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Hey' etimiz kat'i talimatla Cenevreye gidiyor 
>aris bildiriyor :'1 İki murahhas hey' efinin Konsey toplanmadan 
~el bir anlaşma şekli bulmak ve Konsey in huzuruna Sancak 
~vasını halletmiş olarak çıkmaları çok muhtemeldir!, 

Eve,t fakat!... At~t~.rk~. dün Ba~v~ki~ ve V c:killerle 
rürk,igenin Fransayayardım/aşma goruşt~ler, hey etımıze verılecek 
le~lifinde bulunmuş olduğu kat i talimat kararlaştırıldı 
0 erlerine "evet, diyoruz. Fakat 
0 tJakittenberi Çanakkale 
J!oğazından ne sular akmadı 

Murahhaslarımız Cenevreye ayın 18 inde varacak, Fransıı 
hey'etile üç gün temas ve müzakerelerde bulunacak 

fiınctı -fılt ofa~•ız. razetelerinde böyle bir muahede yapılmalının m~- , 
te d ii ugr.ı deri ıürülüyor. F alıat o zatntılldll.ll beri memle~etın 
•lt te~~anın değiten ıartları bu telılilin hararet ve iıabeti ii~erın~e 
~)le ,·~1?:0Pmııtır. O günkü Türlıiye beynelmilel ve açılr bir yol ıle 
iitu'· 

1 
.. ~ r.ınmiiıtü. Bugünkü Tür lriye Montröden beri yelıpare bir 

n u~t" . 
-za k ;j~· .0 günkü Franıa halı, adalet, batkalarının menlaatı ve 

en 1 ımzaıı için daha lrolay harekete geçer sanılıyor ve bu· 
na inanılıyordu. Bugün i••··· 

t 8 inci pazartesi gü 
nü toplanacaktı .. An 
cak Türkiye ve 
Fransa hükümetleri 
nin muvafakatile 
Hatay meselesinin 
konuşulması üç gün 
geriye yani ayın yir 
mi: birine bırakılmış 
bulunmaktadır. 



Hergün --Türk toprağında 
Mü stenılekeci 

At oynatamaz 
•--- Yazan: Muhittin Birıe.a-

M iLerler Ccmiyeti narnma Sanca-

ğa gönderilen müşahitler, yani 
se) ıı cıler, bugünlerde güzel değil, kor 
kunç o:sa bile, gene herhalde enteresan 
ahneler seyrediyorlar: Müstemleke 
senaryocuları san'atkar1arı onları eğ-
1endlrmck için güzel sahneler tertip et
tiler. Sancağın Türk olmadığını isbat 

S.ON POS't i. 

a Tatlı dil ve kam{"ı a 

e•mek üzere senelerden beri dört ta- insan tab'an bilim yaraWmıştı r. Nasihat ve tavsiye, dinleyen üze- Kendinizi sevelirrnek ve istedikleri 
raftan topladıkları ve türlü türlü isim- Emir almayı sevmez, emir alınca ilk r inde ekseriya amir taranndan veril nizi yaptırmak arzu ederseniz emir-
lcrle yadettiklcri birtakım ücretli siya- hissettiğı şey mukavemet arzusu o- miş bir emir tesiri yapar, aksi tesi r }erinizi ve tavsiyelerinizi yumuşak ya 

set koristierini harekete getirdiler. Tat- ı~ur~·:;;:::==~======::=:=..:u:y~a:n:d:ı:rır:·=:::::=:~~=="""=:::=::;;.._:.:P:m~ı~z,~ta:;t:lı;::d:il:k:;am:=;;çı;d;a~n;;;m;:ü~e~s;:si:r:dır~· ~· b i, bunun karşısında Ttirkler laka~ı -:.. l 
kalamazlardı. Kendi mem:eketlerıne 
t(sahüp iddıasında bulunan bu unsur-

lara ka~ı vazıyet ald~a~ ~~cadclc baş ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ladı, kan dokuldti. : V •• 
Bu, heni.ız bır başlangıçt·r. Mılletıer Çay yüzünden HERGU-~N BI"R FIK_R_A ~ \ ucudiindehi ...,ağrılarla 

C'cm')tt n.n ve hatta be) ne m lel d'p- İ"liis eden Z elzele olacagını 
ma ın ·n rnüttehıdcn her a) ak bastığı 1 ' 

'vlrde ÔLcdcn beri dalma arta geldığı Japon nıilyoneri Sözüm yabana Kesfeden kadın 
!;orulmüş ve tecrübe edilmiş olan bu 

Bir gün Ahmet Vefik Paşayı ziya· 
retc giden maiyetinden biri, bir 'gün 
evvel Çarşıda ıeçen bir vak'ayı anla 
tıyormuş: 

- Sözüm yabana dün çartıda bir 
merkep, sözüm yabaıta bir çingene 
çocuğunun yanından feferken, sö • 
züm yabana Çingene çocuiu, sözüm 

urbcde, mücadele, kanlı döğüşme, ni
ha~ et Sancağa da girmiştir. Bunu o ra
) a sokan Sancakta mevcut tabii bir va 
zıyeti, yani Türklüğü, gayri tabii b ir 
v.ızıycte, yani Suriyeliliğe tahvil için 
mi.istcmlekc entrikacılarıdır. Ortaya 
bır Alevilik, Çerkeslik, Ermenilik da· 
vası çıkardı lar. Bu marifetierini Millet 
ler Cemiyetinin seyircilerine - yani mü 
şahitlerinc! - de göstermek istedik leri 
ıçin ışte şimdi hareket başlamıştır. Mil 
şahıtler gidinceye kadar bu ha, devam 
edecek ve ondan sonra da, eğer mey· 
dan müstemlekecilere serbest bırakı • 
lacak olu rsa, bu hal adet olup gidecek· 
tır. Ve gittikçe de büyüyüp kan göv
d yi götürecek ve bizim sabrımızı tü

abana sırt üstü yere yuvulaıaıver- ~ · 
miş. Sözüm yabana ınerkebi... , 

kc' ecek tir! 

Ahmet Vefik Pap sözünil kesmiş: ı 

~ 
- Azizim kaç tane sözüm yabana 

diyeceksin, onlan bir say, evvelden 
söyle, aoııra Jıikiyeni anlat Id olaya 
yıın.. Yoksa sözlin doinısunu yaban 
rasmdaıı ayıramıyorum. . -· Londra beledigesi 

* Kadın şoför 
l\1il1etler Cemiyeti, yahut müttehiden İranhlar ve Ruslar aibi, japonlar Jstemigor! 

hareket eden beynelmilel diplomasi, da- fevkalide çay merakhsıdırlar. Hat· 
!)erede ve ne zaman bu tarzda bir me- ta japonlar bu meraltı diğerlerinden Londra belediye!i rnühim bir ka
se'eye, onu teskin maksadiyle el koy- daha ileri ~türmütlerdir. Bu meyan- rar alarak, kadınların ~oförlük etme
muşsa orada iş böyle şekillere girmiş· da bir Japon milyoneri, mevcut çayla- lerini menedecektir. Buna sebep ola-
tır. Biz bunu vaktiyle Makedonya da . .. rak da ııu hadise ileri sürülmektedir: rın hiç birisini içememiş, ifini gücunu y 

çok iyi gördük. Dü\·eli muazzama de- bırakarak hususi surette kendi tarla- <<Londralı bir papazın kızı olan 
ni!en devletlerin kontrolü girdikten ~ Matmazel Paterson babasının i•lerinin 

sında ve ist.diği ~lti1de çay yetştire- T 
sonradır kı o taraflarda mücadele şi d- F ka b i_vi gitmedigı-'ni görünce, güzellig-i nden · rek onu içmeğe baflamıtbr. a t u det!enmişti Dançih'te gördüğümüz namuslu bir şekilde istifade etmeği dü-
[r.anzara ayni şey değil midir? Millet· ifrata varan merak milyonerin işlerini şünmüş ve bir müddet gizlice otomo
ler Cemiyeti namına tevzi edilmiş olan bozmuş, adamcağız iflas ederek çay 
mandalarda yirmi senedir görülen ar- tarlasından başka her teyini elinden b il kullanm,a.sını öğrendikten sonra 
bedeler ihtilaller, mütemadi kan dö- çıkarmıştır.. yeni ve mükemmel bir otomobil ile pi-
kü lmeler hep ayni mahiyette şeyler de- 1 / h h l . d yasaya çıkmış ... 

ıngi tere apis ane erzn e ı b ğil midir? Şimdi müstemleke cntrika- Paterson'un şoförlüğe baş ama!ı Ü· 

cı 1arı , bu defa da Sancakta marifetle· elektrik yok yük bir hadise olmuş. ve Paterson fev-
rin i. gösterrneğe baş ladılar. Para ile el- 1 .1 h . h 1 · · t ft. den kalade rag-bet görmüş. Çok müşteri ta-. . . . ngı tere apı! ane erını e ış e 
lerınc gcçırdıklerı bırtakım serseriler h . . b la da .. d''- .. . · tım ış ve bir çok •oförlerin ellerini bö-.1 b' kı h eyet reısı ura r aor ugu ıyı ve T 
vasıtası e ır sım alkı ayaklandınp . 1 . _L1 'k ğürlerinde bırakmıştır. Hatta şoför 
ve kendi himayeleri altında harekete fena .. ış en naa. ettı ten sonra, raporu-

ı güzelinin otomobiline binrnek için geçirip o toprakların sahiplerini sus- nu fOY e .yazmış: w .. 

turmaya teşebbüs ediyorlar. Elbet 0 ((Tahkıkatımızdan anla~ıldıgına ao- mektepten lt.açan talebeler bile görül-
memleketin şerefli h' ı · ı Tü' k re elektrik itinden anlayanlar sık sık meye başlanmıfar. Kadın toförün 

sa ıp en o an r • .. d 1 ·· t ·ı · 

Londra.da Hilda isminde bir kadın, 
dünyanın herhangi bir köşesinde vu

kubulacak olan bir zelzeleyi o gün 
keşfettiğini söylemekte ve kendi ken

disine ben sismoğraf aletiyim, demek
tedir. 

Gazetelerden birine verdiği bir be
yanatında bu lterarnetini şöyle anlat
maktadır : 

Bir zelzele oldu mu, amudu fıka-

rimde bir üşüme hisaederim. Bu yüz

den zangır, zangır titrerim. Sonra, haa

talanırım, başımda müthit bir ağrı bat
lar. Ve kafa tasımda da müthit bir 

zonklama duyarım. Hemen yatağa 

yatmağa mecbur olur, e:-tesi günü de 

sersemlikten bir türlü kurtulamam. .ler buna karşı sükfıt edemezler, onlar hapishaneye dütmedikleri için hapis- gun en .güne çoğa an ~uş er.• e~ı ara-
da ~e ndilerini rnüdafaa edecekler ve 

1 

hanelerde de elektrik teaiaatı yapılamı- sı.na eslHden tramvaya bınen ıhtıyarlar Geçenlerde aene böyle oldum. Er
hatta bu uğurda herşeyi göze alacak- yormuf.)) bıle karı,mıflardır. Bu suretle haklı tesi günü gazetelerde Çinde bir zelze
lardır. Müfettif, bundan sonra hapishane- haksız bir çok şikayetler meydan al- le olduğunu okudum. Bu hal bende 

İşte, Milletler Cemiyetinin bu mern- lerin nura kavuşması için elektrik us· mı,tır. 20 senedenberi devam etmektedir.)) 

JeketJere gctirn:ıek ist~~iği sükun! İş- tası aabıkalıların hapishaneye düşme- V anlrlok müddeiumumi Du··k do- Vindsorun t:ikaueti 
te bu beynelmılel muesscse namıua . . . L _ _ı· • .. • C D r 'J 
b . . lerını temennı etmedeaır. Nevyork müddeıumumısı on <r .. . 

u vazıfeyı ele almış olan Fransanın --··· .. -·--···-·-·-.. - l • Eskı' Ingiltere Kralı Dük do Vınd-- · b w k · tutu muş ve bo-n:ıustemleke entrikacılarının kanlı ma akil insanlar da vardır. B~nlann hare- ~ıs ogaz an~rıne Sui k .. sor, tae ve tahtını bıraktığı halde, re-
rüetleri budur! kete geçmeleri ve bu entrıkacılara de· ı gazından amelıyat olmuş. at ıy- h 

1
. d 'k" 'd' 

K d . · · t '- ·· .L ne a ın en sı ayetçı ır. * meleri )azımdır ki: yen çıkmıyormuf. en ~ını e&auuc · 
Onlar, Sancakta yeni bir Makedon- - Bıktık sizin bu parçalama ve biri-· sevketrneğe karar vermişler. Viyanada misafir bulunduğu evin 

Ya mı yapmak istiyorlar? Türkiye, böy birine düşürme siyasetinizden! Bu ma- Bu sırada Con Davis her nekadar sahibine: 
le bir şe~ hiç bir zaman müsaade ede- rifetinizi ~imdi de Türklere karşı tec- gırtlagı- çıkarılmış olmakla sesini kay-

Em. ~-L rnek · - Bir türlü hürriyetime kavuşama-

Sözün 
Eski kahin/er 
Yeni Kahin/et 

Ç obanlar, biliriz 

Yaprakların r .... ~

kokusuna, kuşların 

vanın nasıl olacağını, 
kapayacağını söyler lerdi. 

Daha ileri vanrlar, 
kışm şiddetli, y ahut ta 
ceğini, bahann geç 
cağını haber verirlerdi. 
zan çıkardı ama bazan 

Denizciler de ayni 
Onlar da akıntılardan, 

luğundan, yahut sıcakl 
b ileyim bulutun rengi 
dınlığından fırtınayı, 
lar gibi b.rçok şeyleri 
lar ve aniatırlardı. Artlt 
bazan anlattıkları gibi 
olmayı verirdi. 
Şimdi bu kuşlar, 

kahinierin modaları geçti. 
mometreli, baromct t('Iİ, 
cins ne cins aletli kiı 

Bu kahin ierin yüzbi 
yonlarca liralık aletleri 
larca lira alıyorlar .. 
micinin eskiden gördüğÜ 
le aynidir. 

- Hava iy i olacak. 
Yahut: 
- Hava fena olacak. 
- Kış şiddetl i olacak. 
Yahut: 
- Kış m ülay im 
Asıl işin garib i bu 

sakallı kahinierin de 
micilorin, çobanlarm 
bazan çıkıyor, bazan da 
yor. 

Aralarında gösteriş 
fark kalıyor ki o da __ .. n ... ~ 

değil, zararına oluyor. 

· 1 - Livia k imdir? 
2 - 19 23-24 yılla 

teblerde okuyan talebe 
dardır?. 

3 - Türkiyede ilk 
şebbüsü hangi yılda, n 
tarafından yapılmıştır? 

nera1lerinden b iridir. 
yıl evvel Arjinus'lar 
Atinalı lar tarafından 

ve öldürülmüştür. 
2 - Madagaskar 

yerli halka Malgaş'lar, 
kas'lar ismi verilir. 

3 - Yeryüzünde 
kazanmış ollan 
hur Yunan feylosofu 
343 yıl evvel yazmıştır. 

Mukadderat 

1672 yılında on 
landaya girmit ve A 

gelmi~ti. Holandalılar 

bir panik ba,lamıştı. Oa 

mez. ın vuali&A isteriz ki bugünkü rübe et istıyorsunuz. Unutuyorsu- ı b-ttig- ı'ni '--bul etmis.se de mükemmel . . 
F hük h ' - ~ ' ı d t tedecekti. Fenalık ransa ·· Umeti bu nevi kanlı oyun- nuz ki onlar, da a dün türlü türlü is· bir vantrlok olduğu için, ağzını aç~ oım · emış ır. . . . . . . 
larla oynamanın taraftan değildir. Bel tililan memleketlerinden kovmuş o - d d h. k bileceğini söyle-J Filhakika Vindaor Dükünün etra- almak ıçın şenrıo ı lerı 
ki tarzda görmek bizatihi bu işleri Jan insanlardır! ma an a 1 onuşa .. b - hali hafız dılar. Bu işi müzakere 
bu ta-..a- Dii,,.,....k demektı'r. Fakat, bı'z, Sa kt r.:.k • Tü. k' F miş, mahkeme de tecru e yapmış ve 1 fında arzusu na ragmen mu - h . h l 

1 ı~ 0-~·-. nca a su unun ve r ıye · ran k .. d ı_ ı ı__ ad ·ı yet ,e rın ana tar arın 
hududumuzun yanı J........ındakı' Jtar..f ..... _ •· seb tı d k' · 1. d t · muvaffak olduğu için, te au e aeva:e- lar bulunuyor, ner ımı gazetecı er 

~ ......-9 sa muna a n a es ı vazıye ın av e ı . k ' edT G Luiye kendi ellerile 
lerimizin böyle kanlı oyunlarla tehdit, ancak böyle bir şarta bağlıdır! Entrika ~!!~~~!~?--~.!!!!.'f.~.!!!!.'f.~:.. .... ~·::·--- tarafın~an ta ıp 1 ıyormu~. ..eçen.: diler. Tam müzakere 
tedhiş edilmelerine razı oJmayız. Ve cı ların faaliyetleri arttıkça Türkiyede kesin de anlaması lazımdır kı Türk top llerde bır Avusturya gazetesı Dult do 
Türkün bir müstemleke lokması yapıl- de sabnn azalacağını Fransız m illeti· rağında müstemlekeci at ~'natamaz! ı Vindsorun hamama gittiğini bile yaz- Ç~~acaldarı ~-·~~a rey:ıı 
mak istenmesine müsaade edemeviz. nin artık anlaması ıazımdır! Artık her Muhittin Birıea mış. tıralt etmedıgını ve on 
Eminiz ki Fransız milleti bu işlerinw ha ---= ---- = anlatıldı. Derhal uya 
kikatini bilse bizimle beraber bu si- • • ada,ıncağız : 
yaseti bütün ~detiyle protesto eder. İ S T E R ] N A N İ S T E R J N A N M A ! - On dördüncü Lui, 
Fransanın müstemlekesi az mıdır? E- tedi mi~ diye sordu. 
li~~eki yet işmiy~r mu k i bir de gelip İstanonıda çıkan bir gazete 13 tarihli nüshasında şöy· 2SOO arnelenin açıkta kaldığı haberi doğru değildir.» 
bızım kardeşlenınizin memleketlerine le b ir fıkra yazmıştı : Ayni gazete 14 tarihli nüshasında da şu fıkrayı yazdı: - Hayır , dedile r. 
sokulup onların huzurlarını ihlal etme cBazı gazeteler _ bu mcyanda Son Posta - şehrimizde- •Lastik fabrikatörlerinin fabrikalarını tatil etmeleri Uyuyan adamın 
ğe ve sükun içindeki müsbct çalışma- ki lastik fabrikalarının müştereken kapatmaya karar meselesini tetkik eden İli Bürosu bu muvakkat tatilin ha damla yaş geldi: 
larına mani oluyor? Fransada bu müs_ verdiklerini ve 2SOO arnelenin açıkta ka ldığını yazdılar. kiki sebeplerini bir raporla İktısat Vekaletine bild icmiş- _ Hiç değilse .... ~='""• 
temleke entrikacılannın yanı başında, Uıstik fabrikatörlerin in fabrikalarını kapattıkla•ı ve t ir.a reydiniz, dedi. Acelenil 
Fransanın terelini ve menfaatlerini i ST E R J A N 1 ~ T E R j N A N M A f 
mi1Jetlerin haklarına ve fu7Uli rniida- N 
halelerine tecavüz etmem('kte aravan 

~ 



Şeker istihiAk ve gümrü~ 
resimlerine ait yeni kanun 

Dün M 1· 1 ''k l ec zste söz alan hatipiere ktzsat 'e i i 
Celal B l b- 1111 ,, ayar a utçe encümeni reisi ırıusta,eı 

Şeref cevap ve~diler 

~~rM 1~ .<Hususi muhabirimiz- rinde durulduğunu ve alakadarlardan 
nda ~ k edısın bugünkü toplantı- izahat alındığını kaydederek ~eker is· 
. e. ekr istihlak ve gümrük resim- tihlak ve gümrük resmine ait kanunun 

aıt anun b k · ı· fi ı:tı' ·ı . un azı maddelerinin teklifi esnasında şe erın ma ıyet atı 
T rı rnesı d . ilınişt' B ne aır layiha müzakere üzerinde yapılmış olan hesapların ha-

Üsnü ~: u münasebetle söz alan tah bulunmadığını söyledi. 
ıtb~pçı (Muğla) şeker fabrika- Yalnız nakliye masrafları ile kredi 

·ı ır elden 'd · d · · ı miş olan . ~ aresın e ıstıhdaf faizinin geçen seneki hesaba uymadı-
tnüzake gayeyı ışıuet ederek mev- ğını, 0 zaman 12 milyon liralık bir 

h k. re olan ka I" 'h w• h · d'l . 'k a ıkatt k'] nun ayı ası kredi icap edecegı ta mın e ı mış ı en 
bir :e:~ ?aş~n.a bir kuruş, beş 18 küsur milyonluk bir kredinin kul

bu suretle~ ı~dırılmekte olduğu- lanılması zarureti dolayısite faiz mi.k
fun bir mil azı~~ce yapılan feda- tarının yükseldiğini söyledi. 
ernj t' Yon ıraya varacağını • Ş f I" 'h .. Ş ır. Mustafa ere ayı anın encumene 
Hatip, Enc" 

1 
. iadesine lüzum görmediğini ilave etti. 

erind urnen crın esbabı muci- .. 1 H'' .. K' · e şeker i st "hi~ ı_ .. .. Tekrar soz a an • usnu ıtapçı ş ır-
k ı tıK ve gumruk re- . _1.. d 38 b' 

ı 

anununda 1 . ketın teşekku u esnasın a m ton-
tad'J• . yapı ması teklıf e- d v b' b ı ı ıcap ett' b l . . luk bir stok bulun ugunu ve ır u- , 

. . tren se ep erın ızah . . 'hiAk' · 'h Jd ı kayd tt'k I çuk yıl içindekı ıstı a ın ıstı sa en 
sat it'b . e ı ten sonra ya nız b ·ı f d'l · 
b' ı arıle 22 mil ı· ad f fazla olması münase etı e sar e ı mış 
ır Par yon ır an az- .. 1 . b 

IÖyJ d' anın bağlanın Id w olduğunu, stoktaki bu tenezzu nıs e-

'"\ 
Yalan bir ha her 

Şark devletleri ile Türkiye 
arasında ihtilaf yoktur 

Kudüs, 15 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Emniyet edilecek bir memba
dan haber alındığına göre, Türki
ye, Iran, Irak ve Efganistan ara· 
sında bir devletler bloku vücuda 
getirrnek için Tah randa yapılmak
ta olan müzakerat, Ankara ile Bağ· 
dad arasındaki derin nazar farkla• 
rıodan dolayı akarnete uğramıştır. 
Türk murahhas hey· eti bu mesel e 
hakkında hükumeti ile görüşmek 
lüzumunda olduğunu söyliyerck 
Tah randan ayrılmıştır. Fakat bu 
beyanat müzakerelerin kafi suret
te akamete uğradığını göstermek 
için ileri sürülen bir bahane adde
dilmektedir. 

İyi haber alan mahafil, bu aka
mete İngilterenin bir muvaffaki
yeti ve Moskovanın bir fiyaskosu 
olarak tefsir etmektedir. 

AnadQlu ajansının notu: 

Atatürk dün 
Başvekili 
Kabul ettiler 

(Baştarafı t inci sayfada) 
ni ikmal ettikleri takdirde bizzat mü
şahitlerin de Cenevreele bulunmaları 
muhtemeldir. 
Ayın yirmi birine kadar geçecek üç 

gün içinde Türk - Fransız murahhas he 
yetlcri arasında müzakerat cereyan e
deceği anlaşılmaktadır. 

Menemencioglu geliyor 
Ankara, ı5 (Husust) - Hariciye Ve 

kfHeti umumi katibi Nurnan Menemen
cioğlu bu a~amki trenle !stanbula ha
reket etmi~tir. 

MUhim bir konuşma 
Fransız sefareti Başkatibi M. Pons 

dün Pcrapalas otelinde Hariciye Ve
kilimizi ziyaret etmiştir. Bu ziyaret es 
nasında Sancak meselesi görüşülmü~ -
tür. Fransız sefaretinin yeni bazı tali
mat aldığı zanncdilmektedir. 

Paris radyosunun verdiği 
malamat 

Paris radyosunun dün gece yarı· 

sından sonra verdiği habere göre ayın 
yirmi birinde toplanacak Milletler Ce
miyeti konseyi ilk iş olarak Sancak 
meselesini ele alacaktır. 

Bu mesele hakkında Türk hükume

tinin yapmış olduğu teklif Fransa hü
kumeti tarafından tetkik edilmiştir. 

Sayfa 3 

eingi lt erenin iktzsadi 
nekahati 

• Çekler tam bir müselliıh 
millet oluyorlar 

Yazan: Selim Ragıp 

• ngiltere dört seneden beri iktısacll 

1 bir nekahat devresine girmiştir, 
denilebilir. Muhtelif zamanlarda elimi. 
ze geçen istatistiklerden öğreniyoruz 

ki bin dokuz yüz otuz altı yılında, da
imi i~ sahibi olanların sayısı bir evvel
ki seneye nazaran yüzde beş nisbetin
de artmıştır. Memleketin sınai ve tica· 
ri faaıiyet endeksi de yüzde yedi nis
betinde lehte bir fark kaydetmektedir. 
Memleketin dahili istihlakinde ise yüz. 
de yirmi yedi bir artış vardır. 

e 1 Ve .. I ış o ugunu d . be - lh . 802: erini ııöyl b't' d'. tinde kredi miktarının a o nıs tte 
!band Yac:ırnızın çok Id v b' _ azalması tabii olacagını soy ıyere re-a bö I . o ugu ır c..a• • 

Bizim malUınatımıza göre An· 
kara ile ne Bağdat, ne Tahran, ne 
Kabil ve ne de hiç bir Şark devleti 
arasında hiç bir ihtilaf olmadıktan 
başka devam etmekte olan dostluk 
münasebatı da her gün daha kuv-tı v e ı ır ı. w .. ı· k k ı 

tlelidir. Y e bır milyon lirayı esirge- di miktarının 12 milyondan 18 mılyo-
R.eın . na çıkarılmasının sebeoini sordu. Hüs- -... _____________ _. 

vetlenmektedir. 

Fransa buna karşı hazırladığı mu

kabil teklifi Türk· hükumetine bildire

cektir. 

İktısadi bulıranın en fazla müteessir 
ettiği kömür, pamuk, demir ve çelik 
sanayiinden kömür ve pamuk sanayit 
müstesna olmak üzere demir ve çellll 
işleri hummalı bir faaliyet içindedir. 
lstihlfıkin artmasından ve halkın alım 
seviyesinin yükselmesinden, umumi ha 
yatta esaslı bir salfıh hasıl olmuştur. 

