
HALKIN GÖZÜ 

HALK 1 N K U LAGI 

HALKIN D i L 

' Sene 7 - No. 2228 

Alma 
SALI 13 - BIRINCITEŞRIN 1936 

, Fransa·yı · 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Berlin, dün LOndraya da 
bir nota gönderdi 

idare itleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kurut 

protesto etti 
................................................................ 

Bulgaristan Balkan 
Antantına giriyor mu? 

Bulgar Hariciye Nazırı M. Köseivanof, 
Tevfik Rüştü Arasla konuştuktan sonra 
Belgrada geldi, Yugoslav Başvekili ile Fransız komünistleri liderinin Hitler hakkındaki nutku 

d 
• b • b • t d d f uzun görüşmeler yapıyor. Ziyaret siyasf Almanyada erm 1r asa ıye uyan 1r ı. meha/ilde büyük ehemmiyetle karşılandı. 

Aıınanya Londraya verdiği notada lngiltereyle Sovyetler arasında bir deniz anlaşması Yugoslav Başvekili M. Stoyadinoviç de 
yapıld,ığı takdirde Alman - lngiliz deniz anlaşmasını feshedeceğini bildiriyor ay sonunda Ankara ya geliyor 

Londra, 12 (Hususi) - Fransız ko
münist partisi genel sekreteri Torezin 
İstrazburgda Alınan ve bilhassa Hitler 

• a~:yhinde söylediği nutuk Berlinde bü
yuk bir asabiyet uyandırmıştır. Torez 
~~tkunda Hitler rejimine :Karşı şiddet
li ıthamla:rda bulunmuş, Hitlerin cMein 
~nıph» admdald eserinden parçalar 
zıkretmiş ve Alman dev1et reisinin 
~~ansanın mahvını istemekte olduğunu 
soylemiştir. 

Hatip demiştir ki: 

Sofya 12 (Telefonla) - Cumarte
si gecesi Lozandan hareket etrnit olan 
Bulgar Başvekili Köseivanof, bu sabah 
Belgrada varllllf ve istasyonda Yugoe
lav Başvek11i Stoyadıinoviç ilo hUkt\· 
met erıkanı tarafından karşıılanmıfbr. 

Bulgar Başvekili Y ugoelav hudu
dundan Belgrada kadar, kendisine tah
sis edilmiş olan hususi vagonla ıeyya
hat etmiştir. 

Cenevrede bulunduğu müddetçe 
«Bütün bunlara rağmen Hitlerle mü

l2akere etmek isteriz. Ancak bu müza
~ (Devamı 3 üncü sayfada) 

Son günlerde Pariste yapıl an bir miting zabıta kuvvet· 
leri tarafından dağıtılırken 

siyasi bir çok zevatla temaelar yapmış 
olan Bulgar Başvekıilinin Belgradı :ııİ· 
yareti, Yugoslav mahafilinde olduğu 

Kahraman 
• 
lzmirdeki 

Ordumuzun 
manevraları 

Orgeneral lzzettinin idaresindeki manevralar başladı 
Mavi taraf kuvvetli bir taarruz hareketine giripnif 
bulunuyor. Geçit resmi Cuma günü 14 de yapılacaak 
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. , ~--~~·~~--...... ! 
----....---~~.:.-------.......... ~·~----~ Ordumuzun bundan evvel Trakyada yapbğı ~anev:aıardan bir inbba 

• ır, usuısı ele" U k d t 1Ztn · 12 (·H ") _ lzmir civa· ı git'tim E,sız Türk brduıu sabah tefak· 
l'lnija ba-ı _ ı SON POS. la beraber ger uman an arın ne-
ta ~ayan manevrllıları De 8 ind sayfada) 
·--adına takip için manevra sahasına ( vamı 

Ôonanmamızın Maltaya 
yapacağı ziyaret 

Akd · d k · 1 ·r z filosu kumandanının mümessili 
zı·y entız e ı ngı ı kararlaştırmak üzere bir lngiliz 

are programını . .. · · leli 
karakol gemjsıle dun şehnmıze ge 

-

ı ...:•iz pl!lbotu V.aıt'1 3 pncü sayfada. 
Dün limawınıza gelea 115

" • it_, ' • • . . 

~ (Devamı 3 üncü sayfada) M. Köse İvanof M. Stoyadinovl! 

ıavemizl araymız 
Bugün gazetemizin 2 
sayf ahk ilavesi vardır. 
Müvezzilerden isteyiniz 

Alman iktısat 
Nazırı doktor 
Şahi geliyor 

lzmirde tetkikler yapan 
Alman heyeti Reisi iki 

memleket arasındaki 
dostluktan bahsediyor 

Doktor Şaht 

(Yazısı 8 inci sayfada) 
-~ 

Hazin bir aile 
faciası 

Bir sene sanatoryomda 
yattıktan sonra evine dönen 
koca yatak odasında bir 
başka erkekle karşılaşb 
Dün Bebelite bir cürmü meshud 

vak'a8l ohnUftur: ' 

Futbol Klüplerimiz 
arasında kopan fırtına 

Birinci kümeden üıincl kümeye atılan 
Sülegmanigenin reisi "Futbol Ajanı Zelıl 

Rıza garezkArlık ederek bizden 
intikam alıyor I,, diyor 

Karar tashih edilmezse bir çok klüpler umumi maçlara 
iştirak etmiyecekler, hatta içlerinde futbol şubelerini 

kapatmıya kadar gidecekler de var! 
İstanbul Futbol Ajanlığı tarafından 

hazırlanan yeni sene fikstürü ve küme 
teşkilatı için yapılan hazırlıklar ortaya 
yepyeni bir mesele çıkarmJ§tır. 
İdman cemiyetleri ittifakının teiek -

külünden bu seneye gelinceye ka
dar İstanbulda futbol işleri için çok 
tecrübe edilmiş ve esas olarak k abul 
olunmuş bir şekil geçen mevsim bir -
denbire değiştirilmek suretile ortaya 
yeni bir vaziyet çıkarılmıştı. 

Eski futbol heyetinin ne maksatla o
lursa olsun geçen sene için tatbik ettiği 
yeni lik taksimatı birinci kümeye on 
iki klübü toplamak suretile hem spor Süleymaniye Klübü Reisi Orhan 
bakımından, hem de idare cihetinden Bu sene mevsim maçlarına başlanacağı 
bütün klüpl-erin memnuniyetini mueip bir sırada hiç beklenmedik bir hadise-
olmuştu. (Devamı 7 inci sayfado) 

Bebekte manavlık eden Ali Y akup 
bir eenedenbelli Verem Sanatoryo-

(De':amı 3 üncü laJfamızda) 1 ~ya, F&fİstlerin galebesine rai men, kızala boyanıyor!.. 
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SON POSTA Birincite.şrin 13 ~ 

D Etrafınıza saadet saçınız! a Hergün ' Resimli Makale r-
Sö z ün 

___...,. -
Nereye gidiyorsun, 
Avrupa? 

. Yazan: Muhittin Birgen-

e ir vandan para buhranın diin-

yanın bütün mekanızması~ı 

altüst ederken, öteden sınıf rr.u
cadelesi son şiadetini bulmak ü
zeredir. Kırmızı bayraklı fır · 
kaların enternasyonal ismini taşıy:m 
bir sınıf sarkılan, bir marşları vaı el ır 
ki bunun bir beyti şöyle söyler : 
Bu bizim son ve kat'i kavgamız olacak. 
İnsanlık enternasyonal ile yükselecek! 

Galiba. insanlara kanL ve gaddar ofr 
sınıf boğu~masından sonra büyük bir 
sulh ve saadet açacağını iddia eden ıh
tilalci enternasyonal sosyalizm, yani 
komünizm, son zamanlarda bu şarkının 
söylediği kat'i muharebenin zamanı 
yaklaştığı fikrine gelmiştir. Birçok ala
metleri belirip te, çok şükür, hen~iz 
kendisi görün.miyen bu afetin, bu sınıf
lar mücadelesinin küçük bir sahnesi o
lan İspanyada işler sıkışıp mücadele 
kat'i safhasına girdikçe sosyalizm ale
rninde de telaş ve endişe, ileriye doğ
ru yeni bir hücum hamlesi meyli gün
den güne kuvvetlenmektedir. Avrupa
nın hemen her tarafında, komünizme 
karşı harp açmış bütün memleketlerde 
son haftalarda sıkı tedbirler alınm1s. -
tır. Bazı yerlerde nagihan bir hareket 
endişesi altında bulunan hükfunetler, 
hatta her nevi siyasi toplantıları me -

• netmek kararlarına kadar varmışlar -
dır. Komüniıme karşı işleyen zabıta 
teşkilatı her tarafta dikkat ve faaliyet 
derecesini son hadde kadar yükseltmiş 
bulunuyor. 

* Fakat, işin asıl mühim sahnesi Fran
sadır. Yakın zamanlara kadar Fransız
ların cçok şükür bizim memleketimi -
zin büyük bir kısmı köylü ile meskfın
dur.• diyerek sanayi buhranından do
layı az sarsılm~ olmasile iftihar ettik
leri Fransada şimdi Halk Cephesi hükil 
metinin ayaklandırdığı amele bir türlü 
yerine oturamıyor ve memleket daimi 
bir siyasi boğuşma içinde bulun!;, l(lı'. 
Son naftalarda Fransada bulunmu2 o
lanlar Parisin ve bütün Fransanın o es
ki sakin ve müsterih manzarası yerine, 
memleketin köklerine ve iliklerine ka
dar nüfuz etmiş sınıfi bir mücadele ha
reketinin doğurduğu karı.şıklık ve a -
narşi manzarasıni anlata anlata bitire
miyorlar. Frank halen hükıirnetin in -
dirmek istediği hadden aaha aşağı düş
müş, Fransada kendisini rahatsız h~s
sedip sakin yerlere doğru seyahate çık
mak isteyen sermaye, kıymetli ecnebi 
kağıtlarına karşı tehalük göstermeğe 

başlamıştır. Borsalarda frangın düşü -
şünü ecnebi kıymetlerinin yükselişi 

karşılıyor. Öte taraftan görüyoruz ki 
komünistlerin Alman hudutları civarın 
da faşizme karşı yaptıkları nümayişler 
arasında Alzasın sağ cenaha mensup 
bir gazetesi, cBöyle bir komünizm a
narşisi içinde yaşamaktansa tekrar Al
man idaresine geçmeği tercih ederiz'• 
demekten çekinmiyor. 

* Fransa hükumeti, memleketi böyle 
bir sınıf mücadelesine düşmekten kur
tarmak için var kuvvetile gayret et -
mektedir. Fakat, bir kere söz ayağ:ı 
düşmiış olan bir memlekette bütün is
tinatgahını solların ve bilhassa komü -
nistlerin yardımlarından alan bir hü -
kumet, ayaklanmış olan bu kitlenin söz 
dinlemez heyecan ve ihtirasını yatış -
tırmaya muvaffak olabilecek mi? Hat
ta bu hükl.ımet düşse de yerine daha 
mutedil bir Radikal - Sosyalist hüku
meti dahi gelmiş olsa gene ayağa düş
müş olan sözü kafa makinesinin sakın 
mantığına iade etmek müşkül olacak
tır. 

Bütün bu olan ve olmaya hazırlanan 
şeyler arasında her tarafta harp lıazır
lıkları en son haddine çıkarılmış bulu
nuyor. Acaba, ıkomünizm cson ve kari 
harbini yapmak üzere:. bütün Avrupa
yı dolduran barut fıçılarını ateşliyecek 
mi? 

Ne olacağını pek bilmiyoru:ı: ama, Av 
rupada en küçük bir kıvılcımdan büyük 
bir yangının çıkması için herşey ha -
zırlamaktadır. Avrupa bir yere gidi
yor. fakat, nereye gittiğini kendi de bil
miyor. 

Nereye gidiyorsun. Avrupa? 
MuJıittin Birgen 

Bir lokantada yemek yer 
ken camekanın önüne bfr 
fakir gelip dursa, gözünü 
dikip sofranıza baksa, 
lokmalarınız boğazınızdan 
geçer mi ? 

Bir şenlik günü çocuğu -
nuzu cicibici giydirip bir 
eğlence yerine götürseniz, 
fakat orada karşınıza üsti.i 
başı perişan zavallı bir ço
cuk çıksa rahat edebilir mi-

B.ir zelzele günü yer İnsan yalnız başına mes'
ut olamaz, mes'ut olmak is
tiyorsanız muhitinizi de 
mes'ut ediniz, mes'ut ede -
nin mes'ut olacağı, asırlar-

.. ? 
sınn:. 

bir olan evlerin ankazı ö -
nünde. yüzlerce ölü arasın
da kendiniz yalnız başına 

bulunsanız içinizde bir in -
şirah hissi duymanız müm
kün o1ur mu ? 

dan beri hiç değişmiyen bir 
kaidedir. 

A ASIN DA J 
Köpek se!ıini 
Talılid ederelı 
Hayatını kazanan 

"<-~ 
Ad~am , .... 
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Belçikada hususi ev köpekleri ver
gile mükelleftirler. Epeyce ağır olan 
bu vergiden kurtulmak için. bir çok 
köpek sahiplerinin köpeklerini gizle
dikleri anlaşılmış ve bunun üzerine 
Brüksel belediyesi gizli köpekleri ha
ber verenlere verginin yüzde 10 unu 
ikramiye olarak vereceğini ilan etmiş
tir. 

Açıkgözün birisi bu gizli köpekle
ri ortaya çıkarmak ve ikramiyeyi al
mak için gayet tuhaf bir usul bufmuş
tur ... Köpeğin havlamsını taklit et
mek! 

Bu açıkgöz sokak tok.ak dola.şrak 
evlerin önünde havlamakta ve hangi 
evden ayni şekilde cevap alırsa adre
sini alıp belediyeye ihbar etmektedir. 

Bunu yazan Brüksel gazeteleri 
~imdiye kadar emsaH görülmemiş olan 
bu san'atin adamcağızı pek güzel ge
çindirmekte olduğunu yazmaktadır
lar. 

fnglllz erkeklerl permenenta 
dU,man 

Deyli Ekspres gazetesi erkek okuyu· 
cııları arasında açtığı bir ankette fU su
ali sormuştur: 

- En güzel kadın tipi hangi millet
lerdedir ~ 

·-------------· 
HERGUN BiR FIKRA 

Top 
Futbol memleketimizde henitz 

bu kadar taammiim etmemişti. l\Iek 
tehi Sultani - (Galatasaray lisesinin 
es'ki adı) - tabelesinden birkaçı Av
rupadan bir top getirtmişler, talil 
günlerinde Kağıthane ,tepesine gi -
dip kendi aralarında oynuyorlardı. 

Bu heveskarların arasında Ercii
mend Ekrem de vardı. 

Bir gün, babası onu çağırdı ve: 
- Oğlum! dedi: açık havada, u

kadaşlannla oynayıp, böyle nezih 
bir tarzda eğlenmeğe vakıa bir~ey 
demem. F~kat zamanın acaip ol -
duğunu biliyorsun .. Toplantıla.r ya 
sak. Yarın öbür gün herifin biri si
zi curnal ediverir, top oynayacağız 
derken, topunuz biı;den top yoluna 
gidersiniz ! 

·-----------------~ 
Tasarruf için fener/eri 
Gece gündüz yaktıran 
Leh belediyesi 

Lehistanda Joslo diye bir kasaba 
vardır. Bu kasabanın belediyesi belde
deki bütün fenerlerin gece gündüz 
yanmasını emretmiştir. Belediye reisi 
gündüzleri fenerlerin niye yandığını 
soranlara: 

- Tasarruf için yapıyoruz cevabını 
vermiştir. Evvela fenerleri yakmak i
çin adam kullanmıyoruz. Saniyen o 
adamların petrol çalmalarına mani o
lamtyorduk, şehirde bir gece sabaha 
kadar yanan petrolle üç gün fenerler} 
gece gündz yakıyoruz. Bu itibarla 24 
saat sönmiyen fenerler bizim için da
ha karlıdır. 

Teknlr konutmel• b•tl•~ınca 
100.000 kişi ankete cevab ·vermiştir. Fransada bir bahçıvanın çocuğu 

Bunların ekserisi, İngiliz kadınını ter • bundan beş sene evvel bir ormanda 
cih etmişlerdir. Buna sebeb olarak qa yolunu kaybetmiş ve ancak iki gün 
İngiliz kadınının saçlarını permenant dolaştıktan sonra yolunu bulmuştu. 
yapmaması ve ayaklarına kısa topuklu Bu hadise çocuğu çok korkutmuş ve 
iskarpinler giymiş olmaları gösteril - korkunun tesirile dili tutulmuştu. 
mektedir. 

Fakat çocuk bir kaç gün evvel yeni-
Kitıt para koleksiyonu den konuşmaya başlamıştır. İş.in hay-

Kutling isminde bir lngiliz dünya- ret edilecek ciheti: Eskiden Fransız -
nın en garip bir kolleksiyonuna rna- b 

cayı kaha konuşan çocuğun u sefer 
liktir. 27,000 parçadan ibaret bu kol- çok mükemmel ve edebi bir lisan ~ul
leksiyon kağıt para kolleksiyonudur !anmasıdır. 
ve bu yirmi yedi bin parça kağıt para-
dan hiç birisi birbirine benzememek- Hayab11 esran bulunacak nu ? 

tedir. 

Bu kolleksiyonu toplamağa ilk de
fa Kutling'in biiyük babasının babası 
baslamıstır. Evlattan evlada intikal et-. ' 
tikçe kolleksiyon daha ziyade zengin
leşmiştir. Kolleksiyondaki kağıt para
ların en eskisi altı yüz aene evvel Çin
de tedavül etmiş bir paradır. O vakit 
Çinin kağıt paraları yaprak üzerine 
basılmaktaymış. İlk İngiliz kağtt para
sı 1713 de baınlmıştır. 

Rusların pek meşhur bir nebatat a
limleri vardır, ismi Kapkieroff'tur. Bu 
adam nebatlara yeniden hayat vermeğe 
mu.;.affak olmuştur. 

Lena nehri yatağının kenarında 
2000 sene evvelden kalma bir yosun 
bulmu.ştur. Yosunu almış l!boratu • 
varına getirmi", kendi hazırladığı şart
lar içinde 2000 seneden şonra yo~un -
lara hayat vermeğe muvaffak olmuş-
tur. 

Tiyatrolarda herkesi 
Ağlatmalı için bulunan 
Yepyeni bir usul 

nesi son zaınan

larda A vustural
yada yeni bir usu· 
le baş vurmuş
tur. 

Temsil ettirdi-
ği piyesin halk 

Üzerinde tesir yapabHmesi için b~ ta
ne kız bulmu~ huiılan her temsilde 
salonun muhtelif yerlerine oturtuyor
muş, onlarda hüngür hüngür ağhyor· 
larmış, halk oyundan ziyade ağlayan
ları seyrediyor, ve göz yaşları da sari 
olduğu için herkes tiyatrodan gözleri 
yaşlı çıkıyormuş. 
Kadınlar kendi itlerine karı.-n 
erkeklerden •lkiyet edlyorlar 

Yugoslavyada D~Jrownik şehrin
deki kadınlar beynelmilel kadınlar ko
mitesine müracaat ederek erkeklerin 
ev iı;;lerine kan,mamalarını, mutfağa 
girmemelerini istemişler ve komite
den şu kararı a.lmı\llardır: 

1 - Ev kadınlığı bir meslektir,· ve 
her meslek gibi mahrem ve müdahale
den azadedir. 

2 - Ev kadınlarile hizmetçiler için 
hayat sigortalarının tesisi. 

3 - Erkeklerin maaşlarım ev ka
dınlarına vererek masrafın tek elden 
idaresi. 

Arnerlkada prlp!blr deve 

Amerikada bir kadın komşusu .ka
dını dava etmi,tir. Davacının iddiası 

~udur: 
- Komşum güzel bir kadın, biraz 

ela hoppa.. Herwün penceremize kar
şı oturuyor. Kocam onu görünce beni 
unutuyor. Gözleri hep onda. Bu ka
dının oturduğu evden çıkarılmasını 

isterim. 
Hak~mler düı~ünmü~ler ve nihayet 

kararlarını vermişler: 
- Davacı hak.aızdır. Komşusunu 

evinden ~karmaya mahkemenın sa-
lahiyeti yoktur. · 
DUnyeyı fareler latUA eder rnl? 

Fareler çabuk doğan ve çabuk ölen 
hayvanlardır. 

Alman istatistikçilerinden biri fa
relerin hayatını tetkik etmiş ve bir fa
re ailesinin zürriyetini hesaplamıştır. 
Bu hesaba nazaran bir ailenin çocuk
ları çabuk ölmezlerse bir sene sonun
da 880 miktarını buluyorlarmış. lıkin
ci sene sonunda bu miktar 387 ~000 e, 
dördüncü sene eonuncla da 17G,OOO,
OOO milyona çıkıyormuş. 

Şu rakamları a(irdükten sonra. ke
dilerin beseriyete ifa ·ettikleri hizmet 
daha çabuk an~yor. · ı 

Tabiat ve İnsanlar 

1. Talu 

T abiat mi insanlara, insan 'ar rtl1 

tabiate ayak uyduruyor? Bu, ön~ 
ce tavuk mu yumurtadan, yoksa yu .. 
murta mı tavuktan çıktı kabilinden bir 
mesele. Fakat ne olursa olsun, incele • 
meğe ve halletmeğe çalışacağız. Zira 
şurası muhakkak ki, zamanla insanlar 
değiştıklerı gibi, tabiatte de bu deği .. 
şiklığe göre inkılaplar vücude geliyor. 

İnanmazsanız, mevsimlere di"kkat e
din. Bunların seyri, normal be~eriyet 
zamanındaki seyre benziyor mu? Eski· 
den bır basma kalıp takvim vardt. Bll 
takvimdeki sayılı günler katiyen şaş • 
mazdı. Eyyamı Bahur vaktinde ;·akar, 
kavurur, Kocakarı soğuğu, günü geleli 
mi tirtir titretirdi. Martın yirmi birinde 
ağaçlar tomurcuklanır, bademler çiçelt 
açmağa hazırlanırlardı. Yaz, kış, sonba• 
har, hep günü gününe. saati saatine hÜ· 
kümlerini sürer, insanlar da ona göre 

ne giyeceklerini, ne çıkaracaklarını, 

nerede oturacaklarını bilirlerdi. Mayıs· 
ta şemsiye taşıyan görmezdiniz çünkü 
yağmur yağmazdı. Kışın da paltosuz, 
gocuksuz kapıdan dışarıya çıkana rast
lamazdınız; zira güneş, taşçatJasa mey• 
dana çıkmaz, çıksa da fazla ısıtıp, ada· 
mı terletmezdi. 

