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İzmirdeki İtlfirlevralarda son gün 

BugUn büvUk meydan 
muharebesi yapılacak 
T ayyarelerimizin dün sisli havada f ap
tıkları hareketler çok heyecanlı oldu 
p 

BUGÜN 

16 
SAYFA 

Rüştü Aras Belgradda 
• 

Dış işleri Bakanımız Yugoslav 
Başvekilile mühim görüşmeler yaptı 
Saltanat Naibi Prens Pol Rüştü Arası kabul ederek 
yemeğe alıkoydu, gazeteler yapılan konuşmaların 

ehemmiyetinden bahsediyorlar 
Belgrat, 14 (Hususi) - Cenevreden 

!dönmekte olan Türkıye Hariciye Veki
li Te\'fik Rüştü Aras, bu sabah saat 

· 7,30 da Belgrada varmış ve istasyonda 
Yugoslav Hariciyesi erkanı ile Türki
ye maslahatgüzarı Şefkati Nuri, ve b\r 
çok resmi zevat tarafından karşılanrruş
tır. Saat 11 ,30 da Yugoslav B~ ve Dış 
Bakanı M. Milan Stoyadinoviçi ziyaret 
eden Dr. Rüştü Aras, Milletler Cemiye
ti toplantısında görüşülen meseleler ve 
Balkan Antantı mümessillerinin mesa
isi hakkında izahat vermiştir. İki dost 
nazır arasında cereyan eden bu çok sa
mimi mülakattan sonra, Yugoslav sal
tanat naibi Prens Pol saat 12 30 da 
Rüştü Arası kabul ederek öğle y~meği
ne alakoymuştur. Yemekten sonra bır 
müddet elçilik binasında istirahat eden 
Dr. Rüştü Aras, Belgraddaki Romen 
ve ~unan maslahatgüzarlarını da kabul 

Mı etmıştir. 

Kahraman ordumuzun bundan evvelki manevralarmdan bir iııtilıa iioezzilerden M. Stoyad inoviç ak=m h . . Yugoslav Başvekili M. Stoyadlnoviç ilavemizi istemeyi · ' r-- arıcıye Bu ziyafette Balkan ve Küçu··k A t , 
:.ı Seydiköy 

14 
(M raları takip ~ c- Yarın bir meydan muharebesi o nezaret ınde, T ürkiye Hariciye V kT m.. .11 . d h n an "e J anev k unutmag nız ! f h A b e ı 1 umessı erı e azır bulunmnAlardır • 

.._ .n tnUhabirimizden ) _ Bu akşam iz- lacak ve mukadderat taayyün edece l şere ıne ususı ir ziyafet vermi~tir. (O -"T" ""•tte d'· t' J evamı 11 inci sayfada) 

tla 0nnıek üzere manevra sahasın- ır.» . • 
n ayrılırken O general izzettin ba- Sayın Orgeneralden yarınki harekat M • t • 1 h 1 ~ Şunları '.öy!edil•r= c0evamı 11 inci ,.yf.c1aı __ ........... _ .... - ... - .................... - acarıs an Si i anacak 

DostAfganistanın Muahedenin tadllı'ne Ku"çu"k 
Harbiye Veziri 

Yarın lstanbula geliyor, 
buradan Ankaraya 

gidecek 

Antant devletleri de rezı olmuş 
Yugoslavya, Romanya ve Çekoslovakya, arazi taleb. d 
~ulunmıyacak olursa Macaristanın istediği gibi siİih~ 
anmasına . ses çıkarmıyacaklarını bildirmişler 1 

Roma 1-1 (Unıted Pres muhabir i Jetler muvafak t · · ·k· 

b
'ld' . , .. .. • a ıçın ı ı şart kosmuf-
1 ırıyor: ) - Kuçuk Antanta men- ]ardır : ' 

sup olan Yugoslavya, Romanya ve 1 - Macaristan arazi talebinde 
Çekoslovakya, Macaristanın yeniden h.ulunmtyacak ve mev!=Ut muahcdele
silahlanmasına itiraz etmiyceklerini rın tadilini istemiyecektir. 

~ ') 1\1 . T bildirmislerdir - - acarıstan, una havzasında. 
' ' . . Küçük Antan t devletlerile teşriki me-

l I Ancak, yukarda ısını geçen dev- sai edecektir. 

i 1Ait~·~··yük~~1i·y~;··96o··d~~ 

Son Altesse Şah Mahnıut 
(Devamı 12 inci sayfada ) 

Futbol ihtilafı 
gittikce 

sarpa sarıyor! 
Ajan harar ve 

iddialarında lıahsızdır 

1050 kuruşa çıktı 
Fakat f ngiliz lirasına nazaran da Türk parası gittikçe 

daha tazla kıymetleniyor 
(Yazısı 11 inci sayfada) 

............................. ~································ 

- İşler nasıl Salamon ?. 
- Berbat.. Her gün sinek avlıyoruz .. 
- Ay, dükkanını Eminönünden, Mecidiye köyüne mi naklettin? .• 
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Gençligin terbiyesi 
İtibariyle dikkate layık 
Bir mesele 

·--- Yazan: Muhittin Birgen -

• lim ve fikir hareketlerini seven 

1 bir adam olmam itibarile bir z::t

mandanberi bende uyanan bir dıkkat 
ve bunun altında bununla beraber ha
rekete gelen bir - haset demiyeyim -
gıpta duyuyorum. Ne olduğunu derhal 
söyliyeyim: 

Ne zaman bir genç ile konuşsam. ya
hut gençler kendi aralarında kon~u~·
ken onlara kulak misafiri olsam goru
yorum ki bunlar spor işlerinden anlı
vorlar. Belki pek çok değil, - çünkü ben 
bunlann bılgilerini ölçecek kabiliyette 
değilim - fakat herhalde anlıyorlar. Me
sela, spor hayatının bizde bütü;ı ~~~~
riyatı, bütun morfolojisi, hatta butun 
Monografıleri vardır. Ekserisi ingiliz
ce olan spor ıstılahlan, hemen hemen 
pek az tad"lat ile kfımilen b~im dilimi
ze geçmiş, hatta yerleşmiştir. O kadar 
k i iki genç karşı karşıya gelip te spor
dan bahsettiler mi - zaten başka şeyler
den bahsettiklerine de hiç rastgelrne
dim! - mükemmel biribirlerini anlı
yorlar; hem de kısa ifadeler, yani yer
leşmiş ıstılahlar sayesinde kısaltılan i
fadelerle! Gene görüyorum ki b·zimki
ler harice gittiler mi, şöyle böyle, kah 
düşüyorlar, kah kalkıyorlar, fakat, ge
ne bizim için pek yeni olan bu işte bir 
hayli şeyler beceriyorlar. Daha sonra 
gördüm ki Berlin olimpiyadına gitti -
ler, düştüler ve kalktılar, nihayet Tür
kiyeye elli iki millet arasında ortadan 
daha yukarı bir mevki temin eden ma
rifetler gösterdiler. 

Güzel, fıla, mükemmel, Allah hepsin
den razı olsun. .. Hatta gençlerin Avru
pada olduğu gibi mükemmel spor teş
kilatları da var. Bu da mükemmel. Fa
kat .. 

* Sonra gene gençlerle konuşuyorum. 

Dünyanın spordan gayri hemen hemen 
her nevi h!ıreketine karşı lfıkayıttırlar. 
İşte size Üniversite bitirmiş bir genç. 
Eğer hususi istidadı, yabancı dil bile
rek ve merak ederek biraz kitap, mec
mue v,.e saire okumamış ise, dünyanın 
her nevi içtimai hareketleri hakkında 
bildiği şeyler acınacak derecede azdır. 
Mesela bizim Üniversiteden çıkmış, 
hem de gayet iyi çıkmış, zeki bir bayan 
tanırım ki, bir muallim mektebinde e
debiyat, felsefe ve içtimaiyat dersi o
kuturdu.. Bir gün bu muallim bana ik
tısat bitgisi derslerini verirken Üniver
site notları arasında tesadüf ettiğı iki 

Bir mühendis, elinde 
metresi, pergeri, ölçü ale
ti olmadan bir harita çize
mez, bir plan yapamaz. 
Bilgisi içinde kalır, işleme
diği için söner. 

Bir kimyager önünde rnik 
roskobu, potası, kavanozu, 
sişesi, ilaçları olmadan ht:?r
hangi bir tahlili başaramaz 
ve herhangi cahil bir adam
dan hiç farksızdır. 

Çocuk mektebe gittiği za
man okumak için kaleme, 
kağıda, kitaba, ve bunların 
nasıl kullanıldıklarını öğre

tecek hocaya muhtaçtır. 

r 

Erkeklere ev işi 

1. Talu 

M aarif Vekaleti - bunu ben uydu!' 

madun, fakat 5azetelerde ) n 
okudum-bu 6eneclen itıbaren erk .... ~ 
tep programlarına bır takım yen· ali"' 

Fakat mektep zamanın - deler koymuş. Bunlar, erkek tal ·bt1' 
dan evvel oyqncak çocuk - sökük ve düğme dikmek, yama ) art# 
lara mühendisin pergeri, aY 
kimyagerin mikroskobu , mak, el!ııse ütülemek, aile bütçe ı y tıl 

mak ve yemek listesi tanzim etme - gı 
talebenin kitabı gibidir. bazı lüzumlu şeyleri öğretmekten ibt 
Zekc1sını oyuncakla işlete-
cektir. ,. retmiş. 

-;:.==::==:::::;;::=====~~===:~=~~~~~;::::;::::~=======:==::::;;:- Maarif Vekaleti, bununla, icraatın r .... iE "' ) belki de en ınusibini yapmış oluyof-

L S O A S D 
Öyle bir asra eriştik ki, ailede ~adııd' 

Z R A 1 N A erkeğin rolleri biribirine karıştığı gilio 
_ _ hayat şartlarının güçleşmesi yüz inde' 

Sun'i adamı 
Mucit başına 
Bela açtı 

gara tan 

Amerikada 8Un 'i adamı yaratan 
mucid büyük bir keder içinde imiş. i
cadının muvaffakiyetile memnun ola
cağına yüzüne bir durgunluk çökmüf 
düşünüyormu,, kendisinin bu halini 
görenler kederinin sebebini sormuş
lar, o da fU cevabı vermiş: 

- Robot'u yani ıun'i adamı icad 
ettim fakat kendisine yaptıracak iş 
bulamadım. Par# almaıaı için i~izler 
bürosuna kaydettirmek istedim, onlar 
da almadılar. Şimdi Robot ne yapaca· 
ğını şaşırmış bekliyor. 

Sovget kadınları fazla 
çocuk dogurmıga 

ugraşıgorlar 
Halen Sovyetler Birliğinde çok ço

cuklu analar devlet ta.rafından büyük 
yardımlara mazhar olmaktadır. Bu yıl 

·------------------------·· 
ff ERGUN BiR FIKRA 

Kütüphane ve harem 
Molyer mütercimi, eshak başve

kil Ahmet Vefik Paşa zarafeti ve 
nüktelerile de meşhurdur. Rumc!i
hisarı tepesindeki zenıin kütiiplıa
nesi için, hafızı kUtitp olarak cahil 
bir haremafası iıtihdam etmekte 
olduğunu gören yabancı sefirlerden 
biri kendisine sordu: 

- Canım, paşa! Bu cihan değer 
kiitüphaneyi muhafaza için ne diye 
bu aciz, kıymetsiz arabı istihdam e
diyorsunuz? 

Ahmet Vefik Paşa güldü. 
- Ne yapayım? dedi. Diinyada 

sevdiğim ve l'ÖZÜDMle• itile kıskan-

Kabartma filmlerden 
Sonra kokulu filmler 
imaline çalışılıyor 

dığım iki şey vardır: Ailem bir, bu Sesli filmler çevrilmeğe. başlandık. -
kütüphanem iki .. Onun için her iki- tan sonra bunların kabartmaları da ya-
sini de hö7le hadımaialarma mu • pıldı. Şimdi Warney ve Kewley ismin
bafua ettiririm! •-------------* de iki eski muhanb kokulu filmler de 
Kral Edvardın yapacaklarmış. Bunlann bir kaç 1ene

denberi bu ihtira üzerinde çalışıyor • 
yeğeni mağazada larmış. Bu ac:lamlw ihtiraları hakkında 
Tezgahtarlık yapıyor gazetelere verdikleri beyanatta: 

- Sinemada artık halk tamamile 
muhitin içinde yaşıyacaktır. Mutfak 
seyı-ettiğiniz zaman yemek kokuları 

burnunuza gelecek. &fk sahnelerinde 
güzel artistlerin mia gibi kokuları ee • 
yircileri ga.şyedecektir l demiflerdir. 

insanı saat tıkırtısı kadar 
hiç bir gürültü 

de çok defa erkek ömrünü eşsi'Z. ya~ 
yalnız geçırmeğe mahkfun kalıyo:. 

Bu itibarla, öyle de, böyle de, bi1' 
sebep bir sefalet manzarası arzetn1eJ 
istemyien erkeğin, şimdiye kadar dİ' 
şi ehline gördürmeğe alıştığı en basit 
ev hizmetlerini bizzat ifaya alışması ~ 
zım gelmektedir. 

Kocasının maişet mücadelesine işti " 
rak etmeğe mecbur kalan bugünkü el. 
kadınının, ekseriya sökük dikrneğe, ç<I' 
rap yamamağa, pantalon ütüleme :e, ıe
ke çıkarmağa vakti yoktur. Ve çocuk"' 
larını giydirip te mekteplerine gönde" 
rebiliyorsa ancaktır. 
Diğer taraftan, ailenin geçimin·, re' 

falımı temin etmek hususunda kadınıJI 
kocasına gösterdiği yardıma kı:şılı}C, 
ev.işlerinde de ondan yardım bek'eme"' 
si su götürmiyen bir haktır. 

Onun için, maarifin emrini yerindi 
ve hatta az da noksan bulurum. Ban' 
kalsa, mutasavver olan programı biraf 
daha genişletir, müstakbel kocalara yıJ .. 
murta, külbastı, pilav gibi kolay yemelıİ 
!erin de pişirtilmesini öğretirdim. 

Fakat buna mukabil de, kız mekteP" 
lerinin programlarına, para kazanına.ı 
nın ne kadar güç birşey olduğunu, ik.ı 
tısat bilgisinin asra göre uğradığı de
ğişiklikleri, ve evlilik hayatının birçoıC 
fedakarlıklar ve mahrumiyetleri ical'! 
eylediğini gösteren dersler kayar; 1, ter .. 
biyevi cayesine daha iyi yaklaşmı~ O" 
lur. 

- _____.. 
Biliyor musunuz ? 

yaz ortalarında çıkarılan yeni kanun 1 1 - Avrupada 16 _ncı asırda bizi~ ngiliz ruhiyatçılanndan biri hangi 
mucibince, yedinci çocuklarım doğu- evliya ismini verdiğimiz aziz ve azi .. 

rahatsız etmezmiş 

nev'i gürültülerin insanı en fazla ra-
ran analar, bu son çocuğun doğum zeler ne şekilde gömülürlerdi?. 

hatsız ettiğini merak ederek bazı tet- :rlll gününden itibaren beş yıl zarfında 2 - Brezilya kaç tarihinde ve k_µ.., 
kelimeden ikLc;iniJı manasını iyi anla- ki .k. b. ruhi 1 k kiklerde bulunmut ve anlamış ki, her- tarafından keşfedilmiştir? 
yamadığım söyliyerek bunları bana byı a 1 ı ın c a ma tadırlar. On hangi bir gürültü ne kadar büyük o- 3 _ Gladstone kıın· ctı·ı·?. 

irinci çocuklarını doiuran analara ise 
sormuştu. Bu kelimelerden birisi kam- lursa olsun ıinirli bir adamı saatin tik- (Cevaplan Yarın) 
biyo, öteki ise döviz idi. Vakıa bunia!· derhal beş bin ruble verilmekte ve ay· * 

d.. ı üd. dctl --U 3 b" b takları kadar rahatsız etmiyor • 
garp kelimeleridir; fakat, spor ıstılah- rıca ort yı m e, y.uua ın ru - " Dünkii Suallerin Cevaplan: .., 
!arından hangi garp kelimesi vardır ki le de rn8af bağlanmak.tadır. Zihnen günde kaç kilo- 1 - Napolyon El be adasına 122 yıl 
sporla uğraşan bir Üniversiteli değil, Bugün yalnız Moekova mm taka- metre mesafe kat' ediyoruz? evvel nefyedilmiştir. 
küçük bir talebe bile bunu bilmesin ve ı1nda bu kanun mucibince devlet yar- 2 - Gramofon icat edildiği zamarJ 
kullanmak lazımgeldiği zaman da kul- dımına istihkak kesbetmiş olan 4100 Kamhri~ Markizi Geçenlerde bu ıüt~nlarda m~.telif transız ilim akademisinde büyük gü., 
lanmasın? ana alakadar makamlara müracaatta lngiltere Kralı Beşinci Corc'un zev- mesleklere mensup ınaanların gunde rültüler koparmıştır. İlk tccrübed& 

bulunmuştur cesı,· fimdiki· Kral Sekizinci Edvard'ın k.aç k. ilometre katettikler·in·i yazmı•t.ık .• gramofon çalınırken akademinin en bi.i-. 
Size daha misaller verebilirim. Fa - , · f ı 

kat uzatmaya lüzum yok azçok bu va- Moekova mıntakaeınc:la bu huauata annesi kraliçe Marinin yeğeni Kambriç şımdı bu mesa e mese esını başka hırı- yük alimlerinden biri ayağa ka kmıŞ· 
ziy~tteki fecaati herkes biliyor. Herkes şimdiye kadar iki milyon ruble dağıtıl- Markizi, Londrada bir elbiseci dükka- si çok daha orijinal bir tekilde ele al • cBir insan sesinin böyle bir kutu için• 
bilmese bile fecaati bütün ehemmiyeti mJ.ftır. Orta Volga'da Kuybişev mın- nında sabcılık yapmaktadır. mıştır. de zaptedilmesinc imkan yoktur. :BtJ 
ile takdir edebilecek olanlar bunları takasında ise dağıtılan paraların mik.- Sanki çekirdekten yetişme bir tez _ Bu zat muhtelif meıleklerdeki in - ancak şeytanın kendisidir> diye bağlr-
b·ı· l 3 "l • · 1 l ·· d "h L ,_.l mıştır ı ır er. tarı, mı yonu geçmiftir. gahdar imiş grbi müşteri erini idare e· san arın gun e 7,J nen .-aç .-ı ometre 3 · ··ıd·· b·ı·. , 

So ı B. ı·- · · h fı da f '- ·ı.ı • • k·1_ . . - Ruhun, o ukten sonra ı aıs 
vyet er ır ıgının er tara n den, onlara mal beg· endiren ve satan mesa e JLatettı.ıuennı tet ı.- etmıştır. t· h hl'" k . t•k 1 d ··-' 

* . . ısna er ma u a ın ı a e ecegıw 
çok çocuklu anaların yazılmasına de- Markizin, iııin en hoıı tarafı, bu hizme· Zıhnen en az mesafe kateden ın - .dd' ed 1 ç· ı·le b. k J"'-

F A d b. ·ı· · t T T ı ıa en er ın ı r ve ır ·ısım ... 
araza, vrupa a ır ı un ve sana vam olunmaktadır. tine mukabil bir kuruf olıun bile aylık sa.nlar mem_urlardır. Bunların içinde_ ponlardır. 

olimpiyadı olsa, biz oraya bir ekip gön- - b ...__ dl J k ı 
Go-zlu-k ne zaman almamasıdır. Bu işi sırf, hayatta tecrü- ımasaa a ıye memur arı uza yer erı 4 - (Berberi) denilen araplnr Tu ' 

dermeğe cesaret edebilir miyiz? Acaba '- '-~- d h d 1 be olsun diye yapan Markiz, gazeteci- düşünme.- im.-onın anma rum ur ar. nus, Cezayir, Fas ve Trablusta dnğı 1 

cesaret edip te böyle bir ekip teşkil et- keş·'edı· ı J 1·? 
sek göndersek, bu ekip 

0 
muhayyel o- J 1 ıu. lere: Doktorlar, avukatlar senelik tatil • nık bir vaziyette yaşarlar. Arapları11 

limpiyada gidip te Türkiyeye ilim ve lıuanlar gözlüğün ne olduğunu _ Yeni işimc:len memnunum. Ho • leri esnasında uzak mesafeleri göz ö- İspanyayı işgallerinde bu arap ruptJ 
san'at sahasında milletler arasında or- 3 üncü asra kadar bihnezlerdi. Oka- şuma gidiyor, demiştir. nüne getirirler. Dünyada zihnen en çok büyük ~r. ~1. oynamıştır. __ __.1 

fordlu bir Fransız olan Robert Bacon - ·-· ·--... - · · ·- · -· ·- yol yürüyen ineanlar eskidir. Hariciye tadan yukarı bir mevki temin edebilir Ayni isim günde kaç 
'? B h 1 k' · k.l · · f camın hassalarını tetkik ettikten son· suliinü ortaya attı. Şu izahata nazaran nazırlarile siyasi muharrirler. 

mı. u mu ayye e ıpı teş ı ıç n ara- çocug" a konuluyor? 
za mıntaka lik maçlarını, şampivonla- ra, göz rahatsızlıklarını islah edebile- gözlük. ancak yedi asırlık bir icaddır, Bunların kafaları ziya kadar sür'atli 
lannı ve ilah nihayet Türkiye şampi- ceğini anladı ve göze cam takmak u- demek oluyor. mesafeler katdediyorlarmış. Almanyada meydana getirilen jr 

yonluğunu çıkarmak üzere hangi teş - =:=::::=::~~=========~~==:=:::=:.:::=:::=~==:=::=::==.::==========:; tatistikleri okudukça Almanl rın bit 
kilata istinat edeceğiz? r ı· s T E R ı ı . 1 kaç sene sonra Amerikalılara taş Çl"' * N A N S T E R } N AN M A J kartacaklarını tahmin edıyoruz. Bit 

Alman nüfus memuru biliyor musıS" 
Bizim gençliğimizi biraz da fikir, Belçikalı bir .su .. mühendis.i belediyey.e müracaat etmiş. ması pe.kal~ ~ümkün~ür. _Fakat yıllardanberi sö~leı:1diği nuz ne yapmış~ Hıristiyan al mind~ 

s:ln'at ve ilim sporuna sevketmek bü- Büyükadada, butun ada ~tıyacın~ ye~1?e~~k ~adar ~uyu ~lde b~r turlu hall~d:lem~yen ~~al~nn . bu, su ıhtıyacı doğan çocuklardan ayni ismi kaç kifı"' 
yük bir ihtiyaçtır. Nasıl yapmalı? Ne sadece 7 ~in lir~ masraf ıle bu~ab~lecegını_ ıddı~ etmiş .ve ohyl1e1ed .b1 ırb.lyl1~ hıbJ?yesı~~ .dondu kı bu Fdke!a da nin aldığını tetkik etmiş ve anlamış kL 
surPtl~ çalışmalı? Bunları bilemiyorum. bulamadıgı takdırde beş para bıle ıstememıye soz vermış.. a ı e ı c.ccgıne ız peA ınanamıyoruz. a at ey h .. . . . 1..,0 .1 ı -o sıır' ·· ·· b ı er gun aynı ısım ,, ı e o ara 
Fak t. bu ihtiyaç vardır, buna bir çare Teklii ümit vericidir, nihayet Buyukadada ıu u un - okuyucu sen: d . k 1 
bulmnk Hizımdır. Bu ihtiyaç ve bu lü- 1 TER 1 NAN 1 STER 1 NAN M A l a ınsana onu uyor. S Merakını tatmin elnUJ, timdi r~ 
zumu işaret ediyorum. 

Muhittin Birıe11 hatmıt-



.Asilerin Madride karşı 
ileri hareketi başlıyor 

-

iskenderunlula 
hakları mahfuz 

rı n 
du r 
aki lskenderun hakkınd 

müzakerelerin Ankar 
cereyan edeceği tahm 

ada . 
ın 

ediliyor 
deru n 
de c e-
'zak e-

B 
• İııgiliz hazırlıhları 

ve italga 
.!_Hadise kapandı mı? 
• Berlin 11e Roma Bir müddettenberi İngilterenin de

Sovyetler ademi müdahale komitesinin toplanmasını ve 
Portekiz limanlarının kontrol edilmesini istediler 

i ta 
t 

h- d 
i M 

Ankara 1.t - Fransanın İsken 
hakkındaki notamıza bugünler 
vap vermesi beklenmektedir. Miı 
relerin Ankarada cereyan edeceğ 
min edilmektedir. F ransrz elçis 
Ponso bu ayın yirmisinde burad 

niz, hava ve kara kuvvetlerini 
ensık içın çalıştığı şu sıralarda İtalya
an akseden bazı haberler, İtalyanın 
a b~ vadid~ boş durmadığını gÖsteri
or. ltalya, lngıliz hazırlıklannı•ı bil
nssa Akdeniz hakimiyetini hedef tut· 
uğunu gözönünde bulundurarak bu hn
ırlıklara ayni suretle mukabelcy ' ba'j 
urmnktndır. Bunun için de, bılha sa 
ava ve deniz kuvvetlerini artbrmaya 
ayret eder, göıünüyor. Alp dağları zin

. d 

Mad 't 
14 

H • Neşı·edilen maslahatgüzarı Kagan, bugün, Harici- lan maden amelesi. asilerden mühim 

a b u- y 
lunacaktır. 

rı ( ususı) - · · t t · d · b' k"tl · - -bir t bl" -d bük" • • t k , , tlerinin ve Nazırı Edem zıyare e mış ve a ernı ır ı cnm sıgınmış oldugu Pelayo kış-
e ıg e ume U\' e J • • k b" ·· dd t 1 b b d Tru ld b" ,. . d - . iki·- müdahale komitesının ısa ır mu e asını om ar ıman etmiştir. 

Suriye fevkalade komiseri Ko 
Martel vukubulan beyanat ında 

nt dö 
: 

e e ırası kolunu boz ugu\e d'l · · s ı· B 14 ~Üz . • . . . kted" zarfında toplanmasını ı emıştır. ~ a a- urgos, (AA.) - Havas Ajansı 
esır aldıgı bıldırılme ır. · d·ıd· - · ·· h b" · · • · 

O 
·ea d u· 

1 1 
:- ·ıer hiyettar mahafilde temın e ı ıgıne go- mu a ırının yan resmı bır membadan 

akları - « İskenderun halkının h 
mahfuzdur. Halka süJsun, huzu 
itidal tavsiye ederim» demiştir. B 
yanat halk üzerinde iyi tesir hıra 

r ve 
vı o sokakların a m ıs er e a.Sl · ht ı· ·ı · .. · d" • · ·· · · a"""~ d bel ar: re Sovv·etlerin yenı mu ırası ngı ız ogren ıgmc gore Ovıedo sehrı Galic"' • ·~ın a şiddetli muhare er cerey • • v • • • : -et- kt-..ı· , b' ·Ar gemilerinin Portekiz }imanlarını kon- den gelmış olan Nasyonalıstler tarafm-

u be-

"'e ·'--uır. Madam Azana nın ır - · kt d. B d k l lm 
J
·ant· . . . . .•. kz" d'l trol etmesini tavsıye etme e ır. usu- an ur arı ıştır. 

kmış-

ın gemısıne ıltıoa ettıgı te ıp e ı - • . · dı d" · mektedir. retle Portekiz.in ~sıl~m yar m e ıp et- . Lı.z?<>~~-e, 14 .. (A.A.) - Toledodan 

R 
. b" ht ası medigw i tesbit edılmış olacaktır. bıldırıldıgıne gorCy Nasyonalist general 

Lcmdr 
14 

H ")_İspanya işle- Madrit, 14 (A.A.) - u . ~e • aşa- lerden Mohı, Varoln ve Saliquet Avıla-usyamn ycru ır mu ır H'"kiı t 

rine ad a, . ~ d u~;:;ı komitesine dün ğıdaki beyannameyi neşretmıştır : da bir toplantı yaparak Mndrit üzerine 
Yeni b.emı uhmu a e . lan Sovyet Oviedo sokaklarında harp etmekte o- derhal ılerlemeğe karar vermişlordır ır m tıra vermış o - · 

= 
t::::: 

Akdeniz de İngiliz-İtalyan rekabeti Bulgar kabinesi 
Çekiliyor mu ? 

tır. 

Londra üzerin e 
Yürüyüş 

işsizler üç koldan 
Londra üzerine 

yürüyorlar italya yeni deniz üsleri tesis için 
140 ml·ı yon sarf edecek İntihabat kanunu yüzünden Landra, 14 (Hususi) - İstirah atten 

dvin, henlız dönmüş olan Başvekil Bal 
ihtilaf çıkh bugün, kabine toplantısına riyaset et -

ı 
tikten sonra Kral Edvard tarafı ndnn 

miş-İtalyanların yeni bir paro ası: . Sofya, 14 (A.A.) - Siyasi maha- Buckingham sarayında kabul edil 

ya 
gün-d 

fıl, Başvekil B. Köseivanof dün Cenev- tir. 

"Roma denize oğru ••• ,, reden avdet etmiş olduğundan kabine- ı.ondra üzerin• üç koldan yürüyüş 
-------. nin yakında istifasını verebileceği tah- p~n işs.iz.1.er kafileleri meselesi bu 

Roma l4- (A.A.) _Havas 8jan·ı Halihazırda İtalyan ordu ve donan· mininde bulunmaktadır. ku kabıne toplantısında ehemmiy 
etle 

si ınuhab.' . d . İtalya tarafından as- masının mükemmeliy>ti dolayısile Mal Şimdiki hükiimet te!:rinievvel a- müzakere edilmiştir. 
k 

ırın en. d h h ı· d i 1 ' • 200 k' 'd "b t 1 b" . . 
eri sahada sarfedilınekte olan ve na· ta a ası, mu asama! a ın e ta yanın yında umumi intihabat yapmak vaa· ışı. en ı are o an ırıncı ~ 

nfile 
cisi 
i -•ırlar meclisi tarafından 90n tebliğde tehdidine maruz bulunmaktadır. dinde bulunmuş idi. Fakat nazırlar in· Jero şehnnd_en .. yo~a 5'.lmuştır, ıkın 

n.ra alenen bildirilen mesai, bilhassa do- Şarki Akdeni:zde iyi iıl"ssübahriler tihabat kanunun,.la yapılacak islahat· :~r~danK, :bç.uncutosulıset kordlerdc.n 
n ...,ı ı · d yoktur Sir Samuel Hoar ngiltcrenin -'--k lı: t I d · ıne P an ısın an so "rü-

ama ve tayyarecilik wem erın e ya- • . . . . : . . ..ı h ta muta01 a amamış ar '· nıı.ı;:redilen bir tebl'ğd b k b"l 
,.. 1 . k" it ı Malta üssubahrısmın vazıyetmı oa a o·v f 1 d -..- 1 e u a ı yu i-
t-

1 
maktadır. Bu da gösterıyor 1 a • . I I d d h k ·· .. ıger tara tan nazır ar an bir ço- yüşlerden hiç bir fayda temin edilem 

ert-Yanın en ziyade alaka göstermekte ol· uzak, yanı ta.ya an ka a uza duss~- ğu, hükumet tarafından siyasi partile· yeceğini bildirmekte ve işsizlerin d 
duğu nokta, Akdenizdir. Bu alakayı bahrilerl~ tarsm let~e. arzluıı~In a ~ - rin feshine karar verilmiş olduğundan ler"ni anlatmak için kendi mınt.;ka ları 

zım 

AU 
ka 

.. d h d d v nu •şrap ey emıı:tır. ngı terenın . d'k' k b' _..ı_ k 1 ' gostcren bir hadise a a var ır: ugu ~ I };- _k b" rak. şım 1 ı a ıncae a amazlar. mebuslarına müracaat etmeleri la 
1941 deki beynelmilel sergi Osti- bu siyaseti, tal

1
yada uyub dır mbö:_ l Be1az Ruslara Silih Dağıhlmlf geldiği bildirilmektedir. 

