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Atatürk Orgeneral lzzettinle birlikte 
Niğde üzerinden Ankaraya gittiler 

r-----~~--------------------------~ 
Fransızlar ejkQrı umumigelerini İkinci Ordu .. Müfettişi 
bir taarruz hareketine hazırlamak AT ATURKE 
ve kendi lıareketlerini gizlemek Akşehirde mülaki oldu 
• • Şiddetli soguga ragmen istasyonlarda toplanan halk 
ıçın Ordumuzun hudatta faaliyete Büyük Önderi coşkun tezahüratla karşıladı 

geçtiği şagialarını çıkardılar rKonu~g::,:!e::::r:::ı.':n:':!ü,!i;. :~~1e~tarak 

Yanl!ş d.eon, Hudutta -vaziyet ~.::~.~~;r~; 
tehlıkeh bir e e Af lke ~:ı~::: 0:n~~~ 

Yola saptılar ıhtıla tan _ evve ı §f;i;~: 
f d • d at 15 i be~ geçe 

~ansa hekleyibilir urum n e ıse o ur !:':':.~~e~~: : 
hız hekliyem • f yadan Valinin riya· 

eyız. ~ l . ··ı·· b. t setinde bir heyet c . • • ..,. c ran s ız gazete er ı gu unç ır aarruza Büyük önderi kar. 

et~'/kv~eyı. tekiii ettiler, lıabul f ·ı k • l• f l ~ şılamak üzere Ak • 
Yen! h ~rı•ekl' aiuclılar ıittilı, geç l er eS l mpara Or ugu şeh~re gitmişti. A -
l 1 a fe ı aradılıları .. l taturk bu heyeti 

;d~~'· Kendüı:~ ;:: ihga etmek istediğimizi sög lig or ar trenlerine ka?uı 
1 l'*f ola...,. H)'G buyurmuşlar ve ;:,e. 

0 ";~az, lkıiltıncı eltemmiyet raberlerinde Kon • 
v~rı._ır ueya uerilrne:z ferel •ö. Paris 7 (Hususi) - Havas Ajansı bugün neşrettigi yaya geti~ler -
zunu tutabu· , E k h· d b kl dir. Hususi tren 
gibi nazih bir ı;a:z~;:,cı tu~cu;'-~ bir tebligde vekiller Heyetinin s işe ır e e enme- Konya istasyonun • 

deuarn efi" 6~Ta e ını dik bir toplantı yapmasının lskenderun istilasının ge- da 21 dakika tevak• 
-v;;::-:-:.:;..;:ırem=e~y~ı:z:_. __ j k k f t · At .. k 

Yazan : Fallh Rtfk• Atar lişmesi üzerinde bazı bedbinane rivauel/erin çı masına k~nd~:;:iışlstik~!~re· 
sebep olduğunu ilan etmiştir. den ve istasyonu 

.. eroldurup taşan bin-
Huduttaki k1t'alaram1z harekete geçmişler ıerce halkın: 

- Yaşa .. Var ol 
sadalan arasında 

trenden inmiş, is • 
ttkbal edenlere ayrı 
ayın iltifatlarda bu· 
lunmuşlar ve elleri. 
ni sıkmı.llardır. A· 
tatürk istasyon mey 
danındaki halk ara· 

Paris, 7 (Hususi) - Havas Ajansının tebliği ile 
birlikte Ouvre gazetesi de Türkiye- Suriye hudut
lannın hemen yakınlarında Türk kıt'alannın görül
düğünfi ve hudut civannda iki Türk fırkasının bek
mekte olduğunu öğrendiğini yazdı. 

(Devamı 10 1111eu sayfada). 

Siyasi sahada vaziyet 
intizar devresi geçiriyor 

-
Cevabın gecikmesi M. Blumun hastalığına atf ve ceva-
bın Konsey toplanhsından evvel verileceği ümit ediliyor 

Fr Paris Elçimizin FransiZ Hariciyasile dUnkU temasları 
antnz büyük el .. H • p t 
Ank çısı ann onao Ankara 7 (Hususi) - Aym on as .. 

lllus ara, 7 (Husuei) - Bugünkü kizinci günü yapılacağı mal!im olan 
Hatay g~~etesinde F alih Rıfkı Atay·ın ;Milletler Cemiyeti konsey içtimamm 
rü,J .. a-varnızda hükOmetin son gö- ayın 25 inde başlaması çok muhte • 
Ya~erını anlatan bir baş yazısı çıktı. meldir. Bu teabhur FransıZ'ların izhar 

1 
llYnen şu d ur: erttld'el'i bir arzudan ileri gel'mi.ştir. 
~nu lO uncu sayfada\ Ankara 7 (Hususi) - Fransa Baş· 

vekili Blum Hariciye VekilimiZıle yap-s U r 1• ye d e tığı ~ülakatıta i~'til~a . şahsan ~~Şiu1 
olacagını, ve Türkıye ıçin kabılı ka-

va • bul olacak yeni Ib ir şekil bulacağııu z 1 y et fe na 1 a ş t 1 söyle~işti. ~ransız sefiri bu teklifi 
almaga vaıkilt bUlamadan memteke • 

M 
tinden çıkmıştır. Vaziyet şimdi inti -

uhalifler i "'/ zar devresin.dedir. 
a.leyhin va anı er Fransız BaşvekHi Blum son zaman· 

. Ad e cephe aldılar larda dahili işlerle fazla meşgul ola· 
den) _:_n~· 7 (Hususi muhabirimiz- rak yorulduğu için istirahat etmekte • 
ta itl . . ıtaraf müşahitlerin Sancak· dir. Cevabın gedkrnesinin Blumun ra· 

erını bitirip Cenevreye avdet et· hatsızlığından ileri geldiği de tahmin 
(()eyamı 10 uncu ıayfada) (Deyanu 10 uncu aayfada) 

sında yaya olarak Bnynk Onderin bir seyahatleri emaaında 
tümen brargMıı ö· alınan resimlerinden biri 
,nüne kadar gittikten sonra ıene halk Konyalılar kısa bir mmanda ayrılma . 
~asından geri dönüp yarım nat kal- iarına üzülıneıktedirler. 
pıktan SOIU'a halkın OOflrun teahüratı , Orıeneral Atatürke MüWd Oldu 
1U'3Sında Ulukı§laya do#nı yoUanna Ulukışla 7 (A.A.) - Hueu mu 
devam etmişlerdir. habirimizden: 

Atatürküne kavuştuju için sevinen (Devamı 3 üncü aayfada) 

Fakiriere ucuz su meselesi 
Vali, "Son Posta, nın 
teklifine cevap veriyor 

Muhittin Üstündag: "Bakalım bu tecrübemiz nasıl 
netice/enecek? Eger netice hizi değil de sizi haklı 
çıkarırsa, bittabi hattı hareketimize o zamanki vaz(qeile 

mütenasip bir şekil vermegi düşüneceğiz, diyor 
Benim dimdek' Jmğıdlar, sualJ.erle Muhittin 'Üstündağ, verdiği cevab • 

dolu. Muhittin Üstündağın masası da la diplomatılıktaki ~1 kudretini bir 
imzalanacak ev.rakla ... EUrndeki cSon defa daha ispat etti: 
Posta» yı önüne sürüı. derhal suale - Böyle bir tasavvurun rnevcudi • 
giriş.iyorum: 1 yetini gazetenizıden öğrendim! 

- Bflmem oku~~nuz ~u? B~.tün , 1s:rarın faydasızlığını idrak eyliye • 
fırıncıların blrleştın1me1erı, ve muş ~ rek ikinci sorguya geçtim: 
terek ,biıf serm9\Ye ile, büyük bir şir- - Gene cSon Posta,. nın, belediye 
ket halinde cıaWitırılmaları mutasav - ye bir teklifi var. Belediyenin fakir , 
vermif? (Devamı ı o unc:u :aayfada) 
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İstanbulun derdine 
Derman olacak yol: 
Teşkiliıtlannıa! 

·--- Ya?.an: Muhittin Birgen -

on günlerde okuyucularımdan 

aldığım l::.azı mektuplar var. 
Bunlar hep İsianbullu okuyuculard:r. 
Maı§et dar1ığı onları muhitlerindeki 
günlük hayat meseleleri ile fazla meş
gul ettiği .için olacak, bana bir takım 
sualler soruyorlar. Bunlardan bir tane
si İstanbulrla ihtikar ve spekülasyon 
bulunduğuna kanidir. Hatta, bundan 
dolayı, geçenlerde Muhittin Üstünda
ğın ciktisal kitaplarında spekü1asyon 

• ve ıhtikar d,ye bi.r şey yoktur• tarzında 
gnretecBere söy'lemiş olduğu sözlere 
inanmıyor ve diyor ki: cNasıl olur? 
Sı; külasyon ve ihükar elbet vardır» 
B.ı.miyorum, Muhittin Üstündağ bu 
sozü ne maksatla söyledi? Belki de. 
gazetelerin bazan haksız tenkitlerde 
bwunmasından dolayı ıSmirlenmiştir 

de mahsus böyle söylemiş olabil•r. 
Yoksa cihan harbmi görmüş olan bir 
insanın i~i.sat kitap1armda cspekü -
lasyon ve ibtikar diye bir şey yoktur• 
demesi imlkfuısırzdır. İktisat kitapların
da olsa da, olma5a da iktisadi hadise -
ler arasında spekülasyon da vard\r, 
ihtikar da. Ancak, bugün İstanbulda, 
hayat ihtiyacı maddeleri üzerinde spe
külfısyon da YQktur, ihtikar da. Zan -
nederscm, Muhittin Üstündağ da o na· 
zari mescleyi değil, bu, günlük vakla
yi söy!emek istemiştir. 
Şimdiye ikadar bu sütunlarda söyle· 

miş olduğum gi'bi, İstanbulda bugünkü 
şartlar içinde spekülasyon ve ihtikar 
hem yoktur, hem de olamaz. Geçende 
ekmek üzerinden küçük bir spekülas -
yon geçti, fakat ekiDeğin fiatına bir3z 
zam, Ziraat Bankasının stok musluk -
larını biraz açması ile bu hafif dalga 
da geçip gitti. İstanJbullular, nafile ye· 

İyi bir insan olmak için birinci 
şart: İnsanın cemiyet içinde bir fert 
olduğunu ve kendisi cemiyete bir şey 
verrnedikçe cemiyetten bir ~ey iste
rniye haklkı olmadığını bilmesi la -
zımdır. 

Gülünce 
Uuumıga 
Başlıyan kadın 

. . 

Kör Allaha nasıl bakarsa Allah d:ı 
köre öyle bakar, derler, bunun ma • 
nası cBir insan ceıniyete nasıl ba -
lkarsa cemiyet de insann öy!e bakar.
demektir. 

Sen de bizim 
cin simizdensin 

Öküz Mehmet Paşa bir gün ar
kadaşlarile birJikte kırda geziyor • 
muş. Kırda başı bo§ gezen bu ö -
küz Mehmet Paşanın yanma kadar 
gelmiş.. Mehmet Paşanın al'kadaş· 
ları gülmüşler: 

- Neye gülüyorsunuz? 
- Doğru sizin yanınıza geldi de .. 
Öküz Mehmet Paşa bunu IÖyJi • 

yenin yüzüne bakınış: 
- Niye geldiğini biJseniz. 
- Niye geldi? 
- Bana bir ~ey söylemiye ıeldi. 

söyledi gitti. 
- Ne söyledi? 
- Söylediğini tekrar edeyim; 

Sen bugün gözlerini cemiyete çe· 
vir ve ona hayn-lı olmıya çalış ki ce· 
miyet de yar-ın gözlerini sana çevir
sin ve senin hayrını temin etmiye 
çalışsın! 

---

Öldürülecek köpekler 

ı------ lamet HuHI
111 

B irbirlerinin aynıdırlar: 

Boyları ötekilerin boyları 
dir ... İri~eri, ufakları, ortancala(. 
dır. Tüylerinin renkleri öte 
tüylerinin renklerine benzer.·· 
lan, beyazları ve daha başka re 
de olanları vardır. 

Onlar da ötekiler kadar teı11 
hut ötekiler kadaır pistirler. or 
ötekil-er gibi ısırırlar. Onlardall 
tekilerden beklendiği gibi 9 

beklenebilir .. Ve nihayet onla~ 
laırı ötekilerin adlannın aynidir 
hıra da köpek derler, ötekileril1e 

Blııbi.rllerinden ayrıdırlar: 

Onların yederi, yurtları s 
öte'kileri n yerleri kuştüyü ) " 
lüks mobilyelerdir. Onlar yarı 
rı tokturlar, ötekiler gırt1aklarıl1 
dar doymuşlardır. Onlıarı herıte' 
meler, ötekileri herkes okşar. t 

hoşt diye kovmak adet oımuştt.l 
tekileri canım diye çağırıp okŞll 

Bunlardan ötürüdür ki onla!: 
ka.k köpeği, ötekilerine de ev 
derler. 

Belediyenin kararını gazet! 
gönnüşsünüzdür.. Sokak köpC 
toplatıp ölliürtecekmi.ş.. Sadece 
köpelclerini.. Ev köpekileri istiS11 

liyor. 
Yani: onların ookakta köpek~ 

melerine müsaade yok; fakat 0 

gene eSkisi gibi evlerde köp~diJ: 
bilecekler .. 

re zihinlerini bu mevhum spekülasyon Bundan bir kaç hafta evvel, Lon· sen de bizim cinsiınizdensin, dedi, 
bu eşekJerle beraber gezıniye utan-

Sokak köpeklerine acıdım, ilt, 
ön ayaklarından tutup birer ~ 
kapılamadığı için sokak köpeği 
yaşamıya malıkUm kalan bu ~~ 
ra yae.ık değil mi? Ötekiler jjti.l 
imtiyazile girdildleri evlerde ,rab

9 

hat ya§arlartken onlar niye ölsiiiV ve ilitikfırla yormamalıdır. Bir takım drada yeni gelin olmuş yirmi yaşla· 
eşyayı pahatandıran asıl dertler baş -
ka sebep erden ileri gelü-. İş bu se _ rında genç bir kadın evinde kocasile 

mıyor musun? Griç, Londrada ~imendifer istas-
~-----------------------• T 

Amma elden ne gelir ki.. Za'' 
ntimas bulamamı.ş'lar.. İltimns ~ beplerle meşgul olmakta, bunları gör- şakalaşırken katıııncaya kadar gülmüş 

ve sonunda beyhuş bir halde yere dü

şerek dakikalaren uyuyakalmış. Bu 

Kadın 
yonlarının birinde memurdur. Musiki-

kaptan ye istidadı ve merakı fazla olduğu i- yanın da dünyada yaşamak haıc); diliden sonra da bunlarla mücadele e;
mekıtedir. 

Bence, bütün bu sebep1er, bir tek 
sebepte toplamr: Türkiyenin en büyüh 
şetıri olan istanbul'da perakende iş • 
leri tam bir perişan,lk ve teşkilatsız· 
Irk içindedir. Pahalılık ta oradan gelir. 
Bı.r malın beş satıcısı olan yerde ne 
spc'külasyon, ne de ihtıkar olur. Fakat, 
bir mal için beş dükkiın, beş satıcı, beş 
kontrol ve beş vergi olursa elbet o ma· 
lın maliyet fiatı üzerine binen masraf· 
lar da fazla olur ve bu fazlalık ta o p.ı
halılığı yapar. İşte bütün dert bura -
dadl'r. 

Sovyet Rusya· çin eline geçen herhangi bir şeyi, hiç 
da, kadınlar het zoı~\lk çekmeden musiki aleti olarak 

vak'adan bir müddet sonra genç kadı- kullanabilmektedir. Ve son günlerde __ _ 
nın sinemaya gideceği tutmuş. Orada işde öne geçiyor• lar. Asker oldu· de, sanki bir flüt çalarmtş gibi bir bı- Biliyor musunuz ? 
da Şarlonun asri zamanlar adlı filmini lar. Büyük tren siklet pompasından türlü türlü latif 
seyrederken gene bir çok gülmüş ve i st asyonlarında_ sadalar çıkarmağa başlamıştır. 1 -Meşhur Tlirlt reformatöri.i 

h d · S d ·ı h k vesz'lmz'ş kelleler ve posta zimatçı Ali Paşa nerede doğJllı.ı· emen ora a uyuyuvermış. e ye ı e are et amirliği, fi~ 

kı · 1 · yaşında ölmüştür? . 
evine na etmış er.. istasyon memUII· idareleri 2 - İsviçredeki Zurih göliifltl 

Böyle garip bir hastalıkla karşıla- luğu, gardifren' ((Birma.nya devletinin merkezi hü- zunluğu ne kadardır? 
şan doktorlar, muayene neticesinde· liği, makinistlik kumeti olan Rangoon posta müdürü 3 -V ah nehri nerededir? ~ 
gelinin Narkolepsi denilen nadir bir yapıyorlar. bir emir neşretmiş ve bunda yerli aha- (Cevapları ~ş 
hastalığa tutulduğunu anlamışlar ve .s~n günlerd.e linin bundan sonra, kısos usulile 

m az. 

* şimdi hastayı Çinden getirtilen bir ne· Şetınına adlı bu kestikleri başları, posta paketi halinde * ·ı d . k . · riye tahsilini ik• k. 1 • •• d 1 · · • İstanbullunun hayatını di.izel'tmesi batın usaresı e te avı etme te ımış· . h ·ı· . .k ra ıp erıne gon ermeme erını rıca et-
ı K d k 

··ıd·· ek ıye ta sı ını ı " miQ. Müdir sözlerini korkudan şöyle bi 1 - Aalborg şehri Ve körfeıi 

Dünkü Sımllerin Cevapları: 

'" re ap- t• · t' <Ş h .. · tı·kamlarınızın ma-'·adadır. Nu··rusu 5 7,700 dür için evvela şu-nu anlaması lazımdır ki 1 er. ocasına a, arısını gu urec ""al ede k k . T 

bu şehir, hala ve ha:a bundan yüz el· herhangi bir hareketten tevekki etme- t 1 k d . • ırmış ır: < a sı ın ne n ... 

ı ·· ·· 
1 

k ··b d ı · ı·· 'h ı an ı erecesın1 kadar muhterem oldugvunu bilmekle 2 Ul · z · ...n· ıs· · refC ı, uç yuz, sene ı. tıcaret ve mu a e e sı uzumu ı tar o unmuştur. l VI d. - rıc w:ın5.ı vıçre 
teşkılalı içinde bu:unuyor. Hatta o k3- -- • ·-·-- · · ·-· 8 mış ve a ı- d . beraber, ölü kafası taşımağa müvezzi- törlerinden biridir. Saint Gall )" 
dar bile değil: Qok eski zamanlarda bu ve iyillğe doğru gitmenin çarelerini a- v~stokla Kamçatka ara.sın a ışleyen lerimizin asabı tahammül etmediği i- da Wildhansda 1481 de do~ 
şehrin gayet saglam senel:k tic.ırct nırlar. Nerede bu teşkilat zayıf kaı · bır vapura kaptan tayın olunmuştur. çin fimabaad bu türlü emanetler ala- İsviçrede bir parti kurarak te#' 
\e mübadele teşekkülatı biı· meslek mışsa ornda bu mübadele işi halk na - Resmimiz, genç kaptanı, kaptan köp· mıyacağız.>> çıllğa başlamış, 1531 de öldük.tel'l 
ah fıkına istinat eden kuvvetli bir esn<Jf 7..arındn dikenli bir mesele olarak ya - rüsünde gösteriyor. Ok k· l :ra yetış· tirdigw i Calvin ve Luther unmzyan ıiap arın 
t~Ailatı mevcut olduğu ve bu esnaf şamakta devam etmiş, nerede bu teş · - · ---- -- fıncian teşkilatçılığı vasi mikYıl 
teşkılfı.tı, esnafın işleri üzerinde sıkı hir 

1 
kilatlar kuvvetlenmiş v: birbiri üze: lendirmeğe ımüteveccih lbir hamle yap- ticaretini yapan kitapçz vessü etmiştir. 

ah.ıiıKi inz bat tesiri ıcra ettin ha'de rme yerleşerek yükselmışse orada hal- marlıkları müddetçe İstanbuUunun Amerikanın Boaton şehrinde bir r ı-. t 3 - Françoie Xavier Baade 
bugu· n bunlardan eser b. e yoktur. Bı· • kın da, beledivenin de dertleri hafif.e· derdi eksik olmıyacak ve stanbul be- kitapçı, dünyanın bütün tabilerine bi- ı7 

• o1 man filozoflarından biripir. 
naenaleyh iktisadi da:gw ınıklıgw ın yanı - miştir. lediyesi de asri bir belediyenin gör • rer mektupla müracaat ederek, ellerin- e · Münihte do ;rıuş, 1841 de gen 
başında bir de bu ahılaki ve mes!F t!:i * mesi icap eden vazifelerın en mühim • dekı· okunmıyan kitapları yu .. zd ellı' ~ · ı k v 1 akt nihte ölmüştür. Dinde ve imafl 
Perişanlık huküm sürer. Halbuki, İs - Bun'lar benim naz.arı o ara ögrendi· lerini ihmal etmiş bu unac ır. k 1 · · . is ·onto i e istemıştır. lahı üzerinde uzun müddet çalıc. 
tanbul gı·bi büyük bir şehirde müba - ğim şeyler değildir. Götıerim1e gördü- Asıl dert buradadır. Yoksa, tekrar B·· ·· k' ı ·· d ıı· k ................................................... . utun ıtapçı ar, yuz e e ı no sa-
de'l'e işı mutlaka, ya orta tarih dev ı in~. ğüm, iç lerini dola.ştığım ve teşkilat ü- edeyim, bugünkü İstaınbulda ne spe - /.ngı'lı.zler Kralı'çe lflf(lf 

t 
w nma da olsa bu kitapları ellerinden çıw JVl 

) ahut modern iktisat devrine göre bir zerinde bizzat yap ıgım tetkiklerle külasyon vardır, ne de ihtikar. Fakat 
teşkilat bu:umnak zaruridir. Birindeu vardığım kanaatlerdir. Bunun için İs · bundan daha beter bir şey vardır: Teş· karmışlardır.. ge1nisine bir eş 
de, ötekinden de mahrum olan bir şı::h- tanbuDu hemşerHerime de bu hakikat- kilatsırzlık. Bu asırda yedi yüz bin nü- Bostan'lu kitapçı dünyanın bütün /ıazır/ıyor/ar 
rin bütün mübadele işinde elbet seliı· leri anlatmıya çalı.şıYQrum. İstanbul fuS'lu ve bu kadar dağınık bir şehir, okunmıyan kitaplarını toplamış ve bir 
mct olamaz. şehrini şehir olarak idare edenler de, kabil değil, annmerkez bir satıcılık sergi açarak, bu kitapları teşhir etmiş, lngili:.derin meşhur Gunard b 

Bugün dünyanın modern iktısat dev. İstanbu1da şehirli olarak yaşıyanlar da ile yaşıyamaz.. Çünkü asrın bütün ik . Amerikalılar da acaba bu okunmıyan şirketi Kraliçe Mariden daha 
rını yaşıyan hangi memleketine gi - bu hakikatleri ft.cavırayıp bu şehri bU tisadi hamlelerinin yegane islikanıeti kitaplar nasıl şeylermiş diye bütün bir geminin inşa edilmesini }<ıı 
derseniz gidiniz, Amerikada, Avrupa- nevi mübadele teşkilatlan ile kuvvet· ilelmerkezdir! Muhittin Birgen kitapları satm almışlardır. tırmıştır. 

da, hatta Balkanlarda her iş tedrici bir r===============~~===:=:=:=:=::=:==:=:;::=:;=======:==::::;=:;;;;::;::::==:~ Kumpanya, daha geminin °~ 
teme~üze doğru giden sıkı ve müte - r . sı kızağa konup ta ilk çekiç 
madi bır teşkilatıanma hareketi için - J S T E R İ N A N İ S T E R j N A N M A f. vurulmadan bir takım tedbirler 
dedir. Küçük, ferdi teşebbüsler yavaş B d · d ha t tır. u meyan a, gemıyi a 
yavaş kaybolmakıta, bunun yerine ya İstanbul sebzecileri cenup vilayetlerimizden şehTimi- çilmesini istemişler ve AıUaha şükredelim, ret ce\·abı ta iken 1..)00.000 Ingiliz lirasıi1 ıı 
sermaye esasına istinat eden büyük ze turfanda sebze yoUanmasını menfaatlerinin aleyhin· almışlar. 1 h t ~iffietler, vahut ta ı·stı'hsnl \·e ı'stıhlaA,·""·· d b 1 1 ta ettirmiştir. Gemi tezga taıı 
o; o1 ~ e u muş ar: Biz bu haberi alidıktan sonra İstanbul sebzecilerinin •> ·ı ,ofl 
te fonksivon esasına İ"linat -...3en koo- B ·ıA tl ...n... lb. d b in eceği gün için ayrıca ·} mı ~ ~ 

o1 ~ ı..o.u - u vı aye er scuzeyi ız en ir iki ay evvel ye - ellerinden ge1se ve Anadolunun rekabeti olmasa St!bzeyi k r 
Peratif müesseseler yu··kselmn;kte ol - tı•ştı'rı·p buraya go··nderı·yorlar Lı·..,ım· bila·hare ı'yı' fı·atla sadece z"ngı·nıere maı~~·us b' · matalı h ı· t• ı t liz lirasına sigorta ettirilece tı . ri .. , ıu .. .. ..., ıı a me ge ıımeK en · o 
duğunu görürsünüz. Bunlar yanyana sebze satmaımza rnani oluyorlar, d~i.şler, önüne ge- çekinmiycceklerine inandık, fakat ey okuyucu sen: çe Mari bunun yarı fiatına sıS o 
yaşarlnr, yanyana çalışırlar, daima re· ı J ST ER 1 NA N İ S T E R J N AN M A .f miş. Geminin ismi konmamıŞ 0, 
kabct ve mücadele içindedirler ve dai- 1 la beraber !).) bin ton olacai!• ' 
ma da işlerini toptan yapıp ucuzluğa "·----------------------------·-------------------..Jımektedir 
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hakkındak · notaya 
ve ltalya cevap verdi 

Almanya uzun cevabİ notasında Fransız ve İngiliz 
müşte ek teklifini hayretle karşıladığını bildiriyor 

Paris 7 (Hususi) - İspanya harbin- Alman hükumeti, İspanyaya gö -
d~ ademi müdahale prensipinin .:ııkı nüllü sevkiyatının men'me ancak a· 
b~: surette tatbıkını ve bu prensipi.n şağıdaki §artlarla muvafakat edece -
go.nuUü sevkiyatına da teşmilini te - ğini bildirmiştir. 
ının etmek gayesile Fransa ve ingil- 1 - AJiıkadar bütün devletler ay-
tere tarafından alukadar devletler ntz ni hattı hareketi takib edeceklerdir. 
dindt- yapılan mi.ışterek teşebbüsiin 2 - Bu rnesele ile alakadar bütün 
son cevabları, bugün, Almanya ve İ -· me.selelerin halline derhal çalışıla • 
talya tarafından verilmiştir. caktır. 

itaı . 3 - Alınacak tedbirlerin tamamen 
. yanın Fransız ve Ingiliz elçile • tal:likı için her devlet İspanyol top -

rm<;: te vd i .. edilen cevabi notasında, raklarında cidd' ve fili kontrol tesis 
~apılan ~usterek teklif esas itibarile etmelidir. 
d;buı edilmektedir. Yalnız, teklif e • Bu hu..<>usta bir anlaşma hasıl olma· 

r ıfen husugların bütün devletler ta • dıgvı takdirde,· Almanya serbcsti.:ıini 
a ından lkab ı·· 1 ak il . .. rül.rn . u u şart o ar erı su - tekrar ık'tisab edecektir. 

ektedır A ·~ro · · · mcrı nın vazıyeti 

d Alınanya ise uzun ce\·abi notasın - Vaşington 7 (A.A.) - Ayandan rt . Fransız ve İngiliz müşterek tekli· sonra me'b'usan rneelisi de İs panyaya 
~· haY!l'etle karşılarlığını bildirrnek - gönderilecek olan siUıhlara amborgo 

ır. konması hakkındaki projeyi bir reye 

karşı 403 reyle lkabul etmiştir. Maa -
mafih ambargo cuma gününden ev -
vel tatbik edilmiyecektir. 

Bir Bulgar vapuru tevkif edildi 
Sofya 7 (A.A.) - Bulgar ajansının 

öğrendiğine göre Balkan adlı Bulgar 
gemisinin bir İspanyol asi limanına 
silah ihrac ettiğine dair olan haberle
rin aksine olarak bu gemi asiler ta -
rafından iki gün Ceutada tevkif edil
miş ve hamulesi kontrol olunmuştur. 

1\'ladrid önünde 
Salamanca 7 (A.A.) - Resmi teb· 

liğ: 
Madrid cep'lıesinde kuvvetlerimi.z, 

ileri hareketlerine devam ederek T..as 
Rozas, Elpantio kasabalarını ve Casa 
de Pinos çiftliğini işgal etmişlerdir. 
Düşmanın zayiatı fbüyülktür. Milisle
rin pek şiddetli olan mukavemetlerı, 
kıtaatımızın gayretile kırılmıştır. 

Felemengin 
Müstakbel 
Kraliçesi evlendi 
Prenses Juliana ve zevci 
balayı seyahatine çıkblar 

· Prenses julinna-

• ingiliz - İtalyan 
anlaşması ve 
fikrieri 

• Lehistan, Fransa 
ve Almanya 

Yazan: Selim Ragıp 

1
• talya ile İngilterenin son yaptıkın 

rı anlaşma !talyayı memnun etrrti • 
şe benziyor. Her ne kadar İtalya, bu 
anlaşma ile İngilterenin pek çok ıs • 
teklerini yerhıe getirmişsc de bum 
mukabil Habeş 1okmasını rahat rahat 
hazmet.me'k imkan ve fırsatını bulm~ 
oluyor. İngiltere ise, kendisince cksi'k 
addeÜiği muhtelif lıazırhklarını bu 
sırada tamamlamak vaziyetini temin 
ey:J.emiŞ bulunuyor. Maamafih, esns 
itibarile bu anlruıma ne İtalyayı, ne de 
tam bir surette İngiltereyi hoşnut 
etmemiştir. İtalya memnun olmamış • 
tır; çünkü İngi]terenin bilhassa Akde
nize müteallik hemen bütün istekler.nJ 
kabul etmek mecbureyetinde kalmış -
tır. İngilterede de büyük hararct göze. 
çarpmıyor; zira, bu anlaşma ile İtal "' 
yanın İspanya hfıdiscleri karşısında 
net bir vaziyet almasının temin edile· 

Top ak ka 
hudevre i 

La Haye 1 (A.A.)- Felemehk Ve· mem~ olduğu kanaati iı!har ediliyor 
liahdi Prenses Juliana ile Prens &rn- Maamafih muhafnzak§r mahafil, u ; 
hard zur I.Ji.ppe .. Biesterfeltl'in dini ve mumi~etTe, maziye ait b1r çok pürüz. 

