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Sancak ahvali hakkında Fransanın 
• ehemmiyetle nazarı dik~kati celbedildi 
DÖRDÜNCÜ BEY AZ KIT AP NEŞREDiLDi y . ı· ·ı K 1 
F -- d b h d·ı enı ngı tere ra ı ransız notasın a a se ı enı • .. • 

meselelere cevabımız ılk nutkunu soyledı 

l\teml:k:~tke;~-kit'• vakit l Aziz okuyucu 
Bayramın kutlu olsun 

Son PCMta her yıl okluğu gibi bu 

}'aslandır an kapital derd ~ ~yualrur~ .. ilcinci 
l I' • Okuyuculannua bayramlannı 

'Ye kadar büyük bir iş olsa da azgın _ı_imdiden kutJu1anz. 

•rıları uslandırmak zaruretindegiz ~-----·----~ 
Bulgaristan da 

\'akit nkit geri tepen yara yalnız Çukurovanın denli değildir. Yurdun A 
'""çok yerlerinde ıular müzmin bir derd halini almıtllr. Memleketin Türklere rap 

zirai bünyesinde yapmak İltediiimiz ileri hamlenin belli Harfleri okutuluyor 
1 ba,lı deıteii sudur. 

"---------- Türk mekteplerinden gençler 
uzaklaştırıldı, yerlerini 

yobazlar işgal etti 
Sofya, 13 (Hususi) - Bazı vila

yetlerdeki mekteplerde bulunan ve 
Türk harflerini okutmak taraftarı 
Türk muallimleri birer veıile ile azle
dilerek bunların yerlerine Şumnu 
medresesi mezunu softalar tayin edil
mektedir. 

1, 'bafına geçen bu softalar Türk 
harflerile okutmağı bırakarak Arap 
harflerile okutmağa batladılar. Bun· 
lar sarık ve cübbe ile mekteplere girip 
çıkmaktadır. 

Vazife betlarından uzaklBfbrılan 
~ Son tuğyandan blr inhba genç muallimler funlardır: Ruacuk 

~Son hafta iç,in~e bütün memleketi 

1 

Adana içinde, Seyhanın azgın aularına mektepleri umum m6dür.il Hamdi ol· 
llt 1a.nd'ıran felaketin, korlcunç tafsi - kapıhp yok olanların 150 den fazla ol- lu Numan, öiretmen Sait Huan Pa-

ltlı elbe,!te ·Okumuşsunuzdur. Yalnız (Devama 12 lnd sa7f•da) la. lbrahim, Etref, Hüanll. Mulaarrem. 

"Yanımda mesai arkadaşım karım olduğu 
halde bu ağır yükü üzerime alıyorum ,, 

Majeate Altıncı Jorj Kraliçe ile 
bir arada 

Yazan: Celal Cengiz 
Hiç işlenmemiş bir mevzu.. bi- boylarına inişleri .. Sumer san 'atı .. 

kir ve masum aşklar .. Orta Asyadan Sumer medeniyeti.. Akad ve Elim 
Fırat kıyılarına Türk akınları .. Su- harbleri.. Akad dilberleri .. Sumer 
merlilerjn yafayıtları, düğünleri, Nil bağları ve şarab alemleri. .. 

Sumerliler Garba nasıl yayıldılar? 

Bayram ertesi başlıyoruz 
~---------------------------------------------



2 Sayfa 

' Her gün --Avrupada büyük bir 
Demokrasi hamlesi 

Resimli Makale: 
. a Muvallaki~et.izliğimizin &ebebini kendimiz.de arıyal:m a 

--~~~~~~--------------·~--------~-------~---

İnsanlar giriştikleri bir işte mu -
vaffak 0lamadılar mı, bunun sebe
bini harici bir tesire atfetmiye çok 
mütemayildir1er. 

(sOz 
Londrada lıoltuk 
Değneği ile gezen 
Talihli köpek 

Baz.ı!lan talilısizliktıen, baz.ı 1arı 
mukabil tarafın iltimas gördüğün -
den, bazıları da hatır \'e hayale gel
miyen sebeplerden bahsederler. 

Bir insan giriştiği bir işteki mu -
Yaffal'uyetsiiliği doğrudan ,·. ~ruya 
kend'i hatasından bilmedikçe, tamir 
etmedikçe müteakip işte de muvaf -
fak olamaz, daimi bir muvaffakıyet
sizliğe \ffia h'k fundur. 

A A SIN DA J 
·-------------------------~ HERGUN BiR FIKRA 

Sabık bende 

Tül modası 
Japon kadınlarını da 
istila etti 

14 

r 
Sözün l(ısas1 

Luigi Pirandello 

E. Tehı 

E ~·velisi gün Romada ölen m ;,h~r 

Italyan tiyatro müellifi Lu ı ~i Pı· 
randello, fevkaiade orijinal bir a ..ıam· 
dı. Edebiyatta açtığı yepyeni çığı • tler· 
hal nazarı dikkati kendi üzerim çek· 
rniş ve Nobel mükafatlarını tev.w.: ıoe· 
rnur olan komite, bundan iki yı. 1.•vvel 
edebiyat mükafatını ona vermı~ ı. 

Pirandello, acaip olan eserleriill ne a 
caip ıserlevhalar seçerdi: (Altı şah s oıu 
harririni arayor>, cSize öyle gelı orsBı 
öyledir ... > ve ~imdi isimlerini kıt!rla· 
yamadığım, daha birçok piyesler var· 
dı ki, insana, vehleten sa~a hiss ııı vç
rir. 

Fa'kat bunlar bilakis çok caz·p. çok 
enteresan ve sevimli şeylerdir. Ve j11ıl
yanın meşhur fütürist şairi Ma .1etti
nin şiirleri gibi insanı kat'iyyen ... •rseXJl 
letmez, insana: cAcaba tima1 lıi.incde 
miyim? Karşımdaki divane mid ı., > de 
dirtmez. 

Ben, cAltı şahıs muharririni a t) or' 
ıun türaçe tercümesini bizim Şelı r Ti· 
yatrosunda ilk defa seyrettiğim ı J!IleJl 

o kadar hoşlanmıştım ki, bunun tenı· 
sillerine devam edılmediğini gö me}{

' le adeta mütıeessir olmuştum: SonrB 
~eseri aslmdan okuyunca daha çok zevl< 
'duydum. Çünkü lisanın abengı ıneV• 

zuun cazibesine ve üslubun orijmalite" 
sine ayn bir çeşni ilave ediyordu 
Yazık ki Pirandellonun açtığı ·ığ1r1 

umulduğu kadar tilmiz bulan ı:nıŞı 
ltendisi bu vadide adeta münfeı J kal .. 
mıştır. 

Halbuki, onun tarzı, yirminci asrın 
rnusi'kisi, mimarisi ve alelitlak Tuıel 
san'atlar telakkisi ile bir kül te ' ı et· 
mekteydi. Pmmdellonun üslubu 'nib:z.. 
mi tamamlıyodu. Bence, bunun 1ğbet 
görmemesi, taraftar bulamama ı, be'" 
ğenilmediğinden deC'''dir. Onu yük .. 
şek san'at tarzını taklit edebile •lt e· 
diplerin kıtlığı ve mevcutların d cesB' 
retsizliği yüzündendir ki Luigi 'iraıı· 

dellonun açtığ orijinal çığıra, ..ıgilll 
kendisile beraber rahmet okuma~ nıec 
buriyetinde kalıyoruz. 

------- . . _....,.,-

Biliyor musunuz ? 
l - Meşhur Fransız muharrirı ŞtttO" 

briyan berede ölmüştür? 
2 - Fransada ormanların yıo'kfırııl 

ne kadar hektar tutar? 
3 - cCanıma meylin var ise hük ' 

mey'le teslim eyleyiı:Jl~ 
cŞm sensin, ben senin bir ı,endeı 

fennanınııtl' 
mısraları kimindir? 

( Cevablan perşembe~·e) 

* Dünkü Suall<!rin Cevaplan: 
1 - Türkçede iki manaya gelen t' 

il<elimeleri .sayabiliriz: Çay, saç, Jclt'ı 
kurum, sara ve saire. 

2 - cDeğilmiş kasdi hançer çektfl~ 
ol sermesti tennazıll' 

cHemen ağuş açıp zerrini kel11et 
göstermek ist~rıni;' 

mısraları şair Nedimindir. 
3 - cKarakter sahibi olan b ir ,nsııilı 

daima kötlidür> sözünü bir m~c1ıst9 
kendisine «'karaktersiz> diye b gırıı ~ 
rak hücum eden düşmanfanna kfl·~ 

Klernanso söy'1emiştir. 
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E 
Ç• d k• • R J Sancak hiçbir 

ID e l tsyan US - apOD Vakit Surigenin 
• F ranszz Başvekilinin 

nutku ve Almanlar 
• Siyasi cinayetlerin 

aksülameli k b t • • •d J 1 d• d• Parçası değildir re a e ını yenı en a ev en ır ı An~~";Z ~! r:::~in-su1!":::n;,~; F ransız başvekili M. Leon .bıu.n 
tarafından umumi vaziyet ve 

bilhassa İspanya h~ında bir kaç gün 
evvel söylenen nutuk, Almanyada so
ğuk bir surette karşılanmıştır. Alman
laı m başlıca itiraz ettikleri noktalar, 
Almanya ile İspanya arasında iyi mü
nasebet hasıl olmasının Fransaca ka
bili kabul olmadığı ~ Sovyet Rusya 
ile İspanya arasında dostluk münase
beti tesisinin Fransızlarca hoş bir göz
le görüleceği noktalandır. Bu müıın -
sebetle M. Leoıı Blumun ilk defa ver
miş olduğu siyasi nutuk hatırlatılarak 
o zaman, ideolojik meyiller ne olursa 
olsun, Fransanm, komşularile dost ge
çinmek istediği beyan olunduğuna işa
ret edilmektedir. Bu esasa dayanan 
A'lınanlann iddialan şudur: 

Müstakil bir hükumet kurmuş olan asiler Sovyetlerle ~:~:e~1:~~ub~:e:f c;;:7ı:~i~ı~ 
teda,./U••z"" Ve teCQVU••zz"" bir itti-lak akdetmiş/er ğı ve bunun Sancağı asla temsHe salfı-

'..f 1 J 1 hiyetıtar olmıyan bazı kimseler tarafın 

Londra, 13 (A.A.) - Domei Ajansın 
dan: Sianfou isyanına ait resmi rapor
lar Tokyoya gelir gelmez, Hariciye, 
l iarbiyc ve Bahnlye nazırlarının mü
messilleri bir konferans akdedecekler
dir. Konferans, isynn yüzünden hadis 
olan va'Ziyet karşısında Japor.yanın na
sı1 bir hattı hareket takip edeceğini ·tet 
kik eyliyecektir. 

Diplom.:ısi alemine mensup müşahit
ler, isyanı Çangkaişe'i'in yerine geç
mek ve Çinde komünizmi tanıtmak is 
teyenÇank.şuliyang tarafından yapılmış 
bir hükumet darbesi addetmel-tedir!er. 
Diğer müşahitler, isyana komünistler 
tarafından müzc.;,heret edilmekte oldu
ğu haberinin teeyüdü takdirinde .Ta
J>onyanın azimkarane bir hattl hareket 
thkip etmesinin zaruıi olduğu mütale
asındadırlar. 

· dan imza1andığı malumdur. Bu telgra-
delmiş olduğu rivayet olunmaktadJr. Nankin, 13 - Röyt.erden: Isyan eden fın metni Halepte hazırlanmıştır. Ha-
Nankin hükfı.meti, Çangsl'liyangın tev- kıt'a!ar şimali Çindeki komünistlerle lepte hazırlandıktan oonra Sancağın 
kifini emret.rni.ştir. mücade1e için gönderilen askeri ku v-

vett.lerden bir 1 • • """"'ıdır. Taş-nak mebusu Masis Derkal.asyan ve 
A<3Iler Nankin hükfımetine istedikte- ıu...-_.... sonra da Antakyadan Halebe kaçan ve 

ri şeyleri bildirmişlerdir: Teklifleri Şanghay 13 (A.A .) - Röyter a· kendisini mebus sayan iki zata da imza 
şunlar·dır : jansı muhabiri te}.grnfla bildir iyor: ettiri~tir. 

1 - Hemen Japonyaya karşı muha- Şenzi eyaletinde hükumete sadık Telgraf sureti : ıaıepten Vatanilerin 
sanıata gırişilmesi, kıt 'alar ile asiler arasında müsademe- mümessillerinden Mibailyan ve Cab:-

2 - Mançuride bırakıbm.ş olan ara- - d K ıı:- ğl t ·ı 4 T.rı::. lere başlanmıştır . isyan edenlerin mik· rı za e emalllı o u vası ası e n.u-
zinin istirdadı, Id Ant k .. d ·ım· 

tarı yüz bin kis\ i olarak tahmin edil· nunuevve e a ·yaya gon erı ı.~-
3 - Komünizmi tanımış olan Sun t'r 

Yat Sen'iı o:ıiyasetine rücu. mektedir. Merkezi hükumeti kıt'aları . 1 
• Tazyik altında 

Şangluıy, 13 (AA ) - İyi bir mem- isyanı bastınnak için acele surette is- Antakyadaki örfi idare Türkler aley-
badan öğrenildiğine göre hükfımet, Si- yan mahatline gönderilmektedir. hinde her türlü tedbrr almaktan çekin-
anfeuyu ihata etmek tasavvurunda bu Bayan Şang - Kay - Şek Nankinden mediğinden telgrafı getiren iki zat ma 
lunmaktadır. Honan eyaletinde toplan Loyanga giden tayya reye b inmek ü- halli hükumetin yardımiyle c1.lerinde
mış olan hükCı.met kuvvetleri, Chensi- zere iken dostları ısrar ederek kendi· kı kağıdı Antakyada bulunan reisler
ye hareket etmişlerdir. Chenside top- sini bundan Va2'geçirrnişlerdir. Zira, den ve Taşnak mensuplarından bazı.
lmımış bulunan birinci fırkanın bir kıs Bayan Şang _ Kay • Şekin Loyanga~ !arına imzalatmışlardır. İmzalanan tel-
m.ı Sı·a-~ouya hareket etmı·şt:r Yı"rmı· da S graf metni fransızca o?clug~wıdan imza 

ıu.· • • dan İanfoya gitmeye çalışması ve ıı·'-..,.nn aı·ın e1·-erıs· ı· mahı"yetu" ıı' bı"lme-To~yo, 13 (A.A.) - Domei Ajansın- kadar tayyare Sianfou üzerinde uçmuş .ıa. ı '~ 
dan: Nichinichi Shimbun, gazetesinin tur. Bu tayyareler, şehrin kızıl bayrak bu suretle kendi hayatını da tehlikeye mekteydi. Hile ve tehdit i1c imzalanan 
Şanghay muhabirinden gelen bir ha- .larla donanmış olduğunu görmüşler - koyması mümkün görülüyordu. bu telgraftan doJayı halk arasındaki te 

Fransamn hoşuna gitmek için Al -
manyanın şu devletle dost, bu devletle 
düşman oiması mevzuubahs değildir. 
Almanyanın da, her devlet gibi bir ha
rici siyaseti vardır. Fakat bu siyaseti 
yürütürken, şu veya bu keyfi iddialar, 
nazarı itibara alınmak mümkün de · 
ğildir. 

F.ransız başvekilinin söylediği nut-

berele Çangsuliyang, daha cumart~i gü dir. Pekin • ı;ı - Kat'i olarak öğrenil- essi.ir büyük ve umumidir. 
nu öğleden sonra Sovyet Rusyanın mü Centra News Ajansına göre Cangsu diğine göre, Mareşal Şang - Kay - Şek Sancağı hile ve tehdit ile Suri
~':1'eıine iStinat eden müstakil b:r liymıg; Madam Çankayçeke bir teigref Mareşal Çang - Suliyeng i'e birlikte Si- yenin parçası addettirınelt için vesika 
h:1kumet vi.ı.cude getimıiş olduğu bildi 1 çekerek Mareşalin hayatının kat'iyyen anfu civarında Huatşinşin kaplıcala- toplayanların hareketleri umumi bir 

kun A!l.manyada hasıl ettiği intıbaııı 
şDtıdilik ve kısaca hillasası, bundan 
ibarettir. 

* Elyevm İsviçrede, zamanın siyast 

l':ılnıcktedir. Bu hti'h.-funetin Sovyet Ftus tehlikeye maruz olmadığı hak'kıncla rmda~ dönmekte iken tevkif olunmuş-- nefreti mucip olmuştur. 
~aile tedafüi ve tecavüzi bir ittifak ak kendisine teminat vermiştir. tur. Cenevreye Gidenler 

mühim cinayetlerinden birinin mu -
hak.emesi daha 
görülüyor. Ka -
ti!, Yugoslavyalı 
bir musevi, mak -lspanyollar tavassut teşebbüsünü 

şevk ile karşı ladılar 

Devlet 
Demir gol/arı 
Şark demiryolları da sahn 
alındı, n1uka11ele imza 

ediliyor 

Kilis 1:-J (A.A.) - Anadolu ajan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Sancağın Suriyenin bir parçası oldu· 
ğmıu Milletler Cemiyetine bildirmek 
ve hu tezi Cenevrede müdafaa etmek 
üzere Halehde- A.bdurrahman Keyya
li ve Sadullah Cabiri f skenderun 'dan da 
Hasan Cebbare gönderilmiştir. San
cakla alakaları .bulunmıyan bu a· 
damların tezlerini nasıl müdafaa ede-

S iy a s i 
c !n e yetlerln 
aksUlame ll 

tul, İsviçredeki A:lman Nazi t~latı -
nın reisi doktor Güstlofdur. Kat il, ma
lul bir gençtir. Mezheptaşlarının Al -
manyada gördüğü tazyikten mütees -
sir olmuş, onların elemlerinin intika
mını almak için Güstlof'u rniye 
karar vermiş. Bir gece evine gıtmiş. 

iki taraf arasında hava muharebeleri olmaktadır, 
hükumet kuvvetleri bir kasaba işgal ettiler 

Kapıyı , Madam Güstlof açrr :en -
Madrid 13-Gazetder, Frnnaızlar· 

la İngilizlerin mutasavver tavassutlnn· 
ıu ~evkile karşılamakta müttefik.tlıler. 

Sosyalist fırkasının naşiri efkarı o
lan Claridoal, yazıyor: 

Cenevre.de, icra edilecek müzakere
ler ve diplomasi yoJu ile yapılacak gö
l'Ü~tneler esnasında Faşizmin planları
nı suya düşürmeğe uğraşacağız. 

Anarşist - Sendıkalistlerin organı 
olan C. N. T. gazetesi, Valencia hüku
ltıetile Burgos nükı'.imetini aynı sevi· 
l'ede .... ddetmek teklifinin aleyhinde 
bulur.maktadır. 

Komünistler'n Ol"gani o1an Mundo 
Ohrero gazetCJıi, Sovyct Ruayanın 
\'ermiş olduğu cevabı tasvip etmekte
dir. 

Cumhuriyetçi lnformacione gaze
t~i yazmuk.tadır: Millet eilaha aarıl
'trıak mecburiyetinde l.almıştır. Huku
kunu istirdat ettiği zaman silahını hı· 
tqkacaktır. diyor 

Cephelerde V a2İyel 
Madrid 13 (A.A.) - Bilbao'dan 

l>ildiri1diğine göre, hükumet kuvvetle
l'İ asilerin f lava mıntakasında mevzile 
tİnı bombardıman etmişler ve pek mü
lıiın bir mevzi olan ve vmareal'in dört 
~lometre c;nubu şarkisinde bulunan 
Sa3mendi kasabasını işgal etmi,lerdir. 

Cumhuriyetçilerin bataryaları , Vi1-

J smei lnönünün 
/\/utkıı: 
B·r taslıih 
Ar.dmra, 1 3 ( A.A.) - Başvekil mı et 

f.nonünün dün.1'.ü mühim nutku, bülte
:tıinı;zin bil inci say:fao:mm sonunda bir 
telime hatası fle in1ış:ır etmiştir. De· 
l'in :uzarlarla bunt tashih edPrkcn çok 
lnUhim olan ayn cümleyi tashihli ofa
l'ak yeniden dereetmeyi bir :va.zıfe ad
dediyoruz: 

« ••.• ç.ok ehf:l'nmiyet veroiğ:miz ikinci 
tnE: rzu, yüksek fırınlarla büyük ç.elik 
~e demir fabrikası kurulmasıdır. Bu
{~!l ıçin muteber İnctüz firması ile yap 
~'ıınız mukaveleyi zikredeceğim ... • 

larcal' den asilerin ta.ilıassun etmiş ol- Ankara, 13 (Hususi) - Hükumetle cek1eri ve iddialarını nasıl ispat edebi-
duklan evleri bombardıman ederek Şark Dem.iryollan. şir~et mümessilleri lecekleri merak uyandırmı\itır. 
onları yen" mel'ccler ararnağa mecbur arasında, ışletme ııntıyazmın satın a- Sancağın Suriyenin bir parçası ol
etmiştir. lınması etrafında cereyan eden ınüza - m.adığı bir ta'raftan coğrdyanın bir ta· 

Bask memleketi cephesinde hüku- kereler son safhaya girmiştir. raftan tmihin zaruretleri halinde tcba-
metin tayyare filosu. Martincz d'Arn- Hattın bakım noktc:-sından muhtaç rüz ettiği gibi diğer taraftan da Sancak 
gon tayyare meydanını bombardıman olduğu tamiratla l !lS8 senesirır1e bite- halkının büyük harpten sonra gerek 
etmiştir. Bu meydanda asilerin bir çok cck olan işletme imtiyazının vaktiuden silahla ~erek ivil :hayatta istiklal yo
tan:areleri havalanmağa hazırlanıyor- evvel alınmasından dolc1.yı şirketçe iie- lunda gösterdikleri mücadelelerile 
d B .. . b" h b l ri sürülen tazminat ve intizar hesab - müsbet bir ha] almıştll' u. unun uzerme ır mu are e o - l .. . .. · 
muş, hiiki'imetin bir bombardıman tay- arı uzerınde uzun ve dev.,rnlı ı_nunn • Bunun aksini i<ldiaya matuf olan 
yarcsi düşüıülmüş ve asilerin iki avcı ~aş~lRrdan sonra en son °.larnk, ı~~etm~ bu hnrcketin hedefi manda altında bu-
t · tah · ed"lmi t• ımtıyazının toptan altı mıtyon Turk lı- lunan muhtelif miiletlerc mensup fo. ayyaresı rıp ı ş ır. k--1- .1. d d . f .. . . 

rası mu acım. e . e~ ve eragı ık1 ta· sanlar arasında ihtilaflar uyandırmak, 
Diğer taraftaıı hükumet tayyareleri rafca kabul edılmıştır. yeni mücadeleler açmaktır. 

asiler ta?afından işgal edilmiş ob.n ve Bundan sonra yeni mukavelenin ka-
v .il ı· ı ' h Do··rdu··ncu·· ı area in so unda Aiün ulunan Ca- leme alınması ve şekil üzerinde dahi 
sa ForestaJ':i tahrip etmiştir. anlaşma husulü için müzakereye de • 

d.ısini salona almış. Bu sırada r bir 
kapıdan doktor Güstlof içer· ınco 

katil 'kalkmış ve birbiri ardın be~ el 
silah patlamış. Doktor Güstlo .ıa bı ka 
lıp gibi yere yıkılmış. Bir h ylı uzun 
süren istintak ve tahkik, ttan sonra 
dava, şimdi Bern ağırceza rn ' eme • 
sıne gcimiştir. 