'd R d . d rmıQ.tır talyanın un an y e M '- ] .t (AA ) -------
e e açılacak ve parolası (( oma enı· uyan ı T : •• f 089'.0va, 't • - T a.s ajan· e· . 
ze d v 1 kt r Bu sergi Roına- Sarki Akdenızde serbestçe seyruse er sa bildiriyor· Gazcte1erin Viyanadan ır otomobil kazası 

ogru» o aca ı · ' ~ k b"' ,~,. b" faati vardır · İzm · ı 4 (H -) M · 

r o-
nın denize doğru inkişafına yaraya· etme te uy.... ır °'.en . • '-d · . alarak neşrettikleri haberlere göre. Bul- • ır, . . u~usı - .enemenın <:aktı Şioxliki halde lngıher~""' enız gar Çankol partisinin Bul ristanda Aga nahıyesı cıvannda bır otomobil 

r. . Al ·ı ··
5 

vat tesısıne kalkış- :..ıd ı· b" h'"k" ~ zası obnuştur. Bergamadan gelen bi 
Kara kuvvetleri, Avrupada p donanması ı e mu a -· . ŞKJ et ı ır u umet darbesı hazırla- tom b"l H"" - ad nda b" k" l '.ı _ - v b·- __ '- bahsdeğüdir. k ld v o ı useyın ı ır oy 

uaglannm teşkil etmekte otdugu ta ı~ ~ me~u • Yeni Gemileri ma. ~a 0 u.~":-1 vebu harcketeo rduve çarpmış, köylü derhal ölmüştür. 
h_ududa karşı vuku bulacak he'.hangı ı..pı.ream _Bahri e Ba· polısın de~ etmesi için çalışmak· 
hır taarruzu defiçin kafi addedılmek- Londra, 14 (A.A.) • d.. EYd. ta bulundugu Sofyadan bilduilmiştir. 

S
. Sa uel Hoar a un ım ~ Bu habc 1 tedir. kanı rr m • kl_b_ d ._ renle, Çankof partisinin 

Türk dili 
Bülteni 

üye 

-
u-

it 1 h
"ll ·n· hı"maye edecek burgda muhafazakarlar u un e ı hükumet darbcsil)C i..tirak edecek olan 

a yan sa ı erı ı . k i tir r ol d h k•t istinad- kinci bır nutu verm ş · Beyaz Rus mültecilerine silah bagıv t-
an onanmanın are ama b h .

1 
s·'~hlanmanın inkisafını kaydeden ... v •1,. cd"I Lt_..ı· Ankara, , .. (A.A.) - Türk dil ku 

nah t k'J ı· k yeni üssü a rı er ıuı • . u81 J ave 1 me& eaır. ·-· ~ eş ı ey ıyece . . k 1 iliz filosunun ıakvıye ve ten· rumu genel sekreterliğinden : 
ıhdası için Y,iiz kırk mılyon sarfedıle- ~· ~n. ng a.pılan ilk çalışmaların şaya· StaJı·nı·n hasta Üçi.incü Türk Dil Kurultayına sun ül-

yı-

ör 
e 

cektir. 8 1 ıçın y . t neticeler verdiğini söy· }an yayınlar arasında (Türk Dili) b 

f d·ı · d piş nı memnunıye t · · 15 
1

6 17 18 19 
Donanma için sar e ı mesı e.r . . y . h gemilerinin inşası }d v J enının , • ' ' ve uncu sa 

edilen mesAi, fngilterenin Akılenızde ~~m-~t:İu:.~un::!. daha sür"atle Her- o ugu ası sız !arı çıkmıştır. . • 

h 
t 
z 
v 
h 
g 
ci rinin, müdafaa için kafi snyılmasm

an dolayı, İtalyan kara kuvvelleı inin 
"ttırılması mevzuu bahis değildir. Fa· 
at donnnmaya bilhassa ehemmiyet ve
lmektedir. Hatta İtalyanın. bu husus

d 
aı 

k 
rı 

ta bir de sergi hazırladığı ve bu sergi 
e İtalyanın Akdenizdeki deniz haki
iyetinin ifade ,.e temin edılmiş ola
ğı söyleniyor. Yani, Habeş hnrbınin 

ldığı şekil, İngiliz - İtalyan rekabetini 
urdurmuş de ·,il, bu rekabeti her sahn
a arttırmış oluyor. 

il 
m 
ca 
n 
d 
d 

* Fransız komünistlerinin Alman hudu 

1 

duna yakın Fran-
Hldl sız şehirlerinde 

kapandl yaptıkları nüma-

bü 
ti 

.. .. . yişlerin şimdihk 
y~k ve ?.1uhım reaksiyon husule ge
m_ııyecegı anlaşılmaktadır. Bunun se
bı .• '?-lm~nyanın, şimdilik, fazla şıd
tlı sıyası teşebb~re başvurmak ıs· 
memesidir. Maamafih bu hadi::.enin 
:~si. için, birçok vukuata yol açabile
gını tahmin etmek zor değildir. Çün· 

be 
de 
te 
ile 
ce 
kü bu nevi siyasi polemiklerin netice

~ki taraflı kin doğurmaktır. Zamanla 
ıken bu kinlerin ne feci infilaklara 

hep olduğunu tarih bize defaatla gös
miştir. 

si, 
bir 
se 
ter 

* Günün başlıca hadiselerinden biri de 

Kont 1 İtalyan Hariciye 
Clanonua Nazırı Kont Cıa-

Berlln no'nun Berline ya 
••r•h•b pacağı ziyarettir. 

M. Musolininın da 
ma dının bu seyahatine ne derece ehem

et verilse yeridir. Çünkü İtalya ıçin 
lterenin silahlanması büyük bir 
eledir. Nitekim Almanya için de 

miy 
İngi 
mes 
pa 
yet, 

ral~~m düşürülmesinden doğan vazi~ 
gozden geçirilmek icap eyleyen bir 

vzudur. Çünkü Almanya bu vaziyet. 
mühim kararlar almaya ~ecbur 'ola
tır. Bu takdirde İtalya gibi bir dev
ın yanıbaşında bulunduğunu cihana 

ermesi kendisi için büyük bir fay
r. - Selim Ragıp 

me 
tc 
cak 
ıer 

göst 
dadı 

\ _KISA HABERLER J 
ası b 
a) t 

ya k · d·v• hazırlıklara kısmen umı g T . . Bunlardan 15 ıncı sayıda Profes pma ıste ıgı l ektedir. Sandey aymıs gazetesınin Mos- D s . Al. n·ı , . k lt 1• ı· ce k"I ktedi enı . . . r. aım ı ı emre nın e .e ım 
vap t~ ı etme r. m••• kova muhabı~ı.~azc:tesıne gönderdiği kökleriyle türkçenin karşılaştırılm 
JL M. li e Romanya Kralı telg~a~~· ~ın ın ~ haata olduğuna, hakkında hazırladığı fransızc• Türk ( 

Paris, 14 - Maliye Nezareti, çu

ve meskukôt halinde ellerinde al· uk 

:1-

ın 

-
p 
t, 
e-
r-

ntısat ve . 8 Y ı y; kında Varşovagı hatta ~ugune dair _?rt•ya atılan ha- ve Chl harnerüe başlıyan kısmı ne i 
Vehillerinın tetkik er a t d k berlerın ~SJZ ~~~unu bildirmekte- do-öropecn eklerinin türkçe nsliyetle 

El' . 14 (AA) - lktısat ve Zigare e ece dir. Muhabır Stalın ın Mo.kovaya ge· riID giisteren bir yazısı vardır. 
M 

1
. azVız,k'll . . 

0
·• düncü Umumi Bükreş. 14 (Hususi) - Diplomntik len Türkmenlerle. Mookovadan Orta t6 ıncı saı,da 1935 • 1936 k~ırı 

a ıye e ı erı ve or nd·-· ·· K 1 Ka b"l ·ı "d" l da Tf k d'l ku M .. f . G I Abdullah Alpdoğan mahafilde söyle ıgıne gore, rn . • Asyaya otom o ı >e gı ıp ııden kadın· son ann ır ı rumunun çalış 
d"u e:'ş .~;'°~ 

1 
k m maden· rol yılbaşından evvel Varşovayı zıya· !ardan müteşekkil bir gru'bu kabul el· ma durwnu, cep kılavuzları ve kita 

1 "?. rganı e u ;m~n. ~o aziyetini ret edecektir. Diğer taraftan, iyi habor ıiğini de ilive etmektedir. 12ramalan işleri hakkında malilma ermı ve bakır ma en erının v 
1 

alan siyasi mahalile söylendiğine göre _ Güneş-Dil teorisinin izahına ve bu m 
tetkik ettikten sonra trenle _Y ~çatı~~ bu hafta içinde bir kabine b~hran>ntn • • • • tatla bi~k analizlere dair gazetele 
oradan da otomobillerle şehr~ıze ~ başgöstermcsi çok muhtemeıdır. Londrada Faşıstlerm nümayışlerı cıe çıkmış yazıların mühim bir kısmı 

m bulunan qhasın bun lan F ranaa 
bank asına satabileceklerini bildirmek· 

tedir 

* Mancester, 14 (A.A.) - LiMan 
amel esinden iki bin kişinin grev ilan 

erile liman faaliyeti f clcc uğra· etme1 
mıştı r. 

* Berlin, 14 (A.A.) - Zabıta, Dok-

tor 
diler. Vekiller refakatlerindekı m~te- - yasak edildi bulunmaktadır. hassıslarla öğleden sonra Keban• gıde· Alman hey eli pamuklarımızı Bir arada bastlan t 7 - t 8 inci sayı 
rek madeni tetkik ettiler. Gece şerefi~· felkik etti 1:"'ndra, 

14 ~~~ed.) .k-l 
1.n?i~iz !a~is!- Iarda üçüncü Türk dil kurultayı top 

- la n y 

Dinter tarafından teaia edihnif o
cni «Putpercstlikn hareketine il· 
etmiş olan Nürembcrg ve Furth
Alman milli kiliecsi cemaatlerini 

- ti hak -
- da ki 

k f e shct 

-
- Be 

. . f . "ldı lerının yapma Uf~ ı erı ıkı num::ıvış 1 h kkmdak" b"ld. . .1 d tına Halkevinde bir zıya et '°". · f · 14 (A.A.) - Şehrimizde • nızamın ihliil edilm · · •. anması .. 8 • • _ 

1

• ı ırı .ı e erle 

V k

. · k ·· ere Ela - zmır, . umumı . . . eme~ı ıçın me dergısının onsozu ve terım kolu ça 
e ıller Adanaya gıtme uz bulunmakta olan Alman pamuk ıdha- ynsak edılmrştır. Sol <:enah Castenrl )ta 1 1 1 ,,. t:e • k . d .ı·--l 'd ı . . H p . 1 . . -~ ışına an o araAt rım mer ezın en çı 

mittir • 

* rlin, 14 (A.A.) - Havas ajan· ıGUen ayrıı ı ar. . • C h }atı kontrol daıresı başk~nı er aps rışıkl~klmı me~~ :sını ~~ıgu? tetkık et- mış olan altı bin kadar terimin fran 
Fransız kabınesı um ur refakatinde Brenı.en fahrı ~ons~Iosu- ıı:ek ısteye~ ~ukume~ ~zerıne so~ da- sızca, osmanlıca ve türkçelerini gösle 

Reisinin riyasetinde ıoplandı muz olduğu ~ıalde Me~e~~n e gıde.'.ek kıkada ıazyık yapmak ıstemektedır. r;_r_ listeler vardır. ';IU terimler rı. az 
i 81 ndan 

utün Almanyada Almanyanm 
mlekat talebine müteallik gcnİf 
opaganda başlamışbr. 

- B" 
p . 

14 
(H ") _ f ransız ka- Uray fıdanlıgında yetıştınlen tecrube bılımler - hesap, cebır, hendese, müs~l 

arıs, ususı b ·· kik · ı d. Fransız Leh dostlu" ı - t bine · b .. C bur reis M. Le ro· pamuklarını tel eunış er ır. - gu es:ıt -, etnogra ya, kozmografya, jeolo 
- m üste 

sı ugun um 1 J.. bot "k · l ·· t "h k 1 ·· f 
nün . . 1 d toplanmıştır. ç • K dü t e lt"k Paris, 14 (A.A.) - B B k'" ı, anı • Jeo OJI, an ' psı ·o OJI ve 1 

- bir pr 

. rıyasetı a tın a . as- u s e ş n . . . . . . ec m lozofı, edebıyat ve beden terbiyesi le-
nmada M. Delbos Cenevredekı tem d 

14 
(AA) _ Sal .... Parısı zıyaretmı mevzuu bahseden Jo- nml ndır. 

ıarı ve beynelmilel vaziyet hakkın a Londra, k .ki. .1 s:ıhnu urnal gazetesi, Polonyalı bakanın 19 uncu sayıda Gu·· neş D"ıl teor· ... 
· k m Kudüs so a nrı, grevın nı a- . - ısı UZ"'· ızahat vermiştir. d hT e a şa d" .

1 
"nden duyduğu sevinci Fransız bükilmetı erkiınile temasa gi· rine mpılıp gazetelerde basılmvı 0 

n 
Bundan "' onra ınaliye ve a ıdı'y yete e_r.:ı ırı rnheslkı kitlel .. 

1 
d l t ıişmek istediğini kaydetmektedir. etutlerin kal n büyiik bir kısmı toplnn-

n l .
1 

·zahat ın· ·zhar ccıen a erı ı e o muş u. t azır arı tarafından verı en 1 • 1 .kl d 1 d""kkA r"t- General Rydz - Smigly'ninkindcn mış ır. 1 Elektrı e ay ın !>nmış u an ve 'ı B" l" b b""l l k enmiştir. . .... d kah 1 d k "f sonra yapılan bu ziyaret, Fransız - Po- u un u u ten er, urumw1 satıs rinlerın onun c ve ve er e esı - . . merkezi olan Türk kitapçılığı limitct 
Halepte grev . b" k t-'--lık vardı Memleketin bazı lonya dostlugunun kuvvetlendırılmc· . k ı· d h 30 k 

H 1 
bd kı ır a ..,. · . . . . . . . • • . şır e ın e er sa) ısı -uruşa olarak 

Berut, 14 (A.A.) - a e e_ kısımlarında tüfek ateşı teatı edılmış- sının sıyasal ve asken asken ehemmı- satılmakla ve her on sayı için 300 ku-

iütün fabrikası işçileri grev jlan etınış· tir. , yetini teyit etmektedir. ruşa abone de yazılmaktadır. 
\erdir. Ortalık sakindir. 

* "na, 14 (A.A.) - Bulgar Kra· Atı 

lı tar fından verilen kupanın kaz nıl· 
in yapıl n müsabakaların neti· m Sl İ 

cel erı ı:: unlardır: 
"nci: RomJnyalı Stroitch, ikind Birı 

Yu nan lı Mnltsimiotis. ............. ~-·=-----
İki ne 

20 inci 
ma ktad 

l abone yılının sor.:.ır.~ılll\l r liin 
_ Ti.ırk DiH - bi.i ıeni de bu i· 

ır. 



A ARA Anonim Türk ANADOLU Anonim Türk 
Sigorta Ş'rketinden: Sigorta Şirketinden: 

Kadromuzda açık yer olmadığından me
murluk talebi hakkında müracaatta 
bulunulmaması rica olunur. 

Kadromuzun tamam bulunması haseblle 
memuriyet talebinde bulunulmaması rica 
olunur. 

r __ ~Ş_E_B_İR ___ B_A~B_l_R~L_E_R_i __ l l 
Para kopya Diyarıbekir Birbirine uymıyan ! 

BU AKŞAM 

MELEK 
•• 
SAKARYA 

Hiç şüphesiz ve t~reddütsüz iddia ve 

ilin ediyoruz . 

1936 SENESiNiN EN GÜZEL FiLMi 
ainemalarında lıinicn 

edilir mi? nümune hastane- iki emir · MA z u R K A 
Aristidi isiminde birisi bu 

iddia ile mahkemeye 
verildi 

sinin sigorta bedeli Bir Vekalet ilacın kulla- . 

B ı d. F · l · M""d"" ·· n ılmasınıyasaketm;ş diğer ! 
Baş rolde: PO LA 
Rejisörü : WILL Y 

Ne GRi 
FORST 

e e ıye en ış erı u uru · V 1 • ' ı 

h k t 
. d"ld" e . .<aJet imaline resmen Bu IUlbah saat 10.30 da MAZURKA Matbuat müntcsibıninc ve acrbcst dıl.vctiyeti olanlara 

a em ayın e ) 1 •• d • ııöatr.rilcccktlr. Bu akşam, Cunıutt:!!i ''c Pazar geceleri ~in numaralı bilctleriniı:i aldırın. 

Dün ikinci ceza mahkr.mesinde tu
haf bir para taklidi davası görülmüş
tür. 

Mes'ut isminde bir adam polise mü
racaat ederek Aristidi isminde bir ada
mın bir iliçla kağıt paralan fligratlı 
kağıtlara kopye ettiğini ihbar etmiş
tir. Bu ihbarda da Bcyoğlunda bir ma
haJlebici dükkanında yapılan terübe
lerinin muvaffakiyetle neticelendiği j. 

lave edilmiştir. 
Bu ihbar üzerine zabıta bahsedilen 

mahallebici dükkanında Ari8tidiyi ya: 
kalamış, fakat Mes'udun iddiasını te
yit edecek bir delil bulamamı,ıır. A 
ristidi mahkemeye verilmiştir. Mes'ut 
paranın taklit edildiğini ıözü ile ıör
düğünü iddia etmiş, Aristidi de yalan 
olduğunu, aralarında husumet olduğu 
için Mes'udun kendisine iftira ettiğini 
söylemiştir. 

Muhakeme müddeiumuminin evra
kı mütalca etmesi için başka güne bı
rakılmıştır. 

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

Müddeiumuminin 
muavinleri • 

yenı 

lstanbul müddeiumumisine 
yeniden yedi muavin verildi 

Cürmü meşhud kanununun tatbi
kına baş1andıktan sonra lstanbul müd
deiumumiliğinin işi fevkalade çopl
mıştır. Me9hud suçları tetkik vazife
sile tavzif edihniş olan müddeiu
mumi muavinlerinden Hikmet Sone] 
hergün on üç saat çalışmaktadır. Bu 
vaziyeti nazarı itibara alan Adliye Ve
kaleti latanbul mücldeiumumilikler 
emrine yeniden yedi müddeiumumi 
muavini tayin etrni~tir. 

Bunlar da Mudanya müddeiumu
misi Mehmet Ragıp, Gebze müddeiu
mumi.si Mahmut Celal, Silivri müddei
umumisi Mustafa Nuri, Şarköy müd
deiumumisi Cemil Ruhsar, Upseki 
müddeiumumi!i Mehmet Ruhi, Arın· 
cık müddeiumumL8i Şaban Hayri, Ak-

Bir yangın neticesinde tamamen 
yanan Diyarıbekir Nünıune hastanesi
nin sigorta bedeli yüzünden sigorta 
şirketile hastane idaresi arasında ihti
laf çıkmıştır. 

Bu ihtilafın halli için hakem heye· 
tine müracaat etmek mecburiyeti ha
sıl olmu~ ve belediye fen işleri müdii
rü Hüsnü vaki davet üzerine hakem 
olarak Diyanbekire gitmiştir. 

-Sahte konturat 
yapan genç 

Dün tevkif ve müddeiumu
miliğe sevk edildi 

Dün Sultanahmet Sulh Ceza mah
kemesi Süren Dadiryan isminde Ro· 
bert Kolej mezunu bir genci sahte kon
turat tanzim ettiğinden dolayı tevkif 
ederek müddeiumumiliğe göndermiş-
tir. 

Serkis Halebli isminde biri Uzun 
çarşıda 89 numaralı dükkanı kirala
mış, bundan dört ay mukaddem de ls
tanbul 6 ıncı noterinde bir sene müd
detle konturat yapmıştır. 

Serkis, Dadiryaniyi de bu dükkana 
tezgahtar olarak almıştır. 

Fakat Dadiryani dört ay sonra bir 
gün clükkan sahibi Eerkise: 

- Senin bu dükkanla hiç bir ala
kan yok, ne hakla buraya geliyorsun 
diye çıkışmış ve dükkandan kovmu~
tur. Serkie de karakola müracaat et
miştir .. 

Fakat Dadiryani iki ay kadar evvel 
kendi namına tanzim edilmiş bir kon
turat çıkartarak: 

- Dükkanın sahibi benim demi~
tir. Serkis de kendi konturatını çıka
rınca i9 meydana çıkmış, Dadiryani 
derhal tevkif edilerek mücldeiumumt
liğe gönderilmi~ir. 

hisar müddeiumumisi Mustafa Nuri
dir. Yeni muavinler yakında gelecek
ler, vazifelerine başlayacaklardır. 

Tramvaycılar murahhaslarını seçiyorlar 

. 
Tramv~ Şirketi ameleleri kendileri- bittiği için yeni intihap yapılmaktadır. 

le Şirket arasında daimi teması temin Bunun için birinci mevki bir tramvay 
etmekte olan bir murahhas heyeti seç- arabası ayrılmış, bayraklarla süslen • 
mektedirler. Bu murahhaslar şirketle miş1 Aksaray, Beşiktaş, Şişli depoları 
tramvay amelesi arasında ceza ve sa- önünde bekletilerek amelenin reyleri 
ire gibi muhtelü sebeplerle çıkan itiraz toplanmıştır. Resmimiz Aksarayda bu 
1ı vaziyetleri tetkik eden komisyonda birinci mevki araba içine konulan rey 
bulunmakta ve ameleyi temsil etmekte sandığına rey puslalarını atan ameleyi 
dirler. Eski murahhasların müddetı göstermektedir. 

musaa e etmış ~===-~T:•~l•:•:o:n~M~E~L~E~K~: ~4:o:•:.:&:s.;-~s:A~K~A~:R:Y~A~4~13:4::_1..::::g - , 
Bir kadının Beyoğlunda bir her- İl EH L ,. s AL,. 8 Mu HARE 8 ELER,. 

;:r~~t~:çl:çı~r~~:~üdle0 .• kc.~tldir~~~-te~ son-1 ·---------------••• · u ugunu yaz- ~-~~~~~~~~~~~~~ 
mıştık. Yapılan tetkikatta bu kadının 

1
--.. .. Acı bir ölüm 

saçları ondüle editirkt:n kullanılan ila- KUÇUK HAHERLER J . . . .. r·· Erı 
cın S ·ı k B k ı - Şehrımızın maruf tuccarından \'C ı l 

ag ı a an ıgı tarafından yasak Fındık Gittikçe Yük.tıeliyor t d d h Z')I '1 'lın 
edilen bir ilaç olduğu görülmüştür iç fındıklarımız dış piyasada kilosu '75 ~reli 0 ashı azas~n and ~er un: Su~1li lıiye 

F k .... 
1 

.. .. . : A , o anın aremı ve egırmencı ü • 
a at gene ~oru muştur kı bu ılaç 1 ku!"'lştan satılm~ktadır. Bu fiyat yüksekliği j.il'c İş Bankası İstanbul müdür muav1: \ a 

lktısad. Bakanlıgının müsaadesi jJe j. I şimdiye kadar hıç ~lr sene vaki olmamıştır. ni Nejat ve tüccar Ali Sahirin anncJcı1 l. 

mal edılmekte ve satılmaktadır. ~şlıca alıcılarunız Inglltere ile Almanyadır. Bayan Refika tutulduğu hastalıkt~Jl ;1 nı: 
lktısad Vekaleti Hacın yapılmasına Inglltere tınddclarımıza tazın fiyat verdiğin- kurtu1amıyarak bu gece irtihal eylemi~· ah 

ve satılmasına müsaade ettiği için ya- dt>n Almanlar da ona uymaktadır. tir. 

h kk 
Folklor Tetkikleri ..a pan ve satan a ında takibat yapı- _ , Cenazesi bugünkü perşembe giinü ~ 

lamamaktadır. Maarif VekAleti yurt dahilindeki but.ün bah onbirde Maçkada (Modern) apar-

F k Sa~) k Bale. l ~ k koylerin ınllli kıyafet, yerli oyun ve milli tar- tımanından kaldırılarak namazı Üskit" 
a at ı ı an ıgı ullanılma-

•w. • • b . kılannın muallimler, müfettişler ve halkev- aarda eda edildikten sonra ailesi ınak• 
sını menettıgı ıçın u ılicı alan ve kul- lerinln de yardıınile tesblt edilmesini iste- b · defn d'l kt· 
)ananlar hakkında takibat yapılmakta, m1şt.1. Şimdi Vekalet ayrıca bunların esasb eArelslınhe h etı e:1e . ır. 

t ld kl 'l'" l d .. . , a ra me e) esın 
sa ın a ı an ı aç ar a musadere c- surette tesbltl için al1kadarlara tıııer ·gön- - · · · · · · • · • · · · 
dilmektedir. Mnniştir. Halkevinde Fransızca Dersleri 

Bu garip vaziyet Berberler Cemi- Bunlann tesbıtl teşrinievvel nihayet.ine Eminönü ~nlkevinden: 
1 

yetini harekete geçirmiştir. Şimdi her- kadar ikmal edilerek Vekilete blldlrllmiş o- Cuma guııu saat (17) de EvfmJz Fransı:ZC 
b 

kurslarına başlanacaktır. Dersler üç derce' 
erler alakadar vekaletlere müracaat e- ıaca.ktır. MaaTif Müdürlüğü bu işle Uğra9an 

1 ziın1 1 67.erine olup cuma ve salı günleri saat (17)"' 
derek bu ilacın kullanılması yasaksa mutettişlere fişlerin bir an evve tan - den (20) ye kadardır. Bu kurslara de,•nnı et-
imalinin ve satışının da yasak edilme- çln emirler vermiştir. 
. . Uzatılan Ticaret Anlaşmaları mek lsteyenlcı·in lklşcr tnne vesika fotogrıı'" 

sı ıcap ettiğini, imali ve satılması ya- · tı ne hergün Cnğnlo~lundaki Merkez Bil .. 
sak d 

w ·1 k ll ] d Bu ayın yirmisinde bitecek olan Türk-ıtal-
egı se u anı masının a yasak rosuna mürncnatlan 1lfm olunur. I yan tlcaret anlaşması ile bu ayın on doku-

0 maması lazımgeldiğini bildirmişler zanda sona erecek olan Türk-Yugoslav tıca-
ve ikinci şekle göre de ellerinden mü- ret anlaşması bir ay müddetle temdld edil
sadere edilen ilaçların tazminini iste- mlştir. 
mişlerdir. 

Bu ilacın iki şişesi ve bir kaç maşa
sı 80 lira mukabilinde satılmaktadır. 

Şubeye Davet 
Eminönü Asllerllk Şubesinden: Bandırma 

şubesinde kayıtlJ iken İstanbula gelen tabib 
ihtiyat yüzbaşısı Osman ot. İhsanın ,ubeye 
müracaat etmesi. 

Vapurcular Arasında Rekabd 
Vapur acentaları arasında yeniden blr re

kabet başlamıştır. Bu yüzden her acenta 
navlun ücretlerinde tenzilat yapmaktadır. 

Esnaf Cemiyetleri intihabı 

Esnaf Cemiyetlerinin idare heyet.1 lntı -
hablarına dünden itibaren başlanmıştır. Dün 

Şekerciler Cemiyeti idare heyetinin kur'a ile 
yarısı beğenilmiştir. 

Bir Kaçakçı Kadını Yakalandı 
1 İtalyan bandıralı . Çilya vapurundan kaçak 

ipekli kumaş çıkarmak isteyen Emine adın· 
dald kadın cümrük muhafaza memurları ta-

Bu ıece nöbete! olan eczaneler fanlardır: 

İstanbul cihetindekiler: 

Aksarayda : (Ziya Nuri). Alemdarda : 
(Ali Rıza). Balorköyünde : (HilAl). Be
yazıtta : <Haydar). Emlnönünde : (Meh
met Kli.zım). Fenerde : (Arif). Karagüm
rükte : (AriO. Küçükpazarda : <Hikmet 
Cemil). Samatyada : (Teotılos). Şehre

mininde : <Nlzım). Şehzadebaşında 

<Üniversite). 
Beyotıu cihetlndekiler: 

rafından yakalanmıştır. 

Nafia Müfettişleri Döndüler 
Şark Şlmeodiferlerlnln lokomotıfierinln 

kıymetlerini takdir etmek üzere şehrinılze 

gelen Devlet Demlryolları Cer Müfettişlerin
den Şadan ve Sednd tetkiklerini dün bitir • 
mlşler \'e akşam Ankaraya dömnUşlerdlr. 

]Jelediyede İmtihan 
Belediye Turizm Servisinde münhal bulu

nan ıoo lira ücretıl memuriyet için dün be· 
Iedlyede bir imtihan yapılmıştır. İmtihana 

20 kiııl lştırAk etmiştir. 

Oalatada .: (İsmet). Haskoyde : (Nislın 
Aseo>. Kasımpaşada : <vasın. Merkez Hürriyet tepesinde bir kamyon 
nahiyede : (Kanzuk, Baronakyan, İtl - bir arabaya Çarptı 
mad). Şişlide : <Necdet). Taksimde Hürriyeti Ebediye tepesinde bir 
<Tak.sim). 

kamyon Kağıthanede Kerimin mandı-
Üsküdar • Kadıkö7 ve Adalardakiler: rasına ait Hüseyinin idaresindeki ara· 
Büyükadada : <Merkez) Heybelide : (Yu-

haya çarpmıştır. Müsademe neticcsin
sut>. Kadıköy Pazaryolunda. : <Merkez). 
Modada : (Faik iskender>. Üsküdar Se· de arabacı Hüseyin kol ve bacakların-
llmlyede : csellmlye). dan yaralanmıştır. Yaralı hastaneye =---------------' scvkolunmuştur. 

MİL LI 
REASÜRANS 
Tlrk Anonim Şirketinden ı 

Kadromuzda münhal yer bu
lunmadığından memuriyet ıçın 
müracaat edilmemesi ilan olu· 
nur. 

GUlh•n• dolum ve K•dın 
H••t•hkl•ra ProteeörU 

DOKTOR 

ALI BiAT 
TQrbe : Jstaııbul Belediyesi karı;ıı
sında Ayberk Apartıman Birinci 

kata taşınmıştır. (748) 

ıııoır.ııuı Brıtdnmı 

ıthir Tı"y41İrosu 

111111111111111 

n..ı~ 

. .. ...,.---
Şehir Ti~'alro u 

Tepebaşı dram ı..,sını 
15/10/936 cltt 

akşam saat 20 ele 

MAKBET 
Fransız tiyatro u 

Operet kısmı 
akşam saat 20,30 d4 

DUDAKLAR iN 

Pek yakında kış 

operetlerine başlıyor 

SE 
YEK 

büyük operet 
3 perde 

Bu akşam S A R A Y sinemasmda 

<Mey~:~::l !~ıd~:·n• D AN 1 B L L B D AB B i B u·z ' .. yu 

Mevsimin en mühim... En alakabahş... En ıayanı hayret filmi 

KADINLAR KULÜBÜ 
Yalnız kadınlar tarafından ve .... bir ..... kadın kıyafetine girmiı ..... bir erkek tarafından oynanmış. 
Şaheser. Yerlerlnlzl evvelden •ld1rınız. Kalab•lll• maruz k•lmazaınız. FOX jUR
NAL'de: Yunan ıabık Reiaicümhuru Zaimis'in cenaze merasimi, İspanya havadisleri. Polo maçında 

Arjantinliler Amerikahlan mağlüp ediyorlar. 
lllvete• ı T A K 8 1 M D • K 1 1 T F A 1 Y I! T Ö R il N 1 Telefon ı 4165& 



SON POS·TA 5 

MEMLEKET HABERLERİ Edirnede imar faaliye~i 
Edirnede üç yeni bina yapılıyor."Gelecek yaz bu güzel 

şehre bir günde gidip gelmek mümkün olacak 
• inşaat Erzinde yenı 

--~~.--rti-:::.-;b~irer yeni bina 
Hükumet belediye ve pa ele alındı - bir 

yapbr:yorlar, elektrik işi .. de öldürdü 
kadın bir kurdu boııara~ 

!Siz ne 
Dersiniz ? --, 

Tek şırınga ile bütün 
hastahkları tedavi edeceğini 
söyliyenden çekinmek lazımdır 

I• stanbula çok yakın, oldukça da 
mühim kasabalarımızdan birinde 

. oturan bir okuyucumuz anlattı: 
- Son zamanlarda buraya yenı bir 

doktor geldi, ve diğer meslektaş • 
larınınkinden tamamen ayrı bir 
tedavi usulü kullandığı için he -
men nazarı dikkati celbetti ve adı 
mülhakatta dahi hemen duyuldu. 

., 

Bu doktor reçeteye, ilaca müracaat 
etmemelıne, sadece enjeksiyon kul 
!anmakta ve şırınga ile verem de 
dahil olmak şartile bütün hasta -
lıkları tedavi ettiğini söylemekle-

Edirne bele diye dairesi 

dir.» 

Edirne (Hususi) - Edirne bir taraf -
tan bir turist şehri olmıya hazırlanır -
ken, diğer taraftan da asırlardan kal -
ma çehresini değiştirmekte, modern bir * şehir halini almaktadır. 