Unu Mecıı
•sı•n 1.fafu··rk J\Tz•g""de medeni iırlivaçlan bu sabah büyük bir leri halletmiş olmak itibarile bu 1ti • 

l Y j kalabalığın huzurunda i~a edilmiştir. lafinamenin §imdilik memnun\yete §a-

k ı k Uzerl
.nden Düğün alayı mükellef bır taı:cta d~ - yan addeıdilmesinin doğru olacağmf 

nablrnı.ş olan sokaklard~ agır .a~ır bild.iriyor. e ç arı a ca A k . ·ı geçmiştir. Resmi merasım bitm~tır. İngilteralıe, İtalya ile bu şekilde nn 1 n araya gzttz er P.rensesle zevci bugün balayı seyaha- laşmıya aleyhtar mahafil, bilhassa iş 
Bakıms b. _h_l_d--b--l ----=---h-.-

1
- • t f d (Bac:tarafı 1 ın' ci "'"'yfada) tine çıkacaklar ve kış sporları yapılan çi mahafilidir. İngiliz amelelel'ine gör11 

k 
ız _ ır a e u unan ve sa ıp erı ara ın an :.- ..... kıl rdi U\.. d tn ·ıt · "1 ~ 

ll 
- Atatürk Eskivohirde hükumet rica· bir şehre gidece e r. .o.a'be§ mese1.esin e gı erenın su m4 

U anıımıyan topraklar köylüye dag"" ıblacakhr '~'- tunu ve zunni muvafakatini elde eden 
li ile görüs,tükten sonra Konya istika- il A:nk Vali ve haymakamlar İngiltere, italyadan, buna mukab , tu-

bilhas araz? (Hususi) - Bugünlerde başında gelmektedir. metinde harekete devam buyurmuşlar- tulmamak üzere kağıt üzerine yazıl ., 
kırunas~an ıra~t Vekaletinde zirai kal- Toprak !kanunu yakın bir :zamanda dır. Konyada bulunan ikinci ordu mü- Oyun oynanan mış bir takım vaaUar al'mıştır. o ka~ 
nu üzeri dunıle beraber toprak kanu- Vekiller Heyetinde görüşülerek Mecli- fettişi Orgeneral İzzettin gece saat Evlere gilmiyecehler dar. 
devnm ~·~de çalışmalara faaliyetle se sevkedileck ve bu devrede beheme- 24 de kendilerine Akşehirde mülaki * 

H 1 ektedir. hal ç:ııkarılacaktır. oldular. Ankara 7 (Hususi) - Dahiliye Ve· Kendisine mahsus siyasi 
azırlanacak topr k k b 1k p kaleti vali, kaVTnakam gibi idare arnir-a anununun a· Atatürk Konyadan ir evve i ı· .;~· takip eden Lehistanda da 

ne prensipi Atatürkün .. lediw. ·b·· ~eni kanuna göre bir kısım göller, lerinin poker ve mümasili oyun oyna-
Her T' k . . soy gı gı ı. ba;•-,dıklar v:e sazlıklar kurotularak narbaşı istasyonunda saat 14 e ka • sosyalizm ce .. ur çıfiroı il . . . w. ·ı.aA malarını ve bu lkabil oyun oynanan ev· 
ve çalı w "\' a esrnın geçmecegı uh ,_.. 1" d w 1 k B dar bekledı'kten sonra Konyaya t~'Qrif Lehlatan, rc'-·anı baş gos ·, şacagı topr - ı·k 

1 
d m 'tae 'l\.OY uye agıtı aca tır. u ka· .....,. lere misafireten dahi olsa gitmemele- J 

Gene bu aga ma ı. o ması ır. buyurdular. Ve istasyonda kendilerine Franaa ve terrnek istid:ı 1 
go

··zon·· .. toprak !kanunu vapılırl:en nunun kabulilc işletilıniyerek ve ba - rini alakadarl.ara bildirmiştir. d dad Ku 
U d J • k b' hald b 1 muntazır bulunan Konyalılarla yarım Almanya ın ır. v i 

cası i l~t e t.utulan noktalardan başlı • ımsız ır e u unan sahibi tara • vctli bir anti ko-
bale ş .._.1lnıiyen toprakları işletecek fından ltullanılmıyan topraklar istim- saat ayaküstü konuşarak cenuba ha- Ingiltere ve Ispanya münist siyaset takip eden Lehistan, 
riınlig~.w.rtnek, işletilenlerin daha ve_ laik edilerek köylüye dağıtılacaktır. reket ettiler. Seyahat Niğde üzerinden, Sabık Kralları bu bakımdan naısyonnl sosyalizm il~ 
ınek ır hal~ getirilmesini temin et • Bu mcyanda Evkaf, İdarei Hususiye Orgeneral İzzettinle beraber Ankara- de meşgul oluyor. Hatta, bu rnaksn.~la 
scneı~~ac~~r. Yeni toprak kanunu beş ve belediyelerle diğer hiil'llli şahıslara ya devam etmektedir. • Beraber yemek yediler Varşovada, komünizm ha'kkında ctut-
1 zıraı kalkınmamız için hazır • aid çiftlik ve topraklar istimlak edile- Büyük Şefi Kar ılamak lçın Viyana, 7 (A.A.) - Royter: ler yapan bir de enstitü kurulmuştur. 
illlınakta olan kanunlar manzumesinin rek muhtac köylüye verilecektir. Konya 7 (A.A.) - Atatürk'ü ha- Vindsor Dükü bugün lmperial ote· Son zamanda bu enstitünUn çıkardı~ 

Y 
... mil tren Akşehirden Konyaya hareket line giderek öğle yemeğini eski kral bilr ~broşür biT hayli gürü1~ü koparmış· 

ugosla V Alman mecıı·sı· etti. Şiddetli soğuğa rağmen halk i~- Alfons ile birlikte yemiştir. Müteaki- tır. Çünkü, bolşevizm hnkkında çok 

K 
tasyonda Büyük Şefini karşılamak ı· ben Alfons Münih'e hareket etmiş ve kuvvetli ithamlar savurduğu gıbi 

_ raliçesİnİn fevkalade çin kalabalık bir halde bekliyor, Ata· Dük de Enzesfel şatosuna dönmiiştür. Çekoslovaikyayı, bol.şevizmin bir aleti 
"--- tu·'rk iki saat sonra Konyada buluna· ol!makla teşhir etmekten de çekinme • 
1 r . d b. hA d. t 1 t V Id miştir. Maamaıfih Lehistnnın umwni 
enın e r a ıse op an ıya çagırı ı caklardır. Avukatlar kanunu efkiırı, daha ziyade nasyonaı sosya -

Atatiirk An'b.-nrada bekleniyor lrzme müsaittir ve Fransa ile arasında 

Sahte pasaportla seyahat Müstemlekelerin iadesi 
eden bir adam yakalandı meseles görüşülecek 

D· Paris, 7 (A.A.) -Pazartesi günü Berlin 7 (Hususi) - lktısat nazırı 
ıedenhofen'de, Yugoslavya Kralının Dr. Şaht'ın, eski Alman müstemleke

:aldesi Praliçe Maric'nin ikinci oğlu leri meselesi hakkında bir rnemoran· 
ıl~ beraber O tend' e gitmek üzere bin- du m hazırladığı haber verilmektedir. 
tnış olduğu trende sahte bir pasaport- Müstemlekelerin Almanya için ha
la seyahat etmekte olan Yugoslavya yati bir ihtiyaç olduğunu izah eden bu 
t~bnasından bir şahıs tevkif edilmiş- memorandum, rnevzuubahs müstem· 
tır. lekelerin ne ~ekil ve terait altında inde 

Bu ahsın, Kral Akksandr ile Bart· edileceğini de göstermektedır. 
~ou'yu öldüren Pavloviç ve tlÜ!la· Bu meınorandum, başta Ingiltere 
ŞI>> lerlc münaaebeti olup olmadığı a· \e Fransa olmak üzere bütün alaka-
r ştırılmaktadır. dar devletlere tevdi edilecektir. 

Yugoslav- Bulgar 
Dostlu/ı palltı 

Y Belgrad 7 (Hususi} - Bulgar • 
ugoslav dostluk ve nclemi tecaviiz 

Pnktının · . . S ad. · . ıınzn merasımı, toy ınovı· 

çın lsviçreden avdetinden sonra Bel· 
gradda yapılacaktır. 
K .. Pakt, Bulgaristan narnma Başveki] 

ose lvanof tarafından imzalanacak
tır. 

Rusya ile eni ticaret 
rnuahedesi yapılıyor 

Ankara 7 (Hususi muhabirimiz · 
~~n) - Rusya ile yeni bir ticaret an -
a'iına~;ı yapılması etrafındaki müzake· 

bı-e!erc bugi.ın Hnrıciye Vekaletınde 
n"llamışt1r. 

Hitler tarafından ayın 17 sinde 
fevkalilde toplantıya davet edilen 
Reichstag meclisinde, tahmin edildiği
ne göre müstemlekelerin iadesi mese· 
lesi görüşülecektir. 

Meclisin bu günkü 
ruznamesi 

Ankara 7 (Hususi) - Meclis yarın
ki toplantısında bazı hesabı kat'i rapor 
larile Vakıflar Umum Müdürlüğünun 
936 bütçec;inde 44 milyon küsur rrd -
lık ımünakale yapılmasına dair o:an 
kanun layihalarını müzakere edecek -
tir. 

Meclis ildnci reisi hasta 
Ankara 8 (Hususi) - Meclis ikinci 

reisi Nuri Conkcr büyük bir kriz ge· 
çirmiştir. Şimdi sıhhati iyidir. · 

An'kara 8 (Hususi)- Atatürkiin bu· Ankara 7 (Hususi) - Yeni hazır - bir it'tifak bulunmasına rağmen, Le -
gün öğleye doğru buraya müvaselet~ Jnnmn'kta olan avukatlar kahunu sun histnnın, son daıkikada, ETansa ne elele 
bekleniyor. Yakında Hariciye Vekılı defa olarak vilfıy.etlerden gelen avu - yürüyüp yürümiyeceği y~rinde oru
Tevfik Riişt.Ü Arasın mecliste Hatay katlada birlikte Adliye Vckiıletinde lacak bir sualdir. _Selim Ragıp 
ıneselesi etrafında beyanatta buluna - gözden geçirilecektir. Yeni kanun a • ............................................................ .. 
cağı anlaşılıyor. vukatlar hakkında birçok alıkarnı ih - devıresinde neUcelendirilmesine çalı • 

Paris beynelmilel sergisine 
iştirak edeceklerin 

masrafları 
Ankara 7 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Pariste açılacak bcynelmılcl 
sergiye iştirak cdecelderin mütckabili· 
yet şartile seyahat masraflarının t.em;n 
edilmesi hakkında bazı ımiessesclcr 
tarafmdan vaki olan müracaat bir ka
rara bağlanmıştır. 

Bu ıkarara göre memleketimizden 
sergiye işiirak edeceklerin masrı:ıfları 
acentalar tarafından Merkez Bı:ınka • 
sına yntırılacak ve bloke pnralarla 
1937 senesi zarfında memleketimizc 
gelecek seyyahların masrafJan tenıin 

edilecektir. 

Alınanlar, Lelı 
Hududunda tahlıimat 
Mı yapıyorlar 
B rlın 7 (A.A.) - Hava İşleri Nu • 

zırı, Leh hududile Oder nchr n:n Sdğ 
sahili atasındaki rnıntakada tayyar~ -
lerin uçuş yapmalannı menetmiştir. 
Zannolunduğuna göre bu memnui · 

yet"n sebebi, bu ınıntakada istihkfımlar 
inşa edilmekte olmasıdır. 

tiva etmektedir. Kanunun Meclisin bu şılacaktır. 

[Sabahtan Sabaha 1 

Üniversite edebiyat şubesi genç -
lerinin hazırladıklan edebiyat ge • 
oesi gazeteler için eğlenceli bir mev· 
zu oldu. 

Edebi devirleri hatırlatmak he • 
vestle Yunus Emre, Derviş Aptal 
liekillerine girip sahne e çıkanları 
bır kostürnlü balonun muvaffak ol
muş tip'leri gibi görenler oldu. Haı· 
tfı bu temsili orta oyununa benzt! -
tenler de vardı. 

Edebiyat gecesini hazırlıyanların 
samim1 olduk1::ırından nasıl şuphe 
edıl bilir ki, onlar gönülden gelc-n 
bir si"r ve edt>biyat cizbesl i1c ne 
y ptıklarını hilmiyen fı~ıklardır. Ve 
h araret derecesi şuuru fe lee u w r~ -
tan aş'lcların kahramanları, kanun 
nazannda gayri mes'tıld{Ller. 

Hadiseyi böy'lece tesbit ettik • 
ten sonra «edebiyatı. diye yır . 
tındığımız evham ve hnyalat batak-

Bir gece 
hanesinin bugünkü vaziyclini anla· 
tnhm. ' 

Edebiyat, ikuyu çıkırığı, kağnı a
rabası, yalliızlı arma, do.mla sakız: 
gibi modası geçmiş, isteklist ltnlrr.a
mış bir metadır. 
Hayat, moddeleşmişi.ir. Fikir mah· 

.suHeri de kıymetleri ne olursa olc:un 
tabı ve neşir endüstrisinin dınde 

harcıalem bir iptidai marlde halıne 
gelmi~tir. 

Bunun için yarının nğır ve mad • 
delc~miş havatma hazırlanan g nç
lerin eV'h;ı ve haynlat peşinde D r 
vlş · Apial' k1yafetine g rme rın 
doğru bu1mu~ orum. 

Zaten edcbıynt g ccsi yapm 
haoot yok. Edebıyat; hayatın mu · 
nnkaşa edilmez hukiimlcrile eb di 
gecesine imvnşmuştur. Bu tabii ge· 
ccnin koynund ki Derviş Aptalintı 

hortlnlınağa ne lüzum var. 
Bürhnn Cahit 



Belediyenin cenaze işiert .ı 
teşkilatı işe başlıyor 1· 

Cenazeler beş sınıf üzerinden kaldırılacak, fıkara ~ 

Şirketin mukavelesi şubat 
nihayetinde bitiyor, 

yenilenmiyecek 

İktısat V cıkaleti Başmüşaviri Fondcr 
Porter ve muavini Fahrettin İstinye 
Dok Şirketinde yapmakta oldukları 
te1ki1derine devam etmektedir. Baş • 
müşavir şirketin hesap1arını varidat 
ve masraflarını, müstahdem kadrosunu 
malzeme kıymetlerini de göıxien ge -
çirmekıtcdir. 

Tetkikat sonunda bir rapor hazırla
narak İktısat Vekıftletine sunulacaktır. 

Esasen. şil'ketin mukavelesi müddeti 
bitmek üzeredir. Bu itibarla satın alr.1a 
ışı gayet kolaylıkla vukubulacak, hü • 
kurnet şirketin mukavelesini yenilemi
cek satın abna müzakerelerine başlıya· 
roktır. 

İstinye havuzu Karadeniz ve Marnıa 
radaki havuzların en pratiğidir. Müte
harrik tertibata maliktir. Pek ufak bir 
tadilatla bu havuz istenilen yere gö -
türürerek kurulabilecek vaziyettedir. 
Vapurların tamirinden başka burada 

ufak tefek malzeme de imal edilebil -
me'k1.dir. Bir buçuk ton ağırlığındaki 
pervaneler İstinyedeki fabrika kısmın
da kolaylıkla yapıl'abilmektedir. Yal -
nız şirket, senelerdenberi tesisat üze -
rine tamirat yapmamıştır. Bu itibarla 
havuz ve fabrika kısmında bir çok alat 
ve edevat ltıurda vaziyete girmiş bu • 
hmmaktadır. Bu havuzdan eherruniye
ti derecesinde istifade edilebilmek için 
esaslı surette tamirata l'iizum görül • 
m ektedir. 

ŞiTiketin mukavelesi Şubat sonunda 
bLtmek üzere olduğundan derhal mü· 
zakerelere geçilcceıktir. 

iş yerlerinden 
Beyanname isteniyor 

Istanbul Iş Bürosu Baş müfettişi 
Iş Bürosunun faaliyeti etrafında bir 
muharririmize şunları söylemiştir: 

«-Iş kanunu haziran ayının 15 in 
ci gününden itibaren tatbik mevkiine 
girmiş bulunacaktır. Merkezi Ankara
da bulunan Iş Büroları şimdilik altı 
vilayette kurulmuştur. Zonguldak ve 
Bursa gibi işçisi bol yerlerde de bu 
teşkilat pek yakın zamanda kurulacak-
tır. 

Her vilayet beşer yıllık birer 
program tanzim edecek 

Dahiliye Vekaleti, vilayetlerden 
beş senelik birer çalışma programı is
temiştir. Buna sebep şudur: Vilayet
lerin mahalli mahiyeti haiz hizmetle· 
rinden hiç birinin mahalli ihtiyaçlara 
ve bünye kabiliyetine uygun şekilde 
tesis ve tanzim edilmediği, metodlu 
ve planlı çalışmanın hakim olmadı~ı 
görülmüştür. 

Vekalet, İstanbul vilayetine gön
derdiği tamirnde: Hizmetleri gelir ve 
ihtiyaçlara mütevazin şekilde yürüt
mek, mahalli inkişafı temin etmek de
mek olacağına göre her şeyden evvel 
bu mühim boşluğun dotdurulması ve 
bütün hareketlerin plana alınmasının 
kararlaştırıldığını bildirmiştir. 

Binaenaleyh 9:-J7 mali yılından iti
baren tatbikine geçilmek üzere hünye 
kabiliyeti ve mahalli ihtiyaçlara göre 
beşer senelik iş programları vi..icuda 
getirilecektir. Programlar, vilayet u
mumi meclislerinin tasdikinden geçe· 
cek, ona göre tahsisat konacaktır. Be
şer senelik programlar Dahiliye Veka
letince tasdik edildikten sonra tatbik 

olunacaktır. -------
Zeytinyağı fiatları 
Lüzumsuz yere 
Yükseldi 
Zeytinyağı fiatları gün geçtikçe 

yükselmektedir. 
lstanbulda zeytinyağı piyasası bir 

kaç tüccarın elinde bulunmakta, bun
lar h~; cins zeytinyağını istedikleri 
fiatla satmağa muvaffak olmaktadır. 

Tüccarlar Ege mıntakasında bu 
zeytinyağlarının en iyi cinsinin kilosu
nu köylüden azami 40 kuruşa almakta 
28 • 30 kuruş karla İstanbul piyasası
na çıkarmaktadır. Bunu haber alan 
köylü malı bu tüccarlara daha fazla 
fiatla satamadığından doğrudan doğ
ruya lstanbulla temasa geçmeyi ve 
zeytinyağlarını burada bizzat getirip 
bakkal dükkaniarına ve istektilere sat· 
ma yı tercih etmektedir. Bu gibiler fi
atları da kırmakta, zeytinyağının ki

var 
Ingiltere ve Almanya 

bizden buğday mubayaa 
etmek istiyorlar 

Ecnebi firmalarından bir kaçı mem
leketimizden yeniden zahire almıya 
talip olmuş]:a.rd ır. 

Awupada zahire fiyat'ları son gün • 
lerde yükselmiş, himayeli satı~ yapan 
memleket fiyatrannın bile fevkine çık· 
mıştıır. Bu hal pek ender vaki olıan vu· 
kuaıttandır. Bu fiyatların daha bir mik 
tar yükseleceği wnulmakıtadır. 

Avrupa piyasalarında stok mal bu -
l'unmadığından fazıla ithalat yapan 
mern1eketler yeni satıcı pazarlar ara -
mıya başlamıştardır. Bu meyanda At· 
manya memleketimizden zahire mü -
bayaa etmek istemiştir. Diğer taraftan 
kü111yetl:L miktarda itha:liıt yapmak 
mecburiyetinde bulunan İngiltere de 
zahirelerimize iyi bir fıyatla ta1ip ol
muştur. 

Türkiyenin bu seneki buğday rekolte 
si geçen seneye nazaran 500,000 ton 
fazlıadır. 

Halen memleket ihtiyacından faz:a 
bir milyon ton buğday ve bu miktar -
lara yakın arpa, yulaf vesaire stokları 
bulunmakıtadır. Maamafih tüccarlar ve 
hatta müstahsil malı elinde tutmakta, 

çok iyi bir fiyat 'bulınadıkça piyasaya 
arzetmemektedir. 

Dün i:brsaya 5 70 ıton buğday, 60 ton 
arpa, 90 ton çavdar, 72 ton mısır gel -
miş, yumuşak pulatlı buğdayının kilo· 
su 6 ku~ 22% paradan, sert buğda -
yın kilosu 6 ıkuruş 30 paradan, yulafın 
ktlosu 5 kur~an, çavdarın kilosu 6 
kuruş 19 paradan, mısırın kilosu 4 ku
ruş 221h paradan satılmıştır. 

Liman ameleleri için 
Evler yaptırılıyor 

Limanda yapılacak islahata başlan
mıştır. İlk i~ olarak limandaki tekmil 
arnele ve hamallara evler yaptırılacak
tır. Işçi evleri adını alacak olan bu ev· 
lerin bir kısmı Kuruçeşme civarında 
bulundurulacak, bu suretle harnal ve 
arneleler himaye edilmiş olacaklardır. 

Liman Umum Müdürlüğü işçi ev
leri işi ile ehemmiyetli surette meş
gul olmakta, derhal tatbikata geçmek 
üzere bulunmaktadır. Istanbul Iş Bürosu bugünden itiba- losunu tüccardan 10 • 15 kuruş aşağı

ren Calatada Voyvoda caddesindeki sına vermektedir. Bu s!!retle piyasada 
Bozkurd hanında çalı~mağa başlıya- bir ke~~ekeştir devam etmekte, bor- Bir arnelenin eli koptu 
caktır. Ilk iş olarak iş kanununun da- sa harıcınde perakende satış yapılmak B" "kd k'b . f b 'k d f k b .. · .. uyu ere ı rıt a rı asın a ça-
irei şümulüne giren yerleri tesbit ile ta,. ad at ~ .satışlın umkumdı pıyBaasakku·l lışan Ömer oğlu Rifat çalıştığı istif 
faaliyete geçeceğiz zerın e tesırı o mama ta ır. a k' . . . ' k . . 

1 ı . b · ... halka sattığı yağı doğrudan doğruya ma ınesıne elını kaptırarak estırmış, 
Ş yer erıne eyannameler dagıta- ' hastane k Id 1 

... B b · ayağına getiren müstahsilden almak- ye a ırı mıştır. 
cagız. u eyannameler ış verenler .. . ... . 
tarafından işçilerinin adedine göre dol- ta, fakat hergun pıyasadan aldıgı fı- lö Föniks Espanyol şirketinin 
durulacaktır. atla satış yapmaktadır. Bu vaziyette 

Deniz ve hava işçilerile çiftlikte de tüccarın fazla kazanmak emelile bir tavzihi 
1 · ·ı · ha k b' k k piyasayı yüksek tutmasının zararı hal- Muhterem gazetenizln ı ildncikl\nun 937 

ça ışan ışçı ere aıt ş a ır anun çı - .. 
k 

.. b 1 d - d b b ka dokunmakta müstahsil ile doğru- tarihli ve 2306 numaralı nushasının onuncu 
ma uzere u un ugun an u eyan- ' sa f d 1 stmle taı-ihl 

cenazelerinden para alınmıyacak ] 
İstanbul mezaırlıklarının ıslahı hak- re duYar çekilmiŞt.ir. Bunun üzerı 

kanda belediyece verilen kararın üze - demir parmaklı'k kanacaktır in~88 
rinde ehemmiyetle yürünmektdir. 937 devam edilmekıtedir. 
mali yılı bütçesHe bu i§e daha esaslı Bu mezarlıktan sonra diğer iki 85 

bakılacaktır. mezarlığın inşasına başlanacaktır. ~ 
Bu iş başlıca üç lkısma ayrılmakta - Asri mezarlık, umumi mezarlık nı 

dır: bereler üç sınıfa ay;rılacaktır. Aile ııır 
1 - Mevcut mezarlık4ların ıslahı. zaırlığı .şahsi mezarlık, umumi mezar 
2 - Asri mezarlıklar vücude geti • l'ık. Şahsi ve aile mezarltıkları hiç bO 

rilmesi. zulrnıyacaktır. Bunlaır için tarHe ya 
3 - Cenazelerin nakli pılaoaktır. Umumi mezarlık fakir 
Mevcut mezarlıklar surlar ha - ler .için olacak ve yer parası al 

ricinde, Karacaahmedde ve muhtelif caktır. Bu mezarlara ihtiyaç hasıl 
yerl'erde büyük olarak yirmiden fazla dukça, fakat en az 'beş yıl'da bir ölÜ 
dır. Küçük olarnk da yüzolercedir. Bu mülecektir. 
mezaırlıldarın topyekun ıslahına im • Cenaze nakli işi yeni sene içinde ·t 
Mn yoktur. Şimdiki vaziyet1erinin mu kiiat kurulacaktır. Teşkilatın ölü yı~ rı 
hıafazası zaruridir. Bu mezaır yerlerin- yıcıları, okuyucuları, mezar kazıcılll 
den bazıları da ihtiHiflıdır. Bazı fuzuli olca.ktır. Cenazeler otomobil ve aral>" 
sahipler çıkmakıtadır. Maamafih bu ih- larla nakfedilecclderdir. 
tilaflar haUedilmektedir. Yıkama, okuma, nakil ve mezar 

Asri mezarlıklar vücude getirmek rafları beş dereceye aynlacaktır. pert 
için zincirlikuyu ciwrında ayrı1an yer eelerine göre 200, l 00, 50, 30, 15 lı· 
den başka sur haricinde ve Anadolu ya ahnacakıtır. Fukara ölüleri, şimdi ol 
kasında olmCiÜ{ üzere iki asri mezarlık duğu gibi belediye tarafından 
daha vücude getirilecektir. Zincirli • kaldırılacaktır. 
kuyu kasrı civarında Büyükdereye gi- Gasiller: İstanbulda Cerrahpaşa tıııS' 
dilirken yolun solunda ayrılan 450 dö· tanesinde, Beyoğlunda Belediye ha5 ' 

nüm'lük arazinin yan ve ön duvarları tanesinde, Üsküdarda Zeynep 
çek.ibniş'tir. Ön kısmına bir buçuk met hastanesinde yapılacaktır. 

Alemdağı köşkü 
Çocuk kampı olacak 

Alemdağında Alemdar köyü ara
zisi içinde bulunan ve Sultan Aziz za
manında yaptırılan büyük köşkün ço
cuk kampı olarak kullanılması düşü
nülmüştür. Ayni zamanda bu köşk
ten ahvali sıhhiyeleri icabatı Prevan
toryomunda İstirahat etmelerine lüzum 
görülen mektep talebeleri de istifade 
edebileceklerdir. 

Yalnız köşkün halen harap bir hal· 
de bulunması yüzünden istifade edi
lemiyeceği cihetle Nafia Müdürlüğün
ce keşfinin yaptınlmasına karar ve
rilmiştir. Tamir için sarfı icap eden 
meblağ tesbit olunduktan sonra !>37 
bütçesine bu miktarda tahsisat kona· 
rak gelecek yaza kadar tamir işi niha
yete erdirilecektir. 

Meselenin müstaceliyetine mebni 
Nafia mühendisleri mahallinde tetki
kata gönderilmişlerdir. 

Anadolu tahvilleri faizleri 
Anadolu tahvilleri faizlerinin 

Türk parası esasına tabi olan bir para 
ile ödenmesi istenmektedir. Fransız 
frangı her zaman tahavvülat göster
mekte ve Türk parasına tabi olma
maktadır. 

Ankarada bu hususta başlayan mü 
zakereler yakında sona erecektir. 

Yerinde bir karar 
Vilayet ve Belediye daire
lerinde lüzumsuz işler içill 

telefon edilmiyecek 

Vilayet ve belediye dairelerinde~ 
if telefon sarfiyatının fazla olduğu g. 

rülmüştür. Bu halin önüne geçilırıes~ 
. . . d 1 ~ ve 

nın temını zımnın a ya.nız resmı . 
müstacel hususlar için telefondan jstı' 
fade edilmesi karar altına alınmıştır· 

Mükalemeyi asgari hadde indi~~ 
rnek için de belediyede bir kontro" 

hey'eti te~kil edilecektir. Bu hey'et j-
T •'fl 

zaları santrala merbut fişlerle bütll, 

muhavereleri tetkik edeceklerdir. \e 
emir hilafına hareketleri görülen rııe' 
murlar bulunursa fazla mükaleme tjC' 

retleri maaşlarından kesilecektir. 

Vergi cezalari 
B. ·ı · · t ksi' ına vergı erını muayyen a 

zamanlannda ödemeyenlerden he., 
bu vergi, hem de buna bağlı olan bo~' 
ran vergisi yüzde on ceza zam nı ı j ~ 
tahsil edilecektir. 

Türkofis Ba,kanı Ankaraya Gitti 
Türklfis Başkanı Bürhan Zlhnl Anknt1l~ 

Prag ataşesi Aziz de vazifesi başına hareıf 
etmişlerdir. 

Bu hafta· SÜMER Sinemasmda ~-..,ı 
2 Büyük film birden 

FRANZISKA OAAL ın büyük muvaffakiyeti 

ı . b .. .. dan doğruya temasa geçemeyen halk Y asm a cOeçen senen n re » 
name erın unlara şumulu olmıyacak- . _ .. f ki başlığı altındaki muhtelif resimler arasmda 
t zeytınyagını 20, hatta 30 kuruş ar a . 

ALTIN KELEBEK 
Ve hiç görülmemiş 

ır. k d' <Istanbulda Feniks Sigorta şirketi rezaleti 
Bundan gayri devlet bütçesinden, ~~e.~.: •. :::._ _ __ -·- meydana çıkarıldı, sigorta şirketıen hnk - HO RTL AK 

Dt!lışet ve esrar filmi idarei hususiyelerden ve bu yerlerden meler de gönderilecektir. kında esaslı tedbirler alındı) diye ya:r.arak, 
tahsisat almak suretile kurulmuş bü- Bu kanunun muhtelif hükümleri yanlışlıkla müessesemtzin bulundugu hanın 
tün teşekküllere, bu meyanda mese- mucibince iş verenlere veya işçilere kapısı ~erine asılan ve La Baluaz harıt ve 
la fabrikalara, atölyelere, imalathane- yahut alakadar görülen diğer kimsele- Lö FENIKS ESPANYOL hayat slgortn ııır -

,.. 
TÜRK 

Bu akşam 

1 · h 1 1 ~- 1 h · · · b 1 h .. ketıerlmlze alt bulunan tabeHinın resmını ere ve tıcaret ane ere, oKanta ara, re ta mıl edılmış u unan er turlü 
t ı} b b ı d ıd ı k "k ll f' 1 · · · · ı . b koyduğunuz görülmüştür. o e ere u eyanname er o uru ına mu e e ıyet enn yerıne getırı mesı u zl P ri.sd b 1 FENI'KS EBPAN .. ... Merke a e u unan -

uzere dagıtılacaktır. «daire>> nin faaliyete başlaması tari- YOL sigorta şlrketlmlzln, ltılls eden Feniks 
Beyannamelerle beraber izahna- hinden itibaren, mecburidir.>) dö Viyen narnındaki Avusturya sigorta tir -

KUçUk Haberler 
Güzel S:ın'atlar Heykel Şubesi 

İslah Ediliyor 
Balkan Serrislne Iştirak Edecek 

Ressamlar 

keti lle hiç bir al~kası olmadığından yenı bir 
isim lltlbasma mahal vermemek üzere key
fiyetin muhterem gazetenlzle tavzihlnl say-ı 
gılarımızla dileriz. 