Müddeiumumi katil hakkında 18 se
ne ağır hapis cezası istemektedir. He
nüz mahkeme k:ırannı vermemişse 
de, hükmünün, şimdiye kadar bu nevi 
siyasi cinayetlerde görülegelen öyle 
sudan paluze hafif kararlardan olım -
yacağı anlaşılı) or. Bu da gösteriyor ki, 
bütün dünyada, siyasi cinayetlere kar
şı fiımnenin vicdanında, haklı bir is • 
yan baş g~enniştir. Doktor Giis -
lof'un katili hakkında taibikı istenilen 
cezanın mahiyetindeki ağırlık ışte 

bundan ileri geliyor. - Selinı Rugıp Almanyanui cevnbı vam edilmesi kalmıştır. Pek kısa bir Beyaz Kitap 
Berlin, 13 _ D. N. B. Ajansı bildiri- zamanda bu noktaların da intacı ile d [J h ft 

yor: Fransız ve İngiliz büyük elçilerine Şark Demiryolunun Devlet Demiryol- Neşre i i Arttırma a asının 
cumartesi günü öğleden sonra tevdı e- larına ilhakı ancak gün meselesidir. (Baştarafı 1 inci sayfada) 1·k1• CJ• gu•• IlU•• 
dilen Alınan cevabi notasında şöyle de- Şark Demiryollan Devlete Bundan batk.a nota hudut civarın- Il 
nilınektedir: r--Len A k 13 (H ") Artb ~· da bazı çeteler t,._cıekkül etmekte oldu- n ara, ususı - rma İspanyada """J" ektif bir p1e'bisitin ne su Şa k d · il · J tm · · .,. t 1 ı_ ft L - ·ı b "'..... r · emıryo arı ış e e ımtıyazı- w d · h di l ı_ı· ~ · d hah ve yer i ma ı na ası münaseo:ti e u-retle yapılabileceğini tasavvur edeme- . . d . .. . guna aır ava s er ge cıgın en -

nın hükumetınuze evrı uzerme ihdas d" b _ıı... 1 1-ük· ... tim" • • gün Ankara radyosunda siyasi bilgiler mektedir. Bunlara rağmen, eğer diğer . ..d .. 1 .. w h" . se ıyor ve u iiılıva c 11 ume ızm 
edılecek umum mu ur uge ulen şır- d.kk t" · lbed" okulu direktörü Eınin tarafından bir hü!kılmetıer, bir uil~ma yolunda kabi- . ··r . rw· . " 1 a mı ce ıyor. . . ' . 

li istimal müsbet teklifler yapabilirler- ketı~ ~aş ~u ettı_ş ıgı~~ yapan Sala· Cevabımız nutuk söylenmıştır. Hatıp nutkunda 
se, Alman hüktlmeti bunların tetk:kin- hattının tayın edılecegınden bahsediJ- Notaya verilen cevabımızda Türk .ezcümle demiştir ki: 
de ve fiJiyata konulmasında iş birliği mektedir. Bu meyan.da müfettişlik matbuatının neşriyatına temasa lüzum «İflerimizin verimini arttırmak, ka-
y3pmak için hazır bulunmaktadır. kadrosunda ~ıpn mem~r ve müstah- örülmemiştir. Sancak dahilindeki tah- zancımızdan tasarruf yapmak doğru-
İtalyanm cevabı da aynıdır. demin de yenı ihclaa cdılecek idarede ~kat ve çeteler bahsinde ise Türk hü- dan doğruya istikbalimizi emniyet al-

vazif~ alacakla~~r. . kumeti Sancak ahvali hakkında gelen tına koymak demektir.» Bir Portekizli eczacı 
Cüzzaml .. ları tedavi 
Usulünü keş/ etti 

Lizbon 13 (A.A.) - Gazeteler, 
Ea.acı Antonio Franco'nun Cüzzamın 
yeni hir tedavi suretini k~fetmif oldu
ğunu haber vermektedirler. Bir çok 
Cüzzamlılar, bu tedavi sayesinde kur
tulrn uşlaıdır. 

Maruf bir ekonomist öldü 

Şır~ette bugun vazıf~. almıt b~l~- malumatın son zamanlarda gayet cid- Vilayetlerden gelen haberJer arttır· 
nan T urk memur ve mustahdemının d" k _L - t . .. · F h"" ma hafta.sının büyük bir hararetle de-

• L '- l ıyet esoe mesı uzerıne ransa u· l 
vaziyetlen, anca~ nattın dev ete geçi. k"' . . l\_ • tl d"k'- vam ettig" ini bildirmektedir zmirde . umetının enemmıye e nazarı ı ~a- · 
finden sonra belli olacaktır. . . lbed" V F t da büyük bir toplantı yapılmıf, haftanın 

tını ce ıyor. e ranıız no asın 

Ank aragücü 
Çeklerle 
Berabere kaldı 

Ankara, 13 (Hususi) - Bugün 

bahsedilen çeteler ve tahrik.at hakkında ehemmiyeti nutuklarla izah ~iştir. 
beynelmilel bir anket açılmasını te.k- Mekteplerde Müsamereler 
lif ve bunun lüzumu üzerinde ısrar e· Ulusal Ekonomi arttırma baftası-
diyor. nın ikinci günü de dün bir çok mek

teplerde müsamereler, konferanslar ve
rilerek büyük bir ne,·c içinde geçmit-Fransız - Yugoslav maçı 
tir. 

Kopenhag, 13 (A.A.) - Maruf burada Ankara.gücü ile Çeki Karlin ta· 
ekonomistlerden profesör Harold Wes- kımı arasında yapılan maç·beraberlik
Lergaard, 83 Yatında olduğu halde ve- le neticelenmiştir. Ankaragücü çok 

Paris, 13 (A.A.) - Fransa ile Yugos 
lnvy.a arasında yapılan beynelmilel fut 
bol m::ıçını Fransa takımı 1 - O kazan
mıştır. Bu gol birinci haftaymda Fıan
sız açığı Keller tarafından atılmıştır. 

Bugün bir tayyare filomuz lstan· 
bul üstünde uçarak halkı tasarrufa tef· 
vi'k ve yerli mallnra rağbete davet eden 
kağıtlar atacaktır. fat etmiştir. güzd bir oyun pterm.iştir. 
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Önümüzdeki Çarşauıba günü matinelerin~en itibaren •--

BABEBLEBİ 1 
SAKARYA (Eski Elhamra) ŞiNEMASI 

Halkımızın pek sevdiği artistleri olan ŞEHİR 
İstanbul 
Gümrüklerinde 
Islahat 
Başmüdür Mustafa Nuri 

yeni direktiflerle dün 
Ankaradan döndü 

(Hariçten 
I Yaş meyva 
Talepleri arttı 
Mahsulün talepleri karşı
lamı yacağından endişe 

ediliyor 

Gürruükler Başmüdürü Mustafa Son günlerde hariçten y~ mey-
Nuri ~ün sabah Ankaradan lstanbula va talebleri çoğalmıttır. Bilhassa bun
~lmittir. Başmüdür Ankarada bulun- lar arasında Almanya başta gelmekte
duğu müddet içinde İstanbul gümrük- dir. Almanyadan yeniden bir kaç fir
lerinin Çinili nhtım hanına nakli etra- ma Türkofise müracaat ederek may
fında ve müteakıben yapılacak ıslahat hoş elma istemiştir. 
hakkında Vekaletten direktif almıştır. Yalnız bu taleblere karşı yaş mey
Bayramertesi eksik kalan nakil hazır- va malhsullerimiz bu yıl her yılkinden 
lıkları derhal bitirilerek taşınmağa baş- azdır. Bu itibarla mahsul vaziyetimi
lanılacaktır. zin talehleri karşılamıyacağından endi-

Başmüdür ayrıca elektrik şirketin- şe edilmektedir. Diğer taraftan her ne
deki gümrük kaçakçılığına ait hazırla- vi yaş meyva fiyatları geçen seneye 
nan ve halen Nafia ve inhisarlar Veka- nazaran daha kabarıktır. 
leti tarafından tetkik edilen rapor hak- Dörtyol portakallarının f stanbulda-
kında da izahat almıştır. ki satış fiyatları yeniden biraz daha yük 

Bu raporda gösterilen suçlular s:.lmiştir. ~lma. fiy~tl.arı henüz on beş 
Gümrük Başmüdürlüğüne sevkedilin- gun evvelkı vazıyetını muhafaza etmek ! 
ce evrak bekletilmeden ihtisas mahke- tedir. Adapazarı ve Sapanca civarında-
mesine gönderilecektir. ki elma ağaçlarında da bu yıl mahsul i 

Diğer taraftan lstanbulda bulunan azdır. Buna mukabil fiyatların yüksek 
Gümrükler Umum Müdürü Mahmut ve talebin fazla oluşu yüzünden satıcı
Nedim de on gün daha burada kalacak )ar zarar etmiyecek, bilakis her sene

kinden çok kazanç temin edilmiş ola-
lafınma iflerini yakından takip edecek-

h caktır. tir. ııti gündür Bcqmüdürlüğe gelerek 
bazı işler etrafında meşgul o1nn U
mum Müdür bugün de tetkikatına de
vam e.decektir. 

Yeni tramvay arabası sefere 
başladı 

T f · h • · · · M d b Tramvay şirketi tarafından Is tan-e tif ey etı reısı uammer e u . . . 
·· G" ··kı B "d" l"w.. bulda yaptırılan ıkı yenı tarz tramvay gun umru er aşmu w ugune ge- . . .. . 'b f 

le k "f · l · l k k d 'l arabasından bırı dunden ıtı aren se e-re mu ettış erı top ayaca , en ı e- 187 
· d 11...t l'f 1 1 tr f d · te çıkarılmıştır. Bu arabaya nu-

rın en mun. e ı mese e er e a ın a ı- . . . . . 
h t l k .. "k l~ı. t d t k' mara verılmış ve T aksımle Sırkecı a-za a a aca , gumru ıs Nıa ın a a ıp . . w • • • • 

~-1'Jec k -k'll t fı d b' ·· .. rasında gıdıp gelmege tahsıs edılmıştır. 
c:ıa.ı e T- ı er e ra n a ır aoruşme 

yapacaktır. Yeni tramvay arabası eskilerden 
bambaşkadır. Üsküdar hattında çalı-

s 1 · · k şan yandan açılır kapanır arabalara 
arıyer genç ermın iŞ benzemekte ise de hem onlardan geniş 

müsamereleri hem de büyüktür. Üstelik istasyonlar-

Boğaziçi 
Halkı için 
Tek bilet 

Şirketi Hayriye idaresi Boğazda o

turup da her gün bir kaç vesait değişti
rerek işine gidip gelenlere kolaylıklar 
düşünmektedir. Şirket, Akay idaresi 
ve Üsküdar tramvay şirketile temasa 
geçmiştir. Boğazdan kalkıp buralara 
gelenlere tek bilet teminine çalışılacak~ 
tır. 

R U B Y K E E L E R ve D 1 C K PO W E L'i 

DONANMA GELİYOR 
Gençlik, gıpta, vatanperverlik ve aşk filminde takdim edecektir. 

Bu film, tamamen Annapolis'deki meşhur Amerikan Deniz Akademisinde 
Amerikan donanmasının iştirakile çevrilmiştir. 

Bu pheseri bilhassa Deniz ve askeri talebesinin görmeleri 
tavsiye olunur. 

-·------- -----------------

Bu hafta SÜMER Sineması 
bUyük salonu, mülemadl dolup boşalmakta ve hatta koşuşan balkın 

M · lh isthıbına dar gelmektedir. ÇClnkü : 
amtaCI sarı san yakalandı .. Arslan edam,. namlle anılan emsalsiz atlet 
Uzun müddetten.beri halifirarda o~ BUSTER CRABE'ın harikulade sergüzeştlerini tasvir eden 

lan manitacılıktan maznun sabıkalı Sıv BAY T E K , .. N M E c H u L o u". N YALA R o A 
rı İhsan dün tutularak müddeiumu- f ı 
mlliğe ve oradan da 2 · · hA (Flesh Gordon) 

k
. 

1
.•. k d'lm' ınhcı sorgu a- hareketli ve güzel filmini takdir nazarlarile seyrediyorlar. 

ım ıgıne sev e ı ış ve akkında tev- Ve candan alkışlıyorlar. 
kif kararı verilmiştir. ~Filmin uzunluğuna rağmen TEKMiLi BiR DEFADA gösterilmektedir. ~il , 

• 
1 PEK Sinemasında 

Bugüne kadar yapılan Türkçe sözlü 

filmlerin en güzeli bu akşam 

başhyarak bu Bayram bahası 

•• • •• • 

ÇOLDE BiR TURK GENCi 
Sıcak ve yakıcı Diyarlarda ateşli bir aşk ve macera filmi 

TUrkçe •özlU ve TUrk mu•lklal. Mualkl kıamını h•zırhyan ve aöyllyenler 

Münir Nurettin - Eftalya Sadi - Ostad Neyzen Tevfik- Mes'ut Cemil - Mahmure 
Şenses - Bestekar Selahaddin - Kemani Sadi 

Bayram mnııasebetile yann matinelerden itibaren 

Mi L L i SiNEMADA 
2 bllyük ve Tilrkçe .azın film birden 

MEÇHUL ASKER 
TUrkçe aözlU yegln• hakiki harp fllml 

~..:::: Dünya harbinde garp cephesi - En kanlı muharebeler - Çanakkale 
ve İstiklal barbi, ve LOREL HARDt Ttl.rkçe sözlü komedi 

KAN KARDEŞLER 
Aynca Donanmamızın Yunanistanı ziyareti ve orada yaplan 

istikbal şenlikleri 

Bayram haftalarında daima senenin en güzel filmlerini gösteren 

M E L E K Sineması 

Sarıyer kazası Gençler mahfeli Bo- da durduğu zaman kapılar vatmanın 
ğaziçi balkının kışlık eğlence ihtiyacını ~~r düğmeye basması üzerin.: .kendili
tatmin etmek gayeaile bir müsamere gınden açılmakta hareket ettıgı zaman 
servisi hazırlamıştır. Bunlardan birin- da gene ayni tekilde kapanmaktadır. 
cisi evvelki akşam Büyükdere Cum- Ayni tra~a~ ara~sınd~ i.ki ~evki 
huriyet Halk partisi salonunda halka vardır. Bırıncı mevkı onde ıkıncı mev
verilmiştir. Mahfelin kışlık müsamere ki arkadadır. Her iki mevkiin de. kap.ı
aezonuna ~lamış olduğuna dair ıöy- ları ayrıdır. Arka tarafında gen~ş . hır 
lenen kısa bir söylevden sonra «Bir sahanlık bulunmaktadır. Yolcu ıstıabı 
miras meselesi» isimli komedi oynan- halen işleyen arabalardan fazladır. 
mıf, ve aeç vakte kadar güzel bir gece Şirket, bu iki arabayı tecrübe için Y A R 1 N matinelerden bqlıyarak 
geçirilmiştir. yaptırmıştır. Arıza yapmadıkları ve se- dünyanın en çok sevilen yıldızı 

fer eanaıında kolaylıkları görüldüğü M A R T H A E G G E R T H 
.ft1 k B takdirde ayni şekilde müteaddit araba-
ye er ayramı 1 lar yaptırılacaktır. 

Bayram Salı günüdür. Bayram t•raflnd•n emealslz bir eurette J•r•tllan ve bugUne kadar çevlrdlll en gUzel tllmı 

n•::.::.
1
tudur: ~ ~ Şişli H~:::i~:~s~:~kçe ve p A R 1 S L 1 Ş A N T Ö Z 

Ezan! ~ 3 18 
Şişli Halkevinden : 

SADAKAI PITIR Moda ve biçki, şapkacılık, çiçekçilik 
h iyı' ty1 So n ve Tür~ derslerine 18 birincikanun 

Kr. Kr. Kr. 
Buğday 14 12 11 
Arpa 19 00 00 
Üzüm 100 84 60 

....... -~----_ .. __ _......_ ..... - ........ __ ___......._ ... _,, __ ~~--------·--- -~~ 

•---------. B A 'I BAM J rf il G J D B S 11 '• olarak SAdaAna BfellkAetaed 
1
ele\'rl mAenfaetlne 

Sineması 
bugün 

Bnton hasılatının yüzde 25 ini Adana felAketzedelerinin yardımına medar 
olmak Uzere Kızılay Cemiyetinin emrine tutacaktır. 

Programdeı Adolf Wohlbruck ve Doroth•• Wleck 
tarafından emsalsiz bir surette yaratılan 

ŞEYTAN ve OENÇLlk 
(Pra9h Talebe) 

Seanslar: 2 1/2, 4 1/2, 6 1/2 ıuvare 9 da 

Sinemanın en mükemmel çih artisti 
Denlelle Darrrleux • Albert Prejean 

ile *8klld edilemeyen komik LUClEN BARROUX tarurafmdan yaratılan 

T A T L 1 B E L A 
• Çok eğlenceli ve gayet gülünçln ve neşeli komedisini 

2 5 ARAN V OS S V R A J K O ORKESTRASI Pelı yakında SÜMER sinemasında 
Ba ramm ayrı ayrı Uç gününde Tepebaşı G AR DE N'de ._ _____ • görmeie hazırlanınız. 

_ _ _ ___, _____ _,_t-.ı.:A-.l!!IAL-ID.au.'na....:•ereceklerdir. ca biitiln eai numaralar. Fiy~a~tl~a~ra~za~m~y~o~k~.~~~~~_: .... ~~::::::====~~=---=-------========~ 
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SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
ıonguldak tam bir lıafta 

fırtına geçirdi 
~Yıkçılar fırhnalar esnasında çekek yerinin darlığın

n müşkülata uğradılar ve belediyeden yeni ve daha 
müsait bir yer istediler 

"' t ,, 

Aşk yüzünden 
bir cinayet 

Giizel Habibeyi alamıyan 
köylü, kızın nişanlısını av 

tüfeği ile öldürdü 

Soma, (Hususi) - Somanın Yön· 
cüklü köyünde bir kaç gün evvel bir 
aşk yüzünden feci bir cinayet işlen
miştir. Zavallı bir delikanlı, güzel bir 
köylü kızı ile nişanlandığı için, ayni 
köyden iki kiti tarafından av tüfeğilf! 
öldürülmüştür. 

Cinayetin tafsilatı şudur: 
Yöncüklü köyünden Raşit kızı Ha

bibe civar köylere kadar şöhreti yayı
lan bir güzelliktedir. Bu güzel köylü 
kızına karfı bütün köy delikanlıları 
büyük bir hayranlık. duymakta, bilhas
sa ayni köyden Mehmet oğlu Hasan 
Hilıeyin aenç kıza karşı büyük bir sev
ai taşımaktadır. 

Hasan Hüseyin bir gün Habibenin 
ailesine bat vurarak kızı istemiş, fakat 
cevabı red altnıf, yeia içinde yaşarken, 

• Habibe de Hüseyin oğlu Süleyman is-
Zonguldakta çekek yeri .. köşede kayıkcılar cemiyeti reial Duan mı'nde bir delikanlı · l d 1 Zo ya nışan an ırı mıs-

~ nguldak, (Hususi) - Son hafta,! Bunlardan bafka tahmillt iskelele- tır. ' 
!ı:tadenizin yedi günü tamamile fır • rinde ufak tefek bazı haıuat vukua Bu vaziyet karşısında yeis ve sev-

alı · · y 1 b k l 1 · · · · H H ;~ ~ geçmıştır. anız atı araye ge mıftır. gısı artan asan üeeyin, intikam al-
da~~trlarına açık olan Ereğli limanın- Zonguldak kayıkcılan fırbna eına- mağa karar vermiş ve yavaş yavaş Sü
~ıtl 1 1 vapur karaya düşmüştür. Dal • .sında çekek yer.in'in darlığından mü~- leymana hülQI ederek güzel Habibe
dc ~-•.n. şiddeti, Zonguldak sahillerine külata uğramışlar, geceli gündüzlil ça- nin niŞanlısı ile arkadaş olmuştur. 

uyuk bir motörü atmıştır. lışmak suretile kayıklarını parçalan • Hasan Hüseyin arkadaşı Mehmet 

l• " ' · · ·~ ,.,_ ! •• • • · • • -- maktan kurtarabilmiflerdir. Ali oğlu Mebmcdi de kendi fikrine uy-
Z mi f f e Kayıkcılar, :kendilerine daha müsa~ durarak bir av tertip etmiş, yanlarına 

't:t id bir çekek ma!halli gösterilmesini Zon Süleymanı da alarak bir sabah ava çık-
c., {e kf rik derdi guldak helecliyeainden rica etrruşler - mışlardır. Üç arka~ bir müddet av-
lı • • dir. Kayıkcıların bu haklı dileklerinin landık.tan sonra Hasan Hüseyin, bir 
'-1a//edı/dı belediyece yerine getirilmesi muhte - fundalık önünde birdenbire silahını 
D meldir. Süleymanın üzerine çevirmiş ve birbiri 

iin akşamdan itibaren " itfaiye neferi " ismi ardı sıra atcf etmiştir. Çıkan saçma-

iehre kag" ıt fabrikasından verilen bir doktor l~rla. Süleyrnanın göğsü delik detik e-

k 
dılmış, zavaHt delikanlı derhal ölmüş-

lŞl verilmeğe başlandı Zonguldak belediyesinin kadın has· tür. 

1 ---- talıklan müto • iki 'erir kaçmışlarsa da, karakol ku-
~ k ~rnit 13 (Husu~i) - lzmitin bü- hassıaı Dokto' mandam Ömer çavuşun yaptığı sıkı 
iti~ bir derdi olan elektrik meselesi, .Fuat Abbas, Sıh• takip neticesinde yakalanmışlar ve ci-
~· ayet halledilmiş bulunmaktadır. iz- hat Vekaletine• nayetierini itiraf etmiflerdir. 