İngiltere, böyle birden bire rnühim bır 
bulırandan nasıl kurtulabilmiştir? Bu
nu, son silahianma programının tatbi
kında bulanlar pek çoktur. Deniz, ka· 
ra ve hava silahlarına tahsis edilen ve 
bu silahlan yapmak için kurulan sa
nayiin faaliyetidir ki bugünkü sunı 

refahı doğurmuş oluyor. Şu haliyle ha· 

sıı olduğu kaydolunan refah, hakikat
te zahiridir. Zahiridir amma koca im· 
paratorluk, ufak bir silkinme ile bu va
ziyeti ihdas etmiştir. Fransızlann: 

. in~· Çına.r. (Sivas), şeker sana- nü Kitapçı nakliyat masrafında gö- Erk ek ve ka d 1 n 
tab· .. ı'afı ıçın her türlü fedakar· rülen fazlalık üzerinde de durdU. 
b~ olduğunu, memleket iktisa- Müteakıben kürsüye çıkan İktısat 

ıtu ~öylern~::~dan zaruri bulunduğu- Vekili} Celal ~a~ar i tiraziara müdellil köy k 1 ya fet 1 er i 
oütçe E: .. cevap ar vermıştır. 

'ef ileri sü .~curneni Reisi Mustafa Şe- Neticede layihanın tekrar encüme-
de Böı~u .~n mütaleaların encümen· ne iadesine dair Hüsnü Kitapçı tara

nune alınarak her biri üze- fından verilen takrir reddedilmiştir. 

•• • 
orıngin Roma seyahati 

derin akisler u andırdı 
t norna, ıs 
talyaıı1n İ ~~.A.) - Siyasi mahafil, 

h bir i~.f~lız • İtalyan itilafına mü 
Id arasınd ı afın Alınanya ile ingilte
e <!ceğj Şa;· da aldedilmesine tavassut 

ektedir ıasını ne tekzip, ne de teyit 

n 1\ı~ r . 
oma 1: ını ınüsabak& yaptı 

k! 2o,00~A.A.~ - Bu sabah stad-
~~arnıştır. Balıla M. Goernig'i al-

le} · t1Usso}' · 
le Ve bit ını, Kont Ciano Von Has-

tdi. çok zevat stadyo:na gelmiş· 
bu ... 

kıı :ıe M. G ,. 
ltı'~Ç)a Ve <>ering m şerefine yalın 

Usahakas l'llaskesız olarak üç eskrim 
Paris ısı Yaprruştır. 

).~Yı k;p. (A.A.) -M. Goering İtal-
~leıne~ i~~~e~e İspanyol harbine sü· 
• lman ınatb oınaya gelmiştir. 

[ uatının tekrar Fransız 

JPangada 
~s·l r, z er tekrar 
aa~ruza t 'l 

. Londra ı geç l er 
Ileti c,. .. .'u s (Hususi) - İspanyol a· 

a -~ Pta b" b· Z<ln~lar uy~k bir muvaffakıyet 
r rncvkı 'ı askerı bakımdan mühim 

etını· ı o an E t' 2 ş erd· s ıponya şehrini işgal 
0 00 k ~· b Yarısı Faslı olmak üzere 

ç k kanı bu taarruza iştirak etmiş 
ltı 1 rç nı <!dn~· • arpışmadan sonra şe-

A. i k 4.U lll~ tıı·. 
t..'"!.k uvvetıer b 
tu P ederek k ' undan sonra sahili 

hureküta d olı:ıylıkla Malagaya doğ 
l'rnıısad ~arn edeceklerdir. 

nn hpanynvn .. "ll" }'ı • •, gonu u 

ı < rıs ıs cı 1 ıniyccck 
' (H . 

y n bu link. u ı) - Mebusan mec 
k ~a gönu lüle~· toplantısında, İspan , 
tur un liilııyası .~ gıtrnesini meneden 

·• ı tıfakl:ı kabul olunmuş 
l.uy·h 

t ı a Şitnd' : 
cektir. ı ayan meclisine gönde· 

M . 1\lnrlridi . 
~i) Gdrıd, ı S ( ıt tnhlıycsi 

ahalinın taht·A.) - Madrilteki si
ıyesı normal bir şekil-

aleyhtarlığına başlaması Mussolini • 
Göring konuşmalarının ilk neticeleri -
dir 

M. Göringin Romayı ziyareti Paris 
gazetelerine bu mevzularda yazılar n
ham etmiştir. 

Le Peuple gazetesi iki Faşist devle· 
tin İspanyol sergüzeştinden vazgeçme 
diğini yazıyor. 

İngiliz matbuatı ne diyor 
Diğer taraftan Londranın sol cenah 

gazeteleri M .. ~ringin. Roma konuş
malarını endışe ıle takıp ediyorlar. 

Çckoslovakynya knrşı 
Mançec;ter Guardian Alman matbu· 

atının Çekoslovakyaya yaptıg·ı h-
d

. di ucum 
!ardan en ışe e w yo~ ve Almanyanın 
Jspanyaya yaptıgı gıbi Çekoslovakya _ 
ya da müdahnle edip etmiyeceğini so
ruyor. 

Orta mektep 
Ve liseler 

Ders programları Üzerinde 
tetkikat yapılıyor 

Ankar~ •. ı .s (~Iususi) - Bugün Ma
arif Vekılın n rıyasetinde Gazi Terbi
ye Enstitüsünde toplanan bir komis -
yon orta mt:ktep ve liselerin dersleri· 
ne ait programlur üzerinde tetkiklerde 
bulunmuştur. 

Bazı Ün.versite profesörleri tarafın
imdan verilen dıre:Ktıfler dairesinde bu 
programları te~kik edecek heyet ara
sında Ankara, Istanbul ve İzmir mual 
Jimleri de bu unncaktır. 

Bu k om ı ) on lic;elerin ı2 seneye çı
karılıp çıkarılmıyacağı hususunda ni
hai bır karar v C'cektir. 
de 'de~·~;~ e ;dckt~di~.' Şimaıcie'iki ;;; 
hnlle kamil n tahliye edilmiştir. 

Bir tren ltnzası 
Madritten tahliye edilmiş olan 41 o 

ki§iyi nakletmektc olan bir tren Toledo 
eyaletinde Oranada yoldan çıkmıştır. 
Kaza neticesinde 36 kişi yaralllDmı§tır. 

Köy prograrnına göre 
köylüler için bir kzyafet 

tesbit edilecek 

Ankara, 1 S (Hususi) - Hazırlanan 

beş yıllık köy programının ekonomik 
ve sosyal kısmının birinci beş sene için 
de su ve yeldcğirmenlerine müteallik 
kısmı tatbik edilecek, pazar, panayir 
ve sergiler kurulacak, satış ve kredi ko 
operalikleri tesis edilece.~, asr~ ~al~er 
yapılacak, 938 yılında nufusu ikı b~
den fazla köylerde ve nüfusu beş bın 
den yukarı nümune birliklerinde, 939 
ve 940 senelerınde de nüfusu binden 
fazla olan köylerde programın tatbika 
tına geçilecektir. Program 94 ı ve 942 
de ıamamlanacaktır. 

937 de kireç ve tuğla, kiremit ocak-
ları için tetkikat yapılacak, 938 de tat 
bika başlanacaktır. 

köy kıynfctlcri 

Gene 937 de erkek ve kadın köy kı
yafetleri için muayyen bir tip tesbit e
dilecektir. 

942 den sonra bütün köylerimizde 
programın bütün aksarnı tatbik edilmiş 
bulunacaktır. 

Nafia işleri meyanında köy konak· 
ları, oteller, hanhı.r ahırlar inşası, me· 
mur evleri, köy bahçe ve havuzları, 
köy stadları, Cumhuriyet meydpnları, 
yangın söndürme vasıta ve aletleri, ay 
dınlatma tcsisatı, posta kutuları, hey· 
kcl ve fıbideler yapılması, ağaçlanma, 
harita ve krokiler yapılınası işleri var-
dır. 

Sıhhat işleri 

Sıhhat işlerinde kuyu ağızlarının bi· 
lcziklcnmcsi, köylerde çeşme Ye tulum 
balnr yapılması, köy mezbahalan ku· 
rulmnc;ı, hamam ve duş yerleri yapıl -
ması, ecza depoları, buz sandıkları ve 
ütü makineleri tedariki, arteziyenler 
açılması, köy mezarlıklarının ıslahı, ba 
taklıkların kurutulması, köy sağlık me 
murlukları kursu ihdası vardır. 

Ziraat 
Ziraat işlerinde, köy fidanlıkları, köy 

nümune tarlalan ile müstakil meyva 
bahçeleri tesisi, tohum ıslah ve üretme 
istasyonlan yapılması, ziraat alet ve 
makineleri temini, damızlık boğa ve ay 
gır ve koç tedariki, ve ziraate mütefer 
ri işler gibi zirai mesleklerin köylülere 
öğretilmesi, köy neşriyatı yapılması 
vardır. 

Cenevrede toplanacak olan Türk, 
Fransız murahhaslan konsey içtimaın
dan evvel temaslarda bulunacaklar 
ve tahmin edildiğine göre aralarında 
bir anlaşma husulünden sonra konse
ye çıkacaklardır. cA quelQUe chose malhem est bon• 

Sözü, anla~ılan bu gibi ahval için 
Müzakerelerde raportörler de hazır 

bulunacaktır. söylenmiş olacak. 

* Raportörlük vazifesini gören lsveç 
Hariciye Nazırı Sandler de bitaraf mü 
şahitlerden ~a.ldığı rapora kendi mütale
alarını ilave ederek konseye verecek
tir. 

Ziraat Vekili 
istifa mı ediyor? 

Milleti fam askerleştirrnek yolunda 
Almanlann yaptıklan teşebbüsler, sağ· 

da solda birtakım 
Çekler tam bir akisler uyandır 
mUaeiiAh mil• maktan hali kal
let oluyorler mıyor. Çekoslo-

vakyanın altı ya· 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

leti müsteşarı Atıf, meh'usluğa seçil
dikten sonra İktısat Vekaletinde bazı 
tebeddülat olması kuvvetle muhtemel
dir. 

Ziraat Vekili Muhiis Erkmen, ge
çen sene Avrupada iki mühim ameli
yat geçirmiş bulunmaktadır. 

Muhlie Erkmen·in istirahat için isti
fa ederek yerille Atıfın vekil olarak 
getirileceği kuvvetle söylenmektedir. 

şından elli yaşına kadar bütün millet 
efradını fikren ve bedenen her zaman 
orduda çalışabilecek bir hale getirme
ye matuf olan gayretleri bu cümleden
dir. Bu hususta bir de kanun vücude 
getirilmiştir. Bu kanuna göre, Çekoslo 
vak milletinin efradı manen, teknik iti 
barile ve maddeten hazırlıkları yapıla
cak ve cephe gerisi işleri için, silahlı 
hizmete elverişli olmıyan bütün kadın 
ve erkekler tahsis edilecektir. Çekler 
bu suretle tam bir müsellah millet ha
line gclmi.ş olacaklar. - Selim Ragıp 

[Sabahtan Sabaha \ 

Cerrah mr, şair mi? 
Dostumuz Operatör Bürhanettin 

bir gazeteci ile konuşmuş. Piyango 
talıhlilerini, aşk kahramanlarını is· 
tintak etmesini pek iyi bilen gaze
teci, me~hur profesörü de pek güzel 
söyletmiş. 

- Nasıl vakit geçirirsiniz, ne o
kursunuz! 

Operatörün verdiği cevap çok id· 
dialıdır. Diyor ki: 

c- Eskiden Fuzuliyi, Nef'iyi, Ba· 
kiyi, Nedimi okurdum. Şimdi oku· 
yacak edebi eser bulamıyorum.» 

Dostumuz operatörün bu cevabını 
okuyunca, bizde neden beynelmilel 
kıymeti haiz alim yetişmediğinin 
sırrını keşfetmek kabil oldu. İlim ha 
yntında çalışanlar, yalnız ihtisaslnrı· 

n..ı ait neşriyat değil, ayni zamanda 
edebi kıymeti haiz eserleri de takip 
eder'er. Yakinen biliyorum. Profe
sör Mazhar Osman ihtisasına ait hir 

ı 
kaç dilde çıkan her eseri getirtip o
kudu~u gibi memleketteki ilmi, ede
bi neşriyatı da muntazaman takio e-
der. ~ 

Operatör Bay Bürhanettinin Fuzu 
!iden, Nef'iden tahassürle bahsede· 
rek bugün okuyacak bir eser bu~a-

madığını söylemesi, şu noktadan ga
riptir ki bir operatörün Fuzulıyi ve 
Nef'iyi hakkiyle anlaması imkunı 
yoktur. Nef'iyi ve Fuzuliyi iyi anla
dığını iddia eden ve o iiyarda eser
ler isteyen fikir adaını ise, operatör 
olmaz, belki Evkaf Müzesi müdiırü 
olabilir. 

iddianın sakatlığı bununla da kal
mıyor. Fuzulıyi, Nef'iyi okuduğunu 
söyliyen operatör Ahmet Haşimt, 
Yahya Kemnli unutmakla memle
ketteki edebi cereyanlardan haborı 
bile olmadığını itiraf ediyor ki aktli· 
a.iitcyi takıp etmesi lazım bir fikir 
adamı için affedilmez bir hatadır. 

Dostumuz operatör Bürhanettıo 
iki şıktan birinı kabul etmelidir. Ya 
şair, hem de saçlı sakallı bir Enrle
run şairidir, yahut histurisi elinde, 
maskC'si başında ates gibi bir opC'ra
tö,.dür. Ben o kar.aatteyim ki Nt.f'i· 
yi, Fuzuliyi değil, o şakrak Ned m.n 
bir kıt.'asını hatasız okumakta tcred· 
düt edecek olan operatör bu ıdd a:.ın 
da ısrar etmiyecektir. Ett'ği takciir 
de Maarif Vekfılctinden rica edelim 
Profesör Nissen'in mukavelesim kay 
di hayat şartiyle tazelesin! 

-'irhan Cahit 
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ŞEBiB BABIBLIBi Bugün SAKARYA 

Mühim bir emlak 
dolandırıcılığı 

Bir şebeke firariler için 
mevhum mezarlar yaptı
t'arak emJaklarını tasarruf 

ediyormuş 

Hazine avukatları, Beyoğlu ve Üs
küdarda mühim miktarda emlak ka
çakçılığı yapan iki şebekeyi meydana 
çıkarmıt ve iş müddeiumumiliğe inti· 
kal etmiştir. 

Birinci şebeke, Beyoğlunda Fındık
lıy~n apartımanile ayni büyüklükte ve 
kıymeti bir kaç yüz bin lira tahmin e
dilen on beş kadar apartımanı, sahip
leri firari olduğu halde ölmüş gibi gös
tererek , kendi idaresine almıştır. Şebe
ke, bunları kiraya vermekte, kiraları
nı almaktadır. Bir kısmını da kendi Ü· 

zerlerine çevirmiştir. 
Şebeke, işin meydana çıkmaması İ· 

çin bu apartımanların sahipleri firari 
ve Avrupada bulunmasına rağmen on
ları ölü gösterdikleri cihetle namlarına 
birer mezar uydurmuşlar, kabirierine 
mezar taşı dikmişlerdir. Bunlar kami
len teabit edilmiştir. 

Ikinci şebeke Üsküdarda faaliyette 
bulunmaktadır. Petro isminde biri öl
mÜftÜr. Şebeke hemen Petro adından 
istifade ederek, firarilerden bulunan 
Petrolara ait emlüe sahip çıkmış ve 
kendi üzerlerine kaydettirmiştir. Tah
kikata devam edilmektedir. 

ı Kar ve t1rtına 
Karadenizde yeniden 
hrtına başladı, vapurlar 
Büyükderede bekliyorlar 

Dün şehirde kar tekrar başlamış, 
şiddetli bir ay~a beraber kısa fasıla
larta devamlı surette kar yağmıştır. 

En fazla sıcaklık sıfırın üzerinde 
bir derece olarak kaydedilmiş, fakat 
sıfırın altında 6 dereceye kadar düş
müştür. Barometre 768 zi göstermiş, 
rüzgar poyrazdan ve saniyede 15 met
re sür'atle esmiştir. 

Devam eden kar ve fırtınalar yü
zünden memleketin bazı taraflarında 
deniz ve karada münakalat tamamen 
durmuştur. 

Yağan karların çokluğu yüzünden 
tren Ulukışlaya gidememekte, Sivas 
hattı üzer.i ndeki Çamlıbel şimendifer 
istasyonuna trenler bir kaç gündür ka
rı söküp varamamaktadır. Devlet de
miryolları hat boyunda daha bir çok 
yerlerde tren seferleri güçlükle yapıla
bilmektedir. 

Devlet Demiryolları Avrupa hat
tında da ufak tefek arızalar olmakta
dır. Dün v~ evvelki gün Edirne tren
leri birer saat rötarla Sirkeciye gele
hilmişlerdir. 

Karadenizdeki .. fırtına şiddetlen
miş, tipi ile beraber esen rüzgar va
pur seferlerini sekteye uğratmıştır. 
Karadenize çıkmak üzere hazırlanan 

Türkkuşuna 
talabe alınıyor 

Yüksek mektep ve üniver
site mezunlanndan C 
brövesi alanlar 6 ay az 

askerlik yapacaklar 

Geçen aene faaliyete geçen Istan
bul Türkkuşu fUbesi ikinci sene tale
be kayıt ve kabulüne dünden itibaren 
başlamıştır. 

Orta mektep mezunları ile orta ih
tisas ve muadili mekteplerden yetişen
ler kampta C. Brövesi aldıkları tak
dirde hava gedikli okuluna tercihan 
kabul edileceklerdir. 

Liseler ve muadili mektepler me
zunları ile üniversite ve diğer yüksek 
mektepler mezunları da C Brövesi al • 
dıkları takdirde askerlik müddetinden 
4 aya mukabil 6 ay istifade edecek
lerdir. 

Yani hazırlık kıt' asına gitmeden 
doğrudan doğruya yedek sübay oku
luna gidebilecekler ve Harbiyeye gir
mek arzusunda olanlar da imtihansız 
kabul edileceklerdir. 

Türkkuşuna müracaat ederek sağ
lık muayenesinde kazananların adedi 
fazla olduğu takdirde planör adedi art
tmlacaktır ve 2 ay kadar üniversite 
meydanmda hazırlık uçutları yapacak· 
lardır. Kayıt muamelesine 1, bir bu
çuk ay devam edilecektir. 

B E S-i Z L E R 
Fransızca sözlü 

DOKTORU N MUCIZESI 
MemulUn fevkinde bir muvaffakiyelle gösterilmektedir. 
Beşizleri görmek için uzun seyahatlere çıkıyorlRr. TereddDd 

Hemen siz de gelip takdir nazarlarile görnnuz. 

Bugün S A R A V Sinema 
Viyana operetlerinin kraliçesi ve 

MAGDA SCHNEiD 
PAUL HORBIGER • WOLFP ALBACH 
ile bUtOn Viyana kabarelerinin iştirakile temsil edilell 

BEBEKLER PER 
( Puppenfee) 

Zengin ve muhteşem musikili, dansh ve şarklk 
İlAveten: FOX JURNAL, bUtun dUnya havad 

TORK Sinem 
BE KAR 
İki saat kahkaba ile gOldOreıı, 

bırakan muhteşem fillllo 

Mona GOY A • Jean Rou• 
Plzell• • M••IIII••••,..,.

YOzleree Fransız güzeli • neflt 
Şen bir mevzu. 

İlAveten : Ekler dünya 

TÜRK IN KILABI 
nda terakki hamleleri 

yirmiye yakın vapur ve bu arada de- Bektaşi Ayini yapanlarm Bahk tuzlama yerleri 
Atinada IÇilacak resim sergisi nizyollarının Cumhuriyet vapuru Bü- muhakemesi Halicin her iki sahilinde bulunan, 

yükdere önünde demirli bulunmakta, Dün birinci ceza mahkemesinde bugünkü vaziyetlerile çirkin bir man-

Hepsi de bUyOk 
VICTOR FA. 
MARCEL eti Atinada açılacak olan Türk ressam

ları sergisine gönderilecek eserler ha
zırlanmıştır. Bunların çoğunu, geçen 
aene Moskova ve Bükreşte açılan Türk 
ressamları sergisinde teşhir edilen e
serler teskil etmektedir. 

Istanbul m eb' us u Sal ah Cimcozun 

havanın yalışmasını beklemektedir. bektaşi ayini yapmaktan suçlu Musta- zara arzetmekle beraber sıhhi tartları 
• • fa Nihad ile Türabi babanın ve bu da- da haiz olmıyan balık tuzlayıcı dük-

Sa y la V ın tıha bı vada yalan ~adette bulunmaktan kanlarının ıslahı kararl~tırılmıştır. 
M .. t ff C I ş··k .. N .1. suçlu Muhsinin durutmalarına devam Belediye bu hususta bir talimatname 

u eve a enera u ru aı ı· I .. l , o unmuştur. hazırlamıştır. Hemen tatbikatma geçi-
den munhal kalan stanbul meb uslu- M h · hk d l h lecektı·r. 
w • • • .h l k l u sın ma erne e ya an şe a-
~~ ı~ın .~arı~. ı~tı. ap yacı.~c~~ır. • dette bulunduğunu itiraf etmiş ve Balık tuzlama yerleri kargir ve 

JEAN PIERRE 

(La Porte du 
filminde pek 

SOMER SINE riyasetindeki hey'et, pazartesi günü 
Atinaya hareket edecek ve tabloları da 
aötürecektir. 

ındcı mu ni te. ı~ erın sal a~ b.l1d~ .
1
' .ar~- Mustafa Nihad ile Türabinin çocukla- münhasıran bu işe ait binalar olacak-ı 

sın a rey erını verme erı ı ırı mıştır. k d. · I d kl 
C h . t H lk p . . rının en ısıne ya var ı arını, bu tır. Gelen balıkların bulunduğu, ayık- ~--------......-.: 

um urıye a artısı namzet o· .. d ı· k. .f d . 1 d 1 d f 1 d ld 1 
ı k Z. t V k"" ı t " M·· t At f yuz en po ıste ı ı a seıni tağyir etti- an ığı, tuz an ığı, ve ıçı ara o u- Halkev·lnl·n futbO 

B K 
ara ır aa e aıe ı us eşarı ı ı • . . .. I . . 8Sin urumunun .. . Esk· dr .1 d S k" gını soy emıştır. tulduğu, dolmuş fıçıların beklediği 

Kgostekrmştır. .. ı ak.ılyecı er en 1:~. ı~ Ni had ve. Türabi Muhsin in ifade- yerler birbirlerinden ayr\lmıt olacak- Eminönü Balkevinden: 
baiOSU ara oçun musta ı en namzet ıgını le inin h.l"f hak.k Id ~ .dd. Evimiz Spor oubesl 

(M b k d ~ d · ·h f · h • · b·ı r ı a ı ı at o ugunu ı ıa tır. --~ 
Ba.ın KUTumu at ual cemiye. oy ugu a ıntı ap te tış ey etme ı· etmi•ler .. h .. ı·· b l ,. . . ler tarafından 17/1/937 ~-

d 
.. 1 . . T , ve mu ur u u unan ayın o- Pencerelerden gündüz zıyası tama- köy ve Bozkurt aahalarında 

ti) laralından her yıl lertip edil ırı mıştır. d ının ) · · 1 d. k p 1 . • as açı masını ıstemış er ır. men jçeri girece tir. encere erin üst tımlan arasındaki maçıarın 
melrte olan •enelılr balonun, ba de- Tülü 1 · · vb t Müddeiumuıni suçluların tecziyesi- kısmına hava lazelenmesini temin i· tıya çıkarılmıotır. Allkadaf 
la:!a Kruban b~yr~ının iltinci 6ii· n erlmiZI rag e var ni istemit muhakeme müdafaa için baş- çin vasilltaa tertibatı yapılacaktır. oıunur. 
na alıpımı verılmeıı malıtırrerdir. Karadeniz mıntakaaının dizi denği ka güne bırakılmış, mühürün felcki Her kısımda, lağımda nihayetlenen Program: 
Bunun için icap eJen htuUlıltlara tütünleri dıf piyasada fevkalade tutul- meselesinin bilihara düşünülmeaine ızgaralı ve aifonlu ve delileli bir taş o- Bozkurt Sahasi 
IHqlanmqtu. muf ve salılmadık tütün kalmamı,tır. karar verilmiştir. lacak ve hiç bir yerinde au birikintisi Saha koın1ser1: Yekta P 
H~r yıl tertip eJilmelrte olan bii- Yakında piyasaya çıkarılacak Mar~ huıl olmamak üzere zemin bu delikler 

tiin mÜNmerelere ve balolara ii• • mara mıntakası tütünlerinin de tama- MEVLUDU ŞERIF istikametinde hafifçe meyilli olacak- Halıcotıu - Ortaköy 
Fatih - Bozkurt 

Şlnıendlfer - YıldJS 
tiinlüğü ile lemayib eden << Bam me~ satıla~ı t.~mi~ .~il~e~ted~.r.d Hüsnütabtat matbaası .sahiplerinden A· tır. 
K bal bu ·-• d • u 1ene ı Turk tutunlerının yuz e sım Akdümanın otıu, Divanyolu maliye tu- Tuzlama yerinde balıkları yıkamak 

urumu oıan nan 1" Cl aynı yetmişinin iyi olmasına mukabil Yu- best tahakkuk eett ve yedek subay otuıu ta- t . le k . . h. t fb 
televvalru ihra eyleme•i için daha nan tütünle,rinin ancak yüzde otuzu j. lebestnden Mustafa Neslb Akdümanın ruhu- ve em}ız c:;e ~~·fe ır surulı:r: a-

Bakırköy Sahası 
Saha Komlserl: Cevdet 

fÜndiden bütün tedbirlere bapu • yidir. Bu itiharla Yunan tütünleri Av- na Ithat edilmek tızere kAnunusanının 17 ın- tı cakyapı a tır. a ıç auyu u nı mı- Aksaray- Llnga 
lm L cı ·· tea ya tır 

ru a~etadır. ((Ba.ın Karama balo- ru a i asalarında bu sene bizimle re· pazar ıünü ötle namazını mu tıp saat 1 . . .. . . . . 
- L_ı ı b" Id •- L p p y . . ed" birde Aksaray Valde camllnde Mevltldu Şe- 'çılere b_ususı If elbıaelerı verılecek ->>, uuıo arın ır yı u;ı ouıca~etu. kabet edeiR.!yecek vazıyett ır. . 1 1 . . . 1 b 1 lıuneuılrııdıı,ınt 

r11 otunacatından mallye meslek, Yedek sü- ve temız enme erı ıçın ava o ar yapı· ~-hirTıuafrosu 

Üniversite rekiörü fen talebesine de bir çay verdi 

Çay ziyafe linde bulunanlar 
Dün akşam saat 17 de Üniversite Yar ve eczacı ve dişçl mekteplerinin 

1
Rektörü Cem il Bilsel Fen Fakültesi, direktörleri hazır bulunmuşlardır. 
eczacı, dişçi mektepleri son sınıf tale- Rektör çayda bir nutuk irad etmit 

bay, lll tlcare\, İstanbul llsesi nıektep arka- lacaktır. 4fC ~ 
daşlarlle akraba ye dostianndan arzu eden- Taik -ırpereti - ... ·--· 
lertıı gelmeleri rica olunur. 

