ta sıhhat kaıdelerı - rlın hemen çocuğunun üzerine iğildi.... d k 1 alıp b' b' . . . ı . b .Ja gelır Sıcak buhar ban- Son p'ıyango a azanan arın k et ır ırınden ayrı olarak tat· değıldır. nın aşınl.; · Ya,·rusu. hareketsiz duruyordu. Hıç • 
tnek hatadır ı ı rının viicudün umumi sıhha- d' k v .. z.lyetleri Ctireştc . . · Güreşten sonra duş yapılırken arka- yo a • 

1
• , kırıklarını zapterleme ı. ocasına: ı.. 

azabı katıştırılmamış.» 

;~ re Sl'rt v~evıklık. demek, lüıumo;uz daşınızın siz, sıcak su altında sabun:a tinde olduııu ka.~n~ ada. 3.tın ) u- _ Jorj gel dedi And re ölmüş. Tayyarc piyangosunun son çekili • 
d lhek d • sınıı·lı hnrcı<etler vaomak •ması miikemmel bir masaJ'dır. Bir • wu~aklı"ında da buyuk tesırı vardır. u..,d.,m Charbonnet hala kahkaba - şinde on iki bin lira kazanmış o1an e 'lle! ir n· 1 U\ b . t" . 1 1 ıvı .. u 

n çe, ık lık ~")ı_r r,üre~ı;::ye lazım _o- birine bu şek ı lde mu kabele eden iki B n har banvo arı u un şıma mem e • larla giili.iyor: nurgaz vapurunun karnarotu Bay 
llıanını ada! ıtının vumuc:. k ı ~ı. güreşçi oda e eı ınde k<lfı bir rahatlık ketlcrindo son derece revaçtadı:. Yul- _ Ne 

0 
sözüme ınnnmamış mıydı • Hakkı dün matbaamıza müracaat E.de 

e V'Üc."u~·~anı Yerınde olması dolavı • hic:sedecek kadar masaj almış o ur lar. nız güresçı.er deği bi.ıti.i.n sporcular ve nız... Ben öldurdüm. d vordu. Çayır - re k piyango ta:ihlılcri ilc yapılan mü· 
b k cd b 1 un O) unları kolaylıkin tat - Ada~enin yumuşaklığını tem.n eden aılerlerin bile ıstıfadc ettiği bu h'l - da gırtln«ın:ı ba-;tım. boğuverdim. Bu ıiıkat arasında kendisine taalluk eden tnası ha ,:cl'k b.r aliistıkıyette bulun· çalışmalardan en mühimi de jimnas - • ;namlar vücudü terletir. vucudden çık· isi ,·ap•ım nmm·. bo, de fevkalfıdc r~- satırlarda bir yanlış.ık olduğunu an-··•ının her h k . . k'b J . k 

rek onun y w are etını ta ·ı e- tiktir. ması lazım gelr>n zararlı maddeleri dı- rahladım ... Bak nao:::ıl memnunum. . la~tı. Acele ile fıkra karışmış olaca · ıcn . apacagı oyunları karşı la· . .. h 1 B · H kk o s t rlard söylendıği gibi b k P edıyorsa d h • • Her zaman hareket etmıven vcva san atar. adal<>lerı vumu~atır, vucuJe O .... ı 8) a ı a ı a • , . 
k edebilrtıek .. er al karşılı.gını ~~ kı 1 ış o!an adalelcri açm~k 0 1 . l'k , h ·e ·r · 1 Gene kadın deli gibi sokağa fırladı .... pıy,mgo çıkmadan evvel maddı va~ı~e •ndısinde bula~~raı . v: kabıliyetım sa :.w geUnnck için yapı!a.:,.k ~ ·~ sovık ı 'e ırs ' rı . Sokaklarda: t.ndc sıkıntıya düşmüş değildi,. bdakıs 

..........___ - ... uıuHmesıdır. har; "mıınstikler gürcc::te hırsı · .. ~ t' 
1 

Memlcketimizdek: hamamlar bu hu·l _ Annem yavrumJJ öldürdü, yetişın kendısınc göre bir varlığa sahıp ı. Bu 
(•') --- susı Jl " ' ~uro. ı . h'h ı·· [J ru" ta · - Ririııc· 'kJini artırır. Bu jimnastik} · susta istifade edilebilecek ve istifade dıve haykırıyordu' • ıtıbarla o satırl:ın tas ı a uzum go tıJıJi .. 

1 yazı ll Kanunuevvel ve çev ı A e rı 1 ı ~ h ~ d' r d ı "Ushuınıtda çdmuştJr. yapmağı kendisine adet edinen gürcs- edilrnesı lazım gelen evsafı haizdir ler. Nihayet a ıseye po ıs vazıye ct ·, yoruz. 
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Öğle neşriyatı: 

12 30: Plfıkla Tiırk muslklsl. 12 50: Ha va
dls. 13 os: Plfı.kla hafif miızik. 13.25: .1\!uh -
t ellf p1'ık ne~rlyatı. 

Akşam ne1riyntı; 

18,30: Guneş ldubiinden naklen konferans: 
Bolu Saytavı Cevat Abbas tarafından (spor 

~·e &portmen kelimelerının Tı.ırkçe olduCu 

hakkında). 19,30: Konferans: TurkltU~ İs· 
tanbul Şubesi Başkanı Emekli Tayyareeller 

den Bay Nuri tarafından. 20: Ri!nt ve a rka
daşlan tarafından Tür.k m uslklsl ve h alk 
§arkılarL 20,30: Safiye ve arkadaşları ıtara

fmdıın Türk musllds1 ve halk arkılan. 21 . 

Saat Ayarı ve orkestra. 22: Aj v.ns ve borsa 
haberleri. 22,30: Pllkla sololar . 

BUK!!:&Ş 

16: Romanya halk mus1kis1. 18.20: Plô.k 
neşrtyatı. Şarkılar. 19,15: Senfont konser. 

BUDAPEŞ'R! 

17.30: Koro. 18,40: Salon orltestruı. :ıo.10 : 

Caz havalan. 22..20 : Müs.ahabe. 'Macar şllı:l 

PR~G 

19: Haberler. 19,30: Opera . .22,30: Pliık neş-

rlyat ı. 

\'İYANA 

16,5: Pl~k neşrlyatı. 17,30: Şarkılar. J9,30: 

Ba!lf müzik. 
l'ARŞO\'A 

16,35: Plük neşrlya tı. 17,15: Şarkılar. 19: 
Donklrot (t1ya.tro) . 19.30: Orkestra . 21,5: 

.Küartet. 22,10: Hafif orkestra. 
Yarınki proıraıq 

15 ikincika nun 937 

İSTANBUL 

Ölle ne~riyatı: 
12.30: PIA.kla Türk muslklsl. 12.50 Hava

d ls. 13.05: Pliı.kla hafif müzik. 13.25: Muh -
telif plak neşrlyatı. 

Ak am neşdyatı: 

18,30: Plftkln dans muslklsl. 19,30: Spor 
m üsnbabelerl: Eşref Şefik tarafından. 20: 
Vedln Rıza ve arkadaşları taratmdan Tiırk 
muslklsl ve halk şarkıları. 20,30: Cemal Kl
mll ve nrkAda§ları t arafmdan Tı.irk muslklsl 

ve halk şarkıları. 21: Saat ayarı ve orkestrn. 
22: Ajans ve borsa haberleri. 22.30 : Plakla 
eololar -----·····----····--···-·-·····--··-----· 
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Lh~ ~a 

"lo 1$T. B. I 22.75 r"' 1 HaaneB. 4S,'IJ 
"lo 7,5 T . B n n . ss 1 O&hlli ~kruı~s,oo 

,;, 7.5 T.B. m :n.ns1 

DevJet Demiryollan Borçlan 
Lira Llra 

!ErganJ n .75 1 Anadolu heD37.0J 

Isıvas Erzwıım 95.0J j lUlaclolu N to.2) 

Sosyetcler Eshanu 
Ura 

ts. B. MO. 81J)) tst. Tra mvaJ 

• • mı.. 10,:)) Bom on tl 

• ll Name l v, )) Terkos 
Merl:t-ı B. D . S'i ,OO ~. Çimento 
ı-

l.t.erııo 
F. Frangı 

20 F. Frangı 

l Dolar' 
ı ister.ün 

20 Llret 

-
ÇEKLER 

Kr1-
t2 •• JO J D!llar 

16.97 1 Llret 

NAKIT 
Kı'1· 

112.00 ~ ı Mart 
1~-4.50 28 Drahm1 

622.0J 38 Le9a 
~5. ,IJ l 30 LeJ 
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1911 • fJ7 ,OJ Mecldlye OJJ 

' 

Emlak •e Eytam Bankası Türk AnODim Şiiketine Birioci derece ve 
sırada ipotek olup tamamına 148.368,00 yüz kırk aekı.ı. bin üçyüz alt
n: ş s.!k.iz lir.a lkıy.met takdir ~dilmiş olan Büyükadada Meşrutiyet ma
haU~ı .(ski Macar ıyea· 23 Nisan caddesinde eski 64 yeni 58- 62 .. 
u_ /J - CO- 66 eski 99 yeni 83 - 85- 87 eski 79 .... 81 - 61 - 81 yeni 6 .. 
8 • 10 numaralı Yat Klühü binası ve müştemilab. 

1 - Bodrum katı zemini çimento bir koridor Uzerine sabit raflı 
bir depo sıcak su tesisall kazan dairesi, bahçeye çıkılacak bir kapı 
bir transför motör, arkada içiçıe .abit raflı üç depo frigorifik da· 
ire çimento do!ap <\'e diier bir depo diğer tarafa giden koridor üze· 
tine kömüılük ve Sllt'nlÇ ve koridorda tulumba mahalli ve deniz ci
hetine gıden bir dehliz i:ze.ri kemerli .-:e zemini topr.ak iki göz kö
mürlük ve deniz taralına çıkan debliıin kapısı .vardır. T ulani kori
ıdorun deYamı olan zemin kahıla çunlan ortada mozayik merdiven 
..sağda bir buz odası ve makine dairesi olan 'kiler ahşap üzerine sabit 
çinko rafh dolaplı bulaşıkhane ve zemini karosiman ortada büyük 
ıbir yemek sobası •e iki u ara •oba ve sabit baku kazan ve diğer 
~oba ve monyiK aht3p sabit af ve tezgah ve bulaşık teknesi vardır. 
Bodrum ile çatı bir kat itibar olunar.ak dört kat üzerinden hesap 

yapılmı~tır. 
2 - Zemin kah: Sokak cepbesindeki delDir kapıdan girilen ze

mini mozayik bir taşlık aağda .merdivıen albnda ahpp telefon odası we 
birinci kata çıkılaJl mozayik merdive.n kar11da zemini mozayik tayanı 
karton .piyer ve .du:varda 'abit askı demirlerle merbut vestiyer 
solda camekanlı bit kapıdan girilen zemioi parke kır.aat salonu ve 
zemini parke içiçe geçile 1 buyük dans aalonu ofup tavanı kirit "J/Je 

korn1ş1eri kaı ton piyerdir. Salondan bahçeye genit camlı ıleapılardan 
çıkı~ır büyiik da! .s salonundan ve kışlık yemek salonundan geçılen 
deniz ,cilletinde umini mozayik et .-fı camekinh üstii iskeleli demir 
çatılı ve bakkal tava ı lı yaz.lı · · yemek salonu, sağdaki zemini moz-a
yik korjdor üzerine ze.rni ~i p rke duvar ve tavan karto ı piyer oyun 
.odası ve kodc· or ve bu odadcın geçtlen zemini park e ortadan camlı 
bir paravana ile ayrılmış mevsin: lik kışlık yemek salo:ıu olup arka
sındaki ~ azlık yemek s slo u a m teaddit kapıları vardır. K.ori
r'o un nihayetinde un ir i pa e b.ahçeye meth· li olan uıüdüriyet 
odası \ all(:ır. Yemek salonu kaı şısında zerr:i i karasiman sabit .rlo
laplı ahşap bölmeli ve zemini moz.tyik faya"ls lavabolu iki ofis ve 
zemini ka ı osirr an camlı kapı ~an gi :ıl en zemini ve duvar fayans 
kaplı igi göz bela iki reze: vuar ve iki pisuvar iki canılı dobp ve 
duvarları fayans olan iki fayans lavabolu tuvalet mahalli asma kata 
çıkılan ırozayik servis merdivenli Ye yukan i.a y.anlı evsafta ~e .ka
dınlara mahsus diğer bir tuvalet mah 1li vardır. 

3 - Asma kat: Bu kata umurr.i servis merdivenle:inden çıkılır. 
Zemini karodıran ta .. hk ve 'ko iao. dur: Bu katı ı1 odaian Linoleom 
.dötelidir. İçiçe ~eçilen i' i odadır. Burada zemini karosiman duvarı 
fayana ve ıa.,abolu .emaye hanyolu et afı demir ~erçeveli ve per
deli ban~ o n..aba!li :warıc'tr. fu katta kori "or üzerinde so ak cephe
'Sinde ve ahtaki iki osa}on a. a!.ında <ıımak üzere alb o:Ja :ar '.ır. lla':
~e cepbesindeki ibeyük dans ve ~lık rem ~ k S2lonlan ın ta-waııı as
ma kat ta'!_anı seviyesinde olduğ..n ıbu k ısı ları ı ijzer incle bit
tabi h2şl.aca taksimat yoktcı:. KeriC.or {z~rin:Le .:.i her odada birer 
fayans laval:o ve birer ayna cvardır. Senris ve umumi :merdiveıı ara
sında zemin kattaki helanın .ayni eveafta olmak üzere erkeklere mah· 
sus tuvaJet mahalli vardır. Servis mahallir.in zemini k&rosiaıan du .. 
varı fayans kaplı aldı;anga ..fayans h elalar vardır. Bu katın baMen 
bahçe cephesi etrafı demır parmaklık ve ko ·kuluklu birer balkon 
olup peoeel'eleıi panjurı)u~ur. Birinci kat: ~ ozayik merdivenle çıkı· 
lan lbu katta ır.erC:iven ~şı ve koriC:o. un zemi .i m~zııyiktir. Odaların 
zemini linoleomc ll!'. Bu katta on dokuz o :la vardır. Bunlardan on 
ıüç taeab m içinde birer fayans livabo ve birer ayna vardır. G eri 
kalan dtı oclada :ise zem1oi mozayik sabit dolap ve eınaye banyo ve 
fay.ana li:v,abo ve du, t~tibatını bavidir. Bazı odalar.:lan bi-ibirine 
geçilen ara .kapılan mevcuttur.. Bu katta biı i karosiuıan -duvarı fa .. 
yans liı aho alafr.anga bela t"ezervuvar ve levaj o~oman emaye banyo 
öairesi ve 'Zemini aro mozayik duvar fayans duş tertfı tlı emaye 
hanyolu olan iki banyo dairesi ve Zert'ini karo .mozayik emaye lavabo 
ofis mahalli ve diğe · bir camlı l:ir ınahal içinde al:\franga hela fa
yans Ja'lr·a • o ve em.aye banyo .dairele .. i ko ·i .ı or arıalı:ı ı a alafrang.ı 
bir bela ve küçük -bir fayatıe Jivabo olup diğer kısmı ıda iki merdi
vs antsuıoa ze.mia k.at:mdakinin ayni e•safta H r heli mevcuttur. 