Hukuk talebesinin müracaati 
~:dt .bu yüzden .baştanlbaşa sevinç için- Urfa Bele<iiyo 

it. 
h hastanesi hafta • 

t" 0 elediye Reisi Kemal Öz evvelki 
11 ıı A k · · · lk y k"l bibliğine tlyin : Ankara, 12 (Hususı·) - Hukuk !i n araya gıtmışti. tısat e a e-
~ Vc Sümer Bank umum müdürlüğü "olunmu,tur. Fakültesi talehesi Maarif Vekaletine 
ite }'~J>tığı temaslar müsbet bir netice Abbas, fehri- müracaatla tahsil müddetinin dört se ~ 
da l"rnış ve kağıt fabrikası santralların· mizde vazife 1ıör- neye çıkarılması üzerine kendilerinin 

l\ ~ h k k k" 1 · düğü uzun yıllaı ,l~ aon sınıf talebesi gibi istisnalarını 
~·ı '"7 re ışı verme .im an arı temın 
t/~ıştir. Belediye, fabrikadan, elek- içinde kendisi ~ Dr. Fuat Abbas istemişlerdir. Maarif bu müracaatı tet-
'1~ın kilovatını çok ucuz bir fiyatla ni herk.ese ıevdirmİf, it bilir ve temiz kik ediyor. Kararın pazartesiye veril • 
l~ış ve evvelce 21 kuruştan verilen yürekli bir insandır. mesi muhtemeldir. 
~~Q~atı şimdi 12 kuruşa indirmiştir. G~e gündüz demeden, uzağa ya • Maarif Vekili bugünlerae bir teftiş 
">'l Ilı ı<ımanda evvelce sık sık arıza kına bakmadan, her tehlikeli vak'aya seyahatine çıkacaktır. 
t' Ptnak suretile halkın şikayetini üze- koşan doktora, bu gayretlerinden ötü
~c toplayan haller de nihayet bul~ rü, Zonguldak halkı «infaiye neferi» 
~Ştur. adını vermişti. 

~b ~ehrc bu akşamdan itibaren kağıt Frlhak.ika, Dr. Fuat Abbas, bu ge • 
ltı :•kası santrallarından elektrik veril- niş amele mıntakasmda biricik doğum 
~Re başlanmıştır. mütehassısı olarak çalışmış, fen eli-
b' nin müdahalesini isteyen her tehlikeye 
ır kadın tren altmda kaldı tıpkt bir itfaiye neferi iıbi koşmu~tur. 

i~ ki.itahya, (Hususi) - Dursunbey Onun kurtardığı ana ve çocuk buaün 
~:.İribeyler istasyonları arasındaki J Zonguldakta büyük bir yekun tut
~tı •tyolu hattında koyunlarını otla-1 mnktadır. 
~t Zahide isminde bir kadın, hayvan· Kıymetli doktorlarını kaybeden 
da_ 1~1 kurtarmak isterken trenin altın- Zonguldak 'halkı, onun gidişinden do
lıt alrnış ve ağır surette yaralanmış- ğan tceasürlerini, «Urfa iyi bir doktor 
~;11 Yaralı Memleket hastanesine kal- kazandrn tesellisi ile ıgidermeğe çalış ~ 
~r. maktadır. 

PAZAR OLA HASAN BEY 
DİYOR Kİ: 

lzmitte kıraathane ihtiyae1 
İzmit (Hususi) - İzmitin kış günle

rinde belli başlı ihtiyaçlarından birisi 
münevverler için bir toplantı yeridir, 
İzmitl:.e münevver zümrenin oturup 
birbirile hasbıhal edebileceği bir top
lantı yeri, faraza bir kıraathane yok
tur. Fi11.vaki İmıitte kahve çoktur. Fa
kat buralar iptidai döşemeli, isli ta -
vanlı ve herkesin rahatça oturamıya -
cağı y erlerdir. Hailcevi salonu da bu 
toplantı ih'tiyacmı kar.şılıyamamakta, 
yalnız .bilardo oynamak istiyenlerin 
ihtiyacına cevap vermektedir. Burada 
konforlu bir kıraathane büyük bir ih
tiyacı karşılamış olacaktır. 

t11t' liasan Beyciğim ar
tnemnunum. .• 

... bizim kerime eski -
den çay der 1 kaçmnaz.. 

balo der .. kaçırmaz
dı.. fakat artık bu 
yerlerden ayağını kesti.. 

Hasan Bey - Ya teb
rik ederim dostum .. de -
mek artık bir koca buldu 
ha! .. 

Sayfa ··s 

Karamanda su ve 
mektep meseleleri 

Karaman C. H. Partisi toplantısında bulunanlar 

Karaman, (Hususi) - C. H. P.si lazımgeldiğini, gelecek yıl Konya· 
umumi toplantısı her taraftan gelenda çavuş kursu açılacağı ve köy hoca· 
murahhasların iştirakile yapılmıttır.ları yetiştirileceğini söylemiştir. 
Toplantıda murahhaslar halkın dilek- Karamanın mühim dileklerinden i· 
lerini bildirmişler, su ve mektep mese-kisi olan orta mektep ve su meseleai 
leleri üzerinde faydalı kararlar alın-de mevzuu bahsedilmiş, Vali bu me-
mıştır. sele üzerinde izahat vermiştir. 

Bu arada söz alan Vali Cemal Bar- Cemal Bardakçı bilhassa susuzlu-
dakçı köy yolları için bir silindirle birğun yakın bir zamanda giderileceğini 
kaç mütehassıs amelenin gönderilme-temin etmiştir. 

~.~---~--------.... ·-·----------~------~ 
Yeni lngiltere Lüleburga~da 
Kralı ilk Zirai kredi 
Nutkunu söyledi Kooperatifleri 

(Baştarafı ı inci sayfada) Köylü murabahacıların elin 
Dublen, 13 (AA.) - İrlanda serbest den tamamen kurtulmuştur 

devleti parlamentosu, Sekizinci Edvar 
d.ın tahttan feragati ve Altıncı Georges 
jn cülfısu hakkındaki kanunu da tas
vip eylemiştir. 

Amerika Reisicumhurunun telgrafa 

Vaşington, 13 (AA.) - Amerika Bir 
leşik devletleri r eisi Roosevelt İngilte
re Kralı Attırıcı Georges'a bir tebrik 
telgrafı çekerek Amerika Birleşik dev
letleri ha'lkı ve hükumeti namına Ma
jesteyi uzun bir saltanat için samimi 
temennilerile tebrik etmiştir. 

Sabık Kral 

Viyana. 13 (A.A.) - Bazı şayialara 
göre, sa'bı'k İngiliz Kralı Edvard, bu 
akşam Viyanaya gelecek ve bilahara 
yarın akşam, Avusturyayı .son ziyare

Lüleburgaz, {Hususi) - Trakya 

umumi Müfettişliğinin kararile kaza,. 

mızın mUhteltf köylerinde açılan zı
rai kredi kooperatifleri faaliyete geç-

miştir. Bu faydalı kooperatiflerin a· 
çılmasile murabahacıların elinden kur· 
tulan ve malını çıkarıncaya kadar pa-

ra ihtiyacını temin eden köylüler çok 

memnundurlar. İlçemizin diğer köyle-

rinde de hunlara benzer kooperatifle-

rin açılması için köylüler tarafından 

teşebbüs ve müracaatlar yapılmakta· 
dır. 

Ekim Faaliyeti 

tinde misafiri olarak bulunduğu Baron Burada on gündenberi havalar 
Rotschild i ziyaret etmek üzere Zenfel- b " d b' ı ·· he tarafı 1 
d 

,.,ı;d k . ır en ıre açı mış, guneş r -
c 6' ece tJr. b 1 B f . . n··k Ed d sıtmağa aş amıştır. u ırsattan ıatı-

u var f d d k"" l ""l k' 1 · · k k Londra, 13 (A.A.) _ Dük dö Wind- . a. e e en . oyu er e ·ın erını .e me 
sorun treninde seyahat eden Röyter ıçın gecelen de çalışmak suretıle tek· 
muhabirinin bildirdiğine göre, Dük .Ed rar havalar !bozulmadan ekim işini bi
vard dö \Vind.sor, Viyanadan kırk kilo- tirmeğe gayret etmektedirler. 
metre uzakta kain Schlossenizesfeldde 
Baron Rotschild Leui.sin misafiri ola-
caktır. Dük Edvard bu gece saat 22, t 5 
de Viyanaya varacak ve oradan otomo
bille Schlessenzeefelde gidecektir. 

lsviçreden Geçer"ken 

Bale, 13 (A.A.) - Dük de Wind
sor' un treni saat 8,11 de Zürih'e gel
miştir. Tren, Buchs yolu ile Avustur· 
yaya hareket etmiştir. 

Yunanistanda Şayialar 

Atina 13 (Hususi) - Gazeteler 
Sabık Jngihere Kralı Edvard'ın Yuna
nistanda yerleşmek ihtimali olduğuna 
dair haberler neşretmekted.irler. Bu ga
zeteler Sabık Kralın (maiyeti ile bir
likte) yerleşmek üzere Yunanistanda 
iki ev Satın aldığını ilave ediyorlar. 

Madam Simpson Tunusa mı Gidiyor 

Tunus rn (A.A.) - Tunis - Soir 
gazetesinin bildirdiğine göre, Madam 
Simpson, Tun us şehrinden 50 kilomet
re uzakta Hammame körfezine nazır 
muhteşem ibir villa satın almıştır. .............................................................. 

Yurdda': 

Gelirinin en az yüzde 
beşini arttır 

"Ulusal Ekonomi ve 
Arttarma Kurumu,, 

.. ........................................ ·--········--· 
Hadiseler 
Karşısınd 

Şe ... er Bayramı 
Yarın şeker bayramı .. Şekerin bay

ramını değil ama, şekerimin bayra
mını muhakkak tebrik edeceğim. 

• * • 
Elim öpülsün isterım ama, bay

ramda asla!.. El öptürür öptürmez 
borçlu çıkıyorum da .. 

• • * 
Kendime bayramlık elbise alma

dım .. Ramazanın başından beri evde 
bayramlık adımı almaktan sokakta 
bayramlık elbise aramaya vakit bula
madnn. 

* * • 
Eczacılara, doktorlara müjde: 
Şeker bayramı geldi. Üç gün müte

madiyen şeker yiyenler üçüncü gün
den sonra muhakkak kapılarını çatn. 
caklardır. 

* * * 
Bütün bir yıl küçük bayanın elini 

öpmüştüm .. Bayramda da bir kerecik 
büyük bayanın elini öpeceğim. 

* ıj: ... 

Eskiden Rama1.anda oruç tutmı~ an 
ları bayram günü tekneye kaparlar· 
mış. Bu adet de,·am cdegclseydi, tek
neciler çoktan mil) on er olmuşlard . 

İMSE'f 



Belediyede bir dostumu :ıiyarete git.miftim. Kapıcı kim olduiumu öire • 

nince: ctOlmaz, dedi, memurlar gazetecilerle konufDMW> Dostu -
mu resmi değil, hususi mahiyette bile ziyaret edemedim 

~~------~------~------------~----~--_J 
Memurlann gazetelere cbeyanab 

vermeleri memnudur. Bu memnuiyc -
tin han"i tecrübelerden alınan ders -, b 

çebilecıek garip ve hoş vak'acıkları din
lemekti. 

Fakat memur ol:duğunu söyliyen 
zat, beyanat veremiyeceğini bildir
di. 

ler neticesinde konulduğunu hattrlıya-
mıyorwn. Fakat bazı boşboğaz me -
murlarm, her hadisede, salahiyetle -
rinin hudutlarından dışarı ç kanık u
lu orta konuşmalarına imkan bırak -
mıyan bu memnuiyeti, ço'k yerinde 
bulanlardanım. 

cNasıl güldürüyorlar?ıııaIYketini yapan 
İmset, Şehir tiyatrosu san'atkfırlarile 
de konuşabilmek için "Muhiddin Üs -
tündağdan izin almak mecburiyetı11de 
kalC?ı. 

* Yalnız, muhakkak ki, bu bahse. bu 
Geçenlerde, belediyede bir dostumu 

ziyarete gitmiştim. Kapısında bekliyen 
odacı kim olduğumu sordu. Mesleğimi 
öğrenince, sağ etini faşist selamı çakar 
gibi kaldırdı: 

çok yerinde bulduğum yasağı bir defa 
daha alkışlamak maksadile girmiyo -
rum. Ve anfaşılma1rtadır ki, bu mem
nuiyetin, bitleri hiç te memnun et -
miyen bir ciheti var. Eğer bu yasağın 
Wzi memnun etmiyen ciheti tez günde 
ortadan kaklırılma?Sa, cümlemiz, dil -
sizler arasında kalmış biçareler kadar 
acınacak hale düşeceğiz. 

- Olmaz! dedi. Memurlar, gazete -
ci1erle konuşmaz! Ve ben bittabi, ba -
zan amirlerine bile dinletemediğ~ın 

meramımı, bir odacıya anlatab:lmek 
imkanını bulamadım. Gazeteci oldu -
ğumu söylemek gafletini gösterdiğimi
çin, memur dostumu, resmi değil, h:ı

susi mahiyette bile ziyaret edemedim. 
Bu memnuiyetin çıkarılışmdan son

ra, memurlann ağızlarını bıçaklar aç
maz oldu. Onlar ağız açmamakta if -
rata varınca, mizah mecmuaları aç -
tılar ağızlarını, yumdular gözlerini. 

Dün, şehircilik mütehassısı Prostla, 
bir mülfı!kat yapacak oldum. Ve anla
dım .ki, beyanat yasağının yanlış tefsid, 
ona bile iyice telkin edilmiş. Bu yasağın yanlış anlaşılmasından 

doğan gülünçliikleri ince çizgilerle ifa
deJeştiren karikatürlere hayli kahka
ha attık. 

Meslekdaşlarımın söylediklerine 
göre, cbeyanatt.ır!» diye sorulan ~o -
kağı göstermekten çekinen bekçiler 
varmış. Fakat ne acıdır ki, vaktile o karika

türlerin, vukuatı mübalağadan doğan 
güldürücü ~leri, bugün birer ağ -
!atıcı hakikat halini almıştır. 

«Beyanattır!» diye, eski dostlarile 
memabayı kesen memurlar çokmuş. 

Evvellki akşam, radyonun yeni ka -
dm spikerile konuşmak isted:m. 
Mes'ut Cemil gibi, münevver tanıdi -
ğım bir vatandaş bile karşıma dikilip 
te: 

Bunu iSbat için, başımdan geçen bir 
kaç hMisenin nakli yetecektir sanı -
nm. 

Geçenlerde. Şehir tiyatrosunun gişe 
memurile konuşmıya niyetlenecek ol
dum. Maksadım sadece, tiyatro gişesin
de çalışan bir memurun başından ge -

- Beyanat veremez! Memnudur! ce
vabını bastırdı. 

(Devamı 12 ind sayfada) 

tÖNÜL İSLERİ!~~ il 
Serseri bir 
Delikanlının 
Acıklı romanı 
Çok defa, z.engin bir muhayyele 

mahsulü olabilecek bir macera için 
croman gibiııı tabirini kullanırız. İş
te, önümde afu sahifelik bir mek -
tup ki, şimdiye kadar bana gelen 
mektupların en acıklısı, en uzunu 
ve en merak'lısı .. Baştan sona kadar 
•roman gibiııı bir hayat.. H. A. H. 
insiyalini taşıyan bu mektubun kah
ramanı annesini, babasını hiç hatır
larnıyan, büyük annesinin elinde 
büyüyen bir delikanlı .. Orta mek -
tebi biti~diği sene ihtiyar kadını da 
!kaybedince sokaklara di.i~üyor. Bir 
müddet ga:zete satıyor. Sonra Ga -
lata rıhtımlarında, vapur isk"lele -
rinde hamallık yapıyor. Bir gün bir 
müşterisinin bavulunu Beyazıda ge
tirdiği zaman, karşısında mektep 
hocalarından birini görüyor ,.~ dü
şüp bayılıyor. Hocası, bu esk ·den 
çok se\~iği talebesini evine aııyvr. 

Kendisini bir liseye yerleştiriyor. 
Hayatını kazanması için de geceleri 
çalışmak üzere bir müesc::e:.eye so -
kuyor. 
Delikanlı mes'uttur. Fakat bu 

saadet devam elmiyor. Bir gün l!cr.ç 
ve gü1.el bir kıza gfö:ıüI verivor. İki
si de birbırlerini çılgın gibi ~s"v:yor
lar. O kadar ki delikanlı bütün ha -
yatını bu genç kıza anlatıyor. Genç 
kız sevdiği adamın ıztırabını be -
nunsiyor ve kendisinden n' rılmı\'a
cağlna söz veriyor .. Faka• v d<>lık;'11ı 
bir gün bu sevdiği genç kız:n, ça -
lıştığı müessesenin zengin. asıl • a -
hibinin kızı oldu•unu anlayıncn \'l1-

ru1muşa dönüyor. Kızdan a ·rılmrık 
istiyor. Fakat genç göz yasları içın
de onsuz yaşıyamıyacağını söj ·u -

sor. Bititabi saadetleri devam ede -
~ek değil mi? Hayır .• Kızın babası, 
kızının biriyle seviştiğini haber alı -
yor ve kızı eve hapsediyor. Gene bir 
gün delikanlının hocası onu karşı
sına çağırıyor. 

- Benim büyük bir müşkü!üm 
var, diyor. Senin çalıştığın müesse
senm sahibi ile aramız.da çok eski 
bir arkadaşlık mevcut. Onun bir kı
zı, benim bir oğlum var. Biz onları 
daha küçükten nişanlamıştık. Hc.1-
buki bu kız bir genci seviyormuş. 
Oğlum bunu haber alınca ) ataklara 
düştü. Sevdiği genç te kimmiş bilı -
yorsun: Sen .. Evla<lım, bana büyi.ık 
bir iyfük et, bu kızdan vaz geç!.. 

Delikanlı içi kan ağlıyarak vaz 
geçmcğe karar veriyor. Bir gün sev
diği kızla buluştuk'ları zaman, kal
binin bütün acısını yenerek kıza 
başka birini sevdiğini, ayrılmaları 
lazım geldiğini söy'l'üyor. O karlar 
soğuk ve kaba davranıyor ki, genç 
kız bile buna inanıyor. Ayrılırlar -
ken kız yüzüne: 

- Kalbsiz, ruhsuz. serseri!. Mc -
ğer sen aslın gibi imişsin. Yazık, b;r 
serseriye gönül kaptırmışım!. diye 
bağıı;ıvor ve çıkıp gidiyor. 

p ... ı·ı-anıı şimdi her şeydPn C'lıni, 
ete<1 nı çekmiştir. İşini, meklebıni 
hocasını bırakmış, sokaklara diiş ~ 
mii-.ıür. 

•- Şuun;uz bir halde çamurlu 
) füp·da mütemadiyen dol.nşıp du -
nıyorum ve yalnız b1mek istiv,Jnırn» 
diyor. ~ 

* Bu ümi 4<.İz delikanlıya vereceö·m 
na<> hıt ~u: Ümit et, metin ol, b<-klc 
o~lun' . Bır gün gelir ki, bu mace -
ra sana giilünç göriinür. Çünkü ha-
yat inc;anlan her an değişıiren, şe -
killer olduğundan başka gö ·ten•n: 
a) na lara benzer. TEYZE 

Hakem 
A 

Ahmet Ademin 
sahayı terkedişi halk 

tarafından protesto edildi 

Güneş - Süleymaniye arasındaki maç 
hakem Ahmet Ademin i<iaresinde baş
ladı. Genç Süleymaniye takımı çok e
nerjik ve çok müessir oynamasına rağ
men birinci haftayın 6tfıra karşı iki gol 
ile sahayı terketti. 

2 _ O mağlup vaziyette olmasına rağ
men Süleymaniyel'iler ikinci kısma bü
yük bir gayretJ.e başladılar. 

