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ldaıo lfleri telefonu ı 20203 Fiatı S Kurut 

ransanin yeni teklifleri söylendiği ve 
um·t e ildiği gibi Çikmadi 

llı_anya Fransa ile aramızda tavassula karar verdi, Rumen 
• 

cıye Nazırı dün bu maksatla Bükreşten Cenevreye gitti 

ekiller Hey' eti dün yeni -·······s·i-hhi·ye-··v-ek-iiiıie-·a·çi·k···meit"iJP·-·-
Pransız tekliflerini görüştü Çocuk hastahanesindeki 
. ktJeFj , l i J k. facianın a~ı~lı i~ y~~ü 
l/1- ransız Hey et er arasınua l Bir çocugun hayatı, c~~ıl bı~ an~enın v~r~ığı ımzası 

1( fe · l b •• b l mukabilinde birpa~e!gıbı temlık e~ılrr:er:zelıdır, bu.mem-
lnQS ara ugun aş anıyor leket derdinin hallını Sıhhat Vekaletımızden beklıyoruz 

Muhterem vekilirniz, dünkü nüsha-ı 

ar d hA k. h Cenevrede . mızda ~aret ettiğimiz bir yaranın üze-a a a 1 m aVa ;rine bugihı de parmağımızı ~~ıyor ~· 
Görüşmeler memleketin büyük bir derdinı ıetkik i . 

şznin Milletler Cemiyetinin bir türlü hal 
O/rrzQd demirbaş meseleleri arasına sokulabilir bir 

lğz şimdiye kadar anlaşılmış olsa gerektir ••• , 
Konsey içtimaı bir hafta 

devam edecek 
Belgrad 19 (Hu • 

sust) - Rumen 
Hariciye Nazm 
M. Antonesko, 
Milletler Cemiyo 
ti konseyinin top 
lantuıında hazn 
bulunmak üzere 
Cenevreye hare· 
ket etmittir. 

M. Antonesko, 
Cenevrede, Tür- Antoneako 
kiye Haric.iye Veki:l Rüştü Arasa mii· 

(Devamı 3 ÜJ .cü sayfada) 

Fransa ilu iranın 

nazarlarınızın önüne seriyoruz. 
Dünkü nüshamızda iki yaşmda Ha • 

miyet isimli bir çocuğun ölümüne dair , 
yazdığınuz satırları, herhalde okumt14 
olacaksınız. Polis istihbaratile me~gul 
•olan arkadaşımız, akşam günün wku· 
atı hakkında Emniyet müdürlüğünden 
aldığı raporlar meyanında ~öyle bir ta· 
nesi de gazeteye girdi: 
cKumkapıda Kurban sokağında 4 nu 

maralı evde oturan 23 yaşlarında Ne
zihenin iki yaşındaki Harniyet adlı kı· Cehle kurban giden Türk çocukların· 

(Devamı 10 uncu sayfada) dan sonuncusu: küçük Harniyet 

Memlekette maden 
arama faaliyeti şimdiye 
kadar ne netice verdi ? 



Cenevreden Cfelecek 
Haberleri beklerken 

•--- Yazan: Muhittin Birıen -

H ariciye Vekilimiz dünden beri 

Cenevrede bulunuyor. Üç gün
den beri de Paristen Fransanın genişçe 
bir muhtariyet teklifinde bulunduğuna 
dair haberler gelmekte olduğu gibi Dr. 
Aras ta Belgrattan geçerken gazeteci
lere verdiği beyanatta Fransa ile de
vam eden konuşmaların müsait bir ne
ticeye varabiieceği hakkında daha zi
yade ümitli görünen bir lisan kullan
mış bulunuyor. Bütün bunlar, ortada 
büyük fırtınalardan sonra sakinleşen 
havaları andıran bir yumuşama alame· 
tidir. 

Fakat, bunlar yalnız bir alarnetten 
ibarettir. Bu alametlerin arkasında ya
şayan vakıalar nelerdir? Acaba, bu ala 
metlerin gösterdiği istikamet, yumu
şama ve anıaşma istikameti nereye ka
dar gidecek? Türkiyenin Hariciye Ve· 
kı i, Cenevrede umduğu havayı bula
cak mı? Yoksa, bu hava, uyuşturucu 
ve aldatıcı bir siyasetin çok ~erdiği bir 
ipi koparınamak için, yaptığı muvak
kat bir gevşetme hareketi midir? Yok
ı:;a, F,.anc;anın, daha ziyade muayyen 
bır ideale bağlı olarak iktidar mevkiine 
gelen yeni adamı, M. Blum, klasik 
ı•·ransız siyasetine bu küçük mesele de 
olsun başka bir görüş tarzı venneğe mi 
muvaffak olmuştur? 

Bütün bu suallerin cevaplarını şu ö
nümüzdeki birkaç gün içinde an1amış 
olacağız. 

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Tarihin ilk devirlerinde insanlar ta 
bintın esiri idiler. Yağmur çok mu 
yağdı aç kalırlar, hava kurak mı git 
ti, aç kalırlar, ~ fazla mı oldu do
narlardı. 

a Medeniyelin yeni IJlçüsilll 

İSTER İNAN ISTER İNAN MA! 
Tarsus okuyucu1arımızdan birinden kısa bir mektupla 

bir telgraf sureti aldık. Okuyucumuz diyor ki: 
- Bu ayın 1 3 ünde İstanbuldan adresime bir telgraf 

eden bir mektup postaya atılmış. Telgraf Tarsusa üç gün 

sonra, yani ayın on altısında geldi. İşin garibi bu telgraf-

çekilı:ni§. Ayni gün, ayni saatte de telgrafın metnini izah la beraber mektubu da elime verdiler!• 

ISTER INAN lS TER INANMA 1 

Sözün 
~ 

Kimden kime 
Şekva edeyim? 

Paris üniversitesı 
Kalmez gece uyku 

fal) insanlar üzerindd jl 
kikler yapmış ve var 

1 

le ilan etmiştir: 
İnsanların yüzde 

nuşurlar. Bu rüya 
i dir. Sayıkiayan ların 
yen ehemmiyet Jı.,ıl 
Zira, ağızlarından çı 
bir esasa istinat ett11eı; 
sayıklayanlardan ~r:., -.-..--.., .. 
zannederler. Halbukı 
le yanlı,tır. 

Insan pek ala 
ğını yaptım diyeceği 
aöyliyebilir. 



Cenevrede (' , 
Görüşmeler ~~~~"' ... 

P (Baştarafı 1 inci sayfada) A•• E 
a t• h 1 rr --·-------------, laki olacak ve Sancak meselesinde Tür 1.. r ı g~upunda mu·· im J Roma - Berlin kiye ile Fransanın noktai nazarlarmı ---~~ 

telif için, tavassutta bulunacaktır. e Bugünkü ingiliz .. k ı Id Balkan Antantına mensup Türki- politikasının kuı,veti 
ltıuza ere er o u Musalininin sözleri Ingil- ye ile, ayni Antanta dost bir devlet o- • Fransız matbu;ıtı 

terede endişe uyandırdı lan Fransa arasında çıkan ihtüafın hal-
/srn t l d b hs lf li için M. Antonesko tarafından her ve Almanya 

e nönü radyonun ehemmiyetin en a e ı, Londra 19 (A.A. )- Havas f d 1 w• · Ya"''"n.· Selı·m Roaıo te b· k - l d • türlü gayretin sar e i ecegı ternın e- _. ~ 
Arıhra 

19 
17 aç radyo istas,onu kurulacağını soy e ı muhabiri bildiriyor: dilrnektedir. • 

~ .. (A ':f 
1 

k Voelkisdıer Beobahter gazete- k l ngiliz politikası harpten beri bu-
arrıutay r .A.) -C. H. Parti-

1
tadyo işini mühim bir mesele 0 ara Şubat ayında M. Antones onun 

Aııtaı" .. Sag Upu bugün ögwleden son- ele almış bulundugwunu ve radyonu·n· si muhabirinin Musolini ile yap& Ankarayı ziyaret edeceği de teyit edil- günkü kadar müessir ve nafiz ol 
ı .1.. 1 gıw mu··ıa"k t edı.lm-ı· !iyasi mamıştı, dense yeridir. Habeş macera· 
oa~kanlı"" Y avı Dr. Cemal Tunca- rnlllet için mübrem ihtiyaçlardan bırı 8 ın n~r .,.., rnektedir. sının en buhranlı zamanında dahi vazi-So &ında t 1 k ml& mahfellerde endişe uyandırmıştır. ....oplantı L!_ hafta sur·· -ek 
~ala u op andı. olduğunu söyledi ten sonra me B kk 1 ' lXI" "'" yeti büyük bir soğukkanlılıkla rnütalca 

S ncıari . V '- d 1 k .. u mülakatta Musolini muva at Parı·s 19 (Radyo) - lkı· gu··n aon-ilraç0;ı cıye ekil vekili Şük- ket dahilinde birisi Ana;ara a 0 ma u- B eden İngiliz diplomasisi, b~r an için ol-
c:. u, San k k · mer Akdeniz anlaşmasının Roma - er- ra Cenevrede toplanacak olan Millet- 1 d It 1 H Akv ca meselesinin Ce- zere rnüteakiben bir aç ıstasyon - lin mihverini kuvvedendirmiş ol- sun realiteden ayrı ma ı. a yanın a 

Ü~e arnda IhÜ:zakerelerine ha~ kezinin kurulacağını ve bu suretle rad d ler Cemiyeti konseyinin içtimaları, beşistanı işgal etmesile neler kazanabi-

b re oldu'" k odal kadar uğunu söylerni,tir. Halbuki siya- tahmı·n edı.ldı'gwın· e go··re. bı"r hafta de- leceg·ı·nı·, buna mukabil, bu istila teşeb-
aıtL b &unu ve ~imdilik ya- yo makinelerinin öy arına . . 
r~ e" he ed _ '- t...... si rnahfeller bu anlaşmaya aynı vam edecektı·r. b"' ·· e muhalefet etmeye kalkınakla 

.1anatı olmadığını aöy- teşmil edileceğini yan erc:A. ıs ....,.. usun 
B ild.k d o manayı vermemek te ve akdi muh- Harı'ciye Nazırı Delbos ve mu·· ste"ar işlerin nasıl karınakarı~ık olacağını göz Undan yonlarırnız tesis ed· ı ten ve ra Y I h kk d r 

b sonra .. .. ·ıa·kt sonra terne bir Dörtler Misakı a ın a Viyenodan mürekkep Fransız hey'eti önüne getirdi ve işin pratik olan kısmı-
''ef"k j so:z alan Manisa makineleri sanayııne geçı ı en b. 1 k 1 d d 1-~ nı mu·· .. eccah buldu. İngilterenin kara-

• 
1 ne 1 d k di d .. ·· dükle- ecne ı mern e et er e 0 "'i'an şa- yarın Cenevreye vasıl olacak ve der· ~· b•h radyo tesisatının memleket dahi in e en uşu~. yiaları da ernniyetsizlikle karşıla- T k hh h • . Ba k rında gösterdiği isabet, kısa bir zaman 

kanurı . a sederek buna mü- rimizi ernniyetle yapabilecegim~ı. v~ o maktadırlar. hal, ür m~~ aa. ey.~tı.. ş anı sonra İtalyanın İngiltere ile anlaşmayı 
huau a 81Yasi müsteşarlıklar zamana kadar gümrük tarifelennın m· Harkiye Vekilı T evfık Ruştu Arasla, lüzum1u görmesil e de sabit olmuş bu-
tdilec:~?daki projenin ne zaman dirilmesinin de zaruri bulunduğunu i- Eden 'in }ngiliz ' Sancak meselesi hakkında temaslarına lunuyor. Filvaki bu iki devlet, so~ za· 

Aij Çet' 1 sua)i Üzerine Nafia Ve- lave etti. Jt 1 l ~ başlıyacaktır. manda öyle bir anlaşma yaptılar kı, b~-
"ek~t~aya radyo tesisatı hak- Siyasi müsteşarlıklar ihdası hakkın- a yan an aşması Bu meseleden dolayı Türkiye ile nunla, İtalya, Ingilterenin hemen bu· 

h·'oııra ;.:tık~ lllesaisini izah ettik- daki projeye gelince projeyi ihzara me- Hakkında beyanalı Fransa arasında çıkan ihtilafın halli tün isteklerini kabul etti. Almanya ise, 
ır iatasyoı.ınr ıye~in yakında kuvvet- mur edilen grup reis vekili Hasan ~- Londra, 19 (Hususi) - Bugün A- için, iki devlet taraf~nda~ hazırlana~ zahiren 'pek çok zıt vaziyetler hasıl ol· 
Bu rı u .... ·· a 3ahıp ola ca gw ını bildirdi kan ·ın rnutahassıs arkadaşlar ve vekıl- vam karnarasında bevnclmilel vaziyet nıukabil teklifler tet,ık edılecek ve bır masına rağmen, hakikatte, İngiliz poli-

·••ı.ıt k · Id .1 • • " tikasile tesadüm etmemek için. büyük 
Parti a k ea ıp Başvekil İsmet fn- ler ile temas ederek hazırlamış o uğu ve İngiliz - İtalyan Akdeniz anlaşması anlaşmaya varılması ıçın azamı gay- gayret sarfediyor. Almanların Ingilte-
ala.ka vte adaşlarının radyo ya ver- projenin bir hafta zarfınd~ g~~~a. m~- et:a~md~ beyanatta bulunan Eden de- ret sarfedilecektir. .. . re ile deniz işleri için yaptıkları 7o 35 

lllernrıu ltehernmiyetten pek ziya- zakere edilebileceğini ümıt ettıııını bıl- mıştır kı: Anlaşma esasları uzenne mutab~- esasına dayanan anlaşma, Almanyanın 
n aldığını ve bükuroetin 1 dirdi. cFransa bu anlaşmayı hararetle kar- k.at hasıl olduğu takdirde, mesele Mıl- ingiltereye karşı ne derece saygılı ha-

--.. • 'ş~mıştır. Türkiye, Yugoslavya, Yuna- !etler Cerniyeti Konseyine tevdi edilct- reket etmek istediğini gösterir. Gene 
~a ı • d nıstan ve Mısır da anlaşmaya muvafa- k · Almanya ile İtalyanın İspanyaya karşı ' .,, n arımız an parasız }tat etmişlerdir.• ce tı~·i ~evlet murahhasları araslında tatbik ettikleri politika, bu iki devletin 

ll}tı•f h kk k Id ı Göring Ankaraya cereyan edecek müzakerelerde. sveç İngiltereyi gücendirecek her türlü hal a a ı a ırı lyor Hariciye Nazın M Sandler de rapor- ve hareketten çekinmelerile sabittir ki, 
e . Gelecek, donannıamız tör sıfatile hazır b~lunacaktır. . Büyük Britanya, dünyada çok naliz 

nı Otınan k M ı· k d·ıd· Agv açsız Kiel' e gidecekmiş Türk murahbas hey' eti Cenevreye rol oynayan bir politikanın başındadır. 
anunu ... ec ıse sev e 1 ı. l lrn Bu sebeple General Göringin son Roma 

~ - 1 • • • İtalyada bulunan Alman Hava Na- vası 0 uştur. bet"l b hate at 
' 11 nt k ) d J ) k 1 seyahati münase ı e u seya -

ra, 19 a a ar a orman ar yet.ştirı ece zırı Göring'in Ankarayı ziyaret ede- Hariciye Nazırlan top anıyor folunmak istenen türlü mana, bu ba-
.tieclis~liususi) .-.Yeni orman sattıkları kereste, odun ve kömü~e bağ ceğine dair haberler, tekzip edilmesi- Cenevre 1~ ~ı;usuai) - Konsey kımdan yanlıştır. General Göring, Al-

td}llndiye k sevkedılmış ?ulunmak lı olan köylerin iştirak edeceklerı ufak ne rağmen, Avrupa matbuatında yer toplantıl~r.ına ıştırak e?e~ek olan So- manya ile İtalyanın İspanyaya k~rşı 
te edile adar çok eskı mevzuat partiler arttırmaya çıkanlır ve b~ a.rt· bulmaktadır. yet Harıcıye Nazırı Lıtvınof, Rumen müşterek hareketlerini, Lond~a kabıne 

~etindentonnanlarımız, memle- tırmalara köylülerden başkalan iştı - Du'"nkü posta ile gelen Daily Tele- Hariciye Nazırı Antonesko yarın sinin siyasetine uyduracak bır esas a· 
Gı.~n- b uttukla ··h· ed Z ti ihti 1 · · t · t 

'!\ it eh . rı mu ım mev- rak ernez; a yaç an ıçın en- h t · d k şt . yet Hariciye Nazırı Antonesko yarın ramaküzere M. Mu~olini'yi zıyaret e· 
enunıy tl 1 1 • ·r .1 il ll \.....,.,._ grap gaze esın e o un mu ur. ed 1 e e e e a ınmış· zilatlı tari e ı e ver en ma arın UGi- B I' ır: G 1 ek f d Ingiliz Hariciye Nazırı Eden'in en miştir. Bu bakikatten tegafül en er, 

karı • kasına satılması yasaktır. Muayyen er ın :.> - e ec ay zar ın a be b h sal bek Hitlerin cMein Kamp• ını bir defa göz· 
.. un .layihası 131 madde ve bir ormanı olmayan ve muhiti iti- Genreal Göring'in Ankarayı resmen geç, perşe~ sa a ı muva atı • den geçirebilirler. 

0d
0tt. kısınaıbarettir. Kanun orman barile ağaçsız olan mıntakalardaki köy ziyareti için yapılan hazırlıklar ta- lenrnekte~ır. • • ... • * 

l'lılanıarı ayıı:nıştır. Bunlar, dev- ve belediyeler kendi hudutlan içinde marnlanrnıştır. alya iftirik ~yor Fransız matbuatma göz ata~sanı:, Al 
haiz' beledıye, köy gibi hükmi en az beş hektar vüs'atinde bir orman Bu ziyareti müteakip Türk donan- Cenevre 19 (Hususı) - Roma- rnanya denilen mevcudiyetın, ~unya 
Va]{ falan müesseselere ait or- yetiştirmekle mükelleftirler. -sı bacıta Yavuz zırhlısı olduğu hal- dan bildirildiğine göre, ltalya, konse- için adeta bır ka· 

ı Ve h ma ' • . b I d . . ~l- • F •b" 
işletilm us~si onnanlar. Belediyeler onn~lannıAnişlektmek ü- de, Almanyanın Kiel limanını ziyaret yınk . u top antısına a ıştırc:l& etmıye- , ran s ız ra koncolos gı ı 

Utü .. esı Ormanlar u . zere eşhasa verebılırler. ca bun - d kfr ce tır. gaz•telerl bir ~ey olduğuna 
~d~cektun nezareti altında ce • ]arın ormanlan mevcut plfm1ar daire • e ece ı · ltalya mahafili, şimdiye kadar mcv- ve Almanye h ü k m e d e r • 
1atafın:~n ~evl.et ormanlarının sinde işletmeleri ~hım~ır. Hususi or- Adana da güçlükle yakacak ~ut vaziyet~e hi~ bir değişiklik olma- siniz. Bu matbuata göre Almanya Avus 

edilm· ışletılınesi asıl ola - manlar da orman ıdaresı tarafından tas t d rik ed·r dığı kanaatındedır. turyaya göz dikmiştir: Maksad~ Akd~-
ış ve parasız .intifa hak dik olunacak amenejman planlan daire e a .. ı ıyor da nize inmektir. Almanyanın Fınlandı-

l{o .. başka. Ancak yeni gelen mu sinde işlenir. . Adana, 1 ~ .<Hususı) -.~~~a.. Yugoslav • Bulgar pakb yada gözü vardır; çünkü bu memleket 
Ylu.ıerden t~ra~tan nakledilm~ Kanuna yukard~ ~ıkredi1en _hı:susta soğuk şidd~tlıdır .. Odun v.e ko~ur .. ~ç imzalanıyor çok zengin iptidai maddeler-in bir kay· 

llıa }'apa k ıhtıyaçları tahakkuk riayet etmiyenler ıçın cezai hukumler lükle tedarik edilrnektedır. Komurun ,. l nağıdır. Almanya eski müstemleke-
h hsus c~ ları ev1er için bir de· de konmuştur. kilosu 5 ila 6 kuruşa, odunun da yet- Belgrad l9 (Hu~usı) - ~u gar • lerini ister; zira ve nihayet kendisinir 
,~Yelj k 

0 ın.ak üzere İcra Vekil~ Bundan başka orman bekçilerile fen · ya satılmaktadır. Eltmek fi- Yugoslav dostluk mısakının bır hafta· eski mallarıdır. Fasa el atmak ernelin 
ıtes·ı· ararıle ·r , • . . mış para k d . d·ı . k 1 h 

ı ır. 0.. Parasız kerestelik memurlan da vaz11eıenne tahlıf edıle- 1 d fırlamıştır. ya a ar ımza e ı rneaı uvvet e mu - dedir. Dava, gene ilk madde davasıdıı . 
Vas tede be kl ·ıAh ·ı k at arı a ıd· · Al ıtaıaril . n ri geçimleri, rek alınaca ar ve sı a taşıyabı ece · - teme ır. Bu kabil n~rıyatı ve manyanı.l 

'kt ~azarlara getirip lerdir. Büyük Britanya Imza rneraaimi Belgradda yapıla- Garp, Şark, Şimal ve Cenup için besl~· 
\Ylqd • • • • f 1 k k f k (Devamı 10 uncu sayfada) 

_:hıd ~nllnd~Tfirhlye- h~ya ~~:A.)~~=~ec~a~t~ır·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"' ar b l şenliklerinden sonra bir imparatorluk [S S ~1 r;_ o 

t~k e e er Adisabahadaki elçiliğimi- konferansı toplanacaktır. Bu konfe- ab~htan ab~ 
~lldta, t1~t başla dt zin kaJdırıldığına dair bir ransın 1932 Ottava konferansından 

~ tebl g" neşredı"ldı· daha mühim olacağı söylenmektedir. 
taP- Oiusu ·) ---- ---te~;·ıen, bu .. sı -Şiddetli yağ Ankara, 19 (A.A.) - Tebliğ: 1936 p;;;,SIZ sefiri dün 

lta.n]ı gun, Madrit civann- senesi Ağustosunda Türkiye hükume- .ç- •1 
b· kuvvet1ar~ışmalar olmuştur. ti, Adisabahadaki maslahatgüzanna ifa[#Ja seılrl e UZUn 

idd~r lnevk·erı, askeri bakımdan mezuniyet vermiş ve İtalya hükfı.metin Miiddel görüştü 
~tılıbi ıat ~t~kt el~ geçirmiş olduk- den, Ha beşistandakl Türk tebaalarının A k da D 1 ı · ,.. Parı edırler. Evvelki gün n ara • ış ş erı 
Çit):::ıaga :,a sahillerinde ve b"ıl - himayesini rica eylemişti. Bakanlığı Vekili Saraçoğlu Şükrü ile 
~ "-.~ı -.ıv Türkiye hükfuneti bu kere, lüzumu k d 1 

t sı e deva~rındaki çarpışmalar takdirinde, Adisabahada bir konsolos· bir buçuk saat a ar görüşmüş o an 
~ 'Bahriy et.ıncktedir. luk tesisi hakkını muhafaza ~ylemek Fransız Büyük Elçisi M. Ponao, dün 

g()ll~Ulurı:ın; ~ezareti İspanya ~artiyle, §ehirdeki elçiliğini kat'i suret sabah refikasile birlikte ~ehrimize gel
'- erdiği t :ansız harp gemi- te kaldırmaya ve İtalya hükümetin • miştir. 
"'end ı alırnatt d · k d P · O ın ~tine h" a enız veY_a den, Habeşistandaki Türk tebaa1arının Bir iki güne a ar arıse ve ra-

Ukabeled ucum yapıldıgı himayesine devam eylemesini rica et· dan Cenevreye gitmesi çok rnuht~mel 
l..o l:o~·· e bulunmalarını meye karar vermi~ olduğunu resmen olan Fransız elçisi, dün akşam İtalyan 

11~~. ı~lli.iier hakk . .. • İtalya hükumetine bildirmiştir. Sefiri M. Karlo Galliyi ziyaret etmiş-
~ rı"'U t - A ındakı sozlerı 

l'l tnu~~l~ntısındvaaı:ı:Kamarasının Balkan matbuat kongresi tir. Iki büyük elçi arasında cereyan e-
Sllaıı ıf tn ukadar bakan Atina 19 ( Hususi) - Şubat m on .. .. h ı· .. .. t .. 

l'l d et s eseleler h kkı d . . . . den goruşme ay ı uzun surmuş ur. 
tl an ernişti~~lrnuştur. a n a beşınde burada Balk~n devletlerı ıkın- Beyoğlunun iyi haber alan mC\hafi-

d~-~aYa o·dkı: ci matbuat kongresı topla~acaktır. ı· d söylendiğine göre, bu görüşme 
ı) '- ı:ıı en . K d.. be .. .. kt ın e k 
' .. "'<~rıurı gönüllÜleri menet ongre ort ş gun surece ır. M'lletler Cemiyeti konseyinde tetki 
Ro ~ u m" ı ı 

la~d· ten k" Uhi] hareketlerin " Hı.tler mektep1erı· ., rlecek bazı mühim meseleler etra-
trı ltd afj d 1" • ec ı . fk. . . 
~v~Uu b \ltıer'i ka e ıller mevcut Münih 19 (A.A.) - Hitler, yeni fında cereyan etmı' ve ' ır teatısın-
•ıa.r~ a istir. l3 nunu t.:tbik <:?t Nasyonal - Sosyalist mekteplerinin den ibaret olmu~tur. .. . 

etleriyi u.nun dıger dev 1 İtalyan elçisi henuz Ankaraya gıt-
e bır münasebeti (<Hitler mektepleri>ı tesrniye o unma- . t" r' 

sı müsaadesini vermiştir. memış ır~ 

Bugün ecnebi mandası altında bu
lunan Filistin topraklannda çetin 
bir ırk mücadelesi vardır. 

Arap ve Musevi, tarihin hiç bir 
devrinde bağdaşamıyan iki ırk yüz
lerce yıl Türk idaresi altmda dost 
kalmışken bugün Filistin marnurele
rinde gene kan ve ateş içine düştü
ler. 

Ve bunu (Kudüs) müftüsü itiraf 
ediyor. 

cTürk idaresi zamanında Araplar 
çok mcs'uttu.» diyerek yirmi yıl ev· 
velıne kadar devam eden siyasi va
ıivetc tahassür ediyor. 