Kardql 

fetip 

OLO M 

Babası 

Asım 

Trabzon Saylavı Huan Saka'nın 
oilu ve Lutfü Y elkencinin yeğeni Hu
kuk Fakültesi talebesinden Zeki Saka 
çok genç Yatmda müptela olduğu ha... 
talıktan lrurtulamıyarak dün vefat et
mittir. Cen•zesi bugünkü cumartesi 
günü saat 14 de Türbede, latanbul be
lediyesi kartamda 7 • 9 numaralı apar. 
tımandan blc:lmlarak Eyüpsultan me
zarlığına defnedileceldir. 

Pazartesi Kadıköy 
Soreyyada 
Salı akşamı 

Azakda 

••ki harnall\ 
eski tas 

operet 3 perde 

İstanbul Meb'us intihabatı 
Teftiş Hey' e 

General Ştıkril Naili Gökbergden açılan Istanbul 
Halk Partisince Ziraat VekAieti Müstqan Atıf 
gösterildiği ilin olunur. "262, 

.IPEK Bugün 'de 2 film : Cinayet Ma 
LOREL HARDİ 

ÇOCUK HlRSlZLARI 
(Türkçe sözlü büyük komedi) 

e Heyecan - Korku - De 
sergüzeşt filmi 

( Frans1zca söziii ) belerine de bir veda çayı vermittir. ve talebe ile aamimt haabıhallerde bu-l 

Çayda Fen Fakülte<~i Dekanı Ali lunmuştur. ~--••••••••••••••••••••••••••••••••••-lllllj 
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MEMLEKET HABERLERI 

dapazarında eski bir Karamanda kış 
şiddetli 

1

Yurd için en lüzumul 
müesseselerden biri: Yuva 

• 
nayetin faili yakalandı 

lzmir belediyesinin sokaklara bırakılan çocuklar için 
kurduğu bu hayırlı müessese hiç bir 

müracaati tıeri çevirmiyor 

Yetin esrar perdesini bir kadın kaldırdı ve katil 
olan dostunu ele verdi 

Tipi yüzünden tren yoluna 
devam edemedi donanlar 

\ 

var Paı.arı• o-ı A) h b k cin ususı - Burada fe- Şimdiye kadar gelip a er verece -
şu?u~t. meydana çıkarılmıştır. tim fakat çok hasta idim kabil olama- Karaman (Husuııi) - Soğuklar 

ndan bir "dd dı.n bü:ün şiddetile devam etmektedir. 
bir harrıal~~ et evvel Nazif a- Bunun üzerine Şemseddin yaka- Kurtlar şehre kadar inmeğe başlamış-. 
üzere k ır sabah evinden ça- )anmış evinde araştırma yapıl~ıştır. laTdır. Şehir dahilinde devlet demiryol
ir. 1-Iu~~s~~· bir. daha geri dön- Şükriyenin gösterdiği Y~ kazıldıaı za- ları arnelesinden Bekire kurtlar hücum 

ararnalard vaz ıyet e~en. polis man Nazifin cesedi bulunup çıkarıl- etmi~se de arnele Recep Koyuncunun 
ed·~· an sonra bır 1pucu mıştır. yardımile kurtarılmıştır. Yagw an karın 

ıgınden b . d 1 Ş edd' 
Fakat bir k u .. ış e unutul- Adliyeye teslim edi en ems ı- irtifaı 1 - 1,5 metreye yükselmiştir. 

. 

b' k aç gun evvel Sük- nin bu cinayeti şu şekilde işlediği an- Karın fazlalığı yüzünden koyun ağıHa-

h 
ır adının polise mu" ra. ca- ·ı · 'b k w I er şe . d ]aşılmıştır: rı ı e ırtı at temin edilememektedir. Sokaklarda ar yıgm an fizerinde Kimsesiz yavrular ana şefkatini 

olduğunu y~ ayd ınlatması Nazi- Nazif her zaman üzerinde para ta Soğuktan donanların adedi de ka- , bulunan yavrular Yuvada böyle Yuvanın heın§irelerinde anyor ve 
iye Polise e: ana çıkarmıştır. şımaktadır. Bir gün Şemseddin Na~ife barınağa başlamıştır. bakıhyorlar buluyorlar 

lci: rnuracatAt ederek de- bir miktar zerzevat vererek onu evıne Hatamış köyüne ait bir sürünün ço- lzmir (Hususi) - lzmir belediyesi- yuvasının çalışmalan hakkında şu 
Harnal Na 'f' yollamış ve arkasından da kendisi g~l- banı olduğu yerde donmuştur. Çoban- nin bel~i de en mu~.af.~ak ~ües.~esesi izahatı ~eriyor: 

olduv zı ı benim beraber miştir. Eve girdikleri sırada Şemsed~~n sız kalan sürpye de kurtlar hücum et- ve şehrın en fazla ovunecegı muesse- - u.) yataklı olan çocuk yuvasına 
gurn Şernseddin vura- Nazifin üzerine çullanmış ve onu ol- miştir. ııe Çocuk Yuvasıdır. yapılan müracaatları geri çevirmernek 

• ve tesedi ni de gömdü. dürerek üzerinde bulun n 100 lirayı Şehirde mahrukat buhranı baş gös- Çocuk yuvası, kimsesiz, ~basız ;e istiyoruz. Bu arzu iledir ki yatak sa -
l r da "/ l -·- almıştır. Maksadına nail olan katil Na- termiştir. Haydarpaşa, Karaman, Ela- anasız çocukları barındıran bır yerdır. yısını seksene çıkardık. Şimdi, işe git-

g l ar tren zifin cesedini meydanda bırakmıyarak ziz, Diyarıbekir postasını yapan katar Çocuklar bütün gün yuvanın w ge- tiği için çocuğunu bakarnıyan anne -
Vapllr istiyorlar gömmüştür. kar tipisi yüzünden istasyona geleme- niş bahçesinde, çamlıklar ;e sık. ~gaç- lerin müracaatlarını da kabul ediyoruz. 

(l IususA) T Hadise etrafındaki tahkikat devam miştir. Civar köy ve kasabalarlada "ll U lar arasında neş'eyle :vakıt ge~ırırler. Çocukların yedi yaşında yuvadan çıka-
n \'apur} 1 - ekirdağına etmektedir. vasala kesilmiştir. Onları himaye edecek sütninelerı, hem- rılması )fızıın gelirken, gidecekleri yer 

l kafi lar çok küçüktür ve ih- ·- şireleri ve doktorları vardır. Gıdalarını olmadığı için on yaşına kada.r himayo 

!
lar b~e =~ekt~dir. Insanlarla G u .. r u .. n u .. n s u 1 a fl fn m,. z 1 e n e c e k' eksiksiz alırlar, tıpkı bir ana himaye· ediyoruz. Içlerinde on bir yaşında olan-
ara d h gıtmekte hatta U sinde imiş gibi banyolarını yaparlar, lar da vardır. 

hirniz ~a~kçok k~y.met verilmek- giyinirler, gülerler ve eğlenirler. . Memleketin asıl bakılması gereken 

da bu .Partısı büyük top- b 1• r d e ha ma m yap 11 a ca k Belediye bu çocuklara, modern bına- çocukları siitte olanlardır. Maarif Ve-
tf'"ebb"·a· zıyet gört"ışu"lmu"~ bu '" · · d h · k 'k · I k temı'n kAl · d h b" kl -v use g' . ·ı T sı ıçın e er şeyı e sı sız o ara a et ı a a uyü er için yatılı rnek-
• 1-1 • ırışı rneğe karar ediyor. ~ltı yaşından itibaren bu ço· tepler ihdas edecektir. Bunlar olunca 

en Şa;k~~~.ı~i kongresine iş - Malatya - Kayseri yolu bittiği zaman Güründe iktısadi cukları~ ~.a~sillerine ihti.mam g~steri- işimiz kolaylaşacak, ihtiyaca daha ge
uğrayan lu er de vaktile Şar- inkişaf başlıyacaktır. Sivas - Gürün yolu yapı lmıştır yor. ~uyutuyor ve cem.ıyete mukem- niş nisbette cevap vereceğiz. 

Uğrarnacl ~ rnroz postasının altı mel bır unsur olarak verıyor. Şimdilik on yaşına basan çocukları 
çok tii ıgını bu yüzden halkın Gürün, (Hususi) - Gürün Sivas ili- 1 ıemiştir. Her yıl mü him mikdarda dışa w. Beled.iyenin bu çocuklara veremedi- feda edemiyoruz. Küçük ve büyük 

. 
ir-·ı"I~cardr' ların zarar gördü kle- ne bag· lı ı 1 bin nüfu-;lu bır kaza mer- yapağı göndermektedir. Kazada iki t 0 1 d ı ... ., " gı şey ınanç ır. n arı yuva an ayrı - çocuklar ayrı ayrı paviyonlarda yatı-

ııy ll ır. kezidır. Kazanın Göbekkıran ve Kara bine yakın kitabı bulunan giizel bir kü 1 k 11 • · k k d 1 
r:ararı idaresinin Tekirdağ tavuk adlı iki nahiyesi vardır. Gürün 1 tüphane vardır. Kaza halkı bu kütüp- ır en e erını t~taca ' en i erini hi- yorlar. T erbiyelerine, bilhassa yurdun 

anın en "k I sı·vas - Darende c:osesi üzerinde bulun· haneden çok istifade etmektedir. maye edecek bır tanıdıkları yoktur. istediği şekilde yetişmelerine hemşire-
T k 

llllU emme tica - " A 1 kt B b J '-t Ç" ra Yan d . d maktadır. Genel sağlık durumu iyidir. Kazada biri tam tcşkilatlı, ikisi üç sı na arı yo · ur. a a arı yoır. ur. un- ler ve yuvanın doktoru tarafından ihti· 
l tası olan bu ın ~nız en yega- Köylerin bir kısmında sıtrna ve fren- nıflı üç nahiye \·e köylerde de altı köy kü onlar, ebeveynleri tarafından bir mam ediliyor. Altı yaşından büyük 

• enıesine k raya üyük bir va- giye nadiren tesadüf edilmektedir. Bir okulu olmak üzere dokuz okul vardır. d? ha alınmamak üzere terkedilmişler- çocuklara ders ve milli ~rkılar öğre
iga iarar "\'ermesi Tekir - dispanserı \"ardır. Kazada son zaman- Kaza yolları düzgündür. Köy yollarına dır. Cemiyet onların eline nüfus cüz- tiliyor. Yuvanın meydana get~ilen 

1~Üc~~rl~rı :~Öyd ~1alkını sıkın - larda epeyce yenilikler vücude getiri! ve köy kanununun tatbikına ehemmi- danlarını verirken ana, baba yerini parkı, kimsesizlerin sanatoryum usulü 
ltUttar k gra ı ır. arı mü\ ku - miştir. Bir Halk Parti binası yap. tırıl· yet verilmekU!dır. duld.uramıyo. r. ile yetis. melerini temin ediyor. 

ı aca tır. ı k k ks P h I ıtorıgr . mıs ve ikı kilometıc uzak ı ta i A u .. ,:r emşıre on arı şu şayanı dikkat Çocuklan iyi büyütmek vo 
~ isluhı ;~•nde bağcılığın hima- şel~lesinden istifade edilerek elektrik B İr dama/ ~umlelerle anlatıyor: bir de hasta çocukları barındırmak 

ıçın teşebb.. · · ·ı tesı'satı vücude getirilmiştir. Kaza için Y avrula b l k d 00 tlıd use gırış• me- V f - r eş, a tı yaşı.na a a~ için Kültürpark civarında, 30,0 met· 
le~t·a: geçen Devlet Demir- deki yollar düzeltil~ekte p ve etrafına .n ayna aSlnl avutmak kolay oluyor. Yıyeceklerı re kare'lik bir yerde çocuk hastanesi 
sure:: a~ına kadar getirilrne- ağaçlar dikil~nekt~dır. Kasabanı.n su d ve içecekleri noksansız olduktan sonra ve do- . d t' ecegız 

d e tıcar t' k ı ı mecrası tatlur edılecek ve beledıyeye varala l başka bir şey istemiyorlar. İçlerinde Dogwurgnurn ~VI mcy anda dge ~ır ge. 
air terrıen 'le dın o ay aştırıl- ait bir hamam yaptırılacaktır. Mektep .I j • . • . • evı pansyonun a ogum • 

nı er e bulunulmuc:: k Id 1 Ad (Hu•usAı) S lAh' ö,·)e hıslı olanları var kı, ınsanın kalbı çı'ren kadıni . t l klarınl 
y· önündekı evlerin a ırı an yerine ha- apazarı ., - a a ıye · J I ar ıs cr erse çocu 

7::-:------_
1 

vuz yaptırılacaktır.. .. . köyünde oturan çoban Mehmet kayın parça anıyor. . . . çocuk yuvasına terkedeceklerdir. 
il hi Kaza beledıyesının butçcsı yedi bin pederi Süleymana müracaat ederek, Çocuklar kendılerını anlamıya bat- Muhtelif ha talıklar için ayrı ayrı 

k'a Ç Zabıta sekız yüz }ira kada~d:~· Belediye sını- karısı ile başka tarafta oturacağım söy- layınca analarını, ~~alarmı. soruyor- pansyanlar yapılarak çocuk hastalık-
ll Sı O/mu or rı içındeki s.~\·?.s . . Gurun yolu tamir e- liyerek bir miktar para istemiştir. Sü- lar. O zaman kendılerıne verılecek ce- larına karşı hususi bir ihtimam göste-
: Oiustısi) - ·c~ h . d lmıştir. Gurun • ılel Pıknat rbaMşı larasın- leyman kızınm kendisinden ayrılıp vap ~ulan_ııyoruz. !ç~erind: y~lnız an- rilecektir. 

~afaa) um urıyet re- dakı yol da yap.ırı aca ır. a atya - başka tarafa götürülmesine rıza gös- nelerı bellı olanlar ıçın vazıyetı kurtar- Bizde çocuk hastalıkları mahduttur. 
c:lar ll"le ı kudreti ve o rejimin Kavseri yolu yapıldığı takdırde kaza- termediğinden güvey ile kayın peder mak d~ha .kolay o!uyor. Ancak ha - Yazın ishal, kışın da grip'in kompli
llrıde butn~rlarının idare kaLiliyeti' da~ geçecek olan bu yol Gürünün ik- arasında kavga başlamış bu sırada ço- yat~~ hıç ?•r tanıdıgı olmıya~lar için?. kasyonu olan zatürree tehlikel~dir. 
~1 iyete gg~n ~lirniz asayişi normal tısadi \"az~ye~in! çok 'kytüksde~tedcektir. han Mehmet, Süleymanı çifte tüfeg· ile Kımses.ız çocukl.arın ellerıne vere - Hastanemiz yapıldıktan sonra vefıyat 
~u o) rınıştir. Kazanın zıraı ve ı ısa ı ururnu i- · k ı b 1 k k 

Up ta fitarda k l k . yidir. Buğday, arpa, çavdar gibi ürün- tehlike,Ji surette yaralamıştır. Suçlu ya- ceğinı;. ıtap arı. 1 
e s~çme müş ül- vermeden biitiin çocukları kurtaraca-

()) nrrıarrıakla b ba mış te h~r İer yetişir. Burada ayrıca Gürün şalı kalanmış Süleyman hastnneye kaldırıl- dür. Kıtaplardakı ann~lı. babalı çocuk ğımızı ümit ediyoruz. Bu müessese 
sun Polis ce ·~ra. er senede lm adi:>:le her yerde ~Öhl'et bulan güzel mıştır. fotografları bunları bır hayli düşün - memleketin nüfus siyasetine karşı Iz-
dahi kayd d~; e~ıne küçük bir sallar yapılmaktadıı·. Bu şaliardan her . dürüyor. BilhD.ssa bir ilkmektep kita- mirin ba!ıardığı müesseselerin en ve· 

\ büyük .e ı mıyor. ;.ıl ehemmivetli mikdarda harice gön- Yozgat maarıf müdürü bındaki ((Anne sevgisi)) hikayesi ge- rimiilerinden olacaktır. 
1" \'e ken~~n_ıeti tükranla karşı- derıimektecÜr. Yozgat (Husus ) - Maarif mü- çenlerde bir çocuğumuzu fena halde Adnan Bilgel 
tadır. ı ış ve güçlerile uğ • Meyvacılık, bağcılık, hayvan besle - dürü Ziya Boyacı oğlu Cankın orta içlendirdi. 

rnek, bilha. sa koyuncu!uk epeyce iler- mektep muallimligine tayin edilmiştir.! Belediye rei~Dr. Behçet Uz, çocuk 
~~- ~====~ 

na ey-n .. 

l ı~de topla un gece aıkada~ -
ra tırırrıız nmış tık. 
ap u bir is · · lllak geld' pırtı7.ma tecrü-

ı ... 

... Bizım merhum ı efıkanın ruhu 
nu çağırdık .. 

-Geldi mi Hasan Bey? Hasan Bey - Hayır, gelmcdiği isa 
bet o!du. Son!'a ben ay ba ına kadar 
ne ile geçinirdim? 

Lüleburgazda köy salmalari 
indirildi 

Lüleburgaz (Hususi) - Köylüler, 
köy salmalarının fazla olduğunu ileri 
sürerek ziraat bankasına olan borçla
ımı ödeyememişlerdir. Köylünün bu 
husustaki temennısı nazarı dikkale 
c,lınmış ve köy salmaları indirilmiştir. 
Bu karar köylüyü fe,·kalade sevindir· 
miştir. 

Gerede müstantigi terfi etti 
Gerede (Hususi) - D senedir ka • 

zamızda çalışan müstantik Ahmet 
Onur iki derece terfi ettirilmiş ve gene 
kazamız sorgu hakimliği vazifdinde 
ipka olunmuştur. . . . ... ·- ·-«------

Baylnr 

Teksayt ve Teksayt Ekstra sizi hot. 
tehlikeden koruyor \, 3. 6 ve 12 lık 
ambalaJlarda eczaneterde bulunur. 

• 



• 

6 Sayfa 

Tıp alemi şaşırtıcı 
hidiselerle meşgul oluyor 
Doktorlar şifa bulmaz dedikleri halde hastalıklarile 

alakadar olmıyan !!aç ve amel;yeler neticesinde yıldırım 
sür'atile iyileşen hastalar çoğalıyor 

_6ÖNÜL iSLERi . 
Okugucularıma 
Cevaplanm 
San kağıd.lı mektubu yollıyan kız 

okuyucuma: 
Nişan akid değildir. lerası şarta 

bajlı bir sözü ifade eder. Mademki 
birlikte bir yuva kurmayı tasar!a • 
dığııuz gene bu dakikada bile sizi in-
citmektedir, münasebetinizi daha He 
ri götürmekte bir mana ve fayda ta
savvur edemem. İstikbali başka sa
hada araymız. 

* (B. C) ye: 
7erdiği randevuya sadık kalnıı _ 

van adamdan şüphe ediniz. Bu ilen
de de sözünü tutmıyacağını göster:r. 

* (B. H) e: 
Bahsettiğiniz e~kek tipi, eski za _ 

manlarda gözlerini tiyatrolarda ve 

•balozlau da eğlendirdikten=-sonra 
süklüm püklüm evine dönen adam .. 
ları andınr. O şekilde bir ev kur • 
mak istemezsiniz, sanırım. 

* (Bolu) da (Pen. C) ye: 

Mesele iki taraflıdır: Gene kız ev-

1 lenmeden evvel hayatın acemisidir , 
gireceği yeni hayattan çok şey bck· ı 
ler. Ümidleri, hayalleri ölçüsüzdür. 
Erkek ise ekseriyetle utangaçtır. 
Vaziyetini hakikatte olduğundan 

fazla gösterir. Tutamıyacağı vaadler 
de bulunur. Ve bir defa düğün olu•J 
bitti mi herşey meydana çıkınca ge: 
çimsizlik başlar. 

Evlenme bir alışveriş gibidir. A!<:
din sonunda tarafların memnun kal· 
malarını isterseniz aldatmayınız, n1· 
danmav'~"'7-

Teyze 

SON POSTA 

Konuşma: 

Cani~ bir yazı 
Nurallah Ate~ç 

.. .......................................... __ ..... .._ . ._. 

na geliyor. Ve bir Haç istiyor. Fakirdi 
de .. 
Başımdan savamadığım bu hao:tav~ 

bir ürotropin tüpü verdim. • 
Bu kadın ertesi gün bina teşekküre 

g.eldiği zaman kendisini tanıyamadım. 
Ürotropinden böyle har!kalı bir netice 
çıkacağını bekllyemezdim. Kadmı sı
kıştırdım, itiraf etti. Ampirik bir ta _ 
kım baharatlar dolu bir yumağı rah _ 
mına bırakarak bundan bir şifa ümidi 
bcklemişlerdi. 

Bu hareket tıbben caniyane bir ha
rekctti. Fakat ne kadar tuhaf ki has • 
talığı hem menii, hem tekmil ara4)m 
kökilnden silip şif.iyap etmişti. 

Bu bir tcsaduf olabilirdi. Ben de 
böyle düşünmek istemiştim. İki hafta 
sonra bu kadın yanında tıpkı kendi 
gibi bir hasta getirdi. Şitayı benden 

Yer altinda 45 
( 13 ı 

Grizunun yaladığı s 
ne çiçeğe, ne fre 

yarasına benziyot 
* ~ * ----- --Tam nefeslik dibine gelince aurabmı bir yanmadır 

sından deli oluyordum. O canım palabıyıklarılllt 
saçlanm her elimi a~ımda tutam tutam kopuyordu. ŞII 

bıyık, kat Ye aaçlar üçüncü defadır dökülüp yenideli 
--~--~--~--~--------~~~_, 

/ Yazan : A. Nalm 

Zonguldaktan bir manzara 

cAcente• daınarından ça\'Wlum. cA· 
~ente damarı ne demek?• farkında • 
yım, sorgunmda haklısınız. Maden 
ltömürii toprak altmda damar halinde 
yatar. Ve her damarı!), ya, damarı ilk 
bulana veya ilk işieteıle izafe edilen 
bir ismi vardır. 

Acente daınannda işlerken üstüste 
üç defa grizo faciasına şahid olrlu • 
ğum için, bu ocak, hatıramda her za -
man ehemmiyetli bir yer tutar. 

Ayak alıyoruz. Hani evvelce anlat
mıştım size .. Ucu çıkmaza dayanan bir 
kömür hacasım genişreterek kaza ka -
za geri dönüyoruz. 

Benim gözlerim grizo gazını haber 
veren en hassas bir barometre gibidir. 
Nitekim, göz.lerim o gün de fazla yan· 
dı ve sulandı. Maden başçavuşumuz 
•Sava• adında bir Karadağlı idi. Geç· 
miş senelerin verdiği tecrübe ile, ken
disine tehlikeyi haber verdim; dini~ -
medi. Dinlemedi ama aynı yerde ak • 
şam üstü ateş nefesi bir kütleyif küt
ledi \·e biz üç sağlam ölüden başka beş 
de yaralı verdik. 

Her zaman söylerim ya, ölen öldü. 
Ya kalanlar. Grizonun yaktığı Yer na 
sıl oluyor bir bilaeniz. Ateş nefesin 
başlayıp geçtiği bir surat, ne çiçeğin, 
ne de frenginin tahrib etti~i bir yüze 
benzemiyor. Onu tarif çok zor. 

Bu menhus yerde ikinci at~ nefesi 
kazası bir kaç gün sonra oldu ve za • 
vallı kardeşim de yandı. Bir baeada, 
ocak mühendisile ayak üstü konuşur
ken müthiş bir gürültü ile ateş nefesi 
patladı. Biz ateş nefesin rüzganndan 
yere yuvarlanm~ık. Biraz sonra ha· 
her geldi ki yananlar arasında karde. 
şim de var. Bütün hızımla koştum. 
Karşılaştığım manzara korkunçtu. Bir 
volkan gibi tutuşan alevlerin ilk hü -
cumuna uğrıyanlar bittabi kömür ke
silmişlerdi. Ateş sahasından biraz u 
zakta olanları grizonun livlan sade -
ce yalamıştı. Kardeşim de bunların 
arasında idi ve mütemadiyen: 

- Beni denize atın. Benderı artık 
fayda yok. ALah aşkına beni denize a· 
tın! 

Diye yalvarıyordu. 
Grizo ya.kı.şının çok dikkate deler 

bir hususiyeti daha var. Eğer yanık 

hafif ise ocak içinde iken ıztırab ver -....... -............................ ·--···-······ ... ..._ 

gelmiş sandığı için bana müracaat e-
' diyordu. Bu ikinci kadma da ayni mü-

nasebetsizlik tatbik edildi. Münase • 
betsizlik adını verdiğim dramatik te
davi usulile hastalığın tekmil anza -
ları kökiinden silindi. 

Bu hastaların tedavisinde kullanı -
lan münasebetsiz ilaç, kana verdiği bir 
damla üsaresile, karmakarışık ve :;un 
derece dramatik tabioyu enstantane 
olarak tabii müva:renesine iade etmi~

ti. Hekimliğin maksadı hastalığı §İ • 

fayap etmekse bu münasebetsiz pisli
ği, dünyanın en modern ilaç fabrika -
larının buldukla~ forrnüllere neil.f<n 
tercih etmcmeli.. Adnan Bilıet 

miyor. Fakat bir kere 
kıp o hava ile temasa 
metler kopuyor. 

Bunu, ben o acenıe 
zat kendim yanclığıın .. 

Tek başıma bir köıXliit 
rek bağı muayene 
dan bir alev fışkırdı; 
bir küme yeşil alev 
dimi yerde buldum. 

Bu hafif tertib bir 
V e beni okşayıp geçl11 
mele arasına korku ve 
için süklınetle yürürrıe~ 
kat, ne bilirim ki 
koşuyormuş. Amele, 1JBl1' 
!ediği zaman: _ •• it 

-Bir şey yok çoc~ 
dedim. 

muştur. 