Sol'<lan inkişaf eden bir Süleyman:iye 
akınını favhlc defedebilen Güneşliler 
birkaç saniye sonra bir de penaltı yap
tılar. Vaziyet 2 - 1 oldu. Genç Süleyma 
niye mUıhacimleri bMnci sınıf olduğu 
iddia edilen Güneş müdafaasını 1 O - 15 
daki'ka adeta sıkı bir çember içine al
dılar. Gün~il~rin arada bir yaptığı 
akın, Güneş muhacimlerinin kale ö -

Bir buçuk saatlik çetin bir maçı kavguız, gürültüıüz, hakeme itirıtzıtJ 
bafaran, ve müthit bir aür'atle devam eden maçm aon dakilcalannda bi .. 
sık ıık ıür'at kotulan yapan çala ııibi bu 22 futbolcuya dikkat etmeliyit• 

Yazan: K. Tahir 

nünde ha:IJ\:iıkaten şayanı hayret cam- Gala.san;, _ istanbulspor maçından bir intıba 
baz numa:ralari'le neticesiz kalıyor. Dün Taksim stadyomunda yarım ka-ı mıyan, paslan daima, ileri, daima, d~ 

Bu sırada Güneş aleyhine gene ı 8 lan Güneş - Sü1eymaniye maçını sey- rin veren gayrüedere fublocüler, \>$ 
çizgi.si içinde bir penaltı oldu. Fakat ha rettim. na hakiki bir futbol maçının bil!iln tr 
kem görmedi. istanbulun en mükemmel yerinde miz heyecanım verdiler. ~ 

Bu sırada Süleymaniye kalecisi to- bir klüp binası, iyi bir antrenör, ve mü- Adama değil, topa sert oynamak, b.~ 
pa çıktı. Ve sıçradı. Güneş soliçi yere ı sait şartlar içinde Ça!lışa.n Güneş futbol kabazılık, gözbağcılık, rol kesmek .. ~~ 
düştü. Yuvarlanmağa başladı. Omuzla cülerinin fakir ve bakımsız Süleyma- açıkgöı.lüklere tenezzül etmeyip b~1~, 
n .. ak sahadan çıkarıldı. Hakem pena!- niyeli gençler karşısında birinci sınıf dünyanın bildiği ve anladığı usuiıer 
,tı verin~ müthiş bir çırpınma geçir- profesyonel hilelere ba.ş vurmaları hay futbol oynayan 22 delikanlı keşfett~ 
,mekte olan Güneş soliçi hemen yerin- li garip ve acı idi. ki, senelerden beri apartopar aşagıla 
den fırlıyarak güle gii1e sahaya koş- Bir tarafta sendeleyt:n her oyuncu- doğru yuvarlanan futbolümüze bu e·: 
tu. ya antrenör, eczacı, masajcı ve gayret manlar<lan gençlik aşısı neden yapıl' 

Usta bir hakem olan Ahmet Ademin keş tara:füarlar koşuyorlardı. Diğer ta- dığımıza hayret ettim. bll 
ft bu ··t · s ··ı · Bir buçuk saatlik, çetin ve iddialı ..ı bu gibi rollere nasıl kandığına h~rkes ra a rnuna şu yıyen u eymanı - ,, 

k 'l · · d ..,.J ı da maçın son dakikalarını başlang.çt1i .. )ıayret ederken, penaltJ gul oldu. ye a ecısı oyunun uruuru masın n ~ 
• "f d ed ek sah k k d sür'at ve çe,·ikliiklc devam ettiren gfl) . Oyun da burada kaldı. Galiba bir Sü ıstı a e er a enanna a ar 

leymaniyeli oyuncu haıkeme bir söz söy koşuyor, ~ğzm~. ~~r yudum su ile çal- rifedere oyuncuları uzun uzun alt t 
Jedi. Zaten bütün seyirciler hakemi kayıp yerıne donuyordu. larken, ayni muhitin içinde yaşavıp ) 
protesto ediyorlardL Ahmet Adem sa- Güneş takımının dün Süleymaniye ti.şen iki kadronun nasıl olup ta nu. JC;, 
hayı teııketti, oyun yarıda kalmış oldu. , karşısındaki vazi~tini görünce futbo- dar biribirine zıt haleti ruhiye ıçırı 

. lümüzün hakikaten acınacak bir du - göründiik1erine şaştım. 
. Bız bu maçta, ne hakem, ne Güneş rumda olduğunu bir daha anladım. * 
,soliçinin, ne d€ penaltı alılelıktan son- Topu tutmak içiın ayaklarını yerden Gayrifedere kulüplerin neden fr 
ra hakeme itiraz eden Süley:maniyeli keserek havala~ kalecinin kasdi tek dere olmadıklarını bilmiyorum. t.ıt 
oyuncunun hareketini doğru bulmaı.lık. mesini yemiş gibi yaparak yerlerde yu El8:Jem, dünya müvacehesinde a11; 

K. T. varlanan ve hakemi kandırıp penaltıyı mağlf.ıblyetlere uğramamak için ta .. C ! 
alınca zıplaya zıplaya sahaya koşan ve nup Amerikasından fut.bolcü getiı t1)-o_, 
etrafına cnasıl? penaltıyı kazandım Biz, federe ve gayrifedere diye :~~ 
ya!ııı der gibi caka satan bir futbolcii- ayırdığımız bir sahada ve gözürnıJ ~ 
nün seyri herhalde inBana spor zevki önünde muvaffantıyet gösteren ye!~ 
venniyor. Hele oyunu hakem kızıp ta gençlerden istifade edemiyoruz. şu ~ 

Dün yapılan 
maçlar 

tatil ederse. de memlekette nasılsa mevcut Fı.ıt 
Dün İstanbulun üç muhtelif stadm- * alakasını, türlü hok!kabazlık, gözb<ığct 

,da tik maçlarına devam edilmiş, spor Yarım kalan bu maçtan sonra gayri lığı, ve hüner~likle körletmeye ti 
,meraklıları nisbetcn heyecanlı maçlar federe kulüplerden Arnavutköy - Kur ra.şan zenaatkarları bir tarafa bırs~ 
,seyretmişlerdir. Şeref stadında Beşik-1 tuluş maçı vardı. Onu da baştan sonu- rak, spor sahalarımıza bütün gayre~ 
taş - Topkapı, Vefa - Beykoz, Beyler na kadar seyrettim. bir sporcu centilmenliğiyle harcaytı 

11 ,beyi - Galata Gençler Birliği arasmda 11k maçtaki nezlı futbol asları bu gençleı:i alsak ve bunların federe "6' 
,karşılaşmalar yapılmıştır. İlk oyun maçta yoktu. yahut gayrifedere olduklarına pek 
,Beylerbeyi - Galata Gençler Birliği a- Topu .şimşek süratile sağdan sola, sol dırmasak ... 
)'asında olmuştur. Güzdl ve heyecanlı dan sağa geçiren, bir an bile ayakta tut 
geçen karşılaşma neticesinde 1 - O Bey 
lerbeyi kazanmıştır. 

Davutpaşa - Fe 
Davutpafa : 1 neryılmaz arasın-
F. Yılmaz ı O da yapılan bu 

maç birinci devre 
.de O _ O beraberlıkle bitti. İkinci dev
rede güzel bir fırsattan istifade edebi
len Davutpaşa bir gol attı. Ve oyun 1-0 
Da\•utpaşalıların galibiyetiyle bitti. 

1 
Albnord u : 2 

Kasımpaşa : 1 

Altınordu - Ka 
sımpaşa arasında

ki maçta birinci 
dev.rede gal:ip va 

.ziyette olan Kasımpaşa, ikinci devrede 
Altınordunun üstünlüğü karşısında 2-1 
,ile mağlCıp olarak oyunu bitirmiştir. 

K. Tahlt 

1 1 

Bu maç birinci 
83,1kt••: 5 devrede çok heye 
T opkapı 1 o canlı olmuştur. 8eşikta~ - Top kapı m açından bir görünüş ~ 

Topkapılılar bir - <==========-===================~&' 
çok fırsatlar kaçırmalarına mukabıl Be bir netice alab'iılecekleri oyun O - O ı Dün Tak·ırıl)l~ 
şiktaşlılar bir gol atmışlardır. İkinci beraberlikle bitt'i. G. Saray : 1 öğleden evvel , 

ed d .. l d h Is. Spor : O susi olarak ) ıı!~ devr e ort go a a atan siyah - be- Eyüp ve Hilal Ç"-_ 
yazhlar 5 - O Topkapıyı yenmişle?·dJr. EyOp 1 arasında olan bu lan bu mnÇ J'I' 

zevkli olmuştur. İstanbulspor ı~ı 

1 

Çok hıı.11 başlı- Hllil : O maç birinci dev- devrede daha üstün bir oyun gô:ı: 
Vata 1 O yan oyun Beykoz . resinde O - O bel'a mişse de bir netice alamamıştır. O 
Beykoz : o müdafaasının sert , berlikle bitmiştir. !kinci devrede güzel tasarayın attığı bir golle oyun G 9 

O) unu ile tatsız bir fırsatı iy1 kullanan Eyliplülcr o- rayın ı _ o galibiyctıyle netice .1ıı 
bir hal aldı. Bu sebepten Vefahlarm iyi 1,yunu 1 _ O kazanmışlardır. tir. 
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Ressamlar 
- Sen bu çirkin 
~dının resımini yap 
tın mı? 

-Yaptım. 

- Kendisine ben· 
tedi mi? 

- Benzedi, hem 
0 kadar benzedi ki .. 
liınseyc gösterme-
di 

* Hizmetçiler 
Genç kız söyle

di: 

- Evlendiğim za
?nan bir çok bizmet
SÜerimiz olacak de
kil ıni? 

Genç erkek ce
\1ap verdi: 

- Evet amma bi
ti &ittikten sonra ö
teki gelecek. 

* Nasıl isim 
t.. - Adın ne çocu
•Urn? 

- Budala. 
......., Bu nasıl isim'? 

SON POSTA 

Ne kızıyorsun 

Erkek kızmıştı: 

- Bu ne hal, de
di, geçen ay yüz li
ra manto parası 

verdim. Bu ay sek
een lira. 

- Ne kızıyorsun 
kocacığım.. Masraf
larım aydan aya ini
yor. 

* 
Tavsiye 

- Berberde traş 

oluyordum, dükka
nın önünden otomo

bilimi çaldılar .. Bu 

ikinci defa başıma 

geliyor. Bana ne 

tavsiye ederfliniz? 

- Sakal bırakma-

nızı! 

* Ev 
Avcı söyledi: 

· - Son avımı bir 

hastaneye gönder· 

dim. 
- Tavşan mıydı, 

geyik miydi? 

- Babam beni 
böyle çağırır. 

- Deniden hahk relir diye mi bekll,.onrnn?. - Ne o, ne o, ko

... ucu idi. - Hayır, karadan bir alık gellc diye bekliyonm 

- Kalbinizde bir çarpmb var .. 
- 'Özerinize abnmayın doktor, başkası için! 

Resmini yaptırırken niye soyundun? .. 
- Şey, şey ... Hava çok sıcaktı da .. 

KIRMIZI OTOMOBİi 
Gece gündüz ben •enin, innini anıyordum, 

K.ar1ında tapıyordum, aılrınla yanıyordum. 

Ba asırda ben yalnı:& aana inanıyordum, 

Bütün Jiifiincem aen•in kırmızı otomobil .• 

BZr gün garajdan çıkıp kaçıp ıel.aen de bana, 
Bir ha.retle atılNm manolren kollarına.. 

Aalalt yolda •eninle b~ bafhafO, yanyana, 

Bir tur yapsak ne derain kırmızı otomobil!. 

Sararıp aoluyordum aana kavuı•am diye, 

Arkının hasretile benzedim bir deliye 

Gönül vermedim böyle ben hiç bir •evgiliy~ 

Sen gönlümde emelıin /cırmu;ı otomobil!. 

_ Projeldörlerine vur6"11am mecnan gibi 
Ah .. bir kere çalsaydım motör denen kalbini 

Ey moJnin sevgilim arlılı yaloartma beni 
Bu aılrın ıona gel.in lrırmızı otomobil •. 