Çatı katı : Bu kab• servis ınerdivenlelile çıkılır korico ların .~eo
mini Linoleom dö,elidir. flu katta 23 o~ olup bunlardan l 9 tan~iuin 
tavanı yamık bazılarının da fayana liva~o ve ubit olup dobp v.arclır. 
Geri ludaıa d6rt edanm tavam C:üzclür. Birinin .zemini mozayik eınaye 
banyo ve alafranga helası olan d.ij'eı-iu.iD zeqıini alıtap ~iu.ko döt li 
en eye hanyo olan iH banyo mahalli l'ıe zeır..ini .a:ouyik duvarı f• 
yaus lutplı alafranga hali ve bir çatı altı ve odalarnt bazdarında 
keza çatı altlan var&r. Eina tamam kigirdir. Hariçteıı piyer artifi.s.i
yel olup bahçe etrafında l~ıind katta geni§ bir tarası ve dört cephe
de balkpnlu tarasalar vardı r. Haricen piyer artifisiyrl olup bahçe ta-

! ı .rafmda birinci ı atta geniş bir tarası ve dört cephede brl.wnlu taras-
• ı lan vardu. Çatı köş.t>lerinde kulelerin üstü ete.rnit aydınlık mahalle
ı i rinin liistünde rubroit diğec aksam .kere mit örtülüdür. Ele.ktrik su ve 

kalorifer tesisalı vardır. Tam konforu haizdir. Bina sağlam v.e metia 
olup mevkien manzarası çok güıeldir. Dahili aksam yağlı boya ve 

57 duvarları tutkalJı badanahdır. 
~ Yalnız kuruş 1 Bahçe ve müştemilatı : Binanın deniz cihdinde bina zemini sevjye-

sindeki set betonarme döşeme ve üstü çimento sıvalı önü lwrkulukludur. 
ma rnfla 100 l ilometroyn '1 kişiyi Bu döşemenin alt kısmı bu zeminden .aşağı diğer setten sat hı mail olan ma-

rahat rahut g ötOroo ınazotlu 
MERCEDES - BEI'iZ halde iistü kemerli bir Jmri dor ol .ıp üstü tuğla ayaklar üzerine müstenit 

tE>nezz.Ob otomobilleri geldL Ltlks- .aralan demir paı:maklıklıdır. Buraları bir depo ve hela ve bi:ıanın bodrum 
Konfor - Snrut. (''fak sim Bııbçcsi katma giderken bir dehliz vardır. Bu settin ön kısmı istinat duvarh ve önü 
karŞlsı No. 25 lstnnbul) 'l'elgrıtr nd-
re~!: Diz~-1stanhul, Telefon: 40.82r). tamamen demir parmaklık ko. kulukludur. Binanın w 1

<ak cephesi demir pa:--
Adresınizi ~·azınu:, katalo(t gönde-

1 
maklık korkuluklu bahçe kısmen tarhlo;ra aynlmt' olup ~m Pllhni:;re gibi 

relı ıı · Yedek parça serglmizi ziya- ı ağaçlar mevcuttur. Bahçenin o.rtası.nBo a.r.ı k::~kler (klijp ~aaı) mtaJJJlda 
ret edmiz. ,..,•••••••••••wl' etrafı merıncr fıskıydi ot.n hov.uz olup muhıeüf m&hUltıl·de a~r~WJ hey. 

keUer vardır. Ön tarafdaki bahçenin zemini kısmen çiınen~ 

panDulıldı yazlık mahal ve ahfap kameriye olup bu kıaınlll 
nın sağında demir kapılıdır. Ikinci set: Demir parmaklık 
merdivenle inilir. Yazlık ıbiife. Zemini ahfap raf ve ıtezgihh 
caklı filtre tesiaab ve bula.tıkhaneai vardır. Büfenin 
mütenazır merdivenle inilir. Büfenin zemini ikinci aet olup 
rak altı açık kolonlar üzerine mebnidir. Birinci set, ikinci ~ 
sathı mailde bir çok yetitmit çam ağa,Ian ve istinat duv.-, 

Deniz kötkü: Etrafı karoaiman bir koridor, ahtap korkuluklll 
hina.nın •açağını letkil eder alt kısmı kirgir üstü aht•P iki 
kısım: Kapıdan sirince -.olda küçük bir kapıcı oduı re ..
men to ve layana lavabo ve alafraJlBa beli rezery;uvar ve 

<ve -tennosifonlu banyo dairesi o1up ortada geniş bir salon 
zerine linoleom dötelidir. Duvar ve tavanlan kalemkar olup 
bir salon üzerine zemini ahtap üzerine iinoleom dötelidir . 

-... ..... 
vanlan kalemkir olup pencereleri puıcurludur. Deniz ~.lriilllll!~:: 
Haricen yağlı boya ve ültü kUI'fUD kaplıdır. Köfk kirıir 
mebnidir. 

Deniz salıili ve nhtım ve kayıkhane ve banyo mahalli: 8IJ 
set sathı ma ili zeminden apiıda ve deniz kenarıdır. MUhtelif 
divenle buraya iıillir. Deaiz kötkünün altı depodur. s.janda 
v.uvar ve diierinde lavabo Olan iki beli :vardır. Kan ~ 
.on iki göz kirtir deniz buıyo bbineai ve ıbu ıa.a. öaüadıt 
maa (banyo havuzu) )'e etrafı nhbaı ve deaize azanan~ 
zerinde ÜlÜ Pmeatolu Wr aikele olup Laza mahalleri OYUI..,~ 
müttür · KaYJkbane etrafmdaki rihbua Mi duv.ar .olup bazı 
~~· . 

Ata,. kaylkbane: Ka,..kbaae bir .biL IY.e .ahfaptD'~ 35 ._,. 

ibilecek vÜJ•attedir. Hariceo !boyalı w l4le ~'·•!flur~ 
lkötkün ~ tarVuıdacLr. Bur.uı biri ka,.&hane .zemiai .,. 
yollan ve çam .aiaçlannı ba~i ve üçüncü ise kö:tJriin boa1ruaa 
teden Mtadaki 1athı mail olmak üzere her tettin önü iatiaat 
~ setten ibarettir. Üçüncü .et ki: Sarı kötkün ıbodrum bl 
.eder. Bu kısmın önü malta laf korkulukludur. Ahtap _...._. 
hane bir katlı ve abf8Pbr. AlaDIÖr ~e ıköprii: Rıhtam • .,.....,... 
aette klüp binası zeminine ıÇJkabilmek ii.zere 13 metre irtif ....... 
rel ayaklar üzerine kafes kiritti ve ahfap dötemeli iki yanı 
luf.du bir köprü mevcut olup köprü 23, x 2,30 eb'adında~· 
nihayetinde alıtap bir oda içinde dört yüz kilo sÜI'Jarjlı ve ~ 
asanaörü vardır. Ve albnda .nıotör aksarnı mevcuttur. 

San kö§ık: Bina dört katlıdar. J<Argirmr. Klüp biaM& ..... ,--~ 
nuu btı deni:ı cibetindeki ~ü sette ıkötk akl.lld. dört ~ 
~ü .a~ bir tvas vardu-. Bu ıbnttn iki .ıanfında cam1ı 
girilir. Zeaini ıunner bir :bilirdo ısalonu ve zemini alıtaP 
lu yemek .odau ~e zemini mermer -iki depo ve zemini 4c:ırmıiJI 
la girilen -zemini 4n•men çini ve ve kısmen çimento altındaki 
çeken iki tulumba ve sabit telme ve 11cak su tesisatı 1çine ~ 
mer iven1e bo.hçeye çıkdan bir kepı üat bınında bir koridor 
vuflu o~emerli) depo ve zemini kırmızı çini sabit raf tez~ih .,e 
lı mutfak .merdiven altında c.amlı k~u:lan girilen. zemini 
yans 1avabolu duvan çiçeldi çini alafranga heli ve zemiııi 
van yağlı boyalı emaye banyolu banyo dairesi .merdiveaiıG 
bir vestiyer ve zemini linoleom ve b-vanı kemerli eulu ltı9Jil 
1olu fayans lavabolu pencereleri İÇfiJ'deu alataP k.-ıi .. 
olup bu kattan zemin katına ah,ap merdivenle Çlialu. 

Zemin kab: .Bahs-ede umlı kapadan girilen bu katta z~ 
bir vestiyer .zemini kaıoliaaa iki fayans lavabolu tuvafet 
pisuvar biri alafra~a iki p beli mevcuttur. Ortada renkli 

zemini mermer ve altı .aamıçtır. Zemini linoleom iki oda oluP 
çerden ahtap kepenklidir. ~niz cihetinde zemini karosinaaJI 
ıkorkului..Ju ıtaru ve mer:diveıı önü camekanit olup yanında 
bit dolap v.e merdiven orta Mhanltğmda kahve ocağı vardır. 

1 - Kat: Bir so fa üzerinde zemini linoleom döteli 1 1 oda 
da -birer fay1U111 lavabo •e odanın birinde balkon vardır. · 
ve :zemini mozayik fayana lavabo ve he1a au, ve emaye bir 

bir banyo mahalli vardır. Çatı katı: AhtaP merdivenle çııoı-ıı 
vanlı bir sofa üzerine be, çatı altı :vardır. Birinci katın 
vanı ahşaptır. Dahili akaamı tamamen yağlı 'hoyadır. Elektril' 

m-;;cuttur. Klüp binMı ile bir bahçe içindedir. Etrafı duvar fl 

maklıklıdır. Beyaz köfk Yeni bağlar ve 23 Nisan aoka~ 
85, 87 numaralıdır Sokak ~hesinde ve zeınindeo bir aıew 
&~ık taras .olup zemini ve ~ mermer :kapılı ve etrafı ~ 
lıdır. Zemia lctt: Zemini menner OO,.eli bir laflık üzerine 
birinde tömiu.e olaa ve bepainde fayaııa larabolu iki oda ve 
üç oda olup ikisinin zemifti parke ve her birinde fayans ı..-b' 
da ve tatlığın tavanları -ka.lem ve duvarlan ve ah .. p .kaaJO 
dır. Zemini menner bir koridor üzeriDe ~emini ahtap er~J.~.11 

fayans lavabo1u ve pisuvarlı banyo mahalli ve zemini ah~p 
la bir merctivM'l alli ve .diier merdivenden bodruma 
katı: T &f merdivenle initen bu kıali1Jda bir koridor üzerine dörJ 
lük olup bodrum binanın bu kıamı altındadır. 

Asma kat: Birinci kata çıkılan mütenazır roerdivenin 
ğın bir tarafında fayana lavabolu maa rezervuv:ar bir beli 
hamama gidilen bir kapı ve bir koridor üzerine iki küçük oda 

Birinci kat: Gen i• bir aalon üzerine sağında ve solunda 
su olan kar,ılıklı üçerden altı oda vudır. Bu kat~ tavanları 
sımian yağlı bo,Yalıdır. Ikinci kat: Bir sofa üzerine kartılıldı ~ 
wabolu yedi odadır. Zemini mozayik çini ve duvarı fayanl 
banyolu banyo mahalli olup çatı katına çıkılan merdiven 
,ga bir bela vardır. Çatı katı: Bu kat basık tavanlıdır. Bir ,ofa 
oda ve zemini çinko döfeli a1afranga hir bela olup bu katın 
lı dır. Bu binanın dahili aksamı ahşabiy~i ve harici tamanıeli 
dır. TavaAlları kısmen yağlı boya ve losmen kalemkirdır. 
pencereleri .aıı.ap kepenkli <ve bir kıRDI iae pancurludur. 
nanm 1ttiaalinde bir katı kargir zemini mermer döteli sabit 
merdiven ı.1tıuda aamıcı olau bu kısmın \ist.ünde lwnaııa 

( 0.Y811Jj 15 inci .. ,._da } 
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Sancakta t~kr r Piger Lotinin Ha ay Türkleri ·ş sizinle 
Kugrug-.;u · 

başgos er · b·z ··ş ·· ! (Baştarafı 1 inci sayfada) 
lan münasebetlerinde de Pier Lotiy~ 

f~ (Baştarnfı 1 inci "ayfnda) yetinin huzuruna çıka~ılmıştır. • kuyrukluk etmiş ,onun san'atkar gön- (Baştarafı t inci sayfada) ğiz. B izim için milli mücadele tarihi 
r~lcrın dıleklerıni olduğu gibi söy- Times'in mühim bır maknlesı lünden yaptığı dostluğu, bu, bir tak- dısede kendi varlığının delillerini gc.b- nereden baş!adı) n s'zin iç.n d,. oradan 
Ş; olmalandır. . Londra, 13 (A.A.) - ~~uter Ajansı litçi olarak tekrarlamıştır. Kakikatte termiş bir milletin parçası olan Hata~ başlıyor: Biz i~e milli bir misak ile baş-
~! ı.~ (Hususi) - Sonkanunun 12 bildiriyor: Times gnzet_esı ~ancak me- yaptığı edebiyat ta, bize gösterdiği Türkleri artık daha iyi anla~ılıyor kı ladık, siz de mı,I i bir mısnk yapacaksı-

n :u~~1Antakyadn Türkler tarafın- selesı hakkında yazdıgı bır makalede dostluk kadar taklit ve kalp bir şeydi. sizin om'uzlarınıza bu.gün büyük bir nız. Ü5ttarafı kolaydır. Bizim arkamız· 
a a eyin saat sekizden ög~ leden divor ki: • H 1 1 1 vnzı'fc yu·· klcnrnı'şlı· r. Doymak bilmiyı.!n da k imse yoktu, sizın arkanızda b ız w.-

k d J k b k d er nasılsa, bizim düşman ar a çevri -
. a ar süren muazzam bir nü Türkiyenin davası anunı a ım an bır hırsın sevkile dünyayı yalnız ken- rız ve icap cttiğı zaman bütün kuv\ ~ -

Yış yap 1m t k bul etmek la miş bir zamanımızda neşriyat yapmı~ ı· · ı 
1 ı ış ır. zayiftir. Fakat şurasını a dıleri ıçin yaratılmış bir müstemle .. kc ımız e ve varlığımızla varız! 
iavanın kap 1 k' ı· okt"ı· nazardan An- oldug~ u için coşkunlug· un affettüeceg· i * . . anmış o masma rağmen zımdır ı, ame ı n " . .. haline getirmek isıiyen Fransa mus-
ak IŞe. Y~nni binden fazla insan iş- kara büklımetinin davası lehınde soy- bir duygu ile biz de onun değersiz a- temlekecileri, yeniden başlamak üzere Haydi Hataylılar! Vazifcye, milli mi-
Ka etmıştır. lenecek çok ~ey vardır. .. . dını, Lotinin yüksek adı ile birlikte, bulunan müzakerelerde sizin şerefle - saka, mücade!t'ye ... Siz bu mücadeleye 
de dınlar, erkekler, mektep ta:ebele Fılhakika ıskender~~ .:rurk.Ien A~ap bir İstanbul sokağının ismini rahatsız rinızle mütenasib olan haklarınızı ta - bir yirminci asır milleti gıbi. medenıc.:e 

n:uazzam kafileler halinde nüma idaresine geçmekle buyuk bır tehlike ederek ona isim yaptık. Kuyruk, ge- nımamak için ellerinden gelen mu:<a· başlıyacaksınız. Medeni bir mücadelede 
li~fılesine karışınışlardır. altına girecek.~erdir. Bazı Türk g~zcte- çenlerde lstanbula seldi. Biraz sonra vemeti gösterecekler ve gerek Fransa silaha sarılmak en son iştir. Bunun için 

ta k~dınlar bıle başkalarının yar lerinin kısa suren çıkışiarına ragmen anlaşıldı ki, zaten para etmiyen edebi- içinde, gerek Fransa haricinde her ne- silahla başlıyacak .değilsiniz. Gaile içın-
Dı 1 le. numayiş kafılelcri arasına gir Türkiyeyi sergüzeştçi emeller. besle - yatı, son Lamanlarda büsbütün kesa- vı entrikaları y3pacaklardu:. de, perişanlık halinde bulunan bugün-

ş erdır. rnek veya Halebi İskenderun !ımanın- d Bu, onların gidecekleri yanlış bir kü dünyada yeniden bir silah patbt-
Antak d ·b r b' a uğramış olduğundan burada ve 

~-a aki bitaraf müşahitler nü- dan -Türkiye hüklımetı u ımanın ır yoldur. Bırakınız, gitsinler. Kendi bi • mak içın evveıa, ondan başka her şe.vi 
ko ·· il t t k · t eki be Ankarada biraz dolaştı ve gönlünün , .. _ Pru civarında bir binanın ka kısmını kira · e u ma 15 em e · lecekleri ış· tir. Fakat, bizim de gidet.e- yapmış olmak lfızımdır. Bunun için siz ı 

onund tm k usunda bu hoş edilmesini istedi. Edilse ne olur- ı b t e seyretmişlerdir. Kendileri raber - ll}ahrum e e arz . . · ğimiz bir yol vardır ki bunun piştar er ve ızler, sihihtan başka herşeyi 
arafından selamlanmışlardır. lunmakla itharn için ortada hıç bır se- du} Edilmediği zaman ne olursa gene kuvveti sizsiniz. Türk tarihinin şerefi tecri.ibe edeceğiz ve bu yoldan mutla· 

Tü •Yaşasın AtatiirkD bep yoktur. . yni şey olacağı görüldüğü için, edil- ve haysiycti bir taraftan; sade Türk ka muvaffak olacağız. Olamazsak o 
r~ ha~_kı nümayiş esnasında: • Ya- Türkiyenin harici s~~a~etı o kadar medi. olarak değil, insan olarak ta varlığını- zaman düşünürüz. 

