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aşvekil, Hariciye ve Dahiliye Vekilieri 
Atatürklin nezdlerinde toplandilar 

ey' etimiz yarın veya Pazara 
Cenevreye hareket ediyor 
arici e Vekili bir Yunan etecisine, Blum un 
. tekli/imizi tetkik edeceğini ve müsbet 
,,. hal çaresi bulaca ına emin bulunduğunu söyledi 

Bat•ekil, Harici ye ve Dahiliye V ekiileri Hayclarpafa lr.taayo
auac:lan çık.arlarkea. 

Hariciye Vekilinin Beyanatı 
Doktor Rüştü Aras bir Yunan uazetecisine: "Sancak 

Türkiye için milli bir meseledir, dedi 
Belgrad, 14 (Hususi) - Atinadan bildiriliyor: Türkiye Hariciye Ve

kili Tevfik Rüştü Arruı Vradini gazetesinin Ankara muhabirine Sancak 
rne!elesi etrafında şu beyannatta bulunmuştur: 

«- Türkiye Hükumeti Antakya ve lskenderun meselesi hakkında 
Fransız hükumetine yeni bir tekiifte bulunmuştur. Fransız Başvekili M. 
Blum bu teklifi bizzat tetkik edecek ve eminim ki meselenin müsbet bir 
şekilde hal çaresini bulacaktır. 

Türkiye ve Fransa arasındaki dostluk meselenin iki memleket mena
fiine uygun bir şekilde halledilmesine yardım edeceği· şüphesizdir. 

Sancak Türkiye için milli bir meseledir. Halbuki Fransa için bir man
da işinden başka bir şey değildit.)) 

\... 

Türk ve Macar milli 

Ediplerimiz/e bir mü/akat 
(8 inci• ayfarla) 

Doktorlarımı% Daruen'in iddiala
rını i•bat eden yeni ke,U için 

ne diyorlar ? 
(9 ucu .. yfada] 

Sancakta tedhiş 
Türklere karşı Arap ve 
Taşnaklardan ·çeteler 

hazırlıyorlar 
Halep ve civarında toplanan 1500 

Arap Reybanlyeyl basacakmış 

Türklerin eo çok tazyib maruz kaldaldan Kınldıandan bir aörünüt 
H ama, 1 4 (Hususi) - Sancak barl-l Jcedilmek üzere çeteler teşkil edilm~i 

cinde mes'ul makamlar tarafından San te ve bunlann Araplardan ve Ta~ 
cak dahilindeki Türklere tecavüze sev (Devam ı ı inci sayfada) 

Neslin ıslahı için 
Ankarada hüyük bir tıp 

ko gresi toplanacak 
Kongrede kısırlaştırma meselesinin de 

tetkik edileceği anlaşılıyor 

Köy kalkınma plinı 
---

On senelik olan plan iki devreye aynlnızştn. En başta kt'il
tür işleri gelnzektedir. Plan 946 senesinde ik.,zal edilecektir 

Ankara, 14 (Hususi) - Dahiliye ı devreye ayrılmaktadır. Plan kültür iş
': ekal~ti köy kalkınma programı üze- leri, ziraat, sağlık, bayındırlık, iktısat 

rı.ndeki çalışmaları~a devam et~ek~e:ıişleri olmak üzere beş kısımdır. 
""~-------------'~ dir. Hazırlanan plan beter senelık ıkı (Devaım 12 inci sayfada) 

l 
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1 S Ikincikinun SON POSTA' 

Ankarada 
Yeni bir şirket 

A 1 m a n 1 a r t o p u , in g i 1 i z 1 e r 
, tereyağtm tercih ediyorla~ 

1 r ~ Üç banka "Malatya bez ve 
Araplar Türk ı iplik fabrikaları anonim 
İdaresini şi~keti, isimli bir şirket 
Arı orlar kurdular Y . . . . Geçen ayın son günlerinde Ankara· 

İngiliz Hariciye 
Nazırının sözleri 

Almanlar 
Londra, 14 (Hususı) - Filıs!.ınde- da büyük bir sermaye ile yeni bir şir· 

ki İngiliz tetkik komisyo~u .bu~n ~e ket kurulmuştur. cMalatya bez ve ip
Arap liderlerinin talepl~rın.ı dinlemış lik fabrikası Anonim Şirketi• ünvanmı 
tir. Yüksek Milli komıte. azasından taşıyan bu §irketin müessisleri Ziraat, 
Cemal El Hüseyi~i, .Fi!istin _Arap!a: İş ve Sümer bankalarıdır. Şirketin m:r 

• 
cevap verıyor 

Londr 14 - Berlin 14 (AA.) - Gazeteler, . . a, - Ecnebi matbuat 
zıy f · d Edenin Ingilterenin tereyağını topa •1. a etın e beyanatta bulunan 

gııı Ha.r· o N tercih etmekte olduğu suretindeki be-B" .. ıcıye azırı Eden dünyanın 

nna muvakkaten istıklal venl~.~ı kezi Ankaradır. Sermayesi beheri bın 
ve İngiliz himayesinin de tahdıdını ıs lira kıymetinde üç bin hiscsden mürek 
temiştir. _ kep olan 3,000,000 Türk lirasıdır. Bu 

Bu teklifleri yapan Cemal. El Bu· şirket, Malatyada en modern ve en ras 
seyini, Filistinin Türk idaresı~de bu· yonel bir şekilde ~leyecek büyük bir 
lunduğu vakit Arapların parl~~to bez fabrikası vücude getirecek ve onu 
hüriyetine malik olduklaz:ını soyle- işleteceklir. Bundan başka şirket 1\'[a
miş ve bu hüriyetin iadesınde ısrar latya dahilinde pamuk istihsal işlerini 

uyuk Britanyanın vaziyetinden yanatından dolayı hiddet ve infial iz-
rarısetti1l... sonra demiştir ki : har etmektedirler. Gazeteler, Ingiliz 

(<- n ·ı· 1 D 1 •· gı ıı programı büyük bir hız nazırını, diğer devlet erin amoc es ın 
r. Bu programın, diğer mem- kıhcına benzeyen tehditleri karşısında 
olduğu gibi, milli fınansı- Almanyanın vaziyeti ne olduğunu bi

.-aı~n<Y~.e lllilli refahımıza büyük bir yük Jip anlamak istememekle itharn et-

etmiştir. tanzim ile de mükellef bulunacağı gibi * gerek bizzat ve gerek vücude getirc· 

bir :ı~~n da gelhecel'ktir. Fakat, mektedirler. Bu vaziyet karşısında AI-
tu"n d" anma a ınde bulunan 1 tah..l: un k manya, hatta gıda madde erini ~t 
t ı_o Ya arşıSJnda bactka bir siya- ech 
aıup d Y bah .. •ına da olsa, silahlanmak m U• 

d 
e erne.zdik. Maamafih bu yol ..., 

Londra, 14 - Kudüsten bildirili· ccği şirketler vasıtasile pamuk ve pa· 
yor: Arap lideri Abdülhadi İngiliz muklu mensucat teşebbüslerine ait her 
heyetine Yahudilerin yalnız Britanya ~vi ticari muamelelerle de meşgul o
hükfuneti üzerinde değil, ayni zaman lacaktır. 
da Filistindeki İngıliz memurini üze- Bu şirket sermayesinin yarısı nama 
rinde de tazyik yapmış olduklarını muharrer olacak, yarısı da hamiline ait h \~eğimiz yol değildir. Çünkü riyetinde bulunmaktadır. 

~rınPıre.r._ de tereyeğını toplara tercih Boersen Zeitung, diyor ki: ve bu memurlar Yahudilerin istediği bulunacaktır. Sermayenin dörtte biri 

ı 
gibi hareket etmezlerse, işlerinden Çl halen tesviye edilimiş bulunmaktadır. 
karılacaklanndan korktuklarını söy- Ger'ye kalan dörtte üçün tesviyesi de 
lemiştir. mü~sisler tarafından taahhüt edilmiş-

ve ekonomik işbirliği yolile d ızd ·· 
n sük" . . ı 1_ Eden'in mütaleaları ta s ır, çun· 

unu ıçın ça ışara.K mu- · ·ı · 1 
aurette t h lm kü V er say rnuahedesı ı e zengın eş· .. opa mu taç o ıyan 

~~ekilerin de tereyeğına sahip miş, iyice karnını doyurmuşt~r. Şim-
I ıçın elimizden gelepi yapma- di ister tereyağı alır, ister top alır ... 
ıa.ıır bulun.maktayız.>) Bu ,onun keyfine tabi bir şeydir. 

Meclise gelen 
Yeni kanunlar 

ugoslav -Bulgar 
ktı imzalanıyor 

i~~oslavya Başvekili Bugün şeker istihlılk resmi 

lspanyada harp 
tekrar şiddetlendi 

A 

Asiler Malagaya karadan 
ve denizden şiddetli 

hücum ettiler ıtulesko ile görüştü kanunu görüşülecek 
~lgrad, 14 - Ka,. Londra, 14 (Hususi) - İspanyol hü· 

ile B (Hususi) - Yugoslav- Ankara, 14 (Hususi) - kurnet tayyarelen bu sabah Fas sahil· 
.-.... 1 .,,.. Ulgaristan arasında hazırkınun mutayın yannki toplantısıoda tü- leri üzerinde bir uçuş yaparak, Melilla 

.., ve adcıni tecavüz misakının ne tün, tuz ve müskirat idareleri 32 ma· limanını bombardıman etm~lerdir. Al· 
s~ lle.r?dc imzalanabileceği, Baş li yılına ait bilinçolan, adliye, güm- man gemilerinin yanaşmış bulunduf,'ll 

Yadıno · · Bel da d" .. k I I · b' 1 M 1'11 h b.lh bo b d ... uu,, so vıçın gra onu • rük ve inhisarlar ve a et erı ına arı e ı a rı tımı ı assa m ar una· 
Soiya ınnrha t~bit edilecektir. inşaatı için bir milyon liraya kadar ta- na hedef olmuştur. 

a afılıne g- r> • erasi B ukab'l .. · ta """" ha gelecek ay . . or.., ımza m • ahhüdat icrasına dair olan kanun layi- una m ı ası yy ..... oo;; ve rp 
. ıçınde Belgratta yapıla- haları ile şeker istihlfık. resmi kanun gemileri de Malaga şehrini tekrar ha· 

l' va ve denizden topa tutmuşlardıro 
ugoslavya Başvekili Titiilesko ile Iayihası ~Örüfülyekti.r.Kan Valancia, 14 (A.A.) - Bahriye Ba-

So görüştü Çunento dhali unu kanlığı tebliğ ediyor: Asiler, saat 7,30 
fya, 14 (Hususi) - Cenevreden Son zamanlard~ ha~ıl olan çimen- da Malagaya karşı karadan, denizden 

göre, İsviçrede bulunan to buhranı delayısıle bır defaya mah- ve havadan kuvvetli bir hücumda bu
Başvckili Stoyadinoviç, Sm sus olmak üzere 40 bin ton çimento. lunmuşlardır. Bu hücumun hedefi Es
~Ski Romen Hariciye Nazırı nun ınemleketimize idhali kararlaştırıl· teponadan sonra bir asker ihracı hare· 

hab ıle görüşmüştıir. mıftı. Buna dair olan kanun layihası keti hazırlamak idi. Hükfunet tayyare· 
gore ~r alan mnhafilde söylendiği da meclise sevkedilmiştir. leri, Canavas del Castillo gambotunu 
111is~k toyndinoviç Bulgar - Yugos y eoi Janduma Kanunu ve birçok muhtelif küçük gemileri ~a~ 
Palt~~~-Baikan ve Kü!ük An o· Jandarma erat kanununun bazı §ılayarak Alıniran te Çervera kruvazo 

-.ıma. uygun olduguna daır addelerini değiştiren bir kanun Iayi. rüne 100 kiloluk bomba isabet ettir· 
-~mınat vermiştir. 1 hması meclise gelmi~tir. Bu kanuna gö- meye muvaffak olmuştur. Bu knıva "' 

• zör derhal Centaya doğru çekilmiş, di enz me b, re seyyar ve sabit toplu kıt'alar ve mü- ğer gemiler de dağılmışlar, ihraç hare-
us esseselerle mekteplerde bulunan er, keti de bu nıretle neticesiz kalmıştır. 

Qrtızetle • onbaşı ve er~aşla~ t~yinat ve yem ka- Valans1yımm bombarclımam 
Anlt rz • nununa tevfıkan ı!tıhkakları kazana Valancia, 14 (A.A.) -Dün isilerin 
Cenefr~ ]4 (A:A.) -C. H. Parti- konmak sureti~: iaşe edi.lir. Jandarma- bir knıv~&r.ü~ün. Va1anci~yı ~~bar 
fstan aşkanlıgından: ya girmezden on ce haysıyet ve namus dırnan etl'TJesı ~~ı:ne .~epsı d~ sıvil ol 

1( bul Saylavı Şükrü Naili Gök- bozan bir suçtan dolayı mahkum olan- mak üzere 9 kişı olmuş, t 2 ~i yara-
aa ~taeli saylavı Dr. Nuri Birgi ve lar herhangi bir suçla 3 ay ve daha faz- lanmıştı=-. . .. _ .. 
ii y .avı Mahmut Soydan'ın ölüm- la mahkum olanlar jandarmaya ki!ul OasUıhaneye bır obus duşmuş ise de 
~erıne b 1 1 1 . . kl d' patlamamıştır. -:r. oşa an stanbul saylav ı· edılmıyece er ır. ._ __ _ 
~raat rnüst A f B d - Fransa ve Ap~U~yol Fası 

... _,..b'~.ft saylavlıg~ı eşarAı tı d ayıhn •11.i~· Aramızda Klering Londra 14 (A.A.) - Genera1 
ıti . na vrupa a ta sı • • Al 1 1 F 

rnıış ziraat . Ib h' D bl Anla"ması bulunan Fran\:onun roMyanın spanyo a-sa 1 çı ra ım ı an ve ~ k k .. d · 
Y avlığına mü tekait binba ı Devletlerle ticaret sına wa·s er çı aı:na.sına mu_saa e etmı-

rnet Ali K ~ ' yect>gı, herhangı bır ecnebı devlete fs-
na urtoglu Genbaşkurca Ankara, 14 (Hususi) - Aramız-

1 
· · · b' k 

lllıed' 1 par yo arazısının ır parçasını ter e 

tir. Sermayenin tediye ed~lmiş olan 
kısmından maadasını şirket ıda~e m.ec 
lisi isterse defaten, isterse taksıtle lS

temeğe snlahiyettar olacaktır. 

Türkiye .. İtalya 
münasebatı 

Iki memleket arasında yeni 
müzakereler yapılacak 

5 Sonkanun 1937 tarihli cTorino•da 
çıkan cLa Gazetta del Popolo• gazete· 
sinde neşredilen başmakalede Türkiye 
hakkında şu yazı vardır: 

cMontrö muahedesine gelince, iki 
devlet arasındaki münasebetlerin tes • 
vi)·esi için, doğrudan doğruya Türkiye 
ile İtalya arasında müzakereler yapı
lacaktır. 

Çünkü eğer iki memleket arasmda 
bir suitefehhürn varsa, bu suitefehhü
mün izalesi lazımdır. 

İlk zamanlarda Türkiye • İtalya mü 
nasebetleri çok samimi idi. Ondan son 
ra anlaşılmıyan, hiç bir zaman izah o· 
lunarnıyan sebeplerden dolayı bu J1ll 
nasebetler bozulmuş ve Türkiye , İtal 
yaya karŞı düşmanca bir vaziyet ta -
kınmıştı. Şimdi İtalya, Montrö mua
hedesinin altına imzasını koymadan ev 
vel, herşeyin yerli yerine getirilmiş ve 
vaziyelin aydınlanmış olması lazımdır. 
İtalya, Türkiyeye karşı her zaman hür 
met ve dostluk duygulan beslemiş ve 
hiç bir zaman Türkiyeye karşı yapı· 
Ian kombioozonlara iştirak etmemiştir. 
İtalya, küçük Asyada, ne manda ve ne 
de bir toprak sahibi olmuştur. 

Son günlerde İtalya, Türkiye ile bir 
ticaret anlaşması akdetıniştir ki, bu ha 
reket İtalyanın hüsnü niyetini isbat e
der. Bmaenaleyh münasebatımızın ay 
dınlanmasım istemekte haklıyız.• 

1 [Sabahtan Sabaha ! 

Sayfa 3 

Garbi Avrupa, 
Avrupanın hala er. 
Hassas noktasıdır 

Y a.zan: Selim Ragıp 

B ir ara dünyl sulhünü tehlikeye 

koymak istidadını gösteren bir 
hadisenin akisleri etrafa yayıldı. Bu 
yayıntıya göre Almanlar İspanyol Fs
sına asker çıkarmış ve İspanyolların 
elinde bulunan toprakları, kendi he
saplarına işgal etmeye başlamışlar. 

Bu haberin büyük bir heyecan uyan· 
dırdığını söylemeye dahi lüzum yok
tur. İspanyol Fasına Almanların ayak 
basmaları demek, Akdenizde mevcut 
müvazenenin baştan başa bozulması 
demek olacağı gibi, Almanya için ilk 
maddeler meselesinin de kısmen ha lU 
demek olur. Akdeniz müvazencsinin 
bozulması c:u bakımdan mühimdir ki 

1 ~ 1 
Almanlar, Fransızların ann vatan.a 
Fas, Cezayir ve Tunus arasındaki m:.ı· 
vasala ve münaknlelerini her zaman teh 
dit edebilecek bir mevkie geçmiş olur· 
lar. Bunun haricinde İngilizlerin Atlas 
Okyanusiyle Akdenize gelip gitmeleri 
üzerine yeni bir kontrol koymuş bulu· 
nuyorlar. Septe boğazının karşısında 
İspanyollarm ve civarında Fransızla· 
rm bulunması başka, bu unsurlara ila· 
veten, onların yanmda Almanların be
lirmesi gene başka bir meseledir. Dü
ne kadar muayyen esaslara dayanarak 
kurulmuş olan bir müvazcne, bu suret· 
le esasından bozulmuş oluyor ki bu, ne 
İngilizlerin, ne de ve bilhassa Fransız· 
lann işine gelebilir. Çünkü bu yepye
ni vaziyet için yepyeni tedbirler aı -
mak icap eder. Ha\buki mevcut dur.ı
mun buna tahammülü yoktur. Bundan 
ötürüdür ki vaziyetin kargaşalığından 
istifade eden Fransızlar, bulanık suda 
balık avlamak kabilinden olmak üze
re ve belki bir umumi hercü merce se· 
bep olurlar ümidiyle Almanların İspan 
yol Fasma asker çıkardıkları iddiası
nı ortaya attılar. Kısa bir zaman sonra 
bu haber tekzip edildi ve bu münase
betle tarafların maksat ve niyetleri or· 
taya çıktı. Fakat bu suretle bir kere 
daha anlaşılmış oldu ki ispanya ve ci· 
van, bugünkü durumda, Avrupanın 
nevraljik bir noktasıdır. Binaenaleyh 
bütün göz1erin bu mıntakaya dikılnıe
si ve hadisatın inkişafını dikkatle takip 
etmeleri zaruridir. Çünkü her an için 
buralarda bir umumi harp :infilaki teh· 
likesi, haıa zail olmuş değildir. 

Selim Ragıp 

Sigamda kaleradan 
150 kişi öldü 

Roma, 1 4 - Burada deveran eden 
bir ~yiaya göre , İtalya Kral ve Krali· 
çesi, Macaristan naibi ile Bayan Hor· 
tynin İtalyaya yaptık(arı ziyareti iad: 
etmek üzere Mayısta Budapeşteye gı· 
deceklerdir. 

Berlin 14 (Hususi) - Siyamda bir 
kolera s~lgını başlamıştır. Şimdiye ka· 
dar ölenlerin adedi 1500 ki§idir. 

Dostluk 
. ı o arak onaylanmışlar- da klering veya benzeri anlaşma bulu- sı~ lmıyacagı~ v F 't b 

k ı a .a razı o e asa aı ey-
Sayın na.n memle et er hususi takaslarla ih- l 'Id hkfım 'hl .. l t . .... 1 
o seı;icilere bildirir ve ilan ede- racattan evvd y"pılan idhalata mu ka- ne mı 

1 
fa d kı. 1J a el~lı:ekcegı_ s: 

f d . . panyo asın a ı spanyo a ı arnıserı 
Cu .... L • bil 6 ay zar ın a mukabıl ıhracat yap· B . b d t fı d D ·ı T ı h ••ı.nurıyet H lk . . eıg e er ara n an aı y e egrap 

fta k a Partisi Genel madığı takdırde, bu müddetin bir altı h b' . ld - b t 

Tahta sakallı Fransız muharriri 
Claude Farere'in adını ta§ıyan !s · 

( tanbulun talihsiz sokağı hürriyetine 
kavuşuyor. 

leri içinde geçen Farere gözleri ile 
güneşi ayırt ederniyecek ~ir oa~yon 
tiryakisi idi. Şerefine Bogazıçınde 
yapılan mehtap safasım Norveç 
fiordlaonda nkıntı alemi zannede • 
cek kadar kafası dumanlı bir ayyaş· 
tı. Geçirdiğimiz buhranlı günlerde 
dost gibi aramıza karı~an bu tüken· 
miş ndnmı hfışa asası elinde bir h· 
::r.ilct ve şefkat peygamberi gibi gö -
renlerimiz ona dört elle sarıldılar 'e 
adını da İstanbulun bedbaht bır so· 
kaeına astılar. 

ı ~ekili larnet lnönü ay daha uzatı1ması ve bu müddetin bit- mu a lırın]e ykatpmdıf o ugu eyana. 
• h' 'h tan an aşı ma a rr. 

ngıliz e . . mesinde da ı ı racat yapılmadığı tak- Fransız Kabinesinde 
g rnısınde afyon dirde Merkez bankasına yatırılmış o- p . l 1 (A A ) N 1 b 

V . YakaLındı lan idhalfıt bedellerinin umumi klering b harıs 
1 1' d -N azılr ar, 1\~ 

aşıngt l ki' . . . , sa a top anmış ar ır. azır ar, ·ı. 
h_1 on l (A A ) Hazine- hesabına na ıne ıcra vekıllerı hey e- D lb 1 · · .... 11 .. 1 ~er v d'-. · · - k ·ı . . e osun spanya ıçın gonu u top an-
I er ıg .. N t.. • ·arar verı mıştır tıgı}jz • ~ne gore, cvyor.ıda tınce • mosını meneden kanun layihası hak-
n nıü gdcınısınde 7G,250 dolarlık Yunan Kralı seyahate kında. vermiş olduğu jzahatı dinlemiş-

sa E:'re ed'J . . Af h 
arasına ı mıştır. yon, a· çıkamıyor lerdir. 

klanmıştı. Üç Çinlt ya· 
· Atina 1 1 -Atina ajansı bildiriyor: 

Di~ k" d Sabah gazeteleri, aşağıdaki haberi 
Sıvas- Erzurum istikraz 

iahvil~erin ·n faizleri tn.. e ır e kardan vermektedirler: 
1)' Unakalat durdu s. M. Ikinci Georgesin Yunanistan Ankara 14 (Hususi)- Sivas- Er-

ıyarıbekir 1 t (', • haricinde bir seyahat yapacağı hakkın- zurum istikraz tahvilleri hüliil eden 
soiukl • t r.u usi) - Şid- b bl b k 

na k ar başl mıRtır. Şehir ve ci· daki şayinlar, öğrendiğimize göre şim- faiz bedellerinin hiç ir te iijat e • 
U~tu ar Yağmaktadır. Münakalat diki hnlde Yunanistan harkine bir ge. lenmeden mal sandıklarınca tesviye e-

r. yahat mevzuu bahadeğildir. dilmesi alakadariara tebliğ edilmiştir. 

Lotinin izinden şark ufuklarını a· 
şıp gelen son Fransız edipleri hazır
ladıkları şöhret hamuruna yeni mo· 
da Exotique maya katmak için n • 
pı~ arnmıza kadar sokuldular. • 

Pierre Benait ve Claudc Farere 
büyük harp sonunda Suriyede ve 
Türkıyede uzun seyahatler yaptılar. 
Bir kaç cilt roman yazdılar, bu ro • 
manları salon aşkından bıknn Fran· 
sız halkma şarkın masaı ve efsane 
kokularını duyurmak için yazdılar. 
Loti de böyle yapmıştı. Fakat o sa
mimi idi. Serviierin siyah rölgc1e • 
rindcn, mezar taşlarının gamlı ha • 
rahelerinden romantik bir zevk ah 
yordu. Fakat berikilerde o samimi -
yet te yoktu. Hele gününün yirmi 
üç buçuk saati, morfin, sar'a nöbet-

Hakikat büyük üstat Süleyman 
N:ızife unutultnaz bir cKaraP,Üıı• 
yazdıran Franşe n~spir-enin kör kı • 
lıcı ile bu ünün Türk muharr r'e 
rine böyle acılar döktüıen Farcr'ır. 

J .. ör kalemı ayni fabrikanın malı i iı 
Siyasette dostluk olmaz, dı::rler 

Edebiyatta olduğunu kim idd a edi 
yor-2 

'Uürhan Calıit 
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~ektepl~rde 
lktısat bilgisi 

lik mekteplerde Iktisat 
b :lg· si dersleri verilecek 

Maarif Vekaleti ilk mektep müfre· 
datı programına iktısat bilgisi diye bir 
ders ilch·esini kararlaştırmış, bu husus
ta Ticaret Odalarının malumatma mü
racaat etmiştir. Bu münasebetle İstan
bul Ticaret Odasında bir komisyon te
şekkül ederek keyfiyeti tetkike başla
mıştır. T etkik neticesinde hazırlanacak 
rapor lk tısat Vekaleti yolu ile Maarif 
Vekilietine gönderilecektir. 

Bu dersin önümüzdeki ders yılı ba
şındaıl itibaren ilk mekteplerde okutul
mağa başlanılacağı kuvvetle muhte
meldir. 

Öğrendiğimize göre bu ders orta 
tahsil gençlerine de teşmil edilecek, bu 
suretle çocuklarımız iktısat bilgisile 
de mücehhez bir halde yetiştirilecek
tir. 

Rami Mehmet paşa rnektap ve 
çeşmesi tamir altirilecek 
Eyüp Nişancasındaki Rami Meh

met paşa mektebi ve çeşmesi belediye
ce tamir ettirilecektir. Halen harap bir 
halde bulunan bu mektep 1115 hicri 

• 
Münhal Istanbul 
Meb'usluğ·u için 
İntihap 

Serkis Karakoç isminde biri 
müstakilen namzelliğini 

koymuş 

Münhal meb'usluklar için bu pazar 
günü seçim yapılacaktır. İstanbul meb
usu iken vefat eden General Şükrü 
Nailinin yerine de pazar günü Üniver
site konferans salonunda yeni bir meb
us seçilecektir. 

l_kinci müntehipler pazar günü sa
bah saat dokuzdan itibaren reylerini 
verrneğe başlıyacaklardır. Seçime saat 
1:3 de nihayet verilecek, bundan sonra 
rey pusla1arı tasnif edilecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, namzedi
ni ilan edecektir. Diğer taraftan uzun 
müddettenberi Pariste oturan eski ad
liye memurlarından Serk:., Karakoç is
minde bir zatın da Dahiliye Vekaleti
ne müracaat ederek İstanbul meb'us
luğuna namzetliğini koyduğu söylen
mektedir. Fakat bu hususta şehrimiz
de aHikadar makama malumat. gelme
miştir. 