Haklıdır. 
Osmanlı İmparatorluğu yedi yüz 

yıl Türkten olmıyanlar için çalışma
dı mı? Yeşil Anadolu bir Arabistan 
için harap olmadı mı? Çankırıda bir 
keçi yolu açmıyan imparatorluk A
rap çöllerine demiryolu döşemedi 
mi? Haymana köylüsü ku
raktan sapsarı kesilirken İmparatcr 
luk ayni zübeyde su yollarını açıp 
Arap çölünü cennete çevirnıeü~ ça· 
Jışmadı mı? 

~) , 
Hakkı var .. 

Son ayrılık yıllarında bile Arap 
çeteleri cephelerden dönen yaralı 
Türk askerlerini cenbiyelerken Ce · 
mal Paşa Şam sakaklanna asfnlt dö 
şemeğe uğraşmıyor muydu? 

Türk ordusu yalnız Arapları değil, 
Kudüsün siyasi akideler kumkuma· 
sı Karname kilisesinde Katolık ve 
Ortodoksların biribirierine emniye'. 
edemcdikleri Hıristiyanlığın mukad 
des makamlarının da bekçisi olma· 
mış mıydı? 

Müftü haklıdır. 
Fnkat Türk artık yalnız Türk olah 

varlıklar için çalışınağa karur ver • 
miştir. 

Bürhan Calıit 
Dostum op~ratör Bay Bürhanett niı 

edebiyat merakını tenkit eden fıkram-

dan dosturnun miiteessir oldutunu isit-

tim. 1\ltık!-adım eskileri sevip yenllr.rl ih· 

ınal ettiti için bir sitemden ibarettı. Yok 

sa do• turnun edeblyattaki deıerhıln bis 
türi indeki meharet kadar kuvvetli oldu 

tunu bilmez mi)im. 

B .C. 
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SiNE.MACILIGIN MUCIZESI - METRO GOLDWYN - MAYER'In tAHESERI - D NYANIN 8 Inci HARIKASI 

K N ELD 
AN FRA S i S K O 20 nci AS RI N S O D O M ve GOMORE 

Cuma günü matinelerden başlı Yarın akşam ilk gösterme şerefine 

falnız M E L E K sinemasmda 
Büyük G A L A müsameresi 

Clar-k_ Jeane!te 

<iA LE WA<DONALD iPBB ve MBL 
sinemalarında 

Biletler şimdiden sablmaktadır. Tel 40868 

r __ Ş~_·_a __ B_A_B __ I_R_L_IR_i __ l~ 
Bir şahadetname 

sahtekarlı ğı 

Antdlyalı Saim isminde bil' 
genç resmi makamlara 
sahte şahadetname verdiği 

için tevkif edildi 

Mezarlıkta gırtlağı 
kesilmiş ihtiyar 

bir adam bulundu 
ı 

Kundura ile eroin 
kaçakçılığı 

Gardiyanların itimadını 
kazanmış bir eskici 
muhakeme ediliyor 

Müddeiumumilik mühim bir ölüm Eroin kaçakcılığından suçlu Mehmet 
Dün adliyeye mühim bir şahadet- hadisesinin tahkikatile meşguldür. Ha- Ali ve Kazıının duruşmasına dün do-

name sahtekarlığı ihbar edilmiştir. Ha- dise şudur: kuzuncu ihtisas mahkemesinde başlan-
dise n:~4 senesine aittir. Hadisenin fa- Evvelisi gün Kasımp~ada mezar- mıştır. Suç şudur: 
ili yakalanmış ve hakkında tevkif ka- lıkta baygın bir halde yatan ihtiyar bir Mehmet Ali İstanbul tevkifhanesi
rarı verilmiştir: adam görülmüş ve derhal Kasımpa~a nin karşısında eskicilik yapmaktadır. 

Antalyanın Şeyh Sinan mahallesin- polisine haber verilmiştir. Polis, me- Bir gün mahkumların pabuçlarından 
den Sabri oğlu Saim İzmir erkek lise- Z::\rlığa gittiği zaman mezar taşları ara- tamir ettiği bir çift pabuca eroin yer leş· 
sine hitaben 15 temmuz !)34 tarihinde sında yatan adamın gırtlağının bir ji- tirerek içeriye gönde!miş ve bu ero· 
bir istida yazarak bu istidada 932 yı- let veya bir ustura ile kesilmiş oldu- in paketi bulunmuştur. Mehmet Alinin 
lında liseden almış olduğu şahadetna- ğunu, mütemadi~en kan zay! etmekte gönderdiği eroin paketini havi pabuç
meyi zayi ettiğini talimatname muci- ve kımıldamaga takatı ol • ları içeri götüren Kazımdır. Bunun için 
bince lise mezunu olduğunun tevsiki- madığını görmüş ve derhal yaralıyı her ikisi de mahkemeye sevkedilmiştir. 
ni istemiş, ve istidanın altına da gene Beyoğlu hastanesine kaldırmıştır. Mahkeme huzurunda her iki suçlu 
kendisi aynen şu ibareyi yazmıştır: Hasta oraya nakledildikten sonra da suç is n adını kabul etmemislerdir. 

.-. YarınakşamSARAY 
Sabırsızlıkla beklenen revkalade program başlıyor: 

Tatlı. ve muh~k A L J o L s O 
seslı mugannı .. 

En mUessir, en samimi ve en hareketli son tenısılı 

KÜÇÜK ŞARKI 
"Casino de Paris" den fazla muvaffak old 
şaheser. Sahnede mükemmel bir sürpriz, 
matine ve suvarelerde: Manyatizma- İllü 

lpnotizma - F akirizma 

ZATi SUNG Profesör 
Yeni ve fevkalade n uroerolarında 

Bütün 
Memlekette 
Nevi ekmek 

bir 

Büyük şehirlerin belediye
leri Istanbul ekmek nevinin 

çaşnisini sordular 

Ayın 

Naşit 
26 sında bit 
yapılacak 

((Yukarıda fotografı yapışık ve isminin Kurt dede oğlu Mehmet oldu- Bunun üzerine eroin paketini, bulan 
kendisi mektebimiz g:n . n:~2 ders yı- ğu anlaşılmıştır. Kendisine derhal a- tevkifhane gardiyanlarından biri şöyle Anadolunun muhtelif belediyeleri, 
lı lise ikinci devre mezunlarından olan meliyat yapılmış, hançeresi dikilmiş şah id lik etmiştir: çıkartılan ekmek nevilerinin ıslahını 
397 numaralı Saim Sabri efendi al- ve tedavisine başlanmıştır. Fakat 1\'leh· ((-Mehmet Ali tevkifhanedekilerin düsünmüsler ve bu hususta İstanbul
mış olduğu şahadetnameyi zayi ettiği- met' Çok kan zayi ettiği için biraz son- ayakkabılarını tamir eder. Ona karşı daki ekm~k tipini esas tutmağa karar 
ni usulüne tevfikan bildirmiştir. ra ölmüştür. itimadımız vardır. Dışarıdan başka şe- vermişlerdir. 

Yapılan tetkikatta mumaileyhin iyi Mehmedin ifadesi alınamamıştır. kilde içeriye sokulmak istenen Keyfiyeti belediyeye bildirerek, Naşit -~ 
derece ile edebiyat kısmından mezun Kendisini kimin yaraladığını söylet- ayakkabıların dikişlerini bile sö- ş:h.ri~izdeki .birinci n~vi ek~ ek çeş-' 26 ikincikanun salı n~:; • 
olduğuna dair işbu kayıt sureti isteği rnek mümkün olamadığı için polis ve kerek eroin doldurulup doldu· msını ve halıtasındakı un mıktarını, tiyatrosu artistierinden fl .. 
üzerine İstİdasının altına çıkarıldı.>) müddeiumumi'rik tahkıikatile meşgul- rulmadığını kontrol ederiz. Uzun bunun ne kadarının yumuşak ve ne fi Rızanın da iştirakile . 

Ve bu ibarenin altını İzmir lisesine dür. Mehmedin cesedi otopsi yapıl- zamandanberi Mehmet Ali bu· kadarının sert undan vücuda getirildi- daki Turan tiyatrosunda b1.ır ait sahte bir mühürle damgalayıp lise mak üzere tıbbı adliye sevkedilmiştir. rada çalışmakta olduğundan ondan ğini sormuşlardır. Bu suretle, memle· cesi yapılacaktır. Kıyınet 1 

müdürü Hilminin imzasını taklit et- Tıbbı adli henüz raporunu verme- şüphelenmek aklımızdan geçmez. Fa .. ket dahilindeki bütün büyük şehirler· için diğer san'atkar r' 
miştir. miştir. Mehmedin ikametgahı da he- kat ded.iler ki: de bir nevi ekmek tipinin meydana iştirakile yapılacak müsaftle 

Bu istidayı Fatih noterliğine ibraz nüz tesbit edilememiştir. «- Mehmet Alinin yaptığı iskar - gelmesi temin edilecektir. kemmel olacaktır. 
ederek noterlikten 23 temmuz 935 ta- Mehmedin üzerindeki para çalın- pinlerin arasına sıkıştırılmış eroinler ni Sadi ve Mahmure Ş~n~~~ 
rih ve 6617 numara ile bir suret,ini çı- madığına nazaran cinayetin bir aile tevkifhaneye kolayca sokulmaktadır.>> Ekmek fiatlarına ser vermek suretile iştıra~ 
kartmıştır. Ve bu sureti ihtiyat zabit meselesi yüzünden işlendiği tahmin 9- Bunun Üzerine ~üteyakkız davran - l di 

w b Zam yapı ması r. . "' 
mektebine ibraz ederek lı'se mezunu lunmaktadır. maga aşladık. Ve arkadaşlardan bi - U 1 T"rkı"" 

M ht l zun sene er u . J ~~ 
sıfatile ihtiyat zabiti olmak hakkını h~ risinin şüphelenmesi üzerine Kazımın U eme . muvaffakiyet göstermış 0.J~ 
izmiş gibi mektebe girmiştir. Yeni belediye elinde bulunan bir bohçayı muayene Son hafta içinde buğday fıyatların- kar Naşit de kendi jübilesı 

Saim mektebin birinci taburunun Memurlarının ettik. Bohçanın içinden çıkardığımız da biraz yükselme görülmüştür. Buğ- lif roller yapmak suretile . 
4 üncü bölüğüne 192 yaka numarasİ- Tekaüllük haklari bir kese kağıdının dibine yapıştıtılmış day stoku kafi olmakla beraber kış do- hayatının kısa bir tercüJlleı 
le kaydolmuştur. yağlı kağıdın içini açtığımız zaman ya- layısile ~vkiyatın aksaması, fiatların sasını yapacak, yani 

Mektepte dört ay okuduktan sonra 9:JO senesinden itibaren belediye- kalamış olduğumuz eroinleri bulduk. (20) para kadar artmasında başlıca a- bından bu güne kadar 
mektep müdürlüğüne bir ihbar vaki ol- ye intisap eden memurların tekaüt- Mahkumları sorguya çektik. Bu ero - mil olmuştur. lü kısa kısa taklitlerle 
muş ve derhal keyfiyet müddeiumu- lük haklarının tanınmasına karar ve- inin Mehmet Alinin tamir ettiği ayak- Narh Komisyonu, pazartesi gunu tir. 
miliğe bildirilmiştir. rilmiştir. kabılardan birinin içine saklanmı' ola- toplanacaktır. Borsadan fiatları iste-

Müddeiumumilikte tahkikatı Feh- 9:30 senesinden sonra belediyeye rak içeriye sokulduğunu anladık.>> miştir. Ekmek narhına zam yapılması 
mi Çağıl idare etmektedir. Müddeiu- girdikleri için tekaütlükten mahrum Fakat hem Kazım, hem de Mehmet ihtimali vardır. 
mumilikçe sahte olarak tanzim edilen edilmiş bulunan bu kabil memurlar Ali bu şahadeti kabul etmediler. Bunun - ------

t ·b d'I · ·d lb d'l ı ı · · d'k ·h· d · ·b At'ına sergisine muzelerimiz de 

lsı.ıntuf Bfftdı~nı 

~ehir1i'yafıtosu 

"'"''"""" 
ve no ere ı raz e ı en ıstı a ce e ı. asa et erının tas ı ı tarı ın en ıtı a- üzerine eroin paketleri bohçadan çıka-
miştir. lzmir lisesi müdürlüğünden de ren kıdem sahibi addolunacaklardır. rıldığı sırada orada bulunan diğer gar- iştirak ediyor 
malumat istenmiştir. lzmir lisesi mü- Bu hükümden yalnız, dig~ er devlet d 1 k 1 diyanların celbi için duruşma başka Cuma günü Atina a açı aca o an 
dürlüğünden böyle bir talebenin rnek- dairelerinde oldugv u gibi yevmı'ye ve 1 1 · · ·· l · bir güne kalmıştır. beyneimi e resim sergısıne muze erı-
tepten mezun olmadığına ve böyle bir ücretle müstahdem ulanlar istisna e- mizden de bazı kıymetli eserlerin gön-
derkenar verilmediğine dair işarı gelir d'I · 1 d ' 1 S · 

111111;;;111 ı ~~~~~ p 
akşam saat 20·30 ıJ 1 

AŞK MEK.f gelmez Saim yakalanmış ve hakkında ı m ış er ır. Kaçakçılık vak'aları derilmesi muvafık .görü. müştür.. eç .. ı-
len eserler kıymetlı harıta, mınyatur 

ilk tahkikat yapılmak üzere birinci sor- Gazh bez ve tülbent Halebten Haydarpaşaya gelen yol- ve kitap gibi muhtelif asırlarda yapıl-
gu hiikimliğine sevkedilmiştir. Saim Tülbentçiler dün Ticaret Odasında· cular arasında Hasan Ferra adında mış Türk san'at eserleridir. Bunlar, 
birinci sorgu hakimliğince tevkif edil-

1 
. birinden muhafaza memurları şüphe- d" M" 1 İd · M ·f V k'' . . ara arında bır toplantı yapmışlardır. . un uze er aresınce aarı e a· 

mıştır. Gazlı bezlerin gümrüğü tülbentten lenmışler, ve bavulunu aramışlardır. leti narnma sergiye gidecek olan hey-

Yeni elektrik sirketi müdürü 
' 

Elektrik şirketi müdürü Hansesin 

daha azdır. Cazlı bezlerin gümrükten Bavulun içinde 20 metre muhtelif ete teslim edilmiştir. 
çekildikten sonra tülbent şeklinde ke- renklerde ipekli kumaş bulmuşlardır. • ........................................................ -. 
silerek satılmakta olduğu gorülmüş, ~ ltalyadan limanımıza gelen Bür- ve on beşten fazla eşarp bulunmuş
bu gazlı bezlerin gümrükten çekilirken hanıye vapur~.nda. yap~~and.~raştırma- tur. Tayfalar hakkında kanuni mua
ortalarının kesilmesi kararlaşmıştı. Fa- da tayfaların uzerınde uç ort kravat meleye tevessül edilmiştir. 

_.....:. ••••• • • • 1 ••••••• 

Saray sinemasında 

Halk Opareti 
Bu akşam saat 21 de 

ZOZO Dalmas'n' 
iştiraKile 

ENAYILIIR 

Yarın akşam 

Tan sinemasında 

Viyanada vefatı üzerine yerine Belçi· 
kalı Döla Hua müdür tayin edilmiş ve 
dünden itibaren vazifesine başlamış -
tır. 

kat bu şekil ile de bunların tülbent di
ye satılmasının önüne geçilememiştir. 
Dünkü toplantıda bundan sonra gazlı 
bezlerin gümrükten çekilirken kullanı
lacakları şekil ve büyüklükte kesilme
sinin teminine çalışılmasına karar ve

t 
Bugün Matinelerden M ı· L L AJ A Z A K Her iki sineiilB:dde' 

itibaren V e büyük film bır 

Mülga Meşihat müsteşarı merhum 
Ali Rıza Efendi haremi Bayan Fatma 
Adviye vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
öğleyin Haydarpaşada Yeldeğirmenin

de damadı Dr. Galip Ataçm evinden 
kaldırılacaktır. 

Allah rahmet eylesift. 

rilmiştir. 
Bu suretle bunların bilahara tülbent 

olarak k.ullanılma.sı imkanı kalmıya-
~ 

cak tır. 

CHARLİE GHAPLIN'in en güzel filmlerinden 2 büyOk film birden 

ŞARLO ESKi ZAMANLARDA 
BUtUn dUnyada hasıhlt rekoru kıran fevkaU\de kornik bir film. Bir buçuk saat arası kesumez 
Ayrıca: AZA K' da Monte Karlo Geceleri ı Ayrıca: M 1 LL J'de Şeytan ,~ t1 

MUmessilesi ; L t L Y A N II A R V E Y Mumessili A D O L F W O ll L J3 l 11c,-
Bütün servet ve ihtişamına rajjıpen huyatının esiri genç hir kızın Hayatın perde üıerinde görülecek nefis bir akııi,l sı 

heyecanlı aşk maceraııı . rına mianl tc~kil edecek hcdii bır fı ııı• 



SON POST)E 

HABERLERİ 
' 
ltecikte Dir köprü 

lizım 

Makineli ziraate 
doğru 

~aPtırılması 
Yapılmış ol k.. .. .. b. 1 . 
ın ikt an oprunun ır an evve ınşası 

ısaden inkişafına ~izmet edecektir · 

rıı . . 
~l.isi) _ "' Bıredk ve garip mavnası 
"lta .ıar·h· rıeh· t Sahilind ı ı çok eski ı dır. . 

i~·ı lrqe ıu., e kurulmuş- Nehir üzerinde bir köprü dahı yok-
l rı Jl· <-Urniu t··..Jb• .. ıtecik t eı.ı ırler tur. Bu hal, şehri seneden seneye son· 

tehlikes~ ~\dana gibi dürmektedir. 
k ısında - Nakliyat o kadar müşküldiır ki, bu 

• l.:ice lt 
ı._ aynıakanı Ye 

Yı' "'1:ltdiy 
ıt • e reisi vekili 

tekild ~ern Talat 
e evler 

huk, Yapılmıya 
llıqet k 

~tı on ~ 
evi 7;)') ı·agı İcarla tu • 

... ıra · 
ıcar veril • 

Ye~· al <ı.ne o'• 
'<~n ı ı:.UZel 

ı U\J b' ve muaz -
(lın ınanın b 1 . 

fl'ıcı.sı · . e edıye 
~; 7oo(;Çll~ bina sahibi 
ı k ıra ·· · ô. ınd . uzerınden 

a ıstirnlak edi-

hususta ne yazılsa azdır. Urfa veya 
Gaziantepten gelen yolcu ve eşya neh
rin her iki sahilinde kamyoncan indi -
rilir. Ydlcular hayvanlarla birlikte 
acaibüşşekil bir mavnaya, kamyonda 
bir diğer mavnaya yükletilerek sahilin 
öbür kısmına g€çerler. Geçiş esnasın
da hissedilen tehlike daimidir. Hava -
nın sertliği, fırtınanın şiddeti her fe -
lfıkete sebep olabilir. 

Kasaba oldukça zengin ve mütead
dit servet membalarına maliktir. Fa -
kat yolsuzluk ve köprtısüziük hem 
bu membalardan layıkile istifade te -
min ettirmiyor, hem de eşya fiatları 

yükseliyor. 
Köprüye ait proje bir zamanlar yap

tırılmış ise de inşaata her nedense baş
lanmamıştır. Hem bu köprünün ve 
hem de şehri suların taşmas: halinde 
muhakkak bir felaketten kurtarmak 
için icap eden tesisatın yapılması çok 
lüzumlu ve zaruridir. Aksi takdirde, 
hiç beklenmiyen bir günde Birecik te 
Adananın akibetine uğnyabilir. 

On bin küsur nüfuslu kasabanın be
lediye bütçesi kırk beş bin liradır. 936 
çalışma programı oldukça zengindir. 
Fakat, Bireciği her şeyder. evvel ma
ruz bulunduğzu tehli'keden korumak 
lazımdır. 

İzmir ticaret odasında bir 
rapor hazırlandı 

İzmir, 19 (Hususi) - Makineli zt
raate doğru yeni ve kuvvetli hamlele
rin hazırlandığı şu günlerde serbest o· 
larak icrayı san'at eden makine mü • 
hendisleri, ustalar ve diğer teknisyen· 
ler Ziraat Vekaletince angaje edilme· 
ğe başlanmıştır. 

Vekaleti makineli ziraat işinde her 
mahsulü ayrı ayrı mütalea ederek ken 
di teşkilatma bağlıyacaktır. Bu yıl pa· 
muk ve üzüm mevzuu üzerinde uğra
şılacaktır. 

Şehrimiz Ticaret Odası, pamuk zer'· 
iyatı etrafında alınması gereken ted • 
birler hakkında mühim bir rapor ha -
zırlamıştır. Raporda müdafaa edilen e
saslar şunlardır : 

«Devletin alacağı tedbirler dört esas 
üzerinde müsbet ve faydalı olacaktır. 
Tohum un İslahı işinde, pamuk ınınta
kasının ihtiyacını karşılıyacak mikdar· 
da pamuk tohumu yetiştirmek lazım • 
dır.» 

Kütahgada sıhhi 
Su tesisatı 

Kütahya (Hususi) - Kütahyanın 
içme au yu · 88 bin liraya Istanbuldaki 

Baker Limited 
Şirketine ihale & 

dilmiştiz , T esisat 
bir sene içinde ik 
mal edilecektir. 
Bu para ile 30 
bin tonluk bir su 
deposu inşa edi • 

l~cek ve şehrin 
su taksimatı bu 

depodan olacak ~ Kütahya Belediye 
tır. Şehrin su jh- reisi Etem Yücel 
tiyacından başka diğer ihtiyac -
larını da önlemeğe çalışan belediye re
isi Etem Yücel bu muvaffakiyeti ile 
halkın sevgisini kazanmıştır. 

Yenice köy mahkeme işleri 
Bigaya verildi 

Biga (Hususi) - Teşkil edilen ve 
Çanakkaleye bağlanan Yen iceköy ka
zasının mahkeme işleri Gönenden a
lınıp Biga adliyesine verilmiştir. 

Lüleburgaz köprüsü 
Lüleburgaz (Hususi) - Koca mi- ri hiç metanetini kaybetmemiştir. Bn 

mar Sinanin eserlerinden olup asır - yol şimdi de Istanbul • Edirne yolu 
lardanberi Istanbul - Avrupa yolu ü- üzerinde de bir geçit vazifesini göre
zerinde mühim bi.~ g:çi.~ vezifesini gö-l cektir. Yalnız ~~prünün bazı kısımla
ren Lüleburgaz koprusu senelerdenbe- rında ufak tadılat yapılacaktır. 

PAZAR OLA HASAN BEY 

.. . Her kitabın yanında İstanbul 
camilerile eski evlerin bir resmi, bir 

manzarası var. 

... Bu resimlerin altında (İstanbul 
hayal şehridir) diye yazılı ... Ne der 
sin ? 

Sayfa 

ki doktoru itham 
eden bir yazı 

Haseki hastanesinde ölen kadının gördüğü tedavi etra. 
fında yapılan neşriyat Zonguldakta aJaka uyand dı 

Bidisede ismi ~eçen Haseki hastanesi 
Zonguldak, (Hususi) - Bir hafta son ve ihtimamlı şekli tatbik edilmiş

evvel bir İstanbul gazetesinde, Haseki tir. Esasen bu hastanın kalbi çalışmaz 
hastahanesinde bir kadının ölümü üze- bir halde idi. Böbrekleri hiç i<jlemiyor
rine istanbul Müddeiumumiliğine bu- du. Ciğerleri de keza bozuktu. Bunlar
rada iki doktor hakkında ihbar yapıl- dan başka kadıncağız birçok çocuk ana 
dığını ve ölen kadının cesedinin Morga sı bulunuyordu. 
kaldırıldığı yazılmıştı. . Bundan aşağı yukarı dört buçuk ay 

Yazıldığına göre haklannda ıhbar ya evvel hastayı kanlar içinde hastahane 
pılan doktorlardan biri ölen k~dı.na ç~- ye getirdiler. Hastanın ateşi yüksek Ye 
cuk düşürmesi için ilaç vermıştır. ~ı- umumi ahvali çok vahimdi. Hastanın 
ğer doktor da ilaçla dü~miyen çocugu muayenesi ve teşhisi neticesinde has
kürtajla almak isterken rahim ve ba- tahaneye gelmeden yirmi gün evvel 
ğırsakları parçaladığından kadın nakle kullandığı §eylerlc bu kadın çocuğunu 
dildi~i Haseki hastahanesinde vefat et düşürmeğe uğraşmış ve muvaffak ola 
miştir. madığı anlaşılmıştı. Bunun neticesi 0 • 

ihbarı yapan zat, ölen kadının koca· larak ta çocuk rahim içinde çürümüş 
sıdır. Zonguldakta Ereğli Şirketinde ça ve tefessüh etmiş bulunuyordu. Has -
lışmaktadır. 1~Y1 • günle:ce k.a~ kaybetmekten çok 

Havza sağlık teşkilatı gibi bir sıhhat bıtkın ve fıyevrısı çok yüksek bir hal
müessesesinde çalışan iki doktor aley, de buldum. Derhal rahim içindeki mü 
hine yapılan bu itharn çok ağırdır. Bu teaffin mevaddı çıkardım. 
itibarla hadise burada alaka ile karşı· Kürtajdan sonra hastanın sıhhi vazi 
lanmıştır. yeti salah kesbetti, ateşi birden bire 
Haklarında, çocuk düşürtmek için düştü. Ve hasta sahibinin ısrarı üzeri

bir kadının ölümüne sebebiyet vermek ne de hastahaneden çıkarıldı. Hasta 
suçiyle ihbar yapılan doktorlardan biri gerek kendisine ve gerek hasta sahibi
diyor ki: ne yapıaln sıkı tenbihlere rağmen he-

-cÖlen kadını senelerden beri teda- men ertesi gün yataktan fırlayıp soka 
vi etmekteyiz. Bu kadıncağız adeta bir ğa çıktı~ını öğrendik. Bu vaziyet bir
hastalık kolleksiyonu halinde idi. Kal takım ihtiJ.atlar yapması itibarile ta -
bi, mesane yolları, böbreği bozuktu. babetçe mahzurlu görülmüş hallerden
Bunlardan başka bu kadın birçok çocu di. 
ğun da anası bulunuyordu. Takriben Şimdi bir noktayı ele alalım: 
beş ay evvel kadının zevci bana geldi O gazetcye anlatıldığı gibi kürtaj es 
ve çocuk düşürmek için ilaç istedi. Bir nasında rahim delinmiş ve barsak 
hekim sı!atiyle böyle bir teklifi kabul lar parçalanmış olsaydı kadının kür -
edemezdim. Talebi red ile karşıladım. tajdan sonra böylece dört ay değil, dört 
Esasen tababette çocuk düşürmek için hafta ve hatta dört gün bile değil, aza
specifique bir ilaç yoktur. Olsa bile bu mi kırk sekiz saat sonra hayata gözle 
ilacın istimaline mevzuatımız müsait ri.ni yumması la?.ımgeliyordu. Ha1bu -
değildir. ı kı, bu kadın kürtajdan tam dört buçuk 

Çocuk düşürmek için kötü bir itiyat, a~ .s~nra ve diğer hastalıkların tedavi· 
ve cehalet neticesi kullanılan kocakarı 1 s: ıçın nakledildiği Haseki hastahane
ilaçlannın terkibi tamamen zehirdir ki sınde ve orada da on beş giin tedavi al 
anlaşılan benden müsbet bir netice ala tında kaldıktan ~onra ölmüştür.• dedi. 
mayınca kadıncağız bu vasıtalara baş 
vurmuştur. Hasta sahibi bana tekrar 
müracaat etti. Hastanın çok kan kay
bettiğini, ateşinin müthiş surette yük
seldiğini s .:ledL Kendisine hastayı teş 
kilatımızın hastahanesine kaldırılına -
sını tavsiye ettim. Rastahanede kadın 
hastalıkları mütehassısı tarafından der 
hal yapılan müdavat sayesinde hasta 
mutlak bir ölümden kurtuldu. Bu 
mesele hakkında benim bildiğim bun
dan ibarettir.• 

Hastaya kürtaj yapan nisaiye müte-
hassısı da: 

.-Bu yazıyı ben de okudum. Vega 
zeteye yanlış malfımat verildiği için 
müteessir oldum. Biz bu gibi vakayi 
karşısında fennin icap ettirdiği vazife 
yi yapar, onun ilerisile alakadar olama 
yız. Nitekim bu hastaya da fennin en 

Hasan Bey - Tabii be biı·adcr, İ
mar projelerini de mi hatırlamıyor
sun? 

