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5 yıllık pamuk plinına hız verilecek 
lsMET INÖNÜ KÖYLÜLERLE SAATLERCE GÖRÜŞTÜ ............................................................. , 

PAMUK · ISTIHSALATI YARIM 
MİLYON BALYAYA IKARILACAK 
Başvekil digor ki: "Türkigede her köglü ailesi 
kendi geçimi için icabeden arazi e sahip olmalıdır,, 

Bqyeldl ismet lnönüntin son tanlr ..,.Utine ait ltlr iDtn. 

Pamuktan memlekete 
25. Milyonluk 

DOviz gelecektlr 
.. İzmir, 1 Ş (Hususi muhabirimiz -ı Başvekil salona girer girmez : 
~n). - Şehrimizde bulunan Başveki- - Sizleri pazar tatilinden mahrUDl 
: rıyasetiınde bugün HaTkevinde iki ettim. Mazur görünüz, dediler. Ve top
u:lantı yapıldı. Sabah onda başlıyan lantı sebebini anlattılar. 

.. toplantıda Ege mebusları, Ziraat Btmdan sonra Başvekil : 
:t~ha~ıslan, Ziraat umum müdürü, Pamuk kalitelerini iyil~ istih 

l~ıkalı pamuk mütehassısı Bayint, saliıtı arttırmak, 9C* yetiftirmek, çok 
~~~~ kazanın pamuk müstahsilleri ile satmak .istiyoruz. Nolmanlarımız ne -
,A~tun kazalar kaymakamları bulundu- !erdir?. Herkes düşüncelerini meyda-
.....-. <Devamı ı ı md .. 7fau> 

BU MUAMMAYI HALLEDEBiLiR MiSiNiZ? 

.Seltnlkto bir çarşaf içerisinde 
kaçınlan yeni doOan 

çocukları annelerl tanryamırar 
Yangında, do/um pavigonunda bulunan lolıusalar 
birbirine karışan yavruların lıangisi kendi öz evladı 

o/dutunu agırt edemediler 

BUGON 

16 
SAYFA 

Atatürk 
At yarışlarında 

Ankara, 18 (Hususi) - Bugün 
yapılan Sonbahar at yarışlarının 
üçüncüsü muvaffakıyetli neticeler 
verdi. Hava çok iüzeldL Atatürk, 
yanlaımda Kamaıtay 1Gıkenı ve 
vekiller olduğu halde yarJf]an bal· 
kondan ıeyir buyunnuş!ardır. 
Yanşlu çok kalabalıktı. 

Efgan Harbiye 
Nazırı 
Ankarada 

Muhterem misafirimiz 
Ankaradan lran yolile 
memleketine dönecek 

Efran Harbiye Nazın Şalı Mahmut 
(YUllll l l Jnd sayfada) 

N lşa nlı sının 
ı evinde çatı a ltmda 

Kibar dolandırıcı Ali Rıza 
nihayet dün yakayı ele verdi 

Atina, 18 (Hususi) - Selanikı ruların hepai bir ça1l3fın içine konul- Dört bet aydenberi lstanbulWl 
~elediye hastanesi yangını bilhassa db- mut ve o suretle kurtarılm.,1ardı. muhtelif semtlerindeki esnafı feytani 
gum paviyonunda müthiş b'ir panik Bu yüzden anneler bu yeni dbğan bir meharetlc dolandıran, kibar dolan· 
t7vlit etmiş, kurtarma ameliyesi fc- çocu1darın hangisinin kendi yavrueu dmcı Ali Rıza nihayet dün zabıtanın 
cı neticeler vermiştir. Paviyonda yanan olduiunu tayfo edememekte, ailayıp pençesine düşmüftür. 
'°'1usal m\ırken mini mini yav- . (Devama 11 inci uyfada) (Deftma 11 İDcİ aayfada). 

bkenderun .. Ha ıtane caddMl 

Şapka giyen Sancak 
TÜRKLERi 

tazyik mi ediliyor? 
Fransanın Ankara Sefiri dün geldi, Ankaraya gidiyor. 

Sancak meselesinin görüşülmesi muhtemeldir 

.... 

, Bir ınüddettenberi Pariste bulunan 1 kadar Ankaraya gidecektir. Ankarada 
Fransanın Ankara sefiri M. Ponso dün Antakya ve İskenderun meselesi etr• 
şehrimize gelmi§tir. Sefiır birkaç güne (Devamı ı ı ind •yfada) 

Şaht Alman sanayicilerilc: 
birlikte yakında gelecek 

Er• mmtakaamda pamujamm heldgn da tetkikat yapan Alınan hqetl hmlr 
vdayet lmnaimdan çıkarken (Yazısı 11 inci 1ayfada) 

ltalyada şiddetll zelzeleler oldu, 
ankaz altından cesetler çıkanldı 
Roma, 18 (Hususi) - Venedikte fasıl'alarla dört saat süren şiddetli zelze. 

leler olmuştur. :&ki evler bundan müteessir olmuş, bir çok binalar yıkılmf9-
tır. BV köyde yıkılan bir evin bütün sakinleri yıkıntı altında kalmıştır. ŞU.. 
diye kadar an.kaz altından 16 ceset çıkarılabilmiştir. 

\.vrupada Sulh kapınun 711vası 7apdıyor!. 



2 Sayfa 

H er gün 
------

Bir motör ve benzin 
Siyaseti yapmamız 
lüzumunda ısrar etmeliyiz 

•--- Yazan: Muhittin Birıen--' 

A vrupanın geçirmekte olduğu bü-
yük buhrana ve etrafımızı ku -

şatan tehlikelere baktıkça, ~en gün 
benzin ve mat.ör meseleleri hakkında 
yamıı.ş olduğum satırların ne kadar 
eksik kalıruş olduğunu görüyorum. 
Bugün tekrar bu bahse gelerek onu 
biraz daha ikmal etmek arzusundayım. 

Geçende Avrupada ve bızde ben7jn 
fıatlannı te*ik ederken daha ziyade 
ıktısadi bir mülihaza zinciri takip et
mq, fakat, aonunda bahse milli müda
faa millihazumı ilive etmeğı unut -
rnamıştım Bu defa da işi yalnız bu ba
kllDdan mutalea edeceğun. 

* Bugunkü muhfrebelerde silahın 
kı~ ordmıun .kuvveti sür'at ve 
hareket .kabiliyetinin derecesile ölçül
mek icap ediJor. Ordular motörleş -
tiriliyor. Halbuki evveJdeıı böyle de
ğıldi. Cihan harbine girdiğimiz zaman 
Avrupa ordularile biznnki arasında 
teknik eSMı noktasından fark pek az
dı. 

lyi bir amir yanmda 
çalışan memurları biç 
bir zaman t.şJralarmın 
önünde tenkit etmez. 

SON POSTA 

Bilir ki, yabencılann. 
batti meslekdaşlarının a
rasında tenkit edilen bır 
memur izzeti nefsini 
kaybedecek. 

izzeti nefsini bybe -
den bir adam ise bütün 
haya.ti kabiliyetini kay -
\>etmiş demektir. bir hey
ieldl!n tamamen farkslz
dır. 

Bnlüniba ~ JaD
nm büyüifidür. İzzeti 

· nefsini muhafaza etmek 
ip. çucuğmımu yaban -
aJarm yanında azarla -
_,um. 

(s6z A A SIN DA ) 
Alnerlllatla 
Kapı lıllltlerl 
Ortadan h lll1110r 

•-HE-RGi- -U-1-B-iR_f_l_RA-·• ~:::';,.:d••ı 
Be . ....., llerli11eceluııq ••• 

Tevfik Fiknt mu~ eski tli -
.. ••••v~· ....... ıa ..... . 
..,, .......... tednt ~ ..... -
sebet diitiirtlüiçe ~ pi sevı • 
nirdi. 

Ras Nasibunun 
Ôliimii 

l.T.a• 

E Miden, UnbpanındL G 
Çepnemeydanında.. Ç

taşta, Tavukpazannda semaı 
ri Y11rdı. 

Merak edip bir iki defa 
Batınında kalan .semailerden 
Beyanım ha, nasibim )na, ....... , 



19 SON f'OSIA 

Madrid üzerine büyük 
düıi başladı 

Belçika attığı 
adımdan geri 
dönmiyecek • F.ilislin işlerinde komü

taarruz 
Madrid etrafındaki çember darlaşıyor. İspanya Cumhur 
Reisi Marsilyaya gelen Arjantin gemisinde bulunuyormuş 
Toledo, 18 Havas Ajansı muhabirin

'den: Sabahleyin General Varela'nın or 
dusu, Toledo Madrit yolu istikametin
de Madride karşı taarruza kalkmış -
tır. Saat 1 3 de Nasyonalistlerin kuv -
vetleri, Derley Ollns kasabasını ?.aptct
tiler. Bu kuvvetler, Villaluen?..a'ya doğ 
ru ilerfiyorlar. Bu ameliye, Madridi 
ihata) a matuf hareketi ikmal etmiş -
tir. Kızılların elınde ancak Madrit - Vn 
lansıya yolu ile Madrit - Cuenca de
miryolu vardır. 

İhtilfilcilcr Oviedo'da 
Teneıiffe, 18 (A.A) - İhtilalciler, 

Ü\'iedoya taarruz etmekte olan Asturi
esl'i otuz b'in maden amelesini hezime
te uğratarak dün şehre girmişlerdir. 

Londra, 18 - Resmi maha:fiile göre 
ademi müdahale komitesi, ihtimal bu 
hafta içerisinde toplanacaktır. 

Rivayetler 
Faris, 16 (A.A.) - Bazı şayblara 

göre içinde İspanya Reisicwnhuru Aza 
na He Bakan Prieto'nun aile efradı da 
bulunan de Mayo 25 ismindeki Arjan
tin kruvazörü Marsilyaya gelmiş ve A
likante'den elli firari karaya çıkııımış-
tır. 

* 
Moskova, 18 (A.A.) - Tas ajan

sı bildiriyor: 
Pravda gazetesi baş makalesinde 

şu satırları yazıyor: 

den yardım görmeselerdi, şimdiye ka
dar çoktan ezilrnif olacaklardı. Hararet 
Ji bir surette bir dünya harbi hazırla
makta olan faşizm Avrupanın batı ce
nubunda yeni üsler ekle etmeğe çalı
şıyor. 

Salamanque, 18 - !htil&lcilerin 
Aragon cephesinde hükumet kuvvet
lerini bozguna uğratmış ve 89 telefat 
verdirmiş olduklan haber verilmekte
dir. 

Madrid Etrafında 

<cSov} ~t işçilerinin son güqlerde Burgos 18 (A.A.) - Madrid hüku-
mü1tehassis oMuklan his ve filcirler, meti Sü Bakanı, radyoda verdiği bir 
İspanyol komiinistlerinin gönderdik- tebliğde, Madrid önündeki tahkimatın 
leri selam telgrafına cevap olarak Sta- bir kaç güne kadar biteceğini ve bu 
lin tarafından çekilen telgrafta yazılı- tahkimatın en modern planlara göre 
dır. Asi generaller yabancı hamilerin- yapıbnış olduğunu biklirmektedir. 

Habsburgların Avusturya tahtına 
geçeceği haberi hayret uyandırdı 

Romanyanın 
Dış siyaseti 

M. Antonesku Paris, Londra 
ve Varşovaya gidiyor 

ltalya gazeteleri F ransaya 
hücum ediyorlar 

nist parmagı 
• Silah/anına meselesi 
• A merikada seçim davası 

F ilistin araplarile museviler ara-
Brüksel, 18 - Siyasal mahfeller, sında cereyan eden mücadeleye. 

Belçika hükumet.inin yeni siyasasını komünist unsurların da karısmakla ol
bir neticeye erdirebileceğinden emin dukları, ortaya çıknn bazı vesikalcır _ 
bulwımadığı ve çok engel zuhur eder- dan anlaı;ıldyor. Bu unsurların mak _ 
se bundan vazgeçeceği hakkında İngi- saclı, vaziyetin mumkün olduğu ka • 
liz gazetelerinde intişar eden makale- dar karışması ve binnetıce komünist _ 
lere fazla ehemmiyet vermemektedir- lerin bu kargaşalıktan istifade edebi· 
ler. Matbuatta inbşar eden yazıların leceklerini ummalarıdır. Bunlar her 
ve devlet adamları tarafmdan yapılan iki kısım arasına da yerleşmişİerdir 
beyancrt.ın da gösterdiği gibi, Kra~m Bu itibar ile izlerinı ve tesirlerini bu • 
ç'zdiği siyasaya hal:kın büyük bir ek- lup anlamak ~ir hayli müşkül olmuş
seri;\ eti iltihak etmiştir. Bunun için, tur. Nitekım, Ingiliz polisi, yahudi da
lalı derecedeki noktalar, müstesna ol- vasına hizmet etmek bahanesile ko -
mak üzere, Belçika hükfımctinfo geri münistlik tahrikatı yapan iki yahudi· 
dönm~i zor birşeydir. yi hudut harici etmiştir. Ayni zaman

ROma, 18 (A.A.) - Corriera Del- da t.c~muz ayında da İngiliz polisi, a
la Serra, yazıyor: Belçikanın bitaraflık rap lıderlerinden bazılarının Mosko _ 
kararını mucip olan sebep, Fransız. - va ile temas halinde bulunduklarının 
Sovyet a keri ittifakının tehlikeleridir. tesbit edıldiklerini ilan etmiştir. in _ 

La Tribundan: gilizlcrin iddiasına göre Filistin müf
Fransa, artık tatmin edil~ ve sul- tisi Hacı Emin Hüseyin, bilhassa Mos _ 

hii sever bir millet değildir. Belki Rus- kova ile hali muhaberede bulunan cr
ya ile olan rabıtalnrı dolayısile onun kanın başında gelmektedir. Müftinin 
hergün cıhnn sulbü için daha büyük yakın dostlarından Filistin isyancıla -
bir tehlike teşkil eden şuriş siyasetini rının başı Fevzi Kavukçu da, gene İn
ta'kıp etmek veya bu siyaset arkasın- gilizlere göre, bu tesire tii.bi bulunun 
dan sürüklenmek mecburiyetinde bu- simalardan bir diğeridir. 
lunan bir millettir. Anlaşılıyor ki Bel- * 
cika kendi mukadderatını, Fransanm İngilizler Filistin meselesini kat'! 
mukadderatından ayırmak arzusunda- surette halletmek içindir ki İngiliz as-
dır. kcrl erkanı arasında kıymet ve azim .. 

Giomale d'İtalia'dan: karlığHe şöhret alan General Dill'i Fi· 
BelÇikamn yeni siyasetine yol açan, listine göndermişlerdir. Şimdi, bu 78• Belgrad siyasi mahafilinde Küçük İtilafın Avusturyada 

Krallığın iadesine meydan verilmiyeceği söyleniyor 7 Mart günü değildir. Fransa - Sovvet tın emrind 50 000 k 
Bükreş, 16 - Önümüzdeki hafta na- " e 1 as er vardır. A .. 

misakının imza edilmiş olduğu gündlir. rap kıyamcılarının takribr miktarı iSf 
Londra, 18 .(A.A) - Habsburg ha- siyasi mahafil, Avusturya hükumeti - zırlar .meclisi mühim bir içtima yapa- 5000 den fazla değildir. İngilizlerin bu 

nedanırun tekrar saltanat makamına nin vakın bir istikbalde Avusturyada caktır. Bu içtimada Hariciye Nazm Fransada Ll 1 " şar ar a tında, davalarını ne derecey6 
gelmesi meselesinde A vusturyada bir saltanatın iade edilmesinin derpiş ede- Anton~u. Cenevre müzakereleri do- k d .. 

S •t "'hl b • a ar yurütebileceklerini, bize, yakın 
Plebisit yapılması ihtimali mevcut ol- miyeceğini b'eyan etmektedir. Avust- layısıle hadis olan beynelmilel vazı - l Q z lT bir zaınnn gösterecektir. 
duğu haberi, hem hayıret uyandırm1ş turyamn dahili vaziyeti,Almanya-Avus yet hakkında izahat verecektir. * 
hem de endişe~ bais olmuştur. turya münasebatının şimdi bulunduğu Adeveul gazetesi, Kral Karol'un ay Hareket mi? Meşhur Alınan iktisatçısı Şahtın ga-

Siyasi ma·b:afIT, şu noktalan ehem - hal, bilhassa beynelmilel vaziyet He nihayetinde Prag'ı ziyareti esnasında 
ıniyetle ka~,,,:ıediyorlar : saltanatın avdetine karşı küçük itila- kendisine refakat edecek olan Anto - Paris, 16 (AA.) - Populer gazete- ~hl 1 zetes~ Alman si & 

'J..... si Alba d L k' ·ıj\~, b' anma Jahlanması hak • - Böyle bir hareket evvelce mevcut fın izhar etmekte oldugu· sarsılmaz neskunun Faris, Londra ve Varşova - ' Y c aro un yarın sı wuı ır 
~ uh ı ld - h:ırckettc bulunarak Marksist sendika- ••leal kında bazı müla ~ Oıan birçok emsal yüzünden zaafa dil- muhalefet Avusturyada bö.""e bir şey ya gitmesi m teme o ugunu yaz -

:rı. makta farla sosyalis'f. gazeteferin binalarını luızalarda bulu . 
çuı: olan muahedenameleri iblfil etmek yapılmasına meydan vernı!iyecektir. dır. işgale çalışacağını haber veriyor. nuyor. Bu gazete, her silahlanan a _ 
0 caktır. Salahiyettar mahafil, hemen hemen Ş i diki f Ö Nümayişler dam, behemehal muharebe edecek a _ 
Saltanatın iadesi, hem Avusturya - şu··pheli birtakım ihtirazi ka'-'ltiar deı·- UŞR g a r dam deg~ıldir, diyor kı' dog·rudur. Fakat " O .., •• ı ·· Mülhuz, 18 (A.A.) - Belfor - Mül-

nın varisi olan dev'Ietlerin birtakım meyan etmekte ve kat'i mütaıealarını lmadıgını Soy uyor huz bölgesi Sejete'sine mensup sendi- her silahlanma neticesinde bir muha _ 
nıetalibata kıyam etmefurihi intaç e- bildirmek için Sehusclmigg'in nutku- Viyana. 18 (A.A.) _ M. Şuşnig A- kalar bugün burada büyük tezahürat- rcbe doğması ihtimalı vardır ki, bu da 
decektir. nun metnini beklemektedir. Gnz~tel~ vusturya - Alman itilafına telmih ede- ta bulunmuşlardır. 20,000 kişitlen ınü- doğru bir fikirdir. * de vaktin geç olmasına binaen anc. ~ rek istiklal mücadelesinde müteveffa rekkep bır alay şehri dolaşmıştır. Bınaenaleyh; silahları azaltmak, her. 

Belgrat, 18 (A.A.) -Sehusehnigg'in Avusturya Başvekilinin nutkunun bır Dolfus'llll g&temıiş olduğu kahra._ kesin kabul ettiği bir esas olduğu tak· 
llutku hak!kında mütaleaJar yürüten kısmını neşredebilmişferdir. manlığı sena etmiştir. Başvekil, bu iti- Alnıanya polis dirde her türlü tehlikenin öntine geçe-

H 1 • lafın Alman - Avusturya münaseba _ Genel Direktörü cck en kestirme yoldur. Fakat varakı 
indistanda Para mese esı ~ındak2_:;;mliledi~~ ~a!'allma.kta oldu- Ber1in, 18 (A.A.) -Almanya po- mihri vefayı kim okur, kim dinler. 

b gunu Umw ey gını soy ermş ve ken- ı· G ı o· _L .. •• •• G 1 D l * 
Og" uşma p b t -b d d' . . b. d"kt t- l d - be ıs ene ırca.ıoru encra o uague Amerika.da 'reisicumhur seçimi mü· aranın ser es mu a e- ısının ır ı a or oma ıgını yan ·ı E . l' Şef H dT·~ı.. h"t 

ile müdafaada bulumnııştur 1 e mnıyet po 15 1 ye 1~1 8 en Amerlkada cadelcsi, iki tara-
şı• ~d · ... ld.. lesi içı· n müzakereler · ltalyada bulunmakta ve ltalyan polisi_ f d ta f ta af 

uı ıye k d 46 kış· ı· o" U cDmh urrelal 10 a ra r a ar ' Makdonald metodları üzerinde tetkikat icra et- mıungler yap _ 
440 yaralı var Paris, 18 (AA.) - Beynelmilel Silahlanma taraftarı mektedirler. •eçlml ınaları, nutuklar 

B Ticaret Odası idare Meclisi toplantı- söylemeleri, toplantılar tertip etmele-
0rn4>ay. 18 (A.A.) Hintli Müslü~ d 1 • . ... ··ım·· t·· Lonclra. 18 (A.A.) - M Macdo- Erzlncanda kar ·ı d d. ş rna k sın a para mese caı gorll{tU uş ur. . .. .. .11.. rı e evam e ıyor. imdiye kadar bu 

n avgalannın eon üç günlük bilan- A1m b .. F . b naJcl. Cumartesı gunu mı ı amele fır- Erzincan, 18 (AA.) _ Bu gece şe- kare: ı f"k • 
Çoc d 6 440 hdl an gru u reısı raweın, u top- l'k k f d . -~ı aşmanın ı rı tezahtirü; bir tara-

u fu ur: 4 ölü ve yara ır. lan da b' L - 1. ek ->-'- kasının sene ı on eransın a buluna- bir çevresindeki dağlara kar yağ - fın iş hayatına devlet müdahalesınf y . . d. . . h . tı ır nutus;. .ay ıyer • crot(tor k b" kr. k . B 
azıyetın en en ışe verıcı cep esı, • . . •v. • ... ıa ır ta ır verece tır. u takrirde mıştır. sokmak istemesi,diğer tarafın ise, bu 

karışıklıklann dokuma fabrikalan bu- SChacht ın da birdırdıgı v~ılc, mıllı infırad politik.asına muhalefet ve müdahnleyi reddetmeyi bir prensip ad-
lunan mahalleye sirayet etmekte bu- menfaatlere zarar verrneksızın eşya ve memleketin taahhüt1erini yerine ge- Ala/ar SÖZÜ deyleme~inde müş::ıhade olunuyor. De-
lunrnasıdır. paranın beyneTmilel serbest mübade- tinnesine medar olacak. derecede si- Ankara, 16 (A.A.) - Türk dil kuru- mokratlar birinci şıkka, cumhurıyet . 

Fransız 
Cumhur Reisi 
Strazburgta 

Strazburg. 18 - Reisicumhur, 
Lebrun, beraberinde sıhhiye nazın, M. 
T essan Ellier olduğu halde aaat 9 da 
buraya ge1miştir. 

Reisicumhur, belediye dairesinde 
kısa bir hitabe irad / ederek, şöyle de
miştir: 

Eğer benim ziyaretim müstesna 
ve parti farkı olmaksızm vatandaş1ar 
arasında mukarenete vesile teşkil edi-
yorsa bahtiyarım. 

iktisat Vekilinin tetkikleri 
Ereyli, (Konya) 18 (AA.) - iktı -

sat Y ekili Cclfil Bayar bugün trenle 
Ad nad~n ELeyliye gelerek bez fabI'i
ka nı tetkik etmiş, fabrikanın hitam 
bulmuş ve denemeyi bitirmiş, yakında 
faa iyete geçmek üzere bulunan vazi
Yet'nden çok memnun kalmıştır. Ce
lAl Bayar ayni trenle Konyaya hare
k~t etmiştir. Fabrikanın yakında res
rni küşadı yapılacağı haber alınmıştır. 

lesi için Alman hükumetinin müzake- lahlanmasma müuheret edili:rıekte ve mu genel sekreterliğinden: Fatih kü- çiler ikinci şıkka taraftardırlar ve Lan
relere hazır bu1unduğunu tasrih etmiş- hükumetten Milletler Cemiyetini tak- tüphanesinde 3443 No. da cT~shil fi- don - Roosevelt mücadelesinin esası 
tir. viye etmesi taleb olunmaktadır. tıp> adlı el yazması kitabın sonunda şimdılık buna münhasır kalmaktadır. 

ele geçirilen 42 sayfalık pek eski bir Selim Ragıp 

Kahirede mavi Ras Nasibunun cesedı· catalar SÖZÜ> kitabının aynen fotoğrıı- ' KISA HABERLER ' 
fisi ile bura.da bulunan 698 ata so .. zü-

Gömlekliler Kudüse götürülecek nün Türk harflerile yazılışı ve bu ata H -

Nümayiş gapldar Londra, 1~~-(Aeb.AI .) - Habeş elçi- sözlerindeki kelimalerden herkes~e Roma abefiataııcla Yağmur 
liğinin resmi oir t iğinde Ras Nasibu- manası kolayca anlaşılmıyanların bir lS (A.A.) 

Kahire 18 (A.A.) - Mavi görn- mm ölünıünden Necaşinin çok müessir lfıgatçesi, cAtaTar sözü» adı ile Türk mevsimi sona erdiğinden, Habeşi<Jta• 
leklilerin bir tezahürü esnasında bazı okfuğu beyan edilmck.tedir. Mütevef- Dil Kurumu tarafından bastırılmıştır. nın bir çok noktalarında yeni süel ha
kanlı hadisele~ Aolm~ ve mavi göm- fanın cenazesi, vasiyeti mucibince Bu eseri haZll'lıyanlardan en eski türk- reketler başlamı~tır. Bu hareketler
leklilerin teşkılatı azasından bir kaç Kudüse nakledilecektir. çüleı imizd.en ve değerli bilginlerimiz- don bir kısmı silahtan tecrit, dığer 
kişinin tevkifi üzerine ;i()() kadar ma- Ras Nastbu, beş çocuk b k- den Kastamonu paylavı Velet İzbudak- kısmı da henüz işgal edilmiyen top· 

· ·· 1 kJ' b. ı· ka -L-] · l ıra tır. Fiy::ıtı bir lira, satı~ mcrkez.ı Türk raklann i~gali içindir. vı gom o ı ır po ıs rö.K.o 'unu ışga mf'lltır. Kendisi çocuklannı Habe h _ ~ Y 

t · 1 _ı· M · ·· ı kı·ı ·y ş ar kitapçılığı limited şirke1ıidir. Viya,nada Geçit Resmi e m1ş eraır. avı gom e ı er ancak binin başlangıcındanberi bir d f I-
k. uvvetli .bir po. 1i.s müfrezesi tarafından sun görmemişti. e a o Ankarada bisiklet yarışı Viyana 18 (A.A.) - Vatansever 

1 t ki b d d k 1 cephenin ikinci resmigeçidi bugün bu· 
ışga et ı erı ına an ışarı çı an - A k 18 A k 0··ı · b. 

ı d Eski eserler bul d 11 ara, - n ara 0 gesı ı- rada yapılmıştır. 
mış ar: ır. . un U siklet ajanlığı. gençler arasında tertip Cephenin 40,000 kadar azası bu 

Edırne, 18 (A.A.) - Bir aydan - ettigw i te!:'Vik yarışlarından ..J'!o'rdu··ncu··ısu" · 
1 "d h ı· · be T T K T • O\ geçitte hazır bulunmuş \ e ezcümle B. rana gı en eye ımız ri . . urumunun emriyle tarih nü bu sabah Ulus me..,,..ı-nından baş-

d A ke l D A Jcıa Şu,nig de nutuk söylemi ir. 
Sa~un 18 (AA.) - Cemal Hü.:. - oçenti r dog r. • Müfid'fo baş- lamak üzere 2:~ kilometrelik mesafe Macar Paılimentosu 

nünün b;şkaıılığında İrana gitmekte k:nlığ~nda Alpu~u ve Hasköy hö- üzerinde yapmı'Ş'tır. Budapeşte, ıs CA.A > - Parı mentonun 
olan heye}imiz bugün Samsuna çıka- yuklerın.de . h.afr~~at . yapmakta olan Nuri. 23 kilometrelik. mesafeyi 3i sah gfmu öğleden sonro açılması kararlaş
rak şehiri geım.ış ve at koşularında bu- kurum ışlerını bılirmııı ve bul(fuklan clalcika gibi kısa bir zaman.ela katede- ınıştır. Meclis, DaranyJ'nln, hükilmetın sJ

lunduktan sonra aynı vapurla J'rab - en eski ve kıymetli seramik mater- rek birinci, beş dakika farkla y a:kub yasal ve ekonomik progı:amı baldcındald 
zona hareket etmiştir. yeneri 1stanbula aötürmüftÜr ikinci ve Hüseyin üçüncil ohnu,Iardır. nutku Ue açılacaktır. 
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ŞERİR RABIRLBRİ 
Defterdarlık 
Teşkilatı 

,Hakkımız 
Yok mu? 

Kadro harici kalan bütün 
maliye memurlarının 

tayinleri yapı1dı l 
Yeni defterdarlık te.1kilatı db1ayıei· 

le eskiden kadro harici kaJan bütün ' 
maliye memurP.arı muhtelif vaz.ifeleır# " 
t.yin edilmişlerdir. Yeni kadroda mün
hal bulunmadığı için hariçten müraca
at edenlerin talebleri kabul edilme
mektedir. 

Ancak bir memurun tayin ve terfii 
Cl~fterdar riyasetindeki muavinlerden 
\'C varidat tahakkuk müdürleri ile o 
momurun a1a.kadar olduğu daire mü
dürlerinden teşekkül eden komisyon 
lrnrarile yapılacaktır. 

Yeni defterdarlık te kilatı cf olayı
ıile maaşlı memurken maaşları ücrete 
tah\•il edilenlerden 20 seneyi dolduran 
10 kadar maliye memuru tekaüde ıev
lcolunmuştur. 

Çok değil, . bir fener, bir de 
musluk istiyoruz 1 

- Kadıköyün meşhur bir Hünkar
irnamı vardır. Talimhane meyda
nını geçtikten ve bir köprü de aş-
tıktan sonra bir üç yol ağzına çı
karız. Uç yolun bir ucu Acıbade
me, diğeri, Haydarpa~aya uzanan 
