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Hem küçük, hem de 
Büyük meseleler: 
Yerli malı 
• Jngiliz kumaşları! 

•---Yazan: Muhittin Birıten-

B ir elbise yaptıracaksınız, bir ku
maşçı dükkanına giriyorsunuz; 

orada her liey vardır, derdinize deva -
dan gayri ne ararsanız bulursunuz: Si-
7e kumaşlar çıkanrlar, eyerli» derler, 
cAJman:o derler, cİngiliz• derler. Bun
lardan birisi üzerinde durursunuz. pa
zarlık edersiniz, alırsınız. Acr.ba ne al
dınız? Bunun hakikatini size bir malı 
satan, bir de Allah bilir. Her halde siz 
değil. Eğer siz yerli malı merakhsı ise
niz aldığınız yerli malıdır; yok. İngiliz 
kumaşı istedinizse, aldığınız da tam bu 
malın kendisidir: Bakınız kcn~rında 
İngilizcemsi bir marka vardır; kumaş
la beraber dokunmuş bir marka, artık 
bundan 0a şüphe e<l~cek değilsinir. ya? 

* Halbuki bu işlerin sırrına vakıf biri 
bir gün benim kulağıma fısıldadı: cin· 
giliz kumaşları diye satılan bu kuma§· 
lar, yerli fabrikaların dokudukları iyi 
cins kumaşlardır. Kenarlarında görü -
len İngilizce markamsı şeykr, marka, 
filan değildir. Bunlar, tüccarh\rın ver
dikleri siparişlere göre yapılmt.-' şey -
!erdir. Fabrikalar ne yapsınlar? Tüc -
carlar, Avrupa malı meraklısı ohn müş
~erilerine mal satabilmek için buna 
muhtaç olduklarını söyliyerek böyle 
sipariş veriyorlar. Onlar da yapıyor
lar.• 

Bu malfunat benim gözümde karanlık 
kalan bazı noktaları izah etmışti. Me
sela, bize hazan İngiliz kumaşı olarak 
satılan bir kumaşın nisbeteıı ucuz ol
duğunu görünce hayret e<lerd:m. Bu 
izahatı aldıktan sonra artık hayret et -
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Para harcetınigeıı müsrifler a 

Bazı zenginler vardır 
ki onları her vakıt arka
larında eski, yırtık, ren
gi kaçmış bir eJbise ile 
görürsünü7• 

Servet sahibi bazı kim
selere rastgelirsiniz ki 
tramvay parası verme -
rnek için saatlerce yürü
meyi tercih ederler. 

Sebebini sorduğunu?. 
zaman ikusa ttan bahse -
derler, herkesin hayatın
da iktısat etmek mecbu
riyetinde bulunduğunu 

söylerler .. 

Halbuki bu çeşit adam
lar en büyük müsriftir -
ler, daha fazla kazanmak 
mümkün iken vakıtlerini 
beyhude geçirmişler, se· 
fil göründükleri için el· 
lerinden işlerini kaçır -
mışlardır. 

Macaristan kadınların 
Avukat olmalarını 
Niçin menetti? 

Ma.car kadın avukatlarının büyük 
bir dertleri vardır. Macar hükumeti 1 
kızlarm hukuk mektebine girmelerine 
ve avukat çıkmalarına razı olmamış 
ve kadınların avukat olmalarını me
netmiştir. 

Macar kadın avukatları bu kararı 
beğenmemişler ve sebebini sormuşlar
dır. 
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HERGUN BiR FIKRA 
Karıfık hesap 

ScviınJi, çok zeki, yüksek l,,.ülti.ir 
sahibi olduğu halde maalesef uiak 
tefek mübalatsızhklarile şöhrt-t bu
Jan ve heniiz genç yaşında feci bir· 
Şekilde ölen Cemil adında bir arka
daşıınız vardı. 

Veresiye eşya almağa dayananUlL 
rk· ' a ın taksitlerini ödemeğe geliuce, 
kaçınırdı. 

Sarhoş olmadan 
ameliyat yapamıyan 
maruf operatör 
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Bir gün. altındaki otomobili ye - L ·ı · apyçik gazeteleri me ... ı.ur opera-
m mek niyetinde olup olmadı~mı ~· 
soran bir ahbabına CeYaben Cemil: tör Hartman'ın ölümünün 25 inci yıl-

D 1. . . ? 
1 

dönümü münascbetile uzun uzun ya-
- e ı mısın. 'edi. Bu otomobi-

ı . 'lk t k •t• · ··d zılar yazarak bu meşhur ı'lı'm adamı-m ı a sı mı o emek için sattığım 
b d nın hayatını anlatmaktadırlar: 

un an önceki otomobilin mukabi-
linde uentaya iade ettiğim araba- Operatör hak.landa yazılan en ga-
nın bedeJinden henü1 diinya kadar rip şey şudur: 
borcum varken senin dediğini nası1 «Hartman fevkalade alkolik bir a· 

Kendilerine \>ir gazeteci fU cevabı yapanın? dam olduğu için ameliyatlarını ayık * vermiştir: «--------------• yapamamakta ve muhakkak sarho~ 0 -

Eşhas elindeki sanayide tağşişe «Kadınların ukalalıkları zaten ta- Jngillerenin luncaya kadar içtikten sonra, bıçağı 
miyorum. 

gidildiğini görmekten geçen gün şika- hammül edilir gibi değildir, bir de hu· E • d eline almaktaymıf. Dok.tor ayık olc:lu· 
yet ediyordum. o şikayetimi bir de bu kuk okudukları zaman çckilmiyecek n ŞlŞIJ!.Bn a amı ğu zaman elleri titriyor ve en ufak a· 
kumaş meselesine teşmil e<lebilirim. kadar malumat furuş oluyorlar ... On- Almanyanın meliyatı dahi yapamıyormuş. 
Madem ki yerli malı bu kadar kuv - ları evlerine bağlamak ıçın dillerini ş.işmanllk şampi- Onun sarhoşluğunu bile bile neşte-
\•etle himaye ediyoruz; şu halde yerli 1 fazla uzatmanın önüne geçmek la· yonu Roza iı- · l 1 
mal biz; karşı gayet samimi ve dürüst 1 zımdır.ı> minde 250 kilo· rı atına emniyete yatanların miktarı 
Olmakla \'e kend·s·nı· m··t ad· e luk bı'r kadın, ls- da 

0 
zaman pek çokmuş. 

c ı u em 1) n ıs - Fransada Uç kl,lllk bir köye 
lah etmekle müke1lef olmalı \"C karşı - doktor ve mualllm isteniyor tanlbula gelerek ın .. n kanının •• kader.•• 
mıza daima hakiki ç~resile çıkmalı - F d k kendisini t ... ~hir ka-,bedvse IHUr? 
dır. Her şevden evvel her fabrikn. ken- ransa a en ufa köyün kaç nü- -r Filan zat fazla kan zayi ettiği için 

" f d b·ı· ... O ı etmişti. Londra· di imal ettiği kumaşlara, gene ken - usu var ır 1 ıyor musunuzr ç ·· öldü, derler. Bu meseleyi merak eden 

dl.sı·ne aı·t olan markaları kovmalı, vanı· Bunlar bir ana ve iki evlattan mürek· nın en şışman sa- b' t hb. t l L __ • tıb t 1 • d " " k.inı de 170 kilo ır ı ıye a eoeaı gaze e erın en 
kumaşı ve onun mes'uliyetini kendisi- lceptirler. b ed k 

D 
ıikltinde bir er- irine müracaat ere soruyor ve ga-

ne maletmelidir. Eğer bunun yerine, ağ başında bağlarının ve bahçe- k d' · _ı..._ 
1 

kektir. Alberl zete en ısıne şu cevcwı veriyor: 
piyasaya anonim mes'uliyetli kumaşlar erinin içinde oturan hu aile köye ken-
atarsa ne o fabrika kendi kendisim ı::;- di isimlerini vermişlerdir. Gordon isminde «İnsan, vücudundaki mevcut ka-
lah etmek yolunu düşünür,•ne de, ne- Bu köy Fransa.ya pahalıya mal ol· olan bu adam nın sülüsünü kaybederse ölür. Eğer 
Lice itibarile, bu tarzda çalışmadan maktadır. Bu üç ki~i için dar kadrolu tramvaylara bine· kan zayiatını durdurmağa imkan ol· 
memlekete bir hayır gelir. Binaenaleyh bir nahiye teşkilatı yapılmıştır. Posta- mediği için her mazsa derhal \ıariçtcn kan tedarik et-
birinci iş, her fabrikanın imal ettiği cı oraya mecburen eVYak nakletmekte- yere yaya gitmek· mek yahut tuzlu su eeromu yapmak 
mala kendi imzasını koymasıdır. O za- dir. İntihaplarda oraya mahsus bir en- tedir. Adamcağız l~zımdır.» 
"1?kan,dbizkde d~ekalddı~ı~~zı b~~rbeizt, kfab - cümen teskil ediliyormuş, hükumet ;ırtlağından feda· Kral Edvardı• raramazhlı 
rı a a, en ı en ısını, re"'° ar - . . ' ... .. k ... 1 k 1 şısında, kontrol ~tmek imkanını bula _ bu aılenın meskun koylerden birine ar 1 yapma• Londrada Oberge die sarayının meş-

1 t' ·ı · · · t · ' makta ve bol bol hur bir saat kulesi vard••. Kral Edv-..Ll 
rak icabında imalatını ıslah eder. ı yer eş ırı mesını ıs emışse ; J. ana razı u cuu 

Bunu yapacak yerde, eğer biz irnaJtı- olmamıştır. Kanun mucıbınce her yemek yem,ktedir. buradan her geçifinde muhakkak su -
tımıza, tüccar böyle istiyor, diyer('k köyde bir muallim ve bir doktor bu- Son zamanlarda jüri izalığına ta- rette bu kuleye bak.ar ve tebessüm e -
bir de tüccarın müşteriyi aldatm::ı.sına lunması iktiza ettiği için kadın, hüku- yin edilen Albert Gordon mahkeme- der. Neye mi diyeceksinizL 
yarıyacak alametler korsak hatanın bil- mete müracaatla bir doktor ve bir de deki koltuklara sığamadığı için istifa O halde dinleyiniz: 
yüğünü işlemiş oluruz. muallim istemiştir. etmiştir. Vaktile afacanın biri, bu kuleye çık-

* Denlzl•rde k•ç ton tuz var? 25 As1r evvelki r•r• kald1runl•r1 mış ve saatin yelkovanını bir saat ile-

Maalesef, bir kere Jaha söyliyelim ki Almanlar garip şeyler aramak ve Cadde ve sokakların iki yanındaki riye götürmüştü. O civarda tarlada ça-
bizim memlekette ticari ahlak çok bo- onların istatistiğini yapmak merakın- yaya kaldırımlarının yeni, nihayet bir lışan işçiler; yolcular ve saraya gelen
zulmuştur. Bugün size kumaş satan bir dan bir türlü vazgeçmiyorlr. lsta.tistik- kaç asırlık b'ir -y olduğunu zannede- ler, bir saate, bir de kendi saatlerine 
mağaza sahibi size, İngiliz kumaşı di- r b k l b l 11 k - çilerin biri dü~ünmüş taşın mı~ ve dün- riz deg-il mi... Halbuki Alaskanın a- a mış ar. ve &f armı sa ıyara : 
ye bır kumaş gösterir ve arkasından sizi kendisine acındırarak: yadaki denizlerin sularını tebahhur et- çıklannda bugün gayrimeskun olan «Olur şey değil, saatlerimiz geri kal-

- Ne yapalım, efendim, çok fazla tirdiği takdirde kaç ton tuz istihasl e- Kodiak adasında yaya kaldınmlarına mış)) diyerek, saatlerini ayar etmiş -
gümrük veriyoruz, biz bu mallardan deceğini hesapla.Jnı~. Bu miktar 48 tesadüf edilmiştir. Çok eski zaman- !erdi. ~ 
yiizde on bile kazanmıyoruz. milyar tonmuş. larda orada. oturan insanların, yaya Fakat bu muziplik çabuk anlaşılmıf, 
Artık getirecek değiliz ya, nasılsa ge- ~ia~ğ{;"ğit;ı:aofkt~;.i··v;iii~ii"};~ .. ;;;;;: kaldırımlarile kendilerini at ve araba- muzibi babası azarlamıştı. 

tirmiş bulunduk, elden çıkarmak için leyi de ehemmiyetle tetkik ve fabrika- lann hışmından kurtarmak ihtiyacını yelkovanı bir saat ileriye götürerek 
size bu fiatı teklif ediyoruz. ları imal ettikleri her kumaşa kendi 

Derse elbet inanırsınız ve yerli ku- imzasını koymıya mecbur ettikten baş- hisset.+tikleri anlaşılmıştu. Bu yaya büyük, küçüğe mükemmel bir oyun 
maşa, yerli fiatını değil, gümrüklen . ka böyle anonim ve hatta tağşişe vasıta kaldırımları bundan 2300 sene evvel oynıyan afacan, işte şimdi her geçi -
miş fiatını vermekte tereddüt etmez - olacak imatattan kat'i surette meney - Asyadan o tarafa geçen kavmler ta- şinde kuleye bakarak gülen kral Ed -
siniz. Neden böyle oluyor? Buna ne lü- lesin. Muhittin Birgen rafından yapılmıştır. vardın ta kendisidir. 
zum var? Acaba aradaki fiat farkın - ;::.::=:;;:;:::::=:::=:::::::::::;:::;;:;:;:::;:::;:;:::;:;;;;;;;;;;::::!':;::;;;;;:;;:::;::::::;:::;:;:::;:;:;;~:::;:;;;;;;;~~~~;::=::::::::::::::::::~:;;::;:::;::~ 
dan fabrikaların kasalarına bir ~ey gi- r 
riyor mu? Yoksa bundan mümkün o· 1 
lan- fark tüccarın cebine mi giriyor? 
Bunları bilmiyorum. Fakat, çok iyi bil
diğim bir şey varsa bunlar yapılıyor 

İSTER İNAN İSTER İN ANMA! 

ve bunlardan dolayı da hem halk alda
tılıyor, hem de memleketin iktısadi 
yükselişinin temposunu ağırlatacak bir 
takım fenalıklar oluyor. 

* Arzu :diyorum ki çorap meselesinde 

Belediye süprüntü meselesinin halli için her evde 

süprüntü koymıya mahsus kapaklı bir sandık bulundu -

rulmasını tavsiye etmiye karar verdi. Bu, bir defa tatbik 

edinlince süprüntü arabası veya kamyonu evlere iki gün-

de bir de uğrasa biriken süprüntü gene kokmamış ola· 
caktır. Tedbir fena değil, fakat biz süprüntüyü kapalı bir 
yerde saklayacak yerde sokağa dökenlerden ayrıca bir ce
za alınmadıkça bu meselenin halledilebileceğine pek 
inanmıyoruz. Fakat ey okuyucu sen, 

1 STER iNAN iSTER iNANMA I 
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Kıs:ı :n 

Para ve akıl 

I!. Talu 
' 

B enim, Hüseyin ağa isminde ra~-ı 
metli bir lalam vardı. Derdi }ti: 

- Allah kimsenin dört başını ma " 
mur etmiyor. Para verdiklerine aJol, 
akıllı yarattıklarına da para vermiyor .. 
Lllamın bu sözü ne dereceye kad&J 

doğrudur, bilmem. Lakin hazan hayat· 
ta insan öyle şeyler görüyor veya işi • 
tiyor ki, rahmetliye yerden göğe kadıu 
hak vereceği geliyor. 

Mesela, bundan bir iki gün cv\'cl ge· 
len Faris gazetelerinde okudum: Zen• 
gin bir dul kadın, s::ı.hibi bulunduğU 
muazzam bir malikaneyi fünun aka • 
demesine vakfetmiş. O şartla ki akade• 
mi burasını, evli olsun, bekar olsun, 
mütekaidinden iıki general, iki büyül 
elçi ve dört alimin ikamet ve ist:rahat• 
!erine tahsis olunacaktır. Vakıfın diğer 
bir şartı da, buraya alınacak bu adaın· 
ların ne hasta, ne de mallı.l olmamala • 
rıdır. 

Bu şartlarla, bu vakfın ilehbet işe 
yaramaması ihtimali çok kuvvetlidir. 
Anlaşılıyor ki hayırsever bayan müd • 
deti ömründe ne bir generalın, ne de bit 
büyük elçinin ne demek olduğunun 

farkında bile olmamış. Olmuş olsa idi, 
her ikisinin de bu yüksek payelere 
eriştikten sonra, ihtiyarlayınca, hayat .. 
larının bakiyesini kimsenin yardımın& 
muhtaç olmadan geçirecek kadar bir 
tekaüt aylığına nail olacaklarını bilme4 
si lazım gelirdi. 

Alimlere gelince, bayanın vasiyetin· 
de yalnız bunlar hakkında isabet gö .. 
rüyorum. Zira, dünyanın hiç bir tara'" 
fında kuru ilmin karın doyurmadığı v• 
zengin olmuş tek tük filim varsa, bun~ 
ların da endüstriye ve bilhassa harp 
endüstrisine yarar şeyler keşf ve icat 
etmiş kimseler olduğu pek müsellem 
bir hakikattır. 

Ancak bunların da ekserisinin izzeti 
nefsi o kadar hassastır ki, bayanın 
şart koştuğu gibi hasta veya malUl ol
madıkça, başkasının merhametine sı -
ğınmak tenezzülünü göstermezler. 

Bu itibarla, lfilam merhumun sözü -
ne geliyoruz: Cenabı Hak bu Fransız 
madama servet vermiş amma, gelgele .. 
lim akıldan yana gayri müsellaha cı ~ 
karmış. 

___.... . . . . . . .. . . . ~ _.._...... . ·---
Biliyor musunuz ? 
1 - Honolulu nere<ledir? 
2 - Mitolojiye göre çiçeklerin ve 

bahçelerin ilahesi kimdir? 
3 - Çiçek aşısı garba ne şekilde git• 

miştir? 

(Cevaplan Yımn) 

* Dünkü SuaJlerin Cevaplan: 
1 - Farabi Türk musiki ve beste · 

karıdır. 
2 - Ma1atyaya bağlı bulunan Adı ~ 

yaman kazasının eski adı Hisninansur, 
dur. 

3 - Fransanın ilk reisicumhuı u Ti
yerdi. 
.... -····· ......... 4, ........ ...... 

E••kler boykot yapmışlar 
Dünya tarihinde şimdiye kadar ilk 

defa olarak eşeklerin şuurlu bir tarzda 
birleşerek sahiplerine karşı boykot i
lan ettikleri görülmüştür. Bu hadise 
Polermo'da cereyan etmiştir. 

Polermo 'ela bir eşek yarışı · yapıl 
mıştır. Ve eşek sürücüleri işaret veri· 
lir verilmez. çivileri zavallı merkeple
rin sırtlarına daldırınca, hiç biri yerin
den kıpırdamamış ve böylece yarış ela 
akim kalmıştır. 
Milletler Cemiyetine bir muzlblllt 

lngilterede çıkan Deyli Herald ga
zetesi şu malumatı vermektedir: 

Macar murahhası cemiyet azaları· 
na bir ziyafet vererek verdiği pastala
ra afyon koymuştur. 

Bunları yiyen azalar derhal hayala· 
ta dalmışlar. tatlı rüyalar görmeğe baş
lamışlardır. Bu sırada azalardan biri a· 
yağa kalkmış: 

- Efendiler demiş, tam içtima ha• 
lindeki haleti ruhjyelere sahibiz. Düıı
yanın en mühim meselelerini müzake· 

re edelim. 
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Madrit üzerine kat'i 
hücum bugün yapılıyor 

Atatürke 
Artvinlilerin 
Telgrafı 

-· ... l 

8 
Artvin, 9 - Artvin halkı ile köy 

muhtarları tarafından Cumhur Reisi • General Gömbö-{ı: ve 
~tatürk·e çekilen telgrafta şöy]e de· Macar . . Y nılmektedir: ye sıgasetı 

~üy.ii~ Türk milletinin dünya me- • Çın ve Japonya 
denıyetının üstüne çıkararak refah ve • Gene ispanya ;_{,:/er• 
saadet seviyesine eriştirmek hususun· M acar Başvekı·ı· G Y l d k" k 1 eneral G"' b .. 

a ı urtn.rıcı ve koruyucu irşat ve i- ··ıa·· O ··ı·· . om oş 
ti 

· · 
1 

d o u. nun o urnıle ber b .. 
şare erınız e u~madan çalışan Cum- h. . a er mu-
huriyet hükumetinin ·1A . . . ım bır mesele mevzuu babsolma a 
f . . . . . vı ayetımızdekı başladı: Macaristanın takip ed w • Y 

Londra, 9 (Hususi) _ ispanyol ihti· Sevil radyosuna nazaran_, Madritteki madiyen daraltmakta oldukları yanın ~yızlı. faalıyetı. sevınç ve minnetle ta· siyaset. General Gömbôş Kont"~~~; d'.~ l&lcileıi yarın Madrit üzerine büyük komünistler Kabalero kabın esin.in. isti- bir çember içine ginniş bulunmaktadır. kıh edı lmek~edır · istihliıf ederek iş başın~ gelmişti. "':j 
taarruzlarına başlayacaklardır. Şimal- fasını ve . ~oledo. c?p~esı?de hukiımet 60~0 çocuk Madritten ~ıkarıldı ı p • günden beri de, Macaristamn iddiaları~ 

' den Guadarama. garpten Sieradegrados kuvvetlerının maglubıyetme sebep o - Parıs, 9 (A.A.) - Madnttcn gelen arıste Kral nı tahakkuk ettirmek için eğilmez bir 

Şehirden 6000 çocuk çıkarıldı. Alman bahriyelileri 
bir İspanyol limanına çıkarak geçit resmi yaptılar 

ve cenuptan Toledo cephelerinden ya- }anların cezalandırılmasını ıstemışler - haberler çocukların şehirden çıkarılma- Al k d ,.. b• . irade ile muayyen bir hedefe doğru yü-J?ılacak olan bu kat'i taarruza, bü~l~? dir. _ . . , ya başladığını teyit etmektedir. Şimdi- e San f a ıdesı rümeyc başlamıştı. İtalya ile Almanya· 
asi kuvvetleri iştirak edeceklerdir. Uç Diger taraltan Ovıedo) u sarmış olan ye kadar kız ve erkek altı bin çoc•ık nın esaslı surette anlaşmalan, General 
koldan Madıit üzerine ilerlemekte olan hük(ıınet kuvvetler• ıse, nıhaye~ dun Barselona gönderilmiştir. Dün Pariste muazzam Gömböş için bu hedefe ulaşmanın il~ 
asiler bugün de bazı kasabalar işgal et- gece şehrin istasyonunu ve bazı bın~l.ı- Alman askerlerinin geçit resmi • ld şaı1ı idi. İş başında bulunduğu müddet ıniş ve paytalıtı vaıanse bağlıyan ele- ~ı işgale muvaffak olm~şlardır. Şıı;ı- . Madrit, 9 (AA) - Leipzig isminde- p . n;erasım yap_ı 1 zarfında_ hep bu uğurda çalı§!ı. Bir ara, ınıryolunu tayyarelerle bombardıman dı Ovıedo sokaklarında asılerle hukıı- kı Alman harp gemisinin mürettebatı arıs, .} (A.A.) - Muteveffa Yu· Fransa ıle Italyanın meşhur Roma iti· etmişlerdir. İaşesini yalnız bu yoldan met milisleri arasında kanlı çarpışın~- faşistlerden mürekkep bir grup ile N•· ı ~o~la".a K~alı Aleksandr için dikilen !Mını a~dctmeleri, bu gayretleri aka· teınin edebilen Madrit hükiımetinin va- lar devam etmcktcdır. Anbean şehrın varre'lilerin başında olduğu halde La nbıdenın kuşad merasimi münasebeti· mele ugratmış göründü ve Macar te· 
>iyeli, yolun kesildiği ,·eyahut tahrip hükUınel · .uwetleri tarafından işgali Cerognc sokaklarında hır geçit re :mi l le Pariste muazzam merasim yapıl- şebbüslcrini kökünden baltaladı. Fakat 
edildiği takdirde çok müşkül olacaktır. beklenmckte?ır. yapmış olduğunu El Socialista gazctes;! mışbr. Cum1ur Başkanı Lebrun ve H_"beŞ hiıdiselerinin aldığı renk ve şe-D}ğer tara itan Cebelü ttarık.~ ıama~110n Madnt etraf mıfa çemı.;r . . . yazın~ktadı r. ?•licie'!i. faş isti ere tevzi 11?.areşal F" ranşe D" espere'den sonra kd, Macar B~şvekilinin ümitlerini ye-
hakim olan asiler, Fas!an mute_madıyen Bu~gos: 9 - Ha~ ~ıansı bıldırıyor. ':'1•lmış olan bırçok sılahların lspan)ol soz alan Yugoslavya milli müdafaa mden ta_z•.~cdı. _Leh - Alman anlaşması, 
asker nakletmektedirler. Son gunlerdcn Madnt şımalde Avila dan, mer~<de lunanlarındaki Alman harp gemilerin- Bakanı, Fransız _ y ! d onda, buyuk hır Alınan - Leh - Macaı ~eri hiç bir hükiımet gemisi bu sular· San pcdrodan ve ı;enupta Maq~eda .dan den gönderilmiş olduğu haber verilmek ğunu tebarü . u~os avya ~stlu- bloku vüc~de getirmek tasavvurunu 
fa NÖr·· ktedir ilerliyen Nasyonalıst kuvvetlerın mutc- tedir. t k .. l . z _ettıren eyccanlı bır nu- doğurdu. Öyle bir blok ki buna bilfı· 

b unmeme . u soy emıştır h · ' '= ' Bel , · .. .. ara !talya da iltihak etsin. Berlin, Ro-• h k t• M t k • K 1 grad .) - Butun Yugoslavya, ma ve Varşovada yaptığı mütemadi te-

parı
•ste anarşı are e ı e a sasın yenı ra .. ":1eksandiın ölümünün ikinci şebbüsler, bu vadide beslediği inancın 

bı•r nutku yıldonumü münasebetile merasim yap- kuvvetine bir işarettir. Bir ara, onun 
mıştır. öli.imile istikameti değişecek sanılan 

•• den gu••ne artıyor Macar dış siyasası, Vekaletinde bulu-gun " Devletler her 6 ayda bir Alman ya - İtalya na_? Daranyı'nin onun yerine kaim ola· 

d 
"'• h ··k cagının .. tahakkuk etmesile zail olmuş· 

Tan gazetesi tehlikeye işaret etmektedir. Komünistler egışen u il.metlerle tur ve oy le görünüyor ki Küçük ıma. · h ) 1 idare edı"lemezler,, Cianonun Berlin seyaha- fın kuvvetli bir hasmı olan General 
Atina, 9 - Atina Ajansı bildiriyor· nın se ep eri ne imiş? Gömböş:~n ölümü., bu vadide cere~ an mitingler içın azır anıyor ar ti · b l 

• Londra, 9 (Hususi} - F" rans» miting yapılacağı tahmin edilmekte· Gazeteler tarafından gönderilen hususi Roma, 9 (AA) - Havas ajan- ed:n mucadelelerın sonuna bir işaret 
k 

·· ··zd-·'-· ·· dir. Fransız komünistlerinin Alman muhabır· leı·, Makedonya ve Tı·akya a- sından: telakki edilemiyecektir. 
omünistleri önumu e&l pazar gu· nü memleketin muhtelif yerlerinde ve hududu üzerinde yapacakları nüm•· halisi tarafından Başbakana yapılan Cia~o'nun Berlin seyahati, bu ayın 

l'\lzas Loren'de ispanya meselesi hak· yi~lerin Almanya üzerinde iyi tesir hararetli kabulü bilhassa kaydediyor • on sekızile yirmi dördü arasında vuku ç 

1 k ed
. l Bnşb k d- kş a·· ·· b 1 k in topraklarına gürültüsüzce vaz'ı-

kında bir çok mitingler tertip eımeğe bırakmıyaeağı söy enme t ır. ar. a an, un a am umulcine- u aca tır. 
karar vermişlerdır. Paris, 9 (A.A.} .- Temps gaz~te- de v~ilen ~iya.~~t esnasında s~yl_enc'.' . Romanın siyasi mahafili, Almanya 1 Çin • Japon 1 ~:t::; ~~enen 

* 

HükGmet bu mitinglerin meydana si Anarfist i>arekehD bdhassa Parıste nutuklara \erdıgı cevapta dcmııtır ki: ıle lıalya arasındaki münasebetlerin 

ge

tirebilecegwi mahzurları dücıünerek mühim surette artmış olduğunu, hü- v. cDevhı:ktı~r artık} b~ altı ayd.a bir de- pek mükemmel olduguw nu beyan ve oyunu Japonya, bu cme-Y gışen u mmct erl d d ı zı linc zor yolile vfı· 

Yayılmalarına mani olmak için, Baş· kumetin bu hareketin inkişafını az çok G . 
1 

.. k.. tine .k1 t~dre e 
1 em~. er. bu seyahatin herhangi bir meselede sıl olamayınca muslihane va tal b 

... w b' d. .
1 

ki k ld w crçı ıu ume ı ı ar mevkıınde k . sı ara aş 
vekil B1umun da dahil bulundugu ır en ışe ı e ta p etme te o ugunu ve kalması için bütün 1 ·t· dı "h mevcut no taı nazar ihtilafının halli "":1nn~?·ı tercih etmiştir. Son zama d 

k 

.. . l . F d .h 'l"l u usun ı una nal - . . 1 w • Çın hukA ı· ·ı n ııı 
içtimada mümessilledle müzakereye omumst erm ve ransa a ı tı a ve tiya.cı vardır Fakat bu ulu T dı ıçın yapı acagı şayıasım tekzip etmek· ume ı ı e yapmak istediği an-. n· · h k · __ c · ·· "t ' s 1 una en- t d" laşma bunun delird' D h başlamııbr. Müv;.lı.erelerin ne netice anlı mı ıtarıst are ebn zruenne umı trikolar ve iftiralarla temin edilmiş 1_ e ır. .. ı ır .. a a evvel Çine 
verdig"i malfim olmamakla beraber ko· bağlamış olan müfritlerin anarşi hare· mamalıdır. Bir hükômetin her smJın _o byle esmlaslar kabul. ettırmek istiyor ki, "' 1 k · ·ı "h k · · k ·· · · · h ferd" · ' Su • f•ı• t• u me eket kendı avucunun·,.· . 
münistlerin mitinglerin miktarını ta,. etme ı tı a ıçın omunıst partısın- ve er 111 takdir edebileceği icraata rıye, 1 ıs ın . ls ı,ıne gır-
dit ettikleri söylenmektedir. On birde den ayrıldıklarını bildirmektedir, dayanan bir itimada ihtiyacı vardır. m~~ü:Ç· . d . 