SiNEMASlNDA 
~k, ihtiras, dehşet filmi 

YILMlY AN ADAM 
( Frans•zca ) 

Büyük artistin en müthiş filmi. Bir kadın ona malik olmak için katil oluyort 
di~er bir kadın ondan kurtulmak için ölüyor. Kadın ve erkek, para, şöhtee 
mücadelesi Kan sedlerini aşarak gelen bir aşk, sevgilinin istihfafı önnnd 

zelil oluyor. Bu kadar heyecanlı film görülmemiştir. lHlveten; Ekler 
dünya haberleri. 

Maarif Vekiıletı Hey'etı Teftişiye Reisi 
Cevat dün Guzel San'ntınr Akademisinde 
heykcltraş profesorlüğiıne tayin edtlen M . 
Belllng lle görüşmüş ve şubenin ısl€\hı için 
ıcap eden tedbirleri beraberce kararlaştır

mışlardır. 

Kanunusaninin 22 sinde Atınnda Balkan 
devletleri resim sergisl adı altındaki sergiye 
memleketimizden iştlr€lk edecek ressanuar 
eserlerini bu ayın 12 inci günü ~leye kadar 
Güzel San'atlar Akademisi Müdür muavin
liğine göndereceklerdir. 

Dünyanın en gülünçiii ve kahkahalı şaheserler şaheseri 
BU GECE 

Evkafm Kimsesizler Yurduna Yardıma Şimdiye kadar müracaat eden olmamış
Belediyenin tC§ebbüsü üzerine Evkaf U- tır. Müracaat edecek ressamların eserlerı a

mum Müdürlü~ü içtimat muavenet !:ısim- yın 12 lncl g~nü Atınaya sevkedllecektlr. 
dan bu sene Galatadaki Kimsesiz Çocuklar Yeniden İki Sıfat İstasyonu Açılıyor 

Yurduna ehemmiyetli miktarda para. verile- Viliiyetlmlz dahilinde hayvan nesllnln ıs-
ÇOCUK 

• 
1 PEK 
Sinemasında başlıyor. 

LOREL HARDI 

HlRSlZLARI 
TÜRK E SÖZLÜ eektlr. Bu suretle yurda şimdiki mevcudu::ı l~hı lçln bu sene Çatalca ve S1livrlde 'birer 1 

yarısı kadar çocuk alınabtleccktir. Sl!at istasyonlan kurulacaktır. _ _ ~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. .-' 



SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERi 
r,lalitya imar plinı ın ilk 
kısmı tatbik ediliyor 

mre suyu şehre getirilmekte, Sürgü suyu ile de 
85 Akçedağ ovasının sulanması düşünülmektedir 

Anadoluda 
Kara kış 

Her yerde yakacak 
fiatları yükseldi 

Sayfa 5 

1 

Karaman (Husust) - Fazla mik • 
tar kar yağması yüzünden postalar bir 
ha:fltadlr yapılamama'ldta, tipi yüzün • 
den bütün geçitler 'kapalı bulunmakta
dır. Ennenalk ve Hadım yol'lı da kapa 
lıdır. 

Tokadda 
Kütahya vila yet konağ. 

Tokat (Hususi) - Tokatta, Turhala 
ve köylerine yağan kann kalınlığı 50 
santimi bubmu.Ştur. Yakacak fiyatları 
hayO.i yükselmiş'tir. Turhal şeker fab • 
rikası faaliyetiini bu sezon için tatil et-

Kütahya stadının birinci 
nuştrr. . 

kısmı bu yıl bitiyor 
lat Malatyadan bir görüniii Burdurcia 
n' Y~. (l'Iususır- Vilayetimizin Akçadağ ovasını sulamak üzere ka • Burdur. (Hususi) - Karak~ Ani ola 
d~ _n~usu ~50 bindir. Adıyaman, nallar yapılacak ve bu sudan kırk köy rak bastı.rmıştır. Mütemadiyen kar yağ 

Gelecek yıl da yüzme havuzları ve pist yapılacak, 
istasyon şosesinin şehir ucuna Mehmetcik anıtı dikilecek 

J11ll ııd~· ~r:ır, Besni, Hekimhan, istüade edecekıtiı'. ViHiyetin sağlık va· makta, iren ve otobüs müna'kalatı sck- Kütahya (Hususi) - Vilayetimizde 
. :lok~z ' Kemaliye, Pötürge . ziyeti iyidir. teye uğramaktadır. Bu yüzden 15 • 20 bayındırlık işlerine büyük bir ehem -

ll· v d kazası, 36 nahiye ve 1317 Son iki yıl içinde Ortaköy, Kale, ~a satıl'an bir yük odun al~ ku miyet verilmektedir. Sekiz yüz kilo • 
ol ~~ ~r. Ankara İmar direktörlü· Kürecik, SinCİkt Tahir gibi b~ nahi • ruşa satılmaktadır. Belediyenin koydu metreye yaklaşan şoselerimizin düz -

Nl ındıan yapılan şehrin müstak _ yenin hükiiınet konakları yeniden ya • ğu 25 kuruş narhin hiç tesiri görülme- gün ve kullanılır bir halde bulundu -
yın rlık wı· k 'mh K.h kte f k' ha k km k tatbik . 1-'•anının birinci saf • pılmış, Adıyaman, He ı an, a ta, me , a ır lk çok sı ıntı çe Etr - rulması için 'bu yollar daimi surette ta-

hBS' ~t 1 edıirnektcdir. Şehre geti - Arapgir hükOmet binaları da esaslı tedir. mır ettirilmektedir. Bu yıl b'ir çok 
• e 0 an Derın · · · M -~- d b- · · ıınd ib.. .. e suyu Pınarlıası surette tamir e<:lılınıştır. eıll\.ez e u- yerlerde yeni yol ve lköprülerın ı~~aa· 
akt e uyu k bir dağın aUında·n tün daireleri içine alacak bir hükumet Tar la kavgası tma baŞlanmıştır. Köylerin umumı ve 
bı ::ı ~azın saniyede yedi metre binası yaptırıhnaktad:ı-r. hususi şosellere bağlanmasını is.~ihdaf 

ermektedir S . 11 •• •• d . k ka • miknb · anıyede 4.5 Vılayet çevresindeki yo arın uzun· YUZUD en eden köy yo~ları faaliyetıne ve ·oy . . t · · · · ~~ _:'~ren Sürgü suyu ile luğu 1 O 14 kilometredir. Adıyaman ile nun u tatbikatı üzerinde önemle çalışu-
iraınan - -d- Besni arasındaki yullar ve büy~~ Gök- M • k .. 1.. maktadır. 

e"' OVaSID a su köprüsü 22 kilometrelik Golbaşı • anısada bir oy U Vilıayette göze batar bulaşık bir ~~s-
r bu} Besni şosesi ilmnal edilmiş, Elaziz yolu arkadaşını öldürdü talık salgını yuktur. Sağlık teşkilatı Uhan SU üzel'inde iki beton köprü ile Adıya • köylere kadar her sahada çalışmakta -

Ik k man _ Besni ve Malatya, Kfıht~. ara. • Manisa (Hususi} _ Hamzabeyli dır. Merkez ve Uşak kazalannda b! -
a ın ak d • dak' 11 1m t Koyler·n k rer memleket hastanesi ve dig· er kaza 

Y 
. ın son aJ sın ı Y0 ar yapı ış ır. öyünde oturan F eraç ile ayni köyden 

erıne g·d· sag·lık, kültür, sulama ve yol işlerine Ba merkezlerinde birer dispanser vardır. 
1 ıyor yram oğlu 65 yatında Kadri bir tar-lezah ·· ve çok ehemmiyet verilmektedir. Otomo- Uşak hastane binası ile kaza dispanser urat y la meselesi yüzünden kavgaya tutuş- b' apıyor bil gitmiyen nahiye ve köyl~r hemen binaları bugünün ihtiyacına uygun ır 

ınes~" r (H - hemen yok gibidir. Köy kanununa gö· muşlardır. Kavga sonunda Kadri çif- vaz.iyettedir. ihtiyaca ce\·ap verecek 
i ,.e aman ususi) _ K tesi ile Feracı vurarak öldürmüştür . . ti• •ne başgöst k aramanda re köyJüye yaptırılan işler hep köylü- b'ir binadan mahrum bulunan merkez 
ıs k . . eren uraklıg· ın .. .. nu" n lboş zamanında yaptırılmakta ve Katil Kadri jandarmalar tarafından ya- hastanesi için Manisadaki Eskinazi e ıçı h"k"' onune 

bağlıyan :)rol 22 metre genişliğinde bıı 
bulvar halinde yapılmakta olup bul · 
varın beton turutvarları ve parke kı · 
sımları bitirilmiştir. Bulvarın şchrP 

kavuştuğu yerdeki meydanlıkta blr 
Mehmetçik anıdı dikileceklir. Burada 
bir de stad vücuda getirilecektir. Cum· 
huriyet bayramında temel atma törc· 
ni yapılan şehir stadının bu yıl bitiı i· 
lecek kısımları arasında futbol saha ı 
etraf duvar ve kapıları ile bin kişı a· 
lacak tribün ve giyinip soyunma yer
leri bulunmaktadır. Planın pist, yüzme 
havuzu gibi diğer kısımları da geleceı, 
yıl ikmal edi1ecektir. 

• 

lzmir - Karşıyaka 
seferleri 

SOO bin liraya iki yeni 
vapur satın alınacak 

ştır· n u umet büyük f 1' hasat zamanı köylü serbest bırakıl • kalanarak adliyeye teslim edilmiştir. hastanesi tdpinde modern ve sağlık 
indir• mektedir. aa ıyet maktadır. şartlarını haiz olarak yapılmakta olan İzmir, 7 (Hususi} - lzmir Limal' 

tntda~danberi. muhtelif mıntakalar- Malatya araztsi ziraale çok elveriş • KAhlada posta telgraf bina ya'kında bitecektir. Bütün teslsa- Işletmesi Umum Müdürlüğü tarafm-
i' .~tl h amelıyelerile su aramakttı lidir. Yağmur olduğu yıl Yazıhan mm· tı ihtiva edecek olan bu yeni bina lü • dan İzmir - Karşıyaka seferleri için 
•• 11 ın u e nssıs mü h d' takasında ı ; so :nisbetinde mahsul a • müdUrlUğU zumunda 100 yataklı teşkilata müsait be~er yüz yolcu taşıyacak iki seri va-
ll . en ısler nihayet , erıne muvaffak 1 lınmıştır. Yalnız bu romtakada ziraati Kahta (Hususi) - Bir buçuk se • olacaktır. Bugünkü vali konağını rnem· pur alınması teknrrür etmiştir. Satırı 
\ e aler Zengen de 

0 ~~şlardır. Mü- yükse'ltmek için pu1luk ve dört teker- nedenberi Kahta telgraf müdürlüğü leketin çok muhtacı bulunduğu doğum alınacak vapurlar için 500.000 lira tah 
Jl'le' kadar derinlil:;sı cıv~rı~da. 150 lekli aTaba getir1ımek lazımdır. Geçen vazifesinde bulunan, Şekib Akıncı evi olarak bu teşkilata bağlamak ve sis edilmiştir. 
iiC' uşlardır. e tazyıklı bır su yıY ~çadag· ve Merkeze 50 kadar pul- S k T I f .. hastanenin çevresini bahçe ve ağaçhk- Vapurların hangı· memlekete sipa· ivrek mer ez posta ve e gra mu • · b luk '!miştir larla süslemek, ba~ek.imlere mahsus l d w 'Id' H nı ulunan b verı · d" ]"w ··n ta"'yı'n - .ıı'lmı'ı::tı'r Şe'-ı"bı'n ay- b' d h k rı' ı:: edı'leceg· ı· henu"z bel ı' egı ır. -

b ur ugu e ea " · K - b' k ·· ~ ~-..J t t " her gu"n b' u suyu görmek ü _ Malatya dağınık olduğu için ayırı • ır ına a a unna on pıcuı.ua a • 1 1 1 k'k d'l k lktı 
k rılmasından inhilal eden yere de Elaziz b'ki d'' .. ..1 · ı d d zn anan pan arı tet ı e ı ere -elrnekte bı·r· ç .. o yerlerden kövlü- dırlığı gü9tür. Şehrin imarı yolunda ı uşunu en ış er arasın a ır. d l . . KI 

k J 40 b' r rf d'lın k muhabere memurlarından Şefik tayin Müteaddit mektep, hastane, mezba- sat Vekaletince tasdik e i mıştır. c-'e let Yaprn' akuydu sevinç tezahüratı her yıl 30- ın ıra sa e ı e te ve . 1 . 
t 1 aş rstasyona do· edilerek buraya gelmiş ve yeni vazife- ha gibi yeni ve modem yapılarla gü • rıng anlaşmalarına göre vapur arı ın· taksi u r S a ır ar. Herkes mem - şehir yavaş yav gru ge· k 

,_.._...J· sı'ne başlamıı:tır. zelıleşen vilayet merkezini istasyona şa edecek ı:ıirkete paranın tediyesi ~e · 
heı9 • uyu buld k nııi~ş~le~m~e;_;Kı;;;ı.cu;ır;,;·==~=:~==::=:oı:o:~;;,.;;~~Y~~::=c:ı--==-=-=-ıı:::::~:-=--ıı:ıı::;::=:ii==-=-=:::::i::::::ıı::a::====-==-o::::::=- ,. h' kuyula u tan sonra artez- c: li hakkında bir formül aranıyor. 
b~ı~ nağa barını ı açtırın~k ve toprağı sı·vasta dog~ anlar l 
ı J ~ arnak b .. 1 · e gelrni b ır gun mese esı 

:nd= ş uıunmaktndır. Evlenenler ve 
• suyun h . k 

isale d'l angı uturda boru - l 
,..rt.acag"ı ehı rnesi lazım geleceği ve Uas fa ananlar 

ar..-r sa a m'kd flj 
are~el etrafınd ı k arının ne kadar o- Sivas (Hususi) - 935 yılı içinde 

Vilayet b: te~'hi.kat yapılmakta - Sivas belediyesi evlenme memuru 117 
mak a . mu ım işi muhakkak nikah yapmış, 5 çiftin de muamelei 

._... Zrnındedir. 1 

Kara~an Idrnan yurdu 
Idare heyeti 

lrarnan (H 
y ususi) - Karaman Id-

et' urddu yıllık kongresini yapmış 
ıce e ida h 

kanuniyeleri yapı mış ve başka yerde 
evlenmeleri için ellerine vesika veril • 
miştir. Uşak itfaiye teşkilatı genişletiliyor 

Çorluda yangın havuzu 
Çorlu (Hususi) - Belediyemiz son 

toplantısında güzel bir karar vermiş -
tir. Bu karara göre buyük bir yan_,ın 
havuzu yaptırılacaktır. Şim<iiden ha -
zırlıklara başlanmıştır. 

Hadiseler 
Karş1s1nd 

Bugünün lfıgatına göre 
kadın eşyası 

ser'J . . re eyeti aşağıdaki şe
~ı rnıştır: 

'-1111 .. lfkan Fevzi Balk k"' 'b k"l .. - 1 Calib ır, atı u tur 

935 yılı içinde 551 hasta belediye ta
rafından meccanen muayene ettiril -
miş, ilaçları bedava verilmiştir. Aynı 
yıl içinde 4551 çocuğa çiçek aşısı yapıl
mtşttr. Belediye kabilesi tarafından 
son yıl içi~d!_l8 2~ğum yapılmıştır. 
rikacı, Muhtar Kaynak·. Y~~i he;~~i i
dareden bir çok iş}er beklenmektedir. 

Uşak (Hususi) - Burada geçenler de bir yangın olmuş, itfaiyenin gay • 
ret i sayesinde etrafa sirayetine meydan veri~eden söndürülmüştür. Bu 
yangın Uşak için itfai~nin ne kadar lüzumlu bir teşekkül' olduğunu gös -
terrniş, tevsii liizumunu da meydana çıkanmıştır. itfaiyenin elindeki mev • 
cut söndüııme vesaitı kafi olmadığı içm yangın esnasında şeker fabrikası 
da biıtün söndünne vesaitini itfaiye nin emnine tevdi etmiŞtir. Belediye 
reisi Hakkı Candoğan badema iıtfaiy en in b'u gibi vakayide kendi vesai.tile 
tehlikeyi karşılıyabilmesi için lazım gelen mübayaatta bulunmak ve tetki -
kat yapmak üzere İstan'bula gitmıştir. 

Şap'ka - Bir kadının günün m<' -
dasına ne dereceye kadar uyup uy· 
madığını gösteren ölçü. 

Manto -Bir kadının saadeUnirı 
harice iUınına vesile olan nesne. 
kürkse, mes'ut kadın, yalnız yakası 
kür'kse, nim mes'ut kıadın. Hır 
kürkü yQksa bedbaht !kadın. 

1 

H ' veznedar Ahmet Şen, 
!.., aydar, Ali Cüleç, Ahmet fab-

Bu·· ıyı haber Hasan Bey .• 

PAZAR OLA HASAN BEY 
• o 

D IYOR Kı: 

. .. Bundan sonra Anadolunun en 
t enha köşelerine .. 

... Doktor ıgöndPrilmesi kararlaştı
~ılımş. 

= 

Hasan B. - Memnun oldum .. Ar -
tık oraları da imar edilecek desen c! 

Çanta - Kadın yi.izündeki boya 
maskesinin mevad'ı 'İptidaiyesini 
saklıyan riıahfoza. 

Eldivcn - Güzel enilerin bir tek 
elini, çiı~in ellilerin her iki elinı 
örten kılıf. 

Çorap - Bacağın güzelliğini bir 
kat daha arttımıak 'çin giyilen şef • 
faf madde. .,. 

İskarpin - Kısa boyluların boy . 
larını uzatmak ıçin ayaklarına ge • 
çirdikleri bir nc\·i süs:u eşas. 

Ham iş: 
Bunların her bir.ni elde etmek 

için kadın kocasile bir kere kavga 
etmiştir. Kavganın derecesı, eşya • 
nın derecesile mebsutcn mütena ' 
siplir tMSE't' 
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Bir gece höyükler en 
. yıkıldı 169 am ele to pt 

•• 
MU TE HASSIS 

altında kaldı 
Şimdi arbk öUlmlere, kanıkaadık. lık defa ocak içindeki kazayı ~ 
ğUm zaman alb arkadqımla beraber hemen köylin yolunu tu~ 

S iyaset mütehassısı, kadın mü • 

tehassısı, yazı mütehassısı, iç· 
ki mütehassısı, hava mütehassısı, sıh
hat mütehassısı, iktısat mütehassısı, 
spor mütehassısı, adres mütehassısı, 
süngercilik mütehassısı, balıkcılık mü· 
tehassısı, tütün rnüteha.ssısı, ~arab mü· 
tehassısı, dokumacılık mütehassısı, yol 
mütehassısı, maliye mütehassısı, hu • 
kuk mütehassısı, inşaat mütehnssısı, 

ıesim mütehassısı, san'at mütehassısı, 
halı, asarı atika, parmak izi, heyke], 
maarif, kumarcılık, ilmi nücum, ilmi 
simya, ilmi sima, ilmi hat, terbiyei cin
siye, terbiyei hissiye, hayvan, ziraat, 
gazetecilik, çiçekcilik, madencilik, ço
rabcılık, hapishane, ses, havacılık, ci
vacılık mütehassısları. 

Daha sayayı m mı} Topunu yazahil
m eye ne defter dayanır, ne kalem, ne 
sabır, ne de tahammül. 

Öküz gübresinden karpuz tohumu 
çıkarma mütehassısından tutun da, in
cir çekirdeğinden armud usaresi süz
me mütehassısına varıncaya kadar her 
türlüsü vardır. 

Mütehassısın yerlisi de vardır, ec • 
nchisi de. Kimisi Amerikadan ietirti
lir, kimisi Balaftan çıkar. 

Yazan: Nacl Sadullah 

Ameleler k<Smür çıkarmak için böyle çalışırlar 
Maden ameleliğinde, ilk kazayı, tu· için vurulan direk bağları 

haf değil mi ocağın içinde değil, oca- dilir. Iki buçuk metre 
ğın dışında gördüm. lan galerinin sağ ve sol 

O zamanlar, ocaklarda çalışan a· ve tavanındaki kömürler 
melenin hannabilmesi için madenciler kömürü akıtma sırasında, 
arnele barakalan yapmazlardı. Her a- re bittabi çok genişleyen ve 
mele takımı çalı çırpıdan bir şeyler ö- istinat bağları alınan bacanıfl 
rer, üzerini çamurla sıvardı. Bu, ma- çökmesi ve altında çalışanları 
denlerde çalıştığı müddetçe içinde yat- kertmesi işten bile değildir. 
tığı barakayı meydana getirirdi. «Ayak almak», kolaytıklll 

Dokuz diplomalıları da vardır, esk.i 
elifi yeni bir direk sananları da. Her 
teyden anlıyanı da bulunur, hiç bir 
şeyden çakmıyam da .Bazıları her ~eye 
burunlarını sokarlar, baı1ılar.t hiç bir 
~eye karışmazlar. Kimisinin yanma 
varamazsınız, kimisinden yakanızı 

kurtaramazsmız. Bir kısmının bini bir 
parayadır, bir kısmı günde bin pap\!ie 
para. demez. 

Mütehassia geçinenler de 
rnütehassıslıkla ieçinenlerin 
kıp: 

vardır, bildirirler. lç~maiyattan dem vurun, Fakat bir ocağa yeni tertip olunan bol kömür veren bir ameliye 
biri çı· bihakkın zaptederler. lktısadiyattan arnele bu kulübeyi yapıncaya kadar dan madencinin yüzünü 

konuşun, bülbül kesilirler. Edebiyattan açıkta geeelernek mecburiyetinde idi. fakat çalışanı sornurtan bir 

Adlarının geçmediği gün göremez
siniz. Ya biri ielir, ya biri gider. Hepsi. 
ni topariayıp aramızda taksim ets~k. 
adam başına en azından yarım düzine 
düşer. Işbu keyfiyet böyle olduğu hal
de hala ~u kabil temennilerde bulu • 
nulur : 

- Bu iş için de bir rnütehassıs eel
bedilmeli!.. 

- Gençlerimiz Garb ilJerine varıp 
bu işde de ihtisas peydahlamalılar. 

Onların mevcudiyeti yüzünden, her 

yerde kelamınızı ağzımza tıkarlar: 
- Sen ihtisasın dahilinde olmıyan 

işlere bumunu sokma 1 
- Sen mütehassısından iyi mi bile

ceksin} Herifin ihtisası bu. Mütehassıs 
söyledi diyorum sana. 

Her iş mütehassısına havale olunur. 

- Ihtisas meselesi Mon~rl dedi 
miydi akan sular durur. <c1htisaa» keli
mesi, netarneli sorguya maruz kalmış 
ket um memurlarm can kurtaranıdır: 

- Bu it benim ihtisuım dahilinde 
değili deyip kestirip atarlar. 

Benim bir çok kimseler gibi, onla
ra verilen paraları çok gördüğüm yok. 
Fakat içlerinde en tutulduğum tip 
<ıkomple mütehassıa» tır. Onun ne bil
diği, ne de bilmediği hiç bir şey yok -
tur. Fakat aşık garib gibi her telden 
çalarlar: Başınız ağrısa güllaç, nasm· 

nız sıziasa ilaç, yüreğiniz ya.nsa çare 
öğütlerler. Hakkından gelemiyecekleri 
mesele, altından kalkamıyacakları do

va, işini bitirCJniyecekleri kabadayı, 
beyanı mütalea edemiyecekleri hadise, 
burun sokamıyacakları mevzu, görme
dikleri yer, bilmedikleri fCY· tatmadık
ları nesne, yemedikleri herze, kırma -
dıkları ceviz kalmamıştır. 

Ne zaman öleceğinizi sorun, cevabı 
yapıştırırlar. Ne zaman sevecegınızı 

sorun, cevab hazırdır. Siyasetten açın, 
müstakbel harblerin neticelerini hir bir 

-CÖNÜL iS LER. 
Ohuyucularıma 

Cevap/arım 
Ödemişte Bay (B. C.) e: 
Nişan yüzüğü bir sözleşme, bir 

bağlanma manasını üade eder. Ha
tırlama ve hatırlatrnadır. Nişaıı yü
ruğünün daima platin, a1'tın veya 
gümüş, basi't bir halka şeklinde ol · 
ması şarttır. Buna mukabil nişan 

yüzüğü ile birlikte kıymetli diğer 
bir yüzük te hediye olarak verile • 
bilir, içine tıpkı nişan yüzüğünde 

olduğu gibi tarih yazdırmak müm
kündür. 

* Iksik aşta Bay (K. K.) a: 
Ben sız n yerinizde olsaydım ev • 

lenrne tö11enini ne kendi evimde, ne 
de Beyoğlunun pahalıya gelen bir 
ctcllmde yapardım, Halkevini ter ~ 
cih ederdim, masraf yüzde doksan 
eksiğe mal'olurdu. Gösterişten va:z. 
geçiniz, elfıleme sarfedeceğiniz pa • 
ra ile müstakbel yuvanızı süslemek 
müreccahtır. 

* Bakırköyünde Bay ( B. K.) a: 
A~ yaşa bakrnaz. Saçlan kırlan

dıktan sonra alevlenen kalbieri çok 
gördüm. Ayıplamam, olagandır, de
Tim. Fakat bilir misiniz, bun!'ardan 
yüzde (60) ı gülünç, yüzde (30ı u 
iğrenç, yüzde ( 5) i mecnun görü · 
nürler. Geriye kalan yü7..de (5) ın 

içinde hüzün veren bir kiş~ ya var, 
yahut yoktur-

TEYZE 

ll 

laf edin gene dile gelirler. Dedim ya Ben, benden yaşlı olan ağabeyimin Ocak içinde gördüğürn 
aize: Adile sanile C(komple mütehas • ve arkadaşlarının kulübesine sığınabil- böyle bir <ıayak almakı> işin~.e 
sısn derler onlara!.. rniştim. Geceleri toprağın üstüne aeri· Iki genç kazmacı çöküntıl ~ 

Huzurlarında ağız açmıya karar ver· lir, kafamızın altına bir kütük yerle~~- deki boşluk arasında kaldılar· 
seniz, bir haftada konuşmasını unu • tirir, ortada yanan ateşe tabanlarımı- cıların kaldıkları y~r çok dard•· 
tursunuz. Çünkü her yerde, her zaman zı verir, böylece c«kaşık kalıblm kandil yer ise çok geniş. O göçüğii 
hazır ve nazır olduklarından, huzur • ışığıyla işbaşı sinyalı veren horoz se- melelerin yanına varıncaya 
larında konuşmıya konuşmıya dilinize sini beklerdik. çecek zaman içinde amelelerifl 
tutukluk gelir. Öğüdlerini dinleseniz, Kulübe yaparnıyan acemi ameleye lundukları bacadaki havanıJl 
evinizden, barkınızdan, işinizden, gü- gelince onlar da bir höyüğün altını oya yüzde yüz. Ve öyle oldu . 
cünüzden, malinizdan, canınızdan, ka- oya mağaramsı bir şey meydana ge- Önceden: ((Alın bizi!» dıfe 
nınızdan hanınızdan olursunuz. tirirler ve onun içinde gecelerlerdi. şan sesleri saatler geçtikçe 

Kulak asmasanız, gene iki yakanız Bir gece bu höyüklerden biri ani On altıncı saatten sonra 
bir araya gelmez. Şerrioden felah bu • bir çöküntü yaptı. Toprak altında on kesildi. Çarpınmaları, 
I K d ı · h altı arnele kaldı. Bunlardan on uçu kendilerini oradan oraya amazsınız. en i erı er medresenin 
ard kapısından dehlenmişlerdir :ımma, kurtarıldı. Amma ötekiler ... bütün uğ· durdu. 
huzurlannda altı çift la kırdı edecekler· raşmalar ve didinmeler boşa gitti; Ü· Bu iki kazmacı yı iki giill 
den altı tane diploma isterler. çünü canlı olarak kurtarmak kabil ol- labildiler. Hey Allahım ı O nt 

Emin olun ki, şimdi bu satırları oku- madı. şeydi. Kazınacılardan biri ~~ 
yunca: 

-Vay echel vay ... O, mütehassıs
lar hakkında ne zaman ihtisas sahibi 
oldu ki bu herzeleri yurnurtluyorl di
yeceklerdir. 

Mübarekler, Meddiyeköyü sinekleri 
gibi, öyle bir çırpıda türeyip çoğaldı
lar ki sormayın gitsin. 

Eğer etrafımızı biraz daha sarnrlar· 
sa, yakamızı ellerinden, adım17.1 dille
rinden, canımızı kasdlerinden koru • 
mak için iane toplayıp yo1lnra düşmek

ten, ve 44 mütehassıs maaşını bir ay
da gözden çıkarıp bir cıkomple nıütt! _ 
hassıslardan korunmanın çarelerini 
öğretme mütehassısı h> getirtınetken 
gayri çaremiz kal mı yacak! 

Ve böylece onları da evvella Allah, 
sonra da mütehassısına havale r:yliye· 
ceğizl. 

Naci SaduHah 

-
YARIN 

Aramızdakilerden 

Dalkavuk 

Madenierde ilk ölüm kazasını bu yatıyordu. Kucağında sıkı sı 
suretle ocağın içinde değil, dışında gör ğı kazmasının sivri ucunU 
müş oldum. Yanarım hala o üç deli- Gözleri fırlarnış, yüzünün 
kanlı ya ı leleri gerilmişti. 

Şimdi, Iş Bankası ocaklannın bu- Öbürü, duvara karşı yaıt 
lunduğu madenieri evvelce Rombahi du. Onun kucağında da dj, 
isminde bir Rum madenci işletiyoı-du. «<sivriçn, vardı. Ve o da ark 
Ocak içindeki ilk kazayı işte bu ocak- sivricin ucunu ısırmıştı. Her 
ta, küfeci ameleliğim sırasında gÖr· yüzlerini de kanla kömür 

't 
düm. rışmasından peyda olan b•. 

Sonradan bir yığın göre göre ka- kaplamıştı. Kucağihda sh'fiÇ 
nıksadık ya ı hoş... Çocukluğumdan kazmacının, soluksuzluktaJl 
mı, acemiliğimden mi, yoksa ocakta kulaklarından bile kan fışkıt: 
gördüğiim ilk ölümlü kaza olduğun- Kazmacıların kucaklarlll J 
dan mı knfamda en çok iz bırakan ma- ları kazma ve sivrici almak 
den facialarından bid de bu ilk şahidi oldu. Mübarek delikanlılar, 
olduğum kazadır. lan ilk mezarlarında son 

Işletme şekilleri iptidai olduğun- larken demir parçalarını o 
dan maden ocakları şimdiki gibi ku- vetli tutmuşlar ki... V, 
yu haline gelmemişti . O zamanki mev- Bu ilk gördüğümüz ocalc (. 
cut iptidai aletler ve vasıtalarla derin- dehşetinden o kadar korkrtı11~ 
lere inmek imkansızdı. Onun içindir altı çocuk hemen o gece ocl

ki, maden ocaklarında grizu, falan gi- tık, ve köyün yolunu tuttuk· 
bi kazalara ender rastlanırdı. uÖlüm)>· 
ler, hep uküçük>> kazalardan olurdu. Edirne belediyesinin i 

Ankara (Hususi) -
yesinin Belediyeler 
pacağı istikraz işi için ait e 

·· er karnlarla temas etmek uz 

Kiifecilik yaptığım Rombahi oca
ğının bir hacasında uayak)) alınıyor
du. HAyak. almakn kolay bir iş değil
dir. Evvelce işlene, işlene ta uzaklara 
gitmiş olan bir hacada kömür kalma-

Yazan: ()evad Fehmi yınca geri dönülür. Bu baca artık ter

ze gelen Edirne belediye 
Ferit Çardaklı Trakya 
tişi General Kazım Diriği 
rek istikraz işleri etrafında 
görü~müştür. 