SON POSTA 

Kim veya hangisi olduğunu 
• • 

O MUSUNUZ? 
büyük, en yüksek, en uzun, en eski, 

n geniş, en seri şey yahut mahliik 
( Bu yaziiarı kesip saklayın. başka yerde ul mazsınlzl ) 

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

.... 
• ENVÜt4.Se.-w&'11C.6\; 

Tarihten sayfalar: 

Bir tek mum yüzünden 
çıkan ihtilal. .• 

* ~ * ---------. 
Fatih medresesinde bir yobaz bir akşam Karamanlı 
bakkala gitti " J ki mum ver ... , dedi. Bakkal 11 Bir 
taneden fazla veremem, deyince, kavgaya tutuş-

tular, her iki tarafın ahbapları geldi iş büyüdü 
fH! isyan başladı 
Yazan: Turan Can 

1819 senesiydi Bir akşam Fatih ı İstanbuldan sürdürdü. 
medresesinde okuyan çömezlerden bi- Softalarm arkadaşlan o gece yer 
risi 0 civardaki Karamanlı bir bak • yer toplanıyorlar; bu iş hakkında ha· 
kalın dükkanına gitti. Bir çil kur~ raret.li hararetli konuşuyorlardı. Erte-
uzatarak: si gün sürgünden haberleri olunca 

- Şuradan iki mum ver! büsbütün köpürdüler: 
Yiikse'- b •. DedL . - Bugün onlara, yarın bize ... 

' ina _ Ne kta Em- En yüksek demiryolu köprüsu -\civarındaki bir mermcr taştır. Uzunlu Istediv· . A B vyor da Bu söz sert söylenmişti. · gını yaklandılar. Ortalı~ velveleye ver 
Yüks ui_l?ing binası dır. ı 02 kat- Afrikada Viktorya şelaleleri yaı;un -ı~ 22 metre, ~enişliği. 4,S metre, kalın her halde yaptırmağa niyet edenlerin mek için: 
bU h eklıgi 381 metredir dır. Sudan f 29 metre yüksektedır. 1 lıgı o4 metredır. Yerı.-ıdenı kaldırmak halini takmıyordu. Fekat Karaman] ı - ŞeyhislAm, çömezlerin bazılannı 

• YUk &aray Rom d p. n En büyük demiryolu prı - Londra kabil olamadığından öylece kalmıştır. gu V t' - a a apanı . t_ oV• h bakkal kol gezen Yeni;erilerden pek sü.nnekle kalmamış, 'bazılarını da idam 
binada ikan sarayıdır. 1 300 se- 1 da Viktoria garıdır. .ı.:zgal ettıgı sa a . En uzun duvar - Çin duvarıdır. Bu yıi'gın olduğu için her hangi bir çö - ettirmi§! 
IOoo

1r. 22 daireden JY~.Üteşek- 102°00 metre rnurabbaıdır. duvar dünya üzerinde insan eliyle ya· mezin çıkışmasına aldıranıardan de - Diye bir haber uçurdular. 
s.s 00:en fazla salonu vardır. En büyük yeraltı demiryolu - Pa- pılml.lj en muazzam ~cydir. Uzunluğu ğildi. Zaten şeyhislam Zeynelabidin efen 

g;u;' metre murabbaıdır. ristedir. Uzunluğu 155 kilometredir. 4000 kilometredir. Yani Bağdattan Pa _ Bir taneden gayri vf"remem. di bazı sarayltiara yaranarak bu mev· 
Va~ ev - Kalifomiyada Santa .240 durak vardır. 300 den fazla tren iş rise olan mesafe demektir. "Üzerinde Deyip paranın üstünu yobazın ö - kie gelmiş; (tariki ilmiye) Yi isli.h ba 

eydedir. Zengin bir kadın ler. Günde işledikleri yol 7SOOO kilo- 25000 nt>bet kulesi vardır. Yapılah nüne koydu. hanesile tanınmış hocaların her birini 
Yap~~~hnıştır. Bu kadına in metre ve taşıdıkları yolcu 2,5 milyon- 2200 seneden fazla olmuştur. Yüksek _ Elbet verirsin; birer tarafa sürdürmüş, yahud tehdid 

---......... ettıgı müddetçe ölmiyeceği dur. liği 16,S ve geni~liğl 8 metredir, içi ta- - Veremem dedim a... Korkarım etmişti. Ondan sonra da kendi akraba 
de\'aın ~pı~ı ~8 sene mütemn . ED uzun tün~- ~lüomiyad~ Hun mamen doludur. . _ .. .. ben ... Devlet böyle buyurdu. ve taallukatını en yüksek mevkilere 

1 
:ttırmıştır. Ekserisi ayn tington Lake t~eli?ır. Uzu~lug~ 2 ı . En eski yapı- ~~ırdak.ı uç buyuk - O buyruk sabahlara kadar tUrlü yükseltmişti. Talebe layafetinde ge · 

-....... ~. 4 oda, bunları birleşti· bin 760 metredır. Sımplon lunelinden .ehramdır. Bunlar mıUitlan 78000 sene günahlar işlernek için mum isteyen.ler zen bir çok serserileri hapis veya idam 
koridor, hiç bir ye- 2030 metre daha uzundur, yürümekle evvel Atlantisliler tarafından yapılnui içindir. Bizim gibi ctalebei uıtıın~ için etmişse de hatırlı talebeyi de imtıhan· 

kapıla merdi~nler, düz duvara s saat sürer. tır, fakat bu tarihten binlerce sene son değildir. Ver diyorum sana!... larda kazandınyordu. Bu haller (Delı 
ltö r vesaire vardır. Uzaktan En uzun kanal - Çinde Pekin ile ra gelen Mısır Kralı Keops ismini ver- -Bize böyle demili Qeğillerdir. Çe- E:ni~ efendi), (Musannif efendi) gibJ 

buytilt y za?nolunur. Hang~u arasınd~ki Kays~rkanal'dır. U .miştir. Büyük ehramda 2300000 taŞ kil ~ımdan... bu~uk hocalan da gücendi.rmi§ti tk 
İçi~ - İstanbuldaki Aya- zunluğu 1654 kılometredir. parçası vardır. Her biri en az iki ton a- Çömez. fena halde kızm.ı.ştı. Ne ba • telı~ In€şhur (Hıilet efendi) nin göz -
~ UZunluğu 76, genişliği En yüksek şelile - Yeni Zeland a- ğırlığındadır. Sade büyük ehrarnı yap- şındaki sarık, ne de sırtmdairi cübbe desı .CMekki zade Asım efendi) dt 

ı 56 ll\e Ubbesinin kutru ı s yük d d k' Sutherland §elalesidir. Yük mak için 200000 adamın 20 sene çalış onun bir zorba gibi hareket etmesine şeyh~IAm. olmak sevdasmdayd.ı. Bu • 
tredir. Arsası 6890 met- ~~V .a s~o ınetredir. ması lazım geldiği hesap edilmiştir. engel olamamı.ştı. Gözleri dönmüş bir nu Hiilet efendiye söylediği zaman: 

Şiındi ınüze haline kon se ~g:Wvvetli şelile - Amerikada Ni- . En bUyük haraiM - Mısırdaki Kar· halde bakkalm üstüne yürüdü ve müt· - Canım, sakalmda hiç olmazsa bit 
. "YUk kli •a ara şeHilesidir. Atnalı şeklinde o- nak harabesidir. MilSttan l500 sene hiş bir tokat attı. kaç :kır tel bulunsun!. Kapkara sakalla 
ısesidir. 3~e- Romada San Piet- ~u: S2 metre yüksek;S78 metre geniş- evvel yapılmıştır. Aslında bir ınabet o- Bakkal_Yay~yı_basıyor, yobaz. da meşihale nasıl geçersm! 

ı S 160 lll 0 senelik binadır. Ar· t' Saniyede 8300 metre mikibı su a- lan bu harabenin muhiti 2800 metre- ona ikincı ve uçuncu tokadı ve yum 4 Cevabını almca sakalını, öd ağaC! 
Uğu ,67 e'tre ınu.~bbaıdır. İçinin ~~~. dir. Duvarlan 2S metre yüksek ve 7,S l rukları dunnadan ~apış~ı~y~rd~. ve. sair: yakarak tütsülemiş, bir kaç 

ku gcni§lıgı ~ 13 metredir. En alçak su - Kudüs civarındaki metre kalındır. . . .. A Komşu esnaf zaten b~ ~ıbi ~d~erın telıni aga~tmıştı. . 
. . İ8ti b tru 42 yuksekligi 123 B h .

1 
t'tur. Bahrisefilten 394 metre En büyük arazıli huki.amet - Rus - sık sık olmasından şıkayetcıydi. Bak· Talebe ısyan edince bunların da ek 

Yti~lt ~~· 54000 kişidir. at~~;. yadır. Mesahası ~ı .~.50,?00 kilometre kalın imdadıı;t~ k~~t~~S:· Soft~ da: rneklerine yağ sürülmüştü. 
Afün t ISe -:-.Almanyada Ulm ~ derin maden kuyusu _ Cenubi murabbaıdır. Yanı Turkıyeden 26 mis - Bre yetışın. oldu_ruyorlar. Talebe o gün: 

~~~kliğt ı~r2 ~lısesi~ir. Kulesi - Afrikada Deep Minedir. Derinliği ,li daha büyüktür. Diy~. hay~ırmca sagdan B?l~an, ~a: - Bu ne demek, bir bakkala iki sil 
Y~~k k 1 ctredı~ 2510 metredir. E -ır üfusJa hültiinıet - ç· d' rıklı cubbeh arkadaşlan yet~tıler. İkı le vurmakla talebei ülüm bu mertc· 
ır '7 ll e - P · t k ı ı 1,..... n ~.,_ n ın ır. f 'ttik çog· aldı ve a d b ' e,. · ı:üksckW arıs c i Eyfe En derin petro •WJUSU- Meksiko- Nüfusu 450 mflyondur. tara gı ce ra a ıç:ııc be darp ve tahkir olunur mu? İdarn o-

k rveı Yap 
1 

gl 300 metredir. 48 da Turpan şehri yanında Jardin 35 de çekenler de oldu. Fakat tam bu sırada lunur mu? Ölenlerin kanJannı dava e· 
atı S& iki ı ~ıştır. 4 kntlıdır, bi- ki kuyudur. Derinliği 3226 metredir. ~ bü,-ük -~ - ~ndradır: Uzun kol gezen Yeni~eriler geldiler: delim! : 
metre Yü~cı k~tı 116 üçüncü ka . üksek merilivea - Pariste E - lugu 25, gen~liğa 24 kilo~etredır ... ~n - Savulun bre ... Savulun! Diyerek toplandılar. Ertesi "n de 
B ka7~r, burası 800 kişi . fe~ ıa?ı'esinin merdivenidir. t 9 27 ~- drad.a 3~00 kilo:~o~o~~k, 1 ~ 7~~y~k So pa ve kı_rbaç ~tm da kalan, kılıç- camilerde derse çıkan hocalan rapı dı 

Uradan p ı . ~ 300 metre yük tır ~rnıryo u gar~ , ına, . - ların sıynldıgını gorcn kavgacılar da- şarı ederek rahle ve minderleri kaldıı 
kadar arısın etrafı 70 kilo- ;mak ·üksek he:rkel N k .. _ lıse, 80,000 dukkin, 25000 fabrıka, ğıtdılar. Yeniçeriler bunların başlıca~ dılar 

._-. ..,~ .... ·~- \' gorünür. Tepesine ka- Ea ,. .. _ . t heyke~ ~~onun 720 banka, S500 otel, 22000 polis var- larını hemen yakaladılar. Söz ciinle - _· Namusumuz ikmal olunmadık • 
lir e lllerdiven vardır. 260 ,deki, Hurrbı~e d kl:· . e me- dır. Nüfusu 8,203,000 dir. İstanbulun meden yaka paça Ağa Kapısına götür· 

en . asına rnaı olm t F ple tutan ır a arn şe mdedır. Fran- l2 misli Ankaranın t08 misli demek· düler ça okumak caiz değildir. 
r b" ~ı ziyaretçi} uş ur. a· :;ız sanatkiın Bartholdi tara!mdan 1886 tir ' · • Diyerek akın akın Şeyhishim kapı-
bU utun ınnsrafın~rden toplanan da yapılmış ve Fran.sı~ milleti tarafın- ' . O zamanlarda İmparatorlugun her sına gittiler. Binlerce beyaz sanklı, 

YUk takııar ~armıştır. d Amerikaya hedıye edilmiştir. I20 En eski ~bir - Romadır. Romulus tarafından İstanbula softa akını var- cübbeli, boy boy ve her yaşta softanm 
d ~eridir. ~er - Paristeki Yıl b~n ingiliz ıirası masraf olmuştur. Yük .isimli kral tarafından Milattan 753 se dı. Her semlte ve bilhassa büyük ca • ağzından bir türlü l.U çıkıyor, ortalığı 
~ Şlanmış ~r:oleon tarafından 1~i 93 metredir. Sade kafasının ü.s ne evvel tesis olunmuştur. Yani 2690 milerin etrafında bunlardan binlerce· gürültüye boğuyordu. lstanbulda dük 
8eklıği so ~e işs:~.ede yapılmış S: de .fO kişi durabHir. senelik şehirdir. si bulunurdu. Kendilerini bütün hal - kanlar k•panmış, çarşılar boşalmış. 

15 
· Ortadak~ ıt!:gı -4~ kalınlığı tun :rük b ket_ B 'd kın, hatta Ye~içerilerlc sarayın üstün- her tarafı korku sarmışti. 

tı ~tre ge . . tnerı 29 metre ~ bü d ~~ Budda ~ .8 _Pegtı En yüksek köy - Şili'de Chupikui- de bir kuvvet sahibi farz~der:oer, vakit Şeyhislam Zeyn~labidin Efendi ha _ 
~tın kopru _ nıştır. şehn yanın a b" d e~ e~dir. ~e namine köyüdür, denizden yüksekliği vakit yaptıklan şımarık hareketlerle remde \'e du\·ar arkasına sinmiş hir 

ı:a . , 34 ~erikada Tuzlu· re ~an yatınış ı:.::ı:m ~~e~~~~ır. 560S metredir. Yaz kış kar içindedir. ortalığı karıştınrlardı. Hükumet onla- halde dona kalmıştı. Kahyası biraz t-e 
t tıp kopru _ oınctredir. Tugla~ yapı ed: se ıgı s, En soğuk şehir - Siberyada Verk- rın bu hallerinden usandığı için bir saret göstermek ist,..dı', fakat adam a· 
aş oltn Aıner'k d A · unlugu 55 metr ır. h k h 'd' K f b' k ·· "1 .. k - "' l.h:u 

1 
• uş bir ~ ı a a rızo uz • 

1 
ş·ı· . . oyvans şe rı ır. ışın sı ırdan aşa- veya ır açı guru tu çı arırsa Aga Ka kıllı bir dayak yiyerek gü,..lükle içeri 

to rı Ugu 34 ın agaç~n müteşekkil En eski heyke - ı ı .~hılınd:n ğı 70 derece santigrat soğuk olur, hal- pısına götürülerek orada iyice dayak kaçnbildi. 'ı 
Illetre kadnret~edır ve bir dere- 3200 kilometre açıkta, Pasıfik demzi buki şiinal veya cenup kutüptc soğuk atılmasını, böylelikle terbiye edilme ~ ş 

~.. uzerinde durmak· ortasında Easter namın_da ufak ada üze luk ancak 55 derece kadar olur. lerini tenbih etmişti. - eyhislamla Fatih camiinde şeri-
·"\tks lmış h k ı at mahkemesi isteriz. Mak,ullcrin ka· · k dem· rinde taştan yapı ınsan ey elleri En sıcak fehir - Hindistanda Kaş - Yeniçeriler bu sefer de onları Ağa nını isteriz. 

" rı derni'"'·o'ryıuolu - Bolivyada- vardır. Bunları~ en _az 15000 senelik .mir civarında Ladok köyüdür. Yazın Kapısının bodrumlarında adam akı'ılı 
J erd · .v 4660 b edılmektedlr 65 d Diye bağınnaların ardı k2silmiyor· 

eıı g~çrn k ınetre yük· oldukları ta mm . • . erece santi~rat sıcak olur. ıslattılar. Şeyhisliım Zeynclabidin e . d · 
e tedtr. En büyük tal - Sunyede Baalbek (Arkasa var) fendi de tembihli oldug-u ı'r-ı'n su,..Ju~arJ u. 

• :ı • (D~vama 12 iner sa.)fuda) 



8 Sayta 

Evet fakat ! ... 
(Baş tarafı ı inci sayfada) 

bugün mevcut olsaydı San
cak ihtilôfındaki şiddet da
ha az olmzyacaktı. 

Bizimle doalluk yapmak i1teyen 
lerin bizi iyi bilmeleri ve yakından 
tanımaları lazımdır. Kemalizm re
aliteler üzerine kurulmuttur. Türk 
Cumhuriyetinin dini reali~mclir. Bi 
~i ma~im:ulen ve yeryü~ündeki 
birçok devletlerelen ayıran büyük 
lark budur. 

nın o vakit verdiği cevap bu dera
ten ilret almıf bir milletin cevabı 
değildi. 

Bugün Fransız matbuatında bu 
nıevzu üzerine avdct edilerek bır 
Fransız - Türk yardımlaşma muahe
desi yapılmasının muvafık olacağı mü 
taleasında bulunuluyor. 

Fakat o zamandanberi 
memleketin ve dünganın 

d_eğişen şartlan bu tekli/in 
har~ ret ve isabeli üzerinde 
çok tesir yapmıştır. 

Ufak tefek değitmeleri bir tara
la bırakıyorum. Bu teklif yapıldı· 
ğı gün Türkiye beynelmilel ve açık 

Cumhuriyet vatandaşları kanic.lir- bir yol ile ikiye bölünmÜftÜ. Bu 
le:- ki mıstik dostluklar insanları bir günkü Türkiye Montrö'clen beri 
nevi dm ve iman muharebesine sü- K __ ı·L 

Atatürk Türkiyesinde ne 
mistik fikirlere ne de mistik 
dost!uklara yer vardır. 

YeknnPe bir bütünlülıtür. e~uı rükler 'e ccmaatlerin hakiki men fa· ,..-. 
atıerini miınevi safsata ara kurban bu telılil yapıldığı ,ün Franuı halı, 
verir. Tarih üstünde dolaşan bir göz adalet, bqkalarının menlaati ve 
her milletin hayatında, sadakatler ve lıeuı Iteneli imzıuı için claluı lıol.y 
ihanetler bulmakta zorluk çekmez. harekete geçer 1411ılıyor ve bana 
Herhangi bir devletin tarihinde sada- iNJmlıyorclu. Fokat FranMJ valtiz 
kat faslının geniş olması onun rnutla- babalıiını yaptığı Milletler Cemi· 
ka sadakat göstereceğine kat'i bir de· 
Iii olmadığı gibi ihanet faslının çoklu· yelini Habeı harbi miina•ebetiyle 
ğu da onun behemahal ihanet edeceği daha Lavalin eliyle illaa m 
ne delalet etmez. Onun için biz Türk- rüklecli ve Inı inanı çok kırdı. 
ler herhangi bir millete dostluk ve Bundan Lavali mes'ul tutmak ve 
düşmanlık' damgasını vururken, her· Fransayı tebriye etmek doğru değil

~eyden ve hatta imzadan evvel o mil- dir. Laval Fransız milletinin içinde 
letın ve dünyanın içinde bulunduğu bulunduğu ~artlara uymak zaruretini 
maddi şartları mütalea ederiz. Ve leh duyan bir adamdır. Kezalik bu teklif t: ~lduğu kadar aleyhte delil veren ta yapıld:ktan sonradır ki Fransa, Rus
rıhı :e an'aneleri bir tarafa bırakırız. ya • Fransa muahedesi~ karşı soğuk· 
Bu zıhnıyeti~·üzi dost ve düşmanları- 1 luklar gösterdi, ve bilhassa son Ja· 
mıza ka~ı bır. kere daha hülasa ettik· ponya hadiseleri münasebetile bu mu 
ten sonra, Parıste sık sık tekrar edilen ahedenin sümulünü tahdit eden bir ta 
Türkiyenin yardımlaşma teklifine av· raflı tefsi;·Jerde bulunmak .suretile 
det edebiliriz. 

kendi hayati menfaatlerinin bahis ko 
Türkiye Cumhuriyeti Fran~ ve nusu olmadığı herhangi bir yerde baş 

Türkiyenin içinde bulunduğu maci kaları için harekete geçmek ve kan 
eli tartları gözönünde buluncluı·a- dökmek istidadında bulunmadığını 
rak ve iki memleketin hayati f'lrt- gösterdi. Onun için Paris gazetelerin
Iarına uygun olduğunu .anarak de son günlerde sık sık çıkan Türki· 
F ran1aya bir yardımlapna tekli- yen in Fransa ya bir yardırnlaşma tek
linde bulundu ve 6andı ki Büyük lifinde bulunmuş olduğu haberlerine 
lıarbin Çanakkaledeki büyük deui evet diyoruz ve derhal ilave ediyo-

yoruz, fakat... ~ vakittenberi Çanak 
Türkiyenin kudret ve kıymetini kale Boğazından ne sular akmadı! ... 
kiıli derecede göatermiıtir. Fran•a 1\leb'us 

.......... ---------.a•···------------............... 
F oyaları meydana çıktı 

Bir kadın 
Sevdiği erkeği 
Bıçakla öldiirdü 

(Ba§tarafı ı inci sayfada) 
İrfan ıs yaşında olduğu ha de Ne • 

dime 38 yaşında bir kadın olduğundan 
sevgilisinin ihmalkarlığı Nedirneyi çi • 
kdcn çıkartmıştır. . . 

Nedime son günlerde Irfana 38 lıra 
borç para ver~iştir. Kendisine borçl~ 
olduğ(l halde Irianın evi !hmal ~tme~ı 
de Nedimenin fazla asabıleşmesıne a· 
mil olmuştur. Kadın vak'adan bir gece 
evvel irfanla müthiş bir ağız kavgası 
y"ipmıştır. Bu kavga esnasında İrfan 
Nedimeye: 

_ Sen yaşı geçkin bir kadınsın, ben 
seni istemiyorum. demiştir. 

Ertesi günü öğle üzeri İrfan Nedime 
nin Yenicamide Balıkpazarındaki Cl§Çı 
dükkamna gitmiş, yemek yemi§ ve ra· 
kı içmiştir. 
Kadının ifadesine na?..aran bundan 

sol)ra bir ikametgah senedi işi için di.lk 
kandan beraberce çıkmışlar karakola 
gitmişlerdir. Karakoldan sonra İrfan 
Nedimeden ayrılmıştır. 

Hadise akşamı evde Hamide (İrfan 
·ve Nedimenin odalarında arkadaşlık 
eden kadın) yalnızken İrfan sarhoş bir 
halde gelmiş ve ..minderin üstüne otur· 
muştur. Aradan çok geçmeden Nedime 
evine dönerek hanın rnerdiven başın· 
da komşusu Abbas Hayriye tesadüf et
miş, Hamide ile İrfanı sormuştur. Yu
karı çıktığı vakit Hamide ile karşılaş· 
ır.'ş ve Hamideden de İrfanı sormuş • 
tur. Bu esnada Hamide Hanımının ce
binde bir bıçak görmüş, bir hadisenin 
önünP. geçmek için kadının odaya gir· 
rnesinP. mani olmak istemiştir.. Fakat 
Nedimt> ona: 

cSenin de canına kıyarırn. Bırak!• 
demiştir. 

Nedirne içeriye da1mış, Hamide de o
nu takip etmiştir. Nedirne içeri girince 
kanapeye dJyanmış olan İrfanın yaka 
sına yapışarak : 

- Madem ki ben yaşı geçkin kadı· 
rum. Ben de seni istemiyorum. Evim
de ne işin var? Çık dışarı, paramı ver. 

Diyerek silkel~>meğe başlamış ve ka 
pıya doğru çeker<'k sürüklemlıjtir. 

Bu sırada bölme camekana çarpmış 
lar ve bir cam kırı!mıştır. Bu cameka
na "dış kapı arasındaki bölmede Nedime 
elindeki bıçağı İrfanın göğsüne sapla
rnıştır. 

Çok sarhoş olan İrfan yaralandığını 
dahi anlayamamış: 

- Bırak beni gideyim! demiştir. 
İrfan, 6 - 7 metre kadar ilerledikten 

sonra yere düşmüştür. Nedime büyük 

(Baştarafı ı inci uıyfada) habiri tarafından verilen malumata gö bir soğukkanlılıkla: 
şahitlere bildirmişlerdir. re, Milletler Meclisi mahafilinde San- - Burada gebereceğine git baişka 

Çöl Araplan gönderiyorlar cak meselesi etrafında Fransa ile Tür· yerde geber! diyerek yerde yaUuı rfa 
Şam, 1 S (Hususi) - Arap ve Fran- kiye arasında cereyan eden müzakere· nı sürüklemiş ve kapısının önüne ge· 

sızıarın Sancağa Çöl Arapları gönder \lerin halen daha müsait bir vaziyette tirerek: 
rneğe karar verdikleri haber alınmış ·ı pulunmakta im~. Paris ile Ankara ara- - Su getirin, çabuk, bayıldı. diye et 
tır. Esasen Suriyenin muhtelif mmta sında son günlerde cereyan etmiş olan rafa haykırmağa başlamıştır. 
kalarında da gizli gizli gönüJ1ü çete teş müzakereler meselenin bariz bir suret Orada Nedime, Hamidenin getirdiği 
ki.~atı yapılmakta olduğu rnalfımdur. te müsait bir mecraya girmesini mu- suyu İrfanın başına dökmüş ve o za -
Çoı Araplarını Sancağa göndermekten cip olmuş. Buna, Türkiye tarafından man yere kan aktığını görünce •Can 
maksat böylece Sancakta Arap ekseri- yapılan teklifin yardımı olmuştur. kurtaran gelsin, haber verin!• diye dı· 
yetini temine hizmet ve herhangi bir . Muhabirinaldığı malumata göre Tür şarıya haykırmış ve komşusu z~~ebi 
karışıklık esnasında Türklerin malla - kiyenin teklifi, bizzat Suriye ile Lüb - İrf~nın başında bırakarak kendisı de 
rını Yagm- a S ktak' h"k" t S kta .. kk 1 k .. polıse koşmuştur. ve anca ı u ume nan ve anca n mure ep o ma u- Ned' b""t" b ları inkar d k 
kuvv tl · d tm kt' b" k l d .. d ı· ııne u un un e ere e erme yar ım e e ır. .zere ır on e erasyon vucu e ge ır- İ . -. · 

1 Halcp, 15 (Hususi) - Kürtdağlılar me•1e dair imiş. Bu teklife göre San • ~fan~ ço~ fazla sevd~ı?ı, ara a.ı:~nd~ 
hazırladıkları mazbataları Müşahitler ko · d h m F hıç bır rnunazaa olma ıgını, eve dondu 

.hcaem' adynTüı .. zak~an .a gareantı'ler~ansltanıdn, ğü zaman kapıyı açtığında içerden İr-heyetine vermişlerdir. Bu rnazbatalar - e r ıyenın ı a ın a d 
ga · k ·ı ı· ·ıecektı'r fanın birden bire kucağına üştüğünü da kendi mınıakalarının Hatayın par - yrı as erı eş ırı · -

1 
~ h" d' ce b ld w 

ıd • M 'll tl c ·yetı' rnahaf'l' d h" ve agır aştıgını ısse ın ayı ıgına çası o ugunu ve Hataya ilhak olunma ı e er ernı ı ın e u - . k . · . . w. 
· k" ·· r·k go" e egw h k"k zahıp olarak ayıltrna ıçın su ıstedıgı-sını ıstediklerini bildirmektedirler. um suren ı re r , er a ı aten ı . .. .. .. .. 

T .. k ' · b t kl'f' b d b nı, donup te akan kanları gorunce ya-Foyalarl mey.,ana çrkarrld ur ıyenın u e ı ı un an i aret ise 1 
l: 1 gerek Fransa ve gerek Milletler C . _ ralı olduğunu aniayıp can kurtarana 

Roma, 1 S (Hususi) - İstefani Ajan· yeti tarafından kabul edilebileceke~:r ha~r gönde~diğ~i söyl~~ek~edir. 
lı bildiriyor: mahiyettedir. Fa~at Nedımen~n~ bu ~ozlerı z.~ynep, 

Bitaraf müşahitler Sancakta tetkikat Hamıde ve Hayrının ruyete rnustenit 
yaparlarken mahalli hükumet memur- Yunanı·standa şahadetleri karşısında kavli rnücerret· 
ları ile Fransız müstemlekecileri tara- te kalmaktadır. 
fından hazırlanan nüfus listelerini göz • "' • Suç.u hakikati saklamakla beraber 
den geçirmişlerdir. Bu tetkikat esna • SJfaSJ Vazıyet kimseden şüphesi olmadığını da antat-
smda Araplara sun'i bir ekseriyet temi maktadır. 

ni gayesiyle bu listelerde 30 bin Hatay Sab,k liderler Krala bir 
lının gösterilmediği bizzat rnüşahitJer niulltır 

1 
verdiler Vapur bunram halferliidi 

tarafından meydana çıkarılmıŞtır. 
Tfirlder Araplan namilere solmaadılar 

Londra, 1 S (Hususi) - Antakya 
Türkleri, bugün, Cuma namazını kıl -
mak için Türk camilerine giden Arap 
ları kabul etmemişlerdir. 

Buna mukabil Antakya Hıristiyan -
ları, kiliselerinin Araplara açık oldu -
ğunu bildirmişlerdir. 

Bir Macar gazetesinin haberi 
Peşter Lloit gazetesine Cenevre mu 

Ihraç mallarının ecnebi )imanlarına 
Atina, 1 .) (Hususi) - Dağıtılan sevki esnasında tesadüf edilen vapur 

parti liderleri tarafından krala bir muh· buhranı etrafında tetkikat yapmak ü
t ra verilmesi üzerine gazeteler mat- 1 zere lzmire giden Deniz Ticaret Mü
buat müsteşarının bir rnakalettini neş-1 dürü Müfit Necdet yarın şehrimize 
retmişlerdir. Müsteşar, makalesinde, dönmüş olacaktır. Vapur buhranı işi 
Yunanİstanın siyasi kaynaşrnalarla tamamen halledilmiştir. Bu hususta 
tehdit edilmernekte olduğunu bildir· acentalarla yapılan temaslar neticelen
dikten sonra hüldimetin mevcut dost- miş ve liman~arımızda bekleyen mal
luk ve ittifakları pek sağlam bulnndu-ılar vapurlara yükletilrneğe başlanmış· 
ğunu bildirmektedir tır. 

Çocuğun dayaktan 
öldüğ·ü muhak. ak 
Fakat ci2.yağı kimin ~tb ğı 

belii değil 
Samatyada Merhaba caddesinde 

~,2 nci mektep 2 nci sınıf talebesin· Edirne, IS (Hususi 
den Recebin ölümü hakkındaki tahki- larının devlet · 
kata devam edilmektedir. .şimdiye kadar bu hatta 

Maarif müfettişlerinden Mansur tından iki üç misli 
mektepte tahkikat yapmaktadır. dilmekte olan nakliyat 

Baş muallim Pertevin Recebe da- pek yakında AnadolU 
yak attığı ve ölümün bundan ileri gel· ı ri.~cn ~olay!:kların ~u de 
diği iddia ediliyorsa da çocuğun baş gosterılecegı haberı 

ınuallimden değil başkalarından day3k ı uyand~rmı~tır. ·ıe 
. . . I 1 k d Yenı cer vasıtaları 

yedıgı an aşı ma ta ır. T k h d t rı'fe ra ·ya attın a a , 
Ayni mektep talebelerinden Nük- 'b' b d M yıs '' 

g1 ı u sene e a 
hetin kaybolan mantasunun bulunma- ek ve memleketimize 
sı için ebeveyni tarafından tazyik e- ~cek bir şekilde tesbit '~' 
dilmiş olması da ihtimal dahilinde gÖ· leccktir. 
rülmektedir. Şimdiye kadar esasli 

Çocuğun ölümüne sebep olan da- takviye arneliyesi 
yağın kim tarafından atıldığı henüz ray ve traversleri 
tesbit edilernemiştir. köprüler gözden 

Hadise hakkındaki evrak Fatih kay tanbul • Edirne hattı 
makamlığından Kültür Direktörlüğüne viye ve tamir edilecek 

d trenlerin sür'ati gönderilmiştir. Bu evrak bugün mü • 
deiumumiliğe sevkedilecektir. Ayrıca Anadolu 

bi 15 günlük, 2 ayllk 
Hadise hakkında kendisini gören öğretmenler ve talebelet 

bir muharririmize rnüddeiumumi Hik- seyahat biletleri usulÜ 
met Onat: t 

- Bir sabah gazetesinin yazdığı gi-
bi ortada henüz yapılmış adli bir tah
kikat mevcut olmadığı gibi hadisenin 
faili olarak mektep müdürünün göste
rilmesi de yanlıştır. Şimdiki halde biz
ce tesbit edilmiş bir şey yoktur. Tah
kikat suçlunun kim olduğunu meyda
na çıkaracaktır. Ancak çocuğun dayak 
neticesi öldüğü muhakkaktır. Bu cihet 
tıbbı adli raporile tesbit edilmiştir.» 

Cami hademeleri için yeni 
nizarnname 

31/12/936 tarihinde neşredilen 
yeni bir nizarnnamyee göre imtihanla 
cami hizmetlerine tayin edilmiş olan
lardan ve en az 8 yıl çalışmış bulunan
lardan imam ve hatiplerden terfie la~ 
yık bulunan~r tekrar imtihana tabi tu
tulmadqn, müezzin ve kayyumlardan 
imam ve hatipliğe terfi ettikleri tak
dirde imtiha.na tabi tutularak mahalli 
encümenler tarafından tayin ve nakle· 
dilebileceklerdir. 

Hususi, umumi ve mülhak bütçe· 
lerle idare edilen müesseselerde çalı
şarak maaş alanlar cami ve mescit hiz· 
metlerine tayin edilmiyeceklerdir. 
Bunlar ancak vaızlık ve hatiplik yapa
bileceklerdir. 

Münhal oldukça imamhkla hatiplik 
ve rnüezzinlikle kayyumluk vazifeleri 
birleştirilecek tir. 

Meşrut (>lmıyan hizmetlerin baba
dan oğula intikali usulü kaldırılmıştır. 

Ölen hadernenin oğullarına muh
tacin tertibinden maaş bağlanacak ve 
bu maaş çocuk 19 yaşını bitirinceye 
kadar verilecektir. 

Bir çek sahtekarlığı 
Az daha Osmanlı banka
sından 8 bin liralık bir 
meblağ çekiliyordu 

Tarakçılarda Matyo hanında yazı • 
haneleri olan Hafız Rüştü ve Saim bi
raderlere İsviçreden biri 3690, diğeri 
4~27 liralık iki çek gönderilmiş, faltat 
bu çekler bu ticarethanenin eline geç
meden kaybolmuştur. Hafız Rüştü ve 
Saim biraderler bunların kaybolduğu· 
nu ihbar etmişler, ikinci nüshalarını 
almışlar, alakadar banka da bütün ban
kalara bu çekierin kaybolduğunu bil· 
dirmiştir. 

Aradan dört buçuk ay geçince Gala· 
tada Şair Ziya sokağında sigorta mü • 
şavirliği ve komisyonculuk yapan Ta

ır. 

Almanyanın 
Birliği ilan 

Paris 15 (Huau•O 
bildirildiğine göre, 
bu ayın 30 unda ()vera 
lanacaktır. 

Bu arada Alman 
nacak ve bazı rnühiın 

tir: ,.., 
1 - Almanyanın t 

edilecek ve Hamburg, 
bek serbest limanları 
ya merkezi hükumete 
dır. 

2- Kabineye vasi 
cektir. 

Iplik buhranını • 
için gümrük res~ ,waıeırn~ 

indirildi 
Ankara, 15 (Hususi) "" 

nını önlemek mak~~di~~: 
tirilen ipiikierin gumru 
de yeniden tenzilat 
ve B maddelerindeki 
maraya kadar ol 
de 90, 20 nurnaraya ,. 
da yeniden yüzde 50, Z 

.~ .. 
dar olanlarına da yenı~ 
zilat yapılması Vekiller 
bul edilmiştir. _...,.. 

Sa b ılı IngiliZ 
Ayusturya 
Retsini ziya 

Viyana, 15 (A.A.) -
yanında İngilterenin 
olduğu halde bugün . 
Miklas'ı ziyaret etmişti!• 
çeyrek saat sürmüştür. 

Resmi rnahfeller bU 
rniyle hususi mahiyette 
mektedirler. -----

cettin 3 ciro görmüş bir halde bu çek· tedir. Bu ayın 
leri Osmanlı bankasına ibraz ederek be- tesbit edilmiş olacaktır. 
delini çekrnek istemiştir. Banka evvel· d 
ce kayooldu,ğu tamim edilmiş bulunan Yunanistan a 
bu çekleri müsadere etmiş, kanuni ta soğu:~tan 
kibata başlanmıştır. Çekierin arkasın· l,. H "') Atina, <> ( usuaı 
da l>ulunan ve Hafız Rliştii, Saim bira- p· d . l 
deriere ait olan imzaların taklit oldu· ıre e grıp aa gım 
ğu, ikinci ciro sahibi Talatın da rnev- beled~ye r~i~i de 
hum bir adam olduğu anlaşılmıştır. Kış fiddetını m t\:aınl;ı; ... 
Henüz ciroları yapanlar bulunamamış- tinanm civar semt 
tır. Zabıta takibata devam etmektedir. yatında bir ifÇi --•wn•·-



------

J> . Insan :eyinleri 
arıstek· 
buıun~ntı~ fakültesinde tecrübe i

in ınsan uzuvları arasında 
dikkat~n beyni vardır. Bunlar ga 

Un 
1k saklanılmaktadır. Ve kol· 

lYmcti pek fazladır. 

I<ano • * 
6 u rı nasıl doğar 

arıyordu. Üç kard~ten biri Rumiresi u 
zaktan gördü. Kardeşlerine: 

_ Eyvah, dedi. İşittiğimiz hırsız bu 
olacak. Ya şimdi bizi göı ürse .. 

Etra!larına baktılar, kolay ko:ay ka 
çamıyacaklardı. Sağa gitseler gö. Ule· 
cek~er, sola gitseler gene görülecekler-

'I 
di. 

ll 
Olduklan yerde dursalar biraz son 

lı ra Ramires oraya gelecek ve üçünü de 
]3· yakalayacaktı. Yaln~.z ~aralarını alsa 

ır kangUru haydi neyse, fakat oldurmesi ihtimali 
• 3ncak 'k· Yavrusu doğduğu za • de vardı. Küçük kardeşın aklına birşey 

SON POSTA 

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

r Hat:dı~ J~i~e: yanaJ 
a1kımı ancak 

Dalgalanmalı orda bu çok 
ünlü alsancak 

O güne kavuımadan bir gün 
ölürsem ~ğer 

Be~i kabul etmesin den iz., ha· 
va ve bu yer. 

Kalbierde yanan öz. a!k gün 
günden yücelnıeli 

Vmrün •onu gelmed en mu -
haddes gün gelm eli 

To pum, tü/eğim, süngüm u -

lukları delerken ıgı da "'ı ı. santim boyundadır. A· geldi. Kardeşlerine: 
,ırını s k' ,. k k S w l y H Çabuk e ız gramdır. Fakat 0 _ Ramires ı or utup kaçırırız. ancagım, a sancagım atay-

üğü Ul Ve 0 kadar fazla büyür ki Dedi. Ötekiler şaşırdılar: da yükselmeli. 

Sayfa f, 

\ 1 Oyunlar Eğlenceler 1 

\ Huni ile mum söndürmek 

deşler bu tabancasız kalan Rameresi 
kendi tabancasile korkutarak yakala -
dılar. Rameres işi anladı ama yakayı 
ele vermi.ş oldu. Biraz sonra Rameresi 
üç kardeş jandannalara teslirn ettiler. 
Ve o civar halkı onların sayesinde bu 

eşkiyadan kurtulmuş oldu. 

oyunu 
Bir mum yakarsınız ve arkadaşları· 

nıza: 

- Huniye üfleyip bu mumu söndü· 
remezsiniz! 

Diyerek bir huni verirsiniz.Huniyi 
alan arkadaş huninin ince tarafını ağ· 
zına koyup üfleyccektir. Çünkü in..,ana 
birdenbire bu hareketi yapması tabii 
gelir. Böyle üfleyince ağızdan çıkan ü· 
fürük dağılacak ve mum sönmi) ecek· 
tir. Siz huniyi alıp geniş tarafından üf
leyiniz, murn söner. J 

- İşte böyle söner, dersiniz . •• 
Iki aşcı 

Aşçı güzel bir kuzu budu kızartmış· 
tı. Kedi kuzu hudunu kapıp kaçtı. Aş· 
çmm yüzü onun için asık. Ama karşı· 
sındaki aşçının da yüzü asık. Aynı ke 
di onun dükkanından da kocaman bir 
kefal balığını kapmıştı. Öbür aşçıyı da 
görmek isterseniz resmi tersine çevirip 
bakınız. 

• 
Oturamazsın oyunu 

Arkadaşlarınızla berabersiniz; arka· 
daşlarınıza: 

- Benim her oturduğum yerde otu 
rabilecek misiniz? 

Dersiniz. 
- Otururuz! 
Diyecekleri tabiidir. İçlerinden bir ta 

Bir kol saati kazanan Vedat ve futbol 
topu kazanan Hidayet 

nesi,ne : 
- Sen kalk bakalım! 
Dersiniz. O kalkar. ----···--····-·········-·············--··--- - Şimdi ben nereye oturursam sen 

de otur da göreyim. 
Bir sandalyaya oturursunuz. Kalkar· 

sınız. 

-Otur. 
Dersiniz, oturur. Bir masaya çıkıp 

oturursunuz. 
- Bakalım buraya otu rabilecek mi· 

sin! Dersiniz oraya da oturur. Bu kere 
de yere oturursunuz .. 

- Hepsi oldu dersiniz, bir tane kal 
dı bakalım, onu yapabilecek misin? 

r Ve ağırı~an boyu iki metreye yak _ Nasıl korkuturuz. Onda korkacak Cahide Odok 
"~""~ı 95 kiloyu tutar. göz var mı? Hem o baştan ayağa kadar 1---------.....;.;.;;;.;.;~....;;..;;;.;.;~ 