1 
. . . . • • • işte biz bu halk itimad r "k 

1 
5· "' k . k ın aırc erme ıstısnasız oJa. 

Amerl
.kada - 'k ·· ına ayı 0 du- ıyası omısyon arannı rak Japon müşavirleri yerlec::tirmck 

F
· ı· t• d yenı· gumuza anıız.> As hl . Çi . • ~ • ı ıS ın e Başbakan Metaksas dün k G"" am eye bıldiriyor n ıle askeri hır ittifak yapmak ve Ja· 

mu
•• sadem eler SeÇl• m m Ü cadelesi mülcüneden Atinaya harek:t ı::işt~- Cenevre, 9 (A.A.) - Milletler pon. aleyç~t.arı faaliyet~cri durdurmak, - • · Cemiyetinin siyasi komisyonu manda· peşınen .. ınc .kabul _ettırmek istediği e-

- Beynelınilel lıcarel lar meselelerini tetkik ettiktens l?flslnr ~u~esı~~endir. Bunlar, öyle tek-

i 
·ı·z kuvvetlen· Arap a"'sı· Ruzvelt trende 38 nutuk S h d k • 1 . . sonra ı erdır kı Çını kıskıvrak bag·ıar Fa ngı l • 8 asın a l 111an1·alar Asamb eye teklıf edılecek karar sure· kat koskoca ç· 00· ı b" . • 

l 

·ı h b t t t 1 ·· ı· k · · k b l · · ın Y e ır oyuna yana-erı emu are eye u uş u ar soy ıyece Kaldırılacak ? tını • u ctmıştır. şırmı dersiniz? 
Hayfa. 9 (A.A.) - Röyterin bi1- Vaşington, 9 (A.A.) - Ruzveltin mı Bu karar suretinde, Suriye ve Lüb- * 

Hirdig-ine göre ol-;is top\arı ve tayya- bugu··n Mi.ddel \Vesfe ve B. Landonun ~e.ncvr~, 9 
(A.A.) - Mali ve ik· nanın istiklale doğru gitmesi için Fran · ""' tısadı kom1te F ransıila 1 t 1 _, f ispanya hadiseleri karşısında Sovyet 

reler kullanan lngiliz kuvvetleri Ker· da lllinolis' e hareket etmeleri intihap be im ·ı 1 : t h r a ngi iuerin sanın sar ettiği gayretler takdir olun- R -

1 d 

- d "k" üz Ara asisi ile mu· . . . • yne ı e tıcare sa asındaki miini- makta ve istiklal meselelerine ait mü • 1 ~ usyanın almnk 
me agın a 

1 1 
Y 

0

P._ t ft mücadelesinın had devresını teşkıl et· aları ve bilhassa kontenjantman ile küllerin adilane bir ta zd h ll dil ş lapanyaJa istediği vaziyete 
harebeye tutuşmuştur. ıger ara an . . 1 . k ı·· .. r a a e ece- dair k İtal .. . . k" A · .• mektedir. Ruzvelt, on hükUmeti zıya· dövız erın ontro unu ortadan kaldır- ği hususunda it.İmad beyan l k- arşı ya ve Al 
oy le zannedıliyor ·ı rap grevı ~ a A • • l f k Jeh · d ki tek1iflerfo · k b l . 

0 

unma nıanyanın muka· 

k d h

. kt" ç·· k'" yu··ksek Arap ret edecek hususı trenmm Pat or- ma ın e 1 
a u etmış- tadır. Gene bu karar suretinde Filis· belesiz durmak 

15
• temcm 

1 
. t ın a ıtece ır. un u .. . Ch" tir . . . ' c erı, mevcu 

komitesile İbnissuudun murahhası mundan 38 nutuk soylıyecek, ıca· . K . b d h tındc nısandanberı devam eden karı- siyasi havayı ~niden bir hayli bulan-

D 
. 'd b" omıte, un an sonra er memle şıklıkla a t ad"'f ed"I k b 1 d M 

Ş h K" .

1 

K b rasında müzake· go'da Denver'de ve etroıt e ırer k . . "da" add l ld • r es u ı me te, ura ar- ırınıştır. aliım olduğu üzere bu me-
ey amı asa a .... ' k . ad edecektir ebn ıptı 1 m e er e e etmek hu- da sükllnun sür'atle teessüs edebile- sclcde, iki taraf ta, vukuatın başlan o-

releKr; dt~~ra9r b(aAşl;:m) ı~rEski Suriye buy~~- nu~~ ·1;~ dokuz g~n içinde kısusdunkd~ lın~~v~t~.ı;;a~ikkabolmlası ha_k- ceği ümidi izhar olunmaktadır. cından beri yekdiğerinl tarafgirlikle 1t-
u us, . . · . .. uşarunı • . . n a ı ngı ız e ı nı u etmı~- ham cdıp duruyordu. Kıyamcı askeri 

isyancılarından Saıt bs'.'n . Be'.'u!l~- sekiz, ilii dokuz bin kıilometre katede- tir. _ Grandi Londrada k•ldl kuvvetlerin Madridi sıkıştırmaya baş· hımda lngiliz kuvvetlerıle F"ıfistın ası· cektir. Roma 9 (AA} -S ı·ı: r Iamalarıdır ki yeniden bazı hareketler 
leri arasında yapılan bir müsademede Alman zabitleri lsveçte hafill '.. . . 1 a a yet: ma- uyandırmıştır. Sovyet Rusyanın İspan-. . p• d ere gore, son şayıa arın tereme o- rd öldüğü teyit olunmaktadır. lngilız fılOSU ıre 8 Oslo, 9 (A.A} - General Fon brak Grandi Lond B"" .. k El .. yaya ya ımı, oraya harp gemisi gön-

Grev bitiyor H .) Beş zırhlıdan B1omberg, şimali İsveçte kain Narvik'e o1arak kalacaktır Bra ul yu b bçısı dennekle mümkün olabilir. Bu takdir-
. At"na' 9 ( ususı - . . B abe · . · ununa era er de vaziyetin kad k t d 

Kudüs, 9 (A.A.) - A~a~. AJ~~İ rnü~kk~p bir İngiliz filosu gelecek p~r· gelmıştıbr ... er d rınde yırmi kadar Al· Londradaki ikameti sıhhi vaziyetine deceğini tari;~tme~r:a~zaz:it~:.y Ö::. 
Arap milliyetperver komıtesının .. . ... Faler limanına gelceeh-tır. man za ıtı var ır. b •1 d .. . .. . u taraf da . nihayet verilmek uze· şembc gunu ag ı ,._ mu?Jdekı gunler, Avrupa ıçln yeni bin 
re ın 

1 

n grkcvl:fl . kabul ettigv ini bil· == I imtihan devresi teşkil ediyor. 

yapı an te 1 crı ı- . hb ş ar diriyor. Komite bugün ve yarın da ha· İki 8 ap Ç8VU Şimdi d, • .. ,ı.nnm ı.e.ını. • .ıı,..,,,,,ıı ,.ı., Selim Ragıp 
zı mahalli komisyonların mütalealar~- ı ____ _;.:.:..:~..:...--_.:.-....;;;_--==========--·----------~--.:.._..:_ ___ J Balkan tıp 
nı dinliyecektir. Grevin bugünle:dc nı
hayet bulması bekleniyor. 

F ransada grevcilerin adedi 
Paris, 9 (A.A.) - Dün akşam bü· 

tün F ransadaki grevcilerin mecmuu 

3'3 oo- -g-5 · S · e ının· • , ı idi. B ... nların ı D 1 eın 
takasındadır. 

halya hariciye nazırı Peşteye gi~ti 
C. dun 

Roma 9 (A.A.) - ıano, 
k 

' · · Orada 
a şam Peşteye hareket etrnıştır.. . de 
B. Gömböş'ün cenaze ınerasıntı~ 
bulunacaktır;' 

Haf tasının üçüncü günü 
Balkan tıb haftasının üçüncü günü 

hazırlanan program mucibince geç· 
miştir. Dün öğleden evvel Yıldız'dn bir 
toplantı yapıtmış ve bazı tebliğat VU• 

ku bulmuştur. 
Kongre azaları öğle yemeğini Ta

rabyada yemi ler, saat on yedide de 
belediye tarafından Beylerbeyi sara• 
yında şereflerine veri1en çay ziyafetin· 
de bulunmuşlardır. 



4 Sayfa · SON POSTk .. 

r ş BİR ABIRLIRİ Evvela bir derin Sonra da alkışlar .... teessür .... 
Bunlar; s A B A y Sinem~sınm göste.ril~e~de 

Son vapurdan sonra 
Adada suç işlenirse ..• 

Suçluyu 
nöbetçi 

saat sekizden ence meşhut suçlara bakan 
mahkemesine yetişt~rmeye maddeten imkan 

olmadığı için tedbir alınıyor 
Bir akşam geç va kıt Heybeliadada 

1 

şahitler ertesi gün mahkemede haz:ı· 
polL<ic bir ~ikayct yapıldı. Genç bir ka- bulunmak üzere serbest bırakılacaklar
dın taarruza uğradığı iddiasındaydı. dır. Veyahut ta suçlu nöbetçi müddei
Şikayet etrafında incelemeler yapıldı. umuminin vereceği emre göre tevkif 
Nihayet meşhut suçlar kanununun çer- edilerek karakolda tutulacak ve ertesi 
çevesi içine girecek bir iş karşısında bu· sabah saat yedide hakimin huzuruna 
lunulduğu anlaşıldı. çıkarılacaktır. 

Fakat bu münasebetle biz şu noktayı Bcyoğlunda di.inkU vak'alar 
düşündük: Büyükadadan son vapur s~- Dlin Beyoğlunda 8 cürmü meşhut 
at 6 yı 5 geçe hareket eder. Şu halde vak'ası tesbit edilmiş, bunlardan dör -
Adaların birinde 6 yı 6 geçe meşhut cü dli hakkında takibata lüzum görü!me
rümler kanununun çerçevesine giret:ek miş, diğer dördü mahkemeye verilmi~
bir suç işlenecek olursa kanunun saat tir. Suçlulardan Remzi beraet etmi:ı, 
sekize kadar yapılacak suçların suçlu- Ali beş lira para cezasına, Makbule üç 
)arının mahkemeye verilmelerini amir gün hapse, 1 lira para ce;ı:asıııa, Eftim 

. olmasına rağmen bu emir yerine geti-
1 5 gün hapse mahkum olmuşlardır. 

rilemiyecek demektir. 
Şu halde suçlu ne olacak ? İstanbuldaki vak'alar 
Gene kanunun ruhu suçlunun kara- İstanbulda dün müddeiumurr;.liğe 2 1 

kolda tevkif edilmemesini amirdir. meşhut suç vak'ası gelmiş, bunların 8i 
Suçlu mutlaka nöbetçi müddeiumumi- hakkında ademi takip kararı verilmis, 
ye yollanacak, o ya serbest bırakacak, diğerleri mahkemeye sevkedilmişti;. 
yahut hakkında tevkif kararı verecek- Mahkemeye sevkedilenlerin 3 ü hak -
tir. Halbuki Adalarda nöbetçi miiddei- kında salahiyetsizlik kararı, 5 i hakkm
umum1 yoktur. da suç sabit olamadığmdan dolayı be-

Biz bu noktayı istisnai bir hal olarak raet kararı verilmiştir. Diğer 5 suçlu 
. düşündük,zira şükrana şayanolarak kay hapis ve para cezalarına mahkum ol -
dedelim ki Adaların hiç birinde sık sık muşlardır. 
suç işlenmesi vaki değildir. Bununla * Bcyoğlunda içkili bir yerde sar
beraber bilahara öğrendik ki Adliye hoşlukla bar sahibine ve kendisini tes
Vekaleti bu noktayı gözönüne almıştır. kine gelen zabıta memurlarına hakaret 
Ye yakında Adadaki sulh mahkemesine 

etmekten suçlu Gıyasettı'n'ı'n duru•ma-
meşbut suçlulara bakmak salahiyeti " 
verilecektir. Bu takdirde de mahkeme sı dün cürmü meşhud mahkemes.inde 
Büyükadada olduğuna, Büyükada ile yapılmış, Gıyasettinin bir ay, üç 1ıün 
diğerleri arasında geceleri münakale hapsine, beş lira para cezası vermesi
mevcut olmadığına göre diğer adalarda ne ve derhal tevkifine karar verilmis
yapılacak bir suç için nöbetçi müddei- tir. Hakim Gıyasettine :lOO liralık k;
umumiden telefonla talimat istenile - falet verdiği takdirde tahliye edilebile
cek d~mektir. Buna göre de suçlu ve ceğini de söylemiştir • 

Gaf atada geni 
Bir yolcu salonu 
Yaptırılacak 

Galata yolcu ııalonu projesi yeni· 
den ve tamamen değiştirilmiştir. Şim
diki salonda tadilat yapılmasından 
vazgeçilmiş, Rıhtım hanı ile Çinili Rıh-

bu hafta oldugu Fransızca sozlu 

ÖLÜM PERİSi 
muhtesem • filminin parlak muvaffakiyetini selamlarlar. 

OynıyanJar: FREDERIC MARCH - MEHLE OBhRON ve HERBEHT ~it\ B
SHALL Bu filmde aşkın Wltıı yUk~ekJiğini canlnndmyorlar. 

FOX JURNALDE: Doktor Tevtik RUştn Aras, Moıılrö konferansında nut
kunu söylerken.. Sonbahar moda zaraf~tleri ve Jspanya mubarehell'l'İ 

~--•••••••••-- vesaire .... 

:::.·;~p7;,~~::k~~:~:~~~rıl:;:,,~ir ( E H L . S A L . 8 M U H A R E 8 E L E R . ) ~ç katlı olarak ınşa edılecek olan 1 J 1 
bu bınanın planı için yakında Türk 
mimarları arasında bir müsabaka açı
lacaktır. Eski yolcu alonu da yıktırıla
rak antrepo hafine getirilecektir. 

Damadına balta ile vuran 
kaynananın duruşması 

Damadını balta ile öldürmeğe te
şebbüs eden Saffet adlı kadının muha

Ondülasyon faciası Şark şimendiferleri' 
Zehirli ilaç kullanıldığı için 
bir kadının başı cascavlak 

kaldı 

İşletme imtixazının satın 
alınması müzakeresi ayın 

19 unda başlıyor 

kemesine dün ağır cezada devam olun- , Altı aylık ondüleler ya mak~e ııe ve Şark şimendiferlerinin işletme un· 
muştur. Maznunun avukatı hadisede ya ilaçlı su ile .yapılmaktadır. ilaçlı su tiyazının satın alınması hakkındaki 
katil kasti olmadığını, alelade bir cerh- zehirli olduğundan Sıhhiye Vekaleti. bu müzakerelere bu ayın. on dokuzunda 
ten ibaret olduğunu söylemiştir. Müd- şekilde ondüle yapıl~asını m~netmış - Ankarada başlanacaktır. Şirket, mü· 
deiumumi de katil kastinin sabit ola- ti_:. Fakat bu memnuıyete ~~~~~ ~~- zakereye iştirak edecek murahhasla· 
maması dolayısile Saffetin 456 mcı dule. y~pdılmbasm~. ddevaınb. e ık' e lmea.şr. rın isimlerini hükumete bildirmistir. 

dd 'b' . . . Şehrımız e uyuz en ır va a o u , B 1 k d A k d b 1 . k 
ma e mucı ınce teczıyesını talep An dı d b' genç kız ondüle yap- un ar, ya ın a n ara a u unma 

. k ·ı k na a n a ır .. P . h k d . ki d' 
etmış, arar verı me üzere muhake- tırdıktan sonra saçlarının yandığını ve uzere .. arısten are et ~ ece . er ır: 
me başka güne bırakılmıştır. döküldüğünü görmü~, polise başvurmuş Bu munasebetle Şark şımendıf erlerı 

A tur. Menedilen ilacın tekrar Sıhhat Ve- komiseri Salahaddin Nafia Vekaletin-
VUSlurya rejisi bizden tütün kaletinin men'ine rağmen yapılan bu den aldığı emir üzerine bu hattaki 

alacak iş hakkında Sıhhat müdürü Ali Rıza teftişlerine başlamı~tır. Salahattin dün 
18 birinci teşrinde tütün mübayaa demiştir ki : sabah Uzunköprüye gitmiştir • 

etmek üzere Avusturyadan şehrimize c- Bu gibi ilaçlı suların berberıer Uzunköprüdeki teftişler pazartesi 
bir heyet gelecektir. iki müdür, iki tara!mdaı:_ o~düle iş!erinde k~lla~ıl. - gününe kadar bitirilmiş olacaktır. Şir· 
eksper ve bir harmancıdan mürekkep ması Vekaletın emrıle mene~~~ı.~tır. ket komiseri ayni gün letanbula döne· 
olan bu heyet şehrimizden lzmire gi - Bu şekilde çalışakn b:rbtekir.bgo;uıur;e cektir. Teftisler önümü:r~eki hafta i· 
d k .. .. .1 . .. . d hemen hakkında anunı a a yapı - . d 'k l ' d'l k · ece ve tutun nevı erı uzerın e tet - k d B . t . et etmi çın e ı ma e ı ece ve ~tıce rapor 
kikat yaptıktan sonra mühim miktar - ma tba ıbr. u mhekmnueıye ~•errıı~::.; .... bu : halinde Vekalete gönderilecektir. Tef--

yen er er ma em ye ~ ...... ~ . d l · • 
da mal alacaktır. 1 maktadır. Bu berber de mahkeme- tişlerde şırket a am arından hır kısını 

Ayasofyamn tamiri y': verilecektir. komiser Salahattine refakat etmekte" 

Ayasofya müzesi yanındaki sonra- Bu mesele etrafında Berberler Ce- dirler. 
dan yapılmış harap binalardan kay- miyeti Reisi İsmail Hakkı da demiştir 
yumhane denilen mahallin Evkaf ida- ki : a 

1 
il 

resi tarafından hedmine baslanılmış- c- Anna ismindeki kızın il ç ~ su e 

Lisan Denleri 
Şişli 1-lalkevinden: 

tır. Öksüzler yurdunun da he.men yık- tndüle ):.apıl.dıktaBn ~o1nraE ~ç atnMnıne 
l · · M" 1 "d . yaıunası uzerıne eyog u mnıye -Bir ecnebi pro'esür El . 1 . tın ması ı~ın UZ~ er 1 ar~sı tarafın- murlug-una celbedildik. Kızın saçları 1 ' ve ev ış erı d B l d d d d t b Dün üniversitede ilk ~n e e ıye nez ın e ye~ı en eşe - elektrikle yapılan masajdan değil, ze-

·-· 
Fransızca , İngilizce, A,manca ve 

güzel yazı derslerine başlanmıştır. İs
teklilerin hergün Nişantaşı Rumeli 
caddesindeki Halkevimize gelerek kay
dedilmeleri. • • busatta bulunulmuştur. Bınalar kal- hirli ilaçlı su ile yapılan ondüleden yan• 

Türkçe dersini verdi sergısı kınca arsada hafriyat yapılacak, sonra mıştır. Birçok kimseler saçlannı su ile 

Üniversitedeki Garplı profesörlerin M .. l da burası bir park haline getirilecektir. ondüle yaptırmamaktadır. Fakat bu 
mukaveleleri mucibince üç sene zar- uze er idaresi çok zengin Bahçedeki parterlerin etrafı Bizans berber, elektrikle ondüle yapıyormuş 

bir koleksiyonla İştirak devrine ait direk ve direk başlığı gibi gibi müşteriyi sandalyeye oturtmakta, 
fında Türkçe öğrenmeleri ve derelerini u· k ı k ediyor mimari parçalarla ve geçen sene Aya- fakat bilahara zehirli aç ul anma -
Türkçe vermeleri iktiza etm~ktedir. sofya hafriyatında bulunan cesim e- tadır. İHi.çlı ~ ~e ondüle yapılm~ası 

Hukuk Fakültesinde üç senedenhe- Ankarada açılacak olan elişleri ve serlerle aüslenecektir. S~h.iye Vekaletı t~:_afından menedil -

Haftalık sinema prqgramlan 
Türk Kara Güller 
Sümer: 
Saray 
Melek : 
ipek 
Sakarya: 

Juanita 
Ölüm Perisi 
Ave Maria 
Lorel ve Hardi Hindistanda 
Bütün Güzelleri Severim 

ri ticaret hukuku kürsüsünü işgal eden k"ç'·k • tl .. d h' edı'l- M" l M"d" ... 1 B h l M" mıştır. Amma, bu ılacın yapılması me-u u aan a er sergısın e teş ır uze er u uru ı e a çe er u- . . . B . • b'lm k · 
profesör E. Hirche dün ilk Türkçe mek üzere İstanbul müzelerinden gü- dürü bahçenin müstakbel şekJini tesbit nedilmemıştır. u ılacı yapa ı e ı- Vefat 
dersini vermiştir. Ders, talebe tarafın- zel ve kıymetli eşyalar gönderilecek- etmektedirler. ç~ bir berber ruh~atnam; a;;ı;şt~r .... Kuleli Askeri lisesi coğrafya mualli"' 
dan büyük bir memnuniyet ve alaka tir. Sergi için seçilen eşya Türk ve İs- Ayasofya kubbelerinin kurşun ta· ~el Sıhhiye ve~a ~tısat ~ ~ etı ~u mi kaymakam mütekaidi Bay Riiştü 
ile takip edilmiştir. Profesör mütead- lam eserleri müzesile Topkapı sarayı miratile minarelerinin ikisinin tamiratı d a e etmk ezsde u 

1 adcı akynt.
1 aAsa~ k.: ,Tarkenson hastalığından vefat etmiştir. 

d
. d f l lk 1 zar etme te evam e ece ır. ı o- C • b .. H b' ed Selbac:ı 50 • 
ıt e a ar a ış anmıştır. müzesinden seçilmiştir. Bu eşyanın ta- bitmiştir. Binanın haricen Alemdar tü tarafı bu ilacın Anadoluya da gön- . e~azesı ugun ar ıy c. -s d 

Yenı" Bir Ecnebi Profesör ·1 ·11· l d ı k 'h · bak ..ıı.. • • • w • • • • • kanında 24 numaralı hanesınden kal ı· 
mamı e mı ı eser er en omasına ço cı etme an cepuesının sıva tamıra- derilmesidir Tekirdagı Izmır gıbı Vı- b. 'k' .. d iki a· 

Eclebiyat Fakültesi Garp edebiyatı dikkat edilmiştir. Bunlar içinde halı- tı için iskeleler kurulmağa başlanmıs- !ayetler bu llacın mınt~kalan dahiline ,rılarak T:.ştvı kıye camım e n ıdnae" 
f .. ·· ba d'll kt b' 1 · ki' k 1 • . . . . mazını mu ea ·ıp cenaze namazı e a • 

ı>ro esoru ve ya ncı ı er me e ı ar, ıpe ı umaş r, dantelalar, oyalar, tır. ıthalını menetmı.şlerse de, gene brçok dildi'kten sonra naaşları Maçkada aile 
müdürü Spitzer üniversiteden ayrıl- işlemelerin envaı, mercan ve sedefka- f J tarafl~r~a kullanılmaktad~r. Anado1u - kabrlliianına defnedilecektir. Kederdi .. 
mıştır. Onun yerine Cenevre Üniver- ri ve kakmalı tüfek, tabanca, miğfer Nöbetçi dan şikayetler gelmektedır. . . de ailesine beyanı taziyet eyleriz. (746). 
aitesi lisaniyat profesörü Overbach an- gibi esliha, çok musanna kalkan, ok, Eczaneler Biz, Permenant hakkında bır talı -
gaje edilmişti. Yeni profesör dün gel- yay, kemik işlerinden çok ince işlen- Bu rece nöbetçi olan eczaneler şunlardır: matname hazırlıyarak İstanbul Beledi-
miş ve derslerine başlamıştır. miş makta, kalemtraş gibi yazı edeva- İstanbul cihetindekller: yesinc verdik. Talimatname tetkik edil- hl.1r.buı 8etedıı.ıeu 
,--- , mektedir. Ancak bu talimatname Ç'k- '2hirTi11atrosu 
1 ' tı ile gümüş ve üzeri işlemeli sahan, Aksarayda : (Etem Pertev>. Alemdar- ., ~ 

tıktan sonradır ki bunun önü alınabi· 111111111111111 Bir Doktorun tas, şerbet güğümleri, kahve takım- da: CAli Rıza>. Bakırköyünde: CMerkezl. lecektir. 
GUnlük Cumartesi ları gibi ev eşyası, deri san'atine ait Beyazıtta : (Belkıs). Emlnönünde : (A. 

, mütenevvi ve kıymetli kitap ciltleri Mlnasyan). Fenerde : (Emilyadi). Kara- 1 L A .... "N ı ııı ııı 
Notlarından (*) gibi Türk san'atindeki bedii zevk ve cümrükte : <Keman. Küçükpazarda : 

incelikleri gösteren bir hayli güzel eş- <Necati). Samatya Kocamustafııpaşa • Borsa ve Osmanlı Ba.nkası Komiserliğin- iti . 

El temizliği ya vardır. da : <Rıdvan>. Şehremininde: <A. Ham- den: 111111111 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı ciram kı ını 

10/10/936 da 
saat 20 de 

MAKBET 
Frnosız tiyutrusu 

Operet kısmı 
gOndOz saat 14 de 
Çocuk tiyatrosu 

FATMACIK insanın denUebillr ki en kirli yeri elleri- c n f f l dl). Şehzadebqında : (Üniversite). Umumi harpte Amerika ordusunda hiz-
Lo?Yanın otogra i eri alınmis, ve >o 30 d dl Beyoilu cihetindekiler: met etmiş zabitlerle askerlere verilen bono- akşam saat ~ , a L UAKLARIN 

r. Müzeler Müdürü Azizin riyaseti al- oaıatada : <Hüseyin Hüsnü). Hasköy- 1 lb -----------
Sabahtan akşama kada.r lşde, çarşıda, d w·· M"d" 1 ·1 h . larm 15 Haziran 1936 dan t aren tediye 

tın a 'ıuze u ur erı e arıçten davet de : <Barbut>. Kasımpaşada : <Vasıf). edllmesi Amerika. hükumeti tarafından bu Halk Opereti 
tramvaylarda gözle görülen ve görülmi - olunan mütehassıslar tarafından ayrı, 
yen bin tiirlü kirlerle temas eden bu kıy- ayrı kıymet konmuftur. Mecmu kıy-
metli uzvumuzun temi7Jlğine çok dikkat ') 
etmek ırtzımdır. met -00,000 liraya yak.laşmı~ bulun-
En fena lUyad ellerin a~ızıa temasıdır. maktadır. Eserler u'sulü vechi!~ sigorta 

edildikten sonra sergi hey'etine teslim Mümkün olduğu kadar elinizi atzınıza, 

dudak ve dişlere temas ettirmeyiniz. Her 
yemekten sonra elleri yıkamak şüphesiz 

iyidir. Fakat en ziyade yemekten evvel el
leri bol su ve sabun lle yıkamak çok la.
zımdır. Gündüzleri iş esna.sında vakit ve 
fırsat buldukça sık sık ellerinlzl yıkayı -
nız. 

--------------------------~-· ( * ) Bu notlan kesip aaldayınız, 1• -: 
bul bir albüme yaplfbnp koUeluiyon 
7apmız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadmWl 1etitebilir. 