Biz burada ne vak'anın geçtiği yeri Her şeyden evvel şunu söylemek la-
tayin etmeğe, ne de sadece eııjek- zımdır ki Edirne gıpta edilecek kadar 

Erzinde bir .. fi~~nhky 1 kadın tedavi altına a - siyonla beşerin bütün dertlerini temiz bir şehirdir. Belediye varidatı -
E k muştur ara ı ~ · · a geçirdiğini söyliyen doktorun a- nın azlığına, sokak kaldırımlarının, şo-

i· rzin (Hususi) - Erzin Dörtyol a- t~ Fakat ihtiyar oldugu ıçın y - dını yazmaya lüzum görmüyoruz. selerinin iptidailiğine ve eskiliğine 
,.9 ~b~Htla bag~lı altı bı'n nüfuslu bir na - lınmIŞ • .pek umuLmamaktadır. Fakat beri taraftan da taşra oku-
• · :ye d k kö- şıyacagı - . rağmen temiz bir !'lehir. 
\'I ~.. merkezidir. Nahiyenin ° . uz yu~ularuruzı ikaz etmeyi kendimi Edirneye gelen bir seyyah tertemiz 

vi: Jç~ vardır. Merkezde tam devrelı "e s:-1 nörtyolda ze bir borç telakki e.diyoruz: l3u sokaklarda ayakkabıları tozlanmadan 
rı ~ z lllUallimıi .bir il.k mektep vardır -ı.;e L:.I günkü doktorlukta böyle sadece günlerce gezebilir. Tek bir dilenci a -

all ~, ~ektepte ·3so talebe okumak~a~ır~ 8 .. r adam enjeksiyonla beşerin bütün hasta- vucuna rastlamadan her yerde oturur, 
i~ · ~ anıye dahilinde başka mektep yo,\:. 1 lıklarını tedavi etmek imkanı yok yer ve içer. Edirnedc dilenci yoktur. 

huı-. Bunun için de tahsilden kalmlş bı- Kudurdu · tur. Ve böyle bir şey yapabilece- Dilenmiyen \'c kimseyi rahatsız etmi -
sı ~ Yakın çocuk yardır. Nahiye old~~ç~ A •• .. • ğini iddia eden doktorun da, bir yen, başkaları tarafından verilenleri 
r· \a aınurdur. Yolları mükemme.ı ve a~e i 1 Dörtyol (Hususı) - Rahat wkoy~n nefeste bütün dertlere şifa vere- de naz ve niyaz ile kabul eden bir iki 
it• ç a:sfaıt vollar gibidir. Beledıye re:s. ı d Duran dağa odun kesmege gıt - ceğini söyliyen üfürükçüde~ ~yı~t meczup istisna edilirse Edirnede ele 
1'· ~k Çalışkandır. Simdi de elektrik. ışı enk u··zere hazırlanırken dağdan İnen etmek pek güçtür. Bunun ıçındır bakan kimse "Ok demektir. 

le <ı.l • . lA daıre - me . .. . A ·' 
ıı:nd• 111 n11ştır. Evler yenı P an. de k durmu"' bir çakal üzerıne hucum et- ·ki, kendisine bu çeşit _reklam y~- Bugüne kadar Edirnenin sembolü 
' e :k· · sıstem u T • ı · d k k ı- d r dı l'a ' • ışer katlı ve aynı ı. _ · e Duranı muhtelıf yer erın en ı- panlardan çe inme azım 1 , - , Selimiye idi. Bundan .sonra temizlik o-
Pılınakt ~-t boyanrrıar. mıs v . D 

tad_ a, ayni ren'K e lli bi- ' tır Mücadele esnasında urana yoruz. lacaktır. Ne<len Bursaya Yeşil Bursa, 
ır. ~ah·. dah·ı· d bu sene e sırmış . . . k d • s· d • ı•z? . .. Am A , itt, llli..ıt ı~e ı ın ef'd dikilmiS - yardım etmek İsteyen ıkı ÇOe.Q.! a Çva lZ ne ersın • Amasyaya zi.ımrut asya, nı<.araya 

el\ t· e~vız portakal ı anı • ı akal daga L.------------- güzel Ankara derler de, Edirneye be-
e ~:. tleı- sene bu miktar arttırılaca~~ır. kal tarafından ısırı mış ve ç sonra kudurma alametleri göstermiş yaz Edirne demezler aklım ermiyor. 

, .. ltı.i~~ni ağaçların dikilmesi menea~ı : kaçmışıtır • d hal hastaneye nak1edi1- ve bir gece kudurarak ölmüştür. Edirncde başta büyük Türk mimarı Si-
•t" tııı{d. r. I<asabanın on kilometre Y K Yaralılar er b' . k durarak öl • nanın muazzam eseri olmak üzere bü -
a.. ı>·L a Çok sifalı bir kaplıca vardlr. a- miş çocuklardan ırı u d · ı 

1
• Bu havali ormanlarında kuduz hay- tu··n a'bideler bembeı.·az çehreleri ile 

"ııa . ~ d . vardır ' l d" v ç cuk te avı er d ., 
it .. fht cıvarında porselen ma e~ ~ müş, Durana ı.~er ~ . işlerdir. vanların çoğalması endişe uyan ır • yüze gülüyorlar. Pırıl pırıl kaldırımlar 

\·n aç edilmektedir. Bu madem deko ikmal edilerek koye gond.erılm .. ·· maktadır. köhne ahşap evlerin siyah çehrelerini 
l:ı.s~: deniz kenarına indirmek k~rar - Fakat Duran köye geldıkten uç gun bile beyazlatmış gibi. Her taraf aydın-
h · ·l'ıltnıştır. Sahilde yapılacak ıske • c:: • s b k •• •• lık ve ferahlık. 
h~:ı~n istifade edilerek hem bu ma~en, Merıçte u aşı oyu Çok kısa bir seyahat bende bu in -
t;lll de hububat pamuk, portakal ıh - tıbaı bıraktı. 
tı.ı~atı kolaylaştı~ılacaktır. Çuku~o~~\- v • Bütün bir gün Edirnenin sokakla • 
tt en llefis pamuğu burada yetıştırı - rında dolaştım. Her yerde ayni aydın-
f ·~\{tedir E · d "ki tane de kereste lıgıv , ayni temizliği ve ayni beyazlığı ahtık . rzın e ı . b' . e· 
~eliye nbs~Ln\a'asrıdJı·ra.pNılmahaikyteaddeıry. eFnıırk~\~ .. - gördüm. Edirne daha uzaklardan gö -
•4 rünürken bile yüze gülüyor ve insanı l~'nı B' de hu-k~ · n temelleri atılmıştır. ır . kendine cezbediyor. 
ğlllllet binast yapılacaktır. Burada .ao- Edirnede yapılanlar ve yapılacaklar 
da~ fo.ı;ladıı-. Nüfusu her sene bıra~ var. Yapılanların başında park1arı say-
~-Q[ a ar~rnaktadır. Her evde bir çocu mak ıazım. Parklar Edirneyi o kadar 
lla ctb3 lığı göze çarpmaktadır. Kasaba- ferahlatmış ve o kadar güzelleştirmış ki. 

S.ano.yi de ilerlemektedir. Selimiyenin önündeki park bu müstes

1l * t lltacta tuhaf bir vak'a olmuştur. 
~ . ~Zinin Başlamış köyünden .A!i kız~ 
t ~:1Şe köy kenarındaki bahçesının a "'a,.. k.. kena-. ını temizlemekte iken oy .. 

a k · t·r Ko· ~~~ Udurmuş bir kurt inmış 1 · 

b , ler kurdu görmüşler, kovalamıya 
~ lı ~laınıslar fakat kurt üzerlP-rine sal· 
tın . , 

ca kaçmıslardır. 
t~~~Pekıe;de~ kurtulan kurc bu sef~r 
'4.la.ı· kadının üzerine hücum etrru~, 
l~t\ ın da elinde bului.ıa:o v~ tahra denı
lst ~aito. ile kurdtın kafasına vur~ak 
ta ~tl'ı~tir. Fa~at balta kendi eıme 
~-neı · ·ı · · d n kopar -~. t> •hlış \•e elini bı egın e 
.. ~t·ı· t;' • 

ta· ::ı.kat kadın tek elinin kopmasına 
~'.t~{~n kurdu bırakmamış, bir elle 
bıı- u. gırtlağından yakalamış, .. uı:~tn 

tll.ucacteleden sonra boğarak oldur· 

.. a ılan mektep ve Muhtar Mehmet özen 
Koyde Y P . . b"" "k ko"ylerinden biridir. Bu k .... Merıcın en uyu 

Meriç (Hususi) - ~.ubaşı T K merkezine bir saat mesafededir. 
kö •de 220 ev, 125.0 ~üfus .var r. dır~:; i !erinin ge1işmesi i~in fevkalade ça-

K.~ ihtiyar heyetı koydekı bayın o .. · ş kendi =hsi işlerınden fedakarlık 
oy htarı Mehmet zen Y- • .. 1 b" 

n. akta köyün mu .. . ktedir. Köyde yenı ve guze ır 
J.ısm • . hemmıyet verme B · · k .. 

1 
.. 

• arak köy işlerıne e .. .. arazisi pek azdır. unun ıçın oy u -
ya~tep binası yapılm~~tadır. Koyun , rtak olarak çalışmaktadırlar. Hü -
mı e c·var köylerin arazısınde yarı y~rtı) a ? ediılecegıv ·ni ummakta ve o günü 
er ı dil ine arazı evzı 

k.Cunet tarafından ken . er . ·asında her nevi mahsul bereketle 
d" t gözlıe beklemektedırler. Merıçl 0~dığı için mahsul ihraç edilememek-
o~iştirilebilmektedir. Fakat şose .0t~lAk edilmek zarureti hasıl olmaktadır. 

tye ve gene Meriçliler tarafın.d~ıı ıs .ı. aaadesile Yunanhlara ait Sofilo istas -
e hükumetının mus 

Sevkiyat Yu~an 
1 

k yapılmaktadır. 
yonundan transıt o ara 

Pazar Ola Hasan a. oıvor Klı 

l~~:-- l!asan Bey .. Sen an
tt b· d 'l ~ en.. 

h "ı su· 
B. de spor an? .~ 
ız il . gıt ... f ı;la en -

bede daha a 
ıni.§tir. 

. . . Futbolda .mı? Güre~~ 
te mi? Atletızmde mı. 

Boksta mı? 

Hasan Bey - Vallahi 
bir haftadır federasyonda 
devam eden dedikodula -
ra bakılırsa, cene yarışın
da azizim!. 

na eserin bütün haşmetile görünmesini 
temin ediyor. Atatürk parkı Edimeye 
her gidenin gördüğü, gezdiği ve Ulu 
Önderin büstünü selclmladığı güzel bir 
eser. Emniyet parkı Edirnelilerin top
lantı ve müzik ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Burada itfaiye bandosu da çalıyor ve 
nezih bir eğlence yeri halini alıyor. 

Üç şerefeli parkı evkaf müdürünün 
cidden övünebileceği bir eser. Müfet
tişlik bahçesi, Karaağaç parkı, Dilaver 
Bey parkı tertip ve tanzim itibarile 
herkesin zevkini okşuyor ve ne bileyim 
ben ne için İstanbuldaki parklar gibi 
insana soğuk gelmiyor. Edirnede her
kes, herkese mahsus olan yerleri temiz 
tutmayı biliyor, yüzlerce insanın bir 
arada kaynaştığı bu bahçelerde insan 
yere düşürülmüş bir çöpe bile rastla -
mıyor. Nerede kaldı etek dolusu ka -
bak çekirdeği, fıstık ve fındık kabuğu. 

Edirnede binalar da güzelleşiyor. 

Şimdi güzel bir müfettişlik konağı ya
pılacak. Kıyıkta eski müşirlik dairesi
nin bulunduğ·u yeri süsliyecek olan bu 
binanın her şeyi hazırlanmıştır. Para
sı bile. Yakında inşaata başlanacak. 

Ziraat Bankası Abacılarbaşında bir 
bina yaptıracak. İnhisarlar idaresi de 
bir bina yaptırmıya karar vermiştir 
amma, henüz bunun yerini hazırlama
tmş ve halta kararlaştırmamıştır. Maa
mafih önümüzdeki yılda bu üç yenı bi
nanın Edirneyi süslemekte olduğunu 
göreceğiz. 

Edirnede bir kız enstitüsü de açıl -
maktadır. Eski memurin klübü ile ya
nındaki binalar enstitüye tahsis edil -

miştir. Bu biırnlarda bazı tadilat yapıl
maktadır. Tamirat ve tadilat yakında 
ikmal edilecek, kız enstitüsü de filen 
tedrisata başlatnış olacaktır. 
İstanbulda Edirneyi görmemi.ş bın -

lerce vatandaş vardır. Bunun sebebi de 
yol müşkülatı, Edirneye günübirliğine 
gidipgelmenin kabil olamaması, pahalı
lık gibi mühimce mesdelerdir. l•,alc:ıt 
mutlak ki ne pahasına olursa olsu:ı E
dirneyi görmemek mahrumiyettir. € -
dirne görfüecek yer. Ve herke,.c;in bu 
güzel .~ehl'i görür görmez ayrılmak is· 
terniycccği de muhakkak. 

Vafandaşların bu mahrumiyetten 
kurtulınalan zamanı yaklaşmış gibi -
dir. Edirne - İstanbul asfalt yolunun 
Lülebutgaza kadar olan kısmı yaz b.a
şında ikmal edilmiş bulunacakhr. E -
dirne vilayeti de kendi hudutları da -
biline isabet eden kısımdaki Sazlıdere 
köprüsünü l O bin liraya yaptırmakta
dır ve köprü bitmek üzeredir. O zaman 
sabahleyin İstanbuldan bir lira verip 
te otobüse binecek olan bir vatandaş 
hiç sallanıp sarsılmadan rahat bir se -
yahatle saat l 2 de Edirneye varmış o -
lacak, ak~am saat sekize kadar rahat 
rahat gezecek, gece saat l 2 de, birde 
de İstanbuldaki evinde yatağına gir -
~ ve rahat bir uykuya dalmış bulu -
nacaktır. Ve o zaman Edirneyi görme
miş olmak bir mahrumiyetten de fazla 
olarak bedbahtlık sayılabilecektir. 

S. Kesler 

lnegöl avcılar kurumu 
lnegöl (Hususi) - Buradaki Avcı

lar Kurumu faaliyete geçmiştir. Her 
hafta yaptıkları sürek avlarında bir çok 
muzır hayvanatı itlaf etmektedirler. 

İlkmektepte okuyan çocuklar bun
dan böyle aile bilgisini de mektepte 
öğreneceklerdir. Aile bilgisi için ha
zırlanmış olan müfredat programını 
izahatile birlikte yazıyoruz: 

Edn temizliği: Her erkeğin bılme. 
si lüzumlu olan blr bilgidir. Ev eşya
sını birer birer satmak surelile evi 
temize ha\'alc etmek usulleri talebe
ye misallerle anlatılacaktır. 

Çorap tamirı; erkeklerin başları

na örülecek çoraplar. \'e bu çorapla
rın tamiri hakkında mufassal malü
mat verilecektir. 

Sökük dikmek: Çorap söküğii gibi 
biribiri ardınca gelecek eksiklere 
göğüs germe çareleri aile hayatından 
alınmış misallerle gösterilecektir. 

Yama yapmak \•e aile bütçesı: ~a
ima açık kalmaya mahkum o~an a.ıle 
bütçesini Alinin külahını Yelıye gıy: 
dirmek suretile yamamak usullerı 
hakkında tecrübe vazifeleri yaptın -
lacaktll'. 

Yemek listeleri hazırlamak: Bu ye
mek ufak bir formülden ibarettir. 
Talebeye ezberletilen formülü aynen 
koyuyoruz: 

«Pe~ nir c.-kmrk» 
dfazır yemek» 

Çocuk bakımı; Erkek çocuklar bu 
dersten isfüma edilr-1işlerdir. Çünkü 
çocuğa nasıl bakılmak Jbım geldiği
ni kendilerine bakan hfı ba h:rmdan 
a~1eli olnrak ve bütün t~f.errtı.atıle 
öğıenmi~lerdir. 

İIUSET 
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Bir Doktora cevap Beyoğlunun göbeğinde muz 
kahve yetiştiren bahçivan 

Doktorlarımızda laubali muayene ve laubali teşhis, 
masraf kudretsizliği karşısındaki zaruretten mi, 

yoksa itiyattan mı ileri geliyor? 
Yazan: Muhittin B irgen 

B u meseleye dair geçen gün Her 

Gün sütunlarında yazdığım ya -
zınm okuyuculanm arasında ciddi bir 
alaka uyandırmış olduğunu, aldığım bir 
kaç mektuptan anlıyorum. B u mektup
lardan birkaç tanesi yapılan yanlış teş
hiSler neticesinde vukua gelmiş bazı fe
laketli akibetlere ait misallerden ve 
hikayelerden bahsediyor. Ben bunla -
rın birer birer gazete sütunlarına geç
mesi taraftan değilim. Eğer taraftar ol
saydım, kendi bildiğim bir hayli mi -
sali zikredebiiirdirn. Fakat, neye ya -
rar? Doktorlarımızın bazan yaptıklıı.rı 
ağır teşhis hatalarının almanağını yap
makta bir fayda görmüyorum, çünkü 

.bunları herkes biliyor, hatta kendileri 
de. Bunun için, beni müşahedelerile te
yıt için mektup yazmak zahmetim ih -
tiyar etmiş olan okuyucularıma bilhas
sa teşekkür etmekle iktifa eylerım. 

Yalnız aldığım mektup1ar arasında, 

Edirneden yazılnuş olan imzasız bir 
tanesi var ki benim tekrar bu bahse 
gelmeme sebep oldu. Mektup, yazdık
lanını alaka ile o'kumuş ve kendi vic
danı içinde samimi bir mürakabe yap
mış olduğu hissini veren bir doktorun
dur. Kendisi doktor olduğunu söylemi
yor, fakat, ben anlıyorum ki doktor -
dur. 

* Bu doktor okuyucum hülasaten ba
na şöyle söylüyor: cHaklısınız, halk 
ile doktor arasında bir anlaşmamazlık 
ve bilhassa halkta doktora karşı bir ıti
matsıZılık vardır. Fakat, şikayette halk 
haklı olduğu kadar doktor da bu işler
de gösterdiği Iaübalilikten dolayı hak
sız değildir. Bir hastalığı fennin bütün 
vasıtalarını kullanarak teşhis etmek 
masraflıdır. Halkta da bu masrafları ö
deme kudreti yoktur. Bunun için, Sıh -
biye Vekaletinin bu gibi ahvalde halkın 
kolayca ve masrafsızca bu gibi vasıta
lardan istifade etmesini temin eyliye -
cCk teşkilat vücuda getirmesi lazımdır.• 

Benim yazdık'.larımın derin samimi -
liğ'ini anlıyarak bana ayni samimiyetle 
mütal~sını yazmak lfıtfünde bulun -
muş o]an bu doktor okuyucuma da te
şekkürler ederim. Fakat, ben bu man
tığın ihtiva ettiği doğru ve haklı un -
surların vücudunu inkar etmemekle be
raber okuyucumun fikrinde değilim. 
Sebeplerini izah edeyim. 

* 

bir sertlik var. Bir müshil ile temizle -
nirsiniz ve geçer ... Bir şey değil!• dedi, 
ben daha müshili almadan, bir saat 
sonra, mesaneden küçük bir taş yu -
murUadım. Demek, elile bana göster -
diği sertlik, benim hi$edemediğim, o
n un da ancak vehim ve hayal ile bul
duğu bir sertlik idi. İstanbulun iyi bir 
doktoru olan bu zat sadece laübali ha-

* * .. 
1 Mustafa "Muz ve kahve kışın soba isleri diyor.Beni 
çocuklarımı aç bıraktığım günler olmuştur aTTl 
muzlarımı, kahve/erimi sobasız, bırakmamışımdır 

reket etmiş, karışık b~r organizme olan 
insan vücudundaki bir arazın neye de- Benim Bay cMünir,, adında ya§lı bir 
Ialet ettiğini anlamak için zekasının beş dostum vardır. Eğer gümrükçülüğü bı
dakikada verebileceği bir bükme fazla rakıp ta gazeteciliğe başlarsa, meslek
itimat göstermişti. İzmirde, kız karde - daslarımdan çoğunun yandıkları gün
şinin verem olmaması ve olduktan son- dü~. Çünkü İstanbulun köşesinde, bu
ra tedavisi için beş on bin li'ra sarfından cağında öyle antıka yerler, ve öyle an
çekinmez ve buna da muktedir bır ar - tika insan tipleri keşfediyor ki, şaşma
kadaşım vardır ki J...-ardeşinin yeı em ol- rnak elimden gelmiyor. 
duğunu, ancak son devreye gırdikten Nereden buluyor? Nereden duyu • 
sonra anlamış, o zamana kadar doktor - yor? Nereden görüyor? Bilmiyorum. 
lar sıtma teşhisi ü.zeııinden yılrümiış - Fakat her rastladığım zaman hafı • 
lerdir. Esasen Anadolu içindeki doktor- zasının zengin dağarcığında, bir gaze
ların her hastaya bir sıtma teşhisi koy- teciye yarıyacak bir çok cevherler bu
maları da adettir. luyorum. Beni görür görmez koluma 

İkinci derecede şuna kaniim ki, Iaü - giriyor ve ağzını aramama vakit bırak
bali muayene ve I.aübali teşhis. doktor - madan, söylemek için nazlarunıya lü -
larımızda, masraf kudretsizliği karşı - zum görmeden anlatıyor: 

Yez•n.: Naci Sadullah 

sındaki zaruretten ziyade sırf bir itiyat- - Yahu, Fatiht~ bir Bay Süleyman 
tan ileri gelir. Bu itiyadın nasıl teşekkül var. Konuşulacak adam. Mübarek, ü-
etmiş olduğunu bilmiyorum; fakat, öy- şenmeden senelerce uğraşmış, kedi - • Bahçevan Mustafa Yusuf Yayla, T ürkiyede, dünyanın hiç bir yerin~e 
le zannediyorum ki bu, bizim bütün lere nota öK,rretmiş. Şimdi terbiye edil- lunmıyan iki de çiçek keşfetmiş, ve isi mler ini: cSalon yaprağıı., ve cGı 
işlerlıniıxie hakim olan ruhun eseridir: 1 miş tam on iki tane kedisi var. Hay • güzeli• koymuştur. 
Bizde; bir meslek sahibinin yaptığı işi vanlar tempoyla, notayla miyavlıyor
evveıa kendisine, sonra da - eskiden ol lar, mırhyorlar, hırlıyorlar. 
duğu gfüi-mesleğin pirine beğendirmek Başka bir gün, bir evvelkini mutla -
mecburiyetinde olduğunu nnınnıış ol- ka gölgede bırakan bir cevher yumurt
duğunu hiç bir meS!ek sahasında gör - luyor: 
nıedim. Yaptığımız ~i bir yaldı7 suyu- - Azizim, vaktinin müsait bir gü -
na batırıp çıkarmak, sonra da karsı - nünde gel de seni bir yere götüreyim, 
mızdakine ciştc bak, ne güzel'• d~ _ on parmağın ağzında kalmazsa, ıki bı
nı2k maalesef bizim fena adetlerimiz - leğimi tramvay kessin!.. Bir kadınca
cien biridir. Bütün mesele buradadır. ğızın Turgut isminde dört buçuk ya -
Doktorlarımız öyle zan ve bunu sami- şında bir çocuğu var. Nedimin di\: anmı 
IJtİ o1arak, hatta itiraf ta ederler ki e- ezberliyor. 
ğer kendilerine müracaat eden bir has· Dün bir tesadüf, haberlerinin ne de
taya hastalığını anlıyamadıklarını söy- receye kadar hakikate uyduğunu yok -
!erlerse doktorluk1arının şerefı kal _ lamak fırsatını bir türlü bulamad:ğım 
maz; halbuki, bence en büyük şeref Bay Müniri gene ıyoluma çıkardı: 
buradadır. Maalesef, bizim yüz sene - - Bu sefer, dedi, bırakmam yaka -
den fazla bir tarihe malik olan ilmi ta- nı .. . Seni mutlaka Mustafendiye götü
babet müessesemiz, eski Tıbbiye mek- receğim. 
tebi ne yeni Tıp Fakültemiz _9oklorlu _ - Kim bu Mustafendi? Mustafa çiçekleri arasında 
ğun manevi ve ahlaki şerei teliıkkile _ - Gidince görürsün. Eğer peşime anlıyorsunuz ki, bu bir konak sofasın- ı caklarına, bu nimeti iyice işletsele 
rini, halkın ve insanlığın sıhhat men- düştüğüne pişman olursan, beni Mas- dan daha geniş olmıyan bahçeciğin fıkaralar sıcacık ekmekle top oy~ 
faatlerindeki ulviyetle mütenasip ola- kofistana giden topçulardan beter e ! içinde, çiçek dediğimiz nesnenin b ildi- 1!1rdı! .. Ne eksen bitmez bu topril1' 
cak derecede kuvvetle işHyememiştir. Bu sefer ne o benden ayrıldı, ne de ğimiz ve bilmediğimiz bütün çeşitl~ - Alimler, adam öldürecek filet ) e 
Bütün mesele buradadır. Esas itibarile, ben peşini bırakabildim. rini, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün tohum keşfetmiye çalışsalar neıer 
bilmediğimizi bilmek ve bilmediğimizi Karaköyden Taksime çıktık. Eski renklerile bulmak mümkündür. mazlardı. 

Bir kere, doldorlarırnızın hastayı açıkça itiraf etmek, bütün insanlık fa- Majik sinemasının önünden Sıraser - Merakla soruyorum: Bak ben, cahilliğimle kaç çeşit ç 
muayene usullerine hakim olan kuv - zilet.lerinin başında bulunan bir fazi _ vilere kıvrıldık. Meşhur Rum kilise - _ Ziraat mütehassısı mıdır bu Mus- keşfettim. Biraz daha uğraşsam. 
vet, iyi bir teşhisin masrafmdaıı kaç - Iettir. Fakat, doktorluk mesleği, sıhl:ıa t sine kıvrılan sokağa sapmadan, cad - iafendi? tohumu bile bulurum gibi geliyor 
mak fikrinden Heri geldiğine kafiyyen ve hayat meseleleri mevzuu bahsoldu- dede biraz daha yürüdük. Ve sola dü- Bay Münir: na. 
inanmam. Çünkü, ayni doktorların bu ğu zaman ise bunun ehemmiyeti her şen apartımanlardan birine girdik. Fa- _Hayır .•. diyor ... Ziraat mütehas - Ondan sonra ek eke bildiğin 1' J'. 
gibi masrafları ödeme kabiliyeti olan- şeye takaddüm eden bir nishet alır. kat, dairelere çıkan pırıl pırıl mermer sıslığı şöyle dursun, bir iptidai mezu - yetiştir yetiştirebildiğin kadar. ' 
lara karşı tatbik ettikleri usul de aynı- Gönül istiyor ıki Türk tıp ilmi, her şey- merdivenlerden yukarı çıkacağımıza, nu bile değildir .. Fakat çiçekler hak - topraktan çıktığı için hiç çekinrı1 

dır. Mesela, bir gün bir doktor benim den evvel bu sahada yükseh;!n! kapıcı odasına inen çamurlu taş mer - ,kında, hatta billımum nebatat hakkın- harcarsın: Ne anası, ne babası. rıe 
karnımdaki sancıyı muayene ettiği za- O zaman halkın da doktorlarımıza divenlerden aşağı indik. Bay Münir ka- da, her hangi bir üniversitede pro.fe - fusu, ne sayısı, ne anyanı, ne de 
man elile barsak nahiyesinin bir tarafı- daha candan sarılacağında hiç şüphe pıcı odasının aralık kapısından seslen- sörlük eden her hangi bir nebatat aH - nı olur. 
nı göstererek cişte burada paket halinde yoktur. Muhittin Birgen di: minden fazla malfunat sahibidir. 'Ümmi, fakat zeki bahçıvan, P 
=============================~~ -~a~da~Mus~~di? ~~cl~~ru~hlinew~pağ-b~fi~cled~ilegillü~~ 

CÖNÜL İSLERİ 
Bir guvagı 
Kuranlar arasında 
Ahenk olmak lazım! 
MaJatyada oturan bir oku -

yucum, D. D. İ. B. insiyallcrile 
yazdığı bir mek tupta bana yarım 

kalına tehlikesile karşılaşmış bir te
şebbüsten bahsediyor. Söylediği hü
Jfu-aten şu: 

- 93S yılının eylül ayında İstan
bu1dayken bir genç kızla nişanlan
mıştım. Ailem bu nişanlanmayı hoş 
görmedi, iki tarafın seviyesi arasın1 

da fark buldu, nişanın bozulmasını 
istedi, ve nihayet te bana alınabile
cek. başka bir kız gösterdi. Kat'i su
rette reddettim .. 

Bir defa kl7.l istiyordum. Sonrr~ ua 
bu nişanı yapmakta kızın anne ı çok 
amil olmuştu, onu erkek çocuk'arı -
na karşı küçük düşürmekten çek! -
niyordum. 

Fakat b u arada başka bir mesele 
hadıs oldu. Kıza ve ailesine mektup 
yazını~tım, bana: 

- Kızın hüviyet clizdanınn kay-

dedilmiş olan yaşı evlenmesine mü
sait değildir. Tashihi için mahke -
meye müracaat ettik, şeklinde bir ce-
vap vermişlerdi. Sonraki mektup -
!arım cevapsız kaldı ve işte altı ay 
var ki tereddüt içindeyim. 

* Bu okuyucum, nişanlanırken ken· 
di ailesinin fikrini almamakla ha!.a 
etntiştir. Ve şimdi bu hatasının ne -
ticeleri ile karşılaşmaktadır. Kız na
sıldır, bilmiyorum. Belki eve saadet 
getirecek bütün şartları n efsinde 
toplamıştır, belki değildir. Fakat 
toplamış olsa dahi, erkeğin annesi ile 
babası, onu muhakkak bir gasp o -
larak telakki edecekler, ona göre 
muamele yapacaklardır, çünkü bir
leşmede kendilerinin rızası yoktur. 

Ne yapmak lazım? 
Bence or tada kaybolmuş bir şey 

yoktur. Evvela ailenin gönlü alına -
cak, sonra işin gerisini getirmek va
zifesi onlara bırakılacak, kurulan 
yuvada tuzla biberler i olduğu hissi 
kendilel'ine verilecektir. 

TEYZE 

il Yüziinü görmediğim kapıcının sesi zma koyarak, bahçenin nihayetine doğ- - Hoş, anası babası olan insanlıt 
duyuldu: J'U "Seslendi: icabında çekinilmeden harcanıyor 

- Aşağıda! _ Mustafendi! Baksana şu İspanyanın haline? 

Sabrım tükeniyor, ve, dibi görünmi- Az sonra, önünde küçücük köpeği, 
yen bir dehlizin karanlık merdivenle - arkasında çıplak ayaklı küçücük çocu-
rini inen Bay Münire soruyorum: ğile Mustafendi gözüktü. 

- Daha mı aşağıda hocam? Ve gü - Bay Münir güldü: 
lerek ilave ediyorum: - Maiyeti tamam ... Tam takım ge-

- Yoksa bu sefer de yerin yedi kat liyor yani! 
dibini mi keşfettin? Mustafendi, otuz, otuz beşinde ya 

Fakat birden, karanlık deh - var, ya yok: cCanım tabii ya var, ya 
liz ışıkla doluyor ve Bay l\fii - yok!» diyeceksini7" Ne yapayım? Lafm 
nirin açtığı demir kapıdan yemyeşıl gelişi bu. 
bir bahçe görünüyor. Birlıkte çıkıyo - Tarak görmemiş saçları, bir örtü püs-
ruz: külü gibi daracık alnını örtüyor. Ben-

Bir apartımanın, Cihangir yangın zi sarı. Küçük gözleri, iki parmakla i -
yerine doğı u uzanan dört setl:k hah - 1ilmiş gibi çukura gömük. Kılık, klasik 
çesi. bahçıvan kılığı: Kolları sıvalı, yakasız, 

Fakat bahçccle basacak yer bulmak kalın mavi bir mintan. Efendi artığı 
güç. Sık ağaçların aralarında bo~ kalan )amalı bir pantalon. Çıplak ayak, ve 
yerler, küçük, bliyük saksılarla, kon - eski çarık. 
serve, gaz tenekeJerile dolu. Bize bir taraftan bahçes:ini gezdiı i-

Bu boylaıı; okkalı bir kahve Cinca - yor. Bir taraftan bahçeyı eşsiz bir mü
nile, yarım bira fıçısı arasında de• işen zeye çeviren çiçekler hakkında izahat 
:mksılarda \'e tenekelerde, eşlerim gör- veriyor: 
mediğim çiçekler var. - Manolya tohumile karanfil lohu-

Dokuz, on renkli giiller mi istersi _ munu karıştırdım, böyle bir şey çıktı 
niz? Kıpkızıl mano}) a1ar mı ara:sı - me) cl:ı.na! 
nız? Yeşil Hile, mor karanfil, ku şuni Sonra kısaca hayatını anlatıyor: 
sünbül mü görmek istersmız? Hep i - Tam on yedi sencctr uğrnşı:ım bu 
\'ar. i ,le ... Şu toprağı görü~ oı mu un ba -

Bir saksı devirmekten, bir çi~ek ez- l :-.1m? .. Dünvnda bundan ı t;, iik nimet 
mektcn korka korka bir~z do.ai'ıııc a y uKtur ... insanlar birbiı lcrıle uğra!ıa -

günün birinde insanı topraktan ~ 

tirsem bile, İspanyadaki gibi lJOl 
seden harcıyamam! 

