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Başvekil, Türk çiftçisini 
irşada devam ediyor 

•Modern vesaiti beş on aile bir araya geli1t lemin 
edeb ir. Bir arega gelip beraber çalışma W~ 
lıgelı olmıgan. 111.illet gq.şagamaz. Daima bw artl/Ja 
gelerek çalışacalcsıltız. Btqlca çare yoktur. /)tıfl(l 

mühimdir. Mi;,tereken halledeceğiz. 

~met lnönü sözlerini ılSyle bitirdi: "Çok faydab teJler 
· ıöriiftük. Yakında teıebbüalerde "bulunacaltm ve 

kararlanmızdan çok istifadeler ıöreceksiıiiz " 

Almanya, Fransız 
hududunu alelacele 
tahkime karar verdi 

Hitler ve arkadqlannın aeçenlercle ,~ 
uzun toplantılann neticesi fimdi alap 

LoDdra 19 (HUlml) -Geçen Wta. 1-Qıllerin ayıfiye~ elan ...... 
pclen·de Alman cleflıtt ..r ile belli batlı nazırlar mühim Wr taııfıd ,....,,,.,,fakat bu t;oplantada ne&. konututduiu anl ..... m•fb. ~ 
HJtlerin •imdiye kadar nuırlarla ba tekilde yapbjı bütün ~ illi 
mühim kararlar takip ~ igla bu konUf!Dalann mevzuun• 4lıa ._. 
.halde ehemmiyedl aiduiu tehmin edilmifti. Buaün bu mevzu ~ ...... 
ttlmıt bulunuyor. Hit1erclen ..... harbiye, bahriye ve hava nazırluila ~ 
clolf Hea ve Gibde•in hazar bukmduklm konUf1Dalarda verilen kMu _.. 
cibince, F ranaızlarua methm Mojino yeraltı iatihWımlannm bahmfti'll 
Strazburı mıntal&Mı c:luh'*'8rmcla. harp fenninin on eon ....ıuma 
yeni tahkimat yap,eleeaktır • 

Şaht istifa mı adiJar? 

toplana larmış (İttihat va Terakkide on an 
Yunan ordu•ıı ı,ın • 

• 

olmak 

gapı1an ·~ •iparlfler muharriri, yazılanm tenkıt edan eski 
Yunan Harbiye IUstefll'ının 
Yugoslav gazetelerine beJanıtı bir lttlhatcıya cevap veriyar 



2 'Sayfa 

Hergün 
--4--

"Hayalı yüzde otuz 
Ucuzlatacağız! Nakil 
Vasıtalarını ucuzlatacağız!,, 

- İamet lnöaü • 

SON POSTA 

a Hedef değiştirmeginiz! a 

•---Yazan: Muhittin Birgen

• ktı~adi meselelere karşı öteden-

1 beri büyük bir alfıka gösteren 
Basvekil İsmet İ.:nönü, benim. dertle
rini çok iyi tanıdığım ve dokuz sene 
meseleleri iÇinde yuvarlandığım, Gar
bi Anadolu vilayetlerinde ibir tetkik 
seyahati yaparken Nazillide halka hi
taben bir nutuık söylüyor. Ve bu es
nada birtakım mühim meselelere do -
kunurken bize birkaç iyi haber ve

Şimdi seyyar satıcılık 
eden bu ihtiyar adam ha
yata yeni atıldığı zaman 
bu mesleği seçmiş değ'il
di. 

Doktor olmak istiyor
du. Bir imtihanda geri 
kalınca mektebi güç bul
du, mesleğini değiştirme
ğe karar verdi. 

Mühendis olmıya ka -
rar verdi, onu da yapa -
madı, avukat olmıya te
şebbüs etti, onu da ya -
rım bırakmak mecburi -
yetinde kaldı. 

Bu adamın muvaffa -
kiyet.sizliğinin sebebi sık 
sık hedd değiştirmiş, 

her değiştiri.şinde de dört 
beş sene kaybetmiş, a -
zimsiz kalınış olmasıdır. 

riyor: 
- Kanuni yollarla hayatı yüzde 2S-

30 derecesinde ucuzlatacağız ! 
SÖ_Z_A_R_A_S_l_N __ D_A_J 

Memleketi denize 
aömiilen hükümdar 

Diyor. Tuttuğunu başaran, \'erdiği 
söz.ü tutan ve bütün bunları yapmak 
için de inatçı bir takip fikri ile işi, ica
bında bütün teferrüatına kadar bizzat 
takip eden bir devlet adamının söyle
diği bu sözleri memlekette adeta bi.t
yük bir inkılabın ilk adımı olarak ie
üi!kki elrnek caizdir. Çünkü, Türkiye, 
hakikaten çok pahalı bir memlekettir. 
Belki bizdeki eşya fiyatları, bilhassa 
bunların yiyeceğe ait olanları, Avru
padakilere ni.sbctle pek te pah:ılı gö-
rünmez. Fakat, umumiyetle mernieket -::::.__._.___ ,--..--~ 
fiyatlarını, bu memleketteki iktısadi Karolin adalarını bilirsiniz... Bun
hareketlere ve ezcümle halkın vasati lar ufak ufak ~eylerdir. Son zaman
gelirine ve Türkiyedeki para hacmi !le !arda dünya yüzünde harp tehlikesi 
bunun devir hareketine nisbet ettiğimi.z arttıkça, biraz parası olan insanların 
zaman pahalılık bütün şiddetile göze boş adalar satın alarak inzivaya çekil
çarpar. Bu pahalılığı kaldım1ak, m~m- dik1erini de duymuşsunuzdur. İşte bu 
lekete geniş bir nefes aldırmak ve o
nun istihsal kudretini arttırmak de - adamlard~n bi.ri 60,000 İngiliz. 1irası 
me'ktir. Ma~kmi Başvekilimiz buna !~y.arak Karolın adalarından bır tane
karar vermiştir, bu onu yapacak de- sını satın almış, oranın mutlak bü
mek olur. Bunun için, tedrici surette kümdarı sıfatile işe baflamaya hazırla
hayatı ucuzlatıcı birtakım tedbirlerin nıyormuş. Bir gün motörüne binip te 
biribiri arkasµıa alınmakta olduğunu mülkünü görmeğe gittiği zaman nda-
görrnekte gecilaniyeceğiz. run yerinde yeller estiğini görmşü. Et-* rafı aramış, bulamamış. Meğer ada ta-