Harbi umumiden beri, bütün bun • 
lar altüst oldu. Fakat bizim mizacımrz, 
meşrebimiz de esasen altüst olmuştu. 
Şimdi hangimizin hangimize tesiri ol • 
du İşte halledilemiyen muamma bu! 

Bana kalırsa, elebaşı herhalde biziz. 
Esasen, nizam bozarlığımız meşhurdur. 
Rahat bir tarafımıza batar. Rahatsız ol• 
mak için sebep icat ederiz. Onun için, 
tabiati de kendimize, gidi.şimi7.e uydur• 
duk. O da tıpkı bizim gibi zirzoplaştı. 
Vakti vaktine, saati saatine uymuyor. 
Mevsimler cıvıttı: Bugün lapa laua kar 
yağıyor, ayazpaşa kol geziyor, yaım or· 
talık öyle bir ısınıyor ki, açık pence
renin önünde ceketsiz oturuyoruz. 

Geçen gün, kim diyordu?. Denizin 
dibinde inci tükenmiş! Tükenir mi, tü
kenir. Bıribirimizin yumurtladığımız 

cevahire bakmaktan, tabiatin incisine 
ehemmiyet verdiğimiz yok ki! 

d.'/~, 
Biliyor musunuz ? 

1 - Meşhur Fransız ihtilalcisi Ro -
bespierre siyasi hayata atılmadan ev • 
vel hangi meslekte idi? 

2 - Avusturyaya karşı isyan ederek 
harp açan ve Türkiyeye kaçan l\Iacar 
krah kimdir? 

3 - Süveyş kanalını kaç yıl evvel, 
kim açmıştır? 

(Ce\'apları Yarın) 

* 
Dünkü Suallerin Cevapları: 

1 - Yeni Zelland adaları, Büyük 
Okyanusta İngiliz grup adalarıclır. 
Cook boğazı ile birbirlerinden ayrıl -
mışlardır. Mesahası 268,264 kilomet • 
redir ve nüfusu 128,000 dir. Merkezi 
Wellingtondur. 

2 - Kristof Kolomptan sonra Ma • 
cellan dahi dünyanın yuvarlak oldu • 
ğunu isbat ettikten sonra papazlar Ro· 
mada büyük bir kongre akdetmişler, 

bu çeşit iddialarda bulunanları dinsiz· 
lik ile, hıristiyanlığı İsayı tahkir ile it
ham etmişler, dünyanın dümdüz oldu
ğunun bütün mekteplerde, bütün kili· 

r t S T E R İ N A N İS T E R i N AN M A ı 1 ~:~~:~~r~~~~;~ı:.amim edilmesini ka -

• 3 - Güneşin döndüğü isbat edilmez-
Haliç tezgahlarında yapılmakta olan yeni Kadıköy is- tulacaktır. Halkın rahatsız olmaması için eski iskelenin den evvel yeryüzünün insanları günl!Şİ 

kelesinin inşaatı bitmiştir. Bugünlerde bir gece köprü- kaldırılması, yerine yenısmın takılması ameliyesi bir sabit bilirlerdi. Döndüğünü söyliyen bir 
den dışarıya çıkarılacak, ve eskisinin yerine takılıp otur· gece içinde biürilecektir. çok alimler bu yüzden yakılmışlurdı. 

1 S TER l NAN 1 STER 1 NA N M A r 4 _ noımabahçe sarayının mimarı 
-·---------------------"'!"'--------------------.J Serkis kalfadır. 
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13 Biriııcitetrin 

Madrid etrafında muharebe 
gittikçe şiddetleniyor 

HükUmet kuvvetleri ihtilô.lcilerin bazı mevzilerini 
zaptettiler. İki İspanyol geinisi daha batırıldı 

ııı::ris, 1 Z (Hususi) - İspanyada kat'l Madrit, 12 (A.A.) - Hükümet tay- beraber, şiddetli müdafaa ederek da -
tıın arebeıer başlamıştır. Havas Ajan- yareleri ve bataryaları Huescayı bom- yanmaktadırlar. 
.,,.;;:. ~an Martin cephesinde bulunan İıardunan etmiŞierdlr. Lizbon, 12 ( A.A.) - Oviedodan rad. 
gor bırı tarafından verilen haberlere Cenup cephesinde, hükumet kuv\'et- yo ile alınan bir haberde, bu şehirdeki 
l!ıi ::ece ve gündüz bütün cephede yir !eri Don Benito mıntakasındaki ihti • garniwnun hükümetçilerin taarruzunu 
bi ~rt saattenberi devam eden sel gı- lalci mevzilerini işgal eylemiş ve bura- defeylediği ve nasyonalist imdat kolu
ie/agmura rağmen şiddetli muharebe- larda iki top, bir de havan topu He 32 nun Oviedoya ıo mil yaklaştığı bildiri-
'l'<i< 01lın~tur. Bilhassa top ve mitral - esir almışlardır. J{astuera'nın garbinde liyor. 

li" '":lıyeti pek fazla idi. birçok muharebeler olmuştur. Guadar- * 
taıy ükik umet kuvvetleri, ihtilalcilerin rama mm takasında sükunet vardır. Seville, 12 (A.A.) - Nasyonalistle _ 
kar lerine ımuka\·emet etmekte ve bir Siguenza etrafında şiddetli muhare- rin elinde bulunan Almirante Çen·era 
dııq;rtoprak vermemeğe uğraşmakta - beler başlambıştır. Hükiimetçiler adet kruvazörü, Cebelüttarık boğazında iki 

~~===========:=:ıı==ıı::z::s::-==-===~v=e=t=eç;h=ı·=za==t=b=a=k=ım==ın=d=a=n===z=a)='ı=f=o=l=m=a=k=la=~h=u~ .. k=u~~m==e~t~g=e=m=i=si=n=i=b=a=tı=nn==ı~;~=ır=.:=c:dc~=:ı 

Amlanya, Fransayı Bulgaristan 
• Balka;,Antantzna 

protesto ettı Giriyor mu? 
~ (Baştarafı ı inci sayfada) ı zin nutkunu tahlil eden Berliner Le· (Baştarafı 1 inci sayfada) 
li :ı•r Milletler Cemiyetinin çecçe\·~- itung Ammittag diyor ki: . k".,dar bütün Balkanlarda da büyük bir 
tı.lh ~ılınde ve tecezzi kabul ~.tmez bır " Asıl mesele Mo~.k~vanın e'."". al: alaka uyand1Tmıştır. 
horh ıçın olmalıdır. Zira sulhun başka tında çalışan komunıst tahrıkçılerı Siyasi müşalıiılerin kanaatine gö-

B angi türlüsü hakiki sulh olamaz.» Fransız milletinin beynelmilel pres- re, Bulgar ve Yugoslav Başvekilleri a-
dın:andan so~a Torez, Hitlerin kı~ y~r- tijini i'h1al ettikleri takdirde Fransız rasında bugün ve yarın cereyan edecek 
tic S:1 te~~:latının açılma n:ıeras.ımıı~- hükumetinin pasif ve hareketsiz kala- olan mülakatlar, yalnız iki mem1eke· 
hak Yledıgı nutku cok kındaı \ e b'l v • • 1 l d tin yaklaşmasile alakadar degv il, bu" tu" n 
b aretıerle dolu bir -lisanla mevzuu ı ecegının an aşı ması ır. . . . ahsecierek ... 

1 
b v ştıı·· F ransanın bu hususta ne gıbı bır Balkan devletlerini içine alacak bir 

,t.. §O) e agırmı · . k - .. v k Al te~riki A• • • • h 1 oız komünistler !kendisine karşı vazıyet ta ınacagını ogrenme - T mesaı zemınını azır amağa ma-
tlefı-et ' ld v kad b" .. d" tuf bulunmaktadır. 
l'l hisleri beslediğimiz Hitler'in her manyanın o ugu ar utun unya-
a:tkunun bizi istihdaf etmesine müsa· nın menfaati iktizasındandır. Evvelce, Belgradkla, yalnız bir gün 
lu ~.edemeyiz. Biz komünistler namus· Almanya Londraya Da für kalması mukarrer iken ancak yarın 
l{ !('zenciyi bir Hitler'e tercih ederiz. Nota Verdi akşam Yugoslav payıtahtından ayrıla-
l~~t'in ajanları hapse tıkılmalıdır. » Londra, 12 (Husus-i) _Almanya- c~k olan Başvekil Köseivanof'un şere-
~~ U. şiddetli sözler üzerine Berlin hü- nın Londra maslahatgüzarı Fon Bis- fıne, bugün Stoyadinoviç tarafından 
~il . etinden talimat alan Aimanyanın mark bugün, hükumeti namına, İngil- bir ziyafet verilmiştir. 
gidtis büyük elçisi Harlciye Nezaretine tere hükumebine bir nota vermı\!tır. Yugoslav saltanat naibi Prene Pol 
~tek hükfuneti namına Torezin nut- Notada, lngiliz • Sovyet deniz anlaş- da, ya~ın, Bulgar Başvekilini kabul e-
tı:ı· ~ protesto etmiş ve bir nota ver - .. k l . d So 1 . decektır. IŞ'tır. ması muza ere erın e vyet erın me- .. . . . 

"

1 

tal~bab kabul e.dildigv i takdirde Alman· .. ~~rkıye, Harıcıye Vekili Tevfik 
"'llnan Gazetelerinin Hücumları • R t A d B ı ~ .. Ber!in, ı 2 ( A.A.) _ Fransız ko- yanın da deniz kuvvetlerini arttırmak uş u I ras ın a e grattaki bu ko-

''lUni t f k L~ T meo,_ur'ly ... tı'nde kalacaOını bildirmiştir. n.~~lma a~şdia hazır bulunacağı evvelce 
s ır ası ıW.tibi umumisi ore· ıo "" 

0
- d k soy enmı ıse e, endisi Cenevreden 

henüz hareket etmemiş'tir. 
~--~~--------_. ............. -------~~~ 

Uz?k Şarkt:ı J Altın anlaşması 
vazıyet gergın İngiltere, Fransa ve 

S - Amerika arasında bir 
ovyet - Mançu hududunda anlaşma yapıldı 

Maamafi unutmamalıdır ki Kösei
vanof, Cenevrodc, Rüştü Aras ve 
Türk hey'eti şerefine verdiği ziya~!t
te, Türkiye hariciye vekiliie uzun ınüd 
det görüşmüştür. 

M. Stoyadinoviç 

-Londra, 12 (Hu~usi) - fngiftere, Ankara, 12 (A.A.) - Dost ve 

d lisinking, 12 (A.A.) - Diin hu- Fran:>a ve Amerika arasında altın ih- müttefik Yugoslavyanın kıymetli Baş
l>ttıt boyunda, So\'yet Mançu hududu racatı hakkında bir anlaşma yapılmış· vekili M. Stoyadinoviçin Cumhuriyet 

çarpışma oldu 

llhafızları arasında bir çarpışma ol- tır. Yarından itibaren tatbik sahasına bayramımız münasebetile memleketi
~~tur. Her iki tarafa da takviye girecek olan bu anlaşmaya göre bu üç mizi ziyareti tahakkuk etmiştir. 
~U"vetleri gönderilmiştir. Sovyet ve memleket arasında altın mübadelesi. Bu ziyaret Ankara mahafilinde bü· 
d"•ııçu .kıtaatı şimdi birbirlerinden devlet elile yapılacaktır. Hususi mü- yük bir aliika ve memnuniyelte bek
~tt Yüz metre mesafede bulunuyor- esseselerin altın mübadelesi işlerile lenmektedir. 

· Vaziyet gergindir. uğraşmaları kat'i surette mened.il- Romanya Hariciye Nazın 
T k l'> D . b'l mektedir. Be}grad, 12 (A.A.) - Romanya 

->· ·-o. io _ - omei ajansının ı - D 1 l · Bak M A 'lll'd - M h d Bu anlaşmadan maksat, frangın ış ş erı anı · ntonesco, Bel-

d 
ıgıne göre, Sovyet ançu u u· add k '--ld kıta Und h d h f düşürülmesi üzerine spekülasyonların gr a i i gün ~. ı n sonra Bük:-

~ . asjapon -,~~nlçu u ut mu a ız- o··nu"ne geçmektir. reşe hareket etmı~tı.r. Başbakan Stoya 
tıle ovyet A.ıt a arı arasında tüfek d' · d" _ı..ô... B A llt~ll· . l J M Bu anlasma mali mahafilde büyük ınovıç un ~m · ntanesconun 
-\"1 teatı o unmuştur. apon - ançu · f' b' · f · .J! tt\llhaf l d 4 k' · ··1 "s 5 kicıi bir memnuniyetle karşılanmıştır. A- şere ıne il' zıya et vermışur. 

ız arın an ışı o mu, T ~~ala t o· - t ftan Duan- merika Maliye Nazırı M. Morgan Tav 
t nmıs ır. ıger ara 
llng ordu~u tarafından verilen bir ha- bu anlaşmayı .izah eden beyanatın~a 

bere göre, 50 kişilik bir Japon müfre- ~i~r dev~etle:ı~ de bu anl~şmaya :ıf· 
~~ai il S t ·· f eleri arasında tırak teklıflerının memnunıyetle ka· 
L. e ovye mu rez ·ıe v• . .. 1 .• Q\t ra lm bul edı cegını soy emıştır. 

~ rpışma o uştur. 

lialepte müslüman 
liıristiyan 
Birbirine girdi 

3 kişi hançerle öldürüldü, 

Müthiş bir tayfun --
Amerikada köyler mahv

oldu 400 kişi boğuldu 

30 kişi yaralandı 

Mani\la, 1~ (A.A.) - Filipin ada
larında şimdiye kadar vukubulan fır
tınaların en şiddetlisi tahmin edilen 
bir tayfun Luzon adasmda çok büyük 

Lı l . deni- zayiata sebebiyet vermiştir. Gayet ge-
t rıa ep 12 - «Beyaz nışanı> 1 d k l b" -.en h' . .' A ·ı genç nis sahalar sular a tın a a mış ve ır 

ırıstıyan grubu azası 1 e · ·ı h l t\)iisl" d k gelen çok köyler tamamı e arap o muştur. 
umanlar arasın a vu ua d ~() L l ltl - ·· .. . . ··ıd·' ülmüq Şimdiye ka ar .> ceset ou unmuştur. 

"'Cdede hançerle uç kışı 0 ur Y • • • bo- ld v l · d'l \oe :J() . . H' · tiyanla- IOO kışının gu ugu ta ımın e ı -
t kı')ı yaralanmıştır. ıns k _ .J' 
lf\ d·· 1 me t~ır. 

ukk.anlan kapatı mıştır. -

Filistinde grev 
dün bitti 

Kudüs, 12 (A.A.) - Reuter ajan

sından: 
Filistinde bir huzur ve sükun ha

vası eser gibidir. Altı aylık bir grevden 
sonra takriben iki yüz bin Arap, tek
rar işe baş}amağa hazırlanmaktadır
lar. Mağazaların bir çoğu şimdiden a
çı lmıŞtır. Amele, neş' e ve şetaret i
çinde işleri başına gitmektedirler. Cad
de1erde büyük bir canlılık vardır. Res
mi ve hususi nakil vasıtalan, normal 
seyrini almı~ır. 

Maamafi, dün akşam bazı hadise· 
Ier olmuştur. Bir yahudi polis memu
ru, Akıka yakınında öldürülmüş ve 
petrol borusundan kaçan petrol Tam· 
ra yakınında ate!I almıştır. 

Sayfa 3 

Donanmamızın 
Maltaga 
Yapacağı ziyaret 

Donanmamızın gelecek ay . . d 
Malt · ıçın e 

ayı zıyaret edeceğini evvelce y • mıştık. az e Fransada ideoloji 
~u resmi ziyaretin proğram ve te- ha vgaları . 

ferruat~nı gör~şüp kararla~tırmak için e Nazariyat vadisinde 
Akdenızdeki lngiliz filosu ku ncl ' 
Amiral Sir Dudley Pound'ın ~~ a~ı bir müdaJıa/e r d . mumeeşı· • ı enız yüzbaşısı Scott d" B · 1 spanyada cere'-'an eden ideoloJ'ik k • un « rıony» " 

arakol g~.misile limanımıza gelmiştir. mücadelenin aksi tesiri ameli ma-
A Bu munasebetle, donanmamız er- hiyette olmak üzere Fransada da kendı

kanı ~ş~~ Yavuzun kumandanı Ami- ni göstermeye başladı. Şimdiye kadar 
ral Şukru olduğu halde du'"n p cereyan eden, sadece nazari mahi\'cltc 

1 
• , erapa- 'd' y k · 

asta. yüzbaşı Scott şerefine hususi ı ı. a ın bir Faşist tehlikesi iddıa e-
~ahıyette bir öğle ziyafeti vermişler- derek Alzas Lorende yer yer tezahürler 
dır. yapmak kararını veren Fransız komü-

B · f nistlerinin hareketi, bu mi.icadelevi na-
u zıya ette yüzbaşı Scott B · • w . . . • rıony zarı mahiyetten ayırt etti. Gelen ha -

gemısının kumandanı ·ı ··k k b l' b b' . 1 e yu se rüt- berlerden anlıyoruz ki Fransız komü-
e ı eş za ıtı başta, lngiliz sefareti nistlerinin maksadı, Fransız Sosyal 

b~şk~tibi Morgan, sefirin hususi kati- Partisi namı altında çalışan Albay de 
bı Dıkson, bahriye vekaleti protokol Larok'un başkanlığı altındaki eski bir 
müdürü Şevket Fuat, vekalet kalemi fırkayı ortadan kaldırtmaktır. F'ilhaki
mahsus müdür muavfoi Hasan Arif ve ka bu fırka, vakti, hali yerinde, cesa
Milli Müdafaa Vekilinin yaverlerinden retleri bilfiil muharebede tecrübe olun
Deniz Yüzbaşısı Rifat da hazır bulun· muş kimselerden mürekkeptir. Teşkı _ 
muşlardır. latı askeri mahiyettedir. Bu siyasi fır-

lngiliz karakol gemisi daha bir kaç ka tamamen motorleşmiştir. 
gün limanımızda kalacaktır. Azasının hususi arabaları, fırkanın o· tezahüratında kullanılmak üzere teşki-

ün gece, Londra radyosu Briony latın emrinde bulunur. Bu sebeplerden 
gemisinin İstanbula vasıl olduğu~u ve ötürü Fransız Sosyal fırkasının son 
Türk donanmasının gelecek ay zarfın- derece hızlı bir hareket kabiliyeti var
da Maltayı ziyaret edeceğini bütün dır. Buna ilaveten azasının binleri bul
dünyaya bildirmiştir. ması, bu fırkayı, korkulacak bir ku,·vet 

Hazin bir 
Aile faciası 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
munda tedavi edilmekteymiş. Tedavisi 
bittiği için dün Sanatoryomdan çıkan 
Yakup evine gitmekteyken arkadaşla· 
rından karısı Haticenin eve kiracı o
larak Efgan sefareti garsonu Ali Ah
manı aldığını ve bu adamla da müna
sebet tesis ettiğini öğrenmiştir. 

Yakup bunun üzerine eve gitmek
tf'n vaı;geçmiş, akşama kadar kahvede 
oturmuş, gece saat 11 de eve gitmiş, 
c:bin<!eki anahtarla gizlice eve gimıiş
tır. 

lçf,;i girince kiracı ile karısını bir 
arada bulmuştur. Yakup bu vaziyette 
soğukkanlılığını hiç kaybetmemİf, so
kak kapısına giderek beklemiş ve bir 
müddet sonra polis devriyeaile bekçi
yi çağırarak tam kanunun tarif ettiği 
~ekilde bir cürmü meşhud yaptırmış· 

tır. 

Suçlular derhal yakalanmışlar ve 
dün mahkemeye sevkedilmişlerdir. 

haline koymaktadır. Nitekim komünist
ler de bunu bildikleri içindir ki hücum
larına daimi bir hedef olarak onu al -
ma~ta~ırlar. Fakat bu defa, vaziyet 
eskı çıgırından çıkacağa benzemekte -
dir. Çünkü AlzasLoren muhafazakar bir 
mıntakadır ve halk, daha düne kndar 
Alınan idaresi altında bulunduğu ıçın, 
eski hatıraları unutmamıştır. Bu sebep
le, Alzaslı bir gazetenin, cBiz Fransız 
kalmak isteriz amma, ihtilalci bir Fran
sada Fransız olarak değil. Bu takdirde 
~lmanyayı tercih ederiz•; sözü bir hay
lı acı ve pek çok ta manalı kaçıyor. 

* Sovyet Rusya hükumetinin İspanya 
Nazariyat hadiselerine mü -
vadlalnde dahale tehdidin -
kalan bir de bulunması, bir 
mUdahale ara bütün dünya-

.__ _____ _. yı heyecana ver _ 
di. Fakat aradan geçen zaman zarfında 
durulan fikirler, \'aziyeti daha soğuk _ 
kanlılıkla muhakemeye imkan buldu
lar. Rusyanın bu tehdidi, İspanya ışle
rine yalnız başına müdahale ederım 

• 1 

manasını elbette ki tazammun edemez-
di. İspanya işlerine başkalarının müda
halesini is?at ederek Almanya ve İtalya 
ya karşı Ingiltere ve Fransa ile beı a
ber müştereken karışmak ihtimalidir 
ki, onu, beynelmilel komisyonda malum 

Hadisenin muhakemesi 4 üncü aa- olan ithamda bulunmaya sevketti. F -
liye ceza mahkemesinde yapılmış, ah- kat ne Fransız ve ne de İngiliz hükü
lakı umumiyeye taalluku itibarile mu- metlerinin, bugün için, böyle bir mace
hakeme hafi cereyan etmiştir. raya sürüklenmeleri mümkün olamıva-

cağına göre, bu tezahür de, şimdilik ~a-
Kadın mahkemeye yedi yaşındaki zariyat hududunu geçememeye mah -

çocuğuyla beraber gelmiştir. Kadının kum bulunuyor. - Selim Ragıp 
kocası aleyhine evveJce ~anma dava· ............................................................ -

sı nçmış olduğu ve muhakemenin de- ,-
vam ettiği anlaşılmıştır. Bir saat süren KISA HABERLER 1 
muhakeme neticesinde kocasını alda-
tan kadın 2 ay ve şeriki olan Ali Ah· P~te, 12 (A.A.) - Yeni kabine· 

0 

nin başlıca erkanı: Daranyı', Bas" k'l 
mana a ay hapis cezası verilmiştir. z· N D K ·• e ı ve ıraat azın, e anya, Hariciye; 

Hüküm tefhim edildikten sonra• Nazın, F abinyi, Maliye Nazırı, 
koridorda Haticenin analığı olduğunu General \Vilhelm Roecler, Bahriye 
söyleyen bir siyahi kadın Yakuba bas· Siyasi mahafif, yeni kabinenin ha· 
tonla hücum etmiş, Hatice de kapı al- rici siyasetinin eski hükumetinin aynı 
tına götürülürken kocası Yakubu ie- olacağını beyan etmekte müttefiktir-

karpinle kovalamıştır. Fakat polisler ler. 
ve jandarmalar kadını tutmuşlar, ve * 
derhal hapishaneye sevketmişlerdir. Frankfurt, 12 (A.A.) - Bu sabah 

- -- Ernest Henne, 500 metre mikabı si· 

C 1 
lındirlik bir motosiklet bir saatte '1761. 

enevrede talyan kilometre katederek yeni bir dünya 

murahhası Rüştü Aras rekoru tesis etmiştir. 