Garip bir çocuk 
Kaçırma hadisesi 

tarihinde Rami Mehmet paşa tarafın· Eyüpte garip bir çocuk kaçırma vak'-
dan yaptırılmış musaona ve tarihi bir ası olmuştur: 
eserdir. Müzeler idaresince mimari Eyüpte herher Osman, çırağı Niko 
kıymeti tesbit olunmuştur. ile beraber iki gün evvel Ramiye gi-

Rami Mehmet paşa mektebinin ta· derken karşılarına Kemal isminde iri 

SON ·POST~ 

Zahire fiatlan 
yükseliyor 

Kardan yollar kapandıiı 
için az mal geliyor 

Bir rnektap talebesinin daya 
. kafatasi patlafiimiş 

Çocuk ölünce cesedi morga nakledildi ve 
dayaktan öldüğü anlaşıldı 

Bundan bir kaç gün evvel Samatya
da Merhaba caddesinde bulunan 52 in
ci ilk mektep talebesinden Recep ismin 
de birinin haf muallimden bir "palto hır-

Hububat fiatları hergün bir miktar sızlığı yüzünden dayak yiyerek hasta
yükselmektedir. Dün borsa fjatlarında landığı Maarif müdürlüğüne ihbar e- kinci bir iddiadır. Çocuğ\1° 
hafta başı fiatlarına nazaran on be~ pa- dilmişdir. Bir taraftan da darp hadise- ga gönderilmiştir. Morg 
ra bir yükseklik görülmüştür. sinin tesbiti için adliyeye müracaat e- dikten sonra mesele ta11aıl' 

Ekstra yumuşak buğdayın kilosu dilmişti! ·. ? zaman gerek Şişli çocuk caktı;. )) 
6 kuruş 32 paradan 7 kuruş 16 _paraya hastanesının. ve gerekse adiiye ve Sa- Adiiyeden verilen 
kadar, sert buğdayın kilosu 6 kuruş matya beledıye doktorluklarınca yapı- de Morg raporunu 
:i7 paradan 7 kuruşa kadar, çavdarın l~~ mu~y~nede çocukta darp eseri gö-
kilosu 6 kuru~ 25 paradan, yulafın ki- rulmemıştır. , nazaran ölüm, dövme dJ 

T H"d" d muştur. Çocuğun kafastil 
losu 4 kuruş 30 paradan, arpanın kilo- a ıse en on gün sonra çocuk has-

ı k b . b w d 1 vardır. Ve bu çatlagw ın bir 
su 5 kuruş 26 paradan, mısmn kilosu ta anara ır aş agrısın an sonra ö -
5 kuruş 10 paradan aatılmıştır. Dün müştiir. . maktan mütevellit olduğd 
borsaya arıcak 390 ton buğday gelmiş- B~nun ~zerıne adliyeye müracaat redilmektedir. Evvelce 
tir. edilmış, adlıye de çocuğun cesedini mevcut değilken baş 

Memleket içinde bir çok yollar ya- Mor.ga sevketmiştir. Y ~d!kul~ şi~endi- da lüzumu muhakeme 
ğan karlar münasebetile ka ndı w ı i- fer ıstas!onu yol hekçısı Alı oglunun üzere evrak Fatih 
çin fstanbula hububat aevkiı;tı :üç- ölümünun dayaktan ileri geldiği iddi- gönderilmiştir. Ölüm 
leşmektedir. asında ısrar etmektedir. ve ölümün dayak tesirile 

Yarın Cumartesi yani hafta sonu Bu mesele etrafında dün kendiaile şıldıktan sonra m d 
olması münasebetile piyasa mütered- görüşen bir muharririmize Maarif Mü diseyi cinai cürmü meşhd 
dittir. Dün borsada pek az muamele dürü Tevfik Kut şunları söylemiştir: de görerek resen takibi 
olmuştur. <<- Mesele etrafında ispekterler ta- kanaat getirmiş, hadiseYe 

rafından esaslı surette tahkikat yaptır- ve evrakı istemiştir. 
ViiAyet ve Belediyenin yeni 

bütçesi 
Vilayet ve Belediyenin 937 senesi 

bütçesine ait tetkikat ilerlemektedir. 
Daimi Encümen dün bütün belediye 
şuabatının yeni sene tahsisatını göz
den geçirmiştir. Vali ve Belediye Rei
si Bay Muhittin Üstündağ' öğleye ka
dar Daimi Encümen içtimaına riya-

TORK 
Bu ak14m 

SiNEMASI ND~ 
Fevkaiade neşeli, emsalsiz bir Fransız komedisi 

BEKAR EVLiLe: 
MONA GOY A • JEAN ROUSSELlER - P!ZELLA - MADELEtr$ 

rihi bakımdan diğer bir değeri de o yarı bir adam çıkmış ve Nikoyu tuta- set etmiştir. 
mevkide bulunan ve Koca Mimar Si- rak: Kısa bir zamanda 937 bütçesinin 

M ... hteşem sahneler - GOzeı balet - Nefis şarkılar -
layıp Londranın yUksck sosyetesine kadar giden meraklı 

nan tarafından inşa edilmiş olan Ni-.• - Benimle heraber yürü demiştir. kat'i miktarı tesbit olunacak ve herayı 
şancılar camiine muttasıl bulunuşu-· Berber Osman Kema1in kuvvetin- tasdik Dahiliye Vekaletine yollimacak-
dur. den ve yolun tenhalığından çekinerek 

28 mahkOm Zonguldağa 
gönderildi 

w k tır. 
çıragını urtaramamış ve çırak Niko -----

Zonguldak maden ocaklarında a
melelik etmek suretile mahkumiyet 
müddetlerini geçirecek olan 28 mah
kum dün Buısa müddeiumumisi Ce
milin nezareti altında Zonguldağa ha
reket etmişlerdir. 

Mahkumlar bugün Zonguldağa va
sıl olacaklar ve evvelce tesbit edilmiş 
olan ocaklara gönderileceklerdir. 

Kemalin sözüne itaat mecburiyetinde 
kalarak onu takip etmiştir. Kemal Ni
koyu 24 saat sonra sa1ıvermiştir. Ve 
bu 24 saat zarfında Nikoyu polis bu
lamamıştır. · 

Niko serbest kaldıktan sonra Eyüp 
zabıtasına müracaat etmiş ve hürriye
tini tahdit, kaçırma suçlarından dolayı 
Kemalden davacı olduğunu beyan et
miştir. Suçlu Kemal hakkında yuka
rıdaki suçlardan dolayı takibat yapıl
maktadır. 

Küçük Haberler 
Esnaf Cemiyetleri Yardım Tqkllitı Bir ihtiyar Mangala Düşerek Yandı 

ProJesi Kuzguncukta oturan 75 yaşmda Mena-
Esnaf arasında müşterek menfaat esası- him manga! başında uyudu~u sırada manga

na göre turulacak yardım teşk.lla.tmın esas- la düşerek yüzü ve elleri tehllkell ı;urette 

ları teksir edUerek esnaf cemiyetlerine gön-ı yanmış, Haydarpaşa nümune bas~neslne 
derllmlştlr. Cemiyetler bu proJe hakkındaki kaldınlmıştır. 

mütalealarını hazırlamış olduklarmdan ce- Yenicami Kemeri Altmda Bir Kaza 
miyet reisieri pazartesi günü bu hususta Mehmet o~lu ŞükrünUn idaresindeki yay-
IOn toplantılarını yaparak projeye esas şek- lı arabanın hayvanları Köprü üzerinden E-
ılnl vereceklerdir. minönüne giderken birdenbire ürkmüşler, 

Sipabi Ocatı Çalışmalan bütün hızlarlle Yenlcamle dotru koşma~a 

Talibii yavru 

Küçük Erol 

sonsuz kahkaha. İlAveten: Ekler dUnya haberleri. 

Alhn sesli kadın 
MARiA CEBOTARI 

lV AN PETROVİTCH ve GEORGE ALEXANDER 

S tJ M E.R tem•S jit!/EÜM Auvsk/eN D J 
8 E Y A Z LrernKie ZLeAnRte it~ edEeK T 1! 

(Maedchen in weiu) _nı, 
Zengin nı mu1ikili filuıinde en güzel metodileri teganni ediyor. FOX JURNA~ 
Juliana1nın izdivacı - Ingiliz - ltalyan Bahriııefid itilifının imza ve General V~ 

cenaze merasimi 

TÜRK INKILABI 30 senelik TUrkiyeyi 

nda terakki hamleleri 

Bir lise talebesi tlsküdar 
Arkadaşını vurdu Ağaç/anıyor 

Dün Şirketi Hayriyenin 63 numara- On beş gündür O .,W 
lı vapurunda bir hadise olmuştur: de dahil olduğu halde ge 

Vapur Köprüden saat 15 de Sarı- bir ağaç dikme faaliyeti 
yere hareket etmiş, Tarabya açıklarına tadır. 
xıı:;.luıııu" zaman lise talebelerinden İbra- Üsküdarda, 
him oğlu Süleyman ile Cemal arasında larbaşına, Duvardibindeıt 
kavga çıkmıştır. Cemal bıçakla. arka- na, Tunus bağından riJ 
~şı Süleymanı sol tarafından ağır su- dine kadar olan mahalle 
rette yaralamıştır. Yaralı çocuk Tarab- çukur açılmış, muhtelif 

Sipahi OcaRtnın yeni sene çal~malan ı
~ln geniş blr program hazırlanmaktadır. Bil
hassa gençll~n blnlc1ll~e kar§I alAkasını art 
tınnak için bazı tedbirler tesbit edllmekte
dlr. 

yada. vapurdan çıkarılmış, Beyoğlu zü- miştir. 
Kadıköyünde doktor Nazım Beki- kur hastanesine nakledilmiştir. PaşaJimanına ve Seli 

rin oğlu Erol 1~ bankası kumbaralarile • ··-· · ·""--· ·- ne de ağaç dikilrneğe 

başlamışlardır. Bu sırada arabacı, arabadan • 
düşmüş, azgın hayvanlar Yenıcami keme
rinden geçerken Artin o~lu Hamparsumu 
çi~nemlşler, ağır surette yaralamışlardır. 

Hamparsum hastaneye kaldırılmıştır. 
40 liradan fazla para biriktirmiş ve Şahzadebaşında Karaca Ahmet mezar] . 
kur'aya dahil olarak 2000 liralık büyük (. Halkevi F 1 hA H hallerine de bir çok ser~•.-~ 

Şoförler Cemiyetl Azaları İstıtalannı 

Geri Aldalar 

Bir Tramvay BUetçisinin ltiarifeti 
Şişllde Acemyan apartımanında oturan 

Arttlos BomonU Istasyonundan 271 numara

Tiyatrosunda Köylerde de, köyleri 
mükafatı kazanmıştır. Erol 1933 sene- Eminönü · ~ ]ayan yolların tarafeynıll 

Şoförler Cem.lyeti İdare hey'etlnden tstl-
sindenberi bankanın müşteriaidir. H A L K E V 1 

temsilleri hklara çepeçevre ağaç 

fa etmlt olan on Iki lza bu istifalarını ııerl 
lı vatmanm Idare ettl~l tramvaydan Iner- ---------------

almışlar, tekrar cemiyetteki vazitelerine bat-
ken blletçl Yusuf çabuk Inmesi lçtn arka- TA K y 1 M 
sından ttm!§ kadın düşerek başından yara- ,--------------

lamışlardır. 

Şehremininde Yanrm 
Uzunyusuf mahallesindeki polis Etemin 

!anmış, hastaneye kaldırılmıştır. Blletç1 ya-
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Milli Sanayi Biriili Konıresl 
istanbul M11ll Sanayi Blrllllnden: oturdu~u evde mangaldan tavana sıçrayan 

kıvılcımdan tavan tut\IŞtllUf gelen Itfaiye 30/ İtlnclk1nunJ 937 Cumartesi güntl ııa-

Rumt HDl 
1162 - 15 

2 cı Kanun Resmt sene 
2 1937 

AJ'abt HDl 
t86G -Kaaım 
69 tavanın blr kısmı yandıktan sonra söndür- at 10 da BlrllR1mlzln senelik hey'etl umumi-

müştür. yesi Blrllk merkezinde toplanaeatından lza- 1-----!...------L-----I 
nın teşrineri rica olunur. Ruzname: Benelik Yaramaz Çocutun Akibetl 

Karagümrükte oturan marangoz Abmedin mesru. raporu, ııenellk BliAnço 
-~---...,__,_-_.......... _....... . 

'1 yaşındaki çocu~u İbrahim tramvay araba- a~ır surette yaralanmış, hastaneye kaldırıl-
ama asılmak Isterken yere düşerek başından mıştır. 

Istanbul Meb'us lntihabı teftiş heyetinden: 
General Şükrü Nailiden açılan Istanbul meb'ualuğu için 17/1/937 gÜ• 

nü intihap yapılacağından müntehibi aanilerin mazbatalariyle o gün aaat 
dokuzdan on üçe kadar Beyazıtta Üniversite konferaua ealoouqu tetrifleri 
rica olunur. (B.) ( 248) 

SABAH 
kJ. D. 
2 20 
7 24 

Qgıe 

::ı. u. 
E. 7 18 
z. 12 24 

CUMA 

Zilkade 
2 

tkindi Akşam 

s. u. ::i. u. 
9 46 u 
14 50 17 04 

IMSAK 

S. ~ D. 
12 85 
6 38 

Yatsı 

:). u. 
ı 38 
18 40 

15- lkincikanun- lanmıştır. 
Cuma gUntı akşamı Bu faaliyetle Üsküd8 t 

ZORAKl TABiP tamamen ağaçlanacak 11e 

3 perde komedi. tir. 

Ilaveten: 

KARANLlKTA KALAN ADAM ~ YAKINDA: 
ı perde dram... _ Zati SUf1 

Şehir rıyatrosu Pangalh TAN 
Isillltut 1111dı11n• Tepebaşı 

'$chirTi~cıtrosu dram kısmında 
15- ı- 937 Halk O pereti 

aKşam saat 20.30 da Pazartesi Kadıköy 
S O R T O K SUreyyada 

son hatta 

Fransız tiyatroııu 
Operet kHı ııında 

akşam saat 20.30 da 
L0K0e HAYAT 

Salı akşamı 

Azakdn 

Eski hamam 
eakl tas 

operet 3 perde 
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MEMLEKET HABERLERI 1 Bornova İzmirin en güzel 
nahiye merkezidir. 

ğdat yolunun eski ve 
ühim durağı: Birecik 

ağı ziraate elverişli bulunınıyan Birecik Malatya, 
antep ve Urfa vilayetleri arasında bir transit 

merkezi vazifesini görüyor 

Çocuğunu bırakan 
kadın 

l:ımir belediye dairesinde 
garip bir hadise oldu 

lzmir (Hususi) - Belediye kori
dorlarmda bir hadise olmuş, ismi meç
hul bir kadın 40 günlük çocuğunu bir 
kadının kucağına bırakarak sıvıvmış
tır. Hadise şöyle cereyan etmifti: 

Emine adındaki bir kadın belediye 
reisini görmek için orta kattaki riya
set dairesi önünde otururken liçüncü 
katın merdivenlerinden kucağında ço
cuğu ile bir kadın çıkmış ve kendisine 
doğru ilerliyerelc: 

Ergene ve Erzene ocaklan gençler iç1n çok faydalı 
teşebbüslere girişdi, tatbikata da geçildi 

«- Kardeş, şu çocuğu biraz tutu
ver, benim şurada bir i•im var, hemen 1 

ı T ~nova 
ge eceğim.)) demi·. Kucağındaki ço-

w •• ,_ lzmir, (Husust) - Ecnebi kolonisi panyalari direktörleri, ,•apur acente.~e-
cugu opmüş, a.adına uzatarak bırakıp 
gitmiştir. nin lzmirde fazla oldulu zamanlarda ti ve tanınmış ecnebi zenginleri Bor-

Emine 'k' b ,_ k ğ d k' Boca İngilizlerin, Bornova da Ameri. novada otururlar. 
ı ı uçux: saat uca m a ı k . · 'di 1 'li D 

""cukla beklemi~se de kadının gelme- ~lıların ~yfı!e yen ' · nrıb.z e- Yıllardan beri bilgili bir belediye re 
diaini görere'- h·d· d 1 .. h b mıryolu şırketı Bocaya hueuet ır tTen . . . 'd . d k ll 

• &: a ıse en po ısı a er- . . . F K ba bit ısının ı aresın e, es i can ı ığını mu· 
dar etmiştir. hattı döşediğı gıbı, raneız a~ . t hafaza eden Bornova, her bakımdan 

Hadiseye •· d 1. E . tı şirketi de Bornovaya hususı bır hat vaz ıyet e en po ıs mı- k . . ileri bir nahiye merkezidir. Orta rnek· 
nenin ifadesini aldıktan sonra salıver- çe mıştı. .. .. ı · ,_ h'"'ll 1 • teb,i Ziraat mektebi, haşerat ve bağcı· 
mis çocuğu d 1. . Bornova bugunku ha ıyıo a z . ·'ç a yuvaya tes ım etmış- . d k' A 'k ll barındırmakta lık enstitüleri vardır. Yaz ve kı~ mev 
tır. <ıcuğunu bırakan kadın aranmak- mır e ı men a ı arı . b' • · 1 · d k d k' ·ı .. .. .. f 
t d 

ve fzmirin en güzel kö"elermden ın aım erın e ar asın a ı yeşı ortuyu e 
a ır. Y d · ni teşkil etmektedir. Bornovadn Am&- a etmıyen Bornovanın sayısız güzel 

Manisada bütün 
Tütünler satıldı 

Adana felahetzedeleri 
Için müsomere • 

rikalı)prın bir golf ve bir de ten'• klü- likleri, ecnebilerin orasını beğenme • 
bü vardır. lzmirin tanınmıf tütür. kum lerinde amil olmaktadır. -- - -·-·---·-·---- -
Sivas lıastanesi 
Kulak mütehassıslığı 
Sivas (Hususi) - Bir müddetten • 

beri açık bulu • 
nan nümune has· 

tanesi kulak ve 
burun mütehas

sıslığına İstan • 

bul Cerrahpaşa 

hastanesi dok .. 
tarlarından E -
tem Yetkin tayin 
edilmiş, gelmiş, 

vazifesine başla • 
mıştır. Doktor Doktor Etem 
Sivas Sultanisinin ilk mezunlarından
dır, gelir, gelmez memleketin hasta -
lannı tedaviye başlamıştır. 

Urfada fare ve 
Domuz mücadelesi 

Bornovanın yo1ları, şehir yollarm • 

dan daha düzgündür. Belediye, çok 

mütevazi bütçesilebu şirin nahiye mer 
kezini güzelleştirmek hususunda hu • 

susi bir itina göstermektedir. Bornova 
aençlerinden teşkil edilen spor klübü 

muhitin spor ihtiyacını tatmine çalıt
maktadır. 

C. H. Partisi Başkanlığına Er 
tem Pekin seçilmiştir. Etem Pelcin 

Bomavanın münevver ve çok haluk 
bir gencidir. 

Senelerce başda Cemal Kavukçu 

oğlu ve diğer mesiii arkadaşlarile ele· 

le vererek Parti işlerinde canla, başi• 
çalışan Etem Pekinin ba~kanlıkta da 
m.JjPffak olacağı şüphesizdir. 

Nahiyenin Erzcne ve Ergene par· 

ti ocaklarının çok güzel ve önemli ha· 

zı te~ebbüslere girişmesi muhitte . (i 
Urfa ( Hususi) - Vilayetin her ta- b' · d ır sevınç uyan ırdı. 

rafında fare ve domuz mücadelesine 
G 

Verilen karara göre haftada ikille 
başlanılmıştır. eçen sene mezruata T 

çok hasar iras eden tarla fareleri bu defa olmak üzere Fransızca, İngilizce, 
sene kökünden imha edilecektir. Almanca dersler verilecek, ilk tahsili 

Atatürk ilk okulu himaye heyeti ta- olmıyanlara bu tahsili tamamlayacak 
rafından kırk beş talebe giydirilmiştir. mahiyette dersler verilmesi temin edi

Bu fakir yavruların giydiritmesine o - lecektir. Okuyup yazması olmıy~nlara 
kul başöğretmeni Bay Bedi çok çalış- b' T" k k gece ırer saat ur çe o uma ve yaz 
mıştır. 

Buğday ve arpa fiatı yükselmiştir. 
Iyi buğdayın kilosu beş ve arpanın iki 
buçuk kuru~:ı satılmaktadır. 

ma öğretilecektir. 

1 (i yaşmda n :w yaşına kadar her 

genç için ntıcılık, binicilik, avcılık, es· 
.-.. ······ ....... ·- .... ·~·-

'disi temsil edilecektir. Gençler müsa- krim ve yiizıne kursları açılacaktır. 
merenin gi.izel olması için 1 S günden- :~ • 7 yaşındaki çocuklar için milli 
beri geeeli gundüzlü çalışmaktadırlar. . • . . 
Resimde gnıpun rejisörü Ayhan ile hars, mıllı terbıye çerçevesı tahtında 
arkadaşları Afife \'e Muzaffer görül - bir çocuk yuvası açılacaktır. 
mektedir. - -----... ·--- ·------

PAZAROLA HASAN BEY 
·~~~~··-'- ~- . . 1 Hidiseler hı] 

Karş1sanda~ 

)IJ, 
a~t ..... tıı:.ttinde 

arı ürı~ .. 
nınuş 

DIYOR Kı. 

Alabildigıne koşmaya başlamış 
la;; .. nihayet KeteneHerkapısında 

... Küfeciler at!arın başlarına kü· 
felerini 6:eçirerek durdurmuslar. 

Hasan Bey - De ene kutec .• erin 
küfeleri yalnız küfelik insanlaı ı 
.:ı.eğil, küfelik hayvunları da teh\ik~· 
•iz hale ı,:etiriyor 

İsıninin dokuz harfi 
K - Kn:pazan, kılkuyruk, koku 

su sonradJn çık.m. 
J, - ı.:1f cbcsi, lezzeti bozuk. 
O - Oyun bozan, 
D - Dayak düşmanı, dar görüş· 

li.i, dağdan gelip bağdal·ini kovma· 
) u kalkan, do:st görün"'n düşman. 

1" - Farfara, frcıun, f tne fücur. 
A- Armut, aç kurt, acaip kertcn· 

kclc. 
rt- Hi.iştu <.>d ... biı;;i meşkuk. 
E - Ektığ:ni b.çccck olan, ekini 

l:iclli eden, edcb:ynt dıye edcpsizıık 
yapan. 

U.- Hczil 
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ne değişiklikler olacak? 
1
.-----------------* ~ ·-

Aınerikah bir profesör yüz sene sonra, acı ve 
ıstırap duymıyacağımızı, 24 saatte devriaiem 

-----* .... 
Kaç köy bilirim ki, deTe yolların-) 
da yetiıtirdikleri kavak ağaç.ları
nın gelirinden kı:ılarına çey::ıler 
dü:ıerler. Sünnet olan her çocuğa 

'1 birkaç yüz ağaç Jikmeği adet 
1 etmiılerdir. 