mezarlığa, Üçüncüsü de Fıstık 
sokağına doğru kıvrılır. Bu mın
taka mehtabın lfituflu ı~ıkları ol
masa, servilerin yarattığı dekor 
jçinde pek ıssız ve korkunçtur. 
Sular karardıktan sonra buradan 
geçen herhangir bir yolcu, önünü 
göremez, hele havalar yağmurhı 
ve tipili olursa sanki J.\Iazorya ba
taklıklarında seyahate çıkrrnş ka
dar yorulur, eziyet çeker. Mahal
lelinin birçok kereler Kaymakam
lığa şifahi müracaatlarına; isti -
dalarına rağmen burayı aydınla -
tacak birtek lamba bile konma-
mıştır. Bunun için de küçük bir 

Ankara el işi sergisine himmet, ve Bay Kaymakamın bir 
akşam saat sekizden sonra, bu üç 

gönderilecek eski eserler yol ağzına gelmesi lazımdır. 
Ayın 28 zinde Ankarada açılacal< 2- Gene bu meşhur Hiinkarima -

mınm ekser evleri tahtadır. Allah olan clişi ve küçük san'at1ar aergisine göstermesin herhangi bir yangın 
ıöırderilınek üzere müzelerden yeni- felaketi karşısında kullanılacak 
ckn 50 parça eşya daha ayrılmıştır. bir «yangın musluğu> yoktur. İca 
Emprime deri terlik, ayakkabı, işleme- hında mahalleliden toplanacak pa 
li kctlkan, muhtelif asırlara ait olmak ralarla da bu musluğun yaptırıl-
üzere ve Türk kakmacıhğınm en yük- ması da nihayet bir himmet me . 
aek nümunderi olan kalkanlar, Türk selesidir, diyoruz. 

Kadıköy 
Cinayeti .. 
Haceri öldüren adamın 

bugün yakalanması 
muhtemeldir 

Evvelki gün Kadıköyündc Kuşd'ili 
mezarlıklarında başı taşlara vurula vu
rula parçalanan Hacerin ölümü hak
kındaki tahkikata dün Ü8küdar mü6-
deiumumi muavinlerinden Orhan Tığ
ıak ve Kadıköy polisi tarafından de
vam edilmiştir. 

Pofüı, dün bütün tafsilatını verdi
ğimiz hu korkul'jÇ cinayetin faili üze
rinde büyük bir dikkatle meşgu] o1-
muştur. Aldığımız yeni ve mütemmim 
malumata göre Hacerin bi.itün parası
nı cinayetin vukua geldiği gün üzerin
de taşıdığı anlaşılmaktadır. 

Zabıta, genç ve güzel kad'ının pa
rasına tam 'an ö1dürü1Clüğünü tesbit 
etmi~. cesedin üzerinde yapılan ara
mada tek bir metelik bile bulunama
mıştır. 

Nezaret aftına alınan bir kaç kişi 
de sıkı bir isticvaptan geç'İrilmi~. tah-
kikat geç vakte kadar d~vam ' etmiş
tir. 

Zabıtamızın bu cinayetin failini 
bugün meydana çıkan!lası kuvvetle 
muhtemeldir. 

Maliye ve inhisarlar Vekilleri 
şehrimizde 

JQ 
BirincitetJ~ ~ 
' 

YILDIZ SiNEMASININ 
Küşat ve yem seneye başlangıç programı. 

Bu Çarşamba günii ma tinelenlcn itibaren : 
Uz.un zamandanberi herkesin bii yük sabırsızlıkla ve heyecanla 

beklediği mn azzaın film. 

POMPEi'nin SON GONLERi 
Sinema perdesi için biı· ııeref ve fil,m sanayıi ıçin bir zafer abidesi olo 

oüyük bir san' at harikası. 

D ı K KAT~ Yıldız sinema~nın Tnrkiye 
••••••-' sinemacılığında yeni bir iııl·alıtp yupacnk yeni ____ ....... 

bir stlrprizini yarınki gazetdcr<le okuyunuz. 

~ ............... lllİlll .......................... ...,ı 
DANiELLE HENRI 

DARRIEUX 9 GARAT 

ÇAPBIN GENÇ 
'-------~ Büyük Fransız filminde 4m-----~ 

HAYALE1 
? ? ? • 

hl.lr.11uı Stıtdııım Şehir Tiyatrosu 

~thir Tıyaİrosu Teı,ebaşı dram 

111111111111111 

kısmında oyun 
yoktur. 

Fransız tiyatrosu 

~!!!:::!!! 
Operet kısmı 

Pazıtrtesi gnnn 
akşam saat 20,30 da 

OUDAKLARIN 
Floryada yeni bir 
iskele yapılacak 

Eski Kadıköy iskelesinden 
istifade edilemiyor 

1 Halk Opereti 
Pek yttkında kış 

operetlf'rine bıtşhyor 

SE 
YEK 

bl\yllk operet 
!l perde 

24 Saatte olup 
bitenler 

Dün gece saat 20,30 da Sirkeciden f>iıt' 
nekapıya giden 68 numnr.nlı tramvay ara~. 
sının arkasına bağlı roınorkün ön bas:ılll 
ğında durnn Ali oğlu Sallh Acıçeşme dut' 

mamuatından mura~sa maaa saatleri 1 Hakkımız yok mu? 
.ilah ... gibi kıymeli eserlerden mürek- 1 --------------~ 

kep olan hu parti bir kaç güne kadar JI ıu··şteı·lma J -'eler 
eevkedilecektir. lYI. ı UUı 

Maliye Vekili Fuat Ağralı ile Güm- y · K d k"" · k l · · k" .. ~.l enı a ı oy ıs e esının u~ me-
rük ve inhisarlar Vekili AH Rana dün '.?asimi için hazırhklara başl'anmıştJr. 

• t t 
tına yakın yerde aUamak istemiş, !akil 
kerleklcr altına yuvarlanarak ayağınıı1 

parmağı ezilmiştir. Yaralı Cerrnbpaşa J1~ 
nesine kaldırılmıştır. 1} Belediye mezarhgı 

Zincirlikuyud'a yeni vücuda getiri
len belediye mezarlığının etrafı geçen 
ıene bir duvarla ihata edilip bırakıl-

Antrepoları 
İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğü 

tarafından hazırlanan müşteil mayi 

fehrimize gelmişlerdir. Ali Rana bu Yeni iskeledeJl her gi ede birinci 
gün gümrüklere gelerelr tetkikler ya· ve ikinci mevki bilet alınabilmektedir. 
pacaktır. Gişeler numaralıdır, bunlardan şikaye-

ti olan bir yolcu şikayet amirliğine gi

antrepolarırıa ait talimatname projesi Av dönüşü bir kaza mıştı. İnhisarlar Vekaleti tarafından tetkik 
Şimdi belediye hu mezarlığın asri edilmektedir. Bu talimatname antre- Küçükçek.meceye avlanmağa giden 

ve modern bir hale getirilmesi için fa- poların nasıl açılacağı, antrepodaki te- doktor F arobi ve A1fons isminde jki 
aliyete geçmiştir. Bu mezarlıkta bir 
memur!uk. binası, mezarcılara vesair 
müstahdimine mahsus binalar yaptırı
lacaktır. 

sısatın ne suretle yapılması \azımgele
ceği, müşteil mayilerin ne suretle an-

trepoya sokulacağı hakkında yeni esas
ları muhtevidir. Bundan başk~ belediye tarafından 

techiz, tekfin ve tedfin işi için hazırla- Talima•tnamode bilhassa ~u mad, 
nan projeye göre bir de gasilhane yap- deler mühimdir: 
tmlması tekarrür etmiştir. Bu binalara 1 - Antrepolardaki kanalizasyon 
ait projeler belediye imar büroeu tara- teıisatı yer üzerinden yapılacaktır. 
fırulan hazırlanmaktadır. 2 - Gaz tankları bir biçimde in~a 

Projeler yakında ikmal edilerek ke- edil'ecektir. 
tifleri yapılacak ve derhal inşaata ba~· 3 - Tank'a alınacak mayilere ait 

arkadaş avdan dönerken bindikleri 
23H9 numaralı taksi otomobili ile bir 
yük arabası arasında Davutpaşa kışla
sı civarında Yılanlı ayaz~a mevkiin

de bir müsademe olmuştur. Şoför Os
man hafif yaralanmı~, otomobilin ön 
camı kın1mış.tır. 

Şoförle arabacı Ramazan müddei
umumiliğe ıevko?unmu~latdır. 

Ticaret Odasmm davası lanacaktlr. hesaplarda tanklar esas tutulacaktır. 
Keşifn:ame ve projeler ihzar edile- Fire ve zayiat hakkında hangi ma- Ticaret Od1ısı, Liman Şirketi tas-

ne kadar mezarlığın tanzimi i11ile uğra- kanılara müracaat edileceği ve hangi fiye hey'etine on bin lira pey akçesi 
tılacalı.tır. makamlardan karar alınabileceği de vererek Liman hanını satın almağa ta-

ş h 
• tasrih edilmekteclrr. Talimatname tet- lip olmuş ve bilahare vazgeçmişti. Bu 

e rm maketi yapıhyor kik edildikten 90DTa yakında Gümrük- vazgeçiş üzerine pey akçesi aeri veril~ 
lrnar Bürosu tarafından fChrin müs-- lere gönderilerek Jatbilcata geçilecek· mediği için de tasfiye hey' eti aleyhine 

takbeI p'fanı için yapıl'makta.olan şeh- tir. bir dava açmıştı. 
rin maketi ikmal edilmiş ve fChircilik 
mütehassısı Prost maket üzerinde ça- lngiltereye kuş yemi ihracatı artb Hukuk mahkemesi yakında bu da· 
h ala 1..-ftı t B"· vanın rü'yetine baft1ayacaktır. 

şe numarasını vererek işjni takip ede
bilecektir. 

Eski iskele Halice kaldırılmıştır. 
Yarından itibaren sökülmesine başla· 
nacaktır. Demir, çivi ve tahtalarından, 
başka işlerde •stifade edilecek, duba
ları tamir edilerek herhangi bir işd'e 
kullanılacaktır. Akay İdaresi kışın 
başlaması münasebetjle iskelelerinde
lci tamirlere yeniden ba~amıştır. 

Aynca her ıene m~aycnesi zaruri 
görülen Burgazada iskelesi ayakları da 
dalgıçlar tarafından yoklanmıştır. Bu 
iskelede bu sene tamirat yapı?mıya· 
caktır. 

Eski Kadıköy iskelesinin Floryaya 
kaldırılacağı haberleri iskelenin sökül
mesine başlanmasile ortadan kalkmış 
bulunmaktadır. Yalnız Floryada asri 
bir ~ckilde bir iskele yapılması karar• 
laştmlmıştır. Akay idaresi bu mesele
yi bir müddettenberi tetkik etmekte
dir. Yalnız lbu iskelenin şimdiki Ka· 
clıköy iskelesinden daha pratik ve açık 
yapılması 18.zımgeleceği ileri 6ürülmek
tedir. Bu iskelenin in~sı için bit müd
det sonra esaslı tetkiklere başlanacak-

* Alemdar sineması sahibi zabıtaya fll 
racaatla sinemada çalışan Tekirdağlı MC

11 

met He arkadaşı Bandırmalı Mustnfanıı:ı !' 
zıhanes1ne anahtar uydurarak 40 Ur 
çaldıklarını iddia etmiş, suçlular ynkaıntı• 
rak tahkikata başlanmıştır • 

* Liman idaresinde pansumancılık ~ 
pan Hasan oğlu Ahmet muhtelif tarll1le 

elli parçadan fazla eczayı tıbbiye çald 
dan idarenin şlkfıyetl üzerine yakalann1ı.Ş 
eczalar istirdat olunarak takibata başı:ıı1 
mıştır. 

* Dün saat yirmide aslen İzmirli Ol 
İ.stanbulda misafir bulunan Ali oğlu 'f'e' 
nin üzerinde yapıl~n bir aramada bir brO 
n1k tabancası ile bir kama zühur etmiş 
müsadere edlleı:ek hakkında takibata b• 

lanmıııtır. * Tophanede Dere sokakta e nuın 
evde oturan İzzet oğlu Ali ile arkadD.lil :ıı~ 
san ~lu Salt son derece sarhoş oıdıı"1 
halde caddede rezalet çı.lmrdıklarındnn 
talanarak müddciumumlllğe sevkolunınıJ'i 
lardır. * Darıcada çimento fabrikasında ~ 
fal1 Ahmet dün gece son derece sarııoş 
duğu halde Fener, Clball caddesinden ı;~t 
t.en yere düşmüş, başından ağır surette ~ 
ralandığındıı.n Cerrahpaşa h:ıstanestnc st 
tolunmuştur. 

fl1l rına ""'°"i> agu~ ar. uronun rne· İngiltere ile aramızda yeniden ya- 'j'.l 

aisi fimdi yalnız maket üzerinde e- _ ....... ~-· ' tır. 

tliıdler yapmağa inhisar etmiştir. 3 - 4 pılmış ticaret anla~ması bulunduğun· ------------, -, ... y. ·e·n· ı· ·N·e· ,· r· ı:y· a·t·---

* Taksim Şehit Muhtar caddesinde 
man npartımnnının 7 numnrnsında otul" 
Tarık oğlu İlhıı.ml Panorama önünde ~ 
denin diğer tarafına geçtiği sırada §Oför 
gırdıcın idaresindeki 1474 sayılı otoı110 
çarparak sağ ayaltndan yaraıamıştır. 

cuğun yapbrılan muayenesi netıcesi11de 

,__J_ .l! _..ı k 1 b d dan takas suretile lngiltereye mem1e- ı 7UMbefcl ay &.aaar oevam euece oıan u etü • ı."u 
]erden sonra esas mesaiye 8eıçilecek kefimizden eon O!)~ iÜn içinde bol- Eczaneler 
ve faaliyete başlanacak.hr. ca ku~ yemi gönderilmiştir. Bu hafta 
__ ........................................................ yeniden jki ton daha aevkolunacaktır. 

. T A K V 1 M Bu an~ma Y.iizünden lngiltereyc 

1 ci TEŞRiN 
yapılan ihracatlar daha bir miktar ço
aalacağı kuvvette umubaktadır. Ha-

Rumt HDe 
186ı 19 

Arabt Hne len de bir çok yapılmı~ anaajmanlar. 
1855 bulunmak.tadır. - -ı ci Teşrin Retınl tene 

8 1988 
Hınr 
167 lıllhaı Mfidiirliliinila Bir Tanllıl 

PAZARTESi 
17 Blrlncitetrln tarlhll ıazetemizde ister 

inan İster inanma ıütununda tifoya 7ata
ıanmrunak için İstanbul Sıhhiye Müdürünün 

SABAH Şab r-fM __ S_AK __ , sözlerini yazmıştık. Müdür Ali Riza bize 

8. D. an 8. D. gönderdiği bir mektupta bu yazıyı tavzih e-
12 50 3 11 10 derek diyor ki: 

6 15 4 36 a:- )duhablrlmiz tifoya yakalanmamak tçln 
Öğle İkindi Akşam Yatsı ne ,yapmak ıazımgeldlğtnt sormuş, aşılan. 

;:,, D. S. D. ti. D. S. O. mak ve temizliğe dikkat etmek tcap ettiği 

E. 6 34 9 36 12 - 1 31 b il 1 tl K fi t' b tl t ceva ı ver m ş . ey ye ,1!) u _ s~e ~ ... ~v-
z. ıı 59 

1 

16 01 17 25 18 57 zlhlni d.llerlm.• 

Ba ıece nöbetçi olan eczaneler •1llllardır:ı 
latanbal cibeUnclelrller: 
Akaarayda. : (Ziya Nurl). Alemdarda : 

(Eşref Neoet>. Bakırköyiinde : <Mer -
tez>. EJXı1nönünde : <Hüsnü Baydar>. 
Fenerde : (Arif). Karagümrükte : <A • 
rm. Küçükpazarda : <Wkmet Cemll>. 
S&matya Kocamustafapaşada : <Rıd • 
n.n>. febremtntnde : <Nlzım). lthza • 
deb(lflnda : dmıall Hallı). 
J1eyotl11 eihetlndeldler: 
Galata.da: (Blçdpulo>. Hasköyde: '(Ni
alrn Aseo). Kasıınpaşada. : <Müened). 
Merkez nahiyede: CMattoviq, Vlnlı:opu
lo}. Şişlide : <Pertev>. Taksimde : <Ke .. 
mal Rebul). 
Üıküdar, Kaclıköy 'H Adalardakiler: 
Büyükadada: <Merkez). Heybelide: <Yu
auf). Kadıköy Paznryolunda : <Mer • 
tez). Modada : <Falk isıı:ender). Üııkü -

dar Ahmecllyede : <Ahmedl.ye>. 

'--------------------..------
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geıeken bir mecmuadır. .---



MEMLEKET HABERLERİ 
• 

Şimendifer lncesu 
kasabasını şenlendirdi 

lncesuda planlı bir inşaat ile yeni ve modern binalar 
rapılıyor kasaba suyu fncesu deresinden temin ediliyor 

Bir otomobil 
Kazası 

Kaza esnasında bataklığa 
düşen bir yavru güç halle 

kurtarıldı 

. İncesu (Hususi) - fncesu dört etmiştir. Kasabada yeni bir belediye . >ın nüfuslu bir kaza merkezidir. Ka- binası yapılmaktadır. Yeni bir hüku- Sıvas , (Hu
6

u&i) - Sivas.tan Ha· 
:anın umumi nüfusu 20000 dir. Deve· met binasının da temeNeri atı'lmış.tır. fiğe gitmekte otan on be? numaralı 
;,~ar~his~n is"'.inde bir nahiy,esi var- Mekteplerin bir kaçı yen; yapılmı~t.,. Hüseyinin ida!esindelü yüklü kamyon 
K · \ aktıyle T urkmen aşırederınden Köylerde kafi der~ecede me~tepler var- Hafiğe bir kilometre mesafede bu1u-

l~rakoyunlu aşireti burada yerleşmiş, dır. Halk okumaga heveskardır. nan Kızılırmak ken d B 

l 

..,. 81 tarihinde sadrazam Merzifonlu Kızılviran köyü halkı 1267 lira sar· k" d ..ı arın a ayram l\a M 'd mev 11 enen yerae yolların bozuklu ~ ra ustafa paşa burada büyük bir file mekteplerini tamir ve yenı en te- • .. .. d • 
an, bir cami, bir hamam yaptırmış- lefon tesisatı yaptırmışlardır. gu yuzun en yaptlan muvakkat ahşap Nevşehirden bir manzara 

tır . Vaktile kalabalık olan kasaba za- Erciyeş dag-
1 

üstünde bulunan bu bir köprü üzerinden ~cçerken köprü- Nevşehir, (Hususi) - Son aylar · · · ·· · in l d f d N nın en ıyı uzl.İ.mü olarak piyasayı tu~ 

t

'ha'n a vaziyetini değiştirmiş, 287 ta- köy kasabaya 15 kilometre mesaf-'~- en yarım metrelik bir hendeg-e yan zar ın .a. evşehirde bir nüfus booııan- ta N h' l 

1 

• ...,_ ' .~ •• ev_şe ." üzüm eri de bu yıl çok 

•
1
nde kaza merkezi olmuştur. dir ve kazanın en büyük köyüdür. Ka- üstü düşmü~, içinde bulunanlardan ması goze çarpmağa başlamıştır. BU duş.uk hır fıyat üzerinde muamele gör-

. ;•cesuda? mübi~ .mikta_;da h~b~ha~ za dahilinde taş devrine ait bazı eser- dö•t. beş kiti yaralanıruslarclır. Kaza ç?.k kimseler_ işsizlik, topraksızlık yü· mektedir. 
Lı. koyu_ n ıhraç edılır._ Bagcılık ıptıd_a•. ler ve hıag-aralar vardır. Devcıli Kara• t' • d b 1 ' zunden Mersıne ve bilhassa Ankaraya B d . d k 1> _ U ne ıcesın e otomo i in karoseli ça- .. t kt d' I T _.,__. ura a şırn i uru üzümün kilosu 
,} şek.ide olup fenm usu er tatbık• hisarın Soğanlı köyü ~ivarında da E- l k.l k l k. . • goç e me e ır er. "'""t edildiğine 6, yaş üzümün kilosu da l ,ı; - _') ku-~ın mütehassısa ihtiyaç vardır Arazi- ftf 't J 1 k d mur u arı, te ere lerı, camları par- göre yalnız Ankarada bulunan Nevıte- u . · ı ere aı eser ere rast anma ta ır. l K , ru~tur Fakat bütu"n b l v ~ın kuvvei inbatiyesi pek fazladır. Bire 1 d l b' k k b ça anmıştır. aza eanasmda tuhaf bir hirl'i'lerin adedi 3000 ne baligv olmus T • _ • u ucuz uga rağ-

k. 

ncesu a ça ışan ır ayma am ve e· h"d. d y" men bagların ıhmale uğraması yüzün· 

le sen derecesinde mahsul alınmak- J d' · . d B 1 h' t' a tse e olmuş, Mes'udiye sorgu ha- tur. d h lk . .. . . e ıye reısı var ır. un arın ımme ı- . . . N h en a ın ihtiyacı temin edilememek-
.'r. Yalnız su meseles• m~hımdu. ~u le kasaba hergün biraz daha güzelleş- kımmın bef akı yaşlarındaki çocu'ğu evşe ir Eskidenberi nüfusu fazla tedir. ı t.ıyacı ancak. İncesu deresınden temın mektedir. Çarı::ı ve pazar mahalleri ye- hendeğin yakınmda bulunan bataklı- toprağı az olarak tanınmıştır. Bu yJf,z~ Se el d b . ·ı l 

1 b l 

T d h ·· n er en erı ı lma e ugv ravan ka· 

ı e i mektedir · l d'l d'l k k v d" .. b en ergun artan işsizlik yüzündeıı da- .1 

U

.. · .. 
1 

ni proıe ere göre ta ı e 1 me te, asa- ga u~mu~ ve ataklığın içerisinde yu· kl k b zan.ın bu acıklı halini ancak yeni ge· 
ç sene evvel buradan geçırı en b d · b' · f · ı· · ·· l k ğ'.nı _ ı aş gös.termiş ye şimdi Nevoııe- l k k I k l . . . h a a yenı ır ımar aa ıyetı goze çarp- var anır en otomobilden düsen yoku· h -d t b b h T en ayma amımız B.:-sim T oga}' an· 

u ~sa - Kayserı sımendifer attı ·k d l d . ' ır a e a oş ır ale gelmiştir. 1 ' ttı 
1

· k . . ·. m• ta ır. arın yar ımıle güç hafte çıkarıhn~br. B d b k amıı ve derhal faaliyete geçerek ima· 
eme etın ılerlemesıne çok yardım un an aş a her sene Türkiye- rına başlamıştır. 

Bir kadın 
Zehirlenerek 
Öldü 

. Çanakkalede 
Bir kamyon 
Kazas1 

eşme sahillerinde 
bir kadın cesedi 

bulundu 
şüpheli görülen 

kocası zannaltında 
bulunuyor 

ın ÇCflne, (Hususi) - Bu mıntaka· 
ıı• "" a~cıları bir kaç gün evvel sahil bo-
ıı· -..nca. 1 , tli , 

1 
av. anırlarken, kıyıda başı ve bir 

eed· il. "r ıçinde çürümüş bir kadın ce
ber~ RÖrmüşier ve derhal zabıtayı ha
~ ar etmislerdir. 

ll' İnı.n ~ıt~nın .yaptığı tahkikatta bu kadı
&• tura edır isimli köyde bir kulübede 0.-

1!1' ka:yb ;e on beş gündenberi ortadan 
1' oktu ~0 an Halime icimli bir kadına ait 
fl' •irıd Ru anlaşıimı.ştır. Muayene netice

e ces d' 
9 
dığ1 a 

1 
e ın uzun müdldet suda kal-

ı! lik k"n ~şıhnış ve derhal kadının Çift-
Q 0 Yund ak 

-;A ~ekip Ub e .0 turm ta olan kocası 
~ t ir. ce edılerek sorguya çekilmiş-

Halirrıe ~ 
c:: irnsiz bi huzun müddet kocası He ge-

g,» evvel ya r ayat yaşadığı için 4 • 5 ay 
~· lik kö .. ndına üç Çocuğunu alarak Çift-
_,.. .. Yun en k . 1 k ıır httü açmıs, Bedıre ge ere 

K
n .. arnl eleliğine gi~istir. 

r . oy ül . 'f . . .. b 
ti ~ıin k d enn ı adesıne gore on eş 

k:p B a ~r evvel Halimenin kocası Şe
~ hıtpaJ edıre gelerek kansını bir hayli 

tvıi.it ~rnış, sonra geri dönmüştür. 
; du& e~ ~ben Halime ortadan kaybol

tik.,~~ ı~ın şüpheler kocası üzerinde bi· 
e~ c:f~\:a ıştır. Müddeiumumrlik tahkikata 

trı etmeldtedir. 

Eskişehirde yeni bir ilkmektep 

Elmalıda ikinci •• 
gu.-eş müsabakası 

Elmalı (Hususi) - Elmal'ıyı mücavir k.~lara bağlamak. Finike, Ka,, 
Korkuteli kazalarının telefonlarını ielah etmek üzere bir pehlivan ~ürefi 
tertip edilmiştir. 

Müsabakaya F etbiyeden, Kaftan, BurduTdan, Derek.öyü.nden, Acıda-
demden, Tefenni'den bir çok pchTivanlaT i'tirak ctmit va Kiiretler çok heye

canh olmu,ıur. Seyircilerin sayısı bet bini 1reçmiştir. 
Kaymakam Cemal Elımab kazasının belediyecitik ha.kurundan inkişafı 

iç.in çok çalı~aktadır. 

muallimlerinin toplantısı 

Bartın Ukmektep muallimlerı bir arada 
Bartın, (Hususi) - Kazamız merkez ve köy öğretmenleri, Bartın böl

gesi iHt öğretim enspoktörü lbrahim Özda.l'ın ba,kanlığında yaptıkları mes
leki topiantı ayın onunda başlamış ve on beşinde bitmi~tir. 

Bu toplantılarda, bu yıl çıkan ilk. okul programı üzerinde müsahabeler 
yapılmıf, programın tatbik tarzı üzerind!' mü~erek kararlar alınmı_ştır. 
Toplantılarda tecrübe dersleri de verilmiş, mesleki i~er üzerinde götüşül-

t~ E:skişehir (Hususi) - Bu yıl ınek
ıı~ .,. l.ere fazla teıhacüm olduğu için şeh· 

<;U' ~rtıızde bir Hkımek'teb daha açılmıştır. 
,.~ ~ni mektebde tedrisata başlanllmıf -
,,. ttr, müs, tür. ~---==ss=-===--=========-=~::=:==:=:===~===~=========~========ı 

Pazar Olıil Hasan B. Diyor Ki ı 

,, 

. - Şu İspanya hadise-
81 Pek müthiş bir şey Ha· 
san Bey... . 

... Her gün binlerce ki
şi öteki dünyavı bovLu • 
yor .. 

. . . Azrail neden bir 
türlü buradan ayrılamı
yor? 

Hasm Bey - Buranın 
irınnb rı pek kanı sı -
cak tns1Illardır 9a on -
dxt' .. 

Karaman (Hususi) - Kocak Dede 
mahallesinde oturan üç çocuklu Dürri
ye ismiınde dul bir kadın evinde ölü o
larak bulunmuştur. Bu ani ölümün se
bebi ara-ştınlmaktadır. Müddeiumuml
li~ işe vaziyet etmiştir. Söylendiğine 
gore kadının çocuk düşürmek için dahi
len istimal ettiği ilaçten zehirlenerek 
öldüğü tahmin edilmektedir. 

Alacada bir hırsızlık 
Alaca (Hususi) - Evvelki gece Tu

ran Hafız isminde bir bakkalın dükka
nına hırsız girerek 95 lirasını aşırmı.1-
t~r. Hırsızlık pek mahirane yapıldığı i
çın çarşı bekcileri tarafından görmEk 
mümkün olamamıştır. Suçlunun k:m 
olduğu henüz tesbit edilememiştir. Za
bıtaca aranmaktadır. 

Taraklı-Geyve şosesi yapıhyor 
Taraklı (Hususi) - Çok bozuk o

lan Taraklı-Geyve şosesinde nakliyat 
pek müşküldür. Yolun bir kı.smı tamir 
ettirilmiş, fakat diğer kısmının tamiri
ne başfanıncaya kadar yapılan kısım 
da hozulmu~tur. Şimdi pek bozuk olan 
kısımların tamiri için faaliyete geçil -
tni~tir. Yolda iki silindirle lüzumu ka
dar amele çalıştırılmaktadır. 

Yolun tamiri için Kocaeli vilayet 
bütcesine 1200 lira tahsisat konulmu,. 
tur. Yolun en mühim kısmı 760 metre 
yüksekılikteki Gazi Kıran mevkiidir. 
Burada yolun fazla dayanması için İ• 
cabeden tesisat ilave edilmektedir. Bu 
yıl şosenin 6 kilometrelik bir kısmı ya- ı 

pılacaktır. 

Akhisar jandarma kumandam 
Akhisar {Hususi) - Kazamız jan

darma kumandanlığına Halis Ergin 
tayin edilmiştir. Halis Ergin kendisini 
amirlerine sevdirmiş ve inzibati tedbir
ler alarak bir çok meçhul vak'aların fa
dJlerini yakalamağa muvaffak olmuş 
bir kumandandır. 

Kazamız jandarma kumandanı da 
Ankaraya tayin ediJmiştir. 

Çerkeş yolu yapılıyor 
Zafranbolu (Hususi) - Araç şo· 

sesinden ayrılan Kuz Yaka Çavuş 
köyleriJe diğer bir kaç köy yollarının 
ana hattı olan Çerkes yolunun köylüler 
tarafından yaptırılması tekarrür et• 
miş ve inşaata başlanmıştır. Hoca köp
r.üsüne k~dar olan kısım ikmal edilmiş
tir. 

Çanakkale ı Hususi) - Ezineden ü
vecik göçmenlerine verilmek üzere kı
remit yüklü 16 numaralı kamyon yolda 
devrilerek bütün kiremitler kırılmı-, 
küçük Mustafa ile muavini Abdullah~~ 
tomobil altında kalını§lardır. Abdul -
lahın kulağı kopmuş, \'e küçük Mus -
tafanın da diz kapaklarından iki ayağı 
sakatlanmışlır. Kamyonu idare eden 
şoför Hasanın ehliyetnamesi olmadığın
dan hakkında kanuni muameleye baş -
lanmıştır. 

