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Her gün 
Para buhranının bi=deki 
Akisleri birer birer 
Arf egdana çıkıyor 

Resimli Makale 

Kadın, erkek sekiz kişiden mürekkep Amerikalı bir tuz ile karabiber ekerek öylece yedıler. 
se)) ah grupu dün Beyazıtta tanınmış bir lokantaya gel- Biz uzaktan bu manzarayı seyrederken bu seyyarı 
mişlerdi. Yemekten sonra kavun getirtti)er. Son derece grupunun içinde ağzının tadını bilen kimse bulunduğu
tatlı olduğu uzaktan .belli olan bu kavunun üzerine de na inanmadık. Fakat ey okuyucu sen : 

İSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

,----------------.-... 
Sözün Kısa31 

Malakof nıoda nıı oluyor? 

Buna rağmen, ~k korkarım ki bu 
moda taammüm edecl'!ktir. 

Çünkü zayıf kadınların boyuna her 
yerde makbul ve muteber olmalarını 
artık çekemiyen şişmanlar için ôç al
mak zamanı gelmiştir. Malakof modası 
bu intikamı teshil edecek en mukem -
mel bir vasıtadır. 

'~~ 
~ /~e;~ 

1 - Yeni Zelland adalan nerededir? 
2 - Kristof Kolomb ve Macellan 

dünyanın yuvarlak olduğunu isbat et
tikten sonra papaslar ne yapmışlar • 
dır? 

3 - Gün~in döndüğü isbat edilmez
den evvel insanlar gün~i ne şekilde 
görürlerdi? 

.of - Dolmabahçe sarayının mimarı 
kimdir ? 

( Cevablan yarın) 
• * * 

(Dün'kü suallerin cevabları) 
1 - Honolulu Büyük Okyanosta, Ha

vay adalarının ortasında küçük bir şe
hirdir. Havay adalarının merkezidir. 
83 bin nüfusu vardır. 

2 - Mitolojiye göre çiçekler ve bah
çelerin ilahı Flor'dur. İlahlardan Zefir 
ile sevişmiş, ilkbaharın anası olmuş • 
tur. 

3 - Çiçek aşısını Garba götüren l 716 
senesinde İstanbulda bulunan İngiliz 
sefirinin kansı Ladi Montagu'du ·. Bu 
aşı Londrada tatbikına başlanır baş -
lanrnaz müthiş bir ısyan koparmış, b!l
hassa papaslar bunun büyük b r günnb 
olduğunu söylemişlerdir. -

Parlste at kalmıyor 
Yulafın Pariste yirmi franktan yüz 

franga çıkması Paristeki atların bü• 
yük bir kısmının mezbahaya s vkine 
sebep olmuştur. 

Mezbahaya gitmeyenler de Paris
ten dışarı çıkarJtmışlardır. Yulllf fiya• 
tı artmakta devam ederse bu gidişle 

------------------------·-------------------------..J Pariste at kalmıyacakmış 1 
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Sayfa 3 

Yeni 
madeni 

bir bakır 
işletiyoruz ı 

ltalya da 1200 fabrika 
Münhasıran mühimrnat 
Ve askeri levazım 

Asiler Madride 42 
kilometre 

mesafeye geldiler 8 

Artvinliler memleketlerine gösterilen alakadan dolayı 
Başbakana bir teşekkür telgrafı çektiler 

imal ediyormuş 
Hükumet asi safları arasın
da İtalyan askerlerinin de 
bulunduğunu iddia ediyor Roma 10 (Hususi) -· Kabinenin 

bugünkü topl:antısında, Musolini milli 
müdafaa i~leri hakkında arkada1larına .. Se~ille, .~ o .. CA.A.) - D. N'..B. - ~~drit 
izahat vermiştir • uzerıne yurumekte olan u~ mıllı kol 

Artvin, 10 (A.A.) - Artvinden işletmeye açılmış bulunan Kuvar· · ,şehre 42, 48 ve 50 kilometre mesafede 
tüccar ve köy muhtarlarından bir çok- sahan bakır fabrikasından başka en Bu izahata nazaran, 1200 İtal}an bulunmaktadırlar. 
Jarının imzasile Başbakan ismet lnö- zengin dünya madenlerinden biri olan fabrikası elyevm münhasıran müh1m- Faris, 1 O (A.A.) - Corogone radyo
QÜne aşağıdaki telgraf gönderilmiştir. Murgul bakır madeninin de ihyası gc- mat 

1
ve aakeri levazımat imal etmekte- sunun haber verdiğine göre, bazı Nas-

Yalçın dog-u illerı' seyahatı'nı'z Ço- . b' h' t l d k l H dir. şlerin kC3retinden dolayı bir kı· yonalist kıt'alar, Madrit elektriğini te-
nış ır ın er an ın apısı 0 an opa- l h min eden Alberche Hidro . Elektrik 

'ruh ilimizin kalkınma tarı'hı'ı1de her d b" "'k 'ht' k l k · k ı sım ame e aftada 60 saat çahc:maktJ.t· ~ uyu ı ıya.c~ arşı a~~ca ıs e e- dır. T fabrikası ile b::ırajının bulunduğu Die-
zaman fahrile tekrarlanacak bir s;y: nın yapılması vılayet dahılınde kon· B niblo mevkiini işgal etmişlerdir. Ayni 
fadır. O günden bugüne kadar büyük serve fabrikası tesisi suretile doğu il- l und~n başka .yeni tayyare istas· istasyon, Escurial sarayının 17 kilomet-
tahsiyetinizin temsil ettiği Cumhuri- !eri hayvanatından geniş mikyasta is- yon ~·rı vucuda getırmek için 140 mil- re yakininde bulunan bir mahallin iş
yet hükumetinin sayılmaz nimetlerile tifade edilmesi nefis meyvalarile meş- yonD~~et tahsis edilmi!tir.. , galini Malaga, Alicante, Barcelone ve 
karşılaştık. Halk içinde ve özünde s.ık- hur Çoruh vilayeti mahsulatının kıy- ı~er taraftan, gen çagrılacak ol n Bilbao şehirlerinin Nasyonalist tayya -
ladığı ancak Türke yakışır bir karak- metlendirilmesi, vilayet dahilinde ih- J-:la.heşıstandaki işgal kuvvetlerinin ye· reler tarafından bombadımamnı haber 
terle ileriye atıldı Yüksek teveccühü- racat birliği teşkili gibi yeniden kal. rını. d.oldurmak için 30 tabur faşist as· vermektedir. 
nüze layık olduğumuzu her an için is- kınma tedbirlerinin alınmakta bulun- kerının gönderilmesi kararlaştırılmış- l\lulıarebeler 
pat edecek bir kudretle iş başındayız. duğu müjdeleri karşısında halk son- tır.__ Cadıx, 1 

O (A.A.) - Dün Saragosse 
Ye bundan gurur duyuyoruz. Çoruh . h .. d d' Y'"k e· --------- eyaleti dahilinde kain Burajaloza'da bir 

suz sevmç ve eyecan ıçm e ır. u - ır haftada yakalanan muharebe olmuştur. Asiler, ı oo telefat, 
halkı büyük seyahatinizden itibaren sek varlığınızla temsil edilmekte olan k 70 esir \"ermişler ve mühim mikdarda 
büyük devlet adamlarını sık sık arala- Cumhuriyet hükumetine bu vesile ile açakçılar harp malzemesi bırakmışlardır. 
rında görmekle ve bu teftişlerden ha· de sonsuz minnet ve şükranlarımızı Ankara 10 (A.A.) - Geçen bir Madrit, 10 (A.A.) - Hükumet kuv -
yırlı sonuçlar almakla bahtiyar bu~- sunar ve ellerinizden öperiz. hafta içinde gümrük muhafaza örgütü, \•etleri Bilbao cephesinde ehemmiyetli 
nuyor. Büyük Mareşalm ve değerli * biri ölü biri yaralı 97 kaçakçı, ] :i:i:~ surette ilerliyerek, beş saatlik bir mu-
,!llesiı.i arkadaşlarınız iktısad ve maliye Borçka, 1 O (A.A.) - İktısad ve kilo gümrük kaçağı, 833 kilo inhisar harebeden sonra San Marcial'i işgal et-
vekillerinin ilimizi teşrifleri ve yaptık- Maliye Vekillerinin tetkikleri üzerine kaçağı, 7~349 defter sigara kağıdı, !Ji mişlerdir. 

ıları tetkikler halkın kalkınması yolun· kazamızdaki Murgul bakır madeninin Türk lirası iki tüfek, 20 mermi, J 72'2 Nas~onalistlcr Barcelone, Alicante ve 
d d k Malaga şehirlerini de bombardıman et-

a çok ileri adımların atılacağını müj- işletilmesine karar verilmesinden o· esim hayvanı ile 47 kaçakçı hayvanı mişlerdir. 
_de_l_ed""i.=. -:===---===""""'== ..... --.,_,la.;.y..,ı =b·-ü-tiı='!c=-:.::halk sevinç içindedir. ele geçirmi~tir. İtalyan \'e Almanların yardım iddialan 

G O •• m b o·· şu·· n ş . d. k t .. ' Londra. 10 <A.A.) - İspanya büyük 

U Ş n ı g } at 0 f • elçiliği, İngılız H.ıriciye Nezaretine 
• Madritten gelme bir vesika takdim et-

cenazeSl miştir. Bunda, ibizza ndasının işgaline 

Zabıta k · sı ı tedbirler aldı, 
cenaze alayı çok kalabalık 

oldu 
Peşte, 10 (A.A.) _ .. 

1
ral Cöm'bö • .. Bugun Cene-
bulunacak ş un cenaze merasiminde 

zevatın adetçe f 1 1 -ve şahsiyeti . . az a ıgını 
erını nazar d'kk 1 abıta, çok cidd" t. ı ate a an 

Mağazaların .. 
1 tedbırler almıştır. 

on cam k" 1 
mıf, pancurlar ve k e an arı kapan· 
tır. apılar kapatılmış· 

Alay geçmed 
rı gezilrniıı k en evvel tavan arala-
L T• apatılmı 
.:apıcılara v .1 . . ş ve anahtarları 

Ce erı tnıştır. 

b 
neral Frank .. 

utu üzer' k o, muteveffanın ta· 
lenk gö dıne . onulmak üzere bir çe-

n errnıı:ttir C r. 
p enaıede Bulunanlar 

Göm~~t::. 10 (Hususi) - Başvekil 
Umumi şb~n cenaze merasimi, bugün, 
ınıştır. ır matem havası içinde yapıl-

ı_ Merasim esn d b" .. 1 .:ette 1 r.; • asın a ut un mem e· 
türl.. ,) dakika sükut edilmiş ve her 

M
u Vesaiti nakliye durmuştur. 

acar 'b' H "ekili Ş n.aı ı orty, Avusturya b'lŞ· 
.ring lşnıg, Alman hava nazırı Gö
Ci v~ talyan hariciye nazırı Kont 

ano ıle b' k b hük" ır ço ecne i diplomatlar, 
r . Umct erkanı ve binlerce halk me
asımde hazır bulunmuşlardır. 

B Yeni Macar Kabinesi 
elgrad 10 {Hususi} - Yeni Ma

car kabinesi eski ziraat ·nazırı Baran· 
d' le~ tarafından kurulmuştur. Bütün es· 

1
• nazırlar makamlarında ipka edil

rnışlerdir. 

Bu kabinenin kısa bir zamanda dü-
fcceğin' " 1· · " h f'I "t ı soy ıyen sıyası ma a ı , mu e-
•kıp kabinede Kont Betlen'in hariciye 
~a~ırı olarak tayininden ve diğer bir 
~ tımale göre de diktatörlük ilanından 
~e_d_ir_Ie_r_. ______ ~~~ 
Nafia Bakam Afyondan ayrıldı 

. Afyon, 10 (A.A.) - Ali Çetinkaya 
dün saat 22 de şehrimizden ayrılmış
tır. 

Bakan Gazlı göl k.ıplıcnsında bir 
lr.aç saat kaldıktan sonra Eskişehre 
ll'IÜteveccihen yola devam edecektir. 

lr.giliz • Arap muahedesi 
7 yıl uzatıldı 

Lo"dra 1 O (A.A.) - lrıgiltere i]e 
fbn is uud Arabi.stanı 1927 muahede· 
ıini yedi sene uzatmıştır. 

Avusturyada Heimvehren'ler dağıtıldı, kabine azasına iştirak eden asilerden ekserisinin Kont 
sadakat yemini ettirildi Rossi'nin kumnndasmda bulunan İtal

Londra, 10 (A.A.) - Viyanadan mini etmeğe mecbur kılmıştır. 
Röyter ajansına bildiriliyor: Avusturyaya e-izJice ~İren komüni tler 

Bu gece, B. Şuşnig kendisini A- Viyana, 10 (A.A.) - Zabıta, na-

vusturyanın yegfıne diktatörü ilan et- zarı dikkati celbetmemek için hudut;a
miştir. Fevkalade ehemmiyetli iki ted- rın muhtelif noktalarından sahte ra· 
bir almak suretile, başvekil adeta hu- saportlarla Avusturyaya girm~ olan 
dutsuz salahiyetler edinmiştir. bir takım komünistleri tevkif etrni:-· 

1 -Heimvehren'leri dağıtmış. tir. Bunların Avusturya ile mücav:r 
2 _ Bilumum kahine azasını, e3ki memleketler için bir komünist merke

Heimvehren üyeleri de dahil olduğu zi ihdas etmek tasavvurunda bulun
halde kendi şahsına karşı sadakat ye· dukları söylenmektedir. ______ ....:..---------· 

El ve el işleri 
v •• 

sergısı 
-- -~ 

Suriyede grev 
Grevcilere mürettipler de 

iltihak ediyorlar 
Yalnız müzelerden giden 400 b. l° Berut 10 (A.A.) - Şamda grev-
eşyaya ın ıra ler ilan edilmiş ve bunları müteakıp 
s:gorta bedeli verildi da bir takım nijmayişler olmuştur. 

Ankara, 10 (A.A.) - Analarımı· Berutta, mürettipler de arev ilan et
zın ve ninelerimizin artık tarihi bir mek üzeredir. 
değer kazanmış olan ince ve eşsiz el
i. lerile bugünlcü san'atkarlarımızın ya
rattıkları eserlerin .teşhir edileceği «El
işleri ve Küçük San'atlarn sergisinin 
tanzimine başlanılmıştır. 

Toplanan, başta İstanbul olmak ü
zere büyük küçük diğer vilôyet mer
kezlerinden ve şehirlerden ve hatta 
köylerden göndrilmiş olan eşya ve nü· 
munelerin maddi kıymeti büyük bir 
yekun tutmaktadı~. San'at kıymetleri 
ise sonsuulur. 

İstanbul müzelerinden gönderilen 
eşyaya 40 Obin lira sigorta bedeli 
verilmiş olması bu sergide teşhir edi
lecek olan eski elişlerinin yüksek de
ğerlerini açıkça gösterir. 

lstanbul Elişi ve küçük San'at er
babı 29 ilkteşrinde açılacak olan bu 
sergiye yarım milyon liralık yeni eşya 
ile iştirak eylemektedirler. 

Japonlar protestolara kulak 
asmıyorlar 

Şangha .. 10 (A.A.) - Çin top· 
rak1arındakı Japon garnizonu hergün 
manevralar yapmaktadır. Japon kuv
vetleri dün sok<lk muharebesi manev· 
raları yapmışlardır. Çin belediyesinin 
yaptığı protesto neticesiz kalmıştır. 

Kari Radek tecennün etmiş 
Varşo\·a 10 - Pat ajansının Mos

kova muhabirine nazaran, Eylülün 
18 indenberi mevkuf bulunan muhar
rir Karl Rade.k tecennün etmiştir. 

Milletler Cemiyetinin 
lslahı için ... 

Cenevre 10 (Hususi) - Milletler 
Cemiyeti nizamnamesinin isla.bı içi 
13 i konsey azası, mütebakisi konsey 
haricinden olmak üzere 28 devletten 
müteşekkll bir komite ihdas edilecek
tir. Bizim de dahil olduğumuz bu ko
mite bir rapor hazırlayacak, bu rapor 
müzakereye esas teşkil etmek üzP.re 
devletlere dağıtılacaktır. 

Komitenin ay sonunda toplanaca· 
ğı tahmin edilmektedir. 

Cenevredeki daimi delegemiz 
Litvinofa bir ziyafet verdi 

Cenevre, 10 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Daimi delegemiz Necmettin Sadık 
bugün 8. Litvinof şerefine murahhas
lık binasında bir öğle yemeği vermiş
tir. Hariciye Vekili Rü~tü Aras, Sov
yet ve Türk hey'etleri erkanı ziyafette 
hazır bulunmuşlardır. 

Suriye Ziraat Bankasındaki 
ihtilAs 

Halep 1 O (Hususi) - Suriye Zi
raat bankasındaki ihtilasın 1 O bin lira 
olduğu teshit edilmiştir. B nkı:ının mü
dürü ile sandık emini tevkif edilmiş· 
lerdir. Tahkikat devam etmektedir. 

yanlar olduğu yazılıdır. İbizza, Balear 
adalarının en ufağıdır. 

Asiler bu adayı 700 İtalyan askeri -
nin yardımile zaptetmişlerdir. 

l\ladrid 10 - Politika gazetesi, 
faşistlerin ispanyadaki faaliyetlerine 
karşı şiddetli ~ıkışmaktadır. Bu gaze
tenin yazdığına göre bir çok Alman, 
ltalyan ve Portekiz gemileri Calice"de 
Korunya ve Ferrol limanlarını sık sık 
ziyaret etmektedirler. 

Lima adındaki Portekiz harp gemi· 
sinin mürettebatı, Nasyonalistlerin al
kı lan arasında F errol sokaklarını a
layla dolaşmışlar ve bazı Portek.izü za
bitan, belediye konağında nutuklar 
söylemişlerdir. 

Yalnız Bir Şehirde 7000 Kiti 
Kurşuna Dizilmi9 

Paris, 10 {A.A.) - Bayonne D:ın· 
jour gazetesine haber verildiğine göre, 
Valence faşist aleyhtarı komiteler. 
kurşuna dizilenlerin listesini neşret

mişlerdir. Kurşun3l dizilenler arasında 
müttehem bulunan 7000 kişinin ismi 
vardır. 

İtalyan Gazeteleri Sovyet Rusyayı 
_itham Ediyorlar 

Milano, 10 (A.A.) - Sovyetlerin 
lspanyol meselesi hakkında yaptıkları 
hareketi mevzuu bahseden Corriera 
Della Sera gazetesi diyor ki : 

Bu hareket, Avrupa sulhuna karşı 
bir Sovyet suaikastıdır. Sovyetler Bir
liği, ya doğrudan doğruya yahut yarı 
Rusya olan Fransa yolu ile silah, za
bit, asker, cephane, tayyare ve gemi 
yollıynrak Madrid hükumeti ile teşriki 
mesai etmektedirler. 

Kont Ciano ltalya Başvekili 
mi oluyor ? 

Roma, 10 (A.A.) - IS ikincitef· 
rinde toplanncak olan büyük faşist 
konseyinin, Kont Ciano'yu B. Muso
lini'nin yerine başvekalete getireceği 
ve Musolini'nin de ltnlyanın Düçesi 
ünvanını muhafaza edeceği hakkında
ki şayialara burada da asla inanılma

maktadır. 

Petrol borularmı kıran 
Suriyeli: er 

Halep, 1 O (Hususi) - Suriye hu
dutları dahilinde lrakın petrol borula· 
rııu kıran 0 Arap yakalanmıştır. 

• Düşüriilen paralar 
ve Alma11ya 

• Avusturyanın yeni 
idaresi 

Fransız frangının kıymetten dÜ!?U-

riilmesini iktısadi alemde yeni ve 
cevval bir devrenin açılacağına delil 
saymak yanlış bir telakki olmaz. Filha
kika İngiliz menabii, yeni Fransız para 
tecrübesini, şimdilik münhasıran bir 
tecrübe addettiğini bildirmekte ve bu 
tecriibcnin sonunu bekliyeceğini açığa 
vurmaktan çekinmemektedir. Bundaq 
çıkan mana şudur : 

İngilizler, Fransı.zların bu yeni te
şebbüslerini kendi ticari \'aziyetlerıne 
karşı indirilmiş bir darbe telakki ede
rek yapacağı tesire intizar etmeyi mu· 
vafık görmektedirler. Şayet bu tesil 
fazlaca olursa, o takdirde, İngiliz para· 
sının yeniden \'e frankla daha iyi mü
cadele eyliyebilmek için bir miktar da
ha düşürülmesini beklemek 18zımgele
ccktir. 

Nitekim İtalyanın liret fiyatını diı
şürmesi de, bilhassa Almanyada hoşa 
gitmeyen bir tesir icra eylemiştir. Her 
nekadar İtalyanlar, bu teşebbüsü, tu
rizmi felce uğratmnmak için yaptıkla
rını iddia ediyorlarsa da, Almanlar, bu 
manevranın ticari mahiyetini gözden 
kaçırmamaktadırlar. Buna rağmen Al
manya için bır para tecrübesinin mev
zuu bahsolaınıyacağı söylenmektedir. 

Hakikatte, liretin düşmesi Alman
yayı müteessir etmiştir. Ve bir kaç ba
kımdan: 

1 - Yiyecek eşyasına ait gümrükle
rin indirilmesi bakı1J1ından. 

2 - İlk madde tedariki bakımın
dan. 

İtalyanın gümrükleri inince bir çok 
ziraat memleketleri İtalyaya yiyecek 
maddesi ihraç edebileceklerdir. Halbu
ki Almanya için buna imkfın yoktur. 
Çünkü Almanya, İtalyaya kömürle be
raber mamul eşya satar. Bu taraftan is
tifadesi de mevzuubahs olamaz. 

Diğer taraftım Almanya, sıkı idare
si sayesinde i'ktısadi sisteminin esasını 
çok sağlamlaştırdığı iddiasında idi. Bu 
sayede fiyatlarla yevmiyeler arasında 
munyyen bir muvazene temin edebili
yordu. Fakat markın kıymeti düşürüle
cek olursa, mümkündür ki bu muvaze
ne de baki kalmasın. 

Muhtelif para düşüşleri karşısında 
Alınanyanın başlıca endişesi bunlardır. 