Sabciha karşı baca h 
daninış, su kütlemiŞ, 

' 
yapacağımızı tesnin ediyor ve kadınların 

ölünceye kadar genç ka"abfecok erini söyıüyor 
1 Köylünün kalkınmasını hcr§eyden 

üstö.n sayanlardan olduğum için, son 
aylar zarfında gazetelere geçen cköy 
kalkıruna programlarını., içten bir ala 
ka ile okuyorum. Devletin büyük te· 
şebbüsleri yanında, aynca dü§ünceli 
,kimselerin yerine göre inceden ineeye 
hesaptayıp hazırladıklan bu program· 
larda bilhassa Ziraat işlerine ebemmi· 
yel verilmesi beni pek sevindiriyor. Mu 

bir genci sürükle 

l
hakkak ki Cumhuriyet rejimi köyün 
kalkınması için en doğru yolu bulmuş 
ve bunu daha şimdiden köylü benim· 
semL~ bulunmaktadır. Köylerimizde ha 
rekete geien bu benimsey'işte bugün 
b"lhassa ağaç yetiştirmek üzerinde dur 
mak istiyorum: * Ağacın bir memlekette ne büyük 
kıyınet olduğunu uzun boylu aniatma 
Ya girişmiyeceğim. Son hadiselerin bir 

Su 
sel 

patlayan hacaya 
hasalı üç saat 
halô. üç be/im 

girmenin imkanı 
oldugu halde baca 
kalınlıgında su r _ •• J .... rin 

İlmi araştırmalarda Amerik.ı hayli j cuna nakledilmesı imkanı muhakkak 1 tan_esin.i ele a~ak, Adanadak~ se~lap 
ileride gitmektedir. Her me elede ol· ı bulunacaktır. 1 felaketıne, S~hanın ardındakı daglar 
duğu gibi, ilmi meselelerele de orijinal 6 - Radyo alellerinin şimdi ne su· ı da ağacın azalmasının sebep olduğu· 
olmak istiyen Amerikalı!ar ortaya go.· retle i~Jediği _malumu~.uzdur, televizi· l nu söylemek te elverir. ~ta~anmı~ın 
rip garip fikirler de aima'ktadır1ar. yonun da inkışafını muteakip insnnlar cyaş kesenle, ba~ kesen bırdıu dıye 
Pensylvania üniversitesi profesörle _ bu iki aletten fariğ olamı~ acaklar, ve korumaya çalı~tıkları güzelim ormanla 
rinden Thyndall Fran~ll'ln Amerikan tele\·iz):~n al:ti.le, emet~r. ve rese~~ör, rı biz balta~amasay~ık bu~ün sularm 
gazetelerinden birine yazdl"ı şu ma ..ca· ı adyo a etlennı, saat gıbı ceplerınde karşısında tnremez.dık. Eger (yurda 
leye bakınız: o gE>zd ir~eklerdir. .. j ~ir e~.ıa~ .~·ermektense bi~. ağ~ç ~eti~-

7 - Insanlar dunyanın cazibesinın tır) sozunu tutsaydık bugunku bırçoK AmeJe ocaktan çıkarken 
cŞimdi merak ve alaka ilc okucuğu- . tesirinden kurtulmanın çaresini buln· ihtiyaçlardan beri lı:alırdık. Ağacın 11k çav~uğum Kilimlide cma· düm. Eskimi§, 

nuz şu bir kaç satın kara~amnk !ç~n ı · ... tl ı ?k yıldızlar arası seyahatler temin c • kadrini bilen yer erde şimdi bfıkiın o- kine:ıı damanndadır. Görüyorsunuz ki suyun kendisine ınaJP""'" 
tam i.ki buçuk senedir uğraşıyormn. .-A c1 cckler. aya kadar giderek orada müs· lan zihniyet o kadar gtmi~tr ki orala~ sözümde «Mülkiyeden veya Sorbon • vardır. O kokunun .-
Ben çalışmak suretne insnn oğlunun d d • ·· Ied" • bö" ıecı· d f 1 d d 1 ldım d ,. temlekeler temin e eceklcrdir. Ben e· a cagaç soy ır, agaç y ır:ıı e- dan a an zaman a ip oma a • er Tepemizde bizden ÇO ... 
mutlak haki'kate 'kavusabilec<>~inc ve ı d · t - d k · bit 

1 
sa<:en dünya butıranmm bir izale şek· mektense «me en ıye agaç erne ·tır:ıı gibi bir çaşnı var. ve sonr terkediilmiŞ 

bugün bize esrar ı gbi gözüken bir d" k · · u ı o · · K 1 dın ı K-f · '·A a h l"!ı i de yıldızla rı istismar suretilc e ıde ıye estırıp a yor ar. nun ıçın geç· o ay mı san ız. u ecı, AApıcı, cak• olabilir. Ocak 
çok muammaların mu akkak c;ozüle • edebileceğimizi zannediyorum. mı:ıin hatalarını tashiha kalluşan hare· sa_çcı, arabacı, seyis, tamirci yedeği, ta· 1 rı di 
reg·ine kaniim, ancak bunun içi" il"m 1 k 1 na çıkan su damara ... llS 8 _ Güneş hayatm rnembaıdır, {a •

1 
ketleri sevinç.e ar~ı amak gerektir.Ve mırci, kazmacı yedeği, kazmacı gibi o- terkedilmiş bu ocağı tıı:, 

ile uğraşan arkadaşların , rmt" V. ·en b:r k. t kendisini, lazım olduğu nisbette bi lmcliyiz k i devletin eli kadar. mille-l cak ameleliği derecelerini birer birer gibi doldurmuş ta 0ıabi1P! 
program il~ çalışma arı ikt iza e rnek.· bıı:e göstermektedir. Gün~e ve bil • tin gönlü de bu işe yatmazsa davayı La atlayıp ça\·uş olmak bu! Size belki şa- dal 
tcdir. dağınık progrcımlarla h:ç b ir ne· hassa onun şualannın şifa \'erici te . 1 şarmak güçleşir. ka gelir amma, bizim sorbonumuz, bi· H~men amelemi paY ,pJ 
ticeye varamıyacağımız ac:ikiırdır. Mc· sirlerine ihtiyacımız olduğu bir sırada * Geçen gün Uzunköprüden gelen zim mülkiyemiz bunun burasmda. Karadağlı başçavu~urll sainıize bir istikamet verrneğe mecbu· o bulut tabakalannin arkasma sak· bir haberde ora köyltılerinin dere boy· Günlerden galiba salı. Yüreğim ez - dim. O da mühendisi 
ruz. Ben bir cemiyet teşkil ederek, mc· lanmak•adır. Ben sun'i güneş şua. larında mecburi surette söğüt ve ka- gin, kafam bulanık .. Yanımda on ki~i- mühendis Simo: 
saimizi birleştirmek te klifinde bulu • la rının hütün hassalarile keşfedilebi . \·ak yeti~tirmeğe .karar verdiklerini o- lik bir arnele tabakasile beş metre - Hiç bir şey yok 
nuyorum. leceğine kaniim. kudum. İşte bir hareket ki, yurdumu- yüksekliğinde bir başyukarı sürüyo - Tabii emir ve 

Yüz senelik bir program yaptım, bu 9 - Hayat sür'atleneceği için insan· ,zun her köşesinde görenek olmasını, ruz. ce postası da tehlike)'' 
programım on iki maddeden ibarettir, lar masa başında oturup yemek yeme- her ferdınde bir ülkü haline girmesini cBaşyukarı• nın ne olduğunu, gün- başlatlldı. Gece 
yüz sene yaıamıyacaöımız muhaKkak- ğe vakit bulamıyacaklardır. Bundan dilernernek elde değildir. Söğüt ve 1<a- lerdenberi benimle beraber maden o - met etsin, Nippi osıı;""0 
tır. Fakat muakkiplerimiz biı.im yolu· do!ayı insanlar zaruri olarak kimvevi \·ak cağaç sevgisnnh aşılamak huc;u - caklannı dolaştığınız için öğrenmiş ol· çavuş vardı. Ertesi guıı bit 
muzdan avnlmazlarsa, övle 7.anncdiyo haplarla gıdalarını temin edecckle~dir. l,sunda ötekilerin erişemiyeceği bir de- malısınız. Hani, sözün daha etraflısı, yarısından sonra baCB 
rum ki 2037 senesinde dünyada şu ye 10- Kadın güzelliğinin öli.ime k:ı • ,ğerdedir. Bu gönülsüz ağaçlar hiç bir bir damardan kömür kazarak yarım mış, bir daha ~··.,·-
nilikler olacaktır. dar zail olmamasının çareleri her hal· ihtıman:ı beklemeden on sene gibi kı· kuyu tertibi yokuş yukan çıkıyoruz. kaçana. Derken 

1 _ Biliyorsunuz ki ecdadımızın va- de bulunacaktır. sa bir zaman sonra bulundukları yeri Bütün gayretime, afaki konuıımalara su bir kere kütlemiş, 
sati ömürleri seksen ım iş, 

0 
zamanlar ll - Güzel san'atlar salıasıııda onnana çevirir ve köy!üye hemen paıa ragmen yürei;imdeki ezginliği bir tür- amma, daha altı kişi vsl· 

tababet de bugünkü kadar ileride de . renkli, kabarık, ve satıhlı filimlerin olarak gelirler. Ben Anadoluda ağaç lü gidcremiyorum. Şimdiye kadar yüz· tu bir yere atılmışları 
ğilmiş. Buna rağmen güçlü, kuvvetli yapılması mümkün olacaktır. \sevgisini kaybetmem:ş kaç kö.y bilirim lercesini göre göre kanıksadık falan ra sarılmışlar. 
insanların hiç hastalanmadan seksen· 12 - Hayatı zehiriiyen ve insanları k~, dere boyunda yetiştirdikleri kavak amma, bu sababki kafa bende öyle Ocaklarda kaza old&ı 
lerine kadar geldikleri \'e bu yaşı çok tereddiye sürükliyen, sigara, eroin, a~açlanndan gelinlik kızlanna çeylz bir yer etmiş ki... li, gündüz nöbeti yo<~ 
defa tecavüz ettikleri gö. üliiyormuş. koka in, morfin, gibi mükeyyifatın ye- duzerler. Ve sünnet olan her çocuğa 0 Bir cÇomranlar» köyü vardır. Çalış- başına koşar. Ben de ,. ......... 
Ömrü vasatiyi uzatmak için uğraşan rinc, insanlara şehvi zevk verecek ve yıl birkaç yüz ka\'ak dikmek adettir. tığlmız ocağa kara yürüyüşile üç gün- lmca fırladım. Su pa 

ı tamamen zararsız olacak veni bir mad- Öyle ki filancanın bin kavak ve sögu· "t lük yoldur. İc:te oradan, bu sabah genç ı 
ar çok rnüsbet neticeler elde etmişler· J "' menin imkiını mı var· 

dir. Bundan cesaret alarak, umu· d:min keşfedilerek, dünyaya saadet diktirmiş olmasını servetine yorarlar. bir çocuk gelmiş, ocakta çalışan ağa . üç saat olmu~, baca 

mı. tl t• . h .. getireceğini tahmin ederim. Fakat gene kaç köy bilirim ki dereleri sına biraz azık getirmiş. Kardeşini iş belı"m kalınlıg·ında sU 
ye c vasa ı ınsan ayatının yuz ya· şma kadar uzatılabileceği kan~atinde- Şimdi dünya bilginleri hadi benimle ağaçsızlıktan tarlalarını yemekte, ve başmda bulmuş. Beraber yemek ye - fesJikten dolaştık. 

iş basımı!• köylüler şu veya bu ihtiyaçlan için tah mişler. Kardeşi işe başlamak üzere ye· 
yim. t d k k . - Uşaklar! 

2 

_ . , , . a an değil, yakaca te Ç'lrpıdan bi- rinden kalkmış, biraz ilerlemış, haydi 
Bazı ıl~~~le~ \ard.r kı, ne. ol - Yol parasi vermeyenler le mahrumdurlar. bir küçiik tavandan bir bağ koptuğu Diye seslendim. 

duklarını bildıgımız halde tedavı ça- * Okuvuculanm size candan ·--~t gıbi boşalan postet (•) köyden ağabe- - Buradayız! Eter1l 
relerinı henüz bulamamışızdır' Hasta· Belediye tahsil şubelerin~. yol pa- le · d • bo 1 ' ...;;ğ:.nı koguk · · · · 1 Dı"ye "e\•ap ald· ...... . • • rım; ere v arınızı ""!u ve ava yısını zıyarete gel~n delikan ının üstü· ... .u•· 
h~ arı ~urdu!~uğumuz. halde onl~rı rası tahs.ıl~tı~a . fev.k~lade :hemmiyet ! ağaçlarile süsİemeği ihmal etmeyiniz. ne yıkılmış. - Kaç kişisiniz? 
yuzde yu~. maglup ~d:~?o:U~ b~n o~- vermelerını bıldı~mıştır. 93b hesap yı-ı Tam mevsimindeyiz. Söğüt ve kavak- İşıe çalışan ame!cyi çcktik aldık _ Beş! 
le, zanneaıyorum. kı ~numu.:c~ekı bı~, lmdnn gerek 6 .h:a ve gerekse 3 lira lann genç dallarını birer metre boyun amma, •a;:,acığım, ağacığım, beni bı ·- Orada, su hücumuPI 
as •. r ~rfında benım gosterd gıw mesaı borcu kalanlar ıçın cebir kararı tat bi'- da sopalar halin~ kesip diplerini ka- :-akma!• di,·e bagı· ra bag· ıra eriyen, son d" _,,..._"''·• daıre d ı 1 'L • 1 li': K 1 " çalışanlar altı kişi i 

1
• sın_ c ç: ı§ı ırsa ~~.anserm, a e ll • olunacak ve iktidan malileri oldu· u mış kalem gibi şivine yonttuktan son· soluğu duran delikanlı yı canlı kurta . rf 

mum zuhrevı hastalıkların çaresi bu- h g j b 1 .. . f~ 1 1 1 d , Su ancak sabaha k
8 

ı k d 
• alde yol parası vermekten · t' ra un an muna<:ıp .. sı a ara ere J{e ramadık.. 

unaca , ve amar katılı;mın cinüne ım ma e- k ·r·d· y ı.. T h f Ded··· .b. - 1 amele, suların .
1 

k ı 
1 

, k " denler bulunursa eşyala I d • narına so mamz ka ı ır. aza uepsinin u a şey. . ıgım gı ı yuz ercesi· b k gcçı cce ' eç er :almıyacak~ır:. takdirde bir ay ,;,üddetl:ı ~ma .ıgı yetijtiklerini göriır ve on sene S<ınra ni göre göre artık bizim için bunlar ir hacaya sokulma 
J - İnsanları ) ıpratan buyuk se - ki . hapıs edıle- sayısız faydalarından dolayı bana h . bağ bağlamak, lağım delmek kadar ta- tan direk bağlanna 

heplerden biri de insanlarm acı ve ız • ce erdır. yır dua eders:niz. a bii bir şey oldu. Oldu amma her ne· karşı c.innnuşlardı. 
tırap duymalarıdır. Yeni ke~redilccek Bunlardan maada yol mükellefiye- Çiftçi dense bu 'kaza kafamda hayli yer etti. eden bir çocuk ---•-HL 

bir serom çocuklar doğar doftmaz 7-Cr. tini nakden değil de bedenen ödemeii Çok k mak . . 1 •Baş yukarı., tepeye doğru yürü • rafını delik deşik 
.kedildiqi toltdirde ftsap ü1.crine tesir tAahhüt edenler için de tayin edilen azan IÇIR dükç-e duyulmağa başlıyan küf koku- getirdik, yok, yok! 
yaparak Örnrün niha\'etine .t.ııdar acı yol infC'Cltl mahalline aıitmeyenlerden ve:~· Ilasaplar IIOhtı namara 

21 Bay su gittikçe artıyordu. Tavandan biraz Ocaktan yorgun, 
hisler:ni iptal edecektir. de yol parası yüzde 50 ceza zammik •pestib (-*) aldım. Burnuma götür • ğım zaman şafak 
. 4 -- Nekn vasılalan bu~iin çok oj;ır !1 lira olarak tahoil edilecektir, •······ BIT mabald• en kiTb .. •• eı.e.ı,ıı Simsiyah olan 'eııerirııl 
ış}emrkted"r. Hayat icabı 

0 
arnk. dev· slraatln hangisi olacatım ke-tlrmek. ancat (•) P.tet; Tavandan inen könıür, kamak için dere 

rialcmler 24 saatte ya)Hlacoktır. Ru Kazanç yo:clamalarl başladi yıllar liren bir \etkikten sonra tabu~ Ha- t8f, toz :rıe-ınına derlrr. Avucuma su _ , va ve :ratmw' prtlanm, topratm kabU'-e- (••) P_,til· Blr --·i ra L lama. pa'"ken g·· - f}ic'' 
sur at o ıam·ın çal~an in. ania:-a :ız ge- •3 n • ......... ıı mur, uu · ozume -ı~ 
lecek ve bu 24 saati on ikı· <:"aıc k:ıdar !>37 mali yılı kazanç vergisi tahak- tlnl. memleketln iktisadi n Uearl lmklnla- -··- --· ..•....•.•••. ·- • r . . . . . Bu, dere sulannın .., · · k k 1 ._ orad bul b'.__~ _._ 1 _... kbdür. ElTerir Id başkalannın bet aldıklan indirmeğe "'ayret edeceklerdir. .u una esas o aca& mağaza, dükkin nnı, a una ~c.. ır.ua v_,taıarı bir çift ayaktL V d"W •• ı . k -re daha blr çok ~lerl lyiee bllmedlkçe ~ert- )'erden m yirmi ~, almanın kolayuıı, " k . ..ı ... rf 

S - A1P1~d~ bir miknatis t~m•vp! 1• 0
• <> ıger mueuese erın azanç yolda- batkalarının ona sattıtıannı slz • .4 •• a• çe tım; tepeüstü ~ 

• !l al b 1 y '-l la lecek hükümler dalma zaylt olur. MahalHnde 3Ub'{; ...- b" k edi 
lan eıektri.-•in, burr,ün görıiiiet"mliz S"'· l anna aş anmıştır. OK ama r a.- mamn Yflluna bulasınıs• nan ır çocu ces "' bu tettlklm yapmak n s1d lrp.l etmek va- akt tl ı rııı 
k le~ müth s bir enerji kayna·~ı old~ • ymklsonuna kadar bitirilecektir. Kazanç zlfw olan kimseden fltlr alınıa.. Ve berha1de Zlral büıtnızı artardıkça bu sım da öt - ;ayaa k~~a;:~r~~ı:yiP 
i!unu ~ü dlil(•en sonra, yiiz sene zaı· . vo amaııı yapılırken kapanan, yerini unutmayınız ki un derecede tasanmak için renirsinlz. cuk arnelenin cesedi 

f•ndA e.ı e. ~.··ri· in l.1iç .tel ku !:>!1nıadan l değiştiren ve mağazasında tadilat ya- mutlaka zıraatin çepdlnl delittirmete lü • Ç 
d J ı 

• O sab3h doğan 

• Pn"'n"' ~"~ e l !Ç bır suretle kavbe;.- ı pı an yerlerde tesbit ve yeni kıymetler zum yoktur. Öt.edenbt'ri orada yapılmakta * Zirai m>• .. llüUerinw bi•• v .. ~·a·- ...... ~ d b • -. - .,...... .... , •r. işte b;ına, dere 
nc-..~ n ..ın ... nın ir ucund.tn, d"ğer u- konulmaktadır. olan zıraat çeşitlerile de azaml tazanç müm- cnap nnlim. kadığı bir çift taban 



SON POSTA 

• 
ızme modası tekrar Manav iken 

m i Iyon er 
olan adam 

ı GÖRÜŞLER 

Fransız diplomatları 
ısrar ederlerse ... ~arsa kimler giymeli~ 

kımler giymeme i ! 
Yazan : Osman Cemal 

Yazan: Sadrl Ertem 

d. çizme m odası çıkmak ü ·ı 
ıyorl.~r. Ben de diyorum ki: 

..-·••uv O gunler? 
kış .. n1 . pot l"gu erınde çizme de gi· 

pot .1 ~ a~tik te... Eğer çizme 
... ı .... __ ·_ astık modası yeniden or : 
-~D+ı_sanınm ki bir çok kimse· 

an kurtulurlar! F-akat 
var· B . ü ·. u çızme, yahut pot • 

-n zlerıne elbise olarak ne 
nee b' ü . ır kere çizme, yahut 

zerıne bonjur fra"L- . • n· 1 ~ sımo 
Ve b 1 ı an gibi şeyler giyilip 

a olann benzeri yerleı-e 

gösterrnes· 
Sı. ın, bonı'urun fra· 

rnok' · ' ının veya jaketatavın 
veya pot . d' ~ konak gıy ı miydi in -

So arabalarının seyisle • 
nra, g~?e çizme ile upu· 

P<>tun uzerine b k'' Yelek ugun u 
' l~r, ceketler de pek 

için Yakınd 
tnodası a ortaya çizme, ya· 

çıkacak olursa onlara 
uygun yeni biçim elbise -

12 milyon dolarını kaybet
t.kten sonra tekrar manav 

dökkanına döndü 
Nevyork (İk.incikanun) - Dört ay 

evvel Amerikanın en maruf zenginle
rinden biri mahkeme kararile iflas et · 
mişti. Bu adam Gulyan Dirad isminde 
bir milyonerdi, bütün dünyada, ba~m· 
da bulunduğu otomobil işlerinden do • 
layı şöhret kazanmıştı. Meşhur Ka • 
dillak, Buik, Olscuolül, Şevrole oto • 
mobilleri onun fabrikalannda yapılı • 
yor, ve bütün dünyaya gönderiliyor · 
du. 

Gulyan Diradın ismi bir aralık, For· 
dun \'e Rokfellerin ismi yanında mev
zuu bahsoluyordu. 

Kadın ve diplomat yengece benıer.İk.i 'k · kt' · d ı· • gecı mıyeoe ır. 
sı e ge ıyor sanıldıgı zaman uzakl~ır y · · diye b' .. dı Kl" ik d' 

1 
. c urtta sulh, cıhanda sulh• formu· 

nın. t kır 80

1 
z vlar. r. be as ıp o~ı· lünü kendine §iar edinin~ olan Tür· 

e er erne erıne nzeyen bu soı- k' h b' bO lh · ın, · ı k · · deki so .. kt . H t . . d F ı ye ar ı e su ıç msan ı ıçın 
. . n nu e.~ı ~ ay ı§ın e ransız açml§tı. Harbi son vasıta sayacak ka· 

polıtıkacıları sozlerıle ve hareketlerile d bedb' d ·T B' · 1 F 
yeniden tekrarladılar: Bir taraftan va- ar ın egı ını. . ı.zım e ransa a
at blr ta ft k b' rasuıda davaları hal ıçın harpten daha 

' • ra .~n açış. ır taraftan ba· kuvvetli olan ve Fransa için büyük bir 
nşa dogru yurü 'b' - "km k .. . r gı ı go7.u e • sonra meydan harbini kaybetmekten daha 
dort nala nıfak ve kine dogru· ilerl · ı 

Son ayıarın d
. 

1 
. h k' . eyış. fazla zararlı olabilecek sulh vasıtaları 

ıp oması a ikatı bun· d B . dan bııo::ka bi d - 'ld' .var ır. u vasıtaları maddı harp yerı· 
~ I'§ey egı ır. ~ • h k"lf' h . 

Paristen dünyaya açılan ağızlar an- ·~.e cıı:ı~edvı taar~f· vte ek u ~r k:zıdn.~e-
laşma fonnüllerini ı- t k 'ta 1 nd ı• şe ın e rı e me mum un ur. 

uga ı P arı 8 H ta da b' 'll ı· hla aradığuıı söylüyor. · a . Y, vası ır mı . e ın şa ~ış c· 
Paristen dünyanın kulaklarına fısıl· ,mh eklıdkaır. ~t~yata,edhakıkbated, mantıga,kvl c 

danan bu vaatler deniz · · u u 18 ınat en u avanın a a, 

b 
.. t" h" · t' · b" t" a§ınl ~eçınce, ;mantığa göre halli bir zarurettir. Fa· 
u un uvıye ını, u un var ıgını te· ı, b . .. .. 

peden tırnağa kadar değiştiri or. S lh ~at . u~ zaruretı ~lamıyanlar onunde 
Bundan dört ay evvel Gulyan Di -

Ahmet Emin. İbrahim Alaeddin, Nu· rad dört mılyon dolar açık vererek if· 
rullah Ata, Kadircan Kaflı, Fahrettin las etmiş, bütün mallarını elden çıkar
Kerim, Şehir tiyatrosundan Necd~t, dıktan sonra, bir müddet ortadan kay· 
hanende Safiye, Suad Derviş, hele A· bolmuştu. 
gfıh İzzet filan gibileri hacaklarına Fakat niha)-et bir kaç gün evvel 
konçları diz kapaklannı aşan birer de Gulyan Diradın Nevyorkun ( 150) ki
çizme geçirecek olurlarsa o zaman sey- lometre uzağında bir manav dükkanı 
redin siz, gazetelerin mizalı sayfalann· açtığını bazı gazeteler yazdılar. Böyle 
daki karikatür bolluğunu! mühim bir ~hsiyet ile gör~mek fır -

yerini dehşete veriyor. Y u • emrı vaki~er ve muracaattan b~ka nq 
. . . ~ çare kalır. 

Sevg~ yerıne sılalılar kon~uyor. Hatay davasını sürükleyen, sürünce-
. Ede?ıyat yapmıyorum, t~?ih .ve ~- mede bırakan zihniyete karşı halkımız 
tıare ile konuşmuyoru~. M~şahıtlerın nihayet aklı seliminin icap ettirdiği ted 
ayakta ufuklan seyrettiklerı balkonla· birleri almakta gecikmez. Bunla ne-
rm altında olup biten hadiselerden bab ler olabilir? r 

Şakayı bırakalım amma, olc.lu olacak, satını kaçırmak istemiyen Nevyork ga· 
şu çizme modası bari kış geçmeden Ön· zetecileri dcrhal oraya gittiler ve Gul· 
ce ortaya çıksa da ayaklarımızdaki şu yan Dirad ile müliıkatlar yaptılar. 
zibidi iskarpinlerle İstanbulda bu ça- Nevyork borsasının en müthiş kurt -
mur diyarlarında tıpkı csuda balık y'ln larından olan 74 yaşındaki bu ihtiyar 
gider!• gibi yan yan, çekine çekine, Amerikayı baştan başa saran 1929 
korka korka yürüyeceğimize çizmele - bulıranında evvelden tedbirler almak 
ri hacaklanınıza geçirince rüzgara ar· suretılc bu bulırandan hiç müteessir ol 
kasını venniş mavnalar gibi pupasına mamıştı, bir felaketin geldiğini o sı • 
ve dikine basıp gitsek! Yoksa bu gi · ralarda reisicumhur olan Hoovere de 
dişle, bir kaç kış sonra belediye, bü - anlatm1ş, fakat sözünü dinletemem1ş· 
tün İstanbullular için, tahsil mecburi ol ti. 

s~iyorum. Sancak soka~l~rında ~~la . ı - Fransız kültürüne karşı mem· 
~ilfıhlandırılnn adamlar sil~~sız Turk )ekette sonsuz bir mücadele, mektep· 
insanlannı boğazlıyorla.r. Bızım konfe· lerden Fransız kültürünün süpürüp çı
derasyon, vahdet, birlik ve anlaşma ,karmak, onun yerine rnüsbet ilmi, mUs 
teklifimiz buralarda ancak bu cinsten ):>et dünya yeniliklerini getirecek bir 
bir mukabele görüyor. Ve bu mukabe· başka dili, yahut başka dilleri ikame et 
lenin kahramanı, yapıcısı Fransız po· mek. Fransa harpten sonra uzun sene
litikncılığıdır. Bu politikacılığın en kes ler SOvyet Rusya ile düşman kaldı . Bu 
kin, en bariz hattı, koloniden bir türlü düşmanlıktan onun ettiği yegane · t'· 
ayrılmak istemiyen emperyalizmin din .fade devlete zamanında Çar 1

15 1

• 
· · tih Im k .. t" tl saray arı mıyen ış ası o a tır. Bu un vaa er, )U bile fetbeden Fransı k"lt- ·· .. 

b"t" if · 
1 

da b · Ch z u urunun 

k
u ud~ ~r00Jes1 t er arkasın k u

1 
ış ı. a y erin i başka dillere ve başka kültürle· 

en ısını y u boyuna mas e emege re terketmesidir y · ı· s t b'l 1" .. . . • · enı ye uıen ovye 
ı e uzum gormemıştır. nesilleri Fransız kültürü dT 
Yengeç gibi gelir sanıldığı zaman U· yabancıdır. Fakat bu ~e tvte Fı ın: 

zaklaşan b d' 
1 

. . 1 vazıye e ran 
. u ıp omasının açmaz arına sanın kapısı Çar ord la t 815 d aıt çok o::ey b'lmi F k t b . u rının c 

"$ ı.. yoruz. a a ugmı Parise girişinden daha fecidir. Bir kül-mak üzere büyük bir (dalgıç mektebi) Dir::ıd bulıranın gelip te çattığı za -
açmak mecburiyetinde kalacaktır. man Pariste bulunuyor, \'e dakikasma 

Osman Cemal Kaygılı 45 dolar ücret vererek vaziyeti tele .. 
·=--·· · · - "- · fon la idare ediyordu. 

harp son:ası ~unyas~~ın keşfettiği, Ol'- tür hinteriandı elinden çıkmı tır Bu 
taya attıgı, yuzde yuz tahlilinde mu- ka'-·ba bir de Türkiyed k' k"lt§" ·k 
vaffak ld • b' h k' " ' e ı u ur ay· 
hakikato ugu ır a ika~ v~r~ır. Bu bını ilave etmek Fransa için kazan lı 

K/Jtl
1 ; Dirad ~ayat_ını soran gazeteci1ere 

'~ (1; şunları soy'ledı: c;-oc, 7 4 sene evvel Bostonda doğdum, çok ============== fakir bir çocuktum., hayata ilk defa 

Fransız emperyalızmmın Al· bir iş olmasa gerektir Tü k' · yç 
sas Lorenle mü b d I tt' •. d' 1 . r ıyenın a· . a e e e ıgı ıp omasi kın Şarkta bir medeniyet faktörü ha· 
:ırrıdır. Krıstof. Kolombun. yumurta· linde kurtuluş mücadelesine atılan 
ıı:~n daha basıt olan halcıkatin for· millellere örneklik ettig· ini be ba k 

Bluz morlelleri 
günde 75 sent alarak manav ç1rakhğa 
ile atıldım. Ci\•anmızda bir değirmen 
vardı, bir gün değinnenden arnele a • 
radtklarını duydum. 100 sent verecek· 
lerini söylediler, ben de manav çırak· 
lığını bırakarak de~nnen arneleliğine 
başladım. Geceleri de blr eczanede 
kalfaya yardım ediyordum. Yanında 
çalıştığım eczacı yeni bir ilaç keşfetti. 
Ben bir gün patronuma yalvardım: 

mulu şudur: . .. .. sa a· eZa ıfa . .. . . tınca bunun Şark ta bır kultur hezinıe· 

- Şunlardan bana bir miktar ema· 
net et, memleketi dolaşıp satayım, a .. 
lacağım siparişlerden yüzde beş komis· 
yon ·ver, dedim. 
Adamcağız kabul etti. Ben ilaç sat -

mak için mcmleketi baştan başa do • 
laştım, bir çok siparişler aldım, kazan· 
dığım komisyonlar beni rahat geçin • 
diriyordu. 