Şerefine ziyafet verdi * 
Cenevre 12 (Hususi) _ Mtlletler Viyana, 12 (A.A.) - Zabıta. e<Al-

Cemiyeti nezdinde daimi İtalya mu- manya ve Macaristanda çalışınağa me
raiıhası Boba Skopa, cumartesi günü mur edilmiş ve sahte pasaport1arla Vı
Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü yannya girmiş olan ıı on bir komünist 

Aras, Bulgar Başvekili Köseivanof ve tevkif etmiştir. 
Arnavutluk Hariciye Nazırı Aslani şe- * 
refine bir öğle ziyafeti verilmiştir. lzmir, 12 (Hususi) - Bugün top· 

Ziyafette çok samimi bir hava için- !anan elektrik tarife komisyonu elek
de bevnelmilel vaziyet rıörüsülmüş- trik kilovat tarifesini 1 n kuru tan on 

sekiz buçuk kuruşa indirmiştir. tür. 



4 Sa1fa SON POSTA 

ŞBBİR BABIRLEBİ A L D A N M A Y 1 N 1 z ... 
CHARLiE CAPLiN 

On günde 
Ne kadar 
Suç işlendi? 
istatistikler umumi asayiş 
bakımından sevindirici 

neticeler gösteriyor 

1 T eşrinievvelden- 1 O tesrinievvel 
.abahına kadar İstanbul cihetinde müd 
deiumumiliae 198 meşhud suç gelmiş
tir. Bunlardan 59 tanesi hakkında a
demi takip kararı verilmis, 62 tanesi 
asliye ve sulh mahkemel~rinde muh
telif cezalara mahkum olmu~tur. 13 ü 
davacılarm feragati yüzünden sukut 
etmi~, 28 i beraetle neticelenmiş, 26 sı 
hakkında mahkemece vazifesizlik ka
rarı verilmiştir. 

Beyoğlu cihetinde müddeiumumi
liğe 122 vak'a gelmiştir. Bunlardan 
75 i hakkında müddeiumumilikce a· 
demi takip kararı verilmiş;tir. Mahke
meye sevkedilenlerdcn 38 i muhtelif 
cezalara mah]dlın olmu,lardır. 5 da
va bcraetle neticelenmiş, 2 dava da 
ı:ıikiyetçinin feragati üzerine sukut et
mi~tir. 

Mücldeü.nnumt Hikmet: 

Yeni Göçmenler 
Ay nihayetinde göçmen 
gelişi nihayet bulacak 

Hisar vapurile Köstenceden mem
leketimize yeniden 1525 göçmen da
ha gelmiştir. Göçmenleri getiren va
pur doğruca. Tuzladaki tahaffuzhane
ye gitmiştir. Karantine işi bitirildik
ten sonra Hisar vapuru hunları Ege 
mıntakasma yerleştirilmek üzere İz
mire götürecektir. 

Bu seneki göçmen nakliyatı da so· 
na ermek üzered)r. Bu ayın sonundan 
sonra Romanyadan memleketimize 
göçmen getirilmiyecektir. Çünkü, o
radaki m uarnelelerini bitirenler ancak 
teşr~nievvel ayının sonuna kadar mern 
leketimize gelecek olanlardır. 

Kış mevsiminde nakliyat durdu
rulmaktadır. Tekrar göçmen nakliya
tına baharda başlanacaktır. Bu seneki 
göçmenler mümkün okluğu kadar gel
diği yerdeki çalışma tarzına muvafık 
olarak yerI~tirilmektedir. Bu yüzden 
Ege rnıntakasına yerleşenler memnu
niyet göstermektedirler. 

Şark Şimendifer işletme 
imtiyazmm satın ahnması 

- Verilen istatistiğe nazaran gelen Bir kaç gündür Uzunköprü ve ha-
suçların sorgu ve duruşmaları sür'atle valisi ~imendifer hattında teftişlerde 
yapıldığı halde hak ve adlin kusursuz bulunan Şark Şimendiferleri komiseri 
tecellisi için gerek müdcfeiumumilikce Sabahattin İstanbula dönmüştür. 
gerek mahk.em-elerce, geien işler e- Bu ayın on dokuzunda Ankarada 
hemmiyetle incelenmekte ve suç yap- Şark şimendiferleri işletme imtiyazı
tıkları kuvvetli delillerle tebarüz eden nın hükfunete geçmesi için yapılacak 
suçlular cezaya çarptırılmaktadır. müzakerelerde bulunacak olan şirket 
Mahkemelerin verdiği beraet kararla- murahhasları ayın on yedisinde İstan· 
rı ve müddeiumumiliğin verdiği ademi bulda bulunacaklardır. 
takip kararlarının yekunları bu islerin Murahhasların reisi sirket meclisi 
çabuk yapılmakla beraber ne d~rece idaresinin ikinci reisi M. Deveirdir. 
incelenmekte olduğunu göstermekte· Murahhaslar M. Bakl, M. Sacceriyo, 
dir. ve Fransa milli ticaret bankasından 

Kuyudata nazaran Beyoğlu ve fs- bir zatla, bir Fransız maliye müfetti
tanbul mıntakalarındakl .suçların ade- şinden ibarettir. Fransa milll ticaret 
di günden güne azalmaktadır. bankasının Şark şimendiferleinde sek-

İ{llenen euçlann ekserisi sarhoşluk sen bin liralık hissesi vardır. 
ve asabiyet neticesi yapılmış olan ha· 
karetlerden ibaret bulunmaktadır ki 
bu suretle varılan netice memlekette 
umumi asayi~ bakımından mucibi 

IKOÇÜK HABERL~ 
Maarifte yeni tayin ve 

becayişler yapıldı memnuniyettir. 

itfaiyeye şeref madalyası 
Beynelmilel itfaİy.:! komitesi riya

seti lstanlbul itfaiyesinin de bu komi
teye dahil olması için davetiye gön
dermiştir. 

Maarif VekaJeti tarafından muallimler a
rasında yeni tayin ve becayişler yapılmış

tır. Bu meyanda Heybellada orta. mektebin
den Mediha İstanbul Kız Lisesine, Ankara 

Ana. Muallim mektebinden Mevhibe, Fatih 
orta mektebine, Galatasaray lisesinden Rı
za, Pertevniyal lisesine, Kadıköy maliye şu

besi tahakkuk memuru Melahat Ankara 
Musiki Muallim Mekt.ebtne, İzmir Kız Lise
lind~n Etsene, Kumkapı orta mekLebine, 

Ankara Gazi Lisesinden Fallı: Heybeliada or
ta mektebine, Hopa orta mektebinden Şa
kir Gazi Osman paşa orta mektebine, Trab
zon 2 inci orta. mektebinden Salih Sait Ka

dıköy 2 inci orta mektebine, tayin edilmiş

lerdir. 

Komiteye İstanbul itfaiyesi de işti
rak edecektir. Beynelmilel itfaiye ko-
' mitesi tarafından muhtelif devletler-
den 14 ünün itfaiye müdürlerine şe
ref madalyesi verihniştir. Bu meyan
da bizim itfaiye müdürümüz de var
dır .• * itfaiye Müdürü Ihsan Viyanada 
toplanan beynelmilel itfaiye kongre
sinde gördü1derini bir rapor halinde ha
zırlıyarak dün Belediye Reisi Muhit
tin Üatündaja arzetmiştir. 

Verıi Kabul Saatleri 
Defterdarlık bütün tahsil şubelerine gön

derdiği bir tamlmde, ta.bit zamanlarının 

son günleri müstesna olmak üzere veznele

re verilecek vergilerin sabahleyin saat 9.30- 1 r---------------- dan akşam 4.30 a kada.r kabul edilmelerini, 

Nöbef1-i günde bir saat te kayıtların tetkik.ile me§-
'V gul olunmasını blld1nn.iftir. 

Eczaneler iktısad vekiıeu ııüsteşarı Şehrimizde 
İstanbul Clbetindekiler: • İktisad Vekaleti Müsteşarı Hüsnü Yaman j 
Aksarayda: (Sarımı, Alemdarda: dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. Hüsnü 

(Sırrı Rasim), Bakuk<iyiinde: {Merkez), Yaman istanbulda kaldığı müddetce muh

Beyazıtta: (Asa.dor ve Efram), Eminö- teli! sahalarda tetkikatta bulunacaktır. 
nünde (Hüsnü Haydari, Fenerde: {Vita- Göç Postalan 

li), Karagümrükte: (M. FuadJ, Küçük- Akay idaresi tenzilatlı göç postalarına 

pazarda: CYorgD, Samatya Kocamusta- dünden itibaren başlamıştır. Pendite kadar j 
fapaşada: {Rıdvan l, Şehremininde: (Na- bütün Anadolu iskelelerine uğrayacak olan 
zımJ, Şehzadebaşında: Üsmail Hakkı), bu vapurlar hangi iskeleden olursa olsun 

Beyoğlu Cibetindekiler: alacakları eşyaya Kadıköy tarifesini tatbik 
Galatada: (Hüseyin Hii<>nüJ, Hasköy- edeceklerdir. 

de : ı:Nislm Aseoı, Kasımpaşada: (MÜ- Usküdar Tetkiki İtiraz Komisyonu 
eyyed ı, Merkez nahiyede: (Dellasoda), KaldınJdı 

Şişlide: ıNargileciyanı, Taksimde: (Li- Üsküdar Vergiler Tetkiki İtiraz Komis-

moncıyan) . yonu ilga edilerek bütün muamelatı İstan-
ilski.ıdar Kadıköy ve Adalardakiler: bul ve Beyoğlu Tetkiki İtiraz Komisyonuna 
Büyükadada: CŞına i l, Heybelide: devredilmiştir. 

CTanaşı, Kadıköy Eski İskele caddesin- Terfi Eden Daktilolar 

<!e: (Sot.iraki), Kadıkoy Yeldeğirmenin- Dün ilk defa. defterdarlıkta daktiloların 

Üsküdarda tütün 
imalathanesi 

inhisarlar idaresi içinde 2 bin 
amele çalışacak bir bina 

yaptırıyor 

(Şarlo) nun 
Tam mevzulu, uzun metrolu il kısımlık ve halihazırda bütün dünyada 

oynanan yegane şaheseri · 

ASRiZAMANLAR 
nam ile 

( Modern Times ) 

yegane ve bir tek filmi vardır. 
Bu film 28 Teşrinievvel Çarşamba akşamından itibaren 

SARAY ve SAKARYA 
Sinemalarında birden gösterilmee başlanacaktır. 

İnhisarlar İdaresinin Üsküdarda 
Şemsipaşada yeniden inşa ettireceği 
büyük yaprak tütün imalathanesinin 
temel atma merasimi 29 tesrinievvel 
Cumhuriyet bayramı günü ;apı]acak- ,.. 
tır. Bu imalathane üç yüz bin liraya ----~ Bu namda başka bir film yoktur. 
çıkarılacak ve bütün a.sıi techizatı ve ._....-.-------,-------- -------··-...-- ... --~ 

tesisatı havi o}acaktır. Bu bina dahi1in
de işleyecek işçilerin istirahat!eri de 
tamamen temin edilmiş bulunacaktır. 
Amele için asri ve geniş yemek salon
ları, istirahathanesi, amele çocukları 
için hastane ve çocuk bakımhanesi, 

rontken daireleri de bulunacaktır. 
Zehirli gazdan korunma için yeni 

düşüncelere uygun gayet vasi gizlen
me yerleri de yapı]acaktır. Bu binanın 
içinde iki bin işçi çalı;bileccktir. Bu 
bina Balkanlarda yegane asri imalat
hane o]acaktır. 

Temel atma merasimi için hazır
lıklara başlanmıştır. Mera.simde da
vetJ:ilerin ağırlanacağı yerde inhisar i
daresinin Cumhuriyet devrindeki te• 
kamillünü gösteren afis ve tablolar 
duvarlara asılacak, içki ~e tütüne ait 
imalatı havi büyük bir vitrin tertip e
dilecektir. 

Bina iki senede ikmal edilecektir. 
İdare ayni binanın biraz daha küçüğü
nü İzmirde yaptıracaktır. 

El ve ev işlerf sergisi 
29 teşrinievvelde Ankara.da açıla

cak olan el ve ev iş1eri sergisine gön
derilen nümunelerin sonu dün gönde
rilmiştir. Bu suretle kayıt ve kabul de 
kapanmış bulunmaktadır. Dün An
karaya_ on iki çift kundura., 15 kat 
elbise ve tıraş takımı yollanmıştır. 

Şimdiye kadatö sergiye lstanbuklan 
9Ck.sen bir sandık eşya yollamıştır. İs
tanbul Ticaret Odası namına sergide 
bulunacak olan Emin Nuri orada eş
yanın tertibi ve muhafazası işile de 
meşgul olacaktır. 

-------
TEŞEKKÜR 

Babamız sabık sadrazam Ahmet 
Tevfik paşanın irtiha]inden dolayı ai
lemize mektup ve telgraflarla taziyet 
eden ve bizzat merhumun cenaze me• 
rasimine iştirak suretile ispatı müsafat 
eyleyen zevatı kirama kalbi teşekkür
lerimizi sunarız. 
Zehra Moran Ali Nuri lsmail Hakkı 

\'ILDIZ ve 

ALBAZAB 
Sinem alan 

Yarınki Çarşamba gllnll. matine
lerinden j tibaren gösterecekleri 
dOnyanın en bn~·nk komik san·at-

kArı... ve kahkahalar Kralı 

ŞARLO'nun 

en komik şaheseri olan 
10 büytık kısımlık 

ESKi ZAMANLAR 
Filmini görmeye koşan balkı istiap 

edemiyecektir. 

A L L O !.. A L L O!.. Burası, 

Kadınlar Kulübü 
Kulübümüzün küşad gününü anlamak mı istiyorsunuz ? 

BU PERŞEMBE AKŞAMI SAAT 9 DA 

SARAY Sinemasının 
Vasi salonunda DAN 1 EL LE DAR R 1 E U X'nün Reis ve BE TT"i 
STOCKFIELIYlıı ikinci Reis bulunduğu ve yalnız kadınlardan mUrekkeP 

ve Paris'in en gQzel 150 genç kızından müteşekkil fahri komitemizin 
huzurile icra olunacaktır. 

Erkeklerin gelmesi katiyyen memnudur. 

lılolr.&ui ıuıednını 

~ehir Tiyatrosu 

111111111111111 

lllJ 
111111111 

Halk Opereti 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı dram kısmı 

13/10/936 da 
akşam saat 20 de 

MAKBET 
Fransız tiyatrosu 

Operet kısmı 

oyun yok 

Pek yakında kış 
operetlerine başlıyor 

SE 
YEK 

biiyl\k operet 
3 perde 

C. H. P. Kamun Kongreleri 
10 Birinciteşrinde başlayan c. H. P. JOV 

mun kongreleri devam etmektedir. Bugiille 
kadar Şişli, Kızıltoprak, Bakırköyde Matı' 
mut Bey, Beykozda Ömerli, Hasköy, Çate.ıcs.' 
da İstıranca, Kadıköyde Merkez ve Erenıcö1; 
Büyük.dere, Üsküdarda Merkez, Yaıovııdİ 
Çınarcık, Eminönünde Alemdar, Fatih ?Jet• 
kez Kamunlarınm kongreleri toplanmıştll"· 

Ayın 15 inci perşembe günü Beşiktaş~ 
Arnavutköy, Çatalcada Karacaköy, 16 ıııc 
Cuma günü de Eminönü Merkez, Silivri :IıAet• 
kez, Şllede de Teke Kamunlarmın kongreıe• 
r1 toplanacaktır. 

GUlhane do§um ve Kadlll 
Hastahkları ProfesörU 

DOKTOR 

AHENK ALi ESAT 
Hususiyet ve :ı:arafetile takdirnameler alao 
Ah~nk 8-10-.14 !iradır. Siparişle~ derhal gön
derılır. Eslcışehır: Aheıık mucıdi: S. Suad 
Sezgin. 

Türbe ; İstanbul Belediyesi kıırşı· 
sında Ayberk Apartıman Birinci 

kuta taşmmı:;;tır. (748) 

il lstanbul Vakıflar DireıdöılUğU llanllrı 1 
---------------------------------------------------------
Değeri 

Lira K. 
358 55 

259 60 

143 74 

166 

5S 24 

41 

Pey'parası 

Lira K. 

27 

19 

10 

12 

()() : Çenberlitaş'ta Mollafenari mahallesinde Peyik" 
hane sokağında turşucu dükkanın yanınd• 
eski - 7 yeni- 5 Nr: lı dükkanın yarım hissesi• 

5865 

37 

80 

48 

15 

: Ayvansaray'da eski Korucu Mehmedçelebi 
yeni Abdülvedud mahallesinde Ayvansara)' 
vapur iskelesi caddesinde eski 1, 3, 58 Nr : lı 
dükkAn 5 Nr: lı ahır ve 7 Nr: h tamamı lOl 
metre terbiinde bulunan arsanın 4 ·de 1 - his"' 
sesi. 361-i 
Fatih, Ahmediye, Mollaaliyyülfenari mahalle
since eski Ahmediye yeni Vatansever cadde
sinde eski 111/137 yeni 5~ Nr: h yağhaneniJI 
3 l 5/2880 • hissesile yağhaneye makliıp biti-
şiğindeki arsanın 1/6 hissesi. 5t52 

: Çapa, Macuncu, Seydihalife mahallesinde eski 
F enaiçeşme yeni Hamdullahsuphi sokağıod• 
eski 25 yeni 7 3, 7 J/ 1 N r : lı içinde bar akaS1 

bulunan bostanın 633- metreden ibaret İbrahiıJJ 
ağa vakfından olan muayyen mahallinin nısıf 
hissesi. 17 46 
Aksaray' da İğnebey mahallesinde eski Mirabor 
hamamı yeni Küçüklanga caddesinde eski 
95 Nr: lı 117, 88 metre arsanın 15/120 hissesi· 

2000 
00 : Eyüpte eski lslambey yeni Üçşehitler mahalle

sinde eski yeni Kuşbaz sokağında 62122 Nr: b 
arsanın 3 • de 2 - hissesi 5926 

de: 1 Üçler), Usküdarc Ahmediyede: l terfii için bir imtihan yapılmış, iştirak eden 

...__<A_hm_e_w_·y_e_>·-----------ıı 9 daktilodan, altısı im.tlham kazanmıştır. ~--•••••••••••rl 

Yukarda yanlı hisseli mallar satılmak üzere 31 • gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. İhalesi 13/10/9j6 Cuma günuü saat 15 te 
Komisyonda yapllacakhr. İsteklilerin Mahlwat kalemine gelmeleri. 

(2110) 



SON PO STA Sayfa S 

t 3 BirinciteJrin 

MEMLEKET HABERLERİ 
Mark ta düşecek mi? 

T Üccarlar markın vaziyetinden endişe ediyor, resmi 
makamlarla sık sık temaslar yapıyorlar 

İzmitte maarif işleri 
Vilayet İzmit -;e Adapazarında ellişer kişilik iki 

talebe pansiyonu açtı 

lrmitfe Ulu gazi ~ 
kut (Hususi) _ lzmit ve mulha- Halkevi çatıları alt~ ~oplı~caklar~ 

~atında ilk mektepler, Mapazarı ve dır. ~u sı:retie ~ ~ ib~ yol t~tmu:. 
lznut orta mektepleri, yeni ders dev - olan ıı:zn:ıt m~~en, diğer at'kadaş-
resme ba lam bulunmaktadırlar. ıarına guzel ibır ornek olm_!JŞtur. 

Hereke posta 
miidüı ü mahkum -oldu 
İzmit (Hususi) - !Heı eke, sab k pos

ta ve telgraf müdürü Sabri İstanbul 
w 1 

agırceza mahkemesinde iki senedenberi 
mahkeme ediliyordu. Sabık posta mü -
dürü zimmetine para geçirmekle suç -
iuydu. Gebze adli islerınin İzmit a -
ğırceza ına verılmest üzerine suçlunun 
muhakemesi burada yapılmış ve a) nı 
gün de hüküm 'erilmiştir. 

Mevkuf olan posta müdürlü Hereke 
fabrikası amelosine gelen para ardan 
mutemet Tevfigin jmzasını taklıt ede
rek 566 lira '8 S kurus ve kasa me\ cu • 
dundan 2394 lira ~3, kuruş almaktan 
csuçlu idi. Bu paralarla ticaı et yapmak 
hülyasına kapılmış ve Herekede bağ, 
bahçe ile bir de nıotör a1mıstır. 

Suçlu suçunu ikrar etmiŞ, neticede 
bir -günde intaç dilen muhakemesinde 
6 sene iki ay müddetle ağır hapsine 'e 
memuriyetten mahrumiyetine, aldığı 
paraların emvalinden istirdadına karar 
verilmiştir. 

Sabık posta müdürünün motörü ile 
bağlaı ına haciz konmustur. 

:P r !arını düşüren memleketler O • ·· k b. · . , . -rasına Alman yanın da karıc:aca w ~- A dnıltur ırın.cı 2.l,D.l, ikinci 21,DO, 

1 
T gı sayı- na o u Obliga 4 'l 80 . 

a arı piyasada umumi bir al"k • ·ı . syon , ,ı ve mtimes· 

d 
a a uyan- sı senetlerı de yük l k 4(' ('0 1· 

ırmı~tır. Tacirler vaziyeti büyük bir d 1 se ere , >, > ıra• 
dikkat ve alaka ile takip etmekte Aaı__~apanl mışlardır. Merkez Bankası 

• va· KıSıyou arı J "1 00 k ·· k ~iyettcn bir an evvel haberdar olmak selmiş CJ.) )0 ~ ı L ul sur uruş yiik-
ıstemektedir1er. __ •_'_•' ırayı ıou muş.tur. 