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

ile Ankaraya gönderilecektir. 

Galata kulesine asansör 
yapılacak 

Şişhaneden Galata kulesine giden 
yol belediye tarafından yeniden yaptı
rılacaktır. 

Galata kulesi de seyyahlar tarafın-
dan kolayca ziyaret edilebilecek bir ha· 
le getirilecek, içine bir asansör yaptı
rılacaktır. İnşaata yakında başlanacak. 

Merkez nahiyede : (Della Suda, Kinyo - tarihte mer'lyete konulan kanun icabından 
11). ŞJ.ılide : <NargUeciyan). Taksimde : oldu~u ve devlet eshamı gibi tedavül eden 
<Llmonclyan>. bu bonolardan Türk vatandaşlarının da aı-
Üsküdar - Kadıköy 'fe Adalardakiler : mıo olması muhtemel bulunduiu beyanlle 

Büyükadada : (Şinas}). Heybellde allkadarlara malümat verilmesi Hariciye 
<Tanaf). Kadıköy Pazaryolunda : <Rifat vet.a.ıetlnln ı~·arına atfen Maliye veıı::rue

Muhtar). Modada : (Al~eddin). Üsküdar ltlnden 5/10/1936 tarihli yazı ile blldirllmif-
İskelebaşında : (Merkez). tir. 

. 

Pek yakında kış 
temsillerine başlıyor 

SE 
. YEK 

bUynk operet 3 
perde 

Bugün 2 saat gülmek - katılıncıya kadar gülmek isteyenler 
• LOREL HARDI HiNDiSTANDA 

TÜRKÇE SÖZLÜ büyük 
komedi pheserini 

• 
1 PEK sinemasında görsünler. Ayrıca, Paramount 

havadisleri ve renkli MiKI MAVS 
Bugün ıaat 1 de talebe seansı .,. ____________ .. 
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SON POSTA 
l O Birincitqrin · i( -
MEMLEKET HABERLERİ 

Maçkada arazi az 
nüfus çok 

Bir muhtar 
pusuya düşürüldü 

Diyarıhekiriiı güzel 
Nümune hastanesi 

nasıl yandı? 
fakat 

Başbakan 
tevziini 

devle-te--ai_t_a_ra-z-=-~n-:i:-n-.• -m-.-~' ht:ıç köylülere 
emretti ve bu emır koylulerı sevindirdi 

Biga Lapseki yolunda kur
şunla vurularak öldürüldü 

Biga (Husuet) - Dereköyü muh -
tarı Deli Hüseyin geceleyin pusuya dü
şürülerek Kurudere mevkiinde kur -

Diyarıbekirden bir okuyucu bunu bize anlatıyor ve 
diyor ki: " Diyanbekirin bu dilber hastanesi 

yanarken kalplerimizi de kavurdu " 

Maçka (Hususi) - Maçka kazası 
1' rabzon·Erzurum yolu üzerinde üç 
nıahalleden mütesekkil elli haneli ve - . ' 4<>0 nüfuslu minimini bir kaza merke· 
:zidir. Kasabanın bir adı da Cevizliktir · 

Kazada bugünkü ihtiyaçlara kafi 
gelrniyen ve devairi istiab etmiyen 
köhne bir hükumet binası mevcut olup 
~alihazır vaziyetile adeta gayri kabili ı 
ıskan bir haldedir. Son sel hadisesinde! 
ehemmiyetli tehlikeler atlatan bu bi -1 
nanın elyevm hükumet konağı olarak 

1 

kullanılmasında büyük mahzurlar var· 
dır. 

şunla öldürülmüştür. 
Hadise gecesi dere içinde arabasının 

yük zincirini onarmağa çalışan Hüse· 
yin, yere çömeldiği sırad:t pusu kuran 
ve kendisinin saatlerdenberi yolunu 
bekleyen düfmanları mavzerle arka -
dan ansızın ateş etmişler ve muhtarı 
cansız yere sermişlerdir. 

Pladise Lapseki mıntakasmda oldu
ğu için ora adliyesi derhal tahkikata 
başlamış, ve şüphe üzerine ayni köy· 
den kömürcü Ahmet ve İbrahim is -
minde iki kişi yakalanmıştır. 

Vak'a esnasında maktulün küçük 
biraderi dahi birlikte olduğu halde ka· 
ranlık olduğu için failleri tanıyamamış 

Kazanın posta ve telgraf, jandarma 
birliği, orman, inhisarlar, hususi mu -
hasebe idareleri ayrı ayrı binalarda ve t 
dağınık vaziyette olup bunlardan hu· 
8Usi muhasebe ile jandarma birliğin -
den maadası kira ile tutuhnaktadır. 

Maçkadan bir görünüt ve fakat yardımcı olarak dağa odun Şimdi bir yığın kül olan Di yarıbekir Nümune bastanesi 
kesmeğe götürdükleri Mustafa ismin-

Kazanın yetmiş köyü vardır. ~lec
nıuu nüfusu 28,800 küsurdur. Koyle· 
rinden Hamsi köy ve Livera diye anı
lan köyleri kazanın ve Trabzonun me
siresi sayılır. Hamsi köy: Otel ve lo -
kantalarile, su ve havasile şöhret bul
ınuştur, Livera köyü ise güzellik, su ve 
hava itibarile emsalsiz bir yerdir. 

Liveranın Murat suyu tarihi ve eşi
ne ender tesadüf edilen sulardandır. 

Hendek yolunda 
bir vak'a 

Oç adam bir kaç kişinin 
yolunu kestiler, fakat 

hemen yakalandılar 

Murat suyu denmesine sebeb Osman 
oğullarından Dördüncü Muradın Bağ· 
dat seferine giderken hu köye uğrayıp 
bu sudan içmesi ve aynı zamanda ken· 
disine bir bardak su sunan rum güzeli 
Sofiya

0 

ile evlenmiş olmasıdır. Bu izdi
vaçtan sonra Safia Gülbahar sultan 
adını almış olup türbesi Trabzonun i
maret mahallesindedir. 

Maçkada halk toprak azlığı, ve ge
lir yokluğu yüzünden cidden acınacak 
bir vaziyettedirler. Halk çok fakir ve 
yoksuldur. Ziraate elverişli arazi az, 
nüfus o nisbette fazladır. 

Diyarıbekirden yazılıyor: 
de biri, hadiseden bir müddet önce ara- Diyarıbekirin sonbahar at yarışları 
banın yanından savuşmuş olduğun - yapılacak. Günlerden pazar. Herkes te 
i:lan maktulün yolda gelmekte olduğu- ,at yarışlarına gitmek, sonbaharın bu 
nu haber verir mahiyette olan bu sa - müstesna eğlencesinden istifade etmek 
vuşmada nazarı dikkati celbetmiş, bu için hummalı bir hazırlık var. Saatler 
~a suçlu olarak zan altına alınmıştır. geçiyor, yavaş ya\·aş sokaklar dolu -

-- y·or ve halk )rarış yerine doğru akıyor. 
Anibalin mezarı Fakat tabiat halkın bu eğlence: ar -

zusunu kıskanmış gibi. Hava birden -
Yaplırı/zgor bire bozuluyor. Görülüp işitilmemiş bir 

. .. . fırtına tozu dumana katıyor. Şapkalar 
lzmıt (Hususı) - Gebzenın 1:100 uçuyor rüzgar ağaçları ve insanları bi-

metre cenubu şarkisinde, 182 rakımlı. le devi~·ivor. Bir yerde durmak, barın
tepede bulunan meşhur Anibalin me · mak mü~kün değil. Şehir içinde dük· 
zarı son senelerde harabiyete yüz tut· kanlar bile tozdan dumandan kurtul -
muştur. Bunu gören İzmit valiliği bu mak için kepenklerini indiriyorlar. 
mezarın derhal ve esaslı surette tami· Bizde iki arkadaş at yarışları içın 
rine karar vermiş ve icabeden makam· hazırlanmış, yola çıkmış, fakat bu fır
lara emirler vermistir. tınaya tutularak geri dönmüştük. Ar

Mezar Hereke t~şından yapılacak _ kadaşım Diyarıbekire yeni gelmişti. 
Fırtınaya, toza, dumana rağmen ben -
den şehri gezmemizi istiyordu. tır. 

istihsal ettiği mahsul fındık, tütün, 
mısır, patates, fasulya cüz'i mikdarda 
buğday ve arpadır. Çiftcilerin üçte iki· 
si istihsal ettiği ekinle maişetini temin 
edememektedir. Başbakanımız ismet 
lnönünün Şarka seyahatleri esnasında 
bu toprak azlığını görerek hazineye a· 
id arazinin muhtaç çiftcilere dağılma· 

Adapazarı (Hususi) - Her hafta Fakılı suya kavuşuyor d sını emretmesi üzerine kaza kayma -
Hendekte kurulan pazara gi en seyyar kamlığı. makamı faaliyete geçip bu işe Fakılı (Hususi) - Halkın Nafia 

Arkadaş hatırı için bu azaba katlan
dım. 

satıcılar akşam dönerlerken Orman • önem vermiş bulunuyor. Hazineye aid Vekaletine istida ile müracaatı üzeri· 
köy civarına geldiklerinde üç müsellah bu arazi muhtaç çiftcilere dağıtılınca ne Pompa suyunun Fakılı istasyonu • 
adam tarafından taarruza uğramışlar· halkın yüzü gülecek ve fakrü sefalet- na getirilmesi için hazırlıklara b~lan· 
clır. Mütecavizler arabanın içinde bulu- ten kurtulacaktır. Başbakanımızın bu mıştır. Halk susuzluk derdinden kur • 
nan Zehra ismindeki kadının 70 lira· yerinde ve değerli emirleri halkı o za· tulduğu için büyük bir memnuniyet 
sı ile diğer yolcuların da bir mikdar. pa· mandanberi sevinç içinde bırakmı~tır. göstermektedir. 
~~rınıaWık~n~nra~vuşm~~~ ~~==~~~~~~~===~=~~~=~==~=~=====~ 

nıislerdir. Fakat bu esnada devriye do- İskilib suya ve ışığa kavuşuyor 
laş~n jandarmalar yetişmiştir. Jandar· 
tnalarla soyguncular arasında müsade· 
ine olmuş, nihayet suçluların hepsi ya-

kalanmıslardır. Suçlular şunlardır: Koz 
lult köyÜnden Fuad, Ali ve Hendeğin 
Sarıbayırlar köyünden Tahir. Her üç 
suçlu da adliyeye verilmişlerdir. 

Kanhpmar yolunda bir 
kamyon kazası 

Eskişehir (Hususi) - Eskişehir 
ıcanlıpınar yolu arasında feci bir kam· 

Yon kazası olmuştur. Yolcularla dolu 
bir kamyon yokuş aşağı indiği esnada 

birdenbire uçuruma yuvarlanmış ve 
Parça parça olmuştur. Henüz ölenler

le ağır yaralıların mikdarı tesbit edile· 
lnenıiştir. Yalnız 0 esnada geçmekte o· 

la..n bir otobüs hafif yarala yolcuları 
•ehre getirmiştir. 

İskilibin yeni açılan ve ağaçlandırılan yolu ve Çorum şosesinden görünüşü 
lskilib (Hususi) - Kazamız yakında elektriğe kavuşacaktır. Buraya bir 

saat mesafede bulunan Uludere mevkiinde su akıntısı v~rdır. Bu küçük 
şelaleden istifade edileceği anlaşılmış ve mühendisler faalıyete geçerek pro· 

jeyi hazırlaınağa başlamışlardır. 
Kazamızın bir derdi de susuzluktur. 

dırlaşmasına çalışan belediye, tenvirat 

ledecek.tir. 

Güzel lskilibin her bakımdan bayın· 
işlerinden sonra su meselesini de hal-

Dlvor Klı p 11zer Ola Hasan B. 
--------~--~--,. 

- Dikkat ediyorum Ha· 
•an Bey, hal~ birtakım iıı
•anlar.. 

Başlarındaki 
perini yana.. 

Yahut ki arkaya çevirip 
te öyle giyiyorlar. Nedef!_ a
caba? 

Hasan Bey - Kafaları _ 
nın içindeki istikametin de 
ters olduğunu göstermek i· 
çin olacak. Ba.~ka ne mana
ııı olabilir ? 

Şehri geziyoruz ve Diyarıbekirin en 
müstesna, en haşmetli binası olan Nü
mune hastenesi önündeyiz. Arkadaşıma 
anlatıyorum: 

- cBurası yalnız Diyarıbekirin de· 
ğil, şark mıntakasının en mükemmel 
hastanesidir. Şu gördüğün kısım ameli
yathane kısmıdır. En son sistem techi
zatile mücehhkezdir. Burası ameliyat 
olacaklara, şu daire de ameliyat olan -
lara mahsus koğuşlardır. Burası rönt -
gen dairesidir. Elektrik tedavisine mah
sus cihazları da ihtiva etmektedir. Bu 
kısım mahkum hastaların tedavi edil· 
dikleri yerdir. Burası mutfaktır. Has -
tane cidden büyük fedakarlıkla vücu -
da getirilmiştir. Ve ehil ellerde hem 
muhit için faydalı bir müessese haline 
gelmiştir, hem de Diyarıbekiri süsliyen 
en güzel binalardan biridir.• 

Ve yavaş yavaş hastaneyi geçiyor, 
şehrin diğer semtlerini, görülecek yer
lerini geziyor, birer yorgunluk kahvesi 
içmek için de istasyona iniyoruz. 
Şimdi biraz evvelki fırtınadan eser 

kalmamış, bunun yerine havaya ağır 
bir durgunluk gelmiştir. Yaprak bile 
kımıldamıyor. Saat beşe gelmiş, hava 
artık boğucu bir ağırlık halini almq -
tır. 

İstasyondan kalktık, ağır ağır kışla 
civarına kadar geldik. Arkadaşım bir
den: 

- Eyvah dedi, Nümune hastanesi 
yanıyor! 

- De\i misin sen? diye mukabele et
tim.. Nasıl yanar Nümune hastanesi? 
Daha şimdi önünden geçtik. 

- Yanıyor işte, görmüyor musun' 
Aırkadaşımın işaret ettiği noktava 

baktım, dediği doğru idi. Nümune has-
tanesinin tepesinden ateş fışkırıyordu. 
Kalbimin bir bıçak yarası almış gibi 
sı:ıladığını duydum. Arkadaşımı unut
tum. Yangın yerine doğru koşmıya 

.başladım. Ateş saçağı sarmıştı. Hasta· 
nenin önünde mahşeri bir kalabalık 
vardı. Ma\'İ elbiseli itfaiye askerleri 
kendilerini ateşe alıp hasta kurtarmt -
ya, de\'let malını ateşten almıya uğra -
şıyorlardı. 

Daha bir iki saat evvel ameliyat ma
sasından kalkmış olan hastalar bi!e 
kendilerini üst kat pencerelerden kal
dırıp atıyorlar, ölümden ve alevden 
kurtulmak istiyorlardı. Her kafadan 
bir ses çıkıyordu: 

- 6 ameliyatlı hasta kaldı, cayır ca-
yır yandılar zavallılar. 

- 150 hasta \'ardı, ancak sek~eni 
kurtuldu, üst tarafı yandı. 

Kim kaldı, kim kurtuldu, yanan var 
mıydı? Hakikatte kimse bilmiyordu. 
Hastanedekilerin hepsi kendi dertle -
rine dl.işmüşlerdi. Nöbetçi doktor bile 
kendini üst kat penceresinden atmıya 
hazırlanırken askerlerin kurdukları 
merdivenle kurlarılmıştı. 

Askerler ate~i söndürmiye çalışıyor
lardı. Fakat ne ile. Vasıta namına bir 
şey yok. Hat~a ~u kovası bile. Ve bir tek 
insan yangına bir tas su atmayı bile 
aklına getirmiyor. Bir zat çırpınıp du
ruyor: 

- Yahu bumda belediye yok mu? 
- E\•inizde bir ko\'anız da mı yok 

be mübarekler. 
- Aman oğlum, hortumu şuraya tul. 
- Koş evladım, şu hastayı kurtar. 
- Bir iki teneke yok mu? Yahu, su 

taşıyalım. 

Ve bu arada makinenin benzini bi -
tiyor. Gene bir feryat yükseliyor: 

- Yahu bu makineyi işletmek için 
benzin de mi yok? 

- Oğlum hangi otomobili bulursan 
durdur, benzinini boşalt bu tenekeye. 
Parasını ben veririm. Eğer vermezse 
zorla al. Ve bütün bu gayretlere r::ı~
men canım hastane cayır cayır yanıyor. 

Kumandan bitap, askerler yorgun. 
Bütün gayretlerinin, bütün fer,'1ğatkar 
çalışmalarının vasıtasızlık yüzünden 
heder olmasına üzülüyorlar. Askeri 
hastane kurtarılan hastalan yerleştiri
yor, hastalarının ne olduğunu anlamak 
istiyen gözü yaşlı insanlar şefkatle 

karşılanıyor, hastalarile görüşlürülü -
yor, tatmin ediliyor. 

Yurt bekçiliğini yapan yiğitler, ya -
ralı ana kalbinden damlıyan kanı din • 
dirmeği de, akan göz yaşlal'lnı silmeği 
de biliyorlar, şefkat ve insanlık nüm11-
nesi oluyorlar. 
Artık her şey bitmiştir. Apandisitten 

ameliyat olmuş bil' hasta polis, bir ta
raftan yanındaki bir başka hastanın 
hastaneye kaldırılmıısını temine uğra
şırken, diğer taraftan anlatıyor; 

- Hemşire banyo yapıyormuş, iııini 

bitirmiş, gazocağını söndürmeğe Iü -
zum görmemiş. Ocak parlamış ve yan
gın çıkım~. Ben zaten kokudan bir ka
za olduğunu hissetıni!jtiın. Hemşireyi 

ikaz etmek istedim, fakat o da işin Lr
kına varmı!l, banyoya su götüri.iyordu. 

Ve işte Diyunbekir Ntimunc haşla ~ 
nesi böyle yandı. 

Tar susta iki adama yıldırım 
çak pli 

Tarsus (Hususi) - Burdya ve ci
vara devamlı ve şiddctlt y<1~murl,ir 
yağmı~. iki yere yıldırım diisnıüş, lki 
adam ölmüştür. 
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Amerikada bir Profesör, 
kurbağa, kaplumbağa ve 

ördeği imtihan etti 
~ ~ * 

Profesör diyor ki: "Herkes kazlan budala zanneder 1 
ben yapbğım tetkikler neticesinde en budala 

hayvanın ördek olduğunu tespit ettim,, 

Nevyorkta çıkan Readers di Gest 
yazıyor: 

Köpeklerin, beygirlerin zekaları 

hakkında bir çok tecrübeler yapılmış
tır, fakat, ördek, kurbağa, ve kaplum
bağalar hakkında yapılmamıştı. Bu ne
vi hayvanların da zeki olduklarını, in
eiyaklarile eski yuvalarını muhakkak 
bulduklarını isbat etmek isteyen bir lar ve sırtlarına da kendi isimlerini kaz
profesör yaptığı tecrübeleri şöyle an- dırmışlar; ve kaplumbağaları da yerin 
!atmaktadır: di.bine alıştırmışlardı. 

- Büyükce bir kurbağayı evimde İki ay sonra, madenden 25 kilomet-
besledim, hatta ismini Teddy koydum. re ötede köylerine doğru yola çıkan 
Beraberce bir ay kadar oturduk. Yu - delikanlılar heybelerine kaplumbağa -
vasına alıştığına tamamen kanaat ge - lan da aldılar .. 
tiTdikten sonra arka ayağına bir sarı Maden ocakları ile kendi köyleri a
·halka taktım, ve bir sabah kurbağayı rasında iki tane sarp dağ silsilesi var
delikli bir kutuya yerleştirdikten son- dı. Köyleri olan San Bernardino'ya 
ra, trene binerek Masaşoset civarında gelince, kaplumbağaları serbest bırak

tılar. 

Hayvancıklardan bir tanes.i bir gün 
ortadan kayboldu ve bulunamadı .•• 

Bir kaç hafta sonra, delikanlılar tek
rar madenin yolunu tuttular. Köyle -
rinden uzaklaşıp da birinci dağ silsi • 
lesini aştıktan sonra yolda bir kaplum
bağaya rastgeldiler. Bu kaplumbağa 

Wakefield'e gittim. Burası bulundu - kendilerinin San Bernardino'ya getir • 
ğum yerden 16 kilometre uzak bir yer- dikleri iki hayvandan biri idi ve sırtın
di. Gece saat 22.50 de kutunun kapa- da da gençlerin isimleri vardı. 
ğını açtım. T eddy dışarı fırladı, etrafı- Delikanlılar kaplumbağaya ilişmedi
na mütehayyir gözlerle baktı, ben der- Ier ve ocağa dönerk İflerine başladı -
pal yanından uzaklaştım, o sağa sola lar. Bir hafta sonra, yolda rastladıkları 
~oğru bir kaç kere sıçradıktan sonra, hayvan çıkageldi, ve aradan bir ay 
geldiğimiz istikamete doğru seke seke geçtikten sonra da diğeri San Bernar

Amiral Hothy 
Sön zamanlarda ismi sık sık mevzuu 

bahsolmıya başlıyan, Macar naibi hü -
kCımeti amiral Nikolaus Horthy Von 
Nagybonya 18 haziran 1668 senesinde 
Kıenderesde doğmuştur. Orta tahsilini 
resmi mekteplerde yaptıktan sonra Fi
yümedeki bahriye akademisine girmiş, 
oradan çok iyi neticelerle mezun ol -
muştur. 1909 dan 1914 de kadar Fran
sua Jozef gemisinde çalışmış, Novare 
muhribile Giovannide İtalyan gemile
rini Karadağ ve Sırbistana rufilı taşı -
dıkları için batırmıştır. 

1 91 7 de Horthy gene ayni gemi ile 
kalabalık düşman filosuna Otrantoda 
bir harp açmış ve galip gelmiştir. 

Ilorthy 19 l 8 de vis amiral olmuştur. 
Harpte Avusturyalıların mağlup ol • 
ması üzerine Kenderes'e dönmüş çüt 
ve çubuğile me§gul olmağa başlam1§ -
tır. 

B'ilahare ortalıkta komünizm tehli ·
kesi baş gösterince, kendisini bu teh -, 

Amiral Horty 

. Birincite,rin 1~ 

Tarihten sayfalar: 

Yiğit bir vezirin 
feci ölümü 

~ * • ~----------------
Hafız Paşa, Dördüncü Muradın önünde diz çöktü. 
"Beni sen öldürme, bu canavarlara ver de şehit 
olayım 1,, dedi. ilk gelen sipahiyi bir yumrukta 

yere serdi. Padişah mendilini çıkarmış, 
gözlerinin yaşını siliyordu 

Sadrazam Boşnak Hüsrev Paşa or -ı Kınalıoğlu, Kör Ali, Köse Şaban gib 
du ile Bağdat üzerine gitmişti. Fakat sipahlw reisleri yer "!~r baş kaldır.:ı-ıışl~ 
gerek 1630 senesinde ve gerek ondan ortalıgı kırıp geçırıyorlar, yagma.lp.l 
sonraki yılda hiç bir iş görememiş, yol- yapıyorlar ve: • 
larda kalmıştı. Sipahl ve Yeniçeriler - Hüsrev Paşa sadarette hıra~ 
baş kaldırdılar: dıkça vallah billfilı rahat durmayız. 

- Geçen yıl bu kadar sefer ettik. Diyorlardı. 

Bu yıl da şu sahrada aylarca kaldık. Hüsrev Paşanın kaymakamı RectP 
Şimdi Musul ve Bağdada gidilse yor - Paşa da İstanbulda fitne yapma1dş 
gun asker ne işe yarar? Bu yıl dinlen- meşguldü. . 
'11.eli, gelecek yıl gitmeli... 6 şubat l 632 de Atmeydanı bir rrıa~. 

Dediler. şer halini almıştı. Kavuklu, külahlı, Sl 

gitmeğe ~ladı. Arkasından bir müd- dino'da eşinin yokluğuna tahammül likeye karşı kaymağa mecbur hisset -
det seyrettikten sonra trene binerek e-· edememiş olacak ki madende gözük- mi~ ve milli bir ordu teşkil eylemiştir. 

· d d Avusturya hanedanı yerinden oy -

Hüsrev Paşa çaresiz buna razı oldu lfilllı, renk renk elbiseli Yeniçeriler '~ 
ve ordu 8 teşrinievvel 1631 de, kışla - sipahiler seferden dönmüşler ve bUl'a 
mak üzere Diyanbekire dönmeğe baş- da toplanarak: • 
ladı. - Hafız Paşanın, müftü Yahya 1. 

vıme ön üm. tü... dk ih d 
E · .. ·· b h l d Hu"rrı'y.J.!nı· arıyan örd' ek.. na ı tan sonra, memleketi itt·. a a rtesı gunu sa a ın saat a tısın a cu 

Onun bu beceriksizliği İstanbulda iyi fendinin, Mustafa Paşanın ve Yem~._...~ 
tesir bırakmamıştL Padişahın Hüsrev ağası Hasan ağa ile Padişahın nedlV" 
Paşayı azlederek yerine eniştesi Hafıı: Musa Çelebinin başlarını isteriz! 

.. . . .. sevkeden Horthy Macar tahtına naıp ol 
bahçeyi sularken üzerime doğru ge - . T ec~ubeyı nıhayet ordeklere de tat- muştur. On seneden beri milletinin sev-
len bir kurbağayı gördüm, toz içinde bık ettım, bu meyanda hayvanların en .gisini üzerinde toplıyarak Macaristanı 
idi. Arka ayağında san halka vardı. az akıllısının da ördek olduğunu anla - idare etmektedir. 

Paşayı sadrazam yapacağı söyleniyor- Diye bağırıyorlardı. l• 
du. Bu haber sadaret kaymakamı Re - Dükkaruar kapanın~, çarşılar boş3 
cep Paşa tarafından hemen Hüsrev Pa- mış, halk ve saray büyük bir kor~ıl 
şaya uçuruldu. Ayni zamanda Recep iç~de kalmıştı. 

Akan musluğun altına girdi, biraz se- dım. Herkes budalalığa misal olarak 
rin)edikten sonra her gün oturup kalk- kazı ileri sürer, bunun kadar yanlı~ 
tığı ufak kulübesine doğru gitti ve göl- bir hüküm olamaz. Hayvan psikoloji
gede bir tarafa sinerek istirahate baş- si üzerinde yaptığım tetkikler netice -
ladı. sinde en budala hayvanın kaz değil, 

Virjinya madenlerine gitmiştim. O- örclek olduğunu anladım. 
cakJarın içinde ve hayli derinlerde iki Tecrübemi yapmak için benim çift
genç, bir çift kaplumbağa yaka1amış - fiğime dört kilometre mesafede olan 

CiÖNÜL İSLERİ 
Uzaktan gelen 
Bir tanıdık 
Sesi .• 
Ankaradan bir mektup aldım. Ya -

zı bana yabancı değil Esasen gön -
deren de mektubunun b~ında: 

- cBeni uzaktan olduğu kadar ya
kından da» tanıdığını söylemektedir. 
Fakat maalesef imzasını atmamıştır, 
ben de bu yazıyı nerede gördüğümü 
bir türlü kestiremiyorum. 

Her neyse bu mektup daha ziyade 
bir hikayedir. İsterseniz birlikte oku
yalım. Diyor ki: 

cYaşça gencim. Henüz hayatın üç 
yirmisinden birisini sert bir miras -
yedi gibi harcadım. Şimdi 2 nci yir
misinde çile dolduruyorum. Babam 
zengindi. Gençliğini sefahatle geçir -
miş. Sonra düz bir kadınla evlenerek 
mes'ut olmuş. Ve müşterek bir zevk 
saniyesinde mahsul olarak dünyaya 
gelmişim. Babam saadetin yolunu 
böyle bulduğu için .. Beni yaşayışım
da serbest bıraktı, hatta yol bile gös
terdi. 

Ben de henüz tahsildeyken her çe
şit içki, her renk kadın ve sefahatin 
bütün numaralarını çevirdim. 
Artık bar, kumar. içki, kadm ve 

envaı, bende donuk bir his 
oile uyandırmaktan uzaktır. 

Ben böyle yaşarken benim için 
kadın, et ve kemikti. Et ve kemikle 
ruhun alakası nedir? Kadında kalb 
bir uzuvdur, kadın sevmesini bil -
mez. Kadında sevgi erkek ~kının bir 
aksidir. 

Büyük şehirlerde kadın gibi aşk 
ta satılıktır. Orada erkeğin genci, 
ihtiyarı, güzeli yoktur. Paralı ve pa
rasız erkek vardır. Ve her erkek ce
bindeki kuruşun miktarı kadar se -
vilir. 

İşte sade güzel bir şekil, bir man
ken oJan kadınla ben de çocuklann 
bebek oynadıkları gibi oynardım. 

Genç olduğumdan çok güzelim. 
Ve çok ta iyi gençtim. Kadınlarda u
yandırdığım tesir de bundan. 