ı 

kedaecektir. Geri dönerken, ileri gi
dişte çalışanları emniyet altına almak 



8 Ikinci anun 

i·tf a iye m e k te b i dünya n 1 n e n 
ucuz rnektabi olacak 

~tfaiyecilere ders verecek bütün hocalar bu hizmeti 
bedava yapmayı kabul ettiler, mektepte inşaat, su, r tahrip, seyrüsefer dersleri gösterilecek 

tt., • Mektep biııuı ..ı-~..; tö' üh' 
.ııu:aıyenm esklden namı yoktu. Şim·l Muhlıis, makine ~Dı.u&t. ~o r ~ ~-
kursu hp-e açılıyor. Bu gidişle pek disi Tank, elektrik ~yı:u makıne mu· 

tiruversttennzde bir İtfaiye ):ıendisi Salim, babsettigım sular der -
-....ı;~~:::;,ııı. görürsek hiç şaşmıyacağız.. sini Fuat okutacak. . . 
Sabah gazetelerinden biri biraz ace- İıtfaiye tal~tnamelerı~ .~~. mesle • 
davranarak, itfaiye mekteb'ini şim - ki öılgileıri de Itfaiye Muduru İhsan 
. açıvcnniş. Halbuki, bu ayın on ,öğretecek! balı 

e açılacak olan müessese, cİtfa - , - Kadro geniş. Kurs epey pa ya rr ~ekıtebi· değil cİtfaiye kursu• dur. mal olacağa benzıiyor? . 
<lt D~n, ~bu ~urs hakkında, salab~yettar , Muhatabım gülüyor, V~~ hayı·e-

.ı~aıyıe amirile görü~üyordum: ,te düşüren bir cevap verıyor. 
du"' ir- Ihtimal, dedi, iler de, bu cKurs• - itfaiye kursu, dünya~.~ ucu· 
ııJı Inektep haline sokulur. V ehariçten za mal olan kursudur d~ilebilir. Fa • 
es~jlle talebe kabul eder. Faıkat bugünkü tihte bir garajımız, bin lıra d~ paramız 

U ~· a~ılacak o1an kursa, sadece mev- vardı. Bu 'bin liranın bir kısmıyle 0 ga-
~~t~~a~~~iler ~ d.evam edeceklerdir. rajın üzerine bir geniş dershane yap -
ıfrad 1 aıye atn.irlerinin ve itfaiye tırdık. . 
~· ının .~u kurstan geçmeleri en az İsimlerini yazdığınız muallımler de, 

klB ı sene sur~~tir. Çünkü ne kurs bi - mektepte ücret bile iStemeden ders ver 
1 ı, ne de llfaıyecnerin vazifeleri bu meyi kabul etmek lutfunda buiundu • 

yerle~, kuma hepsinin 'bir- lar ... Bu hesapça:, koca ku~ on para 
devam. ~ebılınelerine müsait de- masrafsız yaşayacak deımektır. . ... 
·. Bu ıtıbar1aclır !ki, kursa müna· Bu her cihetten hesaplı teşebbu:.u, 
11e devam edeceklerdir. ,ve bilgilerini itfaiyeellerimize hayrat 

de~- Kursta görecekleri dersler neler- gibi açan hocalanmızı takdir etmemek 
~ ? . . elimden gelmedi. 
Se~ ~asıt ~aat ... Basit tahripler... Muhatabım: 
jf ~ye. talimauan, seyrüsefer işler~ - Yalnız, dedi, bir cıtahrip• hocası 

ğii aıye IUZanıl'an ve talimatı muhta • bu'J!mak mecburiyetindeyiz. İnşaata sar 
i~r~ikle kan unlar, vazife bilgisi ve- j0ıunan 1 000 Iira~an arta? pa:? i!e. de 

lerif1 onun maaşını ternın edebılecegımızı u-
Bflhassa, şehr' 

• _#yet .. . . ın su vaziyeti dersleri ,muyoruz . 
bştı'Din, eın~hinıdır. Çünkü bir itfaiyeci . - ~~hr!.P hocasını da bedava bula -

d·.rılrı . ş hrın terkos vaziyatlerini bilme- bilirsınız ustadım! 
ır esı çok rteh'lik~lc.:ı N 1? 
~r itf · . c..uuir. Bunu hilmiyen - ası · 

. il;.vcıdaaıyecımn, barutu· tükenmiş bir Güldüm: .. . 
ııı n fal'kı 'YOktur. Bu bilgisizlik ba - 1stanbu1rla musrıf kadm kıtlığına 

yangınlar<J.a, çok acı neticeler v~ • ~ıran girmedi ya? 
--lir·-."""en"""r:tfT~rko~ bulmak için birbirine Selim Tevfik 

aş .1 
• aıyecıfer büyük ve şuursuz bir 

~ y:lıııde sağa soıa lkoşarıarken, yan Universitede lisan dersleri 
11e :.ar Yere hayli genişlemiştir. Maa- . . 
yii"tı _ ih, ~ahsettiğim bu acı tecrübe hay Üniversıte yabancı dıller mektebi-
81~ • ~kı.dır .. Ve bugün, çekirdekten'ye • ne yedinci sömestr talebelerinin mec-

il n ıtfaı!ecHerimiz, nerede su bula- buri olarak devam etmeleri bildiril-
u ecekJerıni q __ nd' k dil · :n · · bii h .. -::1;! ı en erıne ve e- mıştır. 

Fak etın:nogrenıniş vaziyeUedirler. yedinci aömestr talebelerinden li-
. . a .bıttabi, bu husustaki bilwle - ·ı< ı k ı 

yaıı .J _:ı tanıamıaınak zaruretinde bul'unu· s.andadn ı ma e ffakan ta
1
Iebeler ikmalde 

Jev l"riar: lısan an muva a o amadıkları tak-
eŞehrin nereler~"".:ı k d t • dirde Fakülte derslerinden birincilik-

uıue, ne a ar er h' . 1 1 InUSiuğu var?• sunline hiç düşün· le da ı geçmı~ o sa ar aınıfta ibka edi-
toı~~~? cevap verebilecek hale gelme- leceklerdir. 
bit B ClZUndır. 7 inci eömestr takbeleri bu kayıt-

enybu lüzumun kuvvetle mevcut bu lardan eskisi gibi muaf tutulmaları i· 
1Uguna o kadar kaniim ki, kursta çin Maarif Vekaletine müracaat et-
ı aca:k imtihand .. · ~ rak V k r a,ul'uns a mumeyyız 0 a mişlerdir. e alet talebderin bu di-

<an. su mahallerini sayarken bir lek1erinin tetkik edilmea· · · I"k • 
ntusluk kn cak 'tf . . d' ı ıçın aa a 

ak ~ı na v~remerrlıro ı aıyecıye ıp- darlara emirler vermiştir. 

• la- DıPI.oına alan itfaiyecilerin ma~- M t k eo';;: ~~zam yapılacak mı? Uş ere e~n~f bürosunun 
~ görüls" ;ır ... Hem buna neden lüzwn yem bması 