* Avus'luryada için için devam etmek-

Avuaturranın 
yeni 

diktatör r••• 

te olan buhran, 
yeni bir rejim de
ğişikliği hasıl ol
madan tabii ne
ticesine dayan

mıştır. Yani Baş\•ekil Şuşnig, bütün 
salahiyetleri nefsine hasreden bir ka
rarla, kendisıni, .Avusturyanın yegane 
diktatörü ilan etmiştir. Bu suretle, fa
şist Haym,•er te~kilaiı arasında bir 
müddettenberi devam eden ve memle
kette nifak doğurmak istidadını göste
ren ikilik te, Haymverlerin dağıtıl -
rnası ile sona ermiş oluyor. Fakat bu 
kararın, hasıl edeceği aksi tesir ne ola
caktır? Şimdilik bunu tahmin etmek 
mümkün değildir. - Selim Ragıp 

Atinada bir çocuk düşmanı 
mahkOm edildi 

Atina, 10 (Hususi) - Atina civa
rında geçen kanunuevvelde altı ve se
k.iz yaşlarında birisi erkek öbürü kız 
iki çocuğu ayrı ayrı bir mağaraya gö
türüp berbat ettikten sonra boğan 
Dumyusoş Mavromati'nin muhakeme
si bitmiştir. Müddeiumumi suçlunun 

idamını istemiştir. 
Jüri hey'eti bir müd?e.t müza~er.e· 

den sonra ithamnamesını vermıştır. 

Bu ithamnameyle mahkeme suçluyu 
müebbed küreğe mahkum etmiştir. 

Fransızlar Suriyede manevra 
yapıyorlar 

Hama 10 (Hususi) - Fransızlar 
Humus'da bir askeri manevra yapma

yı kararlaştırmışlardır. 
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ŞEBİB BABIBLBBİ 
L 1 L 1 A N H A R V E Y ve W 1 L L Y F R 1 T S C H 

U.. R SİNEMASINDA 
T k gösterilmekte olan 

Otomobil kazaları Rıhtımlarda 
değişiklik 

Yangın ve hastalık -KARA Güller 
Otomobilin kapısı birden

bire açıldı ve bir kadın 
sokağa yuvarlandı 

Belediye istatistiklerine 
göre 13 yılda 5116 

yangın oldu 

fllmlnde z•ferden zafere koşmaktadır. BugUn saat 11 de 
tenzllith flyatlarl11 matine 

Galatadaki gümrük baş• 
müdürlüğü konserve 

DANiELLE DABBiEUX 
ile genç ve güzel san'at arkadaşları sayesinde 

Bir KADINLAR 
•• •• K u LU BU'nün 

Samatyada oturan 9 yaşında Mus-f fabrikası olacak Belediyenin hazırladığı istatistik-
tafa oğlu Vahap tramvaydan atlarken lere göre 1!)~3 senesinden 19:-3:> sene-
arkadan gelen 1282 numaralı otomo- Şehircilik mütehassısı Prost İstan-- sine kadar lstanbulda .)116 yangın ha- haş dOndOrOeü ve göz kamaşbncı muhitine nOfuz edeceksiniz. Sinemanın 

icadındanberi bır ~i görOlmemiş hususi ve yeni karakterli bllyOk 
bilin altında kalmış, ağır surette yara- bul limanının müstakbel şekli, yoku disesi olmuştur: '- Fransız filmi 
~ştıLYar~çoc~~~~eycb~ sa~nu,rıhtım~~Y~~enkurul~ak 1~3~(n), 1~4 de (~0), :~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~----------·-------~-
.iınlmış, toför kaçmıştır. olan antrepolar hakkında esaslı sekil- 1925 de (192), 192() da (4:J2), 1927 1 Bugün M 1 L L f SiNEMADA * Kurtulutta oturan Ligor kızı 20 de tetkikat yapmıştır. Mütehassı~. li- de (374), 1!>28 de (38:1), 19'2!) da 
yatıında Sultana ile arkadaşı Yalta Şiş- man umum müdürlüğü tarafından (4!J3), 1930da (4fü3), 1!)31 de (·15.!)), 
)ide bir gazinoda oturup eğlenmişler evvelce yapılmış olan tetkikatı ve pro- 1932 de ( 530), 19:3:i de ( 42:3), 19:H
ve biraz da Yakı içmişlerdir. Sonra da jcleri çok yerinde görmüştür. Bu mü- de (478), 1935 de (554) dür. Bun-
1871 numaralı otomobile binip evle- nasebetle derhal infUta başlanacaktır. dan başka !>7 de esassız ihbar vaki ol-

Bu senenin iki büyük filmi birden 

1 - KADINLARDAN BIKTIM 

rine dönmüşlerdfr. Otomobil yolda ~ Galata yolcu salonu inşaatı devam muştur. 
lanca süratile ıidcrken Sultana nasıl- ederken Eminönünden Sarayburnuna Hastalıklar 

Bu filmde JOAN CRA WFORD aan'at ve zeki.sının kıymetini 
isbat eden bütün kabiliyetini gmtermektedir. 

ta birdenbire ot~mobilin kapısını aç- kadar sahile sıra ile antrepolar yapıl- 930 dan 93:l senesine kadar mem- 2-MASKELER AŞA<il 
mıf, kendisini de tutamamış ve bütün mağa başlanacaktır. Gümrük Baş Mü- lcket doktorlarına müracaat eden has
hızıyla kaldınmlann üzerine fırlamıt· dürlüğünün şimdi bulunduğu büyük taların miktarı da şudur: 

..._ _____ ~ Mevaimio en güzel gangster filmi 

------~-------------------------------~.~--
tır. Şoför kazanın vukuunu derhal hia- bina da antrepo haline getirileceği için 930da (4J.,7i>2), 931 de (3:l,2.):J), 
1etmif, otomobili durdurmuştur. Fa- bu binada esaslı ~ekilde tadilat yapı- 932 de (47,641), 933 de (46,395), 
kat Sultana huna rağmen ağırca yara- lacaktır. Bu binanın konserve fabrika- Hastaların en çok birinciteşrin, eylul 

LiLIAN HARVEY 
"KARA GÜLLER,, filminde 

Amerikanın dolarlar darbeslle uzun aylar 
tanmıftır. sı haline ;etirjlmesi de düşünülüyor. ağustos ve temmuz aylarında müraca- için Avrupaya usaklaştırdıtt • K o N G RE * Kireçhumu caddesinden bisik- Bunun için ayrıca tetkikat yapılacak- at ettikleri görülmüştür. Bundan an· E (i LE:S i y OR • flheserlnin unutulmaz 
letle aıeçen Şiıl.eti Hayriye memurla- tır. !aşıldığına göre hastahkların fazlalaş- mümessile$i LİLİAN HARVEY, WİLLY 
nna 1781 numaralı otomobil çarpmış, Soğuk hava tertibatını havi antre- tığı mevsim yaz ve sonbahar mev· FRİTSCH lle beraber çev1rd1ii 11K ARA GÜL-
ağırca yaYalamı9tır. polar arkasında müteaddit konserve simleridir. LERıı filmi dünden itibaren TÜRK sinema-* Sirkecide tramvaydan atlayan fabrikaları yapılacağından Avrupadan smda gösterilmektedir. 
9 yaşında lbrabim isminde bir çocuk projeler aetirtihniş ve tetkikine baş-- Sümer bank1n Avrupaya Bir çok şaheserlerin muvaffaklyetll mü -

da arkadan gelen 1284 numaralı oto- lanmıştır. Firigorefik fabrikalar ekse- göndereceği talebeler messııesı bulunan LİLİAN HARVEY, bu film-
mobilin altında kalmış, ağırca yara- rı~ sivri bir ıtekilde ins,a edilmekte· G 1 t ı· . d N·· . i\ de, kendisi için tamamen yeni bir rol oyna-

T a a asaray ısesın en uvıt n.rı· 
lanmıc:tır. dir. Halbuki Saraybumunda bunların M f S ha H d 1. makta ve dehasının yeni vechelerlnJ canlan-... can, usta a u şı ay arpaşa ı- .. 

bu ~ekitde yapılması şehrin manzara- ' dırarak bir trajediyen gibi vazl!esinJ buyuk 

Yugoslav t'ıcaret heyet'ı sesinden Fikret ve Ekrem Menemenci bir maharetle başannağa muvaffak olmak-
sını bozabilecektir. Bu cihet te gözö- ~ı F h' D k 1 · E k k ı· og u, et ı o uz, zmır r ·e ıse- tadır. Aynı zamanda 1yl bir dansöz olduğu-

Ankaraya gitti nünde tut.u~arak derinlikte~ istifade sinden Adnan Şener, Uğuz Özbay, nu göstermekte ve bir opera balerin! gfbl ke-

Hükumetimizle ticaret müzakere- olunması ıçın ayrıca tetkıkat yapıl- Muharrem Somer, Ekrem Sadrettin, mali maharetle dans etmektedir. 

ıerı.nde bulunmak u··zere du''n sabah maktadır. Bu suretle fabrikalar zemin- H ı-1·· ·· T v 1 t b 1 k k ·· "' asan usnu ugcu, s an u er e «KARA GULLER• fllınJ, bize evvelkinden 
l Y 1 h den daha aşagı olacaktır ı· · d 1 ·ı B d K · Belgraddan ge en ugos av ey' eti · ısesın en smaı ayın ır, astamo- daha guzel ve sarışın, fakat muessir ve his-

dün akşam buradan doğruca Ankara- r -1 nu lisesinden Ömer Saka, Sen Jozef- si bir dramda kendine Ms bir dehayı san'-
ya hareket etmiştir. Miraç gecesi ten Ata Berker, Ankara lisesinden atkiırane lle temayüz eden yenı bir LİLİAN 

Hey' et Yqos1av hü'lcumetinin An- .. . ... v •• Sabri Gündüz, Kabataş lisesinden Sa- HARV~Yl takdi~ etmekte ve sahne arka -
kara ticaret dele,&_esi doktor Mihailo- İstanbul Muftulugunden: di Ünel Boğaziçi lisesinden Sabahattin daşı WlLLY FRITSCH dahi güzel rolünü ku-

' b k l l d y I 13 Teşrinievvel 936 Salı günü Re- T 'K 1. . d AI· Ul ba sursuz bir tarzda oynamaktadır. viç ın· ac: an ım a tın a, ugos av aray onya ısesın en ı u y 
• Y e· . . cebin yirmi altısına müsadif olmakla .. ' . . . .. .. 

mılli bankası müdü~ muavını d~ktor önümü?.deki Salı akşamı (Çarşamba muhendıshk tahsıl etmek uzere Sumer 
Ouşan Uzelatz ve tıcaret nezaretı şu- ı gecesi) Ieylei miraç olduğu ilan olu- Bankası tarafından Avrupaya gönde- Meşhut suç vak'aları 
be şeflerinden Bay Boşko Corceviç- nur. rileceklerdir. Bun1ar yapılan imtihan- Diin meşhud suçlar müddeiumu

misi Hikmet Sonel'e 18 cürmü rneş
hud Yak'nsı gelmiş bunlnrdn 4 Ü hak
kında ademi takip kararı verilmiş di
ğerleri mahkemeye sevkolunmuştur. 
Meşhud suç vak.'alarının gittikçe azal
dığı görülmektedir. Müddeiumumilik 
hergünkü vaziyeti raporla vekalete 
bildirmektedir. 

den mürekkeptir. da muvaffak olmuşlardır. 

Esnaf .cemiyetleri kongresi 
Esnaf cemiyetlerinin kongrelerine 

bu ayın 13 ünden itibaren başlana
caktır. Kongreler ay sonuna kadar bit
mi~ olacaktır. 

Balıkçılar Cemiyeti idare hey'eti
nin de yenilenmesi bu ayın on seki
zinde yapılacaktır. Bu seneki intihab
ta cemiyetin nizamnamesine göre hey
et azasından yarısı kur'a ile çıkarıla
.;ak, yerine yenileri seçilecektir. 

GUmrUk antrepoları 
Gümrük idaresi tarafından Liman 

Umum Müdürlüğüne devredilmekte 
olan antrepo]ardan Galata ve İstanbul 
cihetinde bulunanların devri işi bitiril
miştir. Dün aabahtan itibaren Saray
bumundaki antrepoların devir işlerine 
başlanmıştıY. Bunlar da 1 O - ] 5 gün 
içinde limana geçmiş bulunacaktır. 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarınd•n 

Ayak banyosu 

Pazar 

(*) 

Radyo neşriyatı 
Zenginleştirilecek 

Radyo işlerinin hükumete geçmesi 
üzerine masraf, dört beş misli çoğal
mıştır. Buna da sebep yeni idarenin 
hatkı memnun etmek maksadile proğ
rama bir çok ilaveler yapmış olması
dır. Radyo, hakkında yeni kanun çık
tıktan sonra proğramda daha bazı ye
nilikler yapılması düşünülmektedir. 
Radyo, neşriyatı etrafında halk tara
fından vaki olan fikayetler gözden 
geçirilmektedir. Yeni neşriyatta Türk 
musikisine ayrılan bir saat müddetin 
az olduğu kanaatine varılmıştır. Yal
nız proğramda deği~iklik icrası ıçın 
esaslı tetk•kat yapılması ve kanunun 
mer'iyet mevkiine girmesi }azımgel
mektedir. 

Yeni idare halka ve abonelere bir 
çok kolayhkda bulunmak maksadile 
radyo neşriyatına bazı yenilikler ila
v~ini de düşünmektedir. 

-------------

Limamn satın alacağı vasıtalar 
Liman idaresi yaptıracağı 23 adet 

mavnayı Karadenizdeki Türk tezgah
larına sipariş etmeğe karar vermiştir. 
Yalnız su gemisi ile bir romörkör Av
rupa tezgahlarına ısmarlanacaktır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

. -, 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler •onlardır: 

İ<Jtaobul cihetinclekiler: 
Aksarayda : (Ziya Nurll. Alemdarda : 
(Esad>. Bakırkoyünde : <İstepan). Bc
yazıtta : (Ha.ydar). Eminönünde : (Ben
sason). Fenerde : (Arif). Karagümrük -
te : (Arif). Küçiikpazarda : (Hikmet Ce
mil). Samatyada : (Erofilos). Şehreml
ninde : ( N3.zını ). Şehzadebaşında : 
<Hamdi). 

Beyotıu cihetindekiler: 

Bir adam sevgilisini yaraladı 
Fatihte Hayriye me.dresesinde otu

ran Nezahet evvelki gece Ali isminde 
bir adam tarafından mu'htelif yerle
rinden bıçakla ağır surette yaralan
mıştır. Vak'anın sebebi Alinin Neza
heti kıskanması ve .lc.endisile yaşamak
ta olmasına rağmen yalnız başına Be
yoğlu caddesinde do1aşmakta olınası

dır. 

e:r sigorta sahtekArhgı 
Gala tada : Sporidis). Has koy de : (Nlsim 
Aseo>. Ka.sımpaşada : (.Müeyyed). Mer- Bir sigortalının poliçesi üzerinde 
kez nahiyede : (Kanzuk, Gün.eş). Şişli- isim tahrifi yaparak noterlikte mua
de : (Halk). Taksimde : (Taksim, İti - mele yaptırmak i9teyen Şefik isminde 
mad>. bir adam tevkif edilmi~, hakkında tah-

Beşiklaşta bir Sinemada filmler Üsküdar - Kadıköy n Adalardakiler: kikata başlanmıştır. 
Büyükadada : (l\ferkezl. Heybelide~ !Yu-

tuluşlu Muameleyi yapmakta olan noter 
suf). Kadıköy Pazaryohında : (Mer -

E Ik' 21 d Be kez>. Modada: (Faik İskender). Üskü- tahrifatın farkına varmıf ve keyfiyet· 
vve 1 gece saat e şiktaş- ten te1efonla derhal müddeiumumiligw i 

taki Aile sinemasının makine daire- dar Çarşıboyunda : tömer Kenan). 
----------------haberdar etmiftir. 

sinde filmler tutuşmuş fakat derhal 

Bugün 
söndürülmüştür. 

MELEK • 
sınemasının Kaza aeans esnasında olduğu için 

bir hayli telaş ve heyecan uyandırmış

tır. AVE MARİA filminde 

lıI.>ntuı Bmdı~m Şehir Tiyatrosıı 1 
Tepebaşı dram kıs-

11/10/936 da 
gündllz saat 15 t• 

$thir T&y.,İl'osu 

"""11111110 
ve akşam saat 20 il' 

111J1 
MAKBET 

'"'""' 

Fransız tiyatroSll 
Operet kısmı 

gtlndllz saat 15 dl 
akşam s~at 20,30 d 

DUDAKLARUll 

Halk Opereti 
Pazartesi nkşamı 
Kadıköy SOreyyada 

Tem Turna 
Pek yakında kış 

temsiJlerine başlıyor 

SE 
YEK 

GUlhane doftum ve Kadın 
Hastahkları ProfesörU 

DOKTOR 

ALi EBAT 
Tnrbe : İstanbul Belediyesi karşı
sında Ayberk Apartıman Bırıncl 

kıtta taşınnıışhr. 748 

Son Posta 
Yevmi, Slyas1, Hnvndıs ve Halk gnzetcsl 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

TÜRKiYE 1400 750 400 130 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1040 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 lcuruıtur. 

Gelen eaıraJı •m 11eribnu. 
hanlardan mes'uliyet abmnu. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruıluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Poıla kutusu: 741 lıtanbul 
Telgraf : Sonposta 
Telefon : 20203 

büyük muvaff akı yeti 

BENJAMiNO 
G i G L 1 

Ayakkabı ve çorab içinde olmasına rağ
men gene tosların bol bol nüfuz ettiği 

ayaklarınuzın yıkanması tarttır. Ayak
lan her gece yatmazdan evvel sıcak su 
lle yıkamalıdır. Terin, ayakkabının ve 
clld irrazatının husule getirdiği kirler 
koku yapar. Türlü tahrlşat. meydana ge
tirir. Sıhhate çok muzırdır. Ayaklara her 
gece yapılacak: sıcak banyo kanın deve
ranını da tanzim eder. Bütün okuyucu
lanmıza bu ldeta edinmelerini ehemml
yeUe tavsiye ederim. 

Mayi mahrukat antrepolar 
projesi · Ayrıca, Paramount dünya haberleri ve renkli M1Kl MA VS. Bugün aaat 11 de tenzilatlı matine 

İstanbul Gümrükler Ba~ Müdürü 

-----------·---• Mustafa Nuri tarafından hazırlanan 

1 

( * ) Bu notlan kesip saklayınız, ya • 
but bir albüme yapııtınp llollekıiyon 

yapınız. Sıkmb zamaıımıada bu notlar 
bir doktor sibi imdadınıza yetifebilir. 

müşteil mayi antrepolarına ait tali
matname projesi bitirilerek gümrük 
ve inhisarlar veJcaletine gönderilmiş

tir. 

MAZU R K A 
POLA NEGRl'nln 'AHE&ERI ~--~ REJiSÖR: WILL Y FOAST ~-_, 



t t Biriocitetrin SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
lzmirde yeni bir 

enstitü yapılıyor 
İzmir panayırı 1937 

Hazırlıklara başlanıldı, iki 
yeni otel yaptırılıyor 

Sayfa 9 

Kiliste mahsul çok 
fakat satılamıyor 

Trenin Su~y~ hududundan geçmekte olması Kilis 
mahsuller~ın sevkedilememesine sebep oluyor 

bu yuzden kuru üzümün kilosu d ··rt ' 
f ... 35 o ' zey ınyagı kuruşa sablıyor 

Binaya 350 bin lira sarfedilecek, Almanyanın en büyu··k İzmir, 10 (Hus .. uh b' · · 

t
• ·· •• d l • d usı m a ırımız-

ens ıtusu mo e ıttihaz olunacak en) - 937 yılı fuarı hazırlıklarına • 

\ 

başlanmıştır. Belediye Reisi Dr. Beh· 
çet U ' ba k z un Ş anlığında toplanan fu. 
ar komitesi, bir çalışma programı ha
zırlamıştır. Fuar komitesinin dekora· 
törleri broşürlerle afişlerin şekillerini 
tesbite başlamışlardır. 

Gelecek. yıl fuarına yetişmek üze· 
re Vasıf Çınar bulvarının son tarafın
da güzel bir otel YBRtırmak iJıteyen bir 
sermayedar grubu ile belediye arasın· 
da bir anlaşma yapılmıştır. Bu otel 
İzmİi'in en lüks • e en ııü.zel oteli olacak· 
tır. Ayrıca şehir ııazinosu üzerinde de 
12 odalı lüks bir otel yaptırılacak, res- • Kilisten bir ıörünilş 
mi misafirlere bu otelde daireler tah· .. ~~~ (Hususi) - Kilis Cenubun tarılmış, iki tane park bir Cumhur' i 
sis edilecektir. ~u~ l ve mahsuldar parçalarından bi- .meydanı, abideler vllcuda getiriı:::.~ 

Antalya, (Hususi) - Antalya vi- r6ı5dı0r0· 0 .~f azanın mezbaha dabağhaneleri şehir haricind~i 
I" · "37 f nu usu ve ~ b" k ayetı ~,, senesi zmir panayırına M' b . asrı ır §e le konmuş.ı-elektrik tesisatı-

Bu yıl Kız Enstitüsüne giren talebeler şimdiden hazırlanmaktadır . r us; el~lıd, 1ı::ıbe.y.. na başlanmış, santral binası bitmek Ü· 

l · (H ") K··ı ·· B k K l A k n3- · d 1 
1
' u a e 

1
' ıs.. zeredir Köylerd b. k 

- w zmır, ususı - u tur a an- ız isesine nta yadan anavatana •ı.. ı senesın e zmir panayırında minde üç nahi .. d · e ır ÇO mektepler hgını ld w ..J!L. l .. . b 1 d al bel me l k . b 1 . ye.. vucu a get'irilmiş hatC t S . J . n a ıgı teuuır er uzerıne u )'.I önen t e erden bir kısmı kabul e- . m c ·etın aş ıca ıhracat maddeleri· si \•ardır. Kasaba· h d d .. . • .. a .. '1Dl urıye zmırın orta mektep ihtiyacı tamamen dilmiştir. Kız Enstitüsü binasının ya· nı teşhir edebilmek. için icap eden bü- da 25 000 nu·· rus b~ u eku tuzerınde Tıbıl koyuünde yeni te · · · . . . .. · ' ır m ep yaptırılın"Jtır k" -mın edılmıstır. Kız lise!ıne 1800, er· nında bir de pansiyon kurulmuştur. lun tedbırler alınmıştır. kayıtlıdır. 185 vasatınd ld - · · b · d ç . oyur. 
kek lisesine,' (s, ubeler dahil) 2450 Y 1 l b 1 b b. 1 · 'l Pam k · b · · · k" " a 

0 

ugu ıçm ııra a bır kag k , ~tı.ı ta e e er u ına!'.'. .. Y.e'. eş~ırı: . u • •ıs~m, an er porınCJ, muz, parça oyu var· yüz çocuk okuyacaktır. Kasabada eni ~ enstitüsüne (akşam kursları da· mıstır. Ayrıca Kız Enstıtusu ıçın Gazı salep,kıtre, bugday, arpa, mısır, akda- dır. Evvelce 600 yeni caddeler açılmıstır K yk hıl) ıo-o · - k k'' .. -.: · ayma am 

320 

a , kız muallim mektebine, bulvarında 800 talebeyi yerleştirmeğe rı, yapagı, ıl, hurma: mütenevvi .oyu v'."""ış. Su· gece gündüz bu ~!erin başında bizzat 

ri ' ~~ca, Karşıyaka orta mekteple- elvrişli bir akşam kursları binası isti- ~eyva, portakal envaı, lımon, manda- rı'.eye ılhak edil- bulunmaktadır. 
ne Gıo talebe kabul edilmiştir. car edilmiştir. lına, yulaf, ve hububatı umumiye, rwş. Merkez ka· Kilis Kaymalaımı Hudutta kaçakçıhk vesaire gibi •ey-

' Kız Lisesi Balkesire nakledilen er- Maarif Veki\leti, Eğe mıntakasının bal. vesaire gibi Antalyanın istihsal et- sabadka 
103~ mu- Necmettin le~. hem~n kalmamış gibidir. Hududun 

Kek 

11

. ' . . . . . . . .. .. tigv i büf' dd ı 937 _ı_ sevı ayıtlı ıse de bunların kısmı azamı muteaddıt yerlerin k t 
1 

mua ım rnektbınm yenı bınasın"i ıhtıyaçıarına cevap vermek uzere Kul· un ma e er panayırıncr::r S .· Am . t··. w , e on ro karakolla-ııakled'] . te-hi dil kt' uııye ve erıkadadır Mkerlık çagı- ıı yaptırılmıştır 
b" . ı mıştir. Erkek lisesi, eski lise tür parkın ön kısmına rastlayan yan- T r e ece ır. na yaklaşan yalıudiler b · da k ak Kasab h. ınasıle b' rk k 1· . K l k h d b. Kız E ..... b" ura n açm - anın er taraf yıktırılmış b' 
t ır ı te ız ısesı, arataş or- gın ı sa asın a ır nstıtusu ı· Sovyetler lzmı"rden üzu .. ma ta ve bir daha geımemektedirıer yangın harab · h r . 