~~~~~ ............................ ~ .......................... ............ , .... . 
Sandalyeye oturur kalkarsınız. Ta • 

bii sizden sonra o da oturacak. Bu se· 
fcr onun kucağına oturursunuz, kalka• 
s ın ız. 

-Ama g .. 
tecrübe ~~üş, bakalun 

a .• 

Soba yakmatlan u:ınmak usulü 

. _ Bari gidip odun bula

yım. 

- Nafile kırılmıyacak, 
ter içinde kaldım. 

r------ --

------ ~-_....._,..,.. __ 

- Şu kütüğü partttiarım 
olur. 

-~-=----

- Bari eve dönüp çama 
ft r değiştireyjm. 

P at, küt, pat, küt, pat, 
küt. 

- Artık oduna ihtiyr.ç 
kalmadı. 

- Ben senin yaşında iken hiç yalan 
söylemezdim. 

- Sen kaç yaşında yalan söylemeye 
başladın büyük baba! 

- Otur bakalım! 
Dersiniz. Tabii kendi kucağına gene 

kendisi oturamıyacağı için oyunu kay 
betmiş olur. 

==-

Yeni bilmecemiz Kol Saati 
Veriyoruz 

Bu şekli goru • 
yqr musunuz. Bu 
b ir resimdir. Fa -
kat resmi cl -
de etmek için ufak 
bir zah mcte girmek 
lazımdır. ( +) işa
retli boşlukları kı:-· 
mızı (-) işaretli 

boşlukları sarı ve 
(X ) iş:ıretli boşluk 
ları da mavi ilc oo· 
vayını?. Bazı boş • 
luklarda bir iki işa
ret birden var. On
ları da bir rengi vur 
duktan sonra öteki 
rengi vurarak boya 
yacaksınız. Boyaym 
r_:esmi .. bize. ?önderin, muvaffak olanla rdan bir kişiye vüz~l bir kol saati, di· 
}!er vuz kışıye de başka başka hediye ler vereceğiz 



10 Sayfa 

1 istanbul Belediyesi biıılan 1 
rv.enba sulannın küçük şiştlere taksim yerlerine 

aid sıhhi şartlar. 

SON POST,. 

TÜRKIYE 
MERKEZ 

CUMHUR lY 
BANKASINDA 

1 - Büyük damacanatarla getirilen menba IUlannm küçük kap
lara konulduğu yerlerin her tarafı kigir olacak, meskenler veya 
başka dükkinlarla alakası bulunmayacakbr. Zeminleri çini veya 
mermer ve zeminden iki metre yüksekliğe kadar dıvarları fayans 
ve büyük masalar her vakit yıkanabilecek surette fayans, mermer 
veya cilalı mozayik ile örtülecek ve dıvarlannın üst kısımlan ile 
tavanlan yağlı boya ile boyanacaktır. Zeminin münaaip bir yerinde 
\iğırnla nihayetlenen ıskaralı delikli tatlan olacak ve bunlar sifonlu 
borularla mücehbez bulunacak ve hiç bir yerinde su birikintisi olma
yacaktır. 

On aene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından araıulmadıimdan dolayı 2999 aayıh 
bince muhtelif banka ve müesseseler tarafmdan Maliye Vekileti besabma muhafaza edilmek üzere 
devredilen ayniyalın cins ve mikdarlan qaiıda göaterilmiflir. 

ltbu ayniyat, Bankamıza devredildiideri tarihten itibaren iki aeoe,. içinde salıipleri veya varisieri 
rala müsbite ibrazı suretile Idare Merkezimiz veya tubelerimize müracaat edilerek, aLnm.adıklan 
sayılı kanunla lefkil olunan amortisman sandığına intikal edecektir. 

2 - Bu yerler en az, qağıda göaterilen kwmlan biribirinden 
ayn ayrı olarak ihtiva edeceklerdir. 

A - Menba suyu damacanalannın depo mahalli, 
B - Şişeleri doldurma ve kapatma yeri, 
C - Etiketierne ve dolu pşelerin depo edilme yeri, 
D - Kirli şişelerin yıkama yeri. 
Bütün bu kısımlar kafi derecede ıtıklandınlmıt olacakbr. 
3 - Menba sulan küçük şişelere taksim edilmek üzere dama

canalardan bir tulumba vasıtasile yerden en aşağı bir buçuk metre 
yük~eldikte aleminyum, emaye veya içi bitome harçlaıla tesbit edilrn~ş 
fa ya 'lS veya ki ristal piliklar döşeruııi.l üzeri tamamen ka~alı bır 
depoya sevkedilecek ve buradan ya otomatik olarak veyabut bu de
poların kaidelerirıin en 2şağı 10 santim yukarısından çıka~ ~uslu.klu 
borulu vasıtasile şişelere doldurulacak ve bu depolann dibınde ıca
bmda bütün m.ıhteviyatını boşaltaca.~ bir tahliye musluğu bulunacak
tır. Sulann ta~simi için aleminyum içi bitom, kauçuk, kalay veya 
zif ile örtülmüş veyahut emaye edilmiş, saç borutarla veya inokzi
dable demir gibi suların vasıflannı bozmayacak vasılalar kullanıla
caktır. !Xmacanalardan depoya su sevketmek için kullanılan borular da 
aynı vasıflarda bulunacak ve bunlar faaliyet zamalan harİcınde her 
tarafı örtülü mazbut depolarda saklanacaktır. 

4 - Kirli şişeleri yıkama yerinde şehir merkezi suyuna ve bu
lunmaCığı takdırde temiz olduğu sıhhi heyetce tasdikli su ile dol 'u
rulm: ş en az yanm tonluk su depolarına bağlı akar su tesısatı 
olacak ve tişeler içinde kaynar sodah su bulunan kazanlarda l:eş 
dakil;a dezenfekte edildikten aonra içi ve dışı aşağıdan yukarıya 
fışkıran kuvvetli su cereyanları ile temiılenecektir. 

Tc mizlenmiş şişeler ağzı aşağıya gelmek üzere hususi kurutma 
tahtasındaki mesnetlerde kurutulacaktır. Bu şişeler doldurulmadan 
evvel bir kere de menba suyu ile çalkanacaktır. 

5 - Yıkama yerindeki k~ılmıt sular, doğıudan C:oği eya li
ğıma merbut ıskarealı sifonlu yalaklara akıtılacakbr 

6 - Su depolannda yere gömülü su küpleri bulunması yasal ... tır. 
7 - Şitderin ağızları içi kalaylı varakla tecrit eC:iımış mantaılı 

kaps :.ı ı ile kapatılacakbr. 
8 - Büyük ve küçük bütün su kaplannın üzerine hangi menba 

auyuııun havi olduğu ve dolduran müeueaenin ilim ve adreBi açıkca 
yazılı birer etiket yapıfb~lacak tifeleriD ağızlannda da aym veçhile 
birer kontrol etiketi konaeakbr. 

9 - Depoda veya dftk"bda bulanık, tortula n bulundurmak 
veya kimyevi vasıflan deiifmit au ut..,.lr ve)ahut muhtelif aulan 
biribirine karıflırmak yuakbr. 

tO - Su depolannda 8UJ1111 tevzii ve taksimi Belediye Memur
lannın nezareti ·aım.da yapilacak ve doldurulan tileler mazbut bir 
,ekilde mühürleneeek veya bandrol konacakbr. Piyasaya mühürsüz 
veya bandrolsuz 1ite çıka1111ak veya dükklnda bu gibi titeler buluD
durmak yasaktır. 

1 t - Bntnn bu ameliyeler yapılırk• bilcü.nle müstahdemleri ka
uçuk ayakkabı ve beyaz gömlek giyecelderdir. 

Muvakkat madde - t,bu talimatname neşri tarihinden itibaren 
dört ay sonra mevkü tatbika konulacaktır. 

Büyük damacanalula getirilen menba 8Ularınm küçnk kaplara tak
am edildiği yerlerill tabi olacaklan aıhhi prtlara dair nqri tarihin
den itibaren d6rt ·ay t10nra mevki tatbika konulmak üzere tehir 
meclisinin tasdikinden geçen talimabuune yukanya yazılmlfbr. bgiti 
olaniann malumu olmak. üzere ilAn olunur. "B, "260, 

* * Belediye zabıta T alimatnameainin 4S6 lDC1 maddeani n Zeytin yağ'-
larına aid kısmı "Zeytin ya&"larmın susam veya pamuk yağlanndan 
yalnız birWle Ye Dilbeti % 25 ti geçmemek ye kaplan lb:erinde 
ka"'hnlaa yağm iamile niabeti gösterilmek prtile mahlut. olarak aa
blabiJir , taretinde taahih ye • "1" ereyaia U e Ade yemeldik yağlana 
başka yağlarla ka~ıniiBUI meamudur, ibarui ipka edilmİftir. liKili 
olanl.-rıo JDalümab olmak iizere illn oluuur. "B., " 26 l • 

---------------------.-----------------------------
Ziraat Vekciletinden: 

V eiilete bağlı Erenköy fidaalıiında yqtirilen qılı köldti Amerika 
uma fidanlarının beheri bet karUf ve apsız köldülerin beheri on 
par.ıd~:ı ve lstanbul Ziraat Mektebi ve Manisa Amerika uma fidanlık· 
larını ft yetiflirilen BJ!B1Z köklü Amerika uma fidaıılanoın beh .. ri de onar 
para· aa fidanlıklarda Ahlınaktacbr. Istekiiierin doirudan doğruya 
adı <J çen Miieu~ae Müdilrlüklerine müracaatlan ilin obnur. 

(65) (240) 
--------
s~· .1erbank Umumi Müdürlüğünden: 

l ıkaıı:ız inşaat Servififine bir lr 1aat mühenciisi ve bir fen memu
ru ., · .ıcaktı ·• 

İ ~ .. t Mühendisine {2SO) iki yüz elli ve fen memuruna (130) JÜI 

otuz ..ı.-a ücret ve aynca Ankara meskea zammı verilecektir. 
'J ,lerin 31.1.937 tarihine kadar. teuü:ı rihil : Nüfus kAğıdı, 

sıhh ve hüs i~h 1 vesi1{ası ve tıç adet fotoğ afla Ankara'da Sümer 
"\w. ~J.:numi Müdüılöğüne miracaatlan. (263) 

Bu mücl:letin bitamından IODra vaki olacak müracaatlarm bükümaüz acidolunacağı ilin ohmur. 