ta ta~urk, yaşasın istiklal yaşasın düzgün ve o kadar muslıhane olmuş- İşte, Kuyruk, 'imdi bizden intikam zın yegane selameti öte taraftan, size Hataylılar, milli misakınızın ilk ve 
ı.ı./•. dıye bağırrnışlardır. ' tur ki, bu gibi şüpheler haklı olamaz. alıyor ve gazetesine u Türkler Franscv bir vazife vermiştir: Cidal! Sizin bu va- son maddesi, bütün esası şudur: cHatays 
~Ye 1 ~ ~Hususi) - Reyhaniye Bununla be:a~er. Türk.iyenin İske~dc· ya meydan okumaya neden cesaret züeyi bir yirminci asır milletine ya - Hataylılarındır!• Siz bir kere davanın 

akşaınıanlı hadıseyi takip eden günün run Türklerının .ak.ıbe!ı .. h~~kındakı en ettiler h> başlığı altında bir makale ya- kışacak yükseklikle yapmanız lazım esasını böylece kurup misakmızı yapı-
Kırıkhan mesalihi hassa zabiti dişeleri çok samımı go:~uyo:. _Bunun zıyor. (") geliyor. Bunu artık iyi bilmeniz ve iyi nız, ondan sonrası kolaydır. Milli şuu-

vasıtasiyle Türk ileri gelen içindir ki Ankara hukum_ etının sert y b 1 k L h bı"lmemı'z icab eder. runuz, milli milcadele sevki tabiiniz 
top] kta ı azısının ta<~ıdığı a~ ı , JLÜsta ça · b d aınır ve kendilerine Suriye tenkitlerde bulunma n ıse me.se e • Y ro:.:-te.....-nnniz lazım geliyor ki Türk sıze u avayı kazanmak için takip 

· · c k ile Sunye a bir sual Reklindedir. O bu küstahça ~ ........ ed ~. · ı ·· k h 
ı yapmamalarını Fransız • nin tesviyesi ıçın -.,anca - y istiklalsiz y~ıyamaz. Anl~~m~nız la - ccegınız yo u gosterme ten ali kal-

a eyhtar1ık tt'kl ' d b' federal ı'ttı'hat kurulması sualinin cevabını •u auretle veriyor: · d Tü k mıyacaktır. Bununla beraber, ben size e ı eri takdirde akı rasın a ır . . T zım geliyor ki üzerın e r un yaşa-
lt feci olacağını söylemic;t!r. şeklinde yapıcı ve faydalı bır teklıfte << 1 - 7 Mart 1936 da Alman ordu- dığı toprak. müstemleke. ola~az. İ~pat kullanacağımı programın esaslarını da 
~us., 13 (Hususi) _ Rcyhaniye bu~unmuş olması çok iyi bir haberdir. ları Rene girdiler. Sarraut kabinesi tah- etmeniz lazım geliyor kı Turk rnus - izah edeceğim. Siz, yalnız şimdiye ka· 

jandrtdıseden sonrıı Türk mahall,.le- h "17 kiri kabul etti. temlekeciye karşı bir· yirminci asır dar olduğu gibi passif bir mukave.meti 
al~a ve milisler tarafından kor 1'cpra nanunu <<2- Oç ay sonra yapılan Fransız milleti gibi mücadele etmesini bilir. değil, aktif bir cidal yapmak vazifesint 

~n ıo ına alınmışlardır. Kanunusani· Lf.giJı . SIJiln e.fi8Sları seçimi bu sahada alakasız kaldığımızı Işte vazilenizin esası budur. • iyi anlıyarak işi iistünüze alınız. Buka· 
lllahaUe~~~~ akşamından itibare-n Türk (Baştarafı 1 inci sayfada) bütün dünyaya gösterdi. Dünyanın en büyük askerı kuvveti darı kafidir. S ize yolu biz göstcreceğb 

ı'J.rında ınde dolaşan devriyeler t::l- raklar bulmak, vatan topraklannı da- «3 - Blum kabinesi zamanında Versay muahedesini imza ettiği zaman ve son haddıne kadar götürülmezden 
~herler~ sokaklardan geçen Türklerin ha şen, daha medeni,_ daha zengin, da- da Fransanın varidatı eksilirken sarfi- Avrupanın en hakir gördüğü Türk evvel zora m üracaat edilmemesi icap 
-tr alını:ıranmıştır. Sıkı inzibatt'te>db'r ha \i,·aşamaga~ müsait bir şekle koymak mılleti, Sevr muahedesini tanımıya • eden .diplomatik ve bcynelmilel müca-

.. ıışt yatı arttı. deleyı d b' 
lialep 

13 
ır. huk-iımetin vazifesidir. rak Atatürkün etrafında toplan<iı ve . e ı z yapacağız. Siz oradan, 
(Hu~usi) - Rcyhan' de 2 - Yeni, köy, kasaba ve şehir Ve- * mücadele etti. Bütün silalu yumruğun- bız bura~an, ispat edeceğiz ki Tür.kı 

Ili has~an Ar.aplar hükumet \e m. aH killer heveti kararile kurulur. . Netice: Basi~.' fak~t makul düşün~r dan bütün cephanesi kalbindeki ateşin- ancak mustakil olarak yaşar. 
aVj :d~b~tleri tarafından itiıı:ı .!e 3 - Köy, kasaba ve şehirlerden ayrı ıns.anlar ~lan T urklerın n azarında hız den ibaret olduğu halde. millet olarak Şunu iyi bilin iz: Fransız müstemle· 

Ilan sek· ını.şlcrd.r. Arap yarnlı 1 r - m .. lıaile çatılması ve çiftlik yapılması 1 !J3G tarıh te Alman~arı,.. Av~s~urya- 1 yaşamak istiyene kimsenin bir şey y.a- kecileri, Fransanın gafleti üzerine ku-
tann~: :~ı halkı tahrik m kc; •f' c ~en köy kuı·umu demektir. lıları, Bulgarları, hatta Turklerı bır çok pamıyacağını bilerek, cesaretle ileri a- :~lan ~uvvetlerine çok güvendıkleri 
nnkled~ra~ından Halcp hoslara ıe 4 - Köylerin yapı ve kasaba ve şe- meydan muharebelerinde yenmiş in- tıldı. Bu hikayenin neticesini bilirsiniz: ıçın muzakerelerde kolay kolay yumu-

Türk ılnıışlcrdir. h ı I rin p1an zıt!arı dışında eğreti ve- sanlardık. Bu saatte ise Alman tahki-
1 

Bize Sevr'i imza ettirmek isliyeniere şaya:ak değillerdir. Beynclmilel siyas1 
hi ya Y;ralıları hakkında asla h ir bir ya tenelli «Otu. um yerı» kurulam;ız. rinin önünden çekilmiş, fazla olarak bız Lozan'ı im za ettirdik. e~trıka lnrın elinde bir oyuncak olan 
doktor ını .tedbiri alınmamıştlr Ha!. 6- 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerde ya· da iflas halinde inaanlar ~ibi iÖrünü- Siz o zaman coğrafi vaziyetiniz do- sozde. M illet ler Cemiyetinden de biz 
Ili hü~·getınnek istendiği zaman ma zılan müsaadeleri almadan yapılan, ev yoruz. layısilc bu mücad('leye içeriden, mer • ço~ bır şey bcklcmiyoruz. Mücadelenin 
lrnişr unıet tarafından mürnanaat e- ve çahlar, \'ali veya kaymakamlar em 11- kezden değil, kenardan ve uzaktan iş- çetın safhası asıl şimdi başlıyor. Mü-

..nılu~ .. r~r. Halka verilen cevap şu ol- riyle hemen yıktırılır. Veya bedelsiz {(Ne yapalım~ Bu Türkler ve şefle- tirnk etmiştiniz. Türkün bir yirminci cadcleye yeni giriyoruz; onu bize ya • 
D · tolunur asır m·ıı t• l k d i b' 'd 1 kışan bir azim ve kuvvetle başaracag~ız • okto zap · rı ki asırlarca bizim dostlarımızdı, bu ı e ı 0 ara me en ır cı a 

lındad r nıesalihi hassa zabitinin ya 9 - Vekiller Heveti karariyle iskan . . yapmasını bildiğinı ispat vazifesi şim- Siz oradan, pişdar olnrak; biz de bu~ 
' Hale ır, gelemez.• I acak yerlerde~ toprak üzerindeki Türkler ve şeflerı kı bugünden yarına di bir kere de si1.e düşüyor. Siz de is· radan ve icabında her şeyi yapacak 

hadise~~ (H~susi) - Reyhaniy.ode ~a~ ancak tapu ile ve tapuda yazılı mik 1 görülmemiş bir ~iddetle aleyhimize tiklal beratınızı imza ettirinciye kadar ana kuvvet halinde ... 
hald ın nıusebbibi Araplar oldu- dar üzerinden iddia olunabilir. Toprak yükseldiler, bunlar ferefe ve cesarete uğraşacaksınız. Biz de buradayız, sizin Muhittin Birgen 

• e :ahalli hükümet tarafmdan üzerinde tapuda yazılan dönümler mu fevkalade kıymet veren insanlardır. arkanızdn, yanınızda ve icab ederse ö- ~ilede füyler 
ııuna nı k ır .sorgu bi1e sorulmamıştır. teberdir. Tapusuz topraklar ve tapu ar Bizim gösterdiğimiz zaafları kendi nünüzdeyiz: Daima sizinle bera~r, Ürperl it: i bir çacia 
,\rın ·ar u abıl Türkler aranmı~. btm- tıklan de,·lete aittir. kendilerine karşı da izah edemem iş- daıma sizin için... Jl 

a<;ınd · (B M uhaf 
1 

a tevkifat yapılmıştır. ı o - Tapusuz. topraklar üzerinde 'ıerdir.» * "§ tarafı ı inci sayfada) 
birız::~and mahalli hfıkimliğe ve devletten başka kımse hak ve mülki- Bu meşhur yazıcı ( l) nın makale- Şimdiye kadar, on beş sencyi nşa:ı kek iki çocukları vardır. fzzet son gün-

"!_aları, büt·.:•ır c şiddetle cezalandınl yet iddiasında bulunamaz. Şehir ve ka- sinin son satırlan da şudur: bir zamandan beri, artık tamamen öğ- lerde hastalan m ış, tedavi edilmek üze· 
larının h·ı· un Adiiye ve hukuk esas- sahaların plan hudutları dışında ve H k 1 . . b' . k' d' rendiniz ki müstemleke oyuncuları, re fstanbula gelmiş ve hastaneye yatı· 

ı ar ı . i d k' (( are et erımız ızı ta ıp e ıyor. s . d ı n·· . ı Rsasen ına olarak verilmiştir. kendi sınır nn ıç n e ı tapusuz toprak .. A k . T urıyeyi parça parça e iyor ar: urzı- rı mıştır. 
rkterı KırıkhaQdaki sulh hakimi lar devletin malı olup bunlar kasaba lhtiyatsızc~ ruzgar e tık . Tohum fı ız yi, .ccbelliye, Şaı:ılıY:~ Berutluya; A- fzzet, fstaııbula gelerek hastaneye 

t defal~ra~eyhinde olduğunu mütead ,.e köy halkına yalnız intifa için tahsic; sürmektedır.ı> . . ITe~·ıykı Çerkese, Turku Araba, Arabı yatınca karısı yalnız kalmış, çok fakil 
had· ısbat etmiş bir adamdır. edilmiştir. Hükfunet bu tahsisi de d~- Vakıa, makhale. b~~~ke~ zı.y~de, Fr~n- ur ·e ç.?rpa. çarpa: bugün . ma~dater, !düşmüş, komşularının yardımile an-

. .tletıe t .... ıse dolayısiyle de Türkleri şid gı~·.ştirmek hakkına her vakit maliktir. sada halk cep esı ku umetı .aleyhıne yarın muttefık şeklınde Surıycnın, Ce- ,cak çocuklarına bir dil' k k b 1 
'~ "czıye d d k d 1 1 b 1' li t l · d b · · ' ım e me u a• ,..e ın y e eceğini açıkça ve her "' ni tahsisler ve tahsisi demet· I propagan a yapma ma ·sa ı e yazı- e ın, a ayın ense erm e aza pışır-, bilecl!k derecede ı· b' . d" 
"l an•nda ·r d ı e b"i ınne er A k Lo . . b d _ . k . ı· 1 s· . . . e ım ır vazıyete uııı-
ıır tar~tflık; ı a e etm.ştir. Hakimin İcra Vekilieri heyeti kararile ol mıştır. nca , tının u egersız me ıs ıyor ar. • ıze yırmıncı asıın .. .. T 

,-, ıhsas an a?·rılmış olması ve reyi- 1 ı _ İcra Vekilieri ka ran'le uı'rs.kt-n kuyruğunun liir taşla ıki ku~ vurmak yüksek ve milli kültürünü vermemek, muşltur. . k 1 • •• •• ~ 
etmesı d 1 • . a h kk k sı" zı' deJ·enere olmuş orta tarı·h ku··ı- zzetın arısı evveıkı gun oglcden 

t cd . o ayısiy~e bu hnkım~ mıntakası sayılan köy kasaba ve şehir istediği de mu a a ·t~r.. . 
e:;~;ceklerini Türk halkı mü lerde toprakların mikdarı bu karann Ankara Gençlerının Talebı türünden dışarı çıkarmamak ıçın sonra çocuklnrını uyutmuş, akşam ek-

~. bir ~e ıTr~ikşlehr. ~e .ta.h.kik~t .h.e· o köy kasaba veya ~ehirde ilAnında!"l Ankara (Hususi)- Ankara genç- herşeyı yapıyorlar ve yapacak- rneğini pişirmek için un aramak üzere 
u ur k ı 1 • 1 Iardır. Siz, işte, bu oyuna müsaade sokağa çıkmıştır. 

Ş ışlerdir. a ımı ı avec;ını :s· b;r yıl sonra tapularda yazılı mikdara leri kendi aralarında toplanarak ıstan- -
anı ~ F etmiyeceksiniz. Onlar istedikleri yer • Bu sırada çocuklar uyanmı~]ar, 

ı:_ ı13 (Husu.,.ı·) _ Re\•1.ıanı·~, ,., 1 e tabi olacagından ergeç bu müddet için buldaki Klod arer caddesi isminin he- d b . ı· t k'b t tb"k d b·ı· hav k • k Id d 
U<t .. ı ı l c u sıyase ı n ı ve a ı c e ı ır- a pe sogu o uğun an titreye 

-·ıı·ıs~l anııştır. Polı'sler ve J'nndarmn de tapularını aşağıdaki kayıtlara göre men değiştiri mesi ve onun yerine 1 K' . t . d b . . t't _ b .• , h ı· b 1 C k cr. ım ıs crse ensesın e oza pışıı t· ı reye ocagın aşına gelmişlerdir. Ço-

l
cr kol kol Tiirk e\•lerı'nı· bas- idare eye ıne ildinneğe mecburdur: caddeye 1\:uri on er caddesi ismi ve-

r 1 b sin, boynunu bir öki.iz gibi, müstemle- r.uklar ateş karşısında ellerini, ayak1a· 
ar. Halk sokaklara çıkama _ ı 2 - Tnpusuz olup vergide yazılı rilmesi için stan ul \'ı layetine müra-

kl keci boyunduruğuna rahatça uzatsın. rını ısıtırlarken entarileri birdenbire tu· 
'r·· · bulunan topra ar vergiyi veren tara- canta karar vermişlerdir. 
Uı-klerde A d b' · ı Fakat biz Türkler, sizler, buna razı ol- tuşmuştur. 