~~~~~~~~-

Çanakkalede kaçakçılık vak'aları 
Çanakkale (Ilusu~i) - Eyllıl ayı i

çinde vilayet hudutları dahilinde ı 00 
kaçakcılık \'ak'ası olmuş, 250 kilo tü -
tün Ye bir çok sigara kağıtları tutul -
mu_şiur. Bu vak'anın birinde şöyle ga
rip bir hadiseye rastlanmıştır: 

Çan nahiyesine bağlı hacılar köyün
den Mehmet oğlu Osman, kalın kağ1da 
sarılı 12,5 gram tüii.inü muakkipler e
linden kur.tutmak için ) üzü koyun ye· 
re yatarak hatır hatır çiğnemiş \•e yul.
muştur. 

Hadiseler~ 
karşısındam 

Çöplerden şikayet 
Hemen hergün gazetelerde gcidi~ 

yorum: 
11Bilıncm hangi semtte çöpçüler 

evlere muntazaman gelmiyor, çöp 
leri alrnıy-0rlarmış .. » 

Yahut la: 
o:İstanbulun hangi semtı çöp istas 

yonu haline getirilmiş. Şehrin l>ü • 
tün çöpleri oraya dökülüyorımı~. 
Burada ollı.ranlar şikayelçi ımL';>lC!'• 

Hemen hergün gazetelerde gor -
düğüm bu yazıları, bundun sonra c!:'ı 
gene hemen her gün gnctclerde g(i. 

rcceğime kanaatim var. 
- Peki. diyeceksiniz. bunun örı' 

alınamaz mı? Alııul·, hem de C:iy1' 

kolay ki: 
- Aman bu kolaylığı bize ögı · 

Mi, diyorsunuz. Öğreteyim : 
Çöpten şikayet etmemek ısliyor -

sanız. bundun sonra evlerınizde CO[> 
yapmayın .. Çöp neden olur b fö or
sunuzdur. Karpuz kabuğu, cnı.;ııı ır 
sapı, i.izüm salkımı gıbi rıeylcıcll'n1 • 

Siz de karpuzu kabuğilc. enhınaı·ı 
sapile, üzümii salktmilc yi,·i\'Crın dd 
çöp olmasın.. Çöp olmayınc<l da .. 
hal kalınıyacağı tabıidir. 

İi\lSET 



Kahraman Ordunun 
manevralarına ve geçit 

ait intıbalar • 
resmıne 

Geçit resminden bir inti ba: Topçular ıeçerlerken 

Orgeneral izzettin kıt'alan 
ıeiamlıyor 

Manevralarda iki ıüba7 

Kızı1av hastaneleri 

~it resminden sonra Orıeneral k ırmızı ve mavi ordu kumandanları 
ara smda 

!lanenalard~1n bir intiba 

EDEBİYAT RÖPORTAJI 

Şair ve romancılarımız bu se 
bize neler okutacaklar? 

~m Hikmet, Suat Derviş, Sadri fute:, ~eşat Nuri, Fikret Adil önümüzde 
1 neşriyat mevsimi için hazırladıklarını anlatıyorlar .. 

Önümüzdeki neşriyat mevsimı için 
muharrir ve şairlerimizin ne gibi 
eserler hazırladıklarım sorduk. Al
dığımız cevapları sırasile neşre -
diyoruz. 

Naz.ım Hikmet: 
- Neler hazırlıyorsun üstat? de -

dim. 
- Evvela Si . 

mavne kadısı oğ • 
lu Şeyh Bedred • 
din adında bir o ~ 
pope. 

-Mevzuu? 
- Malfun ya 

Osmanlı tarihin · 
de bir köylü vt 
esnaf isyanı var T 

dır. Şeyh Be~ • 
reddin isyanı. lş. 
te onu yazıyo -
rum. O devrin derebeylik nizamı için
de basit bir sosyalizm hareketi olan bu 
isyan beni eskidenberi sarıyordu. 

İlk fırsatta yazmayı çok istiyordum. 
Bu fırsat geldi. 

- Bitirdiniz mi? 
- Bitirdim. 
- Şeyh Bedred<lini bir sembol ola-

rak mı alıyorsunuz? 
- Şeyh Bedreddini neden bir sem -

bol olarak alayım. Şeyh Bedreddin ge
ri devir içinde ileriyi görmüş bir adam
dır. Fakat tabii istikbali derli toplu, 
ihata e tmesine yaşadığı zamanın bil. -

:r gileri marudi. Ben kitabımda, o de"Tın 
havasını yaratmıya çalıştım. 

Osmanlı edebiyatında, Divan ede -
biyatından, bilhassa halle edebiyatı mo
tiflerinden istifade ettim. Kitabımı da
ha ziyade tarihlere Eiadık kalarak yaz
dım. 

Gazel ahengini, halk türkülerini ve 
lşık koşmalarını, Endsrun şiirini bü -
tün bunların kendine has seslerini ser
best nazımda denedim. Kitabım, bu ba
kımdan beni çok uğraştırdı. 

- Daha başka. 
- Son Postada neşredilen (Kan Ko-

nuşmaz) romanını kitap halinde bas -
tırmağı düşünüyorum. 

- Daha, daha. 
- Bir de müstakbel cemiyeti yani 

fU cİyi günler göreceğiz çocuklar• 
dediğimiz yarınki cemiyeti, onun bit -
mez tükenmez, sevinç ve saadetini 
anlatmak istiyorum. 

Yani muhakkak doğacağına inandı -
ğım mes'ut bayatın hikayesi. 

- Daha başka. 

- E, işi uzattın artık, bu arada 
Marksizmin klasik eserlerini tercüme 
etmek istiyorum. Bir de faşizme dair 
romanım vardı. Onu gözden geçirece -
ğim. Artık kes, yeter, yapacağız demek 
o kadar tatlı ki, sabaha kadar bu mev
zuda konuşabiliriz. 

* Suat Dervi!: 
Suat Derviş şu cevabı verdi: 
- Bir roman hazırlıyorum. Bir genç 

kızın romam. Dur 
telaşlanma, (Ne 
bir ses, Ne bir ne
fes), (Fa tın anın 
günahı) gibi de -
ğil. Bu genç kız 
bir ameledır. 

Hasta bir üvey 
kardeşini, ayya~ 

bir babayı ve za -
yıf hastalıklı bir 
anneyi beslemek 
mecburiye-

tindedir. Bir fabrikada çalışır. 
- Nihayet kötü yola düşer değil 

mi? 
Ferasetimi alkışlamadan tasdik etti: 
- Evet kötü yola düşer amma, se -

nin zannettiğin gibi, değil. Sade ve sa
de yaşamak için, bu yaşamanın öyle 
sinema dekorları hasretile alakası yok. 
Bu yaşama alabildii;.r:ine be eridir. l\.Je
&ela, bir yaz günü plaj hikfıyelerı din-

ledikten sonra bir deniz banyosu ya -
pabilmek için yabancı bir erkekle pla
ja gider. İçinde yaşadığı cemiyetin la
zım saydığı, iki metre ipeği, bir iskar
pini, bir şapkayı temin etmek için. 
Anlıyorsun ya, kahramanım, ne 

cunbadan rumbaya hoplıyan garibe, 
ne de Fatihten Harbiyeye göç eden ya
rı mondendir. O en beşeri bir hayat 
seyri içinde fabrikalarda, sokakta, ara
mızda yaşıyacak. tlönlün oldu mu? 

- Teşekkür ederim. Hepsi bu mu? 
- Hepsi bu kadar değil. (İspanya 

hikayeleri) diye bir küçük hikaye ki
tabı ile, bir iki eeri röportajımı kitap 
halinde bastıracağım. 

- Ya şiir? 
- Deli misin?. Ben onu bütün ôm -

rümde yapmadım. 

* Sadri Ertem: 
Rusya seyahatinden döndükten &on

ra Meserret kıraathanesinde buluştuk. 
- Neler hazır .. .............. ----~--

lıyorsun üstadım? 
dedim. 

- Uzun za .. 
mandan be· 
ri (Step) adında 

bir roman haZlr • 
ınaktayrm. Bu ro. 
mamn son kısım· 
lan da ya~ ~ 

tır. Fakat neşrm. 
den evvel tir da. 
ha gözden geçiril
mesi ıaz.ı.m. 

- Mevzuu?. 
- Mevzuu? Bir Step çocuğunun ha-

yatı. Step, orta Anadolu stepidir. O -
nun bütün yoksulluğu, bütün çıplak -
lığı. 

Ve yurdunun bütün bu yoksulluğunu 
ve çıplaklığını sezen Step ço -
cuğu, büyük şehirlerde oku -
yor, Avrupada tahsil edi -
yor, ve bu tahsil devresinde yurdunun 
noksanlarını daha iyi görebiliyor. 

Nihayet Stepe Avrupa tahsili almış 
bir genç adam olarak dönüyor. 

Fakat Stepin istediklerini, vereme -
mektedir. Hissettiği, gördüğü yoksul -
luğu gideremiyor. 

Stepin acı yoksulluğu karşısında 
kahramanımın aczi, zavallılığı var. 

- Başka üstadım hepsi bu mu? 
- (Şehrin ruhu) adında bir küçük 

hikaye kitabım huırlanmaktadır. Bir 
de (Kapitalizmin kuruluşu ve Antitez
leri) var. Bu, isimlerinden de belli, ik
tısadi bir tetkik. Tabii ancak kitap ha
linde çıkabilir. 

- Daha başka? 
- Daha başka, Romanya ıeyahal 

notlarımı da (Bükreş - Ankara) nami
le neşrettireceğim. Ve eminol tiındilik 
bu kadar. Hem görüyorsun ya, b ir neş
riyat mevsimine belki sığdıram1yaca -
ğım kadar isim saydım. Yarın bu söz
lerimi tutamaı.sam bana ilk önce (atı -
yor) diyecek sen olacaksın. 

- Aman laf karıştırmıyahm. (Rus
ya) seyahati bir şey vaadetmiyor mu? 

Muharrire eserinden bahsediyorum. 
Cevap verımemeBi mümkün mü? 

- Evet Kemal, dedi, o da var. Onu 
c!a hazırlamalıyım. 

* R efal Nuri: 
(Ak Baba) idarehanesinde yakala -

dım. 

beliyim. 

- Aman üstat 
dedim, sizi gökte 
ararken yerde 
buldum. 

- Hayrola. 
- Hayırlısı şu-

Bir anket yap1 -
yorum, neler ... 

- Anket mi? 
Beni geç. 

- Aman ne -
den? 

- Ankete töv -

Güldüm. l\Ialfim ya (Ak Baba) da -

yız. Alay, lfıtife gırla gidiyor. 
- Yemin falan söker mi 

İki kelime ile olsun. 
- İmkanı yok. 
- Sade ismini liitf etseniz. 
- Ha bak bu olur. Sade b r 

müsaade, şimdi geleceğim .. 
Ferahlamıştım. Koltuğa iyıce 

şerek beklemeğe başladJ.Ill· 1 
Seyfi ile Yusuf Ziya, birbirler 
kıştılar. Sonra ikisi de işlerile 
olmağa başladL Bir on daki$9 

Sigarayı tazeledim. Bir on dak 
geçti. İkinci sigara. Pirelend· 
dünüz mü işi. Atladım mı der 
ym okuyucular? Rahat koltuk 
tıkça darlaştı. Üçüncü sigara. 

Yusuf Ziya nihayet dayan 
kahkahayı fırlattı. Arkasından 

- Belki gelir! dedi, bekle. 
Fakat Orhan Seyfinin kalbi 

yufka olmalı ki nasihate iştiralt 
di. 

- Hiç bekleme Kemal, dünY' 
mez. 

Bana olanlar olmuş, Çalı l{u~lJ 
demiş kafesten uçmuştu. 

Üç gece sonra Şişlide bir ahb 
safir gidiyordum. Tramvay tarıı 
ğim durağa gelince davrandırtı
uzatrnıyayım, ben arkadan, ",RcŞ 
ri önden indik. Sıkmak bahane 
ne sarılır sanhnaz! 

- Bizim anket dedim. 
Ayni cevap. 
- Ankete tövbeliyim. 
O zaman aklıma geldi. üstat. 

hazırladığı eserin adını söyleme 
detmişti. 

- Aman sakın yazacağınız eSe 
dı bu olmasın, dedim. Bir an dll 

- Ankete tövbeliyim, diye t 

etti ve sokağın köşesinde ayrılı~ 
- İyi bir fikir diye güldü, n 

masın. 

Ben buna inanmadım, 
inanmayın. 

* F iluet Adil: 
- Neler hazırlıyorsunuz? ~ 
- Yanlış geldin ahbap, Suat 

falan karŞl 
otururlar. 

- .Aınatı 
dım Fikret 
konuşacağııı" 

- Yiı, ô 
sinema 
hazırlıyor 

ha. 
- Qnıı 

kalem, s rı 
(Asmalı . 

27) diye bı 
bın var. O biçim bir roman, 
portaj serisi, ne bileyim, bir eser 
layıp hazırlamadığını soruyort1rtl-

- Kısa keselim, evet kafaı11° 
mamen tebellür etmiş böyle b r 
var. Hatta adı da hazır: (Üç: '). 

-Mevzuu. 
1 

- Sana bir şey söyliyeyirn rıı 
latmağa değmez. Ben bunun ıne' 
senin gibi all'ketçilere değil. n 
tabı basabilecek yaziyeUe ola 
lattım. Bir takım mahzurlar 
derek neşre<lemiyeceklerini so) 

Sakın aptal aptal: Sen y~:- ~ 
yıllardan sonra, belki öli.irnun 
ra neşredilir. Şöhretin arşı [1 

1
' 

kar deme. Ben bu masaU:ıra rı 
kıratta bir adam değilim. :R0 rf. 

de 
mevzuu hem uzundur, bern t 
mahzurlu bir matadır. .Arıltı 
işine yaramaz. 

Önüne bir sine-mond çekti. ıı• 
- Merakını tamamladınS3 'ç. 

kahve söyley~ dedi, afiyetle ~·e 
na müsaade et te neşredilece . ,J 
pın işi yazayım. 'fV 

Keıııal 
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Yeni Kadıköy iskelesinde neler duydum? Büyük sinema anketimiz 

'' m ba 
• 

v 

lasın 
••• '' 

Doktor ve • 
ınema 

Doktor N dire Sadi: Haydutluğu kahramanlık, hırsızlığı bir maha
ret gibi g&ttten filmler hi~ füphesiz ahlak iizerind fen izler bıra _ 
lar. Lüks hayatın safah bnı bir gaye imif gibi gösteren filmler de zaaf 

kurbanlarını ya.mtır 

İhtiyar 
" ı,,. va 

bir kadın genç kızın çantasını çekerek sordu : 
ım baksanıza kadınlar tarafı nerede bunun?,, 

- Sinemanın bugünkü içtin1ai ha -
yatımız üzerindeki tesirlerini nasıl gö-

.. ? ruyorsunuz .... 
- Memleketimizde gösterilen filın -

ler Terbıye mütehassısları tarafından 
kontrol edilmıyor; doğrudan doğruya 
tic.ar~t maksadı ile getirilen bu film
ler muayyen bir prensipe hizmet et -
medikleri için gayet tabiidir ki içtima1 
hasatımız üzerine müsbet bir tesır bı
rakmazlar. 

T oplay n: O man Tuğrul 

f-le~kes kendi mesleğine ait tara/lan tetkik ediyor: Boyacılar, boyaları, demirciler, 
parrnaklzklarz gözden geçiriyor. Bir kalori/ erci borulara baktı, baktı da: 

" Allah, Allah bu nasıl iş 7 ,, diye söylendi. 

• 
fki bıçkın 
• 
fskelenin 
Yenileşme sinden 
Memnun değil 

Bir' ş'şman, ikisi zayıftL Köpr~ par
tnaklığına da~anmış yeni is~el:_yı sey
redi) orlardı. lki zayıf takclirkiır fa -
kat şişman aksine gittikçe somurtu ~ 
Yor. Zayıflardan biri sordu: 

- Sen ne diyorsun yeni iskeleye 1 

bemindenberi sesin çıkmıyor? 
- Demek üstü gazino ha! 

1 
- Umumi ahlak üzerinde sinema -

nın müsbet veya menfi tesirleri n~ır?. 
. - Bazı filmlerın mevzuları serbest 
ve açık olduklarından genç nesil üze
rine menfi tesır y par. Haydutluğu 
kahramanlık, hırsızlıgı bır maharet gi
,bi gosteren, zaif, bozuk karakterleri a
cındırarak benımseten filınlcr h ç 
,şuphesiz ahlak t.izcnnde fena izler bı- Doktor Nndire Sadi 

rakır. 

lml 
- Memlekeimizde Milli sinemarılı-

Fi erde öı dü-ümiız artistlerın so- - · k f · · 
kakl~rdn :ra dığımız karikafürleri ıç- gın _ın ışa ı ıçın neler d~ün~rsunüz? .. 
timaı ha'- at arında da 

0 
arlistl , • Bu suale temaşa hayatile alfika-

" erın J ap- dar adamı d h saı.ıa .. · tl b tıkları rolleri taklit etm - 1 1 ar a a aıııye ı ır su • 
· Bılha ege ça ışır ar ... ,rette cevap verebılirler ... 

- ssa genç kızlar ve k dmla - Ş'md' k d k be. dı · · d . . - ı ıye a ar en ço gen • 
Yeni Kadıköy · esi ~~~. uzerııı e sınemanın tesırleri ne- &tiniz filmler hangıleridir? .. Niçin? .. 

- Elbette gazino. 
- Vah vah öyleyse. 

. - Oynattın mı? Güzelim 
n~en vah vah oluyormuş ? 

ler. N münasebet. İşte yeni iskeieyi - Ne gezer evıad.Jm, ah eskisi ne iyi _ Lüks ı.. ..,,, . tın f . - cıSefiller>, cMustafa•, «Okrayna• u.°l~ a sa atını hır gaye p 'b' f 1-'] d h ' 
gazinoya dolduran yüze yakın kadın, erkek idi Tevekkeli gelen gideni aratır de - imiş gibi t kd ed . « epo> gı ı ıuu er en oşlanırım". 

rdan 
'b t. T ........ , B-1· . . kn b a ım en fılmler ..zaaf Çünkü bunlar rötu.;:cmz ~~ b' h 

belli ki hep mer.aklıla ı are ıp- me .. ~er. u un mü.şterilerımı y et kurbanlarını yaratır; genç kız ve kadm aks lt' . 1 n- wm ır ayat 
kı bir sergi geziyorlar... Her Caında tim. Ca_nını iskelemizi iki ka~ılı ha~a lannuzın lıaWi genç erkeklerimizin de c ınr er ... 

. - Neden vah vah olacak. Gazino -
tıun baş tarafını kısa kesmişler, biraz 
daha U7.atmalı hatta denizin üstüne 
doğru çıkma ;apmalıydılar. 