- Nasıl başladı sende bu rner9~ 
Bu sual, Mustafendiyi uzun ıl' 

düşündürdü. Sonra: 
- Vallahi bilmem ki, dedi, bB 

işte... Kimisi çiçeğin canlısındnrı 

lanır, kimisi cansızından ... Bizirı'l ı; 
himiz de bunlardan açılmış deme!<· 

Beni bu bahçeden üç gün dışarı 
kar. Sudan alınmış balık gibi ijli'ı 
alimallah ... Bunların kokusu gıdıı 
geliyor bana ... 

On yedi sene evvel, bir İngıliz \J:!
\ranının yanına çırak olmuştum. ..J 

Adamın işleri bozuldu. Bana Y 

veremiyeceğini söyledi. Fakat ~ 
merakı öyle içime işlemişti ki, be 
çalışmıya razı oldum. Fakat ona: 

- Bir şartım var sana, dediın··· fı 
akşam, bana gündelik yerine, bir 
ğin adını, nasıl yetiştirildiğini öW 
ccksin: .. 

Ve günde bir çiçeğe senelerce bt 
va çalıştım onun yanında. 

Oradan ayrılırken de, ondan bif 
rü kataloğ aldım. 

O kataloğları okumak, anlanıııl< 
(Devamı 11 inci sayfada ) 



SON 

Konferanstan Oönüs K , 
Kadın gazete okuyor, kocası 

dinliyordu; sordular: 

S.Jf& 7 

lsviçreli bir polis müfettişinin ifşaab 

Büyük kumarhanelerde 
hile nasıl yapılır? 

.. .. * ----------adın kocasına çıkıştı: 
. / li - Sabahın altısında eve ge· 
• c{~rsun, nerede idin? diye sor
ıdı taugum zaman da: Konferans -

Ydım diyorsun .. 

- Kocan okumak bilmez mi? 

- Bilir. 
- Öyle ise niye sen okuyor-

6un da o din1iyor? 

Rakibin iskambillerini gösteren aynalar 75 iskambili iatenilen 
şekilde karqtırmak için avuca yerleştirilen ıJet 200 hileli zarlar 
80 , rulet bilyesini arzu edilen numaraya ~bet ettiren 

makine 400 dolara 1 

rtıV ko - Vallah billah karıcığım 
ha nferansta idim. Hem kaba -

,, I '.\• t bende değil! Konferansı •• 
1...-1 keren kekeme idi. Bu yüzden 

d?nferans altıya kadar bitme-

- İkimizin de gözleri bo -
zuktur. Gözlük te pahalı.. An
cak bir tane alabildik. Onu da 
ben takıyorum. 

er 

jl 
' o! 

jf 

ı. • •• 
* * * Eczanede 

AZ DEÖİL 
Diyeceğim var dinle, Bir kumarhane 

Gu
··zel bak bana, bana. İsvi b. ah ı~'· l . çre ır seyy mem t:Keti olduğu ruturlar. Şu karşıda gördüğün şişman 

Ne botıun hele, hele.. içın gelen zengin ecnebilerin kumar oy adam yok mu, Montekarloda kumar 
Bakıtın cana, cana.. namalanna müsaade edilir. Dünyanın masalannı çatlatmış. Şu simokinli de • 

her tarafında kumar ilen geçinen in - likanlı Amerikada bir gecede 15 O bin 
Gözlerim gene daldı; sanlara tesadiif edilir ve dünyanın her dolar kazanmış, sonra Arjantinde ken-
Gönlüın gönlünde kaldı. tar~fında da zabıta bu nevi adamları disini bir tongaya d~ürmüşler, parala-
Yanakların al aldı, takıp eder. rını elinden almışlar. 
Seyrettim yana, yana.. Kumarbazlar tuhaf bir haleti ruhiye Ben sordum: 

taşırlar. Kumar borçlarını d('rhal ve- B ı h" 

Kız seni seviyorum; - Kocamm öldüğü gün bütün saç· rirler. Kendilerine mahsus bi~ nnmus· - ~ ~r ı_le yapıyorlar mı dedim. 
1 d 

- Bırbırlerıne pek sökmediği için 

O benimdir, diyorum.. lanmı yoldum.. arı var ır. tecrüb t · 
;: kollanmı boynun- bir ger- - Ben onu da yapamadım yn, sa- Kumarbazlar iki nevidir Bir kısmı e e mıyorlar, fakat maazallah a-
""'nhk gı"bı' sarmak ıs' t-...:"". Sevilmek istiyorum. ihtiras ve zevklerini tatmın' etmek ı"çı·n ralar.ın~ ?ir yabancı düşerse .... Bak sa-
- koUanııımı ycrin•j,j; dizi inci AJ. değil; kana, kana •• * * ~· henüz ondüle yaplımuşltm oynarlar, bunlar zengin tüccarkr, para ~:şt: ılan getir~yi:;' de g~. Biraz do-
~ha iyi olmaz JJ11? - sahibi insanlardır. Diğer kısmı da bu .. . a~ sonra e ın. e ~ya ~t prospek-

l 
Yırttı işin profesyonelidir. İktısadi buhran t.oslerın~ andıran bır rısale ıle geldi. O 

Uhaf şey . . ku, dedı. Neler yazıyor A Ressam çirkin bir beşerıyete bu: çok fenalıklar yaptığı · 
ll •eıni avcı, nişan kadının resmini yap. gibi, havadan para kaunmak fikrini de •Talih oyunlarile hayatlarını kau • 
.. ~ı.. Tetiği çekti.. mıştı. Arkadaşları - telkin etmiştir. nan insanlar, bizim mamulil.tımızı mu-
:'.'~ek koştu, köpek na kadını gösterdi : Şimdi kumar büyük gazinolardan hakkak surette tetkik etmelidirler, is-
~1:r1 dönd·· A emi 

1 
~~=~~] _Ben bu kadının mahalle aralarına, yüksek apartıman- kambil veya diğer oyunları yüzde yüz 

'• u. c ., bir resmini yapmış- lnnn kuytu köşelerine geçmiı;'ir. kazanmak isterseniz adresimize müra • 
'ö cı kendi kendine r-r--.:~ ııtım. I~vi~rede uzun müddet çalışnıış olnn caat ederek talihi kendinize çevirecek 
Yl~ndi : eskı hır zabıta memuru bu nevi kı.ımar- aletlerin resimlerinin hizasında bull1• 
- Tuh - Kendisine ben- bazlar hakkındaki mütalealarını bir nan. fiatların bedellerini gönderıniz .. ._ 

hı!d af şey, bir zeıniı; miydi ? gazetede neşretmiştir. Monz ismindeki Bız fintlan beraber okuduk. 

ırcına nic:an alı- Z 
hı ~ - Hem pek çok, bu memur hatıratını ş.öyle nakletmek· ar oyunlannda manyetikli zarlar 

\ruruın, bir karga li~~~:!l:il 151~:!!:~.:..::.::..-::.:..!o....~!!iillı~~ resmi görür gör - tedir: 60 dolar, masaların altına konan mik-
. l'Uluyor, köpeğim ~ mez.. (!Kumar tıpkı, morfin, kokain, siga- natisler. i 20 dolar. Karşıdaki rakibin is-

~ . tı~~~~~ Ilı ı:or. Bir sümük- _ Günlük yumurta, dıye sa yo - Ne yaptı ? ra gibi bir iptillidır. Ona bir kere tu - kambillerini gösteren aynalar 75 do-
. böcek bulup geli- murta mı? ___ , • yumurtlam•d•r ki? - Hemen yırttı. !ulan kendisini kolay kolay kurtara • lar, dışandan gözükmiyen yüzüklü ay-

~tt .. ~=====~=,.;-=.~T!a~b~ii!..' !ta~fllkla~~r:_,!ICQa~~en~=-===== .. =-====~~,..,_....,. ....... -~;:::;:;;,;.;~~====- maz. Kumarın fenalığı hakkında size nalar 4 dolar. ... ::::~=-"'7'~---:---1""!'!"'::1 Yanıldınız . klfisik malfımat verecek değilim. An - İşaretli iskambiller 80 dolar. iskam-
cak bir polis hafiyesi sıfatile kumar - billeri istediğiniz gibi karıştırmak için 
bazıların aralarında geçirdiğim günle- avuca sığacak alet 200 dolar. Rolet bil
rin hatıralarını nakledeceğim. yesini istediğiniz numaraya isabet et-Malılar 

Çıplak kadın resimleri yapan res -
•aın söyledi: 
lı - Çıplak kadın resmi yapmamın baş: 

ca sebebi şudur: Giyimli kadın resz:ıı 
~aı>saın az zamanda giydiği elbisenın 
iOdası geçecek.. Elbisenin moda~ı ge
ç ilce tabii benim yaptığım resnun de 
~~ı geçmiş olacak.. Çıplak kadın 
esntınde ~şte bu mahzur yok 

* * * _Beni sevdiğine nasıl inanayJm:'. 
Zarar TOll _inan sevgilim, bak yanından 

~rkek kadının peşine takıldı. ' bir dakika bile aynlıyo~~~ 
:- Ba~aı sizinle beraber gelebilir ı trııyiın? l Güzel Fıkralar 
- Fakat bay ben evliyim.. 

ita - Zarar yok bayan, ben hiç kıs Az&J8D GIDl8r 
nç değilimdir. Ayyaşlar konuştular; :::.::~.ı:.------

_ İçki insanın günlerini azaltırmış. 
_ Doğru bir söz: ~ _b_ir ~n içme· 

ıniştiın. Gün bir türlu bıtıp tuk.enmek 

bilmedi. • • • ... .,. 
Balayı seyahatinden dönen dostuma 

sordum: 
- Bu seyahatte en çok gözüne çar-

pan nedir? 
- Karıının yumruklarL 

• • • 
ıorçtu BartalDI 

Dalgın ev sahibi ziyafette elini bir 
bardağa götürdü; bardai:,rı kaldırd\: 

- Şimdi, dedi, şarabımı misafirle • 
rimin şerefine içiyorum. 

Bardağı ağzına dokundururken ya _ 
nındaki bardağı elinden aldı: 

- Affedersiniz, yanıldınız, o bardak 
sizinki değil, benimki! 

• • • 
çııt Girmek 

Tek gözlü rakı içiyordu: 
_ Niye içmiyorsun? 
Diye sordular, cevap verdi: 
- Tek göllüyüm, ~kı. içrnel..iem çift 

gözlüler gibi her şeyı çıft göremiyo -
rum da .. 

_ Gırtlağına kadar borçlu olduğun 
halde, sıkılmadan gelip kızımı istiyor-

- " - 1 söı ,_ ~gnmdan bir tek ya an 
'l•!ltnaz. 

- Tevekkeli değil hep kendiniz· 
elen k ' onuşuyorsunUZ.· 

sun.. 
_ Ne yapayım bay, alacaklılanmı a-

ramızda hiç bir münasebet yokken .size 

gönderemezdim yal 

- Merbabı, diyorum, ötesini lıcp 
· o söylüyor. 

Ziirihte dar bir sokağın içinde bulu- tirmek için avuç içinde bulunan ufak 
nan bir apartımanın üst katında ku - bir makine 400 dolar. 
marhane tesis edilmiş olduğunu haber Tekmil takımın da fiatı iskontosu ya-
aldım, derhal uzun senelerin tecrübeli pıldıktan sonra l 200 dolar ... 
bir kumarbazı gibi arkadaş peyda et - Ben bu yazıları okuyup ta hayretle 
tik ve içeri girdik. Evvela içeri girmek bakarken, garson güldü. 
büyük merasime tabi... Kapıda bır kaç 
tane parola vermeden salona dahil o- - Manmafih, dedi, bu heriflerin hiç 
ıamıyorsunuz ... Büyükçe bir odaya üç biri bu iılctleri kullanmak ihtiyacını 
tane masa koymuşlar, diğer odaların hiss.etmiyor~ar, .o ~adar al~ışlar kı A· 
birini büfeye kalbetmişlcr, Amerikan ı~.tsız, mak~nesız ınsan bogmasını pek 
barı tertibi yerler yapmışlar, kumar - ,guzel becerıyorlar. 
bnzların arasına dekolte elbiseli kadın- -----------

Türk kağıdile 
basılan tarih 

lar da karışmış ... Biz de onların arası
na oturduk, kenarda bir yerde sarışın 
bir delikanlı cebinden gizlice çıkardı
ğı bir şişeden biraz kokain çekti. Saat 
1 O a geliyordu, içeriden esmer bir a
dam zar oyununa partoner arıyorum, 

dedi. 
Genç bir kadın yanındaki erkekten 

izin istedi, biraz pazarlık ettiler. Erkek 
nihayet razı oldu, kadın da içPri geçti. 
Biraz sonra masaların etrafınrla çeşit 
çeşit adan"\\ar /toplanmıştı. Masalnrın 
,üzeıine kadar inen lambalar, odanın ya
rısını aydınlatıyordu. Hiç kimst ağzı
;nı açmıyor, sessiz sessiz, oynuyo:du. 

Yüzlere bir ciddiyet gelmişti, şakak
lardan damarlar fırlıyor ... Arasırn ah
lar, oflar duyuluyordu . 

Koridora ufak bir masa sıkıştırmış· 
lardı. Üzerinde gizli kumarhanelerin 
adreslerini muhtevi olan ilan kağıtları 
vardı. 

Ben kumarhanede hizmet eden gar
sonla ahbap o1muşlum. 

- Buraya ilk defa geliyorsan sakın 
oyuna oturma, dedi, adamın kanım ku· 

İlk mekteplerin beşinci sınıflarında 
okutulmakta olan beşinci sınıf tarih ki
tabı Türk tarih cemiyetinin yeni araş
tırmalarına göre tadıl edilmiş. nefıs bir 
kapak içinde bastırılarak satışa çıka
rılmıştır. Eserin başında, eski medenı -
yeller, ve bu medeniyetlerin tarıhten 
evvelki yayılışları hülfısa edildikten 
sonra eski, orta ve yeni çağlara geçıl
miştir. Bilhassa Asyadaki büyük göç bü 
tün hatları He gösterilmis, bu göçten 
sonra doğan milletler, Selçuki İmpara-
torluğu, Osmanlı İmparatorluğu, bu -
yük harp ve İstiklal savaşı en drığru 
ka\ naklardan alınan malumatla izah e
dıl~iştir. Çok temiz olan kitaba bırçok 
güzel haritalar, grafikler ve inkılabı -
mıza ait alakalı resimler ıl:ı\ e cdılınış-

tır. 
Bu kitabın en başlıca husu iyclı 'l'ürk 

kağıdile bn::;ılmı~ hır kitap olma ıdır. 
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Oktay Genç bir İngiliz 

Lordu 
sinemacı oldu 

* • * ------~~---ı 
1 

C engizin oğlu bir gün hazinesini gezmış, yirmi bin kese altını 1 
oldu ğunu görmüştü. Biraz sonra tellillar şehrin ıokaklarında 1 

1 bağırıyorlar~ "Kimin paraya ihtiyacı varsa gelsin 1,, 
Sinemanın cazibesine kapılan ı-:ı 

lana... İngilterenin en es<ki ve en 
airelerinden birine mensup olan V 
dö Varvik ecdadından kalma mun 
§atosunu yüzüstü bırakarak (f! 

vud) a gitmeğe ve orada sinemn · 
yatına atılmağa karar ,·ermiştir. 
yakışıklı bir delikanlı olan bu h 
V~er ve Metro Goldvin Mayer k 
panyalarının kendisine yapını~ o1d 
teklifleri tetkik eyledikten sonrfi. 
son kurnpanvaya dahil olmağa k 
vermiştir. 

-1-

Cengiz Karakurumdan bütün Asya -
ya yayılan ordularile geçtiği yolları kı
zıla boyamıştı. 

Sert, yılmaz ve kaba bir adamdı. 
Fakat onun bir oğlu vardı ki babası -

nın tersine olarak çok iyi kalpli, cö
mert ve adildi. Sanki babasının eksik
lerini de tamamlıyordu. 

Bunun adı Oktaydı ve 1228 de ha -
kan olarak 1241 de öldti. 

Onun cömertlik ve iyiliğine dait' hi
kayeleri hala Orüı Asyada dilden dıle 
gezer. İşte bir kaç tanesi: 

* Oktay şarap içmesini severdi VP eğ

lenceye dü~kündü. Bir gün gene böyle 
bir zamanında fakir bir adam ona bir 
Acem takkesi getirdi. Hakanın hoşuna 
gitti. Kendi kendine: 

- Takkesiz bir adam bana takke he
diye ediyor. Halbuki benim hesapsız 
hazinelerim var. 

Diyerek saray nazırına emretti: 
- Bu adama iki yüz kese altın veri-

niz! 
Saray nazırı afalladı. Hakan: 
- Ne duruyorsun? 
Diye çıkıştı. 
Saray nazırı: 
- Sarhoşlukla öylüyor. Böyle şey 

olur mu? 
Dedi ve herifi savdı. 
Fakir adam ertesi gün geldi ve: 
- Hediyenizi vermediler. 
Dedi. 
:)ktay saray nazırına kızdı: 
- Üç yüz kese ver. 
Saray nazırı gene veımedi. Fakir a

dam her geldikçe hakan, dört yüz, beş 
yüz, altı yüz kese verilmesini emrettı. 
Ve saray nazırına şunları söyledi: 

- Bu dünyada kalan yalnız iyiliktir. 
Sen benim iyilik yapmama engel olu -
yorsun. Bunun için düşmanımsın! 

Ve cezalandırdı. 

* 

Billur sesli gilzel yıldt7.: Gras Moorun zarif bir pozu .. 

Holivudda kıyametler kopuyor ... 
Sinema yıldızlarında artistlikten 

eser yok mu ? ••• 
Holivudda bir kıyamettir kopuyor ... ,tadır. 
Amerikanın en büyük dram muhar· Artistler, rejisörler, prodektÖ!'ler, 

rirlerinden Sidney Hovard geçenlerde hep yıldızları müdafaaya koyulmuşlar
Holivuödaki sinema yıldızları hakkın· dır. 

larm ümitlerini kırmamalıyım. da yazmış olduğu bir makalede şu fikri Broadway şehrincJe büyük tiyatro -* müdafaa eylemiştir: larda rejisörlük yapmış olan ve halen 
Oktay bir gün şehirde geziyordu. Yol «- Con Kravfordları, Greta Garbo- Holivudda Paramunt stüdyolarında 

üstünde bir ihtiyar gördü. Kılığından lan ve diğer büyük sinema yıldızlarını cdram» profesörlüğü yapan Mis Filis 
bu adamın yabancı olduğu anlaşıhyor • tiyatro sahnelerine çıkaracak olm· isek Lauton; bu fikri ortaya atan Sidney 
du. Herkese karşı olduğu gibi onun da bunlar ancak ikinci derece artistliği ya- Hovarda şu cevabı vermiştir: 
hatırını sordu ve Bağdadlı olduğunu, pabilirler.. cSinema yıldızlarının tiyatro sahne • 

Kendisine şimdilik ayda 200 irıM 
lirası verilecektir. Masrafları kun P' 
ya tarafından deruhte edilmek iı7 

maiyetine bir katip ile bir uşak ' 
miştir. 

Kendisıle görüşen İngiliz gaıet 
cilerine (lord) parasız kaldığından 
layı bu kararı vermiş olduğunu ,.e 
ra kazandıktan sonra yeniden meıt 
ketine ve şatosuna avdet eyliyccrM 
bildirmiştir. 
--··· .. -••••M•••aeaaea•eaaa•aaaaaaaaa•••••-•••••;' 

evlendirilecek on kızı bulunduğunu Holivudda öyle belli başlı büyük ve lerinde beceremiyeceklerini söylemek- , 
öğrendi. Sordu: hakiki bir artist yoktur. Bunu böyle le Sidney Hovard büyük bir yanlışlık 

- Halifen niçin sana para vermiyor? bilmeli! .. Bu hakikati de öylece kabul yapmıştır. Mumaileyh şunu nazarı dik-
- Ne zaman de,rdimi anlattıysam kate almalı ki sinema yıldızları tiyat-

bana yalnız on altın verdi. Halbuki bu eylemeli! .. » ro san'atkarları değildirler .. 
para çabuk bitiyor. Bu yazı Holivudu birbirine katmış - Ressamlan nazarı dikkate alalım: 

Oh-tay saray nazırına emretti: tır. Her taraftan protestolar yağmak • Yağlı boyada üstat olan bir ressam 
- Bu adama bin kese güınüş para ............................................................. akuarcl veya karakalem resimler yapa-

veriniz! Hausi Kuotek 
- Eline bir kağıt verelim de Çinden 

alsın. 

- Olmaz. Şimdi vereceksiniz. 
ihtiyar, ellerini oğuşturdu: 
- Ben bu kadar parayı nasıl götü -

rürüm? 
- İki de at versinler. 
- Bağdad uzak yerdir. Yollarda ö -

li.irsem kızlarım bu ihsanınızdan mah
rum kalırlar. 

Yanına on tane de asker versinler. 
İhtiyar adam yolda öldü. Askerler ha

ber verdiler. Oktay emretti: 
- Paraları Bağdada götürün ve kız

laı ına verin. 

* Bir gün birisi Oktay'a gelmiş: 
- Bir iş tutacağım, fakat sermayem 

yok. 
. Demiş, ondan para almıştı. 

Bunu duyan başkaları da gelrniye 
başladılar. 

İçlerinden birisi daha açıkgöı çıktı . 
Hakana gitti: 

- İşlerim bozuldu. Düzeltmek için 
beş yüz kese altın lazım. Ödünç olarak 
veriniz! 

Dedi. 

Resmini koyduğumuz Hausi Kuo -
tek bu sene birdenbire parJıyan bir Al
man yıldızıdır. 

Çok sevimli ve fevkalade bir san'at 
kudretine malik bulunan bu güzel yıl
dız çevirmiş olduğu son filimlerde çok 

Hakan bu parayı verdi. muvaffak olmuştur. 

maz ... 
Sinema san'atkfırmın tiyatro sahne

sine çıkınca şaşkına döneceğini kabul 
edelim ... Fakat şunu da itiraf etmek 
lazımdır ki tiyatro san'atkarını da stüd- S . Heuı· 
yoların sahnesine çıkarır isek o da ~aş- an Ja 
kınlığa uğrar... Buzlar Perisi adıla tanılan S, 11 

Mesela Karol Lombar ve Fred Mak fieui eskiden sadece bir patipaj yı d 
Murey gibi snn'atkarlar sinemada çok ,idi. Şimdi hem patinaj, hem de ... j 
muvaffak oluyorlar... Halbuki bunlar ma yıldızı oldu. Çevirdiğl fllimlc'f!. 
tiyatroculukta tamamen bibehredirler.. gösterdiği \'arlık onun filim r;an'at rıL 
Şimdi bunları cehalet ile mi itham et • patinajdakinden daha ileri gidecc ~ 
meli ... • isbat etti. Bi!' çok filim _kumpan~< l• 

Bu fikirlerin lehinde ve aleyhinde bir kendisine mliracaat ed~rek yeni fili 
çok yazılar yazılmaktadır. Bakalım kim ler çevirmek için iyi şartlarla an,., 
kazanacak?.. etmek istediklerim bild.nni~lt?rdır 

=-

Bir gün hazinesine girdi. 
kese altın olduğunu gördü: 

Tüccar bir ay kadar sonra gene gel- En güzel filmi olan cİnkonjito» fil • 
Yirmı bjn di: 

mın. ı' bu sene I'staı1bulda go"receg-ı'z Joe - E. Bro'",..et June FracHs al· ı;:ın kolayın filminde-

- Bu paralar benim, niye yarar? Bir 
de saklamak zahmeti vnr. 

Dedi. 
Şehre tellallar çıkardı: 
- Kimin paraya ihtiyacı varsa gd -

sin! 
Diye bağırttı. 
Paraları halka dağıttı. 

* Oktayın cömertliği biitün Asyaya ya-
yılmıştı. Mallarını satamıyan tacırler 
onun sarayına koşuyorlardı. Hakan bu 
malları toptan satın alıyordu. Tacirler 
de yüksek fiat söylüyorlardı. Buna 
rağmen pazarlık etmiyordu. Saray a -
damları ona: 

- Çok pahalı .... Çarşıda bundan da
ha ucuzdur. 

Dedıkleri zaman hakan şu ce\'ahı 
vermişti: 

- O kadar uzak yerlerden 'buraya 
pahalı satmak ümidilP geliyorlar. On • 

- Sermayeyi batırdım. Beş yüz kese sıc:======-======::::ı:ıı=·==-=:z:c-=======:::ıı::"'= .. ::::::ııo:s=-.===ıı::::~=========::::::ıı-=-==d 
daha veriı1. Borcum bin olsun. * 

- Verilsin! 
Verdiler ve gitti. Fakat herif ertesi 

sene gene göründü. Üstübaşı yırtık ve 
dağınıktı: 

- Gene batırdım. 
Oktay hiç düşünmeden saray nazı -

rına döndii: 
- Beş yüz kese daha veriniz! 
Diye emretti. 
Saray nazırı: 
- Hakanım, bu adam madrabazın 

biridir. Paraları yiyor ve tekrar gelip 
istiyor. Sizi aldatıyor. 

Dedi. • 
- Yiyorsa ne yapalım? Kabahat mı 

etmiştir? Gene benim tebaama vere -
rek harcamıştır. Tebaamın parası ise 
benim kasamda demektir. Bu adama 
beş yüz kese daha verin ve artık biraz 
tutumlu olmasını snyleviniz!.. 

Turan Can Anny Ondra Donogo T<1nga filminin bir sahnesindt> ... 

ispanyada 
Harp 11ahnelerinde 
Kaç si11emacı var? .. · 
İspanyada devam edip duran li ıı 

facia, sinemacıları çok yakından ,ıJiı 
kadar eylemektedir. Oralarda ccn 
eden muharebeleri filme çekmek ç 
bir ço'k operatörler çalışıp durm.ıht 
dırlaı·. Balen filim çekmekle uğı' 

4 Alman, 3 İngiliz, 2 Fran ız sin il 

cısı \'ardır. Bunlardan maada 
kumpanyasının beş opeı atörü \' 
(Paramount) un 2 operatoıü \", d 
Bunlar ara ında en zi) ade tema) • 
den (Foks) un operatörlerıdir. Içh ı 11 

den biı i a.ğır bir surette yaı alanı1 ;;t 

bile! 
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Birinciteşrin -- -

• • 
•• 

yn
i tonilatoda Gneisenau zırhlılarile daha fazla kuvvetlenecek 

h ·n]ıoıst ve gene a . .. " .. 
p~ '"'tr..-..ıa 26 ooo t.onluk Sc aı .. takbel Alman filosundan bır aorunuş ,,,_ ......... , , olan mus 

. . d tP<:hir edilen fotoğı-aflardan ciki kız kardeş» 
tuz birinci fotoğraf sergısın e -"' . ı· ·n açtıg" ı o . Fransa totoğraf çılar cemıye ını ve cihbyar:t 

• .. .. . pa ri~ bors~sının görünüşü 
·· ·· ""ldÜ•'ll ·;un Frangın dm;uru b 

frakta Araplar tarafından yakılan 
bir petrol kuyusu 

Filistinde kızlar ziraatçilikten 
ho~lanırlar 

Sayfa 9 

Mahalle kahvesinde bir saat 
----~~--~~~~~~~~~~~~~-

Kahveler zincir kıran ve 
kılıç yutanların 

muhasarası altıııda ! 
Kahveci dert yanıyor: "Herifleri def edeyim diyorum, 

yüregim dayaıımıyor, bıraksam parsacı 
korkusundan müşterisiz kalacağım!,, 

Barbar bağırıyor. 
- Baylar, bir dakika bendenizi din

leyin. Ne sihirdir ne keramet, el çabuk
luğu marifet. Amerikaya, Afrikaya, 
Hindistana, Çini Maçine gitseniz, böy
le bir marifet göremezsiniz. Ben bu il
mi devlet, millet sayesinde, alnımın te
rile öğrendim. 

Herkes meşguliyetini bıraktı. Sa • 
bahtanberi tavla oynadıkları, masa -
nın kenarına dizilmiş küçük lokum ta
baklarından belli olan iki delikanlı bi
le gürültülü oyunlarını bir an kestiler. 

Mermer masalarda şakır şakır şak· 
lıyan isknmbil kağıtları durdu. 

Mahalleli orta yerde, etrafına bakı
narak uyandırdığı alakanın derece ini 

"' kestirmeğe çalışan pehlivan yapılı de
likanlı ile, elinde tuttuğu zincire bakı

yor. 
- Baylar, işte elimde bir zincir tu

tuyorum. Bu zinciri içinizden kimi mii
nasib görürseniz gelsin, bileklerime di
lediği gibi dolaşın. Düğün iistüne dii
ğüm atsın. Ben kurtulacağım. Ellerimi 

kurtaracağım. 
Bu hüneri bana öğreten rahmetli 

ustam yirmi sene Avrupaya parmak 
ısırtmıştlr. Şimdi siz benim sozumc 
belki inanmazsınız. Tecrübesi bedava. 
iste zincir, işte hezarifen Ahmet. Bu-

süm. Zincir şangır, şungur yere dü • 
şerken, çöziilmüş ellerini hnvadd ul
lıyor. 

Başta hacı baba olmak üzere biitün 
ihtiyarlar hayran: 

- Aşkolsun. 
- Prava. 
- Aferin delikanlı, hünertn(' pes 

doğrusu. 

Bazısı da, fikir beyan ediyor: 
- Yahu, erenler, bu da kasknrıko 

değil ya, düpedüz zorbazu oyunu 
- Hiç zannetmem, bir çıkar yolu 

vardır dbct. 
- Zanrnne, mirim, zamane. 
- Orası doğru. 

Hüneri, dünyaya de tan delik.rnlı • 
şimdi mahcub biç boyun bükii lr ma-
saların arasında dolaşıyor. Yaptıgı m<l
rifetin parsasını topluyor. 

Bu, yarım saattenberi topl,ın.ın ii -
çüncü parsa. llkönce iki kadın ç<1lgıcı 
gelmi ti. Gayet kötü bir çalgı \ t' ra:> et 
berhad bir sesle, bir takım lun, 1 ,. o
kuyup para toplamıtılardı. Ark.ılnrın· 
dan, bir elini burnuna dayıyarnk, .ıc<l· 
ip sesler çıkaran, tiirlü hayvnn t. klid
leri yapnn ve son numara olarak hc- • 
linden çektiği eski bir kılıcı gonınu 
kırpmadan, kabzasına kadar ağnna o 
kan bir adam sökün etmİ!:ti. Bu mıcırli 

' . 
yurun. de üçüncü. 

Gençler, böyle şeylere pek ehemmi- Kahveci ile konuşuyoruz : 
yet vermiyorlar. Fakat dikkat ettim, - V, llnhi, biz de, müşteriler dr h P 
:ihtiyarlar dehşetli meraklandılar. Kö- bıktık anın, neylersiniz, <'kmek p rcı ı 
~ede oturan Mısırçarşılı Haci efendi, me eles:. Haydi defcdeyim, .) tire •m 

mahallenin uçarılnrından birine es- dayanmaz. Böyle bac;ı bos hır.ık~ mı, 
lendi : nerdeyse, kahveler, par acılar korku • 

- Raşit eYladım, kalk kendini gös- sundan miişterisiz kal.\cak. 

ter. Baksana, meydan okuyor. * 
Rnşid kalktı. Zinciri toparladı. O - Yanıbasımda altı kol iskambıl, n 

1 k li nun da bu işe, bayağı içerlediği belli. sert safhasına gelmiş. Se er Y u 
Hem düğümlüyor, hem söyleniyor: vor. Altı kol iskambile son dcrt>le <' • 

Atma, anam babam, din hemmiyct \eren bir u ta, demınden • 
kardeşiyiz. Sen o numaraları Aksaray beri koz çckmiyen çıraklarına cıkısı 
kahvesinde gösterirsin, Karagümrükte yor: 
yutturursun. Bize hiç uğradın mı) Bu- - Knr:;;nnda oturmuş. d~rup dın 
raya Tiryaki çarşısı derler. Biz adamı lenmeden, yok işareti verıj or unuz. 
yedi dereden susuz getiririz. Al bir dii- Ne uğursuz adamlarmışsınız yahu. 
ğüm daha . Öteki tarnfın ustası, işin .alay ınd.ı:. 