Bir gün gene böyle ilaç satmak için 
dolaşırken bir köyde iki mevkili 'bir 
yolcu arabasına rastgeldim. Bu ara • 
ba benim hoşuma gitti, bu tiplerden 
piyasaya mebıulen çıkardığım takdir· 
de iyi satış yapabileceğimi tahmin ct· 
tim. Arabanın imalathanesini aradım 
ve satın alınağa kalktım, fakat param 
yoktu, derhal bir anonim şirket kur • 
dum. Çıkardığım esham ve tahvilat Ue 
20,000 dolar temin ettim ve fabrikayı 
:satın aldım. Daha ilk senesinde kar te_ 
min etmiş, hissedarlarımı memnun et
miştim. İki sene zarfında bu fabrika .. 
ların adedini bütün Amerikada 14 de 
iblağ ettim ve yalnız bir sene zarfında 
200,000 dolar kir temin ettim. 

1904 senesinde arabacılıktan otomo· 
bncniğe geçtim. İlk sene 28 otomobil 
yaptım. Ertesi sene bu mik+.arı 672 ye 
çıkardım. Üçüncü sene 2295 araba 
yaptım. İşleri bUylltınek için senna _ 
yeye ihtiyacım ıvardı, derhal, ortalı~a 
bir şayia çıkarttım, gelecek sene zar • 
fında ortaya bir milyon araba çıka; ı -

cağımı söyledim, bizim hisse senetleri 
de_rh~l yükseldi, !şim !evkalade geH~ • 
mıştı, 1909 da cı rom 34 milyonu bul· 
mu~, şahst karım da 12 milyona yük • 
selmişti. 

vetl' '!( ıst~dıgını espoze etmek, kuv ti ha1lni aldığını tasdikten başka bir 
İnının emrı vlkilni kabul etmek!• çare kalmaz. 

ta sanları hayalden, ütopilerden kur- 2 - Türkiye Fransız film ve san 'a· 
ran tek vasıta ~ri vakiin kendi.ı lle tinin tabU bir mü§terisidir. Yani film 

alı~~lına ~elmelctir. ollyle Fransız kültürüne ba~ı bulun· 
h 1' day k vaauun .Yalnız nazariyeler ktadır. Bu bağın koPflrılması Şark· 
~.ın ke onuşula~gın.ı, PlAtonik bir taki Fransız mağlübiyetlerinin herhal 

muna_aşanın ilAnıhaye aüreceğini sa- de fecilerinden b' · ı 
nan diplomasi aldand.ığını anlamakta ırı o ur. 

CDeVIlllll 9 UDCU Jayiada) 

Nuri Conkerin cenaze merasimi 

Bundan sonr.a borsa i~lcrine utıldun 
Ye çok mükemmel par:a kaumdıro. Ölümü derin bir teessiir u auıd,ı N · · 
19}0 senesinde Uk defa hali ~ze düş-1 intiba: Yukarida ~naıe ~-raıı ~ ~~ ~onkerın cenaze merasimine ait iki 

(1)evaım 9 wıcu sayfada) 1 d e~~ cak'l 1 esınden ~eçerken. Aşağıda: Merasirn-
e .e ı er Heyetı. 



8 Sayta SON POSTA' 

C Ediplerimiz ne diyorlar? ~ 
Loti ile Farer Türk 
dostu mu, yoksa Türk 
düşmanı mıdırlar? 

Bir mezarcının 
şantajı 

Ilim ve fen adamlaranı senelerdir uğraştı 

•• • 
Umitsiz hastalara ı Ölünün mezannı 

sahibinden par~ 
istemiş 

açarak 
almak 

çektirrnek doğru 

lbrahim Alaettin Klod Farerin Lotinin cidi bir müaveddeai olduğu lik 
rinde Selcimi /zzet onun kötü bir muharr:r olduğundan bahsettikten 
aonr:: «Farer konleranslarla Fransız gençlerini Türklük aleyhine 
zelarliyor)) diyor. Akagündüz iae: ((KloJ Farer bir ahmaktır, ahmak 

olanın aözüne ehemmiyet verilmez.n cevabını veriyor 

Anketi yapan: Kemal Tahir 

Dün tıçüncü ceza mahkemesınde 

garip bir fantaj davası görülmüştür. 
Şantajı yapan mezarcı larnail isminde 
birisidir. Hadise şudur: 

4 sene evvel kocasını kaybeden 
Hatçe isminde vefakar bir kadın koca
sının acısını unutamamış, öldüğü gün
den itibaren her hafta Edirnekapı 
kabristanına gidip mezarı ziyarete ve 
gözyaşı dökrneğe b~lamıştır. Mezarcı 
lsmail hiç aksamadan devam eden bu 
ziyaretleri gözönüne almış, bundan 
kendisine bir menfaal temin etmegi 
düşünmüş ve bir gün gidip mezarı aç
mış, etrafına bir kaç ölü kemiği serp· 
miştir. Kadıncağız ertesi gün ziyarete 
geldiği zaman bu elim manzarayı gö
rünce hıçkıra hıçkıra mezarcıyı arama
ya başlamış. bulmuş ve kabre ne oldu
ğunu aormuştur. O zaman meza.rcı ls
mail: 

- Bu mezara başka ölü gömüle-
lbrahim Alieeldin Akqündüz Selimilzzet cek. Istersen parasını ver, kabri aatın 

lngilterede 
öldürülmesi 

Lortlar 
yolunda 
davanın 

Kamaraszna bu gibi 
gapılan tekli/ 

tarihine bir bakış 

Senelerden beri romaniarı, makale- ( _ Piyer :uati ~ip v~ §_airdir. Bu al demiştir. cİyi olmaktan ümidini kesmiş olan ı kaçıyor, rengi 
leri ve konf~ranslarile sistematik bir muhakkak. Öyle bır şaır kı merrıleke- Kadın bu garip tantaj kar,ısında bir hastanın fazla azap ve ıztırap çek- fUyor. Müthiş 

tte Türk düşmanlığı yapan ve bizi tinde bulamadığı her şeye hayran. B.u- ~afınp kalmıf ve müddeiumumiliğe mesine mani olmak için öldürülmesi vücudüne saplanıyot• 
~~:yada olup biten hadiselerden biha- nun için Loti biz~le ne kadar dostsa, müracaat etmiştir. Yapılan muhake- doğru mudur, değil midir?» meselesi kıp morfin 
be b ' 'C cbasib insan sanarak geçen- Japonlarla da aynı derecede dosttur. mede müddeiumumi suçlunun ceza- içtimai~tçıları, doktorları ve hukuk- nuz. GitmediğiniZ ön' 
le:de ı~~ılmadan gene memleketimize Çünkü, o y~~z, Eyübün )'lkık ~eza~ landırılmasını istemiş, muhak.eme ka- çuları uzun zamandan beri i§gal eden hepsi de başların __ ı __ ,........, 
gelen bunak Klod Farer 1·1e, İzlanda ba taşlarına d. egıl, Japo.n bahçelerinın kr.ı b bir meseledir. · dan sadra §if& 

k rar tefhimi için ~ka güne bırakılmış- ı 
lıkçıları adındaki kitabında bir köpe- zantemlerı~e de kas~de~er ~·azdı. ~s ı- Bu meselede belli başlı iki fikir çar- ler geveliyor ar. 
ğe hayvanca sadakatini nazarı dikkate den bir acaıp .Şark zıhnıyetı .vardı. ~~- tır_. --·---·--· . •. ·-·- ...• ,___ pışır. Birincisi şudur: tada ümit yok .. 
;,ılarak Türk adını vermekten sıkllını- ni biri kendınden bahsettırmek ıçın İyi olmıyacağı muhakkak olan has- ıztırap halinde 

k ı · t inhisarı.mda. d h h ızlJ 
Yan büyük dostumuz müteveffa Piyer gitmic:, zernzem. uyu.sunu. ~.ir etmış . . ş talar var ır. Bunlar em astaya ve Bir gün hastan 

-ı b - h f Aka güldü ve gülerken ağzından ka- d b b" "k Loti hakkında edebiyatçtlarımızm fikir tc bu hikayenın tes ıt ethgı tu a psı- hem e ona akanıara uyu azap ve nuz zamanların 
leıini sordum. koloji ile eskiden biz de: «Bizden bab çırdı. Korkma, bizim anketle alakaınız ıztırap vermektedir. Iztıraba nihayet çinde bir dirseği.niJl * setsinler de nasıl ederlerse etsinleuder vermemek, bir insanı bile bile inietmek yor, adeta kulağınıZ' 

k L d b. yok. Biz Şehir Tiyatrosuna bir Revü · d ··ıd· b ı b 'b' · 
Klod Farer sokağında oturan İbra ~ dik. Bu telakki ya~ar en oti e ız- hazırlı'-·oruz. Adı: Dostlarımız. Bu dost beşerı egı ır. Bu iti ar a u gı ı ın- zazlı bir sesle: 

h. Al~ tt ' den bahsediyordu. Birtakım insanlar J sanlar diJerlerse öldürülmelidir. _ Halimi 
un ae ın: lara Klod Farerle Piyer Lotiyi de ka-
-Piyer Loti ile Klod Farer Türk dos ona: Se b' . d tumuzsunı dediler. rıştıralım istiyoruz. İkinci ve elyevm ekseriyette olan fi- ğim.. Bu dertten 

tu IT Udurıar? • • - n ızun os · d 1 . t' A kir ise şudur: imkan yok, çektiğilll 
• · 0 d b '. b" 1 lırsa hı'ç bir""'Y Tam sırasın a ge mış ım. rayı so -Sualime şöyle cevap verdi: a ta ıı oy e sayı -;• • . . d İnsanların hayatını biz vermedik ki ni mahvediyor. 

- Piyer Loti bize kar~ı merhamet kaybetmiyeceğini hesaplayarak: ,gutmadan sualımı 5~_r u;;- d 
1 

onu geri almak salahiyetini haiz ola - menettikleri halde 
duyduğu için dost görünmüştür. Bil- -Haydi öyle olsun. diye cevap ver- 'd .. - Bu a~amlar bıze ost mu ur ar, lım. Mukadderat ne ise o olur. Sonra 

hassa Trablus Garp ve Balkan harbi sı di. . . . ul~:::v:~ verdi: hiç bir şeyden tamamiyle ümit kesil-
ralarında düştüğümüz aciz vaziyet kar Klod Farere gel ınce: Bu zat bır keı e B 1 'k' . d b' d t d • il mez, ne kadar iyi olmaz zanrıedi~en 

b . b ' d dere - un arın ı ·ısı e ıze os eg - Id • k k .. ..1 .. 
şısında bize dostluk göstermiştir ki, son derec~ asıt ı~ a . am ve . son . . - 'dir ler. Klod Farer dostumuz değildir. vak'aların iyi o ugu, sı sı goru muş-
merhametten mütevellit bir dostluğun ce fena bır muharrırdır. Yanı edebıyut F k d" d 1 y h t tür. 
faydası dahi olsa izzeti nefsi yaralama çerçevesinde Loti ile Fareri bir araya 'da tt uş~~.nımız ~ 0 ~ı:n~zh. a ~ Bundan başka ıztırap tamamiyle en· 
sı cihetinden hiç olmaması hayırlıdır. koymağa imkan yoktur. Gerek fikir, t 

0~ ".eya uşm.~~ 0 ~şu t ızı ~~ ç~~- füsi bir şeydir. Onu ancak duyan ~e-
Dostluk dediğimiz beşeri hfıd; c;enin gerek üslup, gerek görüş ve duyu~ iti- k~. abssıs veyte·a mu eeb:sırke ·mmeemt' e ı.kt un ker, tahammül de öyledir. Tabansız bir 

Lo · · k·t· ı··· · d h' u unun nnen ır n ı yo ur. 
en büvük c:artı iki taraf arasında gerek ı barile Farer. tının a ıp ıgını a 1 'F . t b b t f . b nav ma·n·d· Al insan hayatından çabuk bıkıverip öl-

J "' • • .:ı_ Lo · 1 "h .. en, a a e ennı, u ı ır. 
kuvvet, gerek içtimaı vazıyet ve gerek edemez. O saue tıye yapı an P'? po· · n b' .. k'' d h . Dünyanın h _ dürölmesine karar verebilir. Sonra bu 
madd·ı ve manevi imkanlar bakımın· he kapıldı. Ve bizim zaafımızı kolla- .nsaf a. ır çlun u a ad. oldug·u .b:r sı k 'd · .. · ı· d "th' f · , · 'b' Lot' . ı ınsan arı arasın a gı ı mu aı enın suııstıma ı e mu ış acıaı:ı· 
dan müsavat olmasındadır. Bir zengi- yarak !eşe konan karga gı ı ının ,har . 1 • d da da·hı'ler· ra vol açabilir, ve suiistimal edild!ği . . . .. rır erı arasın a ı, mes - J 

nin bır fakıre, bır kuvvetlinin bir zayı- unvanına kondu. hurl k'l . budalaları 1· takdirde gayri kabili telafi zararlar tev 
k d d - d k d' he b F mem- . an, ze ı erı, varc ır. 

fka arşı- ~~ ugu ostluğa merhamet Be~ . edn ı ·ısa ıma k'~rere kadar Klod Farer arsıulusal bir ahmaktır. lit eder. ilah ... 
arışacagı ıçın tam dostluk denilemez. leketımız e verı en mev 11 ne . Hang· t b'b' dı· kendisinı' m , · İşte senelerden ve hatta asırlardan · 1m b .. k" neşn- ı a ı ı a ı ua) ene 
F!l~akika m?tar~ke devrinde Piyer yerınde bu uyorsam,. ugu? u Türki- etse tereddütsüz buna rapor verir. Fi- beri zaman zaman münakaşa edilen bu 

Lotının dostlugu bır dereceye kadar yatın da 0 kadar aleyhındeyım. · ı "k h k olanın d tl • . fikirler bir türlü bitip tükenmez. Tıp d Cumh . t ·ı· d'ldikten son- zıyo OJı man a ma os ugu 
heyecan uyandırmıştı ama, o gün bile, ye e t • urı~e tı an de.!. konferaııs- .na, düşmanlığına, sözüne, sazına tabii aleminden, felsefe alemine intikal e-
b h . · · ·ı · k ,__d k ra yap ıgı neşrıya ver ıgı • k 1 · k k d u ıssıınız ı mınan verece .... ar uv .. . ' . . . k _ ,ehernmiyet verilmez. Hatta ondan faı- der, mütefek ir er ışe anşara er-
vetli değildi. lar uzerıne 0 sakallı zatın ısm~ıİ;o a la bahsetmek \>ile H'ıfı üstüme alavıın- ler ki: 

Hem Piyer Lotinin bizimle dost ol- ğının başından sessiz sadasız a ınna b' b d ı 1 k 1- r " - Görülüyor ki fen mütemadi'-·en d d n hiç bahset- . ıraz u a a ı o u . - J 

masının en birinci ve en bayağı sebe- mız ~e ~rtık bu a am a Aka, bunları tatlı tatlı anlatırken bir terakki etmektedir. Dün iyi olmaz zan-
bi oriJ'inalite yapmak fikriyle hareket mcmız lazımaı. d b' 'dd~l t'· nedilen nice hastalar bugün artık ehem , B' 'b' rları olmuştur? en ıre cı ı eş ı. 
etr.ıiş olmasındadır. Bunda muvaffak - ıze ne gı 1 zara 

1 
t h : _ Yahu' Hele dur! dedi. Sen bu an· mi'-·etten düşmü~tür. Ne oldukları ta-

p· Lot' · rar arını a nun · J "' olmadı da denilemez. - ıyer ının za . . İ ketı' Son Posta için vapıyorsun d .... b.·rı'l mamile anlaşılmıştır. t k .. N'h t bu adam ıçın .. ~- J .... 
Klod Farere gelince: O Piyer Lotinin e lll€ guç. 1 aye_ .. . :s mi? Yarın bugün ıçın ıyı olmaz 

Ad' b' .. dd 'd' B"t'' h t tanbulu topa tuttugu» soylendı. Bu ha 
ı ~r musv~ . es ı .. ı:.. . u un a~a. ın- reketi dostlukla ölçrneğe imkan yok - - Evet. zannedilen hastalıklardan bir ço-

da, Pıyer Lotının kotu bır mukallıdı o- B k P'yer Lotinin dostlug·u - Şu halde .. Son Postanın iki pat- ğunun kabili şifa olınıyacağı nereden 
larak kaldı. Piyer Loti Türke dost gö- tur. u anca 

1 
. d ronu da şenin gibi dostumdur. Benim istihraç ediliyor? Böyle çürük esas ve 

.. .. t b'• k ll'd' d t k' (') nu edebiyat çerçevesın en çıkarıp KI d F · · .. 1 dı'kıe · · ll .. . :-.ı h kk ha t t 1 d ·r rutt~unce, a ıı mu a ı ı e onu a ıp r~liteye getirmemi§ oldugun-a delalet o arer ıçın soy e ı runı gazete- teıne er uzeruıue a ı ya a aa - davi olduğuna aı 
e ı. d 1 k d . , nizin en görünmez tarafına, .en küç~k lfik eden kanunlar nasıl vuedilebilir?· kfunetin de doktorıJ 

B. · . eder ki buna da ost u enılemez. h. arflerle ,_·azınız. Refik Ahrnedin baQı Bu iliraziara ragıne· n ı...... ..... ..t müliha- Sonra evrakı tahkik' 

tu
-: ıze ne gıbı zaradan dokunmuş ·ı K1od Farere gelince: Klod Farer neş .. ~.a 

, na gelenler aman unutulmasın. Zaval- zaları esas tutan bazı mütefekkirler de 
r. .. .. .. rivattan çok daha kuvvetli birşey ya- lıya bu Klod Farer meselesı'nde, yap-En zayıf zaman mız b t n d V hayli ilerlemiş, ilim, fen, felsefe saha-
- .1• tt:-... Düı .. 1 du u u:- pıyor. Artık okunmayan kötü bir mu- du yaya ı an e .ı..ı'Cr. nya a zayınn ı . _ . . . . . tığı işten dolayı Şişlide otur ğunu yüz .sından politika sahasına kadar gelmiş-

dostu olamıyacag·ına go"re bun · · ·• harrır oldugu ıçın aleyhımızde neşrı- de y.üz isabetle tahmin ettiğim bir tir. 
u ıyı nı k d .. F r-· 

yetle yapmış dahi olsalar muhakkak yat yapaca yer e ışı ranşız genç ıgı züppe saldırmıştı. Bu meyanda İngiltere Lordlar Ka-
ki bize zararları dokunmuştur. Binaena ' nf e ko~ferarı;rıv~m;ğe döktufk" · .Bu kon- . Şimdi bir dÜ§Ün. Bu sefer de ou marası azasından Lord Ponsonby Mec· 
ı h h kk zd d kı 1 ı erans ar, Y n ı ransız e arı umu- Klod Farer fedaisi yaradana sığınıp lise bu hususta bir takrir vererek ye-ey a ımı a yaz ı arı yazı arı . · · t k'l d k 1 b" "k lı' 
f d ı b. · ı t p· L mıyesını eş ı e ece 0 an uyu ır Ekremin gözlüğüne bir yumruk sa\"U· ni bir kanun layihası teklif etmiştir. ay a ı ır ış sayamayız. ş e ıver o- .. .. · T" kl"k ı h' 
. . . . • munevver zumrevı ur u a ev ıne ursa be ·m .. "mden oldu· · · B ı~ 'h b b b · d L d tı ıle Klod Farerın bıze yaptıkları bu- h 

1 
b'J' ~ • r nı yuzu gu ıçın u ayı anın es a ı mucJ esın e or 

dur. azır ıya ı ır. çok üzülürüm. Ponsonby şu mütaleaları ileri sürmek-
- Ya sokak isimleri meselesi? Kürsü, aşağı yukarı, bizim e\<Vel z:ı- - Ya Piyer Loti üstadım? tedir: 

ra, 
kararı 

dürme 

- Ben Klod Farer sokağında oturu- manların kara kaplı kitabına benzer. - Piyer. Loti toprak üstünde yaşa- «İngiliz milleti mantığını daima his 
yorum. Sokak adı değişirse muhabera- Kalabalık kürsüden söylenen lifa ina- yan reel Türkün değil, kendi hayalin· lerine bükmedecek şekilde kullanma- Hi.ihisa mesele 
tım biraz karışacak ama, (Ankaranın mr. Bu itibarla Klod Farere sadece de, keııdi hesabına kurduğu ve adına sını bilmiştir. Bu itibarla böyle bir ka gibi halledilmeden 
dört kadını) gibi her noktadan bir !le- Türk dostu değil, demiyeceğim: (Türk) dediği muhayyel bir alemin nundan doğabilecek mahzurlarm sui- dır. 
zeyan olan eseri çıkar çıkmaz, 0 Jevha Farer, şöhret, hırs perisile bugünkü dostu idi. Bizimle hiç alakası yoktur. istimallerin İngilizler için varit olma· 
değiştirilmeli idi. Türkiyebin düşmanıdır da... Birinin kendi kuruntusuna (Türk) a- dığını hatırlattıktan, ve kanunların da * dı vermesini biz menedemeyiz. Herkes esas itibarile milli olduklarını söyledik 

* Selami fzzetle şöyle konuştuk: 
- Klod Farerle, Piyer Loti Türk 

dostu mudurlar? 
-Hayır! 

-Neden? 

Odaya girdiğirn zaman Aka Gündüz tasavvur ettiği bir şeye istediği adı ve ten .. sonra, .şunu da ilave etmeliyim: 
ile Nizarnettin Nazif konuşuyorlardı: re bilir. Mesela Yugoslavyada bütün Evinizde çocuğun uz, babanız, anneniz, . . ~~m ir N~fia ·ıeıt 

- Klod Farerle Piyer Lotiyi de so ka Boşnaklarcı Turçin yani (Türk) denilir yahut zevceniz... F.evkalade hasta ... tışlıgıne tayın edı 
lım işte.. 1 de yüzbinlerce öz Türke ~müslüm~n Mesela sarkorndan kıvranıyor, onun ketler Komiseri . 

Atıldım: ekalliyetleri) derler. Bunlar itibari k.a~~ı~ı~da_ ~~r gün biraz .?aha fazla c· ı ve bu istifası Nafış 
-Yavaş gelin, a~:,;;et şimdilik benim (Devamı 9 uneu sayfada) · rıdıgını ~oruyorsunuz. Gozleri çukura-4 edilmiştir. 



SON POSTA 

/sviçrede 
Matbuat 
Rezaleti 

bir 

F. R. nl f 'ola le cıkan münakaşa 

Ha ya li geniş bir spor . 
ha rir. · hakikat der si 

journal des Nation gazete
sinin hariçten para alması 

matbuat mahafilinde 
kıyametler kopardı 

Cenevrede Jurnal des Nations ismin-

L - 1tf ir * ,~atlıda otu . . d 
ali b· rup le}'Tetmediği ma,.lmı yazan spor muharrırı Sa un 

ın me h t h . 1 T • • d . t' w. za ur a mın cr ni çok iyi hatırlarız. Olımpıya a gıt ıgı-

' 

de bir gazete çıkar. Son gün· 
lerde bu gazete ~trafında bü· 
yük - bir dedikodu ve hattA 

: b~aN Norveçliferi 3- 1 mağlup edebilcceğimizi söylcmiıti. Hal
l horvcçten dört tane yiycrek işin içinden ucuz kurtulmu§

- u · Onun ıpor hakkındaki bilgisi ifte bu kadardır. 

anyanın c 
takuru maç~ 
. ait Yazdı • 

~-

Yazan : Ömer Beeim 
} benden aldığı havadislerı Tokallıda ~~ 

zar. i ste benim bildığim Sadun Gaıı· 
bin sporculuğu ve spora sarfettiği dor 
bundan ibarettir. 