- O neye iyi öyle? .. 
- Neye iyi olacak, bu gazinodan kı-

şın Plifür püfür istifade edilmez, yazın 
da cehennem gibi kaynar mübarek, ta
b~i kimseler uğramaz. Kala kala bir b~
ıı..ın gibi ehli zevk kalıyor. Camın o
rtune oturur rahat rahat balık tutar -
dılt. 
~ - Hiç olur mu yahu, alay mı edi -

l'sUn ? 
- Şimdi bu güdük haliyle elbette 

0hnaz, hele gazinoyu cwnbavari uzat-
sa"d 1 - .. di" 1 a~ da sen o zı:man ~ga~ı gorsey-
ğ n. Alımallah sizi ıstavnt lufer kıtlı-
0:a ~övbe ettirirdim. Vah vah yazık 
rn u. iskele gazinosunu bilmeden yap-

lŞlar. 

Jcu~işrnan balık meraklısının tenkidine 
~ ak asmadım. Merdivenleri indim. 

eni iskeleye doğruldum. 
* • • 

lier "en· · · Z" l'k nı· J ı şcyı severım. uppe ı 
UStesna H . . d' •. . kö · er yem şeyı sev ıgım ıçın 

he Prunun Ylllardır taban teptiğim köh
,... ınerdıvenlerini adeta yadırgıyorum. 
1Uıc1r gıc p 

1 
ır, sakız gibi iskele insana va-

.:ı~r .a gezmek aI"Zuları veriyor, ken
"llnı '-'e · ll " nı sevdasına kapıp koyversem 
)':redeyse bronzları parıl parıl gişeye 

na.arak 11 k,,..,,~1 uzatacaöım_ .kur-
~n~ --- ~--. 
l>u/ Pa:nıaklıklann arkasına geçip va-

u gozleyece~m. 
lte~e~, bizim baba yadigarı ihtiy.~r ~
ı" e~ ı, ne zaman görsem Aka Gundu
~ bir yazısını hatırlardım. Ak!:! ya
b 111da aşağı yukarı: cEy mill:t .~tan
d IJ.l~ gıdecekseniz zinhar, koprunun Ka 
~oy iskelesine çıkmayın. Gıcırdayan 

talarını, çarpılmış parmaklıklarını, 
l>:ı-s1ı zıncirlerini ve kafanıza yıkılacak 
gıbi sallanan sundurmasını görünce 
keyfinız kaçar, üstünüze nuhtı.5et çö -
ker, güzel istanbulun zevkini alamaz
sınız. Ben kendi hesabıma İstanbula 
gittiğim zamanlar muhnkkak Haydar
Paşadan Üsküdara geçer, oradan va -
Purla Beşiktaşa çıkanın. Ecel köprü.sü
ne ayak basmamak isterseniz bu nasi
hatim kulaklarınızda küpe olsun.> de
ltlişti. 
Şimdi kendi kendime tatlı tatlı gü

lerek, Aka Günduzün bu zamanında 
l?üzel yazısını kafamdan siliverdim. 

Merhum Mecelle cezınanın tebeddü
lü ile ahkamın tagayyürü inkar olun
tnaz .• der. Demek doğru imiş, Kadı -
~~· iskelesinin nihayet de - · eceğine 
hrnaı verirdim de 1936 yılında Me

ce.ııe ahkamına hak vercceğım aklıma 
lM.rnezdi. Dünya işte. 

* • • 

ayn ~n dışarı bakıyor1ar. Kapalı ka- ~tiler .. Şu h~le .b~, bu .~elenın sukutuna sebebiyet verır... ------- ----
pı1an yokluyorlar. :rabelıılan okuyor- iki)"<>! nesıne? Şımdı bı~. de ust .tarah - Sinemanın gözler ve dimağ üze- Türk - Yunan 
ıar. Herkes kendi mesleğine ait taraf- açılacalun~. O zaman muştenlen koy- ,rinde muzır tesirleri varmıdır? ... 
ları tetkik ediycr. Boyacılar, boyaian, dunsa bul. - Asabı yormıyacak, şen me\rzular, hududu 
demirciler, parmaklık.lan. marangoz - * • • yorgun dirnağTarı dinlendirir... H~i 
lar, tahtaları gözden geçiriyorlar. İki bıçkın delikanlı konuşuyor. ve heyecan verici mevzular asabı yo _ 

İhtiyar bir kadın genç bir kızın çan- Birisi : .rar ... Fenne uygun olarak işleyen bir 
tasını çekerek soruyor : - Sana birşey :söyliyeyim mi, ded~ .makinede beyaz perde ile objektif ara-

- Evl.8.dmı, baksana, kadınlar ta - ben bu iskelenin yenilenmesinden hoş- sında bir mütabakat o1ursa bir buçuk 
rafı nerede bun~? nut değilim! saatlik bir muddet gözleri yormaz. 

- Kadın tarafı yok valdeciğim. - Aman neye? - Memlekette sırf cocuklara mah -
- A, a, üsütüme iyilik sağlık, hıç b.o-a - Ne} e olacak birader, baksan şu .sus sinemalar açılması: bunların prog-

dınlar tarafı olmaz olur mu? Rabbim, döşemelere dümdüz! ramı, bu hususta hükumete dü~en va-
de~ete millete bağış1asın, türbe gibi - Daha ata ya! zıfcleı· Jınkkmda fikwlcriniz? 
iskele. - Geç be yahu. Eskisi iyi idi. Yamrı - Maarif sahasında en büyük boş-

Uzaklaşırken mınldamyor : yumru. De&rme cambaz günde üç öğün luk, çocuk sınema ve tiyatrosu olma -
_ Şıllığın, kadınlar tarafında gözü kapaklanmadan yürüyemezdi. masındadır... Çünkü bunlar nesil ye _ 

var mı ki sorup oğrenesin, İlahi Hali- - Dalga mı geçiyorsun. Sana, bana tişfüm~k iç~n en büyi.ık terbiye funi
me, gene tersin döndü. Tam so:rac.ak öylesi yarar mı'? Son vapura küielik lid. ler.. Bunların programı, hayatla 
adam buldun. geldiğımiz zaman az mı sıkıntı çeki - .muvaffak 0 acak, şuuru sağlam çocuk 

yurduk. tişt k ı Bir ihtiyara sorutuyor ve sualini: ye ınne olma ıdır ... Bunları peda -
- Efendi birader diye baslayarak - Qna sıkmh deme, (can kurtaran) goglar tertip eUnelı, hem ilmi, hem ter-

tekrar ediyor. (namus temiz!~ n) de aval. Ben lrnç biyevı mevzular olmalıdır ... 

B
ir kalöriferci borulara baktı baktı kere Galalada dalaşbm, yüzüm ~ö - - Sinemaya gecemi gitmeli gün -

züm parça parça semte döndüm de düzmü'·-

da ~ Allah, Allah, bu nasıl iş? dedi. B;r gene kimseler (Cicoz dayak yemiş) di- - Sinema karanlıkta gösterildiği i-
yemedi. ·· d- -

Çok 
taraflarını sade kaynakla yapmış- Ç n gece mıJ gun uz mu, mevzuu ba -

- O, neden'! ı · d "ildir O ıar. Ya borunun bırisi patlarsa, o rcı- us eg •.. na gidecek adamın ha-
man bütün boruları birden yenilem~'k - Neden olacak, yüzüme bakıp (Bu yat şartlan mevzuubahistir. 

ne h.U bre Cıcoz?) dıyenlere: <Hır\>G! En · d be- a··· · ıuzırngelecek desene. - 'Zıya e gen ıgınız artist kiın-
luğun a1emi /O . Yüreğin söylüyorsl , dir?._ Neden? •.. 

Arkadaşı itiraz edıyor: gece saat birde kaf yı çek te Kad oy d _ Yok canım. uzun ediyorsun. İşte - Rolün e muvaffak olan her ka -
iskelesinden \'apura bin. Eğer benden dm 'e erkek san'atkarlan takdir ede-

dişlile:rle bağlanmışları da var. beter olm ?S3.n, enaihk bende kal .• · 

Hudut muameleleri için 
yeni bir talimatname 

hazırlanacak 

Lozan muahedesinin 107 inci mad
desine göre idare edifen Tra.kyrıdaki 
Türk - Yunan hududuna dair yakında 
iki hükumet arasında şehrimizde mü· 
zakere1er baş1ayacaktır. 

Yunan hükumeti bu maddeyi nok
san bulmnl-'ta ve yeniden bir talimat
name yapılmasını ileri sürmektedir. 
Bu teklif hükumetimizce kabul edil· 
miş ve müzakerelere iştirak etmek Ü· 

zere Şark şimendifer1eri komi ~ri Sa· 
rahatı.in müraWhas o'tarrık seçilmi tir. 
Müzakerelere !komiserle beraber Nafia 
mühendi terinden Sanuhi, Dev1et Dc
miryolları hBJ"ekct müfettişi Ferruh da 
bulunacaktır. Yunan hey'ctj prfofc ör 
Egaminenda~·ın ıiyasoti altındadır ve 
bir iki güne kadar 1 tanbul gelecek-
tir. 

Müzakerelerin devamı esnasınde. 
bir kere de hududa kadar gidilerek ye
rinde tetkjkat yapılacaktır. 

1 

.n da kar rını ... 
uçüncü arkadaşları .söze ıştı. diyordum. Şiındi. hanım evlatlanna ne 
-~nbui~cleye~~~g~ill\e~ ~vp,erere~m?De~i~d~a&- ~============================ 

mişsin. Her noksanına bir kulp takı - sen. Eskisi tam bize göre) di. Yandım, 
yorsun. defedilişiı \ressel3m. 

- Değil birader, haklı söyleseniz - K. 
menna!. 

- İşte sana haklı iki nokta. Ev\~ 
kapılan çift yapmalı idiler. Yann ka
rakışta bunlardan hangisi açılırsa a~l
sın. içeriye buz gibi soğuk do!ar. On -
dan sonra u müdafaa ettiğin ka!öıi
f erler tekrar ısıtacak diye işin yok 
bir saat bekle. 
İkinci nokta, hiç bir hava deliği, ma

nika açmamışlar. Mılletin fosur {0:.-ur 
tüttürdüğü cigara dumanlan buravı 
bir kaplarsa içerde sis düd~ü çaimak
tan gayri çare kalmaz. 

Yeni iskeleyi her ne bahaSlna olm'S3 
olsun müdafaaya azmeden adam adeta 
çıkışt1 : 

- Zaten size birşey beğendiril -
mez ki, kapılan dumnnlar çabuk sav
rulsun diye tek yaparlar, soğu'k der -
siniz. Sonra da döner bu iddıanıa ar
kasından cıgara dumanı ortalığı kap
layacak, gözgözü görmiyecek diye tut
turursunuz. Şaştım kaldım. 

* • • 

Fakdıda buğday ahmı 
F kılı (Hu i) - Buğday alım 

merkezi !J;jG-9:r7 yılı İçin köylüden 
buğday mühayaa.sına ba lamışbr. Fi
at1a.r köjlüyü memnun edecek kadar 
yüks lctir. Şim'3iye kadar 1:-00 ton ka
dar buğday mübayaa etmiştir. 

Bir istasyon bekçisi mahkOm oldu 
Bursa (Hususi) - Müdanya - Bursa 

şimendiferi.le nakledilen tüccar maila
nndan hırsızlık > apmakta olan istas -
yon bekcisi İsmail cürmü meşhud ha
linde yaldanmış, dedıal muhakemesi 
yapılmış \~ 3 yıl, 6 ay hapse mabkılın 
olmuştur. 

Diranbekir müzesi -

Bir çocuk 
Mektepsiz kaldı 

Tahsilsiz kalmnk tehlikcsile kar
şılaşmış bir çocuk derd yanıyor. Adı 
H cı Mehmel Hasan o,ğlu Nuri'dir, 
Kartal Maltepesınde Fırın sokağınd 
16 numarada oturur. Drama müba -
dillerinden, anasız babasız bir yetim
dir. Bu çocuk diyor ki; 

- Bir ortamektebe müracaat et -
tim, hüviyet cüzdanımda yaşım bü -
yük yazı1mı.ştı, almadılar. llahkeme-
ye başvurarak tashihini istedım, 

keyfiyeti de mektebe haber verdim. 
O sırada mektebin asll talebesinin 
ka) itJerıni yenılemekle m~guldü -
ler. Benim işimi yapmayı haşka bır 
güne bıraktılar. Söylediklerı gün gıl-

· Bu gencin yapa ğı şey kültür di
rektörluğüne başvurarak hak ara -
makur. Eğer yanılmıyorsa, eğer e -
lindeki vesaik kfili geliyorsa kendi
sine devam edebileceği bır mekte -
bin g"st.erileceği muhakkaktır. 

• • • 
Lise son smıf ında ikmale kalanlar 
Dun matbaamıza hse son sınırıa

nnda bir gruptan ıkmale kalan bir 
çok talebeler geldi ve bize derd )an
dılar. Dıyorlar kı: 

- Geçen yıl bır gruptan knlanlar 
içın ım ıhan nçılmı~tı. Bu yür.dcn bır 
çak gençler i tıkb llerıni ka;> betmck 
tehlik ınden J..-urtulmuş oldul, r. Bu 
sene de bız aynı kolaylığın ö cril
mesim Killtur Bakanlığından rıca e
dıyoıı.ız . Bu suretle Ünıver ıtes e de
vam etmek hakkını kazanacak, bılfı
harn imtıhanlarımızı 'ermış ol ca -
ğız.» 

:Vaziyeti ka)'.dctmckle iktifa edi -

la~Çer.i doğr.u.) ü.rüyorum. 

İhtiyar gazeteci kadına yakla~Wn. 
Allah Al - - Nasıl teyze, yeni iskeleden mem-

Diyarıbekir. (Hususi) - Mıntnka
mızda bulunan eski ~Jerd~ müte
şekkil dırimiz:de kurulan müze gün 
geçtikce zenginleşmektedir. Kurulu -
şund nbcri müzeyi (5000) kişi ziya· 
ret etmiştir. l 

tim, gene bir mama çıl-1.1, en niha
yet müracaat ettiğim zaman da kayıt 
müddetinın kapandığı söylendı. Şım
di ben ne yapayım? yoruz. 

ız der nun musun? dedim. 



DÜŞTÜ GÖNÜL 
Bir rüzel• vurgun amma, 
Dolaşırdı 181'S8k sarsak .. 
Sendeledi bahrı pına; 
Düştü ıönill bak coppadak. 

-
C E KO N O M i 

Kambiyo ve Zahir 
Borsalarında .V aziye 

Buğday ve un /iatları düş'" _____________ ....;... _________ _. 

Geçen hafta, talepler eksik olma -ı rının ucuzlamasına sebep 
makla beraber, esham üzerindeki mua: nedilmişse de bu ~dişeler 
melelerde eski hararet kaybolmuş - etmemiş ve vaziyet bekle · 

Talihinin kapılan, tur. sine olarak bir kat daha k 
_ Ben de davetliyim kapıyı ~ Kapanmıştır, biç açamaz; - Nazarı dikkati celbedebilmek Bir hafta içinde yapılan muamele - miştir . 

.11USuıız? Çevirmişler dört duvan; için. çantamı yere attım. lerde bazı kıymetler üzerinde düşük - Geçen hafta içinde Alman 
- Biru beklemeniz Jazmı •• Şimdi Pır pır eder de kaçamaz.. - Sen çantam yere attığın zaman lükler kaydedilmiştir. tılan iç fındıkların yüz kilosu 

bayan şarkı söylüyor; kapıyı açacak * * o ne yaptı? Evvelce ucuz fiatlara e.;ham ve tah- burg 88-89 liradan muamele 
olursam herkes dıp;.-.;;n~fır:=ı=mlar,_,,, .. _~==-c;::=====-=-==='===-===::a==----· .... Çan-=---=ta=y=ı=al=dı=· =ka:::·ç~t=ı!=r=,_-=-=-= vilat.toplay.ıp ta son yükselişlerde kar- tür. Kabuklu fındıklar üzerine 

Alll larile satanlar vaziyetin inkişafını bek- mamıştır. 

T&Y8' 
Otomobilli erkek 

yaya giden kadına 
çaı pmış, kadını dil -
şürmüştü. 

Mahkemede sor -

dulark.,bahat sizin- !; ~l~I 
. miş, çok hızlı gidi - / f~ ~ 
yormuşsunuz. Ka -
dına çarpıp yere de

iDi liyerek ağır davranmaktadırlar. Ceviz satışları ağı~ olmakla 
Uşak, uşaklık et -

tiği eve zilzurna sar
hoş döndü; kapıyı 

uşaijın bayı açtı: 

- Sen böyle sar -
,_._ ... ...:mı boşken bir yerde yı. 
~:=;.;:=:::~ kılıp kalsan halin 

ne olacak?. 

Uşak cebinden 
bir kart çıkardı: 

Merkez Bankası eshamına talepler sağlamdır. Hafta içinde Karad 
devam etmekle beraber bu esham da larından kabuklu 16 kuruştan 
wnumi sukuttan müteessir olarak ge- olmuştur. Piyasaya az miktarda 
çen haftaki fiattıan bir lira noksanına, çi de gelmeğe baŞlamıştır. Nat 
yani 94 lira aralarında muamele gör - man 42-44 kuruştan satışlar 
müştür. Almanyada Türkiye menşei 

Hafta nihayetinde Türk borcu ve A- üzerine istek vardır. ,Karadenil 
nadolu grupu tahvilatının son 1iat1arı rına yüz .kilosu sif.. Hamburg % 
aşağıda gösterilmiştir. radan teklifler alınmaktadır: 

Ünitürk ı 23,SO ZE.'n1N.YAGI : Fiatlarda d' 

vir~iniz. 

- Hayır, kabahat 
bende değil. o çok 
.Yavaş gidiyordu. 

~ Kartımzı ce -
- Bakın ne laale celtlim? bitnde taşıyorum; 
- Affedersiniz, ıize ,.Uz kremi verecekleri yenle kel ilaeı vennit ela ~ ne olsam gene alır 

Ünitürk il l 1,SS ler liaYdedilrni~tir. Pi.Yasa 
Ünitürk 111 21,85 Eski mal Sabuhluk zeytinyağlar 
Anadolu Obligasyon 42,70 meklikler 46-54" kuruştan sa 
Anadolu Müm~il 45,90 ise de clıemmiy.etli işler olm 

caklar. buraya getirirler . Anadolu Hisse 42,60 İz.mi relen yeni nıahsulden ç · 

- KimMınin ajzJna alauyacaiı 
lliideri söyledi. 

_Sana, seninle evlenmek isterim; 
miWI.. ................ 
Hüim, kocasından aynlmak istiyen 

kadına sordu: 
_: Ayrılmak istemenize sebep olarak 

anlaşamadığmrzı ileri sürüyorsunuz. 
Anlaşamadığınız nokta nedir? 
Kadın hiki.me cevap verdi: 
- ~dığmııız ıdcta tudur, 

Mil kocamdan aynJmak istiyorum, ko
cam benden ayrılmak istemiyor. 

• • • 
T .. •....-... Mm• 

Adam çoraplarım çıkarmadan ayal· 
trırım yıkıyordu; kar181 gördil: 

- Çoraplannı niye çıkarmadın? 
- Onlar da )4rli, oD1arıa 1mıizlen • ....... .... 
-Bir .-el ae 

evıentyormuşsunı 

-Evde 
- Kocan öleli 
~a ilrl ay aeç -
•edi. 

- Bu ~n 
lenıci ile evlentyo • 
rum ya, ölen ko • 
,anım ~temini tu
tacağım! 

- Siz~ tleiil mlT 
-NeNlllllenailWımSt 
- Şheaizdea! 

GOrOltUden hoşlanmıyanlar 
Apartımana taşındı-klarının ertesi 

günü kapıcıyı çağırdılar: 
- Bu apartıman çok gürültülü, ~e

ce uyuyamadık. 
- Affedehrsiniz, dün size venneyi 

unutmuşum, apartıman sahibi gürül • 
tüden hoşlanmıyan kiracılara verilmek 
üzere bir kaç paket pamuk alınıştı. 

- Pamuk ne olacak? 
- Kulağınıza tıkıyacaksınız. 

• • • 
Boğulmıyan kederler 

- Kederlerimi içki ile boğuyorum. 
- Ben oou da yapamıyorum ya! 
- ?????? 
- Kederlerim yüzmeyi öğrendiler 

de .. 

- KaNbat makinetle deiil, dz.te 
.... pp,..ı ....... altbk, ... 
imli ;pn..,.n 78PQ'Gft11D1& 

l[CBIK ŞiiR 
. .. a, 
w llvaeı, 
'l'olPW..W•• •1r uaya .• 
.Araya uap, 
Buldular f1111U, 

Kaqunu 
Btiktüler tlemir oldu, 

Yoldu 
8hriainekler tii7lerilll.. 
tlrkütttik, 
Ufla yürlttük, 
Pe;nir ıenahinl.. 
Ve bu u 7ede nihayet, 
ömnbıtile bereket. 

4»ldalL 

- Erkekle.ı kaclın ıiyimin.ıen hiç 
Wr feY anlamazlar .. 

- Puasmı verdikleri umu öyle 
•ir anlarlar ki .. 

Dostum doktorla birlikte yürüyor • 
dum, c:b;tum bir genç adama selim ver
eli. Genç adam dostumun a;eJ.amına mu
kabele etmedi .. 

- Ne o, dedim, seni tanımıyor mu? 
- Tarumaz olur m\l'?.Pek iyi tanır, 

kaynanasını ben tedavi ettim. 
- Kaynanası öldü· mü? 
- Hayır aağdır. 

• • • 

- - Bu adamı görüyor muaun gaze -
telere yazı yazar. 

- Zavalh.. Desene kırk para verip 
mektup kAğıdı alamıyor da gazetelere 
yazı yazı:yw har ..... .,. 

' Zahire Bonasında 
Zahire borsasında bir hafta içindeki 

muamelat şu suretle hülasa edilebilir. 
Buğday fiatları sukut etmiş, buna mu
kabil ~en hafta olduğu gibi fındık 
ve tütik satışlarına hararetle ve iyi 
fiatlarla devam olunmaktadır. 

tabir edilen yağlar 'Jt~ kurul 
tı§a çıka.plmıştır. Bu yağlar 
toplanmı.ş adi reytinlerden is · 
dildiği için yalnız sabun imaliıl 
1anılmakt~dır. Bu· ayar yeni 
zeytinyağlar da şehrimizde 40· 
ruştan satışa arzedilmiştir. 

BUGDAY: Fiatlarda malın cinsine '"'------------
göre sekiz, on para kadar bir düşük-
lük kaydedihniştir. Fiat tenezzülü bil- Şark Şimendiferleri murah 
hassa engin ve fazla çavdarlı buğday - Ankarava gı"tti 
larda daha fazla olmuştur. Hafta ıçin- ı 

de değirmencilerin de piyasadan çekil- Şark şimendiferleri itJetme · 
mesi bu sukuta yardım etmiştir. z.ının satın alınması için bupn 

Dikkate şayandır ki ~ğday ve wı rada müzakerelere baffenacaktır· 
flatlarının sukutuna ragmen ekmek p · h . . __.1 r.-tl da · · bette dü" ük" l"k .. arısten fe rımıze ~en 
.ı.uı arın aynı nıs ş u go- ·· hh la -
~.bn 1 • .ı._...:1,_ Al"k da 1 1~'k mura as n dun akfa1D An 
nı emel\.LeUH. a a r ar e.ıum: . . l d" 
naırhının buğdaya nazaran fazla fiata gtbn~ er ır · 
sauldığı ve daha biT miktar düşürül -
meS.i imkan dahilinde olduğu mütalea-
81Ildadırlar. 

On beş çavdarlı Konya beyazları 
S,2, sıra sertler 5,10 paradan aatıbmş
tır. 

Ekstra ekstra mıların 7,20, beyaz yu
muşak un.1ar, 6,80, ekstraılar 6,70 ku • 

lstanbul Tramvay Şirk 
2ı ikincikinun 1911 taıthll -rı~ll"I 

ruştan muamele görmüştür. 
ARPA : Satışlar normardir. Hafta -rN•oiiı:. ~.....:Y!;ol;:lar~----=~ 

içinde ecnebi memleketlere bir mile - o 11§11 - Tünel 
tar ihracat yapılmıştır. Sıra mallar Tünel • ŞişJ1 
3,30, biralık iyi mallar 4 kuruştan sa- 1 lifll - BeJuıt 
tıımıştı.r. Beyazıt - '1111 

Mısm' p~asasında ehemmiyetıı de • 2 Harbiye • l'aUh 
j:işikJillder olmamıftir. Adapazan mal· l'aUh • BarbiJe 
ları 4,S, Bandırma malrlan 4,10 para· AHarbıye • AbarQ 
cllm satümaktadır. 2 Abarq • J1arbbe 

TIFJ•IK : Piyua b1r hatta evvelkl Tablm _ Slrbel 

canh vazi~ini muhafaza etmektedlr.1 1 Blrkecl • Tablm 
Hafta içinde satılan 300Cl balye kadar 
tiftiğin .Alananyadaııı maada bir kısmı • 16 Maçta • BeJam& 
nın da İngiltereyı olduğu tahmin edil· Beyazıt • Maçta 
mektedir. A fJ§U <depo) J:mlnönt 

Geveze anlattı. Geçen hafta lçflnde satılan Karab! • i 6 Bminöntl • Maçta 
~ttı; en 10nunda: ur ve Kütahya malları 115, .Anbra a. fili Maçta - ~tl 

- Nasıl, dedi, be· yarı orta maaJar 108 kuruştan mua • 711fll - strkecl 
ni dinlerken bir ro .. mele gönnüştür. Oğlak üzerine ehem- 81rkecl - flfll 
man okum gibi e- miye1ıli işler o~ da 120 kuruş A Mecidiyeköy • Kmln6n 

lif aralarında temevvuç etmelltedir. 7 Emlnöntl - Mect~ 
lu!orsuııuz; değil YAPAÖI : Durgunluk devam etmek-
Jnl 1 g Kurtulut - Beıu1t 

tedir. İhracatçıların g~n hafta dahi Beyazıt • K'lll&ulal 
- Evet amma, mübaıyaatta buluııduklan ~Wmemiş-

biz forma forma tir. Ya1mz bazı tüccarlar kendi arala- A !1fll <depo> 6 

Çıkan romanlaıı. ter- rında Anadolu yapağılarmdan 43-47 9 Eminönü • Kunalaf 
cih ederiz. kurµ§ arasında\ ulak tefek muameleler Kurtulut • Wmtn&ıtı 

,;· 
. I 

yapmışlardıır. Trakya yapa#ıJan 64-6S 

Yıkanmış güz yünleri yerli fabrika· 
- kuruş arasında ile de il olmamıştır. 1 

lar · tarabndan alınmaktadır. Geçen ..-~~......_~_.,.,_ __ ~ 
hafta buı cins mal'lardan 80 kuruşa ı 00 Ortaköy - &Wra1 

balya kadar satıhıuştır. Aksaray - Ortak~ -------•-
FINDIK : Fındık fiatları ihracat em- Beşiktaş - fttlh 

tiamız arasında büyük hızla ilerlemek
tedir. Evvelce fiatların yükselmet1i ih
racata fnAni teşkil edileceğinden korkul 
makta idi. Halbuki fiatlarm tereffüile 
beraber talepler hararetle devam et -
mektedir. Bir hafta gibi kısa bir müd
det içinde fındık fiatları 70 kuruştan 

Topltapı - 81rkecl 
Sllıkeci - Topltapı 

80-81 kuruşa kadar yükselmiştir. ~= 
da ::> 

7 
Edlmeltapı - sır et 

- ~ ,.ı. A4Yoyu ADld •• 
Abnanya n gelen ha .. ~e göre z 

Türk fındıklarına her an talepler art- < Sirkeci • Bdlnıe1"LP' 
ma1Uadır, ~ hat.ta. ttai)&n ltreti - ~ 
auı ..ıtuıv lliRMip UMWi tiada • 

.... , -·-·- ............. 