Şe , n. ltuni oğlu Abdurrah - fın an .ı~t 1ş enmekte ise tapulu top 
e~ h oglu. Sırrı, Kürt Hamidi raklar gıbı muamele görür. (") Bu makalenin lıüliıasını tel- mıyacağımızı bir kere daha gösterece- Zavallı cocuklar, ateşi söndürmek 

if .. nıişlerclır. Birçok Türkler de ı 3 ·- Tapuda \'ergide kayıtlı bulun graflAr bildirmiflerdi. .. ............................................................ için çabalarlarken ate~ sC\çlarına vü-

}{111~~ aranmakıadır]ar. mıyan mer'alardan, bataklıklardan, fu.1 ri ne Hanses de Nafia V ekaJetine baş 1 cutlarına da sirayet etmiş, çayır çayır 
r Abdu rnesalihi hassa zabiti, muh dalıklardan, vel~asıl boş yerlerden 

3 
_ Hansesin pasaporlu vurmuştur. Fakat alakadar makamlar ' yanınağa başlamışlardır. Yavrular kor 

~n baa· rrahrnanı lO Sonkanunda ee çık topraklar hızzat kimin tarafından Vize edilmiyor tahkikatın neticesine kadar Hanaesin 
1 1mlarından birbirlerini kucaklam:\llar, 

lıind .. ıhıbS<!lcr hakkında Türkler alev· işlenmckte veya işlenilmekte ise onun lstanbulda bulunmasını lüzumlu gör- bağırınağa başlamışlardır. Fakat 8 esla... 
'" a •· .. (Baştarafı 1 lnd uayfada) ... -

trnıı:ıtı ... llraa· t.tn bulunması için tazyik lıesabına gozonünde tutulur ve tapu ar f k El ı_ müşlerdir. rini duyan olmamı<~tır. Çocuklar bo"y· 
-v ... d kl 'b' temiştir. ·a at eAtrik şirketi aleyhin- Y 

fından ~ ıse esnasında Araplar ta tı arı gı 1 muamele görür. Bunun üzerine Hanses tahkikat ne- lece ve kucak kucağa oldukları halde 
~ agır 16 Bag·cılara " b 1 de bir tahkikat yapılmakta oldug~unu 1 ,.,.et i~-nı· d .surette saralanan Men· - • goçe e ere, naklolu ticesi ne olursa olsun avdet edeceğini yanarak ölmii~lerdir . 
• ~ ht.\..!n ekı .T.iirkün Lkamet ettlo!!i nanlara toprak verimi, deg~erinin alı- nazarı dikkate alan Emniyet Direktör- .1 . .. k k lb' d . Id A l . d k 
J'"~ ttıı;un • ı erı surere a ın en mustarıp o u- n ne erı, te ari edebildig-i un la e• 

ldıldiy•u· de getırılmesi için müracaat mı 25 1 O sayılı isklin kanunu hükümle- lüğü pasaport u vıze etmeden evvel _ .. 1 0. d 1 k d 
~n nın zabıta kuvvetleri tarafın rine bağlıdır. M. Hansesin serbestçe aeyahat ede- gunu ."e .~ust~c~ en ır -~n~to~y~m .a ve ge er~ .0 aya girdiği vakit yavru· 

Jl Jıali fccı~·ade edilmemiştir. Yaralının ı 7-Bütün köyler, batakhk1ar, sazlık bileceğine dair tahkikatla alakadar ma- tedavı gormesı ıcap ettıgını bıldırmış larının bırbır lerine sarılmış ve yanarak 
~ Şanı 13ı~.liu • )ar. dereler, çayır ve ınnaklar ve ver karnlardan alınmış bazı veaaik ibraz ve ~~n~isin~b se~~-hat~ müsaa·d~ veril- l öl~ü~ olduklurını ciehşetle görmüş, Ü• 

t:iinij Resuhsı) - Sonkanunun 1 O leri de':l~t dmalıdhı~. Sular altında k; hp etmesini lüzumlu görmüş, bunun üze- metıı ıçın tı k~ ~ . ı mu.es~esesın e mu- zer erıne kapanarak bağırmağa, saçla 
-- ... , • .1\,..ı"rd y aniyede vuku bulan on yıl ıçın e sa ıpleri tarafından kur •••••••••••••••••••••••••··· .. •••••••••••• .. •••••••••••· .... - ayeneye sev ını ıstemıştır. rını yolma~n başlamıştır. Kadının acı 
bıtası t en sonra Ti.irk halkı Suriye tarılınıyan topraklar devlete geçer. den az toprakları yapıları ile birlikte . Hanse:'~n bu arz~su .yerine getiri!- acı çığlıklarını duyan komşular yetif
hlınış arafından silah kuvveth•Je da 23 - İki .. b~.n dönümden artıklı çift hükumet 36 inci maddeye göre tesbit mış, kendısı tıbbı ~dlı. e~ıbbası tarafın- I mişler ve jnııdarmaya da haber ver· 

~~1 .bunu mü teakın bir~ Arap likler ve buy~k top~akları ve sahiple. edilecek kıymetler üzerinden mukabi- dan muayene edılmıştır. Fakat tıbbı mişlerdir. 
P ten Ge:v ı ıs kumandanı Fransız Ka- ri tarafından ışlenmıyen veya başında linde yüzde altı faiz)i toprak tahvili adli ~~esse esi henüz raporunu ver-I Belf'diyt> doktoru çocuklnrııı rana· 

• Yas taı·afından müşahitler he bulunarak i~letilmiyen 2000 dönüm- vererek istih!fık etmeğe sal~hiyetlidir. memıvtır rak öldüklerini tesbıt etmiştir 



12 Sayfa 

Nuri Conker kimdir? Hergün 
Avukatlık hakkrnda 

LIJatilı fabrikaları 
Meselesinde ı ( Baştşrara 8 inci 

Bavram bir hafta sürdÜ· 
Ye~lere, mabudlar için 

külüyordu. Saraydaki 
gelmiyordu ve her gün 
dört bin koyun yeniliyordıJ. 

(Baştarafı 7 inci sayfada) 
daha tadamadan öldü!.. Ölümünden 
birkaç saat evvel: . 

- Ölmeye hiç niyetim yok ... dem ış, 
ve ilave etmiş: 

- Fakat ölüm beni götürmeye kal· 
kışırsa: cgitmem!• diye ayak direye -
mem ya? 

Son nefesini vermeden önce, kendi
sine uzatılan bardağı boşaltmış, ve: 

- Yazık ... demiş ... Bu son S'Uyum ... 
Hiç bir şeye değil, Atatürkü bir Uıhza 
göı erneden öleceğime yanı yorum! 

Salih Bozok kesik kesik konuşu· 

yor. Kapıyı açan Bayan, doktorların 
kendısini görüşmekten menettiklerini 
söylemişti. Bunu hatırlamak, en yakın 
dostunun acısiyle, yatağa düşecek ka 
dar sarsıltın vefakar saylavı daha faz
la yormama mani oldu. 

* Salih Bozoktan ayrıldıktan sonra, al 
dığım adreste, Faik Atarnam buldum. 
Mütckait Albay da, Harbiyenin ı 319 
mezunlarından. Yani Nuri Conkerin 
sınıf arkadaşı. .. 

Onun teessürü de, Salih Bozokun a· 
cısından az değil. Hayatının birçok yıl 
larını, sınıf arkadaşile birlikte geçiren 
e.:.k. ve kıymetli asker, Nuri Conkcrın 
hayatını şöylece hülasa etti: 

- Nuri, Meşrutiyete kadar üçüncü 
orduda erkan zabiti idi. Sonra Trablus 
Garpte, gene erkanı harbiye emrinde, 
fakat Naci namı müstearile gizli hi~· 
met gördü. 

Daha sonra, Derne kuvvetlerinin er 
kfmı harp reisliğinde bulundu. 

Balkan harbinde Çanakkalede, Bo· 
ğaz kuvayi mürettebesinin erkanı har 
biyesinde çalıştı. 

Umumi harpte, Analartalar grupun· 
da alay kumandanı idi. Orada göster
diği yararlıklar, kabili tasvir değild~r. 
O çarpışmalardaki cesareti sayesinde 
adını, Conk Bayırının ebedi kahra • 
manları sırasına kattı. 

Ondan sonra ataşemiliter oldu. An
kara, Adana valiliklerinde ve kuman
danlıklarında bulundu. Şimdi de bil
diğiniz gibi, Meclis ikinci reisiydi! .. 
Geniş bir iç geçiren Faik Atamanın 

mavi gözleri yaş içinde: 
- İnsan denilince, benim gözleri -

min önüne Nuri Conker gelır! diyor. 
Sessiz ... Ağır ... Temiz ... Ben onu, ses 
sizliği bakımından bir volkana benze· 
tirim. Tıpkı volkan gibi... Dışarıdan 
baktığınız zaman, içindeki ateşin son · 
suzluğunu mümkün değil anlayamaz • 
sınız ... 

Bir tarihte bir arkadaşı kendisinden 
yardım istemiş. Nuri, dostunun mek
tubunu kaybetmiş. Onun adresini bu!a 
bi: ek, ona elinden gelen yardımı ya 
parnamanın acısında kurtulmak için 
baş vurmadık çare bırakmamıştı. Bir 
gün bana: 

- Eğer, demişti, beni kurtarmak ıs 

tiyorsan, onu bul!.. Çünkü bir dostu • 
mun. beni vefasız sanmasına taharn • 
mül edemiyorum! 

Nuri Conker, en makbul safiyetUe, 
en elzem kurnazlığı hüviyetinde mez· 
cedebilmiş bir insandı da ... 
Trablus Garpte, bir Arap casusu yaka 
}anmış, casus aleyhindeki deliller cı -
Iız. Fellah ta bir türlü itiraf etmiyor. 
Nuri Con.ker ona: 

- Seni, demiş, bu seferlik affediyo 
rum. Fakat bana bir daha bu işlere ka 
rışmıyacağına söz ver! 

Arap casus, kelleyi kurtarmanın se
vinciyle derhal cevap vermiş: 

- Vallahi, billahi bir daha yapmam. 
söz ... 

Ve bu söziyle de, istemeden, farkına 
varmadan, istenilen itirafı yapmış bu· 
lunmuş! 

Faik Ataman: 
- Geçenlerde, diyor, son mektubu· 

nu almıştım. cFaik, diyordu, hasta -
yım ... Fakat ölmekten değil, memleke 
te hizmet ederniyecek hale geldikten 
sonra, faydasız bir mahluk olarak yaşa 
maktan korkuyorum.• 

Onun bu cümleleri bana, Çanakkale 
deki meşhur sözünü hatırlatmıştı. Nu 
ri : 

- Bence, diyordu, en büyük felaket 
ölümün insana bu topraklardan uzak· 
larda gelmesidir! 

Kıymelti asker, gözlerini dolduran 
yaşları benden gizliyebilmek için, kır 
saçlı başını iyice önüne eğerek ilave e
diyor: 

- Onun memlekete hizmet edebile
'cek haldeyken ölmesine yanıyorum. 
Fakat, en büyük isteklerinden birine 
kavuştuğunu ve ibu topraklarda öldü -
ğünü düşününce, yüreğimdeki yangı· 
na birkaç damla su serpiliyor! 

Selim Tevfik ----·-----· .... ..._. ------
Istanbul İkinci İflas Memurluğu.n • 

dan: 
Müflis Aleksandr Korpi ve Şürekası 

Şirketine ait ve Cibalide Korpi Değir
meninde mevcut hurda demirlerin açık 
a'rthrma suretiyle paraya çevrilmesi -
ne karar verildiğinden isteyenlerin sa 
tış günü olan 19/1/937 tarihine müsa 
dif Salı günü saat 1 O da mahallinde 
hazır bulunmaları ve fazla izahat al
mak isteyenlerin 936/12 No. ile daire· 
ye müracaat etmeleri ilfm olunur. 

(29273) 

Denizli İcra Dairesinden: 
Saylav Kazım Samaniının talebiy • 

le Belediye reisi Mustafa Naili hakkın
da verilen iflas kararı temyiz mahke
mesince nakzedilmesi üzerine Denizli 
Ticaret Mahkemesince yeniden icra kı 
lınan muhakemesinde işbu iflas talebi
nin reddine 2/1/937 tarihinde karar 
verildiğinden evvelce buna müteallik 
yapılan iflas hakkındaki ilanın ve mu 
arnelenin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Yazan: Perlde Celll 

Yeni kanun 

Yazan: Muhittill Birgen 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

olur. Hatta gönül istiyor ki bu teşkilat 
o kadar büyüsün ki sade muhtaçlar de· 
ğil, orta sınıf halk ta bundan istifade 
edebilsin. Hatta gönül, şunu bile çok 
istiyor: Bu teşkilat, serbest avukatlık 
sahasını, daha ziyade yalnız zengin sı
nıfın işlerini gören ve kazaneını da bun 
ların büyük ~lerinde arayan bir hadde 
kadar daraltacak derecede genişlemiş 
olsun! 

Yeni projenin, avukatların ücret ta
rifelerini de inzibat altına almayı dü· 
şünmüş olduğunu görüyoruz. Bu inzi
batın temini güçtür; tatbikatta çok su 
götürür zannediyoruz. En iyisi yuka
rıdaki teşkilatı geniş tutmaktır. 

Halkın bu nevi dertlerini yakından 
bilen münevver bir inkıllıpeı olduğu 
için Adiiye Vekilimizden böyle birşey 
isteyebiliriz. l'tfuhittin Birgen 

·········-··············--·---........................ . 

Resimli zabıta 
Hikayesinin 

hal şekli 
Katil, yahut katiller acemi idiler. 

Onun için cinayet yerinde birçok jp
uçları bırakmışlardı. Çünkü: 

A - Ucunda ağır bir siklet asılı 
bir ip bıçakla muntazam bir surette 
kesilemez: ( 1 ve 2 numaralı resim
ler) 

B - Fennen de sabit olduğu üze· 
re ölü bir insanın başında yara açılır 
sa kan akınaz. ( 1 numaralı resim). 

C - Binaenaleyh, Redbom'un ba
şındaki yara, ölümünden evvel açıl· 
mıştır. 

D - Maktulün ceketindeki tozlar, 
ceketin omuzlarına doğru buruşmuş 
olması, topuklarının sıyrık ve çizik 
içinde olması, tavanarasındaki izler, 
ve koridordaki çizik yerler, vak'anın 
ne suretle cereyan ettiğini gösteri -
yordu. Redborn, ilkönce başına ağır 
bir cisim indirilerek bayıltılmış. dö -
şernede sırtüstü sürüklenmiş, ve ta
van arasına çıkarılarak orada, vak'a· 
ya intihar süsü verdirrnek için asıl· 
mıştı. 

İpin muntazam kesilişi de, vak'a· 
nın intihar olmadığını anlatıyordu. 
Bütün bunlardan anlaşılan katilin 
Çarls oldu@ idi. Hiç şüphesiz Ma • , 
dam Redbom da kendisine yardım 
etmişti. 

Son vaziyet 
(Baştarafı 6 mcı u,tada) / 

Buna mukabil Türkiyede 300 bin kö 
sele üzerinde işleyen kunduracı esnafı 
var. Üç dört büyük sermayedarın faz
la kazancı için bu üçyüz bin kişi harap 
edilemiyeceği için hükfunetimiz yerin 
de bir karar vererek lastik ayakkabı
ya vergi koydu. Biz bu gürültüyü her 
sene dinliyoruz. Her sene bu mevsim
de, yani lastik fabrikalannın temizli~ 
için bir ay tatil yaptıklan zamanda bu 
yük fabrikalar çalıştırdıkları arnele ye 
ktlnuna hayali zamlar yaparak işi bı· 
rakacağız blöfünü savururlar. Kulak 
asan olmazsa tekrar işe başlarlar. Me
sele blöftür. 

* Bir lastik fabrikası amelesi diyor ki: 
- Biz her sene zaten on ay çalışır, 

iki ay boşta kalırız. Şimdi de 6 ay ça· 
Iışmamak lafı çıktı. Bizim gibi günü 
gününe yaşayan insanlar böyle rivayet 
lerden elbette korkarlar. Maamafih hü 
kılmetin bu işte hukukumuzu müdafaa 
edeceğine eminiz. 

* İş bürosu ise vaziyeti ciddiyetle ve 
yakından takip etmektedir. Ticaret ve 
.sanayi odasından salahiyettar bir zat 
.ise kendisine müracaat eden arkada
şımıza kısaca: 

, - Mesele bugün için halledilmi~ va 
ziyettedir. demiştir. 

B ü yUk harbin kötU bir m iras1 
(Baştarafı 3 üncü uyfada) 

dostça ve bu dostluğun kıyınetint tak
dir ederek istiyoruz. Fakat hakkı tanı
mıyan dostluklarm payedar olamıya
cağını kim bilmez? Bunu, Fransa gibi 
medeniyet davasının piJdarlığını yap
mak iddiasında bulunan bir millete biz 
mi hatırlataeağızı - Selim Ragıp 

Kay~an da bü;·ük bir 
deydi. O kadar ki aradan 
~ylar geçtiği halde 
kurtaramıyor, av ve 
şıyor<.lu. Saray adamlarınd .. 
lah adındaki birisi buna 
Bir giin beyaz kefene . 
kan•n av1andığı dağa gittı 
~ısına <;ıkarak atının 

ve lıavkırdı: 
-· Ey ulu hakan! Eğlence 

siz ad::.m]arm işidir. Senin 
ı~lerin pek çoktur. Halkın 
tü kaidı. Geri dön Ye bu 
yoksa atın gemlerini hiç bir 
r<ıkmam. 