ı Hadiseler ~ 
Kar$1Stnda~ 
litinün lfıgatından yeni 

bir ke !me: Gönül 
Gönül - İsmi olup cismi olmıyan 

bir insan uzvudur. İnsanlarm bazan 
1 saadetlerine ve ekseriyetle felaketie
t rine sebep olur. Mide bulantısı ma~ 
ı nasına da gelir. Misal: (Gönlüm bu-
lanıyor). 

i Gönüı bağı - Pamuk ipliğinin di~ 
ğer bir adıdır. Kopması ve koparılma 
sı gayetle kolaydır. 

Gönüllü - İspanyaya bedava seya
hat cd-en insanlara denir .. İçlerinde is 
tikbaldcn çok şeyler bekleyenler bu-' 
lunduğu gibi hayattan ümit kesmiş o
lanlar da \·ardır. 

j Alçak gönüliii - Kendisine selam 
veren memurunun selamını bir du -
oak bükiişiyle liıtfcn alan müdür. Na~ 
sılsın iyi misin? demek külfetine kat
lanan insan. 

Gönül yarası - Üç günde geçen en 
hafif rahatsızlık. 

Gönlümü verdim - Yüzü kı7.arma
dt'n yalan söyliyen herkesin ağzın
d~n düşmiyen sözdür. 

Gönlümü çaldı - Başkalarına ifti 
ra etmekten hcışlananların sözüdür. 
Ca'dı diye itharn etlikleri insan daima 
{!Ünahsızdır. 

Gönül hır!':tzları - Güzel kızlara 
verilen isimdir. Gerçi bu kızlar elle• 
rilt- hırsızlık etmezlerse de bir göz sÜ• 
zü~ 1 e cok şeyler çaldıkları vakidir. 

Gönülsüz - Bendeniz. 
i M SET 



6 Sayfa 

Ziraat bahisleri: 

Köylülerimiz pancardan lstihsal 
edilen malasa henüz allşamadllar 

SON POST.,. 

~~R~~LfQ Bi:~izme~:i idarehanesinde :eler 

!::1:::::====~ ::::;:, ::::::::::! P u s k ur m e b e n lı 111 
çıkış h: "Kız neye gel Fransa niçin 

Şapka düşmanıdır? * ~ ~ ----------
Avrupada da yeni şeker sanayii teessüs ettiği zaman melas 1 Bir gazeteden şu haberi okuyorum: 

•Fransızlar tarafından Sancakta ve 
Suriyede şapka aleyhine açılmış olan 
mücadele şiddetle devam etmektedir. 

ter ki fabrikalanmız melası yakın za· Son zamanlarda bu mücadele Kürtda· 

kullanılamamışh. Halbuki o~ayvanlar için çok besleyici bir gıda-

1 dır. Mdas'i saman ile karıştırarak vermek lazımdır _ 

cSöğüt:. lü bir ardaşım a-nlattı: 
manda yurdun her tarafına yaysınlar. ğı nuntakasında teknsüf etmiştir. 

* ~ *----
Kız, elini şöyle bir salladı: " Kan sinirli, herif 
oğlan zırlak. Ayda 15 paı>«:l alacağım diye ziy ... ~ 

halim yok ya, bırakıp yürüdüm 1 , dedi-
Yazan: Kemal Tahir c- Bizim tarafın köylüler i şeker fab 

rikasının artığı olan melastan fayda • 
lanmayı hiç bilmiyorlar. Değerini bi· 
len1erin tavsiyelerine uyan birkaç köy 
lü de denemişler ve bilmem neden me
lasa bir türlü ısınamamışlar, gU.ya bu
nu yiyen hayvanlar hastalanıyormuş, 
siz ne dersiniz?:. dedi. 

. Melas, hayvanların diğer yiyecek Kfınunusaninin on beşinci günü 
lerine katılarak verilir. İhtiva ettiği şe muhtelif jandarma müfrezeleri Kürt
ker dolayısile, hesapsız verilirse ishal dağında Umranlı, Zeytunek, Derşivan 
yaptığından yedirilmesine azardan baş köylerine geldikleri gibi, Fransızlar 
lamak ve hayvanlan yava~ yavaş -alış- tarafından gönderilen Nakşi şeyhlerin 
tıımak lazımdır. Bazı köylülerin hay- den Ali Galibin oğlu Mehmet ve arka
vanlara dakunduğu iddiası, işte bu he· daşları da Kürtdağının Sanncık köyü
sapsızlıktan ileri gelir. Yoksa ufacık ne ıe1erek köylülerden giydikleri şap
bir hesap işini düşünmeyi çok görüp te kaların başlanndan çıkarılmasını iste

D 
Şeker fabrikalannın kuruluşuna 

kadar köytümüzün bilmediği melas, 
başka memleketlerde de önceleri böyle 
hoşnutsuzlukla karşılanmıştı. Onu ge
rektiği gibi kullanamıyanlar gerçekten 
bazı aksaklıklara rastıamışlardır. Fa· 
kat bilgi ve tecrübeleri arttıktan sonra 
melasa o kadar istekle bağlanmışlar· 
dır ki şimdi onsuz yapamıyorlar. Şüp· 
hesiz bizim köylümüz de, yavaş yavaş 
daha dün tanıdığı melası benimseye
cek ve onun büyük kıymetinden fay
dalanacaktır. 

hayvanları melastan mahrum bırak- mişlerdir. 
mak akıl karı değildir. Melasın kıyme- Sarmcık köyünde şapka giyrnek is
tini meydana koymak için size onun di tiyen halkla müritler arasında kavga • 
ğer bazı yemlerle olan mukayesesini lar olmuştur. Müritlerden biri h:ıfif, 
yazayını da görünüz: diğeri ağlr olmak üzere iki kişi yara-

Tam yem kıymetini yüz saynrsak· la:nmıştır.» 
kuru otun yem kıymeti 67 ve yüz kil~ Bu haberi a1ela~. bir zabıta vak'a.
sunun ka~ılayabildiği nişasta mikdarı l sını tekrarlamak ıçın yazmadım. Şu 
1 1 dir. Samanın yem kıymeti 32, nişas 

1 

bir kaç ~~ırlık haber içinde adl~rı me
ta kıymeti ı O arpanın yem kıymeti 95 denfyet ıçın meçhul olan koylerde 
nişasta kıym~ti S9 kepeğin yem kıy: l medeniyetle irticam, hürriyetle emper 
meti 77, nişasta k;ymeti 42 dir. Bun- yalimıin nasıl boğuştuğunu anlatmak 
ların yanında melasın yem kıyınetine (istedim. Asya coğrafyası mn meçhule 
g~lince 0 87 elir. Ve bunun yüz kilosu- bcn:ıiyen .. b~: kö~esind~. kö~ evlerinin 
nun muadil olduğu ni~asta mikdan 48 kapıları onunde kan doken ınsanlık e· 

Melas; pancarın fabrikada i~len

mesinden artakalan son kısımdır ki, ek 
seriya yapışkan bir şurup halinde ve 
koyuca pckrnez kıvamındadır. İçindeki 
su mikdan yüzde 15 He 30 arasında oy 
nadığından kıvamı da ona göre deği· 

şir. Hatta bu yüzden her melas uzun 

kilodur. ıeli cidalinden birini tekrarlıyor. Coğ- Yüksekkaldınmdan sola saptıın. Bir 
Görüyorsunuz ki yabana atıla- rafyası ne kadar küçülürse küçülsün, a az yürüdüm. Üç katlı taş bir bina. Or· 

cak bir yem değildir. Melası arpa, ke- dedi ne kadar aza'ır~a azalsın adım tada bir dükkan, dükkanın iki yanın-
h .. .. k . kimsenin şu dalcikada hatırlamadıgı~ d ik. k 

zaman saklanmaya gelmez. Suluca o - pek, ot ve er turlu yemle arıştırabı· h. k .. .. k kl d d . t a ı ı apı var. Kapının birisinde bic 
ı ı . . k . . . S 1 d k .. 1 1 ır oyun so a arın a me enıve sa- t bel~ asılı B hizm t .. d ha an ar çabuk ekşıyeceklerınden ıyınet lırsınız. aman a a pe guze ma ama h" . w • • w. • a u • urası e çı ı are ne 
leri azalır. olur. Pek koyu ise biraz sulandırmak ı Fıplerınekragmk.~l~~ mudafaa edılıyor. si imiş. Dar merdivenden yukan çık· }e geldik. a 

S 1 b. kl esten cçe u cuıtan sarıktan şap· t B. k ldı . · w 
. Tahmin edeceğiniz gibi içindekj muvafıktır. u u I ır hallde sab anmast kaya • geçiş, sade~e insa~ların ımK. kırb apıynı·ı~ka b.mk. d k w. Ama efendılerın 

belli başlı madde şekerdir Diğer mad· ve tasınınası zor o an me as, azı mem· b . d·kı . b' k ır e~, e ı ı ır a ın apıyı aç- ğil. ·ıda: 
deler adı okunmıyacak kadar azdır Şe leketİerde birtakım kuru yemlerle ka· ~şına .ge~ır ı b.e:ı . ır ~m:şınd r:~ · tı. Saçlan kırçıl, bıyıkları ve püskür- . Çapkın çapkın ıu 
ker fabrikasının bu artığı, her me~le· rıştırarak (hazır yem) yaparlar. Biz- gıne, 

1 
cın~ı~e, ~çımıne haılt ~~ 

1 
e~\~ me benleri var. Siyahlar giyinmiş. , -Hani adama bir 

kette ba~ka başka şekillerlc kazanca de de böyle bir (hazır yem) yapılmış ~e 0 ~a ~~nı u .~cf u 
1 

t oy er e 1 -Ne i!5tiyorsunuz? diye sordu. .hizmetçi de gudubet, 

Çevrl·ıı·r· Yerine göre ya avn bir kısım ve pivasaya bu yakınlarda çıkanlmış- aAvgda ark.~ı··nı e gudze ant a ıykolr: .. -Hizmetçi istiyorum. ,mamalı. Baktıkça 1• · - . .. sı- oy u er a sız opra ar uzc· ··~ .. 
da tekrar işlenerek (Melas şekeri) Çh 

1 

hr. Tstanbulda Bahçekapıda satılıyor. . d "' k b'. h .. . t b ~ - Buyurun. çılmalı ama işte bOJ 
. . h 

1 
rm e şap ayı ır urrıye avrngı. Tabii huyurduk 1 . d 

kanhr, ya bu şekerli şumptan ıst>ırto ~!elasla beslenen ayvan ann ~- b' sembol olarak muhafaza ediv"orhr. . ... · . . . esı e... dJ· 
çekilir , yahut ta doğrudan dof'rruya 1 tihası açılır Barsakları düzgi.in ~ler. j Eı: k" d k. b k 1 .k. k.. Kenarda kuçuk bır çını soba yanı - Kapı tekrar çalın 
hayvanıann beslenmesinde kull;nılır Mahsulleri ~rtar çabuk beslenirler da 1 .~er hoyt eb: ı ub a~·gab!a kn.~7. 1~. ı oy· yor. Oturacak koltukların beyaz kılıf· Orta yaşlı, iyi ., 

ı ızım ıçın u uç şe ·ı en en muva- ha garibini söyliyeyim: Melas beygir- d d. b. A • arı. cıgara ıs em e erının us un e ı ış ıy pa osu, k
. b. . . . b .. k·ıd ' ' 

1 
u, ya u ır yo az a ır oy 'J arn - 1 . . k 1 1 . . .. t·· d k. . s· ah lt melO•· 

.. .. . . . . .. sm a geçsey ı, ız şu manayı ve w 1 ı · ·· ı ··ı te •~ · · · 
fık olanı sonuncusudur. Çunku fabrı· }erdc>ki karın sancısına bıre bırdır. Ko- . d·k· ı erne ı or u er rcot::mız. şemsıyesı -var. 
ka1arımız, melastan ~eker çıkarmak ih· künden ivi ettiği gibi bir daha görme· ı' rıMr 1

d · . t· . ı· 1 k k.. k j Madam, abbabırnın tavsiye mektu - - Bizim hizmetçi 
~ ı - ~ e cmye ın ır ıca a avgası ·oye a· b k k · · · d k. d · 

tiyacında olmadıklan gibi jspirto ihti 1 {!c meydan vermez. Yalnız melasın şu d . d. F k t b k d 1 .1 . unu o uma ıçın ıçer e ı o aya gır· ze başl adı. . 
k .. ı- .. . 1 .. , •••• •• h. - - - d k ı ar ın ı. a a u avga a ya nız ı en di Yan go·· le baktım küç .. k b. ya A ımeyıll· 

yacımız için de, oy unun sa.nayıe ;~- ~ o cusunu ıç gozonun ~.n ~çırmama ' ı bir insnn!ık davasının, yani teokrasi - ı h . Ü C z d . h ,k 1 u .. ı:ı ft zı· - E man~ . bu' 
re bileceği sayısız .. mahsu11lerı 1

va: dır. d:r. c_anlı o~~rak her_ yuz kıl o. hayvan ye karşı açı,mış bir mücadelenin eş _. G~~e·.. stun kel sıbY_a h kkap ı d uç e er. d.- Ş~med~ını · 
(Ve yazık ki bue:un bun ar yer enn e agırlıgına gunde aşafndaki mıkdarlar- kT . d -.1 . d umuş o ura ı ır o a uruyor. ım. ım ı 
çürümcktedir). Birçok yerlerde hay - dan fazla vermemelidir: al~nı . e~ t·. 1aynıı 1 

zamadn·-~ . edmpe~- - Ömer Bey bizim eski dosttur. Si- .ğer bohçasını d~ 
d . . w. • • ya ızmın ır ıca a e e e ver ıgını e go· . d k ·· d d. · . h 'ki v 

vanlarımız saman an gayrı yıyecegı zor Beygırler için 300 gram, süt inekle- rüyoruz. zı erne o gon er ı. zım anım ı e .. 
bulurken böyle yeni türeyen yemleri ri için 400 gram, öküzler için 350 gram - Evet Madam, bizim de eski dost- larn girdiğini gö.rııı* 
hoş karşılamak ve onlardan hayvancık besiye konan sığırlar için 400 gram, ko Bir zamanlar hürriyetten bahseden tur Ömer Bey. -Ya ... Bak ışe· 
ları faydalandırmak gerektir. Gönül is (Devamı ı ı inci sayfada) adamları kilise ateştf! yakardı. Şimdi - Bekar mısınız? zın, kaçtı diye 

------~ .. -----~·------o---------------
ON S 

Genç kızlarımız ettim. Şimdi öğrenmek istiyorum: 

Genç erkeklere karşı 
ı - Kadında bulunması la~ı ~e

len ağıı başlı lık, şahsiyet nerede? 

Neden fazla laübali? 2 - Yarının annelerinde aranma
sı ve bugünün genç kızlarında bu -

Bir okuyucum, büyük şehirleri - lunması Tfız.ım gelen hususiyetler 
mizden birinde oturan Bay (A. V.) nerede? 
gönül işleri ile alakadar olmakla be- 3 ...- Uzaktan tanınan bir ailenin 
raber içtimai bakımdan ehemmiyeti genç erke~ine bu kadar teklifsizlik 
daha faz1a bir meselenin tetkikini gösterilmesi doğru mu? 
istiyor. Yerim müsait olsaydı rnek • * 
tubunu aynen koyacaktım. mecbu - Ben bu okuyucumun mektubunu 
riyet karşısında küçük bir hi.Uasasını okurken geçen yıl Ada vapurunda 
yapacağım. Diyor ki: çok iyi bir hocamızla yaptığım mü • 
cBaşka bir şehirde oturan bir naka~ayı hatırladım, sormuştum: 

~;;enç erkek bir münasebetle burava - İngilizledn, Fransızların, Al • 
geldiği zaman eskiden tanıdıliı bir manların kendikrlıle &~re huc;usi 
ailenin ziyaretine gidiyor. bu ailenin bir terbiye sistemleri verdır, her bi
yetişmiş kızları var, onlarla tanı§ı , rinin karakteri, umumi hatian, ga • 
yor. Bu ziyaretler pek sıklaştı mı yeleri tarif edilebilir. Acaba bi7Jm 
bilmem, fakat bir defasında bu genç • terbiye sistemimiz nedir? demiştiın. 
erkek • galiba evi gezmek arzusiJe Muhatabım mütereddit kalmıştı, 
olacak - genç kızların odalarına da ufukta yeni teressüm etmiye başlı· 
giriyor, orada hoşuna gidecek kü • yan ren'kierin zamanla koyulaşmıya 
çük bir şey görüyor, bu şeyi bir ba.~- başlamala:r:ını beklemek zaruretin "' 
kası tarafından verilmiş bir hediye- den bahsetmişti 
dir, genç erkek bu şey hatıra ola - Münakaşaya girişrnek güç ve bu· 
rak alıp götürmek istiyor, genç kız rada mümkün değil. terbiye bahsini 
bu şeyin kendisine bir başkası ta · bir kenara bırakarak bu mesele mil· 
rafmdan verilmiş bir hediye oldu - nasebetile düşüQdüğümü kısa kay
ğunu söyliyemiyor, o şeyin alıp gö· dedeyim: 
türülmesine müsaade ediyor.» Bir kısım ailelerde eski kaideler 

Ben bu hfidiseyi bir arkadaşım - unutuldu, yenileri de ö_ğrenileırı~d}. 
dan dinledim ve bir genç kızın, hem Bocalama devresindeyiz, fakat te • 
de iyi bir aileye men!;up bir genç ıaşa lüzum yok. Tereddüt geçirE>.n -
kızın bir yabancı erkeiii yatak oda - )erin sayısı çok değildir. 
sına nasıl kabul edebildiğioe hayret TEYZE 

manda hudutları içinde şapka, hürri · _ Bekarım. lıyorsunuz. Meliha1ttııf 
ı yet ve istiklal gibi m~ndater tara.f:r·: - Nasıl bir hizmetçi istiyorsunuz? az safcadır, ayartı 
dan ateşe atılıyor. ~ır yandan sılahıı _ Eli i~e yatkın olmalı. Ağzı yüzü yartılmış desenit~··bi' 

ı kuvvc·ı~r mandaterı.~ eı:?rın~ _ç~lı~t de tabii düzgünce. Sözünü sohbetini bi _ Neyse şimdı jttl 
yor. berı tarafta tabıı muttefıkı ırtıcaı 1 )ir. Bnı.ı bazı eve ahbaplar gelirler. Sof siz kaldık. Rica edef 
şahlandırıvor. 2.L) 0c..o' 52>+- ra kuracak, hizmet edecek. Başka bir !er göz kulak oluJl· * C{:, .iş yok. malum. Tcmizliğ~ 
Şapkanın bir sembol olduğunu, bu Madam gözlerini süzdü. Zihninden ra gürültüden de ·ı 

sembolü n gölgesinde hü~ insanlarm ya ı birşeyler h~sapladığı belli: . . . - B ilivorum. bt 
şadığıru çoktan keşfetmışlerdir. - Kaç lıra aylık verebılırsımz? kimi ver;yim. JJab 

XIX uncu asrın Avrupa ve Asya mü - İyi birşey olursa fedakarlık ede· vel gclseydiniz 
nasebetlerinde bu sembolün şümulü riz elbet. yeli, helid süt 
içine giren bütün hadiselerde iki müt· - Ha, asıl mesele hangi miletten o- bir kızcağız. Her ·til 
te.fik daima birinci planda, iki ahbap Jacak? temizlikten yana tı ~~ 

ı d ı . 05•• ıerv çavuş rolünü oynamış ar ır. Bunları a· - Hangi milletten o ursa olsun... Ha h, _ be nı g di 
çıkça adları ile anahm: Hepsi bir benim için. dü. Kızcağızın ketl 

- Avrupanın müstem]ekeci diplo - - Şu halde akşama uğrayacaksımz. Başımla tasdik rı~"' 
rnatları. kumandanları ve irtica ! Şimdi elimde üç tane size münasip biz _ Akşama ugra·_.,t 

İstila orduları şarkta daima irtica .. metçi var. Fakat tek başına bekar bir reyim, evin içi ta~ • 
dan rehberlik görmüşlerdir. adamı bilmem kabul ederler mi? şanız. diye söy}erı' 

İstiliıcı diplomasi daima irticaı zafe· - Crasını bilmem. Bir de i.şim ace· Kapı bu se!er 
'rine basamak yapmıştır. le, yanm saat, yallah yallah bir saat yah redingotlu, ~ 

Bir kaç yüzü olan 'istilacı diplomasi beklesem göremez miyim? Hem Ömer haftalık, esmer b1 

bir yere ayak atmak istediği · zaman ya Bey de buraya gelecekti. Burada bul u- sında da ~işman, 
misyonerini göndermiştir, yahut irti - şacaktık. O da bir saate varmaz gelir. mışlık bir hatun. ,_.tt 

caın yeşil bayraklarını şahlandırmış • -Bakalım, bizim uşak aşağıya indi. Madam içeri gı~""· 
tır. Gelirse çağırtırız. Bekleyin bari. dama ermenice ....-··--

MüstevJiler şark milletlerile konu • Gazetemi çıkardım. Okumaya ba~la- mm bana 
şurken daima şu formülü ileri sürer - d1m. dair olduğunu 
ler: Kapı çalınd.ı. Madam bi1.zat açtı. sanın üstünde 

- Şark mi11etleri ancak an'anelerine içeriye ince ipek emperıneabl giyin- ler. Boğos cigar~ 
sadık kaliriarsa rahat ediyorlar. Mo - miş oldukca ~enç, oldukça güzel, çok birşeyler kaydettı. ? 
dem medeniyet onlar için bir facia ~ boyanmış bir kadın girdi. 0rıJ - Şimdi geliY 
dır. - Kız ,ıene, neye geldin? artı 

Müstevliler şark mmetleri hakkında eKızıt elini şöyle b1r salladı: İhtiyar Mad bit 
Elinde kocaman 

konuşurken şu formülü kullanırlar: - Karı sinirli, herif andavalh, kü • Madama franstıU 
Şark milletleri modern hukuka ria • çük oğlan zırlak. Ayda on ~ papel a- _ Hala bana 

yet etmiyorlar, müdahale lfı.zlmdır. laca~ırn diye zivanayı gevşetecek ha· 
Sark hayatı bir fnciadır. Adı meçhul Jim yok ya, bırakıp yürüdiim. 
insanların. adı meçhul köylerdeki ·kav· . Aynada saçlarını düzeltti. Beni te
eaları koloniciliğc karşı duyulan peden tırnağa kadar süzdü. 
kinin hayatın hücresi olan köye kadar - Benim komisyonu peşin almıştın. 
indiğini gösteriyor. Bu kavga son kav· Zaten aylığırndan kestiler. Adresim 
gaların başıdır. sende var. Gidiyorum. Münasip bir ka 

. , Sadri Ertem pı bulursan Boğos ile haber gönder . 

madmız mı? 

- Hayır. }iJ1i~ 
-Ne demek, e._",!. 

tun efendim. ner iıl 
ti mi var? Ben 5 

hale tahammiil 
(Devaını ıo 



Sayfa 1 ~ ~SON POSTA 
===========-----------~~~~--~====-------===~~~~~== 

ta oyununun son ·Üstadı ile [Yeralt1~~~~45 sene! 
Yattığı hastanede mülakat Koca Gülsüm ab la, 
Q'lluktu At " 0 * ~ Jf • - "l • h· t · .,__ .. fe . ı rta oyununun sönüp gittitıne uzu megın, şe ır ıgaırosu 

!Jor. ~i Yaptıkları tuliiatla pigesleri pekiıla orta oyununa döndürügorlar, 
Yatro meraklıları da gam yemesin/er, orta oyunu o kadar basma 

kalıplaştı ki ona da artık tiyatro adı verilebilir, 

Yazan: Nacl Sadallah 

madenciliğin koca anası 
"' * lf Gülsüm abla ocağın içinde çallflrdı, ondan başka kadm anıeleler 

de yardJ. s.aa aklıma gelenleri aöyleyim : Adalı Sultan, 
Topçu Emine, Kudıkaçb Zülfiye 

Yazan : A. Nalm 

Zonguldak ocaklannda kömilr sevkiyah 
..:v dı verilen ocak, E - 'nuyor. Ve fakat, havasız kalan ocak 
«.naraınanya» a . h" · 
wli . k f . asma madenlen mın· karbon gazıyla baştan başa ze ırlenı· 

:: ş~~mın yor. O günün kaza bilançosu tamam 4~ 
B~da bi~ su kazasında bulundwn, ölü ve ondan çok fazla ağır hastadır. 