Raşit, kendisine o kadar güveniyor _ Biz sanki koz mu çekıyoru7. Bır 
ki nerdeyse üç diiğünden sonra: beykoz. bir ikili, bir dağlı, bir kız, bir 

- Haydi, göster kendini, diyecek. de oğlau ile onlu. 
1 1 k ko~ mu k.ıldı 

Fakat Çarşılı hacı baba ihtiyatkar a - - Da lcl ne o acı·• 
dam: gerid ? ·· . . . w • • 

- Bir düğiim daha at. Ama, şö\ le,, - Flb ttc. yedılıyı be~enmı ~u 
kördüğüm olsun, dedi. sun? D mın cekmt- t>ydın k P t 

0 
a· 

Kimse zincirin kördüğüm olamı- caktın. l 
• f k w·ı 7· . hl' 1 E f .. l'. ··yorlar Hıdd t ı u -yacd~ının ar ·ında deRt . ıncır pe ı- .tr,1 t..ın gu uşu · 

vanı da işinin ehli. Zor, i{ı ga:peı cır· ta. cevapt n aciz, çıraklara ' r\ l'
1 ın 

fediyor, geriliyor. yiizünü kızartı\ or oku) or: 
Derin derin. sık sık soluyor. Ve birclrn- Ceııe mi bo . H Y Albh lı l nı 

k b., · er 
bire iki biikliim olan vücu<liinü dni:"• • , <'rsin. \' ·ı is aın uını, v · 

1 'ı, .... d ff b' t'-· K.T. ru llu. uzıın e, muza er ır eocıı • 



10 Sayfa 

Spor yapacağımıza 
Vaktimizi çene 
Çalmakla geçiriyoruz 

On birinci Berlin olimpiyadı büyük ve gürültülü hareketlerden sonra ta
rihe karıştı. Bizi aiakadar eden muhtelif müsabaklara giren oyuncula

rımızın bir kısmı Berlin olimpiyadından döndükten sonra Sovyet Rus~·aya 
gittiler. Her yerde ve her zaman olduğu gibi gür~ilerimiz, Berlinde umdu
ğumuzdan fazla bir muvaffakıyet gösterdikten sonra Sovyet Rusyada da ha
tırı sayılır işler gördüler. Sovyet Rusyada eskrimciler de muvaffakıyet kıza-

nanlar sırasında yer aldılar. Memleketin gözü gibi sevdiği ve onlara herkes
ten fazla belbağladığı futbolcülerimize gelince, onlar Berlinden pek fazla is
tifade edememiş veyahut seyahat dolayısile fazlaca yorgun düşmüş olacaklar 
ki So,·yet Rusyada yapılan maçlarda bozguna uğrar bir şekilde ~ğlılbiyet
ten mağlubiyete düştüler. 

Olan oldu ve sporcularımız Berline, Sovyet Rusyaya ve nihayet Atinaya ka
dar gıttikten sonra memlekete döndüler. Yeni spor mevsimi de başladı. Spor 
.şubelerinin faaliyet programlarına intizar edilmeye başlandı. Fakat futbolde 
derhal bir ihtilaf görülerek mesaiyi felce uğrattı. İstanbul lik maçları başla
yacağı şu sırada ortaya çıkan lik taksimatı ihtilafı zannedildiği kadar kolay 
halledilir, basit bir iş değildir. Biz hala şekil üzerinde çekişmeden yakamızı 
kurtaramamış bir haldeyiz. Memleketle sporu sevenler olimpiyatlardan bü -
yük bir görgü ile dönmüş ve ciddi istifadeler etmiş olan sporcularımızın bu
g'ünkü kudretlerini göstermelerini bekliyorlar. 

Halbuki her sene yeni bir dert yakamıza yapışıyor ve bizi akıntıya sürük
leyip götürüyor. 

İstanbul lik maçları memleket sporunun nazımı gibi her zaman ortalı.~ı 
veh"eleye veren bir hareket olmaktan pir türlü kurtulamıyor. İş başına gelen 
her baş dilediği şekli tatbika kalkar, herkes biribirinin kurduğunu yıkarsa, 
eldcncle devredilen futbolümilz, bize galibiyet temin edeceğine elbette bır 
gün Amsterdamda yedi, bir gün de Sovyet Rusyada dokuz gol ile bizi mağlfı-
biyete sevkeden oyuncular yetiştiri.c. Hakiki spor yapılan memleketlerde li.k 
maçlarının yarıya geldiğini, bizde de bütün görgü, tecrübe ve bilgilere (!) 
rağmen laf ve güzafla vakit geçirildiğini görünce üzülmemek elden gelmiyor. 

Ömer Besim 

Cumhuriyet Bayramında 
güreş müsabakaları 

tertip edilecek 

Eminönü Halkevi tarafından büyük 
I 

mükafatlı yağlı ve serbest güreş müsa-
bakaları tertip olunmuştur. Bu müsa -
bakaları kazanacak pehlivan 1000 lira 
alacaktır ki, bu, memleketimizde son 
senelerde yapılmış güreş müsabakala
rında verilmiş olan bütün ikramiyeler
den fazladır. 
Müsabakaların programı yapılmış, ve 

iştirak etmek üzere isimlerini yazdır -
mı~ olan pehlivanlar Anadoludan gel -
meye başlamışlardır. 

Müs:ıbakalar, bu ayın yirmi dokuzun 
da Taksim Stadyomunda başlayacaktır. 
İlk güreş, Amerikan usulü serbest ola
rak yapılacaktır. O gün evvela Tekir -
dağlı Hüseyinle Dinarlı Mehmet peh
lh•an!ar tutuşacaklardır. 

Fakat buna rağmen, iştirak için ya -
zılmış pehlivanlarımızın isimlerine ba
kınca, bu müsabakaları kazanacak olan 
pehlivanlara Türkiye şampiyonu ünva
nmı layik görebiliriz. 

Çünkü programda isimleri geçen peh 
livanlar, Türkiyenin senelerden beri 
başa güre.şen en tanınmış, en kıymetli, 
en üstün pehlivanlarıdırlar. 

Yağlı güreşte 1000 lira ikramiyeli 
güreşe bittabi her pehlivan gir~m.iye
cektir. 

Bu hak, başa güreşmek iktidarını ka 
zanmış olan pehlivanlarımıza verilmiş
tir. 

Bu pehlivanlar da şunlardır; 
Dinarlı Mehmet, Kara Ali, Mülayim, 

'Tekirdağlı, Arif, Rifat, Afyonlu Süley-
man ... 
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Futbol ihtilafı 
gittikce 

sarpa sarıyor! 

Ajan karar ve 
iddialarında hahsızdır 

Birincit~ 1~ 

Futbolcular Rusyada 
neden mağlôp oldular? 

Bir de kendilerini dinleyelim !. 
-~------------------ ~ * • 

(Baştarafı 1 inci sayfada) "İstikbali sigortasız, hali maddi imkinsızlık ve mazisi de kendi 
Futbol ajanının verdiği beyanatta gayretinden ibaret olan bir delikanlıdan daha ne bekleniyor? 

,başlıca üç esas var : İdarecilerimiz bizden şikayet edeceklerine yaptığımız maçların 
1 - Mevsim ilerlemiştir. Lik maç- hasılatınd~ % 25 alan belediyeyi zor~~yarak. bi~e _!llç olmaz.sa 1 

larının selameti namına vakit geçir - bir tane çımen saha yapsalar da.ha musbet ış gormuş olurlar,. 
meğe gelmez. Maçlara başlayacağım. 

2 - Bu iş tamamen ajanlığın salfıhi- Futbolculanmızın son seneler zar - J lerin önünde 2-0 yendiği zaman nedel' 
yeti dahilindedir. Bölge başbnı bu işe fmdaki mağlubiyetleri, Sovyet Rusya - haklı olduğumuzu hahrlamağa lüzuDl 
karışamaz. da en acı şeklini aldı. Fytbolun ilerletil- görmediler? 

3 - İhtilaf lüzum görülürse mafevk rnesi hakkında şu zamana kadar herkes Büyük bir ferağatle çaltşan Tür~ 
makamlar tarafından halledi.lhı. fikrini sö)1edi, biz bu ~~in faal ~ahsi - sporcuları için biraz daha insaflı hÜ • 

Bu üç esası ayn ayrı tetkik etmeden yetlerile görüşmek ve meseleyi, bir de kümler verilmesini istiyorum. 
evvel ajanlık ve bölge başkanlıklarının oynıyanlar bakımından tetkik etmek is- Ben, kale önünde ayağını kırdınna • 
nizamname mucibince ne demek oldu- teaık. Bir muharririmizı tanınmış fut- mak. için çekinen, daha yüksek vaziyetlf 
ğunu anlayalım. 1936 tarihinde Anka- bcılcularla görilijtürdük. bir klübe geçerek iktisadi vaziyetini ne 
ra Ulus basımevinde basılmış olan «BeJikt'lf kliibüniin oe milli ta - suretle olursa olsun değiştirmeğe ça • 
Türk spor kurumu nizamnamesinin 1 7 kımımızın emelıtC1T müda.lii HiUnii ~an arkadaşlara bu bakmıdan hak '!e-
inci sayfasında 30 uncu maddede d. ki nyorum ve uzun senelerden aldıgı!Jl 
cAJANLARIN ÖDEVİ• başlığı ile şöy- ıyor : . . tecrübe ile tekrar ediyorum: Sporu bit 
le deniyor : - Rusyadaki mağlubiyet sebeplennın fert işi olmaktan ziyade bir cemiyet işi 

«Bölgesi içinde mensup olduğu spo - ana hatlarım bence, bizim sporcuların halinde münakaşa etmez de bütün ka~ 
run işlerile meşgul olmak bunun he - tabi oldukları iç - bahati tek tek sporculara yükletirse!C 
yetlerine başkanlık etmek.> timai ve iktisadi ı bu meseleyi halledemeyiz. 

Demek ajanlar mevcut işlerle ve iş- şartlarda arama .. İdarecilerimiz bizden şikayet ede ' 
lerin heyetlerine başkanlık etmek va - hdır. oeklerine, buradaki stadyomlardan şi -
zifesile mükelleftirle. Resen birinci kü- Ancak bu zavi ~ kB.yetçi olsalar, ve bizim yaptığımı:& 
medeki bir klü bü üçüncü kümeye ve- yeden bakıldığı maçların hasılatından yüzde yirmi bel 
yahut tekra karihasından icat edeceği, takdirde ferden alan belediyeyi zorhyarak bize hiç ol -
beşinci, altıncı kümelere defetmek sa - kıymı:>tli eleman - mazsa çimen saha yapsalar daha müS" 
lfilıiyetine sarahatle malik değildirle.r fardan mürekkep bet iş görmüş olurlar. 

Ayni nizamnamenin gene l 7 inci say- bir takımın neden * 
fasında LİK HEYETLERİ diye bir fa- muvaffak olama- Galatasaraydan Liıtli: 
sıl var. Madde: (31 ). dığı anlaşılır. E - - Çok müteessirim dedi neticeler 

Diyor ki: cBölge spor ajanları meşgul vet daima iddia e- tamamile anormaldir. Dma~o takımı 
olacakları muayyen spor için bölge baıı- diyorum, dalına da iddia edeceğim, ar- müstesna biz di " 
kanının muvafakatile mahalli ihtiyaç- kadaşlan.m ayrı ayn kıymet~ futbo~. • ğer takımlardan 
tara göre lik heyetleri kurarlar. culardır. Ve içlerinde bir çogu bugun fert itibarile dahs 

Llk heyetleri o sporla meşgul ve o lik hayaUarını kazanabiliyorlarsa onu bir ~ yük.sekiz. Fakat 
müsabakalarına o mevsim iştirak ede - parça da iyi ve faal sporcu olmalarına dikkat ettim. Rus· 
cek olan klüpler birer delege gönderir. borçludurlar. • • \ar deh.c;etli sert 
Bunların çalışma şartarı ödev ve yet- Bugün bir amatör sporcu, ş~h~etini, oynuyo;lar. Ada .. 
gileri genel merkez talimatnamesi ile el üstünıde tutulmasını, ha.tti. bır ış bu- m.a karşı değil, fa .. 
tesbit olunur.• labilmesini iyi oynamasına medyundur. kat topa karşı. 

30 uncu madde ajanın lehine bir sa- Kafasında maalesef öyle bir kanaat Hem zaten futbol 
rahat taşımıyor ama, 3 l inci madde vardır ki, arhk futbol oynıyamıyacak da budur. 
bölge başkanının muvafakatini saraha- bir hale gelse, tamamen unutulacak, Y e n i 1 m e" 
ten gösteriyor. ihmal edilecek, hatta futbol sahasında mizin bir başka 

Eldeki nizamnamenin son muvakk:ıt yaralanıp hastaneye gitse kendisini a - sebebi de, kadroyu çok geniş tutmak " 
maddesine göre talimatname çıkarıl - rayıp soran kimse bulunmıyacaktır. tıl'. Bence sade 18 kişilik bir futbol ka· 
masına bağlı olmıyan hükümlerin he - Öyle bir amatör futbolcu düşünün ki, filesi götürmeli idi. Halbuki futbolctJ 
men yerine getirilmesi Iazımdır. Talı - yediği, içtiği, kendi kazancına bcıığlıdır. adedi (24) ü buluyordu. Binaenaleyb 
matname çıkarılmasına bağlı olan ah - Hatta fazla olarak ailevi vaziyeti de bu fazlalık futbolcuların haleti ruhi • 
k3.m ise talimatname çıkıncaya kadar, bozuktur. Çok zaman peynir ekmik, yesi üzerine fena tesir etti. 
bu talimatnamenin esaslarına aykırı ol- yahut bir kaç köfte ile gününü geçi - Gene kanaatime göre kaleci Avniyi 
m.ıyan ahkam kayclile, eski nizamna - rir. Böyle bir amatör futbolcudan, faz- götü.mı.emek te başlıca hatalardan bi"' 
meye uyularak tatbik edilecektir. la enerji nasıl beklenir? ridir. 
Şu halde talimatnamenin neşredil - Biz, memlE'ketimizin beton sahalarm- Tabii saha meselesi her zaman baş .. 

memiş olması dahi, Bölge başkanınm fi da bin türlü yoksulluk içinde yetişmiş ta gelen bir meseledir. Sahasızlık bi~ 
kirlerini çürütemiyor. Zira, nizamna - sporculanz. Oraların yumuşak çimen ecnebi memleketlerde yarı yarıya zayıf .. 
menin 31 inci maddesi gayet sarihtir. sahalarında bayağı. şaşırıyoruz. Ben e- latan bir yoksulluktur. 

Binaenaleyh ajanlık bölge başkanlı- minim, bizi olimpiyatlarda yenen Nor- Bir de takım teşkili var. Kanaatimce, 
ğının muvafakatini almadan fikstür ter V€Ç takımını Taksim stadına çağır~ sol taraf F.ikret, Şeref tarzında yapıl-
tibine salahiyettar değildir. onlar da bizım gibi şaşıracaklar, mu - mamalı idi 
Şimdi Ajanlığın, sürprizini inatla mü- kemmel oyunlarını asla gösteremiye - Şu kadar söyliyeyım ki bütün Rus~· 

dafaa etmek için ileri sürdüğü üç fikri ceklerdir. seyahatinde takımımız yaptığı beş ma-
gözden geçirelim : Bir cemiyet işi olan spor~ bizde tama- çın beşinde de şüt denilebilecek bir tek 

1 - Lik maçları geç kalır, likin sela- men fertlerin omuzlarına bırakılm1ştır. vuruŞ yapama.mıştır. 
meti namına, eliyor. Lik, bir memle - Sade futbolcudan ferağat, futbolcudan Müdafaanın ne kadar bunaldığını da 
ketin, sporunun yükselmesi için çalışan fedallil:ıkı futbolcudan gayret bekli- bundan an1ıyabilirsiniz. 
klüpleri arasında birinciyi seçmek, yoruz. FenabalaçeJen Filuet: 
onu manen mükafatlandırmak için ya- Bizim Beşiktaş stadında daha duş - Futbol her şeyden evvei bir ta • 
pılan bir spor hareketidir. Burada ara- yerleri yapılmadan önce bütün arka - kım oyunudur. Bu sözü.m, fert itiba .. 
nacak selamet mevhum bir şahsiyet ve daşlıırım kar, fırtına, yağmur arasın - rile tamamen 
vakia olan !iki değil, likleri teşkil e - da, baştan başa çamura bulanmış bir yüksek eleman •· 
den klüpleri düşünerek temin edilebi - halde elbiselerimizi kucaklıyarak stad- !ardan mürekkep! 
lir. Geç kalmak korkusu ise 15 - 20 klü- dan on, on beş dakika mesafedeki Be - "lan Türk mi.11t 
bün iştirakten çekindiği bir hareket i- şiktaş hamamına kadar koşardık. Ora- akımının müte .. 

Bu müsabakayı kazanacak pehlivan, 
Kara Ali ile veya Mülayim pehlivanla 
güreşccektir. 

çin artık varit olamaz. da yıkanıp, kahvede bir çay ve bir si- madi ınağlubi 1 
Meşhur Kurtdereli Mehmet pehlivan · ·u ka do :kadaşl mıızI Ik.inci iddiada cBu iş tamamile ajan- mı e rnını yuran ar ar a yetlerile de sabit-

bu müsabakaların hakemliğini deruhte lığın salfilriyeti dahilindedir.> deniliyor. ertesi hafta öksüre öksüre tekrar maç tir. 
Bu müsabakaların galibi 500, ikinci

si 30') ve üçüncüsü 200 lira alacaktır. 
Haber verildiğine göre bu müsabaka 

lar dört gün devam edecektir. 
İlk gunü, serbest güreş dömi finali, 

ikinci günü yağlı güreş dömi finali, ü -
çüncü gLin serbest güreş finali, ve dö;
düncü gün yağlı güreş finali yapılacak
tır. 

Bu seçmenin Ç>ittabi resmi bir mahi
•eti olamaz. 

etmiştir. Bu noktayı biz çieğil, doğrudan doğru- yapmak için ayni fedakarlığa gene kat- Biz, beraber oY'" 
Baş altına Şerif, Çoban Mahmut, ya elde mevcut ve halen mer'i nizam- lanırdık. namak imk.8nla "' 

Hamdi, Molla, Adem, Abdüsselam, Bur name aydinlatmış bulunuyor. Bütün bu gayri müsait şartlar ara - nnı seneden se " 
salı Hüseyin, Çengel, ve Koca İbrahim Üçüncü defi daha garip. cİhtilaf, lü- sında istikbali sigortasız, hali maddi neye yaptlan bit 
güreşeceklerdir. Anadoludan ve Trak- zum görülürse mafevk makamlar tara- im!k§.nsızlıkla dc>lu, ve mazisi sade ken- kaç maç ile bula" 
yadan gelecek pehlivanların isimleri bu fından halledilir.• di gayretinden ibaret olan bh deli.kan- biliyQrduk. Halbuki di~ memleket-
Jisteye henüz girememşitir. Geldikleri Ya, mafevk makam ajanlığın kanaa- lı<ian daha ne bekleniyor? !erde muhtelit takımlar daha ziyade 
takdirde bittabi sokulacaklardır. ti aleyhine bir karar verirse, o zaman Türk futbolcularını ulu orta tenkit bir takım manzarası verecek kadar biC' 

Bizce, başaltına güreşecek pehlivan- neşredilen resmi tebliğle, yapılan maç- edenlere sorarım: 4-0 yenildiğimiz Nor birile alışmış sporculardan terekküp e' 
lara da bir ikramiye ayırmak" makul, l ların neticeleri ne olur? veç takımı yüz bin futbolcu arasından der. 
hatta elzem bir teşvik olurdu. K. Tahir seçilmiş Alman milli takımını Bay Hit- K. Tahir 
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z· Konuşma A 
R~~a~İıahhs~e;~an nasıl bi inir? B~~::~:~::~;:~~:;~;ÇB. Heryerd !~ ?.b ~?kseliyor 

Sakag"' 
1 

• • • • • k rıştırınamalıdır. Maile in Hasan Ali Yücel de munekkide, kendısl bizde de para mes~el~ri \.:~~~ erb.e ~-~~·~elelerin/eık_ik edilmek üzere ıle Nezleyı bırbırıne a tf . bir eser \ennediğiha!de başkalarının ya hayli h•«ket göze çarpıy e ır .ur 
0 ıse ven m'."'ı hakkında Anadolu 

mua enesİ bunu kolayca ayırt e ırır pıp y~~dıklarını tenkid edenlere çalı- Dünyanın her taralın;r· .. aıansını~ neşrettıği resmi _ıebHğ piya· 
So Y I h yvanın gözünün alt kapağı a- yor. •Omründe, diyor, bU mısra söyle- !"'n siyasi ve iktısadi k • ~~";ı çar- "'.'dn telaş uyandırmış. taeırler Türko-

. n ayın ehemmiyetli bir işi olan ° up ab kılınca en aşağı dört saat memış, eline bir kere fırça almamış tın üzerinde y 'd b~raalr~ızk 1 

a al- fıse, alakadar diğer makamlara baş 
.ıuaın y ki h d ·a· rasına ıra l 1 . . . • em en ır a a uyan- vurm ] d N . d b hab . o aması akkın a, geçen ) h t 1ı·ın varlık veya yokluğu zat arın u uorta tenkıdlennı, aleme ho- dırmıştır B . . bizı:l d uş ar ır. etıcc e u erın as· 
~ıında anlattıklarıma bu sefer de de- son~a l as aB g nla beraber Mallein calık eder bir eda ile ona buna tariz e- üzerine m. unuln 1 ıçın ~ 1 e altın lı olmadığı anlaşılmış, piyasadaki te· 

_c ecegımı söylemıştım. uam. lan hayvanları bir defa 8. 12 inci .'ş erını _gor u çe bunlar. . ın >, raretlenmiştir. Bilhassa eon iki .. .. ~tan eser kalmamıştır. ihracatçılar "Vaın d •. . . . R . ıbellı o ur. unu d' l . . .. d"k hakk d uame e er son gun erde ha- I" 

çalresı bulunmadık müthiş bir hastalık ı konu b' d fa da 16 - 24 üncü saatte rnkıt-:ız oten horosla~ ~betını le - içinde altın dikkat" lbcd k duç gun T urk parnsile satışlam devam etmekte 
o duğu d k k' k ektir saatte, ır e mennıden ınsan kendmı alamıyor.:t 

1 
ce ece erece- b' f d A (S k • n an ço çe ınme ger. . ." 1 ak üzere iki defa yoklamak usul- Yani B H A" y . 1 k dil . d b~ r de yükselmi bulunuy..s>r. ve ır tara tan a nkaradan gelecek 

a agı) ile (köklü nezle) yi bırbırı· o md' san'atkftr . ıı: uce, .. enekk:rdıl .7 bae Fran$tZ frangının dü"l . h be kararı beklemektedirler. 
ne karı·t k h . nlar i- den ır. d o uyan mun ı eım - ymesı a r-
çi b·· ~. ırar~ a~an ;e ınsa Malleinin hastalıklı hayvanlar a şuu istiyor ... Bu kadar gaddarca te - leri geldiği sıralarda sarraflar bir Türk 

Para M~ameleleri 

tn n duyuk hır tehhkenın devamına .. t receği en aşikar alamet göz çu - menniler besliyeceğini hiç ummaz. - ahımm takrib~n mm kurusa alırlarken 
ey an verilebil' gos e · · ı· b. d G ··z d Dost d · ı..~ • b" · d' d d h · " Dün kambiyo borsasında istcrlin G ır . A k da birikmiş ınn ı, ır su ur. o - ım. um ur; onun ıçin uuyıe ır şım ı ara an a a yırmi gün geçme- 617 k 

I . eçen yazımda saydığımız ala~et- I u'.u; bu cerahatli, irinli pislik biri - beddua ederken beni hatırına ge irme- den dün altına bin elli kuruş vermoğe uru tan açılmış, 618 kuruşu ka• 
k•;;,n çok defa besiye alınan ve ıyı ı.::- ken~ ~ sakağılı olduğu muhakkak - dig"nden <minim; faknt ben de roman, başlamışlardır. Hatta mühimce mik- dar ~lıcı .bulmu!tur. Merkez Baı kası 

~ . n haJ"•an larda kaybolduğu da va- en erın manzume gtbı şeyler yazmadığım hal- tarlar mevzuu bahsoldu. li- ıste~lıı~ e lı 17 • 610 kuruş fiyat t• bil 
kıdır. Fakat hastahğın mikrobu hay - tır. l v b' de kan muayenesi de arasıra ötekinin bcr kinin eserlerini raz daha fazla • gu .. zarna~kl.

1 

etmıştır. Lıret ve frank üzerine düıı 
vanın içinde çalışmaktan ve sağa so- Bı'. hasta ıgı~ ır sulü vardır. Al- beğenmemezlik ettiğim için kuşku an - ler. Dün B 1 k vermese. ınutemdayı ır- muamele olmamıştır. 
la bul k · · k ı az Sa- suretıle araştırı ması u . dım. Herkes gıbi benim de şu batıl de- ~ 

1 

pazarı pıyasa ın a sar-

k 
w aşma tan hıç de gen a m · 

1 
hem kan rnuayenesı, hem mal- b' tak 'tık 'tı raflarda barız bir faaliyet göze çarpı- Merkez Bankası aksiyonları 9() bu 

agılı v fa h ın salyası, mnn ar, k .. d h w nen cıns en ır ım ı- a arım var - 1 k 1. k d a eya manga ayvan d d k" 1 . uayenesi yapara. ışı a a sag- dır beddu '- a dayanamam Kendimı ve yor ve a tın alınıp eatılıyordu . çu . ıraya ·a ar çıkmıştır. Ancak ak-
Ynı sama l kt ynı ça ır a 1 cın m k ~ 1 ld • l ' J • Al ) b' al .. · g- I' d k U h n ı - a veya a. . . y ı 1 bağlıyorlar. Sa agı ı 0 ugu an a- benzerlerimi müdafaaya çalışacağım_ tın ta e ı tın arzından daha şanı uzerı ·> ıra a apanmıştır. ııi• 

h

aYVanlara hastalığı geçırebılır. 0 cu alma h her memlekette derhal Eser sahibi olınıyanın eseri tenkide fazla gibı görünüyordu. Türk birinci 23,90 liradan açılnu:; 
anlar w k k" 1 . h ları su ya· ~ı an ayvan, .. b' . ' B 1 ')'.J d k O . l kl ı, ugra oy erın a ır ' ··ıd·· ·T" Bizde de parasının uçte ırı hani bitrakım sebepler de göstererek· ununa beraber Türk paraB1nın _.,; e apanmıştır. nitürk ikind 

a arı bu hastalığı yayar, gider. 0öd. uru ukr.derhal vurulması kanun ica- cBeğeniyorum:t ve}a: cBeğenmiyo ~ borsada 1ngiliz kağıt lirasına karşı 0 21,73 liradan muamele görmüştür. A· 
G .. "T· . k - hazan mey- enere 1 l d oru uyor kısa agının . .b ... b d Çok şükür şimdiye kadar yapı an rum• demesine müsaade etmemek ka- an mevkii snbit ve sağlam görünüyor. nadolu demiryolu tahvilleri 4H ve A 

,;na v~rm"'.'ı• ~~ da geçmış g~ ; g~ ~~;~malarda hastalıklı ~al"'.'.'n~." yok riin başlı':" hakkını inkôr etmek de - _. Fransız frangının kıymeti değişti- <.,.dolu mümessil senetleri de 46 lir. do 

b
. nınesı mumkundur. O halde 1! gı Y k d recede az görulmuştur. mektır. Bır kıtap yazmış, veya bır tab- gı sıralarda Merkez Bankası lngiliz li- kapanmışlardır. 
1 

.. .. l d kanılı o- denece e l uha · l gorunen hayvan arın Aa sa c te * o yapmışsınız; m rrır wveya :essam tasına göre ilk defa olarak Türk para- . • 
ub olmadı<rlnı bilmek lazımdır. Jş. 1 __ ;:.. • lıg·ın ve hayvanlarımı- olnuyan herkes bunu begenmege, be- sının kıymetini t-bı"t _ _] k b' . ihracat tacırlerme aı· t:ı~· r ı· Sa~· ınsan w • w b d ? """ cıoer en ır l&-ınılerin bu yo}.Jaki çalışması, e nn ' b "r ..ıu"şmanıdır. Bu dü!:- genınıyorsa susmaga mec ur mu ur. terlinin 6<.>') - l!'J"'J LU"'~ t k büJ' . Ankara, 14 (A.A.) - İktısat Vek:ile· ır l . amansız 1 Q " Ha d wil ' ? H 'tm k ,)\ V•" :K ·-r- c a cttı-ıe böyle bir imkan vermiş bu lunuy~r. zın karşı elbirliğile davranılmadık - yır, 1 eg mb ık. oş~a gı d ezste oflu- ğini ilat\ cYlemişti Mü.tcakıben bu 6?3 ti Türkofis şubeler.ine aşağıdaki tebli~ 

1890 . d Rus baytar arı ru - mana O . . h maz, a maz, a rnaz; unu a e ra n- k · ~20 -· göntlcrmiştir : sen~ın e . . d nmek zorla•ır. nun ıçın ayvan- d kil ta d kl .. li b'li M'' uruşa ve sonra da o kuru a indiril aın 'k (u-1lein) ışmın e ca ye Y d a ere, nı ı anna soy ye ı r. u- . • 

b
. h~ı rdbundan ıvw M 11 . . ru - larınızı baytara baktırınız. Ahır1ar a, nekkit eserler hakkındaki hislerini dü- dı. Bu fiyatları Mer'kez Bankası Lon- ı - Düşük paralarla yapılmış \ e he-o 

11 ülasa hazırladılar. ( a e1ın d' t h Iarda uğrak yerlerde temizliğe aon şüncel~rini içinde saklamayıp söyllyen, dra piyasasındaki altın nisbetine göre nüz sevkedilmemiş mallara ait satış m~ 
aın ha ·ıı · · Lt l'f vasat ar a e- an ' U k' t ı· · l k 1 1 · · t tkik dl sı erının mun. e 1 • .. k · 'le· d ece dik.kat ediniz. nutmayınız 1 başkalarına da bildiren karidir. Herkes esoıt etmış o duğu için bundan anla- ·ave e erının e e i ebilmesı ıçin 
ekk"l d dah'IA harıcı to sın er zl b'l' V d ~ iı::bu ihbar ta ih' .:ı- 't'b b .. u e en ı ı ve "b et- •. bakım bu hastabğı gi eye ı ır. e bir eseri beğemneğe mecbur olmadığı ıgımıza göre. o zamandanberi Lon- • .. r ınue11 ı ı aren eş gün 

t~nın gliserinli bir hü}asasından 1 ar 1~ bilmiyerek tehlike içinde bulu • g'bi münekkidin hükümlerine de işti- dra piyasasında altın azalmıs olmak i- zarfında Türkofis şubelerine asıllarilc 
tir. - Rıza İsmail) • · sız Kı ıda köşede muayeneden rake mecbur değildir. cap ediyor. \ beraber kopy.alrının, Türkofis şubesi 

Mallein'den az bir miktar, sagl~~ hır nursunuz. ky kl h lan dai- Karie beğenip beğenmemek hakkını bulunmıyan ~·erlerde doğrudan doğrn-
haYVanın derisi altına şiringa edılır hv~· geçmemş ~ tı~:~~a a~:iniz. Ta vermemek san'atin aleyhine çıkar. O lstanbul piyasasında Vaziyet ya Ankarda .Iktısat V~kfıletin~. m 1.kuıı 
Ya gö .. .. k na damlatılırsa ıç nıa en ya ın b iL h lığ şövle duşu·· "nebilir: cMademki san'at e- İ t b l . d al mukavelelerın kopyalrının gond rıl .. 