B kil Isın. t İ - - b" d bii hadiseler netice.sinde batmışmış. A-
aşve · e nonu, ıze şunu a d w • d" diw. k 

anlatıyor : a~~gız fun ı ver gı ,!>araya ve ay-
- Paramızı düşünniyeceğiz, diyor; hettıgı taç ve tahtına aglıy~r~:ış. 

paramızın düşmemesi, bize hariçten Tek boynuzlu okuz 
gelecek birtakım eşyanın ucuza mal Mitolojinin tek boynuzlu bir öküzü 
olmasını temin edecektir. İhracatımızı vardır. Bunu herkes i~itir, kitaplarda 
arttırmak için de istihsalfıtı ucuzlat - ne olduğunu okur da mahiyetini bil
mak yolundan gireceğiz. mez. Amerikada Maine üniversitesi 

Hakikaten paramızı düşürmemekle 
hariçten malı daha ucuz almamıza im- p:ofe~örlerin~en F ranklaine Dove ye-
kan ·vardır. Eğer ayni zamanda rn.em- nı dogmuş bır dananın boynuz?annı 
Iekette hayatı ucuzlatmak suretile is- çıkararak, alnının ortasına aşılamış, 
tihsal maliyetini de düşürmeğe çare aradan iki sene geçmif. Şimdi o ~y
bulunursa o zaman esaslı bir iktısadi nuz büyümüş ve ainının ortasında İn· 
kalkınmanın temelleri kurulınuş bu - kişaf etmişmiş. 
lunacaktır. Bir at canbazhanesi kumpanyası bu 

Bütün bunlar hakikaten iktısadi bir öküze yarım milyon dolar para verme
inkılap arifesinde bulunduğumuzu gös ği teklif etmiştir. 
terecek derecede mühimdir ve bize ............... ·-··············------·-.--•' 

·-----------------------* 
HERGUN BiR FIKRA 

Yağma yok! 
Harbi umumi içexisinde, ~ece 1 

en çok sıkıntı çekildiği anlarda idi. 
O vakit Bahriye naun bulunan 

Cemal Paşanın, eşine dostuna ter
sane ambarından bol bol erzak 'ıc.r
dirmekte olduğunu haber alan Bo
razan Tevfik, tab'an gayet müs -
tağni olduğu halde, izzeti nefsini 
yend.i ve güniin birinde paşanın 

karşısına çıktı. 

İhtiyacından bahsederek, bir 
miktar öteberi verilmesi ricasına 
karşı, Cemal Paşa: 

- Veremem, Tevfik Bey, yağma 
yok!. 

Deyince, yese diişen zavallı llo· 
razan: 

- Ya! Acayip paşa hazretleri!. 
Size ve arkadaşlarınıza yağma var 

1 
da, bize geJince mi yok? Teessüf e
derim! 

Cevabını verdi ve odadan çıktı. 

* * iki hirsızı 
Nakavt eden 
Güzel kız 

Japonyada sahallılar 
Cemiyeti kuruldu 

Japonyada eakallı!ar aralarında 
toplanarak bir cemiyet kurmuşlar. Ve 
başlarına da gene eakalı ile maruf biri
sini getirmişlerdir. Reis olan zatın is
mi Hobijio Koto'dur ve 72 yaşında
dır. Sakahnın boyu bir metre yetmiş 
beş santimdir. Hobijio Koto seyahat 
ettiği zamanlar .akalını bir torbaya 
koymak.ta ve boynuna asmaktadır. 
Cemiyet Sakal ldıine propaganda 
yapmakta ve k.ongrclerini her sene 
Tokyoda toplamaktadır. 

İngiliz doktorlarının 
kazanç/arz 

Geçenlerde Londrada ölen meşhur 
doktor Lord Moynihan çocuk1erına 
üç milyon iki yüz elli bin İngiliz lirası 
li'rvet bırakmıfbr. 

Moynihan bu !'ak.anıla doktorların 
servet rekorunu kınruş değildir. Bi
rincilik Liverpool'fu bir göz doktoru
nundur. O doktor ika evladına 5 mil
yon fngiliz lirası brakmıştır. 

lngiliz doktorları parasızfıktan fİ· 
kayet etmiyorlannı.ş. 

İngilizce bilmeyen adam 
İngilizce ders verebilir mi? 

r 
Sözün Kısı il 

Balık yerine pantalon. 

E. Tal" itlrı 

L imanda duran vapurların b 

den denize bir olta sarkıW11 
ğını gören bir gümrük muhaJaıa ol 
muru her nedense şüphelenerek. 
tayı yukan çekince bir de .bakrıl1~ 
ucunda balık yerine bir pantaloll 
kılı.. . 

Bu beklenmedik avın cepleril11 

de karıştıracak olmuş ki, ne buls 
Tam altı kilo esrar! .. 

Hikayenin alt tarafını tahm n e 
güç değildir: Zabıt Yarakası, ıh 
mahkemesi, mahkumiyet ve saire.-

Merak ettiğim bir şey varsa, 0 

olta sahibinin kendini nasıl mud 
ettiğidir. Bu münasebetle Nasr 
Hoca merhumun bir fıkrasını hatı.t 
dım: 
cHocanın bir gün cam zerzevat ye 
istemiş. Çarşıdan alacak parası 
ne yapsın? Koltuğunun altına bo~ 
çuval kıstırmış, köyün dışarısında, 
üstünde gözüne kestirdiği bir bö 
gitmiş. Etrafını !kollamış: Bakmış 
tenha. O da hemen eline ne geçt ) 
Lahana, havuç .. Söküp söküp ch>ld 
muş çuvala. 