J-Iak;ı.n düşündü ve hak 
Sarayına döndü. Halkın 

n·ağa başladı. . 
Abclullaha ihsan1ar verdt. 
Vezirlerine de çıkıştı: 
- N:çin beni böyle baş:IY" 

nız? Sizde akıl yok mudur!_ .-~""""u 
Ari ık pek iyi bir hü 

;utaı;n 1 311 de ancak otuz bit 
&lduğu halde öldü. 

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

.dan: 

. Müflis eczayi tıbbiye 
na kayıtlı olacakların 15/1 
günü saat iki buçukta 
lacak toplanınada hazır 

ilan olunur. 

Dr. A.K. K 
• Karaköy, Topçulaf tl 

Istanbul Defterdarlığından : 
Cinsi ve Mevk;i 

Beyoğlunda eski Pangalb yeni F eriköy Birinci Kısım mabal• 
lesinin Tay ve Derebatı sokaklan köşesinde iki katta d6rt 
oda vesair müştemilib havi ve içinde terkos, Elektrik t.,.i• 
satı ve bir miktar bahçesi bulunan 14 ve 3 No. h evin yatl 
payı: 

Beyoğlunda eski Pangalb yeni F eriköy birinci kısım mahal• 
lesinin eski Tay yeni Büyükdere caddesinde üç katta dokul 
oda vesair müştemiJAb ve içinde Elektrik, terkos tesisatılll 
havi eski 12 yeni 137 No. h kagir evin yarı payı : 
Beyoğlunda Galatasaray Lisesi arkasında Tom Tom ma hal· 
lesinin Yeniçarşı caddesinde dör\., katta dokuz oda ve her 
katta birer mutfak ve heleisı bulunan eski 64 yeni 66 No. b 
kigir evin tamamı : 

Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen emlak açık 
lile bizalarındaki mubammen bedeller üzerinden ayrı ayrı 
tır. lsteklilerin ve tediye vesair şeraitini öğrenmek 
25/1/937 Pazartesi günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey 
Milli Emlak müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. R. 

nu bükük, öksüz bir çocuğu sevindir- Çok samimi bir neşe ile karşıladı. Göz dım. 
rnek ister gibi alınmış bu zavallı çiçek lerinde öyle temiz bir ıtık var ki ona Sahiden de bunlar yubtl 
leri bir kere bile koklamadan Emineyi bakarken içimin derin bir ferahlıkla yı çık~ken çok hoşuma giden 
çağırıp, eline tutuşturdum. Çiçekleri kandığını hissediyorum. Sandala bine güldü. Teşekkür ederek · 1JI' 
yerleştirmesini söyledim ve kız kuca- rek açıkta bizi bekliyen kotrasına git dım. O kadar iri ve yaprak 
ğında. çiçekler odadan çıkarken, ko - tik. Sandalda Selim Naci durmadan ge güzel güllerdi ki Adada 
cam bu biraz nezaketsiz, haşin hareke vezelik ediyor, sonra da: <<Beni affe • dikkatimi çekmişti. Yüzür11e 

Ancak öğleden sonra odamdan çık-ı gibi durmadan göz kırpıyor. Biraz da- tim karşısında hafifçe kaşlarını çata • din, sizi görünce saadetim çeneme vur tınnca mis gibi kokularile 
tım. Günler bana çok uzun ve tadsız ha eğilince bahçedeki ağaçların yaprak- rak önüne baktı. Hiç aldırmadım. O ·ı du.)) diye, ikimizi de güldürüyorda. dü. Ve onları öper gibi 
geliyor. Neyse babamdan aldığım uzun larında titreşen ışıklar görüyorum. Bu nun zoraki şefakatine hiç bir zaman Kotrası pek güzeldi. Ince uzun küçük götürüp, geniş geniş nefe• 
bir mektub beni pek sevindirdi. Sıhha- ışıklar yan odanın penceresinden dö - ihtiyacım olmadığını iyice anlamasını 1 zarif bir şey. İki kişinin İstirahat ede- ladım. Başımı kaldırdığım 
tinin yerinde olduğunu, geçende gön- külüyor. Demek kocam da daha uyu- istiyorum. Sırrı Nihat o gün bir aralık bileceği birde küçük karnarası var. Bir Nihadın gözleri yüzümü 
derdiğim resimlere pek sevindiğini ya- mamış. Son mektubumda sana anlat • Selim Nacinin bizi kotras.ına davet etti de ihtiyar miçosu tutmuf. Küçük gÜ· çak gibi sıyırdı. Hemen 
zıyor. Sana da aynı resimlerden gön • tığım küçük münakaşadan sonra dok- ğini söyledi. Selim Naciyi görmiyeü vertesindeki açılır kapanır iskemlelere Kocam geçen gün getirdiği 
dermiştim. Daha cevab almadım, bek- torun bana daha sert bir cephe alaca- epey olmuştu. Ne yalan söyleyeyim uzanınca kotra hareket etti. Yavaş ya aldığım haşin vaziyeti 
\iyorum. Mektupların bu kimsesiz ha- ğını sanmıştım. Halbuki tuhaf değil mi; bundan biraz da memnundum. Onun 

1 

vaş Modayı arkamızda bırakarak t•tlı ki de hiddet duymuştu. 
yatımda büyük bir tesellidir, esirgeme. bu son günlerde benimle her zaman -ı temiz neşesi, samimi hareketleri hoşu bir süzülüşle Adalara doğru yol al - yor muydumi 
Gözlerinden öperim kardeşim kinden alakadar görüniiyor. Hem sana ma gitmekle beraber bazan gözlerime ldık. Gelmeden evvel derin bir istek Dönünceye kadar çok a:ı 

Seza gülün~c~k bir h~~ .. a~~i~ ~ereyim .mi? O-! öyle dalışiarı v~.r k.~· b~ni da~a çekin ·ı duymadığ.ım halde gittikç~w bu gez~nti l muhak~ak ki ~~~maya hiç. 
nun gıttıkce degıştıgını farkedıyorum. g~n olmaya. muşkul bır vazıyetten ko 

1 

hoşuma gıtmeye başladı. Ögleye dogru tu. Selım Nacının ince bır 
Sezadan Ferideye mektublar: Bu son günlerde şefkat damarı kabardı runmaya sevkediyor. Fakat geçen rnek Büyükadaya çıktı~. yemeği orada yiye beni hatırlayıp getirdiği çi 
Çok güzel bir yaz: gecesi. Saat epey galiba. Iki gün evvel eve kucağında tubunda y~ıdığın gibi ondan korka- rek, biraz dolaşıp, gene kotraya dön • nun zoraki bir nezaketle, 

geç. Sabahtanberi evde değildim. Bu- ince sapları üzerinde titreşen bir demet cak bir sebep görmüyorum. Ne ben dük. Rıhtımda Selim Naci biraz işi ol mak ister gibi getirdiği ç' 
gi.in Selim Nacinin 'kotrasına davetli beyaz gül ile geldi. Ben çok garib bir başkaları gibi gönül eğlendirmeyi se- duğunu, arkamızdan geleceğini söyli • sında çok büyük bir fark 
idik. Bütün gün denizlerde gezdik. e - şeye şahid olmuşuro gibi, tutarnadı • ven, maceralara düşkün bir kadınım, yerek yanımızdan ayrıldı. Onun biraz olsun siniri 
pey yorgun olmama rağmen uykum ğım bir hayretle yuzune bakarken kendi derdim bana fazla bile, ne de Sırrı Nihatla beni ihtiyar Miço kot· züldi.iğünü hissetmek bende 
yok. Pencereleri ardına kadar açtım. gülleri elı'me verdı' ·. Selim Nacı' ı'yı' bı'r dostunun karısını k d \' d" .. f d' · · 1 raya çı ar ı. e onup e en ısını aa memnuniyet uvandırdı ve Bir müddet dışarıya sarkarak bu güzel S J 

- ana aldım, dedi. Bilmiyorum a· yanlış hareketlerle rahatsız edecek a- rak biraz sonra avdet etti. Bakdım ki yunca belki hayret edeceğin yaz gecesini uzun uzun seyrettim. Et- h k 
m~ er halde çiçekleri sevrsin değilidi bir çap ındır. Fakat gene de ihti - Selim Nacinin elinde kocaman iki be- ket yaptım. Dönünceye kad•r 

raftc>ki evlerin pencereleri karanlıkta mı} yatlı davranınayı tercih ediyorum, Dok yaz gül ve Miçonun kucağında paket Selim Naciye çok mültefit 
ateş böcekleri gibi pırıl pırıl yanıyor. Dudaklarımdan belirsiz bir tebes - tor geleceğimizi evvelden vadettiğİn • ler, bira şişeleri var. Selim Naci kotra Zannediyorum ki bu 
Denizde 

0 
kadar çok sandal var ki.. süm geçti, hakkı vardı. Benimle o ka- den, bu daveti reddetmek manasızlık ya atlar atlamaz gülleri bana uzattı. Nihadı hayrete, biraz da 

hepsi aşağı iskele gazinasunun önüne dar meşgul olmamıştı ki neleri sevip olacaktı. Gülerek: 
k şürdü. Bunu da demin doğru a ın akın müzik dinlerniye gidi- d·~· · L:· b'l · k · y S b h k d k I sevme ıgımı taoıı ı mıyece tı. a - a a er en en is e eye indik. Se- - Bakın Seza Hanım, dedi. Hır - den anladım. 

1rlar. Kar,ıda, Fener, çapkın bir in•an t kk" ed k k w d b ı· N · be · h d be 
v vaşça eşe ur ere , ucagım a oy ım acı ru ra ttm a ldiyordu. sızlık ettim. Beğendiğiniz aülleri çal-



______ r, ittihad ve Terakkide on sene._ 1 ______ ......, 
l_ Oouncu kısım No. 8 _J 

A i . T SAD 1 VAZiYETi 
Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl Muhittin Birgen -

simleri ihtiraslara karıştırılan 
" iaşeciler , tertemiz insaniardı 

Istanbul h:ılkını aç bıraktılar! Siipürge tohumundan ekmek yedirdiler " 
ından da " Çaldılar, çırpblar , diye bağırdılar, halbuki çalıp çırpan, 

süpürg tohumu yediren onlar değildi 
teki~, Rahmi beyin vali ol-

ır saha d 1 . hük .. sın a smaıı Hakkı pa-
ınu tam geç d'w. . . . d h eme ıgı ıçın ıaşe 

.. ba a çok iyi oluşu da bunun ı 
un ulund w 1 
1akk ugunu isbat eder. s-
uın 1 :aşanın elindeki salfıhiyet

.an a ettiği milyonlar, bence 

0 da b' ın günü gününe ida-
1 edebP~r_ç~k noksanlarile, ancak 

uıııştır. Bu da b" "k b' t değild' uyu ır 
ladi : ı: Halkın ihtiyaçlarının 

Y n ıhmal ed'] · · b" 
1 kabah ı mesı ıse u • 

Lı at oluyordu. 
ırıakkı paş b 'd . a 1 . anın u ı aresı harb 

lad: ttıhat ve Terakki içinde 
1Yen m" k 

leaşayı da u.na <ışa edilmiştir. Bu 
heyeti msıs~em.atik. aurette ls - Dördüncü Orduda taburlara yemek tevzii 

ul ~eyeti ;:r~~~;:stİt~:~·at(~! ccçaldılar, çırptılarl>' ı ilave ederler., zahire ambarlarından biri olan Trakya 
en d k Halbuki bu adamlar, ne çaldılar, ne bu sahada tahşit edilmiş olan birinci 

en Ya' emo ratik parçası idi. d ıtın halk l çırptııar, ne de süpürge tohumu ye ir.. ve ikinci orduları ancak besliyobili • 
• ın iş eri ile en çok 

n vk: Ittihat ve Terakki inkı- diler. yordu. Karadeniz muvasalasından ha-
utlele · 

1 
v Istanbul Heyeti Merkeziyesi azası~ yır yoktu. Zaten zayif olan· Marmara 

lışan teşlc.'l~ rıne ma etmege en nın yukarıda isimlerini saymıştım. havzasındanda bir şey gelemezdi.Akde 
ıhtel'ıf 'k 1 at parçası o idi. lstan-

1 tıs d~ Bunların bir kısmı öldü, bir kısmı da niz de kapandıktan sonra iş yalnız A· 
lanlar} a 1 mesleklerine men-ı oldu .. a ~e.k çok ve alakah te· hayattadır. Ölenlerin içinde arkaların·, nadolu demiryoluna kaldı. İstanbulun 

gu ırın 
0 

la . l .... w da küçük bir servet bırakanı dahi ol- nüfusu bir milyondan fazla olduğuna 
J. derdlerı' ~. n rın ış erını og~ ,.. nı 1 l madığı gibi bazıları sefalet içinde git~ göre şehrin günlük ihtiyacı 7:3 kiloluk 
r&Ghuna h")l\.}an amış, faaliyet e - mı'şlerdir. Hayatta olanların bir kısmı li\akal :moo ruval unla tatmin edile -
V ıl he ~ u etmi~ti. Bunun için ~ Yetı ınerlc · . d o tarihten bu tarihe büyük bir hayat bilirdi ki o tarihte İstanbulda bu miktar 

nazaran ezıyesın e, o za- b k k . d k d w. A ~t t~ U ~olc: düzgün bir iktısadi darlığı ve maişet ıztıra ı çe ere ya- unu ternın e ece egırmen ve na-
ı ikt.:ad~ıul. et~iş bulunuyordu. şıyorlar. Bir kısmı da cumhuriyet dev- doluda buna lazım olan buğday mevcut 
,ı h zıhnıyet, daha harbin rinin her türlü itimadına layik insanlar olmakla beraber demiryolunun nakil 

11
1 

ekrnen İsmail Hakkı paşanın oldular ve şu dakikada onun hizmetin- kabiliyeti azdı. Günde lüzumu olan as 

J 
88 erileştirme · t . k de bulunuyorlar. Ayni teşkilata men- gari 360 ton buğdayın Anadoludan 

e cı h aıs emme arşı k' . 1 d 'f h'b' I • • . d . . d" ep e aldı. aup ve o zaman ı ış er e vazı e .sa ı ı ge mesı ıçın e en az yırmı ort vago-
~bul heyeti merk . . t olarak çalışmış daha bir takım insanlar na ihtiyaç vardı. Halkın başlıca gıda 
laşe "h . ezıyetn, stan • d . . d' 1 k k ld w .. h"k" k .ıi ı tıyaçları t . . b k var ki bunlar a aynı vazıyette ır er. sı e me o uguna go re u um et e 'l bu . 1 nın emın ı a ı - I"' d . ... 'h . 1 V. h ı . . d H 1 ış erde k d" . . b' Hülasa ya ale a e sıyası ı tıras ar, ya· megın pa a anmasını ıstemıyor u. a 
doğrudan do .. r en ısl~nkı d ırh~a. hut da' bilmemezlik yüzünden hakla- buki, Anadoluda buğday ne kadar çok, 
l ve .. 8 uya a a a c:ır ıs- d b · b k d k" f f' d k d h 1 1 ote taraft d · ıı . rında yirmi sene en erı u a ar u • ıyatı a ne a ar e ven o ursa o sun 
Ilde h:tL• an a mı etın · 1 h · · d h · k'l k b')' · f I d · cuum rol- b' redilen bu ınsan arın epsının e em ış, na ı a ı ıyetı zayı o an emır· 

1 h'lühirn bir u oynıylan ır tefş· elleri hem alınları temiz idi. Bütün yolunun yirmi dört vagonile ölçülme 
,ın u . . Parçaaı o mak sı a- • d · 1 · d · . w • b w d f ' 1 ıstıyordu. M l k . h tarihte, inkılap evır er ın e yetışmış ge aşlayınca bug ayın ıyatı der ha 

doğrudan d .. em el etın er olan insanlar arasından bu kadar temiz yükseliyordu. Buğday nakli içni vagon 
\'e . ogruya evazımın k ld .. k d' .. d .,_ -..ı .. 1 t b Id b V rrnıyerek h b h l . adamlar çı mış o ugu pe na ır go- le arı~ c:uen tuccar ya s an u a ug 

• ar cep e erıne d' B .. h · 'h · d h 1 h t h· al Yerleri ord . . h . rülen şeylerden ır. ugun er nevı ı tı- ayı pa a 1 satıyor, ya u ta, ıç ış ve 
t u ıaşesıne ta sıs 1 'h t T kk' · 1 v ak d w d d .. arafları . A d l raslar susmuş, ttı a ve era ı ta - rış e Qgraşmıyar ogru an ogru • 

sah • yanı na o unun 1 t b 1 h . b ' b ftı. d d' .. 
b 

asın1 s be b k rihe karışmış, ne s an u eyetı mer- ya vagonu ır aYAasma evre ıp ışın 
ll ul h er at ıra mak. k . ~ . k 1 . . d k d · b' C)'eti merk . . . b keziyesi, ne mer ezı umumısı a ma- ıçın en çı ıyor u. 