. zunun çu uru . . hastalı· ki yurdumuzda u mennus asta ın J. , .. .. s an u pıyasasın a par arın su· mesi Hizımdır 
~ır ~ey olmadığı halde; ıçınde k'lde ufak bir eseri dahi kalma.sın. sen :,a~?da anca~ sana~r huküm kutundan mütevellit kararsızlık zail · 
gı bulunan bir hayvana aynı lşe. ıh en ÇIFTCl ~=;.,ılımuş, od eserkı. abncak? anlıyabi - olmaktadır. Hükumetin zarar karşı- 2 - Bu tarihten sonra gönderilecek 
ku]) ıld h ı · n alamet erı e- •.• ·· küllerlni:ı:I bize .LU••~ 'e ma em ı en bır san'at.kAr k ' mukaveleler İktısat Vek·l t' 

an ı mı asta ıgı ·ıA T blet Zifa::ı.t bususundaıu muş degıw 'lim, ne dive kalk da anl sında alan tacirler lehine kararl r ve- a e ınce apı a 
men d ur Bu ı acın a . vab verelim. " ıp amıya - ·ı k .. b l d • .. . cak tetkike esas teşkil edeıniyecektir. 
"•a m. ey an.a vur. . eklı' hap halı'nde )·azınız, sıze ce cagı~ m kitaplara, tablolara vakı't arfe- rı me uzere u un ugu dun pıyasada 3 ıvı ıı d ı ı... - Mukavelelerin asıllarıyle kop'( a· 

eın enı en 'oır ş devim?:t Bilmem buna bır' cevap bu- haber alınmış ve bu haber ihracat-.-'1ar J 1:::::::::: d J ·~ ları karşılaştırıldıktan sonra asılla ı . · c • • ınanevral r a lunabilir mi? San'at ihtiyacı herkeste arasında sevinç uyandırmıştır. cara iade edilecek kopyaları Vekalcti-

Izmı
• rde J bulunan veya her.kese aşılanması ıaznn Türk parasile ynpılan satışlara ait mize gönderilecektir. 

gelen bir ihtiyaçtır; ortaya birtakun .sa-
•• lfilıiyet şartları koyarak, kendileri de Beyoğlunun göbeg" inde muz ve 

n g u n eser vermek kabiliyetinde olmıyanla- • • s o n, san'atten soğutmayın, kaçırmayın. kahve yetıştıren bahçıvan 

l 
'·alhi muhabere vasıtalarının çabuklu- Yoksa san'at filemi, etrafa yabancı, (Ba ta af 6 ..1-d ) 

(
Ba r 

1 
inci sayfada) ~ • ·u- "d" yalnız kendi adıunlanru alfıka .. , r ı ıneı Y~ a nacak. Ve bulunduğu yerin har rcu 

ha 
ştara 

1 
. 

1 
. · Idık- ğu çoklugu ve pratı ıgı ır. . w. . n gos - kendi kendime lisan öğrendim Balıç•- 26 derece olacak. Bu ölçü, topra ına1 

kkında bu mülrim ışaret en
1
n1

1 
aanla- 'Muharebenin idare edildiği mey- terdıgı ~ alem olur. "an ola'"ak yerl,.c::tigwı.m· konag:ın bı~r tan so b günkü manevra ar ' ba da K al B H Ali Yücel diyor ld- B f' 1" .• • -.: }'erine, mevsimine göre değişir. Bu u 

t .. ?ra u danda telefonun şm orgcner 1 •. • - . . . • • •• « u uru Fransız hizmetçisi vardı. O birisini se- kitap yazmaz. Halbuki bizim mek ı.:p 
abilırız .

1 1
. •• .. Sa" li !! b' h tenkitler degıl mıdır kı kanı muhar _ . H f d ik' .. b 1 la il .:· ak ama ]tadar ı et faaliyette goruyoruz. g e yte ır ıv riırlen s - im • H -· . vennıı- a ta a ı gun u uşur rmıı- li ziraatçılar, kahve pişrr~ gibi ç ' 

h uk~n sa?8~takn ed şn kll'alarla zor- ritayı tetkik eden Korgeneral Musta- Bu mem~egukettuşturak. •1 .31y:ır~'- degı.ldır. Ben ona dostunu bulmıya gideceği gün- yeti§tirmiyc çalışırlar, becereme~ ım:e 
are atına ı.ştlra e be ft d b e m a esı e ıuir kıtabı "k l b ' buk t h l d d lu .. ımuc:: ve rnuhare fa Muğlalı öte tara an a yanı a~ın- sattıracak veya satılına .. . ler mu emme ır e azır ar mı. e: ınusademeler o " · r · ı d' k 'f sına manı ola - od b k b'l b b' t fr · T h bo kın ı d · l sahas h k tr bir gün geçirm~ ı;· raki kurmay yarbaya emır er, ıre tı - cak bir tek münekkit bulurun d - a un~ mu. a _ı ana ır san a:ı- - o wn zu uş. eyıp çı • ' 
Ma~il:;,. ~oİıurtçtköy isükaın~tın. - ]er not ettiriyor. Emirleri tebelluğ e- B. H. Ali Yücel de bilir. Satılan ı:~g;:;'. sızca d_ersı ~enrdı. iı;in içinden! 

de y t - il · hareketi de bugunun d 1 tekmil haberini verinceye ka- taplar var halkın severek 0,_rud w b Bugun dunyada okuyup ta anlıya - Musta!cndinin çukura batmış uf · 
ap ıgı erı dı Bu en er ' 'l'i. ugu a- w · k k t ı · kt . v gözleri se inçl p 1 d 

en mühim hadiseleri arasında r. d büyük bir vazife ahlakı ve mesu- zı muharrirler var. Bunlan kim methe- rnıyacagım çıçe a a 
0~ yo uı · e \ e ar a ı: ı..-'- nevra sahası ar 

1 
d' t tt ? H t .. ::. w - her yerde çıkan kataloğlan muntaza- - Kah\ e dedim de aklıma 

saVdll gün açılırken nıa _ .. .. bu· lı' et endişesi içinde çırpınıyor ar. ıp anı ı ... a ld çogu agır, acı ten - . • .•. kuvv tr b' . tabakasile ortulu . Y • .. k d . .. t" 
1 
.. _ kitlere uğramadı mı? man takıp eder, begendıgım tohum - Sen Türkiyede kahve, muz ycşıttı ı -

lun e ı ır ~ıs ·are ku,~·etıeı"imizın l~te T ~r or usunun eşsız us un u Bedduasını ağzından yell ı !arı getirtir, yetiı;tiririm. Çalıştığım ni duıdun mu hiç! 
sisı"i'r:ı~ . aı7 klan hareketler zo~- ğünü teoıın eden hıs de bud~. Fakat bu kiifi değil: kendisi der •ısı;;·· bahçenin bir köşesinde, saksılar içinde - !? ... 
lu ~ld a: a : J:P ~a heyecanlı idi. ç~lık Yanı başımızda G~neral eram~t- darca temennilerden, inkisarct o ga ~ bir çok çiçekler yetiştirmiştim. Birik - - Ben ) etiştiririm işte... Evımda 
kanatlugub.'ta .. rzorluklarla mücadele e- tinin riyaseti altında hır ha.kem heye- geçsin. Bilirı.mez, bir eşref sa ~ vaz tirdiğim paralarla şurasını kiraladım. mLc;afirlerıme kendi yetiştirdiğım k h, 

ar 11 un k t ni b ··k b- b"t r ·ı t k" aw: rasge- O ks l d b t d derek mukabil kuv\·etleıin hare. e ı ti hareketi üyu u .. ı ara ı ı.e a ıp liverir... . sa. ı arı a uraya aşı nn. VC\ i ikram ederim. Yemen kahv ın 
tarassut ctmiye başlamışlardır. Sıs t~- ediyorlar. Harp talihının h~~ııı ~rafa Ve bahçeyi bu hale getirdim. Şu 2- de~ fnrketmezler. Paznra da her sen<, 
~•kası yükseklerde kesafet peyda etti- teveccüh edeceğini yarın muıdelıyece· Alman hava_ ~kanı ltalyaya ~ç _kadar bahçeye tam ıo,ooo lira yerli muz çıkarırım. Alanlar paımaK• 
llİ için tayyareler bazan al~akl_ara ı~e- "imi ümlt ediyorum. Adnan gıdıyor doktum. )arını da beraber yerler ... 
rek vaziyeti tetkik mccburıyetindel :a- g -- Bu paray.ı bittabi çiçek satışın - Hele bir yerim genişlesin, işimı bıraz 
lıyorlar, gelen raporlardan anl~şı ~~.0~ RüşfÜ AraS Berlin, 14 (A.A.) - Alman hava dan kazandım. Çünkü kimsede bulun- büyüteyim: Eğer kahve, muz ithnl~tı-. 
ki bir gün önce Yoğurtçu, D~ırcı ıs bakanı General Milch, lıalya hava mıyan çiçekler yetiştirdiğim için, bii - na lüzum bırakırsam yuf olsun ban ! .. 
tı"kametinde taarruz harcketıne ~eçen Bel ar adda müsteşarının haziranda Berlini ziyareti tün çiçekçiler, bütün bahçıvonlar, ben- Mustafendi, bir taraftan camekan • 
ll'lavi taraf hareket sahalarını genır:Jı:_t- 6 . . f da) esnasında yapmış olduğu davete ica- den çiçek ve tohum alırlar. daki dereceyi yokluvor, bir taraftan an· 

·· t rmene (n .. .,t afı 1 ıncı say a I l v llıck i in ciddi bir faaliyet gos e 0 ~ ar bet e yarın tayyare ile ta1yaya aide- Hele pazar günleri, görmeyin siz bu- latmıya devam ediyor: 
b ç R .. t" Aras Belgrad radyosunun k c· aşlamışlaııdır. . b tli uş u ' k be tt b ce tir. rasını. Civarın bütün hizmetçi kızlan, - Evlfıdım gibi bakarım bun arn 

Ancak kırmızı taraf aldığı ısa e spikerini kabul edere yana 8 u- ~;r~·p;;;:·p;;j;-·-f°d ........ - sevgılilerine buket yaptırmıya dolar - ben ... Şu çocuğumun kolunu kırın ra-
1edbirlerle bunu karşılamıya çalışıyor- !unmuş ve demiştir ki: . • b' tt kahara

1 
.. ın an çok sa- lar. Fakat benim buketlerim de bu - zıyıın fakat bunlardan bir tekim ın • 

1 ·ı J ın kır- C · · Ak A munı ır sure e u u v fi • Korgeneral Mustafa ~ ug a ın 
1 

_ Bu defa, emıyetı vam • • ..• . l . . .. ~ fere ne kettir ha. istersen bir tecrübe et: Şöyle citliniz miydi, çileden çıkarım. Bun -
~zı taraf karargihındayım. Çam~ık ·~ •amblesinin toplantısı ı!aha uzun ~r- ogle zıya etJ ver~e•ıı uzerınde de te- özene bezene brr buket yapıp eline ve- !ara ondan f aıla emek verdim çünku. 
11;'.nde her türlü ta~rruza _karşı gı~e:~ dü. fakat şu veya bu iı yapıldı dıy: vakkul etmekt".'.1ır~er. . reyim. Götüreceğin kızın gönlüne grr- Muz, kahve, kışın sob~ iste~. B n m 
lnış olan bu karargahta gozlere ?a P . . Ancak !)37 senesi zarfında go- Matbuat, Ruştu Aras ile Stoyadi· me?.Sen bu bahçeye hayttan bagwlatırım! çocuklarımı aç bıraktıgıın gunler ol • 
b· 1 rkanı haı meyız. · •· sabah .. wled ' ah l ~r faaliyet'"''· Korgenera • ~ . • ..

1 
ek i ler ıesbôt edildi. novıç ın ve og en onra iki Mustafendi, en kıymetli çiçeklerinin mu~tur ammn, muzlarımı, k vem -

l>ıyesiJe birlikte, haritadan bır noktayı ru e:ı,.lk~ Antantına gelince, 0 lıer- mülôkatta b'.'l'.'narak umumi eiyaset içinde bulunduğu eameklinm kapısını mi sobasız, ateşsiz bırakmamışımdır. 
taltıp ediyor. . . .. kiiıniil yolunda ilerliyor. Türk - ve bilhassa ıkı meml~eti aliikadar e- açarken illive etli: Elimde nefis bir buket, burnumda 

. Çalılar arasına yerleştırılen gi~i g~n tel dostluğu ise her sahada in- den roese\eler hakkında bir defa daha - Bu beğenmediğin yerde tam yir- rüzgarın birbirine katıp sa~rdu !l.l 
Lır telsiz merkezi telefon şebekesı, ) .ugofs avekt d' )) görü~lerini kararlaştırmak imkanını mi bin çeşit çiçek vardır. Daha yeth. - binbir çeşit çiçek kokusu, ve ıçımc..e 

·· k etm e ır. · w • - • d · b' h t hıuhaberc postaları muhabere guver· ışa . H . 'ye Vek"ılı' yarın aa- bulduklarını ve bu görü~lerin tnma- tıreccgım amma, yerim dar. Hele bir takdırle karışmış erın ır ayre • -
· ·· · T" kıye arıcı ' ""' · • kl · t · · l cinleri "t d' en faaliyet gosterı- ur 

1 
k oc.I kt" mile birbirinin ayni olduğunu m"şa- yer satın alıp ta, balıçemı oraya taşı - zımkar \'e çarı· ı zıraa çının nasırı e-

Yorlar. mu ema ıy balı lstanbula 4ıa(r~ ~) _:' B:.Ün a· hede eylediklerini yazmaktadır . u yayım, gör.ürsün beni sen o zaman. .. O !ini sıkarak ayrılırken Bay Münir 5"tU-

f k Belgrad, 1 · · • g 
1
.h el T" k' D mekteplı zıraatçılara taş çıkartmazsam, .yor: 

Dakikada 40 kilometre mesa eAha· zeteler Tevfik Riiştü Arasın Belgradı ka 1 a~et ga~el er, ~~:e ış Ba- saçlarım burnumda bitsin. - Nasıl geldiğine pişman olm el n 
leden güvercin Postaları kararga ın ziyaretinden uzun uzadıya bahseyle- n.ına u~os a"?.'8nı~ ume.t '?1er- Onlar kitapta okumuşlar amma ki - va? ' 
hir ucundan öteki ucuna haberler, ra~ mekte ve Başbakan Sto~di~o.viç ile kezınde. daıma .. gosterılen f!amımı ve tabın yazdığı toprağa uymuyor h~r za- . Samimi duygumu gizliyemiyorum: 
l>orlar !asıyorlar. Bütün bunları kı~ tığı mülitkatın ehemmıyeıını teba- harareılı kabulun Yugo~lavyada yarat- man. Jl;itnba bakarsan Okalyptüsün bir - Pişman olmadım, hayran odum 
kanç bir 0ben;m,eme ile gözden ceçı- y~: ettirmektedirler. tığı duygunun der~ bır ilad .. i oldu- kilo toprab,nda dört kaşık kum bulu - hocam! Naci Sadullah 

rirke anlı •oruz ki bir ordunun çarpan r keza Tevfik Rüştü Ara: .ğunu kaydetmektedırlcr. 
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Bütün Diktatörlerle Konuştum: Çalışmıyan ~hisarlar 

Sl·zı· Temı·n Ederı·m k' Sirkin hayvanları ~:::~ 
u. Müdürlüğünden: 

------------------
(Baş tarafı 1 inci sayfada) matları yoktur. 

1... Aç kalmışlar! D.406 

Adet ıskarta çul 
Kilo yamalık kanaviçe 

., ıskarta 

Paşabahce Fabrikasında 

cağından emin değildir. Ve işin garibi Kızıl İsp~nya ile Kızıl Rusya aley - (Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 .625 
la da görüştüm. 1.267 

,, yamalık çul 
,, ıskarta ,, şuradadır ki, her biri komşusunun müt hindeki propagandasını aşırı derecede 

hiş surette kuYvetli olduğunu, ve kuv- arttıran Almanya, kendi endüstrisinin 
vetlendiğini söylemek, bunun propa - de komünizm tehlikesine maruz kaldı
gandasını yapmakla meşguldür. ğını bilmez değildir. Saksonyanın bir 

Sirk müdürü ne diyor? 4.384 
Kludsky sirkinfu direktörü Svartz 2.440 

adında bir Çekoslovaktır. • 1. 111 

,, 

" 
" 

,, 
,, 
,, 

ip 
kınnap 
çuval 

Avrupayı bu kadar korku içinde hiç tarüi de şudur: 
bir zaman görmemiştik. Binaenaleyh Tıpkı İngiliz bifteğine benzer. Dışı 
sulhün bozulmayacağına inanabiliriz. kahverengi, içi kırmızıdır. Almahy~, 

Mongolistandaki Japonyadan korkan kendisini' müdafaa için değil, bilakis 
Stalin, Moskovada bana şöyle demişti : ı büyük kuvvetler arasında hakiki vazi -

- Bugün, Sovyet Rusya dünyanın yetini tutabilmt!k için silfilılaıımaktad.:;r 
yedide birini işgal ediyor. Siberya step Mürlafaasız ve silahsız Almanyayı on 
leri ile, Tacikistanın güneşten kavrul- beş sene kfmse dinlemedi. Son iki sene
muş vahaları arasında biz kakaodan de ise, her ~ erde sözü duyuldu ve sesi 
başka her şeyi yetiştirmeğe kadiriz. işitildi. Bir hakikattir ki, :Almanya hiç 
Şunu da temin edebilirim ki, hiç bir bir mütearız vaziyet almadan Versay 
millet, milli içkisini değiştirip te çay muahedesi, Hitlerin Reni askeri işgali 
~'erine kakao içmek için, tecavüz! bir altına almasından çok daha evvel bir 
harp açacak değildir. l;)açavra hükmünde idi. 

Hıtler ise Berlinde şunları söylemiş- Onuru11u elde etti ve diğer memle -
ti : . ketlerle bir ayarda olduğunu göster-

- Ben yalnız Almanya ve kökünden di. 
Alınan olan i)lerle uğraşır.un, alakada- Bununla beraber Almanyayı bilen, 
rım. Fransa ile bir harbe tutuşarak ne tanıyan her~es şunu teslim etmelidir 
J.:azanırız sanki?.. Rende bulunanları ki: Bugün Almanya tecavüzi bir harbe 
nazarı itibara ala.mayız, bizim kafi de- hazır değildir. Esasen bundan da kaza
recede i~sizimjz var... nacağı birşey yoktur. Çekoslovakyada-

Romacla. yıllarca ev1.'el, harbi açların ki Alinanya harici kalan AlıiıanJar, Na
iş! olarak tarif eden Musolini, Habe - zi Almanyasının içinde hal ve hamur 
şisran lokmasile haddinden fazla doy- ol.ni.ak istemiyorlar. Onlar, kendi zir:.:ıi 
mu.ş \'e hatta biraz da Sl;lihazma uğ - pazarlarının, endüstriyel menfaatleri -
ramııı gibidir. nin bulunduğu dekomratik memlekette 

Bugün nasıl harpte mağlup olmaya yalnız 'beledi istiklal· ve siyafil.. temsil 
mütehammil bulunan bir millet yoksa, hakkını istiyorlar. Bunları kurtaracak 
harp açarak zafer kazanmaya isitekli bir harp iki milyon Almanın ölümünü 
de\'let te yoktur. Çunkü' zaferin değeri intaç edecektir. 
pek pahalıdır. Almanya müstemlekeler istiyor. Bu-

Avrupa diktatörleri bunu pek iyi bili- nun için de_ harp açmanın lüzumu yok
yorlar. Ayni zamanda artık müstemle- tur. Eğer iddialarını (kuvvet) ile 'isbat 
ke savaşları da bir hayaldir. Diktatör- ederse hiç şüphe yok ki, herhangi kuv-' 
ler başta kalmak ist€rlerse, sulhü tut- vetli bir büyük devlet gibi istediği ile 
malı, temin etmelidirler. pazarlığa girişebilir. . 

Rusya taarruzi bir harbe girmez Ölen Venizelosla, Litvinofun engin 
Voroşilofun bana : muhay~lelerine sahip bulunan Titti-
«Rusya bir yabancı ile asla harbe gir lesko, harbi siyasi bir silah gibi kullan

miyecektir. Zira çok meşguldür.» dedi- mak pek isabetli değildir, demişti. 
ğini hatırlıyorum. Komünizm veya Faşizm gibi ütokra-

O bu sözleri söylerken kiliseye gi -
ren halkı seyrediyorduk. Başkuman -
dan ilave etmişti : 

- Lakin bir taarruza uğrarsak, o za
man her erkek, kadın, her köylü siper
lere koşacaktır. 

İtalyaya gelince bu devlet bir yıl ev
\·el aç idi. Bugün ise toktur. Ve diğer 
memlek~tlerle de harp yapacak kadar 
kuvvetlenmiş değildir. 

Almanyaya. gelince: Almanya boşu -
ın bir harp açmak tehlikesine ~rntlan-. 
m 1vacak derecede komünizmden kork
maktadır. Almanyanın Litvinof ,,.ibi ha 
rici anla~malar temin edecek zekf diplo 

tik bir idare şeklini kabul etmiş olan 
herhangi bir devlet böyle bir isabetsiz 
silahı kullanmakta tereddüt gösterecek 
tir. Çünkü hiç bir devlet düşmanları -
nın fenni terakkiyatını layikiyle bilmi
yor. Hangi düşmanın en fazla tahrip e
dici gazı bulunduğundan haberdar de
ğildir. 

Kitleleri öldürmek için ne gibi yeni 
silahlar icat edilmiştir, bunu da bilmi
yor. 

Bnaenaleyh, ne Komünistler, ne de 
Faşistler düşmanlarına mağlup olma
ya asla yanaşmayacaklar ve binnetice 
Avrupada birçok seneler harp olmıya
caktır. [Sunday Expres] 

Bir sahtekarlık 

K.ludsky siırki, İzmirin tanınmış tüc- 336 ,, 
carlarından Bay Murat tarafından evve 2 " G. mamul kıl çul 

ıa İzmire getirtilmiştir. J. 00 " çinko : Karaağaç fişek depomuzda 

Sirk orada epey kalmış, fakat söy -
lenildiğine göre on bin lira ziyan et -
ıni.ştir. Bay Murat, bu büyük ziyanı ka
patmak :isteğile, Şvartzla bir ikinci mu 
kavele imzalamış, ve sirki İstanbula da 
getirmiştir. 

Hadisenin mabadini ş,·artz şöyle an
latıyor : 

- İstanbula gelip işe başladık. Fakat 
Bay Murat, geçen cuma, günü günühe 
yaptığı tediyatı kesti. Ve o günden son
ra bize on para vermedi. 

O tediyat yapmamakta taannüt edin
ce biz faaliyetimizi durdurmak mecbu
riyetinde kaldık. 

Şimdi, kendisine : 
- Biz oyuna devam etmekten vaz 

geçtik. Borcunu ver, derhal çıkıp gide
lim! diyoruz. Fakat dinletemiyoruz. 

Sefarete, belediyeye baş vurup \'azi
yeti anlattık ve: 

- Bize, dedik, kendi hesabımıza ça
lışmak için müsaade verin. Nafakamızı 
ve yol paramızı kazanıp çıkıp gidelim! 

Fakat maalesef bu müsaadeyi de a-
lamıyoruz. Çünkü : · · 

- Biz, diyorlar, Bay Muradı tanı -
rız. Sirkin iznini o almıştır. Siz kozu- · 
nuzu onunla paylaşın ! 

Bu vaziyet karşısında, ne yapacağı -
mzzı şaşırmış haldeyiz. 

Ne çalışabiliyoruz, ne memleketimi
ze gideb1liyoruz. Ne de paramızı ala -
biliyoruz. Halbuki sirkte tam 49 insan, 
ve 80 vahşi hayvan var. Bun:ların ihti
yaçlarını temin edebilmek günde tam 
altı yüz liraya bakar. ve şu anda günde 
6 lira bile kazandığımız yok. 
Şu anda, çok düşündüğümüz halde, 

bu vaziyetten kurtulmak için Çeko::; -
lovakyaya «imdat!:. telgrafı çekmek -
ten başka çare bulamıyoruz. 

Bizim aç kalmamız, açlıktan ölmemiz 
belki mühim bir mesele teşkil emıez. 
Fakat vahşi hayvanların aç bırakılma
sı çok tehlikelidir. Çünkü onlar karın
ları doymadığı takdirde, ne demir din
lerler, ne kafes! 

Aç arslanların, aç kaplanların, aç 
kurtların, kafeslerini parçalayıp ta İs
tanbul sokaklarına saldırmaları, mu -
hakkak ki hoş neticeler vermez! 

Çünkü hayvanlarımız ne kadar terbi 
ye edilmiş olsalar, eninde sonunda vah
şidirler. ve vahşi hayvanlar açlığa kar
şı insanlar gibi mütevekkil değildirler! 