Tam bu esnada bostan sahibi c 
gelrn~ ve hocayı cürmü rneşh;.ıd iııl 
rinde yakalayınca çıkışmış: 

- Ne arıyorsun burada, be adaf1l 
Hoca cevap vermiş: 
- Beni buraya fırtına attı. 
- Peki. Lahanaları, havuçları ._ 

diye yoldun? ıt 
- Ben tutunmak istedikçe, elifllU!i 

kaldı .. 
- Buna da pekL Ya, çuvalın iç· 

kim koydu? 
Hoc:a, aptal bir tavır takınarak: ~ 
- T~te, demiş, buna sen de şaş, 

de şaşayım .. > 

Bizim esrar kaçakçısı bu h ··;:;:a~ 
bilmiyor idi ise, muhakkak ki yn 
Ne dersiniz? 

Biliyor musunuz ? 
1 - Ll'ım:ırtine kimdir?. . ,., 
2 - Avrupadaki ) edi sene har ı rı 

dir?. Ne zaman başlamıştır. 
3 - Çuşima deniz harbi han~: d~ 

let filoları arasında yapılmışur? 
,filolara kimler kumanda etmiş .,r 

(Cevaplan Yarııı) 

• bu kadar güzel haberler veren Ba-? - m~ olmalarını çok a.rzu ederiz. Benzi
vekilimize ne kadar teşekkür etsek az- ne yüzde kırk derecesinde ispirto ka-

Fransızların me~ur muharrirle
ı:inden Giraudoun bir aralık çok para
ıız ıkahnıştı. Geçinmek üzere hu8U6İ 
ders anyordu. O sıra.d'a bir arkadaşı 
cahil bir ailenin bir l~ilizce hocası Dünkü Suallerin Cevapları: 

dır. rı.ştırmak için 1iızııngelen tertibat ve * teşkil:ita Tüııkiye bir an evvel ~la-
Beni bilhassa sevindiren sözlerden malıdır. Muhtelif memleketlerde tat -

biri de memlekette mazot ve benzin bik edilen bu usulün bizde de tatbikı 
fıyatlarının pahalı olduğunu Başvekili- hem koJay, hem iktısat, hem de milli 
mizin ağzından işitmektir. Mazot bir müdafaa bakırnlanndan fevkalade iay
dereceye kadar su götürür, fakat ben- dalıdır. Memleketimizin zirai iktısat 
zin çok pahalıdır. Devlet Demiryolları- hayatının muhtelif hareketleri ile da
nın bir zamandan beri yaptığı e~a'>lı kuz sene mütemadiyen meşgul olmuş 
tarife tenzillerine rağmen dahi mem - naçiz bir Türk sıfatile söyliyebilirim 
lekette hareket, nakil pahalı ol . ki benzin fiyatının litresi, 20 kuruş ol
makta devam ediyor. Bunun için sade duğu zaman buna karışacak ispirto bu 
mazot ve benzin değil, son defa biraz memleket mahsullerinden müstahsili 
tenzilat yapılmış olmasına rağmen, memnun edecek bir fiyatla pek güzel 
kömür fiyatlaının da ucuzlatılmasına istihsal edilebilir. ., 
ihtiyaç vardır. Bu yoldan gidildiği takdirde mem -

Belçikayı büyük Avrupa devletleri lekette eter 'istihsal etmek işi de hiç
arasındaki mücadeleden hariç kal!Y'a- ten bir hinunetle kendiliğinden halledi 

* 
ya sevkeden mücbir sebepleri sa;ar- lir. 
ken, Belçika Kralı, şu dakikada bütün 
Avrupada münakaşa edilınektc elan 
nutkunda yeni harplerin rnotör ve gaz 
hnrpleri olduğunu ve harbin teknik va
sıtalarının halen değişmiş ve herşcj in 
motörleşm~ olmasını en başta göster
miştir. Ayni zamanda büyük bir asker 
olan Başvekilimizin motörsüz ve mo-

Mademki Başvekilimiz bu meselele
ri ortaya atmış ve bunları halledeceği
ni söylmi.ştir. Şu halde, bunlar yapıla
cak ve memlekette büyük b'ir iktısacli 
inkılap mutlaka tahakkuk edecek de
mektir. 

Muhittin Birgen 

aradıklarını kenıcfieine söyledi. Girau- 1 - Parisin meşhur Notre darıl~ 
doun çok para.sız kaldığı iç.in İngilizce Pafis kilisesi 773 sene evvel yap 
bilmediği halde dcrei kabul etti ve ço- tır. ~ 
cuklara lngilizce niyetine Almanca o- , 2 - Madam Roland Parisli yii. 
kutmağa başladı. .aileye mensup bir kadındır. 

... , 3 - Tarihte Mezopotamya i:;mi \~ 
Mesele anJa,ıldıgı zaman çocuklar ,rllen ve büyük bir medeniyete :ıll 

mükemmel Alnıa.nca konuşuyorlar- ,olan yer Irnktır. 
mış. 

Boykot kelimesinin aslı? 
Mis An T eridan isim'.li bir Ameri

kalı kız, yolda giderken iki serserinin 
taarruzuna uğramış, çantasını kapmak 
isteyen hırsızlara. mükemmel birer (Boykot) kdmesinin ne demek 
yumruk aşkeden genç kız bunları na- olduğunu hepimiz biıliriz: Bir i~i yap

k:avut etmiş, hırsızların ikisi ele bayıl- mamak, işe el aÜYmemek. ilah ... mana
mışJar, polis de kendilerini yakalamış. larına gelir ... Kelime beynelmilel bir 

Bu vak'a gazetelere auedince, mahiyet aldığı için hemen her lisanda 
film kumpanyalarından biri genç kızı daima ayni mana.la lr.ullanıhr. Halbuki 
gayet yüksek bir maaş]a ve bir polis Boycot tıpkı Ahmet, Mehmet gibi bir 
filminde ibaş rolü yapmak üzere anga- insanın ismidir. Bu adam 1880 ıcne
je etmiştir. sinde bir çi.MAıre kahyalık ebniş ve 

Yakalanan serseriler polise verdikle- mal sahipTerinden gördüğü zulıim ü-
ri ifadede: zerine vazifesini terk.etmiştir. Bu ta-

- Biz çoktan kaçardık amma, ney- rihten itibaren de boykot kelimeaıi biJ.. 
leyelim ki, kızın güzeHiği karşısında diğimiz manada kuBanslmağa ba,lan~ 
apıfiık kaldık •• demi~erdir . mı~tır. 