Çimento ihtikarı ıBu der n alakanın sebepleri başın
da Alman) anm en büyük mahrecleri
mizden hiri -olması geliyor. Bu mem1e
k tle ticari münasebatımız evvelki )'.il· 
l~ra nazaran daha fazla inkişaf etmiş· 
tır. O.ra) a .en fazla tiftik, yapağı, deri, 
yumurta, bağırsak, fındık, hububat 
gönderiyoruz. Buna mukabil idhalatı
m1z makine, diğer sanayi mamulatı ıve 

Alakadarlar tetkikab yapı· 
yorlar, ihtikara sapanlar 

şiddetle cezalandırılacaklar 

mensucattır. 

İn:ki~f ın arttığı son senelere ait 
ihracat ve jdhalat kıymeti rakamlarına 
göre bu memlekete yıllık ihracatım12: 
vasati olarak 35 ve idhalatımız da 30 

1 

milyon küsur lira kad rdır. Sanayileş
meye doğru sür'atle ilerlediğimiz son 

senelerde evvelki yıllara nisbetle idha
liıtımızın artmakta olduğu ve ihracatı
mızı nda bunu takip ettiği görülmek- -
tedir. 

• t 

1111.. Yeni v! m~ern bir tarzda 467 ilk Vilayet, Adapazrında. :v.e lzm tte «)0» 
lllektebi, ~ 9 bin talebesi olan vilayet şer kişilik talebe pansıyon1arı açmış -

Çevresınde canlı bir maarif il:ıay:a.ı var- tır. . . dır. Bu hayat her sene daha ınüteliıi - Orta mektep ve lıselerde t~sil et-n:ıi] ve daha i i bir sekılde inkioaf et, mek istiyen talebeler, bu pansıyonlar: Köy muallim Tacirlerin Vaziyeti ll:ıekted-. y - da bed>'" yatacaklar" yalnız ) emek Fransa, lsviçre ve lıalyayı takiben 

İlk t ııd. . t ··r tt' ı . sehrimiz masrafları kendilerine ait olacaktır. mektepleri• Al d e rısa mu e ı§ en, • . .. W .d. k 
1 

kd' d' ".'anyanın a parasını düıürcceği 
;:'•arif ınüdürlüğünde, maarif mücliirÜ Jizmit va[iı;~ h ":::' ın Sod. a. :.' e ı- ~yıaları karşısında tacirler alİikadar n.eına Erm d b kanlığında bir top· len t ehbusu, a ı sevın ırro.ış ır. E k' h ka 1 l Çimento fiyatlarının yükseldigı~ 'ni lantı 'trap:,c:lınar aue "t....., ... ; '""'u··tredat . izın. it Ua~e.winuı.· ıkonser kolu . S IŞ8 irdekİ rnektente İlk ma m a a daha sıkı temasa başla- k n b h !} ...._ ev J-~ &J.• " l rd p l yazmıştı . vün u ususıta tetkikat 

Prog~ramı .. . d ·ncelemelerde bu _ Izmıt Halkevı bır konser kolu yanı t · b 1 mış a ır. ara arını düsüren rnemle- V 

i 

uzerın e 1 .. . • ek .. d' 6CrU 8 yanı IJOr ketlere e l l :h YC!Ptık. aziyet şudur: ... , b k l ak . . ımentonun tonu 20 liradır. An· tının. uş a"'dır. ıbir m ik • be ı teşkıl etm uz r ır. ti" vve ce yapı an ı racattan za- ç· 
llk tedrisat müfettisleri, mın aka - Bir iki gün arfmd faaliyete a ) a - Eski hir (Hususi) - Çifteleı· kÖ'-'U rarsız urtu m ıçm müracaat eden ı. ~-- ı..,,. ·ı ..:ı f 1 el J .h t l h kk d A ka d c8,t\. son zamanlarda ihtikar derecesino 

~ındaki muallimler.e y;eni !Programı cak o an bu jt)..umı \lle .genç \e aa e- yem bına~arla her gu·n büyüven ve e- ı raca çı ar a ın a n ra an dün L ı h .. 1 ~~ ı oak1 _:ı K ·t . b J d b' hl'W lm T varan ıoir yükselme göze r.:ırpmı!::tır V" 

za . edecekler ve ders er bu esas ar u- mıın ar ""' ••."ır. omı •run a- nı ) en. 200 evli bır koydiır. K<i• de ır te ıg ge emi~ir. ürkofis b ~- " " .,.~ d 1 V d k t h i) ··d· 1. w d 1 u yüksek fiyattan rimento satıı~ı d-""'ın •n verilecektir- şınn ••.sene erce . ıyana a musı ~ a - tam eskılallı hır dispanserımız vaıdır. mu ıir tigü ün yeniden merkeze te- • T _. 

Bu sene ilk mekteplere ta ebe akını sil etınl§ olan. e .~ ru.ı1'•ra ~ . ikı mu: Sıtma miıcadele teşki11tına baglt 0 n n çnıi tir. 'am etmektedir · 
!lok faz!ıı olmııştuT- filr caatlann he- al mı. m.tik.t bı mudur muav:!lJ Necını bu d'spaııserde mücadele heye ı re" Kambiyo Borsasmila Bu cihet çimento f brik larının sa. 
">en hep i :is'af edilmiıı '1e m rep ız . tıı;lm:iljtır._ _ . . . • • Taliil 'c arkadaşla" haftanın muayyc.1 tış bürosunun da nazarı dikkatini cel• 
talebe kala:nanıışlır- Bwııınla beraber lnbısarlar ıdar"':' .lzmitt•kı ıınalat • günleı inde hastalarını tedavı etmekte- Markın sUkutu şayiaları kambiyo betmiş, tetkikat yapmış ve Ticaret 0-
ll:ıuallim kadrosu a1Jdlr. 367 ilk m kıt ? lıanesını kapadı. dirler. Civar köyler halkı da bu dis _ vorsasuıda da alaka ile takip olunmak- dasına müracaat ederek odanın nazan 
llıuallimi 1·ruıdır. Bunlar, "''" cut ilil.i - Senelerdenberı .3 5 O !akır~n .çahşarak pan ere gelerek tedavi olmaktadır ıar. tadn. Döviz fiyatlarında mühim dcği- dikkatini cel betıniştir. 
)'acı karşılıyaroadı" 1dan ilk m.ektep • hayatını kuı1ardı '1 Izıwt tutun ıma - Burada bır de köy muallim okulu şiklikler yoktur. Fransız ve lswiçre Yüksek fiyatla çimento satanlarır. 

L ça ran rı e ta an ı-retı uşü.& vazi toptan ve perakendeci tacirler ol· lerd~ cifte tedrisat u ulü ihdas edil - laiJı i inh" rlar idaresi tar.afından \'ardır. Bu okulda askerlı'k'en bas _ f ki ·ı 1 ly ı· · d'. !~ı. 
ltlistir. Bir muallim iki sınıfa der:S ve - k ~ış, bu yüzden 350 · ~çi işsiz kal· vu luk rütbesi ile terhis edilenler 
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6 a'\• yetlerini muhafaza etmektedı.rler. • d ı fo.n~1- •· 1 .... >< t ' uğu an aşılmaktadır. Ticaret Odası 
~ ve tedrisat yarını gun o Cd:u\-•lf. mış ır. ders görmekte, sonra imtihana tabi tu- Merkez Banka& sterline dün de k ik 
Talebe verileri bu usulden şlk'ı et - imaliıthanede işlenecek yüz b'nler- tutmakta , •• muvaffak oldukları tak _ 6r 1 690 im k .. va i i ôyetleri gözönünde tutarak bu 

Çidir. Çocuklarının ders yılı sonunda ce kilo tütün olduğu halde niçin kapa - dirde köy muallimi olmaktadırlar. Bu- • 
1

. a ıı ve '7 . satış 0 

a uzere YC: huswıta esaslı şek'lde tetkikata bat 
"1uvaHak olacaklarına inanmamak - t.ıldığı bir türlü anla~ılanıaroııtır.. rada yetiştirilecek köy muallimlerine nı .. fıya: -vennı~r ... Fra~sı~ lra.ngı hır lamışbr. Oda çimento tacidorile tCIDBI tadır !ar. İzmit (Hususi~ - Izınit ve mulhaka- köy !erinin ziraat işlerinde rehberlik e- T urk !ırası lmrl"hgı 1 fı,9:>, lsvıçre 3,- etmektedir. Netice bir raporla lktisad 

. ~ekteplerde Hiliı!iahmer gençlik teş- tında göçmen ;şleri'. üz~inde dıkkatle debilecek bilgiler de öğretilmektedir. 43,58 .. fra~k ve ltalya~. par"".ı da ~ene Vekiiletine arzcdilecektir. kılatı bu sene daha sistemli bir 11ekilde durulacak ehemmıyetlı bır çalışma Okulda 84 talebe vardır. Ayrıca An _ hır Turk !ırası mulu>hılı 15,01,90 lıret· llı>ikİir yapanların şiddetli cczalanı olacaktır. devr .. ine girıni§tir. . . .. kara inşaat usta mektebinden de 55 tir. çarptırılacağı haber verilmektedir. 

Kızılay gibi şefkat dolu bir .rrıües - V,dayet huduUarı ıçıne 39~? goçmen kişi okutulmaktadır. 
•esenin, çocuklar.a sevdirilmesine e - iskan edilmiştir. Kazalarda ~oçmen e:: Bu çeşit mektepler ileride ba§ka yer- ı ı8 & D I' O ) 
h~miyet lirerilecektir. ler.inin in§asına dev~ edılıne'ktedn · ler~e de açılacak ve orta mektep dere- .,._ -------------....: • • •• ••••• 

Istanbulda hillii dedikodll811 devam Geyvede 106, Karamurselde 180, Kan- eesınde olacaktır. Eskişehirdeki mektep w suaünkü Pronr.am 
eden ;muaUiınler biııliğ~ izınitte Jiğve- duada 105 ve adapazannda da 50 ev şimdiki 1\alde tecrübe mah\yctındc • 

1.tanbul Gelir ve Para 

·sTA?lı'BUL ·BO RSA S I 
dilmiştir. yaptırılmaktadır. tedrisata de\ram etmektedir. 

Vilayet hududu içindeki muallim • Göçme~e yapılmakta olan arazi 
ler bu y-0ldaki mesailerini ınıünhasıran ~rziatı da :nihayet bulmak üzeredir. 

lnegöltlen lmr.ah hapishanesi 
:ı2. ıo • ıl'341 

t:=,-

Sivasta hayvan serjisi 
1 1t. . .., .. 

İ~İn mllbayaat Türk Devlet Bol'Jilan 
İnegöl (Hususi) - Bursa müddeiu- M:uhtellf pH!.k neşriyatı. Ura Lir• . d b" Ak .. a.m neşriyatı: ,,, 7 • T B .T 20 95 1\,,, • _A_._ .. B "6 S 

mumisinin ri!·asetm e ır heyet İne _ • ·ıo ~ · · • ,. .,,. ·- · • , 2 .. 
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~" k J lı mahk" l 18,30: Çay saati, dans musikisi. 19,30: i. % '7.11 T.B. ll 21.9S Dehlll 18tlkral9S,7S 
go e gc.ıere ama um arının ça- Df_ 7 • T _D "'1 oo 
1 lm 1 

· b" k Galip tara1ındnn hikaye. 2: Rlfat ve arka- ~1-'TJ_co_·"-=--·OQ-:--...... --::00:-.---:-----------I 
ıştın a ar.ı içın ır ço ehli ha) van ., mübııysa .eımiştir. dnşıa.ı tarafından Tiirl< mııslklsl. 20.3<>: ve- J)uı.t tıemBı<oU.. ....... 

-·.. • • • · • · · · · • · _.., • • • • · · · . • dlo. Rıza ve arkadaşları tarafından Türk Ura Uıra 
fildi Şevket ile .Kangallı Kamra~{n· ~t,:. muslklsl. 21: Solo plô.klar. 21,30: Orkestra. l:rgani 98,00j\ ,Anadolu :ıwsita,10 
landır. Bunlara 70 şer lira mükafat ve- 22:ao: Ajans haberleri. Blva.s ı:rzururn 99,SOI Anadolu M 46,45 

rilmiştir. Biıinci ve ikinci mükafatı a- BUKBEŞ 
lan atlar 4-1 O yaşındaki hükfunet a _ . . . q d meydana gel k y 18. Plaklar. 18,20. Şarkılar. 18,45: Man-
gır ardın an ·ım·ştu·, en ısraklar a- dolin havaları. 19.30: Senfonik konser 21 20· 
rasın an -seçı . · • · 

rd b
. . .

1
. ~. Pl&k neşriyatı. 

BlIDAPEŞTE 

Soqeı.leı' Eahuu 

İf. B. ıfd\l. 
~ • J{l. 
.. cNa.ııut 
Merkez B. D. 

iUra 
-61.00 hL 'Tl'9Jnt'Q 

ıo,oo Bumorıtı 
ıo.oo Terkoe 
93,50 A. Çimento 

Lira 
22,50 
9.20 

14,75 
13,45 'Tayla an ırıncı ıgı kazanan Ebu _ 

bakicin ve Kalkallı iJiasanın taylarıfür. 
70 şer lira mtikafat almışlardır. Bun _ 20: Orkestı-a. 21,55: Çingene or~estrası.23: ÇEKLER 
lar ibükümet damız1ık -aygırlarından KDnser. Kıt· ı. fl.. ı.. .4W. hasıl o1an yarımkan arap tay1arıdır. :vll&.."Jı\ laterln 620,00 \\ Ltret 15.0290 

Sergi büyük bir intizam içinde ha _ 117,40: Konser. 20: Budapeşteden na.kil. 21: fll_r_._,...,. ___ 
1 
__ :ıı;_ı9_s __ 11><>W _____ o_,/_ı:9_30-il 

zır1anmıştır. Aygır deposunun muhit _ 35: Oktıma. 22.ıo: H::ı.berler. 22,20: Muhtelif 
NAKİT ..... 

19,20: Şarkılar. 20: Müsahabe. 20,15: ds
t~on orkestrası. 21,30: Muhtelif şar.kılar. 

22: Plaklar. 22,30: Şiir. 22,45: Orkestra. 

teki lfaaliyetinin verimi göze çarpmak- havalar. 23,20: Orkestra. 
tadır. VARŞOYA 

PRAG 

117,10: Alınanyadan nakil. 1'7,45: naberler. 
18: Haberler. 18,10: Muhteltf havalar. 19,15: 
İ ta yon orkestrası. 21: Tiyatro. 22,20: Ku

nr et. 22,45: Haberler. 

Kıl· 
20 J'.~ı J.18,GO ıl>fade 00,-og 

ı Dolar 127,00 'o :oratun1 ~"·°" 
ı tıterUn 620,00 10 Len. 23,9) 

20 Ltret ıJ.32,W IO Lef 16,00 

Bona Dıtıoda 
L.K. L. it 

Kredl FonaiY• 
11 t.lilbadll ı8on. 00,oGG 

1 188~ ıae1~ı j)(),00 ;.Gayri ~ • 00,00 
1903 ,. 103.00 Altın l032 
ıııu 9 !17,0i) Mecidiye "° 

Yarınki Proğram 

BU:&REŞ 

16: Halk Jnu$ikisi. 17: Yerli haberler. o\af\ "f G\c.S
8

'1' 
ıa.20: Plll.k neşriyatı. 19,25: Muhtelif hava- Bay\af'B. \az.ıtn '3 -p. ~ 12 \ık 
ı:ı.r. 20.ıo: Şarkılar. 20,45: Salon orkestrası. ,.cıaf'-'•~l-c::~\l\•r· 

• • bul havasından ını bahseıli- 'lk aın-"" · 11awf,dir. 
Hasan Bey 

_ Ne j..+İf ••• Bir günü.bir ,pinüne -Ne ollasan lley, İstan- .Hasan Bey -Jlayir ca _ vtYANA •·•\•lao>v- •-

-----------~'-~u.ı:..ı.u..Jw.lı~tl~a~m~a~d~ı.~· ----~~u~yro~u~y-o_r_ ..• ~~~~~~~-!o~r~s~u~n~•:_ ______ ~~--------~n~ı~m~,~ı~~te.:_dr_:isa~t~.p~ro:g~r~a-_~~1~9,:20~:~0~pe~~~<~S~am~s~u~n~-~Da~li:la:.>~2:2:,2~o:~~~1=2~\~~.a~rn~\)8'al' ı. mından ! . . Plaklar. 23,45: Şarkılar. 



ispanyada harbi asiler 200000 Lirayı kimler kazandı 
kazanırla~sanelerolac~k? neler yapmayı düşünüyorlar j 
Dahili harp lspangaga 900 mzlgon . . .. . . v , 

Türk lirasına mal olmuş Piyango çekılmeden hır gun evvel peynırcı çıragın 
arkadaşı " Marko, demiş, içime doğuyor, 200,000 lir General Frankonun idareyi ele alır almaz bir çok 

müşküllerle karşılaşacağı tahmin ediliyor. 
İngilizce Spherc mecmuasw:ıdan: sana çıkacak, gel bir bilet al ! ,, 

Eminönü meydanına istanbulun ta -
lih borsası adını vermek daha miina -
sip. Tayyare piyankosunun dün E • 
minönü meydanında bilmem kaçıncı 
defa kopardığı gürültüyü, frangın di.iş
tüğü gün Paris borsasında bile bulıı -
mazdınız. 

Fransız ve İsviçre frangının düşme
sine Hitler ile Rusya arasındaki kar ~ , -
şıhklı söz döv~lerine, rağmen, dunya 
ha<lisatmda İspanya gene önsafı i~gal 
ediyor. İspanya dıyince insanın bey -
ninde bir sürü ıs•ifham çengelleri kıv
rılıyor"?.. Kaç tane İspanya mültccısi 
kaçtı?. İspanya mültecileri ne old.u! 
bunlaı ne ile geçiniyorlar? .. Kaç kışı 

öldürüldü?.. İngiltere ve Avrupadaki 
İspanyol sefaretlerinde neler oldu?. Ne
ler geçti? .. Dahili harpte ölenlerin sa
yısı nedir? Bütün bu ihtilal kaça mal 
dl.du?.. Almanyaya Kanarya adaları, 
italyaya da Balear adaları verilecek 

1 

mi? İhtilalciler, nam diğer asiler, namı General Frank o 
diğer beyazlar, namı diğer anti komü - şekilde dillere destan olmuştur. Gene
nistler, ülkeyi idarelerine geçirirlerse, ral Franko Beşinci Jorjun cenaze me-
1nasıl bir hükfunet şekli kurulacaktır?. rasiminde de İspanyol delegeleri arasın 
Bu hareket bir Krallık cereyanı mıdır? da bulunmuştu. 

Bütün bu suallere cevaplarım var - General Franko ile General Mola hi-
dır: spanyadan kaçan mültecilerin mik 

1

ribirlerini tamamlayan rki şahsiyettir
dan gözle görülür deıccede tahdit edil- lcr. General Mola krallığın son günle
miştir Zira, ister kızıllar, ister faşist- rinde Madritte polis müdürlüğü vazife
'ıer olsun, bir noktada birleşerek ülke- sini görüyordu. Madridi pek yakından 

Piyangoda büyük, küçük, orta boyda 
ikramiye kazanıp ta paralarını almıl\·a 
koşanlar ... Piyangoda kazananlar ar:ı. -
sında bildik, dost, akraba taharrisine 
çıkanlar ... Gazetelerde kazananların i
simlerini, resimlerini görüp te bilet al
maya heveslenenler ... Birden bire zen
gin oluveren talihlilerin paralarını a • 
lırken ne hale gireceklerini seyre ko • 
şanlar ... Dilenciler ... Yankesiciler, po • 
lisler .. . 
Gişelerin önüne sokulmak imkanı 

yok. Şoförler, gişelerin önlerinde ağ1r 
ağır volta ediyorlar, ve bağırıyorlar: 

- Bana bak babalık. .. Tomar tomar 
papelleri görünce başın döndü galiba. 
Ama gözünü aç ... Adama sade piyango 
değil, otomobil de çarpar! .. 

P eynirci çırağı Marko 20,000 lirayı 
alırken 

Talihlilerden Talat hissesine di.işeı 
servetle beraber 

den hiç kimseyi dışarıya çıkartmıyor- ,ve içinden bilir. .. .. .. 
lar. Bu da firarileıin hududtı: geçmele- , Vardığım kanaate gore bugunku ce
rini imkfınsız kılan bir keyfiyettir. Bi- ,reyan hiç bir veçhile kralcılık cere • 
yariç ve Hendayede hudut boyunda, .Yam değildir. 

Çarşaflı, kulaktan atma gözlüklü, or
ta yaşlı bir bayan, düğün evi cariyesi 
gibi o gişeden öbür gişeye koşuyor, her 
rastladığını çalyaka edip soruyor: 

Ve banknot destelerinden gözlerini ala
bilmek için yaradana sığınıp kendini 
iyice zorlayan fotoğrafçı işini bitiri -

yapacağını ! 
Ve e~ndisini himaye ede nbir uş 

edasile çırağının önüne siper olarai~ 
lave etti: 

harp esnasında İngilterede olduğu gibi, İhtilalcilerin, yapılan yardımlara mu 
hü1rumete muhalif olan cephede mu - .kabil Almanya ve İtalyaya toprak tev
harebe eden ahbap ve akrabalarına ço- vizinde bulunacaklarına dai.r haber_l~r 
rap ve faıfıle götüren hesapsız kadın - de birer balondan başka bırşey degıl-
lann olduğunu saklayamıyacağmı. ,dir. . . . 