Ömer Besim 

Anlcarada spor hareketleri 

Çankaya- G. Birliği 
ihtiiafı · bır tek rnaka 

dolayı ge • 

ka~ı kaJlıya ~n Galip Hakemin saatinin durması 
ulunuyoru Pil" 1 kırılsın! z. avdan dönenin yüzünden neticesi belli o -

ii~~:~eci ~~dığım ve halen de mı yan nı aç hakkında hakem 
! g~runmediğimc göre ba- komı·tesı· karar vercek 

o.<:lugu Ove · · · ns ısmını taşıma b · · 
Yok. Fakat büyük kabiliyet Ankara 13 (Hususi muha irımız-

beni görmüş olmasına da den) - Çankaya ve Gençlerbirliği ma-
:ıruı~~"'l'i..IOI"i- ... çın ın ( 4 _ 2) Gençlerbirliği lehine bit-

a rnutlaka "'--- d V~rrnek . . ŞOıudli bir atıetin is· tiğini \'e, fakat hakemin saati urması 
ıstıyorsa kendi mesafem· üzerine ilk devrenin ( 4,5) dakika faz-

ama birini bulmalı idi. di)e• }a oynandığınt, bu dört buçuk dakika. 
değild~un bu sahada bilgisi pek zarfında gençlerin bir gol atarak ilk dev 

r :ır. Sad~n Galip, şöyl~ böyle reyi (2 _ 1) mağlüp bitirdiklerini bil
lllan te:.ı~adıgına göre (alay için dirmiştim. Şimdiki durum şu merkez-
,rüyasınd ut rnaçı hariçl sporu an· de~r: Maçtan sonra hakem Hüsnü 
anesi de ab~apllll.!i ve bu yüzden ha 

atasaru ır ~a!.li genişlemiştir. Futbol ajanlığına ver?iği raporunda 
Y klubunde iken kuvvet· bu meseleye temas etmış ve: 

a ~e hesaplar yapardı. Hele ((Ilk devrenin (4:>) dakikasında 
ranara •gol:. verdim der 1 yani tam devrede (2- O) galip vaziyet· 
0 çok bol sehaveti de boşa te olan Çankaya benim hatarn yüzün-

ın olirnpiyatlar _ . den 4,5 da~ika~a bi.r .gol. yi.yerek (~:1 ~ 
~ bulundu- ~unasebetıle Ber • ilk devreyı galıp bıtırmıştır. Tabıı ı

t';llldan evv:ıu~ bır sırada Norveç kinci devreye bilhassa böyle şampiyon
ıer ınutat tah ır. yazısını okudum. luk maçında (2 • O) çıkmak başka, 
neticede :N rnmler, hesaplar yap (IJ 1) çıkmak daha başkadır. Onun 

bir skandal çıktı. Mesele şudur: Gerek 
ismi, gerek ayptığı neşriyat ile kendi
sine Milletler Cemiyetinin fikirlerini 
neşreden bir organ süsünü veren bu 
gazetenin neşriyatına da bakılınca o -
nun, aynı zamanda pek te o kadar bey· 
nelm ilel bir görüşle hareket etmeyip 
bilakis K üçük İti lfıfın, bilhassa Çekos
lovakyanın menfaatlerini müdafaa et • 
tiği görülüyonnuş. Rusyanın Milletler 
Cemiyetine girmesinden ve bilhassa 
Rusya ile Çekoslovakya arasında bir 
ittifak yapıldıktan sonra, ayni gazete, 
Moskovanın :fikirlerini müdafaaya da 
ehemmiyct vermiş. Bunun için bu ga
zetenin mahiveti hakkında son zaman· 
larda bir hayli dedikodu yapılmıştı. 

Bundan bir hafta evvel, Cenevrenin 
sağ cenah fırkalarına mensup bir ga • 
zete, on bin İsviçre franklık bir mıık· 
buzun fotoğrafla alınmış bir klişesini 
neşretti. Makbuz, bu gazetenin başmu· 
harriri olan bir İtalyan mültecisi Kar
la A Prato tarafından imza edilmişti. 
Parayı verenin de hükfunetinin Ce • 
nev~ecreki konsolosu oİduğu bu mak· 
buzdan anlaşılıyor ve ayni zamanda 
gene bu esnada sabit oluyor ki hem 
gazete iki yüzlü bir gazete imiş, hem 
de bu para İspanyaya gönüllü ted.ar.iki 
içi!l gönderilmiş imiş. 

ısviçrede matbuatın para bakırnın -
dan temizliğine fevkalfıde itina edilir. 
Bunun için hiıdise İsviçre matbuat ma
hafilinde kıyametler koparılmasına se
bep olmuş, İsviçre gazeteleri ittihadı 
ve hatta hükumet mesele ile meşgul 
olmuşlardır. Bu gazetenin neşrinin 

menedilmesi ve Karla A Pratonun hu
dut baricine çıkanlması etrafında gü -
rültü hala devam edip duruyor. 

Ediplerimiz 
Ne diyorlar? 

( Baştarafı 8 inci sayfada) 
ıtıdırrn orveç maçını bize 3 • t - - .. • 1 · 

t 
... ,.._ ıştı, Sadun h 

1
• t h . için bu hatayı uezrıme a ıyor, vıcdan "4 <.öhğı un aya ı a mm V . . hk' . şeylerdir. Piyer Loti bizim inkılapçı 

en dört ~gul ederken biz Nor - azabı duyu~orum. azıyetın ta ıkı- bakımımızdan bize düşmanlık bile et-
Eca k gol Yiyerck işin içinden ni rica ederım.>> miştir. İstersen artık susalım. Bir ölü 

Urtulrnuştuk. . Ajanlık bu raporu romtakaya hava- için bu kadarı yeter. 
8Porda he le etmiş mıntaka bunun üzerinde dü- _ Ya sokak meselesi, levhalar oldu 

O· gn . r zaman haddimi bill· ' 1 .. h' t ' h · · .. , "'nı~ hayaı· . şu"nmu"~· sa a ıye ı arıcı gormüq g·u gı'bı' duracr>k mı? 
"'Jf mın hala öl üsünü T • • • • •· " ç Merkezi umumıye havale etmıştır. Ra- - Sen gazıetelerin palavrasına bak-

i- · ~ırnların şeklini kims be por halen merkezi umumidedir. Mer- ma, onlar her zamanki gibi bu işi rle 
O ga1~ ~tbı ben de beğcnmi or~ın. kezi umumi bu işi F utbo1 federasyonu k~vrayamayarak ver _Yansın okuyorlar. 
;t ın~~b!Yetten berab .ı · · Yd.. k 

1 
.1 Türkiye hakem ko 't . Hıç Klod Farer sokagı levhası kaldırı· 

-~ğlub· erııge uşen, ana ı ı e mı esme 1 ? M h'tt' Üstündağa ' lk .. · 
lnuhtelit~y~~ t~likelen geçiren bi hava le edecek ve meselenin hall i ha- .ıl:. ~ı· . u ~:eğim bu ı~v~ g~~:u~ 
Ben sa~-- ırnın yaptığını bilıniyo kem komitesi tarafından yapılacaktır. ~mlt .~ rı~.a tüne yald~zlı harfi=~~ :un 

:ın d "'-~C Galatasa G.. yu sun, us .• 
Ji an Sa gazetede on hrayli.f- ukneş Selim Tezcan ları yazdırsın: Bu sokağa gelecek Türk 
P' adu mu te ta ım . . b' 'b t ıs d' ı 

t lir n Galibin Fener • Gün B hafta lik maçları teh:r edilecek . nesıu:nne ır ı re o un ıye a.rsıu u 

ik 
ı dalayısile rtada eş U ' sal bır ahmak olan Klod Farerın cıdı 

ı takım 0 mevcut o· F'k .. mucibince .. .. · · · Ey b' d ı k ŞekiJd oyunculanndan hiç değil ı ·s~ur d C 
1 

pazar gunu ya- verılmıştbır. " nk" ızK1end sFonradge ece 
lak . e takım b .

1 
• . . pılması ıcap e en a atasaray - Fen er- nesiller, ugu u o arer en son-

ıstctniştirn. yapa ı ecegını an bahçe _ Beşiktaş - Güneş takımları a- ra gelecek Klod Fareriere sakın inan· 

lin şu . rasındaki maçların havanın bozukluğu mayın!• 
etnedlği dveya bu kulübü tat - .... den geri bırakılması iht' }' Hatta ben sade Klod Farerin değil, 
Utsaray nF e hllla ısrar ederim. ~uzun ıma ı var- Fransanın büyük düşmanı olan Kle-
takımı~ enerbahçe, Beşiktaş, ır.l b 1 F tb 1 A. b . h manso adına bile bir cadde açılmasını 

a..ltınd rı bu oyunları kendi stan ıc.: u ~ .. ıa~ u ış ak- gelecek nestllerin menfaati narnma is· 
tınin ed·a ~yrı ayn yapmalıydı· indaki rarını ugun üplere bildi- tiyorum. 

d -ii, ı.unıyen :şu veya bu muh receklir_. ______ _ 
SZlOr :.veya bu kulüb ve neti- ---
~i nnıa arı urnumiyesidir. Sadun Manav iken 

F'. lt takrnanıazlığ, geliyor. 
diyen be ırnı ıçın vasat bir takııı:1· Milyoner 
'nın be~ değılim. Mnamafih Son 
eden s;:rn :?eznrctim altmda in· Olan Adam 

(Ba~tar.afa 7 inci sayfada) 

Kemal Tahir 

Fransız 
Dip/omatları 
ısrar ederlerse .• 

(Baştarafı 7 inci sayfada) 

.::)ayfa S 

Doktorlarımızia bir mülakat 
Darvenin iddiala rı nı 

ispat eden keşif 
Mazhar Osman inanmıyor, Fahreddin Kerim aslımızın 
Maymun olduğunu ispattan ne kazanacağımızı soruyor, 
T ~vfik Sağlam bu işte ihtisası bulunmadığını söylüyor 

Yazan: Nacl Sadullah 

lnJan ... ve Maymun 

cDarven• adındaki mejhur allime· 
nin insanların tek.Amül etinit birer 
ma~mun olduklannı iddia eyledill ma 

lfımdur. . . 
Ona bakarsanız, büyük dedelerınu-

birde ahlaya oflaha yanındakine dert 
yanıyor: 

- Bıktım bu §işmanlıktan!.. İki üç 
kilo atabilsem, doktorlara verdiklerim 
den fazlasını tıkaralara dağıtacağım!... 

zin, büyük dedelerinin, bü~~ dedele· 
rinin büyük dedelerinin buypk derle
lerinin büyük dedeleri maymunm~. 

Evvela tüyleri dökülmüş, sonra bur 
nu büyümüş aklı türlü türlü fesatlık· 
lara ermeye' başlamış. Ve en nihayet 
biçare hayvancağız insan olmuş. .. 

Bu iddiaya inananlar da var gulen· 
ler de ... Fakat kim ne derse desin, may 
mu nlar la uzaktan, yakından bir kar 3-

betimiz muhakkak. İçimizde maymun 
suratlılar var. Maymun iştahlılar var. 
Maymun tabiaHiler var. Bir şampanze 
kadar kıllı olanlar var. Hindistan may 
munları gibi ha bre ceviz kıranlarımız 
var. Şebek gibi cambazlık edenlerimiz 
var. Hülasa, var oğlu var ... 

Bunca delail yetmiyormuş gibi, ~im· 
di de, Roldeller enstitüsünde çalışan 
bir doktor, bizim maymundan azma ol· 
duğumuzu isbat edecek bir kuru k:ıfa 
bulmuş. 

Bu kuru kafayla beraber tezini "ja· 
zıp ortaya atınca, akan sular duracak· 
mış, ondan sonra, meclisierimize _ sö· 
züm meclisten dışarı - bir ihtiyar may
mun girmeye görsün. Hemen biribirl· 
mizi dürtükleyip: 

- Öp büyük babanın elini! diyece • 
ğiz! Kimbilir, ihtimal: 

- Öp babanın elini! Tabiri de, bu 
sahneyi tahayyül etmiş bir faninin ese. 
ri dir! 

Maamafih, ben hiç eseflenmiyorum. 
Sanki öptüğümüz bütün eller, bir may 
m un elinden daha mı şirin? 

* 
Tevfik Sağlam, bu işte ihtisası ol

madığını söylüyor. Mazhar Osman ise 
bu husustaki sorgumun cevabını söy
lece veriyor.; 
-Dünyanın en küçük beyinli mah· 

lfıku balıktır. Hayvanlar içinde, dinıa· 
ğı insan dimağına en fazla benzeyen 
de maymundur. Fakat aralarında ilk 
bakışta göze çarpacak kadar geniş 
farklar mevcuttur. Bir maymun bey
ni, insan beyni şeklini almış olabilir. 
Fakat yüz binlerce asır süren tekem
..... iillPrrlen sonra ... 

rence, böyle bir iddıayı isbat ede· 
bilmek te mümkün değildir. Çünkü e-

Bir diğer akıllı da, hel'§eyi öpmek 
merakı var. Halıyı, duvarı, tablaları, 
hülasa eline, önüıie her geçen ~eyi , sev 
gili kucaklayan bir aşık gibi koklaya 
koklaya öpüyor. 

O sırada, M. Kemalin yanındaki has 
talar çıkıyorlar. Önlerinde 70 lik b ir 
ihtiyar var. Biçare bitkin bir halde. 
Müthiş te sinirli: 

- Film im alınacakmış! diyor... Si
nema oyuncusu muyum ben? Ne filmi 
aldırtacakmışım ? Alimallah bu dert
ten öleceğimi bilsem, girmem bu :şe! 

Ben acı acı gülerek düşünü~·orum: 
İnsanların maymundan gelip gelmedik 
lerini anlamak için delik aramaya ne 
hacet? İçimizde böyle malıluklar var
ken, onları nümune diye göstererek, 
soyumuzdn maymun değil, eşek bulun· 
duğunu bile isbat edebiliriz! 

M . Kemal, beyanat vermekten mene 
dildiğini söyliyerek lfıfa girişmiyor. Fa 
kat Fahrettin Kerim bu sorgumu da 
cevapsız bırakmıyor, ve: 

- Bugün, diyor, ıstıfa nazaryie i, 
tckamül nazariyesi mevcuttur. 
Vakıa maymunlada insanlar arasm 

da morfolojik karabeller olabilir. Ve 
bu noktaya kadar, Darvenin nazarive 
sini kabuı edebiliriz. Fakat daha ileri 
vannanın manasını anlayamıyorum. 

Hem günün birinde, maymundan gel
me olduğumuzu isbat etsek ne çıka · 
cak? • 

Bence bugün insanlar içinde, may· 
munlardan daha budala olanlar da, 
maymunlar arasında insanlardan daha 
zeki olanlar da vardır. 

Bu vaziyet kal'§ısında, Darvenin id· 
diasını nasıl haklı çıkarabiliriz. 

Maamafih ben, bütün bunlara rağ· 
men, beşeriyetin, bugünkü mevkiin -
den çok daha ileriye varacağına kani· 
im. Bugünkü insanın verim kabi liyeti· 
le, eski insanın verim kabiliyetini mü 
kayese ederseniz, alacağınız neticeye 
şaşar kalırsınız. Eski ve yeni insan ara 
sındaki fark, bir maymunla, bir insan 
arasındaki fark kadar geniş!.. 

limize geçebilen kemik müstehaseler· 
le, höcrei dimağiyenin en ince biyolo
jik tekiunülünü istidlale kalkışmak 

doğru olmaz. 

Bu bakımdan, maymundan gelme ol 
duğumuzu kabul etmemiz mümkün -
dür. Ancak, bunu böylece kabul etti
ğimiz takdirde ne kazanacağız? Oıası 
meçhul... 

- İnsan dimağı biraz daha tekamül 
ederse neler yaratacak dersiniz? 

Veril d .r •. s~tunlarında böyle bir 
Ayni za ıgını de inkar etmiyo -

bır takım :anda. C. F. R. için va
kcı:ni değfli lncnın yanlış olduğuna 

n, bir Sprn. C. F. R. takımı bir 
arta b' gore elbc ' ır Arsenal olm:ı· 

~ş • F'en lte vasat bir takımdır. 
dıye bu et krnuhteliti ile berabere 
kıtnı d a ırna ille Avrupanın en 

dun Gaircek değHız ya ... 
bbir kö ('Sr~:ikaye ettiği gibi sta • 

riıkte stad e rnaç seyreder. halk 
ç hakk YOrndan çık~r kl"b" • n ında fık' I ' u un 
trlada p . ır er teati eder son 
b· arıs Bel • 

}3 ır Pnstah - grat mnçını soy 
aıan Citrne~~ğ~de SÜtlü kahve i· 

tüm, vaziyetimi bugüne kadar sürük· 
ledim, ve nihayet dört ay evvel iflas 
ettim. 

Şimdi H yaşındayım, hiç nevmit 
değilim , manav çıraklığı ne başladığıın 
işe bu sefer bir manav olarak dôndü."ll, 
kısa zamanda kayb~ttiğim 4 milyonu 
son meteliğine kadar ödiyeceğime e _ 

m inim. 

Dirad i le konuşan A~rikan gaze _ 
tecileri 7lı yaşındaki bu adamın azmi
ne havran oımuslar, ve bu ihtiyar ha • 
linde ·zerre kadar müteessir ve meyus 
olmadığına ~aşınışlardır. 

3 - Bütiin ekonomik ve mali mürıa
sebetleri kesrnek Ye yeni pazarlar. ve· 
ni ;mali şartlar içinde çalışmak imk~nı 
vardır. Vakıa Türkiyenin Fransa ile 
büyük mali ve ekonomik münasebeti 
yoktur. Fakat bunu bir ev kiras: ) ü
,zünden koca Midılli adasını topa tut-
1llak cesaretini gösteren Fransa m ikya· 
smda düşünmelı ve neticeleri ona göre 
)ıesap etmelidir. Hülasa k:iltür, san'at 
ve mali \"e elı:onomik miinasebetlerini 
Türkiyt-d"n kt-sen bir Fra!"'sa bu vaıi 
yeti birkaç meydan harbini kaybede -
rP-}1- ıilde edPm(> .. 

Hele eski bir knfatasiyle, insan bey 
nınin maymun be~·ninden geldiğini :s
bala kalkışmak, kuş beyinli kimselere 
has bir idda sayılır! 

* 

- Bilir miyim ben? Onu da Jiil Ver 
ne sorun! Benim hayalim o kadaı· ge· 
niş değil. Fakat muhakkak ki, o takdir 
de, insan ruhundaki iptidai nüveler 
hayli im·elecek! 

- Yani? 

M. Kcmalle de göı üıımek istiyorum. Fahrettin Kerim gülüyor: 
Onun mun) ene odasiyle Fahrettin Ke- ~ Yani dünyadan akşamcılık itiya-
rımin muayene odası karşı karşıya . İki dı kalkacak. Ve biz Hilfıli Ahzer içti· 
s:nin has aları da ayni salonda sıra malarına meydan, Hil' li Ahzarn kay
bekliyorlar. Fahrettin K<?rimin kaprı:; ı dolacakları )azmaya vakit, defter, ka· 
nçı ldıkça beyinleri, sinırleri, hisl<?ri, lem yetiştiremiyeceğiz! 
M. Kemalin kapısı açıldıkça vücutları Ben de güldüm: 
sakat olanlar ayaklanıyorlar. - İlahi üstadım! Bir de: c:l-IaYaliır 

Bir sak::ıtm yanına ilisip delileri sc..y gcni~ rlı>ğıl!• dersin! 
rediyorum. Cılız, hasta bir kadın, ikidel Naci Sadnilalı 1 1 nıaçlar hakkında . Sad ri Ert e ın 
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Bugünkü Program 
15 ikincikinun 931 

{ 

ts'l'Aı,nuL 

Ölle nesriyata: 
12.30: Plfi.kla Türk musiklsl. 12.50 'Hava

clls. 13.D5: Pl.lkla ham müzik. 1S.25: Muh -

tellf plô.k n~rlyat.ı. 

Aq&•ı ııeııi7atı: 

18,30: Pllikla dans muslklsl. 19,30: Spor 
müsahabelerl: Eşref Şefik tarafından. 20: 
• Vedla Rıza ve arkadaşları ıarafmdan Türk 
ınusiklsl ve halk şarkıları. 20,30: Cemal Ki

mil ve arkada§lan taratından Türk mustklsi 
ve halk şartılan. 21: Saat ayan ve orkestra., 
22 : Ajans ve borsa haberl.ert. 22,30: PWEla 

sol olar. 
BUII::!Ş 

ll: Orkestn... 11,35: Rcmıanya opet'Ul.

1 

21,45: Haberler. 
IIUDAJ"F.ŞD 

ı '1.30: Akor'dl,yon ha valan. ıs.ıs: Salou 

orkestrası. 19,30: Opera. 22,30: Dans pllklan.

1 
23,5: Pliik neşrtyatı. 

PUG 

1'1,5: Kuartet. 19.10: Pl.ft ~yatı. 19,31: 

Prag Jaırnavalı. 20,30: Brnodan naldl. 21: 

Ortestra, 22,25: Pilt n~tı. 22.45: Bmo

dan nakil. 23: Rusya haberleri. 
VIYANA 

11;30: Askerl bando, 2ıD,~: Operd ausl-

klsi, 23,35: Viyana senfont orkestra. ı 
VA&Ş.OVA 

16,30: Şarkılar, 17: Schuınandan parçalar, 
18.-: ş:ımıar, 19,~: Plik nqriyatı, 20,15: 1 

Opera, 22,30: Kısa temsil, 22,45: Pliik ne~ -
tlyatı. 

İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
14·1. 1937 

Türk Dtvlet Bel'çJ.n 
ı.. Lira 

'IJ. '1,1 T. B. 1 22, 7S ~ " 1 Hulne B. 45,UO 
S '7.1 T. B. II 21.2:5 o.ll8l IAIIIra ts. i» 
~ 7,1 T. B. m 21,~) 

Devlet lleaıUy.U.... Berçlan 
Ura Lira 

n1 V7.7S ı Anadolu I1'eilS6.3U 

•u ......._ 95.ea l bsfmt M 39.2S 
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ÇDID 
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618.00 
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o •• 225 
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NAKtr .... .... .... ~ 
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28. J 

ı Dolar 1i 6,GO W Dnhml ~2. ı) 

ı İsterlin 622.0.l 20 Leva :..4 )() 

20 Llret ~s.vJ 20 Ley 14,o~.J 

Borsa Dışmda 
L.IL LE. 

Kredi Fonsl.ye MlibadU Bon. uıJ.~) 
00,00 -188l .enest OO Ga_,u • ll O,OJ/ 

1903 • l03. Altm 1042 
97 ,O o~ Mecld1ye 1911 • 

Sıra Mnkellefin 
No. lsmi -1 Hüseyin 
2 Agavni 
3 Buri 
4 Adil 
S Nuri 
6 Adil 
1 lbralaila 
*' ls.aıil 
g Alnaet 
ıo İsmail 
11 M. Ali 
12 Şinasi 

13Yusuf 
l.f Ali Riu 
15 Emia 
t6 Adil 
11 AbduDah 
18 Emrullah 
19 Mehmet 
20 Abdullah 
21 Nazmi 
22 
23 
24 

" Kemal 
KAmil 

Terzi 
Kahveci 
Hel•ac:ı 
Kabveci 
K un duracı 
Ekmekçl 
Bakkal 
Berber 

" 
Ço~ 
Berber 
ŞoflSr 

Hall aç 
Kömürcü 
Takun,. -ci 
Dokuml ı 
Kahveci 
Manav 
Terlikci 
Sucu 
Kömürcü 

" Sobaa 
Tatheı 

25 Pavli T aşcı 
26 Hasan SeE zed 
21 Halil Dokuma~ı 
28 lbrahim Ekmekci 
19 İzzet Bakkal 
30 l.ınuail Arabaeı 
31 Süleyman Aktar 

Y a r ı n k :1 p "r • w r a • 
16 İkincikilann 931 

32 Supbi Kahveci 
'--.---·-•-• ........... •"*•-•.-• .. • ... •.-• .. •.-• ..... • .. •.-ri.. 33 Mehmet Salib Marangoz 
ra!ından bir temsil. 2U: 'I'tirk muslkis1 hey'- 3 H K 

iSTANBUL 4 üseyiıı unduı-acı 
Ötl 

,_ eti. 20,30· Münlr Nurettin ve arkndnşian tn- 35 e neıp"..,.n: · Hüs~yin Helvacı 
12.30: Pli\ltla Türk muslldsl. 12.50: :n::ıva- rnflndan Türk musiklsl ve halk şarkılan. J6 İbrahim Kahveci 

til. 13.0S: Piüla hafif m\Wk. l3.25: Muh _ !!1: Saat ayarı ve orkestra. 22: Ajans ve bor- .,.7 J CeYdet A~a 
telif plak neşrlyatı. sa h.ııberlerl 22,30: Piyano ve Ş:w konscri: 

38 
T 

ı ~•ft• Nurettin F otografcı Akp.m ueşriyata: St.üdgardlı San'atkilr P ya • ...,.. Bayan Ger-

18.30: Güneş klübünden naklen Bay Hıfzı trud Spahn ve Boprano Bayan Jüllyc Maler 39 Kenan Şoför 
Tevfik tararından E"'cblyat. h a.kk.lnda kon- taraflarından Şubert. ve Brams'dnn bir kaç 4J Recep Bakkal 
ferans. ı o: Şehir Tiyatrosu komedi kısmı ta-

1 
parça. 41 İbral!im Kalıveci 

( Em lik ve Eytam Banka ~• J ı. ________ ___ 

KİRALIK EV 
Ssas I" '"'· Mevkii ve nevi 

C. 2 l Bakırköyünele Cevizlikte Hamam sokağında eski 56 ye
ni 66 No. lı eY (üzerindeki No. ll 52). 

Oepozito 

31 liı·a 

Ta fsilau yukarıda yazılı ev bir. yahut üç sene möddetle iiraya verilmek 
üzere açık arttırmap kooulmUflur. 

İstekiileTin ihaleye müeadif 22 ikinci Unun 1937 tarihine müsadif Cu~ 
ma ~iinü saat lO da fUhemize ııelmeleri. (439) 

-

Ziraat 1 ekaletinden: 

.(2 Ahmet Sucu 
43 Nazım Tütüncil 
44 Ahrnd Ye Mehmet Berber 
4j 
4~ 

47 
48 
49 
50 
51 
sı 
5J 
54 
M 
56 
57 
58 
59 
00 

Muttmıp Aktar 
Sa,ih Eikici 
Tana OCum:u 
Halim 
Tahsim 
Ahmet 
Recep 
Sali b 
Tallir 
Sefer 
Mutafa 
SüleymaD 
MUstafa 
Şevki 
Şükrü lamail 
Ali Kea:ıal 

61 Ahmet 
62 Emrullah 
63 Şerafetti» 
64 Salih 
tf5 
ö6 
67 
es 
69 
70 

Cafer 
Te\fik 
Ahmet 
Hasan 
Yusuf 

lbrahı" 

Mar .. goz 
Maan 
Marangoz 
Kahveci 
Berber 
Bak~l 

Kamircl 
Ma av 
Berber 
Tekneci 
Berber 
Aşcı 
Boyacı 

Kömürc6 
Kömü ·ctı 
Takkeci 
Süt cu 
Kr hveci 
M akkip 
B k .... ı 
At tar ı 
Tati1u 
M ana,. 

Ticaretlwane adresi 

Ereğli M. Millet cad. 405/1 
Arpeı iai ç.,.. -.eydMn 28 
Guraba: Aksaray cad. 227 
Uzun Y...E Yayla S. 17 
Sennet ÇaVUf Topkapı Ca. 161 
Ahmet KAlaya CerrahpafR 116 
Sennet Ça•111 T opkaps 153/1 
Hatice Sultan .Fevzi Pqa 33/1 
Mwatpap Safotu C. 2S 
lC iı ...ti M. Mtheılar Ca. 28 
Hatice Soltm Siteti So. 12, 1411 
Muratpa.p Y usufpap camii 23 
Hoca Uveyz F evm Pqa 83 
Şelı Resmi Miistakim zade 37 
Beyceğiz Ni,anca 35 
Beyceğiz Saray ağuı 33 
Hoea Heyrettiıa Kethiida 1 
Ereğli Büyük Saray meydanı 90 
Selçuk Sul bm Topkapı 18Q 
Ereğli Tatlı kuyu 55 
Dar tekke S 

, " , 
Dar Saray meydanı 36 
Melek Hatun Mevlanekapı 132 
Merkez ef. Balıkh 6 
Selçuk Sultaa 183 
Selçuk Sultan Topkapı 152 

" , " l.ıf6 
Kazgani Sadi Sütüklü 8/1 
Y eniballçe hastahane ead. 7 
Ereğli Saray meydanı 38/1 
Beyazıtağa Aksaray 1 
Sermet Çavyt Topkapı 153 

Beyazıtağa Koledibi bill 
Ereğli Millet Cad. 441 No. 