Bir sabun sergisi 

1937 Paris sergisi hazırlıklar~d~ 
vam ederken 18i7 de Trocader0 

1
,,; 

sergide vukua gelen hadise hatır 
mıştır. 

O tarihte serginin müdürü s011 ~ 
zırlıklan yapmak üzere ortalıkta~ 
laştığı zaman meşhur bir Jngiliı: ~;IJ 
firmasının serginin dörtte üçünü ı,,., 
etmiş olduğunu görmüş. Müdür 0 ed ı 
mana kadar, bir çok talebeleri de f eo' 
detmiş imiş. Bu vaziyeti görün_ce fJf 
halde sinirlenmiş, bu olamaz dı)'~,.,, 
'k .. ·1· k ş (\1ll rı anın mumessı ıne çı ışını . 

ail: 
törcüsi.iz bir memlekette motörlü bir =-=======-- --=-----=-=-=--=:...===========-==...::=====------------ rdi_., 

- Hayır, hakkımdır para 
1 
";eııJt 

harp yapmanın imki.nsızlığını bizden 
evvel göımemiş olmasına imkan yok
tur. Bunun i~n mazotun, benzinin ve 
hatta kömürün yakında ucuzlatılma
sına ait kanunf tedbirlerin alınacağın
dan artık şüphe etmiyoruz. 

* Bu noktada benzine ist>irto katma 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Ankaraıdan haber verildiğine göre : · 1 
cBir zat Adliye Vekaletine başvurarak Vekillet binası

nın işgal etmekte olduğu sahadan bir kısnınm kendisine 

ait olduğunu söylemiş, ve bu kısım üllel'.inden Vekatet bi
nasmın yıktırılarak arsasının kendisine teslim edilmesini 
istemiştir.• 

iSTER iNAN iSTER INANMAI 

iıltedif§im ka.dar yer tutarun 1 .. iidlaf 
1, dava.ya binmiş. Mesele b~Y1111tl'! 

gazetlcr ıhadiscyi yazmaia baş 8 bÜ~ 
ve sabun fabrikası bu •uretle flb' 

.. R" azarall I' reklam yapmış. ıvayete n . 0rırı1 

rika ha1al o reklamın kuvve.tıl~ rırı~ 
nın en büyük sabun fabrıka a 

111esele6ini de Başvekilimi~in hazırla - ._---------------------------------------------·_. b iriymif. 

• 



İhtil8lciler 
kilometre 

Madride 37 
yaklaşmışlar 

Deniz 
çarpışmalar 

muharebeleri de başladı. Oviedo sokaklarında 
henüz düşmedi devam ediyor. Şehir 

• • ismet lnönü 
Manisada 
İzmır, 19 (Telefonla) - Başvekıl bu 

sabah saat dokuzda tekrar mutehas
sıslarla Halkevmde göriışmeler yaptı. 
Toplantı bıre kadar surdü. Bayındır, 
Tıre, Ödemiş rniıstahsillerile yap1lan 
konuşmalardan sonra Başvekil valiye 
hıtap etti : 

- Sızın söyli) ecek bırşeyiniz yok 
mu? 
, Vali, Vilayet muha ebei hususiyele
rinin çok sıkışık vazıyette oldukları • 
nı, yaı dun yapılmasını teklü ettL 

E 
• Jtransada bir 
Hüküınet bllhranı 
Doğacak gibi 

• M. Şuşning'in nutku F ran ız Başvekilinın on gunlC'rde 

SÖ) lemış oldu u hır ıııuluk. 

Madrıt, 19 (A.A.) - Hükf.ırnet kuv
wetleri O\•ıedo'nun etrafında yeniden 
l>ir çember vücude getirmişlerdir. As
t uries maden amelesi. ihata hareketini 
itmam etmişler ve ımdat kıtaatı kuv
~ei külliyesinin Oviedoya girmesine 
ınani olmak için asilerin dümdar kuv
ıret lerine karşı şiddetli bir taarruza 
ıeçmişlerdır. Zikri geçen kuvvei küllı
y enin rıcat hattının kesilmiş ve çünkü 
lkı ate arasında kalmış olduğu riva
)'et edılmektedir. Grullos civarında hü 
k ümetçiler, bazı sevkülceyşi mevzileri 
ele geçirmişler, asileri ağır zayiata uğ
ratmıslardır. 

lundukları evlere bırıbırı ardı sıra ta
arruz eylemekte oldukları bildırilnıek
tedir. Dığer taraftan bu tebliğde Ga
liceden asilerm undadına koşmak üze
re bır kuvvet gelmış olduğu beyan o
lunmaktadır. 

Burgos, 19 (A.A.) - Havas Ajansı 
muhabirınden: Albay Barron'un ku -
mandası altındaki nasyonalıst kuvvet
ler, Cumhurıyet hücum kıtaatı ile şid
detli ve fakat kısa bir muharebeden 
sonra Madrıde 3 7 kilometre mesafede 
bulunan İHescas me\•kiine girmişlerdir. 
Hükumet ku\'\ etieri 200 zayiat vermiş
lerdir. Hükumet kuvvetlerinin ricatı, 

intizam dahilinde cerevan etmiştir. JJ
lescas, b"r gün e\•vel tahliye edilmişti. 

re, Jaimes 1 adlı hükfunet kruvazöı ü 
Malaga açtldarında Nasyonalist tayya
reler tarafından bombardıman edil • 
miştir. Vukubulan denız muharebesin 
de Cenoria ve Almirante Cenevra ad
lı İspanyol nasyonalıst kruvazörlerı J a
imes 1 kruvazörünü bombardıman et
mişlerdir. Bu gemi de şiddetle muka
bele etmiş ve muharebe neticesiz kal
mıştır. 