Bu şekil hayatım son nefeslerini 
verirken bir kadın gördüm bir gün .. 
Bu kadın ne metreslerimden, ne de 
kolleksiyonumda yatan kadınlardan 
daha güzel değildi. Fakat şıktı çok..» 

* Mektubun alt tarafını yaznuyo -
rum, zaten bana tahsis edilen sütun
da yer de kalmadı. Yalnız şurasını 
söyliyeyim: Bu kadın evlidir ve oku
yucum ilk defa tutulduğu gerçek aşk 
fırtınasında kendisine yol gösterme
mi benden istemektedir. Anlaşılan 
kendisinin o kadar derin tecrübeieri 
vardır ki ben buna lüzum görmüyo-
rum. TEYZE 

Oğle zamanları tramvaylar 
azallllmayacak 

Kurtuluş ve Harbiye taraflarında o
turanlar öğle üzeri tramvay arabaları
nın azaltıldığından ve halkın uzun za-

man duraklarda beklediğinden bahisle 
belediyeye şikayette bulunmuşlar -
dır. 

Bir heyet dün bu hatlar üzerinde 
teftiş yaparak şikayetlerin haklı oldu
ğunu tesbit etmiştir. 

Bunun üzerine Kurtuluş - Beyazıt, 
Maçka - Beyazıt ve Harbiye - Fatih 
hatlarındaki arabaların öğle Üzerleri 

mutlak surette ziyadelestirilmesi sir -. . 
kete bi]dirilmi;;tir. Şimdi bu tebliğin 
netcesi beklenmektedir. 

Bir araba kanalizasyon 
çukuruna düştü 

Paşanın teşvikile İstanbuldaki sipahi- Ikinci gün isyancılar saray kapıla ' 
ler silah arkadaşları namına divandan rına dayandılai. Kendilerine: , 
şu istirhamda bulundular: - Bugün sabredin, yarın cevap ve 

- Hafız Paşa ile defterdar Mustafa rilir. 
Paşayı da orduya gönderin. Onlar git- ~ediler. . , 
tikte ordu bir yenice kuvvet kazanır. Uçüncü gün Topkapı sarayının birıtl. 
Hafız ve Mustafa Paşalar kendilerine d avlusu isyancılarla doldu. Vezir BaY. 

kurulan tuzağı anladılar. Müftü Yalı - ram Paşa Hafız Paşaya, fitne basılın, 
ya Efendi ve padişahın müsahibl Ha - cıya kadar saklanması için haber yol 
san Halife vasıtasile dördüncü Murada, ladı. Fakat Hafız Paşa divana geıme1' 

• Hüsrev Paşanın kan dökücü bir adam üzere yolda iken Bayram Paşanın 8 

olduğunu, orduyu budalaca idare et - damına rastlıyarak bu haberi aldığı zÇ 

tiğini, bu yüzden bozgunluğa ve Bağ- man gülümsiyerek: 
dat muhasarasının kaldırılmasına sebep - Git, benden selfı.m söyle, baş11ı1• 
olduğunu söylediler. geleceği ben bu gece rüyamda gördUJ11ı 

Dördüncü Murat o sırada henüz yir· ölümden korkmam. 
mi yaşında bulunuyordu. Kendi za - Dedi. 
manında ordunun hep şan ve şeref ka- Hafız Paşa saray avlusuna giritıC~ 
zanmasını istiyordu. Hüsrev Paşaya kız. Sipahiler ve Yeniçeriler yağmur gibl 
dı ve azlederek onun yerine ikinci de- taş yağdırdılar: 
fa olarık Hafız Paşayı getirdi. Hasan - Bre hain, bre post düşkünü he ' 
Halife, Yeniçeri ağası olmuş, Mustafa rif, padişahımıza Hüsrev Paşayı nas11 

Paşa da başdefterdar tayin edilmişti. gammazlarsın. Gör işte! .. 
Bir çavuş, Hüsrev Paşanın azlini Diye haykırarak saldırdılar. 

Diyanbekire götürdü. Divanda bu ka- Hafız Paşa attan düşmüş, kargaşa " 
Yeşilköyde oturan Ohanes, idaresin- · ğıt okunduğu zaman Yeniçeriler kızdı- lıkta ka\'Uğu yuvarlandığı gibi samur 

deki çift beygirli araba ile Aksarayda lar: .. kaftanı da kaybolmuştu. Saray adarı1' 
Cellad çesmesinden geçerken yag~ mur- - Bu kadar s1kıntıdan sonra duş - lan koşuştular, onu güçlükle içeri al • 

' d · "k ı w d dılar. Fakat iki uşag~ından biri öldüri.il' ların tesirile çökmüş olan kanalizas - ~an a~ ıntı am a aca~ımı~ !ır~ a se-
k d .. .. t '" A b nm azlıne sebep olan kımdır. Bız sen- dü ve diğeri yaralandı. . 

yon çu uruna uşrı:uş u:. . ra a ve den başkasını istemeyiz. Sultan Murat Hafız Paşanın halifll 
hayvanlar derhal yetışen ıtfaıye kuv - Dediler. · görünce çok sıkıldı: 
vetleri tarafından müşkülatla kurtarıl- Hüsrev Paşa bir taraftan ve el al - - Haydi, git. Seni Allah korusun! 
mıştır. tından ihtilali körüklüyor, diğer taraf- Dedi. 
... .......... ---........................................... tan şöyle diyordu: Hafız Paşanın kılığı değiştirildi ,., 

bir çiftlikten bir ördek satın aldım, kü- - Padişaha baş kaldırmaktan çeki - Sarayburnundan bir kayığa bindirile • 
meste diğer arkadaşlarile beraber üç nelim. Sizi gücendiren ferman onun ta- rek Üsküdara ~ırıldı. 
gün tuttum, üç gün sonra serbest hı - rafından gelmiştir. Padişah dilediğini Padi~ah dışarı çıktı. İsyancılara; 
raktım. Eski yuvasına gitmek için dört azil ve tayin eder. Siz vazifenize ba - _ Nedir kullarım, muradınız? .. 
lcilometrelik yolu bilir misiniz ne kınız. Dive sordu. 

k d d "tt"' ta ">6 ·• d Zorbalar yatışmadılar: İs):ancılar on yedi kisinin basını isti• a ar zaman a gı ı r m .> gun e... .. . . . • • 
B .. b d ha .sba . k' h - Oyle ıse hız padışaha arzuhal e - yorlardı. u tecru e e na ı t ettı ı; ay- . . • ,3• 

l k d.1 . . k .d d derız. Padışah onlara cevaplar verrnege. ) van arın en l erını sev ve ı are e e- . _ . · , 
k k kAI Dedıler. tıştırmaga çalışıyor, fakat dınletertll 

ce az ço ze a arı var. Hüsrev Paşa zaten bunu istiyordu.jyordu. 
Dünyanın en budala hayvanı ördek O İstanbula dönmek üzere yola çıkar - En sonra kızdı: . 

1 
ile pek geç de olsa yolunu bulup yeri- ken blitün i\nadoluda yer yer is~anıar - Siz söz anlar adamlar değ lsiı11ı· 
ne gidebilir. l başlamıştı. Rum Mehmet, Baba Ömer, (Devamı 12 inci savfadaJ 
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~IMNASTIK 
Vücudünüzü 

güzelleştirecek 
hareketler 

Resimlerini koyduğumuz bu dö.~t h~-ı 
reket çok eğlencelidir. Vücut guz~_Uı
ğinizi kazanmak için yapacağınız 3ım
nastikler arasında bunları dr. ihmal et
memelisiniz. 

Yaparken hem çok eğlenecek, hem 
~e kollarınızı, bacaklarınızı, başınızı, 
gövdenizi, hatta boynunuzu ayrı ayrı 
işletmiş olacaksınız. 

Birbirinden 
şılı üç rob 

SON POSTA 

Bu mevsim için 
Hazırlanmış 

Modellerden 

S.Jfa 7 

Dünyanın her yerinde 
boşanma vak' aları gün 

geçtikçe azalıyor 
Bunu ikbsadi buhranın hafifleyişine atfedenler olduğu 
gibi, kadının parasızlığa ve sefalete alışmış olmasına 

hamledenler de var 

Buhranın dünya yüzünde azaldığı-ı 1913 de on bin kişide 1,3 kişi boşa
na delil arayanlar, boşanmaların azal- nırken 1934 de bu nisbet on misli ar· 
dığından bahsediyorlar. Filhakika ~im- tarak 10,30 olmuştur. Şunu da ilave 
di dünyanın hemen her yerinde bo - etmek. lazımdır ki dünyada evinden en 
şanmalar, Harbiumurninin akabinde - fazla zevk alan erkek lngiliz erkeği -
ki boşanmalara nazaran çok daha a - dir. Ve dünyada evine tuurile merbut 
zalmıştır . en mükemmel kadın da İngiliz kadını-

Umumi harb zihinlerde bir sütü te- dır . 
.şevvüşler yapm.ıf, bir çok kanaatleri Avusturya : Hakkında kat'i rak • 
sarsmıştı. kamlar vermek mümkün olmıyacaktır. 

du~~~!~r:~~~;~1~ b:~~:!~~pi ay;!t~ Soldaki rob __ ........ {);g .... Ü ... bi°fı~-........ " 
gin tutunuz. Hareketin ilk kısmı bu - Yeşil marokenden yapılmıştır. 1 met-

Bilhassa Avrupada evlenme rabıta- Zira Avusturyada harbden evvel ka
larına kudsi bir mahiyet izafe edildiği toliklerin boşanmalarına cezav veril -
için boşanmak hoş görülmüyordu. U- miyordu. Bu kanun harhden sonra de
mumi harbden sonra bu düşünceler a- ğişti ve tabii boşanma nisbetleri de 
zalmış, parasızlık ve sefalet de aile ge- derhal yükseldi. Avusturya aynı za -
çimsizliklerini çoğaltmıştı. manda düştüğü· büyük iktısadi buh -

B l hakk da b . ranın da tesiri altında kaldığı için aile 
oşanma ar ın uzun ır ya- d . . . . . 

dur. re enindeki kutnaştan 3 metre 75 ka -
İkinci kısmı: Vücudunuzu arkaya fidir. Ön tarafa plise bir kesile konul

·ı 1... b' A saa etını en az tanıyan hır mıllet halı-
zı ı e ma umat veren ır vrupa gaze- ld' ' 
tesi, refahın artmakta olduğunu kabul ne :e ı. 

1914 
d d .. 

etmekte ve bu meseleyi şu yolda tefsir omanya : e unyanın en doğru bükerken dizlerinizi ha:füçe kı -· muştur. 
vırınız ve ayaklarınızın ucunda yük • Arkadaki plise kesile koltuklardan 
s~liniz. başlamakta ve belden on santim yük • kt d

. geçimsiz milleti olarak tanınmıştı. Bo-
etme e ır: · b l · b' d 48 'd' R sanma nıs et erı on ın e ı ı. o-

Her seyin başı ahskınlıktır. Boşan- ' h b · d' kt f k .. "' 

İpi bir arkadaşınızla karşılıklı olarak 
resimdeki şekilde boynunuza geçiriniz. 
Ve münavebe ile birbirinizi tartarak 
çekiniz. 

Karşı karşıya ipi resimdeki şekilde 

ayrı ayrı yerlerinde bir kare yapacak 
§ekilde tutarak bacaklarınızı iyice bü-
1cüp münavebe ile birbirinizi çekiniz. 

· • manya ar e gır ı, çı ı a at şayanı 
malar son zamanlarda azaldı ise bunun h t b. t" ld tt" B"t'• ·ı ayre ır ne ıce e e e ı. u un mı -
sebebi halkın refaha kavuşmasından 1 tl d h b b l ·kd e er e ar oşanma arın mı arını 

ziyade kadınların parasızlığa ve sefale- tt k R d ltt · ar ırır en oman ya a aza ı ve n ıs-
te alışmış olmalarındandır. Artık ka - b 48 d 43 d .. t•• . . et ( en , e uş u. 
dınlardakı eskı rekabet gururu kalma- H be · · ·ıı ti b' ·· 

sekte bir zaviye yapmaktadır. 

Ortadaki rob 
Llcivert serj, beyaz kuşakla süs

lenm1ştir. Ön düzdür. Yalnız alt taraf
ta bir pili vardır. Cepler üstte tek sol
da, altta tek sağdadır. 1 metre kırk san
tim enindeki kumaştan 6 metre alına • 
,lısınız. 

mıstır. Şimdi herkes birbirinin haline t akr gdırmıdyenbmı e erle ır gotz a-
' .. .. arsa ora a a oşanma arın ar mış 

Örgüsü: Altı tanede bir ajor. Sonra vakıftır. Sefalet par~~ız~ıkl~ yuzgoz olduğunu görürüz. Mesela lsveçte 

1
6 sıra ajorsuz düz örgü .. 7 inci sırada olmuştur. Kadın tahsılını yukselterek harbden evvel boşanma mikdarı 1:t7 

Sağdaki rob yeniden 6 tanede bir tane ajor. Bir sı- erkeğin çektiği azabı anlıyacak hale iken harbden sonra lsveç'de bu nisbet 
Tuğla renginde yün kumaştandır. ranın ajorları öbür sı:anın ajorlarınm gelmiş ve hayat güçlüklerile karşı kar- 42.8 e baliğ olmuştur. 

Belden aşağı olan bask ayrı parçadır. tam ortasına gelecektır. şıya kalmıştır. Danimarkada ise iş tamamile tersi -
Ön, arka ve kollar ufki bandlarla süs- Kemer sık iğnedir. .. . .. .. Almanya : 1913 senesinde yani ne dönmüstür. Harbden evvel oradaki 
lenmiştir. Yakadaki kapak iki düğr:ıe .. Kol ka~ak.lar.~ v~ ~aka lastık 0:.g~ - harbden evvel boşanma nisbeti on bin- nisbet 82 'iken harbd.en sonra 28.3 e 
ile tutturulmuştur. 1 metre 40 santım dur. Bu I.astık orgunun kenarına oru - d 27 9 iken bu nisbet gitgide artını~ d'· .. r· 
enindeki kumaştan 2 metre seksen beş len ince ~y~ bluza çok güzel bir başka- vee Hi~ler m~vki iktidara geldiği sıra- uşD"::uşyaudra. boşanma memleketi ola -

'ml b b bT · · lık vemııştır un santı e u ro u yapa ı ırsınız. · larda on binde 75,2 rakkamını bulmuş- rak marllf olan üç yer vardır. Bunlar: 

Sporun kadm giyimine tesiri 
Spor hadını erkehleştirmese bile kadın 

giyimini erkek giyimine yalılaştırır. 

Son posta ile gelen bir Fransızca. ga
zetede okuduk. Meşhur kadın te.ı;zıle .. 
rinden biri böyle bir iddiada bulunu .. 
yor. Ve misal olarak §unhrı söylüyor: 
cDünyanın her tarafında kadınla.r 

giyim eşyasının bir kısmını cspor> adı
le arıyorlar. Hiç spor yapmıyan kadın
lar bile spor rop, yahut spor manto de
nilen kadın elbisesinden ziyade erkek 
elbisesine yakın ol'anları tercih etmi -, 
ye başladılar. ~u ~ercih ~eneden sene
ye daha umumıleşıyor. Bır ço~ kad_ı~ -
lar bir etek üzerine erkek gomlegıne J 
pek yakın bir biçimde olan blU::lar ve 1 
bunun üzerine de erkek ceketı kadar 
sade ceketler giyiyorlar. 

Son senelerde terzilerin diktikleri 
spor manto ve spor roplar, tuvalet 
ıoplara, tuvalet mantolara nisbetle da
ha ziyadedir. 

yeni modellerde bu tarz modellere 
çok rastlanıyor. Ve ~~d~lar bunları 
beğenmekte hiç te muşkulpesent dav-
ranmıyorlar. 

yor, fakat kadın giyimindeki bu değl -

şikliğin, daha doğrusu bu sadeliğe doğ
ru gidişin iyi veya fena olduğuna dair 
bir mütalea ilave etmiyor. 

tur. Letonya, Japonya, ve Amerikadır. 
Aile hayatının sıkı kurulması için Letonyada boşanma nistebi bugün 

Hitler ortaya bazı kayitler koyduktan on binde Hl .5 dir. 
sonra mahkemeler de, boşan~a karar- Japonyada 118 dir. Amerikada ise 
larını kolay kolay vermernege başla • 128.5 dir. 

dıkları için s.on dört sene ~rf~nd~ b~ Şu hale nazaran bir çok işlerde ol -
mikdar haylı azalmıştır. Şımdı nısbe d ~ ·b· A ·k boşanma mesele • 
tin on binde 52 olduğu tahmin edili - .ugdu gdı ı kmerı h~b.d' 

sın e e re or ıa ı ı ır. 

yor. 
Fransa : Aileler eskiden çok daha · A k 

kavgacı imi~ler. Almanyaya nisbetcn Sanayi muzesı n araya 
1!)13 senesinde boşanma nisbeti on naklediliyor 
binde 38 iken 1932 de 53 e çıkını~ ve İstanbul Ticaret mektebine merbut 
1934: de de 48.3 e düşmüştür. Maama- bulunan Sultanahmetteki Ticaret ve 
fih şurası şayanı dikkattir ki Alman- Sanayi müzesinin Ankaraya nakli ve 
larda boşanma, büyük bir hızla arttığı orada yeni bir sanayi meşheri ~ılma
zamanlarda bile, Almanlat'ın nüfusu sı kararlaşmıştı. 
Fransızlardan daha fazla bir artma nis- Dün Türkofiste müzenin Ankaraya 
beti göstermiştir. nakli işini ihale için bir münakasa n-

Belrika •. Akıllı uslu insanlardır. Ca- "1 ·· ün irinde Anka-:ı- cılmıştır. " uze on g ~ 
yet az boşanırlar, hele eskiden, bugü- ;aya nakledilecektir. 
ne nazaran çok daha az boşanıyorlar- -

dı. 1913 de boşanma nisbeti on binde Alman,~a yumurta altyor 
l;) iken Umumi harbin sillesini yedik- J 

!eri halde 193:1 de bu nisbet on binde Son günlerde İspanyanın dda
1
hili v1a-

. · B l z"'- · d k" deö-işikliklerden o ayı s-
:~O u geçmemıştır. oşanma ar son ° zıyetın e ı o •• . . ·d 

urta gonderılemıyoı u. 
manlarda azalmaktadır. 1 panyaya yum d ·kt _ . d Almanya a az mı ar 

lngiltere : Diğer milletlere hıç ben- Aynı zaman a k .d. B üzden 

Resimde göı·düğünüz şekilde vücu
dunu;.:u öne doğm eğerken kollarınızı, 
İpi daima gergin tuttuğunuz halde, ba
şınızdan arkaya doğru aşmnız. Ve ba
Ştnızı hafifçe yukarı kaldırm•z. Dizlef 

Öyle bir giyiniş tarzı meydana geli
·or ki biraz daha gayret etseler panta

Ion da girip erkekler gibi sokağa çı -
kacaklar .. 

Sporun fazla taammüm etmiş olma
mın bunda çok dahli vardır.» 

s Fransızca gazete bu kadarını söylü-

Ne diyebilir ki: Şatafatlı süsleri icat 
eden kadın zevki şimdi de sadelige doğ-
ru gidıyorsa ne iyi demekle teşci edıle
bılir. Ne de fena demekle önüne geçile-

bılir 

zemez. Bir kere İngiliz hakimi karının da yumu~~a ç_~k~:e· te ı \r h:f~a içın
kocanın kolay kolay ayrılabileceğine a- fıyatlar duşmuştu. Son.: d umur
kıl erdiremez Hakim için nikah ze - de Almanya fazlaca mı tar a Yd f' 

. K k 1 - b ,1 mıstır Bu yüz en ı-
vali olmıyan bir bağdır. arı ocayı ta a maga a~ a :. . 1 k d' Bu 

1 "den yukse me te ır. 
birbirinden ancak ölüm ayırır. yat ar yenı · .. . _ 

. . . f' ccarlar memnun gorun 
Fakat buna rağmen evlılık hayatı - vazıyetten u T·· k sns"ıle ya-

t k 'h t ur parası c ' 
nın içine gıren şeytan ngilterede de me te, ı raca 
hükmünü icra etmektedir. pılmaktadır. 

asıa bükülmemelidir. 
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Konuşma: 

LUgat kitabı 
Boy Y .:ızan : Nurullah AT AÇ uzama hastalığı Nurullah ATAÇ ıo kadar azdır ki bahsedilmeğe de rııet. 

* * 
Fransızca bilen Ti.irk, o dilde ol<ll 

- Fransızcadan türkçeye falan lugat duklarını ti.irkce ile anlatabilen ı:ıda.~1· 

Hastalık sari imiş. . Bu hastalığa tutulanlar arasında şişman
layan/ar , rengi değişeler , küçülenleı· olduğu gibi çirkinken 

güzelleşenler, ihtiyarken gençleşenler de var 

kitabı iyi midir ? dır. Türkçeyi bilmiyorsa, fransızca dıJ' 
Bu suali çok kimselerden duyar~ı - şüni.iyorsa anladığını anlatmak içiu ı<ııl 

nız. Ondan sonra da muhakkak bir şi- }andığı dil ti.irkçe değilse o adam ıcell' 
kayet başlar : menin bir ki.ilti.ir gösteren mfına"111~ 

- Bunca yıldır memleketimizde Türk değildir; belki Fransız da değıld~ 
fransızca öğrenildiği halde daha iyi bir ama bana ne? ne olursa olsun, beni rıl9 

lugat bile çıkarılamadı. Bu yüzden bü- kadar etmez. Bir kimsenin, keHmerııJl 
yük eserler de tercü~e e~ile.miyor. bir kültür gösteren manasında Tüı k ss· 
Mükemmel fransızca bılenlenmız va:, yılması için, her anladığını, bildı~itıl 

Yazan : I MS E T 

ı Bana baksana dostum iltifat 
mu'? 

yuk 1 - Onun içinde 
ne olduğunu bili -
yor musun? 1 Sesin geldiği tarafa baktım. Bir be

şik vardı . Beşiğin içinde altı aylık bir 
çocuk büyüklüğünde bir insan yatı -

- Hiç bir şey 

yok, bomboş'. 
ana dilleri gibi konuşup yazıyorlar. E- türkçe ile ifade edebilmesi <lrt' 

yordu: 
- Ne o artık selamı sabahı 

- Öyle görü -
kestin nür amma onun 

ser tercüme edecekler ama fransızca ke t . B"· d . ld' d ' l l"gı" · g·b· fratı· - .. b. ıı. ız e, ıc ıa e ı c ı ı ı, 
limelerin türkçe karşılıgını gos~eren !r sızca bilen, Fransız kültürüne ge ·ce\t' 

lugat yok ki... ten nüfuz etmis insanlar cok olsay l el 

General Kadri Raşit 

Mükemmel bir röportaj mevzuu ya
kalamıştım: 

Tevfik isminde birinin boyu uzuyor
muş. İki metreyi çoktan geçmiş te 3 
metreye merdiven dayamış. Bu adamı 
görmek, görüşmek ve sonra gazeteye 
yazmak hiç te fena olmıyacaktı. 

Tevfiğin bulunduğu Gülhane hasta -
nesine gittim. Koridorda başı, bizim 
Hasan Beyin başından üç misli büyük 
olan bir hastabakıcıya rastladım: 

- Bayan, dedim, hani boyu uzıyan 
bir Tevfik varmış .. O nerede? 

Koca kafalı kadın; beni tepeden tır
rutğa kadar süzdükten sonra: 

- Ne yapacaksınız? 
- Ben gazeteciyim, kendisile göri.iş-

mek istiyordum. 
- Görüşmek mi istiyordunuz.. Bu 

kolay, fakat başınıza bir tehlike gelirse 
me:;'uliyet kabul etmem .. 

Güldüm, beni aklı sıra korkutacak -
tı. Koğuşun kapısını ittim. Kapı açıl • 
dı. 

- Hoş .geldin yahu. hangi rüzgar se
ni attı. 

Bu ses koğuştaki bütün hastaların a
ğızlarından birden çıkmıştı. Hepsi yü
züme bakıyorlardı. Beni tanıyor

lardı. Ben de onları tanıyor • 
dum. Tanıyordum amma kim ol
duklarını tayin edemiyordum. 
Kapının yanındaki dört kişiyi içine 

ferah ferah alacak kadar büyük bir ya
takta bağdaş kurmuş oturan hasta yü
ziime baktı: 

- Beni tanımadınız mı? 
Nasıl tanırdım, yüzü pek yabancı 

gelmiyordu amma, vücudu ömrümde 
görmediğim bir vücuddu. Öyle şişman
d~, öyle şişmandı ki bilmem kaç sene 

- evvel Almanyadan İstanbula getir1p 
beş kuruşa seyrettirdikleri iki yüz ki
loluk şişman kadın onun yanında sıs

kanın sıskası kalırdı. 

- Affedersiniz, dedim, simanız ya -
bancı gelmiyor amma. 

- Ben Kadri Raşit değil miyim? 
- Hangi Kadri Ra;?it? 
- Çocuk doktoru. 
Bu sefer yüzüne daha dikkatli bak -

t.ırn, t.a kendisi idi. Fakat bu vücut. 
- Affedersiniz amma siz bu hale na-

sı] geldiniz? 
- Tutulduk. 
- Neye? 
- Tevfiğin hastahğına .. 

mi? 
Sesinden tanımıştım, bu Etem İz -

zetti. Bizim Babıalinin en uzun boylll 
adamı ufacıcık olmuştu. ' 

- Ne oldun birader? 
- Daha ne olayım, şu Tevfikle ko -

nuşmak için buraya gelmiştim. Has • 
talığı bana da geçti. Küçülüverdim. 

Koğuştakilerin hepsi birer birer ya~ 
taklarından kalkıyor, yanıma geliyor • 
lardı: Etrafım tanıdık, tanımadık, ya
hut ta tanıdığa benziyen bir çok sima 
ile dolmuştu. Fakat bunların hepsi a -
cayip insanlar halinde idiler~ 

Saçları, sakalları ve kirpikleri yere 
kadar uzanan biri elini omuzuma koy
du: 

- Haydi ba'kahm gazeteci, bu sefer 
de neler yazacaksın? 

- Daha ne ya;cmak Iazım geldiğini 
düşünmedim, hem affedersiniz amma 
sizi tanımadım .. 

- Nasıl tanımazsın. Ben sizin Son 
Postaya komşu değil miyim? 

- Son Postaya komşu .. Hiç hatırla
mıyorum, bizim civarda size benziyen 
kimseyi görmedim. 

Mazhar Osman 

- Sizin civarda jken ben böyle uzun 
saçlı, uzun sakallı değildim ki.. 

-Ya!!! 
- Buraya tetkikat yapmıya gelmi~-

tim, hastalık bana da geçti. Ben doktur 
Sani Yaverim .. 

-Ya!!! 
Yüzü kardan beya:ı: l;>i risi seslendi: 

1.e dsvuj:1 M~t...uöa(bddo cmfhy m 
- Gazeteci gürültü etme, şimdi tıbbi 

kitaplar okuyorum, kafam karışacak. 
- Tıbbi kitaplar okuyorsunu~ öyle 

mi? Sizin tıpla alakanız var mı? 

içinde insan var. 
- İnsan mı? 

- Evet. Bak -

Halbuki ivi bir lugatımız yoksa bn- k' d'ld~ b' k ~b.. "k c ·lef 
• v .. ··k 1 · d·ı · · 1 bette ·ı o ı en ırço uyu es nun sebebı buyu eser erın ı ımıze H~- .. k .. d'l . h ' · 

nüz tercüme edilmemiş olmasıdır. E - de tur ·çeyc tercur~e .e . ı mış, ıç l ·e-
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triyoloğ Kemal o- ' tımıze yayı mış, dur eşmış> o ur 
nun içinde.. fransızca öğreniliyor, .konuşuluyor; fa- Bir yığın roman, hikaye, hatta Jitıl 

Anlnttılar: kat gerçekten kıymetlı olan pek az eser kitabı dilimize çevrilmiş, bir kıs111ıı1ııt 
Baktriyoloğ Ke· tercüme edildi. onların da çoğu yanlış- icindeki fikirler de memleketimize yıı 

rna1, Tevfiğin larla dolu ... Niçin? Çünkü o yıllardan ):ılmıştır. Bunların kemiyeti ve kc) fi• 
hastalığının ı;u beri öğrendiğimiz, ana dilimiz gihi. ko- yeti ne ise, asıllarına uygunluğu ne d.e" 
geçenlerde şöh - ·nu~up yazdığ1mız zannedilen fransız - recede ise bizim de fransızca bilmeiı11ı, 
reti ayyuka çıkın cayı bilmiyoruz, anlamıyoruz. Fransız kültürüne nüfuzumuz işte o de· 
Tularemi ile ala - Birtakım pek müphem hisler, sezgi- recededir. Ne aşağı, ne fazla! 
kası var mı, yok ler istisna edilirse insan her anladığı- Lugat kilabı bunun miyarıdır. 'Ffl • 
mu diye merak -......:: ~ ~ nı anlatabilir. Daha doğrusu bir insan lan lı1gat kitabını eksik ve yanlışlı btt' 

etmiş .. Tevfiği bir 1 • ~ ancak anlatabildiği şeyleri gerçekten luyorsanız, birtakım kelimelerin mantı' 
kaç kere muaye - anlam1ş, gerçekten biliyor demektir. sını anlatamıyorsa onu vücude getiıetl 

F
neden geçi1r?