~lltz.nu Kavuklu Ali • Son Posta • objektifi kar§L!I.Dda deme gitsin. Kazaları göre göre ka- Hep kazadan, beladan bahsedecek ~e 
• ~ 11 

son kavuklusu rasının ateşile bir yenisini dumanlı "t .Meğer ben ~yle kor.kııdan titredik· nıksadık amma, bende sayılı kazalar ğiliz ya. Biraz da madenin hususiyetl, 
bır hasVUklu A.li de hasta yarak cevaba giri§ti: çe! kafamdaki kavuk sallanır durur, gibi iz bırakanlardan biri de ~u kaza - rinden konuşalım. 
~ tanede .. Udi Ne · - Ben orta oyununu ilk seyrettiğim şaşkın ~ adım attıkça, ayaklanm- dır. Çünkü bu kazada ölenler~ en ka- Bana neden başka bir sual sormuyor 
Ita~u Ali de cG:: zaman hiç beğenmemiştim. Fakat ikin· ·~ pabuçlarım fırlarmış. Ahali, be - badayısı on dört ya~ında, henuz mek- sun, mesela, madenierde çalışankadır 
bi~i ır~ııı~ san'at Aşık _ ci sefer, gene bir arkada~ın zorile, K~· .nı:n bu şaşkın hareketleri .. ~ yap- tep çağmda olan altı çocuk sulara k~.- arnele var mıdır? demiyorum : . 

gEXren Rtildunnek ve eğ • vuklu Harnciiyi seyrettim. O gecenın ,tığımı saııiill§. Ş<l§kın rolunu o derece rışmışlar ve hepsi boğulmuşlardı. ~u- Ama, sen bana diyeceksin ki c.canın 
a~·u değerli 'şahsiyet- üstünden tam 33 yıl geçti. Ve ben ıabü yapan bir kavuklu da alkışı hak yük arneleler bu kazadan ocak bagla- Kilimli ocaklarında çalışan kadın a 

gÜıı .. iikadar. Harndinin 0 gece konuştuklarından bi- e~~z .~i ya? Bittabi bir alkış, bir gü- rına asılarak kurtulmuşlardı. . mele yok mu? Hatta sana içlerinden e 
Uıni.i, bu üç san'at _ rini unutamadım. Ondan sonra, ortao • ,rultudur koptu. Ben de tıpkı tokatla • Ben şimdi İş Bankasının işlediği Dı- eki' kadın amelelerin isimlerini sa 

e'-'V:fırdırn. liafız Sa- yunu seyretmek, benim için yenilmez ;rup ~a ayılan bir sarhoş gibi kendime saniy~ ocaklarında çalışırken büyük ~y~: Adalı Sultan, Topçu Emine, Kı· 
~a gene Son Posta bir iptila halini aldı. Bir gün, Hamdi - geldı_m. Al.kı.şlar suratımda şaklıyordu bir göçük kazası oldu. Ocağın ana yolu dıkaçtı Zülfiye.» 

~<tr~' ::~daş konuşmuş. den dinleyip ezberlediğim Jwş teker .. ~nk~_! .• ~yıldik~ açıldım ve açıl.dıkça çöktü. İçeride tam 67 kişi kaldı. Şükür Doğrusun Bayım ama, bu kadın aıne 
ette he an bahsetmek lerneleri kahvede arkadaşlara anlattım. guldu~~ Yanı orta~yunundakı mu- Allaha ki, kolaylıkla bir sıçan yolu aç- le ocağın d~ında çalışanlar. Bizim ma· 

~ bıra~den erken dav- Bir alkış, bir kıyamettir koptu. K~ki v~f:_akiyetmı de, o korolası alkışlar tını ve hiç birinin bumu kanamadan deneilik tarihi ocağın dışında, değil, 
~a Vııitıu J.<ı:unı. hepsi de, avuçlarını avuçlarında deği~ yumnden başladı. . . bepsini dışan aldım. maden kuyusunun dibinde çalışan ka 

ıf~ığlltı. k ı ıle, sonra da de, ~ratımda şaklatsalardı. o. t?katlar Ondan ~on~a., ı:~klu· ~a~d~:ı~ Havzanın snyılı kazalarmdan biri de dın ameleyi de kaydediyor. 
o/.san•aı~?uşrnaıan yaza- sayesrnde aklımı başıma devşırır, or · meşhur pışekan all Ef~dı _ıle_ gene Ereğli şirketinin Asma ocağında Zon lda ~m yedi buçuk kuruş mu· 

lu cevap~nn suallerime ta oyunu merakından kurtulurdum. nıştım. Ve ortacıyununa yımıı küsur ·Y~ildağ» mevkünde olmuştur. k bT~ g ·ien .maden taharri ruh· 
Rars,.

1
o,:guYa ('e~~- okuduktan Fakat iş tam tersine oldu. Ben o alkış· ~ene hep onu~la karş~ık~ _çı~ık.... Bir gün Havzaya fen getiren yaban- a _ı ın_ e .;~~1. akitler madencilikter 
at!e bi •. a.ınekte gecik _ lardan da şimarınca işi büyüttüm. Ni- Bence, İsmaıl E~endı gıbı P.ışeldir ne cı müessesenin külüstür (Compresse-. ~atıyc~u 1 e ır~ . ileri vardır. Bun 

r ıhrnal gösterdı' _ yetimi Sadık adında bir arkadaşıma gelmiştir, ne de bır daha gelır... ur) lerinden biri kınlır. İçeride hava 
1
azat ~.m~l y~rda 1 bı~ç. de Hacı Memic:: .. 

· · k - hi b' · k" b h w arın unlu erın en ırı --ı açtım. Beraber çarşıya gıdıp ırmızı Ortalıkta mut ş ır pışe ar u • cereyanı durunca, karbon gazı ocagı ı· B .. h"l" b d mın ismini 
ve kahve rengi bezler aldık. Mühen .. ranı var. Nerede o eski pişekarlar? .. bastırır. Tecrübcli arnele çavuşları o- tır. ugu~ aa u da a d Hacı 

• w • b" - ht d .. . . b 1 • aşıyan bır maden arnann a 
dıs Sadıgın a.nnesı de ızden akıllı de- Pişelciir, ortaoyunun~': ana arı ır. cak muhendısıne ruj vurur ar. Memişten ok, kansı Gülsum Hatun 
ğHmiş. o da bize uyup, bu bezlerden J{avuklunun nüktelerını ~çmak ona _ Paydos edelim, çorbacı, derler. 1 t ç 

· d d b I ·ı Ef ·· ·· d b k ça ışmış ır. cübbe, şalvar biçti. Bır e uydurmas ~ d~. Bu bakım an en,. ~maı en- Fakat, «randıman• sozun en aş a 
yon kavuk dikti. Ben bu kavuğu ba - diyi mayınuncuğa ben.z~tı:ı~: Bir ka~ münaka~aya tahammülleri olmıyan ec- Gülsum Hatun, her .sabah şafakla 
şıma geçirmenin keyfi içinde, nankör vuklu kafasının en kılıtlı nuktelerinı nebi ve bir türlü türkçe öğrenemiyen kandilini yakar, şalvarının kemerine a-

da k-ı... · di. .Nele b ı k zığını yerleştirir, eline madenci basto-
san'atin nihayet bana u ab giydir - açmak ona vergıy . r u ur, ne - şefin cevabı ·ısa: nunu da alınca cSüphanallah» diye c. 
digwini farketınedim. Kahvede oyunlar ler yaralırdı Yarabbım? _Sen var mühendis, yoksa ben 

caktan içeri dalardı. 
vermiye devam ettim. O sıralarda bir o öldükten sonra ben, anahtarı kay- var? İş var. Var çalışmak. 
gün, mızıkalı Eşref Bey: bolmuş kilide d&ıdüm. - Emir, emirdir. Bittabi işe devam olu (Devamı 10 uncu sayfada) 

- Yahu, de~i, haftada bir gece de Karşuna çıkan pişekfı.rlar, hep ayni 
bizde toplanalım. Kadınlar da istifa - :;özleri söylediler. Ben ayni cevapları 
de etsinler.. . \'ermek mecburiyetinde kaldım. Ve 

Ben bu teklife de razı oldum. Mızı - ortaoyununun tiyatrodan farkı kal -
kalılardan Celal Bey _zenne oldu. Mı - madı. Buna mukabil, tiyatroyu orta -
zıkalı Refik Bey taklıtçiliği üstüne al- oyununa çevirdiler. Geçenlerde Şehir 
dı. Bir de pişekfır bul~p, ~~pa~~ayı tiyatrosuna gilmişt~. İşi öyle iir tu
tamamladık. O kadar kı, gunun bınn - lfıata döktüler ki. agzımın suyu aktı. 
de bana: ';Hem :imrcndim. h~ de sevin_dim. Ti· 

- Haydi, dedil~r, Donanma cemi - yatro, bu yo~ bır~ daha ılerlerse, 
yeti menfaatine bır oyun ver! ortaoyunu yenı~en ~ya olacak de ~ 

Benim aklım yelkeni açmış bir ke - mektir. Maamafıh, tıyatr~y~ ort~oyu
re. Buna da eyvallah dedim. Şeyhis _ nundan fazla sevenler de uzulmesınler. 

•~tun caiDtna üzülü· lam Musa Kizımın evinden koltuklar, Çünkü bu acemi, ve ezbere konuş~ 
l'a~t buraya ... Has- Cerrahpaşa hastanesinden çadırlar te- 1pişeililar oldu~, ortaoyunu da gıt· 

tl~ bl! 'e bu kızın bu iğ· darik ettik. Bemıutat Şehzadebaşında gi.de tiyatro halını alacak. . 

(Arkası var) 

~ ~tahlt~er hastalığı de· meydanı hazırladık. Kavuklu Ali gü- _ Tiyatroyla ortaoyunu_ arasın~a bır 
\ltı,... · jümsiyerek duralad.ı: uk yese va par mısın Alı Baba. 
ı._ """ lhr • m a " · t d kt .. - b" 
1\il\>ıışt\ltnln'ıarna bu has- , - İşte burası enteresandır!.. , - TabiL.A Tıycfa ro f a,k a ~~un H ır 

aıtt · . Ve sigarasını tazeleyip, yatağında gramofon pl.iğı~kl n. ~r t 1~0 

1 
ur. er 

Şll •-ı·ııçtı-. , .. unda Çıkan çi- biraz daha doğrularak devam etti: akşam ezberledı erıdnı b:.t_ar a::k 
-q ı · "'Ctll .. ~ adı · • t yunun a u un yu oy-
lt~_tn de cşirpen _ -Oyun başladı. Kavuklu havası ça- Fakat or ao 

1 
d d ç·· 1--:. h 

-~ı. itısafs d rl kt 1 ı n omuz ann a ır. unl\.u er IJUl-lA-~ ızlığına Jınca, ben e o aya çı ım. Kavuk u nıyan arı_ 
1 

urtlamak _ 
.~ğjı, \~ sırtıının 1ortaya çıkınca, şöyle bir dolaş ır ya? g~ y~ ~ap ar yum mec 
~ok. llu ~ tınıağına .Be~ de zumaya ayak uydurup genn - burıyetınt~e~~~~~~ zengin dekor vardır. 

bir lan I>ençe- mege brujladım. Sonra Y .. -kı-... dek 
Si~· ınuc· d an'at sonu ugu, or par • 

• 
1 Ço]t i . 1U:<iir. , Kalabalık karşısına ilk çıkışını. Ka - Ora ~- 5 "d ·ur. 

hıt de ~~~liğin~ gordüm? fam, kulağım seyircilerde. Tam o sı - laklıgile gı er ı un bütün dekoru, «ye-
"~ ıı s· w b" k d . ldi Ortaoyunun h~- lldi g·· ·:: ız ge ~ rada, kulagıma ır a ın sesı ge · . _ d ndaki meşhur paravana· 

.. -·~· oıurnl b b " . nı Dunya• a ı 
t~ tre . . e a • Hatunun ırı: "b ttir o paravana, muz gibi · 
t. tın ·h~Şıni bit· . . - Aaa ... Bu bi7Jm Ali değil mi a- d~n ~~are. eie alırsan olur. İster sa -
<\fı ~It . ırıp k b .. I . 1 d . be . ı dır ı~e nıv . 

~1 "'ıılı;ı Rti(\ı;;,_ çı mış - yol... O oy e ış er. e mı cerıyor. · : t kulübe ister han, ıster a -
lll. llttı l.l A ,. "'J'i: Çek · kahk h b t dı B ·· teh rl'v · er ' ~'4lllilQ~alt 44}fye b· rtıediği dcyıp a ayı as .ır_ : . ~ mu~ . · · tı~an, ister yol, ister meyhane ye -

ı aa ta. l'Qah ıraz eski zi kahkaha, kafaının ıçını ıy!den ıyıye ;>~r 
l'dl!rtı_ 0 ıu_r göreme-l altüst etti. Başladım dersini hilmiyen rıne geçer. 

biten siga • talebe gibi tirtir titremiye ... 

MaRŞ_ dağıtma 
Şu lleleri 
.Az geliyor 
Okuyucularımızdan malul bir mü· 

tekait maaş tevz'linde evvelce gös -
teriimiş olan bir kolaylığın bu son 
aylarda geri alınmış olmasından şi
kayetçidir. Diyor ki: 

cFatih malmüdürlüğünün sahası 
geniş olduğu için maaş sahiplerine 
kolaylık olması maksadile Samatya 
ve Defterdar semtlerinde birer tevzi 
!';Ubesi açılmı~tı. Bu şubeler son za· 
:Oanlarda kapatıldı ve ma~ sahip · 
lerinin maaş alacakları zaman Fa -
tih malmüdürlüğüne kadar gitme · 
leri icap etti. Bu maaş sahiplf•rinin 
bir kısmı ihtiyar, bir kı5tnı ma 1\İl • 
dur. Bir Sarnalyayı düşününüz, bir 
defa da Fatihe gitmeyi, güçlük göz
lerinizin önüne gelir. Fazla olarak 
kalabalık dotayısile bir de Fatihte 
uzun müddet beklemek meselesi 
var. 

Eski kolaylığın iadesi maaş sa -

hiplerini çok memnun edecektir. 

* Bir Telgraf havalesi 6 gün 
gecikir mi? 

Lüleburgazda Sarınısaklı çütli . , 
ğinde oturan Bay Muharrem Ona:ı 
bize yazdığı bir mektupta diyor ki: 

Bu ayın yedisinde Lüleburgazdan 
telgraf havalesi ile Küçükpazarda, 
Hacıkadın caddesinde 28 nurnarada 
oturan Bayan Fatmaya lO lira gön -
dcrmiştim. 

Telgraf idaresi bu havalenin ih -
barnamesini bu adrese ancak 1 3 ka· 
nunusanide götürmüştür. Yani biı· 
telgrnf havalesi postahanede 6 gün
lük bir gecikmeye uğramıştır. Na • 
zarı dikkati celbederim. 

* Biz postamızın havale işlerini mutat 
üzere muntazam biliri7., binaenaleyh 
müstesna mahiyette bir yanlışlık 
olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun
la beraber tahkik edileceğini ve te · 
kerriirünün önüne geçileceğini bil · 
diğimi:ı: için hndiseyi kaydetmcyl 
faydaiı bulduk. 



Sporumazun bu günkü vaziyeti: 2 [ *} 

Türkiyede spor yok, fakat 
spor kurumu var 

.------------------ * ~ * ----------------~ 

ı 
Talebelerl .. lze . flücat terbig••i Için haftada bir saat t•lub 

ederken At1rapad11 lıaatalıanelerde n•luılıal d•vr•sl11de 
balanan lıa•tal•r 7 . •aat jlmllt,.tik gopıgorlar 

Yazan: lrf•n Şahinbat 
( Türkiye ıülle atına rekortmeni ve •S~m Poııtn nın Londra muhabiri ) 

Bir · sporcunun senede bir, bir araya getirilerek çalı,tınlmuı 
memleket sporunu yükseltmez 

Yapılan her iş, sarfedilen her gay - ı Hatta Galatasaray lisesinde sporun 
ret evvelce tayin edilmiş bir hedefe diğer mekteplere nazaran daha yük • 
varma vasıtasıdır. Her çalııjmanın fay· sek bir seviyede olmasına da sebep, 
dalı bir netice verebilmesi için hangi Galatasaray klübünfin mevcudiyeti • 
hedefe vasıta olduğumu tasrih etmek dir. 
lfızımdır. IIedefsiz, plansız bir iş fRy - Bizim klüplere, yalnız sporu çok se· 
da getirme?.. · • venler, ve bu sevgilerinden dolayı, her 

Sporun amacı nedir? ,türlü güçlüğe tahammül edebilenler 
Spor gençliğin bünyesinin sağlam - girmiştir. Halbuki, bir spor klübü, da· 

laşması, ve dayanma kabiliyetinin art- ha ziyade, mekteplerini bitirmi.ş, ve 
ması içindir. Sporda nihai hedef bu - mekteplerinin spor yapma vasıtalarm· 
dur. Karakterin yükselmesi, boş vakit· dan istifade ederniyecek olanlar için -
leri sıhhi bir eğ1ence ile geçirmek, mi.i· dir. Bir spor ltlübüne giren bir Aza -
sabaka kazanmak ... Bunlar sporun ga- nın evvelce spor yapmış, ve spor ter • 
yesi değil, teferrüatıdır. biyesi görmüş olması lazımdır. 

Bu kabul ettiğim amacı gözönünde Mektelerde spor teşkilatı yok; klüp-
tutarak, Türkiyede sporun vaziyetini ler kendi sahalarında ellerinden gel -
tetkik edelim. diği kadar çalıştığı halde, eleman yok· 
, Türk gençliğinin bünyesini sağlam- luğu yüzünden, çalııjmaları nisbetin -
taştırmak için ne gibi tertibat alınmı~- de faydalı iş göremiyorlar. 
tır? Evvela mekteplere gidelim. Bu vaziyet karşısında ortada genel 

G7~~nlerd~ gazet.emizde İsveç jim • bir spor kültürü olmadığı için Türki • 
nastıgı aleyhınde bır çok yazılar çıktı. yede spor var diyemeyiz .. 
Kıymetli sporcularımızın fikirleri ya· Fakat Türkiyede bir spor kurumu 
zıldı. Bunların içinde vaziyeti en iyi var. Bunun işi nedir? 
gören, ismini ·maalesef unuttuğum bir Anlıyabildiğime göre, spor kurumu
doktor oldu. cHaftada yarım saat, kol nun vazifesi eldeki sporcularla meş • 
sallamadan ne çıkar?• diyordu. gul olmaktan başka bir şey değildir. 

Hakikaten, en ileri giden mekteple· Zannedersem kendisine verilen sala -
rimizde bile, talebenin vücut terbiye • hiyet te bu kadardır. Tabii bu spor ku
sine ancak haftada bir saat verilmiş • rumunda spordan hakkile anlıyanlar 
tir. var. Salahiyetleri ve iktidarları dahi -

Avrupada hastanelerde, nekahat linde Türkiyede sporu yaşatmağa ça • 
devresinde bulunanlar haftada 7 saat lışıyorlar. 
jimnastik yapıyorlar!!! Takip ettikleri metodu iki kısma ayı· 

İsveç jim.ı1astiği gençlere, hareket rabiliriz: 
disiplini vermek için, çok faydalı ola- 1 - Sporcuya sporu sevdirmek! 
bilir; fakat sporcu bir millet yetiştir - 2 - Spor propagandası yapmak. 
rnek için temel olamaz. Sporcuya sporu sevdirmek.. Biraz 

Bazı mekteplerimizde basketbol ve paradoksal bir ifade .. Anlatmak iste -
voleybol teşkiHitı var. Fakat üç yüz, \iiğim nokta, sporcunun, spora daha 
dört yüz kişilik bir cemiyette yalnız o· fazla bağlanması, daha fazla çalışması, 
tuz kişi böyle oyunlarla meşgul oldu· daha fazla fedakarlık yapmasıdır. 
ğundan cmekteplerimizde basketbol A Bu husus.~a .. kur~mu~ yapmadığı !.e· 
vardır• diyemeyiz. gane şey buyuk bır koy kurarak bu • 

Futbola gelince, bu da, daha ziyade tün sporcuları aileleri ile beraber ora
olmuş vücutların işidir. Zayıf bir vü • ya to.plamak ve hayatlarını temin et -
cut topa ayak vurmakla sağlamlaliffiaZ. mektır. 
Esasen futbol da, mekteplerimizde u- Türk spor kurumunun Türk sporcu· 
fak bir minorite ve ekseriya basketbol, suna etti!!i yardım dünyanın hiç bir 
voleybol aynıyanlar tarafından ayna - yerinde görülmez. 
nan bir oyundur. Atlete iş, te~kilat bulur; parasız at· 

Mekteplerimizde gençliğin bünye . lete para tec:kilat verir; atlet hasta o -
sinin sağlarnlaşması için hiç bir ted • lur. teşkilat doktor bulur ... Velhasıl at· 

letin bütün ihtiyaçlarını teşkilat terni-bir alınmamıştır. 
TUrkzyede spor narnma ne varsa. 

klüplerin çalışması ile vücuda gelmiş· 
tir. Futbolda biraz başarı gösterebili • 
yarsak Fener, Galatasaray, Beşiktaş 

gibi klüplere, atletizmde bir şeyler 
yapabiliyorsak Galatasaraya borçlu -
yuz. 
----
rı fık yazı 6 lkincikAnun tarihli 
nuahamızdadır. 

ne çahşır. Ve tabii bütün bu fedakar
lığa karşı atıetin kendisine verilen va
zifeyi yapmasını ister. 

Halbuki... Spor ter b i yesi • daha doğ
rusu genel terbiyesi - zayıf olan at -
let - ki, spor hayatımııda böylelerine 
çok tesadüf edilir · kendine ehemmi · 
yet verrneğe başlar .. Kuruma karşı o· 
tariter bir vaziyet takınır ... Kunımun 

(Devamı ll il!-:i sayfada) 

SOft POS-TA 

• 

/ * 

Şapka modelleri 
En üstteki: Siyah fötrden yapılm~ • 

tır. Ufak bir viziyeri vardır. 
ttstteki: Lacivert ve kırmızı renkli 

fötrden yapılnu.§tır. Tül icabında kal
kık olarak kullanılır. 
Sağdaki: Yumuşak kumaştandır. Yanmda bir fiyangosu vardır. 

Odalarımızı 
süslemesini 

bilelim 

* 

1 .. 
' 

i 

Bir odanın tam manasile güzel ola • 'zelliği tamamlıyamaz. Yastık, örtü, si
bilmesi için mobilyenin iyiliği yetmez. gara kabı ve saire gibi ufak tefek eşya
Eşya arasındaki renk ahengi de bu gü- nın bu güzelliktc mühim bir rolü var -

--·······-·················································· dır. Odanıza hu~usi bir güzellik ve size 

YEMEK BAH.ISLERI çük eşya arasında muayyen bır desen ı ll mahsus bir hal vermek için işt~ bu kü· 

ve renk birliği gözetmelisiniz. 

Sığır etinden güzel 

bir yemek 
Bu yemek için en iyi et hayvanın 

kürek kemiği tarafıdır. Insan başına 
250 gram et kafidir. Her 230 gram et 

için de 2,5 kepçe au koymak lazım

dır . Içine defne, nane, iki büyük so

ğan, tuz, biber, iki baş sarmısak ilave 

edersiniz. Eğer renkli bir et suyu al

mak isterseniz iki domatesi dörde bö

lerek bunlara katınız. 

Saydığımız şeylerle beraber eti 

tencereye koyup üzerine soğuk suyu 

dökersiniz. Kaynayınca mevsimin seb

zelerinden iki üçünü ayıklayıp içine 

koyarsınız. Dört beş saat orta bir a

teşte pişirdi' ten sonra içine bir yu

murta ile terbiye yaparsınız. Güzel bir 

yemek olur. 

Mesela: Bir yemek odasında yıldızlı 
bir çay takımı, ayni cinsten tabaklar, 
ayni şekilde muşamba çok hoş görü • 
nür. Başka bir odada sedir üzerinde 
yıldız işlemeli bir yastık, masa üstün
de bu şekilde bir örtü ile yıldızlı bir 
sigaralık odaya umulmıyan bir güzel-
lik verir. 

Duvarları, tavanı açık şeftali ren .. 
ginde boyalı, halısı koyu mavi, perde
leri beyaz bir oda tasavvur ediniz. Bu 
perdelerin siyah yıldızlı bir kumaştan 
yapıldığını, beyaz, şeftali rengi, ve ko
yu mavi renklerinde ufak tefek bazı 
eşyanın üzerinde de ayni siyah yıldız· 
ların bulunduğunu düşününüz. Böyle 
bir oda göze ~ kadar güzel görünebi· 
lir. 

Yıldız yerine çizgiler, kareler veya 
başka bir desen ve renk te olabilir ta· 
bii. Yeter ki bu ufak şeylerde bile şah
si zevkinizi gösteren muayyen bir gü
zellik görünsün. 

Saç la 
Fırça 
Saçımza dışarıdan 

de sürmeyiniz. _ • ..ıı 
Çünkü: Bunun eP'.. 

yoktur. Pratik te 
daha kolay ve daha 
size hiç bir yağlı 
yeceği faydayı teıxıitl 
Fırçalama. 

Fırça saçlara kendi 
yar. Onları besler ~ 
kat gelişi güzel bir 
türlüsü boşuna bir 

den korur, deri lJ 
tarır. Dipteki tabii ys 
rafına yayarak besıer· 

bir Fırçalamanın ~ek ,._ 
nılır: Ondüleleri bozıtl iS 

yanlıştır. Fırça, bilik ıs 
duğu gibi saklar. rııı ı) 
lara tabii bir pariakl 

d8rı 
Sinema yıldızların f• 

·· de saçlarını günde uç .. 
kilde fırçalar. On~u 
lak ve güzeldir. sız 
cik, yalnız yatarkeP 
Az zamanda ı. 
kendiniz de şaşarsı.nı 

İster garnitür, 
olsun tıpkı kumaŞ 
dır. Koyduğumuz 

çizgilerini gör~ek ds1 
uzun bir tayyorde cıJı 
ları şişkin kollar, ufB 
ka. 