··Sakarya" ve "Melek,, te: 
' 

\ ,, • 1 
Mazurka 

Almanca sözlü film 
rnr konservatuvar talebesi olan Lisa 

ya Mihailof kur yapıyor ve e
ınelınde ,muvaffak oluyor. Hoş
ça vakit .geçirmek üzere bir mü~ 
zikh.olc gidiyorlıır. Sahnede olgunca 
ve çok güzel bir kadın şarkı söylemek
tecHr. H~lkın bulunduğu yere gelen 
şantöz Mihailofu tanıyor ve baygın -
lık geçiriyor.... Adam Lisa ile birlikte 
kaçıyor ... Tam merdivenin alt tarafı~
da şantözle karşılaşıyorlar. Kadın M~
hailof'u tabanca ile öldürüyor. Katıl 
kadın mahkemeye tevdi ediliyor. 

~ - . . 
. . . " 

.;.·,. ..':... " 

Sineması: -
vesika ••• 

•I 

Fransızca sözlü film 
Almanların milli müdafaasına ait bir 

vesika Fransızların eline diiştilğUnden 
Almanlar bu •kaçma> hadisesini ıne~:
duna çıkarmak üzere Parisc Eına F!ı· 

·· d rmıs-
der isminde bir casus kadın gon e -.: 

h . · zatnandn 
ıeııctir. Fransızlar du ı aynı 
Alnıanyaya, bir tayyare .. fabrik~~~nda 
easu.shık yapmak üzere yuzba~ı onua 

,yı gi>ndennişlerdir. . 
E Pariste onbası Koler ıle tam-
~~~\ıta olan Broslloftur. Muhbirden 

~~~he edildiğinden onu yok etmek \ c 

Bönuayı !kaçırmak ıazımdır. Halbuki 
Bönua da Ernanın izini takibe memur-
dur. Bir otelde ikamet eden iki casus 
tanışırlar ve hü\ıriyetlerini bildikleri 

"S aray" Sinenıası: 

Kadınlar klübü 

Danielle Darrio Kadınlar 
Klübünde 

Polaneğri Mazur
ka filminde 

"Türk,, Sineması: 

Şen gençler --- ---
(Moskova) tiyatrosu artist .. 
)eri tarafından oynanınış 

komedi 
Köyün birinde Bcstekcir 'F ı. " ı 

Jenmektedir. Bu sırada Kost .ı n n n-

i
da bir köylü keman çnlaınk. o" .t. n 
geçmektedir. Halk kendısını k s \ or 
ve ona Ko tia Fraskını ltık~'1ı ı -
kıyor. Köyde bulunan Helen aı-1 ndakı 
şnntii1. kcndisile tanışmak ıstt'm<> .tC'dtı. 
.... ız onu otele davet edıvoı .\t .... ' m 
Kostia gelmediğinden, kızııı <1nrıe: ı 
Fraskinıyi çağırmağa bu ısım ~.ıinckı 
yor. Kostıia geliyor, kız ile tdnı ,1 ı r \ e 
sevı~iyorlar ... Fakat bu sıradn rindc
rilen adam gerı geliyor. Yanı•ı 1.t Fı 
kinı bulunmaktadır. İşin fa kın \ .ı ı 
h) or ve kiiyhi kovulu ol. .'\ı • m, n 
sonra Helcn'in hı1.mctçısı An uta. ı·ı 
,tia) a füı?ık oluyoı. Nıhayct Ku tı. \ 

halde yekdiğerlerine kur yaparlar. Bu- Fransızca sözlü filim 
na Bönuayı seven Doroti çok üzülü.. Genç kı2laırı tehlıkeden korumak 
ve Emayı tehdit eder. Tesadüfen Al- isteyen zengin bir kaôın ölür -
manlar Bönua'mn öldürülmesi için Er- ken bıraktığı bütün bervetıle 
naya emir vermiş bulunurlar. Onbaşı genç ~utlara sığınak olarak bir •Ka.iın
Kolerin yardımı ile Bönua kaçırılmak- lnr Yurdu» yapılamasını vasiyet edi-

gilisi Anıuta ile cvlenıyor .. 
················· ·~············· ·············· ····· ·· ··· ······ 
tine sokarak gizlice yuldn n'ı~o Tl
lefoncu ikız, Greta nammdnk lm l' nç 
kızı iğfal ediyor ve J ul,l tc .ıd ı ı l ık 
daktilonun mahvına sclX'p olıı) oı • 
bu namussuzluğa tahnmmiıl ecl '' 11) or 
ve Heleni öldürüyor. Yurdun clıı •ı ı •ı 
Madam Aubry, Alis'in yaptığı n.' -
tin sebebini anlıyor ve kızı m ı trnıir
kclerdeki hastanelerden b1rmc ha t, ba 
kıcı olarak gönderiyor. Kler <: • dclJ. 

ta iken otomobil durdurulur. Erna öl- yor. 
mü.ştlir. Bönua kurtulmuştur, fakat sev Kler isminde bir genç kız da sevişti-
gilisinin ölümüne ço~_u_· z_ü_lm_ü..:ş_ti.t_· r_. ___ gı_· ·_ıv_r_o_r_is_ısım_·. _· _ı_i_b_ir genci kadın Juyafe-

Kadın1ar Kliibü filminden bir başka sahne 
lette bulunu) or ve onu sevJ!ıl loı 

Şen ıençler filmini çe\'iren u n'atkirlardan biri ile evlendiriyor. 





Şahi Alman 
Sanayicilerile 
Birlikte El işi bir yastık 

Bu muammayı 
Halledebilir 
Misiniz? 

5 yıllık pamuk planına 
hız verilecek 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ceğini arzetti. Yakında gelecek Çok güzel ve orijinal bir yastık. Renk (Ha.tarafı 1 inci sayfada) 
sızlamaktadırlar. Bu acıklı hadıse bu .. 
tün Yunanistanda elim bir te ir bırak• 

lnönü muvafık buldu. 
İzmir (Hususi muhabirimizden) -

Şehrimizde tetkikler )apan Alınan İk
tısat Nezareti pamuk kontrol dairesi re
isi Her Paps ve Bremen fahri konsolo
sumuz dün pamuk sahalarını tetkike 
çıkmışlardır. Bayındırlık Bakanlığının 
Menemen ovasını sulamak üzere inşa
sına karar verdiği baraj yerinde tetkik 
ler yapan Alman mütehassısı, günden 
güne artan pamuk rekoltemizin bu su
retle iki, uç mıslıne varacağını ümit et-

li keten, suet taklidi bir kumnş ve\ a 

na döksiın, dediler. Bir köylü anlatıyor Müstahsilin kooperatiflerden şika-
Bir müstahsil Başvekilın yan.ına ):ak: yetlerile alfıkalanan başvekil, islahı 

laşarak söze başladı. Bu, bır Dıkı~ı hakkındaki temennileri tesbit etti. 
köylüsü i<li. Saf bır lisanla, endışeieı ~- Fazla arazi hakkındaki mütaleaları 
ni ihtıvnçlannı anlattı. Kıtlık sene er!- dinledikten sonra: 
n~ tem~s et.ti. Bol mahsul yıllarında a- <cTürkiyede her köylü ailesi kendi 

- rarları mey- J 

dıradnn yapabilirsi
niz. Brode, kuma -
şın cinsine gôrc mu
. ine veya yünle ya
pılacaktır. Mulınc i
le yaparsanız üç kat 
la işlemeniz 13zım -
dır. YUniln knlm1ı

mı tır. 

Yangın tahkikatına devam edit .. 
mektedir. Yapılan taharriyatta 4 ya-. 
şında bir kız çocuğunun cesedi bulun .. 
ınuŞtur. 

felleıın mahsule yaptıgı zn geç' mi için icap eden araziye sahip ol-

dana koydu. . malıdır ıı dedi. 
Ba vekil not edıyor Ö . k' .. .. 1 .ı 

ğına göre bir ve) a iki kat ile yaparsım:l. 
Yastığın basit bir krokisini de ko -

yuyoruz. Bunu büyüterek kumaşın ü

Efgan 
Nazırı 

Harbiye 
Ankara da l 

· b at not edi- ğleden sonra ı goruşme erae a-

zerine çizersiniz. 
1 - Başın çizgileri, boyun ve bor- Muhterem misafirimiz Efg n Ha1 .. 

tıgını soylemiştir. 
Alman) a, Amerika piyasalarından 

Başvekıl soylenen erı ızz · · k" l" ·· ı· d k' ı takaların }ıari- razinin tahrırı 'e oy unun e ın e ·1 a-
yar: Pa.mu'k ekı kenl mı~ gözden gcdri- razinin mutlaka tapuya bağlanması 
ta uzerınde mcv ı erını ~ .. . 
yordu. Soılenenler şu noktalarda top- tekarrur ettı. • . .. .. 

1 
·d . Seyyar tapu hey etlen koy koy do-

anıyoı u. k k k'' ı·· .. 
Bu mıntakada bir dönüm pam~. .~- \aşarak tapu 'erece , . oy ~n~n tapu 

çin yedi lira masraf ) apılıyor. Donu- dairelerinde sürünmesıne manı oluna-

tamamen çekılerek biıtün ıhtiyaçlarını 
Balkanlard n temin etmeği kararlaştır
mı tır. Esa en Almanyanın Balkanıar -
d n çekeceği istihsal maddelerine mu
kabıl, bu memleketlere satacağı sana
yi madd leri ve bilha a ağır endüstri 
fıle• lerJ, gerek alıcı ve gerek satıcı mem 
leketleri daha yakın bir şekilde biribi
rine bağlayabilecektir. 

nozun çizgili kısmı çok sık sık işlenmiş biye nzırı Mareşal Şah Mahmut dini 
iki sıra. sabah otomobille Büyükdcrc) k. dat 

2 - Mayonun bornozun altından gö- bir gezinti yapmıs, dönü te Büyukdc .. 
.. re iskelesine yanaşan motörle doğrucıs 

münden otuz na elli kilo pamuk alı - cakttr. 
nıyor. Yırmi beş lira ele geçiyor. Başvekil yarın Burnova Ziraat 

istihsali nrttırıuah Enstitüsünü ziyaret edecek, salı saba-
Baş\ ekil çok az masraf~~ el?e edılcn hı Mımisaya gidecek, Manisa müstah· 

randımanın 'c ha ıhı.tın uzerınde te - ·n ·ı konuşacaktır. Başvekil çar-

kk f 
d ek· sı erı e k va u e er · b .. ·· B \ kesire hare et ede-

Şu halde istih alıitı derhal arttırma- şam a gunu a 
1 

}ıyız. Alıcımız ,ardır, buyurdular. cektir. . . • 
Köylüler kendilerine iyi cins pamuk Em,ak sahiplerlnm teşebbüslerı 

tohumu ve tohum ~kı:ne ve ça~aıaı:na İzmir 18 (Hususi muhabirimizden)
makinelerı verilmesını temennı eltı - Şehrimizdeki emlak sahipleri Başve -
l r. . kili ziyaret ederek maruzatta b~lu~~?.-

Bakır çn~ ı . lar emlak kıymelerinin çok duştugu-

Her Paps ve Reich İktısat Nazırı Dr. 
Schahtm ikinciteşrin ayı sonunda Türki 
yeye geleceğini ve iktısat Vekilimiz 
Celal Bayarla görüşmeler yapacağını te 
yit etmiştir. Her Paps, bu ziyaretin ya
pılacağını, Dr. Şahtın şahsi selBmlarile 
birlikte İzmirdeki alakadar resmi ma
kamlara haber vermiştir. Dr. Şahtla bir 
likte Alman sanayicilerinden 35 kişilik 
bir grup ta Türkiyeyi ziyaret edecek
tir. 

Büykadnya gitmiştir. Adada araba ~ 
le bir tur yapan Nazır bilahare motôr .. 
le Modaya geçmiş, Modadn yemeğin~ 

/ yiyip bir müdclet istirahat ettikten son"' 
ra ak~am trenile Ankaraya hareket et• 
miştir. 

Misafirimizi Haydarpaşa garınd~ 
bir askeri kıt'a 'e polis müfrezesi se .. 
\amlamıştır. Uğu~lama mera imindd 
lstanbul Valisi Muhittin Üstündag, 
İstanbul Emniyet Direktörü Salih Kt ... 
lıç, Efganlı sübay ve talebeler hazı1 
bulunmuşlardır. 

Nazırla beraber Efgan Sefiri Ah• 

Bergama milsta~sille~i de aynı nok-. '.nü' ileri sünnüş1erdir. Emlak sahipleri 
taları daha açık bır şekılde nn~~tırken. eSki borçlara ait faizlerin affını, hazi
Bu istihsalat kolaylıkla arta~ılır, f~ - nece çıkarılan her nevi tahv1llerin 
kat bizim başım~zd~ ~ir cellat var. ;1.~ borç senetlerinin, mübadil ve gayrim~ 
fırsatta satırını ındırıyor. Bakır ç: J · badhl bonolarının bu borca mukabıl 
bızim başımızda beladır. Çayı temız - kabul edilmesini istirham etmişlerdir. 

Şapka gigeıı Sancak 
Türkleri tazyik mi 
Ediliyor? 

rünen kısmı sık sap iğne ile doldurul
met Han cl'a Ankaraya gitmiştir. ,a .. 
zır Ankarada biiyüklerimizle temaslaf 
yaptıktan sonra İran yolile memlekc .. 
tine dönecektir. 

4 

]etmek ıazımdır. dediler. 
Başvekil derin ha sasiyetle bu mese-

le iizerinde durdu ve: . 
_Bu çay temizlenirse ne olur? dedı. 

Şuşnig ne siyah, ne de kızıhm 
diyor 

Viyana, 18 (A.A.) - B. Şuşnig söy
lediği nutukla, Alman - Avustun a .an
laşmasının cNazizm> e hiç bir tavızde 
bulunmadığını bildirmiş, Dofus'un kah
ramanlığını yad.ederek cDolfus olına,.. 
saydı Avusturyadan tarihi bir hatı -
radan başka birşey kalınıyacaklı» de
miş, Avusturya vatanseverliğini tarif 
ederek bunun « ne siyah, ne yeşil, ne 
de bilhassa kızıl veya kahverengiı> ol
madığını söylemiş ve Avusturyanm 
müstakbel rejimi için reyiama müra
caat imkfınmı derpiş eylemiştir. 

_ istıhsalat iki mi61ine çıkar. 

Basvekil : 
_ Bir aileye elli altmış dönüm arazi 

temin edilebilir mi? 
_ Türkiyenin hiç bir yerinde bu 

kadar kuvvelli pamuk arazisi yoktur. 

Elbette temin edilir. 
Başvekil bu cevap nzerine eski İktı-

sat Vekili Rahmiye: 
- Siz ne dersiniz ? . 
- Bakır çayını temizletmek esastır. 

Temizlendikten sonra 25000 dönü:n 
arazi 2,500,000 dönüm olur. 

ismet İnönü Vaii Gülece sordu : 
- Bu işi ne kadarla yapabiliriz? 
Vali - Geçenlerde tetkik ettirdim, 

:i!ki milyon liraya çıkar! 
- Çok güzel. Evvelfı çayı temizlete-

lim. Sonra da arazinin sulama işini ya

parız. 

Başvekil müstahsi11ere hitaben : 

Alman yada iki Fransız talebe 
tevkif edildi 

Berlin, 18 (A.A.) _ İki Fransız 
talebesinin devletin emniyetine karşı 
komplo yapmak töhmetile .Ba?e hü
kumeti dahilinde tevkif edılmış ol-
dukları haber verilmektedir_. ___ _ 

muştur. 

(Baştnrafı 1 inci sayfada) 

3 - Saçlar ve toprağın ufuktan ay
rıldığı yeri gösteren arka kısım 4 sıra 
sap iğnedir. 

4 - Şemsiye Çin iğnesi. Nişanlısının evinde çatı 
fında müzakereler cereyan etmesi muh 
temeldır. 

Antakyadan yazılıyor: 

5 - Masa ve sandalye bir sıra hıris-
to teyeli. altında 

6 - Bulutlar bir sıra sap iğne. (Baştarafı ı inci sayfada) ' 
Antakya - lskenderun meselesinin 

ortaya döküldüğünden bugüne kadar, 
Antakya ve lskenderun Türkleri hiç 
bir müfrid hareket göstermemişler yal
nız hakh heyecanlar izhar etmişlerdir. 
Şimdi ise artık davanın hal vadisine 
girmiş okluğunu gören bu büyük Türk 
kitlesi, tam bir sükun ve itidalle h~di
seleri, cereyanları takibe başlamışlar
dır. 

Şu bir kaç gün içinde Antakya da 
hiç bir can tukıcı vaka da ol:mamış.tır. 
Yahıız Şeyh köyündeki Türklere, şap
ka giydiklerinden dolayı yapılan taz

yikten başka. 
Şeyh köyden ald1ğım bir mektup na· 

hiye müdürile jandarma onbaşısınm 
köylüleri şapka gjydiklerinden dolayı 
tazyik etmekte olduklarını bildirmek-

7 - Kadının ayağının ucundaki dal- Kibar dolandırıcı evvelki gün Yiık.--
galar Çin iğnesi. sekkaklırımda DimitTi isminde biti 

8 - Ayağındaki sandalların atk1lnrı hakkaka müracaat ederek Beyoğlu it .. 
Çin iğne ile dolgu. faiyesi için bir mühür pazarlığı yaP" 

Bornozun alt kenarları ilik iğnesidir. mış Ye Oimitriye: 
Üst kısımlar ise bir sıra sap iğne. Sey- - Bundan ben de komisyon ist~ .. 
rek seyrek. (İlik iğne yapılacak yerler rim \ demiş, fakat hakkak bu hilekaf 
resimde biraz daha koyu olarak görül- müşteriden şüphe ettiği için, kendisi• 
mektcdir.) Renkleri: Saçlar sarı. Mnyonun ete- ni savmış ve derhal zabıtaya basvur-
- · · h muştur. 
gı sıya . Zab 0' • . . d'v. k'"J • 

Dalgalar mavi. Bornoz portakal rengi . ıta ~ıtrının ver ıgı e a .. u .. 
Yi.iz, beden ve bacak çizgileri beyaz. zerınde tahkıkat yaparak bunun dort 
Bulutlar beyaz. Ayakkabıların burun - beş aydanberi 40 kadar İstanbul esn8'1 

. fını dolandıran Ali Rıza okluğunu te"' 
lan beyaz, atkıları yeşil. Sandalyele - b' t · · · ·· · d h. t k' . . ıt e mış, ızı uzerın e yap gı a 1g 
rın altındakı toprak hattı sarı. Sandalye . . d d d ı d 1\1 k netıcesın e e o an ırıcıyı aç W( 

ve masa kahverengi. Şemsiye muhtelü nişanlısının evinde, çatı arasında el41 

renklerde: (Soldan sağa doğru yeşil, geçirmiştir. 
turuncu, mavi, yeşil, turuncu). 

- Biz bu parayı bir yerden borç ola
rak bulalım. Senede iki yüz elli bin 
Jiraltk taksi'tle ödesinler. N'asıl senede 
dönüm başına yarım lira verebili mi-

B U L MAC A tedir. 
_!.~l!.-,_:S4';4~-=-,--,-'- 8 ...-._...ıo_ Şapka giyimi hararetle devam edi • 

........ --.................. _.. ....... ... 
Tabii, bornozun alttan çizgi çizgi gö-

rünen kısmı da üstün renginde olacak

Ali Rıza isticvabında muhtelif 
günlerde yaptığı kırk dolandırıcılı~ 
birer birer itiraf etmiş ve müd<leiu• 
mumiliğe verilmiştir. 

siniz? 
- Veririz. Çünkü yarım liraya mu- U 

kabil biz kırk elli lira kazanacağız. L--&---ı--ı--r--
m 

L-4--+-- Şu halde mesele yoktur. 
Bundan sonra Kınıktan bir rençber ıv 

amele ve çapalama ücretlerinin paha- "-_.__..-

lı1ığından bahsetti: 
- Ben babamın aldığı mahsulü ala-

mıyorum. Çapacı ücretleri yüksek! de-

di. 
Ba~vekil: 
- Şu halde sen aile efradınla çahştnı 

yorsun. Efendilik ediyorsun. 
ilk konuşulanların neticesi şudur: 

~--•- yor. Fesliler pek az kalmıştır ki bun
lar da mağazalarda şapka kalmadığın-
dan gecikmişlerdir. 

Sancak gençleriniıı 
Muhalıemesi 
Beylan 18 - 30 ağustos zafer baytn

ınındn 41 inci Tiirk fırkasının abidesi
ne çelenk koymaktan suçlu olarak 
mahkemeye se,·kedilcn on Tiirkiin 
ikinci duruşması bugtin yapılmıştır. 

Binlerce kişinin takip ettiği muhake
meden sonra heyeti hakime davanın 
sulh mahkemesine havale edilmesine 

tır: Turuncu. 
Bu yastığı çok beğenec ksiniz. İş -

lenmcsi çok eğlencelidir. Bittikten son
ra da odanızda size yazı hatırlntan gü-

zel bir süs olacaktır. 

.................. 111111~ 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON:M ŞlRKE11 

TESlS TAR1Ht: 1868 

Sermayesi: 10.000,000lagiliı liraeı 

Yunanistanda atlş mUsabakatı~ 
Atina, 18 (AA.) - Kral, ) anı...._, 

Vel'nht olduğu halde, be~nelm lel tıt 
musabakasındn kazananların upa, 
madnl) a 'e diplomalarını 'e n tır. 

Kral, ayni zamanda İngiliz 'e Yu
nan bahriyesine mensup takımlnr ~a· 
sında yapılan atış müsabakasını\ jil• 
liplerine de mükafatlarını vermiştir. 

Beş yıllık pamuk planına hız ve- Soldan 5a&a: 
rilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu yıl ı - Şimdl dahili muharebeleri yapılan 
fürkiyeden alınacak :!70,000 balya blr memleket, nota. 2 - Blr kadın ısmı, ka-

k d B b ld 
vuşmak. 3 - Blr işe !Ayıklık. 4 - Yapma, ad-

pamu az ır. unu eş yı a yarım . • ,. d Uyenln dalma gozcwtı. 5 - Şarap bardağı, 

karar vermiştir. 

Sancakhlarm yeni protestosu 
Sancak Türkleri Suriye komiserliği

ne yent bia protesto \'ermişlerdir. Bu 
~,.,,..,tı•sto ttynen 11udur: 

Türkiyenin batlıca rchirlerile 
Purıs, Marsi!ya, Niı,Londra ve 
)ıianceııtcr'de. Mııır, Kıbrıı, Irak, 

lran, Fılıslin 'le> Yunanistan'da 

Şubtleri, Yugo lavya, Homanya, 
Surıy~ ve 1 unauistan'da .Fdyalleri 

BANKA KOMERÇiY ALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret '100,000,000 

lhtıynt akçesi Liret M5,769,t54,JI 

Merkezi Idare: Miı..ANO 
ıtalynnm başlıca şehirlerinde malyon balyaya çıkarmak lazım ır · ald ,. ız • Tavur '1 Es . burnumuzla ır.un · v - • - -

Bu suretle pamuktan memlekete yır- 1 h kenarlar 8 Dağların . . 
1 

.. • . mektcn cmr nzır, -
mı b~ mılyo~ u~ dovız gelecektır. kayalık taraflarına vcrllen isim, bebekleri 

lkincı Toplantı guldürmck içln soylerlz. 9 - Alıştırılmış, fe-

Öğleden sonra yapılan ikinci ko- na de~ll. ıo Geçici, lstlkball öğre k saI-

nuşma da dört buçuk saat devam et- Jığt ile bal:tırdıCımız. 
miş, Menemen ve Dikili müstahsille~ Yukandan aşatıya: 
dinlenmiştir. ı - Dudo.klar1mızı büzerek çalnnz, blr 

Menemenliler Pekendi seddi üze· şeye karşı kmldığımız zamıın duyduı:tumuz 
rinde Gediz nehrinden istifade ile Me- şey. 2 - Yıldmmın Arapçası, spor Mltı. 3 suvari değil, Fasın mücahit yetlştlrdiğl bir 
nemen ovasının iki tarafına kanal ya- mınt.nka. 4 _Kor. edepsiz değil. 5 - Hasta

pılarak sulama yapılmasını istedifer. lığın lyileşmcğe yuz tutmuş hali. 6 - Is.im, 
lnönü Validen bu işin kaç liraya blr erkek ismi. 7 - İskenderunla beraber o

yapılabileceğini sordu. Son yapılan bir ıan Turk yurtlarından biri, hayret edat1 
kesif mucibince 800,000 liraya çıkaca- 8 _ Bir A ıı~vesile telefonda llk sarfett.iğl
ğı ~nlaşıldı. Vali Muhasebei Hususiye- miz kelime olur, ekseriya clnayet ve hır ızlık 
ye bu işin devrini teklif etti. Bu suret- ynpan adamlar için kullanılan bir tabir. 9 -

le dönüm başına müstahsillerden birer Kanatlı küçük hayvan. 10 - Memleket, tur-

~ra alınarak vilayetin de istifade ede- şu satan. 