1 
• '"' a~l mbe.ktebi ve Tilkilikteki şube bina· nasm inşasına karar vermiştir. 26,000 Kilis kasabasının kurulduğu İarih bastan uapııı::yı ahını la dılmıırılrruş, yeni 

le ırHkt 2 . abb l k b' bel d' d ahyorlar k ,. A '>! J a aş an ştır Bu 
kabul ede: k 4k50 talebeyı. k1 a~1ro~u~a metre mlıur ka ı fır arsa kleklıye en l h~t .~yetatl~h~adlumhldisalieği~clir. dAnca'k 491 me~anda bir de Marsilya tipi klremit 
B e adar genış etı mıştır. satın a nara etra ı parma ı a çev~ zmir, (Hususi) - Üzüm Kuru· ıcrı tı ın e e p or mmnun is- ocagı yaptırılmış bütün inş tt• . 

uca ve K · ·ı · · B' 3 .. 0 000 li · S R h t·ı· nd k b - b · ' a e ırılen kabul . arşıyaka orta mekteplerıne rı mıştır. ına o , ray~ '.nşa e- mu ovyet usyaya üzüm i racına ı ası a asa. a~ın .mevcut ~ldugu. ve ".'c ~nıde ve mekteplerde bu yerli ki· 

h

. edılen talebeler tamamen bu dilecek ve Almanyanın en buyuk ens· başlamıştır. Sovyetler bütün üzüm ih-
0 

zaman Kalsıs ısmıle anıldıgı malum· ıemıl kullanılmaya bool 
1 

t nıu ıtl d ' 1 d B T h din . K ~ anı mış ır. 
hca B er e oturanlardan seçilmiş, ay· titü binası ma<l~I ittihaz ;dilerek ya- tiyaçlarını zmirden temin etmeğe baş- ur'. 

1 
a are ye .cı a~ırda Gılıe is- "l":'akaıwn hiç olma.ısa iki üç se-

ed'l . urnovada bir orta mektep ihdas pılacaktır. Bu bınanın planlan ham· lamışlardır. Rus yaya iki milyon kilo ınını, sonraları. taklıt edilerek Kıl ıs na- ne bu kasabada kalmasına bütün hallı 
1 

ınıştir. lanmışhr. kadar üzüm sevki mukarrerdir. ~ı. alllllŞhr · Ilk zamanlarda ve •imdi dua etmektedir. Ba§ladığı bir .\'(lk · Jeı -~~======~-~~~-~~-~~~-~=--== ~~ın~~m~~ri~~udu~~~~~~~~~an~b~aq. Elmalıda bı·r kışla yaptırılıyor 1070 göçmen sraısbı~de bıbr ~aız~ ~erTk~zi ollankAzaz ka- J:lcrd ~::~amak~adır. Bir kaç se!~ • .. sına ag ı ı.mış. ımur en tarafın- çın e tanınmaz bir h ı 1 

Gell
•gor dan tahrip edilen A:ı.az kasabası halkı adeta bir Avrupa kasabası ahel.~ ecek,l 

R.ışlanın temel atma töreninde bulu panlar ve güreşen pehlivanlar 
Elnıalıdan gazetemize yazılıyor: halkı ile pehlivanları davet olunmuş-

.. Toppınar mevkiindeki 100 dönümü lardır. 

h' t ed k b . kt Ç k .. a ını a a-

1 
ıbcrel k b~re hi urhay~ ~erleşmışler, ka- ~a bır. ka münbit bir araziye sahip o-

İzmir (Hususi) - Bu ayın on be- a a ı . ır şe r alını almıştır. an u asabada iyi bir maarif t :ıc·ıa. şinde Romanya ve Bulgaristandan ge- !•rıhle meşhur Mreçdabık muhare- tı da vardır. Güzel bir orta m~d~b' 
lecek 1070 gÖçmcn ailesi için Kızılay besı burada olml"Jlur. Kasaba bir tepe- kasabanın en şirin bir yerindcdiı-. • 

cemiyeti ve iskan idaresi hazırlıklar nin eteğinde ovaya nazıi' her tarafı yapmaktadır. Kızılay cemiyeti göç • zeytin ağa.çları, üzüm bağları ile çev- lzmirde şüpheli bir ölüm 
rılı arazı uzenne kurulmuştur. Bu bacr- 1 · (H ı 

menlerin iaşe işlerini tamamen üzeri- lar göz görebildiği kadar ovaya dog;'u l'zmır, ususi) - Tepecikte Sür· 
ne almıştır. uzanır gider. Bağdat şimendüer hattı me ı sokakta Seherin evinde çalışan 

Göçmenler vapurdan iner inmez kasabanın üç buçuk saat yakınından ve kadınlardan Hediye, geçen hafta has .. 
doğru Urla tahaffuzhanesine giderek Suriye hududu d~ilinden geçer. Şi- talanar~~ hastan~ye kaldırılmıştı. Has
Kızılayın aşhanelerinde iaşelerini te • ~:ndi!erin yabancı yerden geçmesi ve tan~de ol~n. Hedıyenin defnine ruhsat 
min edeceklerdir. Sağlık m l . dıger ıhracat merkezlerinin uzak olma- verıhnem1ştır. 

uayene erı b ikt· di .. · d k B h dli ve aşı isleri tamamlandıkt - sı uranın ısa yatı uzerın e ço fe- una se ep a yeco yapılan bir ih· 
menler' gruplara ayrılarak~~~~;aÇago~~ ~a te~.ir~.er yapn:ııştır. Antebin Çakdı- bardır. İddiaya göre bu kadın dostu 

d ı B F Ç 
• gın koyunden bır membadan çıkan ır- olan bir genç tarafından fena h ld 

ar ı, ergama, oça, eşme Kara _ k KT a e 

b T b l 
K l • ma ı ıs ovasının ortasından geçer. dövülmüş fakat Hediye bu d" "l 

urun, or a 1 ve ema paşaya yer- c· ih ed ' ovu meı leştirileceklerdir. Muhacirlere gelir gel· ı~a~d1?~ Ç yka .. enb'tbul ırmb ak Kıvık hadisesini gizlemi~, hastalığından bah-
h l k ne rı ır. o mun ı o an u toprak- sederek memleket he t . .. 

mez arazi ve to um u tevzii için vila- larda her nevi hububat eti ti - i ibi . . s anceıne muraca• 
yet tertibat almıştır. .. . . . . .. .. Y ş g g at etmış ve tedavı altına alınmıştır. 

Tu~.kıyenın en ıyı u~ ve zeytin mah- Ölümün, bu dayak hadisesinden İ· 
sulu de burada yetısir. Senevi milyon- le· ı_ı·w· 'dd' dil L ed' Ad 
1 

k·ı k .... ~ rı geıaıgı ı ıa e med u. am 
arca. 1• 0 uru uzum, zeytinyağı, sa- nezaret altına alınmıştır. Bugün ölü· 

bun, ıstihsal olunur. Maalesef mahreç · 1 k · 
b 1 d 

w _..:ı b" . ye otopsı yapı ara netıce anlaşıla· 

rnutecaviz bulunan arazi bir· kışla ya- Güreşlere bando müzika da iştidk 
P.ılrnak üzere sahip1eri tarafından cihe· etmiştir. Neticede 2000 liraya yakın ha- Egede tütün rekoltesi 
t~ askeriyeye terk ve teberrü edilmiş- sılat elde edilmiştir. Bu para ile derhal . ,. tır. icap eden inşaat malzemesi tedarik e- fzmır, (Hususı) - Eğe mınta.ka-

lialk burada askeri bir bina yapıl- dilmiş, kışlanın temel atma merasimi sının tütün rekoltesi 22 milyon kilo 
tı:~sını istediği ve arzu ettiği için masa- yapılmıştır. . ~ahmin ediliyor. Mahsul çok nefistir. 
~ı karşılamak üzere bir de pehlivan Törende zabıtan, askerler, memur- Ödemiş tütünlerine Amerikalılar talip 

IDireşi tertip etmişlerdir. lar, köy m~ta~la~ı ~e halk. bulunmuş- olmuşlardır. 
Güreşin tertibi işi Fenike avukat~a- tur. Merasıme ıstiklfil marşıle başl~~- u •• : •••• ~ . ...... ---H~--:· -··~ . ·-· 

:rınctan Ali R za Sarlar'a tevdi edilmış- mış ve temel taşı atıldıktan sonra oır mıştır .. Akşam da ordu evınde halka ve 
tir. Güreşe lutalva Elmalı Fenike, de kurban kesilmiştir. Bundan soma köy muhtarlarına bir ziyafet vcrilmis-
~ş. Korkuteli v~ daha baz; kazalar kumandan halka teşekkürlerini bildir- tir. • 

Dlvor Kls Pazar Ola Hasan e. 

-Turizm faaliyetimiz, 
hlaşıı llah gittikçe artıyor, 
Hasan Beyciğim! 

Galata yangın kule
sini ı:iyaret edecek sey

. yalılara kolaylık olsun di, 

ye .. 

İçine asansör koy -
mağa karar _ver!Uişler. Ne 
ili.ersin? 

,--------~~--~----~ 

Hasan Bey - Ondan 
önce Yüksekkaldırımı ta
mir etseler de tünele bi· 
nemiyen fıkaradan dua 
alsalar derim! 

u ama ıgıı.ruan utlin bu hasılat bura- •-
d · t'hl~ı. dilm kt caKtır. a ıs ı tuı.. e e e veyahut zürraın 

eline bir şey geçmemek şartile yok fi- E k. h. d b" t k yatına satılmaktadır. Bugün kuru üzü- S IŞe tr 8 ır ren azası 
mün kilosu dört kuruştur. En birinci Eskişehir (Hususi) - Eski~hir -
zeytinyağım~ kilosu otuz beş kuruş- den hareket ~en ~ivri~isarlı makinist 
tur. Bugün Istanbul vesair piyasalarda Mahmudun ıdaresındekı tren Karaca
bu yağ altmış, yetmiş kuruşa satıl- şehir civarından geçerken geçitte önü· 
maktadır. Burada pamuk ve pirinç zer- ne bir araba çıkmıştır. 
iyatı da vardır. Makinistin bütün gayretlerine rağ· 

Bu sene memlekette stok halinde men katar durdurulamamı' ve araba· 
ihracat için bekleyen pek çok mal var- ya çarpmıştır. Neticede arabada bulu
dır. Nefaseti birinci derecede olan bura nan iki kişi ağır surette yaralanarak 
üzümlerine bir alıcı bulunsa çok jyı o- memleket hastanesine kaldırılmışlar 
lur. Burada sebze de boldur. Domate- dır. 
sin kilosu iki kuruş, yirmi patlıcan beş 
kuruştur. Muşta karpuz bolluğu 

Kasabanın bir çok köylerinin tarla- 'd ları Suriye hududu dahilindedir. Kili- . Muş (~~susi) - Bu Y~.ı Muş ~ 
sin beş kilometre cenubunda h t f Dıyarıbekırın her tarafına şohret sa 

er ara a 1 k l d d h b'" "k k 
hakim Parse dağı Suriyeye ilhak edil- an arpuz arın an a a uyu ar • 
mişlir. puz yetiştirilmiştir. Bu kabil karpuzlar 

Yeni kaymakam kasabayı yenile- Diyarııbekirde dilim halinde kilo ile, 
mekte ve bir çok işlere el atmış, asri burada ise tane ile satılmaktad.ır. Muf• 
bir şehir kurmağa başlamıştır. Bütün ta şimdiye kadar görülmedik bır kavun 
sokaklar parke döşe~, tozdan kur- ve karpuz bolluğu vardır. 



6 Sayfa ' : - . - ,...,--

Amerikada tüyler 
Ürpertici bir aşk faciası 

Ayni kızı seven iki aşık kendilerini köpek balıklarının 
adaletine terkettiler, biri parçalanarak lldü, öteki 

kurtuldu ve kızı aldı 
Amerika gazetelerinin yaza yaza bI-ı 

t ircmedikleri inanılrnıyacak kadar ga
rip ve garip olduğu kadar da acıklı bir 
hadise Fransız matbuatına da akset -
mıştir. Aşağıda okuyacağınız satırlar 
bıı kaç asırda bir kere bile tesadüf edi
Jemiyen maceralardan biridir. 

Bakınız Paris Soir gazetesi hadiseyi 
nasıl tasvir ediyor ? 

cl<'loridanın güzel sahillerinde tarih
leı e intikal edecek bir facia oynandı. 

Mary Rennwick on beş yaşında, fa-
kir bir ailenin kızı idi. Bütün Arneri -
kalılar gibi o da serbest, fakat terbiye
li bir hayat geçiriyordu. Tahsilini yapı
yor ve kalbini erkeklere açmıyordu. E
ıasen izdivaç hakkında kendine mahsus 
frkirleri de varclı. Mary, güzelliğiyle 
mağrur olduğu için muhakkak zengin 
birisile evlenmek için muhakkak zengin 
Jattığı hayatın hülyalarına dalıyordu. 

Mary biraz daha büyüyor, on yedin
cı yaşına girdiği zaman hakikaten na
zarı dikkati celbc<lecek derecede güzel
~iyor. Aşk aramıyor, zengin koca a
rıyor, ve diyor ki: «Aşkın esası servet
tir. Zengin bir koca bulursam, ona i
ıüt ta olabilirim.» 

Ev işleri Mary'nin canını sıkıyor. 

t-kvyonka gitmek, fraklı, smokinli er -
teklerin arasında sırtına kadar ~çık tu
\'aleUerle dolaşmak ne güzel şey .. Fa -
kaı ayni zaJllanda hayallerinin haki -

Rex 

katten çok uzak olduğunu da görüyor 
ve hissediyor. Kendislıı'i bedbinliğe kap 
tırıyor. 

İşte tam bu sıralarda mutbahın raf
larına sermesi için annesinin kendisine 
verdiği bir gazete parçasında gözüne 
fU ilan ilişiyor : 

• Gencim, arkadaşlanm güzel oldu
ğwnu söylüyorlar, Amerikada zengin 
denecek kadar para sahibiyim. Genç, 
güzel bir kızla mektuplaşmak istiyo -
rum, anlaştığımız takdirde evleneceği -
mı1i de zannediyorum.> 

Mary bu satırları okuduktan · s6nra 
gencin adresine bir mektup yazıyor. 
Fot.oğraflı bir cevap alıyor. Gazeteye 
ilan veren delikanlının ismi Hanshall
dir. Mary de üzenip, bezenip resmini 
çıkarıyor ve Hanshall'e gönderiyor. 

İki taraf böylece karşılıklı aşk mek-

Mari 

tupları yazmaktan çok hoşlanıyorlar. 
O sırada Mary'nin kısmeti açılıyor. 

Bir arkadaşı vasıtasile kendisine bir de 
mühendisten talip çıkıyor. Bu adam 
Ferguson isminde biri. Mary onu da 
boş bırakmak istemiyor. Bir müddet 
iki tarafı da idareye koyuluyor. 

O sıralarda bir mektup alıyor. Bu 
mektup Hanshall'in babasından geli -
yor. Ve kızı Miyamideki evine davete
diyor ve yol parasile tuvalet masrafla
rını da gönderiyor. 

* "' * Hanshalle, Mary'yi trenden inince 
karşılıyor. Mary tahayyül ettiği genci 
karşısında görmüştür. Biribirlerine bir 
az çekingenlikle bakıyorlar. Fakat son
ra Mary Rex'in koluna giriyor ve eve 
gidiyorlar. Rex hakikaten zengin bir 
babanın oğludur. Evleri vasi ormanla
rın içinde bulunmaktadır. 

Rex kızdan ıayrılmıyor, her gün bera
ber gezmeler yapıyorlar, başbaşa ka
lıyorlar ... Gene bir gün ormanın içinde 
çimenlerin üzerine oturuyorlar. Mary 
papatya falına bakıyor ... 

Rex Mary'ye sokuluyor. 
- Mary diyor ... Seni seviyorum. Ka

rım oJaıak ister misin!.. 
Mary, göz]{apaklarını indiriyor. Kol

larını Rex'in boynuna doluyor ... Uzun 
uzun öpüşüyorlar. 

Evlenmeye karar verdikleri günün 
akşamı Mary odasına çıkıyor, soyunu
yor, pijamalarını giyiyor, o sırada oda 
hizmetçisi : · 

- Matmazel, diyor, sizi bir Mösyö 
görmek istiyor ! 

- Nasıl Mösyö ? . 
- Şimdi aşağıya geldi, bekliyor, eski 

bir ahbabınız imi§. 
Mary aşağıya iniyor. Salonda siyah 

elbisesi, uzun boyu ile Ferguson hek·· 
}emektedir. 

- 'Mary diye söze başlıyor. Yaptığım 
işin delilik olduğunu biliyorum. .. Bura
ya senin niçin ve ne sıfatla geldiğini de 
biliyorum. Yalnız sana... Evet sana ... 
Bir tek şey söyle~ğe geldim .. Ve is
tedim ki hayatını Rex ile birleştirmek 
hususunda kat'i kararını vermeden be-

------,.. .. . .--~~~~ 

CONUL iSLERi 
Okuyuculara 
Cevaplarzı~ız 
İzmirden Bay R. Hitay, kendi tah

mınine göre çok tecrübe geçinniş bir 
gençtir. Fakat anlaşılan tecrübelc -
rinde bazı noktalar eksik kalmış ola
cak ki bana şu liç suali soruyor: 

1 - Bir erkek hiç tanımadığı bir 
kızı hayat arkadaşı olarak nasıl se
~bHir? 

2 - Vasat derecede kaıanç ile bir 
aile nasıl geçimbılir? 

3 - Kendi ırkımdan olmıyan bir 
kızla evlenmemde ne mahzur vaı"? 

* Ben şu üç suale şöylece cevab ''e-

riyorum: 
l - Baba ve dedelerimi .. hiç tanı· 

madıkları kızlarla mes'ud bir hayat 
geçirmenin yolunu buluyorlardı. Fa
kat şurası var ki bize nazaran daha 
kanaatkar_, tahsilce de dııha geri idi
ler. 

2 - Vasatın manasını anlıyabil -
mek için elde bir ölçü olmak lazım. 

3 - Bizim Kan Konuşmaz tE-frika
sında bir arkadaş birleşmelerde ve 
anlaşmalarda kanın tesiri olmadığı 
iddiasındadır amma, siz ona. pek al-

dırmayınız, gene Türk l<ızını tercih 
ediniz! ,. 

SON POSTA 

Hem yapar hem yıkar ..• 

Onun, soğuktan korunmak için 
kılları bile yoktu. Her tarafta 

düşmanları vardı ve bunlara karşı kul
lanmak üzere tabiat ona ne pençe, ne 
de keskin ve sivri dişler vermişti. Hat
ta ayaklarının kuvveti, onun çok hızlı 
kaçmasına, ellerinin biçim'.i çabucak bir 
ağaca tırmanmasına müsait değildi. 

Fakat zekasile bütün kuvvetler in üs
tünde bir kuvvet sahibi oldu. 

(İnsan) dan bahsettiğimi şüphesiz 
anladınız. 

Bütün ömürlerinde düşünerek haya
tın sırrını çözmeğe çalışan filezoflar 
yetişti. Mermerleri sedef rengine sok
tular ve muhteşem saraylar yaptılar. 
Hayatı ve tabiati imrendirecek dere -
cede güzel tablolar meydana getirdi -
ler. Onun yaptığı heykeller muhakkak 
ki modellerinden daha harikuladedir. 

Akropol, Persepolis, Kapitol, Kolize, 
Elhamra, Süleymaniye ve Sultanahmet 
giöi abideler, kocaman binaları doldu
a-an milyonlarla kitaplar, hep o çıplak 
doğan cılız ve zavallı insanın eserleri
dir. 

Fakat ayni insan kendi yaptığı eseri 
yıkıyor ve yak1yor: 

Bizans imparatoru Teodosyüs 390 
senesinde İskenderiyenin meşhur Se -
rapeom kütüphanesini yaktı ve muhte
şem mermer binadan başka binlerce 
kitap kül oldu. 

ı 208 de Hulagft Han Bağdada gir • 
diği zaman, bütün şehir, camiler ve sa
raylar yanıyordu. Zengin kütüphaneler 
yağma ediliyor ve Dicle nehrine atılan 
kitaplardan köprüler hasıl oluyordu. 