"-ı ır müddet . . tl!ıyeaımn u mış olduğu için bu hakikati böyle a _ (Arkası var) 

j~ ~~~müddet =:fı:;:z;:a~~~~~ çıkça ifade etmdektbe hiç ~~r mafhzur -rı· An se·- .. A. ·- -=-=-f\1-~·--
eyeti me k . . .. ~ yoktur ve ben e unun ıçın, sır ta -

te d" r ezıyesı mutemadı .. d .. . 
. sa urn hnlind b 1 d kl rih huzurunda gun en gune adetlerı 

~ıhayet iş Ist be 
1 

uh un ~ a • azalan şahitlerden biri gibi, söy lüyo • 

'i•ınj an u eyetı mer· d · 1 b 1 n nıağlub' . rum. Tekrar e ey ı m: stan u heyeti 
eti ·ı ıyetı ve levazımın . f d ·ı · ı e netice} . . merkeziyesı tarn ın an temsı edılen 

enmı~tır k k d heyet' · . . . ve bir kısmını ço ya ın an tanıdığım 
ikh ı me~kez.ıyesmm iaşeciler, tertemiz .. h.i.slerle çalıştılar 

Ada l Sadi faahyet1 veya fakir o}ar.ak. oldul.e~, yahut, eğer 
stanbul heyet' k . . yeni devirde bır ış sahıbı olmadılarsa 

ıslJadi faaliyetine ı m~r ezıyedsı- fakir olarak ve sefalet içinde yaşıyor~ 
• 2:.Un geçıyoruz e· 
llta k ~man «laşecilerl)) diye lar. • 
~r •. işt:~~le{;ne küfredile~ it • laşecıler ne yaptiiar ? 
lı ıttihat 1 tanbul heyetı mer· Şimdi size bunların ne yaptıklarını· 

cı arıdır H"'l~ T" k 
h içinde ı· k · a u, ur anlatayım: 

~" li insa e ı alem tutanlardan 5 ferberlik başlar başlamaz lstanbu-
n vardır k' C'h H b' . e un acı h 1 ı an ar ını l tarihi iaşe derdi gene meydana 

atırula k n un ıtınıan l rını a 1 arına ge- çıkmıştı. lstanbulun o tarihte bir mil-
ları Süp .. t( stanbul halkını aç yondan fazla nüfusu vardı. Bu şehir, 
apıp Yed~rdg·eı tohumundan ek • ötedenberi daima, yalnız bir taraftan r-\u .,u 

ır ı er h> o· b ltr 1 ı r-( V ra küfü ıye u ı • gelen yiyecek er e yaşayabitmiş bir şe-
l t ~ve arkasından da hir değildi. Onu, biraz Trakye, biraz Ka ~~~ 
er~:n~ul heyeti merkeziyesi a- radeniz, biraz Marmara, biraz Anadolu 

ı.ı uını • ' Akd · h ;ıthibi id'J •ınıye de faik bir kuv· biraz da enız, ep bir 
'lhnunu 1 r. Ayni znmandn mcr· araya gelerek beslerlerdi. Bunlar • 
Ahnı t ~ı; ~n~an olan Kara dan bazıları her hangi bir 

bl .lbandn 
0 

sımı, Doktor Rusn- sebeple eksilecek olursa Istanbul 
~ olan lla iıa~nn posta ve tclgraf daima yiyecek buhranına uğramıştır. 

g(!nç Yın tey, doktor Hiiseyin B defa da önce seferberlik, sonra da 
· aş a vdat d s · u ' Şıındi Knbil r· • e en eyıt harp lstanbulun yiyecek membaların-

t\>kct }f se ın olan Mcm ' d b' k ••t) ' nrndi Bab '. f • dan bir kısmını bir en ıre urutmuştu. 
'-~ gib' . n ve Alı hsan k k 1 ınsanlar vard İstanbulun en ya ın ve uvvetli 

ı. 

Kadınların ve guzellerıo ve 
gençlerin hayati istekleridir. Sabit, 
açık, orta ve koyu renkleri vardır. 

Ruj 60, Allık 35 kuruştur. 
Hasan deposu: Istanbul, Ankara, 

Beyoğlu, Beşiktaş, Eski,ebir. 

Sayfa 13 , 
__ ___.L. ___ A_h_m_e_d_i_n k,_an_ı ___ j 

Yazan: F. Beremen 

Çörüşlü ovasındaki incir bahçeleri~ f Mestan söylüyordu. Kıza çoktan göz 
nin bittiği yerde Menderes ağır ve hey- koymuş fakat ondan yüz bulamamı§tı. 
betii bir hareketle akar .. Her yıl kenar. Anınetten kıskanıyor ve Ayşeyi onJan 
larını biraz daha oyar; ve her yıl rast- ayırmak istiyordu. 
gele bir köylünün iki üç dönümliik Mestanın sözleri genç kızın canını 
bahçesini sularının kuytuluğunda gö· büsbütün sıktı : 
mer. - Ülen Mestan! dedi. Sana ne oluyo'i 

O gün, Menderes sanki kederliydi .. Boynunun borcumu senin bu? Taı:.ası 
Suları, göz yaşı döken matemli bir kı~ sana mı düştü; de bakalım git işine! .. 
zın yanakları ve gözleri gibi, kızıllaş- Delikanlı Ayşenin bu dediklerinden 
.mıştı . Hava sıcaktı. İnsan ağaçların di daha çok içeriedi köpürdü. Gözler' 
binden alev çıkıyor sanırdı .. İncirlerin kaniandı ve kızgınlıkla: 
yaprakları, damarlarından suları ve - Öyle mi diyon be? Alacağın ol· 
canları çekilmiş gibi gevşek ve ölüy • sun komşu kızı senin!.. diyerek uzak ~ 
düler.. laştı .. 

5-6 tane köylü çocuğu, seriniemek ü- Ayşe destisini omuzladı ve çnrduga 
~ere suya girmişlerdi.. kıyıdan biraz doğru yollandı. Bostandan koparc:ğı 
otecıe, bir ağacın gölgesinde destisini ·karpuzları yararak bazdırma ve kesıklos 
dolduran maJ1ıun Ayşe oturmuş; elle- yemeğe başladı; fakat lokmalar boğa· 
rini şakaklarına dayamış düşüncelı du- zında duruyor ve tıkanıyordu .. 
şünceli duruyordu.. O akşam Umurlu köyü sanki bir Ö· 

Ogünkü yiyecek çıkınını çardağa as~ lüm uykusuna dalmıştı .. uzaklarda hav. 
mış ve su doldurmak için buraya gel- lıyan bir kaç köpeğin sesinden başkı. 
mişti. Sıcaktan bunalarak; cşuracıkta hiç bir gürültü yoktu .. 
bicik dinleneyim• diyerekten otura • Ayşe yatağında .. bir türlü uyuyanu-
'komuştu. yor, sağa sola dönerek kıvranıyor ve 
Ayşe ! 8nde, pembe yanaklı iri ve dik uğursuz Mestanın dediklerini düşüne~ 

vücutlu bir kızdı .. kendi tarlalarını o rek sayıklıyordu. Başına bir felaket ge 
sürer, harmanı o kaldırırdı .. anası iki lecekmiş gibi içi burkuluyordu. 
de abiası vardı. Bunlardan birisi Ay- Şafak sökerken bekçi köy meydanın· 
dına gelin gitmiş; öbürü de Muslucadan daki koca çınarın altına gelmiş muh -
alimierin Mustafaya yavuklanmıştı. tarla onbaşıyı bulmuştu .. telaşlıydı ve 
Ayşe nedense ogün bir üzüntü, bir onlara şunu anlatıyordu: 

ezgi duyuyordu. Bir yıldanberi Osman - Osman Beylerin kahyası Abmedi 
Beylerin kahyası Abmetle sevişiyar ve Koçak çayı başında ölü buidum. İrime 
nişanlanmak için bekliyordu.. atmışlar .. kafası baltayla yarılmış, o • 

Ahmet onu tatlı sözlerle avutuyor, racıkta cansız uzatıvermişler onu .. 
harmanlar kalktıktan sonra yavukla- Bu acı haber bir dakika sonra bütün 
nacağını ve Aydından çalgı takımları köy evlerini dolaştı. 
getirerek bey düğünü yapacağını söy· Mestan tevkif edildi. 
lüyordu. Ayşe bu kötü haberi işitince sesmı 

İşte şimdi ne • - çıka.rmamış öyle-
dense Ayşe Ah - Yarmki nushamlzda : ce donup kalmış~ 
medi her gün - tı. Gözleri hep 
künden daha çok İyi ki öldü f komşuların tara . 
düşünüyordu .. •• •• fına dönük ve 

Sular, Ayşeyl dişleri sıkılmtş 
daha ziyade üz - Yazan: Kadırcan Kaflı gözleri sıkıımış 
memek için bula- bir halde bir haf· 
nıklıklarını sak· ta böyle durdu .. 
lar gibi akıyordu. Genç kız dayanamı· 
yarak türkü söylemiye başladı: 

Menderes başmda bir çınar, 
Hep kuşlar ona konar .. 
Benim bir Ahmedim var, 
Yüreğim ona yanar! .. 

Türküyü bitirınemişti ki arkasından 
bir ayak sesi duyarak sıçradı. 

- Ne o Ayşe, yine mi Alımedi sayık
layon? Hadi şu sev da dan vazgeç diyom 
sana. Sana ondan hayır gelmez; o zen
gin, ibahçeli, kağnılı bir yavuklu arayo .. 
seni nidecek. 

Bu sözleri, Ayşelerin duvar ko~usu 

Ayşe çok güzeld1 .. 
Bu vak'adan sonra onu gene bir cok 

delikanlılar istedi. Fakat o h iç bi;ini 
kabul etmedi. 

Köyün kızları onun evinde toplan • 
dıkları vakit hepsi birden: 

- Etme Ayşe; kendine acı!.. Bak ııe 
kadar güzelsin.. duvaksız mı kalacur. 
böyle?!.. derlerdi. 
~ bütün bu ısrarları sakin sakin kar

şıll)r ve şöyle cevap verirdi: 
- Ben Ahmetten sonra kimseye w:ı

ra~a~ gari .. onun kanı benim yüreği 
mı bogmaz mı sonra? 

Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden T etkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktör lüğünden: 

1 - Maden Jeoloğu yeti,tirmek üzere müsabaka ile Avrupa'ya «10>. 
talebe tahaile gönderilecektir. lateklilerin atağıdaki tartlan haiz olması la· 
zımdır. 

A- Türk olmak, 

B - Maden ocaklarında ça}ıfabilecek kabiliyette ve aıhhati tam olmak. 
«S ıhhi muayene Ankara' da yapılacaktır>,, 

C- Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, Ingilizce dillerden birisini 
okuyup yazabilmek. 

D - Y qı 18 den qaiı 25 den yuk an olmamak. 

2- Müsabaka imtihanı Ar.kara'da M. T. A. Enstitaeünde 1 Şubat 1937 
günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazanmıt olmakla be
raber aöndenlecek t.alebelerin ibraz ettikleri derece itibarile «10» arasında 

bulunmak faJ'llır. 
3 - Imtihan: Riyaziye «Hendeae cebirH, Hayvanat, Nebatat, Jeoloji, 

Fizik, Kimyadan ve yukanda yazıb dillerden birinden yapılacaktır. 

4 - Tahaile gönderilecek olanlar, ileride tahall müddetleri kadar mec
buri hizmete tabi olduklanndan, bu huauata mükellefiyetierini tevaik et~ 

mek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun içiı de mutebeıo kefil gös
tereceklerdir. 

5 - leteyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varalaısını, mek-

tep tdıadetnamesini veya bunların tudikli birer surc-tlerin i, 4 kıt' a fo • 
toğraf ve dilekçelerini 28/1/937 Perşembe günü raktarnma kadar Ankara

da M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve 29/1/937 
Cuma günü aıhhi muayeneleri yaptmlmıık üzere, öğleden evvel Bay Ha· 

san Apartmananclaki Enstitü Dairesinde bulunmaları ilan olunur. «2118ı) 
«3674\) 
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14 Sayfa S'OK POSTA 

tefrikas1 : 8 9 

tKINCI KlSlM - Yazan : Celil 
Granduk Dimari birdenbire Poroçkeviçin sözünü 
kesti: " Durunuz akhma mühim bir şey geldi dedi; 
eğer bunu yaparsak çok parlak bir şey olur. Başvekil 

Şturmeri kaçırahm. , 

Gudea, Niraşı Hamat Kralunn ·· 
göndermeğe karar verdi. 

Rasputin, kısa ve kat'i bir ifade ile fik· tu ... Prens Yusupof, ~larını ~tarak. z 
rini söylemiş; <cHa~metpenah! .. Bun• cevap vermi,ti: Naraş bu nagihini seferberlikten hiç. boşlanmadı. Hamat Kralı anO 
lann hepsi palavradan ibarettir. Kaf· - Hel'.leyden evvel, kabineyi ıskata azat edilmiş biı kölesi idi ve ona meydan okuyordu, bu vaziyet 
iyyen zaaf eseri göstermeyiniz. Ben çalışalım. Naraş fazla bir şey söyliyemedi. 
ya~adıkca, sizin nayat ve saltanatınız Poroçkeviç, sert bir sesle itiraz etti: ~ 
·~ma mil e emniyet altındadır. Ancak, - Boşuna yoruluruz. - Inanıyorum. Fakat, yarın onu ı kendini göstermemişti. (Karakartal) Zaten bu istek Y 
hen ölürsem korkunuz.>> demi~ ... Bu· -Niçin?. sevdiğini sezersem, seni (Ölüm Ku • Mezopotamya.nın cenub sahillerinde karşısında açığa 
nun üzerine, Çariçe geniş bir nefes al· - Evvela kabineyi ıskat edemeyiz ... yusu) na attınrun, Tun~yl Ben al • daha çok tanınmı' bulunuyordu. Sir· Sumerüler, Sumer 
mış .• ayağa kalkıp Rasputinin boynu· Daha doğrusu, işin bafında çariçe ol- danmaktan hoşlanmam .. eğer beni al· tellah bir pehlivan, Naraf için: (0 • altında yaşamak . 
na sarılarak: <cMukaddes pederl.. Şu duktan sonra. kabineyi ıskat etmeyi, datıyorsan... nunla bir karşılaşsam da. kuvvetimi de> kümdarlara karşı aytl..ı~' II!"Pı:::::::,-J 
andan itibaren hiç bir şeyden korkmı • akıldan geçirmemeliyiz... · Tunçay, Naratm sözünü kesti: neseml) demişti. Narq bunu işittiği dilekle yaşarlardı. 
yacağım. Artık kabine hakkında hiç Grandük: Di~tri, birdenbire Po - - En büyük. en ağu cezaya razı - gündenberi Sirteliaya gitmek istiyor • dünyadaki insanlar. 
kimsenin sözüne kulhlt asmaması için roçk:eviçin sözünü kesti. yım. İstersen benimabed celladın~ tes- du. Bu vesile ile hem o pehlivana, hem tebaası olsun ... Ve 
(Niki) ye yazacağnn... O. cephede - Durunuz. Aklıma mühim bir şey lim eder, boynumu vurdurursuni de Samaya kendini daha iyi tanıtmış diz ~öksünler. 
harbetsin .. ben de buradakilerle harb geldi,. Eğer bunu yaparsak, çok parlak. Nara.ş hiddetinden yerinde oturamı• olacaktı. Gudea., Sumer ... ı.tı.-ıtırn;ı 
açacağımf» diye bağırmf\!. bir şey olur. Hem de, fimdiye kadar yordu: • • • tün dünyaya yayıldıl' 