Adet Cins ve evaafı 
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(IsMI: Hacı Hasan oğlu Mehmed Adresi : Meçhul) 

Setibirlik Altın (Ref&d) 
Saudıklı Altın (Gazi) 
Mahmudiye altın ( • ) 
Yıldız Altın ( • ) 
Islambol Altın ( - ) 
Hamidiye altın (liralık) 
Reşadiye altın ( ,, ) 
Ikibuçukluk altın (Hamid) 
Gümüt Kemer 
Gümü• Kutu 

)) )) 

Yakutlu Haç 
Gümüş Kordon 
Zümrütlü Yü .. ü,t 
Adi Ta,Iı Yüziik 
Firuze Yüzük (Biri kırıl{) 
Ineili Yüzük 
Yakutiu EJmatlı gül Yüzük 
Pırlantalı tek ta~lı çift küpe 
Altın ineili bilezik 
Altın kadın saati kordonu 
Altın kadın cep saati 
Adi Mercan tesbih 
Gürr.üt Kemer Tokası 

(İSMI: M'lle. Zoe von Saaman. A~resi · Meçhul) 

Bro• çok elmas ~lı ve iki inciyi havi 

1 

r. Lo 
)) ,, 
,, 
J) ,, 
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)) ,, 
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,, 
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)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

, 
)) Broş Yuvarlak alt ndan, 6 inci ve birelması havi 

B ro' ( Crocodile) suatalı bir altın zincire merbut 
İğne, Ç~buk tekli, elmaslar takılm!t ve büyük mor lAfi var. >• 
Eir inci on eltTUU ta,Iı yüz:.ih: ,, 
Altın Kol saati beyzi tekilde altı elınaslı ,, 
Kabartma Madalyon. beyzi ,ekilde t&çh bir kadın resmi on kırmızı tat ve bir çok beYU el-
mas t-.ları havi » 
Kravat lğnesi kartal penç~i teklinde, üç pulanta ve bir inci ,, 
Yüzük kırmızı bir t-.ı havi 1afm etrafında küçük elmu laflarla çenilmittir ,, 
Büyük Mavi t~lı bir çift küpe ı ı elmas ~la çevrilmit ,, 
Madalyon kalb ,ekli, küçük pırlanta laflarla çevrilmif 2 pll'ianta » 
Bir çift küpe her birinde 2 büyük ve 4 küçük pırlanta bulunan ,_ 
Küçük saat altın kapaklı, üç tatla süslenmit Jt 

)) ,, kapaksız altın olmasa mubteaMJI ,. 
l;ne çengelli (Nuris) teklinde üç küçük inci iki elma& ,. 
Altm bilezik iki aua elmasla çevrilmit bir lmmızı laf ,, 
Bir altın bilezik lafSIZ » 
KuynıiuncJan bir ince altın kordonla çevrilmit eJmatb tatlan havi 1 lrvt.l ........ ma· 
vi bir tq bulunınaktadır. If 

line (Nuris) çengelli ı4 yefil pırlanta ve ı4 beyaz pırlaota Jt 

Çengelli iğne iki nal teklinde y~il ve kırmizı tatlan ba-ri )) 
Bir çift küpe, h« birinde bir Yetil tat ve ı2 pll'ianta var. • 
Çift küpe, her birinde ı soluk kırmızı laf ve on pırlanta var , 
Çift küpe altın her birinde bir inci Wfe iki pırlanta nr ,. 
Çift Altm kol düimesi 2 küçük pırlantah ,. 
Altm çenaelli iğne 4 kırmızı pırlanta ve 2 beyuı pırlantalı ortaalDCia yarım altaa aapo • 
leon » 
Altm Yüzük T &fS IZ ,_ 

Yüzük her birinde bavai mai ve h« biri ı2 pa-lanta ile~ Jt 

Yüzük Alyan• , 
Yüzük 2 küçük beyan ta, ve ı mai >J 

Çift küpe her birinde ı inci ve 9 pD'Ianta M 

Bir yüzük tek mavi ~b ,, 

Yüzük plilin 4 pırlanta ve diğer bir çok küçük pll'lanta tatlı. • 
Yüzük altın 1 inci ve ı p~rlanta t&fh Jl 

Yüzük .. Jonnızı elmas ve iki beyan. ,, uç • 
Yüzük altın bir laı-nzı lafh ,, 
Yüzük plitin. ı elmas ve muhtelif küçükleri haYi ,, 
Yüzük yılan tekfuıde.2 ..... havi , 
Yüzük bir ptil tat ve ıo lriçik pD'Ianta ,. 
Yüzük her t.iriade ı2 elmu, birisiade IMr lomuzı Ye dilerinde l -yj tat ,. 
Badem tekli pulaatalı yildk » 
Yüzük ltaciMn tekli elmu tatlan talnhmt ,. 
Kaide üzerinde: DoDuk timaaali boynuz IÜJDÜf kaplama (medea olması ............ ) , 
Altın küçük. saat, çifte kapaldı 14 ayar No. ı.888.852 marbam » 
Mi,'ar cep .... ti, ıs iyar No.. 36.518, ~ bpaldı, muhale t.,laat ve mjnel altm ar. 
donwaa merbat muhtelif renkte S küçük tqla eüa1enmit bir a1tm earlraac:adım maed. bir de 
Pıuüt kalem muhafazuı merbut buhmmalrtechr. ,, 
line tuira , 
Altm kordon ilgici bükülmüt bir yılaıı tekli aavi, beyaz ve lurauzı Ü\ ~ tat tplgi!Dif 
u~~ , 
Kolbai ı büyük mavi laf ve 12 elmu >> 

Kordoacuk gümüt )t 

Küçük gümtif yüzük ı küçük maYi ye,iltath , 
Pantaatif, ayni tekilde 23 küçük inci lcakılmıt ve bir çok lruçak mari tatı baYI maha• .,._ 
yinat üzerinde iki küçük mavi tat kalolmıt ve ince a1tua kon:loaa peirilıDit, tekerlek ,e-
kilde " 
Gül teklinde muhalla altın lezyiaat ortumda bir küçük iDci. 

( Devam• 11 Inci .. ,. .... ) 

i eri 
inci: 
Mac 
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. SATIŞ ~LANI 
\ İSMl : Mm e. Zoe von Saaman. Adresı : Meçhul) 

l:ins ve evsafı MuhammeD Kıymet 

Altın kur,un k 1 1 T L Madüt 
0 

a em mahfazası ince zincirle • • .. .. : • 
ğ . l n &arı, 2 muhalla (güllü) tezyİnatlı bu tezyİnaUan bınnde 8 buyuk elma& ve dı-
i ea:'n. he 1 lunnızı küçük tas bulunmakta ve bundan maada da 4 küçük kırmızı tq ve 2 küçük 
ncıyı avi , ·~ )) 
nındalyon .. .. .. 
.Antika gumuş musclles teklinde bir lacivert tatb » 
D . para » 

linmit inci Ku~ . » 
A' ınavı taıı altın k 'd .. . d >> 
"'tın ·~ . · lU e uzerın e 
k.. lgne 3 ınce ineili 

upe (bir' . k 
K ür "k .. ısı no san) 3 y~il ve bir ruhi laf 

~u gok Y T 

)) , 
)) 

Siyah ~ı ı tat gayri merbut 
fv1,..._, '.aat, Mefa markalı » 

.._,. bılezik D · larm t la •· 1 nmit niha ~· d • bir BÜrn" ' nma marka, ince mavi, beyan ve ızı at sua e Y~,ın e mce 
C.. .. Uf kordon bulunan » 
uınuf bilezik 7 A ·) 

)) 

Siyah b'l . &arkancalı (aaadet alametı 
G.. .. ı ezık saadet alameti 

urnuf çubuk 

~~ngt elkli İğne, altın, üç pırlanta iki kırmızı laf ve 6 küçük pırlanta airaf teldinde 
ua.a ordo .. ' ] 
Alyana .. ncugu, altın kedi kafası bir madalyon a 
Al Y\izük Robert 7 haziran 1906 yazısını havi 

Yana Yiiz'·k Zo ha • lialk.. .. .~ e 7 Haziran ı 906 yazısını VI 

liaıka :.~.~k, altın Bois de RO&e renkte bir tatlı 
lialka ~~' altın mavi renkte bir tatlı 
lialka Y~ altın mavi renkte 4 küçük t~lı 
Yqi) Yüzük tahmiz edilmif maden bir mai tatlı 
M ~ Yarım Jdin.e tekli 
~aza .... b" Cünın, Ic guınut ır St. Antoine'i havi 

ıo k ordon melekler grupunu bavi bir mac:Ja)yon • • 
~ro~~ bir para olması muhtemel 1893 tarihi havi etrafı btr halka ile mubat 

Alt11ı ~.tah~ edilmiJ maden mavi bir tatlı 
)\~ pe hlr çıft kadın ve skek teldinde 
Alt nal altın 
y lll Yaprak küpe 
._~rak 'Ve L:...:L!_ • • • • kü' ··k 1 alt 'U)tilca UIOIHI'lJUJl aynı aaır çu teY er ın 

klrtlnı,. ı;:-__ '- . 
lCüç''k t'ltQII:, çinko olmatı muhtemel .. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

' )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1 )) 

, )) k~~k ha~a 2 si altm 3 tabmiz edilmit maden ,aaat, kordoncugu 
~ ~vı tq (altın kaidesile) )l 

nılttiı hıçitnde bir mavi tq (kaidesi alt~) ve beyan maden yaprak parçalarile çevril-
J) 

Günı·· ,.. •• Uf el çantası 
uunı·· 

Uf Para çantası 
tıq ( lSMI : V ahan Çamiçyan Adresi : MeçhuJ ' 

1\cl ~h 14 ayarmda aaat (iç kapak altm değildir.) 
kiiç·· teabih ucunda bir adet ellilik l5la!lbul iki a t bacak albm 
~~ek kapaklı sekiz ayannda kadın aaab ve on sekiz ayarında altm kordon ' 

Ç'tft t.nbul altını 
On ~ek elmaa tatlı küpe 
~ .. adi taJlı haÇ 
~ ayannda adi dört adet beyan tatlı iin• 
~ d.llıurda inci (iki busuk mitkal) 
L.c:iii ·~ ebnu t-.lı altm yüzük 
o_ line 
l4a ~ hurda laJiı elmu yüzük 
M "" ta,lı altuı Jiizük 
L ·~ ... lı inci halka üzük 
:;- latlt.... y 
.& ._ h.ç . 
~, .--. 
C(U • de altın iğne 
Cibn ~ laavat i;ııesi 
tlıi ilf llncır üzerinde istavroz 

1\iiçü~~ aiırlıiiDCia IÜJDÜf zincir 
~\ak ~ .. kilise altını 
Aıt küçuk kalem (madenden) 

» 
)) 

6.-

6.-
0.50 
0.25 
1,-
0,10 
1.50 
s.-
0,10 
0,50 

1.50 
1.50 
0.25 
0,50 

12.-
8.-
6.-
7.-
2.-
2.-
2.-
0.22 
0,50 
o .so 
0.25 
0.05 
0.25 

12.-
1.
a-
4.-
1.-
0,01 
0.10 
o. ı o 

0.25 
4.14 
(),25 

~ın S..t on sekiz ayar iki kapaklı ve nıineli.saal ü.zeriDde elmu tqh 
l(~~ nladenden iki kapaklı aaat mineli 
Prrı. lll\lhUaza içinde heberinde 9 elınu tat ortadaki tqm etrafında aekiz tane burda kÜçUk laf vardır. 
~ta tek laflı kafeali yüzük 
Adi ~lnıaa !atlı kafesli gül yüzük 
tEıit halkalı kırmızı ta,h yüzük 
1' ele \!~ renkli adi tatlı altın yüzük 
~ aıya_h ta,lı yüzük 

OÇ ~Üzerinde kırmızı boncuklu iğne 
1' ~l~ ~or Ve bir adet beyaz tatlı iğne · t~·... lizerinde otuz altı adet küçük onluk albn dört adet Jirmilik aandıklı altın ve etrafı burda ineili 

ı.aın ü.,-:_.J_._. • botl n·~ ~auueıu dört altın yen ur. 
b~ Üzerinde birbirine bağlı bir tane Istanbul altınıma ellilik, dört tane çift anndıkh on aem iyarlı 
)'· t~ne Yirmilik ,.. __ • 

lrrnıli Oı U&Zl 
ııe.ıik rnanlı zİynet altını 
M~en ~~~anlı ziynet altını 
ol.erin a enı kaplama 
l:nr· de taklit dokuz inci adi ~denden iğne 

ıye kut 
küçijk • .uau rümü' 
~ ınc1 

etıkli adi t 
Ziyn~ 1 -. kıyınetaiz 
A_ a hnı ıs~ 
·"'llut ek ayar 
Re&irnr f • linde reaimli ziynet altını 22 i yar 
kıtııı: ~ zıynet altını 22 iyar 
kol d"~ın ~lka sekiz ayar 
ICtJık :~~ea• .. üstü altm 18 iyar 
Jl.ı · . küpe parçalan 
l lllcı 

J\~ ~Bat'tn) madeninden örme k~ .... 
Adi IÜınGf (Telkan) kemer katı zıncırlicJ· • 

l8aden ... t 
( Devam• 12 Inci sayfada ) 

Istanbul Dördüncü Icra 
Memurluğundan: 

24056 İkraz numarasile Adviye tarafından bo ç alınan l65UO lira 
mukabilinde Vakıf paralar idaresine bırinci derecede ipotekli olup 
tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından ( 103.000) lira kıymet 
takdir edilmiş olan lstanbulda Hocrıpaşada Hobyar mahallesinin Aşir 
efendi sokağında eski 6, 55, 59, 61, til/1, 53 ve yeni 4, 55, ila 61, 
61/1, 53 kapı ve 307 ada ve 9 parsel nurraralı ve dosyasmda mev· 
cut olup şartnameye ilsak edilmiş olan ı:landa gösterilen hudut ile 
rnahdut altında mağazaları rr.üştemil Eincebbare Ham namile maruf 
hanın 16/48 hissesi açık arttumaya konmuştur. 

Evsafı Umumi ye· i: Yan soke>kta 4 numaralı medhalden giritdikte: 

Zemin kab : Mermer me.rdiven ve mermer döşeli antre ve demiı 
cümle kapısı, merdiven altında bir kahve dü,;kanı ve ası:msörün 
bulunduğu mahaldir. 

Birinci kat: Merdivenden çıkıldıkta l numaralı oda ve camekanla 

ayrılmı.ş bir .sofa üzerine beş oda, büyük bir sofa ve bir bela vardır. 
İkinci kat: lki kısımdır. Birinci kısımda biri tek ve diğer 

ikisi içiçe olmak üzere üç odadır. Ikinci kısımda bir koridor üzerine 
seki% oda bir bela vardır. 

Üçüncü kat: Bir sofa üzerine dokuz odadır. 

Dördüncü kat: Bir sofa üzerine dokuz odaclır. Bu kattan sonra 

demir merdivenle binanın üzerindeki taras kısmına çıkılır. Pencere ve 

• kapılar da demir kepenklidir. 
Aşirefendi sokağın~a dükkanlar: 

53 No. lu dükkan: Zemini kısmen ta~ ve kısmen ahşap, cephesi 

camekin ve tahta kepenklıdir. 
51 No. lu dükkin: Köşe batındadır. 53 numaralı dükkin gibidir. 
55 No. lu dükkAn: Cephesi camekin ve istor kepenkli olup aa· 

ma bir katı vardır. Zemini karo.siman dötemelidir. 
57 No. lu dükkin: Cephesi camekan ve istor kepenkli, zemini 

karosiman üzerine ah.ıap döşemeli ve üstünde a~ap merdivenle 

çıkılan bir salon bir bela vardır. 
59 No. lu dökkAn: Cephesi camekin ve istor kepenklidir. 

61 No. lu dükkin: Önü camekan ve istor kepenkli, zemini karo· 

sirnan üzeı ine ahşap döşemelidir. 
6 l /l No. lu dükkan; bölünmüş olup merdiven başında kahve ocağı 

mahallidir. Bodruma ve üstteki salona çıkan merdiven vardır. 
~!!!i İki göz kömürlük ve bir koridor ve aynca bir kapı ile 

geçilen iki dükkanın alb kimilen depodur. Üstünde merdivenle 
çıkılan iki yazıhane, bir salon, bir aralık ve musluk tnşh bir he)i 

vardır. _ 
Bina, sokula kadar mermer kaplamalı, ce. he5İ malta taşı ile kaplama 

ve ornomanlı, merdive ıler mermer, cumıe kapısı demir, katlanıı 
ortası açık ve etrsh demir paı makhklı ko idor olup çabdaki demir 
camekanlı aydınlığı vardır. 

Umum sahası: 542 metre murabbaı olup bundan 454,5 metre 

murabbaı bina ve lO metre murabbaı da 51 ve 53 No. lu dükkaniann 
~aabasıdır. 

Yukarda evsafı uaıumlyem yazılı mez'cür Bincebbare hanının 16/48 
hisseai açık arttı ı maya konmUJ olup ~ artnamesinin 't5-1-9Ji tarihinden 
itibaren dairemizie herkes tarafından göri lebileceği gibi 18 Şubat 937 
tarihine m(i.~adif Per,embe gflnü .saat 14 '(o 1 dört) den 16 (on altı) ya 
kadar dairemiz le açık arttırma ile satılaca1<tır. Arttırma bedeli mu· 
hammen kıymetinin yi'z !e yelmit bttini bulma "ığı tak('i de en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak ü:r:ere S Mart 937 tarihine müsadif 
Cuma günü s at 14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizde 
yapılacak olan ikinci arttırmasında gayrımenkul gene muhammeD 
kıymetinin '}~ 75 ini bulduğu ta~dirde en so t arttırana ib.Jle edilecek 
ve bulmadığı takdiTde ~280 numuralı kanun hükümlerine tevfikan 
sab~ı geri bırakılacaktır. Talipleri n muhammen kıymetinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey al;:çesini veya Mtlli bir Bankanın t eminat rnek· 
tubunu harnil bulunmalan lazımdır. Müterakim v~rgiler ile vakıf icarw 
ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzıfat rüsumu ile delhüiye satı~ bede
linden tenzil olunacaktır. Tavi:ı: bed li mi:.şteı iye aittir. ı004 numaralı 
İcra ve Iflas ~a1u ı ı ı ıı (1 !J)1::ı m;ıd lesi ıi ı d'irdü1cü fıkrasına tevfikan 
bu gaynme-ıkul üzerinde ipotekli alacaklıhar ile diğer alakadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialannı, ilAn ta tibinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrak1 
müabitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin payiatmasından haı iç kalacaklan cihetJ.e 
alakadaranın işbu maddenin mezkiır fıkrasına göre hareket etmeleri 
ve daha fa:rln malümat almak isteyenlerin 934/1455 dosya numatasile 

müracaatları ilin olunur. (532) 

BÜTÜN DÜNYA 
POKER 
tıraş b1çakların1 kullanıyor 
s i z d e a 1 ı n ı z. 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 

B~yoglu 4 iincii sulh hukuk mahke· Rayna~ın müptela ?lduğu işbu akJ1 
mcsınden: ı hastnlıgından dolayı dınlenmesinde fa~ 
Beyoğlunda Şişlide Abidci Hürriyet da olmadığından hacıedilerek hukuku 

caddesinde 251 sayıda oturmakta ik~n nu siyanet etmek üzere kendisine kai 
halen müptela olduğu akıl hastalığın· deşi Alcksandr Prodanofun 11/1/937 
dan dolayı Fransız Lape hastahancsin· tnrihindc vnsi tayin edildi~i ilan olu-
de tedavi altında bulunan Corci kız ı nur. · 
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KA ZUK N EZ LE ve 

SON POSTA 

ÖKS0R0K PASTiLLERi 
1 • PASTIL ANTISEPTIK 

KANZUK 
Boğaz ve Akciğer nabiyelerini temizler. 
Ses kısıklığını açar. T eneffü• yolu ile geçen 
bütün hastalıklardan korur. Yeşil renkli 
pastillerdir. 

2 • PASTIL LEON 

KANZUK 
Kodein ve Tolü Ba1samı ile hazırlanmq 
öksürük pastilleridir. Lezzeti lltif ve tesiri 
katidir. Penbe renkli pRstillerdir. 

KANZUK markasıaa dikkat 

E eel gelmeyince 

Bir ihtiyar gece yansı 6 
metre irtifadan düştü, o 
soğukta sabaha kadar 

yattı ve ölmedi 

Üsküdarda Paşalimanında otu~an 
65 yaşında İrfan evvelki aece kar tipi· 

si esnasında bir yolun kenarından ge· 

çerken G metre yükseklikten sahile 

düşmüş, sabaha kadar da oradan ken· 

dini kurtarıp çıkamamı~, d~tüğü yer
de kalmıştır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI: 

lrfanın eve gelmediğini gören aile
ı si merak ederek polise müracaat et· 

Beyoğlu - İstanbul rniş, fakat sabahleyin işe gelmekte o· 

~-----------------••--.ı------------------~--"' lan Üsküdar tütün arneleleri lrfanı 
Ku .. çu·· k Haberler \dördüncü ceza mahkemesinde duruşmalan 

yapılan Doçent Lfitfii n ressam Arif Dlno 

İplik İdhalitı ralık ketalet vermesi ~arUle aeyahatlne mti· beraet etmişlerdir. 

Baicılık Bakkmta Konferans 2! numaradan yukarı ipiikierin ldhall saade edilmi~. M. Hanses bu kefaleti vererek 
ıerbest oldufundan bu haktan istifade et- Avrupaya gitmiştir. 

23 İkincikAnun cumarte.sl günü saat 14 de 
ÜniTersitede Sömestr TatiUeri rnek üzere Veklilete müracaat edenlere mu· 

nfık cevap gelmiştir. Yakında bu cins iplik
ler de memleketimlze getlrllmeğe baıııana-

Bu sabahtan itibaren üniversitede sömestr Şehremini Halke'finct. Ziraat Mektebl bal-

• 
tatlll başlamıştır. Tatli • şubat ak.şamına kıı. cıhk mualliml Necati tarafından ba~cılık 

caktır. dar devam edecektir. hakkında bir tgnfer&tı.l verilecektir. 
Hanses Anupaya Gitti 

Elektrik Şirketi Mudurü M . Hanses lle di
ger b:ı.zı zevat hakkında malzeme kaçakçı
Iıtındıı.n dolayı ihtisas mahkemesi lsUntak 
Mklmllllnce Uk tahklkata devam edlldi~ln
den M. Hanses'in Avrupaya gitmek için pa
saportu vıze edilmemişti. 

Bir Otomobil Ka:ıag 
Şofor Mustafanın Idaresindeki 2257 numa· 

ralı otomobll Kalyoncu caddesinden geçer
ken 44 yaşında İstdana çarparak a~ır su
rette yaralamış, kazayı müteakıp 10för oto· 
mobUlnl bırnkıp kaçmıştır. Yaralı Beyotıu 

Zükür hastanesine kaldınldı. 

Ankara Vapuru B.ambvrda Tamir Edilecek 

Devlet Denizyollarının Ankara vapuru İz. 

mlre glderke oradan mal aldıktan sonra 
Hamburg'a gidecektir. Ankara vapuru Ham-

burgda tamir edlleoettır. Ayni vapurla Dev

let Denizyolları Umum1 Müdürü Sadettin de 

M. Hanses, hasta bulundufundan rapor 
almıştır. Bunun üzerine kendisinin 40 bin U-

Doçentle Ressam Beraet Ettiler bazı tetklklerde bulunmak üzere Hamburg'a 

Adet 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

1 
1 
ı 

ı 

2 
1 
ı 

ı 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

Hakaret ve sarhoııluk suçlarından dolayı gidecektir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Sankastndan : 
( Battarafi 11 Inci sayfada) 
( ISMI: V ahan Çamiçyan. Adresi : Meçhul): 

Cins ve evsafı 

Gümüt tırnak, kulak, dit karıttıracafı 
Balık teklinde altın yald.ı7jı gümiif iğne 
Gümüt küçük tu ( muhalep) 
Gümüt telkiri ağızlık 
Adi ağızlık 
San adi yaylı bilezik 
Savatlı giimÜf kemer bati• 
Savatlı gümüt düğme 
Gümüt yüzük 
Gümüt ıavath iğnelik 

yıldız teklinde eümüt telkir i •m• 
Çift gümüt ıavatlı çapraz iğne 
Gümüt rozet 
Adi maden iatavroz 
Tel üzerinde on iki adet inci taklidi tat 
Siyah tat ı adet adi halka 
Ka,ük gümüt aavatlı yürek 
Küçük gümüt aavatlı teabib batlıii 
Küçük giimüt telkiri tabaka 

• 

Muhammen Kıymet / 

düştüğü yerde bulmu~lar, nümune 

hastanesine kaldırmışlardır. lrfanın 
sıhhati iyidir. 

................................................. "··---
Denizyolları 

IŞLETMESI 
Ac:entelet:: Karakö1 K8priibap 
Tel. 42362 • Sirkec:i Mühllrdanade 

Han Tel 22740 ... ---
Trabzon Postalari 

Pazar, Salı 12 de, Per
şembe 16 da. 

izmlr sür'at postas1 
Cumartesi ıs de 

Mersin Postalari 
Salı, Perıembe 10 da 
kalkar lar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumarte.i, çar • 

.-mba 18 de 
Iz mit -Pazar, aah, per· 

Mudanya 

Bandırma-

Karabiga
Ayvalık 

tembe 9,30 da 

Pazar, Salı, Per

tembe, Cuma 

8,30 da 
Pazartesi, Salı, 
Çarpmba, Per-
tembe, Cumar
tesi 20 de 
Salı, Cuma J 9 da 
Salı, Cuma 19 da 

Trabzon ve Mersin postalanna 
kalkıt günleri yfik alınmaz. 

(271) 

(Baştaraiı 1 jnd 
Şeyhislamın adanııarı 

1 
leri bir tara~a kaçnııŞd~ 
boşalmıştı. Öğleye k~ ~ 
dü. Nihayet Deli Ernın11t tafa Efendi çağırıJdı. ııı 
la görüşerek ona söyle .c-__ 

rakmadılar. Şeyhisl~ ııı: 
hapiste olanları serbC5 {t 
ancak ondan sonra ~ 
lar. tl 

Fakat Zeynelabidin tıı 
men devrilmektcn k.ur sÇ e 
ne artık sakaPının bırlc 
lerle ağartabiimiş ol~tl, Di ıt \' 
Asım Efendi Şeyhisl~iiş e e 

Bu kargaşalık görUrl ' 
yüzünden çıkmıştır ?~~ 
çok emsali olduğu gıbı şı: ik' 
nedir. Bazan bardağı tıı ...ı ı 
nız bir damla kafi gelir rf(_ ufaklı 

_./ 
... ........ . ...... ' ·- • ....... . ~ıktı 

~--~~~ 
Soo P''ıi '!d rtı 

Yerebatan Çataıçe~~ ro] 
tS TA l'l S tü n 

tl" fı;tJIIer 
an ~e· 

- Gazetenin esJ.S ~ 
tun un iki sa tıfl . 

.Jin 
sayılır. ~,. 

2 - Sahifesine göre e 
fiatı §Unlardır: /. 
~,:~'Bu 

Bahlfe : 1 _... ; 'et 

Son aahite ~ 

ll : S_...; den 
ll s ....... 1 

• • .... 1 tt 
.... ~ .. 