R. ICtuaca 

~---------------------------------------------·------------------------_, 

~~r 
~~~ 
~' ~ 
~ 

..._ Piyankoda talihini deneıni· 
~Ot 

ınusun? .. 

~ - Bir kere izdivaç piyangosun

d dl!nedim, pişman oldum. Artık 
~tıcıniyorwn. 

Dellllll 
Lonkantada listeyi ıözden geçiri- .~ 

yordu: 1 !• 
Piliç: iki lira. • 1 
Garsonu çağırdı: 1 f 

- Bu hir delilik. dedi, kıymeti bu ! j 
kadar fazla olan bir hayvanın canına t • ... 
nasıl kıyıyorsunuz? 1 

• t 
l(' 

Evet 
- Ui! .. 
- Yes!.. 
-Ya!.. 
- uı ... Ş 

., 

- Evet! 
- Bu söyledik1erin ne? - Ah kaynanacığım; sen bana 
- Her dilde evet demeyi öğreniyo- bu mevsimde bir tek kavun bulun, 

rum. Birisi bana varır mısın derse, hayatımın on senesini veririm de-
hangi millette.nse hemen cevap vere - nüştin.. Ben aradım aradım ilıi ta-
bilirim. • ne bulup ıetirdim. 

Sa;fa 7 

Kardeş Finlandiyanın 
kıymetli ·Reisi 75 yaşında 

Finlandiyanın istiklal tari ni ve Reisi Cumhur 
Svinhufvud'un istiklal har ·ketlerinde oynadığı rol 

Bu ayın 15 inde Finlandiya Reisi
cumhuru Pehr Evind Svinhufvud'un 
75 yaşını doldurması dolayısile Çarl1k 
Rusya tahakkümünden kurtularak is
tiklallerine sahi.p olan ırkdaş milletten 
ve kıymetli Reisi Svinhufvud'un baya
tından kısaca bahsetmeği faydalı bul
duk. 
Güreşçi olan bu millet kendini yal

nız spor sahasında değil, diğer bütün 
sahalarda da, ilini irfaniy'le, d'ilrüstlük 
ve temizliğiyle bütün dünyaya tanıt -
mıştır. Gregori Petrofun Ali Haydar 
tarafından tercüme edilen cBeyaz zam 
haklar memleket.inde• adındaki ve Şü
kfıfe Nihalin cFinlandiJa• namındaki 
eserlerini okuyanlar bunu daha iyi bi
lir ve takdir ederler. 
Şimalde Sovyet Rusya ile İsveç ara

sında (Bingöl mEElleketi) dediğimiz ül 
kede yaşayan bu millet istiklali için 
muktedir bir reisin idaresinde cesaret 
ve metanetle mücadele etmiştir. Reis 
Svinhufvud'dur. 

Finlandiya CtlıDJımıeid Pehr Evind 
SviDlıafnad 

Onun hayatının başlangıcı sükfuıet 
içinde geçti. Üniversitede hukuk tah
silini bitir<likten sonra intisap ettiği 
memuriyette muntazaman terfi etti ve 
nihayet istinaf mahkemesi reisi oldu. 

Daha genç yaşında Rusların hücum
larına karşı Finlandiyanın muhUıriye
tini müdafaa edenler arasında bu
lunmasile ınazarı dikkati ce1betti. 

Geçen asır sonlarında Fin tarihinde, 
tedafüi hareket namiyle tanınan ve ak
tif faali} etle tam bir istiklal elde edi
linceye kadar devam eden hareket baş 
lamı.ştı. 

Harici siyasetten gayri her hususta 
müstakil olup dahili kanunlarının biz
zat tanzimi hakkına malik olan bu mil
let, Çarlık Rusya tarafından yapılmak 
ta olan kanunlann ülkelerinde hüküm 
süz addedilmesi ve bunlann tatıbikatı
na mani obnak lüzum1'Ju anlam~tL 
Bu sebeple Svinhufvud tedafüi hare
ket taraftarlarının reisi ve kararlarının 
icrasını temin edecek bir memur ol
du. 

Cihan harbi patlamıştı. Fin ordusu 
hila Ruslardan mürekkepti. Bu sıra
larda yurtta bulunan Svinhufvud sulh 
zamanında olduğu g!bi adaleti yerine 
getiriyordu. Rusların emirlerini dinle
mediğinc\en ve muntazaman öz kanun
larını tatbik ettiğinden vazifesinden 
azledildi. Buna da aldımuyarak ha -
kimliğine devam etti. Bunun üzerine 
Rus jandarmaları tarafından adliye bi 
nasında yakalanarak hapsedildi, Pet
resburga götürülerek oradan Sibiryaya 
sürüldü. 

Cesur refikası onu takip etti. Üç se
ne bütün istiraplara katlandı. Ancak 
191 7 ilkbahannda Rus ihtilfilinden son 
ra tekrar Finlandiyaya avdet edebildi. 
Bu~ada onu büyük bir iş bekliyordu. 

Bu vaziyet karşısında, sarsılmıyan 
sebatı yüzünden son Rus Çarı İkinci 
N~la onu Siberyaya sürdü. 

Rus Imparatorluğu ç<ianek üzere idi. 
Fin halkının kendi idaresini artık eli· 
ne almasının sırasıydı. Svinhufvud fa
aliyete geçerek ı 917 senesinin ikinci
te.şrin ayı sonlannda ilk kabineyi kur
du ve hemen birincikinunun 6 sında 
Cumhuriyeti ilan etti. Bütün ordu Rus 

Vak'a şu suretle cereyan etmişti: 

Mütekaltlerl boş 
Ve muattal 
Bırakmamalıyız! 
Son günlerde Arikarada ve fstan

bulda kuvvetıle deveran eden bir 
şayia anlaşılan, bütün mütekaitle -
ri alaka ile meşgul etmekte herde -
vamdır. Bu şayiayı bir müddet ev -
vel gazetemizde mevzuu bahsetmiş
ti. üzerinde mütalealar yorulmuştu. 
Mesele, mütekaitlerin memleketin 
muhtelif işlerinde, meseli köy mu
allimliklerinde, köy muhtarlıkların
da 911lıştırr'Jrnasıdır. 

Eski bir mütekait olan Bay cHü
seyin Lutfiııı de bize ya7rlığı bir 
mektupta bu mesele ile şiddetle ala
kadar otmuş, diyor ki: 

- Yurdun toprağı çok, fakat in
sanı nisbeten azdır. Münevver st -
nıf ise hem mahdut, hem de böyle 
şehirlere münhasırdır. Buna muka
bil· köylümüz okuma~ henüz ka -
vuşmamıştır. Bu vaziyet karşısında 
yapıJlabilecek en mühim iş, en e -
hemmiyetsitz kıymetten azami isti
fade çarelerine baş vurmaktır. 

Ha'lbuki adedi on binlere varan 
olgun, yetişkin bir sınıf, mütekait -
ler sırufı, tamamen muattal bir hal
de, mühim btr kısmı da sıkıntı için-
de bekleşip duruyorlar. Bu vazıyet, 
açıktan büyük bir ziya sayılır. Türk 
yurdu mütekait bir zümre yeti~ti=- -
mek için vaktile pek çok paralar 

(Devam1 13 üncü aayfada) 

. 
sarfet:tL Bir imanın ancak kırk se -
nede yetŞnesine göre, elde hazır, 
yetişmiş, ehemmiyetli bir unsur, 
yurt işlerine tamamen bigane, dev· 
let hazinesine faydasız bir yük ola
rak kalıyor. 

Kültür Bakanlığının muallim yok 
sulluğu içinde kıvrandığı muhak -
kak.. İşte bu zümre içinde bu yok -
su1luğu gidermek için ne kadar fay. 
dalı elemanlar vardır. 

Ayni şekilde İç Bakanlığı nahiye 
müdür!ü'kleri, kaymakamlıklar için 
de ayni m~kiiıat ile karşılaşıyor. 

Muhakkak olan şu ki, ortada cmü
tekaitlerden iş beklenemez, çünkü 
~şlıdırlar• diye dolaşan sözü, yok
eıtmek lilzımdır. Bugün memlekete 
en büyük hizmetleri görenler, gene 
bu yaşlı unsurlardır. Çünkü tam W! 

olgun bir çağda bulunmaktadırlar. 
Mütekaitler! köylerde ikamete 

davet teklifi de üzerinde durulacak 
' ç.ok büyük faydalar temin edilecek 

biır tekliftir. 
Mesela ben havası, suyu bol ve 

temiz bir nahiye merkezinde oturu
rum. Burada bir haYJi saygı görü -
yoı um. Nahiye halkını tenvire çalı
şıyorum. Ağaç budadım, aşı yaptım, 
çiçek bahçeleri vücuda getirdim, fa
kat hiç bir netice çıkmadı. 

Bunun sebebi de umumi bir ıslah 
seferberliginin ilan edilmemesidir . 

Bence mevcut ve her sınıfa men
sup binlerce mütekaitlerden yaşı, 
sıhhati, vaziyeti mi.isait olanlar ve 
yahut bu kabil him1etlere ta ip bu
lunanlar seçilmok suretile m cm1eke
te faydalı unsurlar vermelıdir.• 
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o 
pson Kandan 

ya tel çektirmiş 
Son günlerde hususi bir tayyare ile 
gelişi ve hiç kimseye görünmeden 
hayli dedikodu uyandırdı - Madam 
çıkmıyor, divanın üzerinde kitqp 

üç kişinin Kana 
köşke girişleri 

Simpson sokağa 
okumakla vakit 
çok sarsnıış geçiriyor - hadiseler kendisini 

Madam Simpsonun Tillisı, Sim p~on, Sekizinci Edvudm aamiml dos!Ja nndan Lord Seftan'Ja Londrada 
bir maçı seyrederken 

Madam Simpso
nun Londradan Ka
na geldiğinden beri, 
mecburi misafirlik
le oturduğu Lon Vi 
ci villası, portakal, 
zeytin ağaçlarının 

süslediği gen~, hah 
çe içerisindedir. Dı
varları Akdeniz şe
hirlerine has pembe 
badanalı, üç katlı 

bir binadır. Yeşil 

pancurlu sayısız pen 
cereleri ve mütead
dit mermer balkon
larile göz alıcı, şirin 
bir yuva arzeden vil 
la Akdenize hakım 
bir tepededir. 

* Son günlerde, hu 
susi bir tayyare ile 
üç kişinin Kan'a ge 
lişi ve hiç kimseye 
görünmeden köşke 

gidişleri, muhitte 
dehşetli bir merak 

' ' . 

I 
... 

(
. Madam Simpsoaı, bugün de birçok 
defalar Londra ile uzun telefon müka
lemeleri yapmıştır. Hattın iki defa ke
:;ili.şi yüzünden, Paristen iki mütehas
s~ celbedilerek köşkteki telefon hat-
lan mua~ne ettirilm~, Londra ile doğ 
.rodan doğruya loonuşan yeni bir hat 
~çekilmiştir. 

* Avukatının teminatı hilafına Ma

dam Simpson gayet asabidir. Ve 
yorgun bir haldedir. Bütün varlığında 
va gözlerinde derin fütur alametlerini 
kola~ sezmek ve seçmek mümkün
.dür. 

Madam Simpson bütün gününü sa
londa bir divanın üzerinde yan uzan
,nı.ş bir halde geçirmiş, gazeteleri oku-
1muş, ve yanıbaşında duran telefoni'a 
,konuşmuştur. Ancak öğleye doğru, ye
,mek saionwıa int:niş ve yalnız omletten 
,bir parça yemiştir. Sonra bahçeye çık
p:u.ş, çdk sevdiği güllerden bir demet 
~oplamıştır. 

Öğleden sonra da Kanda bulunduğu 
dört günden beri ilk defa olarak siyah 

ve alfıka uyandır- Madam Simpsooun en son resmi 
mış bulunuyordu. Sayfiyeye gelen tir. Yoksa sanıldığı gibi, Madam Simp
pilotlardan gazeteciler, bir şey öğ- sonu muayene etmek için değil. Hem 
renemiyeceklerini anlayınca, villa- Madam Simpson hastalanmak şöyle 
nın etrafında çaI'k çevirm~ler, or- dursun, ufak bir kırgınlık bile geçir-
1.3 hizmetine bakan kızlardan, bahçı- memiştir. Tabiatile, uzun otomobil yol 
vanlardan, işini giicünü bırakıp ta, ge- .culuğu kendisini biraz sarsmıştır. Son 
ce gündüz, Matlrım Simpsonu görmek günlerde içinde yaşadığı fevkalade va
için nöbet bekliyen mütecessislerdPn, ,ziyetler kendisini biraz üzmüştür. İşte 
bu esrarenıriz yolcuları öğrenmek iste- o kadar. Şimdi ise Madam tamamile 
mişlerdi. Nihayet gazeteciler bugün e- normal vaziyettedir. 
mellerine nail o!dular. Madam Sirn.psonun avukatı olduğu-* mu biliyorsunuz. Son boşanma dava

M adam S:mpsonun avukatı Mistn 

Goddard gazetecilere beyanatta 
bulunarak şöyle demiştir: 

cSeyabatimizde hiç bir g?z1ilik yok
tur. Benimle birlikte Kan'a gelenler, 
hususi doktorum Dr. Kirkwoodla katı
bimdir. Dr. Kirk\vood, benim yalnız hu 
susi doktorum de;-•il, ayni zamanda çok 
eski bir arkadasımdır. Bazı sebepler
den dofoyı tayyareye binmeme ash mü 
saade ctmiyen doktor, bu sabah, iş ica
bı ve mallım ~erait ve vaziyetler yüzün 
den ömrümde ilk defa olarak tayyare
ye binmem icap edince, kendisi de ba
na refakat edeceğini söyledi. Bittabi 
ben reddedemedim. Buraya, yani Ka
na sırf benim tayyare işim için geımiş 

larını da ben takip etmiş.im. Şimdi de 
pazı diğer meseleler hakkında kendisi-
Je görüşmek lazımgeldi. Ve kendi.sile 
jcap eden müzakerelerde bulunduk. El 
bette ki bu meseleler nedir diye sora
caksınız. Bunları ifşa etmekte •mazu-
rum ... > 

Filhakika, Mister Goddard, cdiğer 

bazı meseleleri> görüşmek üzere, villa
ya gelmiş ve Madam Simpsonla tam 
ikı buçuk saat konuşmuştur. Bu arada Madam Siınpsonun avukat Goddard 
katibi,, otelıde telefon başında bekle-

1 
b" to bil .

1 
·k· . t ·· 

· • · 1 · k ve kapa ı ır o mo ı e ı ı saa suren mış ve aldıgı emır erı açı olan ayrı . . . t 
0 

t 
1 

kta d'" 
. . . . . ,bır gezıntı yapmış ır. r a ı onen 

bır hattan Londraya bıld~rmıştır. şayialara inanılacak ôlursa, birkaç gü-
Şurası muhakkaktır kı, Kanla ~n- ne kadar Kral &lvard buraya gelerek, 

dra arasında cereyan eden bu garıp o-
Madam Simpsona mülaki olacaktı:-. yunda telefon en mühim rolü oynamış-
Her ne kadar Madamın yanında bulun tır. 

Bayram arifesinde 
çarşıda bir gezinti 

-------------------- • ~ * 
Saat,i Salamon e•ki zaman ile bugünleri ıöyle mukayese etti: HE$ 

kiden kıymetli biT taı muayene edip te aakın •ahte olmasın diy~ 
fÜphelenenler, bugün •akın hakiki olmasın! diye endifeye 

düşüyorlar» 

Bayramdan bayrama ortaJa çıkan seyyar şekerciler 
Bayram... Hem de Şeker Bayramı... ben sermayemi kediye yükletmeye ra· 

Yani şekerli, adı üstünde tatlı bir bay- zıyım? 

ram... * 
Tuhafiyeciler faali~tteler. Kundu- Gene Sul'tanhamamında, Porsemai 

racılar faaliyetteler ... Şapkacılar, çan- adlı saatçi mağazasına giriyorum. :Ma· 
tacılar, kürkçüler, gömlekçiler, hatta ğaı.a sahibi Sal.omon D. Levi: 
mücevherciler faaliyetteler. Hele şe- - Nerede? diy'Or, nerede o eski h<; 

1 kerciler arasında, paket sarmaktan, ve vardalar? Eskiden, hovardanın biris11 

ge'lip gidenlere meram anlatmaktan yanında kadınla beraber içeri gire!ı 
lrollarına, çenelerine felç gelenler var- Bayanına: 
mış! - Beğen beğendiğini! diye sorarcl1• 

Hülasa cayram münasebetile bir alış Biz, Bayanın beğendiği malı, fiyatıfl; 
veriştir gidiyor ki sormayın. bile sormadan sar<lırtan hovardalar 

Neden? Bütün millete piyango mu alışa alışa pazarlık etmesini unut~ult. 
vurdu? Herkes, çalıştığı daireden, zam Halbuki o ııamanlar, kıymetli bir ts~ 
mı, ikramiye mi a.laı? Ortalıkta, bir muayene edip te : 
daha bulunmaz bir ucuzluk mu var? _ Aman, sakın sahte olmasın! di)'e 
Hayır. Bunlardan birisi yok. Sadece şüpbelenenler, şimdi el1erine birşe1 
bayram var. Ve öyle adet olmuş ki, bu verilince ~ 
bayram gelince, her.kes, gene bir ka- - Aman, sakın hakiki olmasın! diY'e 
zanlf, fakat beş harcar. İtibarı müsa- l endişeleniyorlar! • 
itse, biraz daha borç alır. Bir aylık na- Bu vaziyet <lahilinde iş olur mu? ES 
!akasını bir günde tüketir, kenarda kö kiden işler böldu da, saat bile satıh • 
şede, ölümlük dirimlik biraz dünyalığı yordu! 
varsa, onun da altından girip üstün
den çıkar. 

Yatağını satar, fakat çocuğunu es -
vapsız bırakmaz. Ev kirasını, bakkalın 
borcunu, kapıcının aylığını vermez, fa 
kat oğlunun harçlığını, . kızının hediye
sini yetiştiriT. Yemek masasmın bom
boş kalmasını göze alir, fakat konuya, 
lromşuya, yarı ağyara tutulacak şeker 
tepsisinin mükellef olmamasına daya 
namaz. 

Bayram bu. Hem de şeker bayramı. 
Yani şekerli, adı üstünde tatlı bir bay 
ram! 

* Sulltanhamamında kunduracı GaliP: 
rı· - Bereket, diyor, tramvay kazala 

na! Kazalar çoğalınca, ahali tramva)'; 
binmeğe korkuyor. Ve bu korku saY, 
sinde, yaya yürüyenler arttıkça, kU~. 
duralar eskiyor da, biz de müşteri )'\J 

zü görebiliyoruz! 

* Sultanhamamında, Halil Ali karde~ 
ler ticarethanesi sahibi : 
~ Şimdi, diyor, kar perakendeciler: 

de. Zaten her sene böyledir bu. :se.~1 
ramdan evvel biııden mal alırlar, şifll 

Cümleye, cümlCmize mübarek olsun. satarlar! 

* ' İşte gene geldi. 
Ben: 
- Acaba, dedim, bu sefer alış veriş 

ne alemde? Ve bu sorgunun cevabını 
ahnak niyetile, muhtelif dükkanlara, 
birer birer girip çıkmaya koyuldum. 

Bu kararı verdiğim sırada, Sultanha 
ınamındaydım. Ve rastgele ilk ittiğim 
kapı, manifatura tüccarı Nesim Nao
nun mağazasıydı. Mağaza sahibi : 

- Fena değil, dedi... Bu seneki alış 

veriş geçen senekinden çok iyidir. 
~yanın pahalı olmasına rağ

men, bayram, satışları gene art
tırdı. Alıcıların yüzde doksanını 

kadınlar teşkil ediyor! Fakat biz, bun
dan hiç te memnun değiliz. Çünkü, ka
dın pazarlığının müthiş birşey olduğu 
nu anl'ayabil:meniz için, bu tezgah ba
şında iki saat çalışmanız kafidir. İnsan, 
çelik ciğerli olsa, iki saatte. verem olur. 

Onlara mal beğendirmek bir muci
ze. Yarım metro basma almak için, dilk 
karon altını üstüne getirirler. Ondan 
sonra da, asıl mesele, yani fiyat beğen
dirme meselesi gelir. Buraya, tam akıl
ll bir adam getirin. Bir kadın müşteriy
le yarım saat pazarlığa girişsin. Eğer 
kafasında bir dirhem mantlk kalırsa, 
--··························································· 
makta olan Kralın hususi mabeyinclsi, 
Kralın böyle bir niyeti olmadığını söy
lemişse de, polis lazımgelen tedbirlmi 
almış, Kan ve Marsilya tayyare mey
danlarında ha-zırlık yapılmış'tır. 

* B ilinen bir şey varsa, o da Madam 

...Simp.sonun Noel yortusunu 
Kanda geçireceğidir. 

Eminönünde Nimet gişesi sahibe51 
Bayan Nimet : ef 

- Şimdi, diyor, bayram yüzünd o' 
bilet satışlan da arttı. Hcnkes eşine d gD 
tuna bayram hediyesi olarak piv::ırı 

1
, 

bileti veriyor galiba. Düşünün ki, )'le' 
başı biletleri daha şimdiden bitti. fl

1 diyelik bilet alanlar, hallerinden be,, 
oluyorlar. Aldıkları biletleri, nurnar f 
!arına bakmadan zarfa koyduruyorl9

1
, 

Galiba, kendi ellerile seçip hediye e~ 
tikleri biletlere büyük bir ikramiye ç~ 
ması ihtimalini düşünüyorlar ve o t e' 
dirde, üzülmekten kurtulmak için, ~ 
diye ettikleri biletlerin numaralar 
bilmemek istiyorlar! I' 

Kapalıçarşıda, oyuncakçı ve ıtri)'11 

çı Sadrettin Kotay Aykotoğlu: ~ 

- Şeker bayramlarında, en fazla JC' 
yapabilenler bizlerizdir. Fakat ma8 

sef, çocuk oyuncakları çok pahalı.,, O' 
Çünkü memlekette yerli bir te.~ 

yuncak fabrikası yok. Herşey A vrll~ 
dan gel'iyor. Bize kalsa da, Avrupa ~P 
öteberi getirtmesek, çocuklara f:) 9~ 
Sultan oyuncakları satacağız. J{ı.ırs tV 
düdükten, dümbelekten, kaynana ıııf., 
tısından başka satacak oyuncak buııı 1~ 
yacağız. Halbuki, zamane çocukt:ır1# 
böyle oyuncaklara baktıkları bile )'~ı· 
Şimdi hepsinin gözü, topta, tüfek~e, 
lıçta, tabancada. .Je' 
Kız çocukları bile, kız gibi bel>e;o 

re, teneke tankları, topları tercıh 
yarlar. 

Güldüm: 
- Desene artık çocuklar bile tl

1f · 
tüfekle oynuyorlar! f~ 

Selim Tc• 
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~n Posta ,, nın resimli zabıta hikayesi 1 

Elmas hırsızı T ranser 
Meşhur elmas hırsızlarından Tran

ser çok sıcak bir temmuz akşamının 

saat yedisinde Kitinin kapısını çaldı. 
Genç kadın kapıyı açtı. Transeri içeri 
a.b.rken' cgeç kaltluı, değil mi? .. Nasıl 
herşey yolunda ya ... • dedi. Sonra gü
lerek ilave ettk cBunlar da zahmetin 
müikafatı, demek?> 

* Transer, cEvet, mükafat!• diye cevap 
verdi. Ve alnında toplanan terleri sil
di. 

- Ama da sıcak ha! Çok yoruldum. 
Ver oradan soğuk birşey de içeyim ba
ri!> 

Kiti Transerin çaldığı şeyleri, kayıt
sız bir tavırla ceplerine tıkarken: 

- Kolay! dedi. Sen sakın eldivenleri 
ni çıkaıırna. Müfettişin buraya da par
mak izi arayacağım diye burnunu sok

•Donanma pliyora filminden bir görü nüı .işte Bahriyeliler• den güzel bir sahne 

· "Türk,, sineması 

masına hiç te razı olamam. Hatırlarsın de odaya girdi. Transer memnun bir 
ya ... Geçen hafta buralarda dolaşıyor- tavırla gülümsedi Eldivenli eliyle bar 
du d dagı-nı havaya kaldırdı .. cŞerefine gii' omuz.. 

[HAFTANIN FiLMLERi 
.. Sakarya ,, sineması 

Donanma geliyor ••. 
Oymyanlar: Ruhi Keler - Dik Po • 

'9el 
Mevzuu: Amiral Rişa.r Melvilin oğ

lu Dik bahriye mddebinde talebedir. 
Amiral oğlunun da bahriyeli olmasını 
arz.u ediyor ise de ilik hiç te bu arzu -
da değildir. Donanma (Nevyork) li -
rnanına geldiği zaman Dik, çok güzel 
ve kıvrak bir kız olan June ile tanı -
Şıyor ve ona aşık oluyor. 

Bol şöhret ve paraya sahip olan Dik 
Şımartılmış ise de aile gururu onu faz
la münasebetsizlik yapmaktan mene -
diyor. Babası imtihanlara &irmek ce -
saretinden mahrum olduğunu ve bun
dan çok teessür duyduğunu söylediği 
Vakit hiç düşünmeden imtihanlara gi
riyor ve muvaffak oluyor. Fakat gene 
bahriye mesleğinde karar kılmak ni
~linde değildir. Mektepte, ne yapa
cağını, ne yaptığını bilmez bir halde 
herkesten uzak ve münzevi bi,r halde 
Yaşamaktadır. 

Dik mektEbin son sınıfında iken do
nanma büyük manevraya çıkıyor. Ma
nevra esnasında makine dairesinde 
Vukua gelen şiddeıt.Jıi bir infilak neti -
Cesinde arkadaşı Foka yaralanıyor ve 
baygın bir halde yere düşüyor. Dik 
hunu görünce arkadaşııu kucaklıya -
tak hemen güverteye götürüyor. 

Kaza Dikte vazüe, vatan sevgilerini 
Uyandırıyor. Artık Dit herkes tarafın
dan sevjlen, filonun hakikt bir kahra
manı oluyor. Ve güzel June ile tatlı 
bir aşk hayatı yaşamağa başlıyorlar. 

"Ölüm 
tacirleri,, 

Silah fabrikalarının faaliyeti günün 
en mühim meselesidir. Silah ticaretha
tıeiıerine dair çıkarılan gazeteler, mec
mualar, röportajfar, anket~r kapışıl
l'nakt:adır. Büyük bir Amerikan film 
~urnpan.yası bu pek mühim mevzua da 
lt b.~yük bir film hazırlamıştır. 
. •Olüm tacirleri• namını taşıyan bu 

fi.1ıtn muazzam bir eserdir. Film mulı
:eHf memleketlerde zulnır eden ihtilal 
erin, kargaşalıkla~ hatta harplerin 

be.p bu fabrikatörlerin eserleri olduğu 
tıu göstermektedir. 

•Ölüm tacirleri• filmi teknik noktai 
ti.azarından bif' şaheser sayılmaktadır. 

n.lmin prodüktörü olan Schaff Mau
~ silah tacirlerinin rnüıt.hiş karlarını 
~esbu eylemek arzusile bu filmi vücu-
1.1e getirmiştir. 
<'\.Bu film.de: İngnteredeki Vikcrs 
~rnstroug, Fransadaki Schneider, Cre 

t, Çekoslovakyadaki Skoda, Alman-
~dakJ ~rupp, ~a~nya~ Mitsui fab 
t .a~a_:ı , şubelerı, ıdare ettıkleri sonsuz 
~kılatlar canlı bir surette gösteril
.. 1e.ktedir . 

F'i! . be mın mevzuu ciddi olmakla bera -
d r çok mikdarda Amerikan propagan a:; ıkarıştınlrnıştır. 
hUt~nu kısaca anlatalım: Avrupanın 
bk un devletleri harıl :harıl harp hazır 
let~arı görmektedirler. Muhtelif dev _ 
le :r arasında harp şfddetli bir suret-

evam etmektedir. Amerikan Reisi-

• 
sıneması "Melek,, 

Parisli Şantöz .•• 
Oynıyanlar: Marta Egert - Jorj A· 

leksandr. 
Mevzuu: Harbi umumi esnasında al

tı İngiliz zabiti Ypresde bir şatoda be
raber oturuyorlar. Boş vakitlerini 
gramofon çalmakla geçirmektedirler. 
Gramof.onun bir tek plağı v~rdır. Bu 
-plak Fransız şarkıcısı Gloria Dölo -
mar'ındır. Zabitlerin altısı da tanı -
madıkları bu şantöze gönül vermişler
dir. En fazla ~ık olan yüzbaşı Vins -
bürydür. 

Bir müddet sonra harp hitam bul -
muştur. YüZJbaşı Vinsbüry ölü sam! -
mıştır. Bazı ailevi esbap dolayısile ken
dini ölü bildirmiştir. Yüzbaşının şan -
töze karşı olan aşkı günden güne art -
maktadır. Zabitlerin bulunduğu mın -
takada büyük bir konser vermeğe ge
len Matmazel (Gloria) yüzbaşı tara -
fından Ypres şatoouna davet ediliyor. 
Yüzbaşı, kadına kendi ismini söyler. 
(Gloria) onun yüzıbaşı Vinsbüry ol -
duğurıu hemen anlamıştır. Her ikisi 
blı'birlerini büyük bir aşkla sevmeğe 
başlarlar. Bir ~k vak'alardan sonra 
yü2lbaşı ailesi ile barışır ve Gloria ile 
beraber yaşarlar. 

Parisli Şantöz filminde Marta Egert ............................................................ 

İşte Bahriyeliler ••• 
Oynıyanlar: Cems Kap.ıey ile Glo

ria Stüarl. 
Mevzuu: Çesti adında sivil bir işci 

bir harp gemisinde çalışmakta iken 
Bif isminde bir zabit ile kavgaya tu -
tuşur. Zabit vazife halinde bulundu -
ğundan mukabelede bulunmuyor. O 
alkşam bir baloda buluşuyorlar. Çesti 
dostu Gladis ile dans ederken Bif geli
yor ve kızı dansa davet ediyor. İki 
düşman sokağa kavga etmeğe çıkıyor
lar. Bu sırada (Gladis) (Çesti) yi dan· 
sa çağırıyor. Faıkat zabitten mükem -
mel bir yumruk yiyen (Çesti) davete 
icabet edemiyor. Onun yerine Bif ko -
nuyor. Kızla dans edi)ror ve milila -
bakayı kazanıyor. Kız (Çesti) ile ılay 
ediyor. (Çesti) intikam almak hev~ -
silıe bahriyeye yazılıyor. Tesadüf onu 
Bifin evine emirber neferi yapıyor. 

( Çesti) gemide bulunduğu sırada Do
roti adında güzel blr kızla tanlflyor. E
ve davet ediyor. Bu sırada Bif geliyor. 
(Çesti) kaçmağa karar veriyor. Bif .ile 

* zelim!• diye haykırdı. 
Transer, bir iskemleye çöktil. Bugün cBu ikramın cihana bedel!> 

öğleden sonra hayH çalışmıştı!.. Stagor Suç ortağının bardağına kendi bar-
da Leydi Notvanııı annrtunanına, su dağını dokundurarak, mukabele eden 

r- Kiti: borularından tırmanarak çıkmış; Ley-
di, misafirleri ile yemeğe ininceye ka- ~ Şin:'1i beni ~l~! de?i. ~abıtan.ın 
dar, yüzü koyun bir köşede sinerek senı .. takıp. etmes~ ihtımalı .. yuzde y.uzl 
beklemiş, sonra yavaş yavaş yatak 0 _ .Hatt~ ben~ ~ıme d~ .duşeceklerın~ 
dasına girerek dünyaca meşhur Noko· yem.ın edebıl'irım. Ben ıkı yalancı şahıt 

. buldum. İcap ederse saat sekize kadar 
- başka yerde olduğuma şahadet ed .. cek 

Jıer. O zamana kadar da şu cicili bic:li 
1 şeyleri giz.1eyecek bir yer bulururn el
. bette! .. • 

1 

Tr-.m;w, bağırdı: . 
- ~ınla yaşa! Ver oradan bir ka

"':'i4i~'""'""'.: , deh daha güzelim!..• 

* Beş dakika sonra, iki ahbap ça\ uı; a· 
partunandan çıktılar. Tam zamanm.Ja 
çıkmışlardı. Çünkü onlardan beş d:ı!d 
ka sonra polis müfettişi elindeki may 
muncuklarla Kitinin apartımanına gi-

1 riyordu. Müfettiş derhal taharri~ ata 
/ koyuldu. Masadaki bardakları görü•,ce 

kavga ediyor. Ve ağır biır hapis ceza - _ 

gevrek .gevrek güldü, ve üzerle'"mde 
parmak izlerini aradı. Kitinin tedbir
leri fayda vermişti.. Bardakların ustun 
da kadının parmak iz.lerinden b...ı~ka 
iz bulamadı. 

Mademki ne müfettiş, ne de muavin 
leri Kitiyi apartıınana girerken veya 
oradan Çlkarken görmemişlerdL Nasıl 
oldu da onun o saatlerde başka bir ye1 
de bulunduğunu şahitlerle isbat eun°si 
ne rağmen faka basmadılar da hak~kt 

sı giyiyor. (Çest.i) artık önüne çıkan lın 
1 ·1 k l·~-'·ted' a·· .. b. . ,vat e as arını çalmış, gene ayni yol-

ı e avga ey t::ııft:.A ır. unun ırın - dan ölüm ~·hlik ini - ı--"" ın· 
d h ı1s teş 1 b. b t . ı.c es goze a aı- ıp 
_ e eı:. n~ a 8 a an ır .a~ ~~ • ıSIVışmıştı. Bu arada hararetin gölgede 
gının uzerıne atılıyor ve ateşı sondu - 40 olduğunu da söylemeyi unutmıya
rüyor. Madalye alıyor ve bir kabili hm. 
sevk balona naklediliyor. Orada iyi 
vazife görmeğe başlıyor. Bir manevra
da bakma tayfalar asılı kalıyorlar. 

(Çesti) bunlan kurtanyor. Kurtardı · -
ğı adamlardan birinin Bif olduğunu 
görünce şaşırıyor. Nihayet barışıyor -

* l;ursız ile beraber suç ortağını da yaka. 
Kiti elinde bir tepsi, tepsinin içinde ladıl&t w mücevherleri ele geçirdiler. 

cin, turunç şerbeti, 80da ve frijiderden ,Bu sualin cevabını veremezseniz ı 3 ün 
henüz alınmış -buz ımçaJan olduğu hal ci sayfamıza bakınız! 

lar ve Bifin kız kardeşi güzel Doroti 
ile evleniyor. 

Kaza gapmıgan 
Şoförlere .flinema 
Bileti veriyorlar 
Amerika müttehit cumhuriyeti hu -

dutları dahilinde bulunan Milvaukee 
eyaleti valisi şoförleııin belediye niza- 1 

matma günden güne daha fazla ria -
yetsizliık göstermekte olduklarını ve 
cezalar tertibi ile bunun önüne geçile
miyeceğini anlıyarak yepyeni bir usul 
ihdas eylemiştir. Bu usule nazaran bir 
hafta zarfında seyrüsefer nizama tına 
tamamile riayet eylemiş olan şoförlere 
iki sinema bileti verihnektedir. 

Valin·in bu hareketi şoförlerin pek 
Ziyade hoşlarına gitm!ştir. Sinema bi

Fakir çocuklara bayramlık 

Dün Kızılaym siydir diii yavruJar bir arada 
Kızılay Beyazıt nahiye tubeai dün 

letlerini almak için cwnartesi günleri 
belediyenhı önünde sıra bekliyen şo - dirmiştir. 
förlerin sayısı haftadan haftaya art -

öğleden sonra 150 yoksul çocuğu giy· 

makta imiş!.. Çarşı Kızılay nah.iye tubeai de 600 
,_, ______ ..... _______ çift ayakkabıyı 3 üncü mektep, Haa-

cumhuru tam bir bitaraflık taraf tarı- r , 
1 

köy Musevi mektebi, Balat Müsevi 
dır. AmerJkan halkı Cumhurreisinin 
siyasetini tasvip eylemektedir. Fakat o
rada bulunan w silah tacirlerile temas 
ta bulunan bankerler, politikacılar, ga
zeteciler Amerikanın dahi harbe katıl 
masnu arzu etmektedirler. Bunlara 
(Kurşuni gömlekli aJamlar) denilmek 
tedir. Bu oemiyet azaları ....... "lhurrci
sini kaçırıyorlar. Birçok vakalardım 
sonra Cuınhurreisi yeniden ortaya çı
kıyor ve memleketin harbe atılmasına 
mani oluyor. 

Haftamn sinema program arı _,_ eh. c-_J·k Er . k , mcxt ı, eoı paşa menı me te 

Bayram Haftası 
Türk : İşte bahriyeliler ... 
Yıldız : Aşk serabı. 
Saray 
Melek 
İpek 
Sümer 

: Kızıl Korsan. 
ı :earisli Şantöz. 
: Çölde bir Türk genci. 
: Bay Tekin Meçhul 

Dünyalarda. 
Sakarya : Donanma geli or. 

Anadoluıhisarı ilk mektebi, Sa.mat) 

Rum mekte!h~ 17 inci mektep, 26 ıncı 
mektep, 28 inci mektep, ve 24 üncü • 

mektep talebeleri arasında 

fakir çocuklara dağıtmıştır. 
bulunan 

---·-·--····-····-..... ·-··-----·-
Yurttaş: Yerli malı kullanmak 

ekonomidne kartı bore11111udar. taiydirilen iki yavru 
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EKONOMi 1 

Kambiyo ve Zahire 
Borsalarında Vaziyet 

Almanlar ve Sovyetler tiftik alıyorlar 
1: gün evvelisine kadar Merkez 1 radan muamele görmüştür. 

Bankası e5hamı 85 liraya satılıyordu. Kuşyemi piyasası sağlam gitmelc.tc
Gcçen hafta iptidalarında muameleler ldir. Almanyaya tonu 129 liradan sa -
yavaş yavaş artmağa başladığından fi- tışlar yapılmıştır. Şehrimiz piyasasın -
atlar da yükselmi{I ve haftanın son gü- da % 2 analiz 12-12.50 kuruş aralarm
ııü 90 ltraya kadar alıcı bulunmuştur. dadır. 

Anadolu grupu tahvilatına da az çok TIFrlK : Durum büsbütün ehem -
taleb vardır. Obligasyonlar 41.2:>, mü- miyet kesbetmektedir. Mevsim ipti -
messil 44.15. hisse 24.:iO lirada kapan- dasınclanberi Almanlar büyük mikdar
mıştır. da ve mütemadiyen mübayaatta bu -

Ünitürk tahviilatında ehemmiyetli lunuyorlardı. Son haftalar içinde Sov
bir değişiklik olmamıştır. Birinci ve i- yetlerin de mübayaata başlaması pi -
kinci tertipler arasındaki fİci.t farkı git- yasayı büsbütün yükseltmiştir 
gide azalmaktadır. Öğrendiğimize g(ire lstanhul ve A • 

Hafta sonunda Ünitürk tahvilatının nadolu depolarında ancak yedi, sekiz 
bir.inci kısımları 22. 72, ikincileri 21.33, bin bal ye kadar tiftik kalmıştır. Sen~vi 
üçüncüleri de 21.25 liradan kapanmış- istihsalatımız 50 bin halyc kadar tut· 
tır. maktadır. Geçen senelerden biriken 

Zahire Bonuında stoklar da bu yekuna ilave edilirse bu 
BUGDA Y : Piyasa kararsız ve yük· satışların ehemmiyeti bir kat daha te -

selmeğe mütemayildir. Bu yükseliş harüz eder. 
bilhassa hafta nihayetinde d3ha fazla - Geçen hafta Sovyctlcr 100 ton ka • 
faşmış ve müvaridatın artmasına rağ- dar tihik mübayaa etmişlerdir. Bazı 
men Hatlar on para kadar yükselmiştir. tacirlerle temas ettiklerine bakılırsa bu 
Durum sağlam addedilmekte ve yapı- işlerin devam edeceği kuvvetle tahmin 
lan ihracat ta terfie amil olduğu zanne- olu9maktadır. 
dilmek.tcdir. Ankara, Polatlı malları 1 :)2, Kasta-

Yumusak buğdaylar 6-6.15, ıekiz monu 145, oğlaklar 145-150 kuruştan 
on çavdarlı !:>eyazlar 5.30-6. 1 O, ıert satılmıştır . 
.buğdaylar 5.38-0.10 paradan satılmış- Y APACI : Almanlar mübayaatına 
tır. · eskisi gibi devam etmektedirler. Al • 

ARPA : Buğday piyasası gibi mü - manlar bilhassa Trakya mallarını ter
temevvüç gitmektedir. Bir aralık fiat- cih ettiklerinden fiatlar da yükselmP-k
larda gerileme alameti görülmüflC de tedir. Geçen hafta satı~ fiatları 78 ku· 
sonradan gene eski aeviyesine yak.laf - ruşu bulmuştur. 

mış ve hafta nih~etinde 4-t.5 para- Sovyetler de bir hafta içinde 1000 
elan satışlar yapılmıştır. A1manyaya fü- balye kadar yapağı mühayaa ettiklcrin
racat devam etmektedir. den piyasa bir kat daha kuvvetlenmiş-

Mısır üzerine ehemmiyete değer iş- tir .Sovyetler daha fazla işlenmiş A -
ler olmamıştır. Sarı Trakya malları çu- nado)u maJlarım almaktadırlar. Müba
vaflı 4-4.5, Adapazarı malları 3.38 pa- yaa fiatları da 60 kuruştandır. T. G. 
ıc:w:=-

1 

1937 YILBASI 
Hava Kurumu Büyük PJyangosu 

BÜYÜK. iKRAMİYESİ 
( 500.000) Liradır. 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000 

50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle ( 400.000 l'I 100.000 ) 
Llralıll lld atet mlllllat vardır. 

ll•tltle Ylllt• lecell 1apdacutır. 
BUetıer : ( 1,5), (5) we ( ıo) Liradır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız." -............................................... ... 
BANKA KOIERÇiYA~ 

iTALYANA 
Sermayesi IJret 700 ooo.aoo 

İhtiynt akçesi Liret 1'1,7•,IH,ll 

Merkezi İdare: MİLANO 
tıaı,anın bqlıca fetdrlerinM 

ŞUBEI.ERI 
İngUtere, lmçre, ATU.Stu.rya, lılua

ristan, YUIQS1ayYa, Romanya. BQl. 

garistan, Mı.sır. Amert.Jı:a Cemahlrt 

Mut.tehldest. Brezilya, em. urucua1. 
Arjantin. Peru, Etn.tör .,. 

Kolwnblyada 
Affiyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddeat KaratöJ 

Palas <TeJer. «Mı 12/3/t/5> 
Şehir dahillndeki acenteleı- : 

İstanbulda : Alatemclyan hanında 
Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyot -
lundn: İstikHl caddesi Telef. t104e 

İZI\IİRDE ŞUBE 

8011 Posta 
:Yer.batan, Çatalçefme IOkak, 2S, 

İS'IANBUL 

hAn flatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine ıöre bir santim ilin 
fiatı şunlardır: 

Bablfe : 1 - Mt tur~ 
• :1-151 it 

• :1-ZM 1t 

• : C - lM • 

Diler 7erler : - • • 
Son sabile : - JI • 

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

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

....................... ., ------------------------= 
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BiR ELEl<TRiJ< ALETİ EN lARİF. EN l<IYMETLİ HEDİYEDİR 
BAYRAM ve YILBAŞI MÜNASEBE TİLE PEŞİN SATIŞ İÇİ!V 
YALflll- lincı KANUN AY! rARFINDA HUSUSİ TENrİLAT 

• • 
VEl?EFltf fA Ti/ FIA TLAR/1'1 iZ: 

·' 
UTULER S 

.50 
OCAKLAR 

3.$0 
BUYOTLAR · 

6.50 
Ekmek kızartma 
al elleri · 5. 5 o ,. 
PLONJORLER: 

2.60 
Sof kurutma aiti/eri: 

13. 
Aqr1/orı teskın eden 
elektrikli yasııl:l~a 

7. 50 
SAATLER: 

9. 
CEZVELER: 

3. 90 

/ . 

SATiEoE 

·SOBALAR: 
Lf.5() 

ÇAYDAfllll<LAR: 
12.50 

SEMAVERLER : 
30. 

MASAJ alefleri: 
38. 

YUMURTA (IRPMA 
NAK] !f f LER İ: 
. . ~.50 

ELEKTRll<ll TRAŞ6 AY/fALAR/· 

• 

1.İRADAff 
!Ti BAR Eh 

VERESiYE SATIŞ 
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,f 
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I 

• 
~~ 
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.iON POSTA 

12 - 18 Birinci Kanun Ulusal Tasarruf Haftasıdır. Kumbaralar 19 Birinci 
Kanun Cumartesi günUne kadar Bankalarımıza getirilerek açhnla
caktır. Biriken para tasarrufa olan bağlılığı göstereceğinden bu hafta içinde 
mümkün olduğu kadar para biriktirmek h~r Türk için ulusal bir borçtur. 
- - - -----------------------------· 

TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI 

Sayfa 11 

-
Dahiliye Vekil etinden: 

1 - Vekalet ihtiyacı için almacak 350 ton kok kömürünün mübayaui 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur. 

2 - Eksiltme 21/12/936 pazartesi günü aaat 15,30 da Ankarada Ye
nişehirde Vekalet binasında toplanacak gabnalma komiı_xonunca vaDıla
caktır. 

3 - Muhammen bedel 10,500 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 787 lira 50 kurustur. 
5 - isteklilerin buna dair olan fBrbıame~i V ekilet Levazım Bürosundan 

alabilirler. 
6 - isteklilerin 21/12/936 ıünü saat 14,30 za kadar teklif mektuplari

nı aatınalma komisyonu reisliğine vermeleri ve makbuz almaları lazımdır. 
7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarda yazılı saatte 

Reisliğe gelmit bulunması f&rttır. Postada olacak gecikmeler muteber de
iildir. ((1988n «3413)) 

Teminatlı: 411---------... ---.. 
ARLON 

Saatlerini Her yerde arayınız. 
- - - - -- - ~------------------ ----- ' 

Urfa Vilayet Daimi Encümeninden: 
Memleket hastanesi için alınacak H 1300» lira muhammen bedelli << 170» 

kalem ilaç 28/11 /936 (Ününden itibaren yirmi bef gün müddetle açık ek .. 
siltmeye konulmu~tur. ihale 22/12/936 Salı günü saat «14» de yaptlacak
br. isteklilerin müfredat listesini görmek için lstanbul Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Müdürlüğüne, pey :sürmek için de % 7,5 depozito akçesile UrfaVi
liyeti Daimi Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. «3572n 

GOMENTAL 
Nezle ilacı 

Nezleyi Gripi 
derhal geçirir. 

Her eczanede arayınız • 

-

...___ ___ ~~------------------~--------------~~ ~--------ııım~.~.------~-........ -...... ~ 

l<A5E 

NEDKALMiNA 

Profesör K. Kömürcamn 
Modern ve herkese elzem kitapları 

K.'1. 
Ameli ve tatbiki )ı.a111biyo lS 
Yeni muhueb. uınıll 
Ticari malumat .e ba.lı:aeılık 
lktiut ilmi 

122,.SO 
ıos 
87,.SO 

lhti ... mulıaı1e\M!Jeri (tirk•t, ıHayi, 
ıiraat, banka) l7S 
Ticarr Ye malt heaap l .ı kı1Jm 70 
Zihni lıeaap kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri (Jeal :rakam) S6 
Yeni hesabı ticari (mufuaal Ner) 200 
Mali cebir (mikra:r. Ti ıirorta b-pları) 100 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitabevi 
(765) --------------

Son Posta Matbaaaa 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

&AHIPLERI ( A. Ekrem UŞAKIJGIL 
ı S. Raiıp BM'iÇ 

Istanbul 
ğünden: 

Universitesi Rektörlü-

. 1 - Dit tababeti mektebindeki açık asiatanlıklara ve: 

2 - Tıp Fakültesindeki Laborant namzetliklerine istekli olanlariııı 

prt1an öğrenmek üzere Tıp Fakültesi Dekanlığına müracaatları. 

«3595)) 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
--

Şeker bayramına tesadüf eden birincikinunun 15, 16, 17 ci Salı, Çar. 
pmba ve Pertembe günleri Haydarpap - Kadıköy • Adalar - Anadolu .. 
Yalova hatlarında Pazar tarif esi tatbik olunacaktır. ( 3584) 