Harp neye mal oldu ? . Peki daha ue olacak dıyeceksınız. Ben 
İspanyada maddi zararlara gelince, ı:e ihtilalciler Madride .yer~e~ir yerleş

dahili bir harbin muntazam bir harp - mez ilk iş olarak kendılerını devletle
ten daha ziyade 'masrafı iltizam ettiği- fe tanıttırmak olacaktır. İhtilalciler 
ni söylemek kafidir. En hafif bir tah - Rusyadan maada bütün devletlerin. 24 
min ile dahili harbin İspanyaya 150 saat içinde yeni hükumetin meşruıye
milyon İngiliz lirası (900,000,000 Türk tini tanıyacaklarına kail bulunma~ta_ -
lirası) mal okluğunu kaydetmek ka - ,dırlar. Bundan sonra. da ~vvet~ bır 
:fidir. Bundan maada endüstri hayatı - ,askeri diktatörlük tcsıs edilecektır. 
nın durduğunu, aylıklar muntazam ve- Askeri diktatörlük 
rilmediği için satınalma kabiliyetinin a- İspanyada ac;keri diktatörlük işe baş-
zaldığını da hesaba !katmak lazımdır. ıar başlamaz ilk iş olarak milli ticarc -
Bu arada mücadele için icap eden mü- tin ka1kınmasına gayret edecektir. Bu
himmatın da yüksek fiyatlarla satın a- nun için de bir istilcraza lüzum görü -
lındığını da hesaba katmak lazımdır. lecektir. Bu istikrazın da Londradan 

Bu maddi zararlardan sonra cephede yapılacağı kuvvetle tahmin ~dilmekte
ölenlerin sayısı da 80,000 kjşi kadar ,dir. Çünkü yeni hükfunetin Ingiltere • 
tahmin edilmektedir. yi kızdırması hiç işe gelmez. ~aama • 

Madrit düşünce fih İngiliz sermayedarlarının, Ispanya-
Madrit ihtilalcilerin eline düşi.ınce da tam bir istikrar görmedikçe bu ıs

muvak:kat hükfunetin Burgostan Mad- tikraza yanaşmıyacaklan da tabiidir. 
ride nakledeceği tahmin edilebilir. Za- Yeni hükfunetin başlıca faaliyeti de 
ten bana verilen malumat ta bu hus·usu .harap olan bi.itün memleketi yeniden i
teyit etmektedir. Bu takdirde General mara matuf olacaktır. 
Cabenellas Cumhurreisi olarak işbaşın Bütün bunlardan sonra İspanyanın 
da kalacak, General Franko da bilfiil zatürreeye tutulmuş bir hastaya benze-
hükumet reisliğini yapacaktır. diğini de kabul etmek lazımdır. 

General Franko iyi bir asker olarak Müstakbel politika 
tanınmıştır. Bir aralık Sarakos ta as- Diğer taraftan kızıllar, ihti~alcil~r n~ 
keri akademinin )mmandanlığını da derlerse de:-."inler, Almanlar ıstedıklerı 
yapmıştı. Cesareti efsanev1 denecek bir kadar İtalyanlardan ziyade asilerin ta-

CÖNÜL· iSLERi · 
Ayni ilanı 
Taşımı yanlar 
Arasında evlenme •• 
Ortaköydcn, Kwnru adını taşıyan 

bir okuyucum soruyor: 
Bir kızla üç yıldanberi sevişiyo -

rum. Evleneceğiz. Fakat o, Rum, ben 
'fürk. Ailesi birleşmemize razı de • 
jil, ne yapalım? 

* 
Ben bu okuyucumun sualine mu-

kabil bir. sual ile cevap vereceğim: 
Farzedıniz ki ailenin muhalefeti -

ne de bakmıyarak evlendmiz, hayat 
tarzınızın ne olacağını tasavvur edi-
yor musunuz? Evlenmek, yuva kur
mak, gece giindüz yekdığcrinizden 
ayrılmıyarak birer heykel gibi vakit 

bilmezsin, bilsen de Rum aleminin 
tamamen cahilisin. Karının tanıdık
larından zevk alamazsın, onlara 
zevk veremezsin. Bize karşı karın 
da ayni vaziyettedir. Balayı geçince 
sıkılmıyacÇlk mısınız? Hem mesele 
sadece konuşup göri.işmek te değil -
dir. Yaşamak için mu~it lazım, mu~ 
bitten yardım görmek lazım. Bun -
dan tamamen mahrum kalacağınız 
hatırınıza gelmiyor mu? 

* Ankarada (Hasan Ur) a: 

1 . 

- Şu 200,000 lira kazanan Huriye
nin bir tasviııi yok mu acaba? Bakırcı
larda oturduğuna göre bizim Sarı Hu
riye olacak amma, ne olur ne olmaz, bir 
de tasvirini görsem. Buradaki adresi de 
mufassal değil ki i;,ime inan gelo;ln ... 
Kafir kız, bir sefer de semtimize uğra
madıydı. Anuna, insaniyetlik gene 
bizde kalsin! 

cNimet» gişesinin önünde biriken ka 
labalığa karışıyorum. Gişenin önündeki 
parke kaldırıma bir sandalye atılri\ış. 
Sandalyede, kıvırcık saçlı, açık a~ınlı, 
kumral, bir genç oturuyor. Bir yanın
da gişenin sahibi, bir yanında sahibe -
si. 
Sehpasını caddenin ortasına kurmuş 

bir seyyar fotoğrafçı onlara poz veri -
yor: 

- Bayan ... Siz yirmi bin lirayı uza
tın. Destenin altına o elini koysun, üs
tünden de siz tutun. Bay Talat... Siz 
biraz gülün amma. 

200,000 bin lirayı kazanan Bay Ta -
tat neye uğradığını şaşırmış. Heyecan
dan 8.deta gülmesini unutmuş. Elleri, 
sahte olmadıklarına haıa inanamadığı 
banknot dcstelerinde, ve gözleri, bank
notlara bakmaktan resim alamıyan fo
toğrafçıda ... Hiç wnınadığı bir anda be
raet kararı alınış bir maznun gibi, ne 
diyeceğini, ne yapacağını şaşırmış. O -
nun şaşkinlığını bir lakaydi sanan fo
toğraçı içerliyor, ve: 

- Gülsene yahu... diyor... Havadan 
yirmi bin lira alan ad~m böyle somur
tur mu? Bugüne bugün, böyle havadan 
değil, alın terile iki papeli doğrultanın 
ağzı kulaklarına varıyor ! 

Etrafa birikenler, 20 bin lira kaza -
nan talihliyi tıpkı, parayla teşhir olu -
nan acaip bir mah1Uka bakar gbi seyre
diyorlar. Çoğu da onun kendilerinden 
farksız bir insan oluşuna şaşırmış gibi. 
Neredeyse biribirlerini dtmüp hayret
lerini açığa vuracaklar ve: 

- Yahu, diyecekler, bizim bundan 
eksiğimiz ne? Nihayet, kendini toparlı
yan talihlinin dudaklarında, maruf ko
mik Bouster Keton'un, namı diğer .Ma
leğin dudaklarındaki meşhur zoraki ce
besşüme benziyen bir gülüş beliriyor. 
Gişe sahibile, sahibesi de gülüyorlar. -----····-······-·················· .. ····· .. -···---
raftarhğını yapsınlar bana söyledikle • 
rine göre, bütün bunlar müstakbel hü
kumetin ilerideki politikasına hiç bir 
tesiri olmıyacaktır. İspanya ekonomi ba 
kınımdan İngiltereye bağlıdır. 

geçirmek demek değildir. Gezip do
Jruıacak, temas edip konuşacaksınız. 
Fakat en Türksün, belkı rumca da 

Meselenin halli için en basit çare 
kalkıp kısa bir müddet için İstanbula 
gelmeniz ve doğrudan doğruya kızın 
ailesi ile konuşmanızdır. Maddi ve 
manevi vaziyetlerde mutabakat ol
duktan sonra üç senedir uzak yaşa
malarına ra&rrnen yekdiğerini seven 
ikı genci birleşmekten menedemez
ler. Diişi.lncenız doğtudur, kızın 
kaçrn;ısını ben de . tecviz edemem. 

TEYZE 

Dahili harp esnasında bankalarda bu 
lunan değerli evrak ve bankaların im
ha edilmiş olması da yeni hükfunetı son 
derece :meşgul edecektir. Bu yüzden bir 
çok arazinin sahiplerini de bulmak ka
bil olamıyacaktır. 
· En mühhn mesele de İspnnyanın ha
riçteki prestijini tesis etmek ve dahm 
harbin fecaatini unuttumiak olacaktır. 

yor: 
Talihli yirmi bin lirayı esvabının cep 

lerine istiflel1ken sokuluyorum ve: 
- E, diyorum, söyle bakalım? Ne 

yapmak niyetindesin bu paralarla ? 
O: 
- Yahu, diyor, benim bildiğim, in

san bunu parasız kalınca düşünür. Ce
binde yirmi bin lirası olan adam qa 
eşimdi ne yapacağım?• diye ta!ınlanmaz 
ya?. 

Bir kere mahalleye gitmiyeceğim, 
doğru Adaya geçeceğim. 

Çünkü eve dönsem, eşten, dosttan, 
bildikten, bilmedikten, alacaklıdan, fı
karadan baş alamıyacağım. 
Vakıa onlara yardım etmek, borç ö

demek işten bile değil, fakat in~an, ce
binde yiımi bin varken. de, .ba~ıt. ala -
caklı puSlalarının hesabıle zıhnını y~r
maz ve vaktini dert dinlemekle geçır
mez ya? 

Hele birkaç gün, para tasası çekme
den gönlümü eğlendireyim de, sonra on 
ların gönüllerini de hoş ederim. 

- Paranı nasıl işletmek niyetinde
sin ? 

- Vallahi, doğrusunu istersen, bu -
gün ticaret kumara döndü. Halbuki ~n 
haydan geleni huya harcamak niyetın
de değilim. Baksana paralara. Dut gi~i 
sapır sapır düşüp duruyorlar. Onun ı-
9in benim niyetim, bir ev yaptırıp, ge
ri kalanını bankaya yatırmak, ve geli
rile kont gibi yaşamak ! 

* Talihlilerden birisi de, Zindankapı

da 61 numaralı peynirci dükkanında 
çı;aklık eden Marko. Evvelisi gün bir 
arkadaşile tavla oynuyormuş. Arkada
şı ona : 

- Markol demiş, içime öyle d~uyor 
ki, piyanko yarın sana çıkacak!.. 

Marko: 
- Bugün, diyor piyanko çıkar çık -

maz onu hatırladım. Şimdi ona bir zi
yafet çekeyim diyorum amma, bu se
fer de içine fena birşey doğar diye kor 
kuyorum. 

Yirmi bin lira biçare çırağı hayli şa 
şalatmış. Eskiden bülbül gibi konuşur
muş. Şimdi tifo geçirmiş kimseler gibi, 
ikıdc birde dili tutuluyor. Soruyorum: 

- Apartıman mı yaptıracaksın? 
- Hayır! diyor. Bankaya yatırdım 

paraları. 

- Bankada mı bırakacaksın ? 
- Hayır. 

- Ticarete niyetlisin galiba ? 
- Hayır ... 
- Ne • .Yapacaksın o halde ? 
- Para ne yapılır ki? Yiyeceğim ta-

bii! 
Çırak Markonun ustası kurnaz. Ba -

bayani bir himayekarlıkla söze karışı -
yor: 

- Hele kendine gelsin bir kere. On
dan sonra sağlam kafayJa düşünHr ne 

- Sevinç yorgunu çocuk. 'Ostüne 
mayın!. 

Bundan sonra talihli çırağa dön 
sesini yumuşatıyor: 

- Kendini yorma Marko ... Yeter 
tiğin laflar ... 

Oradan uzaklaşırken, ezeli müsteb 
liği kaşlarının daimi çatıklığından a 
şılan şu patronun sesini bile yuma 
tan paranın kerametine bir defr 
ha iman etmemek elimden gelmedı. 

* 
Diin konuştuğum talihlilerden bı 

de, Beyazıtta, Bakırcılarda, Fuatp 
caddesinde 62 numarada oturan Bay 
Huriye. Kendisi gayet sakin. Fakat z 
ci Necdet Uğursay, bütün gayreti 
rağmen heyecanını gizleyemiyor. 
sevinç, dılinin tutukluğunu arttır 
olacak ki, telaffuz edemediği kelime 
ri bir kağıda yazıp veriyor. 

Evine girdiğim zaman yanımda, 
hah gazetelerinden birinin muhab· 
de vardı. Az sonra, piyango talihlisin 
o sabahçı meslektaşı benden fazla il 
fata boğuşunun kerametini anladı 
Meğer, talihli muhatabımızın kompo 
törlilğü varmış. Arkadaşımın mc11s 
bulunduğu sabah gazetesi de vaktıle 
nun bir resmini basmışmış. Bu itiba 
onun o gazeteye karşı muhabbeti, mi 
nettarlığı varmış. 

Benden gizli olarak vereceği mühı 
cevaplarla (!) se:ı.;~ili cerideye ka 
minnettarlığını ödemek istemi~. Fak 
sevincinin şaşkınlığından olacak, 
minnettarlığı ödemeye çalışırken hn 
falso yaptı. Hele ben sual sordukça, 
nun yerinden fırlayıp sabahçı arkad 
şın boynuna sarılması, ve sorgunun c 
vaplarını mühim birer sır gibi on 
kulağına fısıldaması ömürdü. 
Söylendiğine göre tayyare biletını .1 

çıkışından beri alırmış: 
- Ben, diyor, O?lun çıkması hu 1y 

sile yaşıyordum. 
On senedir evliyiz. İki de çocuğum 

var. Birinin adı Metin. Küçüğünün 
Güngör. İyi gün görsün diye öyle 1-..o 
duk ismini. Bu son bileti de onun na 
na almıştık. Şimdi bu yirmi bin lir~ıyl 
onar bin liralık iki apartıman yaptır 
cağım. Biri Metinin, biri de Güngör .. 
olacak. Biz de bir katma yerl~"ip ki 
ra vermekten kurtulacağız! 

Oradan ayrıldığımız zaman, sabah 
meslektaşım, kulağına fısıldamın ma 
llımatı ifşa etmekte mahzur görmedi 

- Necdet Uğursay, meşhur bir za 
tın akrabalarındanmış. Talihli çoc u -
Güngör, 6 Teşrinisani ayında cloC::,ınu 
ve Kurtuluş bayramında iki ynşını b 
,tirmiş. 

Güldiim; ve : 
- Eh, dedim, böyle miihim haberi 

veren ahbaplarınız oldukça, gnz lGnı 
zin sırtı yere gelmez ! Selim Tevfik 
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GARİP ŞEYLER 

Futbol Klüplerimiz Sovget Rusyada 
Güreş 

Müsabakaları 

Bir ailenin dört kızın an 
dördü de erkek oldu 

arasında kopan fırtına 
Birinci kümeden ikinci küınen.e atılan. 
S .. 1 . 1•11 reı·sı· ''Futbol Aı~ıu Zehı \ u egmanıgen . d 

Güreşcilerimizin, teknik 
oyunları takdir edildi 

Rıza garezkiirlık edere~ bız en 
intikam alıyor/" dıyor Sovyct Rusyada Türkiye Halkevleri 

• ---;- -k- kl: } r umumi mRçfara güreş takımının yaptığı son müs~ba'<~-
I<arar tashih edılmezse bır ÇO up e 1 • • lar fevkalade heyecanlı oldu. Gurcşcı-
İ f "k · k 1 hatta içlerinde futbol şuoelertnı lcrimiz, Rusyanm birinci sınıf güreşçi-
ş ıra etmıyece e er' "d ki d var ' ı leri karşısında gerek leknik. gerek kuv-

kapatmaya kadar gı ece er e . . \'et ve gerekse spor centilmenliği bakı-
. • • d ) yer vereceğinden orada yem faalıyt.'le mından son derece takdir edilmısler-

(Baştarafı 1 ıncı sayfa a - . 

-il ~ * -----------
Şimal memleketleri eskiden hathustüva kadar 
sıcakmış - insan beyninin günde alh saattan 

fazla çalışmadığı anlaşıldı 

n· 1 . k klünleri- de başlayacagız. . dır. . 
m ortaya atılışı haklı o aıa . • B haksızlık tamir edılmezse z, sene B" . . 11 ,laç· s6 kilo Küçük Hüse\.·in Italyada Fellre ismindeki bir kasabn-

ı-n:-· .. . t . dolayısıle on- u b 1 b . . ırıncı n • . " ' d k hAd l 111 4

u • .u.ı muteessır e ~ ve · tı· d' mcsgul olduoumuz fut o şu e:mn Z k 1 . a ço garip bir a ıse o muştur. ı\ ~r-
ları kl"' ı · · k ski ve kıvıne 1 ır •· 0 

.. k bu "e us <ı. k A A d b l b A 'k ı nı ·ı up ennın ço e bur et~stir de kapayacağız. Bugun ortaj a çı an Güresin ilk dakikaları dt!llemeler ve ezı vrupa a u unan azı merı an Küçü Bella da erkek oldu. 
alstZ1 erbinıul. müdboaflaaA~ uıecZeki Rıza., ta~ 1 vaziyet tcıınamile - Zeki Rızanw elensele;, kol kapmalarla geçti. gazetecileri müesseselerinden altlıkla- Şimdi İtalyada herkes bu garıp hcıdi-

an Fut Jalll .. 1 : 1 -. d dogmustur. rı emir üzerine gidip Feltrede bu hadi- seden bahsetmektedir. 
rafından verilen karar neticesi dört klu 'ı gar~~rn~ ı~ıı~· a~ a önce' birkere dtıha Hüseyin bazı hüc1:1mlarla h~snı•nı seyı yakından tetkik etmi~ler ve gaze- ~imal ıncınleketleri e kiden hat1

1 
bün bınn' . cı· ku"'meden ikinci kümeye a- Çunku et' ı •· :z etı"ne gelmi ti. Bir dı~arı sürüklüyordu. ilk on dakıka bu .. ·kA futbol he) e ı nj as ., b b b'tt" tel erine telgraf çekmişlerdir. ustiiva gibi sıcakını~ 
tılınası münasebetile bu klupler eı anı "k · t kadar yersiz oldu ve suretle era ere ı ı. Hadise şudur: Feltrede kendi sayı ile İsveçliler ilmi araştırma fora biı cok 
ile görüşmeyı· münasip bulduk. Ilk ola- se~ellı •. ıc:a.aoı k~adaı· "kıı·dı ki 16 kli'ıp-1 İkinci on dakika Hüseyin alta düş- f k' 1 d B . S .. 

1 
klup enmızı k . t d' a ıra ne geçinen bir ai e \'ar ır. u aı- ehemmiyet verirler ve sessiz .-;a-

tak en eski .klüplerimizden .. 0~.a~ .. ku ~y~ ten on i.içünün talebi üzerine topfanan tü. Rakibi kile ve bul~ ~ap:~-kıs e dı. lenin şimdiye kadar dokuz tane evladı dasız çalışıılar. Doktor Kurt Tinıı _ 
:rnaniyenin reisi Orhanla goruş u ·. ~ f •k Hi.de bir kongrede ademi itimat ka l\lm·affak olamadı. .~ uç a ı a 3 olmuştu. bcrg de mütevazi bir adamdır. İlim diin 
han Istanbul mınta.kası futbol he)~~~ı ~:1~ r::.

1 
:ı~rak bu mevkiden uzakla~·ır1 Idı. böyle bitti. Hüseyin u~e ~ıkard~ıkn~az Bu çocukların beşi erkek ve dört ta- yasında büyük heyecanlar uyandır:ıc,\k 

Yasetinde bulunmuş çok ~ıyme ı .. Efkarı umumi~·e bu vak'ayı pekala ha- suples yaptı. Puvan al ı. . 0~ ort c.a: nesi de kızdı. Bundan takriben dört ay keşfini ufak ve silik bir kitnpta ne .• _ 
spor adamımızdır. Diyor kı: . . k.ikada Hüseyin çapraza gırdı. Rakıbı evvel kızların en büyüğü olan 17 ,,.a - retmiştir. 

. .., , tıılar. .. · . . d" kcn " 
«Süleymaniye, birinci kümenın .0~c. - o zaman Siileymaniye de bu hareke- kafa kaparak Huseyın ) eı e U~C'r şında'ki Marya utanarak annesine so - Dok lor Kı.ırt Tinnberg Laponyad<i n-

denberi eski bir klübüdür. Bu de~a bı- te iştirak etmişti. Elan bu iğbirarın T~- · hasmını altına ~ldı. Fakat ~aç~rdı .. A- kuldu ve gayritabii hisler duyçluğunu raştırrnalar yapmış, kablettarih oralar
Zinıle beraber ikinci kümeye indirıle~ siri altında bulunan Zeki Rızadan esa- yağa kalktılar. Iki taraf t~ bır~ır~erı~e itiraf ederek muayene edilmesini ıste- da oturanların hayatını tetkik etmis 
diğer üç klüpten bu suretle farklı bu sen başka türlü bir hareket beklen·~ - ı salmağa çalışırken 2~ ?akık~ ~ıth. Hu- di. m,üteaddit defalar hafriyat yapmıs v~ 
~vk'ii vardır d' 1 seyin hükmen galip ılan edıidı. Annesi hadiseyi babasına anlattı ve taş devrine ait tam 3000 tane cscı· ·bı.ıl-• d mez ı. • 

Yeni fekle göre küme taksimatı~ a Biliyorsunuı ki Ajanlar intihap la iş 1 6 t kilo: Ahmet, Baskahsf. A ana ile baba çocuğu memleket hasta- mu~ttır. 
kuvvet esası nazarı itibara al~n~ı~.t1.r~ başına gelmL~ değillerdir. Eğer reyle ı~ j Ahmet hasmına nazaran daha ha- nesine muayeneye götürdüler. Muaye- Kurt Tinnberg Laponyanın kndim 

Halbuki henüz geçen mevsımm. ~ık başına gelselerdi. Kend klübLinden bnş- ' kim güreşe ba~Jadı. Ve be~inci dakika- ne neticesinde genç kızın hünsa olduğu zamanların medeniyet merkezlarinden 
nıaçları bitmi§ değildir. Birtakım ıtı - kasından rey alamıyacak olan bir zat iş da ttı§la galip geldi. ve bir ameliyat neticesinde erkekle§e- biri olduğunda şüphem yoktur demek-
l'azlar var, eksik: kalan maçlar var, do- başına soktılamıyacaktı. 66 kilo: Saim, Zagorof. bileceği tesbit edildi. tedir. Bu taharriyat neticesinde elde e-
layısile sıra tasnifi de yapı~a~ışt~r.. Birinci. kü~ede bulunan klüplcrirn_iz- İki güreşci gayet tecriibeli olduğun- Ana ile baba muayene edildi ve hiç dilen en şayanı dikkat bahis Laponya-

Geçen sene klüplerin adedim on ~ı, - den «gem.isim kurtaran kaptan» şekl~n: dan birbirlerine oyun vermcmeğc dik- bir gayritabiilikleri olmadığı anlaşıldı. 
Y-_: çıkarmakta. birtakım faydalar go ~ de bir zihniyetle hareket etmemelerını kat. ~iyorlardı. Ustalıkla geçen ilk on Kız hastaneye yatırıldı ve on yedi sene 
liilfuüş ve nitekim bu f~ydalar futbol rica ede:iz. . . . . . .. . . dakikada küçük bir farkla Zagorof p- lik Marya erkek olarak eve pantalonla 
federasyonunca an_J~~gından bu ka- Spor. ışlerımı~. mtızam!.a y~li~esı- lip ilan edildi. döndü. Bu hadisenin dedikodusu orta-
rar tasdik bile edi'-~..+ı. Memlekette ni temın etmek ıçın bu kluplerımızdcn . d d S . k 'b' k .1 lıktan zail olmamı~tı ki, 14 yaşındaki 

~.. .. . . lkinci evre e aım ra ı me ar~ 
Saha a<h!dlı:rln aıiliğından klupler an- .ve bilhassa hakkını ~?k .. ıy·ı· aramasını tatbik ettiği güzel hücumlarla hiıkim kız da annesine sokularak : 
Cak lik maçlarında çalışma fırsatı bulu- bilen Galatasaray klubumuzden yar • b' .. t ld - Amıe, hen de, kardcıjim de ameli-

• . ;..t· ır vazı;>e a ı. 
Yorlar, dım beklerız.» dem".i~ır. Zagorof mütemadiyen Saime salto yat olmak istiyoruz dedi. 