1 iş. F h dd' K . Başka bir dilde okuduğunu kendi dili adam işte o kadar fransızca biliyor ete' 
akat hasta ıK o- a re ın cnm . . . .. . k ki>' 
a d .· t etmic;: ve bir mikrop ka _ ıle tekrar edemıyorsa, hlÇ şuphenız ol - mektir. Ondan daha iyisini yazma · 

n a sıraye .,. l k" .. l 1 . k b'l d ~.l .. d 1 el\' dar küçülüp gözle görülmez hale gel - masın, o ıtapta soy enen erı avrama- ı egı se, onun ıçın e yan ış veya 
miş. 1 ~ıştı;·; onlar içine . işlen:emiş .• ~adece sik olarak tarif edilen kelimelerin, o ı.-e' 

_ Dostum ne olw·, ne olmaz biraz hır lafz tabakası halınde ıdrakını sar - limeleri kullanmış eserlerin tercün1c ' 
kendini bizden uzak tutsan.. 1 mıştır. Gerçi bazı kelimelerin bir dilde, sinde daha doğru bir mukabiline rasgel· 

Bu sözü söyliyen, fevkalade güzel 'ı diğer bir dilde ifade edileıniyecek hu- miyorsanız, o kelime henüz türkçed• 
gözlü, yakışıklı bir delikanlı idi: susi bir manaları vardır; fakat bunlar konuşulmamış demektir. 

Bu zatı hele hiç gözüm ısırmıyordu. 
- Sizi tanımıyorum, acaba siz benL 
- Ben sizi tanımaz olur muyum? 
- Nereden tanıyorsunuz? 
- Nereden tanıyacağım, Babıaliden .. 
- Siz kimsiniz? 
- Ben Salahaddin. 
- Salahaddin, Salfıhaddin, hangi Sa-

lahaddin? 
- Güngör Salahaddin. 
Ne kadar da değişmişti. 
Boyu üç metreyi bulan bır adam, 

dört metreden daha uzun karyolasm -
dan kalktı; kendi kendime: 

- İşte, dedim, Tevfik bu olacak. 
Uzun boylu adamın yüzüne Beyazıt 

kulesinin tepesine bakar gibi baktım: 
- Geçmiş olsun Tevfik; artık yalnız 

da değilsin. 
- Benim adım Tevfik değil.. 
- Olabilir, ihtimal ben yanlış bel -

lemişimdir. Buraya ilk gelen boyu u -
zıyan adam sen değil misin? 

- Değilim ... 
- Ya sen kimsin? 
- Ben Fahreddin Kerimim. 
Hani şu minicik Fahreddin Kerim 

yok mu, işte onun boyu üç metre oı -
muştu. 

iki kişi yan yana oturmuşlardı. Bi -
rinin yüzü beyazdı, siyah bıyıkları var
dı, ötekinin yüzit siyahtı, ve bıyıklan 

Tarsus - Namrun yolundaki kaza 

Kamyon uçuruma yuvarlandıktan sonra 
• 

Tarsus (Hususi) - Tarsus - Nam· Tarsus sulh hakimi yaralıları tıP~1 

run yolunda vukua gelen kazanın tah- bir amele gibi çalışarak kurtarmış, cı' 
"J1' kikatı devam etmektedir. 20 - :lO met- vard~n .geçe~ ot.~mobi!l~rle ~ehre ~~et' 

relik uçurumdan yuvarlanan kamyo· dermıştır. Çunku sıhhı ımdat he 

nun :tl yolcusu ve 3 - 4 ton tahmin e- buradan kaza yerine ancak sekiz s11"' 

dilecek kadar çok vükü vardı. Evvelce sonra hareket edebilmiştir. Kaza ye' 
J fÖ~ 

bildirdiğim gibi yolculardan 2 kız ço- rinde yardım talebini reddeden o , 
cuğu ölmüş, () insan· ağır, 24 kişi de Ramazan hakkında kanuni takibat ) 9 

hafif surette yaralanmıştır. pılmaktadır. 

ban, saninle resim çıkartmıştım. 
' Siyah yüzlü bıyıksız adam söyledi: 

- Canım bizim lala! 
- Anlıyamadım lala olan o mu, siz 

misiniz? 

Elimi yüzüme götürdüm .. Eyvah c ~ 
lim burnuma değdi. Meğer buı ıH1 

müthiş uzamıştı. 

- Burnum uzamış. JI 
- Yalnız burnun değil, kollaı ına d 

Beyaz adam Ayo ıaıa banim .... bir baksana .. 
O hızım bay. Kollarıma baktım. Ellerim .yeı de' 

Siyah adam - Caır,n, ben doktor ğecek gibi idi. .. , 

- Olmaz olur mu, hem sen beni bil-

1 
miyor musun? 

Mazhar Osmanım, yanımdaki de bizim Hasan Bey kafalı hastabakıcın n_ s~ 
,lala. .zünü hatırladım. Ben koğuşu sorc!u:..111 

Anlamıştım. Hastalık bu ikisınde de zaman bana: 

İzahat verdi. l\Ieğer bu hastalık sari 
imiş ve heı kesde başka başka şekiller

- Nereden bileyim, ben bu kadar 
beyaz insanı şimdiye kadar görmüş de-ı 
ğilim ki. ( ' 

başka türlü tebarüz etmişti. Biri. siyah - Basınıza bir tehlike gelirse mellJ' 
.olmuştu, öteki beyaz. ,liyet kabul etmem. 

Fotoğrafçıya döndüm: Demişti. Tehlike dediğı buymuc; 111~ de tebarüz e -
dermiş. Kimi -
nın boyu uzar -
mış, kimi şiş -
manlarmış, ki -
mi gençken ih
tivar olurmu-? .. 

Gcçmi~ ol -
!=;Un! 

DC'dım. Yül'lı

v ecektim. y.uu-
b:ışımdan bir 
ses: BaktrİJ'oJoğ Kc.-nıaJ 

- Ben Şükrü Hazım değil miyim'?.. l; 
Sahi ta kendisi idi. Demek oluyor ki I~~--==·=~;..-~~~ 

o da meşhur hastalığa yakalananlar _;;: ----~::; 
dandı. ~............::: 
Masanın üstünde ufak bir tüp duru- ~ 

) ordu. Elime aldım. 
- Bırnk! 

Diye bağırdılar: 
- Ne oluyorsunuz yahu, dedim, kı

yamet mi koptu. 
- Koca adamı yere mi düşürecek -

sin? 
1 - Hangi koca adam? 

Muharrir Salahaddin Güngör 
yoktu. Bu iki kişi de bana hiç yabanC? 
görünmüyorlardı. 

Beyaza sordum: 
- Ben sizi tanıyor gibiyim .. 
- Bani nasıl tanımaz olursun, 

- Bir kaç resim al da artık gıdelim. ğeı· ... Ne ~ apmalı, basn geldi çt k ce 
Diyecektim. Fakat bizim fotoğraf~ı- ğiz. 

.nın yerinde 12, on i.iç yaşlarında narin 
bir çocuk vardı. Fotoğraf makine!'.'i o • 
nun elinde idi: 

- Çocuğum Cemal ne oldu? 
- Cemal benim .. 

* k6 
Bu yazımı hastanedP yazdım. c; 11 fll' 

ben de aı tık l u şeklim degiştiı mı J<ı 
sel erle a\ ııi koğuşta yatıyorum 

ôf' 
Aman okuyucularım sakın b ı.; !t' 

-- Sem misin Cemal? . .mek rnl>rakma düşmeyin, hastnı ".: ~ı· 
- Cemal benim amma. sen kımsin'? dımı nazı attığınız. bizimle kon•ı ll'\'e 
- Amma da sual. 1 nm: gün hastalığımız sıze de bu. 1 • 

- Amma da sual ne demek, ben seni ,siz de şeklinızi değiştirırsiniz.. • :'1' 
nereden tanıvac;ı ~ıın. i:\l~D 



Haftanın Filmleri 
"Saray,, sineması: 

• • 
perısı ... Ölüm 

Fransızca sözlü yeni ve 
büyük film 

"Melek,, sineınası : 

Ave Maria 
Almanca sözlü ve muzikli 

filim 

Kıtty, çocukluğundan beri iki arka-, Tino Do~.i .ısmin~e _me.şhur bir. mu
daşı var. Biri Gerald, diğeri Alain( Kıt- ganni sevgılısı M~rıa olelı?~~ berı yal
ty, Alain'e aşıktır. Fakat Gerald da Klt- nız yaşıyor. :-.raktıle. s~v~lısı ~amma 
ty'ye aşıktır. Her ikisi asker~ gidiyorla!· yapmış oldu~u Mana ısmınd~ı şarkı· 
O sırada harp ilan ediliyor. Izin ile evı- yı ir dah:ı hıç okun~a~ıştır. 1 ı~o. sene· 
ne dönen Alain kıı.a aşkını ilfın ediyor. de bir defa Parıse gıdıp sevgılısının ru· 
Tam evlenecekleri sırada bir emir çıkı - hunun istirahati için ayin yap_tırıyor. 
~·or. Alam derhal cepheye avdet edi - Bu ayinde kendisinden başka kımseler 
yor. Askerler hücuma kalkıyorlar. Ge- bulunmuyor ve .orada çocuklardan mü- llP'~~Wltıı\i 
tald arkadası Alain'in öldüğüne zahlp rekkep bir koro heyetine AYe Marfa'yı ~:~~~'~f<t.~>.: 
oluyor. Ger;ld yaraları iyi olduktan son söylettiri) or. Gün~n. bi:in.d: ~ilı~eye 
ra hanesine a\ det ediyor. Harp bitmi ... - gizlice bir kadın gırıp ayını dinlıyor. 
tir. /\lain ölmemiştir. Gözlerinden ya- Kadın bir sahtekarı~ ~rk~d~şıdır. M_ak
rah olduğundan körlerin hastanesınde ı sadı Tino) u sever gıbı g~zukmek, :fa • 
bulunmaktadır ve Kitty'yi artık gör - kat soymaktır. Kadın Tınoya fenalık 
mek istemiyor. Gerald ile Kitty nişan- edeceğine ona delice aşık oluyor. Her 
lanıyorlar. Bunu Alain haber alıyor ve ıki i e\·lcnıneğe karar \eriyorlar. Fa · 
üzlilüyor. İki nişanlı Alain'i görınr- kat tam bu arada Kiodet'in şeriki kn· 
ğe geliyorlar. Alain kör olduğunu onla- dının hakiki mahiyeti Tinoya bildiri. 
ra gö termek istemiyor ve soğuk bir Jııoı-. Buna fevkalfıde üzülen Tino sa!_ı· 
tavırla muamelede bulunuyor. nede sc\·gilisine hitaben Traviatayı soy 
Geı ald işin içyüzünü anlıyor. Oı a • lü) or. Ertesi gün Klodet bir kaza geçi· 

dan uzaklaşı.r gibi davranarak bunlaı ı I ri) or ve hastaneye giriyor. Tino bunu 
tarassut cdıyor ... O sırada Alain'ın haber alınca hastaneye koşuyorsa da ka 
Ketty ile rnüsafahasını görüyor .. Se,·da bul edilmiyor. Nihayet Klodet nekahe1 
zedeler mes'ut anlar geçiriyorlar... devresine girıyor ve gene birleşiyorlar 

Oynayanlnr: Frederik Mar~. Merl A- Oyna) anlar: Kate dö Nagy, Ben;a 
beron, Herbcr Marşal. 

"Türk,, 
. 

sznemasz: 

Kara güller •.• 

Almanca sözlü büyük 
müzikli film 

Vak'a 1900 senesinde (F inlandi) a) 
da cereynn eylemektedir. Rus tazyıkı 
fc\fkalfıdedir. Finlandiyalı vatanpen er-
ler ıhtilale hazır bir vaziyettedirler. 
Bunların reislerinden Collin Helsin -
fors tiyatrosu baş dansözü Tat iane nın 
e\·ine iltica eylemiştir. Dansöz bunu 
kurtarıyor. Diğer taraftan Tatianayı şe-
hir valisi delice seviyor ve her gün kı
za büyük bir demet kara gül gönderi -
yor. Hükı'.imet Collin'i derdest ediyorsa 
da kurtuluyor Collin'e Valiyi öldür -
mek vazıfcsi veriliyor. Fakat kız deli
kanlının b ir cinayet işlememesi için me 
seleyi valiye haber veriyor. Collin der
dest edıliyor. Tam Siberyaya gönderi-

mino Gigli. 

"İpek,, sineması: 

" Larol ve Hardi 
Hindistandcı,, 
Türkçe ~özlü büyük 

eğlenceli filim 
Turkçcde (Diiztabanla B ,.. k) 

lakaplaı mı bihakkin kazanmış olan bu 
meşhur san'atkarlar bu sene Alman -
yanın büyük film kumpanyalarından 
bırile bir mukavele akdeylemişl~r ve 
) cniden biribirinden hoş filmler çevir· 
meğe başlamışlardır. 

(Lorcl ve Hardi Hindistanda) filmı 
bu san'atkfırlarm en hoş filmlerinden 
biridir. Bu film ecnebi şivesile türkçe
ye duble edilmiştir. 
.. ... 1 . ... . 1" ••• • •••••• ' . 1 .. . 

leccği veya idam edileceği sırada Tati
ana tavassutta bulunuyor ve Collin'i 
kurtarıyor. Nihayet kız ölüyor.. (F ilm 
Villi Friç ıle Lilyan Harveyindir). 

Cinger Rocers ile 
Evlenmek istiye11ler 
10,0001 buldu! ... 

_Kıvrak, şen ~e ~zel sinema yıldızı 
Cınger Rocers .. ıstatıstiklere çok me • 
rakhdır. Her gun almakta olduğu yüz. 
lerce mektubu tasniften pek büyiik biı 
zevk d uyar ... 

«Yıldız» olalıdan beı i kendısıne 7 • • 

d 
·ım· 1 gon 

crı ış o an «evlenme teklıfr• mek . 
tuplarının sayısı eylfıl bidayet nd 
b 
.. b 1m e on 

litlı~-..~iill mı u uştur! .. 

LoreJ ve Hardi yeni filmlerinde 

Güzel yıldıza bu mektuplara c , d 

verip vermedığı sorulmu tuı ş -.: . u ce -
' abı vermıştır: 

«- Evlenmem daha , akıt var. Ev 
lenecek ol am her halde mek+upla r· l c sm 
usu u ı e olnıı)< eak ır. Go•' üın ·ıını 
sever ıse onunla e\ leneceğım! .. » 

(t) 
Saray sinemasındaki ( Ö 

liiın Perisi) fihnindeP 
bir sahne 

",Sumer,, sinenıası: 

Juanita 

Rod Saudor çıgan 
orkestrası ref aka tile 

Vak'a hayalidir ve Kravoli admd hu 
memlekette geçmektedir. Herke ın u 
zü gülmektedir. Muhafız alayı kuın.ın 
danı Albay Dratleskonun Betti ı n 
de bir metresı vardır. Bu kız b ı k b 
rede şantözdür. Albay bir gun t , t 
memleketin ataşemiliteri ıle bu k 
zünden kavga eder. Düello eclerl 
taşemiliter yaralanır. Bır hadı e 
maması için kraliçe Alba~ ın meml 
ten. çıkmasını te.nsip eder. Albay ç 
maga karar verır. Metresi ve bor<'u • 
nwı ödenmemesinden dolayı kunduı 
cısı ona refakat eder. Az sonıa Alb v 
ile kunduracı tamamen parasız ka 
lar. Çingenelere rastgelirler. Bunl bu 
iki adamın hallerine acıyarak yan ı ı 
na alırlar ... Bir akşam Albay keman çal 
mağa başlar. O kadar güzel çalar k ç n 
genelerin reisi kendisine ortaklık tek • 
lü eder. Albay bunu kabul eder. J unnı 
ta adındaki kız Albayı sevme re b l. 
Nihayet kendi memleketine g liı. Mfe 

9 
mazhar olur. 

f...ilyan Harvcy Kara Gtil
ler filminde bir danstu .. 

A vt• Maria fil m indt•n hir sahne 



10 Sayfa 

Hikaye: 

GÜNDÜZLE BABASI 

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

/soN POSTA . 

Ağaç içinde ağaç 
Bu ağacı bir oduncu kesmiştir. Keser 
--------kesmez de şaşı -

lacak bir .şey kar
şıSında kalmıştır. 

~::D''l~ Ağacın içi oyuk • 
tur. Ve oyuğun i
çinde sonradan 
çıkmış, ber!kin -

~~iiif~~~ij den daha ufak bir 
ağaç vardır. 

Tabiatın işte böyle garib yaradışları 
da oluyor. 

Yumurtadan çıkan para 

Hayvanat bahçesi 
Erol imzalı bir mektub aldım. Erol 

Resimli Hikaye: 

AçıkgözDn 

O gün yağmur bardaktan boşanır
casına yağıyordu. Açıkgöz, şemsiyesi 

elinde, sokağa çıkmıştı. 

Komşunun hizmetcisi Açıkgözün 
elindeki şemsiyeyi gördü ve buna çok 
sevindi. 

Hizmetci kadın şemsiyeyi açar aç
maz şemsiyedeki sular başından a -
şağı döküldü .. 

Birincitqrin 16 

şemsiyesi 

Dükkanın tentesi altında şemsiyeyi 
kapattı, kendi ıslanmıyordu ama ten· 
teden sızan sular şemsiyeye dolu -
yordu. 

- Açıkgöz, şemsiyeni biraz bana 
verir misin? 
Açıkgöz şemsiyeyi ona verdi. 

Hizmetci kadın öyle hiddetlendi, 
öyle hiddetlendi ki eline geçirse A
çıkgözü parçalardı. 

Geçen Bilmecemizi halledenler Bir çift iskarpin Yeni bilmecemiz Balonlar . 
varıyoruz. 

Talili bir okuyucumuz fotoğraf 
makinesini kazandı 

Necmi Genay'a: 
Tayyare, balondan çok sonra icad e

dilmiştir. Toparlak balon eski kıymeti
ni artık kaybetmi~ir. Çünkü ilk icad 
edilen bu balonlar rüzgara tabi olu • 
yorlar. Baloncunun istediği tarafa de
ğil rüzgarın estiği tarafa gidiyorlardı. 

Nasıl olacak bilmiyorum .. Bir tür-1 
lü tam bir resim elde edemiyoruz. Bu 
sefer gene ressama söyledik, dedik ki 

- Bize iş başında bir iş adamı res
mi yap .. 

26 EyJUl tanhli bilmecemizi yüz • 
lerce küçük okuyumuz halletti Mek· 
juplarda yaptığımız tasnif netice • 
sinde kazanan okuyucularımızı aşa -
ğıya yazıyoruz. İstanbulda bulunan 
talihlilerin pazartesi, perşembe gün 
leri öğleden sonra hediyelerini biz
zat idarehanemizden almaları lazım
dır. Taşra okurlarımızın hediyeleri 
ı><>Sta ile gönderilir. 

Birinci: (Bir fotoğraf makinesi) 
İzmir, Göztepe Kız San'at enstitü

sü son sınıf talebesinden Bayan Ze
kavet, 

ikinci : (Bir masa saati) 
İstanbul erkek lisesi 544 Nahit. l 

Mürekkepli kalem 
Be · ktaş Ihlamur deresi No. 143 de 

Rezzan, İstanbul Yüce okul lisesi 
364 Salahaddin, Balıkesir lisesi 99 
Sabri Ülken. 

Diş fırçası 

Kıııltoprak Cami sokağı l 6 • 20 de 
Melahat, Bursa Kız Muallim Mekte· 
bi 780 Şefakat . Samatya 43 üncü ilk 

"\ek tep 2 7 4 Hidayet, Ayvalık güm • 

rük caddesi Tatlıcı Ali oğlu Recai, 
İstanbul Erkek lisesi 255 R. Okur, 
,Kars lisesi 3 üncü sınıf Turhan, İs • 
tanbul Erkek lisesi 3 78 Fikri, Diyar
bekir iskan müdürü kızı Sabahat 
Gündüz, İstanbul Erkek lisesi 378 

Fikri, Beyoğlu Rum illmıektebi 3 
den Ana Angostidu. 

(Arkası var) 

Yalnız son zamanlarda yapılan zep
lin tarzındaki balonlarda bu mahzur 
yoktur. Bu nevi balonlar senin bahset
tiğin toparlak balonlar gibi deği~d!r -
ler .Bugün kullanıldıkları gibi ilerde de 
kullanılacaklardır. 

Büyük Kardeş 

-

Sonra da kendisinden rica ettik: 
- Hiç olmazsa bu resmi yarım bı

rakıp gitme ! 
Sanki bunu söyliyen biz değil.mi -

şiz gibi ressam gene bildiğini okudu. 
Masanın üzerinde resmi yarım bul -
duk. Düşündük: taşındık : 

-Acaba bu adam necidir, ne iş ya 

Anne - Sizin, birbirinize fena •özler •Öylediğini,;i duymak İateme ml 
Çocuklar - Ôyleyu anne oturd_'uğun odanın kapıtını kapayalım .. 

par? 

Nihayet bu adamın neci olduğunu, 
. ne iş yaptığını bildik. Şimdi resmi ga

zeteye koyuyoruz .. Bakalım siz bile • 
bilecek misiniz .• 

Bu bilmeceyi bilenlerden birinci -
, ye Milli fabrikalarımızda yapılmış bir 
, çift iskarpin vereceğiz. Bundan baş • 

ka yüz kişi için de değişik, değişik gil 
zel hediyeler bulunacaktır. 

Bilmece sırasının müddeti on beş 
gündür. Gelecek cumartesi gene bil· 
m.ecemizin mükafatı olan saati ilan 
edeceğiz. Bir çift iskarpini de öbi.ır 
haftaya çıkaracağız. 
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Atina ,olimpiyadlarında 
son gün nasıl geçti 

Atletlerimiz fena şartlar içinde çalışıyorlar. Bizim 
meçhulümüz olmıyan bu şartlar izale edilmezse 

Balkanlarda bundan ileri gitmeye imkan yoktur 
Yazan : Ömer •••im 

Balkan olimpiyatlann dan bir görünüş 
Atinadaki Yedinci Balkan oyunları· zırıanamamış olan yüksek atlayıcımız 

nın son müsabakaları salı günü büyük .Haydar ise birçok ,senelerde olduğu gi-

.SON POSfJ"A 

Süel liseler bugün 
spor bayramı 
yapıyorlar 

Süel mekteplerimiz Şeref 
stadında bir senelik çalış
malannın neticelerini 

alacaklar 

Osmanlı hükOmetinln son veziri 
dün defnedildi 

1 

Es.~i sadrazam Tevfik paşanın cenazesi camide bir 
mufreze ask.~r tarafından selamlandı. lngiliz maslahat

guzan ailesine beyanı taziyet etti 

~er yıl olduğu gibi bu ders yılında 
da Istanbulda bulunan askeri mektep
ler arasında ve Meltepe Askeri lisesi 
direktörü Adil TüreriJJ. başkanlığında 
(atletizm, futbol, hentbol, voleybol, gü· 
reş, boks) gibi, sporun bütün şubeleri-
ne ait birincilik müsabakaları yapıla- • . . caktır. Müsabakalarda birinci gelen ta- O Cenaze merasımınden hır görüniiJ 
kını ve gençlere kupa ve madalyalar ead amanlı iı_nparatorluiunun ıon kılındıktan sonra bir müfr k 
verilecektir. Bugün saat 15,45 de Şeref d'" razamı Tevfik J!&f'ID'n cenazesi butu aelimlamıfbr. eze 

88 

er tr 
stadında yapılacak olan bu müsabaka· un sabah eaat 11 de Nişantqında . 
!ara yüksek Jromutanlanımz da şeref Kodaman caddesindeki evinden me- T evlık pııflllllD tabutu camiden çi-
vereceıklerdir. rasimle kaldırılmı,.qtır. Müteveffa aad- kanlınca,_ otomobile konmuf ve dor 

Kasımpaşa 
Klübü Bursaga 
Gidiyor 

razamın tabutu evinden alınmı' ken- ruca Bcşıktaşta Yahya efendi derglhf
disini seven ve tanıyan kimsel . . na götürülmüftÜr. 
. .. . . . erın ış-

tırakıle ıkı sıra dizilmİf polis memur- Burada eski konsoloslardan Hayri 
ları ~r~sında T eşvikiye caddesinden F ah rettin bir nutuk söylemiş ve pqa
T eşviluye camiine götürülmüştür. nın meziyetlerinden bahsctmistir. Bu· 
. Burada eski devrin hükumet ricali nu müteakıp sadrazam ebedi ' medfe
ıle paşanın maiyetinde bulunmuf ve nine bırakılmı~ır. 

l:>ır kalabalık öpünde yapılmıştır. bi Türk takımına bu defa hiç puvan 
Yunan Kralının bütün nazırlarile kazandıramadı ·Ve 3,40 dan aşarak be- İstanbul mıntakası ikinci kiline \düp-

ıtada gelişi o gün yapılan müsabaksla- şinci oldu. !erinden Kasımpaşa birinci futbol ta-
ra ayn bir ehemmiyet vermiş ve ilk de- Semih ve Raif gibi iki mühim uzvu- kımı bugün Bursaya gidecektir. Ka -
fa ;Balkan oyunlarında bir devlet reisi nu birtakım sebeplerle kaybetmiş olan sımpaşalılar Hüseyin Rasim, Hüseyin 
müsa.bakalan baştan sona kadar sey - 400 .m•!re bayrak takımı .g~nç. atletler- Mümtaz, RÜştü, Sabri'. Sait, Suat ,Bil;;i 

paşa tarafından yetiştirilmiş bir çok f ngiliz maslah t ·· M 
zevat cenazeyi bekliyorlardı. Bir müf- merhum paşanın ae~:z:rgıı "tm ~rgan ~önl 
reze de asker vardı · - I 1' ve aı e· S h k d . sıne, ogu larına beyana taziyet eylemi ... 

a 1 sa razamın cenaze namazı tir. T 

~etmış ve galiplere mükllitlarını da - ~e gu:ıngı Y~rıııtan 45,6 gıbı bır derece İbrahim, Hüsnüden mürekkep bir ta - Radoslu gen,.lerin gıtmıştır. ile guç bela sıynldı. kımla pazar günü Bursa muhteliti ile Jst·anbulda :v Tarsuslular 
Müsabakalar• ... 400. metre seçme i~e Bayrak yarış_Iannda büyü~ b~r. rol oy karşılaşacaklardır. Kafileye Kadri ve .. Mehle p istiyorlar 

başlandı. lkı sen uzennden yapılan mu- nayan sopa degıştırmecle Mııru: ıle Ve- kaptan Cavıt rıyaset etmektedir. Okumalarına T • aabakanın birinci serisinde Romanyalı dat arasındra vukua gelen hatadan do- - , M.. d . ars~s (Hususı) - Burada nüfus Nemeş ile Melih yanyana yer aldılar. layı talum hakiki yerini alamamış ve bu A l \. usaa e edılmigor kesaletı Mersin'e niabetle çok Beş atletin iı;tirak ettiği bu müsabaka- suretle günün son müsabakası da so - rsena mag up Rados 7 (H A "-ab' . . fazladır. Fakat Mersinde 10 ilkmckteb 
ulukla b·..-.;.,+;,. •-~lter lik ... 1 .. ..,n1n dokuz ' ususı mun ırımız-

da üç atlet finale kalacağından son hat- nunc ı~--· .mgu e ma..-..~ uncu de ) H ilerimUd h olduğu halde burada ancak be · ık k 
ta kadar kuvVetl! lrcşmak iAzımdJ. Yedinci Balkan oymıJarına müşkil - haftasında yapılan maçlar büyük bir n . - emşcr en al ve teb vardı b L- • ş ı. ~e -

Kmju esnasında büyük bir gayret sar !Atla gidildi ve tabii birçok ta müşkül- kalabalık önünde oyııanmıştır. Bu ae- va!ttı yerinde olaıılar pıculdanm ı.- cı br ı.:.:...::= ilbnelı:teb ilıh.l(ll• 
feden Melih 51,9 gibi yüksek bir dere- !erle karşılaşıldL ne ikinci ~ten birinci like ~ Man- tanLul mekteplerinde okuttural"71 u- yillı!ü; kü ülıl"' ok ır. T ıınualu~~ 
ce ile üçüncü gelerek finale kaldı. İkin- •. Her lıoro.un kendi çöplüğünde öttü- çester Onıt"'.1 Kral ku'!"51_ P.libl meş - zun yıllardanberi iti yad eclinmiflerdi. melı: mer.l.~ı:;"' ~ ~ 
ci seride üç müsabık vardı Ve Yunan- gıi gibi takıma dahil atletlerimiz de bir bur Arsenalı 60,000 kişı onunde 2 - O Tod . 1 ba . • . u ..ıeklen 
b Mandikas 59,6 gibi pek. geri ve dü- kaç hafta evvel memlekette yaptılıl~ gibi bir farkla mağ!Up ·~.tir. Arse- . ns ~ ı . tında çocukları kafile~- rapı~.n maaleeef bu Y1~ tahıril çağındıı 
lfik bir derece ile finale kaldı. dereceleri Balkan oyunJannda tutabıl- nal takınu kaJ?tanlan C~ıs den maa- !inde .Turkıyeye yolluyorlar "" tedrıs bet yuz çocuk melı:tebsız blmlfhr. A 