Başvekilin müstahsillere hitabı 
Bundan sonra Başvekil bütun mus

tahsillere hitap ederek : 
- Burada hepınızı dınledım. Pamuk 

ve dığer zıraat ışleı ı ıçın muhtelif mev 
zulara temas ettım Hallolunacak ışler 
çoktur. Buyuk devlet tedbırlerı yanın
da bırçok ışler yapacagız. Bunları tat
bık ettırmege çalışacagım. 

Yeni usul ziraat 
Esaslı birçok noksan gördı.im. Bir de

fa yenı usul zıraatı ögrenmek, ve tat 
bilc ıçın halkta heves uyandırmak la
zımdır. 

Fran anın bır kabıne buhranına do ru 
gitmekte olduğu kanaatıni hasıl etmek
tedir. Fılvaki bu nutuk, ıhtiva ett·ğı 
esaslar ve dokundugu me\ zu it baı ıle 
böyle bır kanaatin husulune yerden gö
ğe kadar hak ' erdırır. 

M. Leon Blum'a göıe, el)evm ikti
daır meW<iınde bulunan ve Radikal 
Sosyalıstlerle, Sosyalist ve Komünı t
lerden mürekkep bulunan Halk Cep
hesı hukumetı, programının onuna 
gelmiştir. Bundan böyle, iktidar mev
kiini muhafaza edemez. Çünkü ve bu 
takdirde, Halk Cephesini teşkil eyle
yen fırkaların progıamları meselesi He 
karşılaşılır. Halbuki bu fırkaların hi~ 
birınin ekseriyeti yoktur. Bu sebeple, 
bu üç fırka, idarei maslahat yoliyle iş 
başında bulunmaya rıza göstermek 
mecburiyetindedir. Halbuki, son gün
lerde, Komünist Partis'inde görülen ba
zı tezahürler, bu fırkanın, Halle Cep· 
hesi hükıimctınden müzaheretini esir
gemesi ihtımahni akla getiriyor. Fran
sız Başvekilıne göre, bu takdirde Mec· 
lisi feshederek yeni bir intihabata git· 
mek, akla gelen tedbirlerden biri ola· 
bihr. Son ) apılan kı mi SoS\ alizm tec 
rübesinden sonra, bu ) en' intihabatın 
nasıl hır netice \•ereceği katıyetle kes 
tirılemezse de, her cıhetle itidali tem· 
si.~ eden R~~ikal Sos) alistlere güleryüz 
gostermesı 1htımalı zi) ade sayılmak· 
tadır. 

, * 
Mard"t. 19 (AA.) - Hükumetin bir 

teblığinde hükumet kuvvelerinin O\'i
edo sokaklarında muharebeye deyam 
emekte ve asil . t h .. . t . b erm a assun e mış u-

İtalyada zelzele 
Muhtelif Ayaletlerde bir 

çok evler yıkıldı. 
22 ölü var. -Roma 19 (AA) 

' . . · · - Son gelen ha-
r ere gore, Italyanın şimalınde 

k u bulan 1 ı vu -
. ze ~ e neticesinde 22 ki i. 
olmu ' 150 ev yıkılm t ~ 

B 11 
ış ır. • 1 

e uno,da 45 e\ in dam . k .. ( . ı ço mu~tur 
Udıne eyaletinde Sacıle şehrınde b: 

tok e\•ler yıkılmış 150 k d ır 
klSlnen hara ' a ~r ev de 
t nde Cord p olmuştur. Trevıze eyale 

gnana tehrınde de birçok. 
ev ) ıkılmıştı.r. Aynı eyalette Vıttorıo 
;\T-eneto şehrınde bir mılyon liretl k 
San ~eld~mmianoda da gene bir mi\
ron lıretlik hasar vardır. 

• 
ltalgan - Alman 
'Anlaşması 
V ) ana, 19 (Hususi) - . . 

Cİ) e N Italya Harı-
}( t Ca.t.ırı ve Mussolınının damatlı 

on ıano buglı.n Alınan Haricıye Na
~ırını zı)aret maksadile Berlıne hare
laet etmıştir. Yaıın Berlıne varacak o

n Haı ıcıye Nazırı, Alman devlet mer 
k:zınde üç gün kalarak muhını si;>asi 
goı u nıe er ) apacaktır. 

Hıtler tarafından da kabul edilecek 
olan Kont Cıyanonun göruşmelen yal 
n ~ A' ı upanın :'ı enı sıyasi vazı) etine 
rnunhsır kalını) acak, ikı de\ Jet aıa n 
dak mu tak bel munasebat 'e te'ıiı ıki 
rne ımkanlar nm eki de rnuzakere 
ed lecektır. 

Deniz muharebesi 
Londra, 19 ( A A.) - Cebelittarık -

tan Time~ gazetes·ne bild"rildiğinc gö-

4000 ölü 
Paris, 19 ( A.A.) - Corogne radyo

su tarafından neşredilen haberlere gö
re, kızıl maden amelesi Oviedo önünde 
dört bin ölü vermişlerdir. Bundan baş 
ka amele harp mevdanmda binlerce tü 
fek, mitralyöz. top ve tank bırakm·~
tır. Oviedoda hemen hemen bütün :-es 
mi daireler yıkılmış. veya ha ara uğ
ramı ır. 

Müzakerelerin ne zaman 
başlıyacağı belli değil 

lskenderunda toplantılar yasak edildi 
------· 

At tak) a 19 - Antak) a ve İskende
runa aıt muZJkerelerın Ankarada ne 
zaman baş a) acagı henuz malum de
ğildır. 

Sanc.aktıa 300 hın Turk şu yakınlar-
da Ankarada baş a~ acak olan müza
kerelerın tam bır sı.ikun \'e vekar ile 
bekleınektedır. Sancak Tı.irklüğü mu
kadderatından ve hakkından emindtr. 

İskendenın muhafızının tebliği 
• İskenderun.da her nevi toplantıları 

yasak eden bir teblığ neşredilmiştir. 
Tebliğ aynen sudur: 
« Muhafızlık Kanunu Esasisi hakkın

da son zamanlarda bazı münakaşat zı1-
hur etmıştir. İşbu mmtaka m uhtelif 
unsurlarla meskun bulunması dolayı
sile bu bahta açılan her münakasa veya --·--·------.. ·-·-····-···----· ··-···· 

Efgan 
Harbiye Nazın 
Muhterem misafirimiz 
şerefine Ankarada 
2:İyaf etler verildi 

yapılan herhangı b~r numayış mezkur 
unsur ar arasında uhuletle bır tahrık 

şeklim alarak ınz bat \ e aşayışe halel 
getirebil r. 