un· Maksadımız sadece itfaiye· 
~~~'~ırnı ~ • 

di 1 ploma.}ı kılmak, ellerine bL 
0":_,1 bir znfuc~ verilmesi, kendilerine kAfi 

o~... - O at değil mi ki? 
da d ~ d Avrupadan ogru ... Kurs hocalan a 

N nu getirtilcce'k? 
- e ırn" tik . unasebet? Mekıtebin pmnas· 
rnualliınr ~. . 

yapacak, . ıgını meşhur Mazhar hoca 
ketler k Nı.zamnameleri kanunları 5~r

old cak. T 
1 
o~ıseri İsmail Haldcı okuta • 

.... d kat ın ~ırıp. ve inşaat derslerini, tatbi-
reY Verec ~ tebı . ~uaUimlerinden Hüsnü 

Ye M~ d· .. ~ehı~h gazler dersine, Sıhhi· 
ıi~ sısı ;üsU.Z:~Ye~ zehirli gal!ler mütehı:ıs
JJ'? ler istim n~ gırecek. cKimyevi madde-

ali» dersıni kimyager Mustafa 

Mü~terek Esnaf Bürosu Merkez: 
Hey"eti reisi Cemal Lokantacı bu va· 
zifesinden istifa etmif bulunduğun ... 
dan yerine Serherler Cemiyeti Reisi 
lsmail Hakkı seçilmiştir. 

Büro Dördüncü Vakıf hanında se
nede bin sekiz yüz lira kira ile tuttu· 
ğu daireden Yenicami civarında bele
diyeye ait medreselerden birine taşı
nacaktır. Burası taksimatı ve vaziyeti 
itibarile Müşterek Büroya en elverişli 
yer olarak görülmektedir. Bu hafta i
çinde bir toplantı yapılarak taşınma 
tarihi tesbit edilecektil 

Sayfa 7 

C Eski bir avukat katibinin hatıralan : 3 =:J 
Haciz memuru ile bir dolaşma 

* ~ • 
Oturdugu odanın kirasını verernegen kadın haciz memurile ev sahibini görünce 
bagılmıştı. Eşyası tespit edildi. Biz çıkarken hala baggın yatıyordu. Mal sahibi 
bize döndü: "Müslüman dini aşikar, kalhim sızlamıgor desem yalan!, di ge söylendi 

Hep beraber otomobil'e bindiğimiz 
zaman avukat icra memuruna sordu: 

-Polis için ldığıt aldınız mı? 
-Aldım. Polis muhakkalk lazım mı? 
- Belli o'lnıaz, kadın biraz sinirli -

cedir. 
MüvekkiU atıldJ,: 
- Sinirli ne dernek! Şuna düpedüz 

teıt>iyesiz desene ... 
Avukat parmaklarını yakacak ka -

dar ufalmış sigarasından üstüste bir 
kaç nefes çektikten sonra cne yapı • 
yorsun be adam• der gibi mü..c;terisil)jn 
yüzüne ters ters baktı. 

Daı.lak kafah, matruş, yan mÜte -
kait, yarı tüccar kılıklı müvekkil ora· 
lı değil. 

- Bıktım mirlm, bıktım, diye ha~ -
ladı, 7 numaralı oda evin en güzel o • 
dasıdır. Marika dedikleri bu baş be • 
lasına vermeden evvel aylığı tıkır tı
kır alıyordum. Hani vennediğine göre 
bari büyük bir para olsa içim sızlamaz. 
Topu topu ayda altı buçuk lira. 9 ay
dır salladı, maa masarif 60 küsur lira 
tutuyor. 

Adama bakıyorum. cEshabı emlak• 
denmiş. Hem zengin, hem hasismiş! 
Şişliden Karaköye yayan gider gelir -
miş. Evinin ilrtiyacını yanından hiç a
yumadığı kocaman çantayla taa .. İs • 
tartbul Balıkpazarından taşınnış. 
Kumbaracı yoku~nda oda oda ki • 

raya verdiği konaik tertibi akarete gi· 
diyoruz. 

İcra memurunun elindeki sarı zar • 
fın içinde bir hakkı hapis istidası, bir 
kuntrato, bir de zabıt varakası kağıdı 
vnr. Ev sahibi hakkı hapis ist~miş-. Ya
ni i'htiyati bir tedbir olarak kiracı eş
yalan haber vermeden başka yere ta
şımasın diye muvakkat bir haciz ko -
nulacak. Madam Marikanın nesi var, 
nesi yoksa 'birer birer zapta yazılıp bir 
eyeeldi emin• e teslim edilecek. Son -
ra da alacaldıya asgari 7, azami 15 gün 
.zarfında borç hakkında esas icra ta· 
kibatı yapması için mühlet verilecek. 
Eşyaların hapis muamelesi icrai hac -
Ze tebdil edilecek. Eğer borçlu borcu· 
nu dört müsavi taksitte ödemezse ha • 
raç mezat satılacak. 

Otomobil Asmalımesçit sokağımn 
kö~esine gelince, icra memuru nokta -
da nöbet bekliyen polisi çağırdı. !cra· 
nın karakola hitaben yazdığı te?.kere
yi gOOıerdi. Poll.si de beraber alarak 
Kumbaracıya saptık. 

Ev tamamire harap. Vaktile bilmem 
hangi ~a. bi!bnem kaçıncı zevcesinc 
hediye etmek için yaptırmış. 

Kocaman nıermer döşeli bir ta~hğa 
girdik. Bir maden kuyusu kadar ka -
ranlık merdiven başında durakladık 
Ev sahibi yukanya bir kaç kere ses -
lendi. Neden sonra uzun bir öksürük 
duyduk. Bir kapı açıldı. Elinde ga?. 
lambasile bir kadın göründü. Ev sa -
h ibi: 

- Aliye Hanım. gene mi hastasın? 
diyor. 

- A, siz misiniz? Bugün biraz daha 
iyiceyim efendim. 
Lam'banın san ışığında yüzü, bem • 

beyaz görünüyor. Sade derisi ve sade 
kemikleri kalmış. 

Lamlxıyı tutan el beş tane kabuğu 
soyulan~ değneğe benziyor. Omuzun -
da siyah bir şal var. Merdiveni çıkl -
yoruz. kadın iki öksürük arasında 
cefendisi• nin sual'lerlne cevap veri -
yor: 

- 1 O numara daha para veanedi e
fendiciğiın. dülakancı da öyle. Elek -
triği kestiklerini elbette biliyorsunuz • 
dur? 

Merdiven çık'b.kça aydınlanıyor. Bir 
küçük sahan1ıkta açık bir kapı var. 
Burası, bu eski pa~a konağını galiba 
selam1~ğa baglıya.n aralıkmış. Bir böl
me ile kapatmışlar. Oda olınuş. Öksü • 
ren kadın burada oturuyor. 

Mal sahibi: 
-Madam Marika yukarıda mı? di

ye sordu. 
-Evet. 

Yazan : Kemal Tahir 

- Öyle ise sen çılana. 
- Emredersiniz! 
Öksürüyor. Zaten çıkacak hali de 

yoiroci katı çıkarken müvekkil dert 
yanıyor. 

-Bu konağı satın al'dığım ~ma~ 
içinde bekçi gibi oturuyordu. Kımsesı 
yokmuş. Dünyanın bütün kimsesiz -
leri de gelip beni bulur. Aşağıdaki o -
dayı verdim. Kira da istemiy.orum. 
Yalnız merdivenied, taşlığı silecekti. 
Son günlerde hasta1andı mı nedir? 
Kendini büsbütün koyiıverdi. Kovaca
ğım, yüreğim dayanmıyor, haydi kov· 
ma, etraf pislikten geçilmez. Bir bele
cliye teftişi ol'du mu yandık. Dayansı!l 
mal sahibi ceza lan ... 
Geçtiğimiz geni~ sofaya dört kapı a· 

çılıyor. Her kapının kenarında birer 
tel dolap, birer saç mangal, bir kaç ta 
kova var. Bir boydan bir boya geril • 
miş ipierde eski çamaşırlar asılı. Ka -
pılardan müteccssis, korkak kadın 
başları uzanıyor. Bir Rum karısı ev sa
hibini selam.ıadı. 

Üst katta da ayni dekor. Soldan bi -
riııci .kapının üstüne kırmızı boya ile 
kocaınan bir yedi rakamı yazmışlar . 

İcra memuru kapıyı vurdu. Açan 
kadın hiç ıbiriıniz orada değilmişiz gibi 
ev sahibine bakarak: 

-Ne istiyorsun? dedi 
- Beyler hacze geldiler. 
İcra memuru 18:fa karıŞtı. 
- Hacze değil madam, hakkı hapis .. 
-Hapis mi? 
Sesi birdenbire de~ti, korkunç bir 

mana ile titriyor, bağırınağa başladı: . 
- Tu u u ... Allah belanı versin al -

Çocukları 
lJrkütecek 
Mahiyette Dılisallar 

çak herif, .f buçuk senelik kiracınım, 
bende on pa:ran kaldı mı? 
Bunışuk göz kapaklan kırpışıyor, 

göı!leri yaşlandı. Hıçkırıyor. Üç küçük 
kız da annelerine uydulaT. Kadını tes· 
kin etmenin imkfmı yoktu. Küfür edi· 
yor, mal sahibinin yüzüne tükürüyor. 
Kocası aylardır hastaym.ış, daha ye

ni çalışınağa başlamış. Çalışsa da ne 
kazanıyormuş ki ... Seyyar berberlik e· 
diyormuş. Halbuki işleri kötü gidip 
dükkanı kapatmadan evvel aylığı her 
ay başında vermiyorlar mıynuş? He -
le oğlu da iftiraya uğrayıp hapse gir • 
meseymiş hiç vermemezl:ik ederrer mi 
• • ? 
ıınış. 

- Allah var! Alçak, namussuz diye 
çırpınıyor. 

Polis, icra memuru kadını yalıştır -
mağa ça1ışıyorlar. Diğer kiracılar so .. 
faya top1andılar. Avukat: 

- Müve'kkilime halkaret ediyorsun, 
hakkında zabıt ıtutarız, sonu iyi ol -
maz, dedi. 

Fakat kadın oralı değil, galiba (hak· 
kı haps) i hapse götürecekler sandı. 
Çok korktuğu Ml.i. Ancak 6 ya~ında 
görünen en büyük kızı eteğini çekiyor, 
o1ekiler hıçkırıktan katılıyorlar. 

Sesi boğuklaştı. Kuvveti gitgide tü• 
keniyo.r. Ve nihayet eşiğe serildi. 
Komşuları şakak1annı, bil-elderini o· 

varlarken icra memuru iie beraber ka
pıdan içeri uzanarak odaya bakıyoruz. 

Gaz sandıklarından yapılmış bir se· 
dir. Kenarda bir leğen. İçinde ıslak 
çocuk çamaşırları. Bir demir karyol'a, 
bir ay.na, bir konsoL Aynanın kenar -
larında fotoğraflar, demindenberi hav· 

(Devamı 12 inci sayfada) 

geç bi!lkiiğimlze göre bizde mevcut 
değildir. Binaenaleyh aile süzgeci • 
nin daha sıkı olması ve daha· itinall 
iş1emesi lAzımdır. 

cTekirdağ• da oturan bir okuyu -
cumuz Bay İsmet Güraydın münha
sıran çocuklar için çıkan bazı eser • 
lerde çocuklara korku \'erecek ma • 
hiyette masalların yazılmakta ol -
masından şikayetçi: 

Bunun haricinde diğer bir vazif! 
de vardır ki doğrudan doğruya b\.' 
neşriyatı yapaniann omuzlarına 

yüklenir. Mesleköaşlarımızın dik -
kat gözlerini bu noktaya çekeriz. 

* Bigada ortamektep kasketleri 
Mektepllye mahsus kasket sadece 

mekleplinin başında bulunur. Bu, 
her yerde böyle olduğu gibi Bigada 
da böyledir. Es•n aksine tesadüf 
edildiği zaman yapanlara ceza verı· 
leceği beledıye tarafından da ilan 
edilmiştir. Belediyenin bu iUınını ta· 
kip eden günlerde Biga sokaklann~ 
da rnektepsizin başında mektepl\ 
kasketi görülmez olmuştu, fakat soıı 
günlerde gene belinniye başlamış o· 
lacak Iki bize yazıldı, al€ı~«ıdarlı.rıı 
haber veriyoruz. 

- Bunlar çocuk1.arın fikirlerini 
açmak, bilgilerini arttırmak için 
mi çıkarılıyor, yoksa kafalarını kor
kunç düşüncefur ile dol'durmak iç:n 
mi? diye soruyor. 

* 
Çocuklara mahsus neşriyat ba7.ı 

memleketlerde iki, bazı yerlerelP de 
bir tek süzgeçten ~çirilir. Bu süz • 
geçlerden birincisi Kültür Bakanlı -
ğmın aiftıkadar şubesi, ikincist de 
bizzat çocuğun ailesidir. Birinci süz .. 



Beyaz perdede görülen aşk 
sahneleri samimi midir? 

' Meşhur kadın ve erkek san'afkarlar 
yapılan bir anketin neticesi 

arasında 

• 

J 

ı • t 

Eo güzel gözlü yıldiz olarak gösterilen Raıel Hiidaou . . ' salmeler hakik.a te o 
derece uygun idi ki 
filmi seyı-edenler 

halecanlı anlar ge • 
çirmekte idiler ..• 
V ann siz May V est 
hakkındaki fikirle • 

Aşkı tehlike adda 
'dersek sinema yıl • --- -------
dızları bu tehlike • 
ye en çok maruz o
lan insanlardır. Her 
filimde cinsinin en 
mükemmel nümune 
si olan bir erkek ve ' 
ya kadınla karşıla

şırlar, onu sever gö
rünürler, onunla ö • t 
püşürler. ~ 

Bu buseler sami· ~ 
mi midirler? 

A<lka müncer o • 
hır mu? 

Bu sualin cevap
larını salahiyyettar 
ağızlardan işitmek 
arzusunda bulunan 
bir muharrir en me~ 
lhur sinema san'at
karianna müracaat 
etmiştir. 

' Geri Kuper'in 
cevabı: 

Bazı kurnaz ak • 
tör'ler partönerler.if ' 
ni sıkı sıkı öpüyor-
lar hissini vermek-
tedirler Halbuki du 
dakları kadının du
daklarına ancak te 
mas ey'lemektedir. · 
Ben (böyle yapa -
mam. Buse]erim ha 
kiki olmalıdır. Hat
ta g~nçliik zaman -
larımda öptüğüm 
yıldızlara delice a -
şık olurdum bile 
Bereket versin ar -
tık uslandım! ... 

-

rimi anlayın .... 
Klodet Kolber'e 

göre: 
- A§k sahneleri 

diğer sahnelerden 
farksızdır. Bu sah • 
neler iyi veya fena 
olabilir... Elverirki 
daima iyi yapmağa 
uğraşmalı. 

Karol Lombar'ın 
cevabı: 

- AŞ sahneleri 
hissiyat kanşt:ını • 
madan oynanmalı .. , 
Ç~ü sahneye ken 
di hissiyatınızı ka • 
tacak olursanız, ya· 
şatacak olduğunuz 
şahsiyeti doğru bir 
surette temsi1 ede
mezsiniz... Aşk sah 
neleri beni hiç a . 
lakıadar etmez ... 
Tamamile hissiz ka
lırım ... 
Moris Şövalye'nin 

cevabı: 

- Aşk salınele -
ri mi?... Bunları 
tıpkı diğer sahneler 
gibi çevirmelde ya
hud oynamakta • 
yım... Bu salınele
rin jyisi de vardır 
kötüsü de ... 

Rip.r Arlen'in 
cevabı: 

- Ben partöne • 

Molivutta geçen birincikAnun ayında kadm yıldızlar arasmda bir " eo 
güzel aırt ve ·omuzlar , müsabakası yapılmıf, müaabakayı Simone 

·...adın san'atkar . 
larının dudak'J.arına 
gelince! Bunlar o 

rimi öperken hiQbir şey hissetmem! ... 
Buna alışmak lazımdır esasen. Aksi 
takdirde hayat bir işkence olur gi -
der ... 

Simsoo kazanmlfhr 
çok daha zevıkli bir şeyij.ir!. .. 

Taren Tilyams'm cevabı: 
- Ben partönerlcrimi öpmek iste • 

,rim! Haita kocaları huzurunda bile ... 
Çester Mor is'in cevabı: ,Fakaıt bu senaryocia olmalı ve bir şa -

- Ben daima partönerime aşık o - hid önünde yapılmalıdır. 
lurum. Fakat karım bunu bilir ve Dik Povel'in cevabı: 
kavga etmeyiz. İster sahihten; ister - İşierin bilahare çataHaşmaması 
rol .icabı olsun, kolları arasında güzel şartile cidden çok hoş bir şeydir! .. 
bir kadını sıkmak herhald'e zevkli bir Cek la Rue'nün cevabı: 
şe~ir ... 

Fakat... Buna rağmen bir erkc~in 
sevdiği kadını - yani karısını - öpınesi 

- Aşk sahneleı~i yaşaınmakta oldu
ğu gini çevrilmelidir. Diamond Li1 fil
minde Mac Test'4:! çevirmiş olduğum 

kadar boyalıdıriar 
ki öper.ken bh- maskeyi yahud balınu· 
mudan bir bebeği öpüyorum zanne -
diyorum .... 
Fransız yıldızı Klod May'ın cevabı: 

- İnsanın bulunduğu anı unutması 
pek mümkün birşeydir. Yaşanan mu
bit buna pek müsaiddir. İnsan çok ke· 
re bir r<>l yapmakta olduğunu unutur 
bile .... 
Fransız yıiJızı Mari Glori'nin fikri: 
- Bir aş'k sahnesi çevirirken hiç bir 

şey hissetmem. Ben stüdyoya girince 
yerime adeta başka bir şahsiyet kaim 

-2- -
Jimnastik yasağı beni' : 
· yüzümden kaldırıldı -

u~ Kızlar ağası beni görünce güldü. Mindere 
uzanmış, maiyet erkanından birine dizlerini ... u._ 
yordu: " Gel bakalım, oyuncu , diye sözde il 

" Sen ne haltlar kanşbnyor muşsun?. 
Bir de ~ görey1m, mektep müdü:~ 

kolağası Habip Ef~di, da?U~y~ zabıtı 
Ha.k'kı ve· jimnastik muall'lmımız Sa • 
dık Beyler değil mi? 

Ne yalan söyliyeyim., önce. çok kork· 
tum. Yaptığım iş ·büyük bır kabahat 
sayılmaz amma, arada padişah femıa· 

nı var. 
Müdür Habip Efendi sordu: 
_ Adın ne, hangi sınıftasın 1 
Söyll.edim. Munis bir sesle: 
- Korkma yavrum, dedi, yann se • 

ni ıtekrar çağıracağını, sakın korkma, 
marifet~l beğendim. 
. Ertesi günü birinci dersten sonra 
idarenin sınıf başçavuşlarını çağıran 

borusu öttü. Ö 
Ben de sınıfınnın başçavuşu idim. -

nüınü ilikleyip idareye g ittim. Müdür, 
diğer başçavuşlan savdıktan sonra be· 
ni odasına aldı. Sadık Beyle, Hakkı 
Bey de oradaydılar. 
• Müdür: 

_ AŞkolsun sana evlat, dedi, aklını 
sade zıplamağa vermemişsin, akran • 
larının arasmda okumak itibarile de 
si vvır.i.lmi$>in. 

Jimnastik hocamız Sadık Bey bu 
sözler üzerine lafa karıştı. Jimnasti • 
ğin sade yazrları değil, ayni z~ma~da 
kafalan da iyi işlettiğini, bem mısal 
göstererek uzun uzadıya anlattı. 

Kimse benim i§e kundakta başlıyan 
bir anadan doğma jimnastikçi olduğu
mu bilmiyordu. Yaptığım harekeıtler 
hakikaten bir mektep talebesinin be • 
cereceği marifetlerden değildi. 

O gün gizli jimnastiklerimin nasıl 
keşfedilmiş ol'duğunu da öğrendim. 

Yakalandığırndan üç dört gece evvel 
hırsızlama bahçeye çıkışı m dahili)' e 
zabitimiz Hakkı Beyin nazarı dikka -
tini celbetrniş. Arkarndan gelmiş. Ne 
yaptığımı gömıüş. Ertesi sabah gene 
takip etmiş. Sonunda müşahedes~ni 
müdüre ve jimnastik hocasına an[at -
nu.ş. Üçü birden bana sezdirn:eden ~o
lumu beklem.işler, neler yaptıgımı gor-
müşler. . 

Beni üçü de ayrı ayrı tebrık ve tak
dir tıtikten sonra meseleyi mektepler 
naZ:ı zeki Paşaya açınağı kararlaştır

.. 

Bay Ali Rızanın catıtıDB" 
s ahnelerinden biri 

elle çarltediyordum. Döndüm, d 
kendimi birdenbire boşluğa fı~ 
Bu defa havada iki perende atB 
re bastım. ~ 
Geçmiş gün aklımd:ı kal:rn 

kaç numara daha yaptım. 
tımı sıvazladılar. Go!ç Paşa 
memnun olduğunu saklnmadı. 
ler. 
Jimnastik yasağının kal 

nasıl fimil oldum? 
Perşembe günü Beşiktaşta 

dan inince gazinoda babamı 
Beni işaretle yanma çağırdı. 
ni öptüm. Babam zamanın 
çok iyi dosttu. Hali vakti 
tilkırında bir adam olduğund~ 
seden hiç bir menfaat beklerneı. )1 
seye yük olmaz, bunun için de 
tarafından sevilirdi. 

Bana o gün ilk söz olarak: . 
- Doğru ma beyne git, d~• (J 

ağası Hafız Behram Ağayı gor· 
sana bk şey verecek. ırJ 

dılar. 

Mabeyne gittim. Kızlarağa.s tl 
resine girdim. Ağa hazretıeı:. ~ 

Jimnastikten ilk imtihan upuzun uzarunıştı. Sarayın bU~ 
b beli maiyet erkıfınından biri aV Ji Bir gün sabah sabah mekte İ allak !!l"' 

ktı retlerinin dizlerini ovmakla bullak eden bir emir çı . 
- Kendine güvenen jimnastikçiler dü. ~ 

jimnastik elbiselerini giysinler, hazır • Buna siz şimdi hayret eders 
lansınlar. Mektepler nazırı Zeki Paşa ma, zamanın kızlarağasını ve 
ile mektebi Hamiyede mütehassıs sı· nüfuzunu bilseydiniz hiç şa 
fatile bulunan .A:lrnan generalı I onder Ağa hazretleri beni görünc~ e 
Golç Paşa teftişe geliyorlar. - Gel lbakalım, oyu~cu, dıY' ll' 

Kırk, elli delikanlı hazı~andık. O . iltifat eıtti, ~n bu :kılıgınla rıeeı/ 
zamanki jünnastik elbiselerı uzun ke- ik.arıştırdın, ıpe tııınanmış,. 0 iı' 
ten pantalon, dar lketen ceket ve bir atlamışsın! Go'IÇ Paşa efendiJll 
de kolan kemerinden ibaretti. zetmiş. Mahzuz oldular. Sana 

Bahçeye sıralandık Zeki Paşa ile şahanede bulundular. 
Golç Paşa önce bizi teftiş ettiler. Son- Ben şaşumıştım. Dünyaya 
ra muallimimizin kumandasına İsveç etmiyen babamın ierbiyesi~. 
j.imnastiği yaptık. müştüm. Ne onun, ne de beni11' 

Nihayet beni ortaya çağırdılar. Mü - ma bir ~n. bile s~raya intisa~1 dür bana önce: gelmemıştı. Teşrıfatın tamarn c 
- Aman Rıza, az olsun, temiz ol - idim. Teşekkür makamında all 

sun, sade güvendiğin numaraları yap rıldanabildim. 

demişti. Ağa hazretleri bi.r küçük 
Önce barfikse çıktım. Bir kaç hare - den bir küçük atlas kese 

ket yaptım. İlki elimle demirde bir kaç püp ~ma kc.yduktan sonra . 
kere döndükten sonra elimin birini bı- zattı. Ben de gördüğüm gib1 

rakarak bir müddet tek elle dOnrneğe Önce öptüm, b~ıma koyduJll• 
devam ettikten sonra havada bir pe • çebime indi'rdim. Ağayı 
rende atarak ayaküstü yere düştüm. dışarı fırladım. . 
Paşaları temenna ile selamladım. Tek· Ertesi günü mektcplerde 
rar barfikse sıçradım. Bu sfer sade bir yasağı ikinci bir fermanla 
._._ .. . . ., • • • · - . ... - 1 1 • • t 

olur. Ben sırf oynıyacak olduğum şa
hıs kesilirim. Hiç bir şey hissetmem. 

Han ri Gara 'nın cevabı: 

- Bk aşk sahnesini layıkı veçhile 
oynamak için işiın içine muhakkak 
hissiyat girmelidir. Ben aşk salınele -
rinden hoşlanınm!... Çok defa partö
nerlerimi cidden delice sevdim! .. 

ı. J 
Ben de nefer olarak mızıka)' e~ 

yuna çirağ edilmiş, orada heJll ;3 
edilen canbazlık krsmına z~tıtBY 
nin canbazlıaşısı sıfatile amif 
dilll}iştim. ııd 

O sıralarda ancak 17-18 yaşı 
lunuyordum. 
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Tahihten sayfalar: .. Kısırlaşbrma·k s~n AFinde: ,. altın 
a ra ma n An takya Tu.rk.l~rden meselesi tekrar ır ~ansız sun ı . 

Haçhlara ~a~ıl. geçını ştı. ortaya atıldı !ş~~~~!~:~ o!~ö~~~ri~ee!~:r~~n 
Papaz Bartelemi lıil;ıenin mihrabı yanında bir mızrak buldu. ulıa· k b hastasını kurtarmag"' a muvaff:ık oldu 
nın bairını delen ml.%l'ak budur, b unun la iılcimlara kartı zafer kaza. Felsefe Profeaörü Mustafa Şe i : 
nacağız!)) dedi. Bazıları fÜphe edi nce alet le yanmıyacaiını sanne- "Ir km tasfiyesi esasbr. Maksadım 

derek el"nde mızrakla alelJlerin içine yürüdü ve öldü ı Anormal adamlarm ~emesine 
Yazan : Turan Can mini olmakbr., dıyor 

'--------------------------

Fı·ansa hmi Siroya cemiyeti reisi ı altın imal etmeğe karar verdim. Civa 
Jo1linet Castelot yazıyor: sülfürü üzerinde X şualarile ül~raVl • 

Dünyada garip bir zihniyet vardır, 
ilmi simya vasıtasile altın istihsal et· 
rnek istiyenlerle alay ederler, onlara 
meczup diye bakarlar. Halbuld mesele 
tamamile berakistir. İlmi siroya vası • 
tasile al'tın istihsa? edilmi~tir ve bu i~i 
de ben başarmağa muvaffak olmu~um· 
dur, tabii bu vaziyet karşısında be • 
nimle eğlenmeğe cesaret edecek kim· 
selerle ben alay ediyorum. 

ilmi simyanın esassız boş bir şey ol
duğunu bazı sözde mütefenninler id -

yole şuaların tesirlerini tetkik ettım. 
1908 arsenik ve antimuvan ile karışık 
gümüş üzerinde tecrübeler yaptım. Bu 
araştırmaları yaparken yalnız kimya
dan değil, arziyat ilminden de istifade 
ediyor, ve tabiat-te altının ne suretle 
meydana geldiğini tetkik ediyordum. 
Nihayet bu sırrı da elde ettim. Tellür 
diye mevcut olan cismin, arsenik \'C 

antimuvanı altın haline kalbettiğinl 
anladım, artık beşeriyeti uzun z.aman· 
lardanberi meşgul eden fcnni bir sır 
ayıdınlanmıştı. Bu suretle çalışarak gü· 
müşü derhal altın haline kalbctmeğe 
muvaffak oldum. 

1912 den itibaren tecrübelerimi ge· 
niş.leltim. İodureler üzerinde de çal:ş· 
tım ve madeni tahammürat ile hiç 
şüphe kalmadan altın istihsal etm('~C 
muvaffak oldum. 

Tecrübelerimi meşhur kimya prof-c· 
sörleri Jean Bourciez, Rich et, Lestra· 
de'in önünde tekrarladım. Lil de pro· 
fesör Thibauf elimi sıktı. Buencs Ay • 
res fenni laboratuvar şefi Outhon Du
mont alnımdan ğptü. 

Bütün muvaffakiyetlerimi 1920 den. 
beri Gül·Salip ismindeki mecmuada 
neşret.tim. Ve Kimyada inkılap ismm 
de bir de eser yazdım. 

Son defa gene bir takım kimyager • 
!erin önünde yapmış olduğum tecrü • 
belerde 22 gram gümüşten 1 gram al· 
tm istihsal etmeğe muvaffak oldum. 
Gene gülüyorsunuz değil mi? Fakat u· 
nutmayınız ki, Ga1'He de dünya yu -
varlaktır dediği zaman ona da gül -
müşler, hatıta kendisine işkence yap • 
mışlardı. 

Çok mühim bir ameliyat: 
Fransadan tanınmış operatörlerin • ' 

den ooktor Robert Monod çok miişkül 
bir ciğer kanseri ameliyatı yapınağa 

muvaffak olmuş ve hastasını kurtar • 
mıştır. Doktor tıp akademisinde ver · 
diği bir konfeansta hadiseyi şöyle an · 
latmıştır. 

Hastam 60 yaşında bir ihtiyardı, ne
fes darlığından şikayet ediyordu. Rad
yografi ile yaptığım tetki-lde, sol .ciğe
rinin alt tarafında tostoparlak bır ur 
gördüm. 

ilk defa kaburga kemiklerinden üç 
tanesini çıkardım. Sert bir ur ile kar • 
şılaştım. Vücudunun diğer aksamında 
başka bir hastalık yoktu. Ur yukarı kı· 
suniara levikalade sıkı bir surette b.ağh 
idi, ameliyata başladığım zaman has· 
tanın Tensionu dörde kadar düştü, 

sonra birdenbire sıfır oldu, bunun ü • 
zerine ouabaine şırırtgası yapınağa 
mecbur oldum ve ameliyatı durdur • 
dum, işe 8 gün sonra tekrar başladım, 
hastaya kan naklettim ve ameliyatı 
başardım. Hastam 40 gün sonra ayağa 
kalktı. Şimdi tamamile iadei afiyet eY
l'e.miştir. 



--.....,. ---- -- ------------- --- -
~~-=--_..;:-:--_ •• __ 

10 Sayfa 

Fakiriere ucuz su meselesi 

Vali, "Son Posta, n n 
teklifine cevap veriyor · 

sdıc POSTA 

Siyasi salıada 
V azigel intizar 
Devresi geç ir ·yor 

(Bqtarafı ı inci sayfada) 
edi..ln::ı.ek;ted. FratlSlZ c:evabmm birkaç ( 

JkindkirJGII;J 

Fransızlar efkarı umumiyelerini l 
taarruz hareketine hazırlamak ve kef • 
hareketlerini gizlemek için OrduJll 

... -~Ti'ft.mız sulara da, c.?mdi olduğu gi- gün geci1ane1de beraber içtimadan ev-
(Baş tarafı 1 inci sayfada) " .. ~. ~· ve1 gelmesi ümid edilmektedir. 

leri ucuz su:ya kavu.ştuıımak istediği bi he1' sene mahalli sarf buluyoruz. Uluslar Kurumu konseyinde takib ~ 
malum. Gayrisafi iradiarı 90 liradan a- Belediyenin elindeki fazla sulara dilecek usule ~ lronsey bugün 
şağı olan evlere su t~tı ~av~ ya- cmaha.lli sarb aramasile, İstanbullu - daimi aza olar~ İngiltere, Fransa, 
pılacakınış. Ve o ev'lerın sahıbl~, se- ların susu2lluk:tan şikayet etmeleri 8 

- Rusya ve fia1ya, gayridaimt olaı:ak Le
nede sekiz ıküsur lira su bedeli vere- rasındaki tezadı hatırlamamn hayret - histan, fspanya

1 
İsveç1 Romanya, Tür

ccklermiş.. Halbuki, iradı gayrisafisi tin.den kendimi güç kurtararak mev • kiye, Yeni Zelanda ve üç cenubi Ame-
90 liradan aşağı bir evde oturanlarını zuu değfştiriyorum: rika devietinden \erekküb e1mektedir. 
bir senede sekiz küsur lira verebiln..e- - Belediyenin yeni çöp kanııyon • Müzalrere edilen meseleye nazaran o • 
sine im!kiın görülcmiyor. Ve su tesi - ları getirteceği. söydenilmekte.. . Bu rada ya ittifakla vey ekseriyetıe ka • 
satınını ı'radı .oayrisafileri 30() liraya kamyonların her biri belediyeye 9000 .1. 

tb km H lb k' b rar verı ır •. 
kadar olan evlere de bedava yapt.ırıl· liraya patlıyaca ~· a u 1 azı Biz Uluslar Kurumuna paktın l 1 in-
ması dileniyor. Bu husustaki noktai kimseler, bu kamyonların daha ucuza ci roaddesile gitmiş bulunuyoruz. Bu 
na.2annızı öğrenebilir miyim? mal edilebileceğini söylüyorlar. Bunu madde ihıtilafa dii§en taırafların kendi· 

- Biz bu işe, en fakirlerden başlı: - mümkün buluyor musunuz? Mesel! leri de dahil obnak üzere ve ittifakla 
yoruz. Bu teşebbüsümüz bittabi. ya- Balat imalathanesi, bu i:ji görebilirnıi~? karar verilmesini amirdir. Bugün her 
pı1mı.ş hesabıara müstenid bir tecrübe - Bu huswrta, kendimi hesab veT" iki tarafı memnun edecek bir hal tarzı 
mahiyetimiedir. 8İ.Z.t iradı gayrisafisi melk mecburiyetmden müstağni bu - buiunmadıkça mese!e muanaıcta knla-
90 liradan a.şağı bir evde oturanlann, luyorum. Çünkü harekatıının hesahım aktı 
senede sekiz küsur lirayı veremiyece- vereceğim makam1ar malfun ve mu - c M~le karar safhasına gelmeden t!V· 

ğim ~üyor.sunuz. Biz.ce, istediği - ayyendir. Dedikodulara şu veya bu vet ~ecek bir safhadaha vardır. O 
miz paranın miktan, onların vercmi- şekilde lkaırışn:ıağa israf olunacak ka· da konseyde lbu ihplm tetki'ke ve ta • 
yecekleri kadar yüksek değildir. Fa • dar bol vaktim de yok. Hem bu iddi • rafJan Wllaştımıağa memur raportö • 
kat ihtima~ hiç para vermemek için, ada bulunanlarm nekadar uluorta rün alacağı vaziyet.tir. 
zaruı etlerini babaneye kalkışncaklar - konuşt.uk1arını anlamak için, bana su· Bu raportör tarafları uzlaştırdığı 
dır. Bu gayet tabiidir. Evine bedava al sorma.ğa ne 'Iüzum var? Balata ka- takdirde mesele kalnuyacak ve kon • 
su getirtmek. fakir zengin, herkesin dar zahmet etseydiniz, çöp kamyonla· seyden karar çıkacaktır. Raportör ta -
duyabileceği bir arzudur. Biz iradı rı çı'ka:rabileceği söylenııen imalatha· rafeyn.i. uyuşturamamışsa meselenin 
gayrisafisi 300 liray:ı bulan evlerm. nenin ancak el arabalan yapmağa mü- kom~ulmasının talikını konseyden is • 
tesisatını da beda.va yapt.usak ne çı - said bulwıduğunu görür, iddiaya gü- tiyebilir. 
ka cak? O takdirde, iradı gayrisaf isi: I üp geçerdiniz! Görülüyor ki bir anlaşna bulunma
( SO()) lirayı geçen evlerde oturanlar Muhittin Üstündağ, haklı bir asa • dığı takdirde konseydn bu içtimalnda 
da parasızlıktan dem vuracaklar. ve biyet.le doğruldu: meselenin halledi~ olmasını görmek 
tesisatın kendi evlerine de bedava ya- - Şaşmamak elden gelmiyor! .. pek muhtemel değildir. 
pılmasını iistiyecelde{. Onların arzu - Kamyon a~a kanııı::eri~~İ Ga- Ekrem U§aklıgil 
larını da yerine getirirsek, iradı gay- zetelerde gu _ rce,. a a _ arca Paris elçimiz Viyeno ile görüştü 
rısafisi ( 1000) lirayı bulan evlerde o- münakasa ilan ediyoruz. Matluba en Paris 7 (Hususi) -Türkiyenin Pa-
turanların da ayni §eyi istemelerine muvafi'k metaı ~. ucuza ma.ı .. ~~:.nı: 'ris büyük elçisi Suad Davaz, bugün 
mani kalınıyacak Ve bu suretle ken- anlaşıyoruz. Ya ışın ~3. kotusunu , öğ1eden sonra Hariciye Müsteşan Vi
dimizi, gayrikabili tatbik istekleı-e daha pahalı vermek isteyıp te mu - yeno'yu ziyaret etmiş ve bir müddet 
maruz bırakmaktan başka bif§ey yap- vaffak olamıyanlar, yahud da şu ve· - .. ı.an.. ... l .. k . . goruşm""i~ ........ 
mış olmıyacağız. Bu itibarladır ki, tec- ya bu sebeb e muna asaya gırmıyen- L:mdra 7 (HU5USi) - Antakya ve 
rübeye, en para veremiyecek vaziyct- l~rı mnnasız, .ş.uursuz ~azlaı;zıın a - İskenderun meselesinden dıllayı Türk
te olanlardan .girişiyoruz. Yani egay- cısını, bu kabil aıcayib dedikodular Fransrz müna.sebatı gergin bir vazir 
rimiımkün• değil, cmümkün• saydı - icad ederek çıkarınağa kalkışıyorlar .. . · t lmıştır 
ğırnız bir işi başanna yoluna giriyo - Nihayet kağıdımda.ki son suali de ye O:rek TÜrk, gerek Fransız matbu -
nız. Yapabileceğimiz yardımın nisbe- soruyorum: atı bu mesele hakkında heyecanlı ya-
tini de hesab etmiş bulunuyoruz. Ba- - Bir d~ Halk ~ti mese~ · zılar neşretmektedir. 

ahm bu tecrübemiz nasıl neticele .. ~ar .... Yarsız kalıp ta. 51 en Y~ . Türk askerlerinin Suriye hududun-
necek? Eğer netice, bizi değil de, sizi istemışler. ~c~ba onlaTm ~a, ~hir ti- da faaliyete g~erine dair bazı 
hnklı çı.karınsa, bittabi hattı hareketi- yatrosuna ılhhcı!klarına ımkan yok Fransız gazetelerinin verdiği haber, 
mize, o zamanki vaziyetle mü tenasib J mu? . . . .. .. . Fıransız Hariciyesi tarafından tekzib 
b ir şekil vermeyi düıjüneceğiz! ı .:-:- . Ş~ti~i'k ~alesef ••. Çunku .. bıl- edilnıişti:r. 

- Ala . .. Suyun kfıfi gelmemesin - d:ıgımz gıbı bu bır kadro ve butçe Fransa ve İngiltere arasında 
den de korku yok ya? ~eselesidir .. F.ak~t k~~ri~e derhal görüşmeler 

- Asla ... Suyumuz her yıl birn bır yer te~ın ed~lm~ı. ıçın ıcab eden Londra 7 (A.A.) - Royter ajansı -
dal1a çoğalıyor. Çünkü her yıl, tesisa- yerlere emır verıhnıştir! .nın istihbanna göre, İskenderun me-
tımızı biraz daha genişletiyoruz. Art- Nacl Sadallah ,selesi hakkında İngiliz ve Fransız hü-

Yan[LŞ değil, Tehlikeli Yola saptılar ::e:~~~asında görüşmeler vuku 

zun hudutta faaliyete geçtiği 
şayialö.rını çıkardılar 

,a tarafı ı inci sayfada) 

SON POSTA - Pariste~~ tıldığtmd 6ıı ga7il> haboler ~ 
AnAara mu/ıal>ir:mizi teWonla. lnı lard/l kendinnin nazarı JJ'' 
celbettik. T ahk'ikat yapan arkadaı ımu: bize fU malUmatı ver ı· 

Tah ikabmıza göre hakiki vaziyat 
Ankara, 7 (Hususi muhabirimizden gece yansından onra) - ~ 

ğiniz haberleri Anadolu ajansının Istanbuldaki muhabiri de duyJJI~ 
Anadolu ajansına bafvurarak bunlan teyit veya tekzip edecek 
bulunup bulunmadığını aonnuştur. 

Ajans bu müraca.ata fU cevabı vermiştir: 
Havadis kat"iyyen lsızdır. · ~ 
Filhakika hududumuz üzerinde vaziyet mutlak surette nonnil ~ 

ıün. ihtilaf çıkmadan evvelki dunım ne ise \!imdi gene odur. TopU ~ 
feğile tayynresile bir fırk:anın turadan buraya gitmesi şöyle dursuıısJ 
layın bile yerinelen habersizce kıpırdanması mümkün değildir. Fran 
bunu pek ila bilirler. Buna rağmen tamamen hayali bir haberi kal~ 
tasni ederek cihana yaymış olmalan. mabadı inahau la yapılmış bit 
kettir. t_L 

Bu maksat birinci derecede kendilerinin yaptıP 
hareketleri gizlemek ikinci derecede de efkô.rı umıd 
gelerini de bir taarruz hareketine hazırlamaktu. 

Havas tarafından uydurulan haberlerin cihan efkarında 12 ,; 
_.yaşamıyacak bir balon mahiyetini geçmiyeceği muhakkaktır. 

Frans1z gazeteleri hücuma geçtiler 
Paris 7 (Hususi) -Fransız gazeteleri Antakya ve İskenderun ~ 

mün.asebetik fiddetli bir taarruza geçmiş bulunmakta. ve asıl m~~ 
maa etmiyaek tefarüat üzerinde aynlmak.la beraber hepsi aynı ·tJ 
yazmaktadırlar. Hepsinin satırlan arasında bir tek hedefe doğru gı. 
sezilmektedir. O hedef de cihan efkan umumiy~ üzerinde Türkiye1' 
heli göstererek taraftar edinmektir. Bu hedefe doğru yürürken gülüıl~ 
cak derecede ileri gitmekte ve mesela Türkiyenin lskenderun ve p.cı 
dan sonra başka yerlere de göz dikeceğini ve eski imparatorlukJarıtı' 
etmeği düşüneceklerini söylemektedirler. 

Bunlar arasında jour gazetesi Türkiyenin Sancak meselesini k~' 
halletmeği dii~ünüp düşünmediğini araştırmakta, Journal Türkiyeıı.ıll 
dide geçtiğini söylemekte, Petit Parsien Türk matbuatının Frans:Y\ 
ateş püskürmekte olduğunu söylemekte, Ouvre gazetesi de Türkiyelll 
keri hazırlığından bahsetmektedir. 

MUşahilleri nas1l kandırıyorlar ? 
Paris 7 (A.A.) -Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Tan gazetesi bugün bir Antakya tel~ neşretm~ktedir. Bu t~ 

müşa.hitlerin İskenderuncia nasıl kandınldığını göstermektedir. Bu te~ 
nazaran, on beş bin nüfuslu lskend.erunda on Türk ailesi. varmı~. \i' 

den 150 Türk taraftan gelerek nümayiş yapmış, Araplar yüzlerce 
bir nüfusla buna mukabele etmiş, Komisyonun kabul ettiği ~hıslar ~ 
fikan Fransa himayesi altında birbirlerile hof geçinmeyi temin ernti~·· 

lskenderun baştanbaşa Türklerle maskOndur 
Anadolu ajansının notu: . 'fi 
Muhabirimizden gelen telgrafı aynen neşrediyoruz: Baştanbaş~ ~ 

1-l~ meak.un olan 1 knederun 'ehrin de bile yalnız on Türk ailesinıtl J 
(Baştarafı 1 inci sayfada) tur. Büyük elçi keyfiyeti derhal hil- Sariyede cut bulunduğuna dair i<ldia Fransız gazetelerinin efkarı karıştı~ 

«Dün bütün halk, Cumhuriyet kumetinden sorarak iki üç güne kadar V azigel 'enalaslı Türklerin <<Arap kitlesi içinde bir akalliyet» teşkil ettiklerini ispat 
Halk partisi Kamutay grubu toplantı- bu hususta bir cevap verebileceğini 1 1 ;çin kullandıkları propaganda yollannın çok garip şeklidir. Komisyoıı' 
sına ait tebliğ üzerinde durmuştur. söylemiştir. Bütün bu izahların Ka- (Baştarafı ı inci sayfadar velden hazırlanmış sahneler gösterilmekte olduğu açıkça anlaşılın~ 
Bu tebliğde bir bildiğimiz, bir de bil- mutay üzerinde bıraktığı tesiri hülasa ti~l~rine dair Belgrad radyosunun ver- Paris gazetelerinin merakı İskenderwıa muvasalatı müna~ 
mediğimiz iki esaslı nokta var: eden satırlar Hatay davasının bir oya- dıgı haber, Antakyada çıkan, sonra- Paris 7 (A.A.) _ Atatürk tarafın - le tertib ediJen tezahürat sü~ 

Biri Fransa hükumetinin davetini lama ve yıpratma politikası ile uzatı- dan kapatı!a~ ve bugü~ . Anta~y~dan dan Ve!k.iller Heyetinin ~k~~hir?e den içtinab içi~ fevka~.e .:ınii~ 