" " " 381, 383 
Kariye F ev ri Paşa 248 
Mesihpata Llleli 6/2 
T akyeci Maltepe 36 
Ereğli Saray meydanı 34/l 
Merkez ef. Çırpıcı 2011 
Sermet Çavtıf Topkapı 155/f 
Muratpaşa Topkapı 64' 

" " 
lO 

Guraba Aksaray 142 
Muratpaşa Horhor 84/1 
K.atip Kasım iskele meydanı 9111 
Guraba Horhor 52 
Ereğli Saray Meydaaı 26 
ŞehremiDi Mftstakim zade 27 
Karabat Löküacüla 1 
Una Y auE ~cidiye 1111 
Kitip Muslihittin Cur ...... 74 
Derviır Ali N-ettin tekkeıli 5 No. 
Kirmuti F at:iıJıt Ca. a5 
Hatice SUltan F eni P. 290 
Karabat Melek Hatun 62 
Moratplfa Topkapı 71 
KAtip Kasım Bali 35 
Muratpata Topkapı 87 
Karabaş Melek Hoca 88 
Nesli,ah Sarmaflk 5 
Muratpaşa Topkapı 55 
Kırkçeşme Şeluade 122 

" " 
98 

Kirmasti Fatih C. 45 
Kızıltaş Laleli 152 
Mulıtesip İskender Esiri Ali P. 40 
Ereğli Saray meydanı 26 
Kızıltaş Laleli 115 

Senesi 

935 
933 
933 
935 
933 
933 
933 
935 
933 
935 

" 
933 
936 
934 
935 
935 
934 
936 
934 
934 
936 
915 
934 
93S 
{t34 
{134 
f)'j4 

MJ 
J33 
933 
935 
934 
A34 
934 
936 
936 
035 
935 
933 
933 
933 
934 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
9M 
93S 
936 
931 
933 
9.16 
g36 

9J5 
935 
933 
933 
933 
935 
9JS 
933 
935 
935 
936 
933 
936 
936 
934 

-8 
7 

11 
4 
7 

23 
19 
14 

1 
tS 
14 
to 
24 
14 
3 

14 
52 

1 
22 
5 
1 
4 
7 
o 

14 
22 
10 
7 
2 

17 
2 
5 

32 
3 

28 
21 

4 
60 
20 
19 

• 
2 

21 
3 

17 
23 
6 
9 
o 
1 

16 
15 

1 
2 

10 
8 

28 
9 
6 
9 
2 
7 
8 

19 
19 
9 

18 
10 

4 
4 

31 

-96 
90 
40 
73 
74 
02 
80 
50 
%0 
24 
48 
20 
84 
71 
86 
35 
so 
80 
so 
25 
72 
14 
08 
81 
78 
68 
25 
26 
73 
00 
80 
90 
40 
00 
o8 
49 
J4 
48 
40 
80 
76 
60 
78 
36 
10 
30 
()() 

85 
'10 
22 
S4 
41 
09 
06 
86 
98 
18 
30 
00 
94 
25 
63 
25 
32 
66 
29 
05 
58 
IS 
04 

Yüksek Te orta ziraat ve Ziraat Makinist mektehi mezunlarmdaa 
olup ta Vekiletimiz teşkilatı haricinde çalışmakta bulunan ve yeni 
açılacak ziraat işlerinde vazife almak isteyen meslek möntesiplerinin 
tlçer kıt'a fotoğraflarile mezun bulunduklan mektebi, mezuniyet ta
rihlerini, timdiye kadar üzerinde çalıştıkları resmi ve buausi vazi
fe ve ifleri ve bu vazife ve itlerden ay:ılma sebepleriDi ve ite ~laf
lama ve aynlma tarihterini ıöateren bir beyannameyi m, i.atidaya 
bağlıyarak tez elden V ekiletimize göoderme:eri ve muvazzah aci
resleribi bildirmeleri ilAn olunur. ".H, '!''\.56, 

Yukanda isim ve adreslerile vergi miktadarı yaz.alı mük.ellefl. ifleriai terketmit ve yeai it •• 
bildirmemit elduklanndan namlarına tahakkuk eden kazanç vergilerine ai& ibkraameleri aerek 
rekae ticaıetgihlan mahallinde tebliğ edilmek üzere aranılmı4 ve bulunamalilif olmaamclaa dolafl 
muhakemeleri kan~ıt 141. inci maddesine temluııt ttblii ........ biDI olmak Dere Dili 

-----
MIDENIZE 

dikklit ve lYl HAZI!\1 ediniz. 
Çabuk, iyi çi~nemeden yemek 

yıyeııler, fazla bahımıtlı ve bıber 
li yiyenler, bılhassa içki içeıılel' 
midelerini tahriş ederler. Ve EK 
ŞlLlK, HA?.JMSlZLIK. rı~rlrk Ye 
bnş dönmeleri hissedericr. 

MAZO ... MEYVA TUZU 
HAZ1~1SJZLIÖ1, MIDE EKŞILIK 
ve YANMALARINI Glf>ER1H. 
II\TJ\:IBAZI defeller. Bugllndcn hd 
şı!'t: tioAZON a.ııııı.. llr{ ,r rııfr
ıııa iı m slıtl'lzuri!t kıyıt lt"luıi 
etıı eı.. 

M A Z O N isim, H O R O & marwına dil.::kat. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• Idare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki tubeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yanamstanclalti fUbelni 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamekitı 
İstanbul \"e Galata subelerinde 

kiralık k::ı alar. 

Ziraat V ekiletind 
Sivil ve askeri aaıaat mekteplerinin makine ve 

lanadaa m~zun veyallut ta çifiliklerde ve ziraat 
traktör ve ziraıt ..kiaelerini kullanmayı hakkıyle 
ta yeni açılacak ziraat itferinde istihdam olunmıya tM 
dan sanat mektebi mezunlannm şahadetname 
nin ehliyet vesikalarını ve her iki kiSlm taJibin de 
bulunduklan işlerden almıf olduklan hüsnü hizmet 
kıt'a fotoğraflarını bit istidaya beğhyarak tez eideJI 
göndermeleri ve movazzah adreslerini bildirmeleri iliJI 



a cakta tedhiş 
klere karşı A ·ap ve Taşnaklardan 

çeteler hazır anıyor 
~Baş tnrnfı 1 · · d i dan rn ıncı snyfndn) ı dık!arı söylenmekte r: . . 

, R \l:'rekk~p olduğu haberleri 10 Ti.irk tev~f ~Idi . 
lk ın eyhanıy.e ınıntakasındaki Halep, ı 4 (Hususı) - Re~hanıye· 

b:r fe~k~lad~ sinirlendirmi~- de te1.ahürat dolayıs~yle .o? Türk te_~
. hudı enın dağuracağı C· k if edilmiştir. Beş Turk ıçın de !evkıf 

JSON POSTA , 

Hey'etimiz yarın vega 
Pazara Cenevreye 
Hareket ediyor 

C& tarnfı ı inci sayfada) 
keptir. Nurnan Menemencioğ3unun bu 
gün Ankaradan ~lmesi beklenınekt~ 
dir. 

Ajansın tekzibi 
İstanbul, ı 4 (A.A.) - BaşvekH İn

önünün Genevreye gideceği hakkında 
çıkan haberler tamaıniyle asılsızd1r. 
Cenevreye Haricive Vekilimizin riya
set ettiği heyet gidecektir. 

Yor. §ımdıden tay ne imkan go- kararı verilmişse de bunlar henuz ya· 
Şapka i kalanmamışlardır. . • B .. 1 •. Z. f 

~ P. t4 <Ju~~n~>er nrtıy.?r - Bir Yunan gazetesinm haben u un :..~ıraa 
•ındeki sı - Kurtdagı ve . . Menıurlarının 
ltcketı ~ıntakalaroa şapka g y Belgrad 14 (Hus.usi) :-- Vradını 

be d gıttikçe tevcssü etmc!de muhabirinin öğrendiğıne gore Sancak Maaşla rı na zam 
en res~~ U?.amaktadır. Bu hu- meselesinin halli için Suriye ve Lüb- (Baştnrafı 1 Inci sayfada) 
ınış, ~p~ rnak~mat revkalade kuş nanın dahil olacağı konfederatif bir kanunla Vekalet devlet te{lkilau ıçın-
ftuılk a gıyılmcme . . . K .. t . k b k fed . ına t hd' sı ıçın ur rejim tesis edılece ve u on era&- de memleketin ziraat ve orman sıya-
;ır, Halk e buıt~:~d~~~urmıya ba~- yon Türkiye ve Fransanın müşterek setlerinin tatbikına ve bu mevzulara 
f-trnernekte ve şapka er~ ehkemmdı- himayeleri altına alınacaktır. giren işlerin iktısadi vaziyederine gö-
J kte<}' gıyme le e d" l . . . lfa t ır. FranSIZ Ip omasısmm re tanzim, ıslah ve te{lkilatlandırılm&-
dat, e,~hiirnt Y?Pınnk istediler dikkatsizliği sına ve ink.işafına ait işleri yapmakla 
rı tarafı (~lu U.:ıı) - Suriye gazc 

4 
H ~ San k mükelleftir. Kanunda Vekaletin teşkil 

~ gıbı b:z il~ Irak gazetecilerine Belgrad, 1 ( bu~us~ -p tit j edeceği dairelerin göreceği işler ayrı 
h lfaktak ı S urıyel i şahıslar tara meselesini mevzuu a se en Fe C: ayn gösterilmektedir 

ktuplar ı .. uriyeli mualılimlere urnal gazetesi bu meseleden ransa ı- • . . . . 

d ı gonderilmiştı'r B ... l T" k' ·n ara•ının açılması fran- ) enı kanunun hususıyetlerı şun-
a r., ı_ta S . u me.-. e ur ıyenı " 1 dı 

b <lJ\ Uri h' 'kka . ı··· . b' ar r· ulunuı . Ye ıe ınde tezahü· sız diplomasisinin dı t ız ıgının ır · 
Parçası:~~~ ~e Sancağın Suri- neticesi olduğunu ehemmiyetle teba· . Evvelce halen işgal ettiği derece

sıle olrnas ugunun bu tezahüra- ruz ettirmektedir. Mezklır gazete bu nın maaşından fazla maaş almış olup 
t noktai n~- Sancaı: hakkındaki ihtilafın dostane bir şekilde hallini is- da bu te,kilatta mafevk kadrosu bu--
~-için büyU~a~ına1 muzahe:,et et • temekte ve bu ihtilafı lüzumsuz telak- lunmadığı için mBBflarına zam yapıla-
1~i ist . ev ellere muracaat ~zı S etunıştir. Bu tahrikfıt _ ki etmektedir. . mamış, kıdem ve ehliyetleri itibarile de 
!ptal \ıbrfye]~ muallimler .bir~a~-:n Rüştü Arasın Belgrad yolile Cenev- terfie müstahak bulunmuş olanlardan 
,~_ e elerın· k h k d - · h b r almmı~tır G ""tl tezah" l so aklara çıkarmış reye are et e ecegı a e · en az > yıldanberi ayni maaşı almakta 
ılrıtşlard:rat Yilprnaya muvaffak Yunanistan Konaeye Milrabhas bulunanlara birer defaya mahsus ola-