Beraber giyilen tc' 
gelen kısmında şaP 
markası 



Yenı· b.. ..k b. ve uyu ır yıldız: 
Svarthout 

1 
Gladys 

-gıcı h" -----~d ~r ana ve babanın çocuğu olan, 
Ys sınemaya operadan geçti, fakat 

"~nı.,d, ~~ ~adar ısrardiln sonra ... 
Çok bab .ma aleminde 
lıı"" Sedıle ··•·erde n ve çevir -

gö teren P:k büyük bir 
l hakkın guzel yıldız Gla 
ma ı· da elde e tt'- · · uınatı S ıgımız 
sunuyoru « on Posta» o-

g~s· z: 
l'ıld ı dün k ı~ ana Yaya gelmiş o'an 

... ıı .. oyarken sı. ve babası Gla-
ı. "tee gun .. "'~ • bınıe un birinde bu 

tıdan tekr rcc, milyonlarca 
acaba ~i edi~;~;ğini, al· 

h~ ç duşunmüş1er 
en: ·~e 

gezer d' ···• ıye ce-
ebe..,eYni 

da fevkaiMe ç~lgıcı idiler ... 
ha Pek kü ~.ır sese malik 

onu çuk yaşta iken 

" llıektebe 
%ipe Şan der lve.rmekle bera

ed b' s erıni d h oı e ılrnes· a a Ya -
ta llltası için ı ve bunlarda 
ıo.~1du... Çok uğraştı ve 

\>ak• Yaşında 'k 
b·~ bu Çok ı .en başından 

~iih ıttnde t sevımli kızcağı
tete "" egannide çok b'' 

••ıalik 1 u-
o acağını göster 

Cıadys•· 
\'er·~ rnektebinde bü 

~a Ço( m; ı lllektedir H 
tı't'!l~ 1;)"4\'enm k · ocası 

l(~~ın se . : tcdir. Söyle -
tnG. gız k Çımıni Gladys'e b ""'lk.. endis' ı u ı bir ıne güveniidi- · 

•• l.) ~ Parça s gm egrne eçer... Kon-
llkıllı b şantör ve şantöz
Çocua.. eceremedikleri b 

1;)\,(n nas ı b u 
eder ... K ı ecereceğini 
gelir.. Söonser başlar ... 

fe~kaı~lemeğe koyu 
Çık bir notadadc muvaffak 

Ist .ar ... l<e a. falso eder ... 
~'C:fa~ıyen Glndısini mağlfıp 

4\Clt ed adys · lek en h pıyanoda Gladys Svarthout 

· . Şimdi (Şampanya Valsi) filmini bir
l~kte çevirdiği Fred Mak Muray ile bir 
fılm daha çevirmeğe başlamıştır. 

(Ran ch o gülleri) adındaki filmini 
ç.ok beğenir. Sebebi basittir: Çünkü o 
fılmde at üzerinde birçok rolü vardır. 

l 
En sevdiği spor ata hırçın atlara 

b' . ' ~e~tır. Ve o hırçın atları idare edi-l ş ı omurdür diyorlar ... 
l Sesine fevkaHide merakı olduğun -

ı 
~an fazla sıcak yerlere, sigara içilen 
yerlere hiç girmez. Gerek filmlerde, ge 
rek k?nse~lerde ~arkı 'söylemeden ev· 
vel bır muddet islirahat eder ondan 
sonra i§ine başlar... ' 

Güzel Gladys Avrupaya vukubulan 
seyahatlerinden birinde İtalyada meş
hur Amerikan Baritonu Frank Chap
~an ye tanışmıştır. Bu tanışma, aşka 
mkılap eylemiş ve iki genç san'atkar 
t 932 senesinde evlenmişlerdir. 
~?ramunt film kumpanyası Gladys 

in uzerine müşfik bir baba gibi titre
mektedir. 

O. Tuğrul 

Sinema haberleri: 
En güzel giyinen yıldız 

Me~hur sinema yıldızı Kay Fransis, 
Amerikan Akademisinin ihdas cylemis 
olduğu cen güzel giymen san'atkar; 
mükafatını kazanmıştır. 

Zeplin filmi 
R. K. O. Radio kumpanyası cZeplin• 

adında büyük bir film çevirmek üzere
elir. Filmde başroller Lionel Barimur, 
An Sotern, Con Bil taraflarından yapı· 
lacaktır. 

Rober Donat'nın yeni bir filmi 

tar edi . ocasına bakar 
nız- di O 50 ~ Sô~ı· bu u ye emir ve go perasına girer... müsamere ve· 

r:ı)'le ::aen h0c SUl ün doğru ol rir... Avrupa ya seyahat eder. A vd e _ 

Son zamanlarda parlayan sinema san 
atkarları arasında Rober Donat en ile· 
ri mevkii işgal eylemektedir. R. K. O. 
kumpanyası ile bir mukavele imzala • 
mış olan bu san'atkar Klemantina a -
dında biiyük bir film çevirecektir. Fil
min müzik kısmı kuvvetli olduğu söy-

r ile b~ına güzel göz tinde: Ravina Operaya girer ... Üç mev 
f ~ Ve tek ar ki biçare a- sim geçtikten sonra Gladys bu büyük 

111~\'kalade rar başlar. Bu kumpanyanın adeta rüknü kesilir ... Ar 
ltıey:anır ... muvaffak olur tık opera şantözü olmuştur ... Jç sene 

~-haz.ı ında b 
1 

sonra meşhur Metropoliten operasına 
a ~eııirıeıetıginler ~ unan müzik girer ve bu suretle meşhur olur. 
aeqltla~ ki onun tızın. ~aJini o , Bu sıralarda bir film kumpanvası 
bıı. S(! nı hildirirfhsılıni üzer kendisine beş senelik bir mukavele~ tek 

)ta ne d er... l'f t · t' Gl d b k 

lenmektedir. 
En uzun isimli sinema yıldızının 

uıuvaffakıyeti 

En uzun isimli sinema yıldızı kim
dir? .. Aslen Meksikalı olup fevkalade 
danseden bu yıldızın ismi: Maria Mar
garita Guadalupe Bolada Kastilla'dır. 
R. K. O. Radio kumpanyasına intis:w 
eden bu yıldız ayni zamanda çok güz~l 
bir sese malik bulunmaktadİr. 

Sayfa f, 

Fasın kıymeti nedir? 
Fransız gözüyle bakarsanız , 

INGILTERE IÇIN: Cebelüttarıkm karıısına isabet eden b · t k 
ISPANYA IÇIN :Bir külçe demir, bir külçe bakır. ır opra ... 

. FRANSA IÇIN: Afrikanın anahtarı .•• 
ALMANYAYA GELINCE : Faa Almanya için Fransanın mukave
met derecuini ölçmeye yarayan ve müatamere taleplerini ileri sürme· 

ye v·eıile tetkil eden bir vaııtadır ... 

Franıızlcu bir vehme kapıldıları Famn bır 
Almanya F cuın lıpanyol idcuen manura n bir Faalı 

altındaki kıımını itgale baıladı. . . 

M k d d F F 
'd mıdır? Sualine hayır cU;yeceg· iz, dışın-

a ıa ı ora an cuın ranıu ı a- d d . d d k- . a ır. 
reıı altındaki kıımına a yay ma Fas herkesin malı 
tır, dediler. Bütün dünyayı telıiJa . Fasın üzerinde herkesin hakkı var • 
verdiler. dır. Çünkü Fas gümrük kapılarını her 

F aıın lıpanyol idareıindeki kıı • kes~ karşı açık bulundurmak mecburi· 
mı Ispanya ihtilalo:lerinin elinde- 1~t.ıdn.de Bolandsonuncu memleketlerden 

l 1 
·z;!'.ı ·ı . ırı ır. ura a muhte~em b' A . 

dir. A manya da spanyol ihtı cucı e ka otomobilin' 15 ır merı-
rine yardım etmektedir. Yardımına labilirsiniz J:po -20

1 ~rankla satın a· b· · . . . · . · n ma ı ıse çarşı ye pa-
k~r~~ ır tavız ıstemıf olabılır dıye .zarlarda yok pahasına verilir. 
dufunenler oldu. Fakat F aı Alman- , Demek oluyor ki Elcezire muahede
yadan binlerce kilometre uzakta, .sinde tesbit edilmiş olan rejimi Fasta 
gizlice :a,esi, idamesi, müdaalaaıı muhafaza için her devlet aUıkadardır. 
imkansız bir yerdir. Harp halinde Fası. himaye. eden devlet, Fasta her 
d h lt d k l A k kese aıt olan bır hakkı sadece bir dev-

e mu asara a ın a a ır. s er lete bah~cdemez. Kendisinden bekle • 
ka!asından, hele .. bugün böyle bir nen menafii başka yerlerde bulup ver· 
plan çıkamaz, mutaleaıı ekaeriyede meye mecburdur. 
daha makul göründü. Başka tabirle söyliyelim: Fransa Fas 

Esasen çok geçmeden bütün dün- üzerinde fedakarlık yapar, fakat Fas 
'b. b. (muharebeden evvel) Fransayı başka 

ya gı ı azzat Fransızlar da gördü- sahalarda fedakarlık yapınava icbar c-
ler ki bugün lspanyol F aamda Al- den bir makinedir. • 
man askeri fÖyle dunun, birkaç dü Bir hastahane tccriibesi.. 
züne ithalatçı müstesna, Alman si- Her Hitl~r şimdi bizi denemeye çek· 
vili bile yoktur. miştir. Tıpkı hastahanelerde kullanı · 

Bununla beraber Fransada veh 'm lan tabirle bir ctesb yapmaktadır 
eksilmedi. Bu defa da 

1
imdi yapmı- Maksadı Fransanın Fasta 191 1 den ev· 

yorlar, /akat ô.t'de yapabilirler dü- velki vaziycte gelip gelmediğini an • 
lamaktır. 

fÜncesi yer etmeye batladı. ~iz~, İngiltere ile birlikte göstere-
A,ağıdaki tanınmıt Fran•ız mu - c:gımız aksüliimel kendisine yaziyeti 

harrirlerinden birinin F a• hakkında g~ster:c~tir. Fransa ya harpten evvel
yazdığı bir makaleyi görecek•iniz. kı vazıyetı~e düşmüştür, yahut ta harp 
Vaziyeti gözönünde bulundurarak te kazandıgı zaferden kalan manevi 
okuyunuz )) kuvveti elfuı muhafaza etmektedir. 

* Harpten evvel Almanya ile Fransa 
arasında aynanmış olan partinin bu de
fa da Fasta başlaması hayreti mucip 0 • 

luyor. Buna neden şaşmalı?. 

Fransa için Fas ... 
Bizim Fasta menfaatlerimiz ve vazi 

felerimiz vardır. Menfaatlerimiz ne ka 
dar büyük olursa olsun bize mutlak ha 
kirniyeti vermez. 

Fas Sultanının hakimiyeti, memle -
~ ··· ll aha 

1 
ı e mı~ ır. a ys unu abul etme-

0~t ocaSl ch·aça ışır:·· Tesa miş, Operaya bağlı kalmak arzusunda 
gidece~~l'tnek i : şehırlerden bulunduğunu söylemiştir. 

gı gü Çın davet d' ı 

Dünyanın haritasını değiştirmiş olan 
Yeni Alman filimleri ,Versay muahedesi Fasta mevcut hlma 

Kanunusaninin ilk haftasında Al _ ye rejiminde, ancak 60 santimden ge
man stüdyoları tarafından ikmal edilen niş demiryolları yapabilmek hakkı gibi 
başlıca filmler şunlardır: ,ehemmiyetsiz tadilat ile iktifa etmiştir. 

ketinin muntazamlaşması nisbetinde 
mevcuttur, dini nüfuzu ise her tarafta 
büyüktür. Fakat Fasta elfm derebeylik 
vardır. Bir kabile reisi Sultana hiirmet 
etmekle beraber ınıntakasında kendisi 
ni yegane hakim görür. Fasta ordunun 
mülki idareye faikiyetinin sebebi bu
,dur. 

y . n ada e ı- 935 senesinde radyoda haftada iki 
. ta. Olur erıne cıa: s h~stala • ,defa teganni etmeğe başlamıştır. 
1 k ka··· Ona so ~ gıd:r ve Gladys spora dahi şana olduğu kadar 
l"rı('sh ~andığı pa olar ucret düşkündür. Mükemmel surette golf oy 

Ur b' ra budur . rı l'tııı ll.onı ır §antöz ol ... ;nar, ata bıner. Otomobil kullanır ... Ti-
tıır .. ;nın da pek :;.a~~n yatrolara, sinemalara devam eder ... İp 

, krın kii O~a dahi san uJuk tila halini alan bir merakı vardır: Arka 
dırı1 rr" Çuk karde . . ers arkaya hep elbise ısmarlamak ... Yeni 

~ d Ver<lıt~rrnus. ai'e~~~~n f.e~ yeni elbiseler giymek ... 
lldı:ı ~k V • ın ıkı F'l . k . . k n ,_ azıvette 

1 
ı m çevırme ıçın endisine yapıl-

ıı..._ v "'ı?. k 0 ma ' b" .. t kl'f · .....,11lltı-ıi aı"e . 'l'"deşi leh. mış o an u tu n e ı lerı reddeylemLcı 
bı 

1 
tıin ;rn·~•ir. me olan Gladys nihayet en biivük kum _ 

ad ~ı~:ı 1kte l\0111atında Glad panyalardan biri olan (P~ramunt) a 
tın " er . S ansaz klli~s· dys dahil olmuştu.r. 

1 ·•e ı::·· arkı ın e eı- !)\ller cının falso et- M~hur san'atkar Fred Mak Murey 
llıiı · 1 Ve ı o.ı ll.dact Uvarrak onun ye"ine i e birlikte çevirmiş olduğu (Şampan 
ratı. eSiıt .. ~ .. 

2 
ohır ... o va- Ya Valsi) filmi çok güzeldir. Amerika 

t ~ftaıı. lt~rke;i zo Soprano to- ve İngiltere halkı Gladysi çok tutmak 
• ll ... 1 ı E'l gaşyeder tadırlar ... Yeni girmiş oldug·u sinema 
!l;o~ "ata rde · · · el'Vat'llltaıanır so~~st olarak hayatındaki ilk adımları büyük rom'af 

tn ~ a.ra gid · dıger taraf- fakıyetle karşılanmıştır. 
et Son er Ve ders a- Esmer güzeli olan Gladys siyah ve 
~ I!Qe:a. tiyatro k güzel gözleri ilc herkesi tesbir eylemek 

atlt~it. ···Ve g" .. ttmnanya tedir. Çok şakacıdı.r. En sevdiği musi
ın,ler (!ııtı-a'ı; lvıf'ııhuunun birinde kişinas Toskanini, en scvdi~i muharrir: 
,. b(!ı· ı terak r. Mineapolls R. J...ui Stefenson. En sevdiği kompozi

'~ıılkışıatıle Ave Ma tör: Noel KO\•ard, en sevdiği renkler: 
~l~nır .... Her ta :Kırmızı ve maron, en sevdiği elbiseler: 

gelır ... Şika Tayyör biçimi olanlardır. 

Kızgın sema altında, Sarayda kon • Alman devlet reisinin hedefi Alman
ser, imparatorla geçirilen gece, Haya- yayı Fransaya nazaran 1914 te sahip 
tım babasına, Güzel Matmazel Şrag, olduğu müsavi vaziyete getirmekti. Ma 
Balerin, Tnıksa, Vatansızlar, demki, bugün müstamere bahsi müstes 

Bu filmierin hepsi seçme eserlerdir. na olarak bu hedefe hemen hemen ta
Stüdvolarda bitmek üzere olan bü - ,mC"men varılmıştır, o halde eski oyu -

yük fil~lerden bazıları da şunlardır: nun tekrar başlamasına neden şaşma • 
1 _Aşktan sakınınız .. (Anny Ondra ,lı? 

tarafından). Fasta diplomasi oyunları. hiç değilse 
2 _ Aşk yoluna devam etmez... bakır ve demir madenieri kadar zen -

(Olga Çekova ile Karl Ludvig tarafın· gindir. 
dan). Fas meselesinde Almanyanın bazan 

3 _ Metropol'daki balo (Büyük Mü ileriye atılarak bazan geri çekilmesi de 
zik filmi). hayreti mucip olmamalıdır, çünkü ge-

4 _Büyük §ahit (Dram. Lida Baaro ne bu Fas meselesi mazide Almanya 
va tarafından). için muvaffakıyet ve ademi muvaffa-

5 _ Son Altes'in şantörü (Meşhur kıyeti müsavi olarak doğurmuş bir me 

muganni Cili tarafından). seledir. 
6 _Madam Bovary (Fransız muhar Maamafih prensip olarak şu söylene 

riri Flober'in eserinden. Pola Negri ta- bilir ki, Tanca ile Merakeş arasındaki 
rafından ). menfaatlerini ileri sürebilecek vaziyct 

7 _ Kadın aşkları. Kadın hüzünleri te bulunan bir devlet için Fas müna
(Magda Şnayder - ivan Petroviç tara- sebetile yapılacak hararetli bir müza
fından). kerede daima kazanılacak bir~eyler 

8 - Üstad.. (Meşhur san'atkar E· vardır. 
mil Yanings tarafından). Bu kazanılacak şeyler Fasın içinde 

Fransa Tanca ile İspanyol ınıntaka
sı müstcsna olmak üzere Fasta intiza
mı muhafaza eder. Fakat Fas ayni za
manda Fransanın milli müdafaası için 
esaslı bir uzuvdur. 

Bir emniyet anahtarı 
Fransa Cezayire ayak bastığı günden 

itibaren Simali Afrikayı kontrol altına 
almaya ba'ilamıştır. Klauzel daha 1830 
da Fas Sultanı ile bir muahede akdet· 
mişti. Fakat İngilterenin rekabeti yü ~ 
zünde~ bu sahada sür'at gösteremiyor· 
duk. Inailte,.e ile Fransava Afrikada 
nüfuz mıntakqları ayıran i 904 muahe
desinden son"a nüfuzumuz sür'atle urt 
mava bas1 a dı. 

Bu!!Un Tunustan Merakese kadar de· 
miryolu vardır. · • 

* Dii'fer taraf'an Fasın iktısadi ı>hcm 
miyeti vardır. Bu m('mleket mfldence 
zengindir. Bu<rün ek~r>risi Fnınsız ol· 

(Devamı ı ı inci sayfada) 
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Fransız Başvekili cevabm1 verdi 
M. Bluın Türk - Fransız dost!uğunun bozulmamasına 

ehemmiyet verdiğini ve sancak meselesi için 
bulduğu hal çares!ni bildiriyor 

Paristen gelen bir telgrafa göre Fran
sız Başvekili M. Blum İskenderun -
Antakya meselesi etrafındaki tetkik
lerinden hasil ettiği k.anaati Fransız 

haricıyesıne bildirmi§, ve Paris elçi -
miz Suat Davaza bir muhtıra tevdi 
etmiştir. 

M. Blum'a göre İskenderun-Antakya 
ve havalısinin 192l Ankara muahede
sile haiz olduğu teminatı idame etmek 
kabildir. Bu işi yalnız Sancak hesabına 
Cemiyeti Akvam kendi üzerine alabı
Ur ve yalnız İskenderuna mahsus bir 
yüksek komiserlik idame edebilir. 

M. Blum, İskenderun - Antakya ve 
havalisinin kültürel ve idari imtiyazile 
bu havalinin gayriaskeriliğinin ve İs
kenderun limanından Türkiyenin is -
tifade eylemesinin hakkile temin olu -
nabileceğini teyit eylemektedir. Suri
yenin bu imtiyazata riayeti kMi değilse 

bunu yeni Fransız garantisile ve Millet
ler Cemiyetinin işe fili müdahalesile 
lakviye eylemek mümkündür. 

Nihayet Sancakta kim vali olacaktır, 
ve Sancaktan Suriye meclisine meb'us 
gidecek midir? M. Bulum bu iki mese
leyi pek naı.ik addelmekle beraber 
Milletler Cemiyetinin bu müşkül nok
talara dahi bir bal çaresi bulmaktan 
f!ciz olınıyacağını beyan etmekte ve 
Sancağa dair olarak Milletler Cemiyeti 
Konseyince alınacak kararlara Fran
saca bilakayid ve şart şimdiden muvaf
vaffak olunacağını ileri sürmektedir. 

M. Blum hatimei kelam olarak Türk
Fransız dostluğunun bozulmaktan vi
kayesine en büyük ehemmiyeti atfet
mekte ve kendi tarafından birer hatı
ra olarak ileri sürülen bütün müsliha
ne şeki11erinin hep bu gayeye matuf 
olduğunu tasrih eylemektedir. 

Ankara(1a hikim hava 
( Baştarafı 1 inci c:ayfada l 

zihniyetinden mülhem olacağı hakkın
da burada hakim olan düşünceler hiç 
te lehte değildir. 

Umumi ~aat şudur ki: Bütün iyi 
düşüncelerle ve daima sadık kaldığı -
mız dış siyasetimizin ana hatları için
de ortaya koyduğumuz davada -ki bu 
dava birinci derecede bir rol oynadık
larmda şüphe edilmes imkanı bulurum 
yan müstemlekecilerin Fransa Dış Ne
zareti tarafından bir çıkınaza sokulmuş 
bulunmaktadu -i~ başına geldiği gün
den beri ileri iikirli bir devlet adamı 
olduğunu gösteren Fransız hükumet re 
isi Blumun araya girmesile bir hal su
retine varılacağı şüpheli değil, hemen 
hemen imkansız olduğu merkezinde -

,sız taahhüt ve vaztelerinin yapılması
nı temin etmekle kalmamışlar, mem1e 
ketlerini ağır mes'uliytler altına sok · 
muşlardır. Son dakikada sağa mensup
ların ihtiraslara ve dar görüşlere ga -
lebe çaldığını ümit edelim. Eğer Ce
nevrede sulhü sevenler varsa onların 
hiç olmazsa Sancak davası kadar bariz, 
mütebellir ve itiraz götürmez hak da
valarının sulh yollariyle temin oluna
bilmesi mümkün olduğunu göstermek 
fırsatından istifade edeceklerini zanne 
delim.» 

Vekiller Hey'etinde 
Ankara. 19 (Hususi muhabirimiz -

den) - Vekiller Heyeti geç vakte doğ 
ru Başbakan İsmet İnönünün riyase -
tinde toplanmıştır. Dün bildirmiş oldu 

dir. 
uulusun,, makalesi 

· ~um gibi Sancak meselesi etrafındaki 

Bugünkü UJusta ~Konseyden önce» 
başlığı altındaki yazı Ankarada hakim 
olan bu havaya bütün manasi1e tercü
ınan olmaktadır. Bu başyazı Milletler 
Cemiyeti misakının pek meşhur olan 
1 1 inci roaddesile Cenevrede bu aym 
yirmi birinde yapılacak olan konsey 
toplantısına gitmiş olan Sancak işinin 
Milletler Cemiyetinin bir türlü hallo
lunmıyan demirbaş meseleleri arasına 
sokulabilir bir dava olmadığı , şimdiye 
'kadar anlaşılmış olsa gerektir, denil -
mekte ve şu cümleJerle bitmektedir= 

cBir yandan Sancak Türklüğünü im 
ha e•rnek isteyen suikast, diğer taraf
tan Türklere karşı her gün daha bariz 
bir tecavüz manzarası almaktadır. Sö-

! memurJan Sancakta sade Fran 

Türk noktai nazarını tesbit eden teklif
Ierimize karşı olan Fransız teklifleri -
nin Fransa harciyesi tarafından bugün 
Pariste büyük elçimiz Suat Davaza tev 
dii beklenmekte olduğuna göre heyeli 
vekilenin bu toplantısında Fransız ce
vabmın tetkik edUdiğine muhakkak na 
zarile bakılabilir. 
Fransız cevabının ihtiva ettiği esaslar 

etrafında şu dakikaya kadar hiç bir sı 
zıntı yoktur. Bu teklillerin mahiyeti 
hakkındaki haberlere daha ziyade ya
nn murahhas heyetimizle Fransa be -
yetinin Cenevrede yapacakları ilk te
ması müteakıp intizar edilmesi lazım 
gelmektedir. 

Hükumetin bir tebliğ ile bu esasları 
bildinnesi beklenebilir. 

Adil 

Müşahitlerin gözü önünde Arap ve 
Ermeniler Türk evlerini yağm.a ettiler 

(~tarafı 1 inci sayfada) 
ma etmişlerdir. Bu hal müşahit heyet 
tarafından gürülmü!'ltür. 

İki Tiirk genci öldürüldü 
Müzahitler dün İskendert!ndan An

takyaya dönüşlerinde sokakta Arap po 
lisieri tarafından tabanca ile öldürülen 
Antakyanın ileri gelenlerinden iki 
Türk gencinin ölümlerine bizzat şahit 
olmwılar, bunu bir rapor halinde tes
bit etmişlerdir. 

Bin Anp ıo.Jayabildiler 

_ .... SON POS'JA: , 

Bir hizmetçi idrehanesinde 
neler gördüm 

(Baftarafı 6 mcı sayfada) 
sizin ticarethaneniz alsın diye. İki lira 
da depozito yatınnıştım. 

- Teşekkür ederiz ama, iş te aranın 
ca hemen bulunmaz. 

İş arayan Madam, beyaz Ruslardan 
mış. Tabii her beyaz Rus kadını gibi 
bir Kontes. 

Bolşevilderc~ uzun uzadıya beddua e
derek söze girişti. PetTograttaki saray 
larını ballandırdıktan sonra İstanbula 
nasıl geldiğini, gelir gelmez mücevher 
lerini satıp lüks otellerden birine ne 
suretle yerleştiğini, parası bitince bir 
yüksek İngiliz ailesine vekilharçlığa ne 
şekilde girdiğini bir solukla anlattı .. 
Büfeyi muhafaza eder, garsonlara ne
zarette bulunurmuş. 

- Düşünün ki bunlan ben bir mes
lek olarak öğrenmiş değilim. Bizim ai
lenin sarayında .. iHih. 
Baktı ki pek kulak asmıyorum. Çan

tasından bir sürü kağıt çıkardı. Bol dan 
telli de}wlte elbiseler içinde güzel bir 
kadın. Madamın gençlik resmi imiş. 
Bir başka sararmış fotograf. Levent 
bir Çar zabiti, göğsü, kolları, omuzları, 
baştan ba§a nişan ve sırma içinde bir 
hüsar kumandanı. Bu zat ta kocası 

imiş. 
Arkadan bir tomar, kirli, eski fotoğ

raf daha çıkarınca tahammülüm büs
bütün tükendi. 

- Anlıyorum ve inanıyorum Ma -
dam La Kon tes! dedim 

Güldü. Dehşetli memnun olmuştu. 
Çantasından çıkardığı rusça bir gaze
teyi bir müddet süzdükten sonra yann 
tekrar uğramak üzere yola çıktı. 