1 492 de İspanyollar Endülüslerin son 
şehri olan Garnataya girmişlef(;li "'e bu 
sırada şehir ateşler içindeydi, Yıllarca 
çalışılarak yapılan binalar, yazma ki · 
taplar, asırlardanberi muhfaza edilen 
çok değerli eserler bir gün içinde mah
voluyordu. Bugün bile, harap olması -
na rağmen, görenlere hayret veren 
Kurtaba camii ahır olmuştu. 

Tarihte böyle binlerce misal vardır. 
Ayni hal bugün İspanyada da oluyor 

ve scın'at eserleri karşısında kım.-;enin 
kalbinde hürmet görülmüyor. 

Geçenlerde ölen büyük Rus edıbi 

Maksim G<>rk.inin bir yazısını gördüm. 
Avrupanın kaç senedenberi devam e
den korkunç silah yarışından, insanlı
ğın başına gelmesi beklen~n büyük f e
Uıkett~n bahsederek şöyle diyordu: 

cHarp yalnız cephelerde olmıyacak -
tır. Yüzlerce ve binlerce tayyare cep
hedeki ordunun üstünden aşarak geri
lere gidecek, devlet me.rkeıl,erine ve 
büyük şehirlere tonlarla bomba ve ze
hirli gaz yağdıracaktır. Şehirler büti.in 
yüksek san'at eserleri ve güzelliklerile 
birlikte bir yığın kül haline gelecek ve 
bu kül yığınları insan kanile hamur ha
lini alacaktır. Londradaki Britanya mü
zesile Paristeki Luvr müzesiııdekı bü
yük eserlerin hepsi de bu arada yon~ 
Jacaktır.:ıo 

Dün böyleydi. Bugün de boyledir. 
İnsanların bir tarafta dev adımlarile 

ilerlerken, diğer tarafta yerlerinde say
maları, hatta gerilemeleri ne kadar acı 
geliyor!.. . Turan Can 
- • 1 ...... 1 ' ••••• 1 • 1 ....... --. .. -.~ 

ni de bir kere dinle .. Ben de seni tleli
cesine seviyorum.> 

Mary bu vakitsiz ziyaretçıye femı hal 
de kızıyor ... 

- Rica ederim, diyor. Beni artık ra
hat bırakınız. Rex'i seviyoruıp ve onun
la evleneceğim ... Hemen durml\dan gi
diniz. Rex bizi burada görmesin, istik
balimi, aile saadetimi tehdit ediyorsu
nuz ... 

Mary'nin korktuğu başına geliyor. 
İçeri Rex giriyor. İki talip · bıribırleri
ne şüpheli gö1Jerle bakıyorlar... Fer -
guson dayanamıyor. 

- Rahatsız ediyorum Mösyö diyor ... 
Fakat size nişanlınızı sevdiğimi söyl~
meğe geldim. İkimizden biri sağ knl -
mamalıdır. 

Rex fena halde asabileşiyor. 
- Mary dışarı çık, ben Mösyö.ile hu

susi surette görüsmek istiyorum. di -. . 
yor. 

. ' 1f 
. İçerde iki a~ık başbaş~ kı:ı'ın"a Fer-

---- -- -

Birincite.rin 11 ~ 

80 Yaşında bir ·adamla , 
30 yaşında kör bir kız 

evlendiler 
.. Jf. * ----------

İngiliz gazetelerinin hadiseden çıkardıkları netice: 
"Aşk yaşa, güzelliğe, çirkinliğe bakmıyor, seven 

insan herşeye katlanıyor,, 

İngilizce Deyli Niyuz yazıyor: . 
Bugün İngilterede mes'ut bir ocak 

kurulmuştur. Bu ocağın bütün diğer 
sıcak yuvalara nazaran büyük bir hu
susiyeti vardır. O hususiyet şudur: 

Körler yurclile alakadar olanlar o
rada 30 uncu yaşına yeni girmiş bir 
kızı Emily Allen'i tanırlar. 

Emily Ailen bir hastalık neticesin
de dört yaşında kör olmuş ve ondan 
sonra tahsilini yapmak için bu yurda 
girmişti. Eınily herkes tarafından sevi
liyor ve hürmet görüyordu. 

Emily o zamana kadar hiç sevme
mişti. Buna mukabil ruhunda bir şef
kat hissi, bir merhamet duygusu vardı. 
Onun için de içinde bulunduğu yurdun 
ihtiyar müdürünü fev'kalllde sayıyor 

ve se\•iyordu. 
Müdür Aldermon isminde 76 yaşın

da bir adamdı. Fevkı:ılfıde zengindi, 
körlerle alakadar oluşu, sırf bu gibi iş
lerle meşgul olmak, istıraplı insanların 
dertlerini unutturmak ıstemesinden i
leri geliyordu. Çok ıstıraplar çekmiş 
karısından ve evladından hiyanet gör
müştiL Aldermon dertlerini kör kızlara 
awatır ve bunlarm içinde bılhassa E
mily ile fazlaca meşgul olurdu. Onu 
aksamları odasına davet eder, kendisi- Knrı koca gezinti esnasında 
ne hayat dersi verfrdi. yordum. Beni evde bekleyen bir i ıı..,cın 

Bir gün kendi mazisini bile deşele- yoktu senelerdenberi, başkaları içJıı 
mekten çekinmedi: yaşayan onları düşünen ben şimdi, 1ıt• 

- Kızım dedL Bak insanların başı- mamile boşalmıştım. Kendimi bit'tiirlii 
na neler geliyor? Karımı fe~kalad~· ~~ avutamıyordum. Bana her şey acı ve 
seviy~rdum, onun ~da benı sev ıgın her şey tadsız geliyordu. 
zanedıyordum, megerse ne -~~dar ya- Yaşım ilerlemişti. Böyle bir sefahet 
nılınışım. Beni en çok sevdıgı.m. arka- hayatına fazla dayanamıyacaktım. 'Kal
daşunla al?attı:: ? d~tum ev~ı7e h_~r bimdeki şefkat hislerini muhtaç olanln
zaman gelir, butun eglencelenmıze wış- ra dağıtmak istedim ve bu 'azıfeyl 
tıirak ederdi. Karımla alfıkadar oldugu- aldım. ' 
nu bir aralık sezer gibi oldum. Kanma * 
ihtar ett~: . . Yurdun müdürü gün geçtikçe Emıly· 

- ~orıs senınl~ fazla meş~ul .. ohı- ye karşı sevgisinin arttığını hissediyor
yor, dikkat et dedim. Karım guldu: . du. Aralarında tam 48 yaş fark vardı 

- Amma kıskanç insansın dedı ... Kend"si g" b'" b" · im kl ... be ı ur uz ır ınsa n o a u -

Senin ~ 5 senelik k.a~ın ~~ndan sonra raber tamam 78 yaşında idi. Bir gün 
san.a hıyanet edebılir :1"11• . onu gene mutadı vechile odasına çağır-

Işte kızını Emily megerse 15 senelik dı: 
karım bana hiyanet edebilirmiş, nite- - Emily dedi, sana bir şey soraca
kini etti, günün birinde eşyalarını top ğım. Hiç bir kayıt ile bağlanmadnn ce
layarak Moris'e kaçtı. "' vap vereceksin, ben seni seviyorum ve 

O zaman <>n yaşında kızımla haşhaşa ,seninle evlenmek istiyorwn. 
k~ldık. Ben ~u yavrunun. yoksull.uk O sırada kızın yüzü hafif kızardı: 
~e.tmemesı, ann~ _şefk~tınin eks~- _ Mösyö Aldermon dedi, göriiyor3u• 
ligını d~ymaması ıçın. elimd~ geld!g~ nuz ki ben amayım. Size hiç bir suretle 
kadar ~graştım, İıigılt~.re~~ en ıyı plÜfit olamam ki. 
mektebın~~ okuttum:., ~~yudu, l 8 Y~- .,....._ Ben de ihtiyarım, ikimiz de hayo
şm~ geldı?1 zaman bır gun karşıma bır .tın bedbaht insanlarıyız. Birbirimize 
delıkanlı ıle ge.ler~k: . . dayanarak yaşarız. 

-:- Baba dedı, wsıze -~·şanlımı takd~ Emily o akşam doğru eve gitti. Pek 
~ıyoru~ ... Çoc~1gu g~zum tutmadı. Ki· ,yakında ~vleneceğini ablasına söyledi, 
mı~, ncym nesı oldugunu anla~aclan ablası .evvela razı olmak istemedı fakat 
kızımı. onu~ kolları ~rasına atmak ~~- sonra da kız kardeşinin ihtiyar adamı 
temedim, bıraz tahkikat yaptım ve Ög- fevkalade ç<>k sevdiğini anlayınca ısrar 
rendim ki delikanlı bar artistidir~ 'etmedi. 

Tabii bu vaziyet karşısında bu evlen- * 
meye ra1.ı olru:nazdım. Ben kıyameti Şimdi yeni evliler, her akşam bera-
kopa~:cıı~. ~etıcede kızım ~~unla kaç- ,bercc sokağa çıkıyorlarmış. Genç k1z 
tı. _Şımdı Sı~~~rda gemıcı meyhane- .ihtiyara büyük bir şefkatle baktığı btibi 
lennde sevgılısıle varyete numaraları 0 da onu gezdirmekten zevk alı or
yapıyorlarmış. 

Bu haber bana çok dokundu, günler
ce ne yemek yedim, ne de uyuyabil
Bim. Sonrada müthiş · bir bedbinlik 
çöktü. Kendimi kaptım koyuverdim, 
her gece barlara gidiyor. Sefahet yapı-

muş. 

Gazete yukarda anlattığımız ızahah 

verdikten sonra şu mütaleayı ilave et
mektedir: 

Aşk ne yaşa, ne güzelliğe bakıyor ... 
İnsan severse her şeye katlanıyor. 

guson : 1 iyi yüzmektedir. Biribirlerine saldırı -
~Mösyö Rex. diyor, evet i~imiz bi:.- yorlar. Ferguson Rex'in omuzuna b i -

den bu kıza sahıp olamıyacagımıza go- niyor, genci boğmağa uğraşıyor. O sı
re birimizin vücudü ortadan kalkmalı- rada suları karıştıran kapkara bir c. -
dır. Düelloyu denizde yapalım. Sahil - sim etraflarında dolaşıyor. FerguSQJl 
leroe köpek balıklarının çok olduğu - Rex'i birdenbire koyveriyor. Knranlık
nu biliyorsunuz. Biz denizde ta çırpınmalar oluyor. Ferguson debe!e 
boğuşurken hangimizi kaparlarsa diğeri niyor. Az sonra sesi duyuluyor : 
&ağ kalır ve kıza ebediyen sahip olur. _ Kazandın davayı!.. Köpek batığı 

Rex teklifi kabul ediyor. b ld rd 
Mary odasında iki gencin müt.aleala

rmın neticeşini sabırsızlıkla beklerken 
delikanlılar otomobile atlıyorlar, gece
nin karanlığında sahiie geliyorlar. Ge-

~ • • ... ~ J .. 

ne sessizce soyunuyorlar ve denize atlı-
yorlar. Ferauson, Rex'~ nazaran daha 

ana sa ı ı ... 

Daha birş-eyler söylemek istiyor, f~· 
kat sular nefesini tıkıyor. Sonra biı den 
bire kaybolup gidiyor. 

FenB:_ halde korkan Rex, sü.r'<\tle y ı.i
zeı:e~ karaya çıkıyor ve orada dtişüp 
bayılıyor. 
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Süel l_is_e_le_r_ş-=----a_m__!!!p~iyonası 

Kuleli ile Maltepe liseleri arasında 
yapılan futbol maçı berabere bitti 

Dünkü resmi geçide askeri liselerimizin bütün atletleri, güre,çileri ve boksörleri 
iştirak ettiler, kalabalık bir seyirci kütlesi tarafından hararetle alkışlandılar, 

müsabakalara buırün de devam edilecek 

ZIRAA T BAHİSLERi 

Ruam hastalığı nedir? 

, 

~ygir • besliyenlerin ruam hastalığına karşı çok 
dıkkatlı • davra~malan lazımdır. Zira hastalığın 

tedavı çaresı asırlardanberi bulunamamıştır 

Gazetelerin aon sünlerde mÜfte- tanınması 1 ı 
k 

..__L_ -1!L . yo unu an atayım: 
re en naoer ver~lerıne l'Öre: «Bir R -'--- be · t · · 1_.ı_ • "bar uam Yama yıgır, katır ve eşek 
etrınıevveıo.cn ıti en ruam yokla - gibi tek tırnaL1. h ) h I L--lan . IW ayvan arın asta ı· 
maaına .._., mıttır. Kayteriden la- ğıdır. Gevit aetirenlere geçmez Haı 
tanbula kadar olan bölgedeki tek tır- talığ.m mikrobu bir h b.) -
naldı b lar ··zc1 · ·ı k ayvana u ın· ayvan ıo ~n ıreç_ırı ere ru- ca bu hastalığa ait alametler de ok 
amlı olanlar -:yırd edilecektır. Roman- sürmeden meydana çıkar. Fakat ta. 
ya ve Bulgarııtandan selen göçmen zan eenelerce anr'" b ı· v ha .- unmeye ı ır. 0 

~anları da Tuzlada bu bakımdan takdirde o hayvan belli olmadan haa
aaılam oldukları anlatıldtktan sonra lığı diğer hayvanlara ve insanlar ta 
memlekete ıokulacaktır.» Ned · · Öyl tah · ed . k" b h flr. en sonra beıııızlik, bakım ız· 

. e mm enm ı u a· lık gibi bir sebeple ha an dü kiı -
berlerı okuyup geçmişsinizdir, belki de lunca hasta] k ta danyv ş 

0 

( caba b ed' ) . . 1 mey a vurur. 
8 •• u::ı rı;:n ::o 11~1 dıye bır ıor- işte o zaman hayvanın ateşi rtma-

ıu. ıçın e vn 1f mıştır. ya hatlar. Sık sık nefes alır, burnun-

. . .*._. . dan ıulu bir akıntı sızmaya, d ha on· 
~uam diye ~ttı~nız bu_ yabancı ralan içinde bir takım kabarcıklar pey· 

de~m ~k müthit bir_ haatalıgın Arap- da olarak irinli bir ıu akmaya b lar. 
ça ımüdir. l.anın dogumundan dört Go"zlcrı"nden · · 1' b" k b ·· 1 el · .. - ·-. mn ı ır a ıntı urnuna 
yuz yı evv ınaanların ogrendıgı bu doğru sıza Nih t h · 
hastalık iki bin aeneyi ıeçiyor ki bey- altında bordan. boayc .alyvklanın "1 ~

11 

· · · · ka b" ·· b rak Y ya flf ı er go u ur. 
aıır cınıının ya aını ır lfUD ı ma- Deriıind k_..__ kl ) be-

l 
. ..h. l b" k e 11U11rcı ar ve yara r 

mıştır. şın mu ım o an ır no taıı da lı"rmeg- k d fal kt ll k 
b 

L _ • e, ço e ar aya a topa ı • 
u nayvan hastalıgının aynı zamanda lar faz} l ba ı H · · 1 a atmaya ş ar. ayvan gun· 

msan ara da bulaşır olmasıdır. Büyük d .. '"k .. k · ~!L ı h en gune o ıurere ıfnnasız anır, za-
arpt~. bub"yleüz~n öb"len beygir~~rin ~- yıflar, aersemleşir, mankafa olur, ve 

yısı yuz ın rı ve u arada goçen ın- ··ı .. ,__ o ur. 
aantarın eayııı da binleri bulmuftur. .. l .. 

Ş'rnd" · •L•· b' ed be . b'li Böyle hayvpn ara koyhiler (saka· 
ı ı ıız Jl[l ın aen en rı ı - l ) d 1_ a_L_ - 1 · 

Askeri Liselerin ıporeuJan Dır araoa nen bi lıaatah.. L_ • W:. ha iı ı er1er . ...ulgl ı hır beygir hasta• 

Ask ilk d 
lrikalA r ga IUITfl ınaan • ._ın - 1 ... ad k Dı d 1 

. ert Jileler ıırunıda her sene bü- dafaa eden Maltepeliler· L- r - !ar. Kalı Kuleli, ın Maltepe oyunda reketaiz blıfını hayretle lcarfılayacok .'*' ama ı. mey ana vurmuş odu-
Yiik bir merasimi• ,apılan senelik şam· daki durgunluğu bertaraf ederek ilk ,müessir oldu Buna raiın-ıen yapılan ve diy k . . k" He . . gundan tehhkenın babasıdır. Yazık ki 'l'b· " _ yunda .. .. . ~ ece sınız ı: « r teYI yenen ı· ı.... b'I baz .. .. 
-- dun Şeref ........,... lıoşlandı. baflaymın ortalarma dıığru o mu hucumlar gene neticeyi değişt!M!medl li f b b" b I odı ) ,...nu ı meyen ı koyluler; (salıa-

. Sahaya büyük bir blallalık toplan- savatı temin ettiler. • Oyun 1 • 1 berabere bitti · Mm vl~--C: .~01~ 
11

• çare k~ buam mı » ğı) yı (köklü nezle) ile karıştırarak 
DUştı. Deniz Lf~-' l"_-illrli M lt J1ti taraf ı.;.-.1.1 .. 1. bil uınl la b" · · aa C11Cı soy ıyeyım ı amanıız h ,,._, ...., ........-. a epe, -....- c ar ırı - Kuleli takımı: Bedri, Faruk L"tf d.. k b 1 ok I da ayvanı terletmeie, .ak tutmaya fa-
~eu liseleri pmplyonaya iştirak edi- birlerini kollarken Kuleli takımının Muzaffer, Habip, Fethi Müc~hit ~~ .. uşm~na arfı çare um you kn lan çalışırlar. V~ bu •J.ede iyi olaca· vı>rlardı. göze. çarpan hücumlan arasında sayı dillkadi C ı·ı C A ' ' olen ınaanlann eayııı da pek ço tur. - . 1 H Jb L! (ı-'"kl'" S • r, e ı, el.l, Fazlı. Daha .ki l .. P . 1_. p . gına ınanır ar. a umu -.o u nez· 

P<>rcular resmi ıeçlde çok munta .. fırsatı için yaptıgı gayretler bir netice Malte,'IWıı t k R'f ı yı once arıatea.ı astor le _ ·· · -'-) d 1 b. ıanı bir ""'-", . .. .
1 

. . d J"" a mu: ı at Salahattın . .. .. d h d w 1. b" L_. - muzmın nezıc e ya mz ır a· 
hn.L... . tekilde aUC"uen, weşçı en, vermıyor 1L Necdet Ce .1 M h ' 1 enıtıtU8Wl e ça tan eger ı ır gayta- t b sal .. "ld' w 

--- ve futbolcillerile iştirak etmış- ilk devre her iki tarafın kuvvetli hü- . . ' mı• u terem, Orha~, Ve- rımız olan Kemal Cemil de bu yolda et ve_ urun . Y.~·~. ııoru ıigü halde 
ler, Candan kopan anr. .. 1arıa karşılan- cumlarına rağmen berabere bitti. İkin- ,c.ihı, Hasan, Asım, Muzaffer, Nefi şek- k ba !-1 l dad R h (aakaiı) da bır ıuru alametler daha lllışlarcı.r . ~ , . . _ linde sahaya çıktı. ur n gıııen er arasın ır. uam aı vardır. 

. • Geçit rmrrnnden iOnra kur a cı devrenın başlangıcında soldan hucu- M ın . .. .. talığına bir a~ keşfetmek. için uğraşır· ~t!cesine &öre gweD, ~pe takım• ma geçen Maltepe ilk golünü yaptı. açı oeşiktaştan Husnu idare etti .,,, h t 1 - -L-ı _ L "'"L v l Bu gibi fiipheli vaziyetlerde ve u· aurı Jlil'Ga--....ll ld B .. ...:ıA.. daha f·--t- u Ask,.ri lisıele ınd &en .. a ıg• ya&tuliDU- wc:D ..... em• t Lt _ __ , _ _ ..J_ _ .. _ ... _L -eoouaıaki futbol maçı yapı ı. , u sayAUIU sonra ~gayre e . .., r aras a yapılan aene- Ce "li imdi. yıldö .. .. deyiz mum yo~ ,._,.....,.& lfl ge· 
FutW map oynay~ Kul~li ya~ığı bir hücumla ~ lik futbol maçlarına bugün Şeref fta- Ş :a!ıerimde nunn: ilen·..._.. lecek eeferki yazımda etıafile an1-t.aca• 

... ~Kuleli taJmnmm bücumile baş- raberlıgı temıQ ettL dıWa 4'vam edllec:elrt!r. BıısünJ<ii mil- I _ u ~ ~ 'fe ....., 
-. 1ıı. dakikalnrh bi]rimiyeti kolay- Bu vaziy- kurtulmak ve ne ha - ıaba\<a /;!mlz Lisesi ile Gedikli ara _ ıp ne ıi§ıırsınz • • 

0 

•-ti 
la elde eden Kulell lilt üste hücumlar hasına olursa olsun galebeyi kendi ta- sıllda yapılacaktır. ona uırlardanberı bir çare bulunamo:roıı.r.ı, Kaıtepo Jıaleoini sıkıştırmağa raflarımı çevinnek isteyen iki takım En çok puvan alan takım Askeri IJ- dığı~ı. anlamıf1ınız'.1ır . . Medenıyet a
~ Uzan VlllUflarla kalelerini mü son dakikaya kadar şiddetle çarpllJtı • ııeler Futbol Şampiyonu olacaklır. lemının bu derde şımdıye luıdar bula-

Tutun •taflan llqlıyor 

-.-..-~~;:.:::;;:.~~~;.;;~;._--...;..-.-!111111!11•----=;aıam-=~· ~'!=i>i"P•=tı'i'!'ıi~...;-;,.;.~~.:;;;:;::,._ bildiii tek çare haatalaiın kökünü kör· Yeni mahaul tütün •bfları bır ay 
Lllı maçları: leınek, buna tutulmut olanları meyda- ıonra baflayacektv. E~a qe biJ&. 

na çıbnp öldürmekten ibarettir. ~r~ X.~ .. P.İZ ~~~i tütün-Leviski Beyoğlusporu 
7 -1 mağlôp etti 

Bulıarlar telmik olmaktaP pyade sür'atli bir oyun 
OJnu1orlar. Be1oil~lular huırlıksız olmal~m 

ZUmm fena bir matlibifetl utrayarak çektiler. 