) ~Yha . Göndermiyecek mi? rak işgal ettikleri derecenin bir derece 
~~~ 14 oıı:~c.~e tctbiş . Şehrimizde çıkan Ruınca ;azetele· yükseği maaşı vermek Ziraat Vekili 

1~~\in . dükk~~ar~ Reylhanıye::le re Atinadan çekilen bir telgrafta ayın nin salahiyeti dahilindedir. 
~thıc:ı h"k npa ıdır. Ka- U 'll 1 Ce B '-ln.j • -:t u ürn sürm kt d' 21 inde toplanacak olan ını et er - u Kanunun mer'iyetinden itiba-

,_ ~eyt b.. e e ır. M" Vna, ı 
4 

( snıağa hnzırlnmyorlnr miyeti Konseyine Yunanistanın ~- ren bir yıl içinde ve bir delaya mahsu• 

1
ta J soo ~ususi) - Hnlep ve ci- rahha~ göndermemesi ihtimal dahı- olmak üzere Orman Um um Müdürlü
ı Rcyhnni adar Arabın tes lih edi- jlinde bulunduğunu Yunnn matbuatı- ğüne J 00 lira maaşlı bir müteha!sıs, 
~asmağa hazırlan - nm yazdığı bildirilmektedir. 80 lira maaşlı bir müşavir, 70 lira ma-
1ıe ilkokuı . aşlı bir hara müdürü, memurin kanu-
fVe (H ıUnda çay ziyafeti \ Sun'i ipek fabrikası için nunda gösterilen kayıtlara bakılmadan 

Ususi) KA • • l ki ıleşinc· - azım paşa o-ı IStim a er tayin edilecektir. 

d 
ı sınıf taleb 1 . ·ı b'l . . k ] b e Öğrendik} .. e erı aı e ı gısı Bursa (Hususi) - Cemlikte inşa Yeni anun a ütün müdiri umu-

gö ternıek erkını bizzat büyük- edilmekte olan sun'i ipek fabrıkasının milerin maaşları 90 liraya çıkanlmak-
I b. ma sadile okul salo- k tadır. Ayni zamanda bütün ziraat me-

ır ,..
8 

genı'şletı'lmesi te arrür ettig·inden o 
:w y ııofrası t . . . 1... ertıp etmı~ter - 1 · · 1 k b l murlarının refahlannı temin edeceK . civardaki arsa arın ıstım a ine a\' an-

lu! ba .. ~ mıştır. Bu civarda zeytinlikler de bu- ufak tefek zamlar yapılmıştır. 
hr~inin~g~~trneni Necati aile bil-ıyılıkJ . d lunduğundan bunlar da islimlak edii-
hazır bul erın en bahsettikten mekte ve kestirilmektedir. 

Eski Türk ve Macar milli 
rr.usikileri birbirinin aynı! 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
lk ek unan talebelerden bazı-

·~le " ır ta f şıır okumuşlar ve da-
ra ttıdan lk 

l ll<ltn' ,. 8 ışlanınıştır. 
ımı ve ") 

ıtı he g enceli geçen bu 
tn okurları h d . f" 

~tnlrıun et . . em e mısa ır-
nlıştır. 

·r~-
k 

0 atta zelzele 

rtıuşta tutUn mübayaas1 
Bela Bartok bu metodilerin büyük 

Muş (Hususi) - 'Muş tütünii böl- bir kısmının eski macar halk musikisi 

gemizde kendine mnhsu kokusile, ne- melodilerile yakın bir karabeti bulun• 
fasetile çok meşhurdur. lnhisarlar Dai- duğu ve diğer bir kısmının da hemen 

resi her yıl ilkbaharda tütünleri mil - tamamen ayni olduğu kanaatine var
bayan itiyadını takib ediyordu. Bu yı! mıştır. 

Kış bütün 
devam 

Sayf" ı I 

şiddetile 
ed·yor 

Karadenizden - beklenen vapurlar yola çıkbklarinı, 
fırbnanın kesildiğini bildirdiler. Gemliğe post;ı 

gidemiyor, Karamanda kar dev.-..m P'İiyor. 

Karaman kar lar altmda 
Karadenizde fırtına devam etmek ·J ğuklar devam etmektedir. Mütemadi• 

tedir. Salı günü lstanbulda bulunması yen kar yağıyor. !ki günden beri pos· 
iktiza eden Çanakkale vapuru kopan ta gelmiyor. 
fırtına yüzünden Amasra llınanına il· Karaman hat çavuşlnn bulundu 
tica etmek mecburiyetinde kalmış, an Karaman (Hususi) - Yolda kar ti~ 
cak dün yoluna devam edebilıniştir. p~ine :tutularak dondt~ldarı~~n ve öJ 
Bu akşam }imanımıza gelmesi muhte- duklerınden endişe edılen dort telgrat 
meldir. hattı çavuşunun yoı üzerindeki köyler 

Bugün !imanımıza gelmesi laı.ıın ge• den birine iltica ettikleri ve ca~lannı 
len Güneysu vapuru da ancak pazar kurtardıkları an!aşılmıştır. Sogtıklar 
günü g-elebilecektir. devarn etmektedır. 

Dün Karadenizde fırtına biraz yatış Sındırgıda hayvanların aç kalacağın~ • 
mış, seyre mani vaziyet görülmediğin- dan korkuluyor 
den Karadeniz limanlarında bekliycn , Sındırgı (Hususi) -Beş gündür ya 
gemiler yola çıkabilıniştir. ğan yağmurlarm tesirile sular çoğal -

Rasathanenin verdiği m~funat mış, köprüsüz derelerden kamyonlar 
Dün derecei hararet azamı 2, asga- eskisi gibi suları yararak geçernemis-

ri sıfırın aıtında dörde düşmüştür. Rüz lerdir. " 
ga.r şi~a}d<:n ve. yıldız poyrazınd~ es- Kı§ın şiddetli oluşu koyun, keçi \ ' ! 

m~, sur atı sanıyede 15 metreyı bul- sair hayvan sahiplerini dü§ündürmck· 
muştur. Şimdilik İstanbul havasında .tedir. Balıkesire 8 - 1 O k. mesafede 
m~ihim bU: tehalüf olınıyacağı işaret olan Tepecik ve Büyük Bostancı dere 
edılmektedır. lerinin üzerlerinde köprüler olmadı .. 

Gemlik postası götüriiiemiyor ğından bu suların her taşışında n akli-
Gemlik (Hususi) - Dondurucu so- yat zorlaşmaktadır. -·-----------

Üniversite rektörü Huk.uk ve Edebiyat 
talebesine bir çay ziyafeti verdi 

nt 14 (H 
9 da d u usi) - Diin gece 

e,·a 
u tur ı_1 ın ız ve hafif bir ze]ze· 

· oa - ... ".sar Yoktur. ..................................... 

tl p 

iJkbaharın beklenmemesine karar veril- Bela Bartok eski Macar melodilt!ri· 
miş ye tütünlerin ınübayaasına da baş- ne çok benzeyen ve fakat kısmen de

lanmşıtır. Her seneye nisbetle bu yıl ğişmiş bulunan Yörük melodileri ara
iyi fiatla da alınmaktadır. Bu hal bü _ sına Arap, Mısır ve Berberi melodile
tün ılitüncüleri memnun etm~ ve 'lk- rinin de karışmış bulunduğunu söylü-
baharda daha çok tütün ekilmek i~ _ yor V~ bunla~ın tabirlerini de bu su- Ziyafette bulunanlar 

1 • 8lyusı. ll 
ava.cııs •e Halk g:ı.zetesa 

kanlarını vermiştir. retle ızah edıyor. Dün akşam saat 17 de Üniversite Çaydan sonra merasim salonunda 
Mütehassıs, ötedenberi eaki Ma- merasim salonunda Rektör Cemil Bil- Rektör Cemil Bilsel talebeye kısa bir 

Ba~ıneınur ve eksperin aldıkları bu ) d'l • · A b'lh K" " car me o ı er~n~n sya ve ı .assa ~- sel Hukuk ve Edebiyat Fakülteleri aon nutuk irad ederek bu çayı niçin verd( .. 

1 
isabetli tedbir kaçakcılığı da köleünden çük Asya mıllı havalarındakı melodı- ı . b' d • ğini izah etmiş ve hayata atılmak üze-

Febatan ---
ı isÇTat 11ieşme sokak, 2S. 
1 ANBUL 

Gazetern d 
rc~•-ı .ız e çıkan yazı \'C 

·--u enn b" t" lilahr . u un hakları 

• 1 l b. '- bet' h · 1 lA sınıf talebe erıne ır ve a çayı ver-

I 
kurutmuştur. er e ır Kara ı aız 0 m sı azımge- . . re olan talebeye nasihatlerde ve te-

l 
• . h kı. d Maca . ta d ,. mıştır. . d ecegı a ıdn a rıs n a nazarı mennilerde bulunmuş ve demiştir kh 

Biga köyierm e muhtar buhranı olarak kuvvetli bir kanaat mevcut oJ.. Çaydan evvel talebenin Rektör ve - Bu çay üniversitede mezuniyet sı~ ~etemlze aittir. 

1 
Biga (Hususi) - Köy kanununun duğunu hatırlattıktan sonra hu defaki Dekanlarile birlikte toplu bir halde fo- nıfma kadar gelebilmek için sarfettiği--

muhtarlarn yükletti~i vazife oldukça tetkiklerinin bu beş ton]u eıski Macar lografları alınmış, bunu müteakıp niz mesainin takdiridir. Iki gün sonra 
t=:1~i"='6..-,-,~3~.....--J 1 mühinı olduğundan ve bazı köylerin melodilerile gene beş tonlu Yörük me- Rektör Cemil Bilsel talebenin çay sn- Üniver itede pek iyi derecede sınıf ge· 

ONE FIA TLARI 

Sene Ay Ay 1y ! ufaklığı ha~dbile. muht~ra maddi bir l?dileri ~rası~daki. kat'i . müşa~ehetle- }onunda teker teker ellerini ~ıkmak ve çen talebeye vereceğim çay da onların 
KJ.. ~ Kr. Kr. 1 yardım ternın edılemedığinden bu ka· rm tesbıt edılmesı suretıle eskıdenbe- memleketlerini sormak aureti1e kar· der'lieri nde ;östermiş oldukları gayro-

l-400 75o 4üQ];) bil ınuhtarlardan bazıları istifa etmeğe ri mevcut olan bu nazari kanaatin is- fllamıftır. tin vf" sa'yin bir takdiri olacaktır. 
2340 12ıO itO • 71 ! başlamışlardır. bat edilmiş bulunduğunu ilave eyle- -·---------
27(10 10(\4 ı;,oo ;oo ı· . .. miştir. Karamanda buğday fiatlari Nevşehirde ilk bal 

Abone ~del' . . lntihnp devrelerı d ort sene gibi u _ ·k Id' 
d ğişUtrn ... ıkpeş2 .. ındır. Adres zun bir müddete bağlı olan bu küçük Eskişehirde imar faaliyeti yü s~ 1 

. . .. Ne\'şelıir (f-lususi) 

C 
--....._.,. ruştur k" 1 in mu tnr arı kendil · . "d areman ususı - ı ı 0 

Kay
geleli 

kasaba-
" 

0 
._u t h 1 K (H ) Son k auıl makam Togay buraya 

eJ• · oy er ' ennı ı are Eskişehir (Hususi) - Son yıllar t nd b -d · d haf'f b" iki av oldug-u halde 
n eurolt • • d k bir varidat temin ed d'k! . zanı a ug ay pıy<tsaaın a ı ır J 

• .,... ~ ·•- e ece eme ı en- zarfında Eskişehirde hummalı bir iınar l ~, 
1
. rtrnw%. . müddet nuausi i 1 ·_.:ı • tereHü göze çarpmaktadır. yi buitdny- nın rmarı sahasında mühim odırnlar at

mı ş hulu•nnaktadır. • cı l)'ef ol nı, uzun erınaen gerı faaliyeti görülmektedir. $ehirde bir '- ~ • L • ıçin rnmcn. , k Id klannı ileri ür.melc.te k lk - lardan eutrn sert .),,), ocyaz .), çav· 
Y ılbaı-ında ilk rlefa olmak Jluı ~)~ktup)ara 1 O kuruşluk 1 a ı mını varı yerde bırc:k a kındma çol: caddeler yeniden yapılm ı~ ve bır darh4, arpanın kilosu :ı kuru~ satıl· 

ı <~Vest li d 1 progra ~ ma ta ır- çok beton binnlar inşa edilmiştir. k d 
ito t k z.ım ır. 1 r Sarısuyun mecraaı değiştirilerek eski ma to ır. iiz.ere b i,. halo verilmi{l, bir çok ailde-
'l'eı;a/;t~ u: 741 1stan~ı a Bu itibarla küçük köylerin kalkın- mecranın seviyesi yükaeltilmif ve bu· Iki "'~n~de nberi .. ~~ğdn.y ve hulgur rin i ~ t ir~ık'le Sflbnha kadar eğleı Imiş~ 
,.e) .. f on Posta l kteye ug" ramlik ta hö'yl 1 dd 1 !latı~ı yuzunden sonu k bır hal alan ı tir 

... on· 202 ma arı se • e o an raya muav.am bir cıı e açı mıştır. · 
tl-._----· 03 k" 1 d herkes muhtar olma.a d l p;~rasa yeniden carılanmağa bnşlamı -

1 

.. tl'------- oy er e .a naz- Şehrin umumi en de eri ağaçlandı- ı O t k• b k k k l .j 1 ak d tır . Ziirra fırs.ıt huldukça ekin i :le r amf' · e te te sı sı oıııeran -
-'V. lanın · ta ır. rllmaktadır. · 1.: · ı 

1 
d ' D' ehemmiye tle uğraşmaktcıJır .. ı r verı mc ıdt> ır. 

~tl' 



\'ısod NOI 

Köy kalkınma plinı Göring 
lspangaga 
Gidecekmiş 

Neslin ıslahı için Ankarada 
bfr .tıp kongresi toplanac 

hazırlamıştır. Dr. raporun•.., __ e,Baştarafı 1 inci A;rfada) 
İzmir, 14 (Hususi) - Sağır, dilsiz 

ve körler enstitüsü direktörü Dr. N. 
Kip, Kopenhagda toplanan beynelmi· 
lel Logopedi w Phoniatri kongresine 
iştirak etmiş ve bu hususta bir rapor 

kAletine göndermiştir: J)t~ 
dönüşü Almanyaya gıde 
diğer içtimai mevzular 
tığı etütleri bir raporla 
te bildinn~tir. 

Şark vilayetlerinıizde vücude ~etirilen yeni köylerimizden biri 

Romada mü him müzakereler 
ceregan ediyor. Musolini 

Göring ile iki defa 
görüştü Erenköy Çocuk Esirgeme Kurumunun 

L~ndra 14 {Husuai) - Alman 
(Devamı 12 inci sayfada) 11000 ila 3000 arasındaki nümune bir- hava nazırı Görinıı ve kar.ıaı gece ya-

Planın tatbikatma bu sene başlan ı- liklerinde in s, a faaliyetine devam olu- 1 1 rısı Romaya varmış ardır. 
lacak ve on senede 1946 senesinde bi- nacaktır. Başta Musolini olduğu halde, ltal-
tirilecektir. Bu proje alakadar vekalet- İkinci Bet Yıllık Plin yan hariciye nazın Kont Ciano ve di-
lerce de tetkik edildikten sonra mevkii Ikinci beş yıllık planda 942 • 913 ğer hükumet erkanı, Alman nazırını 
tatbika konacaktır. senelerinde nüfusu 1 ;)00 - 2000 ara- istasyonda karşılamı~lardır. 

İlk Sene sındaki köylerde ve 3000 den fazla nü-1 b h Bu sabah General Göring Kral 
lk sene muhtelif vilayetlerde köy 1 fuslu köy b irliklerinde nümune a çe- Emanuel tarafından kabul edilmiştir. 

birlikleri kurulacaktır. Planda yer al- leri yapılacaktır .. 

1 
f Generalın huzura kabulü esnasında, 

m ış olan beş kısımlık işlerin başında !H l - n ı;; - 9!6 senelerinde nü usu 
1 b ı 'k zevcesi de Kraliçe Elena tarafından 

kültür işleri gelmekte<lir. lk beş sene- ] 000 - 1;)00 olan köylerle köy ir ı -
lik plan için de projeksiyonlar ve kül- lerinde de inşaata devam olunacaktır. kabul edilmiştir. 
tür filmleri etrafında 937 senesinde 1 9-!2 - 9!fi senelerinde birin~i. beş General Göring, öğleye doğru hal
hazırlık ıte tetkikat yapılacaktır. a:3S- yıllık devre bitirilip yatı mektebı ın~a- yan meçhul asker abidesine çelenk koy
de bu iş için bütçelere tahsisat konu- atı bitirilen yerlerde faaliyete ieçile- muş ve hilahara Bafvekil Musoliniyi 
lacak, müteakıp senelerde faaliyette cektir. ziyaret etmiştir. Iki •iyasi adamın mü-

Erenköy Çocuk Esiraeme Kurumu fUhesi sekreteri İhsan 
başkanlığında teşekkül eden yardım kolu 55 çocuğu haftada 4 ~ 
mekle beslemektedir. Resimde bealenen çocuklarla İhsan 
baş muallimi ve arkadatlan aörülmektedir. b ı B 

.,_. · b Il,_ ,_.. k 1 lakatı bir saat sürmüııtür. ulunu acaktır. irinci ve ıa:ıncı eş yı ıa: a:oy a • T 

Köylerde Radyo kınma programının kültür sahasına a- Öğleden sonra, Muaolini Alman se-
Köy radyoları etrafında n:l7 de tet- it olan kısmı bunlardır. faretinde bulunan General Göring'e 

.kikat ve hazırhk yapılacak, 938 de iadei ziyaret etmit ve ikinci bir mü-

elektrig-i olan hü}·ük köyler için radyo H • • N lakat yapılmıştır. 1 
arıcıye aztrl Hasköyde bulunan eski ngiliz 

mübayaasına başlanacaktır. :~9. 40, 41 Gece, Musolini tarafından Alman mektebi mektep yapılmak üzere satın 
l
eenelerinde kö}·lere kollektif köy rad- c e D e V ... e d e nazırı şerefine büyük bir ziyafet ve- B , alınacaktır. u mektebin halen kaç li-
'yoları temin edilecektir. rilmiştir. d b 1 ra değerin e u unduğu ve ne miktar 
· lkinci beş yıllık planda birinci beş toplanıyor Roma 14 (Havaa ajansından) - tamir parasile kabili istifade bir h.,.ıe 

Hasköy Ingiliz mektebi satu 
alınacak 

Arzuhalci Hayri genl 
oldu 

Arzuhalci Hayri dün 

hoşluk ve hakaret mes 

cürmü meşhud mah 

dilmiştir. • . • 
Hadise şudur: Hayrı d yıllık planın inkişaf ettirilmesine çalı- . . • Go··rı'ng'ı'n Romada ı'kametı·, yalnız ·ı -· N f' d" 1 ·w·· getirı ecegı a ıa mü ur iıgunce tet-

tılacaktır. :::enevre, 14 (Husu.sı) ~ Sı~a~.ı ~~~- Ciano'nun Berlin aeyahatinden sonra kik edilecektir. hamamma gitmiş, 
Örnek bahçeler, ~·e yatılı mektep- hafil, Miaetler Cemıyetinın onumuz- .. . k • 

• deki toplantısını büyük bir ehemmiyet halyan - A!man mun~sebetlerın~e ha- Bu mektep binası da gelecek ders çıktı tan sonra soyunrtı 
ler, muallim evleri, köy okuma odala- ve alaka ~ beklemektedir. sıl olan salahın fevkalade oldugunun senesi bidayetinde açılacaktır. raberinde getirdiği rakıY' 
rı yapılması için 9:17 de hazırlık ''e Ruznamede mevcut işlEir arasında yeni bir delilini teşkil etmekle kalmı- lamıştır. Hamam sahibi 
tetkikat yapılacak ve 938 de de tatbik İspanya ile Sancak meselesi ilk planda ı yacak, İtalya ile Ingiltere arasında Beyoğlunda yeni bir ilkmektep sine rakı içmemesini 
edilecektir. gelmektedir. akdolunan muvakkat İtilafname ve açılıyor Hayri buna ehemmiyet 

Örnek Mektepler Cemiyetin Kanunuevvel toplantısı - Ingiltere ile Fransanın Ispanya işlerine B -ı k .1,_ ,_ ı 'ht' ı· 
ak . b' k H · · eyog u azasının ı a: oa:u ı ıyacı Bunun üzerine bir po ıt 

o'>S · d b''tu"n nümune köy na iştir etmıyen ırço arıcıye na- müdahale edilmemesi meselesi hakkın- d'kk t I M 'f M" 
~., senesın e u • 1 b 1 k nazarı ı a e a ınmış ve aarı u- k H · ı· d 
b

. ]'ki . d .. k b h 1. k zır arı bu toplantıda hazır u unaca. - d k' t bb'' 1 · d ı ·ı 'k' 1 at ayrı po ıse e \'e ır ı erın e orne a çe ı me • tr a ı eşe us erı o ayısı e ı ı mem e-t d .. 1 .. - .. .. t ·ı ı·· .. · 
ı k k .. . . ur ugunce gos e rı en uz um uzerıne muştur. 

tepler in!ilaatına ba-ılanacaktır. 9:~8 se- · 1. F etin teşri i mesaısıni tanzim etmeği T k . . d T 1 f k .... d o 
T -r Eden ngiltereyi, Delbos ransayı, a sım cıvarın a e gra so agın a M h k Ha ;. 

nesinde yatı mektepleri için kollektif L't . f R R'' t" A d istihdaf eyleyecektir. b 1 b'' ''k b' h' I u a erne yrıyı ı vıno usyayı ve uş u ras a u unan uyu ır ına aatın a ınmı~ h 71 l' 
harekete geçilerek bütçelere tahsisat Türkiyeyi temsil edeceklerdir. Siyasi müşahitler, yapılacak görüş- tır. ap~e. ıra para 

konacaktır. Ha beş meselesinden dolayı şimdiye 1 melerin çok mühim olacağını beyan İcap eden tadilat yaptınlarak ııele- e-t;:m=ış:tı:r:. :=;=:;:::::;~::::;::tJ].I 
kadar müstenklf kalan İtalyanın da.. bu etmektedirler. cek ders senesinden itibaren burada 1 

939 senesinde müsait yerlerinden toplantrva iştirak edeceg·i kuvvetle ~e- Ortada dola-ıan bir şayiava go .. re yeni 1 b I k 40 41 1 d •J ., J da bir ilk okul açılacaktır. 
nşaata aş anaca • sene erin e min edilmektedir. B. Göring, Napoliyi ve Capri adasını ........................................ - ....... - Al'"'ksandr Puc:kin 

devam olunacaktır. 938 senesinde nü- .. :ı 

KI d F " h 1 1 lff ziyaret ettikten sonra bu ayın 21 inde nin dolambaçlı bir yoludur. Ve 
fusu 1500 den fazla nümune köyle- o arer yu a ,, ya u u ~ u lspanyaya gidecektir. İtalyan, Alman, Ingiliz ltilifı mı? Klasik Rus Edebiyatı 
rinde ve 3000 den fazla nüfuslu n üm u- Parı's, 14 (Hususi) - Monbeliar ka- Fra ... •ızlar Endit- _L B d' k' A... cac: u gazete ıyor ı: R d bl t " 
ne birliklerinde muallim evleri inşaatı- sabasında Uzak Şark hakkında bir kon G 1 us e e ya ını mera• 

d ı ı b 
Paris 14 (A.A.) - M. öring'in En büyük iş, üç taraflı talyan -Al- slye eelilecek en lyl eser, blO 

na ve okuma o a arı yapı masına aş- ferans vermek üzere iken Klod Farer, h d 1 akk k 
fanacaktır. Komünistler tarafından yuhaya tutul- R.~~a ~~y~. ati, gazeteleri en işeye man • ngiliz .itilafı~ı tah u etti~- san Allnin «Aleksandr puşıctJl ~ 

duşurmuştur. rnekten ibarettır. Faşıst gazetelerle Hıt Edebiyatı. ismi altında çı~-
~39 yılında bu inşaat ikma] edile- muştur. 

cektir. Konferansın verileceği tiyatro bina- Figaro gazetesinin Londra muhabi- lerci gazeteler, bu üçüzlü itilafın mu- Klflslk Rus edeblyatını, 
\ sının önünde toplanan işçiler, Klod Fa ri yazıyor: kaddemesini İngiliz - İtalyan muvak- devlrlerlnl, Puşklnln hayatıllS 

940, 941 senelerinde nüfusu 1000.. r:erin biıfaya girmesine ve söz söyleme Göring'in seyahati, Fransanın za- kat ililafının teşkil etmekte olduğu surette anlatan bu kltap 
1500 nüfuslu nümune köylerinde ve sine mani olmuşlardır. rarına olarak Londraya teveccüh etme- • mütaleasındadırlar. gerektir. 

Yazan: Perlde Celll 

mineli bir urgantin. Beni bu kıyafe- esmer yüzünü aydınlatmıf, kahve ren- miyen korkak titrek bir 
timle görsen beğenecektin, vücudü - gi parlak bebekli gözleri dikkatle üze- yorum. Onun ateşli 
me iyice sarılarak inen elbisem topuk- rime çevrilmişti. mütecessis bakışları 
larımda birdenbire genişleyerek, dö - Üçümü~ de, beraberce, ince kadın kalmıştım. Neyse dans 
külüyor, çok büzgülü kabarık kolları kahkahalarının kıvrak bir tangonun aamıza döndük. Yerle 
iki yanımda ince kelebek kanatları ahengine karıştığı Belvüye girerken dikkat ettim. Kocam 
gibi titreşiyordu. Yazın, başımda ağır- yanımda yürüyen Selim Naci yavaşça neş'e ile konuşuyordu. 

Biraz evvel odalarımıza çekilmek i- ı Resme çok teşekkürler. lık yaptığı için saçlarımı kestirmiştim. fısıldadı: cazband ikinci bir h 
th• J:-rılırken gözl~rimin içine dik • Sezadan Ferideye mektuplar: O gece onları ince büklümlerle ense- -Siz bu gece bu kıyafet ve güzel- onunla dansa kalktık. 
katle bakarak, manalı bir sesle: Mektubuna seninle karşılaşmı~ ka- me topladım ve sağ kulağırnın yanına li kle adeta bir tehlikesiniz Seza Hanım r çıkar çıkmaz o, sert bir 

- Bugün iyi eğlendin Sezam dedi. dar sevindim. ~ene ?ir. çok nas~hatler 
1 

doğr~ .iki .mavi kır minesi il.iştirdim. Kork~rı~ ki bütün erkekl~r~ ateşe yan-. n.-:asay~ dönü.nce rah.attsl 
Sesinde titreyen sitem beni sevinçle veriyors.ı.ın. Selım Nacıden çekmmek Gıyındıkten sonra son bır defa ay- mak ıstıyen pervaneler ıııhı etrafımza soylersın dedı. Sebepsı% 

ürpertti. Neşeli bir sesle cevap ver - lazım geldiğini söylerken anlıyorum naya haktığım zaman dudaklarımda toplıyacaksınız. Selim Naciye karşı ayıp 
dim: ki sen de onu hiç sevimsiz bulmuyor- memnun bir tebessüm gezindi. Senin Selim Na.ci öyle garip bir adam ve ki şu sırada muhakkak 

_ Doğru, ben de bugün eğlendiği- sun. Kocama karşı duyduğun eskil resimlerdeki Hint kızlarının gözlerine bu sözleri söylerken yüzünde bunların ıazım.)) 
mi iyi bir gün geçirdiğimi sanıyorum. düşmanlıkta bir katre hile eksilmemiş ı benzettiğin şakaklarıma doğru hafif içinden kopup, geldiğini belli eden öy- Bir şey söylemek. bıJ 

Odama doğru ilerlerken ilave et • görüyorum. Bunda haksızsın diy.emem. 
1 
çekici gözlerimde garip bir pırıltı var- le samimi bir mana var ki, ona darıl - bebini sor!llak için ağzı~ 

tim: Hele bu~~nler?e. Sırrı Niha?ın manaJdı. Ve güneşten kararan tenimle göz- ~~k elimden gelmiyor, fakat ~en.imle Fakat onun bakışlarında~ 
_ Herhalde siz de sıkılmamışsınız- veremedıgım ~~~lı hareketlerınden ben 

1 

lerimin koyu siyahlığı beni senin 0 b~yle k?n~şması hoşuma da gıtmıyor. yi, yüzünün hatlarını 
dır? de pek muztarıbım. benzettiğin Hint kıziarına şimdi daha lııç sesımı çıkarmıyarak sustum. görünce sanki dudaklttrırtl 

} liç cevap vermedi. Son mektubumda yazdığım gibi ı çok yaklaştırmıştı. Baloda pek tanıdığımız yoktu. Yal- biraz sonra masaya 
w • • • bugünlerde benimle epey meşgul ol-

1
1 . . . . ·~. nız bir aralık kocarnı bir arkadaşı ya- a tım. Birdenbire eletl 

f.€er ona hıraz azap verebılıyorsam mıya başlamıştı. Bu hareketlerine çok Aşagı ınıp, kapıdan gırdıgım zaman kaladı. Ve onlar konuşurken Selim Y_ p d 'kA t :ere"' 
ne kadar sevint>ceğim bilsen. Fakat 1 S . . l d k lA k kocarnı hazır ve Selim Naciyi gelmiş N . b . d k ld d agrısın an şı aye e ~ ... ,c 
. d' d.. .. . d saşıyorum. arnımıvet e e pe a a a- İ acı e nı an sa a ır ı. 't . . .. l d' rtl" 
şım ı uşumiyorum a onun taş yü .. .. .. ; . . buldum. kisi de hemen ayağa kalktı- .. . gı memızı soy e ım. 

-. . f k b' k k l kl .. dar gorunuyordu.) emek te ıyı yemerne l S N'h h . . .1 Ya va{' yavaş donmıye başlarken o- müthi<:ı bir hırs duyu 
regının en u a ır ıs anç ı a urper . . . ı ar, ırrı ı , at u gece ıtına ı e taran- . . .. . . _ '~" 
rnesi imkansız gel'ıyo ha a H t daıma eve kapanmama dıkkat edıyor h f'f k 1 • b nun garıp bır ısrarla gozlerımı aradıgı- Otomobilde eve dön r n . aya ı- . . . . mış a ı ır saç arı, ınce uzun oyu f k . B h k . d .. . . L '..t 

na karıştırdığı bir kadının, ne kadar ve art.ık eskısı gıbı b~n~e~ kaçmıyor- ı ile pek kibardı. İçeri girdiğimi görün- n~ ar ettım .. u ~re :tı e sozlerı gı- madım, doktoru müsterv""· 
sevmese de başka bir erkekle fazla iç- d~ı. Bır zamandanben Şışlıd.~ k~lma~·ıl ce bir mi.iddet şaşırmış gibi hayretle bı ?o~ur~a gıtmedı. ) avaşç~ ~aşımı sümle süzerek: .. 
li, dışlı olması hoşuna g;itmiyebilir. bıle bırakmıştı. Hem onda gormıye hıç yüzüme baktı. Sonra onun zorlukla 1 gen çek ıp, başka tarafa dondum ve - Demek evdeki işıoıı~ 
Duyduğu küçük hiddet te belki bu n- alışmadığı nı garip adetler görmiye l bu vaziyetten kurtulup. tabii halini al-l kocamın üzerimizde gezinen gözlerile olmadık yalanlar söylete'e 
dandır. başladım. dığını gördüm. Gözlerime bakınca onu karşılaştım. Gözleriflde bir kere de him dedim. 

Bu sefer mektubumu kısn kesece - Bir gece Selim Naci, ben o, üçümüz bazan böyle şaşırtan şey nedir bilmiyo- kotrada farkettiğim kıskanç müteces- Ne diyeceğini merakl& 
ğim. Çünkü daha babama da yazmak Belvüde bir kır ha losuna gittik. Herhal-ı rum? Onun biraz ötesinde duran Se- sis mana vardı. Halbuki o sırada Selim Başını kaldırıp, yüzüttle 
istiyorum. Cöz't inden Öperirn canım. 1 de ne giydiğimi merak edenin, çok ba-ılim Nacinin beni görünce, bembeyaz Naci kulağıma bir şeyler anlatıyor, tı : 
Küçük Güleni hasretle kucakları m. ı sit bir kır elbisesi. Beyaz üzerine mavi l dişleri derin bir gülüşle hemen yanık, bu seste açılmak isteyip, cesaret ede-
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ittihad ve Terakilide on sene 1 Nikiiye 1 İyi ki öldü !... 
Onuncu kısım No. 9 

1 A 1 VAZiYETi 
• L------~------------------- Yazan: Kadircan Knflı 

Floransada bayram vardı. 1 Kavalkanti elli sekiz yaşında .:ının
Parlak bir mayıs güneşi en uyuşuk rnış ve yüksek bıı· ııairdi. Dantenin 

kanları bile coşturuyor; en asık yüz - şiirını okuduğu z:.1man yilzünc s aki 
leri bile güldürüyordu. yeni bir güneş vumıu!jtu. 

Öksiirük, Nczle, Boğaz ve Göğüs lıus
talıklariy1e sesi losılanlara şifn i te
sirleri çoktur. 30 Kuruş. Hasan deposu: 
i stanbul, Anknrıı. Beyoğlu, 8c~iktaş, 

Eski~ ehir 

Eğri, büğrü sokaklarda, çamurlu - Floransada eşsiz bir şair doğdu. 
meydanlarda büyük bir kalabalık var~ Böyle söyliyerek Danteyi buldurdu. 