400 

t . f" 

1 

k u ümit edil· selenli, bugünkü vaziyet çok başka tür- da en kuvvetlı oyuncularile sahaya çık· oenem eonunda ela Rada. getirtiyor- cı olan taraf ela bu bet yüz çoc .. ""-
me renın ına oşus 1.. 1 b"li d 1 mıı:ı fakat mag-liibiyett kurtul la k be · b im k ~ ... eliği kadar heyecanlı oldu. Bu mesafe- u 0 8 ~- r i. Kendi kendine hazır •: " en amaımş rdı. me te gıre i • için llllllll"af yapa-

nin kuvvetli koşucusu Mandikas ile Ron danf' mtus dabab~a heyecanını senededahbır tırMançester 'Onited takımı ilk d Halbuki bu ecne bu ailelerin önle- rak icabeden bütün muamel~leri ikmıt 
ı N d 

.. .. t e a a an ır atletten bundan a evre- • tmi 1 I f ka ek · · manya ı emeş arasın a uçyuz me - . . t. k ğ kl .. de iki gol yapnış ikinci d ed Ar rıne bu ..hada belılenmodilr. bir • . • • f o ma an, a t m tdıaızlık yiı· 
reden fazla bir çekişme oldu Son met· ıyı ne ıce çr arma 8 çalışmak ha ı •0Y . .. .. .. ' evr e - 1D1111ı •· d k ı__I bul 

1 do

v M ·dik 

50 1 

lemek lazımgelirse insafsızlık olur. On- senalın butun hucumlannı kesmek su• a çıktı. Pasaportlarını yaptırtmak için zun en açı ta Kil mıt unmalan 
re ere gru arayı açan an as , n · · b"-'"- . d T .ıu1ar k gibi çok iyi lılr derece ile yarışı kazandı. ~nn idman!•=• verdikleri ehemrııiY" re ı e mevsımın en u, - zaferini ka- müracaatta bulunmuflarclı, ltendileri- ır. ar~u aealıalaruıa biç ol 

Bu yanşta 52,8 saniye ile Melih an - tı bız musabakala.~~ "'.•~emiyoruz. zanımştır. ne: mazsa ?" melı:teb daba ilivesini iat ..ı. beşinci olabildi. Senelerce nasıl miişkülit ıçınde yarış- _ Mabat k ak • Radoecla d mektodırler. 
1500 metre heyecan itibarile savılı 1~~ y~ptıksa yeı'lerlmizi doldU1'81l bu - lngilterede ikinci derece- mektep vardıro ;"'nilıli 11e • -----------koşulardan biri oldu. Bu mesafenin. üç ~arkadaşlarımızı da .ayni şart~ deki maçlar 115 b• ıJmadı, ' e ve -rtlar ler bul~nduğunuaöyleyeceklerdir. Mii 

mükemmel atleti sekiz yüz metrede oi- ıç~e yuvarlanıyorlar. Bwm meçhulu- _ • lD yap . • . ııaadenın verilip .Yel'İlmİyeceği duğu gibi bu mesafede de buluştu!ar. muz olmıyan bu şartlaı; ~le -:mıme~ seyırcı topluyor Bu aıleler fımclı umumi valiye mü- değil. Fakat anlafıhyor ki Rıı<!oel İlk turu Rıza sürükledi. ikinci turda Ba~nla't' bundan ilen .gıtme1Dl2• lııgilterenin en zengin ve en eski nı~t ~kler..., çocukların ata1m· gençlerin önümiizdeki ydlarcla Türlü 
Yugoslav atleti bu vazifeyi yüklendi. ım an yo tur. - Ömer Besim klüplerinden. Astonvilla .geçen sene 35 ela lnenın ıon nnıllanna kadar ııeJen· yeye okumaya gitmeleri ııüçleşecektiı 
Son tur işaretile koşunun sür,atini art- bin In.giliz lirasına yedi oyuncu satın 
tıran Yunanlı Yorgakopulos seneler - L k i k aldığı halde ikinc~. like düşmekten .\rur-
den beri muhafaza ettiği birinciliğe doğ 6VS g a lml tulamamıştı. Bugune kadar ikinci lik· 
ru şayanı hayret bir sür'atle ilerledi. 1 b l' .J te dokuz maç yap~ış olan Aston Villa 
Mesafeyi 4.6.8 dakikada parlak bir za- I stan u ua henüz üçüncü vazıye~te bulunmaktadır 
fer ile bitirdi Bul arist uf takım 1 Geçen hafta Kovntrı Siti ile yapılan 

· g anın en mar ı o an t 65000 seyirci b ı · Müsabakanın ilk anlarında muvaffa- Levski takımı şehrimize gelmiştir. A· maç 
8

. .. u ~uş, iki ta-kıyetli bir yarış yapan Rıza Yunanlın!n 'ralarında halihazırdaki Bulgar milli ta- kım bır buçuk saat suren ezıci bir mü-
al k lın d v •• , ı· · taki d cadeleden sonra O - O berabere ka 1 ........ _ ışı o a ıgı sura mı P e eme- kımının altı oyuncusu bulunan Levsky .uu.o.r 
diğinden müsabaka bittiği zaman an - ,çok kuvvetli bir kadro ile ~elmiştir. Ta- tır. 
cack dördüncülük yerinde idi. )um şöylece teşkil olmuştur. 

Yunan usulü tliskte Veysi belki de Mazikoff, Aldeff, Gikoff, Nikolof, Gab· Lavelok atletizmi terketti 
Berbe~. disk .~üsabakasında~i ~e~a ~e- rovsky, Rafaeloff, Andreyeçeff,Pançeff, Berlin Olimpiyadında 1500 metrede 
rc:cesının tesır~ altında kaldıgı ıçın dıs· Stambolieff, Lozanoff, Stoyanoff. yeni bir dünya rekoru yapan Yenize • 
in çok kısa bır mesafeye savurdu ve ı O Teşrinievvel Cumartesi günü saat landalı atlet Savelok'un l">ulunduğu 
boşu boşuna beşinci oldu. ı S,30 da Taksim Stadyumunda Pera ta hastanedeki işleri dolayısile atletizmi 
Takımın içinde idmanlarına en çok kımile karşılaşacaktır. terkedeceğini evvelce yazmıştık. 

ıüvenilen Pulatm üç adım atlama ha- pazar günü ayni sahada ve saatte Ye- Atletizmi terketmeden evvel Ame • 

Kimyagerler Birliğinin İstanbul şube 
r 

'9Uzundan altıncıt olarak ayrılması ken- ni Şişli takımile oynayacaktır. Bu maç rikaya son bir müsabaka için davet e
dinden fazla bizi müteessir etti. tan evvel saat 13,30 da T. Y. Y. Kurtu- dilen Lavelok bir yıl dünya rekorunu 

Biribirini takip eden bozuk derece - ıuş • Arnavutköy arasında futbol ma- ve Berlinde 1500 metre ikinciliğini ka-
lori sıraya koymak icap ederse sınkl• çı ve Balkan bayrak yanşı yapılaealı: - ~an Ame~.Glin Kaıningan ile eli- Kim)'-lerbı llalkeviııde dÜll ldi 1ep1aa......-.. lılr ı.nııa 
::mdırayı da bu meyana ithal etmek la- tır. ~~ry:~r=rç k~~fu:iı:no··nilun~ kdarşılaş1mışb~ Şehriminleki kimyagerler dün Hal· re hey' etine asli 8za olarak Kimy 

· e yapı an ır k · d b" 1 f 
:lngiiterede büyük istifadeler ettiğini MD ·ı k mil yarışını Amerikanın meşhur atlet- evın • "top •nh yapmıtlar, bu top- ımet Sümer, Cevat Tahsin, Eren, N ımıduğumuz sırık atıama rekordmeni• .. VIZZI ~~ llŞUSU . • • !erinden San Romani Lavelot\ı geçerek ~n tıcla Ankaraclaki kimyagerler birli· ci Çağlar, Cemil Tuna, Ce !S' T ahoi 

lhiz Fethi Atina stadında bize garip bir Açık Söz gazetesının tertıp ettıgı mil- kazanmıştır. Lavelok ikinci, GlinKamiıı gınm lstanbul şubesinin tefkilini kanır- yodek iza olarak da Ekrem Hıfzı, N 
otlrpriz yaparak ancalı: 3,30 gibi üçse- .,..zi!er ~. yann saat sekizle do- gan! ~·.üçüncü olmuştur. Lavelok bu laştırmı,lardır. bile Alietıin ııeçilmi,lerdir. 
ile evvel üzerinde dolaştığı bir mesafe- kuZ orasında iki kıBm! olarak yapıla - maglubıyetten sonra atletizmi bırak - Bu karardan sonra idare hey"eti Gümrük kimyageri Necmeddio 
)i a bildi. Ciddi bir şekilde bu iı;e ba- caktır. mıştır intiı..hı yapılm,.. l.taobul ..,beıi ida- mürakıplığa ııeçilnıiftir. 
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İspanya işlerine ademi müdahale 
komitesi Rus notasını red mi edecek? 

İstanbul maliye 
teşkilatı 

İthalat ve ihracat tacirleri arasında 
ihtilaf çıktı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
İngilterenin İspanya sularındaki gemi
lerini geri çağıracağı tahmin edilmekte
dir. 
Çekoslovakyanın da Sovyetler?1 ~o

tasına benzer bir nota gönderecegı soy
lenmU}se de bu haber tekzip edilmişt.ir. 

Öğrenildiğine göre Sovyet Rusya I~
panya - Portekiz hududuna hemen bır 
kontrol komitesi gönderilmesini arzu et 
mektedir. Fakat siyasi mahafil, Sovyet 
murahhaslarının İngilterenin teklifleri
ni kabul edeceklerini tahmin etmekte
dirler. 

Mesele Pariste de görüşüldü 
Londra, 9 (Hususi) - Bu akşam Kot 

d'Azürden buraya vasıl olan Hariciye 
Nazın Eden, öğleyin Pari~te tevakkuf 
ederek yemeğini Baş\•ekil Blum ile Ha
riciye Nazırı Delbosla birlikte yemiştir. 

Fransız ve İngiliz diplomatları, Sov
yetler tarafından ademi ~ü~ahale ~o
mitesine verilen muhtıra ıle Ispanya ış
leri hakkında görüşmüşlerdir. 

makta okluğu müzakerelerin tesiri al:. 
tında ıbulunduğu tahmin edildiğini yaz• 
maktadır. Bu gazete makalesini şu 
cümle ile bitirmektedir= 

«Büyük Britanya hiç bir şekilde 
bir doktrin harbına ı,tirak etmiyecek-
tir. n 

Almanyada infial 
Berlin, 9 - Sovyetler Birliğinin, 

İspanyada bitaraflık anlaşın.asını fes
he matuf olan notası matbuatta infiali 
mucip olmuştur. 

Roma Ne Düşünüyor? 

Roma, 9 (A.A.) - Matbuat, Sov
yetler Birliğinin ademi müdahale ko
mitesine verdiği notayı, «felaketli te
sirler husule getirebilecek mahiyetten 
telakki etmektedir. 

T ribuna gazetesi, bunun Madrid 
hükumetini, kendisini bekliyen akı
betten kurtarmak için yapılmış ümit· 
siz bir teşebbüs olduğunu yazıyor. 

En son vaziyet 
Paris memnun değil A r· • 

. · Londra 1 O (Hususı) - Rusyanın s-
Paris .. 9 (A.A.). -.?ovyetlerın Ispan- an a hakkındaki notasını tetkik eden 

ya U}lerıne ademı mudahale anlaşması- pd y · "dahale komitesinin ikinci top-
.. l k ıf . . b ~l a emı mu 

dan ~oğan_ ~ahahhkutledr ke. enhdı~tılnı . abg ı lantısı heyecanlı olmuştur. Komite aza-
görmıyecegı .ak ın a ı te. 1 erı u- 'sı notanın kafi derecede müaellel ol
rada bazı endışeler uyandumıştır. Sa- · d - t" · "armakla beraber 

. h lk h . . b ma ıgı ne ıcesme ~ , 
b~ ga~etelerı a çı :ep esının u ye- kat'i bir karar vermemişler ve hüku-
nı tazyı_k karşısında hıç t~ memnun ol- .metlerinden talimat alacaklarını beyan 
mıya~agını kaydetme~tedırler. etmişlerdir. Toplantıda söz alan İtalyan 

lngilterede Nasıl Kar.dandı? delegesi Rus notasında ileri sürülen de-
Londra, 9 (A.A.) - Sovy~t te- lilleri reddettikten sonra, nota kabul 

sebbüsünü mevzuubahseden Times :edildiği takdirde bundan doğacak teh
~azetesi, Sovyet siyasasının, İngiliz likeli . akıbetlerin mes'uliyeti Rusyaya 

Kadro tamamlandı, yeni 
defterdar muavini de. işe 

başladı 
İstanbul Mali

Iiye kadrosu ta· 
mamlanınış, def· 
terdar muavinfi. 
ğine tayin edil· 
miş olan Behçet 
de dün işe başla! 
mıştır. Behçet U• 

zun zaman Nafia 

Vekaleti muhase. 
be müdürlüğünü . 
yapmış, Maliye 

Vekaletinde şube Defterdar mua-
m üdürlüklerinde vini Behçet 
bulunmuş ve Balıkesir defterdarlığın
dan gelmiştir. Kıymetli maliyecileri
mizdendir. 

Yeni teşkilatta bilhassa kırtasiyeci
liğin azalması gayesi istihdaf edilmiş
tir. Defterdar Kazım 3 yıl Fransa ma
liyesinde staj görmüş, tansilini de 
F ransada ikmal etmiş maliyecilerimiz
dendir. İstanbul teşkilatının · başında 
böyle kıymetli bir maliyeci bulunduğu 
için teşkilatın istihdaf edilen .. gayede 
muvaffak olacağı şüphesiz addedil
mektedir. 

Defterdarlık f stanhuldaki bütün 
mali işleri doğrudan doğruya kontrol 
altında bulunduracaktır. 

(Baştarafı t inci sayfada) 

min etmişlerdir. İhracatçılar bu anlaş
ma üzerinden malları göndermişler, fa
kat ithalatçılardan paralarını almak is
tedikleri zaman mal bedellerinin kle
ring hesabına yatırıldığını öğrenmişler
dir. Bu vaziyete göre ithalatçılar ihra
catçılara yüzde 12 primi terketmeleri
ne mukabil klering hesabına girmekle 
İtalyan parasının sukutu nisbetinde, 
yani yüz.de otuz beşe yakın bir kar te
min etmektedirler. 

İthalatçıların ithalatına mukabil gön
derilen malların kıymeti bir milyon 
Türk lirası tutmaktadır. Bu mikdar pa
ra Merkez Bankasında ve klering he
sabında mahbus kaldığı için ihracatçı 
parasını alamamakta ve zarar etmek
tedir. 

Tarihten 
(Baştarafı 6 ıncı ·sayfada) 

Beni niçin dışarı çağırdınız! 
Diyerek geri döndü. Saray ağaları o

nun etrafını almışlar ve ancak bu su -
retle muhafaza ediyorlardı. 

Y cniçeriler ve Sipahiler bir sel gibi 
saraya daldılar. Ancak harem kapıları · Mimar Sinan için kapanabildi. 

işçi partisinin şimdi Edinburg' da yap- raci olacağını söylemiştir. 

Rusyada yeni bir 
Suikast şebekesi 
Keş/ edilmiş! 

/ SkenderUR için Her taraf dehşet içindeydi. Küfürler, 

Moskova, 9 (A.A.) - Tas ajansı, 
Radek'in ilk tahkikat neticesinde mes
uliyeti sabit olduğundan, tevkif edil
diğini bildirmektedir. 

Bulgar Gazetelerinin Verdikleri 
Haberler. 

ı:;t BüfÜn yurtla haykırışlar, yeminler, münakaşalar or-Dün c ransaga • talığı velveleye veriyordu: 

Bir nota verdik lhtif al yapılacak bi;ış~~i~:i~i~~;:~ başlan verilir, yahut 

f ı . . f d ) (Baştarafı 1 inci sayfada) İsyanı el altından teşvik eden Recep (Baştara 1 ancı say a a denmekle maruf camidir. Bu cami ye-
« Siz Boğazlar hakkındaki hükümle- Paşa padişaha şöyle diyordu: 

· · · kald w h d b' f' ni baştan y apılmaktadır. Ne camı, ne rın garantısız ıgı ususun a ır ı· . . - «Padişahım, bu müfsitleri teskin 
k. d · · · ., D - ·ı · . . ., çerçevesı, ne kapısı, ne penceresı, ne 
ır e mısmız. egı mısınız.» . . etmek gerektir. Ve illa bir veçh ile ce· .. · . hAd· h kk d k' .. .. mınaresı kalmamış olan ve tamamen Turkıyenın a ıse a ın a ı goruş . . b .. . vapları mümkün değildir. Eğer ben ku-

k b 1 ed'ld'kt taş yıgını halınde bulunan u camımın d . ğ Ve anlayış tarzı a u ı ı en sonra lunu da ı'sterlerse ver. Kul, efen isı u -.. .şası hemen hemen yarıya gelmiştir. 
karara varmak asla guç olmıyacaktır. ş· d' d . . . b 

1 
runa kurban olag-elmiştir. Kul kısmı 

ı . . . .. ım ı e mınarenın ınsasma aş an -Sofya, 9 - Bulgar gazete erının Nitekım guç olmamıştır. Ve Montreux t ' istediklerini alırlar. Evvelki padişah-
ı h be 1 ·· k f T" k' · b 1 mış ır. 1 1 d B k k l Cenevreden a dıkları a r ere gore, on eransı ur ıyenın arışçı ve uz a- s· I ı· b ld k' el ~ .

1 
E !ardan da a mış ar ır. ir aç u unuz 

• · · · lil 1 t ınanın ya nız stan u a ı egı , • meshur muharrir Karl Radek in tev- şıcı polıtıkasma yenı de o muş ur. eli d K 'd M . d h~ 
1 

gitmekle bir şey olmaz. Lakin bu huy-
. : . . ş· eli d Ant kya e İskenderun me- , rne e, ayserı e, anısa a, ası ı 1 t lma d 1 t bo 1 kıfmden sonra evınde yapılan araştır· ı ~ e a .v .. . Türkiyenin her tarafındaki eserleri ta- suz ar yatış ırı zsa eve zu ur.> 

malar neticesinde itham edici bir çok seleksı. hakkınld~ a~~. şupheyı uyandır- mir ettirilmektedir. Bostancı başı Üsküdara gönderildi ve 
d b" d ma isteyen erı goruyoruz. l Hafız Paşa geri getirildi. 

evrak bulunmu~ ve bu ~eyan a lr e I Eğer revizyonculuk bir anlaşma hü- Yalnız stanbulda bu sene yedi ca- İç daire kapıları tekrar açıldı. Pa -
kara liste ele geçirilmiştır. I kümlerini herhangi bir tarafın menfa- mi tamir ettirilmektedlr. Bunlar da dişah yavaş yavaş tahtına çıktı ve ko-

Troçki taraftarları iktidar mevkii-1 ati hesabına bozmak değilse, bu itham Beşiktaşta Kılıçali, Çenherlitaşta Atik nuşmak üzere isyancılardan dört kişiyi 
ne geçtikleri takdirde idam edilecek o- Türkiyenin bir anlaşma hükümlerınt Ali, Eskialipaşada Selimpaşa, Azapka- işaretle çağırdı. İki Yeniçeri ile iki Si.
lanların isimlerin~ ihtiva eden bu kara olduğu gibi tatbik etmek hususundaki ptda Mehmetpaşa, Çarşambada Seli- pahi yaklaştılar. Padişah bu kanlı ar-
1istenin başında Stalin ve Voroşilofun ısrarına karşı koyan için doğru olmak miye, Süleymaniye ve Ahmetpaşa ca- zudan vaz geçmelerini rica etti. Fakat 
isimleri görülmüştür. Daha bir çok Iazımgelir. mileridir. gene dinletemedi. Bu sırada Hafız Pa-
komünist seflerinin isimlerini ihtiva e- Biz Antakya - İskenderun davasile Gelecek sene de diğer camileri ta- şa iç kapının arkasında abdest alıyor -

sayfalar 
İsyancıların ısrarını görünce padişa· 

ha yaklaştı. Diz çöktü: 
- Padişahım, Hafız gibi bin kulun 

tahtının selameti için feda olsun. 'Yal -
nız yalvarırım ki beni sen öldürme. Bu 
canavarlara ver de şehit olayım. Gü -
nahı onların boynuna olsun. Beni Üs
küdara gömdürünüz. Çoluğum, \'OCU -
ğum size emanet... 

Yeri öptü. Bismillah getirdi Gözünü 
kırpmadan, bir kılı titremeden, demir 
gibi adımlarla isyancılara doğru yil -
ıüdü: 

- Bre alçaklar, gelin, canımı alın! 
Diye haykırdı. 
Bu ak sakallı ihtiyar vezirin ölüm 

karşısındaki cesareti bile o canavar sü
rüsünü yola getirmiyordu. 

Bir Sipahi Hafız Paşanın üstüne sal
dırdı, fakat bir yumruk.ta yıldmmla vu
rulmuş gibi yere serildi. 
Diğerleri de hançerlerini sıyırarak 

vezirin üstüne üşüştüler. 
Saray adamları dehşet içindeydiler . 

Ortalıkta tıs yoktu. Padişah mt>ndilini 
gözüne götürerek yaşlarım siliyordu. 

Hançerler inip inip kalkıyordu. 
Hafız Paşa on yedi yerinden yaralı o

larak yere düştü. Bir Yeniçeri, ölünün 
göğsüne dizlerini koyarak başını kesti. 
Padişah: 

- İnşallah dehşetli bir intikama uğ
rıyacaksınız, alçaklar! .. 

Diyerek hareme çekildi. 
Recep Paşa sadrazam oldu. 

den listed~ yalnız Litvinof'un ismi revizyoncu olmıyan ve muahedelere mir ettirilecek, 938 yılına kadar Sina- du. 

•ktr ~lıblm~ ~~t ~~atig~nnın~tüne~r~mü~~elb~~==============================~ 
>o u . Yem' Tev'..!fler Mı''· Fransanın prensibi üzerinde duruyo - Yunan komünistleri mahkOm 

Kl le getirilmiş olacaktır. 

Turan Can 

l D N ruz. Biz kendi barışçı usullerimize sa- ld 1 
Paris, 9 (Hususi) - Aman · · v Tamirler bittikten sonra bu bina- O U ar dık kalarak herşeyin iyi netice alacagı 

B. ajansına göre, Moskovada yeni bir hususundaki kanaatimizi muhafaza e- lar asrın en son tenvir sistemlerinden 
suikast sebekesi meydana çıkarılmış dip gidiyoruz. Fakat politikamızın sar- istifade edilerek aydınlatılacak, bu şa
ve ~00 den fazla şüpheli kimseler tev- sılmaz dürüstlüğü üzerinde oynanıl- heserlerin geceleri de bütün ihtişami-
kif edilmiştir. masmı da arzu etmiyoruz. Kasdimiz le görülebilmesi temin edilecektir. 

Tahkikat müddeiumumi Viçenski Fransa - Türkiye muahedelerini, yeni Mimar Sinanın 350 inci yıldönümü 
tarafından yapılmaktadır. tahaddüs eden vaziyete uygun olarak mün~ebetile Edirnede bir heykeli Cli-

Son Posta - Alman ajansının tatbikından ibarettir. kileceği de söylenmektedir. Bu tak-
verdiği bu haber başka hiç bir memba- Falih Rıfkı ATAY dirde bu heykel de mimar Sinan ihti- dır. 
dan teyit edilmemiştir. Yeni Kadıköy iskelesi fali yapılırken törenle açtlac~ktır. Ge-

Atina, 9 (Hususi) - Mahkemeye sev 
kedilen Komünistler hakkında karar ve 
rilmiştir. Bu karara göre Parti Reisi 
Zaharyadis dört sene altı ay hapse, 
Parti veznedarı da dört sene 4 aya mah
kum edilmişlerdir. Diğer komünistler 
de muhtelif cezalara çarptırılmışlar -

------- . . il Akay idaresi tarafından inşa edil - ne 9:l8 yılına kadar Mimar Sinanın Leh eski muharipleri Berlinde 
Trakyada göçmen evlerı ve yo ar mekte olan köprünün yeni Kadıköy Süleymaniyedeki türihesinin etrafın- Berlin, 9 - Polonyalı eski muha-

Edirne, 9 - Trakyanın her yerinde iskelesinin her türlü noksanları ikmal daki köhne dükkanlar ve kulübeler is- riplerden mürekkep bir hey'et Berline 
göçmen ederi için büyük bir faaliyet edilmiştir. En son olarak dün, boyan- timlak edilmiş bulunacak, Sihanın gelmiştir. Harp malülleri milli teşek
göze çarpmaktadır. Sıhhiye Vekilinin ması da bitmiştir. Yeni iskele bu ayın mütevazı, fakat zarif türbesi meydana külü başkanı B. Oberlindoer, Polon-
Trakya gezisinden sonra bu işler daha on yedisinde köprüdeki yerine mera- çıkarılacaktır. ya hey'eti şerefine yapılan bir resm 
çok artmıştır. Nafia Vekilimizin son simle konacaktır. Merasim için ayrı - -'------'---'----- kabulde söz ala"rak: Polonya ile Al-
Trakya gezisinde yollar için yeniden pa Yazı dersı· "ıçı·n klavuz k k 

· ca bir Cle program hazırlanmaktadır. anın 11-olsevı"klı'g~e karsı yü se ra ve silindir verilmiştir. many u , • 

1 

-, Yeni tskele yerine konduktan sonra Mekteplerdeki yazl derslerinin. ye- bir kale olduklarını ehemmiyetle kay-

' 

Yeni Neşriyat eskisinin Adalar veya F lorya iskelele- ni müfredat-· programlarma uygun bir detmiştir. 
rinden birine nakledilmesi düsünül - şekild~ tedris ettirilmesi için Maarif 

Boğuiçi - Şirketi Hayriye "halkın Bo - mekte idi. Fakat Akay idaresi ~ühen- Vekaleti bir klavuz hazlrlatmağa ~a-
ıaziçinc rağbetini arttırmak. guzel Boğazi -

disleri tarafından eski iskele üzerin - rar vermis ve bu isi bir komisyona ha-çiııi sevdirmek gnyesile aylık bir mecmua . , 
;ıkarmağ:ı başlamıştır. Güzel bir kapak için- de yapılan tetkikatta bunun hiç bir su- vale etmiştir. Bu komisyona iştirak e
de intış:ır eden ilk sayı.smda Boğaziçi hak - rette istimale salih olmadığı anlaşıl - decek olan ilk tedrisat müfettişlerin
kıud::ı. ne demişler, Boğaziçi şarkıst, eski bo- mıştır. Eski iskele bugünkü şeklile hiç den Feyzi pazar günü Ankara ya ha
ğaz ve BJğazkesen. Boğaziçi ansiklopedisi bir yerde kullanılamıyacak vaziyette reket edecektir. Komisyon pazartesi 
yazıları ile şiirler, tetkikler, k:ırik::ı.turler ve yıpranmıştır. Bu iskele şimdiki yerin - gününden itibaren çalışmağa başlaya
resimler vardır. den çıkarıldıktan sonra fabrikaya nak- cak ve nihai olarak 15 gün içinde kla-

Yeni Türk - Eminönti Halkevi tarafından ledilecek ve her tarafı söküldükten son- vuz hazırlanmış olacaktır. 
ayda bır çık:ınlm:ı!tt:ı olan bu ı::ı~ı'!:l t. edebi- ra yalnız dubalarından İstifade edile - Hazırlanacak olan klavuz yurdda-
y:ıt ve t:ırih mecmua,,ııun 46 ncı sayısı da cektir. ki bütün ilk ve orta mekteplerde tat-
1ntiş:ır ~tmiştir. · · · • · • ·· ' · • • · " · ' • ' · • L"" ' ' ' ·• '". • ·~- bik edilecek ve bu suretle bir yazı bir-

Ba:V1oı.tırtık i~leri Dergisi - Bayındırlık sayısı da Bayındırlığa aid yazı, resım ve 
Baka .... :;:nın ne~rettıği bu derginin 4 üncü krokilerle n ışar e mış ır. l t . t · t· l"ıgwı· vücuda getirilecektir. 