ı .. S.ırıY• vadetane ilhakımız hakkın-
d.;ki ht>yaıııt\Jan prot~slo edeıek un
~-ır;ınnzı • tam. bir muhtari~·etc tabi 
tutulmn~ı y•\lımdaki talebunizi Tlir
ki ... •e F .. ~m a Harici~ e Nczarel lcrlle 
1\]iıtctlu Ct:ıniyetine ihifığım dilc.m.ş

tik. Pı'Ot stc larımızın maha.lcı ınc ih
Jağma daır hu; hır mal(ımat alımna:ı,a ı 

efknn ummıll.) ~yı sa\m .17Jandırnıı~ı .r. 
E' velki p ,1e;;tclnmnz1 tc};t edt!n uu 
profc t• muzun da :i\\illetler Ce ,;~·eli 
ile 'fiırl i. .. H }'ransa Ha .. kıl e Neza
r tlrı in" ıhlagmı tclcp ~·\e1 ak i lak
d rd" bu makama ta .. ••sen :ı fü•acaat 
mtcburil ·tinde kalacağırhızı aızcyk-

riz.» 

vardır. 

Her tlirlU banka muameleleri 
yapar. 

~ .......... .-......... ı 
······························································ 
t'ı·ansanm Ankara el i i Urıy ronso 
diuı sabahki CkSJlr<•sle ehriınizc gt•1-
mistir. Uay Pon o istanbulda bir ;ki 

giln kadar kalacak 'e biı~ uk hir ih1i
male giirc An tak~ a - lskt ndcrun işini 
konu mal .. iizerc Ankarnyn gidccekfir. 

ŞUBELERİ 
İngUteıe, İsviçre, Avusturya. Maca
rıstnn. Yugo ıav)n. Romanya, Bul
gnrl tan. Mısır, Amerika Cc 1 hlri 
:MuLtchıdcsi, Brezilya, şm, Uruguay, 

AıJnntin, Peru, Ekvntör \C 

Kolumblyada 
Afil~ yonıar 

iSTA 'BUL ŞUBE MERKEZi 
o ı tn voyvoda cnddc 1 K raköy 

p ın !Telef '4841 2 3 4 f>) 

sehir dahilindeki acenteler : 

ı tanbıtlda : AlMcmcl) an lıaı ınd 
Telef. 22900 3 11 12 lf> B :yo -

hındn: ı tiki ı caddesi Telef 41046 

tzMiRDE ŞUBE 
Fransız setiri ge'di Sefir, diın öğlcdl'll sonra, Trabyada bu- !l' 

Bir miiddcttenberi Parite bulunan hmnıuştur. ı '-••••••••••••••I 



"Şu ihtiyar babasına 
yapmadığını bırakmadı,, 
Anasını, babasını keserim diye tehdit eden, 

döven sarhoş 4 ay hapse mahkum oldu 

Dün nöbetçi olan ikinci ceza mah- desile sarho~ bir halde camlan, ayna
kemesınde bir sarhoşluk ve dövme da: ları kırıp dökmekte olduğunu söyledi. 
vası görülmüştür. Şikayetçi Aksaray- Ayni evde oturan Sahure de Sala· 
da oturan 80 yaşında Osman ve karısı hat1tinin ailesine fena muameleler yap
Münev,·er, suçlu da bunların oğulları tığını, sarhoş gelerek sabahlara kadaT 

.Sa.lahatt indi. Münevver davasını şöy- ikisini de iz'aç ettiğini söyledi. Fakat 
le anlattı: dövdüğünü ve ölümle tehdit ettiğini 

- Yem edik yedirdik, giymedik bilmediğini ilave etti. 
g~ydirdik. Kadrimizi bilmedi. Rakıya Bunun üzerine mahkeme tehdit ve 
dadandı. Gece gündüz içer. İçince bi· dövme suçları sabit o1amadlıiı ıçın 
ze yapmadığını ~rakmaz. Kapıları kı- suçlu Salahattinin bu cihetten berae-
rar, camları kırar. <Para verini» diye tine, sarhot olarak eve gelip ana ve 
üzerimize hücum eder. «Sizi öldürece- ' babasını tahkir ettiği ve istirahatlerini 
ğim, keseceğim!» diye korkutur. Her selliott.iği için bu suçtan dolayı 4 gün 
gece sabaha kadar bize uyku uyutmaz. hapsine karar verıdi. 
Babasına, şu ihtiyar adama yapmadı-
ğım bırakmadı. Dün akşam da eve 
sarhoş geldi. Üzerimize yürüdü. Camı, 
çerçeveyi ktracak oldu. Artık taham· 
mülümüz kalmadı. Karakola gittik. 

Hakim sordu - Sizi cföver mi? 

Kadıncağız ağlı yarak cevap verdi: 

- Döver efendim. Yaptıklarını an
htsam hayret edersiniz. Ana. kalbi 
değil mi? Gene acıyorum · 

Hakim suçluya sordu: 

- Ne dersin~ 
- Ben içtikten sonra kendimi kay· 

b d } orum. Ondan sonra ne yaptığı
mt b 'lmiyorum. 

- Dün aksam iç.tin mi}. 
- içtim. . 

-Çok mu} 
-Çok. 
- işe gitmiyor musun •i 
- Fatih belediyesinde odaci idim. 

Ayaklarım şi ti. Çıkardtlar. Şimdi ~
tayun. 

- Ayakların rakıdan mı şişti} 
- Evet.. 
Ayni evde oturan Hüseyin şahit o

brak dinlendi. Hüseyin, dün akşam 
feryad1ar üzerine Münevverin odası
na gıttiğini, orada Salahattinin ziya• 

Bir Sarbot MahkUm Oldu 

Evelki gece Fatihte rezalet çıkartacak 
derecede sarhof olarak görülen Hüse
yin oğlu Mustafanın duruşması üçün
cü sulh ceza mahkemesinde yapıl· 
mıştır. 

Mustafa, kendisi sarho' olduğunu 
ikrar etmiş ve dinlenen polis memur
ları Mustafanın pek faz1a sarhoş ol-

duğunu, karakolda bağırıp çağırdığını, 
nezarethanede başını demirlere çarph
ğını söylemişlerdir. Doktor raporu da 

sarhoşluğu teyit eder mahiyette oldu
ğundan mumaileyhin halkın istiraha
tini seibedecek derecede sarhoş olmak 
ve rezalet çıkarmak maddesinden 5 
gün hafif hapse mahkfuniyetine karar 
verilmiştir. 

Sarıköylülerin bir endişesi 
Sarıköy (i-lususi) - Ziraat Ban -

kası bu yıl 23,000 nüfuslu olan Sarı • 
köy çiftcilerine tohum parası olarak 
2000 lira tevzi edecekmi~. Köylü bu 
halden endişe etmektedir. Çünkü bu 
yılki para köylünün ihtiyacına cevab 
verecek mikdarda değildir. 

"Son Posta,. nm edebi tefrikası : 4 

Yazanı Muazzez Tahaln llerkand 

General E. Rydz • Smigly 
General Smigly Lehistanın dikta

törü Pil~udski'nin muavini ve en ya
kın arkad~ıydı. Uzun müddet Leh or
duları umumi müfettişliğini yapmı-ş
tır. Kendi kendisini yetiştirmiş çok 
kuvvetli bir askerdir. 1914 • 1918 de 
cihan harbinin nihayetinde Almanlar 
tarafından hür Lehistanın müstakbel 
ordusunu gizlice teşkilatlandırmak cür
mile hapse atılmıştır. 

:1 sene sonra general (Rydz) i dik
tatörün muavini ve ayni zamanda 
(Smig}y - ileriyi gören) adını almıı;ı 
olarak görüyoruz. 

Smıgly 19 l 4 den 1920 ye kadar dö
vüşten ayrılmamış bir kumandandır. 

1 D20 de hudut kumandanı olmuş
tur. 

Pilsud~ki, Krakovi üni,·er3İtesinde ta 
nıd1ğı genç adamın kıymetini bulup çı
karmış ve kendisinden büyük istifa
deler temin etmiştir. 

Diktatörün ölüm döşeğindeki va
siyeti üzerine SmiğlY. Lehistanın ida
resini eline almı~tır. 

Son derece soğukkanlı, son dere
ce zeki, tabiyede üstad bir asker ve bü
tün bunlardan başka değerli münev
verdir. 

Hususi hayatında kabil olduğu ka
dar sade yaşar, işlerinin haricinde va
kit buldukça felsefe, tarih ve edebiyat 
okur. Bilhassa resim yapmaktan bü
yük bir zevk duyar. 

yaşında ölüme sürüklemişti? Son da· 
kikaya kadar ablasının ölf!<:eğini ak -
lına bile getirmemişti. Hatta o gece a
teşi biraz düştüğü için matmazeli o -
nun yanında bırakıp biraz dinlenmek 
için odasına çıkmıştı. 

Sonra nası1 oldu? 
Mualta gözlerini ellerile kapadı. On 

sene evvelki geceyi bugünkü gibi tek-
O gece yatağma yattığı vakit on ye· 

di yaşının taşkın ve genç duygularile 
bunu düşünmeğe başlamıştı. 

kadar cılız! rar en ince teferrüatına kadar görü • 

nnem öldükten sonra nasıl ya
,adık? Parayı ner~en bulduk~ 

Erte3i sabah bunu ablasına sorunca 
al<iığt ce\·ab onu büsbütün şaşırtmıştı: 

- Kanlıcadaki yanık yalının koru
t unu sattık. 

- Şimdi ne yapacağız, abla? 
- Ben de bugünler seninle konuş -

mak istiyordum yavrum. izin verirsen 
Bebek.teki ıyalıyL emniyet sandığına 
rehin edelim. 

- Evet, evet... Zaten geçen gün 
®ktor Bedia için Bebeğin havası faz
la serttir, onu Adaya götürmeli diyor
du. Büyükadada bir ev tutar, yazı ora
da g çiririz. 

* 
Hatıraları kah kopuk parçalar ha -

linde, kah bir zincir gibi birbirine ek· 
lenerek gözü önünden açtlıp kapanı
yo·. baş döndürücü bir çabuklukla bir
b r'nm arkasından koşuyorlardı. 

* B r kıaç s ne arka arkaya yazı Ada· 
da g ç irmişlerdi. Bedianın zayıf vü -
t:udiı bır türlü serpilip büyüyemiyor -
du. 

- Artı'k on ya . ına geliyor, hala ne 

Derken ablasının gözlerindeki acı yordu. Sanki ablası şimd.i, bu saatte 
Muallayı altüst etmeğe başlamıştı. Bu öliiyordu. 
küçük kızı daimi pehriz yemekle • Ah, aşağıda Bedianın şu boğuk pi-
rinden, yünlü fanilalardan, tath ve acı yanosu sussa artık l 
bir sürü ilaçlardan kurtarabilse, ahla- * 
sına: «Üzülme artık, bak işte Bedia Matmazel yavaşca omuzuna dokun-
da sapsağlam bir insan oldu!)) diye muştu: 
bilse 1 - Mual1a, ablamz aizi istiyor. 

Elinden gelse, hastlık nedir bilmiyen J Ne oluyor} Niçin} derneğe sıra kal
ve çocuklu'ktanberi bir çelik parçası madan bir nefeste kendisini onun ya
gibi sağlam büyüyen vücudünü Be - nında bulmuştu. ZavaHı müşfik abla
dianın uğruna feda edecekti. sı, göztlerinde en şuurlu. en anlayışlı 

Bu hasta kızla bu biçare ananın ya- bakışile ona bakmıştı. 
nında kendi canlı ve neş'eli vücudün- - Korkma küçüğüm .. neden böyle 
den ve geçirmekte olöuğumeı'ud gün· sararmışsın} Üşüdün mü yoksa? Bu 
lerdon utanıyordu. ince kimonu altında tir tir titriyorsun. 

Ada.da geçirclikleri son yaz bilhas
sa ne kadar mes'ud günlerle doL'u geç
mişti! Ekromle nişanları .....• 

Mualla gözterini sıkı sıık.ı yumdu. 
Hayır, o perde arkasında gizli uyuyan 
hatıraları canlandırmak istemiyordu. 

Ogünle:-i düşünmek bile, bir ölüyü 
sonsuz U}~kusundan uyandtTıyormuş 

gibi onu titretti. 
Şimdi gene bütün benliğile ablasına 

dönmüşti.i. 

Nasıl olmuştu da o kı~. alelade bir 
grip gibi ha,byan hastalık onu genç 

- Abla, beni niçin çağırttın} 
- Uyuyamadım da ..• 

- Biraz iyicesin değil mi} 
- Evet karde~İm, fakat matmazeli 

biraz Bedianın yanına yolladım.. bu 
gece pek huysuzTanıyormuş, bunun i
çin seni yanımda görmek istedim. Ba
na danfdın mı? 

- Niçin? 
- Seni böyle soğuk bir gecede ya • 

tağından kaldırdığım için .•• 
- Hayır .abla, ben hiç sana darılır 

mıyım} Fakat söyle .. doğrusunu söy
le .. sen beni niçin ıİ9ıl:edin ~ 

Geçen bilmecemizde kazananlar 
"' - . 

KÜÇÜK CEP DEFTERi 
İstanbul Erkek lisesinden 1 E den 

M. Ali Yalçın, Niğde İskan müdürü oğ
lu İbrahim, Gebzede Talat ojlu Fikri, 
Mudanyada mahkeme sokağında 2 nu
marada Şeref Önder. Sultanahmet Üç
ler Dizdariye çeşme sokağı Güneş Uz-

TARAK 
Zonguldakta kömür heyeti reisi Ha

lit Eres kızı Nermin, Beyoğlu, Onbeşin 
ci ilk.mektep 1 den Sabiha Çoşkun, İs
tanbul Asmaaltı Balkaban sokak 22 de 
Haydar, Konya Ağırceza reisi kızı Hay 
riye Doğruöz, Nurosmaniye Selvilimes 
cit sokak Nuri Özcan, Ankara Çanka
yada 1 78 numarada Sedat, Antalya li
sesi 364 Sadık Canay, İktısat Vekaleti 
Zat işleri müdürlüğünde Zekiye kızı 
Aktuğ, 

2 Muzaffer, Manisa Sıtma mücadele 
merkezi doktor Nuri kızı Mebrure, 
Kayseri D. D. Y. işletme Abdülkadir 
oğlu Dündar, Afyon lisesi 55 Paluze 
Çelikel. 

KARTPOSTAL 
İstanbul Erkek lisesinden 803 Ni • 

hat, Ankara Hacıbavram mahallesi Ga 
ziantep sokağı 36 n~maralı evde Zeki, 
İzmir kız lisesinden 1691 Meşk6.re, is· 
tanbul Yerebatan caddesi Bezikli oğ· 
lu Nusret, Kadıköy rıhtım caddesi Re· 
gıpbey apartımanı İffet, Beşiktaş 1hla
murderesi 143 numarada Rezzan, Yoz 
gat lisesinde 45 7 Bürhan, İımir erkek 
lisesinde 191 3 Fuat, Afyonda Zaviye
su1tan mahallesinde numara 5 Tahir, 
Malatyada eski Malatya caddesinde 
5 1 numarada Dağdelen, Diyanbekir 
Asliye ceza hakimi oğlu Reşat, Davut
paşa orta mektebinden 84 Cahil Çalış, 

KALEMTRAŞ O::mıancıkta İnönü ilkmektebinden Ka 
İstanbul ikinci mektep 164 Ya~ar, leli Talfıt, Cihanbeyli ilkmektepten DU 

İstanbul 2 i.nci mektep 3 den 55 Ner- ral Demirok, İstanbul Çapa kız mual
min Uzman, İstanbul Erkek lisesinde lim mektebinden 45 6 Emine, Kadıköy 
85 M. Dede, Pertevııiyal lisesi 4/C den Bahariye caddesi Sokollu sokak No. 
127 Serhat Ulusal, Hayriye lisesinde 5 Sevim, Giresun Çınarlı mahallesi 
243 Hayriye Yılmaz. No. 85 Faik, Bitlis İnhisarlar başmü -

DİŞ FIRÇASI dürü oğlu Salfıhattin Tıknaz, İmıirde 
Çankırı Düyı.mu umumiyeden mü _ müstahkem mevkiin katibi Nazif kız~ 

tekait Hüsamettin kızı Dilara, Vefa Sezmen, Ulugeri Halimpaşa akareUerı 
Erkek lisesi 2/B den 131 Ali, Zile or- No. 14 Hayri, Yekpazarda Kasabalı oğ 
tamektep 2 7 Turgut Soydan, İstanbul lu Nurettin, Kayseri lisesi 811 Fazlı 
Erkek lisesi 728 LUtfullah, Samatya Coşkun, Afyon kolordu muhasebeci kı 
43 üncü mektepten 173 Müfide. zı Şeref, BuPSa Fevzi Çakmak cadde5İ 

DİS MACUNU No. 58 Lutfiye Kütahya Barbaros ilk 
Kumkapı ortamektebi 667 AH, Eren mektebinde 361 Sevinç, Konya oıta 

köv 3 7 inci ilkmektep Eşref Köprülü, mektebinde 205 Sırrı, Adana erkek il-
.İstanbul 6 incı ilkmektep Selma. sesinin 418 İbrahim, Ankara Yalayan 

PARA ÇANTASI mahallesinde Sagü sokak No. 2 Naci 
Kayseri lisesinden 192 Kemal, Kızıl- Bakırköy Yakut sokak No. 9 Calibe, Bi 

toprak Selamiçeşme 22 7 de Halil kızı ga ortamektep 2 ınci sınıfta Ali, Tünel 
Kadriye Görgün, İstanbul <f.f ünciı ilk civarı Narmanlı yurdunda Muzaffer, 
meh.i;ep 1 64 Hikmet. Kalamış iskelesi gişe memuru kızı 

ALBÜM Göksel, Eminönü şubesi başb.nı kızı 

Kütahya lisesi sınıf 2/B den 381 A
dil, Ankara erkek lisesi 328 Tekin Alp, 
Erbaa Tahrirat katibi Tevfik oğlu Coş
kun, Beyoğlu 1 inci ilkmektep 338 
Nafiye, Arna\'utköy Şabanlar sokak 
24 de Rezzan, Ankara Akköprü süva
ri polis karakolu Halil oğlu Hulki, Top 
kapı Topkapı yokuşu 52 No. da Hüse
yin Aydın, Afyon lisesi 714 Selim Sal
ha. 

HIKA YE KIT ABI 
Darüşşefaka Dördüncü sınıf Zeki, 

Daday Merkez mahallede Sabri Şim -
şek, Çorum orta~ektep 229 İlhan, Çam 
lıca Feyizlih?mım seti sokak 5 de Sü
reyya, Ankara Devrim ilkmektebinden 

O zaman hastanın hummalı bir a
teşte kızaran yanakları 801mağa başla
mıştı. Titriyen, sofgun bir çift el Mu -
allanın buz gibi soğuyan ellerini avuç
larının ateşile yakmıştı. 

- Mualla, kaç yaşında.sın sen şim
di? 

- ? ? ? 
- Ne o1uyorsun? Öyle i<>zlerini a· 

çacak ne var? Çıldırdım mı sanıyor • 
sun? Hayır soruyorum sa.dece, bana 
cevab ver! 

- Yirmi yaşımdayım .•• 
- Y ermi yaşında pek de gençS>in 

yavrucuğum. Sen bu yaşta Bediaya 
nasıl ana olursun~ 

- Bediaya ana mı? Neler 110ytüyor
sun sen? Yoksa ateşin arttı mı) 

- Evet ateşim çok.. fakat zararı 
yok, sen şimdi beni din!e kardeşim .. 
ben ölüyorum.. sana bunu söylemek 
çok acı, çok hırpalayıcı; fakat sen çok 
sağlam karakterli bir ktZlSI~ biliyorum 
ki Allah sana bu acıya tahammül için 
kuvvet verecek. 

- Abla, böyle sözlerle beni üzüyor
sun... Mutlaka ~teşin faı.!alığından 
sayıkllıyorsun, sabaha kadar bir şeyin 
kalmaz ... Doktoru çağırtayım mi? 

- Çocuksun sen ... Doktortar ar
tık bana bir şey yapamaz. Yaşayamı -
yacağımı, son saatlerimin geldiğini an
lıyorum ben... Yalmz, benim ölü -
mümden sonra tabii sen Ek.remle ev· 
lenecek~irL ımes'ud ola~n ... Be· 
dia ne olacak? 

Hasta kesik, sönük nefesler alarak 
söylüyodru. Mualla bir çdgı.n gibi ab
lasının ellerine sarılmıştı. 

- Hayır abla, •sen ölmiyeceksin ... 

Seçkin, İstanbul beşinci ilkmektepten 
Süheyla, Hayriye lisesinde 11 Salihat
tin, İstanbul 3 üncü ilkµıektepte Nejat, 
Kumkapı orta mektebinden 601 Mu -
tahhar, Foça nüfus memuru Galip 
kı.zı Jale, Da\'utpaşa orta mektebinden 
96 Hüsnü, Çine ziraat memuru kızı Av 
ten, Denizli Siihhat işleri müdürü kızı 
Türkan, Çanakkalede 21 numaralı 
evde Bengili, Bursa kız muallim mele~ 
tebi 3/B den 786 Şefakat BillQr, Kırık 
kale, Top mühimmat fabrikası 370.fNo 
Tornacı, Bursa İş bankası kal'flSlnda 
Kardeşler terzihanesi Hüseyin, Tarsus, 
Duatepe okulu 5 de 143 Abdüsselim, 
Fatih Atpazar Dersnazırı sokak Sel • 
çuk. 

Böyle genç ve güzelken bu acı tcYleri 
nasıl düşünebiliyorsun? 

- Ona analık edeceğine, çocnkla
rın!a beraber ona da bakacağına eöz 
verirsen rahat öleceğim kardefim. 

Muallanın ellerini tutmuş, onu ken
disine çekmişti. 

- Bir kaç sene daha ya~ak iater
dim. Senin ve onun için ... 

- Y aşıyacaksın ablacığım. Benim 
de Bedianın da mes'ud otduğumuzu 
göreceksin. 

- Yemin et Mualla; Bediaya ana 
olacağına yemin et 1 

Hasta çırpınıyor ,titriyor, yalvarı • 
yordu. Yanakları al al olmUf, alnı ter 
içinde kalmıştı. 

Mualla ablasının yattığı yutlja ba· 
şını koymuş onu öpüyor, oquyor. onu 
teskin etmek, uyutmak istİ')'ordu. 

- Yemin et kardeşim, ananı ve 
babasız kızıma analık ve bababk ede· 
ceğine, onu benim seni ıevdiim gibi 
seveceğine yemin et, bak ölüyorun\ 
işte 1 

On sene sonra o dakikalan tekraı 
en canlı t'eferrüatına kadar Yllf8rken 
Muallanın gözlerinin iki yanından sı• 

zan yaşlar kulaklarından boynuna 
doğru akıyor, onu üşüterek titretiyor· 
du. 