kabul ederek Parise giden murahhas labileceği zannında bulunanlar eğer ~elen Yenıgun gazetesının .sahıb.ı s.e- fevkalfu:le içtimaa davet edilmesı haK- kız bulunmak ilCab eltıgıru. gV"' 
hey'etimizle Quai d'Orsay arasında• varsa, onların gerçekten ne kadar yan- lım Çelenk tarafından tekzıp edılmış- kınôa tefsiratta 'bulunan gazetelerJ tnektedir.• ~ 
ki müzakerelerin tamamen menfi ne- lış, hatta tehlikeli bir yol üstünde bu- tir. . .. . . Türk!iıYenin İskenderun Sanc:-ğına Journal gazetesi

1 
Sen • BriS J 

tice vermiş olduğudur. Iunduklarını gösteı!'r. Selım Çelenk muşahıtlerın San- karşı ask~ri harek~!~e. bulunmag~ ta· le ne~rettiği yazıda1 FransanJ!l & 
İkincisi Paristen ayrılacağı sırada Asli ~üphe edilmemek lazımgelen cakta tetkikle:ine .v~ ~~lkla .te~asları- savvur edıp etmedıgını merak ediyor· tnanevraları önünde baş e~ 

Başvekil M. Leon Blum ile görüşen bir nokta şudur ki, Hatay hak davası na devam ettıklermı soylemıştır. lar. karar vermiş olduğunun mutl.ll# 
Tevfik Rüştü Aras'ın bu mülak.at olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyeti- Suriyeele Vaziyet Fena. Övr gazetesi dipıamat!k muhabiri· rette gösterilmesi icab ettiğini 

Ad 7 (H ,. hab' · · nin is1ihbarına göre, Türkiye - Suri - yor hakkında vermiş olduğu malumattır. nin ve onun bütün vatandaşlannın son ana, . ususı .. mu ııı~ız- e hududunda askeri hareketler mü- · 
Bu malumata göre M. Leon Blum derece hassas bir vazife meselesi ol- den) - Surıy:de V~ta~ıler aley?ıne y ahede edilmektedir. Hududun yan~ Ajansın notu: ·d 

ik.i memleket arasındaki iyi münase- muştur. franaaya, Türk olduğunu ta!- cerey~ baş gostermıştır. Muhalı~er ~ iki Türk fiDkası bulunmak - Suriye hududunda asker tahŞ~ 
betleri korur bir hal tarzı bulunmak dik ettirdiğimiz ve Türk olarak emni- Vatanılere karşı cephe almışlar, şıd- tadı.r. Fransanın 1se

1 
biri Antakyadaki diğine dair olan havadis kat'i} ,1 

lüzumunda ısrar ve bir kaç günlük yıl- yet ettiğimiz Sancak halkının mukad- detli bi.r muhale!ete ~şlamışl~rdır. .. garn.itron taburu olmak üzere yalnız. sılsızdır. Monbrö konferansı ~tl lt' 
başı istirahatinden sonra Sancak da· deratı emniyet altına alınroadıkça Tür- Surıyede vazıyet gunden gune. ko- üç tabucu vardır. da Boğazlar üzerinde tahşida e/ 

bugünkü gibi gene Fransız J1l 
vası ile bizzat me~gul olacağını vaa- kiyenin müsterih olabileceğini tasav- tüleşmektedir.. . V Jour gazetes~ de Türkiyenin:. San - larından çık.mıştı. .Ji 
detmiştir. Bundan ba~ka M. Leon vur etmek yalnız yanlış değil, tehlike- Halkı dipçilde dagıttılar cak anlaşmazlıgını ~u~:~e. muraca • Ankarada bu havadisin ıne!Vr 
Blum Fransa dı~ bakanlığınca tasav- li bir, yola sapmak olur. Kilis, 7 (A.A.) -Dün Antakyada atla mı halletmek ıst~gı~ soruyor 
vur olunan ve fi'li sahada bizi tatmin Cenevreyi teklif ettiler, kabul et- memleketin iıtiklali lehinde büyük bir ve,. ~ansanın. ~erh~n~ bır . dar.beye sebebe atfolunuyor: 'IJ.j 

· · · . . . .. · lmak · t ·şse de z b manı oknak ıçın butun tedbırlen e - 1 - Türkiyenin maksadları V' 
edebılecek mahıyette zannolunan re- tik. Parise davet ettıler, gıttık. Yeni: numayış ya~ı .. ıs en mı a, ı: nerji ile ittihaz edeceğini bildiriyor. da İngil.tere efikarını tağlit e~:& 
jimi, adı bilalıara münakaşa. edilmek bir hal sureti aradıklarını söylediler, t~ k~vvetle~ı mudahale ederek ahalıyı Pöti Pariziyen gazetesi, Türk mat- ı _ Fransa eiikarı umumiY~.ı1' 
üzere, esas itibarile mütalea etmekli· bekledik. d~pçıkle dagı~ıştır. Hal~, .en ~eşru buatının Fransaya karşı kullandığı arruzi maksadlar için hazırlY 
ğimizi baş delegemizden istemiştir. Fransa için bu iş, daha uzun müd- b.ır m~ad ua~unda seslerının yukae}. şiddetli Iisanı kaydederek diyor ki: başiamak. __.,..,. 
M. Leon Blun'un inisiyativindeki ve det Cenevre mesaisi üstünde kalabilir tılmeaıne manı olunmasından ve bu cMilletler Cemiyeti \komisyonunun "' 
b t d - L • • • t b t .. •· ( •· h't) 1 ugv urda cebir yapalmasından dolayı he- -·····---·······-·· ....... -.......................... Mısır kuvvetli bir h8 eyana ın caı samımıye ve u sure - ve uç gormen musa ı zaman arı- l k d b 1 d v 

1 h k . d h" . .. h b' k S • k . b'l' yecan içindedir yeter arşısın a u un ugumuzu an- f"l "hd d" ot e are -etın ostane ma ıyetı şup e nın ır ısmını anca ta geçıre ı ır. . . . . . . b . . . ı osu ı as e ıy 
.. .. T" k" · · · b'' 1 d V'ld' ........... _ ............ - .............. _.. .. ...... latarak bızım ırademızı ve asıretımı-

goturmez. ur ıye ıçın vazıyet oy e egı ır. . . b" :. _ . w K h' 7 (AA ) a··tiill s· - D Baka d b' ~ .. 8 . k d' . k h I . I Türk halkının kendı mukadderatına zı usbutun kuvvetlendırmege ve has- a ıre, . . - u pı 
ız, ış nımız an ır aç gun ız en ısıne arşı a t ara rıa.yet o u- h' I h' . ·ı ahd b' saslıgwunızı arttırmagwa sebep oldukla- lar, bir aylık maaşlarını kuv". ~ .. 

sonra Paristen hareket ederek Anka- nur veya olunmaz, hakkına ehemmi- sa ıpl 0 mba~ı ma ayetil b1
• e hml ut b ır çl" 

1 b" "k ı . M p • .1. .1 f .. mese eye ır an evve ır a tarzı u- rına şüphe etmemelidirler. hava filosu ihdaeına yardıxn ' c' 
raya ge en uyu e çı . on ot nun yet verı ır veya ven mez ve şere so- I . . Bu suretle hareket edenler ne sulh k t · 1 d' Y"k ek memurlar 

· b ' kl'f' 1 · v• · .. .. b' l' 'b' 'k unmasını ıstıyoruz. e mış er ır. u s . aııs' yenı ır te ı ın esas arını getırecegını zunu tuta ı ır veya tutamaz gı ı nazı M l . b h d l da 1 h k d kl d v 
k 'd'k H Ib k' b"' "k. 1 b' . be .. d . ese eyı u u ut a.rın n taşır- davasına, ne de Fransa - Türkiye mü- suret ~ are et e ece er ır. pit 

zannetme te ı ı . a u ı uyu e- ır vazıyet gara tım evam ettıreme- k . I b' . . d . . b I . . . h" yapmamak- baıtka hu"ku"mete bu hususta 
· 1 d b' kl'f d w·ı b" 1 . B' L l ak Sa k ) ma ısteyen er ızım ıra emızı sar• nase et enne ıyı rzmet T 

çı cenap arın a ır te r egı , oy e yız. ız, topra .. o ar nca sınır arı, k d •. 1 b'l"ki 1... . . 1 . d l teberru"'lerde bulunulmu..tur. 
· t kl 'f h k,__ d lA t b'l k d 1 k d T'" L d" ma egı , ı a a aa a ıyı o mıyan nı- ta ır ar.)) v· · e ı a ıun a ma uma ı e yo .. ava o ara sa ece o ur.. ıyarının · 

J 
1 
1 



8 lkinclklnun 

Biz bu usulde yürüdükçe atietik 
sporlar bir adim ileri gidemez 

Alletik sporların 78 yaşından aşağıdakiler için mızır. 
olduğunu ilan edenlerin 29 senedir mernleket spor
una istemiyerek yaptıkları fenalık pek büyüktür 

Yazan: M. Sami Karayel 
Atletik sporlarm dünya yüzüne ya

yılmasını 1896 tarminden itibaren 
~tabiliriz. Çünkü: Bu sporların ~n
~tşafına 1896 da Atmada tesis edilen 
ılk oUrn.piyat oyunlan sebep olmuştur. 
A~ctık SJX>rl:ar, eski Yunanistanı 

takJıden ihya edilerek dünya yüzüne 
y.ıyılınıştır. Milaltan beş yüz sene ev· 
v r · ~~ı Yunaniter tarafından Olemp va· 

19 
ınde oynanan oyunları, bu suretle 
~ncu asır ihya etmiş bulunuyor. 

bu müsabakalara iştirak etmek üzere 
Atinaya kadar gitmiş ise de; amatör 
olmadığından redd'edilmişti. 

Atıetik sporlar, 1908 senesine kadar 
Türkiye.mizce meçhuldü. Bu tarihten 
sonra meşrutiyetin verdiği hürriyetle 
bu sporlar da, futbol gibi Türkiyede 
inkişafa, ve bir çok gençler, atletık 
sporlarda rekorlar tesisine baştadılar. 

Deme'k, Türkiye yirmi dokuz se -
nedir atleti'k sporları tanımış bulunu
yor. O gün bugündür de tanıdığı bu 
sporda hiç bir muvaffakiyet gösl'ere -
memiştir. Ve memleketimizin bir çok 
yerlerinde de atletizm elyevm halkı -
mızın m -;hu üdür. 

-
SON POST~ 

İzmirde 
güreş hareketleri 

canlanıyor 

Milli takım kaptanı Nuri 
heveskarlan çalışhnyor 

D ı:ki Yunaniterde, atletık spor ar 
U:: atlon, Pentatlan diye iki rekor ve 
b g.rupa ayrıhrdı. Yani; on oyunu, 
)e e!i oyunu 'bir arada yapabilen atlet -v:· ı:e~d~na çıkıp boy ölçüşürleroi 
ı gıbı atletlere· nt!let komple der -
erdi. 1896 · ' 

Yeni yetişen lzmlrll gnreşcilern 
Doğrusunu söylemek lfızım geıirse. 79 kiloda Hasan 61 Kiloda Osman 

. 
Sayfa ll 

Serseri köpekler le 
mücadele Belediyeye 
pahalıya mal oluyor 

Köpek kuyruğu kalpazanları •• • 
turemış 

Kugruk ticareti alıp gürügünce Belediye pahalıya 
mal olan mücadele sistemini değiştirrneğe mecbur 
kaldı. Şimdiye kadar 95 bin köpek öldürülmüş 

olım.pıynt oyunlarından 
sonra da; bu usul kabut edildi. 

or · 

atlet k sponarı futbol gibi, yayım ha-
line getirmek kolay bir iş değildir. 

Futbol, ce-m'i bir oyun mahiyetinde 
oldu- undan insan lrendisine bilir, bii
mez ı;pordan ziyade bir zevk vasıtası 
yapab • .ı.ir. Fakat; atletik sporlar ferdi 
mcs ıiye ıht yaç gösteren sporlardır. 
Ça '!Şma tarzında zevk olmadığı gib~, 
daima bilg:, sistem, teknik ve muallım 
istiyen sporlardandır. Binaenaleyh: ta
mirn ve tesisi büyük mesaiye muh•aç

Güreş Federasyonu tarafından İz - .. .. . .. 
mire gönderilen milli takım güreşçi • Istanbul aokakla~da gorulen sersen kopek_Ier 

F ıınpıyat oyun1arını ihya edm 
ransız ze · 1 . 

b ngın erınden Baron de Ku -
erten · · 

kırk ısm.ınd~. bir zattır. Ve bu ıat 
at .senedır dunya yüzünü çalka ı) "n 

lerinden Nurinin teşebbüsile İzmirde • <;ok eskiden, davullu menadıler ha-ı cÇ~ta:ı al ha~~rı.:. .derler. Bu dar~ 
hüyü'k güreş hareken-eri başlamıştır. - 1 . bı meselı bıraz degıştırırsek, h mes., 

gınr annrş. A- k t' ı kd · · k b' 
B. yd be · ı· 'rde çalışmakta _ F 'l" ca da;:;,rlc:ı, fila.ııca şa ave ı e aşın ışıne yarıyaca ır v ze çı-

letık sporların b" . 'd' 'Sa anısı .r. 
ır a an rı ıımı c ı an 6-.. ll . . k 1 K" ··k 1 

1 N · b u11··~eki gençler ara _ . ı· fı'lfınca haydudun ke esını ge· armış o uruz: c uçu memu d n a o an urı u m ıı. ış ıyen . t' 1 h be ·ı 

olun r~n de Kuberten; eski Yunan swo 
n· pıyat oyunlarını 1hya için mede · 

sında yeni bir heves uyanmasına se - tirene ( 1 000) lira verılecek ır. a rı.:. ... 
beb olmuş'tur. Uzun çal'l§malardan &on- ESkik:Jen belediye memurlan feryat İsmini bittabi veremiyeccğim k ·çü~ 

ı ! meml'eketlerde birer komite teşki -
ıne ve ilk d 

ra 3 kfmunusamde yapılan müsabaka- eyleyip duruyorlardı: memurun salfıhiyeti yok, fakat girme~: 
la ra 20 genç iştirak etmiştir. Neıice - - !stanbul sokaklarında. dol~ş~n istediğim mevzuda, salahiyetli memur. stad . efa olarak tn Atinada bir 

d yorn ınşasına tP<::ebbüs etti Mak -sa ı; her -~ . 
tır. 

Belki, rimallimsiz ampirik olarak 
topla oynıya oynıya insan bir fuUnl-

ler şöyledir: serseri köpeklerden her bır tekının dan fazla malumatı var. Bana: 
56 kiloda: Göztepeden Mustafa bi- kuyruğunu kesip getirene (lS) kuruş - Bayım, diyor, bugüne k aar, öl· vücuda rnemıekette birer stadyom 

Jetlerini ge~ırerek bütün mi11et1erin at-

bı d .. ç rpıştınnak ve dört senede 
.. d d rıncı. cu olabilir; on bir kişi ıçın e e mev - . . . . 

kiini bulabilir. Fakat; atlet ik sporlarda 'n 61 . kılod..:!: AlMtaydhan o~:.~ ~ırıncı, r unya ge 1 .. 
k nç crını bir araya toplı -

yara uhuvvet' t 
ı akvıyeye çah~maktı. b.. d -·ıd· ı·dma llerı"nı' bı· ı emırspon..ıan u arrem. ııuncı. oyle egı ır. n usu • - . 

Yunanlılar· ilk h • amlede Fransız ba-
. . .. ) 1 66 kiloda: Demin;pordan Ihrahim 

mıyen bır atiet (Surantrene o ur, ça- b' . . D . rd Tu 'k' · 
ı ·· .. . b" 'd rıncı, emırspo an ran ı ıncı. ronunun bu te~nı..n... . .. 

k ,_..,;uuusune sevinçle mu· ıştıgı spor uzerınc yarar ır ı man ye- . . . . 
rine bilmiyerek yaptığı hareketlerle . 7~ kıToda: Izmırs~r~a~ ~uslafa bı
diğer uzuvlarma takviyet vererek n • rıncı, A11aydan Salih ıkıncı. 

abelede bulundular ise de bilahare 
arış!ların yaln . " 

rnsında ız, Atınada tes'iden ic -
ısrar ettiler. 

Yani; Yunanıı 
ı ı ar kendi tarihi ma 'la· 

rı o 'an olirn · 
'iC'Jled b' pıyat oyunlarının her dört 

tlice almaktan uzaklaşmış olabilir. Bun- 79 kiloda: İzmirspordan Baki birin
dan sonra, pist, saha, alet, masaj, mu - ci, Altaydan Zcyınel ikinci olmuşlar -
sabaka kabiiiyelini arttırmak için eŞ • dır. 

liyorl: ır yalnız Atinada olmasını ıs
lara ·ı:. vek'baş'ka milletierin bu yanş· 

.... ıra ıne .. 
Yuna 1 musaade edıyorlnrdı. 

h k n ıların bu iddiasında tarihi bir 
a var<iı Çü' k"· . . . 

;>iyatların. n u; Yunan kadım oum-
t.irak d a yaTnız Yunanlı olanlar ış

e erl'erdi. 
Baron d K 

bu iddia! e uberten, Yunanlıların 
ikna t . arına kal"§ı koydu. Krallarını 
kirıeJ ~ı. :Nihayet; beynelmileliyet f!
Atin dn.ı k~buı ettirdi. Ve Yunanlılan 
etti. a a bır stadyom inşasına teşvik 

has ith ... Hep atıetik sporlann zorlu 
hususiyetlerindendir. 

Türkiyede; futbol taammüm etmiş· 
tir. Fakat; yu'kanda sebeplerini saydı· 
ğım veçhile a:tletik sporlar ne terakki 
etmiştir, ne de bu halile edebilir. 

Atıetik sporların tekniğini vaz için 
şimdiye kadar Avrupadan, Ameri-ka • 
dan getirdiğimiz antrenörler de hiç bir 
şey yapamamışlardır. Hele; evve!ki 
gün spor kurumunun v~ifesine niha
yet verdiği antrenör bu işin büsbiiti!n 
mgiınesi ve bedava para alanı olmuş-

Yu tu. 
danı nanlıı~.r; yeni mi11i Oleınp mey- cA'tletlzm• i Türkiyemz . ..;e varet _ 
ın· arını vucuda getirmek için bir ce- rnek için, yirmi -dokuz senedir tuttu • 
~et ıteşld'l ederek iane telarnağa ğumuz yoldan derhal tonlist.an tme -
0 v ~ılar. Hattfı; 'bu ianenin yansını Iiyiz; diğer milletierin nasıl bir ~ol ta· 
Ru:U t Osmanlı Türkiyesinde yaşıyan kip e1t~kl~~ini tetkik ederek ona göre 

ar Verdi. Maamafih· toplanan pa· usuırerımızı vazetmeliyiz. 
ta Ati ' 
Bun n~ stadını inşaya kafi gelmedi. Halbuk\; Türkiyemizde, ordu ve as-
Ave: ~ze:ine Y~nan zenginlerinden keri mektepkrlıniıxien gayri catle • 
ve . ısmmde bır Yunan vatanper - tizm• için resmi programlanmızda tek 
te~ Jek tahtada üç yüz bin Jnra vere· bir kelime bile yoktur. HattA; futbol 
nin b'unan milli tarihine ait bu abide • gibi on sekiz yaşına kadar atlet!}t spcr
y ır an evvel inşasına vasıta oldu. larda resmen ve kat•jyetıe menedU -
M unanlılar, derhal ~ koyuldular. miştir. 

~rtnerden muazzam bir stadyom vü-
~da getirdiler. İşte; Atinada mevcut Atıetik sporların on sekizden aııağı 
vıan v"" b .. B yaşlar için muzır oldugu· nu itin eden· "" ugun alkan oyunlarının oy-
~a~ğı stad bu suretle meydana ge - Ierin yirmi <iokuz senedir Türkiyemi -
ırı"nİştir. ze iStemiyerek yaptık'ları fenalık pek 
Ba büyükıtür. Türk nesiini res -

b.tmron de Kuberten, Atina stadı biter ·m ' 
ı ez 1896 men mı müdafaaya yarar halden u -

to ı da beş on mi~leti başına zaklaştırdıktan başka; beynelmilel 
lı: ıdyarak illk olimpiyat oyun1arını A-
be a a yapınağa muvaffak oldu. İşte; ~arlık1ara ~tirakten de menetmiştir. 
v Ynelrnilel atietik sporlannın geniş Üste~; yinni dokuz sene gibi uzun bir 
e topıu manooa d"' - .. vıl· mesaının vereceği mahsulden Tiirk 

Inasının tarı'h· k unyba dyuzune ya, ·mnletini nasipsiz kılmı.,..ır Bu akliye-
ı ısaca u ur: . ~~ · 

. Bız Türkler 1696 d S lt H m' - cı kafalarm yalancı ilimleri devam et-
d n k ' a u. an a ı fk . d h b' 
• oyu istrbdadı aıtında bulundu • ı ç~, a a .. ılmem kaç sene bu zarar 

bCuınu?.dan, bu oyunların icrasından ve zıya~ but.çesine Türk milleti bede-
ıle bihaı..- . . . ni varlıgını ödiyece~ .... ır· H' ol a· ı uer ıdık. Z-aten· atletık spor · 'A·~ • ıç mazs , 

d~rla da işıigalimiz yoJctu. Yalnız, E • ?.rdumuzdan, askeri mekteplerimizden 
v ı~ede bulunan ve spora meraklı sü- o:ııe~ ~lalım. Tür.k büyük erkanıhar -
b ~rı zabitlttrimizden Mazhar isminde bıyesının programına tabi olalım. 
~~· zat firar ederek Atinaya kadar gi!.· cAtl~ti~~ i kurtarmak içln fut -
. ~.' fakat; Sultan Hnrnidin müdahale- bolda çizdıgım program gibi on ~ki ya· 

sı lııeri ll.. d b mom"· .ne ·~u oyunlara şitirak ettiri! • ~ an on eş ya~ına kadar çocuklar a-
d..'1n ı:tı. Bır. de, Tiirk peh 1vanlann • rasında .~ynelmıl;l atle~.zm nizam~t 

Koç. ısrnındc- bır peh1h·anım!z. ve teknıgı esas o.mlk uzere ellişer 

u:udagda kış sporlari 
müsabakası 

Bursa (Hususi) -Dağ sporları fe
derasyonu şubatta Uludağda bir kış 
sporları müsabakası tertib edecek, bu 
müsabakalara bir çok yerlerdeki spor
cuların da iştiraki temin olunacaktır. 

Manisada dagcıhk klUbü 
Manisa (Husuai) - Hatkevine bağ

lı bir Dağcılık ve Kayakspor Klübü 
teşkili tekarrür etmi~ ve mezkur klü~ 
bün faaliyete geçebilmesi için icab e -

den bütün hazırlıklar ikmal edilmiştir. 
Klübe sporculara lazım olan malzeme 
de si pari~ edilmiştir. --
metre, sür'at koşu1arı, atlamalar, iki 
buçuk kiloluk gülle ve küçük çapta cl· 
rit atışları ilh ... Organize ederek mek· 
tepler w vilayetler ve mücavir vill -
yetler arasında fikstürle.r ve turnu • 
valar yaparak şampiyonlUk tesis et -
me1idir. On beş, on sekiz y~ı arasında 
burunamara da yetmiş metre kOŞU, 

dört ldloluk gülle ve cirit atışları ilh .. 
yaptırarak şampiyonlukla1' vücuda ge· 
tirmelidir. Atıetik sporları, çocukların 
sinl:erile mütenasip olacak ve uzvi -
yetlerini alel5.de aynadıklan oyunlar 

kadar yorabileiek hale getirerek onla
rı faaliyete sevketmelidir. Bütün me • 
deni mmetler ya21dığıın gibi yapıyor -
lar. BHhassa; Amerikada atıetik spor· 
lar için vasi çocuk teşkilatı'an vardır. 

Mekteplerimiz ya, medeni milletie
rin atıetik sporlarda takip ettikleri yo
la gitmeıli ve yahut spor kurumunun 
teŞkilatından atletizm federasyonunu 
lağvetmelidir. 

Yoksa; on sekiz yaşından sonra; 
kart'laşmış, oyunlarla tekemmül et -
rnek hasletini kaybetmiş, başka it!yat· 
lar edinmiş gençTerden atletizmde mu· 
vaffak olmaları beklenemez. 

verilecektir. .. . . dürülen köpeklerin sayısı c9S bini 
Dün öğrendiğime gore, .beledi!enın aşmıştır. Fakat körolası ıtler de, tıp-. 

bu uğurdalki bütün gayre~ıne .. ragmen, kı kara sinekler gibi öyle bir ürüyor .. 
İstanibul sokakları, serserı kopekler - lar ki, sonna gitsin! Birer birer öldü~ 
den kurtulamıyormuş. . rüyorsun, beşer beşer doğuyor.ar. Bu 

Bundan da anlaşılınaktadır kı, şe • gidişle belediye her masrafın a 'tındanı' 
bir soıkaklarmda dolaşan serseri kö • kalkar: Fakat getirilen Gt'öpek kuy "' 
pekler, dag!arda yol kesen elleri kanlı ruklarının bedellerini ödemek yüzün-, 
haydutlar kadar . tehli~e"li sayı~m~_kt~- den iflas eder... Köpek !kuyrukl rına 
dırlar. Ve bu gi.dı.~le, bır serserı kope~ verilen paralar binlerce lira tutuyor. 
kuyruğu, bir eli kanlı haydut kellesı Belediyeye köpek kuyruğu getiren'"· 
kadar pahaya çıkacaktır. .. ler, paralannın tıkır tıkır, peşin peşin. 

O takdirde, iki ayaklı serseriler, do:-t sayıldığını görünce işi h11eye döktü ~i 
ayaklı serseriolerin k~.yruklarını pay - ler... Kuyruk sahtekarlığına başladı -
laşamıyaca1t1ar, ve kopek kuyruk~arı lar. Eğer memurlar dik"'katli davran ""1 

uğrunda kopacak ka~ga~r,. serseri ~(). masa lar, kuyruk ihtikarı alıp ~ ürüye
pc.kle~den daha tehlıkelı bır hale gı - cek... Bir çok kimseler, köpek kuyru .. 
recek. . . . ğu kalpazanlığına başladılar. Hem dil 
Şaka bertaraf, beledıye serserı ko - . hi~ k kuyrugu· nu öyle ustn ., . . . . k k . . .. pıs ma u un 

peklerın dınsım urutma ıçın gos - hkl t kl't ed" • 1 1.: sonnavın git ... . _. . b k ~ 1 d d .. ı a ı. ıyor ar llU , 

terdıgı _gayretı, aş a "'"l er e e gos • sin. Sahte parayı h5.lis paradan ayır\ 
terseyd:i, sokaksız mahalleler.~e, ışık • etmek, ikalp köpek kuyruğunu hakiki 
sız so~a!klarda ~r_ın~~ların goz yaşla - köpek kuyruğundan ayırt edebilmek ., 
rını . bil~ lruru;~bılırdı. . _ .. ten kolaydır.. Onlar bu taklitcilikteki 
Şımdı de bır başka tedbır duşun - rnaharetJerini biraz daha ileri vardı ~ 

müş: nrlarsa, bu i§l.e uğraşan memurların 
Adamrannı dört b cağa k()iturup, halAeri dumandır. O takdirde ya kuy ., 

serseri köpeklerin yavru'larını ıoplata· ruklara para wmıekten vaz geçmek, 
cak, hayvan tedavihanesine göndertip yahut ta AVl'Upadan hakiki köpcle 
öldürtecelrmiş. Hiç fena fikir değil. kuyruklarmı, halis köpek tkuyrukların

Va:kıa zavallı seı;seri köpeklerin öl- dan ayırt edecek mütehassıslar getirt .. 
dürüimek için bir tedavihane~ gön - mek lazım! 
derilmeleri insana evvela bir tuhaf ge- _ Çok kuyruk geliyor, demek? 
liyor. Fakaıt biraz düşününce, insan bu 
keyfiyeti tabii bulmaktan lrendini n la- - Çok ta IM mı bayım... Ha nh 
llllj'Ur: ÖyTe ya, insanlar içinde bile Ö· cYağlı kuyruğa ikondum!• diye bir SÖ3 

lüme tedavihanede kavuşanlar az mı vardır ... Şimdi bu lMı, kuyruklu b~ 
sanki? köpek görenler ediyorlar.. cKö~ * kuyruğu:., cyağlı kuyruk:. oldu ... Sa -< 

dece bu işten gül gibi geçinenler var. 
Hem. köpek.lerin bitip 1.ükenmemesi de 
onların yüzündendiT: cKöpek .kıthğı 1 

na kıran girer de, karımiZdan oluruz!• 
diye ödleri patlıyomıuş. Bu korkuyla, 
köpeklerin kuy;ruklarım keserken, 
hayvana bir hal olmasın diye, insan 
canile oynıyan birer operatör gibi dik .. 
katli qavranıyorlarmış. Hepsin,n bir a· 
raya toplanıp, Avrupadan, köpek cin .... 
sini üretici bir mütehassıs getiı-tecek '1 

lerini bile duydum. 

Merak bu ya? Dün, şimdiye kadar 
kaç köpek öldürül<iüğünü öğrenmek 
iStedim. Be~~iye 'temizlik işleri nıü -
düriyetine gittim. Zinhar, yalan söy -
lüyorum sanmayın. Belediyeınİzin ba • 
şı üzerine yemin ederim ki, bu nam -
da bir makam mevcuttur. Fakat aman 
efendim. Sen misin kaç köpek öldü -. 
ğünü soran? Teınl:zillk i~leri müdür 
muavini, -dikilip te suratıma bir bağır-
s ın: 

Memur beyanat verir milynıi~? 

Bunu du~ıyan mı kalmış? Memuru:ı. 
malfmıat veremiyeceğüni bmyonnu • 
şu m da, ne diye sual soruyormuşuro? 
O elin itleri yüzünden başını belaya 
mı sokacakmış? Alay mı ediyormu • 
şum? Yoksa kendisine kastim mi var
mış? 

Ben, huzurundan ardıma bakmadan 
savuşurken, onu söylenir bıraktım. 
Belki hf\!5., ardını alamadığı lakırdı -
larına devam etmektedir. 

Bu itibarladır ki, ben~ yapılac.ıl• 
ilk iş, bu ikramiyeyi ortadan ı,.ıld r -
ma Idır. 

Ben ayrılmayn-hazırlamrken, m" -
m ur ilih e etti: 

- Hatta geçenlerde bir ark, • 1 ı:üv
lüyordu. Belediyeye köpek 1 ıvr ıf!l.l 
satarak dimyal'ığı doğrultanıa lan bl~ 
risi, iki katlı bir apaı·tıman bıle ynptır• 
mış. Adını da cKuyruk palas» koy 
mU§! 

N. S. 
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öyle düşmanlık olur mu? 

SON POSTA 

Mısırın yakışıklı 
prensi Amerikalı 
sevgilisini bıraktı 

Prens Sait Halim: " Sevgi 
ile evlenme ayrı, ayrı 

şey lerdir , diyor 

lkincikanun 8 -A 

Bir san'atkar kör ~Junca şöhret kazandı-

-
Suçlunun iddiasına göre muhtarlar gar~zkarlık yapıp 
alu rı na tütün saklamışlar ve kaçakçı diye haber vermişler İngiliz gazeteleri Mısır Prensi Sait 

Halim hakkında şu satırları yazmak
Ihtisas mahkemesinde duruşmasıl bir gün gizlice eve girerek ahırda bu· tadırlar: 

yapılan Ereğlinin Çaylak köyünden lunan terekierin arasına bir teneke tÜ· <(Şimdiki Mısır Kralı Majeste Fa· 
molla Ahmet tütün kaçakçılığı yap· tün saklamışlar. Bir kaç gün sonra da 

ı . k l ruğun yeğeni Prens Sait Halim otuz Avusturyalı heykeltraşlardan Ord -
maktan suçludur. eve ge ıp apıyı vurmuş ar ve: .. . k 

Se 
. . d k k .. .. b dort yaşlarında ve bır ço genç kızla· ner, birdenbire kör olunca, yepyeni bir 

~vi 
ten ve malzeme olarak kulla.ncbğJ , ad 
rinç ve bakır teller ile bir çok san'at r lg 
serleri meydana getirmiştir. Bunlarda• f 

birinin resmini yukarıda görüyorsU ' 
Mahkemede okunan evraka göre <<- nın evın e aça tutun u· .. · ·ı k d 

ı A 
~ ld"k d' rın ruyasına gırebı ece erecede ya- san·at hamlesi göstermiş ve tel ile ye· 

köyün iki muhtan ve jandarma kara· unuyormuş. ramaga ge ı H ıye- k kl b ' p · A d b 
k ı d k

. . d k k l ışı ı ır renstu. vrupa a ulun· ni şaheserler yaratmıya başlamış. Vi-
kol kumandanı bir gün ansızın Molla re yan arın a ı Jan arma ara o d v l b' h 

k d ı .
1 

• l B d ugu zaman ar uçarı ır ayat yaşa- yanadaki stüdyosunda, kıskaç, kerpe· nuz. 
Ahmed in evini basarak ahırda bir te· uma~ . an arı e :vı. ar~mış ar. en e yan Prens hesapsız paralar sarfetmiş· ~=====_,==-_, __ ,...;;;...........,,;.._-==-,_.-=====-=-=------ tak ı 

ne k e içinde saklı dört kilo kaçak tü- evde ıdım. kendılerıne. tir. Eslıi bir avulıat Katibiniıı hatıraları :ı 
tün bulmuşlar ve bir zabıt varakası C<- Be.n kaçakçılık, ~alan yapmı- Nitekim: son senelerde Avrupada (Baştarafı 7 inci sayfada) J sahibi içeri girdi. Köşeye gerili bir p3 3 
yapmışlar, molla Ahmedi de yakala- yorum, gelın arayın» <ledım ve kapıyı bulunduğu sıralarda iki yüz bin Ingiliz lıyan küçü'k. bir Rus köpeği. tiska perdeyi kaldırdı. ~ öt 

k d ı k 
.. 1 açtım. Onlar doğruca tenekeyi sakla- ı· 1 k b' d ı"cra ımemuru ne go'"rdu'"yse su"' ı·'aUe - Bakın, bakın, burada bı"r __ .1 .ı 1·: ya rd uruşması yapı ma uzere s- k . .. .. . ıra ı ır servetin üstün en girip, al· saı ... ;ı 

b ı ll ı d F k t M lı dı ları yere gıderek tutunlerı çıkardı· d k yazıyor var. li 
tan u a yo nmış ar ır. a a o a . tın an çı mıştır. · İ & c 

Al t hk ed k 
ndisine . t lar. Hıç ben kaçak tütün saklasaydım, Prens altı sene evvel, Avrupada - Bir masa, b ir karyola, bir ayna, Yaklaştık. Sandığı açtılar. çi ii . 

ı me ma em e e ısna e· onları evime sokar mıydım?>> bir dolap, üç iskemle, bir çalar saat. püSkü çamaşırlarla dolu. Sandık ta Y' ş 
dilen suçu inkar etmiş: Suçlunun bu ifadesi şayanı dik- seyahat ederken gayet güzel, sarı saç- İki tencere, bir mangal. zıldl. '\Oa 

H- Zcıbıt varakasına. imza koyan kattİ. Fakat şahitlerin ne dediklerini lı Mis Kysos Mecullack isminde bir Odada zaten başka ~bir şey yoktu. Ev Kadın hala kendine gelemiyor. 
bu iki muhtarla bir mesele yüzünden de öğrenmek icap ediyordu. Amerikalı sarışına rastlamış, hemen o -- · · · · · · · · · ·-- - - -M - ·-- İcra ımemuru asık bir suratla: e 

aramiZ açıktır. Her ı'kı"sı" bı"r olar"ak dakika kadına gönül varmiş, gu'"nler· kında gazetecilere şunları anlatmıştır: B k b" k 1 d ., di>'an 
Bir kısım şahitlerin yazılı ifadele· b - aş a ır şey ama ı ya. 

h d k 
ce, hatta aylarca peşinde koştu k tan (( Mısırdaki yeknasak hayattan ık· sordu! esi 

bir gün beni ka ve e sı ıştırdılar ve · I _ _:ı•v• d d b k b' rı ge meaıgın en uruşma aş a ır sonra güzelin gönlünü de ka"'"anma~ga mış usanmıştım. Bir macera arıyor- Mal sahibi d ikkatle etrafına baki • o 
dövmegv e başladılar, bağırdımsa da .. b k Id " gune ıra ı ı. muvaffak olmuştur. dum. Bu maksat la Parise, Dovil' e, yor. İçini çekerek: an 
kl rtulamadım. Bunun üzerine dava Suçlu da Ereg-liye gidecek vapurun M K I ' lh l b"' k Nihayet iki sevdalı evlenmeğe ka· on ta ar o ya, ve a.sı , utün ta· - Yo diyor, gide1im. . .. )e 

ettim. Mahkemede ikisi de mahkum gününü ög~renmek üzere ko~.arak va- vl 1 · 'tt' B" Dıs,arıda konıc::ulara sıkı sıkı tenb!"ok rar vermişler, Prens Sait Halim de bu nınmış egence yer erıne gı ım ın· .. ""' 
oldular. Bana garaz bağlayan bunlar pur acentesine doğru yollandı. ) ı· h d k V] d' etti: kararını etrafa yaymakta mahzur go'"r· erce ıra arca ım ve ço eg en ım. re 

B ı d k · ı· h' b k - Kendisine sö•ıofleyin, 15 gun" nıiitı' 

Sigorta sahtekarlarının 
dün de devam 

duruşmasına 
edildi 

Dirileri ölü göstererek sigorta şir·l mukavele tanzim ettik. Vermi~ oldu
ke tiC'rini dalandıran On n ik lplikçiyan,[ ğu m sigorta primlerinin mecmuu ) 20 
doktor Asaf, Voçino, Dimitri, lzmaro, lira idi. Yüzde elli fazla.sile lRO lira 
doktor Arınarak Hanciyan, Karabet, ediyordu. Bu paranın yüzde yirmisini 
Şeıme-ddin, ve Didarın muhakemele- Onniğe vermeği mukavele ettik. 
ri ne d:-vam olunmuştur. Reis Onniğe sordu: - Niçin ismi-

Suçlulardan Şemseddin isticv~bın- ni yanlış verdin. 
da kt:ndisinin Ün yon sigorta şirketine Oıin1k: - Ermenice On n ik ve 0-
4 bin Ingiliz lirasına sigortalı olduğu· hannes arasında fark yoktur. 
nu, Yüksekkaldırırnda pul müdüriye· Hakim -Sen ilk tahkikatta Şem· 
tinde memur bulunduğunu, ve bir gün seddinin ismini Mustafa diye söyle· 
suçlulardan Onnik'in kendisini ziya- mişsin. 
rete geldiğini söyledikten sonra sözle- - O zaman ehemruiyet vermedim. 
rin..e şu şekilde devam etmiştir: Ne yazarsanız yazın deıılim. 

u- Ben bu adamı evvelden tanı- Şemseddinin karısı Didar da: 
m \Zdım. O gün bana kendisini ko- - Onnikle beraber doktor Asafa 
m · yonc u Ohannes diye takdim etti. gittik. Ondan rapor aldık. Okurnam 
~1 t:: şunları söyledi: yazınam olmadığı için bu raporun i-

- Sen sigartah imişsin. Vermiş çinde ne yazılı olduğunu bilmiyordum, 
olduğun parayı yüzde elli faizle ben demiş, sigorta şirketine Didar tarafın
sana alacağım. Yalnız bu iş için se- dan verilmiş olan istidalardaki im?ası
nin ve karının, çocuklarının nüfus nın da kendisi tarafından atılmadığını 
cilzdanlarını görmeliyim. Bu iş için söylemiştir. 
bıma ne verirsin? Mahkeme bu cihetin ehli h u bre 

K ndisine münasip bir şey verece- vasıtasile tahkikine, gelmeyen şahitie
ğimi söyledim. Ertesi gün noterde bir rin eelbine karar vermiş, ve duruşma 
ı::=-

memiştir. enim için açı ma ı gız ı ıç ir zev J• 

k k ı d let verdim. Parayı getirirse ne alA, f' 
Fakat bu haber, Mısıra da ulaoınca, apısı a ma ı.. At-v d tirmezse eŞYaları satarım ha ... Ve .fllP 

hanedan arasında müthiş bir aksüla- Şimdi de, gör üğünüz gibi her şey divenden inerlten de duayı andıran biı' 
mel uyandırmış ve Kral ailesi böyle bitti. Ailerole barışmış bulunuyorum. sesle bize: 
bir evlenmeğe asla muvafakat etmedi- Yakında askeri hayata atılacağım. - İslam dini aşikar, kalhim sıılJ • 
ğini bildirmiştir. Hal.. Mühim bir haber daha: Evleni- mıyor desem yalan ... Ve lakin acıJ1l1 

Sarayın bu m üroaneatı karşısında yorum.. Fakat Amerikalı sevgi! im le ğa da gelmez ha... Gördünüz ya, rı' 
aciz kalan genç Prens selameti, güzel değil... O artık mazi oldu .. hanedan a- şirret olduğunu, diyor. • . 
Amerikalının hayalı'ni go"'nlu"'nden u· ilesinden bir Prensesle düğünümüz o- Kem.a'!.. ~ ı. 
zaklaştırmakta bulmuş ve Mısıra dön- lacak. Akrabaları m nrıyorlar ... Ve bul- -··· Mi;;-~el[~·~ ·-;, '"J~-~rikaya d~ n 
müştür. dular, belki.. necek, ben de bir iki ay için oraya! 

Prens Sait Halim bu macera hak- Mc Cullock ile aramızda artık hiç deceğim. Amma, Misi görecek deJ1' 
- • ' •• ' ' ' ' ' • -··· · .... ·-·· ' ' ' ' ' '~ • • bir ~ey kalmamıştır. sevgi ile evlenme 1" ! D 

yı başka bir güne bırakmıştır. ayrı ayrı şeylerdir. Babamın yegane ım P;ens Sait Halimin babası Mısırtil u 
Karta/ Maltepesinde oğluyum. Babam hariçte yaşamamı is- en zengin prenslerinden biri oiarJ 
Bir .kız temedi. Hele Amerikalı sevgilim ile şöhret bulmuştur. Daha geçenlereli 

evlenirsem, bana müthiş surette kırı· dört milyon Türk lirası bir mirasa cil . 
rı Kaçırma hadisesi 

Karta! Maltepesinde oturan Nüs· 
retli mübadillerinden lzzet oğlu Sa
it o civarda oturan Mehmedin Hatçe 
Safiye isminde 15 yaşındaki kızını ka
çırmış ve bu işde o civarda oturan 
Kadriye ve F atma isminde iki kadın
dan da yardım görmüştür. 

Maltepe jandarması derhal faaliye
te geçmiş ve kızı Saidin evinden ala
rak babasına teslim etmiştir. 

Üsküdar müddeiumumiliği hadi
senin tahkikatına başlamıştır. Said, 
Kadriye ve Fatma yakalanmışlardır. 

lacağını bildirdi. Babamı kıramazdım. ha konmuştur. 

BESTEKAR 

ENVER AY AS'1n 
Rirsen, bilinmezki bu aş.k, 

Yaz alışamları, Leyla ve 
SE VGiLJY8 

adlı eserleri bir albüm halinde çıkmıtbr• 

SatiS verleri : ş. İskender Kudmani Istenitlll 
Sadık aldalmaz Ada•• 

yor. Fakat beni sık sık sokağa çıkara • şaşırdı. Sonra gülümsiyerek şapkasını Doktor: «Bekleyin beraber ineliııt
cak bahaneler bulmakta gene devam e- çıkardı: ccDoktoru bir dakika görebilir diye, elindeki defteri masanın gözii"

1 

diyor. miyim hanımefendi.» dedi. Içeri gir • kilitledi ve çıkmak için benimle beraı,ef 
Geçenlerde onun en samimi bir ar- mesini rica ederek salona aldım. Sırrı yürüdü. 

kadaşı ile tanıştım. Bir gün eV'!el dok· Nihadı çağırmak için yukarı çıktım. O· Biz salona girince, genç misafir 1' 
tor balo biletleri getirmiş, ertesi güne dasına yaklaştığım zaman hafif bir te- rinden sür·atle fırladı. Onları bir aııd' 

Yazan: Perlde CelAl hazırlanınarnı söylemişti. Ertesi akşam reddüd geçirdim. Şimdiye kadar girme· kucak kucağa gördüm. Biraz .o1'
11 

Be-nim aylardanberi sokağa çıkmadığı-ı <lBirkaç güç içinde gene bir uğrasanız, erken geldi. Her halde benim hazır o- diğim bu odanın kapısına yaklaşmak doktor onu bana takdim etti. Seliın tl' 
mı görerek yalnız kalmamak için de doktor dedi. Sezayı fazla zayıf görü - lup olmadığımı anlamak için olacak. beni adeta sıktl. Yavaşca kapıyı vu • ci isminde bir doktormuş, Anadotı.sd' 
ynnına bu arkadaşını katmış, bu su· yorum, bir de muayene edersiniz. n Öyle tuhaf, çocuğuna emreden bir ha- runca içerden doktor ((gim diye ses - bulunduğu müddetce Sırn Nihadla ~ 
retle itiraz edemiyeceğimi düşünmiiş- Doktor <ıhay hay)) diyerek ellerimizi sı· ha tavrı ile söz söyleyişi var ki .. hiç iti- lendi. Her halde evde hizmetcilerin ol- raber çalışmışlar. Onların bu berabe~~ 
tü. kıp ayrıldı. Biz de bir otomobile atla • raz edemiyorum. Yemekten sonra ha- madığını unutmuş, kapıda benim ol - esnasında çok kaynaştıkları belli.~~ 