~~~~~~· -----
İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

Gfhmük Salıfmdanı Safi 7500 kilo terit halinde Zivana kağıdının aati

fl Kurun ıazetetinia 10/12/936 tarihli nüıhasile ilin edilmiftir. «3515» 
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Kazların ele verdiği iki hırsız 

SON POSTA 

"Beyanat yasağı,, 
Ekseriya yanlış 
Tefsir ediliyor 

(Baş tarafı 6 mcı sayfada) 
Bu bitip tükenmez misallerden de 

anlaşılmaktadır ki, verilmesi menedi -
Ali Rıza ile Hasan isminde iki kafadar bir apartıman len şeyin mahiyeti tamamen meçhul -

bahçesinden kömür çalarken kazlar bağırmıya başla- dürBir hatır sorgusunun cevabı dahi 

rnışlar, etraftan koşanlar iki ahbabı ele geçirmişlerdir dahil olm~ üzere, memur ağzından çı-
1 h k 1 kan her keliım beyanat .farzolunmak -

Tepebaşında bir hırsızlık vak'ası o - "sinde bir ay apse mah um edi miştir. 
tadır. İster misiniz, yakında, kendi ~ 

muştur: Karaköyde F ~tma isminde bir ka- sinden bilet istiyeceğirniz her hangi 
Tcpebaşında Tozkoparanda Recep dının para çantasını yankesecilik su- bir kişe memuru: 

~partımanının bahçesinde kiracılardan retile çalmak isteyen sabıkalı Mihal _ Beyanattır, veremem! cevabını 
Eteme ait antrasit kömürlerini çalmak 

1 
cürmü meşhud halinde yakalanmış ve yapıştırsın! 

maksadile Hasan ve Ali Rıza isminde ikinci sulh ceza mahkemesince 5 ay ister misiniz yakında; kendisinde:n 
iki arkadaş geçeın gece apartımanın 25 gün hapse mahkum edilmiştir. Her alacağımızı istiyeceğimiz borçlu bir 
arka duvarının önüne gelmişlel" ve Ha- iki suçlu da derhal tevkif olunmuşlar- memur: 
san, Rızaya omuz vererek arkadaşının dır. - Yağma yok Beyanat menedildi! 
içeri girmesini temin etmiştir. Rıza kö- Ustasıntn mahnt çalan çırak diye kapıyı suratımıza çarpsın? 
ıniirleri teker teker bahçeden dışarı fır- Ve ister misiniz yakında, memurlar, 

k T ahtakalcde tornacı İsmailin çıra- gazetecilerin her dileklerine cbeyu -
!atmış ve Hasan da dışarda arka so aı-

ğı Mustafa dün akşam saat 11 de kol· nab adını taksınlar da, kendilerine u-
ğın karanlığından bilistifade bunları tuğunda büyük bir b<>hça ile dükkan- mumi ve ebedi boykot yapılmış birer 
)anındaki küfeye doldurmuştur. Ya- dan çıkarken bekçi tarafından yakalar.• suçlu haline düşelim? 
tım saat kadar bu mahirane ameliye k l Bence bugüııkü vaziyete bakınca, bu mı~ ve o tuğunun altındaki yorganın 
devam etmiş fakat tam küfe yarıya ka- endişeleri mübalağalı savmak ihtimali içinden 25 tane keser sapı çıkmıştır. J 

dar dolduğu sırada bahçedeki kazlar l\fuatafa bunları bir müsterinin evine mevcut değildir. 
ürkerek bağırmağa b~lamışlardır. Bu ' Ve verilmesi memnu olan beyanatla 
münasebetsiz kazların haykırması işi bgÖhtÜrdüği\nıÜ S~lyblemişse del erteldsi wsa- Yerilmesi meşru olan «mi.İ·la'kat», ciza-

b k .. .. l . h"b" Et b h a ustası smaı unun ya an o ugu- hat», c.malfımab arasındakı· büyük ozunca omur erm sa ı ı em a - . . . .. . 
k b h d b. k lt .. nu ıddıa etmesı uzerıne çırak Mustafa farklar resmen tasrih, ta:vzih edilme _ 

çeve çı mış ve a çe e ır ara ı gor- h zl k d .. dd . 41 .~ ~- .. B .. . d h l d"· ırsı ı suçun an mu eıumumı ıge dikçe gazetecilik mesleğinin ruhu sa -mustur. unun uzerıne er a ıger k .1 . . . • 
1 • l h b . h b' l"kt sev edı mıştır. vılan istıhbarat kolu, felce ugrnma!< 
t:omşu ara a er vermış, ep ır ı e 4 .. .. hk · d I ~ hlilk · d k t l kt Bu 

1 
k k uncu ceza ma emesın e yapı an ,..e esın en ur u amıyaca ır. 

r.par~ımanın .yanı~dan d~aşara . ar ~ duruşma sonunda Mustafa 2 ay hap,,e korkuyla dır ki, bu beyanat yasağ;nı 
sokaga ge~mışlerdır. Buraya geldıklerı mahkum edilmiştir. çıkaranların; bu yasağın mahiyetini 
zaman Alı Rızayı duvarların parmak- Z b I h k d M . tasrih eden bir cbeyanat• vermelerini 
l.kları üzerinde bulmuşlar fakat diğer a I aya a arat 8 en OIZ bekliyorum! Naci Sadullah 
arkadaşı Hasanı bir türlü bulamamış· mahkOm oldu 
lardır. Bu esnada Etem karanlıkta yu- Moiz isminde bir adam 3 üncü ce- İkinci defa ölen ihtiyar kadın 

Amerikanın Arkunsar eyaletinde 
!) 1 yaşında ölen Madam Margaret De
k is' in bütün tan.ıdıkları, akrabaları 
toplanmışlar, ve kadına ikinci bir ce
naze merasimi yapmı~lardır. Modam 
Dekis'e bundan tam 5:~ sene evvel bir 

muşak bir şeyin üzerine basmış, kibrit za mahkemesinde zabıtaya hakaret 
çakarak bunun ne olduğunu görmek maddesinden 2 ay hapse 50 lira para 
is•emiş, kibriti yakınca yerde boylu bo- cezasına mahkum edilmiştir. 
yunca yatmış olan Hasanı görmüştür. Döviz kaçakçısı 

. Hadisenin muhakemesi dördüncü 
ceza mahkemesinde olmuştur. Şahit
lerin ifadelerile suç sabit görülmüş 
fakat fiil henüz teşebbüs derecesinde 
kaldığı için Ali Rıza bir ay 10 gün hap
se, şeriki Hasan 20 gün hapse mah· 
kum edilmiştir. 

Mahkeme her iki suçlunun derhal 
tevkifine karar vermiştir. 

Dün yalmz iki cürmü meşhucf 
vak'ası oldu 

Cürmü meşhud vak'aları bariz bir 
şekilde azalmıştır. Kanunun tatbikine 
ba !andığı ilk günlerde pazar günleri 
dahi nöbetçi mahkemeler yirmiye ya
kın cürmü meşhud vak'asını muhake
me ettikleri iıalde dün nöbetçi asliye 
,.e sulh mahkemelerine ancak birer 
vak'a sevkedilmiştir. 

Bu vak'alardan biri bir hakaret, 
di~eri bir yankesecilik vak'asıdır. 

T op'hanede gece saat 2 de muvakkit
hane caddesinde bekçi Saide hakaret e
den Niyazi 2 nci asliye cez.a mahkeme-

Süruri isminde bir adam döviz ka
çakçılığı yaptığından üçüncü cezada 
:3 ay hapse l 00 lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

Panamerikan 
Misakı ve dünya sulhu 

Buenos Aires, 13 (AA.) - Sulhün 
teşkilatlandınlması hakkındaki Pana -
merikan misak iki kısımdan mürekkep 
tir: Birinci kısun, sulhün Amerika kıt
asında muhafaza ve idamesi hakkında 
bir misaktır. İkinci kısım Amerika kıt'
ası haricindeki anlaşmazlıklara ademi 
müdahaleyi tazammun eden bir misak
tır. 

daha böyle cenaze merasimi hazırlan
mıştı. 

Dekis bir -hastalığa tutulmuş, ken
disini kaybetmiş, çağrılan doktorlar da 
öldüğünü teyit etmişler, cenaze hazır
lanmış ve tabuta konulmuş, mezara 
götürülmekte iken tabuttan sıçrayıp 

aşağı inmiş. Bu defa artık böyle bir 
sıçrama yapmıyarak mezara götürül
müştür. 

Bir balık istatistigi 
Sümüklü böcek çeşidinden hayvan

ların tam 60 bin çeşit olduklarını du
yan sabırlı istatistikçiler, balıkların 

Yakalanan sarhoşlar 120 bin çeşit olduklarını tesbit etmeğc 
Burgaz adasında Çarşı caddesinde muvaffak olmuşlardır. Bu sabırlı alla-

17 numaralı lokantada garsonluk eden meler ıSayesinde bir morina balığının 
Kumkapıda mukim Artin ile Şehremi- senede 9 milyon yumurta yaptığını ve 
ninde Köprübaşı mahallesinde oturan bir balığın yumurtalarının 7 metre 
Şükrü dün akşam kendilerini bilmeye· murabbaı bir sahayı işgal edecek dere
cek kadar sarho~ olarak rezalet çıkar- cede olduğunu, sardalya balığının bil
dıklarından polis tarafından yakalan· hassa kabuklu hayvanalrdan hoşlandı~ 
mışlardır. ğını da öğrenmi~ bulunuyoruz. 

Birincitetrin 14 

Seylap felaketinden sonra 

Memleketi vakit vakit 
yaslandıran kapital derd 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
duğunu, iki binden fazla evin temelin
den yıkıldığını, beş bin hayvanın ba -
ğıra bağıra can veroiğini ve nihayet 
bu yüzden on binlerce kişinin açıkta 
kaldığını öğreniyoruz. Bu acıklı blan
çoya, civar .köyle~deki insan ve hayvan 
1.ararını ve hele mahsul zararını ek -
}erseniz, Çukurovndn nasıl bir yara -
nm açıldığını takdir edersiniz. 