dı. San pelerinli, uzun elbiseli bir sei- Kın-alkanti onun çılgınca scvc!:ğini 
yör askerlerile çevrilmi~ olduğu halde ve sevdiği kızı öğrenince üzüldü. Şöy
ilerliyor: Halk ona hemen yol veriyor~ le düşündü: 
du. Çekilmiyen olursa uzun saçlı, siv· - Keşki bu genç kızı hep araf.aydı 
ri külablı ve zırhlı askerler tarafından ve hiç bulmasaydı!.. 
kırbaçla dövülüyordu. Dantenin etrafında genç kızlar \'e 

Bu sırada asil ailelerin oturdukları kadınlardan bir halka ku:-uldu. Geng 
mahallenin meydanında bu ailelerin ~<ıir bunlarla konuşmaktan haz duy:.ı· 
çocuklan oynuyorlardı. Hepsinin de, yordu, fakat konuştuğu ·}eyler uc hep 
renk renk elbiseleri, dantel yakaları, sevgilisı hakkındaydı. 
omuzlara kadar sarkan dalgalı saçları Beatris kıskançtı. 
vardı. Bu hallerile ilk bakışta oğlan • Üçüncü görüşmelerinde ş2iri t? hıdr 
larla kızları ayımıak güçtü. etti. 

Bunların arasındaki dokuz yaşında, Delikanlı olduğu yct·dc scırsıldı. sa • 
zayıf, uzun yüzlü ve uzunca burunlu :-ardı ve baygın bir hal'le yere düc:ıti.i . 
bir çocuk birdenbire hayran hayran ba Onu kaldırdılar. 
ka kaldı. 

Deminki sevinç birdenbire yok ol -
muş tu. 

Bir iki dakika böyle sessiz geçti. 
Sonra kendinden bir iki yaş büyük o
lan bir arkadaşma sordu: 

- Şu kız kimdir? 
Henüz aralarına katılan ve ancak se-

Knvalkanti sevindi: 
- Dante, gittikçe daha çok sevmeli, 

fakat sevgiliye kavuşmrunahdır. Be • 
«''is, Floransaya büyük b;r şair~ ba • 
ğışıadı. 

Bir kaç gün sonra genç kızın baba::;ı 
Falko Potinariyi görünce şunları söy
ledi: 

kiz yaşında olan beyaz bir kızı göste • - Kolayca bir dahi olabilir. Fakat 
riyordu. bır aile babası olabilir mi? 
Arkada~ı baştan savareasma cevap 

verdi: 
- Kimin nesi olduğunu bilmiyorum. 

Adı Batrismiş! .. 
Bu kısa konuşma, 12 7 4 yılmda olu-

yordu. Bu uzun burunlu, zayıf ve sol
gun çocuk ta büyük İtalyan şairi Dan
teydi. 

* Bcatris zengin bir taclrle evlendi. 
Dante kılıcını ku~andı ve Floransa • 

da hakim olmak istiyen iki part den 
halk partisine girerek uzun savaşlar 
yaptı. 

Ölmek istiyordu. 

Yıllar o kadar ya --
vaş geçiyor du ki Yarınki nushamtzd ı : 

Fakat Kaval " 
kanti onun etra • 
fında olanlara 
sık sık tembih e• 
diyordu: 

dokuz yılda do • 
kuz yüz yıl bek
lemiş gibiydi. BOMBA 
Sevgilisi, her Yazan: Pierre Dominique -O ya~ama • 

lı dır! yerde vardı, 

fakat hiç bir yer
de görünmüyor -

Çeviren: Nnrullah Ataç 
Maceralar ve 

ölüm korkulari • 
le dolu yedi yıl daha geçmişti. du. Bir taraftan da kalbinde de -

rin bır korku seziyordu: 
- Onu görürsem ne yaparım? Ona 

olan aşkımı nasıl söyliyebilirirn? 
Güzel konuşan, konuşmalarına her

kesi hayran eden bu zeki ve dahi a -
dam bir çüt sevgili göz önünde bir 
sonbahar yaprağı gibi solgun ve za ~ 
vullı, titriyecekti. 

On sekiz yaşındaydı ve onu gördü 
BL1sbütün sarardı ve kalbi. gö~sünden 
fı•·lıyacak gibi çarprnağa başladı: 

-- O kadar güzel ki... 
Diye bildi. 
Oradan kaçtı. İğri büğrü sokakla:· • 

dan geçti. Büyük ve taştan bir evin 
merdivenlerini çıktı. Daracık ve nemli 
koridorlardaıl rüzgar ~i bir ~aya 
girdi. Kapıyı kapadı ve masasının ha
şma oturdu. 

İlk ~iirini yazıyordu. 
Yazdı. 
Yüksek sesle bir kaç defa okudu. 

Karşısında bir ~n.ç k'ız varmış gibi 
jestler yaparak, baş eğerek tekrarla-
dı.. 

Bu, onun kalbindeki büyük aşk! tam 
manasiJe anlatamıyordu. Fakat o aşk· 
tan epeyce şeyler söylüyordu. 

Ertes: sabah onu akrabasından g.;nç 
hlr kadın, güzel Beatris'e götürüyordu. 

Bir kopyası da şair Kavalkantiye gi
diyordu. 

Dantc hfıla seviyor ve ıztırap çd<i • 
yordu. 

Iztırap çektikçe daha yüksek <."c;er • 
ler yaratıyordu. 

Beatris pişman olmuştu; fakat has
ta yatıyordu. 

Dante çırpınıyordu. İhtiyar dostu 
Kavalkantinin ellerini tutuyor; onun 
korku ile bakan gözlerine gözlerini 
saplıyarak: 

- Ah, o kurlulsa!.. Ona kavu~sam!. .. 
O zaman neler yazacağım bilseniz! .. 

Diyordu. 
İhtiyar şairin rludakları belli belir • 

siz bükülüyor ve sanki soruyordu: 
-Acaba? .. 

İkisi de düşünceliydiler. Korkulu 
geceler geçirdiler. 

Fakat birisi genç kadının ölmesin .. 
den, diğeri ölmemesinden korkuyordu, 

- Beatris öldü! 
Dedikleri zaman Dante dizüstü düş· 

tü. 
Kavalkanti derin bir nefes aldı ve 

rnırıldandı: 

- İyi ki öldü. Büyük bir şair ölüm• 
den kurtuldu. 

O biliyordu ki Dantenin dehasım 

hesliyen aşk sadece çılgın bir kavuş.o 
mak arzusudur ve kavuşulunca aşk ta 
ölür! .. 

Beyoğlu Vak1flar DirektörlUğU IlAnları J 
--~~~--

Kiralık Emlak 
Beyoğlu Hüseyin ağa Y enitebir SS N: lu dükkin 
Beyoğlu Hüseyin ağa Yeni,ehir S N: lu Ev 

Tophane Kdıcali pq.a Topcular C. 324/1 dükkin 
F eriköy Rum kilisesi arkası 106/1 No: lu arsa 
Yukanda yazdı vakıf mailann 31/Mayıs/937 sonuna kadar Idraya ve· 

rilmesi 11/1/937 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıf· 
tır. Istekiiierin hergün Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Akrırat kalemine 
gelmeleri. (222) 

Istanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

üzerine gitmiyor, kimse hakikati ara
mıyordu. Harp kaybedildikten sonra da 

Gümrük aatıtından: Safi 7500 kilo terit halinde zıvana kağıdının satıti 
Tan gazetesinin 4/1/937 tarihli nushasile ili n edilmi11tir. «3877)) 

---------------
Hukuk Fakültesi Dekanlığından : matbuat ayni yolda devam etti: 

- laşeciler 1 
Diye ayni masum unsura hücum e tti. 

(Arkası var). 

Fakülte Kütüphane ve netriyat it lerilc metgul olmak üzere bir memur 
alınacaktır. Talipterin uiııtanlık vuıf ve tartlarını haiz olmaları lizıındır. 
Isteiditerin Dekanlığa müracaatlorı. ((217)) 
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IlClllzun Cemırin ~betJ 

IKINCI KlSlM - A. R. Yazan: 
Poroçkeviçin kısılm1ş dişleri arasından §U müthiş teklif 
işidildi: " Çariçeyi kaçıralım. ~' Bu sözler söylendikten 

sonra, etrafı derin bir sükut kapladı. 
- Beni affedecıeğin-izden emin ola-J Diye bağmlı. J 

rak söylüyorum :Ki; hepiniz yanılıyor- Grandük. D imi~. Rrens Y:wupof, 
sun uz.. ve hepiniz aldanıyorsun uz. Poroçkeviç; (\erjn ibir ınazarla biibir-
-Yanılıyor muyuz).. lerine balrn11şlar~ 
- Biz mi a\damyoruz:).. - Doğru!.. 1 

Maya Naraşı görmüş ve ona:'' 
da kad ndır, eğer yalan söyl 

bilmeseydi, kadın olmazdı! , d 
- Niçin?. .. - Çok doğru!.. 
_ Rica ederim, danlmayınız. Fik- Diye mır.ıldanmışlardı. 

rimi, çok açık söyliyeceğim. Poroçkeviç ..sormuştu: . ... 

E -Yani .. ihtilalden vaz mı geçelim). - vet ... 

Sihirbaz Ma:ya, ~ral Gudeanın kazını Suzlar kahramanı Sama ile 
istivordu. Bu ur-etle sarayda baş sihirbaz olacak, zenginleşecek 

vaziyetini ıslah edebileeekti 

-Evet... - H~yır .. r:için :v:u:geçeceksinizL Naraş, Hamat kralile yedi yıl öncelve Samayı elile boğmağa karar ver • yuyorum .. 
- Açık söyleyiniz. Mademki ~rlıgı dev.ırerek memleke- aövüşmüş, ordusunu, kendisini ıve ka- mişti. rnek, 1ıem de 
_Bana öyle geliyor iki .. hükumetin Itinize yeni ve hür bir hayat wermek il'l&ını esir alarak (Sirtella)~a getirmiş- * yorum. 'Eğer 

takip ettiği hattı hareketin, anz daha istiyorsunuz; ihtilalden . v~zgeçe~.ez.: ti. (O tarihte Sumerin hükfunet mer- "lad1n raJan söylemesini bilme· 
hala farkında değilsiniz. ısiniz ... Ancak ~u tVar kı; adeta huku- ıkezi burası jdi) Gudea kızının ha tın seydi, kaÖIR olar.ak degw mazdt\, 

_ . • • • • . metin teşvikile çıkacak olan lbu -ihtilal • · Zanonun başını karısına bağış1a-
- Siz, bu ta ra fta bir ·htilal y~par~ ~:lamadan_ .evve_I ;. i?tilalin m~k~ni~~ ;;·memleketine göndermişti. 0 za.- Son günlerde büyücü Maya I&I'aym 

hükumeti korkutmak.. ve mumkun 'Sını e1e geçırmelısınız ... Yanı .. ıhtılalı, man Cudeanın ayaklarına kapanarak: eşigim aşındırmağa baş1~ştı. Elam 
olursa, başvekil lle nazırlaı:ı ı:ı:vkile- hükumetin arzu ~t~iği ~:C:aya girme- (Kapında bir köle gibi kalmağa 'fa%1· savaşında ölen Ming - Çonun karısı 
rindti;n kaçırma k .. sonra da ıhtı\a\ yap· den evvel_, .ke_ ndı ıstedıgınız mecraya ylm l) diyen Zanoya, Gudea şu cevabı ihtiyar Maya, kocasının ölümünden 

ı .. ı__ ba 1 - ıNereye 
mak istiyorsunuz, değil mi?. sevketme ısınız. . ~ermişti: sonra cuceHKe ş o muştu. de w il Y, .r-o•~-

- Evet. Grand~k tekrar arkadaşlarına göz <<- Ben kapım8a, baTiık yapmış Maya methur bir aihirbazclı •• iste- g w a ahUl 
_ O halde, boşuna yorulmayınız ... gezdirdi: kölelere iş gördürdüğümden utanırım. nil~n çiftleri bir~irinden ayınr,. ~irbi- parmaia. Y ~ 

çünkü bu işi bizzat hükumet yapıyor. :- Cemil Beyin b~ sö:!~:i ~e .çok Seni gene memleketine gönderiyorum. rinı sevmey.enlerJ de :ateşlemeamı ıve - Ha~at di' 
_ •. .. .. dogru ... Şu halde, hız; butun gızlı te- Bize her yıl tayin edeceğim vergiyi birbirine ısındırmasını çok iyi bilirdi. koparılmaga 
_ Buraya geldiğim gündenberi ipit- şekkül. unsurla~ile birl~~e.liy.iz. yollarsın f Başka bir şey he1demiyo- Naraş bir i\in saray apısından iço-

tiklerime nazaran, 'hükumetin mü~ Dedi... Cemıl, parmagını kaldı ra - rum senden h, ri ye girerken, Mayanın yukarıdan in· 
nıahası altında yapılan suüstimaller rak mukabele etti: Zano memleketine döndüğü zaman, diğini gördü. Maya, Naraştan ~ -
ve hatta ihanetler artık şoförlerin. kı- - Fakat, bu kafi değil... Asrl ya- üzünae Cudeadan daha büyük ınak isteBi, fakat araşın gözlerı şım- kahraman}. 
zakçıların, bar garsonlarının dillerine pılacak bir iş varsa, o da; bugün halk ~~r insan yaşamadığını ve Cudeaya şek gibi, ihtiyar büyücÜDÜn gözlerine _ Evet .. tl 
kadar düşmüştür ... Hükumet, bu dedi- üzerinde nafiz olan en mühim kuvvet- bi; köle gibi her zaman hizmete hazır takılıvennişti. 
koduları işitiyor .. ve bunlardan hiç Ibi- ler1e ha'lkm arasındaki ra'bıtayı kea • olduğunu ilan etmişti. Narat sordu: . . 
rinin önüne geçrnek istemiyor. Bun- mektir. Gudeanm hiddetlenmekte yerden - Nereden gelıyorınm, Maya). 
dan da anlaşılıyor ki; hükUnıet, lhaikın Poroçkeviç, atıldı: ö-e kadar hakkı olduğuna şimdi siz Ihtiyar cüce doğrusunu söyledi: 
gündengüne sinirlenmesini. ve niha- - İyi ya, işte .. ben ele onun ıçın, ~e ~nandınız, değil mi} - Kıralın kızın~ ilaçladı~··· 
yet, isyan etmesini bekliyor • . • görülmemiş bir iş yapalım .. Şturmer İşte Hamat kralı Zano böyle bir - Gudea mı ça.gırttı ~enı 

_ . . . • • •• .. He arkadaşlarını kaçıra lım, diyorum. d dı S um er kralı Cu deanın azat - Evet. Onun haberı olmadau bu 
_Benim bildiğim bir şey varsa; 'ŞU - Şturmer; çariçenin elinde adi M Bd~mi .bir kölesiydi. kapıdan içeriye girebilir m~} 

anda Rusyada, tarihin kaydetmediği oyuncaktan başka bir şey değildir. e ~ şşimdi ona meydan okuyor .• ka· - Hasta nasıl iyileşecek mı~ 
bir hadise cereyan ediyor .•. Hükumet; Bir kaç saniyeısüküt jle geçti. Sonra, fa tutuyordu. _ Benim elime. düşen biT hastanın 
memleketin seHimetini muhafazaya ae- Poroçkeviçin kwlmış dişleri arasından Cudea bu meydan okumalar, bu kar iyileşmemesi kabil mi} 
ğil; bilakis o selameti ihlale .çalışıyor. şu mathiş teldif işitildi: fa tutmalar karşısında sinirlerinin ko- _ Fakat, bu, senin için çok fena 

-Maksat?.. - Pekala .. 0 halde .. çariçeyi kaçı- lay kolay yatışmıyacağını anlamıştı. olac~k. Maya! 

- Maksat mı'? ... ~a~sa~ pyet a- ralım.. . .. .. Naraşa: -Niçin'? .. Bense benim için çok iyi 
çık... Memleket te ıhtı\a\ çıkana' Ila- Derın bır sukut... - Akıncılarımız hazırlansın .. hay • olacağını düşünerek geldim buraya. Size karşı ne 
biidir ki, cephe sarsılacak. Cephede sar- Bu sükutu, prenses Emmanın bo • vanlar tırnar edilsin .. palalar bilensin.. Kral da böyle söyledi: (Kızım senin 
sılırsa, A\~~nlar zafer ka~n_:ıc~ .. ğulur gibi inleyen sesi takip etmişti: ordunun bütün eksikleri on beş gün elinle iyileşirse, seni saraya başsihir-
cepheden ne at .eden askerlerı onune - Oool.. Bunu yapmıyalım .. ben, içinde tamamlansın .. Hamat üzerine baz olarak alacağım!) dedi. 
katacak .. kısa bır zamanda Alman or- bu fikre muhalifim. yürüyeceksin 1 • Naraş gülümsed i: 
duları Petersburg ve Moskovaya da ya- - Niçin?.. Dedi. Naraş fazla bır şey söyliyeme- _ Burada kurtlar, senin gibi kuzu-
nacak ... Yani, Napolyonun yarada bı- _ Düşünün ki; çariçe, nihayet ibir di.. yerlere kadar eğilerek Gudeanın ları ortadan kaldırmasını çok iyi bilir· 
raktığı işi, Kayzer Yilhelm tamam lı- kadındır... Bir kadınin kaçırılması, huzurundan çıktı. ler de. 
yacak. . . . . tazyik altına a1ınması .. hayır .. hayu.. Naraş Hamat üzerine kendisinin _ Kıskanacaklar mı demek istiyor-

Prenses Emma, bıraeınbrre ehm işe, bir kadına hücumla başlamıya1ım. gönderileceğini aklından bile geçirme- NA ? Ziyanı yok.. Gudeanm 
Cemilin omuzuna dayadı. Dudaklann- Emmarun aözleri, Cemilin gözleri- miı~ti Bu işi kendisinden daha küçük kısun,. · ıara! a varsın beni yesinler 
d 

. . .. 1 . e T • • • • • • zı 1yı eşsın e, · 
a genış bır tebessum e. . . ne ilişti. Bu bakışta, gizli bir mana kumandanlardan bın de yapabılirdı. _ıQmi8in var demek iyileşeceğin-

- Bravo, dostum!.. Vazıyetı çok mündemiçti ... Cemil, bu manayı der- Naraşın görülecek pek çok işleri d '? 
· · hlil · Ş n<1 bana da ka · cladın en • · • ıyı ta ettın. · · u a a • • hal hissederek Emınanın ım a ye- vardı. Ha mat kralının bumunu ve be- _.:. Şüphesiz .. 
naa t geldi ki; sözlerin Yu~nanın ıın- ıtifmişti. lini kırmak da mühim bir iş miydi} - Biraz iyice olduğunu söylüyor- gözdelerine 

~d:~~-~!.e~.e~~.~~~~~~udur. - Zannederim ki; prenses Emma Gudea neden bunu düşünememiş- lardı. Odasına ışık sokmağa, yemek erkek yüzUnii 
r- çok doğru dü~nüyor ... Evet!. Bu işe, til yemiye başlamış diyorlar ... Doğru mu~ yalan 

Bir Doktorun doğrudan doğruya .saraya.. bahusus Halbuki Niıraş gün aayıyordu .. bir _Ben yanından ayrılıncaya :kadat, söyledi. 

Günlük cuma 1 bir kadına bücumla başlamamalı. haftaya kadar Sirtel~adan kat'i ':'e müs- güneş, pen~eresi~de~ ~çeriye .~~işti.. - Ka&n, 

(
*) - E, ıne yapmalı?.. bet bir haber gelmıyecek yanı Sama ~emek yedı .. bem gorunce guldu. 

Notlarindan _Ben, bu işlerle alakadar olduğum kendisinden jstenilen ilacı göndermi- -O halde iyileşiyor demek.t Zaten 

40 _ 45 yaşındaki gündeıı~ri. 'IÖ!lüy~rum .. ilk. darbeyi, yecek olursa,_::_ı::.•..:~tellaya gitmeğe seni gören .. en ~mi.~siz ~nsanlann bile 
Rasputıne ındırmelı. 'Onu, bır hamle- - ·•· -·~--- .Çarçabuk yuzlen gulmege başlar. Sen 

Kadınlar de yuvarlamah .. bu suretle de, hem ~ l tapılacak bir insansın, Maya! 'Ben bile, 
Muayyen bir yqtan aonr.a bdtnlareta saraya, hükumete büyük bir korku Nöbelci seni ııgörünce, içimde bil' serinlik du-

vasati 40 - 45 yaşlarında b~a sıcaklık çık 
vermeli .. hem de !halkın gözünü açma.- Ec""anefer mnsı, yüz kızannası, omuzlarda atnıar, _,... 

çarpıntl, ter gibl haller görütnnce ay bal lı ... Cöreceininiz ki, _ Resputinin ölü· Bu gece nöbetçi olan eczaneler pnlan1ır: 
lerinden kesllcce~l nnlnıılınahdır. mü halkın ruh ve hissiyatı üzerinde iistanbtil cihetlnile""kiler! 

Bu hal bazan yumurtalık)nrı faaUyet bir kırbaç tesiri husule getirecek .. ve Aksara,yda (Zly.a .Nuri), Alemelarda 
gösteremiyen genç kadınlarda da görülür. jih til al, kendi kendine patlıyarak; ses- (Abclülkadlr) Baklrkl:-yüo.de <istepan) Be 
Bu glbl nhvalde bu va7Jyet1 alell.de blr sı- sizce matlup olan mecraya girecektir. yazıtta (H~daL), ErolnününQe <Bensa-
nlr h:ı11 gibi telakki etmlyerek esaSlı lted- ~ Grandük Dimitri ile prens Yusupof son) Feneı:ae (Ari!' Karagllmrükt.e <A-
birlere girişrnek lô.zımdır. Bazı asalti ka- söze alılmış:lardı: rif> Kü~ükpazarda <Hikmet Cemll), Ba-

dınia'fda büyük teheyyiicat, ve :§iddet aU 1 _Doğru. matyada (Erofllos), Şehremininde <Na-
metl görü!unce teskin etmek mii§kül o- - Doğru ... lik hedef, Rasputin o1· zım>, ş~t.zadetıaşında {Halil). 
lur. Bu ~bi kadınlarda viicUdDn sUdeti 

1
, malıdır. Haık, memle'kette gizli, müt· Beyo~ıu cihetlndekiler: 

de birden bire de~lşlr, ya şlşmanlık b:ış- ı , • kA b. k ld w Gnlatada (Mustafa Nnm, Hasköyde 
ı • hiş ve cür et ar ır uvvet o uguna 

ıar vey hut birden bire b1r derin .zafiyct ı ' (Nislm Aseo), Kasımp:ışada {Müeyyed), 
husule ,.elir. ı'k1 de nynl sebebe mcbnl- inanmahdır. ., 1 'lk · • Merkez nahtyede <Gatatasarny), <Mat-
dir. Muntazam V" esa"lı blr tedavi na. Poroçkeviç, omuz arını sı mı~tı. " 

v d k koviç), Şlşıtde (~sım), TlikSlmde (Kurk.-
tamnmen de~llse de bütun bu tı.razı tes- Çehresindeki çatkınlik devam e ere çlyan), CZaflrnpulOS), <Ertu~r:un. 
kin ImkAn dahilindedir. söylenmişti. Üc;kiidar Kadıköy :ve Ac1alarc1aldler: 

_ O .. ve, öteki... Be.noe, hepsi b lld CY 
( • ) Bu notlan kesip saklayınu, yahut b' El . k. . .'L ı , ,.._ Büyükadada (Merkez> • .Hey e e u-

ır... verır ı, ıfC "Oernaı ·Karar ver e- 1 d CM k 1 bir albüme ynpıc;tınp kolieksiyon yapını7.. . .. ı de h lk OL. 1 •• sun. Kadıköy pazar yo un a er ez • .. _ ı tım .. cı1 ıCYtın er , a ın .nıasıyatı U· 1._ ~-.. ft d ) "" kfidar seıt Sıkıntı umanınııaa lbu nettar..., avktor • ,.- ~"~!>- • • _, __ .ı__ . Mo"ada (Fa .. a ..... n er , us -
.--.~·~- zıermdelci ~sır Zail wı~ı. 11Craa1a a ( .. "1'""'"' .. i) ~ibi bndadınua ye_.-..-. geçelim. , (Arkuı arı ._m_l,;.y_e _e_oc_ ... _u.l'_e_. _______ __ 

Türk Hava 

üYüK PiYA 
'Şimdiy,e kadar binlerce kişiyi z 

4.cU ketlde 111 Şubat /1931 

BUyük ikramiye: 5 O • O 
Aynca: 15.000, 12ı000, 10:~0 Liralık .. ~ 

ve 20.000) liralık iiki adet 'IDük 

DiKKAT: 
Bilet alan ;kes i 1 Subat 1 937 günÜ 

biletini değittirmiş bulunmalıdır. trit 
Bu tarihten aonra bilet üzerindeki haklu fiiP' 
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V 
hoş m M.d sak eyva luzudur, lnkıbazı defeder. ı e, 

' Karaciğerden nıiitevellit rahatsızlıkları 
Haz ·k ını olaylaştırır. 
I~GILIZ KANZUK ECZANESI 

Beyoğlu - İstanbul 

lst~buı Belediyesi llii:ıhrı J 

:y~~- sahiplerinin nazarı dikkatine 
iki ~' Fatih, Beyoğlu, Betiktat1 Bakırköy, Eyüp mmtakaları 

tarafın~ anb~i. yapılmakta olan Ruam mücadele heyetine halen 
ı;~ Yirın· ? gebrılmerniş olan e<At, Kısrak, Beygir, Tay>> lann Ikinci 
J} getirilısın~ kadar merkez ittihaz edilen Fatih Belediye hayvan has 
fıeden me ı Ve bu müddet bitarnında yapılacak umumi tararnada 

her g~çen hayvanatın bmaklatına vurulan ((R)) damgas,t görül
h ayvan i~in ayrı ayn verilmit olan vesikaları mevcut olmı-

cihe/Yvanatın hayvan sağlık zabıtuı 1"Ununu ahkimına göre tec-
• h • •ne cidilecektir 

•~:tınc.ik- • 
dah~~unun sekizinci gününden itibaren Kadıl~öy, Oaküdar 

~ ...... ~ ılınde mücadeleye ~lanmış olduğundan m~..<ez ittiha~ 
~ itib ede küçük Sıhhiye Baybır Mektebine>ı h~r gün sabah saat 

aren .... .__ . '1 • • . ,('1 ceıaı .r o.uuuda bahsedilen hayvanatın ge tın mesı ve ~et·PJDJ -
andınlacağt bildirilir. ((Bn <C249u 

* * ~-Ye krrıüe&sesesi itçilerine yaptınlacak 206 tane m~in önlük açık 
tlur. şonulınuttur. Bu önlükJerin hepsine 618 lira bedel talmriıı o • 
~Und artnarneai levazım müdürlüğünde görülebilir: Istekliler 2490 

1 ktubil a ~~h vesika ve 46 lira 35 kurutlUk ilk temınat makbuz ve
hulu: eraber 21/1/937 Pertembe günü 58al 14 de Daimi Encü

rtıa lıdır\ar. ( 59) 

, ........... ------------~ 
k h hlliik Sat• n Aliniyor 
EM~.AıtP~ı~uınıın 'e evi olıınlar Galntnd ı Ad tt lımnnda 8 - 9 nu ma-

t \E SlGOHTA l~LEHl BÜBOSUNA tı~. '~ ı .. se ıetlerinl gctıre-
~ rrok knvıt eıtırınoleri. Telefon: 4. '"3 1

• 

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

(Nı<A. KOMERÇiYALA 
/ ıTALYANA 

Serınay 
at altçeaı Lıret 700.000,000 
"Merk.,"ıl i Llreı. 145,769,054$ 

'"a dare: MiLANe 
# nın bat 

lıea tehh1erlnde 
ŞlJnELEaı 
İsviçre, Avut 

Yugoaı.a W)'a, Maen· 
M "Y • Romanya, Bul

ısır, ~lka Cemahlrl 
l!reııı Ya, euı. Urueuay 

Pe ' ru, ll:kvatör ve 
}{oı uınblyada 
Af U A 'll Yasyonlar 

ta v~ ŞlJBE M:ERKEZI 
aı rreı ocı:ı caddesı Karaköy 

A eı. 44841 /213/4/ 5) 
"ahuı d 

Uld n eki acenteler • 
a · Allı • 

tt 229~ tncb'un hanında 
... 't 13111/12/15 :a-..1'. . ~ lkJM ~, .. e. • 

e&4desi1'elef. 4104e ;1 ~~~DEŞUBE 

----· 

n Posta 
Yerebatan, Çatalçe<:me sokak. ıs. 

İ TANBUL 

tıan fiatları 
_ Gazetenın esas yaz.ısUe bir iiÜ

tunun iki IHltın bir (aantirnJ 
sayılır. 

2 _ Sahife ine göre bir santim ilan 
fiatı şunlaı'<iır: 

·- sııhHe ı - 400 kurut 

• ı- 250 • 
• 3- 200 • 
• '- 100 • 

oıcer yerler : 61 ll 

son nhlfe : - ao • --
3 _ Bir santirnde vasati (8) keıt

ıne vardır. 
.f _ tnce ve k~.ıın yaz~lar tutacak

l•rı yere gore santımle ölçülür. -

Otu 
----------·---

İşte bu en ufak farif 

Krem P(>rtf'l''in tnikiyelln1 
size m lat. bılır. çnıı'kO;Krem 
Perle\·: ller hangi bir tesn
dornn v ~ a mn hi~ eti meç
hul bir ke~rin netıcl sı de

~ildlr. Kreııı Perte\' çok çn
lı.,ılmış ve çok tecrnbeler
den sonra kibar mahnfile 
takrlim edllmış yegAne Krem 

olup ha~lıen fevıtidi : Cild· 

deki nıesıımntı yuıuuşutarnk 

kıtpııhr. Bu suretle bu me

~amatı harici tesiraltan mu
hafaza ederek cildin pOrUz

lerini det 'eaer. Cildi besler 
ve bu uretle genı;lik v~ te
raveti temin eder. 

Cildde ~rffnf ,.e gnyriknbili 
noruı bir tnhnka yapar kt 

yazın sıca~ın, kı~ın so~u~un 

tahrıbııtına ınani olur. 

_.... • • 1 .__..,. ___ ,__. ________ _ 

~on f.osla rv.atb -~ 

l\qrıy:ıt l\ d. : fclim R R l'l E\ EÇ 

SAHIPLERI: S. Ragıp E!\iEÇ 

Pille ri, 
fenerleri 

ve bilhassa 

OAiMON 
Ampullarında 

En parlak ziya 
kuvveti vardır. 

Jleı yerde Oalmon markasını ısrarla lsteyinlz. 
Umuml depoler: 1l'ahi'iikiile 51 No. lu Poker bıçHklnn deposudur. 

l:t>o.lrd ı HOsnn Öz Ödemişli. Suluhan elvarı No. 28/29 -- . ------------------------·---------------------~ 

lnhisarlar U. üdürlüğünden: 
1. - Nümunesine uygun olmak şartile (1250) adet büyük ve (150J 

1\det küçük süpürge pıımrlıkla satın alınacaktır .. 
ll. - Pazarlık 2711/1937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat ll 

de Kabataşta Levazım 'Ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı· 

lacaktır. 
nı. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubede.1 alına· 

bilir. 
rv. - Istekiiierin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o/o7 ,5 gü • 

' 'enme pualnrile birlikte ıı.dı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (241) 

D iMA S Al 
lstı) e ı re, midelerinden muztnı·jp olııııl r.ı, Unzıııısıllıktan şii ı; :N 

edanJere ve kıü•ırı ıılanııyoruın diyenlt•r • kun ye eıııı verici mc ..• ıır 
Ak çanurgu ı ~1f ,ltftinin ıncr'nlnrınıla f*"nnt bır şokilch: ) eti., tirilen lıın
lerce ko~uıılıtıııı snUer nılen yapılmış olaıı 

HÜSEYiN AVNİ AKÇABOGf Z 

YOGUR 
Tııvs ye olunur. Tenekcııin ~·tın lıırafındaki t•likete dikkat ediııiz. 

Satış mahalli : TUtUn GUmrUj( No. 10 Tel. 23581 

Merkez y ·zıharıe: Merkez Hal No. 75. Tel. 23717 

İstcınbu l Beyoğlu ve Yeniköy Luireleri 

TÜ K ~o 'M GAZ 
ş: KET D 

Şirket kt>ndi nıal·buzu oJrnaksı:.ı:ın ınemuı· ve i• ç;l~re lupbir sur. 
pnrn vernıt ıııdı•rim s l) m mli~lf:'r ıE'rde.ı d lı r 

1937 Senesi b v"yet var aları gri ~ Dktr 

~= 

·.r.J { 
A. lk rtı m UŞ AKUGU. 

--~~~~~~~~~ -
BİRE, 
1000 

TARLADIR 
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R.C.A. 8 -U Radyogramofon 
veresiye Satış 340 lir~ • 

SON POSTA 

J lıı 

AAIWOSU 
BIR RADYO ALMADAN EVVEL 

BILMELISINIZ KI, 

R. C . A. 35 senelik bir tecrübenin mah· 
sulüdür. 

R. C. A. Insan dimağı gibi işiiyen ve neş• 
riyafın kudretini k o n f ro 1 eden 
elektrik bir dimağa malikfir. 

~. C . A. Istasyonların yerini tayin eden 
elektrik bir gözle işler. 

R. C . A. nın bütün lambaları çelikfendir. 

R. C. A. dan OSTON RADYO MEVCUT 
DEGILDIR, Ç O N K 1 R. C. A. 
DONYANlN en BOYOK RADYO 
TEŞKILATINA SAHIPTIR. 

R. C. A. 9 U 
Radyogramofon 

veresi ye 
Satış 560 Lira R.C.A. 10-T 10 lambalı 

veresiye Satış 320 lira 

BiRADERLERveSII 
iJTANBlJ L• AN KARA· i ZMiR 

• • • • • 
Beyoğlu • istlklil caddesi 

ADANA :'Muharrem Hilmi Remo 
ADAPAZARI : İzzet Şükrü 
AKHISAR : Hilmi Saiz arahacı oğlu 
ANTALYA :Ahmed Şevki ve Şsi. 

BALIKESİR : Hüseyin Şahlan 
BURSA : Tayyare aineması 
ÇANAKKALE :M eb med Kızoilu 

R.C.A. 8 T-2 8 lambalı 
vere~iv• Satıı 21 O Lira 

R.C..A. 5 T -4 5 lambalı 
veresiye Seta~ 160 lira 

ÇORUM : Celal Erel KÜTAHYA 
DIYARBEKIR : Doğu Işık Tecim Evi MERSİN 
EDİRNE : Aziz İşbilen ORDU 
ESKIŞEHIR : Hikmet Özgür ve Hasan Tozman SAMSUN 
GIRESUN : lsmail Uzunkaya S~ V AS 
KASTAMONU: Orhan Server TOKAT 
KAYSERİ : Zeki Saatman ~ABZON : Harunlar 
KONYA. : A. UIYi Erandaç ZONGULDAK : Mahir Ayseıı 