Grandük Dimitrinin kısılmı~ dişle· hiç bir ihtlHU tarihinde görülmemiş bir - o halde bu ilicı Sama"dan istiye• Hamat kJaiiRIR vergileri mi~. ihtişam ve salt~ 
rinin arasından, ağır bir küfür yuvar· şey... ceğim. Eğer vermezse... Hamat (bugünkü Hama şehri) Su- \Te kudretini de bütUSS 
}andı. Prens Yusupof yumruklarını Bütün gözler, Grandü]( Dimitr~ye - Almadığını aöyliyerek her feyİ riyede küçük bir krallık.tı. Hamat laa· mı' bir hükümdardı· -JI@ ... r~:ı 
eıkarak anlaşılınıyan bir kaç, söz· ho.. çevrilmişti. inkar ederse, ne yapacaksın) lı Zano her yı[ Sumerlilere vergi olank O yıllar içinde 
~urdandı. Poroçkev.iç. ellerini yuka· 

1
, - Ne yapalım}.. Naraş Cüceden aldığı küçük altın çi:o erzak, kumaş, hayvan ve on talan altın ren ve Sumer kralınııt,.IDI~dirl 

rı kaldırarak: - Ba.şvekil Ştumer:i bçıralnru vi yi cebinden çıka.rdi: gönderirdi. da yaşayan dokuz 
_ Doğrusu, bu i~ beD memnun - Ştumeri kaçıralım mı}.. _Bunu da mı inkar edecek) O zaı. Zano son yıllar içinde OYdusunu mat kralı da bu.nlarcı;: 

oldum. Demek: ki, çarpı~ız... Pe· - Evet. man seni aeviyor diyeceğim ve aenden düzmeğe, kargılı atlılannın sa'"Sıl)ı ço- Gudea, Hamaıt k~ 
L~'~ N ., J • b h b · b' .. lu &.ali. - ereyer.. önce onun cezasını vereceğim. ğaltmıya muvaffak olmuştu. Her yıl u a e.Tl ır tur .wıq~~~»t~ 

Diye bağırdı. Ve, kıaa bir sükwtan - Nereye olursa olsun ..• Ştunne· _Fakat, aen çok garib bir erkeksin, güçlükle gönderdiği bu vergiyi 0 yıl .. o gün ~büyük 
sonra, Prenses Emınanın sözlerini tas· rl .. hatta, ICafadarlarından bir kaç na· Nfuaşl Ben, onun beni sevmesine.naaıl epeyce geciktimıekle berabeT on yeri- do.~~ez .Narafı 
dik edecek mahiyette bazı fCYier an· zırı kaçıralım, bir yere saklıyalım. mani olabilirim} ne beş talan altın göndermişti. Iki yüz muhim ışlerde 
lattı. - Sonra}. _Hele bir kere iatiyelim de. Ondan koyun yerine de yüz koyun, elli at ye- gösteren Gudea, 

O sustuktan soara: Grandiik Di - - Sonrası .. tabiidir lti bu hareket, ötesini aonra konufuruz . rine on beş at göndermif ve erzaktan, oturamıyordu: l 
mitri söze başladı. O da; aaırayda, ça~" bir. terör teşkil edecek.. Alman taraf· N araf kapıyı kapayıp gitti. kı:,;ınaştan da hemen yan yan ya kes • -- Hamat kra 1 

riçenin dairesindeki gizli teta,fer nu- tarlan bir sarsıntı hissedecek .• bu ım.sw Ve 0 gün ilk ifi Sirtellaya bir adam · ...: bile, gelecek yıl bize T.,. mış~·· ... 
kında gözüne çarpan şeyleri anlattık· kınlık esnasında da ihtilal... göndermelc old~ Zano gelecek yıl bu JCadarını da gön- cak .. vergısın~ tarn 
tan sonra; Bu sefer de, preneea Emm&"y Gran· NarB.f bu adamla Sama'ya fU haberi deremiyeceğini bildirmekten çekin • lece~ yıl ~a hıç ._,.. ........ 

- Bana kalırsa. artık yava~ yavaş dükün sözünü kesti: göndemıi•ti: · t' Dıye soylendi ve T memış ı. .. 
harekete geçmeliyiz. - Hiç yorulma, aziz yeğenim... «Sa~ lıraluıırı .arayuulaki .~h • Sumer kralı, Hamattan bu habel' ta ne düşündüğünu OJ 

Diye mırıldandı. Bu filain, çok parlak olmakla berabeı çed.e, biiyük çam ağacının dıbınds geldiği zaman büyük mabede gidiyor· .. - Sen Zanoyu ~ 
Şimdi, karma ka. bir muhavere şimdiden sana senet vereyim ki, bek· gömülü olan Tançııyın gö~ ilacın ı du. O gün Gudea çok hiddetliydi. (Ulu Naraş 1 Bu adamın 

başlamıştı: lediğitniz n~ticey.i vermez... Eliimdan Ur'a, Ui'cUın da SirteUa· tann)nın huzurunda diz çökerek, Ha· sına bağışlamıştım. 
- Evet .. bu fırsatı kaçırmamalıyız. -Nasıl vermez?.. ya birlikte götürmüı.ünl Tunçay mat kralından öç almağa and içmişti. kaldırae<;ık kadar 

Fakat, ne yapmalıyız}.. - Şunun için vermez ki .. bu hare- çoktanl)eri iyicedir, lakal gö:z.le:Ti Mabette bulunan hana zabitleri ve yor acaba} 
- Evvela, bir hareket programı keuen çariçe: fena halde öfkelenir. Ştur· 6:r türlü görmüyor. Sana bu haberi ileri gelen kumandan lar~ --~ft 

tan~im etmeliyiz. mere bin kere rahmet okutacak bir getiren .adık adamıma, yanında - Yakında büyük bir sava~ hazır· 
- Niçin?·· adamı başvekalet mevkiine getirir bulunan tılaımlı ilacı hemen teslim lı ğı yapılacak .. 
- lşe, nereden başlayLp nerede bi- - Buna meydan vermeyiz. Derhal et ve orada la:z.la alakoymal Ve sa· Diyerek sevinrneğe başlam1şlardı. 

tirilmek için. ihtiHile geçeriz. kın bu ilacı inkara kalliıtma •• Çün· Her nedense b~tün. Surnerde Ha • 
-lşe. nereden başlanacak~ .. Doğ· H . . . . kü onu ~>alarken, koynundan dü .. nıatlılara karşı garıp bır duygu vardı: 

rudan doğruya ihtilal... -. . ~a .. bund~ da ıkı ıhtımal var... ~. H k k H 
_ Hayır .. bir and 'h .,~, l L Ya. ıhtılale geçer.ız .. veyahut, geçeme· ıürdüğün (uğur çivisi) bugün be .. Herkes arnata a ın yapma : a· 

a 1 tııaıe atı maıw . İh .
1 
.. 
1 

•w· . . L . _.:ı 1. • 
1
• • 1• >> mat Jtralı Zanonun tacını devırmek 

tlofn._u olamaz. yız... tı a e geçtıgımızı mrzeae ım. nım e une geçtntf ır... . . 
ı:>: Ş · · 'k 1 k · · k . .. d dik ıstıyordu. 
_Ya, ne yapmalıyız?. turmerın ınb arnını ama ıçın ar- Nar<41 bu haberı gon er ten son· c:ıııo-=====-=--==================~ 
- Evvela .. rü~r aelecelc delilderi şımıza dilcilecek yeni bqvekilin, (has- ra, sadık adamının Sirtelladan dönme- inhisarlar Um um tıkaınalıyız. sa) süvarilerine kısa bir emir vererek ai iç,in iki ay, bekliy.ecekti. 
_ Doğru. iki saat zarfında bütün Petersburgu 0 zamana kadar Tun@yın gözleri 
_ Daha dogwrusu. '--lka . b' kılıçtan geçiı ,..-yeceğini bana te - açılmaz veyahud Sama bu tılsımlı ila-

• na ~nıf ır 1· • d bT . . . N" bö 1 
ihti111 sahası hazı:damalıyız. mm e e ı ır mısınız}.. cı Nar.a'a göndermezse, araf, .. ye 

- Bunu nasıl yapacağız?. bir vaziyet karşıS1nda ne yapacağını o 
Bu suali, Grandük Dimitri sormuş- - Acaba, tam zamanında ihtilale zaman: düşünecekti. Her halde Suz'lu 

-· ~~-· .... ~· ~·-···-··· g~bileceK miyiz? .. Işte asıl mesele biresite karşı mağlub ve maHcub düş· r- 1 buradadır ... Biliyorsunuz ki, ihtilal rnek istemiyecek, ona üstün gelmek, 
Bir Doktorun yapacak kuvver, halktır. Halk ise, çar- onun sırtını zorla. yere getirmek için, 
GÜn lük lığın zulüm w istibdadı altında ezil • icab ederse kendi maiyetindeki aluncı· 

Perşembe ı miş, ve bunalmıştır ... Haydi, ar~; d~ larla Sirteliaya kadar yürüyecekti. 

Muhakemat Şubeleri AmU ve MemUI'luklan içiD 
olan ilana ektir : 

1 - Hukuk Fakültesinden JDeZUJl olup ta biJiiii 
mı1 olanlar imtihana tabi tutulmıyacaklardır. 

2 - Diğer talipler için imtihan mevzuu atağıda _,_..._. ..... 
A - Kara ve deniz ticaret kanunlanma -~~·z 

hasarata, ticaret taahhütlerine, 
B - Borçlar kanununun umumi hükümleri 

hizmet akitlerine; 
C - Ceza kanununun esaslarile devlet emvaU Notlarindan (*) 1 1 diğimiz zaman, belki bin Kişi, on bin Naraf zaten o civarda çoktanberi 

kişi ileri atılacaktıı. Fakat bunlar~ kar- -· - -·--· -· - ·-· - cürümlere; 
Cilt n· a•talı·L•arı r, k kla E M . M h T~ t, t 1:.. m· al . OJ nı~ tılarmda aza rm ve hassa süvarile- ~7 -.. i - emurın u aKema aııs emv , ıcra 

ı.~iSuetc Cllt hastalıklarında herşeyden evvel rinin yahn kılıçlarını görür gönnez, lanna; 
fdr.ır tahffil ırizımdır. ır.ızan kan çıbanı derhal çilyavrusu gibi dağılacaklardır... Eczaneler Müteallik hüküınlerle lnhisar mevzuatını 
Ue ckzemalar ve salr cllt hastalıklarının Amma, yüz bin kifi birden ihtilale iş- BUceee nöbetçi olD emıaaeı. ......__ kanuni tatbikat. 
blr çok defa sebebi şeket: Jıauıtalı~ır. H · k d dir : tı.ra e erse, o zaman işin şekli deği • +-'-'--tial ......... -aiııldler: ve. teker hastaııtınm tedavist yapılmadan ....- .,.... ... .... 
bu hruıtnhklar da geçmez. lUr çok: defa şır. A.Jmarayda: (Ethem Pertev), Alemdal'-
aylarca devam eden kançıbanı büyüyüp -E .. biz de, yüz bin kişiyi birden dil.: (Esat), saınrıtöyünde: (Merkez), 

vücuc.fu ıstmi ettiği hafcfe tdran muayene ihtilale sevkederiz. Beyazıtta: meım>. Eminönünde: (A. 

olunmnmış ve nihayet muayene olunca - Evet amma .. yüz bin kişiyi Jia- Mlnasyan), Fenerde: (Emllyadi), Kara-
Iitrede kırk beş:; gram febı' çıkan tift 'r~kete getirmek- kolay mı?.. Bunun 1 gümrllkte: <Suat>, Küçükpazarda: <Ha· 

vak'a tanırım Derbat teker tedaV111 tat
bik edlldl ve bir ha1tada. bötün ~ıbanlar. 

kayboldu. Ekzema. da böyledir. Blr çok 
defa müzmin ekzemalılann idrarında şe
ker g6rtilür. 

Daima tekrar ettiğim glbl. yılda htç 
olmazs:ı lk1 dı'ta lierkesln. idrar tahlill 
yapt.ırmasım bir. defa dahaı ta.vsiye ede-
rlm. 

için henüz kafi derecede teşkilat ya • san Bulfl:sl>, samat'Ya: KoCllmuatata~ 
_.

1 
l...! şada: (Rıdvan>, ~minlnde: <A. Ham-

~mamış JÜ... u ....... di) di), Şefu:adebaşmda'! <~ · 
Arndan geçen kısa sülrurtan istifa Beyolla clhetlndekiler: 

de edeıek Cem il söze davrandı: Galatada: (İsmet), Hask~de: <Bar-

- Bir şey söylememe. müsaade e- but>, Kasunpaşada: (V ası!), Merkez na.-
der misiniz}.. hlyede: <Kanzuk), (Paronakyan), (ltı -

Hepsi birden Cemile baktı. Prenses mat>, Şlıjllde: <Necdet), Takstmde : 
'E:mma, dudaklannda tatlı bir. tebes - (Taksim), . 

- -------------1.1 sümle mırıldandı: itsküdiır • Kadıköy ve Adalardakiler: 

•) Bu notlan bıR)t ~~~ yahut 

t!Mitne- yapwş'*•P Ji~~ ya-pınuı.; 
Sı•.Mı :ıamanın~da. IN DO&Ia&. W. llelit«* 

gl!li Imdadınıza yeti!}ebllJr. 

- Elbet, aziz dostum. Senin gibi 
eski bir komitecinin fikrinefen istifade 
etmek: isteriz. 

, (Arkası var) 

BilYükadada: (Merkez>, ıreybellde : 
(Yuaufl, Kadlk61 Pazar yolunda: (R1tat 
JıiUht;ar). KOdild~ (Alleddin). ÜskildJlr,o 

~(İmrahOr). 

Devlet Basımevi Direktörl 
Basımevi için alınacak muhtelif puntoda 8~2 

eksilbnesi 18/1/1937 Pazartesi saat 15 de BasımeYitri' 
~ abmini bedeli 2050 liTaclır. 

lateklilerin eksiitme çağından önce % 7,5 pey 
lira 75 k:ui'Ufu Basımevi ~ezneaine yatırmalan lazıııı~· 

Şartname Fen M em urluğundan alınabilir. 

lnhisarlar u. 
Paşabahçe fabrikasında mevcut 600 adet boş 

rihine rastlayan Cuma günü saat 10 da pazarltkla
lilerin mallan görmek üzere herp11 Pqac~e t.,...,......
lak için de tayin olunan aiiıl ve saatte o/o 7,5 
Wrlikte Kabatatta Lılıisarla~ lı.evazım ve milbayaat 
ğündeki aabt, Mmiaycaaeaa IIIÜracaatian. 



60N POSTA 
=======~========~-=~==== 

t'ııtih Kazası Tapu Sleil 1\fnhafızlığından: 

hisarar Umum Müdürlügünden: 
tqkilatımızd k bel . A . 
kı . . a açı ve aç lacak olan muhakemat fU en amır ve 

an ıçın . t'h 1 - ''.J: •• hA' .. , ım 1 an a memur almacağ·ndan aşağıdaK-ı şeraitı aız 
uç ~ta fotoğrafı vesa.ikile birlikte 19/1/937 tarihine kadar ida-

memunn .. uL --· 
• T oeaıne müracaat etmeleri iktiz.a eder. 

gınne tartları: 

- H~ Mezunu olmak veya hakimlik ve avukatiılda bir müddet 
\'azife yaparak tatbikat " " lmak _ H k gormuf o . 
d u uk mezunu bulunmadığı takdirde adiiye meslek mekteplerin· 
~~ ~~~un olmak ş~rtile icra memurluğu, müstantiklik ve zabıt 

bplıgınde tatbikat görmüll bulunmak. 

- ~dliy.~ M~lek mezunu olmadığı halde adiiyenin muhtelif ~~~rin
~uddeı umumilik kalemlerinde zabıt katibliğinde, İcra itlerınde 

tatbikat gönnüt olmak. 
Yukandaki fel'aiti haiz olmadığı halde lise mezunu bulunmak. 