Çok yazık ki vakit vakit geri tepen 
bu yara, yalnız Çukurovanın derdi de-
ğildir. Yurdun bir çok köşelerinde su
lar müzmin bir dert halini alnuştır. 

Ekseriya toprağın mahsuller yükli.i ol
duğu bir zamanda azıtan sular, mer -
hametsiz saldırışlarile sayısız ocakları 
söndürür, zavallı kCSylüyü bütün bir 
yıl acı ile düşündürürler. Suların boz-

duğu tarlayı yeniden ekmek, köylünün 
bağrına çöken yokluğu karşılama~< çok 
defa bir yıllık emek, ve bir o kada:- da 
zaman ister. 

İleri memlcketleroe bir feyiz ve saa
det kaynağı olan sular, bizde hep birer 
kıtlık ve felaket vasıtası halindedir. 
Köylümüz onlardan faydalanmayı dü
şünmek şöyle dur:sun, bir zarar gör -
memck için daima tedbir araştırm:ık 

kaygusundadır .. ~akat ta~ia:m .. bu ~ü
yük kudretine uç beş koylunun du -

ler, kah korku ile gök yüzüne bak -
maktan kurtardığımız gün büyük b;r 
inkılabı daha başarmış olacağız. Sula
rın vakit vakit ettikleri düşnanlığa 

karşı köylümüzün bugünkü tek tesel
lisi; yakın vakitte hükfunetin bu ~şe 

atacağı adım \'C mutlak surette gös
tereceği muvaffakıyettir. 

Çiftçi 

Feci sahneler 
Adana. 13 (A.A.) - Sıhhiye müste

şarı Hü:nmefün, Vali, Belıediye Reisi 
ve mebuslarımız ve ga1.etecilerden mü
rekkep bir heyet dün atlarla şehir civa 
rında suların kapladığı ve tahribat yap 
tığı yerleri ge1.di. Gezinti üç buçuk sa
at devam etti. Görülen feci sahnelerde 
selin yaptığı muazzam tahribat anlaşı
lıyordu. Şimdiye kadar selden yıkılan 
ye belediye tarafından şehirde yıktırı
lan ederin sayısı iki bini ~l. 

Ölii adedi artıyor 

Bi.ili.in yurt köşesinden, beledi~ler
den Adana seylapzedelerine yardımlar 
devam ediyor. Ölü adedi şehirde elliye 
çıktı. Bu mikdar bugüne kadar cesetle
ri ele geçebilenlerdir. Ankaz altında ve 
su içinde daha birçok ölü olduğu mu
hakkaktır. Gün geçtikçe seylap felake
tinin ç.ok feci sahneleri el'emli ve iç sız 
latan birer sürpriz halinde karşımıza 
çıkmaktadır. 

~üncesi karşı gelebilir mi ki? Tutulan f"' .. _ .. _·-.·.··.··.··.·-.·.··.··.· ... ••••••••••••• ...... _·---.-----.---~ 
setler, açılan hendekler daha ilk ham-

lede yerle bir olur. Buna rağmen ca~ Son Posta 
ve mal korkusu köylüyü yıllardanberı •==~-======"""""'=-----~ 
bu ~e karşı koymak zahmetinden bık- Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

tırmamıştır. 
Yerebatan, Çatalç~me sokak, 2S. 

Dünvanın her köşesinde, azgın deli- , i S TAN BUL 
leri usİandııımaık nasıl bir şahıs i~i ol- ı;•i=-=-==-=----=--------=1 
maktan çıkmışsa suları da başıboş bı- Gazetemizde çıkan yazı ve 

resimlerin bütün hAklan 
rakmayıp uslandırmak ve faydalı bir mahfuz ve gazetemize aittir. 
hale getirmek te öylece bir devlet işi 
haline girmiştir. Bugün tekrar gÖ7..Ü

müze çarpan, yeniden yü~ğimizi dağ
lıyan felfıket karşısında acımaktan zi
yade düşünmek ıztıranndayız. Dü -
şiinmeliyiz ki her seferinde milyonlar-
ca liramızı yokeden sularımıza, kay -
bettiğimiz paraları bir defa vermekle, 
her yıl bir tanesini esir etmek iktida -
rındayız. Memleketin en feyizli kö -

Şelerine verlesen bu müzmin derde 
v .. 

karşı köylümüz dahi fedakarlık gbs -
termeğe amadedir. Düne kadar ken -
disine düşman olan bir suyun, yarın -
dan sonra kendisine dost ve hizmet -
kar olacağı vaadi karşısında katlan -
mıyacağımız vergi bile yoktur. 

Memleketin ..ıirai bünyesinde yap -
mak istediğimiz, ileri- hamlenin belli 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 
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ECNEBİ - _2700 \040 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. - - -
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Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
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Posta kutusu: 741 İstanbul 
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başlı desteği sudur. Geçen bir vesile - ------~-----------' 
ile de söylediğim gibi köylüyü kah ümit 

~:...;:;::=====================c================================•-====-=====-==================================================================ı======================== 

Yazan: Muazzez Tahaln Berkand 

Onunla arkadaşlığımız bu derece 
açık bir mevzu üzerinde iken Ekre -
min kıskanç gözleri hunu bin türlü 
şüpheler altında kirletiyor. 

Asıl korktuğum şey, Özkanın her 
hangi bir şeyden şüphelenmesidir. 

Daha geçen gün bana ne diyordu: 
- Bayan Dalmen, patron sizin ya

aınıza çıktığımı kat'iyyen istemiyor. 
Beni yerimde <gördüğü zaman ne ka • 
dar nazik muamele ediyorsa sizinle 
oldum mu o kadar haşin oluyor. Mut· 

şansında da pekala bunu yapabilirsi -
niz değil mi) 

- Böyle çocukça fikirlere kapılma
yınız canım. Siz Bay T aylanı benden 
evvel tanıyorsunuz. Fakat ben artık 
onun huylarını pek iyi öğrendim. Sa
nırım ki şirketteki memurların birbir· 
lerini ziyaret etmelerinden hoşlanmı· 
yor. Yoksa size de benim kadar emni
yeti var ve her hangi bir şirket 8ırrını 
kendinizde saklıyacağınıza emindir. 

lak::ı şirket esrarını sizden öğrenmek Verdiğim cevap Özkanı tatmin et -
istediğime hükmediyor olmalı.. hal - ti mi bilmem; fakat her halde o gün -
buki bizim işten ne kadar uzak bir den sonra öğle saatlerinde bana gel -
uıevzu üzerinde tatlı tatlı konuştuğu- mez oldu. 
muzu bilse... Zavallı adam,, Ekremle aramızda 

Maamafih, cok akıllı olduğu halde bizimle beraber yaşıyan feci romanı 

B<'y Taylanın böyle garip vesveselere bilse kim bilir neler düşünecektir 1 Fa
diişnıesinc şasmıyor da değilim doğ - kat ben de yoruldum artık. Kendi ken
ll' .. 'L .. Siz c'in:zdeki esrarı başkasına dimle ve onunla çarpışmaktan harap 
SO) lcmek istemiş olsanız büronun dı - oldum. Bazı dakikalarım oluyor ki her 

~eyi bırakıp kaçmak ve dünyanın bir Zavallı Bedia bile benden şikayetçi. tun, kardeşin, kızın, 'her şeyin benim. 
köşesinde tek başıma ekmeğimi ka - - Teyzeciğim, sana ne oldu böy • Bana söylemez misin~ 
ı:anmak için bu diyarlardan gitmek is- le? Beni F eriduna vereceksin diye ba- Bedianın bu taşkın sevgisi brftsm• 
tiyorum. ıŞından mı atıyorsun? Beni sevmiyor pa asabım çözülerek ibir çocuk gi>i ağ· 

Bir ay evvel, gene böyle zayıf bir .musun artık? Zamanlar var ki, bir de- ladım. O, bendeki ıbuhranın geçmesiol 
saatimde, Anadoluda ... madenleri iş- fa olsun, eskiei gibi beni kolların ara- bekliyor, bir şey söylemiyordu. Kana 
letme şirketine bir mektupla müracaat sına alarak sevdiğini görmedim. kana ağladıktan sonra onun boynuna 
edip bir iş istemiştim. Geçen gün aldı- Daha bir sene evvel bile bana bir sarıldım : 
ğım cevapta benim gibi elemanlara ,küçük çocuk muamelesi eder, başımı - Bediacığım, hakkın var. Bu aı • 
şirketlerinin her zaman muhtaç oldu - koltuğunun altına sokar, saçlarımı, rada çok sinirli günler yaşıyorum. Fa· 
ğunu ve ne zaman lstanbuldan uzak- yüzümü, gözümü okşıyarak öperdin. kat bunlar geçecek .. gene eski Mualla 
laşmnğa ve küçük bir kasabada yaşa· Artık sana hasret kaldım. Bütün gün olacağım .. sakın bana bir şey aormal 
mağa karar verirsem şirketlerinin be - sabahtan akşama kadar çalıfıp geç va· Bir gün sana hepsini anlatacağım, fa· 
nim için açık olacağını söylüyorlardı. kit eve ıgeldiğin zaman yüzünde yor- kat şimdi değil. 

Bu cevap birdenbire ceaaretimi kır- gunluktan daha başka bir şey görüyo-
dı. İçimde gizli bir ümitle gene redde- rum. Kendinden geçmiş, dünyadan bık· O gündenberi Bedia bana bir şey 
dileceğimi ve burada ister istemez ka1· mış bir halin var senin... sormuyor amma akşamları yemekle • 
mağa kendimi meCbur bileceğimi bek- Çok nadir günlerde taşkın bir neşe rime i~ina etmesinden, gizlic.e dadıma 
)erken bilakis buradan başka bir yer- ile eve geliyorsun, fakat o neşende de yaptığı tenbihlerden beni bir hasta gi· 
de çalışmam imkanı olduğunu öğre - anormal bir hava esiyor. Ve birdenbire bi kuvvetlendirmeğe giriştiğini anlı • 
nince benliğimi büyük bir korku ve ıÇılgınca gülerken gözlerinden yaşlar ı,Yorum. 
zaaf kapladı. boşanıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyorsun. Zavallı küçüğüm, benim başımdaki 

Bir yandan kaçmak, Ekremi artık Hatta geçen akşam Feridun bile buna ateşi bilse büsbütün çılgına dönecek: 
görmemek isterken, bir taraftan da: dikkat etmiş te bana: fakat ben artık cidden iradesiz bir kı· 

- Onu bir defa bulduktan sonra - Muallaya ne oluyor kuzum) za döndüm. Bu !başımın ateşini, içimin 
kendi isteğimle nasıl kaybederim? Gittikçe zayıflıyor, rengi soluyor, ya- deliliğini nasıl bastırabileceğim~ Bo 

Diyerek vaz geçiyorum. naklarına hummalı bir ateş çıkıyor. hayata nasıl dayanacağım ben bilmi • 
Ne kadar zayıf ve iradesiz bir ka • Kendisine bir sormaz mısın? yorum. 

dın oldum ben r Artık eski Muallayı Diye söylüyordu. Bir taraftan da Ekreme, zavallı ken· 
arıyorum da kendimde ondan kalan Söyle teyzeciğim, ne oldu sana? Bi· di hatasının kurbanı olan adama da ne 
bir eser bulamıyorum. ---~ liyorsun ki dünyada senin biricik dos- kadar acıyorum l (Arkası var) 
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Sayfa 13 

Çalgılı heykel •.• J 
Yazan: Kadircan Kaflı 

Hırsızlığın yapddıjı günün yalucı 
bir Temmuz aıkpmı olduğunu hatır
larsınız. Bunu g&önünden ayırmı
yan müfettiş aparbmana girip te, ü-
7.erinde Kitinin parmak izleri bulu
nan bir bardağm içerisinde frijider
de yapılmış ve yan erimiş buz par·· 
çaları görünce, kadının o saatlerde 
başka yerde bulunduğu iddiasının 

bot olduğunu anladı ve onu hırsız 
'l\'anserle birlikte yak•lem•kta tered
dtıt e4medi. 
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ARA.llNDA 
iKiNCi KISIM - A. R. .Y qaa : Hrıglt Aulin lnsı1izcedea çeyiren: Htunun Uıakll6il 

Maşa büyük bir tabaktan aldığı parça ile garnileri 
küçük tabağa yerleştirirken, önüne bakarak mahçup 

bir sesle Cemile mukabele etti: " Sanki şimdi 
Katile benzeyen masum 

o kadar yaşlı mısınız ? " Polis 
Henüz ıslak olan kağıdı, epeyce di günler, hey ... Jnsan gençlik hatıra· 

sözüne bir saniye için /asıla vererek teğmeni 

başını arkaya müşkülat ile yaktı. Tabaktaki eczayi larını bir t~.rl~ unutamıyor. w çevirdi, bahçeye baktı. 
tekrar kolonya şişesine boşalttı. Taba- Maşa, buyuk tabaktan aldıgı p~r~a Bumu, sonuncu danbeyi yemesinden PoU. müfettifi tütünde bir acılık - Madem ki ikisinden hiç biri, 1' 
ğı, epeyce yıkadıktan sonra, yerine ile garnileri küçük tabağa yer~eştmr· evvel .kesilmiş, katil aleti olarak kulla· pulmuf gibi sigarasını attı. Cebinden ni iki maznundan hiç biri. Ajnı 7""""' 
kaldırdı. Ondan sonra, pencereye yak- ken, önüne bakarak. mahçup bır sesle nılan makas yaradan derhal çekilmiş "' bir bafkaaını çıkararak onu yaktı. da kadını ve erkeğ.i ~lclürmü.t oJ.ıtll 
Jaştı. mukabele etti: • ti. Gerek makası, gerek kadını yerin- Hendrilu ile pÜTclilr.bt, .c>nük yap- .eh. O halcle her iki cinayet de aynı•, 

Ortalık kararıyordu... Maşa, daha - Sanki .. timdi 0 kadar yaşlı mısı· de tutmak için kullanılan kumaş par- rak sigarasını diflerinin aruında çii • dam tarafından yapılmamıt ~ 
hala o çam ağacının artık tamamile nız).. çasını bulamarnıttık. Cinayet tam saat ~mekle meşıguldü. ti. Bi~ci cinayeti bir bafkaaı yapıtll_ 
koyulaşan gölgesi altında oturuyor, e- - Canım, korkma .. hat.ta, n~z~et üç ile üç buçuk. arasında yapılmıfh. Kent devam etti: tı, ikinci cinayeti de gene batk•• ~ 
lindeki kitabın yapraklarını çeviriyor- gösterip de yaşlı diyeceğıne, ıhtıyar Böyle değil mi) - Qemek ki ilk cinayet için iki fiİp- mıftı. Ve bunların arasında auç fllJ" 

du. deyiver vesselam.. . Hendriks bir kaç saniye düşündül - heli vardı, birincisi Mösyö Merrit ikin· lığı da mevcud olamazdı. O halde~ 
Cemil, pencereyi açtı: - A .. ne mümkün) .. Size, yaflı bı .. ten sonra: ~isi iee Madam Amold'du. Fakat içle. Suale verilebilecek bir tek cevab~ 
- Maşa! .. Vakit geç oldu. Belki Ü· le denmez. . . . - Evet öyle, dedi. rinden hangisi katildi) Kur'a çekmek• dır. O cevab tudur: 

türsün. Artık aelsen, iyi edersin. - D:_~ek ~i, sen. de 0
• fık~r~esın?.. - Tamam. Ev sahib1eri ile davetli- ten bafkaçare yoktu. Yazı mı tura mı) iki katil yek~er~den ayn 1 

Diye bağmlı. Eh, pekala .. kımsenın akıdesını boz : leri hakkında ne öğrenmiştik, şimdi de ÇaVUf: )arak. hareket etm1flerdır. * mak istemem ... Kuzum, bu tabaktakı bunları hatırlıyabiür misin) iki erkek, - Garib ,ey, diye söylendi. Düdük Hendrika yüzünü burufturdu: 
- Maşa!.. Otur •u andalyeye. Bu nedir L . v. . Arnold ile Pattoıı kadının öldürüldüğü aesini itittiğimiz 7.aınan aiz bana bu - Şu musibet burun m~eai tJIJI 

akşam yemeğini kartı kartaYa yiyece· - Bu, kazakların çok sevdıgı hır sırada havuz batından ayrılmamışlar- -cümleyi eöylüyordunuz. .saY.:dı ben de böyle diifünecektim. 
ğiz. .pastadır. Turna ve sazan balıklarının dı, mütekabilen yekdiğerinin masumi- - Evet. Fakat düdük ICSİne koftu - di. . ti 

- Ooo .. nasıl olur).. ıeiğerlerini ezerler .. taze havyarla ka .. yetini isbat ediyorlardı. Madam Arnold ğumuz zaman da Mösyö Amold'u ela- - Fakat John, ikinci cinayetia-"" 
- Çok iyi olur ... Hatta, yalnır b~ .rıftırırlar. Bu paatayı yaparlar. . ile Mösyö Merrit de oniarm sözlerini Jresinde öldürülmüf bulmuftuk • lini sarih surette gösteren o m1Jllll"" 

akşam değil .. ben burada kaldıkça, daı· -:- Ver ~kalım o~n da, biraz ... teyid edecek birer ifade veriyorlardı. ÇaVUf ilave etti: _ burun meselesi idi. 
ma böyle yapacağız. Kafi.·· Hadı bakalım.. bırer .şarap da • Şu halde bu cinayeti yapmakta men • - Cinayeti yapmakta kullanılmıf o- * 

- Fakat... :ha içelim. faatleri olsa bile onları gene hudut ha- lan silahı da ele geçirmiştik. ÇavUf inadcı: 
- F akati, makati yok, Maşa. .. Be- - Biraz yeseniz de, sonra içseniz. rici çıkarmak mecburiyetinde bulu - Kent tekrar anlatmasına döndü: 

ni üzme. SonrA, doktorluk hakkımı ....- Vall~i._Maşa .. _ bu akşam yemek~en nuyorduk. _ İki maznunu .tekrar ele alalım. 
helal etmem. Emrediyorum. Otw ba .. .ziyade 1çmıye ihtıyaıcım var··· Bıl • * Madam Arnold ikinci cinayet yapıl • 
kayım. Hah şöyle ... Al şu şarap fİ - mem, farkında mısın) ~n; va.kit va- Polis teğmeni ıSÖzüne bir saniye için dığı sırada nerede bulunduğunu iıbat 
~esini. Doldur benim berdağımı •.. Ta· kit, büyük heyecanlar hıssederım. fasıla vererek başını arkaya çevirdi. ediyordu. Mösyö Merrit•e gelince a • 
marn. Hadi, kendi bardağına da koy. - . . . Evin bahçesine baktı. Bahçivan Hus • damlarımız<lan biri onun salonda mü-
Koy .. koy .. koy .. hah, o da tamam ... E, - işte o zaman, yemekten ziyade, kins gilya zincirle bağlı imiş gibi göz· teınadiyen aksırmakla meşeul olduğu-
şimdi bu şarapları niye içeceğiz) .. Be~, içmek isterim. leri yerde çayır biçme makinesini takib nu işitmifti. Şu halde elimizde madde-
senin .. ılıhatine içiyorum. Sakın hır - . . . edip dı.ıruyordu. ten katil olabilecek adam kalmıyor, 
daha ha.ata olma. - Sen, böyle heyecanlar duymaz - Geriye kalanlar arasında Madma· demekti. 

- T eşekk.ür ederim. Ben de sizin.. mısın, Maşa?.. zel Patton ·dan şüphe etmek ciddi su- Çavuş mırıldandı: 
- Evet... - ... rette mümkün değildi. Çünkü Madam - Ben de öyle söyledim yn.. 
- Şey .. size .. teşekkür etmiye. _ Niçin cevap vermiyor un).. Merrit'in havuz başından ayrılıp ka • Kent gülümsiyordu: 

Cemil, gülü~sedi. . .. _Size; hayatımın mühim kısımla- meriyeye gitt~ğini ?ilemezdi. -:;;-;~~: ;;;i~-
- Maşa! .. Lakırdıyı geveledık. Söz, rını anlattım... Bu hayat içinde, ıztı· Çavuş ta.svıb ettı: U.~...,,......,~ 

pek yakışıklı olmadı amma .. hadi, AI- t başka ne hissedilir. - Doğru, bu noktayı birlikte teshit Tiyatrosunda 
Jah kabul eyliye .. Ben, çorba içmiye - rap anHakkı~ var, yavrum ... Hadi, iç etmiştik. , Halk Opereti 
ceğim. lste .. sen sen iç. 'b F 1 t. d Isa insanla _ - Evet, aynı zamanda l.ang ın da ka.- Bu akşam 21 de 

- Ben de içmek fikrinde değilim. -şaraL!mık. "ıh· aKa d, neEne 
0 

"'k ' .. 1 til olamıyacağmı görmüştük. Çünkü ZOZO D4LMAS 
. . rın ıu.r a ı var: ır. muş u ve en . . . . . . 

O halde, srze bu etten vereyım. . l ında b'l bazı hu cınayetı yapması ıçın lluç bir sebeıb ve TOMAKOSLA 
N . b "\ muzlarıp zaman ar ı e, • k G . "k' L! • k 1 d k. h J 

- e etı ur.. . .. h" I k ıl bili Mesela ask ai- yo tu . erıye ı ı 1aşı a ıyor u ı, er ENAY LER G 'k . 0 .. nd .susı ıs ere ap a r. , , e ik" . . d I . . d 

oyun yoktllf. -Fransız ~ 
Operet kısıııwd' 

akşam saat 20.30 
LaYLA fi 

MECNUll 

Bayram Temsilleri 
Tepebaşı dram kısmında bayramın.,,;/ 

el ııtnil matlne :rottur. Gece saat ~ 
Çarşamba günü gündüz 15,30, ıeoe . ..J 
Peqembe giintl glındüz ve gece ayni _., 

de Bib'ülr ilah oynanacaktır. . .A 

Pransıa Tiyatron operet kısmında ~ 
mm birinci ııüntl matine 15,30 da, pee 
tur. Çarşamba n Pertembe gönG ti 
15,30 da, gece .20,30 da Leyli ft M_.-
sil edilecektir. .. _ ............................................ -- eyıftletı. u_n, ?rml a B~ vukır • ,bi .•• Dikkat et. En katı, en ınatçı aşk- ısmın ~suçu yapkma arı ıdçın aynı e- Yarın maline 16 ve 21 de HALiME muşlar. Çi iğe getırmış er. ır ı · ı__ ,__ t .. d y şıyan recede so:;ıeb ve im an var ı. 