* Sirki İzmire ve İstanbula getirten 

Yukarda cins ve mikdarları yazılı ıskarta malzeme 20/I0/9J6 
tarihine rasthyan Sah günü saat 1 O da pazarlıkla satılacaktır. istek· 
liler~n_ malları ~örmek üzere bergün Ahırkapı Bakım evine ve pazar· 
lık ıçın de tayın ol~ınan gün ve saatte % 15 güvenme paralariyle 
~~~l~kte ~abataşta ~hisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdür· 
lugundekı Satış Komısyonuna müracaatları. "1665,. 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Belediye zabttası talimatnemisinin 378 inci maddesinin Çavdar ekmekleri 

hakkındaki Ç. fıkrasına apğıdaki fıkranın i!avesi Daimi Encümenin ?://S/ 
936 tarihli iştimamda karar altına alınmıştır. Alakadarların haberi oLnaf( 
üzere ilan olunur. 

Madde 378 Ç. Fıkrası: 
Çavdar Ekmeği, paspal, razmol ve ince kepeğinden aynlmıt esmen:e gö

rünütlü halis çavdar ununa azami % 30 a kadar t)kmek imalinde kul • 
!anılan buğday unu konulmak suretile yapılan ekmektir. Bu ekmeğin nıtu· 
beti azami % 38 i geçmİyecektir. Ve bu miktardan fazla bulununa hamur 
sayJlır. Çavdar ekmeklerinin francala ve ekmekçi fırınlarında pifirilip &a • 

tılması yasaktır. Çavdar ekmekleri ancak sıhhi tartlara uygun bulunan 
pastacı, sinıitci ·ve pideci · fırınlarında pi~irilip satılır. Bu ekmeklerin liyıki 
ile pişmesi için yüzyirmibeter veya ikiyüzelliı;er gl"am ağujıklannda d • 
ması gerek olup bu sıkletlerden fazla Çavdar ekmeği çıkarılamaz. Elmıe • 
ğin kabuğu yanık ve kavruk olmayıp pişirilirke°' Üzerlerine su ve bulamaÇ 
sürülmiyecektir. Bu ekmeklerin hamuru içine az miktarda anaa<>n tohu· 
mu konulabilir. Ekmeklerin alt3la hamur halindeyken belediye zabıtan ta· 
limatnamesinin 381 inci maddesindeki tarifat mucibince fınn numuuı ve 
yapanın ismini gösterir ufak ıetiket konulması mecburidir. Çavdar unu 
çuvalları üzerine «Çavdar ekmeğine mahsus çavdar unu yazısı ile benbet 
değirmenci veya kırmacının isim ve adresi randman numaııuı yazıh biru e• 
tiket konacaktır. 

Bu ekmek ve unlardan nümune alındıkda çeşniye uygun olmaıhkı.n ve• 
ya ekmek rutubeti fazla olduğu anla,ılırsa yapanlar cezalandırılır. Bu unlara 
mahsus çuvallar ve bunlann etiketleri talimatnamenin 401 inci maddesine 
uygun olacakttr, Bu çuvallardan un nümunesi ahndıkta gene talimatname• 
nin 397 inci ve 400 üncü maddeleri hükümlerine göre muamele yapılır. 

Çavdar e1andlileri ftrnıdan çıktıktan sonra ve satılığa çıkanlmadan ev
vel tamamile örtülmek üzere bir kağıt ambalaj içerisine konacaktır. c<B.ı> 

<<2200» 

* * Belediye zabıtası talimatnamesinin 381 inci maddesi hükmüne söre ek· 
mek ve francalalara etiket konulması mecburi olduğu halde bazı hrmcdarın 
buna riayet etmedikleri ve çıkardıklan ekmek ve francalalara etiket koy· 
madıkları görüldüğünden bunlar hakkında bu madde hükmünün tamamile 
tatbik edileceği alakadarların haberi olmak üzere ilin olunur. (8 .) (2199) 

İhracat Tacirlerinin Nazan Dikkatine : 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Oda
sından : 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu 1 

Beyoğlu Alhncı Noteri 
memurlarından Ali 
Şefik tevkif edHdi 

Bay Muradın adamlarından birisi ise, 
kendisine anlattığım bu sözlere ıu ce

3018 numaralı kanun mucibince ih racatcı ruhsatnamesi almak için ya • 
pılacak müracaatların en son 20/Tetri nievvel/936 tarihine kadar kabul edi
leceği İktısat Vekaletinin if'anna müı teniden tc:krar ilan olunur. «2144n 

200 Fakir çocuğu 
giydirecek 

Çocukları esirgeme kurumu merkez 
heyeti, Anneler Birliği ile beraber Cüm 
huriyet bayramı münasebetile ilkmek
tepler<leki iki yüz fakir ve çıplak çocu
ğu giydirmeye karar vermiştir. Dün 
bu hususta bir toplantı yapmıştır. Bun
dan başka. kurum namına İstanbul rad
yosunda ayda bir veya iki defa konfe
ranslar verilmesine karar verilmiştir. 
Bu yaz basılan ve parasız dağıtılan sağ
lık öğütlerinin neşrine de devam edile
cektir. 

Dost Afganistanın 
Harbiye Veziri 

Moskovayt ziyaretten dönmekte o
lan dost ve kardeş Afganistanın har
biye veziri Son Altesse Şah Mahmut, 
refakatlerinde 's üyük erkanıharbiye 
reisi ferik general Mehmet Ömer Han 
ve Afganistanın orta elçisi bulunduğu 
halde, yarın şehrimizi şereflendirecek
lerdir. 

Müddeiumumilik Beyoğlu noter· 
liğinde meydana çıkarılan bir sahte
karlık hakkında tahkikat yapmaktadır. 

iddia edildiği!!e göre bu sah'tekar
lığı altıncı noter memurlarından Ali 
Şefik yapmış ve bir alrm satım mesele
sinde sahte senet tanzim edilmistir 

1 • 

Ali Şefik tevkif edilmiştir. Tahkikata 
müddeiumumi muavinlerinden Sabri 
el koymuştur. Bu işcle 5 - 6 kadar ma
ruf şahsın ismi geçmektedir. Tahkika
tın bugün inkişaf etmesi muhtemeldir. 

ln.giltere - Gal futbol maçı 
Ingiliz milli takımı mevsimin ilk mil

li maçını, Gal takımile Kardif şehrinde 
cumartesi günü yapacaktır. İngiliz mil
li takımının iki müdafü, bir sağ muavi
ni ile sol açığı meşhur Arsenal takımın
dan seçilecektir. 
......... '.' ••• t ~ ..... '. ' ........ , . .... _ 

mızde 2-~ gi.in kalacak olan Son Al -
tesse Şah Mahmut ve mai -
yeti, Ankarayı ziyaret ederek hüku

Yüksek misafirlerimizin mihman- met merkezimizde üç gün kalacaklar· 
darlığına tayin edilen General Eyüp dır. 
Durukan, Milli müdafaa vekilinin ya- Dost Vezir ve maiyetine geliş ve 
veri Nec.a t Saner ve Hariciye Vekaleti gidişlerinde aske_ri merasim yapıla _ 
Hususi kalem müdür vekili Hasan Ri- ı... ca .. tır. 
fa.t bu ak~am saat 8.:ıo da konvansi - Yüksek misafirlerimiz şerefine 
yon~lle hududa giderek yüksek misa- ziyafet ve resmi kabuller haztrlanmış
firlerim;zi karşılayacakbrdır Şehri ,. tır . 

vapları vermektedir: 
- Sirk müdürünün haklı olduğu nok 

talar yok değil. Fakat e\'Vela onlar bi- Hususiyet ve zarafetile talcdirnameler alaıı 

AHENK 
Ahenk 8-10-14 liradır. Siparifler derhal gön-

ze, halka hiç görülmemiş tam on beş derilir. Eskişehir: Ahenk mucidi: S. Suad 

numara göstermeyi vadetmişlet•di. Hal- . ~~z.gi.n:., , .• , , , •••. , ., __ ..,, , , .. ~·· " 

buki yalnız dokuz numara çıkarabildi- Astan Villa berabere kaldı 
ler. Hem de yaptıkları bu dokuz nurn1-
ranın altı tanesi, Langa meydanında 

yapılan alelade cambazlıklardan fark
sızdı. Getirttikleri hayvanlardan çoğu
nu ortaya çıkarmadılar. Çünkü onları 
oynatacak mürebb'ileri burada değil -
miş. 

Maamafih, biz buna rağmen, hakları 
nı vermemek niyetinde değildik. Fakat 
Defterdarlık, bize tam 50,000 lira ver
gi tarhetti. İzmirdekiler beraber 60,000 
lirayı bulan bu zarar bittabi belimizi 
büktü. 

Biçare Bay Murat, bu yüzden, üç gün 
uykudan, yemekten kesilecek kadar ü
züldü. Şimdi bir hal çaresi bulmak iç!n 
sirk müdirile müzakereye girişmek ni
yetindeyiz. Bir iki gün içinde anlaşabi
leceğimize kaniim. 

* Ben vaziyeti, Defterdarlıkta, bu işle 
alakadar olanlardan birisine de anlat
tım. O: 

- Bizim, diyor, kestiğimiz vergi de
ğil, cezadır. Onlar, bilet ücretinden ver
meye mecbur oldukları vergiden kur -
tulmak için bir çare bulmuşlar. 1'..,akat 
bu çareyi gözümüroen kaçırmamaları, 
ağır para cezasına çarpılmalarına se -
bep oldu. 

Sirk müdürünün vahşi hayvanların 

İngilterenin en zengin ldübü olan As
tanvilla ikinci kümenin Pli.mut takımi
le yaptığı maçta 2 - 2 berabere kalmış
tır. Bu mühim müsabakada 40,000 kişi 
bulunmuştur. Astanvilla likte üçüncü 
vaziyettedir. 
k~fe~İe~i 

0

kıı~~~i~r~ · Üıti~ci~~ 
0

b
0

ah' : 
set.mesi, çalışma müsaadesini koparmak 
maksadile yapılmış bir tehdittir sanı -
rım. 

Velevki doğru bile ol.Sa, ne yapalın1? 
Kanunları vahşi hayvanların keyf me 
uyduramayız ya?. Mevzuu bahis şekil
de bir tehlikenin mevcudiyeti tahak -
kuk ettiği takdirde, saldmnalart muh
temel görülen hayvanlar pekala öldürü 
lebilir. 
Vahşi hayvanların kaçmaları ihtimali 

bilhassa o muhitte hayli şüyu bulmuş, 
geni~ bir korku ve heyecan uyandırmış
tır. Bu korku ve heyecan, sirk civarını 
hissolunabilecek derecede tenhalaştır -
mıştır. 

Civar apartımanlarda, kapıcılara, a
partıman kapılarının gündüz de kap::ılı 
bulundurulmasını tenbihleyenler var -
dır. 

Söylenildiğine göre, o civarda otu -
ranlar, bu işin .bir müddet evvel hallo
lunması için belediyeye başvurmay;ı ka 
rar vermişlerdir. S. Tevfik 

, ..................... ... 
1 KANZUK 

Saç ekslrl 

Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
DökUlmesine ma.ni olur. Kepekleri 
izale eder. Neşvl\neınasııu kolay· 
laştırarak hayat kabiliyetini artlı
rır. LAtif rayihalı bir sııç eksirid.it 

lnglllz Kaınzuk Eczan••I 
Beyoğlu - lstanbul ... 

BA NK A MECM UASI 
n ın ilk sarısı çıkb, MUwezzl· 

lerden l eterl n l z. ( 748) 
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12 - Prenses • Nakııı: F. Bc•ı"""' 
Yazan : Ragıp Şev"i .1:'anınmış Le:;t:kar Ber~iotz, oda ına ısöyJeını:klc saka söyfodiğimi mi .rnnnc-

B
• } ı· k J b• gııınce Madam Furtye bırclen şaşırdı. diyor:sunu~·? Emin olunuz ki (C~ı ip 

Teodora 

o ı ··ık • götürülen tzaDS 1 ge lll apa 1 JY Onun dn sabah erkenden kendisiııı zi- şarkılar), (halyada Hcrold) ve :,ulla 
Sffian ) U eStfle f d . k d l ~arete geldiğini zanneden Madam ba- Monti) yi bestelediğim zaman ht•p '>l • 

taht 
1

• 

1

• ne oturtulmuştu. Tahtın etra ın an ıpe per e er, gırdı: •in ruhunuzla ve sevginizle m ~bu _ Ç k d - Sen de mi M. Berliotz her sabah dum.Ah .. Hayır, hayır, sizi hiç b 1 za· 

. ı·pek h_alı_lar sar ıyor.. u beni iki defa ziyaret edeceksin? man unutamadım .. Sonra gülerek ilave etti: Konuşurkt•n bestekarın sesi tıLn) or 

- . 
1 

.· ,.c b::ışında parlayan ku· birden bire fazlalaştı ve nihayet uzak· - Geldiğin için sana daı:ılmıyorum; ve sık sık ıçini çekiyordu. Her iki lrn· 

1 

Bizans sara\ ının büyük mcro;in1 sa· lin elbıs~ eı.~ıa çıkanldı. la§lıkça kayboldu, gilli. beni mazur gör!. Biliyorsun ki b3 şehir !unu ka\'u~turarak Madamın <inü •do 
onu kapısınd; "örünen teşrif~'\~ me· çük tac1ı e )ı·n J·apalı bir taht içınc o- Güzel Tcodora putlar diyarından ahalisi çok saygısız insanlar da... durmuştu. 

muru b Güze ge 1 ' " • k · l k bb~1 d' k Be ,... t b k" k d , elindeki nsa yi. ü~ defa yeı e vur- ·t Tahtın etrafında ıpc. · per mınare er ve u .,.er ı yanna aya rliotz : ' uı· ye csı e ·arın endi önünde d ız 
Uktan sonra bai•ırdı: turtuJ~u~ uhahlar sarkıyordu. bastıı:rı gün, Sultan Orhan altmış ya~ı· - Size bir loca bileti getirmiştim. çökeceğini sezerek öfkesinden kıpkıı mı 
.- Koıru;umuz0 ve dostumuz Osman deler, ıpe ·don çıkar çıkmaz, bütlin nı doldurmuştu. Fakat yüzii hiilii gü · (Eşlilye berberi) adındaki operette lıu- zı oldu. Sonra sandalyesinden :: ı k« • 

Oglu o h · · ·• Ala'-' sara' d"'k"ld" leı zeıd·ı Çatık k"şln g · ı b rak bag~ ırdı·. r anın muhterem elçilen ımP• . ,J Ik· da sokaklara o ·u. u · · " • rı, enış omuz arı, e- lunmanızı istedim. Çünkü şarkıları ben 
rato 1· · Bızans ha ı · "l" k l'I · · d b' k Y k 

1 

rumuza hürmetlerini aı:ıa ge ıyoı • .. d T odorayı Sili\'rıye go uıme- yaz sa 8 ı e, ymnı yaşın a ır genç a- bestelemiştim de.. eme · yemek üzere çocukların 
ar!.. En on e e d'l Türk süvarileri gidi· dar sağlam duruyor, burma tülbent dcs - Maatteessüf M. Berliotz; kocam • yanına gidiyorum ben .. Vakit gc<:t) or) 

.. Sa.lan bir anda derin blr scs;ızl!i;e ğ'e _m•~~:ı: ç:ğ~7k çığlığa bağır.'~or: gc- tarı ile O.>ıııaıı oğullannm ülkesino bil- mm öliimüııdeıı sonra tiyatroya gıtme- beni mazur görün artık. 
~onı Uldü. Bütün başlar dehliz• do gru ) oı. du. d .

1 
.·ne gösterilmesi u ı ıslıyor- yük bir kudretle lıükmecliı ordu. meğe karar verdimdi. M. Berliolz da ayağa kalkmıştı. 

~landı. Uzaktan tok .., sert ayal; se'.- linın ken 1 eıı . . Teodora bu yeni hayatı derhal be - - Fakat benim bestelerim söylene- Evet .. Siz hakikaten bir ana uuz . 
. erı ışL1.iliyordu Sarayrn lo<: aydınlıgı du. h'c~cm bir debdebe ıçınde nimscdi. Söği.it ovalarında at koşturan cck.. - Hem de nineyim M. Berliotz; es• 
ı"· · .. ı Alav mu l !i ı T" kl · .. ı k.d ,ınde kapıdan beyaz burma '''.~·ık •, . •. ("') kapısından çıktı ve. tozu ur· erın gur ve ıannan ses eri, bağlar - Bestclermız söylense bile .. Rıca e- ı en sizden altı yaş büy~ktüm. ı?imdl 
j""lak siyah göziü dik ve genç \'ucu!· Tr;~oı~ saatlerce yol alarak nıhayet da, bahçelerde şarkı söyleyen kızla - derim.. de .öyle ama, sözleriniz bende gençlilı 
d•tıle Yedi Osman!,' elçL'li göründü. Tak- Y? .:~ ~ vardı. nn neşesi, ince söğütler, koyu yeşil Ve onu uğurlamak üzere kapıya doğ- tesınndcn zıyade ihtiyarlık tesiri lıırak-
ırle açılan gözlerin önünden impar~· Sı~le~berya ovasında derhal çadırlar çamlar, sarayın aydınlık odaları güzel ru yürüdü .. o vakit bestek1ır: b. Yani sizden çok daha yaşlı olduğu-l<ırun tahtına kadar yaklastılar , .. dız Gelinin tahtı etrafında Jıupa- Bizanslıya aykırı gelmedi. !lele !<ocası- - Madam beni affediniz!. Size ayrı- m~ hissettim.. ı 
kırıp selam d'l • kuru~du. . . . .

1 
Ü" kızının çadırlaıı nm birinci karısı Nilüfer Hatun, onn ca söyliyecekl rim vardı da.. Berliotz iri vücudile ;yakta dıındı'k 

°t"'I ver ı er. 1 ntorıçe Irını ı e ~· .. 1 k d • · · '* .c.ıçilerde b' · k undan bir me <· r · en guze ar n aşlıgını vermıştı. \ **) - Nedir? Neden bahsedeceksiniz? durarak parlak gözlerini kırptı: 
tup çıkara~ 1.:ı f"o~~ başına koyduk· yer alın1?tı. başladı. İmparator Kanta- Aradan bir yıl geçmeden Teodorn, - İlk lamştığunız zamanlara ait bir - Yaşlarımız mevzuubahsolamaı. de 
tan sonra İm op ~ra uzattı· Salonun Mer~ım z aiı üzerinde etrafında dev kocası, iki ortağı ve dört üvey oğ!u ile meseleyi sizinle görüşmeğe gelmiştim. di. Değil mi ki kalpler gençtir. Madem• 
en tnutena p~rad 'ki t~ht .kurulınu~· küzen Acya·ı birlikte ~eldi ve tahtın birlikte Bizansa, babasına mısafir gi· - l''akat ara yerden ne kadar 1..aman ki evden çıkıvorsunuz, size refakat et· 
tu B yeı ın e ı , ıet erkanı ı e d. . d J · unlann birinde henüz çocuk oeııe- delerini kendi eliyle açtı. . ı~or u. . .. geçti. Son ayrıldığımız zaman siz on iki meme müsaade eder misiniz? 
<.ı.. kadar k" "'k 

1 
Yuanis Palogo • per b' ·b"ri üstüne binerek gelme Sultan Orhan muhafız askerlerıle Us yaşındaydınız ve şimdi altmış ya$ında- Madam, hayır diyemedi. Onu bır •· 

• e aın pe bakıyor e r , • . b" .. . . smız. •.nse altmış altısına· giriyorum .. ra ı o a a yalnız bıraktı. Biraz •onro lus, diöenn· duçuk .~ an derı· ve ·aıtanat Halk ırtı aıftan takdir hayret hay . küdara gelmiş, İmparator tarafından B ı k d d 
Ottaı:~ ihti 'ar Kantaküzen oturuyor - • ,:e mechibiyet avazelcri duyulu- U)'\lk ve mutantan hır mcrasımle kar- - Liıkin siz hayatın \•e gençliğin yıl' siyah elbiselerini ıiymiş bir halde clö-
du. (*) ' ranlık şılanmıştı. Iki gün damatla kayin pe - dızı olarak kaldınız., nerek : 

Rantaküzen mektuba uzun boylu göz 

1 

yo;~dora, yarı bellerine kadar çıplak, der h~urmad~n avlandılar,. biribirlerinc - Hangi çağa ait temsil ve hatıralar· - Badi çFkalım dedi.. 
gezdirdikte ı.. .. ..,ını kaldırdı: . "k .. 

00
vun kırmıs duran dokuz mu ~em ııyafctler çektıler. . Orha - dan bahsediyorsunuz. Nasıl olur? Siz Broto caddesini konuşmadan "'"'t'ı _1 

n sonra ~ t- dız ço rnuş, J • .. .. •• d" ·ı ·ı .. k K k" "· :ıı - !!aşın Uii k l nız bizi mabzuz e d ğasının ortasında gul vuzu he- nın ort og u 1 e uç arısı, anta uze- on iki yaşında b>r çocukken ben on se- )er .. Madam ufak tefek vücudile uBerı·~ 
tiler. dedi es · krat! b 'r cev~p verebil-. ha ımda olmuc: bı'r ha,lde 7'föründü. nin aile erkanı ile bir arada eğlendıler, k' d b' k d • 

1 

ı llı ıze a 
1 

ı .· a yecan an s -s b _ b' d . 
1 

d 
1 

ı~ yaşı~ .a . ı~ ız ım; be~i :.ıasıl sev· otz un iri boyu .. yanında çocuk gibi kalı· 
ek için bana zaman bırakffi:.lnııı ı ıc Hadım ağalarıtl}n ellerinde tuttugu meş ır ara a .~ezıp av nn 1 ar. mış olabı.lı.rsın.ız; o zamankı ruyalardan ~o~du. Bestekar geniş şapkasHe büyük 1 

edeceğim. . .· le ısıkları ile gözleri zümrüt gibi par· . Kantakuzen Sultan Orhana Kostnn· ne kalabılır kı.. iht1lfHden kalma artistleri andırıyor -' 
l.Jzun bo 

1 
k gözlÜ Tiirk elçı~ı a ;d tınyeye çıkmasını, Vlokerne sarayında _ Sizi temin d 

dik bı'r sesl u, ara lıyGr 
1
.u. .. .. .. "rı"nmez borıılnr ,,e birkaç gün istirahat etmesini rica edi- u. ıe . e 1ll gorunur go l el ederim ki on • Yarınkı" nushamızda .· Madam bı'r a 1 

- im t. H tJerı' dedi. Sulta· 
1 

• b 1 d' Bı·zansın yordu. Fakat Orhan bu teklifi kabul et· ., n para or azre , . . r düdülder ça maga aş a ı. . d sk 1 • lar rüya değildi. ralık: 
'blli11z sizden kızınız Teodorayı ıc;tı~ı~ . m~ ... ııur şarkıcıları ortaya çıkıya!', gü • dmıyobr,.o dna?kması. ve a er erı arasın- Ben sizi hakika· Harbı·n cı·ıvelerı· - Ogwlun1 })ı'ı·a" 
QU bahtı 1 - 'mkansızhğı olabı ı:· cyo• od . ..;;zellig· ini sihrini ca· an ır akı a bıle ayrılmıyordu. u A. yar ıgın ı tl'11 zel Te oıanın g.... ' , z· . t' .. l . ten sevmiştim . uzakta oturur de-

ncak Şevketlu Sultanımızın y:ıp ı:ı 'b .· . anlatan şarkılar söyliiyorlar, ıyare ın son gun erınde Teodora Ve başkasının Yazaıı dı'. Artık buı·ad .... 
tek1· . .. s ıua da zı esını. • ' · Kostantin'l.reve ge t' 'k' .. 'k' - ç "" ıfi, Imparaton'çe An do aı ' k eıl neşelı' ve çılgın cg·rıence!eri ile J J Ç ı, ı ı gun ı ı gece d · . . eviren S l hal d arasın a sızı gör· ayrılalım .. 
u tana ya ı tır .. .. , ordu. saray a, anasının ve kız kardeşlerinin J H R At 6 N 11 h At il pın ş . ' 1 İıııp:>· gulup oı nuy . . .. . . arasında kaldı. Nihayet iki gün sonra dükçe kıskançlık- • • omnı n uru • eç - Şimdi mi?. 

aşta henüz çok genç sa) ı an . sıemberya ovası tam ıkı gun ıkı ge- b b rd' - . h d' 1 tan deliye döner • Hayır rica ede ~ 
tat " nı,erasıın hk h 

1 
k a asının ve ıgı e ıye erle kocac;ı • 

or Palogolus olmak uzere b e Bizansın şakrak ka a a arı, cap ın d" d" dim. rim. saı .. .. k }abalık u c .. . nın yanına on u. h· onunu dolduran bulun ak '!diler. musikisi, guzel seslerıle çı~ladı d~rdu. Nihayet bir sabah Asya steplerinden - Alay mı ediyorsunuz?. Gökte bulutlar toplanıyordu. B'ıa2 
ır tek isimle serapa dikkat. =~~eme- Ziyafet ve eğlence sona erın~~· bır s~- kopup gelen bu, müstakbel büyük İm- - Hiıliı kül rengi iskarpinleıinizle daha yürüdükten sonra M. Bcrlıolz: 

ieleantaküzen aliikasını bell• balı sahild~n .. uwkta. duran Turk geım- paratorun evl5.tları, başlarında Sultan merdivenden çıktığınızı görür gibi olu- - Şimdi sizden talep etmeğe geldi• 
Çalışarak: . !erinden kııçuk kadırgalar geldı. . Orhan olduğu halde a ti d , b yor ve ayak seslerinizin çıkardığı gürül ğim şeyi anladınız değn mi? 

- Bize bu hususta izahat verınenııe Teodora halkın meyus çığlıklan, Im- !utları kaldıra'"ak B'. r atarın a .okzl tu· tüye göğsümün çarptığını duyuyorum. - Hayır .. Anlıyamadım doğru u .. 
tnu" . d di . · . . . .. 1 . • ızans n uza as ı· 8 

saadeniz var değil mı? e · paratonçe Irını ıle kızları~~ gozyaş. a_ıı !ar. • Bu sırada Madam Furtye ziyaretçisi- - evgilim, perü ilhamım .. Talihimi 
Elçi sükünetle anlattı : . .. ade arasında kadirgalardan bırıne hjndırıl- ne bir sandalye uzattı. Onun böyle ko- ve hayatımı size bağlamama mü•aade 

1

-. ı\n dö Savua ile aranızdakı ".'"°.a . di. .. • (*••ı Nilüfer Hatun Bilecik l"ckfu· nu§luğunu görünce katılarak: edin!. Reddetmeyin .. Eskisi kadar gene 
•yı siz daha iyi bilirsiniz Haşrııctrıı. P. Marınaranın yosun kokulu ru,.gar • runun k m yd.. Sultan Osman tarafın- - Fakat bana inanın!.. dedi. Muhay- size karşı zaafım var .. 

l!akibiniz Sırp Kralından başka ı.kı~~ ıarı, Tlirk gemilerinin beyaz yelkenler!- dan Bilecik zaptedildiği .aman Sehza- yeleniz çok garip bir devir temsil et - Bunları söylerken semaya doğru göz 
"• kuırvetl! bir müttefik daha te.~1111 d' ni şişirince, sahilden duyulan .-·azlar, de Orhanla evlendirilmiş, müsı;u;,.11 ol mekte .. Ben bütün ömrümde külrengi lcrini kaldırıp: llıek için Sultanımıza elçiler gonder ı mıqtu. Halbuki Teodora ölünceye ka- iskarpin giymedim. - Sizi seviyorum dedi .. 
~. kıı.lanndan birini Sultanım"~ v~: ( .. ) Silivrikapı dar hll'istiyan kalmıştır. _ Böyle lskarpinleriniz olduğunu i- Rıhtım tenhaydi. Dere sessiz sessiz a-
~~ni w~~~ ro~ff~~ı. ~=====~====~~==~~==========~==y~~~~whatı~~~ ~~~u .. &rl~~ d~metti: 
ŞUndi sizden alacağıınıZ cevaba gore, r •. D y o ' - Ben de size ikinci defa söylüyo- - Yalvarırım size .. Susmayın.. B\1 
•lçilere cevap vermiş olacağız. • _ rum ki böyle bir iskarpin yoktu. Boş vefakll.rlığıma ınt!rhamet edin!. Uzun ~antak" b izahat karşısında ge- yere vakit kaybetmeyin .. Ne söyliyc • yıllardan sonra size avdetimi mecbur: 

h uzen u ··t" natı· - B gUnku·· Program d b a k 
1 

"e itidalini kaybeımeıniş, bu un . e U eekseniz söyleyin de.. e en usa a ate acıyın •. kasını kullanarak elçileri ikna etmıı v ıs. ı. '"'''""" ım BestekAr sustu. Külrengi iskarpinli - Fakat dostum, yaşımızı düşüniın!. 
bir ay sonra Osman oğullarına nıuva- İSTANBUL bir genç kadın muhayyelesini okşuyor- - Sizi seviyorum. Sizden başkasını 
f .. 1. ı· .. .. düşünmüyorum. 
<\!\at cevabını gönderıniş ı. .. • .. _ Öğle ue.şriyatı : du .. Şimdi Madam da onu suzuyor, ve n d ı }ıa - ikisi 12 50· Ha a - Fakat siz iki defa evlendiniz .. Jiem 

.oizans saravı büyük bir ug~u 
12

,30: Plakla Tiirk mus • • · v • karşısındaki adam için kendisinde bir ~tl .. ,J İh · I·ııpara- hafif müzik 13 25 14 · d d o de iki artistle .. ıgı ile uğraşıyordu. tıyar • · ·a dis, 13,05: Plakla ' ' • · şe!akatin uyandığını bic;se iyor u. • l<ır Rantaküzen'in güzel kızı TeOOo> ' Muhtelif p!llk neşrtyntı. na yaklaşarak : - Ll\kin daima bedbaht ve muzla; Os ·d ektı riptim. Sizin mevcudiyetiniz bana he~ ~an oğullarına gelin gı. ec • · _ 4k,am • ••' ""'' " - Haydi dedL "Ne düşündüğünüzü ' 
h

11 

ba b .. ük' bır telaşla u ç Y .... atı dans musikisi. 19.30: Dr. • b §eyi, her ıztırabı unutturacaktır. 
'° · sa h saray uy 1s.30: a - • söyleyın ana. Yand . . tarahnd•n konıeran~ 20' Rıfat ve d 1 lık Bu sırada Madam Furtycnin oğlunun ı : 1 ıntnYa 'ki . h lk M. Berliotz a gın tan uyandı ve evine yaklaşm~lardı. Madam: 

Otuz parça Osmanlı gem. is.i gelim a - arkadaşıo.rı tarafından Türk musı 51 ve a gözlerini odadaki eşyalarda gezdirme· · ın k t 
20 30

. TUrk musiki heyeti tarafın- - Işte, geldik! .. dedi. Hadi Allnha lS'" 
a üzere Silivriye gelınıŞ ı. şarkıları. . . 

30 
ğe başlayarak kısık bir sesle cevap ver- marladık dost~. 

're d k dınl rı taraf•ndan dan tı--'k eserler. 21: Plakla sololar. 21. : d' o ora saray a a ~ . 11-'>l ı : Berliotz nikbin bir halde kekelcdı: 
derhal .. 'ı • başlandı Zambak gı k tra 22 30· Ajans haberleri. E t B ld'kt .. L· sus enmege · .

1 

Or es · · · - ve .. uraya ge ı en sonra şup - Affınızı emerim, sizi rok rahalsıa 
uı bemb .. dÜ gül kokuları l e BUKREŞ lm d k g· . d . h1ı. ~ Yık eyaz vucu , l k omuzları k t a 17' veril haberler. 17.15: sa- ,.. hen;ı..ka a ı artı .. ızı aıma ve cı· ettim; gücenmediniz değil mi? 
.. anıldı. Saçları yuvar a 16: or tes r ~s ı~· Musahabe. 

18
.
30

: Plak- p ASLANMAZ la da sevdiğimi anlıyorum .. Bütün ha· Madam J<"urtye, bestekardan, anca1' 
Ustünde halka halka .kıvrıldı, beyaz ge· ıon orkes ra. · · 

0 
yatım müddetince sizi tahayyill ettim br-şka bı'r gu"n ı'çı'n bı'r randevu vcı mck· 

_ ş kllar l9 15' Musahabe. 19.3 : H T B " ------ ük b ıar. 18.50: ar · . . ô.k 8S8R lr8f IÇBğl ve sayıkladım.. le kurtulabildi. Sözünde durmuştu; a .. 

• 
(* ) O yıllar ı'çinde Bizans bür". a· Hafı·r orkestra. 20.so: Haberler. 20.45: Pl 

d ra 
.. 
1 

Bir dakikada tıra- eder Ne - Hangi hayat M. Berllotz? Şöhre· ma bu sefer onı1 yalnız karşılanladı. 
iteler atlatmış bulunuyordu. Iı.npa - ı1eşr'ıyatı (hafif müzik). 21.45: ""manya, ~ • sa· t n bun, ne de fırçaya ihtiyaç vardır. tiniz bize kadar yayıldı. Lyon ve Mila· Yanında torunlarından birisi vardı. 
Ot Andrenikos o"ldügu· .. oiin yerınc o Fı·ansa, Rom:ınya haberleri. 
~ •· Katiyen paslanmaz. Aliımeti fa • noda herkes sizden bahsederken, ar - Berliotz oradon çıkınca torun ninesi• 

.... ~şı~daki oilu Yuanis Palogol~s geı~n- BUDAPEtiTE 
19 30 

rika ile ihtira beratı vardır. Ne tist kadınlarla düşüp kalktığınızı, ve ne sordu: 
··.ı.ştı , Fakat ı·mparatora ve batta tay 17.35 .. şarkılar. ı s.ıs: oans plakları. · : 
d 

lı b İngilizler, ne Fransızlar, ne de onlarla seviştiğinizi söylerlerdi.. -- Bu Mösyö kim nine? 

e ıleıı Saray nazın Kantaküıen, ~ar~Y Tiyatro. 20.20: saıon orkestrası. 21: al er-entrikaia il t haini ilan edılmış, 
40

• A!nl•••• ınusahabe. 
2
2.s: ç gnn Amerikalılar, ne de bütün dünya - Evel. Fakat o sevgiler boştu .. Sizi _Bu büyük ve meşhur bir mu.iki· 

b rı e va an k '"· 2ı. • aynını yapamaz. Hasan tıraş ma- unutmak için böyle boş aşklara kendi- şinastır, çocuğum. Onun adı ve ölıreti 
lt .Yüzden 'nazır başına büyük bir uv· orkestrası. 23: oaııs havaları. kinasile Hasan tıraş sabunu ve mi kaptırdım. Amma muvaffak olama· her vakit anılacak ve kalacak. 

"et tophyarak isyan bayrağını kaldır· Yarınki Prot ram k · t k ı dım .. Ve siz yegane aşkım ve yıldızım Bı'r müddet sonra Bcrliotz oradan, llııştı. ıs. ı inciteşrin 1936 tıraş remı, ıraş o onyası, tıraş d t; pudrası birer şaheserdir. Mutlaka olarak kal ınız.. o şehirden uzaklaşmıştı. Fakat, müııfi.I\ 
llütün çekisıne çocuk inıparatoruıı isT.<>mcı. Hasan markasını arayınız; israr Madam Futtye öfkeli bir tavır ala - ve kıllı bir muhabere büyük bestck:ınn 

'lııası .An d'. s ' il Kantakiiıen ara· öı: ıe Neşriyatı : ediniz. Hasan deposu : Ankara rak : ihtiyarlığını okşuyorou. 
sıııda ı"di. Ano advo .. uaSavua• Sırp kraJH.e .u· . Plflkla Tıirk musikisi, 12,50: Hn· f ~ ' B l t 12 30. h stanbul, Beyoglu. - Fakat, dedi. Musikişinas hazret • Madam Furtyeye gelince r ıo z • 

}'uşılluş, fakat zulu.m·· ve ıs· iibdat ıçın- ··adı·s,' 13,05'. Plakla hafif müzik, 13,25: Mu • J d" • '-•••••••••••••' leri, bu şakalarınız beni incitiyor.. dan aldığı her mektubu okurken ... n ı 
de kıvranan halk Kantakiiz~n tarafına telif plak neşriyatı. sl ve halk ıarıuınrı. 20,30: Bayan Bclmn ve M. Berliotz Madamın kolunu asabi kendine ~öyle derdi : 
C•çınişti. Kantaküa:en çow:uk ID11'."~ato~- ,..,.m '""'"•'" . . ••kadnııarı tarafından Turk mwlksl ve halk bir hareketle tutarak : - Hangi kadın var l<i böyle lıır er • 