- ~U~ku siyuisine sahip ve hüsnü ahlak eshabından o~ hay
sı~~ muhil bir cürüm ve aleliklik ağır hapis veya o derece cezayı 
~~stelzim bir fiil ile mahkum bulunmamak sari hastalıklara müp
be a olmamak işini muntazaman ifaya mA ni olabilecek sıhhi bir hali 

ulunma mak. 
- 25 YRotınd w lrnr .,. an a~gı olmamak 

il ıhan 20/1/937 çar~amba günü yapılacak ve kazananlar talı-
s v: meslek bilgileri derece&ine göre 60-125 lira ücretli muhake-

......-.:=--mat aınir veya memurluklarına tayin edileceklerdir. ({99» 

ör uncu Ic a Memurluğundan: 
( Baştarafı 1 O uncu sayfada ) 

ir Bkıırnen tat ve çini döteli ve mermer tekneli çaına.tırlık olup ke· 
. V u lnıım motör dairesi olarak kullanılmakta olup bir kuyusu 

e suyu b'"t" b · h · bi t 1 u un inalara tevzi ve isale eden tesısat ve ancen r 
ıner:.urnbası vardır. Bu kısmın üstünde losmen taş ve kısmen ınermer 

ıven ile kıl · akl ki Mutf .. .. ~~ maktadır. Üstü ... taras olup etrafı demır parm ı ı-
nadid'&ı~ ustune müsadif kısımdaki hamamın zemini renkli ve duvar

e çıçekli çini kaplı olup emaye b nyo fayans lavabo ve bir de duş 
(ıer) olup radyotörle tesbin edilmektedir. Kı~lık limonluk ve çiçekli

lc.ıY~ın daire teklinde üstü ve yanları demir cameki.nhdır. Camlan 
hon d ~ı _'ttır. Aynca iki göz ahşap bir katlı yazlık büfe mahalli vardır. 
lekn:ırea.ı: Bu bina iki katlı kargirdir. Zemini çimento üç sabit mer

ftlerdiv::ı~i sabit ka~n olan çamaşırlık ve ?iğer bi.r oda. olu~ ~p 
kü ''k çıkılan bır sofa ve oradan dar bır merdıven bır koru:lor uze-

,. k çu altı oda d M .. da' · b' kati k~ . 'ki da' r dir Ze ı aı-oı var ır. otor ıresı ır ı argır ı ıre ı · • 
dey m ı~an olup müstahdemlerin ifadelerine göre 16 beygir kuvvetinde 

bir karl alı bir nıotör ve dijer kısım da garsonların yatak odasıdır. Ay
at ı v .. 

olup el ~ ~ç tulumbnlı takriben kırk metre derinliğinde bir ku~ 
gir su d e trıl< ve gaz matörleri ile i~leyen rootörler ve yanında ıki 

· k eposu Vardır. Kanarya sokağında yeni 6, 8, 10 numaralı ev: 
nt•: Sokakta · · 'k b' · 'li Z · · ' t arkada . ~ zemını mozayı ır antreye gırı r. . emını çımen .o 
gi .

1 
zemım ahşa!) demir parmaklı korkuluklu bır halkona ve bır 

cir·• rı en zemini tat dö,eli mermer musluklu bir halkona ve bir kapı· 
lı n ze .. . mını tat dö eli mermer musluk t~ı maltız ocaklı tahtaperde 

bir t 1

1 
mutfak odunluk ve merdiven altı. Arka kısımda zemini moza-

llf ık ve hah · ka b' · · .__ ah bir rne . çeye çıl ılan bir kapı olup zernın ttan U'lDcı KDta • 
rdıvenl bod d' 1 bah inil" • ın k c ve ruma ınka taraftan taş mer ıven e çeye ır. 
apıaı ark bah J • · k k" .. l"kt"' B' · : Bi k . a çededir. ki göz zemını topra omur u ur. ınn-

ı-""';~ıt~._r orıdor üzerinde içiçe geçiten üç oda bir kısmı mozayik maa 

A ~rnaye hanyolu banyo dairesi alafranP bir beli ve rezervuvar 
Ynı u d . t • d B l·l' . mnn a elektrik matörile itleyen bır su esısatı var ır. ek-
ırısto t ak 1 k~ · · k . Ze . 0 urm tadır. Binanın beden duvar arı argır ıç ıamı ah-

Merkeze!endlde Merkezefendi mahallesi es 

ki Balıklı yeni Çırpıcı ve Tepeba~ı sokaıtın-

da kiıln bir taratı Hacı Bekir karısı Safiye 

ba~ı bir taratı Mitat paşa batı ve tarlası bir 

taratı Hatçe Sultan tarlw n blr watı Qır

pıcıdan ceçen tarık Ue mabdu\ J1rm1 setb 

dönüm miktarmda elyÖ'fDl bir tıt'a arsa n 
üç bap bant n maabat ltı bab t.ötkiln tü

rum ve zemin n tbntyes1n1n aıtı b1ase ltlba 

riyle iiç ~ ıcs.ş.ım tarihiyle Arnavut 

Osmanın uhdesinde ıten e111 sene enel öl

meslyle üç oRlu Bekir, 8ellm, Ahinede ıntl.kal 

edip bunlardan Selim kardeşi Bekir hissest

nin 296-305 tarihli iki tıt'a adi senetle hari

cen satın aldı~ından bablsle murlslerlne ın 

tllrol edecek blsse lle h&rlcen aldıRl hisse ki 

ceman altıda iki hissesini 1515 numaralı ta

nun muclblnce intikal ve tescUlnl talep et

tıklerlnden 27/1/ 937 tarihine müsadlt çar

şamba günü saat 15 de mahallen tahkikat 

ıcra kıhnacatından millktyet ayni bir hak 

iddiasında bulunanların evrakl müsbltelerl 

ile beraber tnyln edilen zamanda mahnlhn- • 

de veya tahrlren idareye muracaat eyleme-

leri lüzumu llö.n olunur. 'i84 

1 tanbul Ü~üneü İcra 1\ltmurlutunılan: 

Kadıkoyunde Kurba~nlıderede 4 uncu S. 
da 15 No.lu hancde muklm Iken halen ika
metgahı meçhul bulunan Şel:ernaz: 

Akarsu Osmanın zlmmetinden alaca{'ıı o
lan para Için haclz olunan yukarıda yazılı 

gayri menkule üç yeminli ehll vukut tara
fından bin yüz ve ayni mnhalde ıo No. lu 
arsaya 211 ve Fikirtepesinde Hasanpaşa ma 
hallesinde kasrı All s. da bulunan müfrez 

1 tı.rsanıza dahl 147 Ura kıymet takdir olundu 
ğu 1cra ve 1fl6s kanununun 103 üncü mad
desı hükmüne t.evrtkan 11{ınen tebllit olunur. 

786 

..- Madeni kutularda kate ..... 

Grlp, nevreljl, romallzmıı, bs~ va di' a§•s1tl'l11 ensaJslz Ilaçlar. 

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

)ağl.ı .:;:•n katı bakkal tavanlıdır. AhtaP aksam ve zemin katı tavanla
Yan ı.,ahYalıdır. Miiftemilatı: Binanın ittisalinde ve sokak cephesinde 

llp ba çede bir katlı beden duvarlan kirgir harap bir oda ve yanmda 
L.cası mevcut bir fınn vardır. Sokaktan methali olan ve bir kattan 
uıuıçıve.n od . . . 

Oc:akJı bir 
1 

• ası mevcut olup kap-.:lan girilinc~. z~~ı :~ento mal-
lerı bir h l' abıt kazan ve yanındaki kapıdan gınlen ıçıçe ıki oda ve ha

;: e a vardır. İçinde bahçıvan oturmaktadır. Bu bahçıvan odası kar-
~~ 1 b' ~--()·~ Yan an ahtap camekaola kapalı ır ser varwr. 

ıger ser halı . . d .. r· ı 
ı ortad çe ıçınde ve motör dairesi yanın a us u ve yan an came-

~ttıttu a~ canıek8n bölmeli çiçek yelittirrneğe mahsus diğer bir aer 
bir kr. ahçe: 23 Nisan sokağının önü demir parmaklıklıdır. Bahçe-

• • Ço tne k 1 'tnın l • . Yva ve sebze yelittirrneğe mahsus a sam 0 makla beraber 
ernını t k 'ki t . h • Etraf d opra ve diğerinin çimento yanyana 1 enıa ma alli var-

uva Y kl .. b .. b' 11\bb r ve te lle çevrilmittir. Mesaitası: at u u ınuı: 733 met-

kıaırn 40 a~arı kötk 348 m2, Beyaz kösk: 232 m2,. Be~~z .~ötk bir kat
ını ltı , Kanarya sokağındaki ev ~ m2, Denız kotku 56 m2 u-

esahaaı 125 T ık ~ olup il' . ~7,70 metre murabbaıdır.. amamı aç arttırmaya kon-
Ve 1 an t rı}unden itibaren f&rlnamesı herkes tarafından görü}ebile-

• 8f2/J7 t "h' --L- " " t 14 d } lrellliztkı arı ıne rastlıyan perşenıuç gunu saa en 6 ya kadar 
t açık arttırma suretile aatılacaktır. 
:.~ ~mlak ve Eytam Bankasının 844 numaralı kanunu hükümlerine 

.. ttrn,ullından mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir 
}i üıe !aPılınaksızın gayrimenkul yukarda yazılı günde en fazla artbra
fiıcj y~de bırakılacaktır. Arttırmaya ittirak için muhammen kıymetin 

"~' bu - ill' b' bank llttub ÇUgu nisbetinde pey akçesi veya m ı ır anın teminat 
~ri u tevdi editınele lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener re
l öd Ve delialiye ve vakıf icaresi salıf bedelinden ödenir. Satıt bedeli pe

enrnek 1' iPotek a~ı~dır. lcra ve iflas kanununun 126 ınc~ maddesine tevfi-

.-...... " hhıbı .alacaklılarla diğer alikadarlanıı. g~ynmenkul üzerinde 
b' 

1
. uausıle faiz ve masraflara dair olan ıddıalarını evrakı müSbi-

t~;~kt~ ~~ gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
A •ıcılıle sabit olmadıkça aatıs bedelinin payiatmasından hariç 

· Alakad 1 · ' · h k Ve daha ar arln ı,hu kanun maddesıne uygun surette ue et etme-
. fazla ınalfımat almak isteyenlerin 935/2634 doaya numarasite 
ıze rnüra 1 · b d 1' .. · (441) caat an ilin olunur. 20 senelik tavız e e ı mutteraye ait-
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SON POSTA 

' Avrupada daima birincillg-i ma· F ı Ak d •ı 
dalyalarla kazan~n ve diploma- e a et eg""' ı te 

ı nrla tasdık olunan bir si 

DA TOS 
ş Macunu 

dişielin ömOrlerini uzatır. Çnru
mesine manı olur. Diş etierini 
kuvve!lendirir. Mikroplan öldll· 
rnr ve di!;> minesini bozmaz. En 
temiz mevaddı iptitlaiyeden ya
pılnıı~tır. Terkibinde asld ve kut'iy· 
yen tahriş edici madde yoktur. 
Çok nefi~ nıenta esarıı;ı vardır. 

İki mbli tnp 20 kuru~tur. 

HASAN diş 
Fırçaları 

Gayet sert ve kat'iyyen dökUlınez. 
Yumuşak cinsleri ve çocuklurn, 
bOyOklere ve kadınlara mahsus 
zarif çeşitleri vardır. Aspesl ve 
antiseptik hassalarlle tenuıynz 
etmiştir. 

HASAN DEPOSU : 
Istanbul, Ankara, Beyoğlu, 

Beşiktaş, Eakt,ebir. 

ADEMi iKTiDAR 
ve B EL GE V Ş E l{ L 1 Ö İ N E KAR Ş I 

o • 

Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

OksUrenlere : 

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

Sabah doku!.dan ak~anı saat 
beşe kadar mat, sar ve sevimli 
bir ten. Gandllz tekrar pudra-
lanma~a hacet yok. lşte; hava
landmlmış yeni Toktılon pud
rasının garanti mulıassenatı 
bunlardır. Bu caziiJ lıavnlandır
ma usuin, Parısli bir kııııyage
rin keşfidır! Bu usul dairesinde 
havası toplaııdırılınış yegAne 
hafif pudrndır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafıftir. Bu 
usul, Tokalon pudrasıııırı -ıstıh· 
zarıııdu kullnnıjnuıktntlır. Işte 
bunun içindır kı, Tokaloıı pud
rası, daha muntuzıırn ve dıthu 
n!llkeııımel bır tarzda yapışır, 
c ıl dı lıeınen he ı ıl n gurO n m ez 
bir gUllllık t .h.:ıkus w kııpmr 

u 
ve yOze tabir bir gUzellik v~ 
rır ve modası geçmış ve ytlze 
bir makiyat şeklıııı vermeden 
kalın ndı pudralardan lamamen 
başka bir tes.r ynpıır. Bu yeni 
1'oka1on pudr sı yOze ynpı~ık 
kaldıgı cıheUe buna o.S s ıatlık 
pudral) hıbir ederlt"r. Artık ne 
pal'lık turun, ne yııglı <'JJd gö· 
rnnııı.yecel{. belki rUzgAr. yııg
nıunın ve tcrleınen ıı ıcı" ı \'1 to· 
Sır edemıyeceı;ı ıııat, ar v'e Se· 
vımlı b.r ten görUııer,ektır. 

' ~------------~------------- -----. -----
Köylt!, Ş 1 irli, İşçi, Zabitan 

herkes memnu!liyetle 

tıra.ş bıçaklarını kullanıyor 

S:z de POKER PLAY 
markasını terc"h ediniz. 

Denizyolları 
IŞLETMESI 

Acenteler:: Karaköy Köprübatı 
Tel. 42352 • Sirkeci Mühürdcrzade 

Haa Tel. 22740 ·---, ersin Perşembe 
posta s• 

Yalnız bu haftaya mahsus olmak 
Üzere SADlKZADE vapuru 
14/1/37 perfembe günü Mersin 
postasma saat 16,30 da kalkacak 
ve İzmire cumartesi sahnha vara
caktar. (189) 

Soo Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

İSTANBUL 

ı - ~.?.~ninf!~~.~~~~!ir sü-1 
tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife 

ll 

D 

: ı - 400 kurut 

z - %50 • 
1- 200 J) 

Di~er yerler : 
• - 100 

60 

- 30 

ll 

SOn sahlfe : :ıı 

3 - Bir santirnde vo.sati ( 8) keli
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
ları yere göre santimle ölçülür. 

Son Posta Matbaa•a 

Nt:şriyat Md. : Selim Ha •ıp E\1EÇ 

&AHIPLERI l ~ Ekrem UŞAI<LJOlL 1 S. Ra~p 1<:~; EÇ 

Eğer baş ağrısı başlayınca bit~ 

• 

• 
1 

Alsaydı ıstırabı hemen geçer 

ve rahat rahat çallfmaia de -
vam ederdi. Çünkü Gripin al
dıktan sonra ziil olmayacak 
h~ bir bat ağrısı yoktur. Asa
bi ağrılarm, dit ağrılarının en 

mükemmel ilicu:hr. 

Sıhhat ve güzellik 
Sağlam ve güzel 

dişler le 
Sağlam ve güzel dişler de 

ADYOLIN 
lle temin edilir 

Dişierinize çok dikkat edi~ 
Bazan en Ustad doktorlarin b11' f ı 
ve mentelnl bulamadikiari bit l, . 
hğ1n dlt lltlhab1ndan uerl ~ u 

pek çok tecrUbelerle al'llet•, 

Günde iki defa dişierinizi fırçalıyarak vr di 

BuYüK HPiviruGö~ı 
ş;mdiye kadar binlerce kişiyi zengin etıııil 

4.cu katlde 11 1 Şubat 1 1937 dedlt• 

Büyük ikramiye: 5 O • O O liradır;:, 
Aynca: 15.000, 12.00(), 10.000 Liralık ikramiyelerle 

ve 20.000) liralık iki adet mükifat vardır· 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Şubat 1 937 günü akşan1ırı' 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 

Geıtel Merkezi en : 
01 

1 - Cemiyetimizin fstanbulda Yenipostane civar'"/ 
zaptiye caddesinde Kızılay Hamndaki deposunda ıııe 
kalem tıbbi ecza kapalı zarf usulile satılacaktır. ~ 

2 - Eczaların listesini ve sabş şartnamesini S'0
0
,

yenlar tatil günlerinden maada hergün sabah doku~ ıet• 
on yeöiye kadar clepo direktörlüğüne müracaat etmelidır 