.K 1 11 

1 11 
Bupn bütün düo.y• ru.ma karfl' ~rin aatıfl ya,.ııwwaktır~ ~~~aki u p e r u '- umumi bir 88Vllf ~it bu}un~akt&· tütün fi~ket~~rinden birine me~~~~ bu-

., dır. Bu arada Türkiyede de propaııda han~~ bir ~utehMt•• Samaun tut\lnleri 

k O 
bir ça}ıflDA vardır. Haber-rini okudu· üserincle tıetldbt yapmak üzere ~h· meye ayrıldJlar pmuz ruam yoJr.lamuı itte bu mak· r~izde ~UA~dır. ~y)endiğine 
utla yapalmaktadır. gore bu tırket, memlebtimizd~ bol-* c:a tütün alacalr.tn'. Şirketin adamı bir 

K~ar memnuniyetsizlik 
uyandırdı bazı murahhaslar 

toplantıyı terkettiler 

Şimcli bu butalıiın mahiyetini ve kaç pne bdu ~ fidecektır. 

Gece garısından 
Sonra telgra/hane•I 
/şlemlgen yerler 
Çorluda oturan Sacıt ısmınde bir 

okuyucumuz anlatıyor: 
- Gece yansından bır saat sonra 

te'8rafhaneye gıttım butam vardı, 
~lgrllf ~kece~ acele doktor getır. -
tecektim. Memuru ~ hal ll~ uyan'-
dırdım. 

- Çt?ce yarısından sonra teıaraf 
yoktur, cevabını verdı. Bu ııe 4e -
mekti. Ben çek a~ bır vak'a kar -
şısında bulunmasaydım muracaat e· 
der mi idim? Şimdı ne yapaca,ttm? 

Berek'et versin trenm saati uygfuı 
geldi, refikam• lnnd rıp göturdüm, 
bimıleydi, .hayatı guç. kurtuldu Lüt-
fen bunu yazınız ı 

* Evvela yavnıya uzun ömür v ha-
yatta muvaf~et dihyelim. 
Hid~ye gelillce Telgraf memu· 

rUJlun elinde yapılacak bır fe) ql • 
maınak 14zım. Filhakika muhab~resi 
az QlM bazı yerlerde ı~lgraf rııuha -
bereai bazan gece yansı, buan da 

daha evvel kesilir Zaruret ha nde 
istisnai bir muamele yapm?k m 
kt.in müdür? Onu b lmiyoruz 

• * 
Beledi,. .... ı ilMh Wr doktor 

,........ - ? 
Topkapı Beyazıt Ala mahauıı::~ı• 

inüme8Sıli Münır dün m tbe ...... ,_.y 
~ldı ve tıNıe fU derfiiDi anlat 

- Mahallede evleneC:ek b 
kanlı var. Bu delibftlınin e 
muaıntiesini yapmak vazife& 11 

rıme Alım. Bir çok ~en ta 
dım. ı, rapora kaldı. Tam cum dal\ 
bugütıe kadar .. yanı bq gün ark 
kaya belediye do.ktorlaiuna hasvılıll~i.3 
duın. dok'6rU bulamacbm. 
deydı. Dün gittim, ertesi .pn ..ze;ııaeııll 
mı sö' ledıler, kaym kama b 
dum. Kaymakam ışımın a 
içm haber gönderdi. it e 
gune kaldı. Belkı daha be a 
bu yüzden gidip geleceğim Halb&&kl 
evlenecek delı1tanlının d 
var. Her g_iin ışinden P.C nden ° 
da böylece doktor kapı)anllda 
terse ekm.aini DUJl teının e<fer. e~ ' ~.,-- . 
renm kt:en nuil bflUDaz·· 



8 Sayfa A 

Atlet Besim Para kıymetlerinindişüşii 
KAN KONUŞMAZ! Ölüm lelılikesi piv.asavı altüst etti 

Geçirdi :1 · 3 

.--1 Yazan: Orhan Selim!--------~ , 

'--------- Son Poslanın Edebi tefr~kası: 102 ~---.: «Son Posta» nın spor muharriri, (Bnştarafı 1 inci sayfada) l lzmirde de tüncanlar mütereddi 
Ömer, gayet tabii sordu: - Hocam, dedi.. bu davay.ı sen al- kıymetli dltletimiz Gmer Besim bü- bizimle .en fazla t~cari münaseba~:ı bu- İıımir 1 O (Hususi muhabirimizden).,.... 
- Bu sefer de, ben anlamadım, ne- ma.. yük bir ölüm tehlikesi atlatmıştır. ıBe- lunanlaı:ı, ~şt~ I~ly~ ?lınıik uzere, İzmir İhracatçılar birliğinin para ~ıY'' 

Fransa ve lsvıçredır. 'Isvıçre -parasını 1 . . d" .. " lm · .. betil• 
yi affedeceğim?.. 89 gayet ıtabit : simi kaybctmeyişimiz mes'ut bir tesa- düşürdükten sonra muhtelü memleket-. met ~rını~ uşuru . . esı munaske 1 _ ... 

P ki d _.ıı· d 1-· • • d'' f" · · ·d· verdıklen kararın ıstihsal nunta a aı..-- Yani... - e , cuı, ma em ıu ıstıyorsun.. u un esen ve netıcesı ır. lerle olan klering hesabatı sarsılmaya - li . pi-
y 1 · · ""' B ı B · · b d ,. . .. . . . da heyecanla kar§ılandıgını, .ızmır - anisi 11el. a mıyayım .. ama nıçınr. unu o· esımın aşın an geıçcn haöıse şu- maı:uz kalmıştır . .Bunun duzeltılmesı ı- . ksed Jı berl rd nlıYo-
Şe • . L L -lk' d .. ..w . . ..,. d . b h··k~ t t ed ' ti t yasasına a en a e en a - y, ıstcmıyereK, oe ı e eoy - ısun ogrenemez mıyımr. ur: çın u u ume et ıye şar arını an HAd• a·ıa · · · d k aa-

0.. Balk . . ruz. a ıse, zanne ı ıgın en ço 
temek istemediğin, gizlemek ~ed.i - mer~ an oyunlarına iştirak eden ,zım eôecektır. Bu hususta kararlar ve- ha .. ll"d" 

l T _.._... _ı_d' 1 J 'l' k d *- . } ··ku t' kl §UIDU U ur. ğin, senden başka kimseye eit o mıyan - aoıı, ac ı, an atayım... sporcu ar.ımızın son kafilesi Pir.eden r~ mceye a ar .u;vıçre ıu m: ı e - !Fransada omgın sukutile başlayaıı 
şeyleri, adeta :zorla öylettim eana... V:e meseleyi anlattı. İstanıbula Rumen bandıralı Daçya va- rıng ~esabına para . ~atırmaga karar hadise Holanda, İsviçre, ÇekoslovakY' 

- 'için gizlemek isteyeyim ... ıBen 89 Kamran @ordu: purile &~lmişlerdir. Vapur yolda ~id- ~ermış ve arasında bızun d~ bulu~du- ve nihayet İ.taly.ayı da devaluasyon ka-
yarış beygiri değilim iki hangi hayva - - Peki, benim davayı bırakmamda detli bir lodos fırtınasına tutqlmuş, gubmuz bazı 0.evletler.le kkltaerdıng muna- rarma uyınağa sevketmiştir. Bu suret-

_4d be fa d '\ g· ba k ka l d . . .. . a b' . k b se atını kesmış bulunma ır. l ihra t ta . . . l . l d esaS nın sutbünden dünyaya geı iğim - ne y a var r. ır ş a avu t a ır enızın uzerın e ır cevız a uğu gi- e ca cırının a ış verı~ er e 
ni alakadar etsin ... Seyfi beyie bir tek ışı.. bi sallanmaya başlamıştır. ıFransız frangının düşürülmesi ise en. tutacağı kıymet meselesi büyük bir ınill 
alakam var. Daha doğrusu iki türlü a- Ömer: Bir hayli yorgun olan kafile aza- fazla dünya pamuk piyasalarına tesir küle uğramış bulunuyor. . 
lakam var. Birincisi benim dünyam - -Evet, dedi. Ooğnı .. fakat ne bile- sından bir kısmı kamaralarda sıcaktan etmiştir. Çünkü Fransa başlıca pamuk Şu dakikada ihracatçı tercihan ıs" 
dan ibaşka, :benim dünyama düşman yim ben... bunalmışlar saUantıya w h' h _ ithal eden memleketleraen biridir. Bu- terling, dolar, belga ve markla muarıı.e-

va al - ·'- . '. .. t ragmckn ır a nunla beraber .,..ransız parasının su'ku- lelerini idare etmek me.vkiinde bulun-bir dünyadan olması; :ikincisi, baba - amran d~ünüyor. Düşünclükce mcu ırın guver eye '"I maya ve ~· 
h tt- d :ıı w :ııl ft1 tu cihan para vaziyetinin düzelmesine makla beraber bunlardan da '.korkU-mın ayağını :kesen kazanın müsebbibi kaşları çatı1ıyor, ağzının kenarlarında- a a ora a uyumaga razı o mu'i"ardır. ' . . . . 

h l H hal · el ı· k' · ·1 d · ı · ç k .. h. B ı d B . d d yardım etlerse pamuk tıcaretının de ın- yor. u unınası.. er :ne 4SC, g e ım ı çızgı er erın eşıyor. o mu ım un ar arwıın a csım e var ır. ır;.,,.,f ed •. ı:.-:ı 1 kt ,.ı H İzmir ihracatçıları bu mü .. 1'fil vazi" 
.L· ı_ eldi 11! B . .w k .,.~ eceg1 u.uu o unma auır. a- ~ ... 

Hilminin meselesine .•• Çocuğun ,dede- vır ıAilrara ıg ği euı.. a ık e~ım dıger ar a8aşlarınd.~n .~a~a her verildiğine göre bütün pazarlarda yeti hesaba katarak aralarında verdik'" 
si kimi avukat tutmuş}.. Ömer, ıKamranın yüzüne duran iç ç goz ~vranmış, kaptan koşkunun pamuk rekoltelerinin tesbiti ile uğra _ leri ve .hükfunetimize de bildir.dikleri 

Sdami biraz .düşündü: fortasının bütün aydınlık ve karanlık-, altında bır ~7long bulmuf ve hemen şılmaktadır. Talmıinlere göre bu sene .bir kar.ara tevfikan :26Eylul tar.ilıine Jet 
- Dur bakayım, dedi.. avukatın a·' lannı büyük bir erakla takib !!etmek· uz.an.mıştır. Bır~ sonra da uyuyuver· cihan pamuk ekoltesi geçen yıllardan dar yaptıklan satl§lann son -devaıuas-

dı neydi.?. Vay anasını •.• Dilimin u- .teair. mıştır. daha :fazla olacaktır. iYPO kararından e.vv:elki ku:ı:Iar üzerin-
cunda hir türlü söyleyemiyorum .. de- Kanır.an, derin -ve kabuslu bir uyku- Aradan çok geçmemiş, gece 11 _ 'Kaınôiyo bonasmda den ödenmesini hariçteki müşterileriıı-
min sen ona benur bir .isim eöyledin.. dan uyanıyormuş gibi ısilkindi: 11 buçuk ~nralarında gemi fırtınanın . den talep etmişlerdir. Henüz Av.r:upaU 
neydi). Ha .. huldum .. Kamran.. - Ömer, o_ğlum, dedi . .Avukat da korkunç .bir şiddet iktisap etmesi neti- ~t.anbul Kambiyo borsasında hara. - alıcılaitlan hiç birisi bü hususa dair çe-
Ömer~ adeta bağırdı: ' bir insan ınıdır? ı.Değil midir? ' cesi birdenbire yan t f t . retlı muameleler devam etniektedır. kilen telgraflara cevap vermen:uştir. /\-
- Kamran mı}. 

1 
(Arkası :var) b " A t' . a~a ~ y_a ıv~7ış, Merkez Bankası dün sterlinge 617 alış lınacak cevaplar menfi olursa 1zmir ih-

------------
1 

sı·uı anı yatış ~.e ıcesı .. es~m san a y~- ve 620 satış olmak üzere yeni :fiyat ver- racat~arı evvelce, bu d~ün paralar• 
Sonra kendini toparladı: e ~raber guverte uzerınden dem- mi§tir. Fransız parası bir Türk lirası la yapmış okluk.lan satış1annı icra i~il! 
- Bir çok avukat Kamran ıvar .. her Balkan T ıb haftası ze dogtu kaymıştır: Bu. kayıf pek he- mukabili l'6 'frank, 99 san'tifn ve 67 mi- yüklemeleri Jazımgelen malları yükle-

halde hizirn.kisi değildir.. du•• D bı•t1.l• yecanlı olmuş, Besım hır aralık yere !imden muamele görerek düşük vaziye- miyeceklerdir. Bu suretle beynelmilel 
Said .söze .karıştı: 1\ düşmüş, düşer düşmez sulara gömül· tini muhafaza etmiştir. ttalyan parası piyasada vaziyetimizin mil§külleşeceği 
- Ne malllın} Belkl ele 89 dur. Bir Dördüncü Balkan Tıb haftası dün müş, yarı heline kadar yükselen sula- bir Türk lirası karşılığı 15,06180 liret- söyleniyor. 

sor bakalım.. ih ra mukavemet edememiıı, sürüklenme- ten muame1e gönnüştür. . Asıl mtihim nokta, lıük.iımetimizint 
nı ayete ermiştir. Profesörler bugün T I 

- Olur, hemen yann sorarım.. ğe başlamış, bu esnada "mucize kabi- 1\IIilli tahvillerimiz yüksek jiyatları - zmir ihracatçılarının bu kararlarını 
Yal ova tarik ile Bursaya gidecekler ve t · edi tın' - 'di H ı~•t- hil Selfuni, merak etti; Iinden bir tesadüfle parmaklıklara rast- nı muhafaza etmektedirler. Merkez asVlp P e ıyecegı r. Ur.W\.an 

- Peki, t;ğer avukat .siz.in Kam - memlelcetleine ondan sonra dönecek- lamış ve bütün kuvvetile bunlara sa- Bankası tahvilleri 941 lJnitürk 23,85, kfune~. bu karan tasvip edip :.etm:mek 
tansa ne olacak?. lerdir. rılmıştır. Anadolu mümessil senetleri 46,45 ve ~eVkıınde olmamakla ber.a~r manen 

Öm..... 'Dünkü toplantıda muhtelif yerli ve 8 . . d _ 
1 

Anadolu obligasyonlar da 44 liradan ıhracatçılarımızın tarafını ıltızam edet 
._. b' a ı •• al l 'l A ıraz sonra gernı ogru muştur, k a •1 • • b lda " •• w t belki f d ecne ı otor ar ,!.OZ mış ar ve ı mı B .. k . .. .. muamele görmüşlerdir. ve ·en ı eunı u yo yurumege eş-

- Bilmem, dedi.. . ay a.sı 0 - mevzu1ar üzerinde konuşmuşlc:ırdır. unu mu~ ıp kamaralardakı butun , · vik eylerse o zaman, biraz evvel malı· 
for. Belki davayı üstiino almaz.. yolcular guverteye fırlamıı:ılardır. Çün- Çekoslo\ak parasının kıYJUetı sullerını· · sat.,.,,,,.,k me"kiın' de olan mu"s• Bir nutuk söyleyen Hasan Saka'nın T - rnn ~ 

- O almazsa, başkası alır.. Atatürk balckındaki sözleri ayakta al- kü gemi yana yattı.ğı zaman herkes Prag, 10 (A.A.) - Hükumetçe neş- tahsiller bundan dolayı .ziyav etmtye" 
- Doğru .. mamafih öğrenmek il - kışlanmıştır. ranzalardan yere yuvarlanmış, büfe- redilen bir kararname ile Çekoslovak cekler midir? 

zım... lerde, masalarda ne kadar es, ya, şişe, kuron unun kıymeti yüzde 16 nısbetin- 'Para farklarının yalnız İ7ı:ııır pıyasa· 
Ö 

Beşinci Balkan haftası gelecek sc· 
Ve ertesi günü mer, erkenden kap varsa yere düşüp kırıldığı için ha- de düşürülmüştür. Kuron bundnn böy- sında 300,000 liralık bir zarara sebeP 

ne Atinada toplanacaktır. 31 21 ı 1 -d • · d ı Kamranın hazihanesine damladı. sıl olan müthiş gürültü vapur halkını le , mi igram a tın egerm e o a- olduğu gözönünae tutulursa vaziyetin 
89 yalnızdı .. bir çay bardağının 'kar- Atatür1' ten Gelen Telgraf 1 de'hsete vermistir caktır. müŞkü1atı daha iyi anlaşılır. 

Telgrafınızdan çok mütebassia ol- · · · 
şısında kaşar peyniri simid yemekle dum. Teşekkür ederim. Balkaniı en- Kaptan derhal vapuru olduğu yer· R Ef 
meşguldü. teııektucner arasında dosduk ve berıv de tevkif etmiş. halk teskin edilmiş. omanya ve gamsıan Dış lşlerıı 

Ömeri, büyük lbir gürültü ile karşı- b 1 d d h k , zarar ziyan olmadığı •. tehlike bulun- Bakanlan Anka-v~ya ge!ecekler 
ladl 

·. er iğin gün en güne a a sı ı oıma- :llQ 

S madığı halka anlatıkhktan sonTa va-
sından çok memnunum. ayın üylere 

Ömer, yaylan bozuimuf kanapeye pura tekrar yol verilmiştir. (Baştarafı 1 inci sayfada) viri ziyaret etmi..+ir. İki nazır beynel· muvaffakıyetler diler selamlar yolla- :s ıl" 
otururken .ar.du: Vapurun kaptanı ertesi aabah ge- tantına dahil devletlerin ricalini zi- milel vaziyeti görQ§mil§lerdir. Romen 

- Hocam, bugünlerde yeni ıbir da· rımİımet tnönümlen Gelen Telgraf çirilen ve atlatılan tehlikenin büyük- ~aret maksadile, evvela Belgrada ve nazırı şerefine mükellef bir ziyafet ve-
\ra aldm mı~. lüğünü anlatmış: bilfilıara Prag .ile, Atina ve Ankaraya rilıni.ştir. 

Dördüncü Balkan T ıh Haftasmı 89, hayretle Ömerin yüzüne ıbak • -Tam 30 flerece yana yatrnıştik. gelecektir. Rıomen nazırının bu ziyare- ıBonıanya Kralı Çekoslovakyaya 
ti: memnuniyet'le selamlar ve sayın mu- Eğer bu yatış 35 derece olsaydı, kur- tinin ~umhuriyet bayr~mımıza tesadüf gidecek 

- Bugünlerde ıiki üç yeni dava al-ı Tahhaslann, şah~ım ve ulmumuz hak- tulamazdıkl demiştir. etmesı pelnnuhtemeldir. Bükreş, 10 (A.A.) - Kral Karolun 
Clım, dedi. Neye ısordun>. kmdaki asil duygularına 'hararetle te- Romen 'Nazın.Belgrailda 26 İlkteşrinde Praga gideceği simdi ya· 

_Neye aorduğumu aonra anlarsın şekkür ederim. Emlak :Belgrad, ıo (Hususi) -Romanya Ha n Tesmi bir şekilde teyit edilmeldedir. 
r.ic\ye Nazırı M. Antonesku bu sabah Dış :i,şlerL:Bakanı l\ntonesku Krala refa 

hocam .. ne gibi şeı \er ıbu 'Y...eni dava - " + 8 p 0 ıta • 1 Do./andır,ıcılar.ı Cenevieden Belgrada gelmiş ve istas - kat edecektir. İkinciteşrin başında 
larm.. OD ' yonda Başvekil Stoyadinoviç ile birçok Kral ve Veliaht Tuna üzerinde inşa edi-

Kamran düşündü .. not defterini çı - lıtanbul Gelir ve Para (Ba,ştarafı 1 inci sayfada) 1 iiksek memurlar tarafından karşılan- lec.ek olan 'Romen ·Yugoslav qprüsti-
kardı. Bu. yapraklarının ço'ğu kopmuş ' 1 

1 
tane satılık ev g~zdirmiş ve nihayet •mıştır. M . .ArttoneSku :saraydaki hususi nün temelatma merasiminde .hazır bu-

ve şirketlerden birinin reklam olsun B O R S A S karı koca, Beşiktaşta bir ev beğenip rlefteri imzaladıktan .sonra Stoyadino - lunacaklardır. 
diye müesseselere göndcrdikieri not 10- 10 • 193e ı 1 k · t ı 700 J pazarı etmış e.r. uy~şmuş ar, i- Fransız - Atman ı !FiUstinde a ag 
deftcrle: inden biriydi. ra da pey ~ermışlerdır. •• - sa· ·-

d Türk Devlet Borçlan '! d d f d ~ 
- Son hafta 'İçinde üç ava almı - Llra Ura 1 Fakat emlak komisyoncwu oldu- Hu u u us un e ren umumı g1te1J 

lflM .. birisi, bermutad bir ~anma % rr~ T . .B. J 123.80 ·ıl % DIJlazineJB. 46, 25 ğunu iddia eden adam 700 lirayı aldık- Tehlikeli liir 1nün Sona eriyor 
davası. İkincisi icra ile alakadar bir Df 7 • T B n 21 87S DahW •-••'-- 9S ' ,, .. <ıo ,u • · • ... ~ ... aı ,7S tan sonra bir daha ortada görülme- (Ba§tarafı 1 .inci •Jfada) . (Ba§ ta~ 'l ~~ say.faila) 
şey .. üçüncüsü -gene bofanma ,aavası '°o ı.1 T. B . nıoo.oo mıştır. .. d ~..:ı:ı-es·nı istedikleri hal- ve nıhaYJ?.t verilmesmı .karatla§tırmış ... 

'b' b' d h d w o ... ı.t ıD• ... ;..oUan 1t-.ot ya musaa e 'CUllll• ı tır ·""- il rt · _,_...;,_ · e 
gı ı ır şey.. a a ogrusu.. -,J _...,an ı Bu adamın böyle bir kaç vak' ası de, hükfımet yalnız 10 toplantıya mü- . ..nıa.P greve er paza esı iXUHlllı ış. 