Boğazında tıkanan sessiz bir bıçkı· 
rıkla, o günkü gibi tekrarladı: 

- Yemin ed•yorum ahtacı.ğım, sen 
ölürsen Bediaya anaılık ve babalık e • 
deceğim ... Fakat sen öLme .. sen öJome 
abla ... Sensiz biz ne oluruz) 

(Arkasa var) 



SON POS~ A 

Ben her ne ·kadar İttihat ve Terakki sadrizamı isem de 
ktihat ve' Terakkiyi tems~l hakkı benden ziyade ı:üfekaya 

aiddir. Onların arzularını yerine getirmeğe mecburum. 
Ondaki bu enerjiye mukabil o zaman ittihat ve Terakkinin artık lideri sayılan • 

Talat Beydeki zaafı düşündükçe sonralan, ittihat ve Terakkinin neden bu kadar 
talihsiz teşekkül oluşunu, daha iyi anladım 

,........_ _.._,,.... - -
Makamın büyüklüğüne nisbct edil • vcrliklc yüksek bir feragatten ve kuv· 

diği zaman çok küçült iıÖrünen sada· " v~tli:. fakat siyasi tecrübe ve siyasi 
ret odasında, - şimdiki gibi gözümün • k?ltu~den mahrum bir zekadan başka 
Önünde duruyor - büıosWiYn arka - hıç bır ~ey yoktu,. Onun için 

0
, hadi -

eına gömüılmüş, ya1mz göğsünün üst selcre hakim olacak yerde hfıdisder 
:kısmı görülüyor. Senelerin derinlestir- o~a.haki?1 oldular ve bu hakimiyet de, 
diği çizgiler arasından hala gençİere hadisclerın tevali ve tcakkubu arasmdn 
mahsus bir zeka ateşi ile pnrlıyan n~~a.~et Enverin dine geçti. Ona günü 
gözlerini bana dikmif, sanki bir kati - gu~unc yaşıyan bir oportünistin yapa· 
bine, bir hatıra sayfası dikte ediyor • cagı rolden ~ka bir şey kalmadı. 
muş gibi, muntazam Babıali us1ubile, ittihat ve Tt:rakkinin doğarken be-
Küçük Sait paşa, son adaretiniP son raberinde getirdiği bir korkusu vardı: 
gününde, bana söylüyor: Baş1x:a aza ı arasına, ..hased, istirkap, 

- Bu defak.i memuriyetim esna • mevkı ve ikhal sevdası gibi his:Ierin 
•ında da aizi tanımakla mübahi ol - karışması endişesi. Bunun için, hatta 
dum. Benden derii etmediğiniz kıy - uzun zaman cemiyet reissiz knlmı • 
metli m uavenetlerinizden dolayi te • tır. ilk zamanlarçla efkarıumumiy~ 
şek kürü bir vazife· bi1:ir im . Maalesef, onda bir rer aradıkca «ittihat ve T e-
ben istifaya karar verm~ olduğum için rakkinin re~i padişahtırn diye Abdül-
badema si2Sinle burada müşerref ola _ hamidi gösterirler ve bunun münase-
nuyacağım. Eier hinci aciziyi arada Sait Paşa betaiz b:ir paradoks olduğunu fark bi-

ıırada fereffendireoek olursanız ken • bu ihtiyar sadrazamın karşısında, Bal- le :tmezicr~i. Sonralan yava yavaş 
dimi bahtiyar addedeceğim. kan harbinden biraz evvel, alını~ ol • Talat bey lıder mevkii ne geçti. Fa -

Bu istifa haberi benim için pek de duğum bu intıbadır. Ben o gün, onun k~t, bu geçiş hareketi uzun müddet 
bcldenilıniyen bir .hadile değildi; bu- karşısında, ((Tanin» in yazı işleri mü- suren manevi. bir hazırlıktan eonra, 
nunla beraber onun biraz daha söyle- dürü ısıfatile bulunuyordum. Son sa· yavaf yava • ıler1eye gerileye olmuş -

mesini i9tediğim için birdenbire şaşır- dareti esnasında da mütemadiyen ga- tur .. 
nu~ göründüm ve tee91üfle yüzüne zeteleri takib eden bu siyaset tiryaki- Nıhayet harb esnasında resmen li-
,lıaktım. O, devam etti: si, arada bir beni çağırmay" yarım bir d~~ ·~ ":'drazam olan T aliıt beyin, 

- Evet, maalesef karar verdim. hürriyet ıhnvası "çinde tutu1an 0 za • T urkıyeyı Balkan harbi faciasma sü • 
B n buna tarafdar değildim. Ancak manki muhtelıf gazetelerde gördüğü rükleyen halaskarlar hareketi karşı .. 
bir takım neidüğü belirsiz kimsele - şeylerden bazıfarı hakkında bana iza- sında göster&ğt bu zaaf, onun birinci 

tin tehditleri rüfeka üzerinde bunları hat vermeği adet edinmişti. Gençleri zaafı da ~:ğildi. Ondan evvel de bir a
Yapanlarca mab1iip o1an teeirleri icra ve gençliği seven bu son derecede na· ralık dahılıye nazırı o1duğu sırada, bir 
~ttiğinden onlar is\iia f~rinde israr zik ihtiyarın kalbinde, bir ç_oklarına ~~sım ~h~~n manasız, fakat ittihat ve 
j'lediler. Ben her ne kadar ittihat ve ka~ı olduğu gibi. bana karşı da bir 1 "':a~kı •çıııde şıman'ldıklarile mana 
1' •raldd eaclrAzamı iııem de ittihat ve teveccüh hissi peyda o'lm uştu. Ebe- sahrbı olm?.ş -~nsu~la'.ın dedik od\, yap· 

era'kkiyi temstl hakkı benden ziya • riya bizzat telefon eder, çok nazik ke· tıkfarmı ~o:u.nce 1 tıfa etmışti. Os • 
de tiifekaya airl olduğundan onların limeler kullanarak çağırır, çok büyük manlı .~arıhını ~olduran mevki ve ik· 
arzularını yetine getirmeğe mecbu - nezaketle kabul eder ve beni adam he- b.at mucad~:lerınden çok ütkmüş, ta~ 
l"UJn K d rıhm kendisıne de böyl b" k 

· en<lileri, huzuru tarihtef hırsı - sabına koyarak bazı şeyler hakkın a . e ır ma sat cah . ba atfetmesı korkusuna yakası k t 
vo mevki ve ikbal eevdasilc itham uzun uzun ızahat verd!ikten sonra • nı 
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P ır· ~ihnekton korkuyorlar. Her ne kadar zan fikrimi bile soranlı. On oenelik si- mış, uzun bir müddet her şeyden 2İ· 
ı.:n'.'ilerine tarihin bu oınnü sôlde yasi faaliyet hayatımda tanıdığım yade buna ehemmiyet vermişti. 
lı ~'böyle bir töhmet alımda tutmıya mevki oahibi insanlar arasında ona ( Arkası var) 

'b a kı olamryacağmı söyledim ve ica • benzer kıymette h iç kimse görme • 

ct;~a harbiye neza.reri mes'uliyetini dim. 
a 11 uhdeme alarak devletin şu nazik O tarihte artık vücutca ço'k düşmüş 
~an.ı~ b u neidüiü belirsizlerin ve zaten ondan sonra da çok yaşama
cb . crın1 bildirmeğe hazır olduğumu mış o7an bu ihtiyarın o gün bana der· 
f ızah eyledim .ise de çc fayda k i rü- dini yanarken gözlerinde parlıyan ener 
eka istifayı tercih eylemektedirler. jinin canlı ifad'esini hala gözldımin ö-

f CöZierindc b u y<lftak.İ insanlM' için nünde görür gibiyim. 
evkaladc bir teY olarak yüksek bir e- Ondaki bu enerjiye mukabil o za -

n .. • 1 .~rıının aıteıf}cri parlıyarak bana bu man ttrhat ve Terakkinin artık lideri 
~0zJ_eri aöy'liyon ve sonra da daha baş- sayıılan Talat beydeki za'fı düşün -

8.~ .ızahat veren Sait paşa, «rüfeka)) dükce sonraları, l~tihat ve Terakkinin 
ozıFe ıbifhaesa Talat beyi kasted'iyor - neden bukadar talihsiz bir teşekkül olu 

du. Ncidüğü bdlirsizler de, hakikaten şunu, daha iyi anladım. Hak~katte, !t
ikim oldukılan bdli olmı.yan ve «ha • tihat ve Terakkinin bütün noksanı, 
laskaranı vatan» ismini takınarak kıs- inkılaba muayyen bir ioraat progra -
nıen dedik.odu, kımıen imzasız ·mek - mını elinde tutarak gelmiş olma • 
tuplar, ıte1graflar, ~urada burada yapı- sında değildir. O zamanki siyasi kül -
lan içtimalarla isyan tehdidinde bulu - tür seviyemize göre ittihat ve Terakki 
nan kısmen zabit , b.ncn po'litikacı, muayyen ve kat'i ~ir icraat programı 
!akat, eayı:'.lım ve hüvi~1eri meçhu!' ile bitlikte zaten doğamazdı. Bunun 

azan kddmcrl'ardı . Sait paşa, h issi • gibi, 0 zamanki içtimai seviyemizde 
yata kapı'hp b unlara karfı mağ1up 0 1.. halkın m uayyen siyasi akidelere bağ· 
mayı _kabul etmiyor, fakat, T nlat bey }anmasına müsaid değildi. İttihat .: 
mevkı ısevdasma dü,tü, nazırlıktan ay- Terakkiye lazım olan ne istinncl edi· 
n1amadı, ~e]t,,eti kargaşa.lığa sev • leceı1c, m illi veya sınıfi manasında, 
ketti Clen(lmeıdnden .k.oıft&rak g ürül- k itlevi bir akide, ne siyasete karıştırıf
tüye pabuç brrak•yorclu. maaı zaıtcn caiz olmıyan orduya isti -

Sait pafMlD kafası bu it i anlıya • nad, ne de kat'i bir ·craat proğramı idi. 
mıyor, «mqrutiyet devrinde b u gibi O zaman henüz bunları bulamaz ve 
harekata cevaz vennek., yemin ettiği- yapamazdı. Ona, kafasında muayyen 
rniz meşrutiyete kaJll vazifemizi ifa bir gaye, kendi kendisine bir icraat 

etmemektir.» diyerek her türfü mes' • programına sahih ve bu istikamette 
u1iyeti üzer~ alıp ni2am ve intizam yürürken her manii devirme kabiliye
tesis etmek istiyordu. Buna muvaffak ti gösteren ve bu hususta da ıbazan şid
olamıyarak · tifaya mecbur kalınca da dete, bazan mülayemete müracaat e

~~na dert yanıyordu. lııihat ve T erak- den, aynı zamanda hem enerjik, hem 
ı !tarihinden en canh olarak hatırama de ımülayim ve T aiat bey gibi vatan· 

~k~edil'miş dlan lintıbalardan biri de perver ve temiz bir lider l'azımd'ı. 
lfte, kendisini bir daha aörmediğim Talatta ise temiz ~ir vatanper -

PASLANMAZ 
Hasan Tırat 8ıçağı 

Çeliğin en serti olduğundan çok 
kolaylıkla ve tatlılıkla bir dakika
da tıraş eder. Dünyanın en kuvvetli 
Vt! hassas mikroskop 81etile müker
rer surette tetkik olunduktan sonr J 

piyasaya çıkarılmıştır. Ne fransız • 
lar, n e İngilizler, ne de Amerikalı
lar, ne de bütün dünya aynını yapa
maz. Alameti farikası ile ihtira be
ratı vardır. 

Paslanmaz Hasan tıra bıçağı ra _ 
kiplerini şaşırtmış ve her tıraş bıça
ğı fabrikası paslanmaz yapmak iste
m~tir. Fakat bu iş kolay olmadığın
dan hiçbir fabrika muvaffak olama
mıştır. Yalnız Almnnyada Fnznn ve 
~rkiyede yalnız Hasan tıraş bıça
gı muvaffak olabilmiştir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız· israr e
diniz. Hasan deposu: Anka~a İstan-
bul, Beyoğlu. ' 

. Raıymond Bercier, vak'adan sonra 
ılk defa olarak çalısına odasına gırı _ 
yordu. 

Haftalarca hayatla öliım arasında 

kaldığı ve a11cak ıztı:rap çekme ~elf:
kesinin işlediği bir Yarlık olarak ~ a • 
şadığı yatak odasından d ılk defa 0 

gün çıkıyordu . 
Biit~ hayatı gozunun önunden 

geçti: llk karısile izdivacı, oğlu p cı . 
re1n doğumu, sonra kansının yıımi 
dört saat içinde öli,imii. Ondan :SOnra 
harp kopmuştu. 
Rayınond Bcrcicr gazla z lurlcı1miş, 

hastaneye atılmıştı. 
Germanie Fortier ona ne kadar ı)J i 

bakmıştı. 

Bercier seferden dön r donmez he
men onunla evlenmiş ve mımarlık et
mc~e devam etmişti. İşler ıyı gidiyor. 
ycnı yuvada tekrar bir saadet muhiti 
doğuyordu. 

Fakat birdenbire o müthış vak'a ol
muştu: Küçi.ık Pierre, kcndısıne dık • 
kat edilmediği bir andan ıstifade ede
rek havuza koşmuş ve sudan ancak 
ruhşuz cesedi çıkarılabılmişt . • 

Raryrnond Bercier ürperd1• Bu dar _ 
beden son~a ~asıl yaşıyabılmiş, haya
tın mekanık Jestleri kendısinde nasıl 
işlemişti? 

Zavallı baba yazıhanesıne doğru 
ilerledi. Kağıtların arasında balnm -

kmund~a.n bir maske gördü. Bunu 
en ısı emretmişti: Oğlundan son biı 

hatıra saklamak istemiş, yüzünün ka _ 
lıbını aldırmıştı. 

Maskeyi eline aldı, dakiknlarça b\lk
tı~ baktı. Yavaş yavaş benlığini garip 
bır h:yecan s~~ı, bu heyecanda, piş
manlıgın verdıgı meraret ile esraren
giz, anlaşılmaz bir korku vardı. 

Raymond moskeye o kadar dalmış
tı ki, 0 1>:a'. yavı~~nun dudakları oy • 
nuyor gıbı geldı. Inmiş göz kapakları
nın arkasında sanki çocuğun hailcvi 
bakışı seziliyordu ... 

Raymond Bercier soğuk terler dök-

tii. Manasını an -
lıyamadığı bir 
tehdıt seziyor -
du. Baba, bu teh· 
didi yavaş yavaş 
anladı. ılavru -

Yarınki nushamızda : 

Paketteki ölü kafaeı 

Çeviren: İs11ıet Hulusi 
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Kadının oz • 
leri fal a ı •ıbı -
çılmıştı. 

- Ben oldur .. 
medım! Ben l . 
dtinncdım' d e 
haykırdı. 

- Hlı C'\ ?i 
ıtham dıyor, 

nun oynıyan du -
dakları şunları 
söylüyordu: cBa-
ba, öldürdüler beni! .. 
İntikamımı al!.» 

İntikamımı alL yavruya olan kininiz, sonra du~ dur 11 _ 

nuz pişmanlık. . . ' 

Bercier düşündü: Bu telkın kendi -
sine nereden geliyerdu? Evve!la bunu, 
hastalığın yeni bir zaafma atfetti. Fn
kat hayır, zavallı babaya sanki bir 
şeyler fısıldıyorlardı.. O kadar ki Ray
mond korkudan haykm;lı bile. 

Bu sırada ihtiyar hizmetçi Maria 
içeri girdi: 

- Paristen Mösyö Beauchaınp gel-
di, sizinle görüşmek istiyor. 

Georges Beauchamp, Bercieri'nın 
çocukluk arkadaşı idi. Şimdi Pariste 
hakimlik yapıyordu. Tahkikat hfıltim
liğinde göstem'liış olduğu maharet ve 
incelik onu bütün Jt"'ransada meşhur 
etmiştL 

Biraz sonra Georges Beauch-
amp haklın, arkadaşınm yarası-
nı deşmiş olmamak için şu -
radan, buradan konuştu. Fakat Ber
cier çok geçmeden oğlunun bahsine 
geldi ve biraz evvel hissettiği telkinin 
kuvvetini anlattı. 

Beauchnmp arkadaşının söyledikle
rini diniedikten soııra: 

- Olmaz a canım, dedi, mantıksız 
şeyler bunlar. 

- Biliyorum. Fakat, sevki tabiinin 
bu telkinine karşı ne yapmalı? Bu, o 
kadar kuvvetli ki, istediğin kadar mu
hakeme et nafile. Biliyor musun ki 
yavrum, ben bu odaya ayak basalı beri 
hiç beni rahat bırakmadı. 

- Çocukluk ediyorsun! Muhayye -
len fazla sarsılmış, onun tesiri altında 
bulunuyorsun. Sonra a canım vak·a 
nasıl oldu biliyorsun, hem de bu iste 
bir cinayet olduğunu far2cdelim, ~a
ni olarak kimden şüphe edebilirsin? 

- Doğru. Vak'a olduğu vakit evde 
yalnız üçümüz vardık. Germainc, hiz
metçı ve ben. Maria yirmi senedir e -
vimde çalışır, ne andan, ne Cle karım
dan şüphelenmek aptall1}> olur. 

Bazan ağzunızdan öyle kelimeler çı
kar ki, bunlaı· istenilm den ooylenil • 

Geıınanıe hakimin aya'klnrm, ka • 
panmış yalvarıyordu: 

--: Aman, Raymonda du) urm ıyın. 
O bır şey bilmesin! 
. ~ Demek itiıraf ediyorsunuz. kntıl 
ı7.sınız! 

. B~ sıı~da ~a~ı birdenbıre açılaıak 
ıçerı Marıa gırdı. İhtiyar hizmetçı son 
derece müteheyyiçtL 

- Dinleyin, diye bağırdı. Her scyi 
anlatayım. 

Gerınanie ağzını açmış, ihtıyar kn
dını susturmak istemişti, Fakat Maria 
devam ettı: 

- Hanımı itham etıneyıniz. Kuçul 
Pieıre'i o öldürmedi. Vak'anın oldu • 
ğu günü ben de bahçede idim. Bir a -
ralık hanım içeri çağırdı. Bahçeye 
döndüğüm vakit Pierre'in havuzdan ba 
ğırdığını işittim, koştum. Yetiştiğim 
vakit yavru suların arasında kaybol -
muştu. Bay deli gibi havuza eğilmiş, 
ağzından köpükler akarak bakıyordu .. 
Bay bwm tabii istiyerek yapmadı. f -, 
kat buhran halinde idi. 

- Ne buhranı? 
- Harpten döneHberi arada sıı da 

sar'ası tutar. O zaman bağırır, yellere 
yuvarlanır, sonra bayılır. Ayıldıgı va
kit hiç bir şey hatırlıyamaz. Artık bıl· 
mem çocuğu bay nu itti, yok:;a yav1 u 
babasını o halde görünce birdenbıı e ge 
riye çe.kilorek mi .suyn düştU? 
Hanım da koştu. Havuz derın oldu· 

ğundan Pierre'i çıkarabilmek ıçin çok'" 
uğraştık. Muvaffak olduğumuz vakit 
artık yavı unun kalbi atını) ordu . Sı· 
ze bir şey söyllemczdirn, eğer hanımı ıt
ham etmiş olmasaydınız ... 
Be:ıuchamp içini çekti. Mad, m Ber-

cıer') e dönerek: 
- Gennunic bcnı affedecek m ı -

nızf diye sordu. D ınck biitün bun -
}arı biliyordunuz d ı a zınızı açmadı -

(Lutfcıı nhifcvi .cc\iriııi~ 
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Oitı TOllK ZARiTi • ARASINDA 

A. R. 
Yazan : Hugh Aiutin İngilizceden çeviren : Hamun Uıak,,,ı 

Grandük'ün eli, öylece kalmıştı. Bu kadar yüksek ve 
mühim mev\de malik olan bir adama, bundan acı bir 
hak ret yapılamazdJ. Grandük'ün rengi sararmışh. 

Kenarı tırbllı, ucu sivri bıçak! 
Olduğu yerde, hafifce sallanmıştı Kekeleyen adam - doktor çağırmak için iki sebep - bif 

mucize - parmak izleri - resmini alın kameriyeyi 
yakabilirler - kanlı mecmua - polisin hayreti ..• 

(Tıflıs) daki salibiahmer hastanesinde, - Lutfen.. lbiT ısan:iye., Mame.r 
(Aziz Gorgo) manastırı baş rahibesi Pav'tona .. 
(Attapavlona) tarafından idare edilen _ Başka bir emrinıiz mi var} .. 
salonunun kapısında er tabib ile bat _ Yarın, öğkden evvel Valii U _ - Takriben iki dakika. 
rahibe arasında mı mükaleme cereyan - Aynı zama- ..ıa doktor (W:n ,.- mumi hazretleri, muhterem refikalar.i- ua .. • 
edi.vor.du: le hastaneyi gezmeye gelecekler. Bun- grat) a da te1efon ettiniz değil mi} 

N 1 M Pa 1 n .. '\ - Polisı· haberdar etmeden evvel 1 - ası sınız., amer v 0 0 r ... dan haberiniz var mı, idi} .. 
Ümit ediyorum ki, hastalarınızı \bugün Polis memuru doktora döndü: 
biraz daha iyi bu:lduğunuz için herhalde - Hayır, doktıor. - Mister Patton'un telefonunu :işit-
daha memnunsunuz?. - Şu ha.Ide .. işıtıe sizi bizzat haber- meniz ile buraya gelmeniz arasında 

_ E t d kt um Hat· dar ediyorum. Tabiidir ki, bugünden kaç dakika ge-.l:} ve , o or .. memnun . ır-u 

t .. 1 d w·ı d h . d itibaren lazım gelen tertibatı alırsınız, - Telefonu bırakır bırakmaz çan-a yanız memnun egı, a a zıya e d W•l . 
müteşekkirim ... Refakatime verdiği- egı mıL tamı almak için odama koştum. Oğlu-
niz Türk hasta bakıcılar, vazifelerini - Oo .. bundan emin ve müsterih mun otomobili ka.Pınm önünde bek.li
cidden iyi ifa ediyorlar. Zannederim ki, olunuz. yordu. Diyelim ki. takriben iki dakika 
bugün taburcu edilecek bir kaç hasta- Dünden.beri hastanenin her tarafın- geçmiştir. 
mız var. da başgösteren faaliyet, bu sabah bit- - Mister Patton eve hangi kapıdan 

- Evet, Mamer Pavlona .. bu sabah rnişt.i. Her taraf tem.izlenmiş .. bütün girdiniz} 
aldığım rapor1ara nazaran bugün dört takımlar değiştirilmiş .. hastalar karni- · - Veranda tarafındaki kapıdan ... 
hastanız daha taburcu edilecek .. 6 nu- len traş edilmiş .. artık, gelecek büyük Patton bunu .söylerken bir fotoğraf 
maralı üsera sevkiyat merkezine gön- misafiri beklemek iç.in herkes vazifesi mağnezyomunun iştial ederken çıkar
derilecek. başına geçmifti. dığı sesle yerinden sıçradı. Kameri -

- Pekala, aziz doktor .. ya, o bin
başı ne olacak?. 

- Hangi binbaşı, Mamer} •. 

- Sarıkamış esirlerinden .. hani şu, 
gayet yakışıklı bir binhafı var ya} .. 

- Onuq_, nesini soruyorsunuz, Ma
mer} .. 

- Vaziyetinde hiç tebeddül yok ... 
Daha hala o huşunet ve asabiyeti de

Bu intizar, epeyce devam etmişti. 

Nihayet, ögleye doğru çift sesli ve 
azamedi bir ıkonna eesi işit'illniş: bir 
(Kazak takı.mı) dizilmiş olan hastane
nin kapwna arka arkaya üç otomobil 
yanaşarak bunların içinden Valii U • 
mumi Grandük Nik.ala ile refikası, 
yaverleri, ve maiyeti inerek hastaneye 
gir~lerdi. 

vam ediyor ... Dün gece, gene fena hal- Harbin her tarafta şicJdet1e devam 
de sayık:lamış. Adeta, bir buhrana ka- etmesine ra~en, (Çarllk erkanı) 
pılmış. Eğer o hal biraz daha devam haşmeıt ve azametlerinden hiç bir şey 
-etse imiş, nöbetçi doktoru uyandıra· feda etmemişlerdi ... Grandük Nikola; 
caklannış ... Bu genç ve güzel adama, her tarafı Slıl'mala.rla iflenmiş bir ~ 
çok acıyorum. zak genera1ı üniforması giymişti. Go-

Sertabib, acı ve müteessir bir tebcs- rek kenıdisinin ve gerek refikasının ot
sümle !başını sol ıtarafa çarpıtb. Elleri- nf•; şık, zarif ve ya.kııfıldı yaverlerle 
ni iki tarafa açarak semaya kaldırdı: ihata edilmişti. 

-. - Ne yapalım, Mamer} ... Bu bin- Hastane sertabibi ile büyük mfmur-
başıya, şimdilik hiç bir şey yapamayız.. lar, misafirlerini büyük bir hürmetle 
Çünkü bu sizin genç ve yakışıklı bin- karşıhımı.llar; önünde yerlere kadar 

yenin pencerelerinin birinden beyaz 
bir duman çıkıyordu. 

Patton bir saniye sonra sözüne. de· 
vam etti: 

- Hizmetcilerin servis kısmında 
bulunduklarını tahmin ediyordum. Fil
hakika oradaymışlar ve benim telefon 
ettiğimi işitmediler. 

Kent bir baf İfaretile tMvib etti: 
- Bahçivan çimenlikten ko~ak 

geçtiğinizi gördüğü zaman bahçeden 
mi geliyordunuz? 

Patton'un alnı hafifce buruştu, bi • 
raz kuru ve net bir sesle: 

- Evet kameriyeden geliyordum, 
dedi. 

- Kameriyede ne kadar .kaldınız} 
Sual ile cevab arasında, ilk defa bir 

fasıla geçti, eonra Patton: 
- Dört yahut beş dakika diye ccvab 

verdi. 
- Ondan evvel neredeydiniz? 
- Ondan evvel... Havuzdan geli-

yordum. 
- Doğrudan doğruya mı) 
-Evet. 
- Madam Merit' i mi arıyordu • 

- Dok.toru çağırışımın ikinci sebe
bi, ölümün vukuu zamanının kat'i -
yede t.esbit ~esine sizin kadar faz. 
la ehemmiyet veritıimdir. Polisin her 
şeyden evvel, ölüyü ilk olarak ketfe -
denden ışüphdon.mesinin tabii, h'atta 
gayıri kahili ictıipab olduğunu bilirim. 
Gayet nazik bir du.rumdaymn. Bunun
la beraber kanın kuruduğuna bakarak 
Maıdam Merrit'in en apğı yarım aa -
atten fazla bir zaman evvel öhnüf ola
cağına hükmediyorum.. sanırım ki 
doktor Wingrat •.• 

Kent emniyet verici bir işaretle 
karşısındakinin eözünü keeti: 

- Hakkınız var, dedi. Doktor Win
grat ceaedi muayene edince ôlümün 
vukuu tarihini bir kaç dakika faı\ja 
tayıin edebilir. Eğer aradan fazla vakit 
geçseydi teşhisi.nde bir kaç saat akla -
na.bilirdi. 

Kame~iyeıde ıtaıkrlbenı l>cf dakika 
kaldığınızı ıs(jylüyordunuz değil mi) 

Polis .memuru .tatlı ve emniy.et Ye

rici bir ses1e .söyledikce Patton'un yü
zünün hatları yumuşuyordu: 

- Evet, diye oevab verdi. Kat'iyet.
le sö;1eyemem. Nasıl bir Jıileti ruhi
ye içinde bu'.1wmruş olacağımı tahmin 
edersiniz. Soğuk kanlılığımı derhal ik.
tisab edemedim. Ne yapmak lazım ge
lece.ğıinde mütereddid edim. 

Po'lia memuru israr etti: 
- Buna rağmen ... Ne yaptınız} 
Paıtton başını ıipılladı; 
- Hiç bir fCY yapmadım. Kapİnın 

eşiğinde durdum. Belki de bir iki de
fa arkama döndüm .. çok mÜteheyy.İç· 
tim .. fakat eşikten aynhnad.ı.ğıma, ve 
hiç bir şeye dokunmadağmıa eminim. 

- Po'kida, 90Iluncu bir sualim daha 
var: Mister PaJttonJ Gclliğiniz zaman 
musluk açtk mı .idi} 

-5-

mak izi mütehassısı cesedin ~ 
hasır koltuğun arasında sıkışık~ 
olan bir mecmuayı çıkarmaJda ~ 
dü. Doktor polis .memuruna bir 
tecessüsle baktıktan sonra ·- _..a 

yiJdaştı. Üzerine çantasını .koy~ 
tı. Fakat her hangi bir izi b~ 
ceğini .düşünerek hareiketini ya 
raktı. Jsti.Rıamkarane (Kent) e 
Nihayet çantasını masanın dibiııet 
:şeme üzerine koydu. 

Kent parmak izi mütehassısın' 
ruyordu: 

- E.. ne buldunuz bakalım? 
Kı.sa boYJu adam dudak b 

maea ile .koltukları göeıterdi: 
- Ha~nr eşya üzerinde ıiz 

bunda .iz aramıya benzer! 
- Pdki, ya maden üzerinde 'ij 

ne derainiz} Her ne iae timdilik 
nuz, doJCtor cesedi muayene etsİ'tJ 
sonra ararsınız. Bu dakik.ada ın-; 
bakınız. Bir .,ey var mı yok mu_} ~ 
yene ettildten 1SOn.ra musiuğu kar" 
mayı unutmayınız 1 

Sonra Hendriks ça vufa döndii~ 
- John, een Petton ile bahçivas:af 

menliğe, konuşulanı .işitemiyec-A"' 

bir yere götür. 