Yer altında 45 sene 
(Baştarafı 7 inci sayfada) 

Sana, birdenbire garip görünecek bir 
hikaye: Bu kadın madenci bir gün ocak 
ta kayboldu. Aradılar, taradılar, bula
madılar. Bir gün sonra kör bir baca
dan yeraltı işçisi Gülsurnun sesi duyul
du: 

- Kurtarın beni uşaklar! 
Diye in.liyordu. Koştular. Gülsum 

kadının sesi, kör hacanın tabanında a
çılan siyah bir del ikten geliyordu. He
men ip salındı. Gülsum Hatun yarı ölü 
vbe yarı diri kurtarıldı. 

Meğer, Gülsum kadının işlediği ha
canın tabanı çok eskiden işlenmiş, baş
ka bir hacanın üstüne rastlıyormuş. 
Kazıla, kazıla ineelen zemJn çökmüş 
ve Gülsum kadın metruk hacanın di
bzine yuvarlanmış ve bayılmış. 

Koca Gülsum abla, madenciliğin ko
ca anası. 

Spor hagatımızda 
Yep yeni bir hadise 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
Dün bu hususta bazı Galatasaray

lılarla görüşen bir muharririmize ~u 
sözler aöylenmi~tir: 

- Fenerbahçe ile Gün~in profes
yonel olacaklarını biz de duyduk. Böy
le bir şey Galatasaray için kat'iyyen 
va~it değildir. Fenerbahçenin ne şe
kilde hareket edeceğini bilmiyoruz, 
Fener profesyonel olduktan sonra a
matör takımlarımızia lik maçları yapa
mıyacaklarına göre, spor temaslarını 

daima ecnebi profesyonellerile yapına
ğa mecbur olacaklardır. Fenerbahçe 
bugün amatör olduğu halde oyuncu-
'larına yardım şeklinde paralar veriyor
du. Demek oluyor ki bundan aonra 
yardımlarını maaf ~kline kalbedecek 
ve sporculuğu da bir meslek haline 
sokarak amatörlüğün kayıtlarından 
kurtulacaktır.)> 

* Sporun ilerleyebilmesi için profes
yonelliğe doğru gitmenin lüzumu hak
leında bir takım mütaleaların ileri sü-

Halep, t9 {Hususi) - Antakyada 
Türkler tarafından yapılan 60 bin kişi 
lik muaz.zam te7.ahürata mukabele ol
mak üzere Araplar tarafından yapılan 
nümayişe bütün gayretiere rağmen bin 
mü.şkülatla toplanan ancak 1000 tane 
Arap. askeri kışlanın önünde toplan
mak suretiJe iştirak etmiştir. Ellerin
de d"ha önceden mahalli hükümet ta
raflnr"n bezler üzerine yazdırılarak 

._ _______ .._ _____ _. rülmüş olduğu hatıralardadır. Haber 

doğru ise Fenerbahçe ilk defa bu tec
rübeye atılmış bulunuyor. Yaptı i• 
tecrübenin Fenerbahçeye Ve memle
ket sporuna faydalı olmasınl temenni 
ederiz. 

- bazı.. •ınlan b..,yraklar verilrni~ti. Nü 
mayı ·hiç bir T~rk iştirak etmemiştir. 

Tevkifler 
H ı, 19 (Huc;usi) - Miişahit heye 

ti ile -ijrüşen Türklere tercümanlık 
yapf•- :~in l!fıva. yanlış tehirJ..erde bu 
lunrr tur. d"w• Antakv~oa teYkif edi 
len 1'1fmduh Pı'cl ayın 1 S inde Kırık 
bana efyedi'm:stir. Bekir Civelenk, 
Hasarı Basri, 1ich~t Sait, Arpacıoğ
lu F~ •l ve on:u Ali tevkif edilmeK u
zere a. anmaktadır. 

Fransa ile Iranın 
Arası açıldı 

<Bat tarafı 1 iDd sayfada) 
Bu gazeteye göre, Inn Şahı Paris

teki elçisini T ahrana celbetmit ve bey
nalmilel Paris sergi$ine Iranın i,tiraki 
hakkındaki muvafakatini geri almıştır. 

Bunun sebebi olarak bir Fransız 
mecmuasında çıkan ve Şah tarafından 
şahsına karşı bir hakaret telakki edi
len bu yazı gösterilmektedir. 

Iran elçisi pazartesi a.kıamı Paris
ten hareket etmiştir. 

-----------------
Irandan dön~n 
Hey'etimiz Irakla 

(Bqtarafı 1 iDei sayfada) 
tadır. Hey'etimiz, Bağdatta Irak hü
kumetile de temaslar yapmaktadır. Bu 
meyanda dört taraflı Türkiye - lran -
Irak - Efgan muahedesinin imzası ta
rihinin de ko!J,.'!tulmakta olduğu haber 
alınmıştır. ; 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) tediler, ben razı 
zı bir ay evvel salıncaktan düşerek, münakaşalardan sonra 
mangalda bulunan fasulye tenceresi - çocuğu verdiler ve: '-
nin üzerine döküldüğü, vücudunun - Bakamazsan, çoC 
muhtelif yerlerinden yandığı ve hiç ı kaza gelirse mes'uliYet 
kimseye haber verilmeden Şişli Çocuk dediler. Ben de bunun 
hastahanesine yatırılarak bir müddet net imzaladım ve 
hastahanede kaldıktan sonra, yaramaz 
lığından ötürü alınarak eve getirildiği 
ve bugün de çocuğun öldüğü vaki mü
racaattan aniaşılmakla ilah ... » 

Biz bu raporu dereettik ve altına da 
kendi mülahazamızı yazdık ve dedik 
ki: 

eBu havadise inanmak istemiyoruz. 
Polisin verdiği raporlara itimat etmek
le beraber bir yanl~lığm mevcut olma 
sını can ve yürekten dileyoruz. Eğer 
iki yaşındaki bir çocuk yaramazlık ya
pıyor diye hastahaneden çıkarılrnUlsa, 
iki yaşındaki çocuğun yaramazlığın -
dan rahatsız olanların hepsini tıp mes 
leğinden uzaklaştırınalıdır ve çocukla 
rın hayatiyle ödenen bu zihniyetin, e
ğer mevcutsa, kökünden yok edilmesi 
lazımdır. •. 

dedi. . 
Muhterem VekiliJ1llZt 
Hiç şüphe yok ki 

tımız, bir hastahane 
evlat üzerinde haiz 
hakkından fazlasını 

barla hastahaneyi tut: 
mize artık imkan yok 
Yalnız ~ hadise ~ 

göstermektedir ki, c 
yet hakları, masuın edir· 
rile de ödenebilmekt bit 
bu hadiseyi değil de ı9rı 
meşru bir eviadını n:ıı 
·,m. Bu kadın böyle ıı 
lık haklarına istinade 
rusunun ölümüne de 
ala gizli bir cinayet 
bir suretle de mes'ul 

* Bugün ortada fiilell --~-.... 
Bugün, küçük Hamiyetin ölümüne dır. Yasama imkfınıP• 

ne kadar müteessirsek dünkü verdiği- bir çoc~k ölmüştür. 
miz havadisin de ümit ettiğimiz gibi nin mes'uliyetini . 
yanlış çıkmasına o kadar memnun ol- annenin mes'uliyeti.Jll 
muş bulunuyoruz. mecburiyetindeyiı. ıe 
Yazımızın gazetede intişar etmesile Çocuğun hayatı, ~e 

beraber, derhal tahkikata geçmiş olan üzere iken, cahil bı.r 
Sıhhiye Müdürlüğü bize şu cevabı ver· imza mukabilinde bi! 
di: temlik edilmemel.~d~· deıl 

- Çocuğu hastahaneden annesi ken- Cahil analar yuıun ~ 
di rızasiyle almış, ve bütün mes'uliye- rm sayısını siz bizden 
tinin kendisine ait olduğuna dair bir de lirsiniz. . 
kağıt vermiştir. Binaenaleyh bilgiSiS 
Diğer taraftan başka bir arkadaşımı- her gün yok yere ö1~P ı,ıı 

zı Hamiyelin annesi Neziheye gönder nnın kurtarılması içiP 
dik. O da Sıhhiye müdürünün söyledik de doktorlara veli .,e 
lerini teyit etti ve= veren bir kanunun 

cHastahanede bir müddet çocuğum- ket sağlığı için çok 
la beraber yattım, sonra beni çocuğu- Ve bunu Sıhhat 
ma süt vermiyorum, diye çıkarmak is- liyoruz. ____.-

·•• 
arama 
netice 

Memlekette maden 
şimdiye kadar ne 
(.Qqtarafı ı inci SQfada) Bursada Orhaneli __ ·,.',~ ..... -._ 

gayesile teşkil edilmiş olan cMaden diz, Balıkesirde 
Tetkik ve Arama• enstitüsü, kuruhı~u Akhisar sahaları ise 
tarihindenberi geçen bir buçuk senelik müştür. 

A-f .lt 
Antalya vilayetin~e d8 

sındaki asfalt made~ı r 
zamanda tetkika . d~ii 

bir çalışma devresi içinde çok değerli 
neticeler almıştır. 

Maden tetkik ve arama enstitüsü, ya
rın için büyük ümitler veren bu kısa 
çalışması içinde şu işleri başartnı§tır: 

Morgul ve Kvarsan bakır madenle -
rinden Kvarsan madeninin arama a -
meliyatı ve kat'i etüdleri bitmiş ve iş
letmeye devredilmiştir. 

Morgul madeninin ise, arama ameli
yaL_ ve kat'i etüdlerine devam edilmek
tedir. 

Kebon, ""lolgardağ, Gümüşhacıköy 
kurşun - çin.~• .nadenleri arama ame-
liyatı devam etmektedir. • 

Guleman krom madeni arama ame
liyatı ve kat'i etüdleri bitmiş ve işlet
meye devrolunmuştur. 

Göynük antiman ve Kastamonu vi
layeti dahilindeki Ta§kömürü maden -
lerinde kat'i etüdlere ve arama ame -
liyatına devam olunmaktadır. 

Petrol aramalan 
Mardinde Midyat ve Tekirdağında 

Şarköy civarında yapılan petrol ara -
malarında da şu netice alınmıştır: 

Bunlardan Midyattaki petrol saha -
sında arama ameliyatı bitmiş ve bunun 
işletilmesine imkan görülmemiştir. 
Şarköydeki sahada ise, arama ame

liyatına ve kat'i etüdlere devam edil -
rnektedir. 

~,.....Jaalu 
İstikşafları yapılan madenler tun -

lardır: 
Petrol: İlk fırsatta aramıya değer gö

rünenler: Mardinde Gercüş, Edirne ve 
Çanakkale vilayetlerinde Kqan, U -
zunköpr~ Anafartalar ve Arıburnu sa
halarr ile, Adana merkez kawmda. 
(Bu sonuncu noktada halen jeofizik is
tikşaf yapılmaktadır.) 

Münasip bir zamanda tetkika değer 
görülenler de Gaziantep ile Urfa vi • 
layetleri merkez kazalarında ve Te -
kirdağ, Kırklareli viHiyetlerindeki sa
halardır. 

Hakkari Merkez, Siirt Beşiri ve E -
ruh, Van Murdiye kazalarındaki sa -
halar üzerinde ise petrol araştırmala ~ 

rma devam edilmektedir. 
fnegöl sahası, uzak bir fstikbalde bir 

tetkik mevzuu olarak görülmü~ür. 

Kömürler ve Bıt ~ 
deki istik.şaflara da de 
dir. 

Kastamonuda 
mürü sahasının ın 
tetkik edilmesi fa~~ 

Ankara vilayeti.Jl 
Malatya merkez 
sahaları üzerinde ilk 
pılacaktır. 

Sivasta Divriği 
ayni vilayette Hafik ~ 
cik sahasının da an 
halde tetkik mevzull 
bit olunmuştur. 
Bunların haricinde 

lan yirmi üç linyit 
görülmüştür. 

ı 936 da bafbca 
M.T.A 

içinde istihsal 
hakkında verdiği 
senenin son iki ayııı' 
riç, 1 O aylık könıür 
1,985,863 tondur. aı 
nu dış ve 545,442 toJJ 
satılınıştır. 

Krom istibsalitın' 
dış piyasayc;. satılall ı-. 
ma karşı geçen yılJJS ~ 
2,169,410 lira kı~s jjJ 
krom satılınıftır .. ~.t1 Jl 
düşen ihracat UllJ'--
idL 



Iki lisan 
Ku~uya girdi: 

-Bu papağan 

kaç lira> 

-Dört yüz 1 

- Çok pahalı .. 

- Hiç pahalı de-

S.Yfa 11 

Sporumazun bugünkii vaziuetl 

Türkiyede spor yok, fakat 
. spor kurumu var 

-···(Battarafı 8 inci aayfa~da) 1 ~-lerliyor ... Tlirk futbol~ .Balkanl~~da 
kendi için IM!r şeyi yapmaga mecbur on safta bulunuyor ... • gıbı teYler soy • 
olduğunu tabü görür ... Ve neticede at- lemek yersiz i1Jrurlanına olur. 
Iet kuruma itaat etmez ... Kendi başına Diğer cihetten, ecnebi temaslarda 
istediğini yapar.. Kurum kendisine başarıyı nihai bir hedef olarak almak. 
biraz nasihat verrneğe kalkarsa, koşu büsbütün başka bir taraftan, fena ne • 
koşınaz.. Seyahatte, kurum kendisine ticeler veriyor. 
ne için gece geç yattığını sorarsa, gü - Türk milli atletimı takımını ele ala
ler ... Veya ertesi günkü trenle mem- lım . Bir memleketin milli atletizm ta~ 

ğil bayım siz onu lekete döneceğini söyliyerek kurumu kımını teşkil edenler. o memleket genç .. 
yakından tanımıt tehdit eder... liğinin cçiçeiiıt demektir .. Eunun için 

~~Ltt~~iJ Spor teşkilatı spor propagandasını bir amatör atıetin eaJelili. milli takım« 
. olsanız... ecnebi temaslardaki başarıda arar. Bu seçilmektir. 

gayetle tabiidir .. Ortada bir takım mil
li heyecanlar olduğundan, ecnebi te .. 

- İki llsanı mü- maslar ehemmiyetli ve cazibelidir. 
ternmel konu~ur. Milli bir !ut~l takımımız~n .. Balkan-

. . larda yaptıgı bır turnede butun mil ~ 
- Iki lısan mı) · Jetleri yendiğini farzedelim. Bu mu -

- Şimdi lNma bef lira verlnell .. Ofurslm? · E t biri türk vaffakiyetin büyük bir milli ebemmi-
- Cömert bir koca. - ve ' yeti yoktur. Çünkü, memlekett€ top 

Bizim milli takı..ma. a4am yokluğun .. 
dan · ve ecnt1ti temaslarına girme~ 
mecburiyetinden, herkes alınır. Bu .. 
nun için takım uale.rm.ID memleket 
gençiiiinin •çiçeği• olduğu şüpheli 1 
dir .. 

Aruıra içintie buluılduiwn mill! 
takımımı:ıti, ıııporcu acluu hakkile ta
şıyabilecek ancak 5 kişi IHılabildim ... 
Yarısından fazlası ayıf dcutlu ve za• 
yıf karakterli ela• bir takım nasıl bir 
milli takım an'aıı85i kurabUfr?.. Na • 
sıl amatör ~ir atıetin sa,.est olabilir? .. 

- Ya elli lira verinen? ce, öteki kendi lisa~ arkasından koşan dört yüz, beş yüz ki· 
- Budala bir koca! nı : Maderzadı. şi arasından iyi futbol oynıyan, nisbe-

'lqtll;;:ı-..:-..,;::::==.=:~=~---------------:.-___ ..::,:...:,:.:,::;____ ten gürbüz yirmi kişi bir kampa alın • 
d

0
atu llhbl BiriDel mış, aylarca çalıştırılmış, fevkalade 

L· rtıun e . şartlar içinde yaşatılmıştır .. Böyle bir 
Ir ~- do Vınde idim; dostu .. - Hayvan at imtihanında birinciliği hadise karşısında cTürkiyede futbol 
Oh...... . atu da orad 'd' kazandım • ... IIIJorcftı Bi a ı ı .. ya-

Fasın kıymeti nedir ? 
( Baştarafı 9 uncu sayfada ) 

mak üzere Fas ta yüz bin Avrupalı ya

Ziraat bahlalBri 
~). . 

. ır ~ık. k.ulağıma -Ne aordular) 

<J·~• •izin ... s· lfleri ç lt ~gınızda oturan 
~ llaıı) E o KUzel değil mi} 

arkına vardınız} 
. güldüğünü işitiyo-

* ........... 
•o:yJ ... .l·ı 

q,JJ er · 
aklın fik. . ~ · 

• rın rakı kadehin-
}f 

•rat ett'. • 
~ ı. 

n gayet iyi biliyorum. 
'-vdarıncaya kadar her ka

t ıta ar · · 
Qır-t ıçtım. Kadehte bir 

llıadını. 

* Lttten ' 
tl' ( ınde 

~ tntri... ~anmanuş bir sigara 
-..ın 0 .. 

:Y lrttte nun e gitti: 
tiilir n !~ ateşinizi uzatmak 

tnıaıni:z:.} 

- Şemsiyemin altında yalnız dön• 
mek INına ~·k rüç gelecek.. 

- Müteessir olmayın, arap dadı • 
DU dönüşte yaamıza katanm. 

--. ........... _ ...... --....... ·-················_. .... 
hJ••m•ttuD 

Doktor eve gelmifti. Kaynanayı 
muayene ederken diline baktı: 

- Diliniz fena değil. 
Evin erk e ii doktora döndü: 

- Şaftım. 
- Niye pttınız > 
- Bunu timdiye kadar hiç kimte-

nin söylediiini duymamıştım da. 

* Kavga 
Kadın koca•ına kızmıttı: 

- Bütün pzelliğimi senin uğrun
da feda ettim. 

Dedi, k~ da karıama kızmı~tı; 
oda cevap verdi: 

- Ben de bütün paralarımı senin 
güzellenmek jçin aldığın boyalar ui
ıunda kaybettim. 

* fftçlll zawauı 

-Bir ineğin kaç ayaği vardır, dedi
leı-, ben de üç dedim. 

- Demek bu cevabla birinciliği ka
unchn öyle mi ) 

- Evet, çünkü öteki arkadaşlarım, 
aynı auale, iki, cevabını verdiler ı 

şar. 

İspanyaya gelince 
Eski zamanlarda İspanyanın da Fas 

sahHlerinde eski menfaatleri vardı. Fa 
kat Amerika muharebelerinde donan ~ 
masımn mahvoluşu bu menfaatleri ek * sil tti. Fransa ile ı 904 ve 19 ı 2 de yap
tığı mukavelelere göre bugün hükmü 

Rlye sordaaaz-ı Ceuta ve Melila etrafında 28,469 kilo
metrelik bir toprak üzerinde caridir. 

Genç kız genç erkeğin hoşuna git- . Bugün İspanyol Fasına hakim olan 
mişti. Gider yar General Franko bu iki noktaya Alman-

Genç erkek de genç kızın hoşuna yayı yerleştirebilir. Unutmıyalrm: U -
zun çap1ı toplarla bu iki noktaya ha -