Diter yerler : ..,. ,. u 

3 - Bir santimde " 
;d bu 

me vardır. .lltü, 
4 - İnce ve kalın~~ 

lan yere g~·~ 

~,ıl 
koşarak eve girdim. Odama girince bir odaya doğru yürüdüm. Dıf8lt hafif gizli konuşmalarına bl.\ 11 
müddet ayakta öylece kaldım, şimdi hafif sesler geliyordu. Ben içeri girin· ci onun bu esrarırııı.. e int 
Sırrı Nihada karft duyduğum hiddet ce birdenbire şaşırır gibi irkilerek he- muhakkak o her şe)'ı ~eı' 

( Devam• diAer revml gazetelerdedlr. ) 

Yazan: Perlde Celll 

biraz hafiflemişti. Hatta onun kızma· men sustular. Onların bu hareketi be- Anadoludan bahseder 
sına sebebler olduğunu, Selim Nacinin ni şaşırttı. «Galiba bir fey konuşuyor· doktora bakarak cc~''~ 
çocukça hareketlerde bulunduğunu dunuz mani oldum» diye, geri dönmek kadınları methetrnesı 
düşünüyorum. Fakat asıl düşüncem istedim. Bırakmadılar ve Sırrı Nihat acaba bu bir kadın ~~~ 

- Dans ederken doktor Selim Naci ı yorsunuz, demek Selim Naci ile biz.. başka idi. Acaba kocamın ıztırabının gizli bir şey konuşmadıklarmı söyliye· Muhakkak rouhak ıı"' 
sana ne anlatıyordu~ Birdenbire ~anki boğazıma bir şey sebebi ne idD re k bahsi değiştirdi. O günden sonra F eride. yetişir artık 0 

11 
Hiç beklem~diğim bu garip sual tıkandı, sesim kısılır gibi oldu, herhal· İşte sana anlatmak istediğim vak'a· gene ayni hal tekrar etmeaeydi, bu me· kışlarından, garip rı'~ .?. 

birdenbire beni şaşırttı. Hiddetle cevap de yüzüm de pek fena olmu~ ki, onun lardan, Sırrı Nihadın son zamanlarda seleye bu kadar ehemmiyet vermiye • İlerisini görmek isti:Y.~JI ,ır 
verdim: ellerimi tutup: cc Seza kendine gel, onu çıkardığı garipliklerden biri. cektim. Fakat iki gün sonra onlan bah- son günlerde büsbiitıl bt ~n 

- Fakat size net demek istemedim.>> diye Üzerime eğil- Selim Naciye de yavaş ya va~ kızı • çede ayni vaziyette yakaladı m. Ikisi çimdeki mera kı da h ll ııl' 'h) 

Bakışları hayret ve hiddetle açıldı: diğini gördüm. Yüzünün o eski sert yorum. Belki yaptığı hareketler, çap· de mühim bir şey münakafa eder gibi Selim Naci ile heyectı 1ıı 
- cc Bana ne? JJ ne demek~ Aramız- çizgileri gevşemiş, gözlerine müsfik kın bir adamın yaptığı hafiflikler ol • heyecanlı idiler. Beni görünce gene ken içeri ben girince 

11 
daki bütün anlaşamamazlıklara rağ - bir mana gelmişti. Fakat ben hala ~sa- saydı, başka türlü hareket edecektim. hemen sustular. Dikkat ettim Sırrı Ni· birlerine bakışlarındtı ıııil 
men kocan olduğumu unuluyor mu- biyetten titriyordum. Ellerimi sert bir Fakat onun ilk günlerde, do tça elleri- hadın yüzü adeta takallüs etmiş, gözle- ki konuştukları şe)'~er~~ı 
sun~ hareketle parmaklarından çekip yavaş . ni uzatışında bile öyle bir ciddiyet var- ri ne garip bir panltı gelmişti. ta o kadar mühim kı ~~ı r· 

Içimi derin bir nefret bürümüştü: ça mırı ldandım: j dı ki.. bu son zamanlarda gözlerinde O günden sonra onların aralarında cinin bana biraz sok ~~ 
- Demek bu şüphe, evinize soktu- - Yanundan çekiliniz doktor, şu sezdiğim manalar da beni korkutuyor. muhakkak gizli bir şey geçtiğine iyice manalar çıkarmıya ~~~.tl •rı 

ğunuz en yakın bir arkadaştan l sırada size, bana duyduğunuz kadar Ayni zamanda onun çok temiz bir in· emin oldum. Herhalde bu mühim bir di bütün o şüphe)er~fl ~ tı 
Onda ilk defa şahit olduğum bir h id- derin bir nefret duyuyorum. san olduğuna içimde kuvvetli bir ina- şey olacak, çünkü ne zamandanberi mış görünüyor. Selı~r6 n 

detle bağırdı: O adeta yalvarır gibi cevap verdi: nış var. Bunun için Selim Naciye acı· kocamın bakışları daima bulanık, yu· mankinden dostça d~ e 
-En samimi dostum değil, kim o- - Affet Seza, seni kırdım, senden yorumda .. Yüzüme, gözleııinin 1çi zü pek düşünceli. Acaba Selim Nö:ı.' >t 

lu rsa olsun şüphelenebilirim. Sonra sonra Selim Naci gibi bir adamdan bu şefkatle titriyerek öyle bir bakışı var Akşamları yemekte dikkat ediyo- yec~k mi? Fakat .h;f şe\ 
mademki herkese karşı biz de b~ka ka· şüphe pek çirkin fakat ben asabi bir ki .. Feride.. rum, çok az .. yiyor, bazan başını kaldı· O bır dostunun gııdtıf 
rı kocalar gibi görünmek mecburiye • adamım, sonra şu sıralarda o kadar O balo vak'asından sonra kocamla rarak bana acı fakat munis bir tebes· bile olsa açacak ka 

11
1.1 

tindeyiz gülünç olmak istemem, onun muztarihim ki.. dargın gibiyiz, pek seyrek konuşuyo- sümle bakıyor, sonra gene gizli dü . dir. Zaten ben de 
0 

d 
H. · · k · · yette görmek istenıe r' için her türlü şüphelerimi aydınlatmak ıç se~ımı çı ·armıyarak otomobılın ruz. şüncelerine dalıyor. Artık hiç konuş· I d . so" 

mecburiyetindesin. bir köşesıne çekildim. Onun niçin muz· Bir kaç gün evvel öteberi almak için muyor gibi bir <:PY 0 kadar dalgın ki bı~ kan kgeçdmıyor. 5ıırı 1} 
0 · •- ' ·· ır or u a var 

nun emreder gibi söylediği bu son tarip olduğunu bilmiyorum ve 0 sıra· lstanbula kadar indim. Dönüşte Emine, Zaten eskidenberi bana garip ağır d ki h kkak h , 
1 ı u arım mu a . rt 

söz. er .~e~i~denberi duyduğu.m h.id • da bunu merak etmiyecek kadar kız· doktorun erken geldiğini, biraz sonra tavırlarila onun gizli bir derdi varmı' daha keskin miithı~ ~ 
detı busbutun kamçıladı. Se sım tıtre- gındım. Eve gelinceye kadar hiç ko • da Selim Naci Beyin gelip, içerde be·ı gibi gelir. Fakat artık iyice e~ inim ki Ah gönlü m 'ne çapr8ş1 

yerek ayni şiddetle cevap verdim: ı nuşmadık, otomobilden inerken uzat· raber otu~dukla:ını söyledi. Haber ver· onu~ gizlediği çok şey~er var. Bunlar müş meğerse. (• 
- Benden böyle bir şüphe edebili· tığı elini görmemiş gibi davrandım, meden bırdenbıre onların oturdukları nedır~ Çok merak ediyorum. Gizli yavrum. 
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i K ISA D 1 VAZiYETi 
Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl MuhiHin Birgen -

iktatörlüğü Enver Paşa yaptı, 
es'uliyeti İttihat ve Terakki taşıdı 

0
ve Terakki, kendi içinde mevcut olan perişanhğı böyle saklayıp duraca
nu meydana koysaydı toptan muhalefete geçer, diktatörlüğü yapan da 

ı mes'uliyeti üzerine almıya mecbur olurdu 
ası fenalıkJ · 

ufaklı .. . ar, ıdaresizlik-ı 
t suııstıınall 
ttihat T er ve anafor-
ktılı:ta ve erakki te~kilatınin 

ilk n sonra. olmu~tu. Onu 
. safhada be}-..ı· b . 1 

en ıki t'· )" cuıye u sş e 
ur u ın·· k"')"' 

Bir t f uş u at kar~ısın-
ara tan 1 • 

a k 1 evazım beledi-

b
o aylıkla ce fa ed L~ld. ~. 

aı uöd ew ıgı 
0 ay verdi· "t f t~k·ı· • o e tara tan 

Iii 0 lı atının kontrolü daha 
. ev et ka 1 

lan k nun arı çerçevesi 
oldu.. antroJların daha az 

gu ınuhakkaktı B"t" d l . u un 
ile 0 ayı, yalnız tevzii ve 
urı:e::~ı olup tedarikinden Enver Pa~a beşinci Mehmetle istihkam bahçesini ziyaret esnasında 
bık ıgı ekmek i~inden da da suiistimal ile itharn edilmekten sıdır. Hatta söz geçirememiş olması, 

bu .. ;akta gecikmedi ve korkarak bu kadar zaruri olan bir ha· yalnız Enver paşanın şahsi mukaveme· 
lev .. ~: a~a, yolda vagona ha- kirniyete atılmaktan o suretle ictinab tinden ve İsmail Hakkı paşayı da sım· 

"-<...tnın b · · k k ·~ k B alrn u ışı doğrudan etti. Neden sonra, tam bıça emlge sı ı tutmasından ileri gelmez. unda 
İç' dasını istedi. O da bu dayandığı bir sırada idi ki bu işe karar 0 zamanki ((askeri efkan umumiye • 

811

1n en çek.ildi. Ara yerde vererek iaşe nezaretini yaptı. Fakat, nin)) de tesiri vardır. O zamanlar as -
e~ırı~~fında unun kalitesi artık iş işden geçmişti. Halis Ittihat ve kerler arasında mevcud olan fikir cere
aralı~ .. fenalaşmıştı. Le • Terakki muhitinde hakim olan k~v.- yanı sulh zamanlarında sivillerde olan 

· ı ı!ı.n kendi elinde da- vetli bir püritanizm, yani temızlık bütün selahiyel ve kuvvetlerin harh 
ecegıni " k k k ı· b ' za ile be b -'- 1 • I h' d düıe) . gosterme üze· aygusu ona uzun ve ıymet ı ır • ra er a!'!Ker ere geçmesı e ın e 

~ernedi,tt~s; de ~unda da çok man kaybettirmişti. . . olduğu için İttihat ve Terakki inkıla-
:ro) ed ah bugdaysızlıktan, Bu noktada Ittihat ve Terakkı lehı- bının asıl idealist, enerjik ve halkcı 

n b eırıediği tağşişten dolayı ne kaydedilecek yegane bir mazeret kuvvetini teşkil eden sivil unsur bu 
oıuldu, varsa 0 da, ilk zamanlardan itibaren mukavemet karşısında kendisini aciz 

~ Çok berbat oldu askeri idareye söz geçirememiş olma- hissetmiştir. 
ışler 

0 
k Ben lttihat ve Terakki içindeki bu 

Yazan: Pierre Dominique • 

Ona demişlerdi ki: 
- 137 numaralı evin önüne saat tam 

dörde sekiz kala varacaksın, ona göre 
hareket et. İçeri girer ginnez hemen 
dört ayak o] ki kapıcı kadın seni gör· 
mesin. O saatte o, daima örgü ile uğra· 
şir, kedisi de kocağında uyur, senin 
kat'iyen farkına varmaz. İkinci kata 
kadar çıkar5ın. Karşma gelen kapı. 
Paketini paspasın üzerine bırakır, ra
hat rahat lııersin. Kapıcının odası ö
nünden geçerken gene dört ayak yü · 
rüme~ ~n~~a. Sonra hiç t~l~ etra;
den yurursun. Bomba tam dbrtte path 
yacak. Bol obl vaktin var. 
Bombayı götürecek olan Jean La · 

serpe otuz yaşında bir delikanlı idi 
ama ruhu, on iki yaşında bir çocuk 
ruhu idi; gayetlede coşkun tabiatli bir 
adamdı. Bomba, anarşistlerin mahke
mesinde fevkalade şiddet göstermış. 
onlara ağır cezalar vermiş olan r · 
Foucaro'ın evine konacaktı. 

Jean Laserpe aldığı emri harfi har
fine icra etti. Şimdi sokakta idi, kalbi 
çarpıyordu, başını kaldınp karşıdaki 
saate baktı; dörde altı var. Demek ki 
uzaklaşmak için daha altı dakikası var
dı: altı dakikada herhalde dört yü2. 
metre yol yürür ve polis memurların
dan da, merak edip koşacak halktan 
da korunmak için bir yere girebiliı di. 
İşini mükemmelcn yaptığı için koltuk
larını kabartsa yeri vardı ... İlk üç adı
mı, zafer kazanmış bir adam tavrı ile 
attı. Sonra birdenbire durup adeta 
yüksek sesle: 

- İkinci kat! dedi. 
Sapsarı kesildi. Asma kat. 1 nci kat. 2 

nci kat. Deminden yaptığı bütün hare· 
ketleri sanki tekrar birer birer yaşadı. 
Budala! Asma katı da nereden çıkar
mıştı. 137 numaralı evde asma kat yok· 
tu ki! ... Düşmernek için bir duvara da
yandı. Kalbi paralanacak g!bi çarpı

yordu. Adeta bağırırcasına: 
-Üçüncü kattaki paspasa koydum, 

dedi. 
Gerisin geri döndü. 1 3 7 numaralı 

evin eşiğinden içeri yıldırım gibi girdi. 
Koşacak, sıçrıya· --

Çeviren: Nurullah Ataç 

balıatsizin ölümüne sebeb olmam) a! ... 
c Bu heyecanla adetfı kanatlandı, sıç -
radı, merdıveni hızla çıktı. Kapıcı :::..ı 
dm da peşinden: c Seni haydut seni!» 
diye bağırarak koşuyordu. 

Fakat Laserpe bir geyik çevikliği ile 
ko~muş, ikincı kata varmıştı, ~im
di, kendisine haftalardan berı tek
rar edilen sözü tekrar edip duruyordu: 
cİkinci kat, Foucart ikinci katta otu -
rurl:ı> Başka bir şey düşünemiyordu , 
Bir tazı avın önünde nasıl duruverirse 
o da ikınci katta öyle duruvermişti. 
Paspasın üzerine baktı, bir şey göre
merli. 

Tereddüt edılecek sıra değildi. O kat
ta oturan adam, Laserpe'in tanımadığı 
o adam bombayı almış olacak ... Lascr
pe zili çaldı, kapıya yumrukları ile vur
du, tekrar çaldı. Çıldıracak gibi olu · 
yordu. Bir an kapıyı kırmağı düşündü1 
Dörde iki var ... Arkadan da kapıcı ka· 
dının soluk soluğa geldiği duyuluyordu. 

Birdenbire kapı açıldı, eşikte ihti • 
yarca bir adam gözüktü. Beyaz bir sa· 
kalı vardı. 

Laserpe1 heyecandan ve tıkanıklık • 
tan sesi titreyerek: 

- Demincek kapının önünde bir 
paket bulup aldınız, değil mi? dedi. 
O bir bomba idi. Verin. 

E llerini uzatmıştı. İhtiyar güli.ımsc· 
di : 

- İçeri buyurun, dedi. 
Kapıyı kapadıktan sonra da: 
- Ya! dedi; demek ki beni öldürmek 

istiyorlardı. Hayret etmem. Ben reis 
Foucart'ım. 

La serpe: 

- Aman yarabbi! dedi, öyle ya! gene 
yanlış geldim, yukarı katta idi. 

Kapıyı açmağa çabalıyordu. Rei~ 
Foural't onu omuzundan yakaladı: 

- Geç kaldınız, dostum, dedi. 
Yandaki salonda saat dördü vuruyor

du. Reis: 
- Benim saatin ayarı da doğrudur 

dedi. ' 
Bir kaç saniye sükut içinde geçti 

Laserpc'in gözleri yaşannıştı. ~Yetj k adar fenalaştı ve sıkıntıyı. bütün mes'uliyetin kendisi-
lin telc. 0 

jdar arttı ki nihayet H A s A N ne raci olduğunu ve olacağını hisse • 
.e .ı .. r~r stanbul hey'eti mer ; dip, hatta yakinen bilip de kendisini 

caktı, fakat bir • Yarmki nushamız~ ı · 
-Müthiş şey 

dedi. Bir masum 
ölecek! '«!vrı ı~ · 

azıın geldi. Onun Acı Bad~m Kremİ işler karşısında Aciz görmekten müte-
Bu au v~ Yapabileceği sabit vellid ıztırahı çok yakından görürdüm. 
'et kıaar~· e harbin son sene - O zaman arada sırada yaptığımız has-
den h 1~ müddet için iş ev· l bi hallerde ~u fikri müdafaa eder • 

eyetı rn k . d' 
l t~kil"' .. er ezıyeye, son· ı ım: 

at uz . k 1 k k .e &eçr erıne urulan iaşe - ttihat ve T erak i, endi içinde 
T·\__ mevcud olan perişanlığı böyle sakla • 

UriQye bug" L·· • 1 d - d k • Qerj 'd' unK-une nıs - yıp uracagına onu mey ana oy • 

bu ıeriii~· .. Hangi taraftan • malı ve hastalığı millete gösterip onu 
ktısadi K~ze çarpar. O za-

1 
kendi kendisini müdafaa edebilecek 

Ve a~!dıseleri bugünkü bir mevkie getirmelidir. Derdi sakla -
gibi h Yıt tamamen mef- mak, devasını bulmıya manidir. Ittihat 

te~ u atta rnütehassıs sayı· ve Terakki bu suretle her türlü nüfuz 
nsur dah· .. , "bir de h ı. yoktu. Bu Acı badem ıu-emi cilde yarar. ve haysiyetini kaybetmege mahkum 

dave d arbın fevkalade Cilde hayat, düzgünlük ve tara- bulunuyor. Günün birinde hadiseler 
~i e~dve kontrol kabul vet verir. Cildin kirlerini, zehirle- onu yıkacak ve maalesef onun yerine 

old r .. 1 arenin bütün ha· rini fena yağlannı temizler. Bu- başka bir kuvvet de hazırlanmış de • 
'lı: Ugunu d"' .. .. . .... c:uk}' uklarını! ı_eke_le.rini, ,._illeri- V'ld' E~ un J'çı'ndekı' pe · 1 k ı tıaad"' . uşunursc:nız ·~ lı gı ır. ger on rışan ı 

etrn· ı ıdaresinin ne tarz· ni ergenliklerını, sıvılcelerıni h.a ve ıztırab meydana atılır ve millete 
ı: .. o11duğunu anlarsınız. ıe' eder. Çirkin çehreyi giizcllcş- mal edilirse o zaman millet, tabii olan 

.&) yoy e bö' l tirir ve ihtiyarhğı gcnçleştirir. h f h' ·ı h f" ~t tah'b• Ye, iyi bir as- bir nefis mu a azası ıssı e em bir 
ı. ı ı ol ak Fakat acı badem krcmini herkes f f 1 ki "' · 1 b'l .. ~ltıadıysa b~r airdi; bunu tara tan ena ı ara man~ o a ı ir, hem 

ltı o"t ... ..ı ıle askeri teııki • yapamaz ve bu kremi mutlaka ~\cı de günün birinde Ittihat ve T erakkiyi 
'"\.lent. T badem yağilc yapmak lfızımdır. ııı bir . oeri Yaptığımız ve k"l k " lf 1 istihlaf edebilecek bir kuvvet yeti -

,.,tj ış olduv , . Bu hem nıü§ u ve u ct i, hem . S l .. d 
l' r Yandan v gb~ ıçın harp es-I pahalı bir iş olduğundan biraz a<"ı şır. iyasi namus arbma gbuven iğiniz 

nlarııtı e ır dereceye ka- badem esansilc vazelin yağını ka· bir kısım insanı ser est ırakınız ve 
tı adt i ~2:.ı da ikrnal eclebildik. nstırarak yapılan krcınieri kulla- sizlere vc:rdikleri sözlerden dolayı on-
\ıl old:~er~e_Türkiye tam ma- n~n ba:)'nnlar cildierini bo:.ıuyor- ları bağlı tutmayınız. Ittihat ve Terak· 
tderne!~ ı~ın harbi iktısaden lar.. ki içinde güvenebileceğiniz bir kısım 

llarlınştır. Jlalis ncı badcmden pek büyiilt unsur vardır ki bunlar hem tenkid, 
fedakiırhklıırln istilısal edilen lıa-

1~ ... 1 yapmalari d ~ kr hem de inşa kabiliyetini haiz insanlar-
~ kilô acı ba em yagmı cm haline 

f. 
nıgelen 1·ş 1 k ı ·ı dan mürekkebtir. Bunları serbest bı • 

getirmiş o an o onyası c ve müs-
ıkrirnce tnhzaratile meşhur cczacı Hasan- rakıraanız mecliste, mathuatta, kon • 

ki için ' 0 zamanlar, Ittihat dır : itriyatı nefis ve caziptir. grelerde yapacakları tenkidlerle bir ta· 
'r ne olu~apıl~c:ak tek bir iş l Hasan acı badem yağı ltremile, kım işlerin doğru yola girmesine hiz-
Rın kend~k sun dönüp dola- Hasan yağsız kar krcmini ve Ha- met ederler. 
ktıaadi ~ l .~ında patlıyac~ san yarını yağlı gece krcmini ba- B b 'b d h b 

ı ış erı d v d c •c kull kt en ve enim gı i a a ir çokları 
e in .. al k ogru an dog~. yanlar seve s \ . anma . a ve h 1 1 b f 'k . d f '" tna t b k t er vesi e i e u ı Tl mü a aa ederdik. 

Utehaasıs .. ve Almanya • cczatı Hasanı c rı e mcktcdir-
t nıu~a · 1 Fakat, onlar daima bunun için zaman 

her ku Vır er getirip ler. ı ı müsaid olmadıg~ ını söylerlerdı'. Belk'ı 
tıretle b' 'VVete hakim olmak Sabun, ko onyn, osyon, lfıvanfn, 
ğer taraıfrt taraftan istihlaki briyantin, saç sulan, sürme, pud- de haklı idiler. Fakat, ben hala onlara 
n k an da. · 'h rn tıraş bıçai:'l, diş fırçalnrı, diş su hak veremiyorum. Böyle bir yoldan 

urulrnu b' ı tı sali tak- lar' ı d'ış mncunlan. ve her türiii ıt- 'd') · 1 d 'h ~t-.. k 
1

.. ş ır iktısat sı'y"- , gı ı mış o say ı nı ayet asıl idealist 
·••" a <ll' • ,~t ve mih •• alızaratta mutlaka 1 

i, ... asılzırndı. Fakat, lttı'hat rı) • t • · ttihat ve Terakki toptan muhalefete ·• Hasan markasını ıs eyınız ve ara-

denbire dunnağa 
mecbuT oldu, göz· 
leri faltaşı gibi a
çılmıştı. Kapıcı 

kadın önüne di -
kilmişti. Jean La 
serpe şapkasını 

F eleğe küskün - Hiç merak 
etmeyin. Y~karı 
katta oturan kira 
cı demin soı ağa 

çıkmışh. Hem öy 
Yazan: M uazzez Tahsin 

çıkardı ve biraz çekingen bir delikanlı 
edasiyle: 

- Monsieur Foucart'ı görmek isti -
yorum, dedi. 

- Evde değil. 
Kapıcı kadın hiddetli hiddetli konu· 

§Uyordu. 
_ Madame Foucart da yok mu? 
Kadın omuzlarını silkti: 
- M. Foucart evli değildir ki. .. Ne 

söyliyecektiniz? 
İçinden de: cKimbilir? dolandırma· 

ğa mı gelir, nedir? • diyordu. 
La serpe: 
_ Kendisini bir mektup için göre· 

cektim, dedi; yani bir takım kağıtlar 
var ... Herhalde evinde birini bulurum. 

- Kağıtlaıı·ı bana bırakın. Ben kendi· 
sine veririm. 

-Bizzat elimle teslim etmem l{izım .. 
-Ne kadar da itimatsızmışsınız. 
Laserpe, o kocakarının karşısında 

büsbtitün sinirleniyordu. İçinden de : 
cDört dakika kaldı, üç dakika kaldı, 
diye söyleniyordu. Bir masumun haya
tını kurtatmak istiyorsan kaybedilecek 
vakit kalmadı. Yakalanırım, başımı ke
serler ama bir suçlunun yerine bir ka-

le pek acınatak 

bir adam değildir, her gün bana hakt'" 
ret eder, gazetecidir. 

Reis: •Gazetecidir» derken bomba da 
pa.tla~ı .. S~ ki kapıya yumruk in diril· 
mış gıbı bır şey oldu. Duvarlar titredl. 
Pencerelerin camlan şangır şangır kı
rıldı, tablolar yere düştü. Tavandan da 
alçı parçaları yağıyordu. Reis ceketinin 
yakasım silkip: 

- Doğrusu iyi bomba imiş! dedi. 
Odanın içini bir toz bulutu kapla • 

mıştı. Dışarıdan bağrı~malar işi tili • 
yordu. Sonra hızlı hızlı ayak sesleri 
duyuldu. Kapıcı kadın: 

- Ev başımıza yıkılacak! kaçan kaç· 
sm! diye bağırıyordu: 

Reis Foucart hiç sükununu bozma • 
mıştı, ellieri bile titremiyordu; büfeyi 
açıp bir şişe ile iki kadeh çıkardi':" İki • 
sine de güzel bir erik likörü doldurdu· 

- Arka merdivenden inersiniz! dedi, 
sizi tevkif etmek benim vazifem değil. 

Kadehlerden brrini Laserpe'in eline 
tutuşturdu : 

- Yakında terfi göreceğim, dedi 
onun şerefine içelim! 

tham ed-'I tnevki ve ikbal z Ilasan dcp.t;u: Ankara, İs- geçer, Enver paşa ve etrafının harb 
lh'' ı ınekte k yını · · • d · ı· b'k I U Uteakib h"kA n orkarak tnnbul, Beyoğlu, Bcşıktaş, Eskışc- esnasın a gız ı surette tat ı etmiş 0 • 

d aösterdi:aeunıhete geçmek- hir. duğu diktatörlük usulü resmt bir sekle 
<~ arb \-••••••••••--- girmi• bulunurdu. (Arkası v~r) 

ED KAL 
esnasın- 'Illi " .. 
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IKINCI KlSlM - A. R. 

"Rasputini idam edelim! Fakat bu işi kim yapacak?" 
suali ortaya atılınca P:açkeviç bağırdı : " Ben 

yapacağım, ben ... duma azası " 
- Evet. Bu fırsatı kaçarmaya gel- azası .•• Bunu, niçin tuhaf buluyor -

mez. Bu işe, bu gece .. hatta, bu saatte sunL Onu, ben öldürmeliyim .. sen öl· 
karar vermeli. ltiraz eden varsa, söy - dıürmetl'!n.. hiz, öldürmeliyi.z... Bu, 
ı bizim için mecburi ve mukaddes bir es m. 