Gayrıfedere kulüpler liki 
-

-

Eminönü Halkevinden: Evimiz tara 
fından gayrifedere klüpler arasında di.ı 
zenlenen lik maçlarına Pazar günü Ka 
ragümrük stadında başlanacaktır. Prog 
ram: 

A) Saat 13, 15 de Küçükpazar - Fa -
tih İdman. Hakem: Necdet. 

-B) Saat 14,50 de Halıcıoğlu - Aksa 
ray (A) takımı Hakem: Süreyya Birol 

C) Saat 16,20 de Karaırtimrük • Top 
kapı (B) takımı. 

,.. .. • Boa Poıta • 
lıtanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
9 • 10 • 1938 

T'ürk Devlet Borçlan 
Lira Lira 

% '7,11 T. B. I /3,675 o/o & Hazl.ne il ~6. 25 
% 7,15 T. B. II 21.85 Dahllt ı.tlkru "· 75 % '1,15 T. B. fi122,40 

Devlet DemiryoUan ~ 
Ura Ura 

ıı:rıan1 97,00\\ Anadolu Iftll45,~5 
8lnı Erzurum 99,50 Anadolu il 46,50 

Soıyetew Eahama 
Lira Ura 

ft. B . Mtl. 81.~l t..L .,..,..., 22,.SO 
t , H&. ıo,oo Bomontt 9,20 
t , Name ıo,oo 'hrko. 14,7S 

Merkez B. D. 95, A. Çimento u.oo 

ÇEKLER 
xrı. J. T. L. lOh. 

h terln 615.oo \\ Ureı 1S.J2S 
F. Franıı 17,15 I>olt.r 0,79(2 

NAKİT . 
Krf. Krf. 

20 F. Franıı 118,00 l~rlıt 00,W 
ı Dolar 126,50 20 Drabm! 23.00 
ı isterltn 618,00 20 Le.a 23,')) 

20 Llret 132.00 20 Ley 16,0ıJ .· 

Boraa Dıımda 
L.K. L. I[. 

Kredl ıronslye JI Mübadil Bon. 00.00 
188ı.. senesl 00,00 Gayrl • • oo.oo 
11103 • 103,0()ıt Altın 1022 
ıın ı t ı;7,0J Mectdly• UO 

ı.. A 
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OSMANLI SARAYINDA KADIN EllERi 
8 - Prenses Mora 

Yazan : Ragıp Şev"i 
• 

ikinci Muradın 
küçük 

ikinci karısı, 
g-Üzel bir 

henüz on üç yaşında 

ve kız çocuğu idi 
14 3 3 yılı cıbahan 

'Halkanlarda yeni ve 
müthi~ bir fırtına ile 
1>aşlamıştı: 

Küçük Asyadan 
kopup gelen büyük 
bir milletin süvarile 
ri dağları, stepleri, 
ovaları aşarak ta Ma 
car sınırlarına ka -

her gün yeni bir ka- i 

.... 

1 
kin bile gi1.li- kalıyor, iki padişah karı
sı, hile ve hud'a ile birbiı•ıni gö1.dcn 
düşürmeğe tenezzül etmiyorlardı. 

* Prenses Mara blitün glizeJLiğini ger:.ç 
Türk hükümdarının gözlerine \'erdi, 
yıllarca ıkind muradın sndık ve vefa -
kar kadını olarak yaşadı. 

Fakat Murat, bir gi.in gözlerini k1 -
par kapamaz, 1.aten elli yaşını bulan 
pr~nses l\Ial'a, i.ivPy oğlu Sultan Mclı
medin biiyük bir darbesine maruz kal· 
dı: 

dar saldırıyorlar, ~ 

le, yeni bir şehir Türklerin eline geçi •" Fatih tahta geçer geçmez, üvey ana-
Yordu. '• 1 sını derhal bııb:ısının yanınn, Sırbista-
Akıncılar Adriya- -~ } na gönderdi. Ve saraya anası Hatice 

tik sahillerine, Buda ) Alime Sultan hakim oldu. 

dPeş~e önlerine, .. .ı\zak ~ ~

1
. 

1 
B~ sırad1 a Bizkans himp

1
aratoru Palo -

enızine kadar bü- eogus ev enece , ci az arı sayesinde 
tün Balkanları bir zengin olacak bir kadın arıyordu. 
Cirit meydanı hali - İlk hatıra gelen prenses Mara oldu. 
ne getirmişlerdi. Saray nazırı Françez bu izdivacı iyi 

Macarlar, Ulahlar, Sırplar ve 'rran- başlıyordu, Oyunları bırakmı~, sa~~yı~ bir şekilde bağlıyabilmek için Sırbis -
silvanyalılar, bastrklan yerlerde bu - aydınlık odalarında bir aynadan otela tana gitti. Fakat prensesin red cevabı 
ı~~l~r gibi büyük toz yığınları kaldıran aynaya gitmeğe, sarı saçlarını yuvarlak ile geri döndü. 
Turk su"varilerı· karc:ısında.· omuzlarına dii<:ürmeğe, yüzüne tatlı p · ... ~ renses lkinci Muradın a~kını hır 

- Kurt geliyor! .. Avazları ile haykı· bir halavet çökmeğe başlamıştı~ türlü unutamıyordu. 
r~rak kaçışıyorlar, Ertuğrulun genç ha- Bal sarısı gözleri bütün saflıgı, sı -fıdi ikinci Murat, ordularının b-:ışında caklığı ,.e temizliği ile parlıyor~u. Sa- Sırp payitahtındaki sarayında hüzüıı 
zaferden zafere koşuyordu. · ray kadınları her sabah onun goz alt - içinde ömrünü bilirmeğe çalışıyor, ku-

0 yıl baharın ikinci cumasında İshak larındaki güzel, tatlı ve cazip morluk- laklarında Türk atlılarının cenk şar· 
Bey ve Sinan Paşa kumandasında iki lara dikkat ediyorlardı. Her Sırp kızı kılan, Türk kızlarının raks havaları, 
li~vari kuvveti Sırp hudutlarını a~arak gibi 0 da, on üç yaşına basark~~1, .. saat Türk şairlerinin ince, hisli şiirleri ek -
bırdenbire kral Jorj Brankoviçin top- saat teşekkül eden, serpilen, buyuyen sik olmuyordu. 
taklarına girdi. bir güzelliğin sahil;>i oluyordu. Bizans imparatoru prenses Mar:mın 

Yer yer kaleler ve kasabalar düsü - Bu tahavvül sona erip te prenses red cevabına ka~ı kızmadı. Zaten sa -
yor, ~rk atlıları önünde kaçmağa ·bi - Mara, dolgun viicutlu, orta boylu, ge- rayda bir çok kimseler imparatorun 
le vakıt bulamadan, boyuun eğiy0rlar- niş omuzlu bir genç kız haline geldiği !\fara ile evlenmesine muarızdı. Ji'ran-
dı. gün, payitnht kapılarından içeriye ye- çez bu sefer de Trabzon kralının kızı * ni bir6i.irk elçisi alayı giriyordu. Katerin ile Gürcistan kralının kızını 

Brankoviç bu fırtınanın, kendı' top _ · y f'l . b d 'k' . Muradın görmek üzere yeni biı· elçilikle vola Ka ı enın aşın a ı ıncı ' kt ~ 
taklarında yaratacağı dehşeti bıliyor - kızlar ağası Reyhan ağa ile, Örnek ağa çı ı. 
du. Babası İstepan Lazar bile Türklerle vardı. Geriden, Sırp hudutlarında top- Fakat artık Bizans son günlerini ya
lyi dost geçinmek siyasetini gütmüş, bu lanmış olan Türk süvaril~rinin kumpn- şıyordu. Prenses Katerin ağır bir cı -
EUretıe Sırbistan Osmanlıların bir vi - danı 1shak Beyin karısJ., ağalar, keth i· hazla Bizans impamtoruna getirilirk0n, 
la~eti haline gelmekten kurtulmuştu. da kadınlar geliyordu. Osmanlı orduları Kostantaniyenin sur-

Ishak Beyin ve Sinan Paşanın sü - Gelini almağa gelen alay, Edirneden la~ına dayandılar. 
Varileri iki koldan memleket içine gi- üskübe, oradan da Semendireye gır - Imparator Paloleogüs Fatihin uvey 
:r.ince, Jorj Brankoviç, babasının takti- mişti. Kale kapıları açıldığı zaman, anası Marayı almadan, Fatih İstanbulu 
ğini, bu sefer de tatbik etti. Brankoviç damadının elçilerini büyi.ik aldı. .. -····--····-·······ıı~~······ .. -···-···-·-·· Biiyük bir elçi alayı tertip etti. Altın bir hürmetle karşıladı. Payitaht sokak
koşwnlu atlar, güzel cariyeler, genç larında, prensesin di.iğünü yüzünden 
kölelerle bu elçi heyetini, Türk baş - şenlikler yapıldı, üç gün, üç gece ~arav, 
huğlarına gönderdi. güzel Maranın cihazını hazırlamakla Evvelce kapalı zarf uaulile eksilt-

Elçiler kralın arzularını Sinan Paşa- meşgul oldu. meye. kon~l~n 149~0. lira 70 kuru§ 
Ya ve İshak Beye anlattılar: * bedelı ke§tflı h~su~ı ıdareyc ait ya-

- Hükümdarımrz Jorj Brankoviç, Nihayet gelin alayı bir gün payitalı- nık yatı mektebı bınaaının tamir ve 
padişaha hürmetten büyük bir haz tın kapılarından çıkarak Edirneye doğ- tadilatı 30/9/936 gününden itiba
duymak ve bu şerefe nail olmak dile - ru yollanırken, prenseslerinin uzaklaş- ren pazarlığa konmuıtur. lateklile
ğindedir. Kızı prenses Mara hünkfıra tığını gören Sırplar, ardından ayrılık rin 2490 sayılı ~~nun.un tarifatı da· 
hizmette bulunmakla bahtiyar olacak- şarkıları söylüyorlar, ağlıyorlar, büyük ireıinde Urfa vılayctı Daimi encü _ 
tır!. dediler. bir kadın kalabalığı kafilemn peşinden .menine müracaat etmeleri ilin olu-

Prenses Mara o yıl henüz on iki ya- çırpınarak, dövünerek geliyordu. nur. 
şında küçük bir çocuktu. Semendirede Prenses Mara hududu geçtiği gim •••••••••••••....._ 
kral sarayında oturuyor, sarayın balı - büyük bir süvari kitlesile karşılaştı. A· 
çelerinde ip atlıyor, havuzda kağıttan kıncılar küçük gelini arabalarına aldı
kayıklar yüzdürüyordu. lar. Borular çalınarak, cenk şarkıfarı 

İkinci Murat, Braokoviçin teklifin~ söylenerek karlı dağlardan, sarı ovalar
hüsnü surette kabul ediyor, müstakbel dan indiler ve nihayet alay iki hafta 
kayınpederine küçük gelini getirmek sonra Edirneye girdi. 
üzere, Sarıca Paşa ile hediyeler gön- Kış Edirneyi gelinle beraber bastır -
deriyordu. mıştı. İkinci Murat, sarayının geniş ve 

Sarıca Paşa prenses Maranın henüz sıcak odalarında Prenses Marayı bii -
büUiğa varmadığını görünce bittabi dü- yük bir sevgi ile karşıladı. Di.iği.in ha -
ğünü tehir etmek mecburiyetinde kal· zırlıkları zaten bir hafta evvel bitiril -
dı. mişti. 

Ktaldan aldığı hediyelerle Edirneye Dışarıda kanunusaninin şiddetli rüz-
döndü. garları eserken, sarayda eğlenceler ya-* pı1ıyor, kandiller ve mumlarla süslenen 

İkinci Murat temiz, namuslu, mert odalarda çalgılar çalınıyor, ikinci Mu -
bir hükümdardı. ömrü vefa ve şefkat- rat nezih ,.e asil mevcudiyetile, Sırp 
le uzuyor, memleketi ve Türk toprak • g~zeli l\faranııı yanıbaşında, küçük ve 
ları için gece, gündüz Karpatlarda at guzel karısına aşk şiirleri okuyordu. 
koşturmaktan, ateş ve ok yağmurlarına * 
tutulmaktan, ölümle karşılaşmaktan • çekinın· d Prense::; l\Iara Komncn hanedanma 

ıyor u. t A T . b . • 
Büyük akınlardan ve müthiş cenk - mensup u. naksı d ı ~ ~onk ım~da.raT.oru 

lerden 
1 

Edi a do" Kaloyanın kız ar eşının ·ızı ı ı. e -
yoru up ta rne sarayın · ı Ed' nünce k d' . . . . ·k· ·e bı· miz bir soydan ge en prenses, ırne 

, en ısını şııre ve musı ı) ı · ·k· · M d b' rakı . sarayına yer cşınce, ı mcı ura ın ı-
si~r. • . .. FJ ar rinci karısı Hatice Alime Sultanın bü-

ıya mey sun ki hır gılıdn a ·cıı.e.r y(ık bir muhalefet görmeğe başladı. 
e en gH , . S 1 .. . 

E · · • 
1 1 

ı Hatice Al1me u tan mustakbel Is -
rısır faslı hazan bagiiba mr e. len b 1 Fatihi Mehmedin anası idi E-

gıdcr. tnn u . . . .. · .. 
Glb' . . . . , 

1 
··. dirne ve Bursa sarnylaımda buyuk nu-

ı ınce, zarıf ve hıslı kıt n ar, gu f l 'k bir kadındı 
Zel gazell .. 1.. rd uza ına ı . 

er soy uy~ u. Fakat ne entri~anın, ne d_:ssaslığın 
Bu s d M b'rdenbire heni.iz yer almadıgı Osman ogullnrının 

ıra a prenses ara, ı 1 d b.. ı k k ı Çocu ·ızıı·a doğru meyle temiz sary arın a oy e ıs anç ık ve 

PASLANMAZ 
Hesan Tırat 8ıçeOı 

Bir dakikada tıraş eder. Ne sa
bun, ne de fırçaya ihtiyaç vardır. 
Katiyen paslanmaz. Alameti fa _ 
:ika ile ihtira beratı vardır. Ne 
Ingili~ler, ne Fransızlar, ne de 
Amerıkahlar, ne de bi.itün dünya 
aynını yapamaz. Hasan tıraş ma
kinasile Hasan tıraş sabunu ve 
tıraş kre~i, tıraş kolonyası, tıraş 
pudrası bırer şaheserdir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız· israr 
ediniz. Hasan deposu : Ankara, 
İstanbul, Beyoğlu. 

Hikô:ge ıl Tamir edilmeyen bı·r hat l i a .. 
ccFrederic Boutet» den , . .J K 1 F aık Benıne 1 

.. a ıvaltısmı yapmndnn, J\fauı l('C dan çarptı gıtti. 
Chnrnuy karısının odasına girdı. Genç I\Iaurice lıir müddet şa<.:km k 
kadın aynnva don • ·1 k b " .. ı ı 'S " l e; m ., . ' , '"'. on: e~~ ere ll) UR bır durdu; sonra omuzlarını silkereR ·r.~ndi 
hına~!?, ) anagının ustundekı saı ı buk- kendine: Tekrar gel"r' d' , .. •l • d' lelerını avırmağa \?lısı , d ı ·· ı) e SO) ı: n ı. 

Kocası:. ' o,; )Or u. Genç kachı: merdi\·cnleri hızla indi; 
G .. . sokakta. a.tlı ı~ı istikameti bilmeden yii 

- ene bu sabah ondulasyon mu t i.idü. Saı'.ı saptı· gene yürüd" \T, k, 
vaptırdın? diye sordu · . . , ' u. c en-
" - Evet:. . 1 o;sı.nı :r ıc~.o~: - Hu~o sokağında buldu. 

r Kıhsevı gorunce bırdcn oraya Hı ica et-
Kadm. arkasına bakmadan sadece ba- mek fıkrı akhna geldi. Kilise e ,;il"di 

şını hafıfçc .~alladı; ve elindekı pudra 1 Ku.}"!U , e karanlık bir köşeye ~tu~d • 
r~ponunn ufliyerek onu yüzünde gez- Kafasını toplamağa ve heyec:ın~:;ı 

11 ı. teskme çalışıyordu. Ona karşı )'apılan 
Ma!-!ricc, karısının ağzını aradı ve: bu haksız ıthnmı hatırladıkça, dahu faz 
- Oğleden sonra çıkacaksın değil mi? in asabileşi.} ordu. Ansızın anlamagifi 

dedi. h bn:.;ladı. Uzun uzun hıçkırdı. Öfkesin· 
- ~vet çıkacağım. den titriyordu. Fakat ıztırabı ve hidde-
- o~:ıc)'a, annene gideceksin, btHJÜn ti azalını~1.ı . Vakit epey geçmişti... Gôz 

onun gunu.. ya~ları dindi. Şimdi, kendini biraz da• 
- Hayır .. Erkenden Rayrnonde'u bu· ha iyi hissediyordu. 11ahzundu ,.e bir 

lncağım; beni terziye götÜrecek, sonra d h l 
1 

az a eyecnn ıydı. 
on ara, çayn. ~ideccğiz. • .Nihay~t ayağa kalktı ve sersem ser· 

- Ve tabu dansetme~e de.. sem, kiliseden çıktı. Orada epey knl • 
, - E.vet Raymonde .bır kaç dost da - mı~tı. Saat ikiyi çalıyordu. Şimdi ne • 

\Ct e~tı. Bunda fena bır şey yok kı .. Ge- reye gidecekti? Parka doğru ilerledi ve 
ne mı baslı'-'Orsun? ··ı ı · 11 d ·· ·· • ·• " · ·· go ge ı yo ar a yurumege ba~lndı. 
Ev~t ~ene başlıyncaktı. Kadm sur3 - Yürümek f.sabıg, daha ziyade ".ı -

tını astı. Ve kocasının her zaman yaptığı kinleştirdi. Böylece Caxadc'a kadar git 
ve az çok tahammül edebildiği yersiz ti ve tekrar döndü. 
ve ma~a~ız kavgalardan bir kıskançlık Sabahki hadisenin hatırası onu tizu-
salınesı~ın başlıyacağını sezdi. yordu. Fakat Maurice'den uzak kalın-

· ca a a zıya e acı uyuyordu. Bırdc11 Maurıce bag·ırdı· d h · d d · 
- Ah,_ başlıyncak olan benim .. Artık yorgun ve aç olduğunu hissetti. Fil • 

dul ol~ugunu bahane ederek, turna ha- hakika kahvaltı yapmamıştı. Mauri e 
yatı suren, şu kokot kadınla düşüp acaba ne yapmıstı ki?. O da kızını· ve 
kalkmana t h ··ı d · ~ l? . . a a~mu . e emıyorum. Sen kırılmıştır. Faket onunki az sürmüş _ 
dul değılsm degıl m.ı? Sen evli bir ka- tür. Parkta bulunan bir paviyond:ı cay 
dı1:'"1 ~!.". Ve ben senınle, bir çok s:ıat - içmeği duşi.in'ru, fakat görülmekten 
~e~ını bılmem ne yapmakla geçirmek korktu. 
ıçın evlenmedim.. Parktan arılarak Parisin orla:,ına 

-Oo! .. Moris, Moris.. doğru onu gö\üren bir tramvaya atla_ 
İsyan eden kadın oturduğu yerden eh:. ?.ray~ sa . .tt dört buçukta varmıştı. 

doğrularak: Buyuk hır pastacıya girerek iştahla 
- Deli misin sen dedi. Söylcdikle - kahvaltısını yaptı. Tekrar sokağa çıkm 

rini bir kere düşünüyor musun? ca ne yapEJcağını şaşırdı. Eve mi git· 
- Oraya gitmiycceksin.. meliydi. H ıyır biraz daha ... Saat vedi-
- Fakat bu bir tahakküm bir zu - de evinde olmalıydı. Kocası daha~ ta • 

li.im<lür; ne yapmalı, ne ya~malıyım. mamile cı ·za görmemişti. 
Devillierslere gitsem; onlar çok ser - Bir müddet te böyle yürüdü. Yorul • 

muştu. Bir sine. .. best diyorsun! 
BremontJa- Yarmki nushamızda : maya girdi. oıur-
ra ise.. Onların du, şapkasını çı _ 
oğlu çocukluk A h kardı. Ve perdede 
arkadaşım diye... İ lfSIZI geçenlere .dikkat 

- Lafı çevir - etmeden di.ısijn _ 
me!.. Şimdi ben y J(. d • J7 .ç celere daldı. Sine· 
sana Raymonde - azan: a ITCBR ıaı lı madan sant sekiz· 
den bahsediyo - -- de nynldı. Yirmi 
rum. Oraya gittiğini istemiyorum ves- dakika sonra evindeydi... 1 

selam.. Kocr sını affetmeğe karar veı mışti, 
- Sen de benimle gel!. Sen de da - fakat zaaf göstermeden .. Mauı ice mü-

yctlisin!. tevazi.me bir nedamet göstermeliydi. 
Maurice kızgın bir tavırla söylendi : Azaıretli bir tavırla içeri girdi. 
- Ve Raymonde'un oğlan kardeşi de - ~ereden geliyorsun ? 

davetli değil mi? Evet epey muzafferi- - Nereden geliyorsun? Ne yaptın ? 
yetler kazanan güzel Marcel.. O da se- Evet biliyorum; bana söylemiştin .. Ray 
ninle dansedenlerden biri.. Sana kur monde seni telefonla da aradı. Neredey, 
yapıyor; ben biliyorum, kızarma!. din? Kiminle, söyle, kiminle? 

Öfkesinden kıpkırmızı kesilen Char· - Çirkin düşünüyorsun l\fauıice'l, 
lotte'un gözleri şimşeklendi : Ben sana öfkeyle öyle söylemiştim .. İyi 

- Ben kızarmıyorum diye bağırdı. ı bilir. in ki... 
Artık çok oluyorsun!.. - Gününü nerede geçirdin pekı ? 

- Sana refakat etmemi istemekle, - Evvelü kilisede.. Sonra parkta, 
sen benimle alay mı etmek istiyorsun? Sonra.. bir kahvaltı yaptım. 
Bilirsin ki gitmem. Bir kere Raymon- - Yalan söyleme!.. Uyduruyorsun? 
de; onu istihfaf ettiğim kadar o da ben- Nerede kahvaltı ettin? Bana isbat et!. 
den hoşlanmaz... Sonra, o serserilerle Ah, hem şapkanı filan da çıkaımış::nn~ 
dalga geçtiğini, ve onların kolları ara- - Sinemada çıkardım. 
sında sıkıştırılıp onlara doğru abandı- - Sinemada mı? Sen sinemaya hig 
ğını görmek için mi gideceğim. Hayır gitmezdin! .. Hangi sinema bu? Hangi 
teşekkür ederim. Sonra seni sıkarım; filmi gördün ? 
ve sonra ben, görüyorsun, bir rezalet - Bilmiyorum, dur .. zannederim ta .. 
çıkaracağım .. Belki birisini tepelerim.. rihi şeyler. A1lahım hiç te hatırlamıyo
Hem tamamile de ne mültefit ve ha • rwn. 
tırşinas ve ne de mağrur bir koca isti- Delirecekti. Masum olduğuna dair 
dadı var bende.. Başkasını seçmelisin. hangi isbatı vardı? Gününü nasıl ge .. 
Senin hareket ettiğin ve yaptık1arın çirdiğine ait neyi şahit gösterecekti? 
gibi yapmak ve hareket etmek isteyin- Maurice devam etti : 
ce insan, ihtiyat ve tedbir alınalı.. _ Görüyorsun ya. Hatta, söyliyeceli 

Genç kadın boğu1acak gibi oldu .. Ya- yalanlar dahi bulamıyorsun. Ve herşey 
naklan birden soluverdi, yüzü tekallüs den sonra... Eve tekrar gelmeğe cesa
etti. Bununla beraber bıçkırmağa baş- ret ediyorsun ha!. Bu hareketle badeli• 
lamadı. Ani bir hamleyle odadan çıktı ni tecavüz ediyorsun ... Seni aciz görii-
ve hızla mantosunu, şapkasını giydi. Ah' B'tt' H b'tt' yorum.. .. ı ı.. erşey ı ı. 

Maurice arkasından bağırdı: Charlotte kocasına doğru atılarak: 
- Nereye gi<liyorsun? _Fakat sana yemin ederim ki.. De· 
- Sana ait değil. li misin l\faurice? dedi. 
- Nereye gidiyorsun ? Kocası onu iterek : 
Charlotte cevap verdi : _ Yalan söyleme, dedi. Bitti aı tık' .. 
- İtham ettiğin şeyleri yapmağa. Genç kadın herşeyin mah,·olup ) ıl ıl-

Madcmki benim böyic olduğuma ina- <lığını anladı. Bunun böyle olacağını 
nıyorsun! .. , Ben de öyle olacağaım. hiç cluşünememişti. Tesirsiz kalan h • 
Kapıya doğru atıldı. Kocası onu tut- kikatten başka, kendisini müdafaa ede .. 

mak ~e durdurmak istediyse de o, da- cek biı· silahı yoktu. Ve öylece şaşkın 
ha atık davranarak bir yıldırım gibi ko bir halde kapının eşiğinde donup kal .. 
ridoru geçti ve sokak kapısını arkasın- mıstı. 
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Cavar İttihatçılar Devrinde 
n eltmedin 
f eıni 
ftJGCfll'Oları 

CiBALi ZiNDANLARI 
Son Posta'mn zabıta romanr: 95 ----

~~ MUHALEFET 0r 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasll öldü? 

Kırlarda, ormanlarda, o çingene ya-' Fakat buraya, bir haber gönderecek -
şay!şmda, bütün hayatını türlü id - ti. Son Poata'nın siyasi tefrikaa1 ı - 79 - Yazan: ZiJa ~ 
manfarla geçirmiş olan Fernandez; - Böyle bir haber, gelmedi efen - V 
çevik ve sağlam bir vücuda, kolayca dim. ak' alar lodos dalgalan gibi büyümeğe başlamışb. intihap entrikalan; bir ta~ 
mağlub edilemiyecek bir kuvvete ma - - Pekala .. bekleriz ... Şimdi, ee - §lmanklıklara ve neticesi korkunç görünen hadisata yol açmışb. 
lik olduğu için; şimdi o ziri fi karan - n inle başka bir işim var. 
lıkta küfürlerle karıfık bir boğuşma - Emriniz efendim. Doğrusunu söylemek lazım gelirse, raksalardı; iki gün sonra, aynı camideıber· merkezi umuminin ort 
başladı: Hüsnü bey; her tarafı parçalanmıt: millet; her devirde, layık olduğu hü - vaaz eden den vekili Hilia efendiye, bomba gibi patlamıştı. 

- Cehennem zebanisi herifi.. Kar içindeki otlan fırlamıf olan köşe min- humeti bulmuş .. Rumenler, Bulgarlar, zaptiye bozuntmu Hamdi bıçakla Ramazanın 29 uncu cumartesi tJ 
fımıza nereden çıktın~ ... Bizi, iki gün derine yerleşti. Hakkı çavuşa da, ya _ Sırplar• Yunanlılar ve hatta kompir ve - binlerce kİfİDin huzurunda - hücum nü idi. Misafir sıfatile (Şam) da b1' 
dür, nasıl aldattın ... Yalancı .. düzen nına yaklaşmasını itaret etti ... Sonra, kokorozla geçinen Karadağlılar, kendi- edecek derecede kendinde cesaret bu- lunan, Mısırda intişar eden (El Mi 
baz .. sen, mutlaka gebenn~lisin. cebinden çıkardığı mektubu Hakkı ça- lerine geniş birer ufuk ve istikbal ha- lamıyacak .• Be,ilttaş karakolu basıl - gazetesinin sahibi (Şeyh Reşid Rıııd 

- Sen mi geberteceksin'? .. Zor.. vuşa gösterdi. Sesini tamamile hafif - zırlarken, (Osmanlı milleti merhu - mıyacak .. (Todori) parçalanmıyacak .. derin ulemadan olduğu için, bazı 
Senden, o kadının intikamını alaca leterek: mesi) derin bir (babu gaflet) içinde onun pis kanı milletin ve hükUınetin hn ricası üzerine (Camii Emevi) 
ğım. - Hakkı çavuş!.. Bu mektub, mey- horul horul uyumuştu. alnına sıçramıyacaktı. künsüye çıkarak bir (vaazı terif) 

- Sen, bir alçak hafiyesin. haneci Kulaksız Fotiye gidecek. Bu uyku 0 kadar derin ve 0 kadar * meye muvafakat etmişti. Ve kü 
- Amma, senin gibi namus cellad- Dedi. ağırdı ki; koca millet, (10 temmuz) İt bu kadarla kalsaych, ittihatcılar; çıkınca da, - hükumete ve lttibad-1i 

larını ipe vermek için .. zavallı kadı - Hakkı çavuf, elini mektuba uzata- günü Manastırda patlıyan (101 pare ucuz lrurtulmut olacaklardı. Fakat rakki Cemiyetine bir cemile olsun 
nm halini görsen. rak: - . ilanı mCf~utiyet topu) nun velvele - vak'alar, lodoe dalgalan gibi büyü - ye - siyaset bahslerine girişmişti. 