Asa) ışı umuıruyeyi haleldar edebi
lecek herhangi hır hadisenin önüne ge
çilmek için iş'arı ahire değm nev'i ve 
menşei her ne olursa olsun alelıtlak 
bilumum numayiş ve umumi cadde ü
zerinde vaki olacak her nevi tecemmü 
ve izdihamı men lazımdır. 
İşbu müzekkere ahkamını harfiyen 

tatbik ve muhalifleri Fevkalade Komi
ser hazretlerinin 4 Suriye numara ve 
12 şubat 932 tarihli kararnamesi ah
kamınca adlıyeye tevdi edilmelerini 
kaymakamlar, polis reisi ve jandarma 
kumandanı beyloerden ri<:a ederim.-. 

Muhahz: Hüsnü Berazi 
B ir Türkçe ıazete kapatıldı 

Antak a ve İskenderun hakkındaki 
,neşrivatından dolavı Berutta Türkçe 
çıkan Yı dız ga tesi kapatılmıştır. 
Yüz eli" klerden d ktor Sadullah Suri
ve mecli i için meb'us namzedi göste-

rilm~ştir. ---·----
rransada "'ena Ankara, 19 - Bu sabah şehrimi- C ı J 1 

ze gelmış olan Efgan Harbiye Nazırı Hava esiyor 
Altes Şah Mahmut Han ikametlerine 
tahsis cdılen Ankarapalasta k b" (Ba,tarafı l inci sayfada) 
istirahatı müteakıp ögled .. ııa f ır lar muhtelıf suıette tefsıı· edılmektc-

Bu m yanda 9 ıkıncıteşrınde Vıyana katlerınde Efgan Buyük enk~ncehreb~· .dır. Nazırlar nutuklarında bılhassa a-
d planması mukarrer olan Ital'- a _ er anı ar ı- d t t · 1 "' ye reisi bulunduğu halde MiJJ•ı Mu""da- mele) ı ınzıbata ave e mış er, Halk 
A' u uı ~ a - Macarı tan konferansı ıle f v k d b erecek he h · b aa e aletınde General Kazım Ö zal- Cephesın e aşgo r angı ır 
Belç kanın bitaıaflıg·a a\•detı taı ıhın- H do acag-ı vahım t ı pı ve arıciye Vekaletinde d kt sa ıntın n ur ne ıce e-
den berı yeni l.s>karno karşısında İtal- Tevf"k R · ·· A · 0 or re işaret etm•c::leıdu·. 

ı uştu ras ı ziyaret t · t" '"' 
)a \'e Almanyanın takınacakları \e bugün Haricıye koşkünde A~emıışŞaırh. Parıs, 19-Human te gazetesi, «Dün 
b Iha a Avrupada Komunızm hakkın- n k"" t yası bır gün idı d" 
da. gorıkmeler cere.'an edeceg-ı· Mahmut Han şerefıne bir öğle ziyafe- u gun, am s kg. 1 :•tl ıyor. 

-:t"" ·' beyan ti verilmiştır. Bu akşam da Mı·ıı·ı Mu··- Figaro azetesı, ÇO uze vaı eri ih-
edılmektedir. tiva e mekte olmasına ragmen Blum-

Kont Ciyanonun Romaya domiştin
de~ sonra, 28 Teşrinievvelde, Faşıst
lerın Romaya yürüyı.işüni.ın 15 · 1 d "" . . .. ıncı ) , 

onumu munasebetile, memleketiıı her 
taıafında buyük merasim )apılacak 
tı r. 

A:> nı günde yeni teşkilatı esasi ve ka 
nunu da mevkii rnerivete konar;k İ
t alyan lmparatorluğu ilan edilecekt 
B · b 1 ır. u muna e et e Mussolinıye İm~ara-
torluk şansölyesi ünvanı tevcih edi'e
cek Kont Ciyano ise Ba , ekıl olacak
tır. 

Yeni kabinede Haricive Nezareti 
~rand\ e verileceği gibi. Harbi\ ... Bah 
rıye ,. Ha\•a nezaretlerine de Lib,·:ı u
mum var ~ Mareşal Balbo getirilec-ek-
t ir. -

dafaa Vekili General Kazım Özalp un sö 1 r nı endı e eri izale edecek rna 
muhterem misafır şerefine Ankarap•· h ette 0 memektedır. Hukumet er • 
lasta büyük hır ziyafet vermiştir. k~nı, bugunlerde f na bır hava esmek

Balkan Antanb Erkanı 
Harbiyeleri Bükreşte 
toplanacaklarmış 

(Baştarafı l inci sayfada) 
- Dört, e aya kadar ordumuz 

kendısınden beklenen vazifeyi tama· 
~en ba arabileıtek vaziyete gelecek
tır. T eılıhata dair yapmıs olduğumuz 
yeni siparışler. umumi bütçe} e asla 
yük olmıyacaktır. 

Gelecek ay içınde, ilk defa olarak, 
Balkan de, letleri erkanı harbiyeleri 
Bukreşte toplanarak müdafaa planları
nı tetkık ve muz.ıkere edeceklerdir.)> 

te 0 du ·unu hı ttıklerinden, üç cep
heli kaıtelın etıafmda safüııını s·kı _ 
laştırı) orlar. 

Parıs, 19 (AA. - Dün bır lokan
tada sı) ao.;İ pa tı ın "n up!arı arasında 
bir çarp sına o mu \ ~ d kı ı yaıa
lanmı ır. 

Eski muharipler de harekete ge~İ) or 
Parı 19 A A - H lk n her ta -

ba 1 :l m up 900 000 a ası olan 
P • ın ili birlı ; ·, bir milli 

n b r b annamc 
lxl k nı J n Guv. 
ıl( "lt> m"ir d • c-

tem a 

Halk ve hastalıkla mücadele 
Ondan sonra mucadele ışı gelir. Biz

dekı zıraat hastalıklarıle mücadele t.eş 

kilatından bahsedeceğım. 