Grandük Dimitrinin bu sualini, de· vazifedir ... Bugüne kadar memleke • 

SON POST~ 

Niraş Tunçayı Mayaya götürdü: , 
yılanlar mağarasına at., dedi 

Tunçay Naraşa yalvarmıya başladı: "Samayı kurtar dedi, o dünyanJf 
erkeğidir. " Naraş fena halde kıskanıyordu, bütün şüpheleri 

rin bir süklıt takip etmişti. tin en yüksek ik bal ve saadeti içinde - T unçay onun gözdesiydi. Bu Y ann yurdumuza yararlıiı dokunabi- züne devam etti: 
- Ala .. şu halde, hepimiz bu fikir- yaşadık. Memleketi tehdid eden fela • kadar çirkin bir adamın gözdesi, etra- lirdi. - Senden onuJl 

deyız ... Rasputin, şu dakikadan iti • ketlere karşı daima lakayd kaldık. Çar- fını görmemek için ezelden kör olmalı. Tunçay bu 1özleri söylerken çok he- yeceğim, Naraşi .o'sı', 
baren idama mahkum edilmiştir. lığın kanlı armasını, omuzlarımızda Hal~ki T unçay o zaman görüyordu. yecanlıydı.. ğurlu bir erk.ğidı~~ 

_ Bu hükmü kim tatbik edecek?. taşıdık ... Şimdi; memleketi tehdid e- - lçime yeni bir şüphe daha sok • Ve Naraşın yüzünde beliren intikam ölümden kurtarabı ~ 
P k f den felaketin büyüklüğünü görür gör- tun, Maya 1 Ben Tunçayın benden ba• çizgilerini göremiyor .. onun nasıl yum~ Nar<lf dişlerini sı !..41 Bu suali soran oroç eviç, etra ma T b"· 

m ez, o derin gaflet uykusundan uyan- ka bir erkek sevmedigw ine inanmıı::tım. iuk sıktığını, oturduğu yerde nasıl aa- gülüyordu. Birden göz gezdirmişti... Emma, oturduğu I d d k T "O 
dık. Birbirimizin var ı~na ayan ı · - Bu bir abdallık olur. Denemesi bırsızlandığını .ezemiyordu. vurarak, oturduS · ı! koltuğa yerleşerek, cevap vermişti : Az' · 1 Ba 1 d ıatJ"' 
Bu işe başladık... ızım .. Ş a ığı- çok kolay: Şimdi eve döndüğün zaman Tunçay iradeaini k.aybetmi~ gibiy • Tunçayın üzerine j 

- Kolay iş .. bizimkilerden iki ki- mız işi, sonuna kadar biz götürmeli - ona: (Kral, Samanın başı vurolmasını di .. bir aralık. yeni emekliyen küçük - Alçak, ya~aıı~ 
ş iyi bu işe m em ur edebiliriz ... Mesela; y iz. em re tti.. çok acıyorum bu gen ce •• ) çocuklar gibi, ellerini uzatarak duvar- :ıpindenberi se nı d~ 
Raşka ile Mişel, bu vazifeyi memnuni- -Fakat... deyiver .. onun kurtulması için Tunç.ay ları tuttu: nın dediği doğru ~ 
yetle kabul ederler ... Ikisine de iti • _Müsaade et, Dimitri. Daha, sö. senden yardım isterse ve bu isteğinde - Nerdeain, Naraf) Odanın hangi onu seviyorsun? ,Seli; 
rnat edilebilir. Çünkü ikisi de mühim ümü bitirmedim ... Soruyorum size .. ısrar gösterirse, derhal hükmeelebilir - köşesinde oturuyorsun} kurtulmasını istiY~r 
tecrübeler görmüşlerdir ... Bir çok mü- zarın ihtilal başgösterir de, Çarlığı yı· sin ki, 0 da Samayı seviyor.f -Ne yapacaksın beni .. ? Tunçay birdenbi~ 
him hadiselerde, büyük bir soğukkan- iar devirirse .. beni; yani, Duma mec- - Böyle bir vaziyet karşısında ne - Kollanmı omuzlarına dolıyaca .. dırım ça.rpmıt gibi 
lılıkla yakalarını kurtarmlşlardır. Şa· I'si azasından Cospodin Poroçkeviç'i, yapabilirim, Maya~ Eğer Tunçay be- ğım .. l di .. düşmernek içitl 
Yet ele geçseler de, hiç bir ifşaatta bu-

1 
b k '\ n im yüzüme kar•ı bunu itiraf ederse, - Sonra .. ) ara~ıtırdı •. kapının yerimde Ira 1f mı r., T T 

iunmadan kendilerini öldürecek kadar Samadan öııce onun kafasını k.opanna- - Ve sana yalve.racağım ••• 
cür'et ve feragat hisleri vardır ... Bun· - ... . lıyım.. -Ne için yalvaracak.ın bana~ Ba- ;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
lar, geceleri Rasputini takip ederler. -Ya, senı .. Haşmetlu Çar Hazret- - Elini kirletmiye değmez .. o za- banı mı görmek istiyorsun gene} 
Onun barlardan sarhoş döndüğü bir lerinin yeğenle:i, Fahametlu Crandük ten (Ulu tanrı)ya nezredilmif bir kur· -Hayır. O ihtiyar adama yeni bir 
gece, tam bar kapısının önünde, bir Mimitri Pavlovıç Hazretlerinn.. bandır. Herkes onun kanının mabette üzüntü vermek istemem. Babam da 
bomba ile ifini bitirirler. -Hayır. akıtıldığını sanıyor. Tunçayı tekrar herkes gibi beni öldü aanıyor. 

- Fena fikir değil. _ Hiç şüphe etmiyelim ki.. sen, malıedin cellatlarına teslim edersini Tunçay içli bir sesle ağlar gibi, aö -
-Hatta, çok iyi... ben .. Prenses Emma.. Prens Yusupof.. Maya ayrılırken fU sözleri de mırıl- ;:::::::==:::::=::::::=::::::::::::::::::~ 
Birdenbire Poroçkeviçin sesi işitil- hepimiz, aynı acı akıbete boyun eğ - danarak ilave etti: R A 1[)~0 i' 

mişti. rnek mecburiyetindeyiz. Zaten bunu - Bu kadın, ömrünün sonuna ka - u U 
- Hayır Dimitri.. hayır Filk-s ... bildiğimiz için bu işe giri~medik miL dar sana uğursuzluk getirecek, Naraşi 

Rasputin, böyle bir ölümle ölmemeli- - Evet. Iki defa ölümden kurtulan insan, Tan-
dir. Onun bu şekilde ölümü, derhal b b f rının en uğursuz mahluklarından biri-
zabıtayı harekete getirerek bir çok - Şu halde, üs ütün eragat ve dir 

fedakarlık gösterelim.. memleketin c' .. 'h' b b''t'' b k 1 masum insanların felaketine sebeb,i - uce sı ır az u un u onuşma ar 
felaketine sebeb olaniann en başında d b' h k'k t' ki w '•et verebı'l' . arasın a ır a ı a ı sa amaga mec-

.; ır. bulunan Basputin'i biz öldürelim. Hıç b kal t G d k Samayı 
-E, onu nasıl öldürmeli).. olmazsa, bugüne kadar taşıdığımız ur. dmış ı .. S u eanın .. ı~, b' . d 

• sevıyor u . amanın, gunun ırın e 
_ Onu, daha '-'Üksek .. ve, •uurla markanın üzerinde toplanan mes uli- C d kı ·ı 1 · k h 

J T • • • u canın zı e ev enmesı ço mu -
hareket eden hakiki mü n takim eller yet tozları nı, kendi elımizle sılelım .. • Id' M b" 1 b' · d' h . . . . teme ı. aya oy e ır ız ıvaca şa • 

Bugünkü Program 
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ISTANBUL 

Ötle D.eşriyatı: 
12.30: PlWa Türk musıı::ısı. 12.50: Hava

dls. 13.05: Plfı.kla h&fif müzli. 13.25: Muh -
telif plAk neşrtyatı. 

AlqaDa D~h: 

18,30: Gün~ kUlbilnden naklen Bay Hıfzı 

• 

Devlet 

61Tu Erzurum 

&syetelf' 
J.Jr" 

O··ıdu"rmelr'dı'r Ve ondan sonra da, vazıfesını tamamıle k f .. .. .. d H 
· sen ço tara tar gorunuyor u. em aa- Tevfik tarafından Edebiyat hakkında kon- • • H" 

ifa etmiş olan insanlara mahsus bir ruh b 'h' b 1 k h · • • ıır.. Emma, dalgın dalgın Poroçkeviç'e . . . . . . .. .. . raya aşsı ır az o aca , em zengın- ferans. 19: Şehir Tiyatrosu komedi kısmı ta- • • Name 

ta. B. Mil. sı.oo 
ıo,oo 
ıo,oo 

9S,15 bak ve vıcdan ıstırahatı ıçınde, olup gıde • }eRecek, hem de cücelerin Sumerdeki rafından bir temsfl. 20: Türk muslldsl he ... -mşıtı. l T J Merkez B. D. 
- Evet .. bu, daha iyi olur. Fakat.. ım. yaşayışları değişecekti. Sihirbaz Maya, etı. 20.30: Münlr Nurettin n arkndatlan ta- •-------

Prenses Emma, birdenbire yerinden S k k bunu, kim yapabilir~. Naraşın elinden arnayı urtarma rafından Türk mus1k1s1 ve halk tarkılan 
Diye mırıldanmıl'ltı... p L • sıçradı. Elini Poroçkeviç'e uzattı için, NaraRı Tunçayın Üzerine saldır - 21: Saat Ayan ve ortestra. 22: AJans ve bar-

T oroç-.evıç, - Y aşa dostum 1 •• lı:: te, tam insanca T P1 a rı 
bütün sinirleri gerilerek: T mıştı. aa haberleri. 22,30: yano ve ..,an konse : 

- Ben... bir düşübanüş. d • • • Stüdgardlı San'att.Ar PlyanJ.st Bayan Ger-

Diye bağırmıştı. Diye ğır ı. Tuçay yılanlarm koynunda trud Spahn ve Soprano Bayan JtUlJe Maler 
G d k D · 1 P tarafianndan Ştıbert ve Brama'dan bir kaç 

P k ran ü .imitrinın nazar arı, rens NaAra" saraydan dönünce tekrar oroç eviç'in bu kısa ve cür"etkt.ıra· dı B T 

Yusupof'un gözlerinin içine kay · u Tunçayı sıkıştırmağa baı::ladı. parça. ne cevabı, derin bir hayret uyandırmış· T 

~ nazariarda : Sı'hı'rbaz Mayanın sözlerı· NaAral'lın tı. urandük Dimitri, vücudünde hafif T 16.15: Askerl milzlk). 17.10: Orkestra. 15.15: 
bir ürperti duyarak homurdanmıştı: -Sen, ne dersin bu ife}.. kulağında çinlıyordu: Cazbıuıd hnvıı.lan. 20.45: Konser. 2U5: Ha-

- Sen miL Bir Duma azası.. Manasını ihtiva eden bir ifade var- «Kadın, yalan söylemesini bilme - berlcr. 

BUKil.E$ 

E t be D. · · b D dı... Prens Yusupof, ağır ağır baı::ını seydi, kadın olarak doğmazdı h> - ve .. n, ımıtrı.. en, uma T 

-· - . . ·-- -···,-··-·---·---- salladı: Narı;ış hiddetle yumruklarını sıka • 17.!0: Çigan orkestrası. 20.40: VIyanadan 
rak bagı· rdı: 1 naldl. 22.10: Çtgan orltesuası. 23: Cazband 

BUDAPEŞTB 

Srfo l 

10 r. !'raniJ ıı1.ooltJ 
ı Dolar 176,0° tJ 
ı t.terlln 622·oJ tJ 

2D Llret 1:ııs.uJ 

188C. sene.l - Ben .. Poroçkeviç'le beraberim. 
Diye mırıldandı. 

- Haydi, bana doğrusunu söyle.. hnvalan. 
PRAO 1~ • 

Sama"yı seviyor musun~ "'11 
-Karar mı~ .• 17.55: Almanyadan nakli. 19.15: Alkert ı. • 

C u,n•. de söyleelim ya· Ben • ... •ı•••••.-ıı:: - eçen g .. . • bando. 19.55: Bmo'dan natn.. 20.15: Brntb- ' 
onun yüzünü bile gormedım. ıav•dan nak:U. 22.20: Plft.k neşrtyatı. 22.35: _..------

- Korkma sakın I Sana bir ~ey ya • Brno'dan nak:U. 

-Karar .. 
- Haaaa .. şimdi, mühirn bir mese-(*) 

---ı 

idrar yollnnna do~ru 1ntlşar eder. Bazan 
orada bir tut.kunluk görülür. Çok ~ld -
detll taş sancılnnnda ldrar kanlı da çı -
knr. 
Bultmtı ve kay de olur. Artık böbrek ta-
şından derhal şiiphe edlp munyeneye 
gitmelidir. Böbrek tuşının ronı.ken lle 
teşhls1 çolı: kolaydır. Rontken muayenesl 
safrn taşı muayenes1 glbl mü~J.tul de~tı
dlr. Dcrhal resmi çıkarılır ve t..ı.~ gbnllür. 
Mevkll, boyu, nerede bulund~u da tesbit 
cdlllr. 
Gerçi böiyck tn.şmm amel!ynt esas tcda
vlsldlr. Fakat baznn ameliyat oldu~u hnl-
de gene yn böbrekte veyahud dl,(er taraf
ta gene ta, tahassül eder. 

le var. Şeytanla mukavele yapmı' olan 
bu adnmı nasıl öldüreceğiz?. 

pacak değilim .. çünkü Cudea, Sama • VİYAJifA 
nın başının vurulmasını emretmiş. 17: P1Ak neşrtyatı. 18.20: Şarkılar. 19.45: 

- Basbayağı .. beynine iki kurşun.. Sama'ya ben de acıyorum ~imdi. Ne de Chopln'den parçalar. 20.40: Ortestra. 22.20: 

işte, o kadar... olsa yak ışıklı, cesur bir gençtİ o. Kah- Dans havaıan. 

ak k raman ölümden yılmaz bir gençti.. VARŞOVA 
- F at unutmayın i, bu mel'un Tu~ a bu sözleri duyunca şa~la • 18.15: Orkestra. 17: Şarkılar, Sehubert'den, 

herifin cam, kemiklerine yapışmıştır... ç Y LiSZt'den parçalar. 19: Sllezya dans hnvaıan. 
Hatırlat mıs:.pızL Vaktile Çar onu sa· mıştı. l. NA C 19.30: Orkestra. 21: Daruı ho.vnlıı.n. 22.40: 

- Sahi mi söy iıyorsun, ar~} u-
raydan ko~ak Sibiryaya sürgün etti- d Dans plAkları. 

dea niçin onun başını vur uruyor? Su· yar ı n k 1 p ro • ra m ği zaman, orada bir köylünün karısına • 
çu ne imiş Sama'nın .. ~ 1'7 lkinelkinun 193'7 tecavüz etmişti. Ve bu köylüden de k 

Naraş dişlerini sıkara için için gül- İSTANBUL kuvvetli bir bıçak yiyerek ciğerleri bir 
rneğe başladı. Öfle n~iyab: baştan öbür başa kadar delinmişti. 

- Suçunu mu soruyorsun~ Bu, bir 12.30: Plfıkla Türk musıldsl. 12.50 Hava-
Hatta, hayatmdan tamamile ümid ke - h 

sırdır .. kimseye söylenmez ... Ne 0~ ı dls. 13.05: PH\kla hafif müzik. 13.25: Mu -
silmiRti. Fakat, bu mel'un, bütün ümid .ı.k 1 t 

T Acıdın mı yoksa ona} telif plt& neşr ya ı. 
Ve temennilere ragw men gebermemiq - Ak • tı· 

"' - Senin acıdığım gördüm de.. şam neşrıya · 
ti. .• Onun için çok iyi düşünmeli .. ve k b 18.30: Varyete mftzl~: Amb:ı.sadörden nak-

- Gerçek acınaca ir gençtir o. 
gene bir aksiliğe meydan vermemeli " ıen. 19.30: Konferans: SeUm Sım Tarcan Or-

Ben dünyaya kadın olarak gelseydim, da Saylavı. 20: Müzeyyen ve arkadaşlan ta-
yiz. ondan başka bir erkek sevmezdim. raftndan Türk muslkisl ve halk şarkıları. 20. 

perhlze çok dikkat etmek Irtzımdır. -Pekala .. bu gece hepimiz birer ö- Tunçay'ın rengi sapsarı olmuştu. 30: Bay ömer Rıza tarafından Arabea ha -
---·--~--:"--=--~---~~• lüm planı düşünelim. Yarın, tekrar -Onu kurtaramaz mısın, Naraıt~ vadls. 20.46: Bel.ma ve arkadaflan taratmdan 

Yeniden ta.,ın tcşekkfil etmemesi Için 

(•) Bu notları krsfp sakla:rmız. yahut l b T 

müzakere eddim. Ve bunardan irini _ ıı...ı_ o} ... Onu kurtannarnı mı is- Türk muslkla1 n balt ~~<~rk.ıları. 21.15: Saat bir albüme yapıştınp tolletsı,on yapıJU7M l'fe ,.. 

intihab ederek ite airişelim. tiyorsun) Ayarı, Orkestra. 22: Ajans ve borsa haberlerı.j 
(Arkası var). - Yazık değil mi böyle bir gence) 22.JO: PlW& IOk»>ar. 

Sıkıntı zamanınnda ba notlar btr doktor 
rihl Imdadınıza yetlşebilir. 

Nöbetcl 
Eczane/et 
Bu cece nöbetci 0.,-

dll': ıtt': 
İstaabul cihetillife !)· 
Aksarayda : (Şert 
n Raslın>. 

zıdda : C.Asador 
(Salih Necati). 
Karagüınrükte : 
da ; (Necati>· 
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(EKILI$ TARIHI 
J~UBAT f~ 

'Vakaflar Direktörlüğü IlAnlar• 

Zadebaşında en şerefli 
~\Tkide er türlü bina 
Şasına elverişli Üç 

parça arsa 
Pey parası 
lİRA K. 

Metre murabbaı Harile No: at 

147 50 .44ti 23 
• 83 133 80 416 24 
ildeba 15o 70 456 . 22 

~nda ~ki F evziyc yeni Kemalpaşa mahallesinde F ev· 
b tO. cu lık Okul kar!Ştsında tamamı 1316- metre 

··e ii ulunan eski 8 - No : lı arsa her3birinin onar m~tre yüz 
ly ç Parçaya ayrılarak tahmin olunan kaymetlerı iizerin-
1;_ arttırmaya çıkarılmı,tır. ihalesi 18/119~7 pazarteai 
r 1 de Çembeılitaş'ta İstanbul Vakıflar Batmudürlfiğünde 
. stekiiierin Mablülit Kalemine gelmeleri. (3871) 

~ ---- ·- ---be · 
. nuryouarı ve limanları isietme U mu m idaresi ilAnlara 

lltı . 
lfletrre bek' b tt - · d 2Q J • n ıntakaaında Fevzipa,a· Diyarı ır a ı uzenn e 

'-k • (9 ı " Fırat_ B k' H" yin arasında toplatbnlarak 
SUtefı e ır use " 1 i k 1 e " 1 O 000 m 3 bin metre mu<ap balasbn ihzar 

' •Pal ' . , on M l09JQ ı :tarf usulilt ekc:iltmeye konulmUftur. uhammen 
, on bin d k ~ d 
26/lJ o .uz yüz lira ır. . . 

ltki ~--· 937 Salı .. .. t l3 de Malatya ıtletme binası 
~·n . l gunu saa k 

24 cı şletme Komisyonunda yapalaca tır. 
fartn 90 No. lu arthrma ye eksiitme ve ihale kanunuua tev• 

e attıı~de Yaııh ehliy t • dig~ er vesailde muvakkat teminat 
•- l sla c ,. e • fl - . ~ sur n nı şeklinegör f t teklifini havı :ıar ann uzcrıne 
d.a 5 e 1 e eksiıhne saat' e d ıy:. saat evvel makbuz mukabilinde 
dilı;. nci İfletnıe Kom~n en Rı~ lı'gı~·ne vermit veya göndermit 

"e t '-ı· ısyon eıs . tl=tıı eti ıf sahipl . . d ksiitme günü aaatinde hazır ve 1\ ennın e e ~ M l ._, 
nı·· Yrıca izahat almak ısteyenler de a atya ~etme 
ura~at d b'. ınc ve e e ılırler. • . . 

\e M 
1 

rtıuka, ele projtl . gend şartnauıe Elazız ıst as-
•• ı da aıyıu·ıa t,ıetm kerlı ~ed Ankarada Yol daireainde '•v .. a Yoıu e a emın e, d ~ 1 1_ d 

oa!>.uıu·· r lt' ı· V. d SI" olarak agıtı maa.; la ır. 
• e ·~ ııtın e para • "30, "lS5. 

' :iON POSTA 

. . . 
O hatde hemen işterneğe hazar olan Havagazi 

banyo aletina tanımiyorsunuz. 

Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKIKADA 

• 
AVAGAZI 5DF • Etti 

IZAHAT: lstiklal Caddesi No. 101 

Doktor '\ 1 
(brahim Zatl Oget IP _____ _. Ankerada yeni açilan 

BeJedlye kıırşısıııdn, Pıyerloti 1 S A K A R Y A E C Z A N E S j 
caddesinde 21 nurnarnda hergnn ltinn, snr'at, fiyatlarcia itidal, her gece açıktır. 
öglcden sonra hnstnlıırını kabul Ulus, KuiUb sineması sıraatnda Tel. 2018 ..,... __ , 

~---•,.. eder. ... •;,1 
~--------------------
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Çok- ı 

~ı 'Par W.~ 
~ ~a 

85 

9 6 

1987 

u G 
,, 

te radyoda çelik lAmbasını 
GENERAL ELECTRIC Icad 
etH ve kullaadı. 
da btltln diayaya taaaımlm 
e tUr di. 
de GENERL ELECTRiC'Ia 
lenal tatkikatı radyonua ea 
son barikasını yaratmağa 
mavallak olmuştur. .. 

E ? .. 

' • 

Bu cihaz; sesin otomatik bir tarzda mükemmelen i~itilmesini temin eder. GENERAL ELECTRİC'in 
bu tetkikatı se'!lleresi olan 1937 FOCUSED TONE serilerile radvonun muvaffakıvetini hazırlıyan 
piş ·ları addo!unabilir. 

GENERAL ELECTRIC'in "FOCUSED TONE" 

Usulü, radyonun yan IŞ 
ayar1n1 d·~ z ltir. 

Radyo istasvon ayarı ve bu~uşunda 10 da 9 kişi 
hataya düşer. Fakat, "FOCUSED TONE, 
tertibatı GENERAL ELECTRIC radyol.:ırı 
sızı hayrette bırakacak surette hatanızı 

otomatik olarak tash:h eder. 

Her aksam, st~bah sant yediye kadar E!ectric Uompımy'nin kuvvetli merkezini dinleyiniz. 
. , 31,48 metre Kc. 9?l30 
~chennactadl: 19,56 metre Kc. 15330 

1şaret: Elektrik sesi {10 milyon voltluk elektrık sarfiyatı) 
Merkezler şu şekilde takdim edilir: (This is the N·ıtional Hroadc asiting Company G. E. C. and W 2 X 

AD nn iııter. wtionJJ l Stat on of the GENERAL ELECTRtC Company Schennactnıly New - York.) 

Satış rr.erkezi: 
-·--..---!:lmızı:..n. Telef 

Bir harlkadır. 
ve şu ıneziyetleı·e ınuliktir. 

T 
I 

SAKALlNIZ SER'r ise 1 ııumnrnlısıııı, 
• Al\ı\LINIZ ~ umuşal-.su 2 numaralısını 

isrıırla aranıa~ı unutııııtyınız. 

BOZKURT hıç.u~ıııııı lizeriıırle tıraş 

olııcağınız glhıler nyrıca gösterilmiştir. 

1 ler yerde tanesi 5 kuru~tur. 

He} oği,· , . Istik!al caddesi No. 28 
el gra f : .C EKA W E - İstanb I ~11:'21ıiGIIBı11iil'ZIIIEI:1iZ:ı-• 

Kolayl•k-Şikl•k. 
Hor t•rden evwol kolo)l =• ••ll~ 

ren opor mero~l111 B•t•nlor. onlor 
Için ropılm'f olon bu oont0r-•a.

1 
lotlerı glrorok flkll§l do tomln ol• 
mlf olurl., Hutııtu lnc:oUir VO• 
cudun lonuObGnO dOullır ve on 
todld tıo,..lıotlordo lı •l • lıll"lnen .. , ...... 

P'lyotı ı 7 tti liradeli Itibare,.. 

Satı, rerl ralnıa ı 

IITlNBIJl. 8eroğlw 
LA---t-1-.:~ TOnol merdonı 12 No. ı~ . 

Mehıamıtı tlyeret odlftlı ••r• 
'' No.l• lortlomlrl letoylftlı. 
P'lr•ll•,.mırdo blrOk toıııillt. ............................................................ " 

Son Posta Matbaaat 

Neşriyat l.:d. : Seliw Hagıp EMEÇ 

8AHIPLIRI·{ A. Ekrem UŞAKLJOlL 
' S. Ragıp EMEÇ 

ı ' 

. . _.........,. .. .., .. 
• uA".. •' ........ · ........... :····· .. -~ 

Ç PA M 

--
TÜRKIYE 

K1z1lay Cemiyet 
Geııel Merkezinden : 

•. - Cemiyetimizin lstanbulda 'i enipostane df 
zaptıye caddesinde Kızılay Hamndaki deposunda 
kaJem tıbbi ecza kapaJı zarf usulile satılacaktır. 

2 - Eczaların listesini ve satış şartnamesini 
yenlar . tatil günlerinden maada hergün sabah do~ . 
on yedıye kadar depo direktörlfiğüne müracaat etnıeb 

'----~------------------~ ... 

Çünkü ASPiRIN 
denberi her türW 1 

gınlıklarına ve ağrılsf 
tesiri şaşmaz bir ilaç 

isbat etmiştir. 

AS P i R i N in 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

inhisarlar Umum Müdüriii 
Muhaken at Şu teleri Amir ve W. c mu ı luklaıı için e' 

olan ilana ektir : 
1 - Hukuk Fakültesinden mezun olup ta bilfiil 

mış olanlar imtihana tabi tutulmıyacaklardır. 
2 - Diğer talipler için imtihan m ev zuu aşağı lıı 
A - Kara ve deniz ticard kan unlarının 

hasarata, ticaret taahhütlerine, 
B ı k l·ıe B - orç ar anununun umumi hükümleri 

hizmet akitlerine; 
C - Ceza kanununun esaslarile de,·let emvali 

cürümlere; • 
E - Memurin Muhakemat, tahsili ~mval, icra ve 

nna; 
MüteaJlik hükümlerle lnhisar me\ zuatını ilg il efi 

kanuni tatbikaL 