Bu suretle ~em f~ m_aç y~pıyor : Hakem komitesi reisi yapıyordu. Bunların hiç birinde mu- Zavallı anne kız çocuklarının böyle 
lar, hem de hasılat itibarile bır~ ~az. .. vaffak olamadı. Saim bir kaç tehlıke birer birer erkekleşmesini hiç istemı -
ı~. Y<Ü'dım görmüş oluyorlardı. lkıncı Nuzhet Abbas geçirdi. 20 nci dakika bittiği zaımın yordu. Bu havadise canı sıkıldı. 
ltunıe klüplerine birin~ ~mlarla ~r- Teşkilattan uzaklaştırıldı ittifakla Zagorof galip ilan edildi. Fakat çaresiz olarak iki kızını altlı v~ 
~l:jmak imkanı da verilmış . o~uyotı.du. F tb l Federasyonundan: Mensup 66 kiloda ikinci güreş: Sadık, Saho- doktora götürdü. Çocuklar kendi hak-
.ou şekflde çalışma tarzının ıyı ne ıce- u o t .. f larında yanlış teşhis koymamışlardJ. 
leri alındığı da. sabit olmuştu. olduğu teşkilatı bir ,yandan g~.ze e ~u- 10 · Onlar da ablaları gibi hiinsa idiler ve 

.. . . klu" _ tunlarında tenkit etmek ve dıgcr Y~~n: Sakolof şalto yapmak için çok uğ- 1 1 k k kl t'l 
Anadolu, Topkapı, Eyup gıb~.. .P d . te-kilatta vazife görmek gıbı raştı. Fakat Sadığın kuvveti buna m~- ikisi de aıne iyal o ara er e eş ı er, 

ler birinci küme ta.kımlarile musavı o- . ~n ay~ li ~aziyetin devamına imkan ni oldu. Sadık da daima arkaya geçme- dokuz çocukJu bir ailede üç kızın bir
Yunlar yaptılar. Bütün bunlar geçen ıki v~ç· ekendisine anlatılan hp.kem ko ğe uğraşıyordu. İlk on dakika berabere denbire erkek olması hiç işitilmiş ve gö 
seneki heye~ yaptığı ~e tak

1 
stim.1 

•. ~ =:si ~şkanı Bay Nüshet Abbasın ko- bitti. ri.ilmüş birşey değildi. Hayret dalga -
tının pek yermde oldugunu an a mag . d . t'f ,,tını'.:: bultındugu· nu ve ları ~'eltre kasabasından dışarı çık -
k le en ıs ı a .... ._ Sadık kur'ada yere düştü. Sakolof İ 

atldir mı • b"l • mış, bütün talya~ ı alakadar etmeğe 
· teşkilatımızla alakası kalmadıgını 1 - burgu almak istedi, muvaffak olamam. 

Süleymaniyeye gelince, geçen sene d' ·n·z Kil-e tak<lı, Sadık buna da mani oldu. başlamıştı. Anne ve baba başlarınA gc-
birinci kümede klüp adedinin fazlalaş- ırı · · .. .. len bu garip seylerin tesiri altında şaş-

k Balkan atim müsabakaları Sakolof alta duş~u. Fakat çok kapalı k d" d"kl. . d k" "k k 
'""'aSlı .... un·· de tutularak, ço genç .. d k'k b' . ·ına on u erı sıra a en uçu · ız 
.. , · goı.ıon gliresiyor. Uç a ı a ıtt.ı. Son dört da- ec1· d k' B 11 b' .. d d 
bir takım yaptık. Atina, 12 (AA) - Bugün öğleden kika \çin ayağa kalktılar. Sakolof çok 1 y . ~ ya~ın a ı e a ır gun urup u-

on iki. klu-p arasında nasıl olsa bir de. - sonra K.r·al JorJ· da hazır bulunduğu hal · .. . Sad k .. ~ .. ruı ken . yorgun g4reşıyor. 1 gogus çupra~ . . 

nın ezıninci kadimede metnalıki Mnc
dcn biri olduğunun anlaşılmasıdu. J.ık 

tor Tinnberg oralarda müstehn:-;e halin 
de bugün hattı üstüvada bulunan hay
vanların bakayasına rastgcldiği gibi 
hurma ağaçlarının eserlerine ;·abatıcı 
asmalara da te...;ad{tl etmiştir. 

insanların beyni günde kaç saat i~lt·r? 
Kalp malfımdur, işler durur. V"' bu 

suretle kalbin iki tarafından bırı 24 
saatte on buçuk saat işler . Beyın öyle 

değildir. Be~ in halı ı~baa gehr 'e b;r 
aralık kendi kendisinı ıstırahnte çel E:ı. rece alabiliriz üınidile giriştiğimiz bu ış de Bymctte yeni atış poligonunun açıl- zile hasmını köprüye getıı:di. Ve hemen - .A~ne dedı. Ben de amelıyc.t ol-

bizi aklatmadı, yapılan .maçlarda çok ma merasimi yapılmıştır. Bundan son- bir' burgu yaptı. Ve 20 nci dakik::ıcta mak ıstıyorum. Bereket versin ki bu ıstırahat ınıiddt.:.!
iyi dereceler elde ettik. IstanbulSporla ra birinci Balkan atım musabakaıarı- savı hesabile galip oldu, Bu sözü duyan kadıncağız beynin - ti gayet azdır, birkaç· .SHnıyt ı!-! nd ·.ı-
bir bire berabere kaldık, diğer maçta na başlanmıştır. MUsabakal_?ra Yuna ~ · 66 kiloda üçi.incü gtir~ş: Yusuf Bıri- den vurulmuşa döndü. Adeta çıldıra - bucak zeval bulur. 
da galip geldik. nistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Ro - .k f · caktı. Dokuz evladın dördü kızken, sim Hatip!erin klirsüde ooo. hım ... elem -

.Dördüncü vaziyette olan Beykozla -i manya iştirak etme~tedirler. Bulgar e- çr 
0

1.k·. .. .,,c::ci de her hucumd d . na di dokuzu da erkek oluyorl~rdı. Yaİnız leri dimağlarına arız olan vakl'el rn 
l k t 1 guı '4 • a a ıı b k d 1 B.. ·· · d · 1 · ki de· fa berabere kaldık. ._kipi bugün ge ece ır. • d k•vordu. Ilk devre be b'-'re u a ar mı. ulun Italynnın ı ıne neticesidir. 

1 ki b K ışarı çı . ra • d"' .. . 1 . 
Likte en b~cta olan Fener.b_ahç.e i e Hı·ıaAI Spor u Uniin ongresı . tı~muş, resım erı gazetelere ba.çlmış - Amerikanın tanııunış doktorlaıııı -

--s d gectı. t ı- d ~ f . d . 
Yapılan maçları 2 - o, 3 - O gıbı bır e- Hilal Spor Klübünden: KH.ibümi.iziin ~ ,İkinc~ c~ev.~e ÇO!( çetin bir şekilde ;~t. ~a ıncagızm ne esme arlık gelıyor- dan Arthur Bills yaptığı he.saplar ııe-
rece ile kaybettik. . senelik kongresi 25 /I 0/9 36 pazar gii-nü başladı. Ikı gureşcı de kuvvetli hücum ticesinde bir insan için günde seki ~ 1-

Bu da arada pek büyük bır fark olma saat on buçukta toplanacaktır. Kongre- lar·yapmağa ba§ladı. Yusuf alta düştü. Bell~ya : . . .. .. ? at mesainin normal olduı}untt, faz! mc 
dığını isbat etmez mi? . İ ye istirake nizamen haklı olan üyele- Hasmı oyun yapmak istiyor. Burgu - Kı~ sahı mı soyluyorsun. dedı. sainin beyne ye dimağa menfi tcs•rlı'-

Elinde bulunan muazzam sahasıle, ~ 'rin ~ giin ve saatte Eren.köyünde Et - takdı. İkinci bir burgu taktı. Yusuf bu- Bel la . ri olacağını kcıydetmıştır. Pı ofcsü . \rt 
8'iltereden getirdiği ve senelerdenb~ 'hemefendi caddesinde kain klüp mPr- na mukabil merkez yaptı, hasmını tuş - Vallahi! anneciğim diye cevao ver hur Bills'e göre sekiz saat çahsan b;r 
beri antrenörle çalıŞIDlŞ olan Feııerb: 1 ~ezinde hazır bulunmaları bildirilir. yaptı, hakem bu hareketi görmedi. di. Ablalrım erkek, ben de erkek ola- adamm be~ ni bu müddet za!'fmcla .rltı 
Çe karşısında bu dereceler hiç te ezı - ---- İkinci üç dakikada Yusuf arka arka- cağım... saat kırk d:ık~ka iş1enm.ş. 
tniş bir vaziyet demek değildir. . . Veg"' enine tecavüz eden dayı ya burgu takdı ise ~ bunların hiç bi-
Kıu .. lenn· bu sene sekize indırılme- .. .. . ff k 1 d D Nuri bu maçta büyük bir faikiyet gôs- ,diyordu. Hasmı ise miitemadi) en ı1'ıLİ · 

. P . .. .. . . dü ünce • Bakırkoyunde oturan hır kadın rin~e muva a 0 ama ı. evre bitti. h . 1 s.ııe geçen seneki butun ıyı ş .. müddeiumumfüğe müracaat ede- Güreşe ayakta devama başladılar. Maç termek suretile galip ilan edildi. dafaa halinde çalışıyordu. A medın m-
ler altüst edilmiş oluyor. A • • dun . h k.k d k 'b 

1 
. gene sert devam etti. Devre bıttii'fi 7.a- 72 kilo füinci güreş: Hüseyin, Nuk- cumlaı'l arllıkça hasmı da her fıı sa tta 

S .. l . kl:~»u·· pek tabiıdir kı rek karde~ı a ın a ta ı at yapıma· h b'l B' . "k c kcı·· dısnı·ı kaçı'l0"-1U. u eymanıye u.u T. • lda .. h k man sayı esa ı e ırıçı of galip ilan ı: . J .. u 
hakkını arayacak ve nizami yollard~n sını iştemış.tır_~ _ı_ ~~sı~a gore d u K a· edildi. Bitbirlerini deneme ile geçen ilk on İlk on dakikada Ahmet galip ılfü ı:-
.g-iderek diğer klüplerle müştereken 1

; dının 10 ya!ııw.a ır ızı var ır. a- 12 kilo: Nuri, Mihalikof: dakika berabere bıtti. İkinci on daki- dildi. Son de\Teyi ayakta istedi. A' net 
cap eden herşeyi yapacaktır. . dının kardeşı de bu luzın dayısı ol~ Mı'halikof hemen Nu · k · k l kada Hüse'-'in üste dü:-tu". Hüseyin bu hasmının arkasına geçti ve hcnwn .ıtt:· .. ı ı bır - D ... · ·· · d k. d rıyc aıa o " ., 

Bu meselede şikayetçi klup ~re te _ maktadır. ayı, yege~ı u_z~rın .~ .~ ~- kapmak istedi. Fakat muvaffak olama- fırsatta bir şey yapamadı. İkinci üç da- na aldı. Yere bastırdı. Du suretle ·~en 
leşerek mıntaka başkanı nezdınde A yılık hak~ı~dan ve yegenmın ~u~uklu- dı. Nuri güzel bir oyun yaptıysa da kikada Hüseyin alta düştü. Son dört müsabakadan sonra Mersinli 1\hme ~a-
iehbtise geçtik, Federasyona, umurı:ı ğünden ıstıfade,.. ederek .o~u ıhtırasla- minder haricinf: çıktılar. İlk devre Nu- dakika Hüseyın güreşi kazanmak için yı hesahilc galip ilan e<lildı 
merkeze kadar gideceğiz, bu ~av~ınız rının tatminine <ı!et etmıştır. rinin galibiyetile bitti. Nuri güre..:i a- ug;raşıyordu. Hüseyin yaptıg"ı biitün Son yapılan müsabakalar dn bu u-
h · tıra'~ et- · ''l'k k d ·dd') 'I' -allolmadan umumi maçlara ış ~ .. Müddeıumumı 1 a ının J ıası yakta istedi. Ayakta devam eden güreş gayretine rağmen mağlUp ilan edildı. retle 4 - 4 berabere bittı. 
riyeceğiz. Süleymaniye klübil ~~nı;;~ ve mür~caatı üzerine küçük, luzı tıbbı ~urinin hüc~mlarile ve hasmının dışa- 79 kilo: Mersinli Ahmet, Kad: Necmi ve l\fuı.:ıar, 1 ,akat rıı 1 ıı·"mıdaıı 
erde Atletizm ve güreşe de e e 'adliye göndermiştir., NC!~ce . mua.ye!!~:.. rı).aÇ1Aa5pe ge~ti. Hasın~ artik-ayakta Bu ,müsabaka son giireş olacaktı. maç yapı 
Yet vermeğe başJaınıştı. .. . bir (len sonra 'an1aşılacak..tlr~ • · • , duramı:vac:ıl;. b ı:ol,.nrı " ·• .,1. <'rdu. fik dal .. ik ı:ı ı .... rh 'hwıp rl-ıima hiictını <'· 

--- oLU..u...A-lii ilerde munasıp 



8 Sayfa SON POSTA 

·--1 Yazan: Orhan Selim ı---------- -Kahraman 
Ordumuzu;, KON AZ! • 
lzmirdeki 

Son Postanın Edebi Tefrikası: 104 --
Manevraları Seyfi Bey gülen, hatta alay eden bir mizin de pek geç öğrendiğimiz bir şeyi 

tekrara hacet yok .. sesle söze başldı: / 

- Müessif bir kazaya sebebiyet ver
diğim için çok müteessirim .. Siz gayet 
hakfı olarak pederinizin hakkını arı
yorsunuz .. Buna da sözüm yok .• 

Ömer sabırsız sordu: 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
- Y anıhyorsunuz, Seyfi Bey 

Ben ... Sizin sulbunüzd.en dünyaya gei: zarebi altında manevralara ~ladı. Çe-
miş olduğumu çok geç öğrenmedim lik kıt'alar coşkun bir neş'e içinde ha-
Yıllardır biliyorum bı.ınu.. · .. rekata devam ediyorlar. 

- Öyleyse .. 
- Öyleyse niçin mi diyeceksiniz .. 

Evvela, belki de sebep olduğum kaza· 
yı tamir edebilirim diye .. 

- Babamın ayağını yeniden yerine 
mi koyacaksınız .. 

- Emin olun ki elimden gelse bu
nu ela yapardım. Fakat bu ancak Ce
nabıhakkın işi .. Ben daha ziyade ha,. 
tamı kulca tamir etmek istiyorum. 
Yani .. 

- Yani.. 
- Mahkemeye başvurarak elde et

mek istediğiniz neticeyi ben size daha 
kestirmeden temin edebilirim •• 

Ömer sinirlendi: 
- Mahkemeye başvurup hangi ne

ticeyi elde etmek istediğimi sanıyorsu
nuz? 

Seyfi Bey öksürdü: 
- Yani tazminat .. 
Ömer güMü: 
- Demek sizin kanaatinizce bütün 

ıbu işten ekle etmek istediğim bir ne
tice var. Sizden para koparmak .. 

Seyfi Bey cevap vermedi. 
Ömer ısrar etti : 
- Söylesenize, Seyfi Beyt Nuri 

ustanın bütün bu mahkeme İ)linden el
de etmek isted ği netice bir kaç yüz li
ra, öyle mi? .. 

Seyfi hep o giılümseyen sesile: 
- Bir kaç yüz lira değil, bir kaç bin .. 

Emin olun hatta bir kaç bin lirayla 
bile ... 

Ömer nefret1e yüzünü buruşturdu. 
Ve Seyfi Beyi hayretlere düşüren bir 
söz söyledi : 

- On para i temiyoruz .• 
Seyfi Bey şaşkınlığını çabuk giderdi: 
- Para iste~iyorsanız, benden ne 

istiyorsunuz öyleyse ..• 

- Kazaya sebebiyet veren herhanği 
bir taksi şoförü nasıl hapsediliyorsa, 
sizin de .. 

- Ben takısi şoförü değilim amma •• 
- Biliyorum .. 
Ömer bu cchiliyorum»u öyle bir söy

lemişti ki, Seyfi ~ey: 
- Anlıyorum, dedi .. Şahsi bir inti

kam .. 
Bu sefer Ömeı o kadar sasaladı ki .. 

ceYap verirken sesinin ayarını yapa-
madı: 

- Şahsi intikam mı). Niçin} .. Ne
denL 

Seyfi Bey kaşl..annı çaıtmışti: 
- Neden olduğu malum, dedi. iki-

- Öyleyse niçin gelip o zaman be- Orgeneral İzzettinin kumandası al-
ni aramadınız.. Kabahat sizde.. tında ba.~layan manevralarda beliren 

Ömer güldü: ask.eri vaziyet şudur: Mavi taraf kuv-
- Ne kabahati .. Sizi aramamakta vetli bir taarruz hareketine girişmiştir. 

kabahat yapmış deği_lim... Bilakis .. Mavi tarafın ileri kıt'aları kırmızı ta· 
Hem sizi niçin arayacak'tım ~. raftan mukavemet görmektedir. Kırını· 

Seyfi Bey dü~1ndü. Sonra sesine zı tarafın gerilerinden gelen taze kuv-
bir baba tatlılığı vermeğe çalı~arak: vetler muharebe meydanına yaklaş-

- Şimdi de ben anlıyorum oğlum, mışlardır. 

dedi .. Beni o zaman ararsan, benim se-
Harekat şu dakikaya ka<lar layı

ni tanıyamıyacağ)mdan, seni bir şan· 
kile inkişaf etmediği için ilk günün 

tajçı sanacağımdc.rı korktun .. çekindin 
·· neticesi henüz kestirilemiyor. 

halbuki Ali Beyi şahit göstererek.. za-
ten şu son, günlerde meseleyi ondan Manevralar sonunda cuma günü 
öğrendim:; saat 14 de Cumaovasm.da büyük bir 

Ömer, karşısındaki adama. hayretle askeri geçit resmi yapılacaktır. 
bakıyordu. 

Seyfi Bey devam ediyor: 
- Emin ol ki, Ömer, anneni ve se

ni aramadım değiL yani sonraları çok 
aradım .. belki inanmazsın .. Bir gençlik 

O gün Alsancaktan kalkacak husu• 
si bir tren geçit resmım seyredecek 
halkı taşıyacaktır. 

• 
cinnetile anana karşı işlediğin gu· A iman lktzsat 
nahı tamir etmek istedim. Fakat sizı 

bulmak kabiıl oLmadı .. sonra seneler Nazırı doktor 
geçti .. Eh, dünya bu ... 

Durıclu. SesUıi büsbütün, bir lohusa f:ahf geliyor 
erbeti gibi tatlıla~ırarak: ~ 1 

- Ömer, zararın neresinden dönüI- İırnir, 21 (Hususi) - Şehrimize gelen 
se kardır .... Seni ~vlat olarak tanıma!!a Alınan pamuk ithalatı kontrol 
hazırım .. Sana ve anana kar, 1 hu kad:r dairesi reisi Her Paps Bremen ve fahri 
iyilik göstermiş olan Nuri ustanın da konsolosumuz Her Olendorf tetkikleri
ilitiyarlığmı temi!J ederim.. ne başladılar. Pamuk vaziyeti hakkın

Seyfi Bey yerinden kalkmış Örneri da alaikadar makamlardan izahat aldı
n lar. Her Paps tetkikleri hakkında ba

masası başına gelmiş, onun omuzunu na şunları şöyledi : 
okşamak için elini uzatmıştı. _ Türkiye _ Alınan ticari münuse-

Ömer geri çekildi: batı gittikçe inkişaf etmektedir. Türk 
- Seyfi Bey, dedi.. Çok yanıl'ıyor· makamatını ziyaret için memleketmize 

sun uz .. Anamla bana yaptığınız en bu- geldim. Biz Türk pamuklarına beyne-1 
yük iyilik, yegane iyilik bizi arayıp milel fiyatların fevkinde fiyat veriyo -
sormamış olmanızdır. Bundan dolayı ruz. Bunun biı; haddi olması lazımdır. 
ben de, anam da., ~di daha :iyi anlı- Salahiyetim dışında olmakla beraber 
yorum ki, size karş.ı müteşekkir olma- milli menabiiniz için· de fiyatlarda bir 
l istikrar temini zaruridir. 
ıyız .. 

Buradan Ankaraya ve Adanaya gide
Seyfi Bey eli ate'e değmiş gibi gerı 

ceğim.• 
çekildi: Alıman heyeti şerefine belediye ta -

- Anlıyorum, dodi, beni bir türlü rafından bu akşam şehir gazinosunda 
affetm:iyorsunuz .. Klınbilir, ana oğul, mükellef bir ziyafet verilmiş, nutuk -
stkmtılı günlerini~e. kaç defa haşhaşa lar söylenmiştir. Heyet reisi Her Paps 
verip bana lan~ etmi~sinizdir.. belediye reisinin nutkuna verdiği ce - , 

Ömer hu sefer Seyfi Beyin sözünü vapta, aldığı salahiyete dayanarak, Al-
kesti: man İktısat nazırı Dr. Şahtın Türkiye 

- Seyfi Bey, yine aldanıyorsunuz .. 
Boyuna aldanacaksınız... Ana oğul siz
den ya bir defa bahsetmişfadir ya ikı 
defa .. O kadar ... Hem de lanetle filan 
anarak değil.. Siz bizim için sizin gibı 
olanlardan birisiniz.. İşte o kadar .. Size 
düşman değilim, değiliz, demiyorum .. 

(Arkası var) 

lehindeki samimi sevgi ve duygularını 
bildirmekle şeref duyduğunu söylemiş 
ve Şahtın pek yakında Türkiyeyi ziya
ret edeceğini beyan etmiştiır. 