* Dolktor, Madam Mcrrit'in c~ 
zerine eğilmişti. Dikkatle muayeo' 
diyordu. Ölünün parmaklarını ~·;; 
açtı, koiunu hare-Ut ettirdi, a~ 
ne baldtı. Uzun müddet gözlerini_..a 
lerine diktii. (Arkası ~~ 

uır:ı:ı -· 
Belediyenin bir tawihi 

c- Gazetenizin 1 S birinciteşrlJı 
nüsbasında cFutbolcüler Rusy~ J 
tlen ırlağlüp oldular• başlığı al 
bir futbolcü ile mülakat şeklindltıl 
~<:ar eden yazıda cidar~ilerimi~ J 
den .şikayet edecelderınc ya~., 
maçların hasılatından yüzde yirınl 
alan Belediyeyi zorlayarak bize hif 
mazsa bir tane çimen saba ya 

başınız, yaralarından değil.. kalbinden 
muztarıptır. Anlaşılıyor ki; esir olmak, 
ona çok ağır gelmiştir. Ve .. rubu üzc
rınde, çok acı bir tesir husule getirmiş· 
tir. Gündüzleri sık sık bahçeye indiri· 
lerek hava aldırılması için emir vermiş-

eğ'itmi~e~i ... Sedıemşire, mutad o
lan merasimi icra etmİf; bu azametli 
misafirlerine, abı ttcpsi ve tabaklar 
içinde, okmeık ve tuz ikram ey'lemif -
ti. 

nuz}. BiR MUCiZE d · ı müsbet iş görmü.ş olurlar.• 
GrandUk ile refik'ası, hasta ko;uş- - Evet .. ben.. ( Saat 4 dakika 32 - ... t 4 dalcika 39 mek-Ledir. 

tim. larını büyük bir d&Jcade gezmiş er: Kameriyedc ikinci bir mağnezy~ Bu yazı hakkında herhangi bir 

B . b'k _ ~1 • __ _ı hastalann hepsinin ayrı ayrı ellerini mun patılam"'•ı ..;;.zu"nu" kesti'. talea seröetmeksizin yalnız bel - u etnır, tat ı eauemıyan:ıu, a- ..... .,..., .S 
. _ı._'kt Ç k' b b' b b' srkarak, üçer befer kelimeden ibaret Polı's memuru tekrar sordu·. Fotoğrafcı kameriyeclen çıkıyordu. nin maçlar hasılatından yüzde 2 zız cıo orum. ün ü u ın a\lı, ı -
. h . l rl . . konuşmatarla nazikane ve insani bir _ E .. ~dam Men't' 1• ao"rdu"nuz" Teğmenin bir tahidi sorguya çekmek- ğil sadece yü7.de S aldığını beyan 
zım emşıre e e .gezmeyı sewnıyor • ...... c et.ı tashih~-

vazife ifa eyleımi,terdi. mu"'\ le meşgul o&:luğımu görünce raporunu ve bu noktanın o sur e v"' 
du ... Lakin, Türk hasta bakıcılar ge1- r q_ - H driL zihini rica ederim.> 
dikten G<>nra, vaziyeti biraz degwis,ir g"ı· Sıra, Mamer Pavlonanın hirnayesin- Patton hafif eesle söyledi: verme~ uzere en g,9 çavuşa tevec- Bcled' h · Vali ve _ 'lye :-J 
bi oldu. Simdi, onların söz1erini dinli- de bulunan kovu~a gelmişli. - Evet. sizin bulduğunuz vazi - cü ettn: Muhittin UstÜJl~ 
yor. Daha munis hareket eciyor... Grandük, kapının iki tarafına dizi- yette. - işimi bitirdim. Kameriyenin cJt - ____________ _. ..... 
Dün, bunlardan biri, onu ikna etmiş.. len tabiblerin, rahibelerin, hasta bakı- - Vücudüne dokundunuz mu} şaman da bir manzarasını i3'ter misi • 
biraz bahçeye indirmiş. cıların ve hademelerin yerlere kadar - Ooh .. tabii hayır! niz? 

- Y aa, öylemi?.. Şu halde, bu mü- egw ilerdk gösterdikleri ihtiram arasın - _ o .. ıu··p ölmedi'gw ini ol8Un anlamak Hendrikıs yaprak -sigarasının ucunu 
da, kovn4Ul girmi•lerdi. ı"çı"n elinizle yoldamadınız mı} • di~eri arasıncfa çıtırdatıyordu: fahedeniz fena değil... Lfüfen emir -.- T 

Kovu•, der'ın bı'r --..ı...:zlik ı'çinde idi. - Hayır! Ben doktor deg~ ilim. Bun- - A1mız, belci birisi bir kibride veriniz. Bir müddet için onunla, yalnız T ~ 
Tür.le. hasta bakıcılar meşgul ol'sun • Grandükte zevcesi, lrovuşun sağ ta • dan başka .. anlamak zor değildi .. öl - tutuşturuverir, di!e ~om~andı. 
lar... Hatta bunların en zdcilerfoden rafındaki sıradan itibaren hastaları zi. düğü betli idi. Sonr~ parma1k. ızten ~üt~a.sSlst 0

• 

bır iki kız ,geçer de bu işe memur ed'er- yarete başlamışlardı. - O halde doktoru neden çağırdı - lan ~Wısma~-~ ışa~· etti. B~ılcteboyka-
sen:iz, -11...La iy:i olur. Ümid ederim ki,· H L } .... d d _.ı nız~ merıyeyc gı ı r. l9Jllan sa -

aruı er Karyo anın onun e uruyonar.. * lu, daima alay eder görünen fakat iyi 
bu sert binbaşının sinirleri daha ko • hastalann, yattıkları yerlerden elleri- k ._, b' ..ı __ .ı. M d M · •· 

Za t k Jk· . d f l _ L l ·1 b atıoıi ır aaarrrcıı. a am ernt 1n lay diizelir... ten, yara arı da artı le verdikleri selamları ahyorl!ar .. ayrı ı ıncı e a o ar.,... sua ı e ceva a • . ~ -
H d b . .c__ l ld So p tt burnunun ucunun kesık ol:hıgunu go-

kapanmak üzeredir. er hakle, yakın- ayrı hepsmin e1lenru sıkıyorlar. Bazı- rasın a ır fitSl a o u. nra a on .. . . . . 
eder nbi k 

. .. .. d" runce bır ıır'kıldi: 
da onu da taburcu iz. larile kısa, baızılarile uzun konuşuyor- birde re arar vermıf gorun u: V d' ... _. d' 

- ,_,,_ · dok 1ar. Vaziyetleri ve ihtiya .. 1an hakkın- - iki .sebeb vardı. Madam Merrit'- - ay, ıye ISO)'len ı. 
- Çok ha.KıKınlZ var, azız tor. ~ u :ı_ kk L 1 Dı.şarda Mister Patton po1is amiri-

işte şimdi, emrinizi ifa etmeye gidi - da suatler soruyorlardı. in ölmütı oıuuğunun murıa a~ o ma • 
(Arkası var) sına rağmen polisin kaç dakikaya ka- nin .suaTierine cevab veriyordu: 

y=o=r=u=m=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ du gdebU~eğini düşünüyo~um. D~ -~et, deili. Kam~~e~nkçı -
ketten faalinı mes'ul tutulabilir mi ğer taraftan da kameriyeye her 'hangi sına geidiğim zaman çeşmenin musfo
idi? Zavallı adam muhakkak ki beraet birisinin yakla;ması ihtimalinden kor- ğu açık.tı. Kafamda kamerıyeyi etrafı
edecektı. 1'"akat dclıdir ~iye onu timar- kuyordum. Ev sahibi Mister Arnolcf. na su ile dolu bir hendek çevrilmiş o
h neye .at caklardı. Bu ıse, buhran an- d d le.tor Wingrat'in şuracıkta otur- lan bir ~atoya benzetiyordum. Bunu 
ları harıcinde k:I'l;dınhe t~mame~ h~ - ~tao olduğunu bir çolt defalar işit _ alay eden~k Madam (Merrit) e eöy1'i-

nız. Hayranım dıo ı usu mcrtliğinıze .. 
Genç kadın hakıme bakarak sadece: 
- Raymondu o kadar severim ki... 

d d. 
Bı z sonra b'tkin bir sesle ilave 

- F, ş'mdi n y pacaksınız? 
H m anladı, 'kı insanın bayatı o

nde dı. 

t ne yapması 1fızımdı? 

kım olan bıçare ıçm, apısten, surgun- . . Ba .L. ka d- L!ı_ • • _ ..ı il yecektim. Ben orada bulunduğum 
d

. mıştım. na uıc ç WUKB .ıç.ınoe -
den betler ı. edeb'l w • • 00 . .. müddetce mustu~ kesilmedi. 

O halde; susmak, korkunç sım u - tihak ı ecegı~.' ve ~ s~n vuru- Kent cevcfum sonunu beklıiyordu. 
nutmaktan baska çare vnktu. dünden evvel muteceS9iSlerı savmak . . __._ d- k W 

• .J ~ il_ - eh l bil - · · Bırdenbıre a~amna on ere { in -- Korkmayın, Gennanie, dedi, kim- hususunda vana yar ml o a ecegıru 

8011 Posta 
Teuıi. Slyui. Handis ye Halit ;;;il. 

... ~ 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 

ISTANBUL ~ 

Gazetemizde çıkan yaJI I 
. le. b"•::~ ba~ resun rın u ....... 

mahfuz ve gazetemize .jt.I 

ABONE 
1 

Sene 
Kr. 

TORKIYE 1400 750 
YUNANİSTAN 2340 1220 
ECNEBi 2700 1040 

Abone bedeli pefindir. Adreıl 
deği,tirmek 25 .kuruştur. 

Gelen e11rak geri oerilmes. 
1lanlardan mes'uliyet a1ınm~ 

Ce~ ap için mektuplara 1 O kurutl 
pul ilavesi lİlz.ımdır. 

T elgra • : ,. n,poata 

Telefon : 20203 m ndu adl 'e) e verse ne ola -
cakt ? E\ et. bu. belki onun vazıfesi cürümleri insani adaletin elme veril - Patton bir iki saniye durduktan - Gelir mısınız dedi. 

seye'bır şey söy1emiyeceğim. Kaderin biliyordwn.

1 
.grat) a~ . . .. ~ . 

bir «ele devam etti: Kameriyeye girdikleri zaman par • ~-------------
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L RADYO 
Bugünkü Program 

19 Hirinciteşrin 936 

İS1'A~BUL 

ijtre ne~ri) atı: 
12,30. Plakla Turk musikisi, 12 ı;a: Hava

dJs, 13,os· Plakla hafit muzllc, 13,25: Muhte

llJ plak neşrıyatı. 

Akşam l'\'e,riyatı: 

18 30. Ça:y saati, dans mu~kisl. 19.30: Kon
ferans, nr. A1! Şükrü tarafından. 20: Rlfat 

•r. arkadaşları tarafından Tiirk musikisi ve 
halk şartılan. 20.30: Vedia Rıza \'e arkadaş
ları t."lrafından Türk musikisi \'C Halk şarkı
lan. 21: Solo plaklar. 21 30: Orkestra. 22.30: 

AJans haberleri. 

BUKREŞ 

16: O kcstra. 17: Yerli haberler 18: Mu -
aahabe. 18 20· PlAk ncşriyntı 19 10: Muca_ 

habe. l!l 25: Br.ıhms'dan parçalar. 20 10: 
larkılar. 20 30: Haberler. 20.ıt5: Orkestra. 
•ı.f5: Haberler. 

BUDAPEŞ'rB 

ROMATıZMA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

ajnlan T E S K 1 N 
ve izale eder. 

Har eczanede ar•yınız 
17 30· I>ans haavları. 18.30: Musahabe. 19: ............ ·----·······-·· ... ···-··--·· .. -···-· ... .. 

Salon orkestrası. 19.fS: Musahabe. 20.ıo: dan nakil. 20.35: Vlyolon hanları. 22: Haber-
llunlhten nakil 23: Plik neşriyatı. ıer. 22.ıs: Rekor. 23: Bach'dan parçalar. 

l 'iYANA 

17: Musahabe. 17 40: Şarkılar. 18.35: İngi
lizce dersler. 19: Haberler. 19.25: Opera •Se

'filli Berber9t. 22.10: Haberler. 22.20: VJyana 

musikisi. 23.15: Hafif orkestra. 23.45 Plftt 

neşrJyau. <Dans ve hafif havalar). 

\'ARŞOVA 

YarınkJ Pr.,ram 

20 Birinciteşrin 936 

iSTANBUL 

ötıe N~riyatı: 

12,30: Plfı.kla Türk musikisi, 12,50: Ha

vadis, 13.05: Pl kla hafı! muz.ik, 13,25: l\luh

tellf pi, k nesrlyatı. 
li.15: Harıt mu.siki. 17.50: Musahabe. 19. Ak«am nf'~rj.>ntı: 

30: Kuartet. 20: Yugoslav musikisi lşarkı-
18 30 · Çay santl, dans musikisi 19.30: Ço-

larl 20.45: Haberler. 21.30: Plak neşriyatı. 20 .. Türk 
22: Senfonik orkestra. 23: Dans plAkları. 

cuk masalı, İ. Galib tarafından. 
musiki Saz hey'eti. 20.30: Bayan Belma ve ar-

PRAG kadaşları ta.rafından Türk musikisi ve halk 

17.35: H, Ik şarkıları. 18.10: Almanca mu- şarkıları. 21: Plil.kla sololar. 21.30: Orkest.ra. 
lahatıe. 18.45: Haberler. 18.55: 19.10: Brno·- l 22.30: Ajnns haberleri. 

TiiTkiye Ziraat 
Meclisinden : 

Bankası İdare 

Türkiye Ziraat Bankuı Genel Kurulu idi ıurdte olarak ikincitetrinin 
18 inci ÇU'f&mba günü saat on bette Ankarada Banka Merkez binumda 
toplanacaktır. ~elegelerin bu toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 
Toplantıda görülecek itler: 

1 - 1935 yılı idare Meclisi ve Mürakıp raporlarının okunmuı. 
2 - 1935 yılı Bilinço kir ve zarar hesaplarının tasdiki, Jdare Meclisi 

laporunun tuvibi ile izaaının ibraıı. 

3 - Safi kirın arzedilen tekilde dağıtılmuı. 
4 - idare Mecliai izaaından müddetleri biten Bay Sabit Saiıroilu ile 

Bay Cevdet Savran'm yerlerine aza ıeçilmeıi. 
5- Ölen iza Bay İımail Hakkı Yüreğiroğlunun yerine Statünün 

S4 üncü maddesi mucibince muvakkat i.zalığa ıeçilen Bay Saidin muvak
.. , izalığının tasdiki ve kendisi müteveffa Bay lamail Halda Yürejiroilu
nun bakiyei müddetini de ikmal etmif olmakla yerine iza .eçilmai. 

6 - Mürakiplerin 1935 yılı ücretlerinin tayini. 
7 - 1937 yılı için iki mürakip ve iki yedek mürakip ıeçilmeıi «2242» 

POMPEİNİN SON GÜNLERi 
Dünyaııııı en methur romanıdır. Reıimli olarak baıılmııtır. Fiatı 
125 kuru, iken ıinemaıının devamı müddetince cildli olarak 

Hilmi Kitapbanesinden 1 liraya alabilirsiniz. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 

iskan Umum Müdürlüğünden : 
Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayıeri, Yozgat Çorum Tokat ve Sivasın 

Şarqla kaza1ariie cfiier yerlerde İlkin edilen ve edilecek olan göçmenler 
İçin ( 2000) çift ( 4000) adet öküz pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık 
26/J0/936 ıününde saat 15 de Sıhhat Vekaletinde yapılacaktır. idari ve 
fonni tartnameler lıtanbulda lıkin Müdürlüğünde, Ankarac:la lakin Umum 
Müdürlüğünde mevcuttur. hteyenler bu yerlerden fArtDameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek için her talip (4000) öküz için teklif edeceği fiyabn 
o/o 7,5 niıbetinde muvakkat teminat vermeğe mecburdur. Muvakkat te
minat vermeyenls pazarlığa iftirik ettirilmezler. (1396) (2265) 

HEMORRON 
Ameliyatsız basurları tedavi eder, tesiri katidir. 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

Enstitünün Beden T erbiyeai fUbesine yeniden müsabaka ile kız ve erkek 
talebe alınacakhr. Taliplerin f&l'llan ve imtihan gününü öğrenmek için 

Kültür Direktörlüklerine bafvurmalan. «2241» 
-----------------~~------~------------~--~--------

İstanbul Orman Direktörlüğünden: 
--....._jıı..ı--ı~..-a:.a.aıwda müsadere ve ilin edilen 365 kental ınete odununun 

I Pastil Antiseptik -.j ._l _____ ı_st_an_b_u_l _B_e_ıe_d~iy:..e_s_i _ı_ıa_n_la_:rı_-J 
KANZUK 

Tenerros yollıırile geçen hastaJık
lımı kıır~ı koru) ueu, tesıri kAtr pıts
tıllerdır. Nezle, hroıışıt, grip ve 
boğaz rnhntsıılıklannrla, S"S kısık-

lığında pek fa) dulıdır. 
Kalnbalı" ~erlerde. t zlu muhit

lerde. bulıışık hastalıklardan vıka· 
y~ eder. 

İNGlLIZ KANZUK ECZANESİ 
... Be~ oğlu, Jı;tanbul , 

------

Saç dökUlmesl ve kepeklere 
karşı en iyi ve çok raQbet 
görmü' bir llAçtır. 

Paıahahçe • Çubuklu yolu İn§aa
tının ikmali. 

Y etilköy iltiıak yolu intaahnın e-

Şartname 

bedeli 

23 K. 

Keıif 

bedeli 

~,10 

saslı tamiri. 39 » 7754,05 

' Yuka~da k~if bedelleri yazılı yol tamirleri yaptırılmak üzere 
açık elmltmeye konulmutlardu. Ketifevrakı ve tartnameleri hi 

s.öıterilen bedel mukabilinde levazım kaleminden alınabilir. lıt 
•ıltme gününden en son iki gün evvel Bayındırlık Direktörlüjiine 
atla alacaklan fenni ehliyet \"eıikaaile 2490 No.lı kanunda yazılı 
yukarıda gösterilen ilk teminat makbuz veya mekt~bile beraber 
evveline kadar ilk teminatın yatmlmal'ı daha muvafık olacağı) 2 
aalı ıünü saat 14 de daimi encümende bulunmahchrlar. (1) ----- --
,-----------------------------------------~ İnhisarlar U. Müdürlüğünde _' ___ _. 

3300 Kilo üıtüpü saat 13 de 

500 » arap aabunu » 14 » 
2000 » ıoda » 15 » 

5000 » mühür kurıunu » 16 » 

1 - Yukarıda cinı ve miktarı yazıh (4) kalem maızem 
ve ıartnameıi mucibince pazarlık la aahn alınacaktır. 

il - Pazarlık 4/~l/1936 tarihi ne raıtlıya.n Çartamba 

rıda hizalarında gösterilen ıaatler de Kabataıta Levazım ve 
§Ubcıindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ili - İsteklilerin nümune ve şartnamelerini görmek üzer 
pazarlık için de tayin olunan giın ve saatte % 7,5 güvenm 

birlikte ismi geçen komisyona gelmeleri lazımdır. (2274) 

Posta T. T. Fabrika Müdürlüğl 
imal olunacak 5500 adet ikili takaza muktazi 22 bin kilo 

demir alınacaktır. 

Bu demirin beher kilosunun muhammen bedeli 9,5 kul"Uf 
bedeli 2090 liradır. isteklilerin prtnameyi görmek için her ıün 
ittirak için de 2/11 /936 tarihine rastlayan Pazartesi günü 

167 liradan ibaret muvakkat teminatlarını vezneye yatırmak 
misyona mürac:aatlan. «2107» 

L OPAN 
Grip· Nevralji· Ba9 ve dit ağrıları· Romatizmaya kartı bire 

lslM VE MARKASINA LÜTFEN DIKKA T Algopan madeni kutularda olduju için bo 

Her eczanede 1 • 6 • 12 lik kutularda satılır. 

o 

BIR 
100 KUMBARA 

--
- ·'" ...,,~_ 

...... 
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ince ve kibar kadınların meftun oldukları Türkiye ve b ... ün $arkta e · ol yan 

Kremler Ruj ve Allıklar Pudralar Briyantinler Lavantalar 
Cildi temizliyen ve beyazlatan çirkin· Koti ve Mişel tertibi yağlı ve Koti Origan kokulu, gün· Saçları parlatan, düzgünletti· Yasemin, Leylak, Menekşe, Şipr, l{s~ 
feri güzelleştiren ihtiyarlan gençleşti· yağsı.ı rujlan kadınlara mu· lerce sabit beyaz, ork, Ork ren, ince kokulu yağlı ve yağ· yoka, Nergis, Fulyalar, Bahar çiçekl~ı 
ren yağsız kar ve yağsız acıbadem, kavemet edilmez bir güzel- roze, pembe 1-2, Raşel 1-2, sız adragana ve likid nevile- ~:k~:;:aN~;~~a;:~~ d~a$:~: 
yağlı acıbadem, yarı yağlı gene gece lik verir. 60 kuruşa Blondinet natürel, Kadınların mabu- rile gençlerin ve kadınların Revdor, Kadıneli, Amber, Pupi, ş.ııelı 

Hasan Kremleri Tüh 20, Vazo Mandarin, Brünet. Hasan Al- desi Hasan Pudraları kutu· hayat arkadaşı. Hasan Briyan- Zambak, Origan, Neroli kokulan 25 "' 
50 kuruşa. lıkları 35 kuruşa. su 30, büyük 50 kuruşa. tinleri 30 • 40 • 50 ku111fa. 50 - 75 - 100 kuruşa Hasan lavantalatl 

15 dereceli limon çiçekleri Hasan Te 75 dereceli Nesrin kolonyalarile losyonları, sürme ve sabunları, saç, diş ve tıra, ımistahzaratmı, çit ek ve gül su ve yağları, (Hasan deposu: İstanbul, Anleııra, Beyoğlu EskQehlr 

Büyük NiŞ 
•& ) :.:..: '. . . - .. · , . ':<{(\·~:...-~·-';~ . . ,. • .. ~~ • "' r.,,~.-,; 

ş 

Müsabakası 

ve 
• 

• ANKARA ATIŞ POLiGONUNA karşı Ankara halkının gösterdiği büyük rağbet nazarı 
dikkate ahnarak idaremiz CUMHURiYET BAYRAMINDA mezkur Poligonda büyük bir nişancılık 

• • • • • • •• •• •• 
ve atış müsabakası tertibine karar vernıiş ve BIRINC~•EKINCJ•UÇUNCU ye kıymetli 

Mükafatlar tahsis eylemiştir. Müsabakaya girmek isteyenler 

- • 
akşamına kadar şifahen veya tahrıren PO L i G O N Müdürlüğüne müracaatla açıJ an deftere 

K A Y D E D 1 L M ELE R i lüzumu ve müsabaka hakkında P O L i G O N D A N 
veya U M U M MüdürlUğümüzden malumat edinebilecekleri. 

iNHiSARLAR iDARESi 
tarafından ilin oJunur. 

Kibar halkın sevdiği ve kullandığı çok sabit 

VEKiİ EBAN LA 
VEN ESANSLARININ 

koku zevkint tatmin eder. Bir zerresi öyle çiçekler alemidir ki içine giren bir dah!l oradan 
çıkmak istemez. Mevcud ve yeni çıkan esanslarının isımleri : 

Flor Doryan, Lorigan, Roz Doryan, Rev Dor, Tango, Divinya, İstanbul 
~~0 g~cesi, Boğaziçi, Madia, Buket, EZN, Şipr, Royal, Sen Flör, Çanel Miçiko, 
// Mılflör, Kelköflör, Flör Damur, Mikado, Paris, Suar de Paris, Narsis, Dağ 

· çiçeği, GUJ, Menekşe, Yasemin, Sünbül, Zambak, Fulya, Müge, Heliotrop, 
Hanımeli, Şebboy, Unutma Beni, vesaire ... 
Depoeu ı Evliya Zade Nureddin, kimyevi ecza aıat ve ıtnyat ticarethanesi, lstanbul. Bahçekapı, 

Oksürenlere: KATRAN BABKI EKREM 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEliLİÖİNE KARŞI 

HORMO·BiN 
Tabletleri Her eczanede arayınız. (Posta kutusul255) 

Elektrtkle suyu verllmlt 
yen1 MAvl JiLET biçak· 
larının imalinde, en son 
fenni taklmnlat tatbık 

edilmlştlr. 

~-----

İnkılap Sergis · 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
1 - Gazetenin esu yazısile bir eÜ· 

tunun iki eatın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir ıantim ilan 
fiatı şunlardır: 

1 
Sahife : ı - 400 kuruo 

• : 2 - 250 • 

• : • - 100 • 

Türklyedekl ıubel•rlı 

Galata • lstanbul • lamlr 
Dt!poıu : Lıt. l'utün Gümrilgii 

* 11.er türlü ba"1c• lıl * 

6011 Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHlPLERi: ( ~· Ekrem UŞ~LIGlL 
S. Ragıp EMEÇ 

Bütün göğüs 
~ 

hastalıklarımn 

kara habercisidir. 

Hastahk ihtimallerini 

R i .· 
alarak yok edebilir ·iniz. Gripin, 
Radyolin müesseselerinde tev· 
kalıl.de itinalarla hazırlanır. 
Rahat ızlıkları, ağrılar• defet: 
mekte bir panzeliir kudreti 
gösterir. Kalbinize, midenize 
ve bübreklerlnize yorgunluk 
vermez. 

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 

Ankara' da 29 ilkte.şrin 936 da açılacak inkılap resim sergisine gönderile
cek tabloların nakli için emir ve tahsisat gelmittir. Sergiye ittiri.k etmek is-

tiyenlerin nihayet 20/10/936 Salı günü aktamına kadar tablolannı Akademi 
Yar Direktörlüğüne makbuz. mukabilinde t~lkn~tınderi lüzumu ~il} olu-

1 
. : • - 200 • 

Diğer yerler : - 60 • 

Son .ı;ahife - 39 • 

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

<f - Jnce ve kalan yazılar tutacalda· 
n yere KÖre eantimle ölçülür. 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Biri kaybedersen paran heba olJ11'" 
mıttır. Hem yüzlerce vatandatımızı zengin etmiş hem . de y~~ıı: 
göklerine bir kaç filo katmıt olurs un. Bu yüzlerce zengınden bırın111 

senin olmıyacağını kim iddia edebi lir. 

nur./" ... - u2238»> . . · - Ki OPRiN kaı<ıleri . HEtl:YeR,oE~~uRus 
B.lŞ. Oİ~.ROl'l.ATİZMA .&~RllARİlE . <iRİ Vf NEZLEYE KAR 1 9i~İc'ı r< İLAÇ TIR 