gitmişti. O da gider ya! kimdir. Fakat Fransa ile İngiltere Ge-

(Ba~tarafı 1 ma a7fa4a) 
yunlar için 308 pm lwsaplamalıdıl' 
Mesela 350 kil() plen bir ineğe günde 

~~~ = l.fOO ıram ftl'llirse tam ka 
rardır. 

N ilisarda M. lt. 

ı 
Çütçi ı 

ı 

cÇeltik ~raatb baktında ıtacıP Z11amD 
bir eseri vardır. Ankarada ziraat mektebl me. 

zunlan cemiyelinden )'üa k\lruş mukabllln· 

de tedarik edilebUlr. ~. 

Mü~küllerinbi tılse 

vereUm. 

--------------------------manyanın karşı sahile yerleşmesini ~ 
te m ez. 

Genç erkek. genç kıza sordu: ne ral Franko hükUmetini tanımamış - * 
_Benim kanm olur musunuz) !ardır. 1 Almanya harpten evvel Fransanın 

j 'lt --;.. vaziyeti J;'as menfaatlerini hiç bir zaman tanı• 
Genç kız da, genç erkeğe sordu: ngı e.~....... ~o· 

İngiltere bizi Fasta elleri serbest bı· m?.ill~lı. Her vakit bir pazarlık mev " 
- Kuru fruıulyeyi sever misiniz} rakmıştır. Fakat Fasm karşısındaki Ce zuu yamıştı. Bugün yaptığı, yapmak is• 
_Niye sordunuz} belüttank ile candan alakadardır. Al- tediği oyun gene budur.• 

- Ben başka bir şey pişirmesini 

bilmem de. 
-···· ... -· ... -····-----·-·-·····--·------- _SATIŞ 

Istanbul Dördüncü 
İLA N I 
• 
I cra 

, 

Memurluğundan: . 
22144 Ikraz numarasiyle Sabiha tarafındaa bwç alman ( 240 ) lira 

mukabilinde Vakıf paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup 
tanıamma yeminli üç ehli vukuf tarafmdan ( 500 ) lira laymet takdir 
edilmiş olan Bostanoda Cesriderbent meYkiinde 93/57 namaralı tarkan 
Abdülkadir bey ile Seniye H. kötk ve bahçesi garbeo Avadil ağa, 
tarlası, timalen Behiye fL ve Abdülkadir bey tarlaaı, ceııuben yeni 
küpt olunan tarik ile malıdut bir evin tamamı açık arttırmaJa konmuttur. 

Evsafı Umumiyesi: 

- Şair Necminin iki gözü ama idi. 

Zemin kat: Zemini karosiman bi; sabanlık, bir sofa, gusulbaneli 

bir oda, merdiven alb ve aarnıç olup baraphr. 
Birinci kat: Bir sofa üzerine birinde yiildi olan ~ oda ve helayı Ne zavallı deiil mi? 

-Evet. 
- Zavallılıiının aebebi malum t 
- Evet, şairdi. 

_ Bugünlerde kocanla iyi geçindi
iin belli Tabak bardak almaya ıü

tijin yok da .. 

BUIJIIII 
Tüccar, katibini çağırdı: 

- Çalıtma tarzından çok 
memnunum, dedi, seni ken .. 
dime ortak yapacağım. 

Katib boynun u bük tü: 

- Ben size ne yaptım da 
bana bu fenalığı edeceksiniz .. 
maatımı yarı yarıya indirın 

razıyım .. Biliyorsunuz ya, ço
luk çocuğum var ... 

* 
Dlfladiiii8J 
- Canının sıkıldığı yü -

zün<fen belli. 
-Evet. 
- Alacaklılarını mı düşü-

nüyoraun} 

- Kocasa ölen bir arkacfatmıı ta%i yeye ~iim 
ip.ı saçlanmı siyaha boyattım, döniişte JeDe uıra • 

- Eskileri hayır, fakat şim, 
diden aonra bulacaklarımı dü· 
tünüyorum. 

nm, tekrar sarıya boyaruıııs. 

müştemildir. Binanm iki yan kaplaması ve içinin bağciadı sıvalan 
esulı tamire muhtaçbr. 

Um um Sab8Bl: 459 metre murabbaı olup bundan 55,5 metre mu· 
~;.....----

rabbaı bina geri kalanı bahçe olan mezkür evin tamamı açık arttu-
maya konmuş olup şartnamesinin 8/2/937 tarihindea itibaren daire
mizde herkes tarafından görülebileceği gibi 8/ J /931 tarihine mG
aadif Pazartesi günü saat 14 (on dört) den 16 (on alb) ya kadar 
dairemizde açık artbrma ile aatılacakhr. Artbrma bedeli mohammen 
kıymetinin yüzde yetmiJ bepni bulmadığı takdirde ea son artlıramn 
taahhüdü baki kalmak üzere 2.i 1 3/ 937 tarihine mtiMdif Salı günli 
saat 14 ten 16 ya kadar dairemizd.e ya pılacak olan ikinci arttırma
aında gayrimenkul en son arthraoa ihale edilec,.ktir. Talip
lerio muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesini -.eya Milli bir Bankanın teminat mektubunu blmil bulunmalan 
lAzımdır. Milterakim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tP.nvirat 
ve tanzifat rtmJmu ile deliAliye sabş bedelinden tenzil olunur. Taviz 
bedeli müfleriye aittir. 2004 numaralı İcra ve IflAs kanununun (126) ncı 
maddesinin dördüncü fıkr& ;ma tevfik an bu gayrimenkul üzerinde 
ipotekli alacaklılar ile diğer alikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu baklarını ve buusile faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilAn 
tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müabitelerile bUdi.r
meleri, aksi halde baklan tapu sicillerile sabit olmadıkça aabş bede-
linin paylapnasındu hariç kalacakları cilıetle alikadaranm işbu mad
denin ~ezkür ~rasına,... göre b areket etmeleri ve daha fazla malıimat 
almak ısteyenlerın {)34/5519 cosya numarasıle müracaatlan ilin olıuıur. 

(348) 



12 Sayfa SON POSTA 

POKER 1' ve ondan mOtevellld bnŞ 
feder . .MİDE ve bn 
boşalhr. Son derece 

Tıraş bıçağı yerine başka 
bir bıçak verirlerse 

aldanmayınız. 

Israrla POKER PLAY 
Tıraş brçakfarmr isteyiniz. 

~=------a.----~------m. ............... , 
Avrupaya talebe 

gönderiliyOr 
M aden T etki k ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğü nden : 
Müsabarl:a 

Talipleri n 
günleri 
dikkat 

uzatılmıştır 
nazariarına 

1 - «20» maden mühendisi ve u 1 On jeolog yeti,tirmek üzere mu
baka ile Avrupaya ((301) talebe tahsile gönderilecektir. Isteklllerin ~ağı
daki prtları haiz olması lazımdır. 

A - Türk olmak. 

B - Maden ocaklarında çalıtabilecek kabiliyelle ve aıhhati tam 

olmak uaıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.>> 

C -Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerinden biri· 
Aini okuyup yazabilmek. 

D - Y &fl 18 den &fağı ve 25 den yukarı olmamak. 
2 - Maden mühendisliği için müsabaka imtihanı 26 tubat 1937 ve 

jeologluk için 2 mart 1937 günlerinde Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 

yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanlarında kazanınıt olmakla beraber 
gönderilecek talebelerio ihraz ettikleri derece itibarile Maden mühendisliği 
için ((20n ve jeolı:.r~ık için ulOn arasında bulunmak tarttır. 

3- Maden mühendisliği için imtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, 
fizik, kimya ve yukanda yazılı dilterden birinden. 

4 - Jeol.:.gluk için imtihan: Riyaziye uhendese, cebirn hayvanat, ne
batat, jeoloji, fizik, kimya ve yukarıda yazılı dillerden birinden yapıla· 
caktır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar mec· 
buri hizmete tabi olduklarından, bu husu'st'a mükellefiyetierini tevsik etmek 
üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil göste
receklerdir. 

6 - Maden mühen· Son müracaat 20 Şubat 937 Cumartesi öğleye 
disliği için : kadar, 

Sıhhi muayene 26 Şubat 937 .Cuma 
İmtihan 27 Şubat 937 Cumartesi 

Jeologluk için : Son müracaat 27 Şubat S)37 Cumartesi ö~leye 
kadar 

Sıhhi muayene 1 Mart 937 Pazartesi, 
Imtihan 2 Mart 937 Salı 

Günleri olarak tesbit edilmittir. 

Tatipierin nüfus büviyet cüzdanını, hüsnühal varakasmı, mektep taha· 
delnamesini veya bunların tesdikli birer suretlerini 4 kıt'a fotograf ve di· 

1\endine beyhude yere 
eziyet ediyor ı 

GRiPiN 
Varken ıstırap çekilir mi ? 

BAŞ, DiŞ 
A~rıları 

ve Uşütnıekten mOtevellid bUtUn 
a~rı, sızı, sancılarlll nezleye, ro

matizmaya karşı 

GRiPiN 
Kaşelerini tecrObe ediniz. 

. ~abında günde 3 kaşe alınabilir. 
Radyolin Diş Macunu fabrikası

nın m1ltehassıs kiT'lyagerleri tara
fından yapılan GRIPIN her ecza
nede vartlır. 

KA ·y 1 P 
O~lum Fahri 20 

ay önce Adapaza 
rından ayrılmış .. 
tı. Kendisinden 
şimdiye kadar 
bir haber alına • t 
mamıştır. Gören 
ve bilen varsa a~ 
şağıdaki adres~ 
bildirdiği takdir ~ 
de memnun edile 
cektir. 
Adapazarının Aziziye mahallesin -

den babası Muharrem. Annesi Hatice 

Denizyolları 
IŞLETMESI 

Ac:enteler:: Karaköy Köprübatı 

Tel. 42352 - Sirkeci Mühürdarzade 
Han Tel 22740 

... --·· Mersin Perşembe 
Posta s• 

21/1/D:n PERŞEMBE günü saat 
1 O da Galata nh tırnından Mersin 
postasına kalkacak olan «GÜ
NEYSU» vapuru yalnız bu sefere 
mahsus olmak üzere gidişte ila
veten Alanya, Anamur ve Dört
yola da uğrayarak Payasa kadar 
gidecek, dön üşte keza ilaveten 
Taşucu ve Anamura uğrayacak

tuz olup MÜMASlL MÜS 
DAN DAHA ÇABOK. 
L.\ Y, ve DAHA KA'l"I 
rneklerden sonra nlıınrsa 
Llöf, MIDE EKŞIL1K ; 
LARU,ll giderir. Mll>E \ 
LAIU ALIŞ'UHMAZ. 

A~ızdaki kokuyu ve 
der. MAZON isim ve 
sına dıkkat. ,P 

KUçOk şişesi çıkmışbr, 
şişesi ekonomiktir. 

---------------------------------~ 
Türkiye İmar Bankasından : 

Bankamızın ı 936 yılı hissedarlar um um heyeti toplantısı i~aıt 
ran ile 15 Şubat 937 Pazartesi günü saat 14 de İstanbul Yenı 
kasında imar Hamndaki Banka binası nda adiyen yapılacakt~ 
girmek için mezkur tarihten en az bir hafta evveline kadar ge~ 
gerek vekaleten yüz elli hisseye sahip olanların hisse scnetl 
tevdi ile karşılığında makbuz almalan rica olunur. 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER: 
1 - İdare Meclisi ve Mürakıp raporlarının okunması, . 
2 - Bilanço, kar ve zarar cetvelleri ineelencı ~k İdare MediSo 

metinin kaldırılması, 
3 - 1936 senesi kazancının nasıl dağıtılacağı, 
4 - ~ürakıplerin seçilmesi ve ücretlerinin tayini, 
5 - Idare Meclisi azalarının toplanma ücreti. 

Tiirk. Memuru Aran 
Şehrimizele mali bir müessese için tercüme ve yazı · ,ıli' 

nılmak üzere bir Türk memura ihtiyaç vardır. Şerait ,uııl ,Jit, 
Askerllğini bitirmit olacak ve 27 yaşını geçmit olrnıY d 

ya yüksek ticaret mektebi mezunu olacak veya buna rnuaDP 

lunduğunu imtihanla isbat edecek, Almanca ve Türkçeye h" 
mütekabilen tercüme yapabilecek derecede vakıf olacaktır. 

Bu evsafı haiz bulunanlardan F ransızcayı da bilenler 

Yukanda yazılı tartlan haiz bulunmayanlarm müracaat 

racaatların İstanbul posta kutusu 176 (B. Ş.) rumuzuna 

pılması ve bir fotoğraf raptedilmesi. 

Deri ve Barsak artırma ilanı 

Türk Hava Kurumu 
Şubesinden: 

Kurban bayrammda tetkilatımız tarafından toplanacak cJ,, 
lar pazarlık suretile ayn ayn arttırmaya konmuttur. 

Şubatm üçüncü çartamba günü saat on birde fiat değer 
si yapılacaktır. Istekiiierin tartnarneyi görmek üzere 
miz Merkezine müracaatlan c<254» 

Teminatlı 

ARLO lekçelerini son müracaat tarihlerine kadar Ankarada M. T. A. Enstitiisü 
Genel Direktör]üğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin e
dilmit olan günlerden öğleden evvel Bay Hasan apartımanmdaki Enstitü 

~da~i~r~~in~d:e~bu~l~u~n:m~a~l:an~i~la~n~ol~u~n~u~r~.~H~8~9~n==~<=c3~1!8~ı)~==================~~~~~~~~~~~~~~_,--=====================S=a=a=tl=e=ri=n=i=h=e=r==y=e=r=d~e==a=r=a=y=ın=ı=z=.~~ 
tır. «3:~2n 

Yazan: Perlde CelAl 

i - Hiç itiraz etme yavrum. Zaten ı ki, sen anlamasını istiyorsun, bakışla
ben de senin bu adamı sevip sevme - rına ma na verebiliyorsun? 
diğini daha layıkile an1ıyamadım. Ru ı Sezaya doğru eğilmişti. Ela gözle· 
bence tam, mükemmel bir aşk ta değil. rinde keskin, zeki pırıltılar yanarak so
Ilk tanıştığın zamanlarda seni ona ruyordu. 
bağ!ıyan şey tavırlarındaki manalı 
durgunluk, bakışlarındaki hüzün, sa
na bakarken gözlerinde parlıyan garip 
at e değil miydi? Belki o bütün mev
cudiyeti ile sana bu kadar esrar dolu 
görünmese idi. Yüreğine <<sevgiH is
mini verdiğin benim ((derin bir ala -
ka, diyeceğim şey kök salmıyacak, 
tam başka bir adamla nikahlanacağın 
günün gecesi ona gidip dert yanacak 
kadar derinden bağlnnmıyacaktın. 

Gözlerini kıs~rak arkadaşını süzü • 
yordu: 

- Onu sevdiğini söylediğin zamRn 
ald ğın cevab ne oldu? Bu taş yürekli 

adam, o bakışları senin öyle telakki et· 
tiğini söyledi, yani seni budala yerine 

koydu değil mi? Fakat asıl ortaya ken· 
di iç yüzünü koyduğunun acaba far • 
k ında mıydı? Bu sözlerile yüreksizli· 
ğini meydana çıkarmış olmuyor muy
du) Işte bütün hakikat burada, onda 
kulb denen şeyden bakalım eser varmı 

Seza küçük beyaz mendilini elinde 
asabiyetle çevirerek ce va b verdi: 

- Buna inanmak için öyle sebebler 
vardı ki .. düşüncelerinde eksik nokta
lar var F eride. bir kere onunla benim 
kadar yakın değilsin. İnan bana, evlen· 
meden evvel de, sonra da muhakkak 
arada sırada bu adam bana bakarken 
değişiyordu. Vücudundaki sarsıntıyı 
adeta hissediyordum. Bir kadın gözü 
hiç aldanır mı? Nefreti de, sevg:yi de 
aynı hassasiyetle görür. Evlendikten 
sonra benden bucak bucak kaçtı. Ama 

evine zorla girmiş bir kiracı gibi ben 
de ona gÖrünmijyordum. Bir kaç ay 
geçtikten sonra galiba acıyarak benim
le alakadar oldu. Sırf vazifesini yapan 

bir adam gibi benimle meşgul oluyor, 
sıhhatimle filan alakadar olmıya ken· 

dini mecbur addettiği için doktor çağı· 
rıyor, dışarı çıkınarn lazım olduğunu 

düşünerek bahaneler bulup sokağa çık
roamamı temin ediyordu. Doktor Selim 

Naci en iyi arkadaşı. O hayatımıza ka- raklamıştı. Sonra devam etti: burada toplanıyor. 
rışınca çok sevindi, hem benimle sık - Sonra Ayşe gelmeden evvel ge- Sezanın yüzü sararı11; 
sık yalnız bulunmaktan da kurtulmuş- ne Selim Naci sık sık gelmiye başladı. karak arkadaşına ceV 
tu. Çok hareketsiz hayatımızı, sahte Her halde Sırrı Nihadla mühim şeyler Genç k~dın hafifce oırı 
birleşmemizin doğurduğu müşkiilleri konuşuyordular. - Biliyor musun ? 
yenmek için Selim Naciye büyük bir se- Feride koltuğunda doğrularak, bah- parça israr ederek Selii'Jl 
vinçle kapısını açtı. Sahiden de Selim çenin bir köşesinde kendi kendine bir dm belki sana bir şeyler 
Nacinin, neş'eli hareketleri bize kendi şeyler mırıldanarak kumlarla oynı - niye hakkım yok 
kendimizi çok zamanlar unu tt urdu. yan küçük kızı işaret etti: kanun seni onun karısı 

Seza elini kumral başına destekle - - Demek sen onların aralarındaki vor mu? 
miş, kendini dikkatle diniiyen arkada- gizli şeyin çocuğa aid olduğu kanaatin- . Seza başını kaldırıtııfll' 
şma doğru eğilerek yavaşca devam et· desin? Zannediyorum ki, Sırrı Niha - bir kahkaba d udakları 

rııa ti: • dm bu çocuğa verdiği ehemmiyet se- - Çıldırdın mı? Se ı 
- Şimdi söylersem gene inanmıya- ni şüphelendiriyor. Muhakkak şöyle yım da bir aqda bana 

caksın. Bu son zamanlarda Sırrı Nihad düşünüyorsun: Sırrı Nihadın son za - şaltmasına yardım 
çok değişti. Benimle mecburi değil, ha- manlarda sana gösterdiği ~efkat se~hte Şimdi o da içimde ayrı 
kiki bir alaka ile meşgul olmıya başla- idi. Bu çocuğu eve kabul etmen için iki zaman Sırrı Nihada 
dı. Sana da yazmıştım. Kotra gezinti- yüzlülük yapıyordu değil mi? bağlılığı bana da ayrıeı1 
sinde aldığı garip vaziyet, sonra bal o- Sezanın gözlerinin içi heyecanla par Fakat sonraları vaziyet 
da beni birdenbire eve dönmeye mec • lamıştı: yavaş Sırrı Nihadla 
bur etmesi, bunlar evvelki hareket:eri· -İyi tahmin ediyorsun Feride, Ko- karı, kocalığı sezmeYe 
ne uymıyan şeyler değil mi? Bazan c amın m ana veremediğim o müşfik ha-l nediyorum ki başkal 
öyle müşfik bir tebessümle yüzüme gü reketleri, alakası, çoc;:ık eve gelince şeyleri de birbirine ~ 
lüyor ki, şaşırıyorum. Zannetme ki manalandı. Fakat ne olacak, itiraz et - şeyi öğrendi. MuhakkD 
bunları, budalaca bir ümide düşerek meye ne hakkım vardı ki, aramızda bir acıyor. Bunu bakışi 
sana anlatıyorum, emin ol hayır. De- gönül birleşmesi yok ki, itiraz, isyan . e-,llk zamanlarda bu 
min sen bir şeyi çok doğru söyledin. dip bu çocuğun kime aid olduğunu so- dostluk, şefkat hoşurrı' 
Garip bir bucalama içindeyim. Düşün rayım, sa h iden hastanede zavallı bir değildi. Fakat az 
ki şimdi onu eskisi gibi sevip sevme - kadının yetim, biçare çocuğu mu? değişiverdi. O neş'eli 
diğimi sorsan sana kat'i bir şey söyle- Yoksa.. su su verdi, bakışları bııl 
yemiye~eğim. Birdenbire elile başını sıkarak sus· ketleri ağırlaştı, bu sefer 

- Selim Naci sık sık geliyor mu? muş lu. F eride ona doğru eğilip fısıl • lerinde gördüğüm gariP 
- Eskiden daha sık gelirdi. Şimdi dadı: mı ya başladım. O Sırrı 

biraz seyrekleştirdi. Fakat.. - Yoksa kendi çocuğu mu? An lı- diğ i bütün dostluğa 
Seza mütereddid bir hareketle du • yorum ki, şimdi de bütün şüpheieıin raz da düşman. 
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a Şeref, bir mükellefiyeti ziraiye 
Unu yaptı, fakat bu kanun iyi 

neticeler vermedi 
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-; 
Yeniçeri ağası geliyor!.. j 

UlUfesini o gün almıştı. Hemen dı · 
şarı fırladı. Göğsünde kapandan kur • 
tulan bir kurdun kalbi çarpıyordu. 
Çarşıkapıya gelinciye kadar kafes · 

ler ve cumbalar ardmda iki yakıcı göz, 
bir örtü dalgalanışı, b~ saç örgüsü 
görmek arzusile yandı. Fakat hiç bir 
şey göremedi. 
Şurada burada bir kaç kadına rast

ladı. Bunların hepsi de yaşınaklarına 
sımsıkı bürünmüşlerdi. Bununla be -
raber onun kalbini oynatacak şeyler 
olmadığı yürüyüşlerinden belliydi. 

O zamanlar İstanbulda güzel kız ve 
kadın görmenin ve hatta bunlara sa -
hip olmanın en kolay olduğu yer Esir 
pazarıydı. Çarşıkapı lle Çemberlitaş 
arasındaki bir sokağa sapınca oraya va
rılırdı . Ne gariptir ki bugün orası Ta
vukpazarı diye anılıyor. 

Galatada, Balat ve Hasköy tarafla . 
rında yahudi ve hıristiyan kadınlar 
çoktu. Fakat Hamza onların dillerini 
anlamıyordu ki... Aniasa bile hoşuna 
gitmiyordu. 

Esirpazarına saptı. 
Orası kalabalıktı. Üç kıt'anın her kö· 

şesinden getirilmiş olan esir kızlar, t?

sir kadınlar ve erkekler satılığa çıka
nlmışlardı. Şurada sarışın bir çocuk, 
onun yanında iri yarı bir zenci ~ulu -
nuyordu. Esmer ve ateş bakışlı Ispan
yol güzelleri; ince yapılı Venedik kız· 
ları; sedef vücutlu ve sarı saçlı Rus 
kadınları vardı. 

Vezir kahyaları, Yeniçeri zabitleri, 
hocalar, yahudi bezirganlar, salma sa· 
lma yürüyen çıplak kollu ve çıplak 
baldırlı leventler hep oradaydı. Şura • 
da bir Mısır güzelini arttırdıkça arttı -
rıyorlar; ötede bir Çerkes kızını yirmi 
altına satıyorlardı. 

Yeniçeri Hamza bunlara hasret çe • 
kerek bakıyordu. 

Onun da bir konağı olaydı; onun da 
kahyası böyle esirpazarlarmda dola • 
şarak her hafta bir başka güzelle ko • 
nağa dönseydi! .. 

Bir ay öneeye kadar bulunduğu Di • 
mitokaya göre İstanbulun zenginliği 
onun başını döndürüyordu. Orada 
iken: 

- Ah, şu acemi oğlanlıktan bir kur· 
tulsam da Yeniçeri olsam! Artık bir 
şey istemezdim. 

Yazan: Kadircan Kaflı 
tikçe ıssız sokaklara saptılar. En so • 
nuncunun köşesınde genç kadın yü • 
zünün ~rtüsünü biraz daha açtı: 

- Benden ne dilcrsin ki ardıma düş· 
tün? 

- Seni dilerim ... 
Kadın gülümsedi ve bir kaç adım ö • 

tedeki bir kapıyı gösterdi: 
- Yatsı dönüşünde gel! Kapıya ya· 

vaşça bir defa vur. Kimdir, diye so • 
rulunca eDeli Ahmet» dersin! 

Hamza: 
- Bu deli Ahmet kimdir? 
Diye soracak oldu. Fakat kadın bir 

hayal gibi uzaklaştı. 
Her taraf karanlıktı. Uzak ve yakın 

sokaklardan bile pek seyrck ayak ses· 
leri geliyordu. 

Yatsı ezanı çoktan okunmuştu. Ca .. 
milerden dönüş başlamıştı. 

Hamza, sokağın köşesini ayaklarının 
ucuna basarak geçti. Kapıyı kolay bul .. 
du ve yavaşça iki defa vurdu. 

İnce bir ses sordu: 
- Kimdir? 
- Deli Ahmet! .. 
Kapı aralandı ve bir kocal{anyla 

yüzyüze geldi. 
- Buyur aslanım. Yukarıdadır. 
Loş bir aralıktan bir merdivene ve 

gıcırtıh bir merdivenden sonra gene 
1oş bir safaya girdi: 

Bir ipek hışırtısı oldu. 
İhtiyar kadın sediri gösterdi: 
- Buyur aslanım ... 
Yeniçeri Hamza sedire buyurdü 

amma, genç kadını bir an önce görme}( 
için acele ediyordu. 

Kahve geldi ... 
Çubuk geldi... 
Hatta şarap geldi... 
Fakat Hamza bunların hiç birini i~ 

med i. 
Etraf oldukça süslü ve güzeldi. 
Bir saat kadar geçti. Ancak o zaman 

genç kadın beyazlar giymiş olduğu 
halde mumların ışığında büsbütün pa" 
rıldıyan güzelliğile bir ay gibi doğdu. 

Oturdular. 
Genç kadın ona adını, yurdunu. ya~ 

şını, yaşayışını soruyor; bir tanbur glı.ı 
bi konuşuyordu. 

Hamza sokuldu. 
Genç kadın: 
-Sabırlı ol! 

Dcyordu. 
Yarmki nusham1zdı : 

Der gibi kaş 4 

larını çattı. 

Sonra gülüm • 
sedi, sanki: K AÇAK _ . Nasıl olsa 

Yazan: Rosny Jeune ben seninim! 

İş!e Yeniçeri 
olmu~u, fakat 
arzuları tüken -
memişti. Kuşa • 
ğının arasındaki 

keseyi çıkardı 
ve tartakladı. (). ____ ç_e_v_i_re_n_:_F_a_i_k_B_er_ç_m_en_J 
radaki para an · 

Diyordu. 
Hamza sabre .. 

demiyordu. Genq 
kadını bileğinden yakaladı ve odasına 
doğru yürüttü. Bu sırada kadının hiz.: 
metçiye bir işaret yaptığını gör~edi. 

cak bir katır alınağa yeterdi. 
İşte kapkara yüzlü, ince uzun boy -

ıu, karga sesli bir haremağası durma • 
dan arttırıyordu: 

_On dört. .. 
-On yedi... 
_Yirmi bir .. . 
_ Yirmi beş .. . 
Uzun kirpikli, yuvarlak yüzlü, tom-

bul dudaklı ve on altı yaşında Breslav 
güzelini satıyorlar~ı. Herkes te onu al· 
mak istiyordu. Dogrusu bunda hakları 
da vardı. 

Yeniçeri Hamza bu yarı çıplak genç 
kızı ve onun, omuzlarına dökülen dal • 
galı altın saçlarını uzun uzun seyretti, 
yutkundu. 

yeniden kesesini tartakla dı. Orada 
ne kadar para olduğunu bir defa C:aha 
kendi kendine hesapladı. Genç kızı at· 
las bir örtüye sararak götüren harema
ğasının arkasından hınçla baktı ve kır· 
gm bir halde yoluna devam etti. 
Dalgın dalgın yürüyor, eğri büğrü, 

daracık sokaklardan geçiyor; çıkıntılı 
ahşap evlerin arasında rastgele gidi -
yordu. 

Bir köşeyi dönerken birisi koluna 
çarptı. 

Kızgınlıkla topariandı ve o tarafa 
baktı. 

Bir tek güzel ve kara gözle karşı -
laştı. 

Bu göz ona ateşli bir bakış attı. 
Sonra uzaklaıttı. 
Hamza bakakaldı; fakat biraz sonra. 

ayni genç ve kıvrak kadının başını çe
virdığini gördü. 

Arkadaşlarından bazılarının anlat -
tıkları şeyleri hatırladı. Bu kadın da 
şüphesiz o kadınlardandı. 

Hamza onun ardına düştü. 
Belki otuz tane kö~yı döndüler. Git· 

Genç kadın kızmıyordu. 
Hatta daha sevimli olmağa çalışıyor

du. 
Ayni zamanda delikaniıyı soymağa 

başlamıştı. 
Delikanlı da onun cepkeninin .koP" 

çalarını titrek ellerile çözrneğe çabalı" 
yordu. Beş on dakika sonra Yeniçed 
Hamza yalnız don gömlekle kalmıştı. 

Tam bu sırada kapı vuruldu. 
Kadın ellerini başına götürdü ve t1t.! 

rek bir sesle sanki inledi: 
- Eyvah, Deli Ahmet geld~ 
- Deli Ahmet kim? 
-Kocam ... 
Hamzanın kırmızı kaftanını omuzu• 

na vel'di: 