. . . 1 ılAl'ı, eıuserıya, zarure ıçın e a Çarşamba 16 Ye 21 de PIPIÇA mını da ayırıp sıze göndermış er. fosanlar arasında bulursun ... Fakirler; Bunların birincisi Mösyö Merriftir. Perşembe 16 ve 21 de ENAYiLER 1 inci KANUN 
- Hay Allah razı olsun. Ben, bu kı . l de d ha ... f ve daha Kruneriyede karısın görmeye gitmiş • ---------------- 1------.-----:-----

mahlukun etini bir defa da gençliğim- a~ ' ze~~n-~r 1° Faevk:1ade olarak ti. Orada kavga ettiklerini bizzat ken- A lD~O Rumi sene. Arabi,, 

T AKVIM 

. 1 ) d . . A ~ıyaoız .,.,ıcacr er. (RD D 1862 14 1~ de (Cumaıba a a yemıştım. m • ba .. t 8 alardan maada ... Ben b'r disi söylüyordu. Kıskanç bir katil rolü fJ;,.\ _ 
1 1 ı f ·1· d v•td' Za 11 zı mus e n , u - 1T--·-ma 'böy e sa ça ı ı an egı ı. va ı- k deh d-1. · w • Artık seni zor- ona pek iyi yakışacaktı: Karısı kame • t ci KAnwı Beamt eene na.-

. . ki . . b"l ec1:1.ı . a una ıçecegım. • 1 1931 37 
far nasıl p şırece ermı ı m v.. e~ı Jamak istemiyorum. nasıl istersen, ö~ riyeye iki presti,fkarından birini ceJ.. ı-__...,-------------
için kiilbastısını yapmışlardı ... Hey gı- l betmek maksadile gitmişti, .anra da Bugünkü Program 

·----- e yap. k . k' 1•w•1 -1 v• "'d 
-------·--------.. _ Yarım kadeh te ben ,içerim. ocaamın çır ın 18'1 e qıay etmegı a et H Birincikinun ıts& 
1 e. D kt - Ala ... Hadi bakalım... Getir edinmişti. isTANOUL SABAH 

ır O orun kadeh" . seninle bir de toka edelim.. Teğmen sözünün bu noktasında ött• ~h: 1 
GUnlük Pazartesi ını, başını salhyarak, küçük .bir saniye sua- ıuo: PlAkla Türk muslkbl 12.50: Ban- ~2• ~; 

PAZARTESi 

Çın .. çın .. · d1s 1S 06' PWcla hafit müzUc 13~· Muhte- ov N ti d.n (*) Ak E tu Sonra· · · · · · 7 18 O arın - Ne eliyordum).. ş ... ~et, . . . . uı plll. nefrlyaıı. 
k A Lnim fikTimce· - Ben katıle bu kadar benzıyen hır ..,__ ..ı- ._ • ö.,..&e ,lki.......;..'n_d_i_

1
_-..,._ ---• Basur 

Memeleri 
aş ..• mmaaaa.. ve: • • b' .........- neş • ...,a .. · ,_ 
aşk, yalnız insanlara karfı beslenmez.. mia~u m~lek ~a~atımın . hıç ır 18,30: Püı.kla dans musitial, ll: Konfe - ..,,. \ U. S. u. 

Makaddan kan gelmek ytızde doksan beş 
ba urdan ileri gelir. Basurun te-:ralıürü 

makndın etrafında bir yahud birkaç -tane 

tabiate musikiye, paraya, hayvanla • devreamde gormemıştım. dedi ~ne rans: Taaarru! ve yerli malı battUl ınüna- E. 7 21 Y •7 

ra kar~ kalblerinde büyük aşklar his- adeta gözümün önündeydi: Memt ka- sebetlle, ticaret odası kAUbl umumlsl Bay ~Z_L1~2~0~8~1:!4.ı..:2::9~1;.6~41~~18:::::::f:ll 
ed 1 kt Hat•~ bilmem aılı nıını tikib ediyor, onunla kavgaya tu· Cevdet özanlı tarafından, 19,30: Çocuklara ---.. ·-u• , .,_ ... _ • ·--· · 8 en er ço ur. ._ . 

b 'l lı k. H 'f' biri bir tn•uyor kadın koltuktadır, adam a • maaaı: L Oallp t.arafmdan,20: Rlfat ve ar-meme hasıl olmaslle başlar. Zaman :r;a -
man §!§er w patlıyarak bir ınltdar kan 
geJlr. 

var, ı mem as yo erı ın • ~ • .. 1'.1.ltlJ t l 
k baw ,_,_,_ • ~- k olmut Taın yakta dolaşmakla meşgul. Arada sıra- ka<Jaşları taratmdan Türk muslk1sl ve ha1Jc l'TU e c 

ur gamn a~rıne ~1 
• da da L_ kıl 20.so Safiye ve arkadaşları tara l 

lmk yıl bir bavuzun kenannı bekle .. da akunyor, aynı zaman JUU••ın- tar arı... : ha;.. 1tı1 : Eczane er · 
· • dan ,eri dönmesini .istiyor, yalvarıyor. fından Turk musik1sl ve uı. şar arı, 21· Ba gece nöbetcl olan eczaneler piJtll 

Bu kan gelme ekseriyetle inkıbaz net! - mıf; derler. . . d Ce ·ı· Fakat kadın orada değil, bilakis gene (Saat A.yan): Şehir tıyatr~ dram kısmı ta-
ccsf o!ur. E.5ı:ı.sen basur olanlar dalma Maşa, kendmı tutama ı. mı ın ya- il ala . ha lı rafından bir temsıı.22· Ajans ve borsa ha -

b . k hk kocaa e y etmıye f yor, ve o za. mütek:ıhbızdırlar. Basur olmıımat için nında, ilk defa olarak kısa ır a a- h } L_..ı __ u. berled, 22,30: Plllla sololar. 

F k d halk d. . ladı naan adam ınç a &1K1ına 1NUWrıyor, son Tar 1 •il 1 P r • s r • • birinci prt kabız olmamakbr. Duan ge- ha bastı. a at, er en mı top · k 
1
. l . • . itki al k .. 

bElerde kabız olmadan da basur memeleri y anaklaııında, birdenbire al hareler e ıme erınm. ın amını ma ıçın 15 Biriıteiklnan 931 

J dı Y .. ·· - _..:J f 'b' L_ bumunu kesıyor, makası karnına batı- tsTANBDI. teşekkül eder. Her gün bol ve mebzul o - dalga an . uzunun o scoe gı ı oc-

. ld ıer basurun ız l lı b" mıbe1~k L _ 1 d rıyor. Öfle Jlelfrl:rata: ıarnk deri tablıyc g en - yaz ığını. tat • ır pe u .&ap a ı. E b' lık bö le d" .. d" fa ll.30' PlWa Tirt mwıttıal. ıuo· Han. 

dlr: 
lstanltal clhetlndeJı:fter: 

tırab verici l'rofınd:ın tortmamalıdırl:ır. - Fakat .• bence.. bunlardan daha k :veAt,11 hır ar:k_ My d UfUAn umld' d. dla. ıs:.· PlllJa baflt müzik. ıs~: Mub-çok ı::Işman kanlı, ve tnns'"onu yüksek 1_ rd M l k il- at a a •u ur a am rno a · 
y .,, ciddi bır aş~ va ır. eme et ve m labil' Td' H '-- d tellf pllk neşrtJa\ı. olanlarda vakit vakit basur nıemelerln - l suçlu o ır ı. avuz oaşın an ay • (Üniversite>. 

l t ı l i f fdlr Bu et aşkı. Mad M . , . k . d Akşam Dflljl'iJatı: il den kan gelmek ı:ıs a ar ç n Y · t • ibi bi rılınıttı am errıt ın amerıye e uaUr:lsL 
9 

SO K Seyofla cibetindek u: (llf 

Aksarayda : (Ztya Nuri). Alem~' 
(Ali Rız:ı). Balorköyünde : CHUU), 

7ıwdda : (Ba:rd&r>. Eminönüiıd• : --..ır1 
met Kizım). Fenerde : (Arif). J<at'V"-"' 
riikte : (Arif). Küçükpuarda : ( 

eemıı>. saınaty&da : CTeoflloa~. ~ 
mininde : <Nazım>. Şehzad~ 

vi.Zlyetlerde Meta emniyet silpabı vazı- ıçinden bır şey taşıyormUf g , r- u~- - .A ld' bekl kt ld w 18,30: PlAlda dana m ı . : on - o ıat d . (Yiçopulo) Haskoyde: "-L 

denbire Cemilin aöğaü kabardı. Derin rnoeyo mo u .. e~e e o ugunu ferans :Tasamı! ve yerli malı batta.sı mil - bu'.\t). aKaasım. pa'""da ·. <.VasıO. Mer~k-P" fesini görür. ı::arım b=ı.şka. yerlere tıilcu • . b" f •-1d düşünüyordu. Bu ikincı kıskançlık sah- nasebeWe Doktor Mazhar Osman tarafından.! ..-
mura mO.ni olur. Basunın tedavtsi amc- ve genış ır ne es a ı. . . .. .. .. . L de k~'- • btyede : (Matkoviç, Vlngopulo). __ .. 

B .. ı_ b" L.,, '-!. h' h" nesını goz onune getırmes; ONI}' • 20 : Vedia Rıza ve arkadqlan tarafından Dll" llya.ttır Amellyntı mütefıldb on gi\n zar- - u .. oyıc ır aş~L&r .ıu, ıç ır lardan b" . . L d' . . (Pertev). Taksimde : CKe:nal •-~ 
d . . . -ftl. L~--- v~L .. dır. Kadın ırıaı &.CD ısıne emm, Türk musikisi w halk f&rkıları. 20.30: Cemal il ... ' fınd<ı tamamen ve lıcat'I olarak şifa el e sevgılının ~ına IDCIUCIDCZ... a&la, . üLf- .ı_~- "'t-L! .. hiddetinden -1 • JtaAn .. ı ..... tarafından Türk musl- Üsküdar - ıtaclıki:r '" Adalarda il'_, 

. ha. dir B .. · · ft ıauıı a.uıuu, o CAI ıae -.u. Kbıll ve ar .._.... Bü,yiikııd~a. - erkez). Heybelide : 1-e-d_n_b~ıır_._~-:---:--.~~----• ekaerıya. :m . u .. latımdar o. dırmış gibi ve yakıp yıknuya iararver- kisi ve halk tartıları. 21: {Saat ayan), Şehir suf). Kadıköy Pazaryolunda : < .. 
("') Bu notlan kuip aaklayıııız, :ra .. !anların çogu ;ya, daraaaç rın a .. ya. . . ı.:·L--· • •. .. .. """' ıro.u operet tısını tarafından bir tem-

lr n-•-. -L lL __ ı__ • • mış va.zıyel'te. cenç ra .. ıoeamın yuzunu ... ,,a Modada (Faik İakendcr). iiskilda' 
hut bh- olbüme yoplfhnp o mıyoa zindanlarda..."" '.~ut. .._..., JÇm· mutlaka ıaılıd; etmek •-ÔIMle.. ,.. öl· oıı. 20: Ajana•• ı.ına 1ıatııırled. U.30: Pllkla ıııbede : <eıııımueı. 
1apını•. Sıkmtı zamaıınuzda lıa DOtlu de caa venaiflenlir. d" .. . . . . ·l eololar. ... tL.;;;.;.;;~_;.-_. _ _. _____ --: 
tt; -'oktor ıtW imclad1DJU ~. (Arbaı Yar) uruym. j 

• 

-
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Yerli Malı ve Tasarruf haftasında 
Yalnız peşin satışlarda 

Yüzde 10 tenzilat 
Yerli 

SİJMEB 
Mallar 

BANK 
Pazarlarında 

Muhtırali, Haritalı Hayat Takvimi Çıktı 
Bu eııi:r. ve enu.al,ız lilk\'inıin tnkliıl .. ri vftrdır Tftklitlerlni almftmak lı;ın dıkkft~ f'lmf'lıdır. 

Tııkvimt- ftİl her türlü malümatı. dünya t;ırıhl.-riııi inkılap tarihleri. dını t.uilılt-ı'; ihttr11lar t11rlhl. 
dünya devletlerının nufus ve l.uv11t•llerl, vıL~d H' k<11.ılarımı.ı. ııufuıumuz lrf'n letaıyonla.n' liıırnn ve 
ııkele\er. !td.nuııl...rım11. ıı;!tlık hils.:ilrri, r;ıı. !ı,k çıır .. lrrt ve herkeıin itine yarayan dahıı Lı, çı.ı ı .. ) ,ı,,(ı 
malQmittl. ıııükerıın . .,ı biı onulıı ''" <lr-(tn.ııi. H°"lı r• ıı!dı bir l'ürklye harilaıını havi: 

t HAYAT TAJı\ \ lMl ı ııuı takı.ılerı ~·ıkıı.ı;ıır .\l.1. ... ,.ııınınl, için ı Muhtıralı Hartınlı, HA i AT ı.ıh• ııııı) 
adına dikk"t etmelidir. t-'iatı 25, bf'L clltliıi .l:ı kuruıtur. 1\1,,rkezi lıtanbul MAAHİF kUıı.pl .. utt-ıı.\ır. 

MADENi KUTULARDA KAŞE 

. A L G O P A N 
Grip, Nevralji, Romatizma, bat ve dit ağrll11 rına birebirdir. 

Oks.Urenlere: KATRAN BAKBI EKREM 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 
Vakıf Paralar idaresi bu kerre yeni aulara göre tanzim kı

hıum, olan talimatnamcsile ikraz işlerini tevzi ederek klgir bina-
1-rla henüz inşaab bitmemif emlake ve kıymetli arsalara kısa ve 
UZun vadelerle ehven ve müaait prtlarla ödtinç para vermefe 
b.şiadığını sayın miifterilerine ilin eder. 

Adre• ı 

Bahçckapı - Dördüncli Vakıf Han, Zemin kat, Cadde No. 70 
-r elefon No.11 Z3654,, 
~ ................................ ~~ 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Acentelet: ı Karalıö1 Köpriibatı 
Tel 42362 • Sirkeci Mübürdanade 

Haa Tel 22740 ... ___ .. ·---· Mersin postası 
Çanaldmle vapuru 15 birinci • 

kinun sah ıüni Mat 1 O da Mer
ıin hattına hareket edecek -
tir. <c3609» 

5.,. c" 15 

BU KALEM AKAMAZ 

Çantanıza koyunuz •. Başaşa~ı olarak cebinize yer· 

leştırınız. Yazı masarıızın ustunde bırakınız Eversharp 

kalemı akamaı .. 

Kapa~ını iıstundcn \•ıdaladır:ınız vakit, yegane em· 

rııyet manıa!ıı, otomatik bır surette murck.k.cbın akma· 

sına manı olur ve tamamt'.n durdurur. 

Y enı [\'crsharp. her dakıka } a1nıağa hazır güzel 

bır k.ılt'.mdır . • Murckkcbın akışı ı•orulur ... Ka-

lem ucu ayar cdılır ••. Ca:ı:ıp hır guz.ellık • • . 

C1 /C'RS' LJ AR' o THE WAHl COMPANY 
p v P. r~~ I (hıcogo, u. 5. A. 

HER KALEM iÇiN AYNI ŞEKiLDE BiR KURŞUN KALEMi VARDIR 

--
[~hisarlar U. Müdürlüğünde l - -, 

1 - Şartnameleri mucibince 100.000 adet yüzlük ve 50.000 adet ellilik 
tuz çuvalı pazarl·kla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19/12/936 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 10 da 
Kahatafta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapı • 
lacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen fubeden alınacaktır. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 güvenme 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ((35441> 

Bayanıc.rı.ı candan arkadaşı: Aybaşıartnda 1-.ullandıkıarı 

"FEMiL,, Tuvalet bezleridir. 
H•r eczanede bulunur. TUrklr• ve umum Balkan 

hükOmellerl için veklll ı, Ecza Deposudur. 

Darphane ve Damga Matbaası Mü
dürlüğünden: 

1 - 150 adet döküm potuı ile 60 dane kapajı kapalı uri uaulile, 
2 - Matbaa için tahminen 150 kilo Çizgi, 1800 adet "öte çizaisi ve sa 

«ilo muhtelif puntoda hurufat ve 132 kilo eıpaı, anterlin ve btrat açJlr ek
ıiltme ile alınacaktır. 

3 - Tahminen 50.000 kilo kırpıntı kiiıt ve 2.000 kilo kurpn nawl 
ve 1 .200 kilo kırpıab chri ve 150 adet çimento tort..ı n 2500 kllo h~ 
~elik parçalan ve ilci adet müstamel çini •e hir adet ıu soı.lan puarbldll 
aatılacaktır. 

4 - Pota ve kapaklan muvakkat teminatı 250 lindlr. Ebiltmeai 25/IJ 
/936 aaat 14 de. 

5 - Hurufat ve çizgilerin muvakkat teminatı 120 liradır • 
Eksiltmesi 28/12/936 saat 14 de. 
6 - Diğer e,yanın kısım kısun panrlıkla arttırma.sına 30/12/936 aul 

14 de baflanacak ve teklif mektuplan eksiltme aaatinden bir Mat enel M&. 
düriyete tevdi olunacaktır. 

7 - istekliler tartnameleri almak nümuneleri ve aatılacak e,yayı gör • 
mek için 14/12/936 dan itibaren her gün uat 15 de idareye müracaat .. 
dilebilir. «3516ıı 

POKER 
Tırat bıçakları 

SERT SAKALLARI 
YUMUŞATIA. 

ve cildi pamuk gibi yapar. 

POKER PLAY 
m. rkası 3a dikkat edi? -

...,
~ 

u c lJ /. rl::-:-ıf ~ ~ ~RCİ -~ , SA~ı A M __ 
AVARLI H 

' 
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kibar kadınların meftun oldukları .. r ürkiye ve bütün Şarkta eşi olmayan 

remle 

Cildi temizliyen ve beyazlatan, çirkinleri güzel 
leştiren, ihtiyarları gençle§tİren yağıız kar ve 
yağsız ac1badem, yağlı acıbadem, yarı yağlı 

gene gece H asan kremleri. 
Tüp 25, Vazo 50 kuruıa. 

Ruj ve allıklar 

Yağlı ve yağsız rujları kadınlara mukavemet 
edilmez bir güzellik verir. 60 kuruıa Blondinet, 
Mandarin, Brünet. 
Haıan allıkları 35 kuruıa. 

Briyantinler 

Saçları parlatan, düzgünleıtiren, ince kokulu 
yağlı ve yağıız adragana ve likid nevilerile gençle
rin ve kadanların hayat arkadaıı Hasan Briyantin· 
leri 35 • 40 • SO kuruıa. 

Lavantalar 

Yasemin, Leylak, Menekıe, Şipr, 1'..aryoka, Ner
gis, Fulyalar, Bahar çiçekleri, La Rumba, Pompa· 
dur, Dağ çiçekleri, Kukarça, Nadya, Suar de Paris, 
Lale, Revdor, Kadıneli, Amber, Pupi, Şanel, Zam
bak, Origan, Neroli kokuları . 

ıSınncıt~nn 11 

.., Pudralar 25 • 50 - 100 kuruşa Hasan Lavantaları - ----------
Origan kokulu, günlerce sabit beyaz, Ork, 

Ork roze, pembe 1 • 2, Raıel 1 • 2, natürel, Ka • 
dmların mabudesi Hasan Pudraları kutusu 30, bü
yük 50 kuruta. 

ITRIYATI 

LiKÖRLERI 

.- BU BAYRAM 
Hakiki Fransız 

95 dereceli limon çiçekleri Hasan ve 75 dereceli 
Nasrin kolonyalarile losyonları, sürme ve sabun • 
ları, ıaç, dit ve tara§ müstahzaratı, çiçek ve gül su 
ve yağları. (Hasan Deposu. Ankara, Beyoğlu, Es . 
kitehir, Be!İktaı ve İstanbul merkezi.) 

Doktor 

lbrahim Zati Oget 
Belediye karşlSlnda, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada bergDn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

~---.. eder· 

A·S· 
Ağızdan alınan 

mikroplara karşı en 
müessir devadır 

Öksürük, nezle ve brontit, 
Boğazdaki bademciklerin iltiha • 
bı had ihtilitlara yol açabilir. 
Bunları ve diğer taharriitleri Pas • 
til F or kullanarak izale edebilir • 
siniz. 

' 

BAYRAMLIK MOBA Y AA TiNiZ iÇiN 
Herhalde; Beyojlunda, lstiklil caddesinde 

MAYER 
mağazalarmı ziyaret ediniz. 

Erkek ve çocuklar için zengin ve müntebap çqit -
lerde PALTOLAR, FLBlsELER, GÖMLEKLER, 
KRAVATLAR , PiJAMALAR, ÇORAPLAR, ŞAP
KALAR, ELÇANT ALARI, FANELALAR Triko • 
taj qya vesaireyi 

MAYER 
Beyoğlu, latiklil caddesi 

EM ~ 

M 
A 
y 
E 
~ 

ŞAMPANYALARI ~ÇAGLIYAN'da 
Bayram münuebetile fevkalade program. Memleketimizin en 

ile neşen izi bir 

İnhisar 

kat daha arttırabilirsiniz 1 

mcığazalarında 
kıymetli musiki aan'atkirlan bir arada 

Bestekar · tanburi S AL A H A T T f N 

Solist MuailA 

l 

Perakende şişesi 5 Lira Ayrıca sureti husuaiyede getirtilen muganniye ve rakkaseler 
Bahiyye Amir, Meliha Selime seanslarına başlıyacaklardır ... J 

. . .. . . . . ' 
HEiDSiECK ET Co. MO OPOLE 

Markasını arayınız. 

Bayram ve Yılbaşında ııı--=------
En makbule geçecek zarif, şık ve ucuz 
hediye: Ven üs müsta hzeratıdır. Venüs 
esansı, Losyon, krem, pudra, 1tlhk, 
sürme, rimel, Bıiyantin ve kolonyasını 

her rerde arayı .uz. 

BiLECiK 
ve 

OLGUN 
rakıları 
sahibi 

Bayr11mınızı 

kutlular. 

• ":"""" . .. #f.. .• . . ·~·. • '. 

Hastalıklardan 
korununuz 

Kezle, grip, dıt'te ri gibi buh:;;ır.ı 

Jıuslalıklur insıına ağız ve buğıız 

yoJile gırer. 

bu yolları ııı ık rophırdnn temizler, 
haslnlıklarm ah ııııuısınn m ıni olu r, 
boğaz ve hud-. nıcıl< ılt ı h ııblurmı 

tedavi eder. Her ecznnede bulunur. 
15 tan ı lik kutusu ;;:,, 40 ta ı.elık 

kutusu 70 kuruştur. 

• • ... , • • o - • .. • ..'ı M O 