Halktaki hastalık mucadelesı fıkri 

olgun bir şekılde değıldir. Çıftçı mah
sulundeki hastalıgın faı·kında bıle de
ğıldır. Hastalıgı gonince zıraat te~kıla
tma haber vermıyor. 

Kredi muameleleri 
Kredı muamelelerı çok dı.izelmiştir. 

Fakat biraz daha fazla takıp olunursa 
iyı netıce alınacak. 

İdare memurlarının çok dikkat et -
meleri Iazımdıı·. Bilha a ameli hayat
ta çiftçi saat gıbı işlemelidir. Sabah -
le) ın vaktınde kalkıp işini zamanında 
goımezse vakti heba olur. 

Amele meselesi 
Diğer vilayetlerde de gördüm. Her 

yerde amele meselsi var. Buradan gi
dince amele işini teşkılata bağlamak 

için yeni tedbirler alacağım ve sizden 
ne düşündüklerinizi soracağım. Ame
lenin mahsul zamanında mıntakalara. 

* . 
A\·usturya Başvekili M. Şuşning tar~ 

1 

fından Avustur -
M. fufnlng'ln yanın Habsburg 

n utku hanedanını başı -
na getirebileceği 

ha'kkındaki beyanatı, biı ibirini takip e
den günün s'iyasi bü) ük vak'alarının 
bir di" 'd" H bsb dağıtılması ve çıftçi tarafından ara - gerı ır. a urg hanedanı ne 

nılmadan çalışması esasını kunnak ıa- zaman. mevzuu baJ:ısolsa, küçük ıtılBfın 
d 

hassasıyetle noktaı nazarını tasrih et· 
zun ır. . . ted be . 1 1 

d·nıed·.. ·r 1 mesı. o en rı a ışı agelen bır poli· 
Burada ı ıgım çı tçı er arasın- tika tezahür ı.idür. Fakat M ş · · 

d 1 h .b. "ft . .. d.. A . uşnıngııı 
~ ma sa ı ı çı çıyı az gor um. ra- bu defaki nutku Romanyada lakaydl 

zı de azdır. ile karşılandığı gibi Çekoslovakyada da 
Büyük arazi fazla büyük hır reaksıyon husule ge-

Bizde bü:> ük araziyi işletmeğe ihti - tirmemiştir. Bu me elede en fazla has· 
yaç vardır. Diğer memleketlerde araii sasiyet Yugoslavyadan geliyor. Esase:n 
dar, nüfus çoktur. Onun için büyük a- M. Şuşning'in sözleri, bu mevzu hak· 
razileri ) oktur. kında A vu tur) anın du ünüşüniı bir 

Çalı.şan Türk çiftçisi kendi ve aıle- defa daha ilan ve be) andan ıbaret ol
si için ıazım olan araziye sahip ol - duğu için, küçük itılaf noktai nazarın· 
malıdır. Büyük arazi meselesi sonra dan acil tedbirlerle karşılanmasını 
düsi.ini.ilecektir. pek lüzum yoktu. - Selim Ragap 

izmırde hır çiftçı aılesi geçınmesine ... -····················-··-····· .. ···-··········----
dım surctıle akıllı, u lu adamlar ıda . 

50 ıla 100 donum lazımdır. re ederlerse bu ı te olur. 
İki misli mahsul 

İzmırde pamuk rnah ulu dığer yer· 
!erden domun ba ına fazladır. Bu çok 
ümit , erici 'e iyi hır hadı edır. Bura
da mademki, dığer ) erlerden ikı misli 
mahsul alını) or. Yeni usullerle 'e iyi 
tohumla daha fazla alacağız. 

Modern vesait 
Çiftçı modeı n 'esaıt kullanmalıdır. 

Büyiık çıftçıler bile pamuk istas) onla· 
rını henüz göı memışler. Bu nasıl o -
hır? Bunlaı ı goı meleri lazımdır. 

Beraber çalışmak 
Traktörleri beş on • ile hır araya ge

lip temin edebılır. Bir araya gelıp be -
rabeı çal• .mak kabili) eli olma\ an bir 
millet ) aşayamaz. Bir araya gelip ça
lısmadık mı ha"ı at hakkımız ::ı,:oktur. . . 

Daima bir araya gelerek çalışat'ak-

sınız. Baska ~are yoktur. Dava mil -
himdir. Miistereken ha11ede~eği7" 

H rman makine inin lııer nde ne 
için du U\ oı uz? Ziı aat yapılan \erler
de i., n çok oıma ı buna sebept r. Ma
kine i ı çnbuk örecek. bize vakit ka
zandıracaktır. Vaktımiz dardır. Dar 
zam nda genı m k~ a ta i ti fa de için 
harın n m kine i lazımd r. Bunları 

l·oop ıatifl re aldııacağız. Fak t ubk 
arazi sah"pleri bunu b ı le erek ahcak
la dır 

Bun! rın sıra me:s •le ı iç n aı alarm
da ak k r çık rmaları me le·i de 
vardır. Bi.illm bu i~leri birib"rlerine y~r 

Medeni hayat 

Bedcvı) et hayatı a 1 de ı dır. Çoba
na bakın. Dagba ında çok rahattır. Fa 
kat medeni ha) ata gel nce ış ço alır. 

Bu ha) ala gitme e mecbuıu . Sakına 
mayız. Alacağınuz tedbırlerle çok kaza 
nacağız. Hazine\ e de yardım ed ce ız. 

Devletin ::ı, apacak muh m pek cok ' -
leri 'ardıı. 

Ziraat makineleri 

Bu aı ada I mır mebu u Sadet • 
tin söze kaı ı tı. G çenlerde Zı 
raat Bankası tarafından ge .. 
tirilen zıı a t makinelerının İ mı c! 
hav\ nlat a U\ un olmadı ın oYlcd:. 

Buna kaı sı Başvekıl unla ı o\ di' 
- Yani seçıste c halet .. 