Ömer mera1t4a atıldı-: ' LLra Lira daha olduğu zabıtaya yapılan müraca- -saade etmeg·e ve icabında müdahale i- başlı~~tır. Bu karardan s~, ~~ 
D h d w ? Erıani 97 ,OO\'\ Anadolu Ivell43,70 dra hükumet! tarafından tayın .ed lmiŞ 

- a a ogrusu ·· Bh'u Erzurum 99,SO Anadolu "M 46, 45 atlaı~an anla_şılmıfbr. sin süel kıtaatın takviyesine karar ver- :dlan ~-,_,_ik 1• • .F':ı:~:- ı h _ 
- Bu ıne telaş y.ahuJ. Avukatlıkta Üaküd d .. k · işti' ı.wlA ll\.omı.syonunun ıw>IJ.Ue a 

-11.:._ h L.11· d' ı:.1~ı_ • A So•weleler Eth'lm ar a oturan ımute aıt tqpçu m · r. . . .. • . reket etmesi bekrenmektedir . 
.. ~. eyecanı D'l 1 e ı' u:~ettll'. - "" zabitlerinden Pertev :de, ayni 11ekild& "ümanıte gazeteaı hükumetı sok zaaf Fillstinde'k. unii . r • 
vub.t ..decliğin doktor :ribi olmalı .. ica- Ura ttt. Ura dolandırılmıftrr P.ertev de bir ev:heğen göstermekle itham ediyor. · · A ı ~ ~ ·~ t İl' 
beden y.erdc, ırol icabı teta,Janmalı, ı ~· :· ::.· ~~:: eum:~rn,•1 2!·~ miş pazarlık e~mi• takric muamelesi l3lum'un a.rganı olan Popüler gaze- mb esıkmaıyast ı mB 1· e ço'U': ıyı ~,. ~ıe' 
'- 3 1 • • ,., • - fik K .. . tl . h .. k. t· ıra ış ır. u ne ıce, ıll.lcaz <IUlLU ı neyecamanmaıı. , , Namı ıo,oo TerkM 14,7:> l _ '- .. . ..... 1.. tesı mutte ı omunıs erı u ume ın . 

B O .90,501 .... ""~nto 1 •• 25 
yaJ>ı m~ uzme tapuya goturu uyor- ' h k . ,,_ :J-h . d -'!ar.ki Erdun emirinin tavassutları netı-

ÖmCT, yalvardı adeta: . MerU. . . ,, A ~- il 'b' b' da' . .. .. "l. hattı are etme ~arşı U'i:l a zıya e an- ~ . . . 
Çrvı rn muş ~ı ı ır noter ıreeıne goturu • 1 nn...+ • davet edi ces.inde elde edilmi§tir. 

- Şu Uçünoü dav.anm ne olduğunu ~ .. ·· B d h' h ed' ay.ış o._.erınege yar. 
ltr L ,.. mu~tur. ura a ır ors sen ı :tan- nı·g·er gazeteler de L::ı..r·-etin hattı riz.> .diyor. 

anlat kuzum .. derslerinden sonra isti- 1· '"'· L. lçlı d 1 p d ıu.uı.Ull.l 
.t..terin 620,00 \\ Lire\ ıs 0193 zim e i miş ve erteve <<tapu» iye hareketini tenkit etmektedirler. llükiımetin Jle§rettjği ;tebliğde .deni-

fade ederim .. bir çocu1t mesde9i var r. Franıı 16,9425 DOiar 0,7912 ~erilerek 850 lirası ,alınmıştır. Metz'de ,çıkan Messin gazetesi de: liyor ki: ıiliükfunet, umumi intizamı te-
mı bu üçüncü davada.. bu dava için t!:-----·--NAKİ--T----- Fındıklıda oturan inhisarlar gece ~Yanı başımızda, nizamı .nünıune ol- min ile ve bu intizama kat'i_yyen Jıalel 
sana müracaat ed~n Şakir lbey mi~· Bir

1 

- .ICIJ. bekçisi Hasan ile Hay_ri iMllinde b iri· mağa değer bir Almanya görüyoruz. getirtmemekle mü_kelleftir. Bilhas&a hU 
mütekaid ... Eski gelini evlendiği için 20 F . Franıı 118,00 ı Mart :C,~ nin de bu şı:kilde dolandırıldığı anla- Fransız kalmak istiyoruz. Fakat ihtilal- dut boy1arında, bınaenaleylı .clemokra-
toru~ nu ,geri almak istiy.or.. ı DOiar 123·00 20 'Drahınl 23.00 şılmıştır. Bunlar da istida ile müddei- ci bir Fransa içinde d~ğil Böyle olmak- si ı:ejimine :v.eyahut memle.~etimize ha: 

89 hayretle sor.du~ 2~ ~~~Un ~~:: 1 • :: :;; 

23•'.JJ umumiliğe müracaat etmişlerdir. Tah· tansa tekrar Alman olmağı tercih ede- .sun olan propagandaya musaade ~de 
- Ner.den biliyorsun?.. 16100 

-· .. ···--···· ... •••••••• ... ·······--·--···· .. __. mez • ıı------:::--7--::------ll kikata devam edilmektedir. h ..... ~Inmu::lardır . .Askeri ~fi.er nıanevra- ······~······~~··"• ...................................... .. 
- Demek,, sana müracaat etti.. Boraa Daıında pa.'$ ·--.- • • 'S"' • lerdir. Duşman ve don orduların :rou-
- Ne -01acaki. Ne var f.ahu} .. Şim· L.ıt. L.lt Kahraman Ordunun larJ mahal~n?e takip e<iece'k1erdir. ~- harebe 'tatbikatı hakiki muharebeden 

.... dl l'onstye 1 Mftbadll - oo oo J nevralara ıc:.tırak edecek ıkuv.vetlerimız f ks 1 -'-tı dj ben de mer.ak.a düştüm bak.. ' nAe DVn. ' %Dilr 'lfl'lJflelJraları aske • · '"'!t }a d" d t ta f ar ız O aC«.A r, 
ıa&. ııenest oo,oo oa,rı , .. oo,oo rı .nızam uşman ve os ra ı lM 1 be .g·· .. akşamı 

Ömer düsündii. Sonra .kanapenin 1901 ..- ıos,ool Alt.m 1030 ' (Bqtarafı 1 inci sıaşfaü) temsilen .iki kısma ayrılacaklardır. Kıt'- b't~v.ra ar ~~~ ....... kun~ nda 
ıiistünden kaik.arak~9 .uıı ~sına uııı 1 97,oo, Mec1dt1• 00 ~ iManevralan takip ~in ordunun yük- alar.ımızdanekırmızılar dost or.dızyı.ı,.ma1~~ ~ d . un;ıa-
·~klaştı: ı sek kumandanları §ehrimize gelmeğe vi taraf düşman ord~ıı ~ .edecek- .ı:aJmr. uzur resmı 11 



11 Birincitefrin 
.SON POSTA. 

OSMANLI SARAYINDA KADIN ELLE1U 
9 - Gülfem Hatun 

[ __ Hı_ik_ag_.___;..l _______ A __ t_h_ı_rs_ı_zı _______ J 
Yazan: Kadir Can Kaflı 

Yazan: Ragıp Şevki Kasabanın dışarısındaki çayırlıkta 1 nun sırtına bindikten sonra çok uzaıc.. 
büyük bir kalabalık vardı. Civardaki laı a gidecekti. Onun sırtımla bağrı.QI 

h • k J"' d b b• . k d k • k bit bütün köy ve kasabalardan buraya a- rüzgarlara vererek yıldırım gıbi gitd-Güze) hasekinin an u a e aşı ır aç a ı a sonra kın akın at meraklıları gelmişler, yarı~ı ğini dlişündükce şimdiden sc.rhoş olu. 

·ı k J • • d • k h } J d •• t.. seyre hazırlanıyorlardı. yordu. 
ktllÇ darbesi ) e aD ar IÇJD e lpe 8 1 ara UŞ U Atlar birer birer meydana çıkıyorlar-

553 l d K nuni Süleyman alt- mağ başlamıştı. Fakat camiin inşa mas- lü bir sedirde oturuyor, sevgili haseki- dı.Kara gözlü, çevik ve ince bir delikan-
1 yı ınb at - ah lde gönlünü~ bÜ- 1afını bir türlü tam olarak bulamıyor- si Gülfem Hatunu bekliyo.rdu. lı hepsinden daha dikkatle bakıyoıdu. 

mıs va~ına as ıgı a , __ ..ı h k'l da a··ı Ka lı . . do'"rdu"ncü hase-
... J ·~ r·. . uh faza ediyor Top- du.Hele sarayua, ase ı er arasm u pı açı p ta ıçerı Yanındaki orta yaşlı bir adama: 

tun genç ıgını muhat odala~ında femin cami yaptırdığı şayi olunca, aley- kinin girdiğini görünce kaşlarını ça~ı: - İşte ... Yıldırımı görüyoc musun? 
kapı sarayının m eşem ' b" b"t" "dd tl nd' Gü:l' f ed ., Niçin gelmedi., _ .. :ı. 1 . 1 pencere- hindeki hava us u un şı e e ı. - em ner e ... ğruld · Odur işte ... 
Bogaı.ın guzelllrA erme a~ı ~n. .· G'"lfem Hatun camii tammlamk i - Hasta mı?. diyerek yerinden do- u. Dedi. 
ı .. ·· de ·irin ve musıkının sekı me u klar cuna 
er onun • şı .h tl ·nı· bek çin elinde para kalmayınca, hasekilere Dördüncü Haseki aya mın u _ Gördüm ... 

.J-t--a·k o"mru··nu"n nı aye enmesı k b . t' d kaldı F 1.-.-- k ld' .. tu" Sonra Pa..ı; .... _ Mehm d' 
UC&JCU •• f . . "hti- başvurma mec urıye ın e . a - ~ra ge ı, yer op · ~ Bu delikanlı Filiz et ıye anı-
liyc>rdu. Hudutlar, Turk .za er!n~ ~'k k t hiç biri ona ödünç para vermek is- hın oturduğu sedirin yanına diz çöktü: lırdı. 
pmı ile alabildiğine genışlemıştı. ~nt ta · or dirsek çeviriyorlardı. - Şevketli Hünkarım, dedi. Gülfem Heyecanla başlıyan yarış heyecanla 
Cııar Leh ve Alman topraklarında a emıy ' H il 'f .. k ak ile bana , atun · tı atınızı uç ese çe bitti ve al bir at olan Yıldırım gene bi-
koşturuyorlar Akdeniz Barbarosla - * ded' , ~attı. ı. rinciliği bırakmadı. 
rın, Turgut Reislerin leventlerine çeve- Bir gece sarayda Padişahın k~y.nuna , Kanuni hiddetle solurken dördüncü Kara Alinin Memiş Yıldırımın gözle-
liıngah oluyordu. Mısır, Tunus, Ceza- girme nöbeti Gü~em Hatunda idı. ~~- Haseki masum Gülfem ~akkında o~- rinden öpüyor ve terini kurutmak için 
yir ve Fas, payitahttan millerce uza~- kat güzel hasekı yan~ ~ camı_~n dık iftiralarda, bulunmaga, onun bu uç aşağı yukarı gezdiriyordu. 
ta olduğu halde, Osman oğullarının bı- üzüntüsile mükedderdi. Dairesınde sus ,kese altını dışanda bir başkasına ve - Filiz Mehmet bu güzel ata, yüz bir 
rer küçük vilayetleri halinde idare e- lenitken gözleri dalıyor... ~ç~arı tara - receğini, ttklifi kendisine bizzat Ha - yıla mahkum bir adamın güzel bir ka -
diliyordu. nırken mütemadiyen duş~uyo:au_.. .. tunun yaptığını söyledi. dına baktığı gibi bakıyordu. * ·· .. Padişahtan para istemegı hır t~lu Koca Osmanlı İmparatorluğunun ye- Yıldırımın merak verici bir hikayesi 

O yıl Kanuni yeis içinde idi. Omnı - havsalasına sığdıramıyordu. Hasekiler- gine hükümdarı bir kadın tarafından vardı: 
nün dörtte birini dolduran işvebaz ka- den de artık ümidini kesm~ti. ~ami 1 ' aldatılrnayı bir türlü kabul etmiyor, Kara Alinin Memiş üç yıl önce De -
rısı Hurrem Sultanı kaybetmişti. Se • yarı kalmış, etraftan aleyhınde sozı:r ,dördüncü hasekiye dikkaUe bakıyor - reli çiftliğinde yan~ma olarak çalıştı-
ferleroe cenklerde, akınlarda gözünden söylenıneğe, istihzaya maruz kalmaga ,du. ğı sırada bu at henüz üç y~ında bir 
bir türlll uzaklaşmayan Hurrem Sul - başlamıştı. .. Nihayet haseki sözlerini bitirince : taydı. Ayağı şişmiş, haftalarla yapılan 
tana : Gülfem Hatun bir gül gib~ koku, g~- - Koynuma girmek mazhariyetini tedaviye rağmen geçmemişti. Hatta o 
Surei velleyl okurdum diin nema:a zellik ve taravet içinde Padiş~hı~ daı- satan böyle bir kadından vefa olmaz! .. kadar ki artık zavallı hayvan yerinden 

şaında resine gitmek üzere kendi daıre.~ın~en diye bağır.arak yerinden doğruldu ve bile kalkamaz olmuştu. 
Zülfün andım dilberin n~::ıbil:e:!: çıkarken, dördüncü Haseki ile yuzyuze ,kapıya doğru yürüdü : Çiftliğin kfilıyası artık ondan ümidi 

geldi. _ , - Kim var orada ? . kesmişti. Bir sabah ırgad bqıya: 
Dördüncü haseki onun gamlı oldu~: İçeriye derhal iki ağa girdi. Kanuni - Şunun kafasına bir kurşun sık da 

nu görmüştü. Gülfem Hat~a d~rdmı hiddetten sapsan kesilmiş bir halde atıver. 
sorunca, Kanuninin dilber gozdesı boy- haykırdı : Demişti. 
nunu ·bükerek : - Tez, GüUeın Hatunun başı vurul- Memiş, kahyaya yalvarmış, hatta ta-

- Ne olsun, dedi. Camiim yanda kal- sun!... yın derisi kaç para tutpcaksa onu da 
dı. Bir türlü ödünç para bulamıyorum. . Birkaç dakika sonra Gülfem Hatu - gündeliklerile ödemişti. 

diyecek kadar Aşıktı. . 

* * • 
Gece yarısı olmuştu. Filiz Mehmet ifa 

vinden çrktı. Etrafta, yıldızların serpti• 
hafif bir aydınlık vardı. 

Duvar diplerinden yürüyerek Memla 
şin evine gitti. Mandalını kaldırWe 
pencerenin tahta kapaklarından biri • 
ni çekince ikisi birden açıldı. Canu dl 
itti ve hızlı bir göz attıktan sonra blll 
gölge gibi içeri kaydı. Odayı ve ali1ll 
ezber biliyordu. Dosdoğru Yıldırınua 
yanına gitti. Kapının sürgüsün kaldl»t 
dı. Tam atı çözeceği sırada arkasmcfl 
bir tıkırtı oldu. Kamasını çekti ve ır. 
nara sindi. 

Karanlıkta Fatmanın sesini tanıdı: 
- İyi bağla! Halka şuracıkta... ı.

iskemle ... 
Karaltılar iyice seçilemiyordu . .Filli 

Mehmet kendi kendine düşündü: 
- Memi.şin uyuyup uyumadığılll 

bakmadım ama, iyi olmadı. Allah Veıl 
de beni görmeseler!. .. 

Fısıltılar kesildi ve karaltılar gitü. 
Filiz Mehmet ahırın kapısını açtı 1111 

içerisi biraz aydınlandı. 
Artık atı çözmekle uğraşmıyacak • 

yularını kesecekti. 
Geriye döndüğü zaman gözleri ~ 

leri hayretle büyüdü, ağzı açık kaldi. 
Çünkü bir adam tavandan aşağı sarkaı& 
bir ipin ucunda çırpınıyordu. Boşlukta 
kalan ayakları kıvrılıp duruyordu. 

Bir adam, asılmıştı. 
Bu Kara Alinin Memişti. 
Bir ata bir de ona baktı, atı ne zamaD 

olsa çalabilirdi, fakat bu adamı kurta1.ı1 
mak için hemen ipi kesmek gerekti. 

Şimdi bu matem içinde saraydan hiç 
çıkmıyor, akşamları İstanbul üz:ri~.e 
farkın o gamlı ve hüzünlü karanlıgı ço
k.erken, büyük şamdanlarla aydınlanan 
Yaldızlı ve diba döşeli odalarda yaslı 
şarkılar dinliyor, güzel nedimelerine 
liirler okutuyordu. 

Kanuni yalnız büyük bir hükümda~ 
değildi. Hassas bir kalbi, ince zevklerı 
~ vardı. (Muhibbi) mahlası ile yaz~ı
gı Şiirlerde daima Allahın yarattıgı 

Şevketlıi Hünkardan da isteyemiyo - nun dairesine dalan birkaç bo~~c.ı, Memişin evine araba üstünde getiri-
rum! dedi. yatağında uzanan zavallı hasekıyı bır len tay beş altı ay .. ----------------------------. 

Dördüncü Haseki kurnazdı. Gülfem ,çekişte odanın ortası~a aldıl~r'. B.~r :ı sonra sahibini sır
Hatunu gözden düşürmek için ne yap- kolunu kaptı, ikinci bır ~l belını ~ukt~, tına alarak rüz -
mak lazımsa yapmıştı. Fakat şimdiye diz çöktürdü. Bir anda ın.e~ kesk~n b~r gar gibi gidiyor -

Elindeki ~ • 
mayla bir vuruş • 
ta ipi kesti ve~ 
rnişi kucaklıya • 
rak yere indirdi. 

Yarmki nushamızda : 

.. ' .. 
guzeı mahluklar için, duygularını soy-

kadar hiç bir muvaffakıyet elde ede - kılınç, güzel ve saf .. hasekın~n h.a~ıkula- du. 
memişti. de, lepiska saçlı, gul yapragı gıbı yem- j Uzak ve yakın 

Muhterem Mösyö 
Gandlnot İçeriye koştu. 

lerdi. İkide birde Hurrem Sultanı ha
tırlar : 

Safdil rakibinin sırrını elde edince .be ve taze kulaklı başını, beyaz govde- nerede yarış var-
' derhal aklına taze bir hile geld_i : . _. sinden ayırdı. _ ; sa oraya götürü -

Çeviren : Faik Bercmen Orada Fatmayla 
Kara Abd'yi ku • 

Saıuna kim dünyada ben sensiz karar 
etsem gerek 

_ i.tzülme dedi. Ben sana ıstedıgın Yaşadı.kça Allaha sıgınan ve Allah lüyor, her zaman 
parayı bulu~m. ~a bi: §8:~1~:·· için Padişahın bir ~ecelik sevgisini red- birinciliği kazanıyordu. . l dü. . 

cak kucağa gar • 

Gitme ey canım, gidersen ahü zar etsem 
gerek 

Gülfem Hatun sevınçle dorduncu ha- ,deden saray~ .bu dindar ve .~as~ .ka- Kara Alinin Memiş zengın olmuştu. .M~ ~e kalkmış,. onun yanına gelf 
k . ·n ellerini tuttu: dını, kanlar ıçınde, başsız govdesıle sa- Yıldırıma göz kovanlar pek çoktu ve mıştı. Fıliz Mehmedın kama nı kapW 

derdi. Coştukça da : 
se mı . k h l 1 .. ~ 

_ Ne dersen yaparım. Söyle, dedi. baha kadar odanın ıpe a ı arı uze - bunun için Memiş onun bulunduğu ye- ve: . . 

Çare olmadı Jebbin öpmeğe can geldi 
Iebbe 

D'. a·· ü Haseki : rinde kaldı. rin yanındaki odada yatıyor, yattığı - Senı kaltak sem ... Al s na ... 
orB un; ceki nöbeti bana verirsen... Kanuni ertesi sabah Gülfem Hatu - yerden atı görebiliyordu. Büyük bir pa- Diye homurdanarak ~enç kadı~ 

'ty lrluhibbi içelim aşkına gel bari 
kadeh 

. - .. u .. ~. tamamladı. ,nun kendi koynuna girm~k mazhari - rayla satın almak isteyenler olmuş, bu- göğsüne sapladı, kanlar içmde yere se• 
dıye sozunu . G" . . t - .. - d' F k t · a· 

Gülfem Hatun durdu, düş~diı. o- ~etini nıçı~ s~t ıgını og~en. ı'. ~ a ış na da razı olmamıştı. ı. . . . 

diye mütevekkil iki mısra ile kendisini 
bırakıp koyverirdi. 

.. .. .. .. d zarif minarelerı, yuvar- ,ışten geçmıştı. Allahın ısmını hır ma- Filiz Mehmet yarış yerinden ayılır- Kara Abdı kapıdan fırladı. Bıraz ı* 
zunun onun e ·· d 1 · · · · d .. .. 'd k' - b ·1 t a atladı ve döıl 

k k • kubbelerile Usküdar a {ı ,budun ınce mmaresın en yeryuzune ken kendi kendine kararını verdi: rı e ı agaca ag ı a ın 
la urşunı · 1 k · t b h kin' 1 kl t . 1 . t' Birdenbire sevınç e: yayma ıs eyen u masum ase ın _ Çalmaktan başka çare yok ... Eğer na uza aş ı. . 
camı ~e ?'1~ :· diye bağırdı. arkasından günlerce ağladı. Yarıda ka- bunu yapamazsam bana da adam deme- Memiş ahıra döndü. Yıldırım~ ~~dl .. ltanuru güzele karşı büyük bir zaaf 

gosterirdi. Sarayı Macar ovalarından, 
.l{arpatlardan Alınan şehirlerinden, 
aUs steplerinden getirilmiş yüzlerce 
genç ve taze kızla doluydu. Hele ge
celeri aydınlık odalarda karşıs~nda ~l 
Pençe divan durup bekliyen carıyelerı· 

~ kerırdımki·:·ka sonra Gülfem Hatun ,lan Üsküdardaki camii Mimar Sinana . 1 r ve kaçanın arkasından yıldırım gıbı gıt-
Bır aç a .. . .. sın e . . . . 

1. d .. kese altınla dairesine doner- bızzat yaptırdı ve Gülfem Hatunun • • • tı . 
e ın e uç üın1 1 · d dı · · d · M k d"' d"ncü Haseki Padişahın yanı- mezar taşına şu c e en yaz ır : Filiz Mehmetle Kara Alinin Memiş Beş on dakika sonra gerı onen t-

en, . ?r ~ cSahibetülhayrat Şehiqei Saide Gül- miş göğsünden vurularak ölen Kara AS. 
na gırıyor u. .. f Hat dost olmuşlardı. Memişin genç ve kıv- d' . 'T .... d F tm a at-

Kanuni atlas, ateşi al yastıklarla sus- am un• rak karısı Fatma öteki odada yufka a - ınm o usu~~ Meehrna edanıdn .. yda~ın 

ne karşı en büyük şefakati gösterir : ' 8 a D •O il 
- «Ben otururken serünazımm kar- • • . 