O gece aylardanberi ilk defa itina yıp, eve döndük. Otomobilde Sırrı Ni- zırlanmak için odama çıktım. Doktor duğumu tahmin etme~ti. 1\k defa Sırrı Nihadı ilk defa bu kadar se~ 
He giyindim, üstüme başıma dikkat hada, alakasına teşekkür ederek, hiç da giyinmek için odasına girdi. Içim- elim onun odasının topuzuna değiyor· görüyordum. Bir müddet hararetle ~1' 
ettim ve ne tuhaf! İstırabın yüzümü bir rahatsızlık hissetmediğimi, dokto· de tuhaf bir heyecan vardı. Zaten o • du. Muhterzi bir hareketle kapıyı ara· nuştular. Selim Naci Anadoluda dollf' 
o kadar hırpalamasına rağmen tiyat· ra lüzum görmediğimi söyledim. O nunla harice karşı böyle karı koca o • ladım. Arkası bana doğru dönüktü. maktan bıktığını, artık lstanbula yer 
rodc.ı bir çok başlar bizim tarafa dön- sözümü keserek, kısaca: ((Bir kere yunu oynamak, hıı.lka beraber görün • Küçük bir masanın başında, eğilmiş leştiğini, hususi bir hastanede asi•t' 
dü. Şevki Bey bile bir aralık doktora: görsün de.ıı dedi. rnek bende garib bir teessür yapıyor. bir vaziyette duruyor, görmediğim bir lık bulduğunu söyledi. Çok meınnı.Jfl 
<Hanım efendi halkı piyesten ziyade Bir kaç gün sonra Şevki bey geldi. Onun yanında beni her zamankinden şeyle masaya asabi darbeler vul'uyor· du. Tunç renkli esmer yüzünde dı.s1 
alakadar ediyor, dikkat et. n diye, ta· Beni muayene ettikten sonra en çok iyi görmelerini de istiyorum. Giyin işi- du: Yavaşca: <ı Sizi aşağıda bir bekli - d uğu saadet in verdiği ışık yanıyord" 
kıldı . Aylardanberi aynaya bakmaya sinirlerimi zayıf bularak takviye ede '- me çok dikkat ettim. Senin çok sevdi- yen v:r doktor.)> diye, seslendim. Bir- Doğrusu biraz bu saadeti kıskandı~ 
bile ihmal etmiştim. Tiyatrodan çıkar- cek bir kaç ilaç verdi ve hemen sayfi- ğin renklerden açık eflatun bir tuvalet denbire geri döndü. O zaman elinde O bir aralık doktorun evlendiğine ç J1 
ken gayri ihtiyari boy aynasında ken· yeye çıkmamızı, açık havanın asabıma giydim. Omuzlarım filan epey açıktı. masara vurduğu şeyi gördüm. Bu kah memnun olduğunu söyledi. Barıll ~ 
dime dikkat ettim. Çektiğim istırap· sükunet vereceğini söyledi. Ilk defa böyle dekolte bir elbise giyi • ve rengi meşin kaplı küçük bir defter- bir kaç kompliman esirgemedi. Bir ' 
tan olacak gözlerim büsbütün irileş- Zaten bahar geçti bile. Göçler çok· yordum. Saçlarımı uzattığıını biliyor - di. Sırrı Nihad beklemediği bir sırada saat oturduk. Saat on bir olmuştU· ':: 
miş. zayıf, fakat hatları düzgün bir tan başladı. Şimdi Sırrı Nihad Suadi- sun, onları iyice tarıyarak, ördüm, ha· beni karşısında görünce şaşırır gibi ol· !im Naci birdenbire o bol neş·esi ile 1 
vücudun üzerinde yükselen başım sim- ye de bir köşk aratıyor. Bulunarnazsa şımın etrafına sardım. Mantomu omu· du. Elindeki defteri acele bir hareketle rinden sıçrıyarak müsaade istedi. ~ 
di d.:ıha vakur, manalı bir ifade almtş. Moda taraflarını tercih edeceğiz. zuma alarak salona girdiğim zaman, saklamak ister gibi yaptı: «Ben de şim- Bana dönerek: ((Sizi de gidesceii~·ıı 

P .. k az boyadıgvım dudaklarını ı' çı· • B k I b doktor daha odasından inmemişti. Bır- di geliyordum, dedi.. kim imiş bu ge - yerden alıkoydum, dedi. Geleli iki t'., 
... ir aç gün evve ba arndan rnek • 1 D bt" denbire kapı çalındı. Hizmetciler o gün en?» ı~arı çıkmıya davranarak ce - oluyor. Fakat ancak bu akşam ser ı 

min alevi vurmuş gibi kızıl bir pırıltı 
ile yanıyor. Aynada bu muztarih ha -

kı ş lı kadın başını beğenmedim derscm 
yaldı söylemiş olacağım Feride. 

G core tiyatrodan çıktıktan sonra Sev 
ki l y den ayrılırken, Sırrı Ni had ona: 

tub aldığını söylüyordu. Bilmem ki ba· izinliydi. Kendim açmak için salondan vab verdım: kahibildim. Sonra da Nihadın evle~1111 

bam ona ne yazdı. Mektubu aldığını s· ·h h Id k çıktım. Kapıyı açınca esmer, gür siyah - ızı er a e ço seven bir adam ğini bilmiyorum. Bekar bir adaını ·~ 
s~ylediği .~~n~.enberi benimle d~ha a- kaşlarının altında iri kahve rengi göz- olacak. Sizi sorarken gözlerinin içi par- vakti rahatsız etmenin o kadar ııı0.~ı , 
lakadar gorunuyor. Bu alakaları 1le va- leri sevimli bir ışıkla yanan genç bir lıyordu. Hizmetciler izinli olduğu için bir nezaketsizlik olmıyacağını düşıJfl 
zifesini yapmak i~te~i~i belli. Benimle adamla karşılaştım. O, benim karşı • yukarı çıkıp haber verıniye ben mecbur müştüm. Beni affediniz.>) ) 
gene her zamankı gıbı çok az konuşu· sına çıkacağıını beklemiyormuş gibi oldum. (Arkasi ~ 



lkincikanun SON POST~ 

[ Hikliye 

Yazan: Eski 

en'i ihtikar 
rezaletlerin •• onun e •• 
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Sayfa 13 

İşe başlarken .. 
, 

ı 
Çeviren: Faik Beremen 

nis oynamasını anlarnam .. İşimi bitır 
meden bir yere çıkarnam. 
Karım ciddi ve kat'i bir tonla konu · 

şuyordu. Onun bu iş ciddiyeti bana da 
'cesaret verdi. Tekrar odaya döndiım ve 
bir yarım düzüne mektup daha aı;arak 
okudurn. Sonra işlerimi çe~itlendirmek 
1çm yazı makinemin başına geçı;!r~k 
bazı yazılar yazmağa ba~ladırn .. 

Bu sırada Mister Hügün beni çağı • 
ran sesini duyarak yerimden fırlad•m. 
Pencereye yaklaştırn. Hüg bana işar~t 
ederek bağırdı: 

- Yahu, bir tek arkadaş bulama • 
dım. Seninle bir parti yapsak nasıl o
lur? Çimenler harikulade.. Hem bu •. 
gün senin 92 puvanlı rekorunu da kı· 
racağım ha .. 

Mister Hügün bu teklifi beni gev • 
şetti. Sahil ve tepelerin üstündeki bu
lutıar dağılmış ve sabah bütün par -
laklığı ve güzerliğile meydana çıkmış
tı .. GLtsem mi acaba diye düşündüm 
ve kararımı hemen verdim. 

Merdivenlerden hızla indim. Gürül-! 
ı 

tüyü duyan karım mutfaktan çıkarak 
beni ka~ıladı: 

- 'Ümit edel'irn, ki, dedi, bi!' yere 
çıkmıyacaksın .. 

- E .. Evet karıcığırn. Senı temin e
derim, ki bir yere çık"lnıyacağ•m. Bu • 
raya gelişim sırf sana yeni bir a~k ro • 
manına bulduğum çok güzel bi-r mev • 
zuu müjdelemek içindi. Ayrıca sen -
den beni ta yemeğe kadar rahatsız et· 
memeni de rica edecektim .. 

- Müsterih ol.. Rahatını bozınnm. 
Zaten ,işimle meşgul olacağım. Yem ~k 
odasını süpüreceğirn şimdi. Ben d~ 
senden aşağıya intnemeni istiyecek • 
tim. İşlıni bir an evvel bitireyim ol • 
maz mı? 

Odama tekrar çıktım. Elektrik sü , 

okuyucular bunun manasını anlamnmışını· -
dır. 

Ayni nüshada ııbu vukuattan sonrn Ir:.K 

llmesl mUhmcl olacaktı. Gene bunlnr gıbl, 

fakat dünkü nüshndn, tckfillfl harbiye kcll

melerl bazan tekfı.lütü ve bazan t~knsufu 



.· 14 Sayfa 

tefrikast : 83 

A.R, Yazan : Celal Ci h 
Malbam Cemll'in lkıbotJ 

•• 
Oradakilerin başları, kapıdan tarafa çevrilmişti. Tütün 

dumaniart ve buhar bulutlan arasında, hayal meyal 
görünen Cemile, tepeden brnağa kadar göz gezdir
mişıerdi. Emma onlara yeni arkadaşlannı takdim etti 

Olüm kuyusundaki mahkôml 
ekmek iple aşağıya sarkıtılır~·· 

ve Cemili göstererek: - Mihal Mihailofl .. dedi Gudea Tanzeri aratmış fakat bulduramamışh. Naraş onun ö!düğiinü söyl 
-Çarı unutmayın. fena halde su alıyor ... Benim gözüm da güzel Tunçaya talip olmuştu. Gudea biran tereddüt etmeden kızı Narai 
- Çariçeyi de... de, Çar m çizmelerinde. . •ük 
- Zahmet olmazsa, Ştürmeri de Masanın köşesinden uzun ve kırmızı - Demek yılda bir gün istirahat. dersen, açlıktan öbür dünyaya çabuk den attılar senı ~ t 

şu komite}' e idhal edin. sakallı biri cevab verdi: Fakat ben buna tahammül edemem... gidersin ı - Orası nı hiç sorrııll·• e 
ı •e 

Emma, ellerini göğsüne kavuştur- - Çarın çizmeleri, sana dar gelir. - Alışırsın! Ik günlerde ben de Tanzer yarım ekmeği bile katıksız rım. 
muş .. ve, susmuştu. Bütün bu hücum- Korkarım ki, ayaklarını sıkar. senin gibi düşünür ve senin gibi söy- yiyememişti. Tanzer içini çekerekı ıeıre d 
ların sonunu bekliyordu. -E .. şu halde, RaspÜtininkilere ra- lerdim. İnsan istıraba olduğu kadar iş-ı - Ne yapalım~ Başa gelen çekile - sürüne eski yerine kelcJi. ~ 

Birdenbire, bomba gibi patlamıştı: zıyım ... Mübarek adamın ıayaklan, kenceye de çabuk alışıyor. Sırtım na· cek .. buradakiler insan değil mi~ El - * * * 
- Evet .. işin içinde, ayan azaları- tam ayarlı Ingiliz kademidir. sır kapladı .. bir iki kamçıdan ufak bir . bette onlar da buraya yeni düştükleri Gudea, Tanzeri na 

nın.. hatta.. prensierin olmadığını ne Emma, sesinin bütün kuvvetile hay- can acısı bile duymuyorum. zaman benim gibi yadırgamışlardır bu G d k _J./1 u ea. yeğenini, ar çin 
hiliyorsunuzL kırmıştı: -Ya sırtından kan çıkarsa}.. hayatı. denberi aratı~rdu. hr. 

- Oooo. - Gevezeliğe lüzum yok. Susa • -O zaman da (vücudumuzun ze- Diye söyleniyordu. T -dtl anzerin izi bulunaJP"" 
- Ooooo.. cak mısınız~.. hiri akıyor!..) deyip geçiyoruz. Kan, Kuyunun içinde başlıyan ekmek gü-

- Oooooo ... 
- Biz burada böylece kafalarımızı 

çarpıştırırken.. mesela; prens lerden, 
veyahut Gran Düklerden birinin sara
yın bir köşesinde de ayni şeylerin mü· 
zakere edilmediğini hanginiz iddia e
debilirsiniz'? 

Semaverden, elindeki çinko kupa
ya çay dolduran Puşika ana, homur• 
dandı: 

- Ben. bütün ihtilal tarihlerini o
kudum. Böyle ihtilat olamaz... Ihtilal, 
daima aşağıdan yukarı çıkar. Yukarı
dan aşağıya inemez. 

Şimdi Emma, onunla münakaşaya 
başladı: 

- Tarihlerde, bazan müsteıma ha
diseler de olur. 

- Bu mesele de olamaz. . . 
- Ya, olursa? .. 
- Bizim için çok. fena .. !;Ok zararlı 

bir ~y olur. 
-Niçin? .. 
-Şunun için ki ... O zaman .. ihtila-

lin önüne, onlar geçerler. 
- Geçsinler. 
- Fakat.. aslan payını kendileri a-

~ırlar .. bize, ancak .. parmaklarının ara
tarından sızanlan verirler ... 

- Ah .. sen, ne düşünüyorsun, Ptt· 
şika ana) .. 

- Ben .. sadece ihtilali, düşünüyo
rum ... Atacağım bombayı düşünüyo
rum .. ve nihayet, Çariçenin resimle
rinde gördüğüm beyaz kürkünü düşü
nüyorum .. çünkü, üşüyorum. 

Bu sefer de, bir başkası hornurdan -
dı: 

- Benim ayağırndaki pabuçlar da 
~· 1 :1 ............ . 

CUMA 

(*) 

lia> ' an suıu vt:une.ıt nıccourlyeti hüsıl 

oıaı.ı çocu.t;.ıaıa VüCUtUarının ve Yiliiları

nın ı..ıuı ıu~Jl UCl n~..>ucauıoe muay~en 

bır Iillı~.aaı \lert:L<c.,uıuz ıç.ın ı;autJennı 

ka~ ı ımrcı.te tc;;ou ct.ıncnııı l~ruaır. 

jju uu .. u.>La.Kı lılin.iller ~un lıaya:.ımı. 
a.a:.~t:W\.1 .uar.&..ı.ıt J.lruit.aUJı:JD.rma, telllik

leruı egnlmesuıc scoep olur ve boyunun 
buyuuu:sınc de ınanı olucu arızalo.r baş
goısLerır • 

vır çok tcc.rubelcrden sonra nnlaşılıuı'i -
ıu ~ eıı koıay ı.ecıar.ık cdıleollen ı;u~. ınek 

suı.uuur. Dıı;er ınuvallk BUL er da ~araır, 
1aK.ı.t ya bı.ı.uunıoı.z \ eyahud çok koyudur-

lar. Inek .sutu de bazan tedarik cdllc -
ınezse macun haline getirilmiş Avrupa

dan gelen kcsil ..siıt.ıer verillr. 
Ş.tmdl memlcketiı:nizde toz sut ynpı1 -

mağu başlanmı~ olup bundan da ~ok is
tifade edilmektedir. Bu mficunlnr yanı sut 
hulfı!;alnn veyahut stlt tozlan usulu 
daire3indc sulandırıldı~ı takdird~ tama
m en süt cv afını h!iizd.lrler ve vltamln 

kudreti de muhafaza edllmlşUr. 

(•) nu notları kes'ip saklnyınız, yahut 

bir albÜme yap tırıp koUekst:ron yapınız. 
Sıkıntı zamanmızda ba notlar bir doktor 
rili imdadınıza yetlşebilfr. 

l 
Naraş bir gün krala:. ,nü 

Bu nafiz ve kudretli aes karı::ısında ölümden yı anlar için korkunç bir rültüsü, mahkumların açlıktan ne ka· K I I T .. T - öy ü er anzerJv ası 
susmuşlardı. renktir. Fakat, biz zaten ölü yaşayan dar muztarih olduğunu gösteriyordu. hirden akarken görmütle' 

- Arkadaşlar!.. Boş sözlerle geçi- mahluklarız. İçimizde ne kandan kor- İşte bir hasta kadın.. Dedi. Gudea 
recek, bir dakika bile zamanımız yok. ku kaldı .. ne de canımızı esirgeme - Benim ekmeğimi kim aldı .. } Iki 
Şimdi size, daha ciddi şeylerden bah _ kaygısı. gündür açım. Tanrıdan korkunuz yok 
sedeceğim. Beni, dikkatle dinleyiniz. · Tanzerin göğsü sızlamağa, bacak- mu~ Biriniz iki ekmek yiyor .. öteki bir 

Emma, herkesin nazarı dikkatini ları titrerneğe başlamıştı. lokma bile tatmıyor .. bu ne insafsız -
celbetmek için sükut etmişti. Ve son- - Çok yoruldum artık. Dizlerim lık? 1 
ra, başını Cemilin olduğu tarafa çevire- tutmuyor. Diyerek inliyordu. 
rek sözlerine kuvvet vermişti : - Sana yardım edebilirim.. Belli ki zavallının ekmeğini iki gün-

- Şurada, gördüğünüz arkadaş, - Nasıl?.. denberi başkalan alıyor .. hasta kadın-
doğruca (Orsk) dan gelmiştir. Teodo- - Tuttuğun sırığa fazla asılma .. cağız açlıktan muztarib .. mütemadiyen 
run yeğenidir. itiyormuş gibi görün ı Ötesini bana bı- bağınyordu. 

Oradakilerin başları, kapıdan tarafa rak ı Tan zer yavaş yavaş sürünerek bu 
çevrilmişti. Tütün dumanlarının, ve se- -Ne yapacaksın).. muztarih sesin geldiği tarafa sokuldu .. 
maverin hacasından taşan buhar bu • - Senin yerine ben iteceğim !.. yiyemediği ekmeğinin bir parçasını aç-
lutlarmın arasında, hayal meyal görü - - Çabuk yorulmaz mısın~ lıktan iniiyen kadına uzattı: 
nen Cemile, tepeden tırnağa kadar göz - Alışkınım .. merak etme! .. Gü- -Az ama, kusura bakma! Midende 
gezdirmişlerdi. nün birinde sen de bana yardım eder- bulunsun. Hasta mısın~ 

Emma, sözlerine devam etmişti: sin 1 Bugünlük ekmeğinin yarısını ha- - Evet .. ayağımı bir çiyan soktu .• 
- Size, bu arkadaşı takdim ediyo - na vermekle de bunu ödeyebilirsin ı bacağım tulum gibi şişti. Çok muzta-

rum .. Mihal Mihailof... Bizim Oral teş - İstersen hepsini vereyim... ribim .. buradaki çiyanlar zehirlidir. İn· 
kilatımıza mensub. Aynı zamanda üç - Hepsini alırsam aç kalırsan ı sanı bazan da öldürür. 
senedenberi de, Aleksi babaya hizmet -Ekmekten başka bir ~y vermez- -Ölen var mı hiç bundan .. ) 
ediyor ... Bu arkadaş, bilhassa bizimle ler mi burada) - Yedi yüz seksen gün içinde beş 
görüşmek için bugün buraya gelmiş.. - Daha ne istiyorsun~ Ekmeğini kişinin çiyan zehirinden öldüğünü gör-
ve gelinceye kadar dört defa tevkif e- yer, bol bol kurbağalı suları içer ve ~üm. 
dilerek hepsinde de fira retmiştir. Şu- gece sabaha kadar soluk almadan, rü- - İki yıldanberi buradasın demek .. ~ 
nu da ilave edeyim ki; şu anda Peters- ya görmeden uyursun ı - Evet. 
burg'un bütün polisleri, onun peşinde· Tanzer içini çekiyordu. - Suçun nedir ? 
dir. Urak fena yürekli bir adam değil- - Gudeanın kızına her gün kuş sü-

Emmadan intikam almak için eline di. tü götürürdüm. Bir gün, sarayda, gö -

çok acımıştı. , ii 
- Kederinden kinditıl /!a 

demek .. zavallı T anzer, 1 
vuşamadı. i1t 

Dedi. Zaten T un çayı'~ 
türlü açılamıyordu. Ar~ 
mişti.. konuşması 

değildi. Kendisine ne /n 
cevab veriyordu. Hatti 
na yiyecek bile verrneğe 
dı. _fP 

Na ra ş bir gün krala ~.ı ı 
- Tunçayı Suz 

ben buldum. T anzerin 
ra, bu kızı sevrneğe 
ediniz de onu kendi odarol 
ona kendi elimle bakayıı1l· 't 

clı' ı Gudea, Naraşı kırma 
- Peki.. sana verdiıtı 
O gündenberi T unça1 

emrile Naraşın olmuştll·· 

dasında yatıyordu. Suzdş9 D 

tabutu atmışlardı. Tunçıt1 
palı, Naraşın yatağında 

Naraş bir gün Tunçaf' 
- Suz sarayında göı 

bilenlerden birini tanırıııf. 

fırsat geçiren Titof bağırmıştı: - Benim gözlerim görmüyor .. ha- türdüğüm süte zehir katmışlar... Bu-
- E .. mademki öyledir; onu ne di- na burada iyi bir arkadaş olacağını u- nu, ben yaptım diye buraya attılar be- Nöbelcl 

ye aldın da buraya getirdin~... muyorumı.. nı. Eczaneler 
_ Gospodin Titof cenabları, bu su- - Yalnız burada değil, öbür dün- - Sütün zehirli olduğunu nerden 

ali sorsun diye... yada da jstersen, gene iyi bir arkadaş ve nasıl anlamışlar? 
Bir kaç ses, Titofa hak vermişti: olarak kalırım. - Gudeanın kızı yatarken, sütünü 
- Titof, doğru söylüyor. - Buradan kurtulmak ümidi yok başı ucunda bırakmışlar .. odada dola-
- Tehlikeli vaziyet. mu sende) şan bir papağan sütü içmiş .. ve biraz 
- Burayı buluncıya kadar ne sıkın- - Bir asılzadeye benziyorsun 1 sonra ölmüş. 

tılar çektik. Eğer polis burayı da öğre- - Nerden aniadın? - Yazık sana .. şimdi acıdı m. Papa-
nirse. .. _ Sümer asılzadeleri hayatı çok ğanlar kuş sütü içince hemen sancıla-

- Arkadaşlari .. Müsterih olunuz. severler de. Ölümden daha güzel bir nırlar. Eğer ona bir k~ damla limon i-
Teodorla tertib ettiğimiz pltm muci- kurtuluş yolu olur mu~ çirselerdi, derhal kurtulur ve ölmez -
hince, Mihalin peşindeki polisler, ta • Güneş, (Ölüm kuyusu) nun tepe- di. 
mamile iğfal edilmiştir. Onun için po- sinden bakıyordu. -Sahi mi söylüyorsun~ Demek sü-
lisin burayı öğrenmesi ihtimali mevcud Tanzer bitkin bir halde, arkadaşı te zehir katmamışlar .. öyle mi? 
değildir. Artık bu mesele etrafında da Urakla bir kenara çekilmişti. Değir- - Evet. Boşuna yatıyorsun bura .. 
sözü uzatmıyalım. men taşını şimdi bir başka mahkum dal 

- Evet .. evet. kafilesi çeviriyordu. Kadın ağlamağa başladı: 
-Devam, Emma. Tanzer slTasını savınıştı amma, o -Kara talihim beni hiç yoktan bu-
- Mihal Mihalilof, hususi bir vazife kadar yorulmuş, o kadar kendinden ralara sürükledi. Dağ etağİndeki kulü-

ile gelmiştir. Ve bu vazifesi icabı ola- geçmişti ki .. arkadaşının sözleri bile hemde çocuklarımla birlikte ne rahat 
rak da bize Aleksi babanın bir emrini kulağına girmiyordu. ve mes'ud yaşıyordum. 
tebliğ etmiştir. Öğle ek~eğini dağıtınağa ba~la- -Kocan yok muydu} 

-Nedir bu emir~.. mışlardı. - Hamat savaşında ölmüştü. Yirmi 
-Emir, gayet sarihtir. Aleksi baba, Bu ekmekler mahkumların sayısına dört yaşında dul kaldım. 

en küçük bir harekete geçilmesinin bi- göre yukardan iple aşağıya sarkıtılı- - Şimdi kaç yaşındasın ~ 
le tamamile aleyhindedir. Onun için yor .. değirmen tokmakçısı bunları bi- -Otuz iki .. 

Bo gece nöbetd olan 
İstanbul cibetindekiler: 

Aksarayda = (Eşref). 
Rıza). Bakırköyünde : 
zıdda : (Asador vaıırn.ıxıl· 

d 
• ( <A. Mlruısyan). Fener e · 

Karagümrükıe : <Kcınal>~ 
da : <Necati). Samatya #-~ 
şada : ( Rıdvan ) . şe~ ı 
Hamdl>. Şehzadeb~ındll · 
Beyo~lu clbetindekiler: 
Galntada : (Yenlyol, 
Hasköyde : (Barbut). 
(Vasıf). Merkez nahlyedt: 

Matkovtç>. şı.pıde : cJ.SfP 
(Kürkciynn, ZafiropulOS· 
Üsküdar - Kadıköy ~e 

Büyükadada: (Şlnasi) • 
naş). Kadıköy 

det). Kndıköy oog:uLı'"'~~ 

Rumi sene 
1852 -bir müddet daha beklenilmesi için kat' i rer birer mahkumlara dağıtıyordu. - Buradaıı kurtulmak ister misin? ı ci Knnun 

emir vermiştir. Tanzer burada Urak'la arkadaşlığı - Böyle bir şey düşünmedim. Bir 26 
Gene Titof atıldı: ilerletmemiş olsaydı - gözleri görme· gelip de kurtulan bir tek insan var mı~ 
-Haydi bakalım. Şimdi de, Aleksi diğiiçin-Ekmek peşinde koşamıya- Her gün ölümümü bekliyorum. 

baba meydana çıktı. Daha hala, bu bu- rak, açlıktan çarçabuk ölürdü. Bere- -Çocukların büyük mü} 
nak adamın emrile mi hareket edece- ket versin ki, Urak onun ekmeğini de - Kızımı on dört, öğlü~u on iki 
ğiz?. alıp getirmişti. yaşında bıraktım. Kuşlarım, keçilerim :;:,. U. 

Diye bağırdı ... Başka bir ses homur- Urak iri gövdeli bir adamdı. Bir ek- ve bir kaç koyunuro var. Yavrularımı 2 ~= 
dandı: mekle doymuyordu. Tanzerin vaadet- bunlar besler. Ölürsem, gözüro arkada _

7
...,-+......_+-:---·.-:--:-

kı k ü .ıu 
- Anlamıyorum .. anlayamıyorum .. tiği yarım ekmeği ona sormadan ko - a mıyaca .. 

niçin bizi durdurını ya çalışıyorlar~. .. parıp yedi: Genç kadın Tanzerin uzattığı ekıne-
Üçüncü bir 1es de işe karıştı: - Hissene yarım ekmek düştü. Bu- ği bir hamlede midesine indirdi: 

(Arkası var) nun yarısını her gün bafkasına vaad e- - Senin ııuçun nedir? Buraya ne - :.....!...:.;:;..:...::-.:......;;..:...;;.;...__-
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Köyler· m· zin 
kalkınmast ·çin 
anun hazırlanıyor 

Tarilıten sayfalar 
( Baştarafı 9 uncu sayfada ) 

telemi bir mızrak buldu. Hıristiyanla
rın bir kısmı: 

- Evet, bu, mukaddes mızraktlT. 

1 Yeni eserler 

Para ve fnkılaP. 
A. Hamdi Ba§Drın inkılap~ı 
görüıünü izah eden mühim 

bir ueri 

1 

cİktısadl Devletcllikıı müelilli Ahmet Ham-

So 
-

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

ıJRADYO ·------ __ , 
Bugünkü Progra 

S - İkinclkfınun - 937 

İSTANBUL irbirine yakın köyler birlik 
h~linde toplanacak ve 

İler~de bunların tamamile 
bırleşmesine çalışılacak 

1 Hükumet, köylülerimizin kalkın
nası .. ve inkişafı için bütün memleket-

Demişler, fakat bir kısmı da ~öyle 
söylemişlerdi.: 

-- Buna imkan yoktur. O mızrağı 
Bartelemi'nin kendisi koydu. Hilekar

lık ediyor. 

Papaz Bartelemi yılmadı: 
-- Bu mızrağın mukaddes 

nu size ispat edeceğim. 

olduğu-

cU Başar, son zamanlarda .Para ve İnkılli.bt 
adlı, son derece dikkate şfıyAn blr kltab neş
rettı. Müelli:r bu eserle, tİktısadl Devletçıut. 
serisinin üçüncü kitabını çıkannt3 oluyor. 
•Para ve İnkılft.b» bugün herkesi alli.kadar e
den para meselelerinde lnkılflbcı ıtörüşü lfa-

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün bakları 
mahfuz ve gazelemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
3 

Ay 
1 

Ay 

Ötle ne riyatı: 
12.30: PUıkln Türk muslkisl. 12.50: Hr ...• -

dls. 13.05: Pldkla hafif müzik. 13.25: Muh -
telif plak ncşrlyatı. 

Ak am neşriyntı: 
ıı: İnkılap dersleri: Üniversiteden nak

len, Recep Peker tarafından, 18,50: PlfıklDı 

dans muslklsi, 19,30: Spor müsababelerl, ~~ 
ref Şefık tarafından, 29,: Vedia Rıza ve ar .. 
kadaşlan taratmdan Türk musikisl \c hnlk 
§llrkıları, 20,30: Cemal KAmU ve nrkndllfilan 
tarafındım Türk muslklsl ve halk ı;arkıları, 

21: Saat fı.yarı: Orkestra, 22: Ajans ve borsa 
haberleri, 22,30: Plllkla sololnr. 

• e. k~y birlikleri teşkiline karar ver Diye haykırdı. 
ıfnıştır. 

D h ı Kocaman bir at~ yaktılar. Papaz 
~' a i iye V k'l· ş··k .. K . ıo1.. e ı ı u ru ayanın vı- mızrag-ı eline alarak bu ate~in i çı' nden 

ayetlere ya t .. b' . T 
''k.. P ıgı ır tamıme nazaran geçecek ve mukaddes mızrağın saye-

ı u umetçe k k 1 . - f" . ' ara ter erı cogra ı vazı- sinde ateşten hiç bir zarar görmiyecek-
et ve iktısad" .. 'b 1 . b' b' . 

ı munase et erı ır ırı- ti. 
ıe uygun, merkez ittihaz edilecek kö-

t den çok beş kilometre mesafe dahi-
. ın e buluna k" 1 . b' 'd 1 1' l b' .. n oy erın ır ı are a tın-

.1~leştırılmesi ve (Köy birlikleri) 

ar e k ılı sureti) h' 1 · · · 1 e ızmet erının nızam a-
ına alınma d" .. ") k b yV- . . ı U!'iunu me te ve unun 
çlın bır kanun layihası hazırlanmakta
ır. 

~ M 
erkez olarak ·ı k k" .. .. k.. seçı ece oyun, 

jtl urn udn oldukça birlik sahasının or-
sına .. . 

~W n d .. uşrnesıne, köylünün ve köyün 
. enı, sıhhi k"l .. 1 'h. 1 ııı :ar ıl . • u ture ı tıyaç arını 

ü r ~y~~ılecek ve zirai, iktısadi her 
iııi r u ın ışaf ve imara müsait bulun-

'f{'ası ve ilerid 1 · · ·ı . e ev erın de bir araya ge-
• ırı rnesı ·ı 

ık h 1. dsuretı e yapılacak maddi bir-
·"~ a ın e k.. 1.. ·ı r ?ılindeki a 

0~ u nı elermin saha da-
tı~ 1 razılere olan irtibatlarını 

o ayca ve t k 1 k yıj m k.. b e er e li vesaitle temin e 
:lı: an ulabile kl · . 

of'\V ına bilh .. ce erı vazıyette olma-
tB S' assa ıtına edilecektir 
, Birlik · 
ge ,rojesi k mıntakası teşkilatı 

' aza es .. h 
~ ırlanacaktır ı . aııına gore a-

yB ate 1 · Nahıyeler nazarı dik-
El~..ıen ~ ındnuyacaktır. Vilayetler-
··Jiil'. gon erilecek k'J• . 
o 'ni val'l l teş ı ut proıe-l cl ı er e \em · 1 Ş 3 ık d k l rnıyet e ve bizzat tet-
aJll~ e .. ere wzırlayacaklnrdır. 
ıfil· Nufus miktarı DT) .. · k ' ' sayım tahnrıne 

Fakat mukaddes mızraktan bir fay
da çıkmadı. Zavallı Bartelemi alevler 

içinden çıkarılmıştı amma, hemen öl

müştü. 

lnanmayrnlar: 

-- Işte, gördünüz mü? 

Dediler. 

Diğerleri cevap verdiler: 

- Bartelemi bu mızrağın mukaddes 

olduğunda şüphe etti. Eğer şüphesi ol

masaydı )•anmazdı. 
Haçlılar şehrin karşısında ordugah 

kuran Türklere karşı çıkamıyorlardı. 
Halbuki açlıktan teslim olmağa mec

bur olmadan önce harp etmek ve ka-

zanmak lazımdı. 
En sonra Boemond'u kendilerine 

yalnız on beş gün için baş kumandan 

yapınağa razı oldular. Buna rağmen 
büyük bir kısmı şehirden çıkmıyorlar
dı. Baş kumandan bu gibilerin çadır
!arını ve mallarını yaktırdı. Kara Bo
ğaya da bir sefir göndererek çekilip 
gitmesini, harp edilmemesini bildirdi. 

Kara Boğa bu teklifi kabul etmedi: 

-- Ya Islam ol, yahut ta ölmeye 

hazır bulun 1 
Diye cevap yolladı. 

de etmektedir. Liberal devlr, altın esasına 

dayanmış para sistemını zaruri kılıyordu. 

Paranın böyle telAkkisi liberal devrln dcgiş
mesinden sonra yıkılmıya mahkfundu. Mu
harrtr bu yıkılı§ın tar1h1 sebeblerini araştır
makta ve Türkiye gibi kendi kurulu~ dava -
sında inkılnbcı blr metod tliklb eden memle
ketlerln, altın mistlğlne ba~lı para telakkJ -
sine kapılamıyacaklarını lsbata çalışmakta -
dır. 

Eser çok açık blr Usanla yazılmış ve mev
zu çok güzel izah edUmişUr: cYurdda her 
yapılan seyahat insanda aynı üzüntüyü do
~urur.ıı cümlesUc başlıyan 1lk fasılda, nıem -
lekette yapılacak bir çok Işler old:ılnı halde 
bJlnlann yapıinmaması sebebini parasızlıktn 
bulan telflkkl teşrlh edlliyor. Bu kısım' yur-

TOmdYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

Kr. Kr. 

1400 760 
2340 1220 
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Kr. --
400 
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800 

Kr. -150 
270 
300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirrnek 25 kuruştur. . 

Gelen evrak geri verilmez;. 
Ilanlardan mes'uliyet alınmcu:. 

Cevap için mektuplara 1 O ku~Juk 
Pul ilavesi lazımdır. 

---
Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

·----------~---· 

dun lhtlyaçlarına dair çok canlı tnsvirlerle istanbul 1kincl ina 1\lemurlutundan: 
süslenmlşUr. Bütün yapılacak işlerin olma- J\lüflis Derviş Zade İbrahimin sahi!JI olup 
ması sebebi parasızlık ise buna nasıl çare lll Bankasına Ilirinci Derecede İpotekll bu-
!:ıulnca~ız?. lu nan: 
Kitabın lklncl faslında Amerikalı Mister 1 _ Tamamına 971 lira SI kuru'f kı1meı 

X ın sırf !:ılr merak salkaslle Türklyeye 500 konan İı;tanbultla Etrikapıda Avcı Rey 1\la

mllyonluk altın teberrü ettiği ve bununla be., 1 hallesinde tvaz efendi sokatında eski 35 ila 
sencUk bir kalkınma pHmı tanzim olunarak 41 yeni 31/ 33/ 35/ 37 No:ları bavı şartnanıede 
altın karşılıklı çıkanlan yenı paraların bu tafı.ilfıtı yıızılı zeminleri Çimento dö eli ccb

plfının tatbik edUdl~l şeklinde hayali bir lo- be kepenlı.leri ve istorları ba.rap 259 l\letro 
sım konmuştur. Muharrtrin bundan maksadı murabba.ında yckdiğeriııe kalp edilml'i maa 
ne olduğu d!Ccr fasıliann tetklklnden anın- bahçe üç dükkan. 

BlTKREŞ 

16: Orkestra. 17: Haberler. 1'7.10: O::kestra. 
18.35: Opera.. 21.45: Haberler. 

BUDAPEŞTE 

18.5: caz havalnrı. 19.30: Macnr operasi, 
23: Haberler. 23.5: Plak neşriyntı. 21 CJ: Ha· 

berlcr. 
PltAG 

19.10: Brno'dan nakil. 19.35: Askt.>ıı bando. 
20 20: Molyerin Don Juan•ı: Tlyntr . 22.25: 

Pli'tk ncşriyatı. 22.45: Brno'dan nakil. 

\'h' ANA 

17.30: Konser. 19.15: Hafif orkcst.r:ı.. 20.15: 

Vlynmı. senfont orkestrası. 22.30: Vl:;'\'111 mu
slklsl. 

VAlt:$0VA 
16.30: Salon orkestrası. 1'7.15: Mm:ar'dnn 

parçalar. 15.15: Şarkılar. 19.40: Pllı.k ne~ -
yatı. 20.15: Tiyatro. 23: Dans pU\kları. 

Yarınki prorram 

9 İkincikanun 937 

İSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 

şılıyor: Beş senelik blr çalışmadan sonra % _ Tamamına 450 Jlra kıymet konan ayni 
memlekette 1st1hsal son haddine kadar ço- mahalle ve okakta yeni 39/41 'o: ili" yazılı 
~almış, yurd b~tan aşağı imar edllmiş ve elyevm 39 No:ya müsadif bir ahşap kliha ay

kalkınmanın lcfı.b ettirdiği bütün ~artlar te- rıca 41 No:ya tesadüf eden Ahşap U:r.eri Ala-
mı 1 t B~tü b toı ld k•- 12.30: Plakla Türk muslklsl. 12.50 Hava-n o unmuş ur. u n u "i'er o u · .... n ıurkn keremidi havi cebhesl yaprak krp•nkli 
sonra da günün birinde Merkez Bankası de- Içinde mü tecir Mustafanın oturdugu yemi~ dis. 13 05: Plükla hafif müzik. 13.25: Muh • 
posunda bulunan ve Amerikalı bayall mil - 1 aı;-açları n metrüh: tulumbayı havi 202 metre tcllt plnk neşriyatı. 
yarder tararından teberrü edllmlş olan altın- morabbaında maa ar~a Düklı:anın msıf bts - Aksam ne riyatı: 
lar bir hareketı arz netleesinde merkezi arza 1 . 

Ö t .. ü b ı ı ı h ı· 1ht1 1 sesı. 18.30: Plakla dans muslkisl. 19: Şdılr Ti-ç 'kmüş ur. M enır u k ne aya ı mn 3 Ta 345 ı· k t •-kdl 1 - mamına ıra ıyme .... r o u- d b • ,h 
karşısında soruyor: Altınlar yerin dibine çok- yatrosu komedi kısmı tnrafın an ır ~m -

adı' ıt ayıtlardan alınacaktır Y ll h k-
ındaki ı· . o ar a 

itıı k . ına urnat etraflıca tetkik edi-
e tır. 

ça' 
Birlik bölgelerinin mah ll' d k 1-

tU··.. ılan k' a ın e u 

Fakat Türk ordusunun bir çok 
müstakil İslam beylerinin orduların
dan ibaret olması, aralarında birlik bu-

nan aynı mahal ve sokakta 13/ 15 No: ile )a- sil. 20: Türk muslkl heyeti. 20.30: Mt•nir Nu
mekle, ~ütün bu yaptı{tımız eserler de yıkı- zılı nvelce llane şimdi Bahçeden ib:ut't bu-

rettın ve arkadaşları tarafından Tm k mu -
lu nan Içinde meyva h ve meyvasız :ı~açlan siklsl ve halk şarkıları. 21: S:ı.at Clya ı: Or -lııcak mıdır ? 

cAltın, tablatın sinesine dönmekle tabi -
attan çıkanlan mllbud hallne konmuş bir 
mahl(\k, 1nsanlıırın kendi ellerlle yaparak 
keza tapındıklan mllbud ölmüş olacak, fa -
kat ömürlerini ona nezrederek uğrunda in -
sanların vücuda getirdikleri eserler yaşıya
caktır. Çünkü bu eserler o mAbudun de~U. 

Insan çalışmasının neUcesldlr .• 

ve uı:unlama vaziyette olan 460 letre mu - 1 kcstra. 22· Ajans ve borsa hnberlerı. 22.30: 
rabbamdaki arsanın 16 hise itibaril~ yedi hi Plfıkla sololar. zds.v mev ı V(' köy . . 1 ·ı dl 

nası m" k" ısım erı e a an-
çııJ 

0 
.. 1 um un olamıyan veya lüzum 

) ru en yerler · · 
El aziyetl r'l ıçıtı coğrafi ve tarihi 

çn)tB ~ore isi ı e k7evcut münaaebetlerine 
oı H m te ıf edılecektir. 

f er ·ı· 

lunmaması, askerin itaatsizliği ric'ate 

sebep oldu. 

Antakya o zaman bu suretle Haç
lıların eline geçmiş, yüz elli yıl kadar 
Avrupa şövalyelerinin ellerinde kal
dıktan sonra tekrar Türklere dönmüş-

ro'A.; e ve vkı uyd~t, <.~öy birlikleri) teşki-
(JY en ı vıla t' . . . tür. 
~ ü ' 1 ye ıne aıt proıevı r rıt e ya k J Turan Can 

sesi. 
......... 1 . ....... 1 .. 

4 - Tamamına 426 lira 40 kuru1 kıymet 
lwman Cihangirıle Peruzap mahall~lnde pılacaktır. Kanuni kıymeti bulmadıt:ı su " 
eski Çıkmazaraplar yeni Palas sol.ağıııda rette en on arttıranın taahhüdü b ki kal
eski )'eni 3 ve Belediye 5 No: hı lJelecllye mak şartile on beş gün daha u•atıl:mık 
çapında 178 harita No: sile kayıtlı umum me %612 937 Cııma günü ayni saatte ilt; ı•ci art
sahası 53.30 metre murabbaındakt ar anın tırması yapılacaktır. Birlkm~ vergiler ve 8011 

tamamı. kanun ile verilmesi lazımgelen lcnn·i vakfi-

1 r Dah .1: para bu ayın sonuna ka-
ir. ı ı ye \le kaletine gönderecek- --···-··· .. ······················-······-······· ...... 

Kitab bundan sonra paranın hakiki mıı -
nasını lzaha başlıyor, ve ona müstakbel bir 
mevcudiyet veren U'lllkkinln yanlışlı~ını ls
bala çalışarak, ıstıhsalini ço~altmıya ve ıs

tihsal ne ıstıtııllkl (lyarlamıyn lmkfln bulan 
her cemlyette paranın mevcud olduğunu, bu-

Açık arttıma ile satılacaktır. Satı~ ır,ınrt - ye delialiye ve riisumu saire mü!}terıyıı aittir. 
larını gösteren l}artname 17/ 1 937 tarllıln - i teyenierin konan kı)metln % <le i,5 nls· 
den itibaren her kesin görebDme i lı;Jn d:ı - betlnde teminat parasını ve ya millı mek -
irede açık bulundurulmuştur. Bu mallar l tubunu alarak yukarıda yazılı gü~lerde d.a-

11/% 937 Perşembe günü saat 14 - 16 d:ı sa- lrede hazır bulunmalan ve fazla ız.a h:ıt is -
tılncak ve konan kıymetin % de yetml~ be -1 teyenierin 935 6 No. lle müracaııtları Uiin O• 

lstanbuld 
aı M h' . ada Yalı ve Belediye Re

u ıttın Ü t" d )ir he . s un ağın riyasetinde l Posta Son • • • Y et te "k'· "1 d k h . • -1 ) " } u e ere emen ışe 
/JtfY. ş 1Yncaktır. 

İstanbul Gelir ve Para 

o 1 

l nun Için altın karşılığa lhUyaç bulunmadıtl
nı dellllerlle izah ediyor. MuelUf istlhsal kıy
metlerile karşılaşan paraya bir misal olmak ,ın i buldolu takdirde kat 'i bırakılına ·ı ya- lunur. (29099) 

Mevkuf Fatih 
7-1-1937 

Türk Devlet Borçlan 
Llr.ı 

üzere de cpamuk karşılıklı para., cbu~day 
karşılıklı paraıı yi gösteriyor. 

a ıtA noterinin davası 
tıJV 1ht ıa 

dn : h'luhak ve zımmetten suçlu olarak 
: ;d en ;melerin<> me\ ku fen devam c 

rP d ktil ~h noterı Şükrü, b::ı~k5t b' ve 
1( n J:; unevvcr h<>klarındaki da\a. a 

. ~ 7,5 T. B. I ı2.875 
,;, 7,5T.B n 2140 

c;;, 7,5 T. B. lll 00,00 

Ura 
% 6 Ha~ne B. OO,CJJ 

Dahuı lstıkraz 95,00 

«Para ve İnkılfıP• eseri, inkıliı.bın fikir ha
reketlerini tetkik edecekler Için olduğu ka
dar bugün tçlnde bulundu~muz iktısadl 

şartları tslflh tçin tedblr arıyaniara da son 
derece dikkate şf\yAn ve orijinal tlltlrlcr or
taya atan blr kltab olarak tavsiye edUebillr. 

re a mnhk me nd de\ am e· 
~~~ \ Ankaradan gE:'t en ~ah· d 