Her Paps bu ~aretin Türk - Al
man iktısadi inkişafı noktasından mü
hinı olduğuna işaret ederek demiştir ki: 

- Ben TüPkiyeye pamtik almağa gel- , 
dim. İki memleketin iktısadi münase -

==============c:u::ıc:::c::!:=============== betlerinin inkişafı için buraya Türk 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
Çinko Zenk hurdalarından toplanmıt ve dökülerek kalıp haline getiril. 

mit 2700 • 3000 kilo kadar çinko hurdaları pazarlıkla satılacaktır. Bu hur
daların beher kilosunun muhammen bedeli on üç kuruttur. İsteklilerin 
pazarlığın yapılacağı 16/10/1936 tarihine müaadif Cuma günü saat on 
bette yinni dokuz 1liralık teminatlann1 vezneye yatırmak suretile komis-
yona müracaatları (2080) 

iktisat Vekiletl, iç Ticaret Umum 
MUdürlüğünden: 

Tasfiye hallnde bulunan Memallk1 Şarkiye Fransız bankası İstanbul Oubesinln tasfiye 
~ini Emil Hrisopulos ve Alphonse Delaprtson tarafından yapılacağı hakkında 817/1935 
tarihinde tanzim edilen ll~n gazetelerle neşt·editmişt1. Bunlardan Emil Hrisopulos 30/6/ 
1935 tarihinde mezkiır Bankadan çeklldi~i blldirllmlştlr. 2'/ 5/1935 tarihinde Pa.rls'de 

yapılan vek:Uetnamede mumailesh1mlıı müştereken veya münferiden tasfiye işini ysı.pa
caklan yazılı bulunduğundan Banka ile atak:.ısı olanların istanbulda Ge.latada Ba.htiyar 
bamnda No. 68-69 da Alphonse Delaprison•a ve icabında İktısat VekaJ.etine ınüracaat ~t
meleri ilan olunur. 

Güm ük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İsta bul Satınalma Komisyonundan: 
1. - Satdmaaı icabeden Pirip~a ve Cibali Muhafaza kulübelerinin 19/ 

10/936 Pazı.rteıi günü saat 14 de arttırnıası yapılacaktll'. 

2. - Tasınlanan tutarlan 20 ter liradır. 
3. - İstekliler ilk teminatlariyle komisyona gelmeleri. (2023) 

1 dostu sıfatile geldim. Bu duygum bir 
kat daha kuvvetlenmiş olarak dönece
ğim.» 

Misafirler yarın sabah Bergamaya gi-
1,derek eski eserleri ziyaret edecekler -
dir. 

Son Posta 
, Yerebatan. Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTA.NBUL 

İlin ftatlan 
1 - Gazeteni.n esıu yazııile bir aü

tunun iki aatm bir (tantim) 
sayılır. 

-2 - Sahifesine göre bir untim ilin 
fiatı ıunlardır: 

1, 

1 

Sahife : 1 - 400 kuru§ i 
: 2-2il • !' 

• : s - 200 • 

• : ' - 108 • 
Diler yerler : - 60 • 
Son ı;:ah!le : - 30 • 

' 

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

' 

.f - ince ve kalın yazılar tutllcakla- ' 
n yere göre santimle ölçülür. 

. Birincitetrio 13 ~ 

1 İstanbul Belediyesi ilanları ] 
Sahası 

M.Murabbaı 

Aksaray yangın yerinde 12 inci 39,01 
adada 4 metre 15 santim yüzlü 
arsa 

Aksaray yangın yerinde 1 inci 
adada yüzsüz arsa ( 1 ve 4 
No. lu arsa) 

Aksaray yangın yerinde 1 inci 
adada 3 No. lu yüzsüz arsa 

59,67 

44,24 

Bir metrosunun 
değeri 

4,50 

3,50 

3,50 

İlk 
teminatı 

-"" 
13,17 

15,61 

11,62 

Yukarda sahası, semti, bir metrosunun muhammen kıymeti yazılı 
olan arsalar alakadarlan arasında sablmak üzere ayrı ayn açık arttır· 
maya konulmustur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. İs· 
tekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
berabe ( bir gün evveline kadar ilk teminatın yabnlması daha mu· 
vafık olacağı) 19/10/936 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) ( 1842) 

* * 
Ketif be<leli 2539 lira 81 kurut olan Modada Devriye sokağındaki isti• 

nat duvarının İnfası açık eksiltmeye konulmuttur. Ketif evrakı ve fllrlna" 
mesi Levazun Müdrlüğünde görülebilir. istekliler kanunda yazılı vesika 

ve belediye fen ifleri müdürlüğünden alacaklan fen ehliyet vesikası ve 
190 lira 50 kmufluk ilk teminat (bir gün evveline kadar ilk teminabn ya• 
tmlmaaı daha muvafık olacağı) makbuz veya mektubile beraber 19/10/ 
936 pazartesi gÜnÜ saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(8.) (1801) 
.. .. 

Ton Tutan ilk teminati 
340 kiriple maden kömürü 4760 357 
200 Tüvenan ,, ,, 2200 165 
Düşkünler evi için yukarıda cinı ve miktarlan yazılı maden kömürle-

ri ayn ayn açık eksiltmeye kanulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlü· 
ğünde görülebilir. istekliler kanunda yazılı vesika ve (bir gün evveline 
kadar ilk teminatµı yatınlması daha muvafık olacağı) hizalarında göste
rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 19/10/936 pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1803) 

* * Haseki bu tanesinde mevcut olup satılmasına lüzum görülen 1 O tanesi 
dağınık ve 3 tan~ de muntazam bir halde bulunan Çini soba açık artır· 
ma ile olduğu yerde satılacaktır. Bu sobaların hepsine 50 lira bedel tah
min olunmll\lhır. İstekli olanlar 15/10/936 per-tembe günü saat 10 dan 
11 re kadar orada bulunacak memura müracaat etmelidirler. (8.) (2121) 

.. . 
Ketif bedeli 1543 lira 53 kuruş olan Büyükadada Yörük Ali plijma 

iliveten yaptırılacak İnfU!a açık eksiltmede talibi çıkmadığından pazar· 
lığa çevrilmiştir. Keşif evrakı ve farlnamesi Levazım Müdürlüğünde görü
lebilir. İstekliler 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve belediye fen itleri 
müdürlüğünden alacakları fen ehliyetvesikasile 115 lira 76 kuruşluk ilk te· 
minat makbuz veya mektubile beraber (bir gÜn evveline kadar ilk teıpina· 
bn yatmlmaaı daha muvafık olacağı) 19/10/936 pazartesi günü saat 14 de 
DaUni Encümende bulunmabdırlar. (B.) (1850) ---

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Münhal vukuunda tayinleri yapılmak üzere 30/9/1936 tarihinde lnbi

aarlar Uumum Müdürlüğü binasında icra kılınan daktilo imtihanına İ.ftl· 
rik etmi, bulunanlardan b.zananlann Wmleri ve imtihan ııra numarala
n aşaiıya yazdmıştU'. ihtiyaç basıl oldukça ııruile adreılerine yazılarak• 
davet edilecelden:lir. (<2113» 

imtihan Ach 
Sıra No. 
76 
29 
83 
60 
18 
68 
70 
82 
65 

Kadriye 
Fahire 
Zekiye Ruim 
Emine 
Müfide Muatafaı 
Seher 
Zahide 
Mustafa Dikmen 
Osman Karlı On. 

Kırklareli Vilayetinden: 
Kırklareli viliyeti merkez kazası için 34274 Manilya benzeri ve 688. 

Mahye kiremidi satm alınmak üzere 20 gün müddetle açık elailtmeye çı· 
kanlm11tır. Eksiltme 21/10/1936 pazartesi günü öğleden enel saat 10 da 
Kırklar~1i İskin Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Bu ite müteallik farlnameler Ankara, latanbul ve Kırklareli lskin Mi 
dürlüklerinde bulunur istekliler her gün görebilirler. Eksiltmeye iştirak e
deceklerin muhammen ~elin% 7,5 nisbeti olan 213 lira 50 kunıtluk te
minat akçeleri ile muayyen yakitte Kll'klareli lakin Müdürlüğünde bu1':1n· 
malan ilin olunur. (1808) " 
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iSTiKLAL LiSESi 
DIBEKT0RLGÖ0NDEN: 

Kayıtlara devam olunmaktadır. A •• 

7 nci-10 ncu ve 11 nci sımflarda neharı talebe ıçın yer yoktur. 
İsteyenlere kayıt şartları bildiren tarifname gönderilir. 

ehzadebaşı, lis karakolu arkasında. Tel 22534 

İnhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden: 
Başmüdürlüğümüz anbarlarında mevcut 1129 lira kqif bedelli hurda 

bakır, htuda aaç demir ocak kapakları, buhar istim kazanı, el kantarları ve 
buna mümasil hurda ve sağlam muhtelif cins eJYa açık arttırmaya konul
muttur. Arttırma 21/10/936 çartamba günü saat 14 de Kabatatta Bat· 
müdüriyet binasında tefddriil edecek komisyonda yapılac~ır: . 

isteklilerin 
0 

gün arttırma batlamadan evvel % 7,5 nısbetınde temınat 
akçelerini Batmüdüriyet veznesine yatırmaları lazım~ır. Eş!.• .. list~i ve prt· 
aame İf günleri her gün Batmüdüriyet muhasebesınde goru1Cbılir.«1810n 

SON POSTA 

(.• 

PASLANMAZ 
Hasan Tıraş 8ıçağı 

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 rna
kinasile Hasan tıraş sabunu ve 
tıraş kremi, tıraş kolonyası, tıraş 
pudrası birer şaheserdir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız; israr 
~diniz. Hasan deposu : Ankara, 

Sayfa 9 ,,., ____ _ 
L Hiklıge ı Ben milyonerim J 

--
Çeviren: ismet llulfı.si İl\lSET 

'
Bu sözü söyliyen ben değilim, odur., 

E\ et o yanıma geldi ve bana benden Mil) onere baktım: 
başka kimsenin duyamıyacağı hır ses- - Ne istersiniz. 
le, yavaşça: f ~n g_üzelinden, en pahalısından! 

- Ben milyonerim! .çkımızı, yemeğimizi onun arzusu ü-
Dedi. .. Bakın anlatayım: Bevog·ıun- zerıne en pahalısından, en güzelinden 

da b" k h d · ısmarladık 
1 . ır ·a ve e oturuyordum. Yanım- Bir a . ı dakı masada da o vardı İkide b' .. k < ralık metrdotel yanımdakinin 
züme bakıyor· beni tanıy. ormus beır ~u - dım oldugunu, kendısıne farkettırma -
1 , 'li' mm- en bana d B ~ 
e konuşmak isti.) ormuş gibi tavırlar ne i k t ~r u. e?. de gene kendisi· 
alıyordu. ar ~ tırmeden soyledim: 

N'h Metıdotel bır h ı ayet dayanamadı, yanıma geldi· ı vinç d d ' az ayret, biraz da se.-
- Sizinle biraz görüşmek isterdim. so uy u. Yanımızdan ayrıldık1an 

dedi , nra masaların arasında dola t -· gördüm. Ş ıgını 
-:. Buy~n'. dedim, görüşelim! Muhakkak h . .. . Gosterdıgım ıskemleye oturdu. ne b"zd bah er. zamankı muşterıleri· 
- Nasıl söyliyc.) im bilmivorum y ı . en. dıyordu. 
- Buyurun sizi dinliyoru~ . m :~ mılyoner, ) c!1i dostum çok cö-
--:- Ben, dedi, kılık klyafcti~den de di:;ni av~ anıyoı du. ı.çki gittikçe ken -< 

bellı ya, şehırli değilim a· k .. d sa11.) ordu. İçkı sardıkça da ho-
turu B .. .. ır oy e o- \'ar dalaşıyordu . 

. ";Jm. ugun buraya geldim .. Se - - O si , 1 • • bcbını bir kelime ile izah edebT . Ded" ).al elbıselı adamı çağırsanız. 
t~t 1 ınm. ı Sı.) ah elbi~ r d d ~ e o zaman kulağıma eğildi d · ~e ı a am an mak-
- Ben milyonerim' · sa 1 1:~etrd\)teldi. Çağırdım. Gelir gel-
- Ne dediniz? . mez soyledi: -

:- Herkese benden 
- E~et milyonerim. Tuhaf buldu - seniz. şampanya ver • 

nuz degil mi1 Bende b' ·ı M yok ö 1 .; ...... ır mı yoner hali etrdotel yerlere kadar e·ildi B r 
hilkw! • mı_. Gorunuşe bakılırsa bu az sonra masalarda şampan : . · 1 1 

h 
.venlır. Fakat görünüşe ne diye patlıyordu. Genç bir ad . y şışe er 

is " e emmıyet \'erirs·n· ? B · · am. 
tanbul Dördincü icra Memurluiundall: b' 1 ız · enım mılyoner - Milyonerin ~r f ı ır amcam vardı Az evv 1 "ld.. n· - r e ıne. 

Bir borçtan mahcuz olup paraya çe-yrll- den başka ki ·. k ye ? u. Ben- ıye bagırdı. 

Istanbul, Beyoğlu. 

msesı yo . egane miras l\rI . 
mesine karar verilen elll çuval sabun ııe çısıyını ... Onun milyon b . . - -

1 yonerın şerefine! Bütün lo • num ,d u enım mılyo- kanta ben ve hatta bi t . 
31 teneke zcytlnyatı 17/ 10/936 tarihine mü- Oı u. Bunu niçin size söylüyo e!amp~n 1 . zza mılyoner. rum? M k ed . . - ~ ya arımızı mılvonerin ~· 
sadlf cumartesi günü saat 10 dan itibaren · era ersınız.. Amma pek me- içtik. ~ şereııne 

ra kedecek bir şey değil B İ . 
Oalatada Yüksekkaldınm İzmirli o~ıu ha- bulun ba .: .. ~ şu. stan- * d b ya ncısıyım .. Düşunun Islan - Lokantanın k 
nın a satılacağından isteklilerin mahallin- ulda yabancı bir insan, cebinde bol pa mişti Metrd apa~a zamanı gel ~ 
de hazır bulunacak memuruna müracaat ~~sı ğl~ar ... ~e yapar? Nereye gider? Na- pusuİalannda~tld ~ınde eski. ekmekçi 

;--- -- - - ·--- etmeleri llı\n olunur, (26388) e enır o o kA ~ d'l a a uzun bır hesap 

Inhı·sarlar ı·stanbul Başmu··du··rıu··g"' u··nden·· , Milyonuma kavuştuğum bugün eğ- •ti;~ masamıza geldi. lenmek hakkım yoner hesap kağıdına bakmadı 

SIHHATINIZI 4 --::... değil mi? Eğlen - y -- bile: 

~ ""·· ,, "· 
"'~'"· ... 3,;-. 

Ba,müdürlüğümüz Beyoğlu 2 numaralı satıt mağazasında mevcut 
1394 lira kesif bec:lelli 1731 .fiye lavanta ile Bafmiidürlüğümüz anbarlann· . da mevcut 1014 lira k~if bedelli muhtelif cins .-mpanya, likör ve kolon-
yalar açık arttırmaya konulmuştur. Arttırma 21 /10/936 çartamba günü 
saat 14 de Kabatatla S..müdürlük binasında yapılacaktır. Nümuneleri her 
gün Beyoğlunda 2 numaralı satıt mağazası ile Kabata,taki anbarlanmızda 
ve bunlara müteallik tartnameler Batmüdüriyet muhasebe tubeainde gö-

tiilebilir. 
isteklilerin muayyen gün ve saatte %7,5 nisbetinde teminat akçelerile 

birlikte Batmüdürlüğümüz komisyonuna müracaatları. «1811» -- ---------------- -------
OKULLAR DİREKTÖRLERİNİN DİKKAT/NA 1 
Ta/ima/name mucibince meldepli/erin kas/ret/erine konu/acolt 
sırma şeh!tnde !peklı3eril/er ft'~tiıe kao'ln lezyino/111d1 Ju/lantlan 
Safi fiurde/e/er /ionu/moN/adtr.fa/(ma /nameye tamamen uygun o/arali 
yapıhn sırma ~k!tiuleh lp~li/i~eril krillaVI: Ko_slie( l~rtlt! Şg_:itle_r_ 
piyo311>"1,. orz etf "'111/Ji: 111elllepler. /1Care/Jon_e/e .11/Jdnş(erı suroth göndeti/Jr. 
J3UYIİK ôtliİ/lK ŞllPKllC/31: RusYA1.rll/IAKBAKŞI- f.61'~~.i'-~.5'°'".,." 

PROTEjiN 
Merhemini kullanan Frengi ve Belsoğukluğuııa tutulmaz. Ucır eczanede bulunur. 

-

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

1. - Merkezimize aid kavak istimbotu açık eksıltme ile tamir ettirile • 

~ektir. Kqif bedeli (1953) liradır. 
2 - Bu ite ait prtname tunlarc:hr =~ . 
A. - Fenni tartnarne. 
B. - idari prtname. 
3. - istekliler bu prtname ve evrakmı parasız olarak lstanbul Lima-

nı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 
4. - Eksiltme t 6 birincitqrin 1936 Cuma günü saat 14 de Galatada Ka

ra Mustafa Pqa sokaiında mezkôr merkez satınalma Komisyonunda ya. 

pılacaktır. 
5. - Eksiltme açık olacakbr. 
6. - Eksiltmeye gireceklerin 146 lira 50 kurut muvakkat teminat pa • 

ruı ile en az 3000 liralık bu gibi tamirat yaptıjına dair bir ehliyet nı1ikası 
göstermesi tarttır. (1748) 

t<ORUVU~.uz 1' ~-~~ mek bol bol eğ - armki nushamızda : - Bu ne ola -
_ '' 1-{~ lenmek istiyo _ cak? 

r~~0? . ''~ı<! rum ... Amma yol Kanlı H İzah ettim: 

~
~,..... _ \t.'~ iz • bilmivoıum. ançer... -Hesap kôğt -
r~ ~ "~' Bana yol iz gös _ dı, bu akşam içi_ 
1 \ t~recek bir insan Yazan: Kadircan Kaf/ı lenle, yenilen sey-

~ ~ ., \ lazım. Deminden- . !erin parasını ,.,.. 
/ beri size bunun irin b 1 receksiniz. 

wn. Halınizden belli durust bir _ "--~ı \ eı ece.gıın .. d 
~ a <ıyor -ı _ B"'" · . • . 

KANZU~K MEYVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en hoı meyva 
usarelenle hazırlanmıştır. Hazmı 

kolaylaiitmr. lnkıbazı izale eder 
Kanı tenıızllyerek vllcuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoilu • lıtanbul 

adama benziyorsunuz A ·k d Tabıı degıl mı? 
1 

- .. ı a as - Amm b . ıgınız da her halde sıkıcı olm~ - - . a enım yanımda para ~ok. 
~ gerektir. Kabul edin? Bu akşam si- Metrdotl araya girdi: 
zı:ııe beraber gezip eğlenelim. Tabii 1 -. Znıar yok bayım.. Hesnbınızın 
egle,nce yerl~rini bulmak sizden, para- h~~gı bankada olduğunu söylesenız bu 
yı vermek te benden! kafı. 

.Ne işim vardı. ne de gücüm.. Yeni - Amcamdan miras kalan mi , 0 .. 

nulyonere kılavuzluk edebilirdim. nu mu soruyorsunuz?. O bende .. 
- Hay hay, dedim, bu akşam bera- - Sizde mi, yani üzerinizde mi? 

ber eğlenelim. - Üzerimde değil .. 
Sevindi: Ben sordum: 

.. -::- Ç?.k naziksiniz .. Ben esasen sizi - Peki nerede? 
gorur gormez tahmin etmi~tim İ Kah ed -:ı • - ştc onu bilmiyorum. Bende am-

v. en beraber çıktık. En şık, en mn nerede? 
pahalı bır lokantaya girdık- İ 

- Burada biraz içer bi;az da kar - . ~ anlaşıldı .. Dostum milyoner de -
nımızı doyururuz. ' - gıldı .. Mıl.) 0?~r olduğunu söyleyıp 0 • 

_ Peki' tekını berıkını soyan bır dolandırıcı d~ 
Oturdugu: muz za . h . değildi. Tıbbındlide ) apılan müşahede-

. man ıza at verdım· nin n t· · .. 

P f 
·· K K' - Istanbulda en iyi yer b d · e ı~e ıne gore zararsız bir detı di. 

rO 8SOr . ömürcamn Bakın orkestra çalı'-·or B urası ır. Tıppıadlı zararsız deli diye rapor ver-
11f d ve herkese ı ..:ı "' • ıraz sonra misli amma bu r d ı• o ern e zern kitaplan uans başlar. Daha sonra va et • apar a yanlıştı. Za -

K maraları se'-rreden·zı rJ e nu - ra .. rlı, hem de çok zararlı deli idi. Çtin-
Ameli ve tatbiki kambiyo ~· .1 k Yo•i m••-"" ·~" 1 - Varyete · ı . u zararını ben çekmiştim ve eliln da 
Ticari ınalüm•t ve baak~ılık- l~·so Varyete nu;umara arı nedır? ~ çekmekteyim. Lokantada yenilen, ıçi· 
lım.at ilmi 87,50 anlattım. arasının ne oldugunu len, yedirilip içirilenlerin parasını, her 

lhtilll\I muhuebderİ (ıirlcet Hna • av ID a d"" tt b' siraat. baaka) ' yı, Metrdotel masa lm. . "' a, şımın or e ırini icraya \er• 
Tie.ari ve aıali be.ap 1 ei lc 11ım l~~ mıza ge ~tı. mekle ödiyorum. 

Zihni h-p kaideleri 
Lopntm• cet.elleri (yeni rakam) ~ 
Yeni hesabı ticari (mufaaaal eııer) 200 
Mali cebir (i.riikru ve aıgorta beaaplan) lOO 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitabevi 
(735) 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Belıotuklutu ve ibtilitlarına kart- pek 
ıirli ve taze qıdır. Divanyol ı Sı 1 tb 

mut türbemi No. 1 İ3 u t&ama -

Ankara Yüksek Ziraat 
.. . Rektörlüğünden: 

ı_-Y~kse~ Enstı~ talebesi için yaptırılacak olan ve miktariyle cinıi 
•taııda gosterılen elbıae palto manto ka l f 1i ) ek "ltm k 

im 
' ' pa ı zar uıu y e ıı eye o-

nu Uftur. 
.. 2 .. - ~ale 19/10/1936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü uat 16 da Rek· 

torluk bınaaında toplanan Komisyon tarafmdan icra edilecektir. 

3 - Muhammen bedelleri &fılğıda yazılmıftır. 