Şırnda ayakta durması layık mıdır?• !...-------..------81 

derdi. BugUnkü Program 

* İSTANBUL 

kanuninin Hurrem Sultandan boş öt1e Neşriyatı: 
kalan gönlünü imdi Gülfem Hatun dol 12,30: PlWa Türk musUdsl, 12,ao: Ha-

d ş d" b"'tun" toplan- v-... •a, 13,05: Plltla hafif mtlzlk. 13,25: Muh-urmustu. Gece gün uz u ~ 
lılarıncİa Hünkar güzel hasekisini ya - telif plAJc netrlY&tı. 
hından eksik etme:zrli. Buna mukabil Akfam Neşrl7atı: 
her gece Padişahın koynuna g'frmek 18.30: çay saati, dam muslkllL 19.30: Dr. \ 
Vazifesi nöbetle hasekileri arasında tak Htıaeyln Kenan tarafından konferans. 20 : 
Ri- . . • yoseyyen ve arkadqlan tarafından Törk 1 
uuu edılmıştı. - 30 Türk -""1.1 he-tt tarahn -

K • 1 tmış dokuz yaşına ragmen mualk1Sl· 20. : mUO&&& ,, w 

h·ı·an~ı a d'lbe hasekilerinin dan Türk musltısl. 21: Pllkla •lolar. 21.30: 
a a dınç ve genç, ı r .. 

Sevgileri ile mağrurdu. Bi~assa G~l : orkest.ra. 
fern Hatuna karşı büyük bır meclubı- 1 _ srams: Bayram üvertür. ı - Neybal: 

)'et gösteriyordu. . . Hazin .ala. 3 - Burutner : 7 el Senfoniden 
Son günlerini yaşadığını bılir : Ştertzo. 4 - Brutner: 8 ci Senfoniden Epl-

'1adei vasleyledi ~nJdm hiıe dnanı • ~t. 5 _ şut: İçli kutla. 6 - Lehar: Şehza
nuz 

de operetinden parçalar. 7 - Rus romanalan. 
~ eeıı Wr dem tevakkuf eyle aım;:.. 22.30: Ajana haberleri. 

canı · Yarınki Pnpam 

derdi . . IBTANllUL 
.. · .... ün gözlerının, 

Gulfem Hatun, yuzun ' . b' ötte H~rlyatı: 
'\'Ücudunun güzelliği kadar zengm d ır 12,30: Pllkla Türk mualkls1. 12,50: ısan-
din sahibiydi. Allaha karşı. he~hl:~ dis. 13,05: Plakla baflf müzik. 13,25: Muh-
herkesten tv1k sevgi beslerdı. Sa telif pl&k neşriyatı. 

~- ·· rinde na -odasında ipek seccadeler uze .. .. .. AllPJD NetriJ&&ı: 
w tül başortusu 

lllaz kılar, başına attı~ı. . .. !erini 18.30: çay saati, dana mu.slt1&1. 19.30: ı. 
!Jindeki kehriba tesbıhi ıle gozl Qallb tarafından blklye. 20: Rlfa' ve arka-

• . .. üne dua ar e- . 
ıapayarak Kanunının omr dafları ta.rafından Türk muslldal. 20.30: ve-
derdi. kal- dia RJZa ve arkadaşları tarafından Türk mu-

Dininin manevi kudretine karş\rem alk1s1- 21: soıo plA.klar. :u.30: Orkestra. 22.30: 

'hinde büyük bir huşu taşıyan .Gu tır Ajana baberled. 
b. camı yap -

liatun, o yıl Üsküdarda ır 

ı tı. Sonra Filız e on u: 
••••••••••••• ... ııııı.. çarken, Memi.ş, Yıldırımın yarış arını - Nasıl oldu da yetişebildin? 

anlatır, Mehmet de hayran hayran din-

PASLANMAZ 
H•san Tıra9 8ıç•i• 

Bir dakikada tıraş eder. Ne sa
bun, ne de fırçaya ihtiyaç vardır. 
Katiyen paslanmaz. Alameti fa -
rika ile ihtira beratı vardır. Ne 
İngilizler, ne Fransızlar, ne de 
Amerikalılar, ne de bütün dünya 
aynını yapamaz. Hasan tıraş ma
kinasile Hasan tıraş sabunu ve 
tıraş kremi, tıraş kolonyası, tır~ 
pudrası birer şaheserdir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız; israr 
ediniz. Hasan deposu : Ankara, 
İstanbul, Beyoğlu. 

lerdi. Fakat bir taraftan da içeriden sür- - Ben atı çalmak için gelmiştım. Fae 
gülü, her tarafı kapalı olan ahırı göz - kat kısmet değilmiş ... Eh, ne zaman ol• 
den geçirir, oraya dışarıdan girmenin sa yaparım bu işi.·· 
mümkün olmadığını görürdü. Memiş onun bu kadar açık konuş • 

Fatma odaya gitdikçe Filiz Mehmede masından hoşlanmıştı. Atın yula mı • 
göz süzüyor, fakat delikanlı oralarda zattı: 
olmuyordu. Yalnız genç kadının bu hali - Hayatımı kurtardın. Al, seniıı ol-

1 onun hakkında köyde fısıldanın lifla - sun. 
rın boş olmadığını gösteriyordu. Söy - Dedi. 
lendiğine göre Fatma ile yukan köyden Filiz Mehmet de Memişln cömertli 

gı··ne, yı·gı··+,;~ ... e hayrandı. Kara Abdi arasında bir şeyler geçiyor- MU.Eı.Y& 
muş. Başını salladı. 

O gün de yarış olmuş ve Memiş çok Yuları itti ve arkadaşının omuz 

l yorulmuştu. Filiz Mehmet onun yor - elile vurdlt: 
gun olduğunu bildiği halde geç vakte - Hayır ... O şimdi benden~~~ 
kadar ayrılmamış, bir defa uyuduktan lazım. Çünkü burada iki insan oldur 
sonra kolay kolay uyanamıyacağını dü- dün ... 
şünmüştü. Giderken de kapı yanındaki Kucaklaştılar. 
pencerenin mandalını yavaşça kaldın- Memiş atına bindi ve gecenin sessı.t 
vermiş, dışarıdan çekilince açılacak bir liğinde nallarından kıvılcımlar çıkar-Wıf: 
hale koymuştu. rak uzalklaştL 

Tam zamanıydı . Filiz Mehmet onun arkasından ba 
Bu gece artık Yıldırımı çalacak, o - ve derin derin içini çekti. 

Kadıköy Yakıtlar Dlrekt6r1UIU lllnları 

Üsküdar Nuhlnıyu.u Seyit Ahm~t deresinde 20 bin m2 tarla. 
Beylerbeyi Abdullall ai• M. Recim Aia S. Tarla. 

Anadolukayajı umur yerinde 1000 m2 tarla. 
Yukarıda mevki ve cimi yazdı vakıf yerler üç ıene müddetle kiraya~ 

rilmek üzere artırmaya çıkanlmıtbr. isteklilerin ihale günü olan 22/lvrJ 
936 Pertembe ıünü saat 15 de Kadıköy Vakıflar müdürlüiüne ~ 
lan. (2081) 
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CiBALI ZiNDANLARI 
Son Posta'nm zabıta romam: 96 ---

- Çabuk, git. Şu, Haramzadeyi bul 
Cla al gel. 

Diye mırıldandı. 
Aradan çok geçmeden, odadan içe

ri sessizce bir çocuk kaycfı. Gülüm -
seyerek evvela Hüsnü beyin, sonra 
Hakkı çavuşun yüzüne baktı. 

saat sonra, gelir; bu işi becerdiğimi 
haber veririm. 

- Dur .. daha bitmedi. Şayet Foti 
sana sorarsa.. bu mektubu kim verdi, 
derse, ne dersin? .. 

SON POSTA 

ittihatçılar Devrinde 

ftlilJHA EFET Or 
Nitf.ı doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'? 

Son Postanın siyut tefrikası : - 80 - Yazan: Ziya Şllsir 
Fakat, bir kısım Şamlıların sinirleri de fena halde gerilmişti. Ve bu sinir 
gerginliğinin mühim sebeplerin~en ?iri de; bazı ( Suriye. s~y~seticleri ) nİD 

maharetle idare ettıklerı propagandanın eserı ıdı • 

i 
'1 

- O çocuk bu mu, Hakkı çavuş?.. 
- Evet efendim. 
- Hakikaten, çok zeki bir çocuk ... 

Gel bakayım yanıma oğlum. 

- Ne diyeceğim? .. Ayvansaray çar· 
şısında bir adam verdi. Verdikten son• 
rada, Balat tarafına gitti, derim. 

- Aferin sana, oğlum ... Bir şey da
ha aklında kalsın. F otiden ayrıldıktan 
sonra, sakın doğruca buraya gelme. 

Fakat, küuünün .karşısında dimdik Fakaaaat .. ıbu meselenin böylece hi-1 (Şam) da vukua gelen bu müessif 
duran adam, Şam ulemaları arasında tam bulduğu dakika.dan itibaren, çok hadisenin, (Babıali) yi ve (ltt.ihad-'f e· 
parmakla gösterilen, meşhur (Şeyh acı bir hakikat başlamıştı. (Suriye si- rakki Merkezi Umumisi) ni heyecaıt 
Salih Tunusi) idi. yasetcileri), hükumeti ve cemiyeti ve telaşa düşürmesinden iki gün eoo· 

Çocuk, gayet tabii bir soğukkanlı -
lıkla Hüsnü beye yaklaştı. Samimi bir 
tebessümle yüzüne baktı. 

- Senin adın ne oğlum?. 
- Adımı bilmiyorum. Amma bana, 

{Haramzade) diyorlar. 
- Haramzade, ne demek? .. 
- Vallahi, onu da bilmiyorum. Ga-

liba, benim gibi anası babası olmıyan -
lara, öyle derlermiş. 

- Amma .. sana .. bizim Hakkı ça-
vuş baba gibi bakıyormuş. 

- Allah razı olsun. 

- Efendi amca 1.. Ben o kadar bu
dala mıyım. Hakkı çavuş bana kaç de
fa tenhih etti. Böyle bir şey oldu mu, 
evvela şurada burada dolaşırım. Son -
ra, karakolun bahçe kapısından uaulla
cık dalarım. 

- Hadi bakalım. Eğer bu işi de be
cerebilirsen. 

Hüsnü bey, sözlerini lkmal ede • 
memişti. Haramzade, bir anda gölge 
gibi sessizce ortadan silinivermişti. 

Hüsnü bey, Hakkı çavuşun yüzüne 
dikkatle bakarak: 

Şeyh Reşid, Şeyh Salihin suallerine böylece bir imtihandan geçirdikten ra, İstanbulda da aynı derecede uıii • 
cevab vermeye çalışırken işe, biri da- sonra; karşılarında acz ve zaaf ile bo- him bir vak'a husule gelmif: hem sa· 
ha müdahale etmişti. Bu da, gene Şa - yun eğen bu kuvvetlerin, artık birer bıalide, hem de cemiyet merkezlerin· 
mm meşhur ulemasından (Şeyh Ab - (heyula) dan ibaret olduğunu anla - de büyük bir sarsıntıya ıebebiyet -ver 
dülka.dir Hatib) idi. Bu adam da, orta- mışlardı. Ve o akşam yaptıkları bir iç- mişti. 
ya atılınca artık. Şeyh Reşid yelkenle - timada: T eşrinisaninin 9 uncu cumarte5~ 
ri suya indirmişti. - Eh .. artık vakit gelmi,tir. Büyük günü idi. Galatasarayda, (Mektebı 

işte 0 zaman, korkunç bir hadise bir emniyet ve itimad ile, istiklali ga - Sultani) bahçesinde intihab · lerile 
başgöstermişti ... Binlerce halk yerle - yemize doğru yürüyebiliriz. meşgul olan heyetin etrafı, birdenbi • 
rinden fırlamış : Diye; Arab komiteciliğinin ilk te- er kalabalık bir Rum kitlesi ile çenil· 

ı k.. "d mel taşını koymu~lar .. çok, ve pek çok mi~\ ti .Bu kalabalıg-ın arasında da, 11 - n ursu en.. T 

D f ı d haksız yere, (Türklerle mücadele) ye, 12 ya"larında çocuklar görülmekte idi. - e o, şura an... ,. 
- Bu sözler, dine hürmetsizliktir. kapı açmışlardı. (Arkası var) 

-Arab kavmi necibine ihanettir. 
- Hakkı çavuş! .. Bu çocuğu bana Feryadları yükselmişti. 

tanıttığına çok memnun oldum. Ateş Mesele, derhal alevlenmişti. Za -

- Bundan sonra, daha iyi bakacak. 
- Eksik olmasın. Geçen Bilmecemizi Halledenler 
- Sen, onun bazı işlerini görür -

müşsün . 

- Nereye gönderse, giderim. 
- Şimdi, ben de seni bir yere gön-

dereceğim . 
-.Giderim. 

gibi bir zabıta memuru olur. Hüku • vallı Şeyh Reşid, söylediğine söyliye
mete büyük hizmetleri dokunur. İn - ceğine pişman olarak, güç hal ile ora
şallah, ölmez sağ kalırsak, yarın bu ço· dan sıvışarak, Şam eşrafından (Na -
cuğu bir zaptiye jJe doğruca bana gön- keddin efendi) n'in konağına iltica 
der ... Gavur Mehmedi nasıl yetiştir - etmisti. Bu suretle meselenin birinci 
dirnse, ıbunu da öylece yetiştireyim. devr~si hitama ermişti. 

(Dünkü nüshadan kalan kısım) 
DİŞ MACUNU 

İstanbul Kumkapı orta mektebin
den Şe\'ki Konakçı, Emiİıönü Asker 

lik şubesi reisi Avni kızı Seçkin, 2 7 in· 
ci ilkmektep 6 7 5 Fehmi, 

zanesi kalfası Hikmet Ergüler, Çataıcıı 
1 inci mektep 5 den 146 Sait Ote~, 
Çankırı askerlik şubesi işeri Sadi oğ· 
lu Ferhan, İstanbul Gelenbevi orts 
mektep A/ 2 den 352 Kadri Turna o~· 
lu, Üsküdar Paşalimanı cad. Nacak so· 
kak 23 de Mustafa, İstanbul 2 inci me~· 
tep Çatalçeşme sokak 50 de Sermed, 
Mahmutpaşa Sultan odaları sokak 6 dil 
M. Takuder, Kasımpaşa Çauna 
mescit Küçük hamam sokak 4 de Atti· 
la,İstanbul el'kek lisesi 412 Bülend, 
Beyoğlu Kalyoncu kulluğu Kırman so
kak 6 da Cemil, Divanyolu 67 de A. 
Özenel, İstanbul erkek lisesi 1219 Ha
mi, Topkapı 34 üncü ilk mektep C/5-
den Kadir, Beyoğlu Kamutan mahallesi 
Badem sokak 9 da Mustafa, Ankara Al
bayrak ilk mektep 4 de 84 Kemal, İs· 
tanbul Musevi lisesinde 4 71 Viktor, 
15 inci ilk mektep 1 de Sabiha, Sultan
ahmet Üçler mahallesi Dizdariye çeş
mesi 6 da V. Özman, Tokad ecmcı İs
mail oğlu Hakkı, Vefa caddesi Molla 
Şemseddin sokak 1 de Nizamettin, Şeh
zadebaşı Bozdoğan kemerinde 30 da 
bakkal Behçet kızı Sabriye, Sultanah
met Yerebatan caddesi Temiz bakkal 
İhsan oğlu Nüsret, Kayseri kolordu sa
tınalma komisyonu başkanı oğlu Ha
lUk, Diyarıbekir jandarma mıntakası 

binbaşı oğlu Melih, Vefa erkek lisesi 
A/2 de 465 Sabahattin, Samatya Hacı
kadın caddesi Dana yokuşu 24 de Or
han, Kumkapı Çeşme sokak 6 da Loni
dis, İzmir Devlet Demiryollan 8 inci 
işletme telgraf başmemuru kızı Fer
hunde, Ankara maliye vekaleti emlak 
müdürlüğü Gıyasettin vasıtasile Cahi
de, Laleli Tayyare apartımanı 1 inci da
irede Engin, Biga hükumet caddesi fo
to Ali Özsüt, Aksaray Gureba Hüseyin 
ağa mahallesi Hamam sokak 16 da 
Sabriye. 

- Meyhaneci Kulaksız F ot iyi bilir . . ) 
Dedi. ( 1) Fakat, bir kısım Şamlıların sinirleri 
Hakkı çavuş, bu çocuk. hakkında de fena halde gerilmişti. Ve bu sinir 

~aha fazla bir takı mmalumat ~er~cek- gerginliğinin mühim sebeblerinden bi
tı. Fakat lam o anda kapıdan ıçerı E - ri de. bazı (Suriye siyasetcileri) nin, 
şekci Salih girdi: maha,retle idare ettikleri propaganda -

PARA ÇANTASI 
Konya Kız Muallim mektebi karşı -

sında 70 numaralı evde Nebahat, Nur
osmaniye Selvili Mescit sokak 4 de .Ni
hat. 1 1 inci ilk mekteple 5 1 Şevki, Iz -
mit A'kçekoca mektebi 5 inci sın1f 74 

mısın .. 
- Beş gün evvel, meyhane kapı -

smda enseme vurduğu tokatın acısı da
ha hala duruyor ... Amma, Allah bü -
yüktür. Ertesi günü de, onun meyha
nesi yandı . 

- Şimdi, seni ona göndersem gider . . ) 
mısın .. 

- Hakkı çavuş, git; derse giderim. 
Hakkı çavuş müdahale etti: 
- Zaten, ben seni onun için ça -

ğırttım. 

- Öyle ise giderim. 
Hüsnü bey, cebinden mektubu çı

kardı . Haramzadeye uzattı : 
- Al şu mektubu. Sok koynuna ..• 

Ha, şöyle... Bak, şimd1 beni iyi din -
le ... Şimdi. gideceksin. Kulaksız F oti-

- Galiba.. tam vak.tinde &eldim 
Hüsnü bey. 

Dedi. 
Hüsnü bey, Eşekci Salihin geleceği

ni bilmediği için hayret etmişti. 
Eşekci Salih, selamlaşıp Hüsnü be· 

yin yanına oturduktan sonra, konuş • 
ma devam etti: 

- Benim burada olduğumu ne bili· 
yordun? .. 

- Buraya geleceğini, Gavur Meh
met söyledi. 

(Arkası var) 

( 1 ) Bu çocuk, hakikaten zabıta mes-
yi bul~cak;ın. Bu m~ktubu eline ve- leğine girmiş; Abdülhamid devrinin 
receksın. \ e sonra da, hu mektubu ba- son senelerinde •Polis müfettişliği» et
na veren adam tenbih etti. Mektupta. ,mişti. Pek mühim hadisatta cidden mu
gizli şeyler yazılı imiş. Sakın yabancı- ,vaffakiyetler göstermiş olan bu zat he
ya okutma; diyeceksin. .ııüz berhayat olduğu için maalesef is-

- Hiç merak etme, amica. Yarım .mini söyliyemiyeceğiz. - Muharrir • 

Gebze İnhisarlar Müdüriyetinden: 
Gebze İnhisarlar Müdürlüğü anbarında iki seneyi mütecaviz bir zaman

danberi satılmayıp kalan 933 yılı ürününden 3 kitiye a.!d 17 dente 317 ki
lo emanet malı tütünler 1701 sayılı tütün inhisar kanununun maddei mahsu
ıası mucibince tarihi ilandan itiLaren 1 Sgün müddetle açık arbrmaya çıka
nlmı.ttır. Taliplerin sözü geçen tütünleri ve arttırma tutnamesini gönnek 
ve pey ıürmek üzere teminatlariyle idaremize müracaatları. (2075) 

nın eseri .idi. Nevzat, 
Bu hareket, (Şam ittihatcıları) nın TARAK 

gururuna dokunduğu için derhal jan- Sultanahmet Üçler mahallesi 4 de 
darma kumandanı ile polis müdürüne Şükrü, Adana Kadastro Fen memuru 
müracaat etmişler; (Şeyh Salih Tunu- Ahmet Muhtar oğlu Kadri, Davutpaşa 
si) yi yakalatarak isticvaba sevkettir- orta n:ektcp 5 75 EMut~t~n_>:er48r:nMiz,d~ha-. . kara Ismetpaşa ns ı usu e ı , 
mışlerdı. ,. . . . . . İstanbul 14 üncü ilkmektep 513 Şük-

İşte o zaman, hadısenın ıkıncı, ve . Ankara Maliye Vekaleti muhasebe 
· 1 H lk ıan, · korkunç devresı açı mıştı. a ara - mürakıbı Rifat oğlu Orhan, Bursa, In-

sında dehşetli bir galeyan başlamıştı. şirah sokak No. 6 Reman, Taşköprü 
(Cesricedid) den, {Sancakdar mahal- Hukuk hakimi oğlu Mustafa Demir. 
lesi) ne kadar, bütün o civarın halkı ALBÜM 
ayaklanmıştı. Ve muazzam bir kafile Kızıltoprak Cami sokağında Sacit 
halinde hükumet dairesine gelerek: Cevdet, Manisa orta okul 4 • 1 de 229 

- Kahrolsun, kanunu e:.asi.. yere İhsan Toksoy, Beylerbeyi Küplücede 

h • 76 No. Zehra, Ankara erkek lisesi 1105 batsın, ürrıyet ... 
F eryadlarile, koca hükumet daire - Orhan, 

sinin etrafını sarmışlardı. KALEMTRAŞ 
Is, bununla da kalmamıştı. Yükselt Cihangir Kumr~~u sokak, Kumru a-

erİere ıkan bir takım hatibler; Suri- partımanı Ayşe Guler, Ankar~ Tabak
y ç ı d be · o hane Yüksek sokak No. 5 Rasıme, Sen 
yenin v~.1\rabl~rı~, asır.~r an .rı. s- Po eri mektebi Sevin Çetiner, Kırıkka-
manlı huku~etın~~. zulum,. v_e ıstıb - le ilk mektep sınıf 4 den 88 Mualla, 
dadı altında ınledıgınden bilııs nutuk- İstanbul 44 üncü mektep 32 Süheyla 
lar vermeye b~lamışlardı. Mesele, Özcan İzmit İzmit caddesi No. 8 de 
büsbütün başka bir şekil almıştı ... Da- .Fethi.' 
ha doğrusu, bu fırsattan istifade et - HİKAYE KİTABI 
mek isteyen (Suriye ittihatcıları), a- Kadıköy erkek lisesi birinci sınıf Sa-
ğızlarındaki baklayı çıkarmışlardı. bir Altıner, Cihangir ilk mekteb Vural 

Galeyan, arttıkca artmış; artık nu - Demirok, Laleli Tayyare apartımanı 
·• tuklar, bağırmalar, çağırmalar korkunç birinci daire E:,bay, İstanbul 1 O uncu 

b. h ı 1 t (Mevkibi Hac) mu- mektep 589 Muzeyycn, Adapazarı orta 
KASADA 

SAKLAOIGINIZ 

DAllA' 
KU"QU 
BİQ 

Ç~ŞM~ 
VAZİYE:TİNOEOİQ 

ONU rAiZLr ' 
OANk'AYA VE:~İNI? 