Şah d . nın l r. 
re'· ~zzet ger<>k mufE'ttşı ık e \e 

1 ·: l ·~·...!. da're ınde v "i ih-
erı d iz Itecek kılde hadet t -
~.H ~uk .. runun c ki evr kton pu çı-
rıp VC'n.ı C\""ak t kt • . d' •. bOı'L' 

0 1 ' a a ıgını orme ıgı· 

~ nu~ ~m , ~ alnız maznunların her ü
J y ny az .. ndıkhırı paraya nisberen 
~ :ve ;t taT'Ziarını uygun görmcd'~ini 

1 
Muharn ştır. 

~~ nlanrn kun(' €'snasında Şükrü hale -
rıfctıle t 1~ ıvc dE>~terlerin ehlivukuf n.a-

ÇOk ~ık <Xlılmesını istenuştir. D:ı.-
mden u un surm ~ş, saat 20 ye geldi· 

r. ve::::h-~e-me bu hususta bir ka -
t.aı kk Çın duruı::mayı j akın bir 

1 
ı etnı t' ır. 

E 
... Elaziz gUzelleşiyor ı 
laıız (H • 

d . ususı) - 1 tasyon c. d -
ının . 1 . 

n . Ben ış et lmesi faaliyeti , e ye 
lllsaat d 

c vn d e\ dm etmektedir. İstas}on 
'tın uki b"t" · yerı • u un ınşant bir örnek ve 

ık ıstem olacaktır. Şehir gün geç -
cc gu:zelleşmektedir. 

-~--------1 Bu eserin ıı.Idkadnrlar arasında kaz..'lndı~ı 
Devlet Dt'miryoilan Borçlan büyuk ehemmlyet de bıından neş'et etse ge-

Ura Lira rektır. A. Hamdl Bnşan tebrik eder ve ldta-
Ergnnl '7.50 Anac:oıu Iven 38 55 b ını çok faydalı buldu~umuzu okuyucuları-
Sivas Erzurum 9-S,OO 41. 9J mıza söylemekle babUyar oluruz. 
--~ 

SosycteJer Eshamı 

ı Dolar 
ı İsterlin 

20 Llret 

Lira Lira 
bl.W İst. Tramvay :.ı, J 
10,JO 
lO,I)J 

~3 00 

Bomonu 
Terko.s 
A. Çimento 

9,SIJ 
14, /J 

13,40 

ÇEKLER 
ltr,. 

<21.0) Dolar 
LT. L Için 

0, .!14'• 
16.9325 Llret 

NAKİT 
Kf1. 

117,tl0 ıı ı Mark 
ı 4 ıs 20 Drahml 
621 O 120 Leva 
1.!5. JJ 20 Ley 

Borsa Dışında 
L. K. 

15,1025 

Kf1. 

28. J 

23, JJ 

23,1)5 
14. ,) 

LK. 

Kredi Fonslye Mubadll Bon. 

* Yeni Ne ri ·nt - Şimdiye kadar biz.:> Ma-
zl, suna, Ayrılık, gibi tangolar veren kıy

metli b(' tekflrımız Neclp Cel{\1 •Kimse sev
gimi bllmez• isminde yenı blr tango clnh:ı 
çıkarmıştır. Eserin guftesl Almancn ve Turk
çe olarnk yapılmış, Türkçesini genç ışıilrle

rlmlzden ncdrl Noyan ve Almancasını da 
profc ör Fuchs meydana getirmiştir. Neclp 
Celtı.Hn tangosu, dl~cr eserleri g\bl halkın 

dlllnden uzun müddet düşmlyecek bir eser 
olacağından emin olablllriz. 

Ka~tamonu hastanesi 
Kastarnorm {Hususi) - Kırk ya -

taklı memleket hastanesi iki doktorla 

idare edilmektedir. Rontken tesisatı ve 
laboratuar olmadığı için tedavi ve te~
hisler noksan kalmakta, kırk yat· k d..ı 
memleket ihtiyacını karşılıyamam<\k-

ı 88l senesi 
01,0) 

vi, JJ 

v. JJJ Gayri • • tadır. Kastamomılular hastanelttr ıı~ 
lvJ,wı Altın 1031 1903 ll 

1911 
• !:ll,uO Mecldlye 0 ı biraz ihtimam -:dilmesini temenni et -

~--•••••••••--•,;, m ektedirler 

__., ________________________________ ! 
· L~hisarlar U. Müdürlüğünden 

ı - İdarernizin Uzunköprü Yaprak tütün deposunda şartna:mesı mu

cil:ince yartınlacağı 6211. lira 21 kuruş keşif bedelli su sarnıcı, 
seyynr dö .. eme ve muhafaza duvarlarının inşaah açık eksiltıneye 
konulmuştur. 

2 - El\.siltme 26/1/937 tarihine rnstlıyan Salı günü saat 15 de Kn-

bataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda 

3 
4 

5 

yapılac~ktır. 
Muvakkat teminat 465 lira 91 kuruştur. 
Ihale evrnkı 31 kuruş mukabilinde İnhisarlar Levazım ve mü

baynat Şubesinden ve Uzunköprü Müdürlüğünden alınabili . 

istekiiierin ihaleden en az iki gün evvel Mimar, Mühendis ve 

yahut bir Mimar veya Mühendisle Noterlikçe ıııusaddak ortak-

lık vesikası ve re~mi dairelerde yaprr.ış olduklan işlere aid ve

sikalarla birlikte İnhisarlar İnşaat Şubesine müracaat e uerek 

alacakları ehliyet vesikası: kanunen kendilerinden aranılan ve

saik ile yukanda yazılı vesikalar ve 0 o 7,5 güveome parala

rile birlikde adı geçen Abm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (26) 

KA ş E 

Gri~ • Nevl"aljl - Caş ve diş agrılara • Ar ritizm - Romıs izma 



tn Sayfa 

Dişierin ve Diş etlerinin hayatıdır. İki Inisil büyük 20 
Diş fır~alarının serti makbuldür. Mcsina nevinin en fevkalAdesinden yapılan Hasan dif fırçalarile temizlenen d;şlerin ömrü uzun olur. Dünyada ~ 
bütün diş müstahzaratının en mükemmeli olan DANTOS di§ macunile ve diş suyu ile birlikte istimalinde dişler inci gibi olur. HASAN ve DAl'P .. 
markasına ve ismine dikkat ediniz. HASAN deposu. İstanbul, Ankara, Esld§ehir, Beyoğlu, Beşiktaf. 

--------------------------------------------------------------~ • 
' ... 1 • ; .. , • • :\. tt.-· 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın 

· yerinden 
taşlarından birinin temel 

sökülmesi demektir fakat 

Sizi bu Ak1betten 
vikaye eder 

Dişierinizi gOndnz iki dera 
Radyolin diş macunile tırça· 
lamak suratile onlara tam 
bir sılıhat ve ebedl bir ha· 

. yat temin edersiniz. Rad· 
yolin dişierinizi sade temiz. 
lemekle ve parlatm!kla kal 
maz, a~ızdaki bUtUn mikrob. 

ları Imha eder. 

·Daima 

p 
Tarat b1çaklar1 

SERT SAKALLARI 
YUMUŞATlR 

Ye cildi pamuk gibi yapar. 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 1 

MEZARDAN BIR SES : 
Neden 150 sene ya§adım? Bu •ırn öğrenmek istersiniz, değil mi ? 

Çünkü; 

HÜSEYiN A VNi AKÇABOGAZ 
YO.. . 

Bunu böyle bilin, siz de yiyin, yaşarsınız. 
ZAROAc1A 

Tütün Gümrüğü No. 10, Telefon: 23581 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamız için altı tip üzerine cem' an yedi yüz elli adet kalamoza kabı 

n tın alınacaktır. Nümuneyi görmek ve teraili anlamak üzere ikincikinu
nun on birinci pazartesi ak~amma kadar her gün öğleden aonra Istanbul
da Yeni Postane arkasında Türkiye hanının alt katında Ziraat Bankası 
Levazım Daireaine müracaatları ( 43) 

IDENIZE 
dikkat ve lYl HAZlM ediniz. 
Çabuk. iyi çl(tnemeden yemek 

yiyenler, fazla baharatlı ve biber 
li yiyenler, bilhassa Içki içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve EK 
Ş1L1K, HAZIMSIZLlK, ag-ırlık ve 
baş dönmeleri hissederler. 

MAZO· MEYVA TUZU 
HAZIMSIZLlÖI, ;'\olİDE EKŞİLİK 
ve YANMALARINI GlDERlR. 

t INKtBAZI defeder. BugOnden bfr 
şişe MAZON alınız. Hiçbir mO· 
masil mosttthzarla kıyas kabul 
etmez. 

M A Z O N uim, H O A O 8 markuma dikkat. 

Doktor ~~ 
lbrahim Zatl Oget ı 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 nurnarada hergün 
ö~leden sonra hastalarını kabul 

eder. # 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1686 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Tiirlıiyedelıi fUbeleri: 

DA i M 
Pille ri, 

Fenerleri 

En parlak 
kuvveti vardı'' 

ller yerde Dalmon markasını ısrarla isteyiniz. J 

İstanbul, (Ga}ata, Yenic:ami); 
İzmir, Mersin. 

·Umumi llepolar: Tahta: ~e 51 No. lu Poker bıçttklan depo~ 
~-.. lw•lrde 1 HOsnn Öz Ödemişli. Suluhan civarı No. 2S/29 ,A 
1--. 

Adana bürosu 
Yunani•tandaki fubeleri 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamelatı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

kiralık kasalar 

İstanbul ikinci iflas memurluğun • 
dan: 

Müflis S. Hayim masasına nıüra • 
caat eden Sociyete Banka Et Koınnıer· 
çiyalin istediği 11809,65 F. frangile 
563,16 İngiliz lirasının bundan sonra·j 
ki tediyata tirnil olmak üzere altıncı 
sıraya kayt ve kabülüne iflas ida • 
resince karar verilmiş ve bu suretle 
sıra defteri düzeltilmit olduğu ilin o • 
lunur. (29101) 

Doktor Hafu1 Cemal 
Dalıiliye .. m.ııı-

Puardao maada bergQo 8 • 8 
DlYuyola(toı) Ko. Telefon: 22398 
TeL KandUU 18 - Beyltrbeyi ü 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısite bir sü· 

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. , 

2 - Salıliesine göre bir santim ilan 
fiatı ljUnlardır: 

Bahlfe 
, 
• 
• 

: 1-'" ku.rq 
1-ıst • 
3- !Ol • 

'-lll • 
D1ter yerler : .. . 
Son sahlte : - SI • 

3 - Bir santirnde vasatı ( 6) keli· 
me vardır. 

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

BANKA KOMERÇiY 
iT AL YANA 

Sermayesi Llret 700,000~ 
İhtlyat akçesi Llret 145,'769• 

Merkezi İdare: MiLAJılO 
İtalyanın başlıca şehlrıerıı' 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya. 

rlstan, Yugoslavya, Romanya. 
garl.stan, Mısır, Amerika 

Müttehidesi, Brezilya, ŞW. 
Arjantın, Peru, Elcvatöt fl 

Kolumblyada 
AfUyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE __ ..,, ... _. 

Galata Voyvoda caddesi 
Palas CTelef. 44841 /2/3/~ 
Şehir dahilindeki aeenteU' 

İstanbulda : A.lftleınclyan 

Teıet. 22900 /3/ 11/12115 
lunda: İstlklt\1 caddesi Teıef· 

İZMiRDS 

&on Poatll Matbaaaa D 
~eşriyut !\ı u. : belim Ra·~ıp Jo~~ · E<; r. A. K. K 
~AH.PLERta( !· =: ~~~.,~. LiGU. -• _ . ._. ~v Karökôy, 'l'O}I\~ui•r 