- Seni arka kapıdan kaçıımam ge .. 

rek ... Yarın beklerim. Deli Ahmet iriıc 
yarı, bir yabani adamdır. Boğdan se • 
ferinde silahtarbaşıya cellat olmuştu.. 
Seni de öldürür, beni de... Bursaya 
gitmek için gemiye binmişti. Rüzga~ 
çıkmamış olmalı... Çabuk kaç!.. Ben 
elbiselerini saklarım. Yarın alırsın! .. 

Hamza bunları duymuyordu bile ... 
- Çıkmam!.. Geleceği varsa görece.

ği de var ... 
Kapı yeniden vuruldu. 
Kadın yalvarıyor, Hamza onu ku e 

cakhyordu. 
Hizmetçi kadın oda kapısından ses .. 

lendi: 
- Böcekbaşı geldi. 
Bu, hırsızlarla zamparaları yakalı .. 

yan adamların başıydı. 
Hamza homurdandı: 
- Beklesin! 
Hamza kadını kucaklamağa çalışır .. 

(Lutfen sahi!eyi çeviriniz) 
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IKINCI KlSlM - A. R. 
Rasputin on bir tane zehirli pasta ve çörek yemiş, beş 
bardak da zehirli şarap içmiş, fakat hiç bir şey olmamıştı 

Bunun farkında olan Prens Yusu· - O da, sağlam bir vasıta değil.. 
pof, artık yavaş yavaş sarho~ olan tamamile kalbine yerleştirilemiyen bir 
Rasputini dinlerken, içinden de: darbe, fena bir netice verebilir. 

- Her halde, onlar da .merak İçin· - Öyle ise, bir tek çare kalıyor. Bir 
de kaldılar . .1\lutlaka, merdiven başı • kurşunla meseleyi halledelim. 
na geliyorlar .. bizi dinliyorlar. - Evet .. evet .. başka çare yok. 

Diye söylenmekte idi. -Bu işi kim yapacak~ .•• 
Bu vaziyet, böylece devam edemez· - Kur'a çekelim. 

di. Artık. bu meseleyi bir neticeye bağ- -Hayır .. kur'a. çekmiye vakit yok. 
lamak elzemdi. Bu işi, ben yapacağım. 

Prens Yusupof, ayağa kalkmış: Karmakarışık cereyan eden bu mu-
- Mukaddes pederl.. Prensee Iren haverede, son sözleri söyliyen; Prens 

ile misafirleri, geciktiler. Müsaade e • Yusupof idi. 
derseniz, gidip şunlara bakayım. Poroçkeviç, belindeki tabaneayı kı-

Demişti. lıfından çıkararak: 
Rasputin, zehirli bir reçel tabağı • - Hayır, Prens .. bu işi ben yapma-

nın dibini parmaklarile sı yınrken: lıyım. Çünkü, bu herif aleyhiue hepi-
- Azizim, prensi.. Ben de aizden nizi ben tahrik ettim. 

bunu rica edecektim. Diye cevab vermişti. 
Diye cevap vermiştL Fakat Prens, itiraz etmiş: 
Prens, derhal yukarı fırlamıştı. Ge- - Hayır, dostum!.. Bu adam seni 

niş mermer merdivenin üst başında görür görmez, bir tuzağa düşürüldü -
toplanmış olan, Grandük Dimitri, Pa. ğünü anhyacak .. kaçmıya ba.şlıyacak
roçkeviç, Prenses Emma, doktor La • tır. T abancayı bana ver. 
zover ve Cemil, prensin etrafını al • Demiş .. ve derhal, Poroçkeviç'in e-
mışlar .. büyük bir merak ve heyecanla lindeki rovelveri çekmiştL 
aormuşlardı: Vaziyet: uzun uzadı ya münakaşa -

- Ne oluyor kuzum. Heri.f. daha lara. müsaid değildi ... Prens, rovelveri 
hala gebermedi miL ceketinin cehine koyarak sür'atle mer-

Prens, omuzlarını kaldırarak hay • divenlerden inmiş.. Rasputin 'in bu -
ıetle cevap ...-vermişti. lunduğu salona ginni~ti ... Fakat girer 

- Dimdik duruyor. girmez, olduğu yerde durmak mechu· 
Ve sonra, doktora hitap etmi~ti. riyetini hissetmişti. 
- Doktor 1.. Bu, ne hal).. Sakın, Çünkü Rasputin, sandalyesinden ye· 

siyanür dö p_otasyum yerine ba,ka bir re devrilmişti. Rengi, yemyeşil kesil -
şey kullanmış olmıyasınızL mişti. 

- Mümkün değil, prens.·· Ze!ıiri, Prens Yusupof, olduğu yerde eğile-
kendim seçtim.. dozlarını da bizzat rek heyecanla: 

-Ne oluyorsunuz.. neniz var) .. 
Demi~ti ... Rasputin, elini göğsüne 

koyarak ce va b vermişti: 

tertip ettim. Hepinizin gözleri önün • 
de de paatalara, çöreldere yerleştir • 
dim ... Bunlardan bir tanesini yer ye
mez, bu herifin derhal geberip gitmesi 
lazım gelirdi. - Ba~ ağrıyor .. midem yanıyor. 

P f . tl d' Ve sonra.. geniş geni~ soluyarak rens, sa ı ye e cevap ver ı: d . . 
evam etmıştı: 

- Ha1buki .. tam on bir pasta ve çö- . 
rek d . be bardak ta şarap içti. - Bana.. bır bardak daha.. şarap ye ı.. ş . . .. 

Doktor, birdenbire prensin hileğini verır mısınız~.. . ~ 
yakaladı. Ve dişlerini sıkara.k hafifçe Prens Yusupof, derhal bır bardagı 
bağırdı: • şarabla doldurmuş .. Rasputin 'e vermiş-

N d d . ..L _ı· , O b' ti... Rasputin, bu ~ara bı yudum yu -- e e ın.. ne uoaınr.. n ır . . v • 

nasta be b d L dum ıçtıkten sonra bardagı P~ense ıa· 
t" .. Ş ar a~ şarap mı~.. d t . E e e mış: 

Yazan: 

Maya Tunçayı mağarada yıl 
başbaşa bıraklı ve uzakl 

Canın sıkıldığı zaman, şimdi ğırndan bir günlüğümü eksek veriyor. ilk önce esirlerdeli 
sana verecegım şu kamışı çal • İhtiyar anama bakıyorum.. geçinemi· sirler azaldıkC3• 
mıya başlarsın 1 l~te o vakit bütün yı- yoruz. Ustama söyleyin dı!t benim gün- para ile çalışrrı;,. 
lanlar • zaten benim yılanlarıının hepsi dellğimi tam olarak versin 1» dem~. rilmesini emre ~ 
altı tanedir - etrafını sararlar .. hare - T an.kut: (Sen neden söylemiyorsun?) Mü h taç olan 
ketsiz, oldukları yerde çöreklenip u- deyince, çocuk ağlamağa ba~lamı': da çahştmlması, 
yurlar. Sen de onların ıslıklanndan (Her hafta söylüyorum ve her söyleyi· aç kaldıml) 
kurtulur, bir kaç saatini gürültüsüz şimde dayak yiyorum. Artık sapadan caklarına görı ]JjG 
geçirirsini sırtım nasırlaştı. Size gelrneğe mecbur Falcirlerden 

T un çay aklını oynatmadığına hay· oldum h> demiş. Işte sokakta köpek gi· kadar düşkün 
ret ediyordu. bi dört ayak üstüne yürüyerek dolaşan karılmış ve ~ 

- Ben burada yaşayamam. Maya! adam, bu hain demirci ustasıdır. kendilerine g~ 
Beni dağlara bırak .. kurtlar, yaban ge~ Sama o gün bu hadise hakkında ki- Buradan geliP -

1 
.. kl 

yikleri parçala.,n.. lkaıttallar beynimi me sorduysa, aynı cevabı aldı. ve hastalara ~ 
delsin .. dağlarda öleyim. Fakat, beni Halk arasında Tankuttan memnun giyecek verirlerıli-
bu soğuk ve korkunç mahlukların ya· olmıyan kirnsd.er, ötekinin berikinin Tankut ~ 
nında bırakmat hakkını yemek isteyenlerdi. satılmıyan 

Maya gülrneğe başladı: T ankut şiddet göstermekle beraber, ğıtı..rdı. , jfl 
- Benim yılanlarımdan çok hoşla· şehirde haksızlık vak•aJan eksik olmu- Tankut'un bit 

nacaksın, T un çay ı Onlar, dağdaki yordu. Zaten dünyada hangi şiddetli Her ay fakirler 
kurtlar gibi seni parçalamıyacaklar .. kanun ve nizamlar. fenalıkların ÖnÜ· der. onları bifel' 

Yaban geyikleri gibi sivri boynuzla , ne geçebilmiştir~. di Eğer bunlar 
rile karnını de{lmiyecekler .. Kartallar Tankut, Sirtellada Sumer töresini lışabilecek bale 
gibi beynine saldırmıyacaklar. Onla - aynen tatbik eden, suçluyu daima ce· l . l kaldırı'•.J. 
rın bir kötü huyu var: Seninle oynaş- zalandıran bir baş olarak tanmmı,b. eni zor a ~ed' 

. . k s· ll.. k . b" ı k • ça ·~mıya se mak ıstıyece ler. Halbuki bu da uzun ırte a ço zengın ır meme ettı .. 
· k h · 'k' d k d · ı· T ankut sürmıyece .. (Sumer) adlı yılanımı şe rın ı ı yanın aşar ın a ve şıma m- _ ··k 

senin göğsünde ve senin etrafında g~ de iki büyük maden işletilmelde idi. m~n en huyu 
rünce, geri çekilecekler ve seni fazla Bu ocaklardan birinden demir, diğe • a11a.mdı. 
rahatsız etiniyecekler 1 rioden bakır çıkarılır dı. Her ocakta yüz 

Maya bu sözleri söyleelikten sonra: lerce işci çalışırdL 
- T un çay ı Ben gidiyorum şimdi. Maden ocaklarında çalışan işciler 

Saiıa her gün yiyecek ve içecek gön
dereceğim. Hiç üzülme .. Ve şunu da 
hatırla ki, Suz sarayında kuştüyünden 
yataklar ve altın sedirler içinde yatar
ken, geceleri k.oynuna giren kral Na
bo, benim yılaniarımdan daha az jğ • 
renç ve daha az korkunç bir adam de
ğildi .. ı 

Maya, Tunçayı mağarada, yılanlar
la başbaşa bıraktı ve uzaklaştı. 

* * • 
( SirtellA ) da Tankul'un 

yararlıkları .. 
Vaktile Orta. Asyadan Dicle • Fırat 

kıyılarına inen Türk kabilelerinin ilk 
hükumet merkezi olan Sirtella, o dev-

IR< ADYO 
Bugünkü Program 

20 İklncikinon 937 

İSTANBUL 
Ö!te neşrlyatı: 
12.30: Pllkla Türk musild.sL 12.50: Hava

dl.s. 13.05: Plltla hafif mÜ%l.t. 13.25: Muh -
te1U plAk neşrtyatı. 
~m nepi.yau: 

18.30: Plakla daıu mus.lklst, ıuo: Kon-

!erans: Suat Derv1ş taratmdan, 20: 8ad1 ve 
arkadaoları tarafından Türk mtısild.sl ve 
halk şarkıları, 20,30: Bay Ömer Rıza tara -
tından arapça havadis, 20,45: Türk mus1kl 

- Vet... 0 h! B' L d ld' 
- E h r s·· .. ·b 1 - 0 .. ıraz ... en ime ge ım. rin en marnur şehirlerinden biri idi. yva .. utun tertı a.tımız a t· Ç k f 'eli 

heyeti, 21,15: Saat ayarı, orkestra., 22: A -
jans Te borsn haberleri, 22,30: Pl~kla sololar. üst oldu Art k b h 'f b h' 1 ° ena 1 m. Sumer ~lı Gudeanın Ur şehrini . ı u erı , u ze ır e ge- 0 · · V d' ~ · d 

b emıştı... e sonra, ırsegıne a • merkez yapması cenuba daha fazla 
ermez. k . kalk d l 16: Koro. 17: Salon orkestrası. 19: Buda-
- N" . > yanara yerınden mış .. san a yesi- yaklaşmış olmak ihtiyacından doğmuş peşte orkestrası konsert 20.50: Macar ıar-

zıçhı~:" d ne oturarak, gözlerini Prens Yusupofa tu ._,_ """"' k...-... .,., 
21 

• ..._._ -·,. ha 
- e ırın ozu geçti de, onun i · . . . · A.l.lArı, v'«>an or ..., ... _ · ..a..uu. -· ""u -

çevırmıştı. . Sirtella cenub şehirlerine çok uzak. valarL 
Bu anda Prens Yusupof, zıhnen bi11 kalıyor ve oradan bu şehirleri idare et- umu:.q 

mücadele ~eçirn_ı~k~e. idi. rnek çok güç oluyordu. Gudea Ur'a in- 16: PlAk ~iyatı. 19: İtalyan musildc;L 

çın ... 

Bir an, derin bir sükutla geçmiş -
ti. 

BUDAI'.EŞTZ 

Prenses Emmanın gayz 
tes i işitilmişti: 

ile titriyen - Zehır, tesırını ıcraya başladı. A- mekle beraber, Sirtella eski kıymet ve 19.30: Romanya musfk:ts1. 20.i5: Balon or -
caba, bu herifi kendi haline mi bıraka· ehemmiyetini kaybetmiş değildi. Gu- kestrası. 21.45: Haberler. ı---
yım .. yoksa, tam kalbinin Üzerine bir deanın en sadık kumandanlarından bi- PRAO 

kurşun mu ata yı m).. ri Sirtella muhafızı olarak, uzun yıl • 16.10: Orkestra. 16.50: Pllk neşrtyatı. 18. 
D. d"" ·· '-t 'di V d 45: Almanyadan haberler. 18.55: Plfik neşri-

- E, şimdi ne olacak. 
Poroçkeviç, dişl~rini sıkarak söy· 

lenmişti: 

- Bu herif.. buradan sağ çıkmama· 
hdır ... 

ıye uşunme ... e ı . . . e üşü • lardanberi burada bulunuyordu. 
k d · 'h · yatı. 19.20: Askeri bando. 20: Caz havalatL nür en e, gayrı ı tıyari olarak göz • Tankut.. .._ ___ _ 

20.45: Opera. 22: Şarkılar. 22.i5: PHik neşrl-
leri, duvardaki aziz resimlerinden biri- Bu, onun adıydı. Sirtellada bu adı yatı. 

- Şu halde ne yapalım} .. 
- Başka bir vasıta ile öldürelim. 
-Ne ile} .. 

- Kafasına bir şeyle vuralım .. me
sela .. bir kauçuk matrak ... 

- Hayır .. hayır... Bu herif, öyle 
teylerle gebermez. 
-O halde? .. 
- Bıçaklıyalım. 

nin üzerinde temerküz etmişti. bi1miyen, duymıyan ve onu görüp de 
Rasputin, sormuştu: karşısında eğilmiyen bir ferd yoktu. 
- Ne düşünüyorsunuz, Prens .• ne- Tankut çok sert bir adamdı. Ada· dapeşteden nak.lı. 21.35: V>aryete havaları. 

reye bakıyorsunuz}.. leti severdi. fakat, adaletin tatbikın~ 21.45: SChubert'den parçalar. 22.20: Schön-
Prens Yusupof, titriyerek. başını da o kadar şiddetli davranırdı ki, adeta brun Palll.s balosu. 

Rasputin'e çevirmiş .. kısılan dişleri • 1 :trafındakileri zaman zaman tereddü· VARŞOVA 
nin arasından cevab vermişti: de düşürecek ka.dar ileri gider ve bir 19.20: Pl~ neşrtyatı. 21: Sehopln'den par-

H . ·· 1 • · · b h çalar. 21.40: Konser. 22.20: Dans muslkisi. - ıç .. goz erım .. şu azız resmıne çok kimseler onu u areketinden ötü-
d Id Y a r ı n k 1 p r o ~ r a m 

a 
1
• rü adaletsizlikle itharn ederlerdi. Mese- 21 İkineikinan 193'7 

viYANA 

19.15: Avusturya musilds1, fafkılar. 20: Bu-

(Arkası var) la Sirtellada bir demirci çırağının şika- iSTANBUL 

·;~~~k=a=p~ı=t=e=~==r=~=h=a=r=~=ru=l=u=y=o=r=v=e==K=a=p=ı=y=ı=a=çt=ı=,=~=b=a=ş=~=-d=i=.====~ ~tiüurine~~~nın~~unahlrz~ ~~n~~b: 
hizmetçi te tel~lı tc.fı.şlı sesl~iyordu: Fakat karşuunda ne bir sakal, ne de cir takarak köpe gibi üç gün sokak • 12.30: P,l!ikla Türt musıtıst. 12.50 Hava-

- Sekbanbaşı geldı... bir kavuk ve sarnur kürk göremiyordu. larda dolaştınlmasını emreden Tan • dls. 13.05: PlllUa hant milzlk. 13.25: Muh -

- Beklesin! Genç ve giizel bir kız vardı. kut'un bu hali halk tarafından bazan tellf pin neşrlyatı. 
- Bostancıbaşı geldi... - Kaçtı mı? hiç de hoş görülmezdi. Alqam n~rlyatı: 

- Beklesin dedik a... Diye soruyordu. Sama, Sirteliaya vardığı gün demir· 18.30: PlWa da.n.s musildsl. 19:30: Konfe-
y · H · 1 t D k' b · rans: Tayyare cemiyet! narnma (Burhan ~ıçeriağası geldi. nmza J§İ an amış ı. emek ı azı cinin boynuna zincır takılıp sokaklar-

d ~ d 1 to d l'k 1 I b .. 1 ı·kl Tu~savul) tarafından Türt KUlU hakkında. Hamza oeru u. şte iş sarpa sar· y e ı an ı arı oy e ı e soyuyar - da dola~tırıldığını hayretle görmüştü. 
mıc:tı. Fakat her şeye r;ıgm-en bir kan- lardı d 20: Rıfat ve arkadaşlan tarafından Türk 

'ı: • T ankut bu cezayı ne en vermişti~ musikis1 ve halk şarkılarL 20.30; Bay ömer 
cık gibi arka kapıdan çıknuya razı de-- Genç kızı kolundan tutarak içeri çek- Sama bunu soruı;turdu. Yerli1erden 
ğildi. Cezasına razı olacaktı. tL Kapıyı kapadı ve yeni bir avla be • T Rıza taratından Arabca havadls. 20.45: san-

Elbiselerini topladı ve kapıya indi. raber dığer genç kadının odasına dön- biri şu cevabı verdi: ye ve arkadaşlan tarafından Türk musildrl 
Kadın arka kapıyı gösteriyordu: dü. - Tankut'un hakkı var. Demirci, ve halk ~arkılan. 2115: Saat fıyan, OrkesLra. 

Nöbetcl t 
Eczanell 

-~"' Ba pele,_--

- Bu taraftan... Kışlada, soyguna uğnyan arkadaşla- çlrağın hakkını yiyormu~. Çırak Tan· 22: Ajans ve borsa haberleri 22.30: Plaklal 
be ı lar <>sman>. Hamza aldırmıyordu. nnı hatırladıkça için için gülüyordu. ku ta gitmit: (Us tam nim haftalı • 80 o • ·----
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BOZKURT 
ve HALK 

b1ça!darınıo 
hususl pavyonu 

SERGiDE : Gnz tccılerın tetki
kr.tı neticesinde A!'\ADOLU ve on
dan nu~ 1en hn2ı 1sL mbı~ı gazete
lerinin y .. zdı' ları lahdırkflr yazı-
;nnnı aş (,ıda s ~ın yıırddaşlan· 
ınızu takdım edıyoruz. 

BOZ~< URT 
V3 HALK 

tıraş hıç.aklan pnvyonu bu sene
ki ı:.Oıt l 1zıııiıın ARSJULUSAL 
Hlbnru l"UARH\DA ) urduınuzda ilk 
defli 'fÜRK ısıın ve TÜRK marka· 
sını hnvi 

BOZKURT 
ve HAi..K 

tmış bıçaklnrı kendi hususl pav
yonunda teşhır edılınişür. 

Gerek bıç ıklarııı ve gerek pav
yonun HALK urasında UY AND1H
DIÖI sempati takdırle karşı.nn
mıştır. -0-2.:J senelilt bır ömrn ık
mal eden tm ıclldın ılk anındnn 
bugOne kad ır Ttlrkıyeye yoz.er• e 
çeşıt tır ış hıç tk lım gelmiş ve bun
ların hemen 1\l'lffcsi ecııl bı ısı m ve 
markasını taşımı tır. Bu n uvarfn
kıyetı ılk CYVf'l 

BOZKURT 
ve HALK 

tıraş bıçakları kaz ın mı~ ve az zn
mıuıda •rnrKıyenın en htıcra köşe-
.ierıne kad ır dttl hudak salın·llk 
bal lı bir sur tte revkalade iştihnr 
etmışt r. BUOÜN8 kadur TÜRKİYE 
serg ıe~·inde ilk dera ota ak teı;;hir 
oluuan 

BOZKURT 
ve HALK 

tırmı bıçathnııın taşıdı~ isimler 
o k~dar yerindedir kı d anya ın en 
yUksek Ç( lıJtınden ynpı.ı.ıın~ olan 
tıu bıç kı· • r dOnytmın en bUyOk ve 
~erer •• hır tarihine ınttlık 'l'OHKON 
efs•uıevl smi olan BOZKUR r ve 
Tıır'· ıı i.Jotini kasle h n HALK 
is m;er.ıı . tıışıınajt.ı huk kHzıt nıı"ttr. 

Bu sebep! J JlHV\'On sahihı hu-
lun ın Bar Fehml H •ey i~ Ar· 
dali ve Bar Mehmet f'alih 
Trlgratle Ş rketiııı tebrık edH.z. 

ANADOLU GazE' e 1, 1z nir 

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

SON POSTA: 

, .... aa .. .-...... 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESIS TARIHI: 1863 

Sermayesi: 10,000,000 !ng1llz Urası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nıs. Londra v~: 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, )rak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

Kendir ve 
Keten Sanayii 

TÜRJ< ANONIM ŞİRKETI 
MECLISI IDARESINDEN: 

İdare meclisinin Z1/1Z/936 tarihli Içtima

ında ~irketimiz ortaklarından senelik umu

mi hey'etinln sareti adiyede Içtimaa daveti 

!~arar altına alınmıştır. 
Ticaret kanununan 3il inci ve dabUi ni

'ın •a uncu madde:.ine terlikall saronamen • ..,. 

11 şııbat 1937 tarihine müsadif peqembe 

- ·· ı 14 de Galatadak.i Manhaym ha· cunu saa 
nının 3 üncü k.atındaki şirket merkezindf' 

ı~- d k' ruznameyi müzakere etmek üzere 
:ışa6 ı a ı 

en az (5) bisı;eye maUk hissedarların içti

. · den bir barta evveline kadar şir· 'Da gunun 

k Jne veva milli bankalardan biri'tet mer ez 
ne hisselerini tevdl f'derek mukabilinde dü-

huliye varakatarı almalıırı ve toplantıdıı bu· 

Cak hls .. edarJarın da nlzamname
lunamıya 

nin 59 uncu m:ıddesine röre diğer ortak1ar-

k• . -kll ecteceklerse bildirmeleri ilan 
dan ımı ·~ 

olunur. 
RUZNAl'IEİ MÜZt\KERı\T: 

1 _ 1\leclisi idare ve murakıp raporları-

k narak 1936 senesi bilanço ve hec;ap
ıun o u 

tetk.'k ve tasdiki ile idare meclisi ve 
ı.uının 

mur .!nbın ibrası. 

2 _ Temettüatın sureti tevzii. 

3 _ Ni:ı:anıııanıe'1in 27 inci maddesi mu· 

jbi .. ,.,. Y'l?.ifesi hltam bulan iki idare m"c

si ii • luının \'etlerine yeniden au intihnhı. 

• _ ıqo;ı .,.,,,. i icin marakıp iniihaLo~• • 

verilecek ünelin tayini. 

ı istanbul Belediyesi İlanları 

Mikdarı Cinsi 
Beherinin muham

men bedeli 

Karaağaç müessesalı mezbaha kı5mına 
lüzumu olan şaft 
Karaağaç müessesatma lüzumu olan 264 
pt:rça cam ile OJ kilo macun 
Karaağaç müessesabna lüzumu olan 
civata ve saire 
Karaağaç müesaesabna lüzumu olan 
14 kalem boya ve saire 

no L 

120 " 

87 " 

3:!0 " 

Sayla 15 

1 
iık 

teminab 

8,25 

9 

6,53 

Karaağaç müessesan için yukarda cinsi, mikdan ve muhammeD 
bedelleri yaz1lı olan malzeme ayrı ayrı açık eluiltmeye kooulmuşlardır. 
Nümune ve şartnameleri Levazım Müdürlüğüude g&illebilir. İstekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve bizalannda g&rterilen ilk te
oıinat makbuz veya mektubile beraber 22/ 1 /937 Cuma günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (298) 

1 Oevıet Demiryollara ve Limanlara işletme Umum idaresi ila~l 
Beşinci ifletme mıntakasında F evzipaşa- Di yanbekir hatb üz~rinde 

kilometre 29Q- 294 "Fırat- Bekir Hüseyin, arasında toplatbrılarak 
kırdırılmak auretile " 10,000 m.l , on bin metre mıkap balastın ihzar 
ve teslimi kapalı .zarf usulile eksiltıneye konulmuştur. MuhammeD 
bedeli "10900, on bin dokU% yüz liradır. 

Eksiitme 26/1/937 Salı günü saat 13 de Malatya işletme binası 
dahilindeki Beşinci İşletme Komisyonunda yapalacakbr. 

İsteklilerin 2400 No. lu artbrma ve eksiitme Te ihale kanununa tev
fikan ve şartnarnede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle muvakkat teminat 
makbuzlarile teslim şekline göre fiyat teklifini havi zarflann üzerine 
yazılmak suretile eksiitme saatinden bir saat evvel oıakbuz mukalilinde 
Malatyada 5. nci Işletme Komisyon Reisliğine vermiş veya göndcıır.:f 
bulunmaları ve teklif sahiplerinin de eksiitme günü saatinde hazır 
bulunmaları ve ayrıca izahat almak ısteyenler de Malatya l~letme 
Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Şartname ve mukavele projeleri ve genel fartname EIAziz istas
yonunda ve Malat yada İşletme kaleminde, Ankarada Yol dairesinde 
ve Haydarpaşada Yol Başmüfettişliğinde parasız olarak dağıblmaktadır. 

"30, "155, 
-----------------------------------·----------------------------------------------

Sümerbank Umu~i Müdürlüğünden: 
Bankarn ız İnşaat Seı visine bir Inşaat mühendisi ve bir fen memu

ru alınacaktır. 
İnşaat Mühendisine (250) iki yüz elli ve fen memuruna (130) üz 

otuz lira üuet ve ayrıca Ankara mesken zammı verilecektir. y 
, Taliplerin .. 31.:1.937 ~1arihine ~adar, tercümeihil : Nüfus kağıdı, 

Sh h .. t ve hus[uhal vesı.<ası ve uç adet fotoğrafla Ankara'da Sümer 
Bank Umumi Müdürlüğüne müracaatJarı. (263) 
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• 
Dahi G. MARKONI 

Mühendls-ProfesOr 

~adyo hususunda dünyanin 

en yüksek alimi 
' 

-----~~ 

Veresiye Satış: 

::halı iuiu uaaitıafı .... 
"Radyo fçin söylenenlere değii 

gördüklerini~e, işittiklerinize inan•n•t 

BiZiM NASiHATIMIZ : : 
RADYOLARI ayn1 zamanda, ayn1l 

yerde, ayn1 istasyon üzerinde mukayes• 
ederseniz daima 

radyosunu tercih edeceksiniz" 

8 Lambali bütün dalgalı 

Yüksek musiki kabiliyetti 

En güzel gösterişli 

En çok satalan 

ve Acentaları 
ANKARA 1 Vehbi Koç Ticaret evi. AFYON 1 lzzet Özkara ADANA ; Ş. Rıza lşçen, Yeni ma~aza. 

MUÖLA ı A. Adnan, Elektrik fabrikası sahibi 
SAMSUN : C. Cc>llll Özlil - S. Kemal Sezen 
TRABZON 1 Dedeo~lu ve Pulathaııeli kardeşler 
ZONGULüAK ı tsrnet A~artan- Ahmet Yüksel. 

ANTALYA 
ANTEP 
KAYSERI 
BANlıiRMA 

AYDIN 

·ıdari 
1 Veli Kardesler ve şerı eŞifl 

DIYARlBEKiR 1 Şerif Yardımcı BURSA 1 Mehmet Bozmen 
KONYA :Ahmet l\.uc.p'l5ölen ESKiŞEHiit 1 Hasan Alnnya. 
KONYA ERECiLiSI: Mustafa Erkek. IZtviiR 1 Artor Yelter 
MERSIN ı Jorj Snteel. LÜt..EBURGAZ ı Ilasan Dalc ı 

En hoş meyva tuzudur, lnkıbazı defeder. Mide, 

Barsak, Karaciğerden miitevellit rahatsızlıkları 

önler. Hazmi kolaylaştırır. c~nlthk verir. 
INGILjZ KA ZUK ECZANESI 

~~----=~~ BEYOGLU- İSTANBUL -------- -
Doktor Haf•z Cem J 

Dahilip n iıtchnssı&ı 

J ı.uırdan nımı:l l llergUn 3 - 3 
lJı \ mıyolu(lOt} Nrı. 'l'e! eı'o ı: 2ıJH 

ı o.. Kruıdı.ılı öo - Ue~'ı"roeJ• 'd 

bo.'1 Posta Matbaa•• 

1\l.~rıy.ıt l1 U. : ~elim Ragıp EMEÇ 

SAHIPL.ERI:{ A. Ekrem UŞA.KLIGU. 
S. Ragıp EMEÇ 

Dr. A.K. KUTiEL 
Karaköy, Topçular 33 

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

Soa Poata 1 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak_ 2S. 

ISTANBUL .. 

İlan fiatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahilesine göre bir santim ilan 
fiatı §unlardır: 

SahU:e 

• 

• 

: 1 - fOO kurUJ 

: 1- 250 • 
: 1- 200 • 

: '- 100 • 
o~er yerler : 60 • 

Son Fahife : - 38 • 

3 - Bir santimde vasati (8) keli
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
lan yere göre santimle ölçülür. 

lJeposu: 

A. EMIRZE ---

1 Naci ve H. Alırnet Dai kard 
1 tsrnan ve oftulları CıngıU~ıcel 
ı Ahmet ve Babaettin Ber 
: ~fehınet Gnrer 