~ususı S'ARTlARIMIZI\ 
SORUNUZ 

ır a a mış ı... .. C w 

1 
w 

1 hafızı (Abdurrahman Paşa) ile (A - mektep. 499 Kemal Oner, .. aga o~ u 

O B ) h "k" t d · Hima'-·eı Etfal sokak 1 de Şükufe, Iz-d ey u ume aı - "' .. zımza e sman . ' .. .. .. . . mit Kayan önü nalbur Mehmet Ozde-
. lerek ve hın muşkulat ıle ıçe- d k resme ge • . mir kızı Nevhayat, Zongul a posta 

ri geçerek, balkona çıkıp halka nasıhat kutusu 38 Feriha İstanbul erkek lise-
vermeye kalkışmışlarsa da, bu sözlere si 814 Vedat, Kaİamış gişe memuru 

: hiç kimse kul~k asmamıştı : kızı Gökcen, Samatya 43 üncü ilk mek-
- Kahrolsun, böyle hürriyet .. biz, tep 15 5 Beria, Sen Puşeri Fransız mek-

hakiki hürriyet isteriz. tebinden Şefika Ateşoğlu. 
F eryadları, hükumet dairesini te - KİTAP 

melinden sarsmıstı. Arnavutk?y Sekba!1lar sokak 24 Ad-

v 1. .. · · 't d · · t krar tek- nan Rezan, Üsküdar lhsaniye mahalle-a ı · musırıye aıresıne e w k k 29 d 
' • · · F k k si Tunus bagı Etempaşa so a a 

rar haberler göndermıştl. a at, as er İsmail, Çamlıca Kısıklı Hanımseti so-
yerıne: kak S de Süreyya Meriç, Ankara Na

- Bizim müdahalemizi icabcttire - zım B. mahallesi Kubilay sokak 1 7 de 
cek bir şey yok. Hükumet, polis ve Semiramis, Edirne lise 4 den 1 02 Arif 

. jandarma ile halkı dağıtsın. Bilginer. 
Diye cevciblar gelmişti . 

En nihayet, vali; hükumeti muha -
sara eden halktan bir heyet istemiş .. 
bu heyete, hükumet namına tarziye 
verilmi~ .. bir arabanın sağına, {Şeyh 
Salih T unusi), sol tarafına da - hüku
met namına - {Şükrü Paşa) bindiril -
miş .. brr (alayı vala) ile Şam caddele -
rinde gezdirilmiş .. böyle garib ve aca
yib bir (uslu bu hakimane) ile mesele
nin ikinci devresi de hitama ~rdirilmiş
ti. 

KART 
Unkapanı Filyokuşu 27 de Hilmi 

Nevyan, Dizdariye yokuşu 3 de M. Tu
ray, Kadıköy Kazasker sokak 26 da 
Sabri. 1 3 üncü ilk mektep 204 Atıfet, 
İstanbul Kadastro memuru Hamdinin 
oğlu Rıdvan, İstanbul erkek lisesi E/ 
1 den 1 S 9 S M. Ali Yalçın, Sultanahmet 
Alemdar cad. 42 de Melahat, Üsküdar 
46 ıncı mektep 3 den 164 Necla, Rume
li hisal'ı Deniz çelebi Mezarcılar sokak 
26 dan Nermin, Adana erkek lisesi 
D/ 2 den 418 İbrahim, Manisa Ulus ec-

JUVANTIN KANZU K 

Saç boyalan 

Kumral ve siyah olarak ubit 
ve tabii renk verir. Ter ve flkan
makla çıkmaz. Yegane urannz 
ve tanınmış sıhhl saç boyasıdır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 
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CiLD~NiZi 
BESLEYiNiZ ! 

28 «iin zarfında birçok seneler <laha gençleşmiş olursunuz. Meşhur bir 
'Ünh e; site profescirii, genç hayvanlardan cilt için hakiki bir cevher istihsa-

"le mm·aHak olmuştur. 
100 kadından 99u beslenmemiş b ir 

tilde maliktirler. Buruşukluklar, sol· 
muş tenler ve gevşek yanaklar bu 
balin bazı alametleridir. 
Zamanımızda tecrübe ile sabit ol

muştur ki; cildiniz, milyonlarca me
sameleri sayesinde sureti hususi) ec1e 
hazırlanmış birçok unsurları mas ve 
c•mlı hüceyreler şekline ifrağ ederek 
kaybettiği güzellik ve tazeliği kaza
nabilir. 

Cilt için en mükemmel gündelik 
ı:üzellik reçetesi budur: 

Genç hayvanlardan istihsal edilen 
Biocel cevheri, taze krema ve musaf
fa zeytinyağı. 

Bütün bu unsurlar, şimdi Tokalan 
kreminin terkibinde mevcuttur. Bu 
krem, tanınmış cilt unsurlarının en 
mükemmeli ve en fazla besleyicisi -
dir. Yalnız bir gece zarfında cildini -
zi taravetlendirecek \'e inanılmıyacak 
derecede canlandıracaktır. Ve 28 gün 
zarfında devamlı bir güzellikte yeni 
b.r ten temin edecek, beşerenizi bir 
gul yaprağı gibi daha tatlı, daha 
nermın kılacak ve buruşukluklardan, 
gevşek yanaklardan \'C yüzün zayıf
lcımış adalelerinden kurtaracaktır. 

Bu şa) anı hayret semereyi, ayna-

• 1 

genç hayvanla,. 
dan ıstıhsal edl· 

len " BIOCEL .. 
cevheri 

nıza bakarak tasdik edeceksiniz. 
ve 50 yaşlarında birçok kadınlar son 
derece bes1eyici bir unsur olan bu 
kremin munt9-zaman kullanmaları 
sayesinde hemen bir _genç ~ızın te~ü 
taze cildine ve nermın tenıne mal ık 
olmağa m uyaf:fak olmuşlardır. Ak -
şamları, Tokalon kreminin pe_mbe 
rengindekini ve sabahları (yagsız) 
beyaz rengindekini kullanınız. Pem
be rengindeki krem en fazla bes -
leyici bir K:remdir. Fakat sabahları 
(yağsız) beyaz krem kı.:llanıl.ma~ı 
müreccahhr. Çünkü fevkalade bır cılt 
unsuru olduktan başka pudrayı gay
rimer'i kılar ve son derece yapışma

sına medar olur. 

e 
Sizi s oftuk algınlığından, nezleden, gr ipten, :aş 
ve diş a Aralar!ndan koruyacak e n iyi Ha bu ur. 

Isın;ne dikkat buyurulması 

:Sdt>aıharı <ıÇ ... ı. u lu hilllı · !:>•! 

KABIZLIGI 
def eder. Yemeklerden sonra alınırsa 
HAZI ' SIZLIÔI. ~tlDE EKŞllCTJK ve 
YANMALARI NI giderir. Ağızdaki tat
sızlığı ve kokuyu izale eder. Mide ve 
bars ıkları alı~tırmıız. Şeker hastalığı 
olanlar da kullan11bilirler. 

1Ç1LMES1 LAT1F, TESİRİ KOLAY 
ve kat ' ıdir. BugOnden t>i r şişe alınız 
ve mutlaka tecrübe ediniz. MAZON 
is im ve HOH.OZ markasına dikkat. 

lstanbul oduncu 
ve kömürcüler 
cemiyetinden: 

Esnaf cemiyetleri talimatnamesinin be -

şlncl maddesine \iyularak idare heyet1nin 

tebdil olunacak nısıf azası yerine 15 10 '936 

perşembe günu seçim yapılacağından cemi

yetimize kayıtlı esnafm tayin edilen günde 

saat ondan on altıya kadar hüviyet cüzdan
larlle birlikte Galata Karamustafa sokak 

Meymenetli handa cemiyet merkezine gele

rek reylerini kullanması bildirlllr. 
- · l!'I • • • •• • 1. 1' ' • ._. 1 • • 1 1 . ' 1. ··-

A HENK 
Hususiyet ve zarafetıle takdirnaınelel' a~an 
Ahenk 8-10-1'1 liradır. Siparışler derhal gon
dcrılil'. ükişehır: Ahenk mucidı: S . Suad 
Sezgın. 

~~~~~-

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Istanbul Satınalma Komisyonundan: 

l!Jin Cins ve miktan 

K~lculara elbise J28 takım 
~ ıdaJa F otin 328 Çift 

Tasınlanan 

Tutar 
4920 Lira 

1551 " 

tık 
Teminat 

369 Lira 

117 ,, 
adın iskarpini 20 Çift 1 

1 G" ''k k 1 uları içı·n yukarıda yazılı elbise ve ayakkaplann 
umru o c G- ül bilir 

2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. or ~ . elm 1 . 
3 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle birlikte komısyona g e erı. 

U_MBARA 

Gün ve tarihi 

13/10/193~ Salı 

13/10/1936 Salı 

Saati 

11 de 

15 de 

açık eksiltmeleri yapılacaktır. 

(1665) 

---
o 

BIRE, ' . 

1000 

TARLADlR 

., .. 
--- . ----
.~ //.. ... .. 

_.uf~ 

.. ',t:. .. , '~ · 
$'., .il el!.... -

• 

1 lstanbuJ Belediyesi ilanl arı 1 -------1 
Şehir Tiyatrosunun sahne perdesine konulacak ilan ve reklam işi açık 

artırmaya konmuştur. lli.n yeri 30 metre murabbaı olup '8J'bıamesi leva
zım müdürlüğünde görülür beher metre murabbaına 8 lira 50 kuruş fiat 
tahmin olunmu,tur. İstekliler 19 lira 25 kurusluk ilk teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 12/10/936 pazartesi ~ünü saat 14 de daimi encü-
mende bulunmalıdır. (B.) (1619) 

Bolu Orman Direktörlüğünden: 
1 - Bolu ilinin merkez ilçeıinde h udutları şartnamede yazılı diı nbilt 

devlet ormanından bir yıl içinde imal ve ihraç olunmak üzere numar dan
ını' ve ölçülmüş gayri mamul 3641 metre 208 deaimtere mikiba denk 7877 
adet devrik çam ve 7 metre 079 desimetre mikabı denk j adet devrik köknar 
ağacı yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile artbnnaya konulmuftur. 

2 - Artbrnıa 15/10/936 Per,embe günü saat 16 da Bolu Orman Mü. 
dürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikab çamın muhammen bedeli 210 ku
rut ve köknarın 170 kurutlur. 

4 - Muvakkat teminat 575 liradır. 
5 - Şartname ve mukavelename porjesini görmek isteyenler bu müddet 

içinde her gün Boluda ve lstanbulda Orman Müdürlüklerine ve Ankarada 
Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. «2013)) 

Nafia Vekaletinden: 
17 Teşrinievvel 1936 Cumarteai günü saat 10,30 da Ankara Nafia Ve· 

kaleti Malzeme Eksiltme Komisyonunda atağıda yazılı iki parti kayın Tra
vers eksiltmesi kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

1 - Birinci Parti Zonguldak Vilayetinin Devrek kazasının Y enidağ Ak
çasu devlet ormanından kesilmek t artile 105776 lira 40 kuruş muham • 
men becleJli 68970 adet normal ve 1170 adet makaslık kayın travers. 

2 - ikinci Parti Bolunun Düzce kazasının Kırık devlet ormanından 
kesi1mek tartile 77 4 76 lira 50 kuruş muhammen bedeJli 35640 adet nor

mal ve 585 adet makaslık kayın travers. 
3 - Birinci parti için muvakkat teminat 6538 lira 82 kuruş ve ikinci 

parti için de 5123 lira 83 kuru~tur. 
4 - Birinci parti eksiltme fartname ve teferrüab 529 kurus ve ikinci 

parti de 387 kuruf mukabilinde Nafia Vekaleti Malzeme MüdÜrlüğünden 
verilir. 

5 - istekliler teklif mektuplarını 7-5-1936 tarih ve 3297 sayılı Resmi 
gazetede çıkmq talimatnameye göre Vekaletten alınmıt vesika ile birlikte 
17 Teşrinievvel 1936 Cumaı tesi günü saat 9,30 a kadar Vekalet Malzeme 
Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lazımdır. 

6 - Hususi mukaveleli orman sahipleri de kendi 
mek üzere eksiltmeye girebilirler. 

ormanlarından kesil
( 1132) (1728) 

1 Beyoğ'u Vakıflar DirektöiıUğU IJa ıJarı 1 
1 1 

Miktarı Cinsi İlk pey 

Azı Çoğu ~rası Tutarı 

850 1000 kilo Dağlıç koyun eti 26 25 dSO 
3!>00 3600 kilo Ekmek birinci 29 70 396 

1000 1100 kilo Süt 12 37 165 

2500 3000 adet kase yoğurdu 22 Su 300 

75 çeki Meşe odunu 15 75 210 

75 çeki Gürgen odunu 14 62 195 

10 ton 8200 kalori derecesinde Kok kömürü 20 25 270 
1886 

Sürp Agop hastanesi ile düşkünler evine lanm olan yukarda ya
nlı yiyecek ve yakacaklar ayn ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 12/T.evvel/936 günü saat 15 te Beyoğlu Vakıflar Müdüriye
tinde yapılacaktır. Noksan bedelle vermek isteyenlerin her gün Mü· 
düriyet levazım memurluğuna baş vurabilirler. (1621) 
------------~---------- . -------

lstanbul 6 ıncı icra Memurlvğundan: 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece ve 11-

rada ipotekli olup tamamına yeminli ehli vukuf marifetile (_~ 075) Bin .yet
nıit bef lira kıymet takdir edilmi' olan Büyükada Yılm~z Turk c~dd~sınd~ 
3 parsel 73 ada numaralı arsa ve çamlık zemini çatılı mail sokak cıhet~nde.~ı 
kısmında 20 kadar yetitmit çam ağacı ve arka kısmında da altanda hır goz 
bodrum olan etraf duvarlara moloz taşı ile alelade duvarlı ve iç kısımların· 
daki bölmeler tahta olub zemini çime~to bir ta,lık zemini ah,ap üç oda, ze
mini çimento içinde aynca helası bulunup bahçeye kapısı bulunan ve 0 

-

cağı olan bir mutfak olub iç ve dı,ının sıvası yoktur. Tavanlan ahşap kap· 
lamalı olub hududu tapu kaydı gibidir. Sahası 2150 metre 
murabbaıc:hr. Bımun 84,5 metre murabbaı bir katla moloz ta-

ka l ktır Taroarr 
tile yapılan bina, geri lan arsa ve çam ı ·. k 
açık artırmaya könmUf olup ilan tarihinden itibaren şartnamesı h~r es .. tr : 

rafından görülebilecek ve 16/11/36 tarihine rastlayan pazartesı ~n 
ıaat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık artırma suretile. sahlac~kt~~ ... at 
Emlak ve Eytam Bankasının 844 No.lı kanunu hüküınlerıne tabı 0 uguı 

. . . fik "ki • bir artırma yapıl -
dan mezkur kanunun 15 mcı maddesıne tev an 1 ncı .. . d b 
makıızın gaynınenkul, yukarıda yazılı günde en fazla ~rlı~~nın uz;~~ e ... 
rakılacaktır. Artırmaya ~tirak için muhammen kıymetın yuzde ye ı ~çu~ 

. ~ . k · t mektubu tevdı edıl 
nisbetinde pey akçesi veya Mıllı hır Ban anın temma . . d il r 
ınek lizımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener r~ımler1 ve e . ıye ~ 
vakıf icaresi satış bedelinden ödenir. 20 senelik evkaf .. tav~z İ 
deli mü, teriye aittir. satıf bedeli peşin ödenmek lazım .. ır . . ~. 
masraflarına dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birli~t~ 2~ gunb.ıcı~I-~ 
dairemize bildirmeleri lizımdır. Aksi halde hakları tar>U sıcıllerde sa 

1~ 
. . d h · k l ı Alakadarların ışbu 

madıkca sab• bedelının payla,masın an arıç . a ır ar. l alamat at-

kanun maddesine uygun aurette hareket etmelen ve daha faz a ~li. 1 
d · · .. aatlan ı n o unur. 

mak isteyenlerin 35/3983 dosya No. sile aıremıze murac 
20 1e11elik taviz bedeli müfteriye aittir .... 416 



12 Sayfa SON POSTA Birinciteşrin l~ 

Hakll<t çam ve kır çiçekleri esanslarından yapllan yeni lcad 

1936 senesinin şahe eridir. Eren kolonyasının oır kaç damlası sinirleri teskineder. Bilhassa kalb ve ciğerlere ferahlık vcrıncsı mbarilc çok sıhhi ve yepyeni bir kolonyadır. Eren kolonyasının 3 

ili. 5 gramı banyonuzu çam ve kır çiçekleri ile ilkbahara çevirir. Cildinize taze hayat verir, mis gibi kokutur. Deposu: NUREDDİN EVLİYA ZADE Ticarethanesi. İ taııbul, Balıçeknpı. 

HAVAGA!I şoF-BENİ. 
Tafsilat: istiklal caddesi 101 

Bilimam Mektepler, Hastaneler 
Sanatoryumlar ve otellere Merinos yününden, Ankara tiftiğinden ve sair yünlerden sureti 
mahsusada imal ettirdiğim battaniyeleri mağazalunmda ucuz fiyatlarla satmakta olduğumu 
muhterem halka bildiririm, 

Sipahi oğlu Hasan Hüsnü Bursa Pazan 
Sultan Hamam 4/24, Beyoğlu İstiklal caddesi 376 

Grip· Nevraljl • Bat ve dit ağrlları ·Romatizmaya karşı birebirdir. 
iSİM VE MARKASINA LÜTFEN DİKKAT Algopan madeni kutularda olduğu için bozulmaz. 

Her eczanede 1 - 6 - 12 lik kutularda satılır . 

.. ~ Eski F E Y Z 1 A T 1 

Yatılı B o.az 1ç1 L isel e l'İ Yatıstz 
Kı:dar ve e.rkekler için ayrı bölüklerde: Ana, lık, Orta ve Lise sınıfları 
Kayıdlar devam 1dl1or. lıte1eaıerı mektep tarllaameıı g6aderlllr. 

Arnavutköy, tramvay caddesi Çiftesaraylar. Telefonı J6.210 
.,_ - ...... 

•• 
Vuca Ulkü Liseleri 

Lise hazırlık sınılı 
Lise bitirene ve olrunluk sınavlarına hariçten ekmek lstiyenlere kolayhk olmak ü

zere ı-eçen yıl Yuca Ülkü lisesinde açılan ve tam bir intizam ile denm etmiı olan 

(Lise hazırlık sınıfı) öğremlerine bu yıl yıl 15 birinclteşrinde başlanacakttt. 

Yuca Ulkü Li esinin tanınmı~ ve kudretli ötretmenleri tarafından idare edilen 

bu ııııf geçen yıl müdavimlerine büyuk istifadeler temin etnıi , muntazam devam 

edenleri muvaffakiyete götü.rmüştur. ötremler memurların ve diğer iş adamlarmm 

i lerine engel olmı)acak saatlerde verilir. 

Bu sınıfa çok öğrenci alınmıyacaktır. Şartları öğrenmek ve kaydolunmak iste

yenler okulun kayıt bürosuna hemen müracaat etmelidirler. 

A 

iSTiKLAL LiSESi 
D 1REKT6 R L tl Öt) N DEN: 

- 7 nci-10 ncu ve 11 nci sımflarda nehari talebe için yer yoktur. 

, 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan flatları 
- Gazetenin eıu yazııile bir ıÜ· 

tunun ik.i satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife ı - 400 kuruş 

• 2 - 250 • 

• s - 200 • 

• ' - 100 • 
Diğer yerler : 60 • 

Son sahife : - 30 • 

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

4 - ince ve kalın yazılar tutacakla· 
rı yere göre santimle ölçülür. 

- Kayıtlara devam olunmaktadır. 1 
- İsteyenlere kayıt şartları bildiren tarifname gönderilir. 

ehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Tel 22534 .. S_o_n_P_o_a_ta __ M_a_tb_a_a_a_ı ____ .. 

Ki OPRiN kaıczler'i HERYERoEr1.KuRus 
BA~.oi .lfOM.n::MA 4~Q ı tAı:: : ~f.(Q. ·,f "<E:'.lEYE •:ııı~ı eiPic • 'LA(T ı R 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

&AHIPLERI { A. Ekrem UŞAKLIGlL 
1 S. Ragıp EMEÇ 

için ilk şarl 
güzel diş, 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı şart ta 

RADYOLİN 

' 

kullanmaktır. 

Mikrobları % 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği yerlere 
kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini 

besler ve hastalanmalarına mani olur. 

En mükemmel, en hoş, en iktısadl 
• BU AKŞAM 

FAHRiYE SABRiYE MELiKE C. NERiMAN 

MELıKE CEMAL ve SABRİYE 
Beyoğlunda 

LONDRA Birahanesinde 
Keman: CEVDET, Kemençe: SOTiRt, Piyano : FEVZİ, Udi: MISIRLI 
İBRAHİM, Kanun: AHMET.... Okuyucular: YAŞAR, HAMiD 

Flyatlard• tenzllAt yapllmı,tır. Tel. 40227 

Akşam serinliğine karşı kendinizi muhafaza etmek için bir 

Elektrik Radyatörü 
satın alınız o size nezle ve gripten korunmak için icabeden 

ihtiyat hareketi derhal verir 

SAT i E'de 

\...: veresiye sablmaktadır. 
Nafıa V ekiletinden: 

Derincede Travers fabrikası sahasında yaptırılacak bir santral binuı 

kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
1 - Münakasa 19/10/936 pazartesi giinü saat 15 de Ankarada Nafia 

Vekaleti Demiryollan İnfaat dairesindeki Münaknsa Komisyonunda yapr 
lacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli u10500» liradır. 
3 - Muvakkat teminat «787 50» liradır. 
4 - Münakasa şartnamesi "esair evrak parasız olarak Demiryollar fn· 

şaat dairesinden alınabilir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun mucibince 

ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 / 5 / 936 tarihli ve 3297 
numaralı resmi gazetede ilan edilen talimata göre Nafia Vekaletinden vt' 
rilrnİf müteahhitlik vesikasına ve fiyat teklifini havi zarflarını mezkUr ka· 
nunun tarifatı dairesinde bazırlıyarak 19/10/936 pazartesi günü saat on 
dörde kadar intaat münakasa komisyonuna makbuz, mukabilinde yennele
ri lazımdır. «1134» «1764» 