la harıctıktan sonra bır· ınu··ddet ıçııı Bı· 18.30'. Ç"Y saati, dans musiki.si. 19.30. s~or. ·1 . d . t 1 '1 .. ··o §arkıları. 21: Plt'lkla .sololar. 21.30: Orkestra. - Şaka mı? diye inledi. Eskidenbeıi kek tarafından 'evı sın e mes u 

0 
• 

~nsa hakim olmuş bulunuyordu:. Fba· mus:ıhabeleri, Eşref şeffıkd tnr;~~~d:~~· 22.30: Ajans haberlerL ilham aldığını kadının siz oldug·unu masın! .• 
tı.at An dö Savua'nm tehlikesi Iıenuz er Sadi ve ark1ldaşıan tara ın an u • 

tarar edilmemi tL 
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CiBAli ZiND ANLARI 
Son Posta'mn zabıta romanı: 100------

SO N POS T A 

İttihatçılar Devrinde 

filUHALEFET '0r Na~ı doğdu, Nasıl yaşadı, Nası l öldü'l 
- Evet .. hatırlıyorum. Fakat tama- Başımıza iş çıktı d.esene ... Hadi baka • 

mire aklunda kalmunuş ... A, efendim; Jım. Şimdi, Moskof elçisine cevah bu
hangi biri kalsın? .. Malllm yaL Koca lalım... Bir Karadağlıya, kaşın üs -
İstanbul~n umuru, bizim üzerimİT.de. tünde gözün var, dedin mi, herifler so• 

Son Posta•nın aiyaat teftlltuı ": - 84 - Yazan: Ziya ~ 

Katil, kimdi?. Tahkikat memurları, bu suale şahsı meçhul demişlerdi. Halb'1~ 
muhalifler, buna hep bir ağızdan, bir tek kelime ile cevap vermişlerdi: Cemiyel 

Şunun ~urasında, sabahtan akşama luğu, sarayda alıyorlar ... Ah, çocuk .. Bunlara karşı, iki kelime ile olsun, di. - Artık, komitecilik devri geÇ 
kadar ne derdler dinlediğimizi biliyor· ıılar, ah .. siz. adam olmazsınız. Kaş ya- müdafaada bulunmıya özenmiyordu. İsmail Mahir paşa, biç tereddüt et. tir. Ciddi ve siyasi bir zümre ol' 
sun. Sayei şahan~de .. b~~ü~C: bugün, f payım derk.en, ~z ~k.armmuz. Teb'a- Bu da, müdrik ve münevver zümrenin, meden hazırlandı. Yanına uşakların - çall)'tyoruz. . 
koskoca bir zaplliye 1?1uşmyız. S:rtı- dan olanları.n ustlcrm.e, p~k o kadar haklı olarak infialine sebebiyet veri- dan Yanyalı Mehdi'yi aldı. Binbirdi· Diye, rakiblerinin karşısında b~ 
mıza, Ayasofya camisın5n kubbesın - varmayın, dıye; ben sıze hm kere ten· yordu. rekten caddeye çıkarak Sultan Mah - lim cephesi) ile mücadeleye haztrı 
den ağır bir vazife yüklen~işiz .... Bu bih etmiyor muyum?.. (Tanin) gazetesi de kendisini bi • mut türbesine doğru ilerlemeye baş - dıklarını söylemektelerdi. Fakııl 
d?.lab, kolay dönmez.·· Benım gibı şu ı:ü~~ü. bey; .zaptiye rnüş_irini_n ıSÖy- raz kanunun fevk.inde görüyordu ... ladı. Fakat tam, türbenin karşısındaki hadise, onları tekzib ~tmişti. . , 
koşeye otu~up ~a, sı_ıya sa?~na dokun- le~ıkl:r~nı ~~kı evve_lrlen ~~mın et - Mesela; 0 sırada (Millet) ga7..etesinin Jcöşede bulunan (Hasan Rauf eczane· Bundan do'layı, alınlarına bı~ c1 
madan bu ış1erı. çevıren ~~rı varsa. or- mış gibı ,sukunetie dınlemıştı. Ve on- başmuharrirliğini yapan {Avukat Hay- si) nin önüne gelir gelmez; eczanenin yet kanı sıçrıyan ağır başlı cemıf~ 
taya çıksın. Alunallah, şoylece al~ını dan sonra, soğuk kanlılıkla cevab ver- dar Rıfat bey) ile Tanin arasında Lir yanındaki sokak ~çinde, birbirini .müte- ler, çok acı bir teessür hisseyleıııif 
karışlanm... Söz, nereye gelecclctı?.. misti· .. ı__ h t . t' B -· 1_ Akib Ltı _1 .,ilah ıpatl_.J·_ di . .. · · F 'lh • · rr?unaımşa zu ur e mış .. u munaı.wv a ~ , a eı aw.. • 
~aa .. !.u. se~ı~ s~ylediklerme... 1 a: - Hakkı dcv.letiniz \'ar, paşa haz • şada, haysiyeti ih1a1 edilaiğine hükme- Hem Mahir paşa, hem de uşağı * 
kıka ~ylemışsmdır. ~akat ... kesr:tı retleri ... Ancak, müsaade buyurursa- den Haydar Rıfat bey Tanin başmu • Yanyah Mehdi, derhal kanlar içinde Fak.at, o günler; menfaatlerin" 
~eşgulıyett~n, ya kulagmı~ ~ırmem.ış- mz arzedeyim... Evvela, gerek hu harriri Hüseyin Cahid bey aleyhine i- yere yuvar!nnmıŞlardı. -Orada bulunan dar şiddetle çarptığı günlerdi ki; 
tir. Yahud .ki, unutul~v~ıştır. Benun Kaptan Mihaloviç, gerek onun arka - ' kamei dava etmiş1i. Cereyan eden mu- bir iki kişi, korkularından kaçışmışlar; (ölüm tehdidi) bile, ancak . b~ ~ 

. aklnn, ~kkal defterı degıl: ya.·· Eh, daşı Petri çorbacı; Karad.ağ{ı değı1.dir~ hakeme neticesinde, Hüseyin Cahid Mahir paşa ile Mehdi, bir kaç dakika, günden fazla devam edememıştı .. 
mademkı, ibu. ~es_el:de alakadar 0 

- )er. Her ikisi de Huvattır. Avu urya bey {yarını ahın) cezaya mahkum c- öylece kaklırım üzerinde kalmışlar - tiha'bda kazanmak kavgası, esk~ 
l~nlar :Ie g~çır~l~ıştır. ye,. curnall.arı teb'asındandır. dilmiştıi. Bu cezadan müteessir .olan dı ..• Nihayet eczaneden koşmuşlar; den daha şiddetle başgöstermişti. 
d~ tanzım edılmıştır. Verıverın, zaptıye -Daha fena, yaaa ... Avus.turya se- (Tanin); bu meselede hakkında mü - mecruhları kaldırmışlardı. Bu sırada muhalifler zümresi st1 
dıvanına... lirine meram anlatmals.kolay mı. Hem talca beyan ederlen.: İsmail Mahir paşa, eczaneye naklin- smda., yeni bir unsur .türemişti. Bıı 

- Başüstüne, efendimiz. lr~de bu- de, baksana; bir ~işi de değil .. iki .ki- {Öylıe ise; &ah lzzetler, Başkatib den dört dakika sonra, hiç bir ifade ve- (Mevlanzade Rıfat) isminde, ~81 
yurursunuz ... Ancak, meselenın bazı şi ... Eğer bir kişi olsaydı; bir yanlışhk Kara -:fahsinier:, Üfürükcü Ebülhüda· remeden vefat etmişti. Vücudüne, üç ve mazisi karmakarışık bir şahsı}~ 
mühim n~taları ~.'_Onlar h~k~ • oldu, filan diye, yalvarır yakarır elçi lar ne duruyorlar?. Niçin dava etmi - kurşun girmi~i. Bunlardan ka1hinin Atak, cür'etkar, cahil, fak"11: şeyt' 
da da iradeı dev:letınızı almak Jsterım. beyi kandmrd1k. yorlar? .. Bu kanun, oniarı da himaye ucunu deten kur,şun, kanın içeri ak - bir zekaya malik olan bu adam, t1' 

Müşir !"1şa, serhadenu~~in, gü~~ Hüsnü bey, gene büyük bir sabrr ve eder.] ması suretile ölüme ~bebiyet vermiş- mile (şantaj) esasına müstenid (~ 
tep~i üzerınde •. adi~~ 1Z:~.f ı~ndc fa:~- tevekkülle cevab verdi: Demişti. , ti. besti) isminde bir gazete tesis e~ 
ri fıncanla getır ıgı 1a 15 emen ~ • _ Ef d' · 1 B nl h. hl'cet Bu kabil münakasalar, belki de böy· Uşak Mehdi, ağır yaralı olmakla be- rnişti. ilk zaman\arda; bir kadın dl 
vesinden höpürtülü iki yudum çektık- ,_ c··en 

1

ı~··· L'ubar~ :ı..· abe lece uzaV1p oıidecekt1 Fakat· İstanbu • raber ölmemi..h Bir arabaya konula- selesi yüzünden, Abdülhamid tarsff . . h . . . }'oa.. orecea.sınız a.ı, u ışe =~I y "-: o · • • r·· . . . . ır 
ten onra, isttza etmıştı · d l- __ ı_ ... _ lun en büvük ve en i~J.ek bir caddesi o- rak Gülhane hastanesine gönderılmıt- dan saraydan tard ve nefyedılmış O'· e memnun o a<;<;Ur.'-"· " • 

- Ne gı~i ?.'. .. . . _ Niçin?.. lan Divanyol~d~ patlı yan al~ı el . s~- ti. . . . (B~ir ~ isminde. ~ir hare~~ğ:sını 
- Efendımız!.. Bu azılı canılerı ele . • . . lah, en mücssır oa sükunet ilacı gıbı, Sıra, tahkikata gelm.ıştı. Ufak Mclı- geçırmış; efendısıne nan korluk ~ 
. k L_J k la l d.ı GA· -Şunun ıçın kt efcndım· bu adam- h-J·f . l - . '1 . . k' -1~ l 11 "..ı..- h' b' b ad d .. w d•w• ala 1ıf" geç1rme o Kaaar o Y o ma · · · a . . ' mu aıı geçmen enn sınır. ermı tes ın w, 90ru an sua ere, mu:;oet ıç ır ce- u am an ogren ıgı y n yan 

vur Mehmet kulunuz, ağırca yaralı. lar, o.prenses Şım~ demlen kadını 'lra- ed.iwermişti. vab verememişti. Çünkü katil. o :kadar zı şeylerle hem Abdülhamid.i, heIJJ 
F d k. R Is 't r atınl çırıb lstanbula .getıren .. Ayvansaray - 'T' •• A A 18. . 1 - .. .. 1 b' k' .... --1.-~.J lta la t L _l!d eder< ener e ı um pı ayasına Y - . . • . ı •eşnnısanı ayının ıncı sa ı ogunu guze ır pusu tutmuftU ı, onun yuzu 'i'C-'u.aue ve su n rı emı.a 
d dakı Cmevizlerden kaima zındanlara "di s· L'"_-1! k"...!J_ 'k _ _3 .. - • • b lard b" h • .a: çek İıı· 9' ı. h ed ll kadın d b 1 • • • ınoıruıre ue ıı amet 1:0en, nu 'gOrememı . un an ır ayu para m,.. ~ 

- Yaaa} .. Allah, şifa versin ... A- aps en .. 0 zava 1 1 ora a er - - A.Wiilhamidin sabık yaverlerinden - Sadece, oradan geçenlerden (Bo, • yoğlu alemlerinde rezil ve sefih bir 
man, yaralan iyi olur olmaz, onu he- bad ve perişan eden .kıemancı Fernaıı • Ferik İsmaii Mahir paşanın konağına boğaz gazetesi) abone memuru Feyzi yata girişmişti. (Arkası vaıJ 
men, aşırın... Mademki iş bitmiştir. dez denilen adamın şeriklerid.ir .. · Şim- bir telgraf gelmişti Bu telgrafa naza • efendi ile, (Mu~tafa Şamlı) mağazası 
Doğruca, geldiği yere gitsin .. · MnHim di bu kadın, sağ sdamet ele geçirıil - ran paşa, (mabeyni hümay(in) a da- müstahdemlerinden Selanikli lbrahim 
ya; iradei seni ye, bu merkezde ... Baş· miş .. bu canilerin elinden halas edil • vet edil'melde :idi. efendi, katilin BinbirdirCk meydanını • Son Poıta • 
kaL . miştir. Bunun için de, hem ~vketme- Meşruıti~tin jJanı sı.ralarında itti • koşa koşa geçerek Kadirgaya doğru , 

- Dört tane de maktul var, efendı- ab efendimize .. hem de zati devleti - hatcılarla ıbir takım pürüzlü işleri olan kaçtığını söylemişlerdi. 
latanbul Gelir ve Paa 

B O RSAS1 miz. nize, beş vakitte dua etmeb:edir... E, lsmail pa~ meşrutiyetin ilan olundu- Katil, kimdi? .. 
- Bunlar kimler?.. malumu devletiniz bu kadının hu SU· ğu gündenberi :sarayla alab.sını :kes - Tahkikat memurları, bu sual kar • l"=--===--==14=· =l0= . ""'1""'9=3""'8= ==-----
- Efendimiz!.. Bunlardan biri, def- ret1e ba1M bulması, Avusturya devle- mi~; .konağının bir lköş ine çek.ilmi,- şısında, (şahsı meç.bul) demekten ileri Türk Devlet Borçlan 

ci İho denilen bir çingene ••. Bu çinge- tini çok memnun e.decektir. Eğer bu ti. Ne maheyn, ve ne de Abdülhamid gegemem4lercli. Lira ~ 
ne, · bu azılı Jtatnlerin kumpanya.sına cani1er, diri diri ele geçirilib de Avus- ile lhiç<bir rablta9t mevcud değildi. Bu· Hal:buki muhalifler buna hep bir a- ;: ~:: ~: :: ~ ~:;~ \1 ~ı!zııına:::~:;ıı 
dahil. Fakat, her nedense aralarında turya hükfunetine teslim edilse idi; na binaen - zaten zeki bir zat olan - ğız<lan bir tek kelime ilıe c.evab ver • cro 'l,15 T.B. m22,2S 

bir münazaa çıkmış ... Arkadaşları, bu hiç şüphesiz Jti onlar da asarlardı .•• Ne lsmail Mahic ~. böyle bir davete mişierdi: r~.:_:._D_ev_l_et~D-emıTJ'O--:-. ~l::-lan---:Borç=--ı::-an--
çingeneyi bir sırığa bağlamışlar .. altma yapa ım, biz hepsini de sağ olarak ya- :kat'iyyen 'htimal vermemif; telgrafın - Cemiyet... Ura tJI' 
da bir ateş yakmışlaT .. o nteşin üstün- kalamak istedik. Fakat, bize ateş etti· yazılış fddlinden de şüphdcndiği için, Katil, (cemiyet) değildi. (Cemiyet Erıt.nl 98,00I\ Anadolu ı.en4s,fl 
de, çevire çevire kızartmışlar. ler. Hatta, bir arkadaşımızı da yaralı· ittıihatcılar tarafından 3yi bir imtihan - namına) bir adamı öldürmek için, Bln.9 Erzurum 99,75 Anadolu il 46,, 

- Süb11anallah.. bir yaşıma daha yarak ölüm haline getirdiler. Bı .. ~n. dan ~ildiğine hüküm vermişti. Ve - cemiyetin dahili nizamnamesi muci - Soıyeteler uhamı 
giraim. Şunun şurasında, aör.t senedir, cümleden aziz. Elimizde de deViet ta- bu hükmü verir vermez de,() gece tel- hince - heyeti merkeziyelerden birinin Ura ~ 

sayei şahanede zaptiye müşirliği ede- rafından verilmif kanun, :nizam var. grafı koynuna koyunca doğruca Har- (heyeti adul) ü taTafmdan biY karar İf. •· Mtt ~~::\I !:~:'._' ~:; 
rim .. böyle bir vu ufüı ne gördüm, .ne Biz de 0 nizam mucibince mukabele et- biye Nazırı A!i Rıza paşanın Parmak • almak elzem:cli. . : : ~. ıo,oo TcrJrod 14.1' 

işittim. Meğer şu köhne dünyada, ne- tik. Her üçünü de ölü olarak ele ge . kapıdaki konağına gitmi~; telgrafı Haibuki; cemiyetin hiç bir fıeyetı rı.:M::er::ımz:.;__B_._D_. -9::::4,;:7;;5l:;-A-;:;.;;;ç~ım_eıı_t_o __ ı_s,Ç 
1er oluh bitermi~··· Şimdi o herif öl • çirdik ..• Ya, böylece ele geçiremese i- gösterdikten sonra: merkeziyesi, lsmail Mahir p~m ka.t- ÇEKLER 

mu-·ş_mJı;ez olur mu hiç, efendimiz. :::e~e~1:t~7n:ı;:ı:~: :e1:1: Fa-kat Ş: ~:;!;~::~t~~;:~ li t ş:çh~;~.~r Yermemıştı. hterln •tl:' \\ = L Tit~ 
Ateşin üstünde kaVTula kavrula, bir di'1-- :L Ü • • m rd başka ı:nercı '\'e makam tanımadıgım - Muhalifler, yalan deği{~ yanlış söy- 11._7_· _l'r_a_llil _____ :-------
d b k 'k k .1_. scy ı~ .• sonra na mız mce oıu u, pa· d b a t · "--t ~-edi 1 •

1 
:aıı ,_. ··t'-1" NAKJT eri ir emı esıunış. ha ti . an, u ave e ıcaı::ııt: ~ m. 1üyor1ardı. ısmaı ıvıanır paşayı o au • 

-Allah, Allah ... Meğer bu herif- ~ Z zr~ erı?.: .. b- d b' Demişti. ren cemiyet değil, (itırihatcılar) dl... 1

- Kro. ~ ' 
ler hakikaten katı yürekli canilermiş... aptıye .mu~ırı, ır en ıre yumuşa- Ali Rıza paşa t.elgrafı dikkatle tet· Üçüncü sınıfa mensub ittihatcılar, ka- 2~ ~naı ~~~:~ 2~ :::w 2'•d 
N . . d' b L_-L ~ · r· Öt 1.!: ~· Genı.ş bır ııefes almıstı. kı'k etm~s· f la ~-· . ı· b" nda oturmuş ı . .... _rlln 620,00 20 LeTa 2s,tl e ıse, şım ı u oarun geçe ım. eıu · , ~ a rın KllJS ı ır zamanı • .uıw (J1 
maktuller kim?.. - Hah, şöyle ... işin, tatlı tarafı ela -Bu eigraf, sahtedir. Gitmediğini- lar· muhaliflere dair bir babs açmış - 120 Liret ıso,oo 20 LeJ ı~ 

- Efendimiz!. Bunlardan birine, var, desene. ze çok isabet etmi siniz. lar:. bu baha devam ettikce, fena hat- Borıa Dıımcla 
Kaptan Mihaloviç derler... Malümu Hüsnü bey, vala.a Jıadisenin :şeklini Cevabını vermişti. de inirlcrini oynatmışlar. Bir terür L.K. ı..: 
devletiniz .. hani, bir zamanlar, (Kara- bit:az deği~rm~ti. Fakat bu .da. ~s~t H~rbiye Nazu:~ -~·sözleri, fsm~l Yapmayı kurmuşlar: Kredi Fonstye 1/ Mübadil Bon. ~·'11 
yürek çetesi) di}"! ftalyanlarchın, Ka- ve muhakemesı kıt olan zaptıye mu~- Mahır paşının huhnunu kuvvet1endır- _ Acaba kimi öldüTelim}.. !: seı;esı 1:;~1 ~~: • • ıdı 
rad ğhlardan, Hırvatlardan mürckkeb rini yola getirmek içindi. ljüsnü bey, mişti. Bunun üzerine. arıtık vaziyetine o· düşünüb dururlarken; İsmail Ull g 97.oo MecldJyo 00 

bir çete türemi~i. Bunlar; Galat\ yı, vaziyeti istediği şekle getirdikten son- bir kat ~aha e~e.mmiyet vermek lüzu- Ma'h;~e~aşaya karşı Selaniktcn besle -
Beyoğlunu haraca kestikten sonra, ra, sözüne devam etti: munu ~ tmış.tı. . • .. dikleri kin ve hıncı hatırlamış1ar. Onu 
Arnavutköy taş ocakiannda .. :··· - Bahusus, kadıncağızın elinden ~rtesı ~kşam saat ıkıye dogru, ~s • öldürmeyi kararlaştırmış1ar. Ve bu ka-

- Evet .. evet.. akJuna gefdı ... Hep a1ınan dmaslann yer!eri de tamamile mart Malur pa~ya 'ŞU me'ktub gelrnıt • :rarlarını ela 
0 

gece tatbika muvaffak ol-
birden, o taş ocaklarma gitmiş .. sayei kesfedildi. Simdi, bunları da kaınile.n ti~ . muslar. 

h · l · ik · - Huzunı Alilerine • şahanede epsinı tepe emışt · ele g,..,.ireceğimizi zannediyoruz. C · t' alelade ür ferdi tarafın· 1 1 · d d 1 ffı ~ -ır Saadetlu efond"mı; emıye ın, '$ 

- ç erın en e geçen eJr, a şal - - Y aa L Hadi, göreyı" m sizi. 1 • ı.: dan (a~k.ot) ün .ilhamile yapılan bu 
h azı o1m ~ı~rc1ı cl Dün geceki mese e içın göriişmeK- 1 

daneby·e· md buıarK u\U"'M'h.al..,..e: ?d~ aOr- - Yalnız bir mesele var, efendi - rıg ... imiz lazımdır. Tea.rifiniu muntazı- cinayet, vakıa (stanbulda büyük bir 
ar. ırı e aptan ı ovıç ı. eb' d b" 1 . "şt' Her gün şura-. d nb . A b ih" ·şı rd miz ... gene, Avusturya t asın an ır rmı. tesir husu e getmm ı. • 

zal mRkn ? eLon, guya ,:_~ ı ı k~lm~n adam var. Bu isde, o da .alakadardır. t9 T,.crin-Kani 1324 da burada şakır şakır şakıyan şaklaban 
e çc -mış.. nca tarallal"ına çe ı ış- • . . . -ı--- l'fl b · tin ertesi günü 
t i Halbuki. megew rse 0 zamandanberi Zaten işi gücü .de, bu gıbı ışlere yatak- Harbiye Nazırı muha ı er, u emaye.... .. l d ' ' 

· ' ' k ş· d' b - .J da Ali Rıza d · bülbüllere aonmuş er ı. gene bazı cinayetler irtikah etmis ... lık yapma tır. ım ı, u Mıamı tev- ut yemı~ . T kk' C . t" . 
f k l d'I l d b' · d bu ' kif edeceğiz. V,c evi ile mağazasında Fakat, lttıhad • era ı emıye ~nı~ 
ştez, ~t e ı ~~ .e~ enb. d ınb. e, .d.. O . . tı ·ı . ..,._"=rutiyet esasına matuf o1an cıddı 
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Bu herif teb'adandır (l) ... Eyvaaah. usulen bize bir adam verilmesini rica - Bir anun getirdi. dırmış er ı. kA sli _ -~ı- ,b' · · l n }:, f O. .:>. D. S. ı O. 
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, f ~· . d . ""- b .. ı d" '1\ C miyetin er a,nı a yesue ırıncı ~6. 2. '· "" 1 n .ı edeceğiz. BunWl için e enaımız en 1s- - Ba9 ... cı ir 'ŞCY soyıe 1 mır.. e es'k"l eden u ov U - ~ 
(1) O (nrihte, ccn bi tebaasından o- tirhamcla bulunacağım. - Nazır paşa hazretleri, bekliyor. ve ha.tta ikinci ~ıfmı t: :ı . "' a - E. 12 00 151 6 17 39 il9 03 

l:mt:mn 'hepsine 1>inlen (leh adan) i (Ark ) p tendi Clerhal 'teşrif etsinler; de- ğır ba~h Te mefkure sahibı zevat: E_Z;_J. L!,::.;~~..;:.:;:.:..::.:::J..:.:..:..;.;..ı..~:...--
dcı·Jerd i. Ilu, biiylik bir imtiyazdı. ası var aşa e ' 
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Yaşamak ve gençliğin bütün t.nzeli
ğinl ikUsnp etmek için lüzum olnn can
lı ve besleyici unsurl:ırının no niye

tinden dolnyı olmeye mahküm olan blr 
cilt. buruşur, kurur ve solar. Bu canlı ve 
besleyici unsurlar, şimdi buyuk bir itiruı 

ne intihap edilmiş genç hayvanlardan 
istihsal olunmaktadır. Bunlarla beslenen 
bir cilt, gençleşır ve tazeleşir. Viyana U
nlversıtcsi profesoru Doktor St.ejsknl ta

rafından keşfedilen bu şayanı hnyret 
cevherin munhasıran ı tımal hakkı pclt 
buyuk fed k{ırlıklarla Tokalon muesse

seslncc temin edilmiştir. 
Bloceı. tabir edilen bu canlı hüccyre

ler hulftsası. yalnız pembe rengindeki 

Tokulon kreminde bulunmaktadır. Has
tanelerde 60 - 70 yaşlarındaki kadınlar 

üzerinde yupılan t ecrübelerde 6 hafta 
zarfında bütün buruşukluklann zail oı-

du~u gorulınuştür. Her akpm, yatmaz. 
dan evvel pembe rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siz uyurken, o; clldl

nlzl besler ve gcnçlc~Urlr. Berlan buru
şuklukları izale eder ve bir kaç hnftn 
?.arrmdo. kcndlnlzl bir çok sene gençlc~

mlş görecek.siniz. Gündüz için (yağsız) 

beyaz rengindeki Tokalon kremini kul· 

ıo.nınız. Siyah benleri erıtir, açık mesa
mclerl kapatır ve en sert bir clldl bcynz
lntıp tatlılnştınr ve yumuşatır. Bir . b" ~ilirsin. Biri ka~n hem de yurdunun 

erırsen m zengin etınıı; . . • d 
lnıflır. Hem Yfzlerce vatanda.pnıızı Bu üzlerce :zenginclen bırının e 

•. ._. .1 kataıtŞ olursun. Y 
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K vaklıdcredeki kooperatifimiz mahallesinin yu ·ardaki kroki 'e 
mahalli X işaretile gösterilen hal binaları in~aatı teşrinisaninin niha
yetinde bitecek, azami 15 K. evye} 1936 tarihinde kiracılara teslim O· 

lunacaktır. 
Altı dükkan ve bir yazlık büfeden ibaret olan mağaz lar ,, m h 1 . 

lenin en mutena yerinde güzel bir tarzı mimaride yapılmaktadır. 
Sarfiyatı fazla olan efarethane ve vill larla etrafı çevrili bulunan 
Çe.nkaya ve Kavaklıdere mah llatının yegane lftbf mahallini teşkil 
edecek olan bu mağazalar aşağıdaki şartlar dairesinde kiraya 
lecektir: 

1 - Dükki.nlardan bq tanesi kooperatifin ihtiyaç gösterdiği ecza-
ne, bakkal, kasap sebze ve meyv cıya tahsis edilecektir . 
2 - İcar müddeti; asgari üç azami beş &Clledir. Bedeli icra senelik 
peşindir. iki veya daha ziyade seneliği peşin verenler tercih olune-

caktır. 
3 - Dükkanların hey' eti mecmurlsı veya her biri ayrı ayn kiray ve-

rilebilir. Toptan talip olanlar tercih olunacaktır. 
4 - Talip olanlar; planlan kooperatifin İn'8at mahallesindeki kon
trol mimar mühendisinden görebilir ve istedikleri izahata al bilir. 
5 - Tekliflerin 26 T. evvel 1936 tarihine kadar kapalı zarf ile Sümer 
Bank binasındaki kooperatif idare meclisi reisliğine gönderilmesi; ve 
gösterilecek maddi teminatın nev'i ve miktarının da bildirilmesi irn 

olunur. 
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lstanbul Vakıflar OirektörlUJa llt\'11 ırı 
L.----------------------,----------------1 M b -:ı 
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Semtimeşhur ve 
mahallesi 

Şehzadebaşı, Kel~ 
der hane 
Mcv levihanekapısı 
hancı . 
Mevlevihanek pı ı 
harici 
Cerr hpaşa Kürkçü-
baŞJ. 
Davutpaşa, Hobyar. 

Ba}ıçek pı'da 4 - cü 
Vakıf banın 1 - nci 
kabnda. 
Bahçekapıda 4 - cü 
Vakıf hanının 1 - nci 
k bnda. 

Cadde ve 
sokağı 

Canıi. 

Mevlevihnnede 

Mevlevihanede. 

Hckimoğlualipaşa 

Nr:sı Cinsi 

L. K. 

7- 4 Hane. 

ı-34 Hünkar mnh· 1 50 
feli. 

1-34 Kütüphane. 2 

73 Abmedkethü- 10 
da camii. 

61 Ya• u ınıehmed 5 
ağn camii. 

30 Oda. 18 

31 Oda. JB 

42-43 iki oda. 4 

19 Oda. 

53 Arsa. 6 

Yukarıda yazılı mahaller 937 - s~nesi Mayıs nihayetine kad. r ki ya 
verilmek üzere arttımıalan uzat1lmışlır. istekliler muhamm n kirasın sc· 
neliğinin yüzde yedi buçuğu nisebetind pey kçelerile birlikte 19 • T. '- el 
• 36 pazarteai günü saat 15 - e k darÇenberlita9la İstanbul Vakıflar v .. f· 

müdürlüjünde Akarat kalemine ıelmcleri. (2176) 

Çakmakçılar' da Val
dehanı altk tta. 
Unkapam'nd İbııi
medd s camii içinde. 
Kadirga, Ş hsuvarbey. 
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'---1 _ ___,! ŞARABINI ALMAKTA, 
'~--1 TEREDDüT ETMEYiNiZ ! 

f IATI: 70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 
~- Utralik, • tOO 

iHTAR: KQçOk şişeleİ- 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri allnır. 

OksUrenlere: KATRAN BAKKI BKBIM 

ALGOPAN~ 
Grip· Nevralji· Bat ve dl' aOrlları • Romatizmaya kartı birebirdir. 

lslM VE MARKASINA LÜTFEN DİKKAT Algopan madeni kutularda olduğu için bozulmaz. 

Her eczanede 1 - 6 • 1~ lik kutularda sablır. 

Cim ve mevkii 

Cajaloiluada eaki 8ablili yeni Ankara cadclelinde latanbal 
Km Lilesi Bablliyesi: 

Vefa Kovacılar caddesinde Vefa Erkek Liaesi Bakkaliyesi: 

Betiktatda Çıraian caddesinde Kabataf Liwi Bakkaliyesi: 
Kab.t.atda Hacı Setir aja sokajında lnönü Kız Orta Mek • 

senelik 
Muhammen 

Kirası 

Lira 

96 
96 

651 

tebi bakkaliyesi : 120 
Yukanda cinı ve mevkileri yazıla mektep bablliyeleri senelik kiralan 

pefİn verilmek tartile hizalanndaki kiralar üzerinden birer sene müddetle 
ve açık arttırma US\llile ayn ayn kiraya verilecektir. isteklilerin ve diğer 
teraitini öğrenmek istiyenlerin hüsnühal ve seciye sahibi bulunduklanna 
ve mabkômiyetleri olmadaiına dair zabıta ve adliyeden alacaklan resimli 
mazbatalarla ve yüzde 7,5 pey akçalarile 26/10/936 fazartesi günü saat 

on dörtte Milli Emlak Müdürlüğündetoplanan Komisyona müracaatla -

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

İSTANBUL 

İlan ffatları 
- Gazetenin e... yazaaile bir ıi.I· 

tunun iki ntın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilin 
fiatı ıunlardır: 

1 
sahlfa : ı - 400 kuruş 

, 2 - ! 50 » 

l 
, 3 - 200 » 
» 4 - 100 • 

Dlğ •r yerler : 60 » 

Son sahite : - 30 il 

iSTiKLAL LiSESi 
DIBIKT0BLliGNDIN: 

Kayıtlara devam olunmaktadır. 
7 nci-1 O ncu ve 11 nci sıDJflarda nehari talebe için yer yokts. 
isteyenlere kayıt f8rllan bildiren tarifname gönderilir. 

ehzadebaşı, lia karakolu arkasında. Tel 22534 

HEMORRON 
Ameliyatsız basurları tedavi eder, tesiri katidir. 

KARYOLALAR 
Fabrika fiabna sabhyor 

Asri Mobilya Mağazası '}'WzP 
İstanbul : Rızapap yoku,u No. 66 Tel. ~3407 

Sabahları llÇ ırnrıımö aıınırsa 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden sonra alınırsa 
HAZIMSIZLIÖI, MiDE EKŞlKLIK ve 
YANMALARINI giderir. Atızdaki tat· 
sızlığı ve kokuyu izale eder. Mide ve 
bıırsaklan alıştırmaz. Şeker bastalıll 
olanlar da kullanabilirler. 

İÇİLMESi LATiF, TESlRt KOUY 
ve kat' idir. BugQnden bir lif8 ahnız 
ve mutlaka tecrllbe edin.Is. MAZON 
isim ve HOROZ markllsına dikkat. 

Oıçü üzerne 
Fenni Kasık Bağtan 
Mide, baraak, böbrek 

dütkünlüğüne 

reaa1 
Konalar 
İıtiyeolere ölçü 

taraf esi gı:> ııderıhr 

EmlnönU 
İzmir sokt1ğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopuloil 

Taklitçilerden 
sakımmz. 

Maruf saat fabrikaları arasında yal
nız R EVUE Saat Fabrikası Türkiyede 
kendi satış şubesini bulundurur ve y ük
sek derecede birçok markalar arasında 
daha ucuz fiyata satılan yalnız 

REVUE 
S ıatleridir. 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kar.kör Ds • r 
Tel 42362 - Sfteci M ........ 

Hn Tel. 22140 

KARADENiZ 
POSTALARI 

ıs hirincite,rindea itlmm 
Karadeniz postalarmm ...,..... 
lan deiitecektir. 

Bu tarihten itibaren ICanı J • • 
postalara lstanbuldan Pu., ç.. 
pmha ve Cuma siinlll'i .... • 
caldarda-. 

Pazar ıünü aut 18 da .... • 
cak vapur sicfitte ~ .. 
nebolu, Ayancık, Sinop, s. , 
Ünye, Fata, Ordu, C. un, 
Vakfıkebir ve Trabmaa ala•,. • 
rak Rizeye kadar ıidecelr ft .. 
niifte bu iskelelere ilivetm Of ft 
Akçaebada uinyacak, Siaalla wl
ranuyacalctır. 

Çar.-mba günü saat 12 de W. 
kacak vapur ıicfitte lnebola, C... 
ze, Samsun, Onye, Fam, Oftla, 
Gireson, Tırebolu, G&ele w 
Trabzona uğrayarak keD Rlwye 
bc:lar gidecek ve döniifte .. .... 
lelere ilaveten Sürmene •• .. .. 
uğrayacaktır. 

Cuma aiinü saat 12 ele ..... 
cak vapur gic:fitte lnebolu, S.., 
Samaun, Gireson, Trabzon ft Rl
zeye uğrayarak- Hopaya ..... P. 
clecek ve döniifte bu ~ılel .. a. 
veten Pazar'a uinyac:almr. 

Aynca keza 15 birincifııtiiıa • 
den itibaren mevıimlik .. el 
bir posta blkacaktar. 

Salı aünleri aut 12 ele ..... 
cak olan bu ilive poeta Plak 1-
nebolu, Samsun ve Ordu,. llİ • 
rayarak Trabzona kadar ..... 
ve dönüfte bu illıelel ... •ıııa 
Giresona uiraJNl'lmr. 

~ - - - -·-- ~ 

SELAN!K BANKASI 
Tesis tarihi 1888 • İdare merkezi 

n. (M.) (2088) 3 - Bir santimde vasati (8) keli· REVUE Saatleri her bir mahalde yal -
me vardır. nız ayrılmış saatçilerde satılmaktadır. 

latanbul ( Galatlı) 
Tllrklgetlekl ıuh•l•rl: 

Ki OPRiN kaıeleri ·~ERYERoEriKuRuş 
B.4 • Ôi .ROMATİZMA A~RıL RİLE.GRi vE NEZLEYE t<AR ı a· iciı< iLAçrıR 

4 - ince ve kalın yazılar tutacakla· 
Umumi satış deposu: İstanbul, Bahçe · 

rı yere göre santimle ölçülür. .._ ____________ _.,kapı, Taşhan No. 19 (22) Tel. 21354 

İstanbul. (Galata, Yentcaad ); 
İzm ir, Mersin. 
Adana bUrosu 
Yunanistondakl ıabelerlt 

Selnııık, Atinu, Pire . 

• Her nevi bank a 111uam.,.. 
lstunbul ve galata şnbelerinde 

kiralık kasalar 

•......•......•.....................••.••.•• -
&on Poata Matbaa• 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp BMEO 
&AHIPLERI ( A. Ekrem UŞAKLlalL 

ı S. Raııp EMllÇ 