4 - Muvakkat teminat teklif edilecek fiatın o/o 7,5 dır • 
.. 5 -. Nü~u~e~~~~. görmek ve bedava f&rtnameıini almak isteyenler Enıtitii-
ıu Daıre Mudurlugune müracaatları. ( 1168) (1780) 
Yapılacak Muhammen Yekun Cinsi 

,. ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖINE KARŞI Miktar Fiyah tutarı 

40 - 50 1925 Kr. 96250 Kr. 
5 - 15 2500 " 37500 

434 - 500 2325 " 1162500 " 
130 - 150 1800 " 270000 " 

" 
HORMOBiN 

Her eçzaııede arayınız. (Posta kutusu125S) 

Kız talebeye kostim tayyiSr 
,, ,, Manto 

Erkek talebeye kostüm 
,, ,, pclto 

1566250 



ıo Sayf• 

Gavur 
Mehm11din 
Y•ni 
Moceral•rı 

CiBALI ZiNDANLARI 
Son Posta'mn zabıta romam: 98 

- Demek ki, demir kapağın üstün
deki yangın ankazını kaldırıyorlar. 

- Evet. .. Nah, işte .. işittiniz mi L 
Demir kapağı, bir tarafa devirdiler. A
man susalım. Merdivenden iniyorlar. 

Hüsnü bey çömeldiği yerden kalk-
tı: 

- Meseleyi anladım. Bu gelenler, 
mektubu gönderdiğimiz adamlar ..• 
Kalkın. Silahlarınızı hazırlayın. 

Ötekiler kalkmışlar. Tabancalarını 
ellerine almışlar; gittikce artan bir he
yecan ile, demir kapının arkasından 
gelen sesleri dinlemeye başlamışlardı. 

Kapı aralık olduğu için en küçük bir 
ses bile işitiliyordu. İki kişi, kaba ses
lerle Hırvatca konuşarak merdivenler
den iniyordu. 

Gittikce yaklaşan sarımtrak bir ışık, 
kapının aralığından hafifce dehlize 
doğru sızıyordu. 

Üç 7fbıta memuru, kapının arka ta
rafıha sıralanmşılar; sırtlarını sımsıkı 
duvara dayamşlardı. Adeta, nefes bile 
almıyorlardı. 

İçerdekiler merdivenleri inmişlerdi. 
Kaha kaba konuşarak, demir kapının 
önünden geçmişler; dehlize girmişler
di. 

Sesler uzaklaşınca, Eşekci Satih 
Hüsnü beyin kulağına eğilmiş: 

- Sesinden tanıdım. Bunlardan bi
ri, kaptan Mihaloviç. 

Demişti. Hüsnü bey de onu tasdik 
etmişti. 

- Her halde, öyle olacak. lht'imal ki 
öteki de, mektub gönderdiğimiz Ku -
lak sız F oti'dir . 

- Hayır. Kulaksız Foti olamaz. 
- Niçin}. 

- işitmediniz mi? .. Hırvatca ko • 
nuşuyorlardı. 

- Evet.. hakkın var, Salih ... Fa • 
1'at, acaba öteki kim? .. 

Başını. tekrar dehlize uzatmış, bak
mı~ı. Oradakiler, sırtlarını duvara da
yamışlar, feneri ileri doğru uzatmışlar; 
kaba bir Türkce ile: 

- Kimdir o} .. Cevab verin.. yaka· 
rız. 

Diye, bağırıyorlardı. 
Salih, yıldırım gibi kapıya atılmış: 
- Çabuk. gelin. 
Diye fısıldamış.. ve sonra, tekrar 

dehlizin medhaline kofarak, başını i
çeri uzatmış.. orada cereyan eden ha
diseyi tarassuda başlamıştı. Hüsnü 
beyle, Hakkı çavuş da onun yanına sı
ralanmışlardı. 

Dehlizde; kaptan Mihaloviç kaba 
sesile bağırıyordu: 

- Ulan, kimsiniz}. Cevab verseni
ze .. hey .. size söylüyorum. Kalkın a· 
yağa.. yoksa, ateş ederim. 

Mihaloviç'in elinde, beyaz mineviş
li bir tabanca parlıyordu. ileri uzanan 
fenerin ışığında, yerde yatan ik'i adam 
görünüyordu. Kaptan Mihaloviç'in bü
tün tehditlerine ı;pğmen, yerde yatan 
bu iki adam, kımıldamıyordu. 

Mihaloviç, bağırmakta devam edi -
yordu: 

- Petri çorbacı 1.. Sen, tabancanı 
sağdakine çevir. Ben de, soldakinin ka
fasını nişan aldım ... Git bak şunlara. 
Hangisi kımıldarsa, hemen ateş ... 

Petri çorbacı, elindeki tabancayı da
ima ileri tutarak, yerde yatanların ya
nına yaklaşmıştı. Sonra, yavaş yavaş 
eğilerek bunlardan birinin yüzüne bak
mıştı. O zaman, büyük bir hayreti gös
teren sesle : 

- Fani.. F ernandez... Baron, Fer
dinand, Jövanoviç ..• 

Diye bağırmıştı. 
- Ferdinand .. Jövanoviç mi) •. 
- Evet .. ta kendisL 
- Sağ mı) .. 
- Hayır... Tamamen ölmüş. 

- Sabredin, şimdi anlarız ... Ben, - Ya, öteki} .. 
şunların arkasından bakacağım. Petri çorbacı, şimdi ötekinin üzerine 

- Aman, dikkat et. Kendini göster- eğilmişti. 

me. - Söylesene.. öteki kim L 
Salih, aralık kapıdan usullacık içeri - Ah .. ben bunu tanıyacağım .. fa. 

kaymış .. vücudünü kenara siper ede - kat, mümkün değil... O, olamaz} .. 
tek başını dehlize uzatmıştı. - Canım, söylesene.. o; dediğin, 

Sesler, gittikce uzaklaşıyordu. Ön- kimL 
dekinin elindeki Fenerden dehlize sol- - Ben bunu .. Gavur Mehmede ben-
gun bir ışık yayılıyordu. Arkadaki - zetiyorum. 
nin gölgesi, korkunç bir hayal gibi du- - Yok canım ... Gavur Mehmet, ar· 
varlara aksediyordu. kadaşlarile beraber izgaranın içinde 

Salih, arkadaşlarının yanına dön - boğulalı kaç gün oluyor ... Hele şuna, 
mek için geri çekilmişti. Fakat o anda, ıbcn de bakayım. 
korkunç bir ses işitmişti. (Arkası var) 

T.N. K 
BÜYÜK 

Bir verirse" bin kazanabilirsin. Biri kaybedersen paran heba olma
mı~t• r. He-• , •rce vatandaşımızı zengin etmİf hem de yurdunun 
g·ıkkrine bir l .. aç filo katmıt olunun. Bu yüzlerce ~cinden birinin de 
aenin olmıyacağmı kim iddia edebilir •. 

SON POSTA 

İttihatçılar Devrinde 

~ rllUHALEFET t/r 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'l 

Son Poıta'nın ıiyul tefrikaa ı - 82 - Yazan: Zl,a ...... 

-Eğer hakkımız zayi oluyorsa, aramızdan bir heyet seçelim. Babıiliye onlan ıönde
relim. Hissiyabmıza bukadar mağlup olmıyalım. Vatandaşlık borçlarımızı unutmıyalım 
Küçük kafilelere ayrılan halk kitlele -1 hesiz ki eksriyet sizin elinizde olacak. ne geçelim ... Sonra .. her aandılm ba· 

şına, emniyet ve itimad ettijiaiz u • 
vattan ikişer kişi tayin edelim. böyle· 
ce, müştereken çalışarak bir yol.uzlu· 
ğa meydan vermiyelim. 

rı: O zaman biz kime laf dinletebilece -
- Zitooo r.. ğiz L Biz, hakkımızı kaybetmek iste-
Diye; avaz avaz bağırarak küçük 

küçük gruplar halinde etrafa dağıl • 
mı ya; ve sonra da Galatasaray önün
de toplanmıya başlamışlardı. Bu su • 
retle de, caddeleri hıncahınç doldur -
muşlardı. 

Dahiliye Nazırı Hakkı bey Galata
saraya gelmişti. Rumların en müm • 
taz ve münevver simalarından olan 
(Panciri bey) i celbetmişti. Bu zat, in· 
tihab komisyonunda, patrikhane tara· 
fından tayin edilmiş aza idi... Hakkı 
bey, Panciri bey vasıtasile, bu gürül • 
tüyü teskin edebileceğini zannederek 
onu oray getirtmişti. Halbuki bu zat, 
gelir gelmez cebindn bir tezkere çıka
rarak göstermiş: 

- Artık benim bu işlere müdaha~e
ye hakkım kalmamJştır .. çünkü patrik
hane, şu emirle beni azletti. 

Demişti... Bu cevab karşısında, da
hiliye nazırı Hakkı bey, büsbütün müş
kül bir vaziyete girmişti... Caddede 
nümayişler devam etmekte idi. Bir kı
sım halk da, tekrar Panaiya kilisesinde 
içtima etmişti. Her tarafta sinirler fe
ne halde gerilmişti. Şu anda patlıyacak 
bir tek silah, bütün l.tanbulu, kan ve 
ateşe verebilirdi. Buna binaen Hakkı 
bey, zaptiye nazırı Sami paşaya: 

- Son dereceye kadar sabret. Kan· 
lı bir vak' aya sebebiyet verilmesin. 

Diye haber göndermişti. 
Karşılarında ciddi bir mania kuvve

ti bulamıyan nümayişciler, Galatasa -
ray önünden hareket etmişler .. Tepe
başı bahçesine gelmişler .. Panaiya kili
sesinde, nutuklar 11e nümayişlerle meş
gul olanları da oraya celbeylemişler; 
Babıaliye gitmeye karar ~rmişlerdi. 

Bu sırada, bazı aklı ba,ında ve mü
nevver Rumlar masaların üstlerine çık· 
mışlar; yapılan h_preketin doğru olma· 
dığından bahsederek: 

- Eğer hakkımız zayi oluyorsa, a
ramızdan bir heyet seçelim. Babıaliye 
onları gönderelim. Hissiyatımıza bu 
kadar mağlub olmıyalım. Vatandaş -
lık borçlarımızı unutmıyalım. 

Diye; işin önünü almaya çalışmış -
lardı. Fakat, muvaffak olamamışlar • 
dı. 

Bu; binlerce kişiden mürekkeb o • 
lan muazzam kafile, büyük bir velve· 
le ile hareket etmişti. Galata köprüsü
nü geçmiş; Babıali önüne gelmişmiş
ti ... Fakat bu arada bazıları, mühim ze
vatı da celbetmişler; beraberce Babı
ali ye sürüklemişlerdi. 

Kafilenin Babıali önüne gelmesini 
müteakib, sadrazam Kamil pafa ha -
her göndermiş; içlerinden bir heyet is
temişti. Kafile tarafından da murah -
has olarak - sabık Yunan sefirinin bi
raderi - (Banger Mavro Kordato) ile 
bir despot efendi ve ahaliden iki kişi, 
sadaret makamına gönderilmişti. 

Bunlarla ~drizam arasında, aynen 
şu mükaleme cereyan etmişti: 

Kamil paşa - Nedir efendim, bu 
hal.. . Ne istersiniz) .. 

Despot efendi - intihabatı feshet
mek isteriz. 

- sebcb) .. 
- Yolsuz .. ve. hileli olmuştur. 
- AcayibL Kanunu esasi, lslam 

ve Hıristiyan ahaliyi müsavi tanımış
tır. Şimdiye kadar yapılan intihab 
merkezlerinde, hiç bir yolsuzluk ve şi
kayet görülmemiştir... Onun için si
zin bu talebinizi Jcabul edemeyiz ... E
ğer siz, intihabatta bir yolsuzluk gö -
rüyorsanız, yakanda açılacak olan mec
lisi meb'usana müracaat edersiniz. in
tihabatın feshi hakkında, oradan bir 
karar istihsal eylerainiz. 

- Meclis açıldığı zaman, hiç şüp • 

mıyoruz. 

- Pekala .. şu halde, ben size bir ko
laylık göstereyim. lntihab müddetini 
on gün daha temdid etmek için vükela 
meclisine bir karar verdireyim... Bu 
müddet zarfında, tetkikat 'ft tahkikat 
yapınız. Bulduğunuz habazlıkları bi
ze anlatınız. Biz de anlayalım, dinli • 
yelim. Eğer bir suiistimal varsa, önü· 

- Olan oldu.. geçen, ıeçti... Al -
tıncı dairedeki sandıklann hep.ini, 
(cemiyet) e men9ub zabitler idare et· 
ti. Hangi yolsuzluğu düzeltebilecır • 
ğiz}.: Biz, mutla1> olarak intibal- f~
hini isteriz. 

(Arbm ar) 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 

300 Adet P. M. 32. 11 Zincir bqlıldarile beraber. 
200 ,, P. M. 10. 56 Reziatam (Teldi). 
150 ,, P. M. 45. 19 ,, (Çiftli). 
400 metre kalın çivili Kayıtekaelaiyor makineleri için, 
1 - Nümune ve prtnamesi mucibince yukarıda yazılı dört blem ..t

zeme pazarlıkla satın eJnwcektır. 

il - Pazarlık, 28/X/1936 tarihine rutlıyan çarpmba günü iMi 14 ele 
Kabatatta Levazım ve Mübayaat tubeıindeki alını komiıyonuncla ,...la
caktır. 

Dl - Şartna-,ıeler heqün parasız adı ıeçen tubeden aluur. 
iV -- lıteklilerin, puarbk için tayin olunan gün ve saatte% 7~ P.. 

venme paralarile birlikte mezkUr kor~isyona müracaatlara. (2093) 

3 Adet yün bayrak 1SOX22S 
5 Adet yün bayrak 100 x1so 
6 Adet yün bayrak SSX130 

30 Adet yün bayrak 70X105 
95 Adet yün bayrak SOK 75 

1 - Şartnamesi mucibince yukarida eb'adı gösterilen 139 .del yln 
bayrak pazarlıkla satın •lmacaktır. 

il - Pazarlık, 28/ X/1936 tarihine rastlayan çarp.anha günü sut 14 de. 
Kabatqta Levazım ve Mübayaat tubeıindeki alım komisyonunda ,.,., 
caktar. 

111 - isteklilerin taJİn olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pus' + 
birlikte adı geçen komİlyana müracaatları lizımclır. (2126) 

Bir Doktorun Cazip 
Solmut ve buruşmut bir cildin 

GENÇLIGINI iADE EDiYOR. 

Viyanada bir tıp mecmuası, dün
yayi hayrette bırakacak feıınin 

son zaferini ilan ediyor. Buru • 
şuklukların yalnız sebebi zuhuru 
değil, izale çaresini de bulmuşlar
dır. Anneler, hatta büyük anneler, 

artık gençlik zamanlardaki taze 
ve açık tenlerine kavuşabilirler. 
50 ve 60 yaşlarında olan kadınlar, 

gençliklerindeki yumuşak ve bu
ruşuksuz bir cilt teminine muvaf· 
fak olabilirler. Buruşukluklar, ih· 
tiyarladığımız vakit zuhura gelir, 
cild; bazı canlı ve besleyici un • 
surları kaybeder. Bu unsurlar, 
şimdiki kemali itina ite intihab e
dilmiş genç hayvanlaMaiı istihsa 
edilmektedir. Bunlarla cild beslen
diği takdirde tazeleşir ve gençle -
şir. İşte; Viyana Üniversitesinde 
profesör Doktor Stejskal idaresin
de yapılan keşfin şayam hayret se
mereleri bu profesörün keşfinin 

münhasıran istimal hakkı Tokalon 
müessesesi tarafından büyük fe -
dakarlıklarla temin edilmişUr. 

cBiocel» tabir edilen canlı hü • 
ceyreler hülasası, yalnız pembe 
rengindeki Tokalon kreminde bu • 

lunur. Hastahanelerde 60 • 70 7q
larındaki kadınlar üzerinde Japl • . 

lan tecrübelerde altı hafta arfın· 

da buruşukluklarının tamamen D

il olduğu görülmüştür. Her akşam 

yatmazdan evvel yegane cild un
suru olan pembe rengindeki Toka
lon kremini kullanınız. Siz uyur -
ken, o. cildi besler ve gençleŞtirir. 
Serian buruşukluklar izale oh.ır ve 
bırkaç hafta zarfında daha genç 
görünmüş olursunuz. Gündüz içi.n 

(yağsız) beyaz rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siyah benleri 
eritir, açık mesameleri kapatır ve 
en sert bir cildi yumuşatır, beyu -
latır. \'e gençleştirir. 

BANZO~i~i~ --~~~-~~~~ ·~-~f:..t,~~!-~:·:~· 
. "E'~"·--"' .; ...... - ·-
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. E K U! D 
Son Altlncı Keşidede bir günde 4 Büyük ikramiye vermekle 

BAYiLER ARASINDA YiNE TAM REKORU KiRDi , 

.. 

Sayın müşter·miz Zınclan K pıda 
6 numarada ey . r " Ü a ında 

· çırak ay 

147 41 numaralı biletle 

• L i 
KAZANDI !00.000 lir~ kazanan Marko paralan çantaya yerleştir

dıkten ıonra Uğurlu Gişe önünde 

Adres ve hüviyetinin mahrem tutulmasını arzu eden 

sayın müşterimiz bir harp ma ii Ü 9461 numerolu biletle 

• 

• 
LiRA KAZ ·ANDI .oo 

Sayın müşterimiz Boğaziçinde Y eniköyde fırıncı 

Bay T oros 21.044 numerolu biletle 

o · LİRA KAZANDI 
Sayın müşterimiz Kızıltoprakta Kördere sokak 43 nu

marada Bayan Mukbile 21.039 num rolu biletle 
\ 

2.0~0 .· LİRA .. KAZANDI 
ADRESE ÇOK DiKKAT: 

Eminönü, Köşede, Tek Kollu Cemal Gişesi sahibi Cemal Güven 
Telefon: 24093, H 1 Ç B t R YERDE ŞUBEM 1 Z YOKTUR. 

1 
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•ışte bı•r rekor haA rı•kası '· iki büyük ikramiye birden lubet eden 
lstanbulda B•hkpazarı batında 2 No 

MALOL CEMAL GiSESi 
200.000 LiRAYI 

Müşterilerinden 14.741 numerolu bilet sahibi Bakırcılarda 
62 numeroda Bayan H U R 1 Y E ' ye 

15.000 LiRA YI 
Müşterilerinden 21.044 numerolu bilet sahibi Beykoz' da 

Akbaba'da bahçıvan Bay K A Z 1 M 'a 

KAZANDIRDI. 
200,000 llr• k••••• •r•• ts.ooo ura k•••••• 

H u R ı Y • Clltanul- bilet ...... , ttUnU• blrlade 11111hakkak zengin olurlar. a., il l z ı M 

DiKKAT ı Blletlerlnlzl alırken 61ŞBlllN FiRMASINI mullaka ok .,. uz. 

NiMET GiŞESi 
Görülmemiş bir rekor! 

Son keşldede dahi bir gtlnde 4 bflyük ikramiye verdi 

200.000 Lirayı 
Betlktett•, Şenlik Dede mahallesi 14 No da 
Bey TALAT f4. 741 numerolu biletle kazandı. 

30.000 Lirayı 
ismini vermek lstemiyen bir zat 

8.481 numerolu biletle kazandı 

20.000 Lirayı 
Herek• istasyonu büfesinde Bay 
ŞERAFETTIN ve SEFER kazandı. 

12.000 Lirayı 
HenUz adresi malOm olmııan bir zat 21. 039 numerolu biletle kazand1. 

Sayın miifterilerin yelli biletleri ıelmiftir.I liradaıı Abyör re kıJIU;ttar hediyeler takdim ediyorum. 
Tqradan siparif kabul olunur. Adreae dikkat: Eminönü No. 16 

NiMET GiŞESi Sahibi Hacı NiMET ÖZDEN 

VILDIRIM blçaoı ... tır•• olun. VILDIRIM 
paketıerıne ikramiye fl•l•rl kondu. 

&on Po•• ll•tb•• .. 
Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi ( A. Ekrem UŞAKLIOlL 1 S. Ragıp EMEÇ 

Sıhhat ve Güzellik 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
Sağlam ve güzel difler de 

RADYOLIN 
ile temin edillr 

Dlşlerlnlze çok dikkat ediniz 
Bazan en U•tad doktorlar111 bll• ••ll•b 
ve ınen9elnl bul•medıklerı bir il.ata· 
lalın dit lltlh8bınden Heri geldlll 
pek çok tecrUbelerl• anlafll• .... r· 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalı yarak vt- daima 

dişleriniz· koruyabilirsiniz 

HALIHAZIRDA: Erkek kadaı n ~llklar içil 
En mlkemN lngiiiz fabrilralan mamulltmclu 

Trençkot ve Gabardlnlerlnln 
Zenp ye mlatelaap çefitlerini en mlUait prtlarla 

•• laer yerden ucuz fiyatlarla 

&evoAlund• 

BAKER 
den bqka Hfçeır MAÖAZA takdim edemez. 

Sizi IOll derece allkadar edecek 
~---. Vitrialerimbe l6tfen bir göz gezdiriniz. ~--~ 

6GRETMENLER 
Sınıfta öğretmen.. Bu; asırlardanberi olagel1J1iş kHlsik bir varlıktır. 
Bugünün ihtiyaç ve tellkkilerine göre bu eskimiş, kıymetteu dQfmQf 
sayılır. Nasıl ki, en bllyllk diplomatlar muvaffakiyetıerini sefaretbane
leri dışında ve briç masaları başında temin ediyorlarsa bugtınla 
muallimi de en büytık başarısını sınıfın dışında bulacaktır. Bunan 
yollarını size şu kitab gösterecektir. 

ÔGRETMENIN SINIF DiŞi ÖDEVLERi 
Yazan : Ragıb Nureddin Ege, Amerika bölgesi talebe iapekteri 
Tanesi 75, cildlisi 100 kuruştur. Tqradan posta paran ahnım• 

MUALLiM AHMED HALiD KIT ABEVI 

Hakiki cam ve kır çlçeklerl esanslarından yapllan yeni lcad 

EREN KOLONYASI 
1936 senesinin şaheseridir. Eren koloa)'Ullllll bir kaç ümluı siairleri tesldeMer. BH••Me kallt w eiierlere ferahlık venM8i itibarile çok ubhl ve JepJeni Mr kolonyadır. Erea koleQ .... J 

li 5 ıramı ı.n,oaazu çam ve 1ar pçekleri U. ilkMhan ~Yirtr. CU.._ .. ~ nm,-. pw bbtw. 0.,11t1: NtllUmDIN BVUYA ZADB t'learetbaaeli. la&an~ Bah~ 