- Vay .. Şima.. - Bizim arkadatlardan biriyle gön- sıle uy~~ıgı ~alde, bu uzun ~ykunun meye ~lamıfb ... intibah entrikaları; Bu vaazı dinleyen binlerce halk 
- Şima .. artık benim elimde .. onu, derelim, efendim. sers~lıgı:_el ~ d~vam ... ediy~rdu .. .' bir takım şımarıklıklara, ve neticeai lesi arasından, derhal bir itiraz 

ben kurtardım. Diye cevab verdi. Hatta; degıl mılletın (sade dıl) lerı, korkunç görünen hadisata yol açmış- yük.telmifti. Ve, Şeyh Re,idi, müıı' 
F emandez. çılgın bir hal aldı. Si - Fakat Hüsnü bey, mektubu geri çe- ~ ~· mily: nüfus) Jun mu(~~dedra~a tı. kaşaya davet etmişti. Eğer 'bu davet 

nirlerinin bütün kuvvetile Gavur Meh l::erek, konuşmasında devam etti: aka kı~Co _aya') ~ ış(an _ tti a ) -1ı e- lttiha.tcılar, lstanbuldaki rumlar ve dası, şöyle böyle bir adam tarafın 
Y k -ı k d 1 l r ı emıyetı nın munevver e - il l . . .. . . . l ,_! b h R •t mede saldırdı .. kollarına sarıldı. - oooo • og um.. ar a aş ara . . h"I k r-· .. d ermen ere açılan ıntihab mucadele - gelaeydı, ihtima .1L1 una teY C\11 

Şimdi boğuşma, daha korkunç bir göndermek, olmaz... Bunu, yabancı ~ınınl ~ ~İ aynı .. u!.
1 
.. u sedrsem ıgVı ıçı? e sini nasıl başarabileceklerini düşünüp hemmiyet bile venniyecekti. 

hal almıştı ... Uzunca aüren bu müca bir adamla göndermek lazım ... Fa - boca a ~ .a~. g~~u uyo\ ~···. e ıfşte dururlarken, (Şam) dan gelen bir ha- (Arkası war) 
deleden, ikisinin de nefeeleri kesildiğı kat; bu adam candan olmalı. Bizim ta- unun ıçın ır ı, mem e etın etra mı _.,,,J 

f d .. d !1...1·- • • •• l çepeçevre ihata etmeye ba$(lıyan bu -
için artık uzun şeyler söylemiyorlar. ra ımız an gon eruuıgını soy ememe- T ~------------- ~------------· sık aık soluyarak, kısa sözlerle küfür· li. lutların çıkaracağı fırtınadan en büyük 1 • & D T O 1 
lere devam ediyorlardı: -Anladım,...gendim .. fikrinizi, ta- mes'uliyet hissesi, ittihatcılara isabet --------------.-J Den İzyoJJarı 

_ Şima .. elinde. ha... mamile anladım ... Bu da kolay ... Bu- edilyoihrdu. BugUnkii Program 1 a. LE TM Es ı 
_ rada, ateıt .....:L.j bir çocuk vardır. Kim- tt atcılar; hakikaten parlak tiır .......... ~...... 'I - Elimde .. bak .. sana .. neler yapa T H.ru ..,,,.. ... _,... A u•hhrlı K.ualmly Köprlt11f 

sesi olmadığı için bu sokaklarda gezer, nümayişle, (sak.in ve sessiz bir ihti - Öile Jılefd.J.U: Tel. 41362 _ Sirbci ~ 
cak. LL' durur. Allah, kabul etsin. Ara sıra lal) vücuda getirmişlerdi. Ve: 12;30: Pllkla Türk muıdldlil. 12,50: Ha- Ham Tel. 22740 

- Alçak.. nariye... c:L' 

N 1- _ _ı_ kendisine ben bakarım. Biraz da, şu- - inan tarihinde misli görülme - vadls, 13,G6: Pllkla baflt mtmtk. 13,25: Mub- ••••_. 41--~· 
- amuuuz asi z:aac. • • lan 

B 
radaki kahveciler, dükkancılar bakar. m~ o , kansız bir inkıliılb yaptık. telif pllk neşriyatı. Trabzon Postaları 

Pazar 12 de Salı 15 de 
- en, namussuz ha>... D 

Hepimizin de ufak tefek .işlerine ya- iye, söylenmektelerdi. Halbuki, Akpa Neşriya&a: 
- Evet .. kerata .. sen .. sen .. evvela, rar ... Böyle şeyler olursa, ben o ço - çok büyük hata etmektelerdi ... itti - 18.30: Çay saaU., dans musltlsl. 19: Amba-

babanm .. sonra o kadının... cuğu kullanırnn. batcıların ilk yapacakları fCY, (ihtila- sadörden naklen varyete müzllL 20: Vedia 
Gavur Melımet, sözünü tamamlıya- l"n hakk) kt" Rıza ye arkada§lan tarafından Ttlrt mu -

madı. Fernandez. acı bir kahkaha bas- - Ağzı sıkı mıdu}.. 1 1 nı verme ı. slkis1. 20.30: Münir Nureddin ve arka~n 
- Bun'.l--, tamamile emin olabilir- Yapıla.c k "--t'l ... l • k l ... b ... · · wuı a ın ı a ve ın ı a a manı tarafından Türk musUd.sl. 21: Pllkla aolo -

l 
siniz. olacak diye; Manastırda (Şemsi Paşa) ıar. 21.30: Orkestra. 

- Eh .. artık bittin... şte seni. şim- - E, buldur bakahm •u çocu<m. k lecrl · · H lb ki Ş di geberteceğim. T e- at ı mı,tı... a u · em.si paşa, BÜKREŞ 
Hakkı çavuş. derhal kapıyı açh. Bir bir (asker) di. Manastıra gelmesi, ken- 18: A.sterl bando. 17: Muhtelit. 18.5: Mu-

Diye bağırdı ..• O mücadele emasın- rd zaptiye neferi çağı ı. di başına (siyaset) yapmak için değil; sahabe. 18.25: Pllt nefrf:vatı (opera baftla-
da nasılsa eline geçirebildiğ'i Gavur (Arka ) sı var (mafevki makam) dan aldığı (emre rı>. 19: Musahabe. 19.15: canban.d. 20.30: 
Mehmedin bıçağını bir anda çekerek, ·-·-.................... ==-·--· -·-.. -· ---" · ) d "b . H 1b k K Hab ı 20 ~ .. • 0r--ra 21 ...... --- Al bütün .kuvvetile Gavur Mehmede dal- ıtaat en ı aretti. a u i. ör er er. ....... ......,. . . ..... .ruıu ..... , -

T A K v 1 M Ali'?... manya, Romanya haberleri. 
dırdı. 1111DAPBl'l'S 

Gavm Mehmet. acı acı bağırdı. Can -----1-a-· -TEŞ--RIN------ Kör Ali, başına bir aürü haşarat ıs· PlAk nepiyatı. 18.30: Şarkılar. 19: 

acısından ziyade, mağlUbiyetinin ver- ._ ___ __,..-----.,.-----1 toplamıf; teesaüa etm~ olan bir (re- - Balo~ orkestrası. 20: Tiyatro. 21.40: Haber-

diğ'i bir ıztuabla bir an için kıvrandı Rumi sene J O Arabt eene jim) i altüst etmek .. ve, muvaffak ol- Ier. 22: Orkestra konseri. 23.30: C&zband. 

Ve sonra Faninin kollarından daha ~ ~- ~ duğu takdirde, binlerce hayatı bir çır- 24.5: haberler. 
kuvvetle kavradı. Bütün vücudü, bir Eylftl Resmi sene Hmr pıda aöndürı:nek için harekete geçmiş-
çelik parçası gibi yaylandı. Faniyi fid- 27 1936 l68 ti. 19: Haberler. 19.15: Halk prkılan (Rus 

detle yere çarptı. Bileklerini kavradı. Kör Ali, biç füphesiz ki bu hareketi KarPatlan). 19.40: Musahabe. 19.55: Cu. 20. 

Göğsünü, Faninin yüzüne kapadı. CUMARTF.Sl ile - Şemsi paşadan ziyade - ölüm 46: Musahabe, plik Defl11a'1. 21: Muhtelif 

Kuneti, gittikçe lı:coildiği için bir kaç SABAH 1 iMSAK cezasını halı: ctmifti. Koca hlr milletin baftlar, :n: -· 22.11: PWt -iL 
saniye, genif genif soluyarak öylece "S_ D. Recep s.1 D. ve koca bir rejimin selameti için; hu a-

22
.30: Bratialan:;: 

kaldı. Ve sonra relik aibi parmakları- 12 26 23 10 50 damın tevkif edildiği dakikada. cezası- . •h-'o.a 18• 'UI-- ballt b&-1 ..... ~ e· .. • ka •. tl lzemdi. V 17.4.5. Jlu __ ....,. • •OJ- . .--.., 
nın arasında. artık tamamile kudretsiz 6 06 4 'n nı gormesı, - t ıye e - e e eakl ır:ııar. lUI: V>•hebe. 19: Haber -

kalan Faninin elinden bıçağı aldı. Ko- Öğle ikindi Akş&ID Yatsı hatta, biraz daha ileri vanp diyebiliriz ler. ı';;o: PWc netr11atı. 11.25: U&rlalar. :.ııo. 
lunun bütün kudretile kaldırdı. Fani- S. D. t:i. D. ~ D. S. D. ki; bu adama kartı göaterilecek en kü- 5: Pestlftl baftlan. 22.10: Haberler. 22.20: 

· d idd 1 dald d ~ 6 22 9 33 12 - 1 80 çük müeamMıa; millet ve memleket Film muaababell. 22.to: VIJaD& mu.sildll. 23. 
nın vücu üne ş et e ır ı • . . ı- E. 

k d B 
...1_ 1. ...1_ 'dı -r ız. 12 01 15ı 12 17 38 19 09 hesabına, affolunmaz bir cinayetti. 45: İlin. 2i: cu. 

ar ı. . . ir wuıa aaı rdı. • • ı ekrar çı- f k 
kardı. Ve .. kendisi de. bitab ve mecal- Fakat maalese - yu arıda arzettiği- VA&IOV& 
siz bir halde, oraya yuvarlandı. • t miz haleti ruhiye içinde bulunan - it- 1'1.50: KltablJaL. ıa: Yeril baberler. 18.10: Boa Ol a tihatcılar, bu (fihit bata) ya kapıh - Spor. 18.JO: iılnaı.. 18,45: Procram. JUO: * vermişlerdi ••• Onu mahkemeye sevk Yeril haberler. 19: Jııluhtellf. ıuo: Orkestra 

Ertesi gün akpm üzeri, (Tokludede Ymnl. 81,asl, Havadis " Balk gueıeaı etmişler .. bu mahkemeyi günlerce ıü- konseri. 20.30: Edebiyat. 20.45: Haberler. 20. 
Mescidi) nde -LH- ezanı okunurken, - - .. d" ::.al bı'nlerce L:ft · · - - 55: Yerll haberler. 21: Berlln korosu. 21.30: 

~ sokak ıs run urm~er.. .IUfının gozu 
R11eftİf Hüsnü bey, Ayvanaaray b- Yerebatan, Çatalçeşme , · ... d eden b vak' (tam Ortesua. 22.15: Dlploi. 22.45: Dana plAk -

İSTANBUL onun e cereyan u a, 

tı: 

PRAG 

lzmlr sUr'at posta• 
Cumarteıi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perpmbe 10 d 
kalkarlar. 

Diler postalar 
JlartıD - Cumartesi, çar • 

pmba 18 de 
lzmit - Pazar, alı, per

ıembe 9,30 da 
Mudanya - Hergtln 8,30 da 

JSandırma .-:. Pazarleai, aab, 

çarpmba, ..... 

ıembe, Cumar
teli 20 de 

ICarahip - Salı, cuma 19 ela 

Ayvalık - Salı ve Cuma 
19 da 
"Cuma podul 
lmüre kadar gi· 
der.,, 
"Sah postası gi· 
dİf ve dönlgte 
Upseki ye lin-
roza da uğrar. 

Trabzoa ve Menin po.talanna 
kalkıf günleri yük alınmaz. 

(2050) 
pısı karakolu kumandanının oda11na L--------~==:===-===-1 bir meşhud cürüm) o1'luğu halde, p- len" ~armkl Pıopam 
gİrmİf: Gazetemizde çıkan yazı ve hidler dinlemitler •• ha korkunç ihtilal- İSTANBUL ·-····-·--·-·-·-·00

••••••••••
00
··-···---

- Merhab. Hakb çaVUff.. Teaimleriıı bütün haklan ciyi muayenelere 8evketmişler.. Lir Glle Kefl'IJata: dan Ttlrk musltisl 21 : Pıüla aololar. u.Sfi 
Demişti . mahfuz ve gazetemize aittir. (kanun nümaJifi) yapnak yüzün - ıuo: PH.tla Tllrt muaD:l81. 12,SO: Bava- Orkestra 
Hakin çavuf, bir anda Hümü beyi - .- den, (millerin hakkı olan hakikt adi - dls. 13,05: PIAtıa haflf mtızlt. 13~: Mub- _ B. . Ba iivertür. 2 _ Neyt>al' 

tanıyamamı•tı. Fakat, dikkatle yüzü- ABONE F ATLARI l ) · h~ı __ .. ·· -1..!_ l · I bu 1 
rams. yram T et ın UJWDUnu a:uu- e'! ~ış er.. teW pll.k neşriyatı. Hazin ftls. 3 _ Burotner : 7 el Senfonide' 

ne bakar bakmaz; hemen yerinden 1 8 3 1 yüzden de; bu ruh ve zıhnıyette olan Aqun Nefl'IJa&ı: _.._ . 8 el Bent ld ~ 
f la bir 

L- '--- h · .. edil tl, d •. ft~•-• 19 30. Dr Şkertır.o. t - ~~·er. on en Dl"' 
ır mış: Sene Ay Ay Ay UMUJD aç ve arıs tur ere, gene 18.30: Çay saa ana muouuu. · · · il.-' 

- Buyurunuz efendim .•• Kuıura Kr. Kr. Kr. Kr. bu kabil hareketlere kallafmak için Hüse:vtn Kenan tarafından tonferans. 20 : zot. 1 - Şut: İçil kukla. 8 - Lehar: Şe 
bakmayın. Bir anda tanıyamadım. TORKIYE HOO ·-71)() 400"" 150 cür'et vermişlerdi. Müzeyyen ve arkada§lan tarafından Ttlrk de operetinden parçalar. 7 - Rus romansıaP 

Diye mırıldanmıştı. YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 "tiW, kör ve sağırdır. IJıtiW, mer- mus1k1a1. 20.30: Türt musiki heyeti tarafın - 22.JO: Ajana haberleri. 

-&~~~~~~ı~ ~ ~ı~~~ h~e~r-~~~~.~~u-~=========================~ 
vuş'?.. Abone bedeli pefindir. Adrea nun fevkindedir. En küçük müeama - Ort d. .. esı--

- Hayır efendim. deiiftimıek ıs kwuıtur. lla, en büyük. feliketlere yol açabilir... ope 1 m uesses 
- Gavur Mehmet buraya geldi mi). ,.. - Nitekim, açmıfb. Artık }wli•eler bir -
- Hayır, efendim. Gel ... eorai pri Hn"bna. birini takm etmeye; ve kanh tekiller <;)Q • • Es 
- Buralarda da, hiç gözüne ili~me- lli.nlardan met'ali)'llt almmaa. pıenneye batlamıfb· A KIFID 

di mi). Cevap için mektuplara 10 kmuıluk Eğer ittihatcılar; Kör Aliyi yaka - • 
- Hayır efendim. pul ilavesi lbımdır. ladıklan dakikada doğruca Eminönü - Beyoğlmda latildll caddesinde Sent Antuan kilisesi 
- Eh .. daha vakit erken. Yatsıya Poata tmt-aı 741 İatanbal ne getirerek köprü baftnda analar .. ve karpaına tapıllllfbr. (Glavani sokağı köteai) 

kadar, vakit var. Telsnf : Sonpoeta böyle (cahil cesur) lara tam bir ibret K o R s A ve K As 1 K B .A G LA R ı, 
- Mehmet ağa. gelecek mi idi. e - T...,_. , 20IOS dersi olmak için onun ceaedini, bir de-

f eli 
fenai ayak kapları v. &. 

en m. ri bir kemik kalıncaya kadar orada bı- • 
- Gelip ıelmiyeceğini bilmiyorum.~'---------------
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1 O Birincites,rin 
:::;___:-========-------

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
ebi • ·n lüzumu olan 150 metre liciyert 

Hikirniyeti Mi1li1e yatı mekt "
8
1 

• t kumata 215 kurut fiat tah-
llurnaa açık eksiltmeye konulmUflur. ır me re '' d .. ··ı·· İst i<l. lanlar 

. · . l müdürlüğiın e goru ur e ı o 
nu.n olunmu~tur. Şartname&•. e\'azıro lira 18 kurutluk ilk teminat makbuz 
2490 N.lı kanunda yazılı veııka ve 24 ilk t • atm yabdlma• 

. .. line kadar emın 
~eya mektubile beraber (bır gun evve rnbe ·· ·· aut 14 de daimi encÜ· 
daha muvafık olacağı) 22/10/936 per (1=> 
ntende bulunmalıdırlar. ( .) 

SON POSTA Sayfa 15"\ 

I~t~nbul Orman Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 
Cansı Miktarı Muhammen fiat Muvakkat T. ihale gün ve saati 

Makarna 350 
Şehriye 55 
Un 500 
irmik 200 
Beyaz peynir 400 
K...,. peyniri 200 

Kuru•u 
25 
25 
18 
25 
39 
65 

. . . . 
Lira 

.. 

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

İs tan bu I Orman 
Direktörlüğünden: 

Bulgur 60 
Pirinç UDU 50 

Kg. 
) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

13 
20 

Balnrköy kazasında müaadere ve ilin edilen 365 kental mete ~~na 
tarııb çıkmamasından arttırma 14/10/ 1936 sGnUne b11akılrnıtbr- tddiler 

• gün Aaat 14 de kazayı mezkur Orman idaresinde mütetekkil komi&,yona 
aıüracaatlan. ( 1976) 

-
lstanbul Defterdarlığından: 

Dakndar: Pazarbaşı Nuh kuyusu caddesi eski 110 
sayılı 1273 metre 69 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

O.küdar: Pazarbaşı Nuh kuyusu caddesi eski J J O 
mükerrer 636 metre ve 85 desimetre mu

rabbaı arsanın tamamı. 

Beyoğlu : Meşrutiyet mahallesi Ye11imaballe sokağı 
eski 2 mükerrer yeni 10 sayılı 324 metre 
murabbaı arsanın tamamı. 

F atilı : Kirmasti mahallesi Küçük karaman caddesi 
eski 24 - 26 yeni 28 - 28 sayılı üstünde 
odaları bulunan iki dükkanın 60/ J 20 payı. 

Alcaaray: Kitipkasım Kumsal sokağı eski 132 yeni 
181 sayılı arsanın tamamı. 

Akaaray: KAtipkasım Kumsal sokağı eski 218 yeni 
33 sayılı arsanın tamamı. 

Akaaray: Kltipkasım Kumsal sokağı eski 152 yeni 
163 sayılı arsanın tamamı. 

Aksaray: Katipkasım Kumsal derunu sokağı eski 
226 yeni 85 sayılı arsanın tamamı. 

Akaaray: Kitipkaaım Kumsal sokağı 140-14'2-144 

yeni 173 sayılı arsanın tamamı.! 
Akaaray: Katipkaaım Kumsal sokağı eski 208 yeni 

103 sayılı arsanın tamamı. 

Akaaray: Katipkasım Kumsa) sokağı eski J 86 yeni 

129 sayılı arsanın tamamı. 
Aksaray: Katipkasım Kumsal sokağı eski 148 yeni 

167 sayılı arsanın tamamL 

Aksaray: Katipkasım Kumsal sokağı eski 154 yeni 
161 sayılı arsanın tamamı. 

Akaar•y: Katipkasım Mahramacı sokağı eski 1 yeni 
3 sayılı arsanın tamamı. 

Saauatya : Hacıkadın mahallesi Pulcu Enup sokağı 
eski yeni 16 sayılı arsanın 1/2 payı. 

Saınatya: Hacıkadıo mahalle.si Pulcu Enup sokağı 
eski yeni 16 sayılı ev enkazı. 

Sanıatya : Hacıkadın mahallesi Sulumana.shr aokağı 
eski 139 yeni 121 sayılı arsanın 1/2 payı. 

Samatya : Hacıkadıo mahallesi Sulumanastır aokağı 
eski 141 yeni 123 sayılı arsanın 1/2 payı. 

Samatya: Hacıkadın mahallesi Mercancı Kirkor so
kağı eski 8 yeni 6 sayılı arsanın 30/80 payı. 

Beykoz : Yalık6yü Bahariye caddesi eski 15 mü
kerrer yeni 9 sayılı maa bahçe evin 
601140 payı. 

Beykoz : Çinaralh caddesi eski 32 yeni 29 sayılı 
sahilhanenin tamamı. 

Kocamus· Berber Kalost sokağı eski 18 yeni 26 sa
tafapaşa: yılı evin 1/12 payı. 

Muhammen 
kıymet 

Lira K. - -
636 85 

!18 43 

648 00 

2000 00 

45 00 

64 00 

66 00 

65 00 

49 00 

58 00 

58 00 

58 00 

112 00 

40 00 

50 

50 

18 

771 

167 

Yukarıda yazılı maJJar 13/10/936 Sah günü saat 14de peşin para 
ve açık arttırma ile satılacaktır. Satiş bedeline istikrazı dahili ve 
% beş faizli hazine tahviUeri de kabul olunur. Taliplerin % yedi buçuk 
pey akçelerini vaktı muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milli 
Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları, 

(M.) (1693) 

Bava Konnma11 
Gcncrıı1 VEYSEL Ql\"ÜVAR rn ha
va korunması h·ıkkında gerek sıvil 
halka, gerek ~sker ve zabitlere 
pek faydalı ve elveri~U olmak ü
zere yazılmış, şekillerle b~sıımı.ş 
ciddi bir eserdir. ııava tclılıkeJerı
ııe, bombalarımı, zehirli gnzlere 
karşı, korunnuınrn biltn_n usul ve 
çarelerini göstermektedır. 60. ku
ruş fiatla Hilmi Kitııphanesındc 

satılmaktadır. 

" LINf• ,. ICe"'erl ı.tlrah•tt ........ , ......... ,. -· ..... , 
ve ıı. ... •ellnlu ıençlllı ••rlllı 

Yalını• ı 

! J, "OUU•L de satılır, 
ISTAlllUl : UHI .,,, .. , ••· iZ 
1& h .. ,... • ........... "" 
llllJlllll, HtlHI 11 ... lrlllr. 

Kuru Bezdya 100 
Yumurta 12000 
Limon 2000 
Konserve fuuJya 100 

» Türlü 100 
» Bamya 50 
» Patlıcan 50 
n Kahak 50 

Çay 8 
Siyah mercimek 50 
Kırmızı mercimek 30 
Kuru üzüm 100 
Kuru kay111 50 
Portakal 1000 
Salça 50 
Sirke 70 
Tuz 400 
Sarımaak 20 
Patates 900 
Kuru fuulya 500 
Kuru aoğan 1000 
Şeker 1400 
Buğday 25 
Ku, üzümü 15 
Çam fıs tığı 15 
~ru&~ 50 
Pirinç 1200 
Soda 200 
Nohut 100 

Ad. 
)) 

Kg. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Ad. 
Kg. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

14 
1,50 
3,50 

22 
22 
22 
22 
22 

400 
17 
18 
20 
90 

3 
25 
15 

6 
50 

7 
13 

6 
27 
14 
35 

lOQ 
8 

22 
8 

12 

: . . 
: 
: . . 
: 

. . 

: . . 

: 

147 12/10/938 

------- - --- _ ____ ____ _ .ı:.;.. 

Sabun 400 )) 

)) 

)) 

40 
Zeytin 200 27 

60 
30 12/10/936 15 

Zeytin yağı 300 

Sadeyağı 1000 )) 78 

45 

59 

152 

12/10/936 15,30 

12/10/936 16 Koyun eti 4500 ) ) : 
---------------------~-----

Ekmek 10000 n Belediye narhı 90 12/ 10/936 16,30 
--------------------------------------------------

Süt 500 LL 14 13 14/10/936 14 
Yoğurt 500 Kg. 20 

Sebzevat «Şutnamecle yazalı mikta r1 ve fiatlarla». 38 14/10/936 14,30 

Arpa 1100 Kg. 5 : 
Saman 1100 >) 2 7 14/10/936 15 
Kepek 500 » 3 . . 

-~~~~~~--:-~----~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

Gaz 1500 Ltr. 18 : 

Benzin 6000 » 23 . . 124 14/10/936 15,30 

--------~----------------·----------~--
1 - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi lstanbul kısmı için yukarıda yazılı erzak ve saire 9 tart• 

name ile eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Elailtmeleri lstınbul Orman Direktörlüğü dairesinde yukarıda hizalarında yazılı gün ve saatlerde yapı • 

lacaktır. 

3 --- Eksiltmeye girebilmek için yukanda yazılı muvakkat teminatların Maliye veznesine yatmldığına dair 
makbuz göstermek ve 2490 aayıh kanunda yazılı evsafı haiz olmak lazımdır . 

4 - Şartnameleri görmek isteyenler her ıün Büyükdere Bahçeköydeki Orman Fakültesine müracaatları ilin' 
olunur. u1349» 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlufundan: 

Kadıkoyünde Aeıbademde Sallh beyin 

köşkünde mutim iken hAlen yert belli olnıı-

11.n eski istanbul defterdan Fafıbn otıu Ce-

ille: 
İstanbul VUAyetl detterdarblmm Kadı

köy b1r1nc1 sulh hukuk mahkemealnden ı.

tıhsal etutt 9/ 3/ 931 tarih ve 930/50'1 sayılı 

lllmı ue aıacağı olan on dokuz lira y1rm1 

kuruş ile mahkeme masrafı ve 15/1/930 ta

rihinden ILibareD faiz ve avukat. iicretı tah

sll1 hakkındaki lllm berayi infu dalrem13e 

tevdi edilmiş ft namınıza Ya.sılan 134/7f7 

numaralı icra emri ltametgahuımn meçhu

llyetl haseblle teblll edllemedJttnden b1r 8.J 

hakkı 1Uraz tayin sureti ile keJtJyeıuı UA

nen teblJllne brar "ferllml§tır. Tar1b1 llln
dan itibaren nihayet işbu bir ay zarfında 
borcu ödemeniz veya tetkik mercllnden ve

yahut temyiz mahkemesinden "Jeya tadel 
muhakeme yolu Ue alt oldutu mahkemeden 
icranın geri bırakılmasına dair bir karar ge
tirmedlğtn1z ve gene bu müddet zarfında 

mal beyanında bulunmadığınız takdirde 
hapsen tazyik olunacatuuz gibi cebri icra
ya da devnm orunacatından olbabtatl Sera 
emrinin tebllğl makamına kaim olmak üze
re Uilnen tebllğ olunur. (21328) 

Oper•tnr • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollan 

hastalıklan mütehassısı. KöprClbaşı 

Eminönn ban Tel: 21915 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1. - Şartname n ketifnameai mucibince 4746 Lira 35 ~ kqif be

delli Patabahçe F abrikuında yapılacak ihata duvan İnfUlı açık eksiltme 
suretiyle talibine ihale edilecektir. 

2. - Ekailtme, 13/X/1936 Tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Ka• 
balafta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alını Komisyonunda yapılacak
tır. 

3. --- Eksiltme fU'lname ve katifnameleri parasız sözü ıeçen Komis • 
yondan alınacaktır. · 

4. --- Muvakkat aüvenme parası (356) Liradr. 
5. --- isteklilerin eksiltmeye girebilmesi için kanunen aranılan vesika • 

lardan mada bu gibi itleri muvaffakiyetle yapmlf olduğuna dair veıikala • 
riyle birlikte tayin olunan gün ve saatte sözü geçen Komisyona gelmele • 
rı. (1557) 

• * 
1 - Şartnamesi mucibince «8000» kilo gaz yağı pazarlıkla satın .U --

cakbr. 
2 --- Eksiltme 17 /10/936 tarihine raatlıyan Cumartesi günü saat 11 ' e 

Kabaiafta Levazım ye Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda Y• • 
lacaktır. 

3 - Şartnameler her gün parasız adı geçen Şubeden alınır. 
4 - .isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte% 7,5 güvenr 

paralariyle birlikte yukanda ismi geçen komisyona müracaatları. <e1866 _. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlı~ 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

1. - Satılmasa icabeden Piripaf& ve Cibali Muhafaza kulübelerinin 19~ 
10/936 P.zartelİ ginü aaat 14 de uttırmaıı yapılacaktır. 

2. - Taaınlanan tutarları 20 ter liradır. 
3. - istekliler ilk teminatlariyle komisyona gelmeleri. (2023) 
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