Pamuğa ~are bulursak 

RaS\•ckil Mani :.dn 

1 mir, 20 (Hu u i) - H 
sabah s at s~kıı buçukta h ıs 
le Mani aya haı cket e'm şt r. 

d ı.u 

bu 
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r ŞEHİR BABIBLIBİ 
Bir oyun değil... bir film de değil .. . 
Bu defa.... kendisi.... Bizzat kendisi .. . 

Şarkı ve muzikbol kıralı 

İflas eden sigortalar Yeni cürmü meşhut Altın düşüyor G· Mil TON 
Bir kısım müşterilerin 
haklarının zayi olmaması 

temin edildi 

Tasfiye halinde bulunan Föniks ve 
Mil1i sigorta şirketlerinin ayrı ayrı he
saplarını tetkik eden hey'etlerin çalış
maları devam etmektedir. T asliye i
şinde İktısad Vekaleti çok titiz hareket 
etmektedir. 

Müsteşar vekili Hüsnü Yaman bu 
işle yakından alakadar olmakta, tet
kikatın her safhasını gözden geçir
mektedir. Tasfiye işlerinin biraz geci
keceği anlatııhnaktadır. Sigortalıların 
hak1arının kaybolmaması için yapılan 
tetkik ve temaslar müshet neticeye 
varmıştır. 

iki sigorta tirketine sigorta olanla
rın alacaklarının yüzde ellisini teşkil 
ettiği tarihten itibaren miili Reassü
rans ödeyecektir. 

Mi11i Rea.aeürans'ın ödeyeceği yüz
de ellinin mütebakisini de Türkiyede iş 
gören bütün eigorta şirketleri müte.sa
viyen ödeyecektir. Bu sigorta şirketle
rile yapılan temaslar neticesinde hep
sinin muvafakati alınrnıştır. 

Bu suretle sigortalıların hakları 

kaybohnamıftır. Sigorta ~irketlerinin 
ise itibarı muhafaza edilmiş olacaktı~ 

Vekaletin bulduğu bu usul $İgorta 
~irketlerile sigortalıları sevindirdiği gi
bi Avrupa sigorta piyasasının da em
niyet ve itimadını kazanmıştır. 

Vakıflar umum 
Müdürü Avrupadan 
Döndü 

Bir müddettenberf Çekoslovakya
da tedavide bulunan Evkaf Umum 
Müdürü Fahri Kiper 'ehrimize dön
müştür. 

Fahri Kipcr dün refakatinde İstan
bul Vakıflar mdürü ile Evkaf Başmi
marı bulunduğu halde tamir edilmek
te olan Lale1i, Mesih paşa, Sultan Se
liın, Atik Ali ~a, Mahmut p~a, Sü~ 
leymaniye camilerini gezmif. infaatı 
gözden geçinnişıtir. Umum Müdür 
Vakıf Paralar idaresine de gitmiş ve 
tetkikatta bulunmuştur. Vakıf paralar 
idaresinde son gü~rdeki intizam, mu
amelattaki bat.itlik müdürün takdirini 
mucip olmut ve Vakıf Paralar Müdü
rü Kemali takdir etmiştir. 

Umum Müdürün bugün Ankaraya 
hareketi muhtemeldir. 

J 
Nöbetcl 
Eczaneler 
Ba rece nöbe&el olan eczaneltr şunlardır: 

lshnbul ellletindekiler: 
AiSarayda : (Şeref): Alemdarda : (Ali 
Rıza). Batırt.öyünde : (İsUpan). Beya

zıtta : CAsador Vabram). Eminönüııde : 

(Beşir Kemal, CevadJ. Fenerde : (Hü_ 
sameddin). Karagümrükte : (Kemal) . 

Küçükpazarda : (NecaU). Samatyada : 

(Erofilos). Şehremininde : (A. Hamdi) . 

Şehzadebaşmda : <Asaf). 

Beyotlu cibetlndekller: 

Galatada : (Hüseyin Hüsnü) . Ha«köy -
de : {Barbut>. Kasım paşada : CV.asıf). 

Merkez nahiyede : <Della Suda). Şlşll· 

de : (Narıtıeelyan>. Taksimde : (Ll -
monclyan) . 
Üsküdar, Kadıköy n Adalardakiler: 

Biıyükadada : <Merkez). Heybelide 
ıYusufı. Kadıköy Muvakkithane<.le 
(Saadet ı . Kadı koy Söğütl iıçeşmede 

(Hulüsl Osman). Üskudar İmrahorda 
(İmrahor> . 

'--~·-Y_e_n_i __ N_e_ş_.r_iy_a_t ____ ~ 

mahkemeleri 
Eyüp, Beykoz, Kadıköy, 
Y eniköy sulh mahkeme
leri asliye mevadına da 

bakacak 

Dün borsada 11 bin lngiliz 
liralık muamele oldu 

Bir kısım ecnebi paralarının düs-
. d ' 

ı 
mesm en mütevellit vüzuhsuz vaziyet 
devam edip gitmektedir. Piyasadaki 
tereddüt zail olmamıştır. İhracat j.,Jeri 

Şimdiye kadar Eyüp, Kadıköy, inkişaf edememektedir. 'i 

Beykoz gibi fstanbulun uzak kazala- Cumhuriyet Merkez Bankası dün 
rında işlenen cürmü meşhud vak'ala- lngiliz lirasına 610 - 618 kuruş yeni 
rının muhakemesi, lstanbul mahke- fiyat verrniştir. 
melerinde görülüyordu. Bu da bir ta- Dolar i9,18,30, Fransız frangı 
kım müşkülmı mucip oluyordu. 17,1, lirte 15,05, İsviçre frangı 3,41-

Bunu nazarı dikkate alan, ve cür- !13, Mark 1,DG8-1 Türk lirası üzerin

(BOUBOULE) 
28 Birinci Teşrin Cuma akşamında itibaren 

. Yalnız üç gün için: 

Tepebaşı Garden'I 
sahnesinde görecek, dinliyecek ve candan alkışlayacaksınız. cunıa 

ve Pnznr günleri saat 17 de matine 

Herkes tarafından lerkedilmiş ... Onda ar ve sükOn bulmuştur ... 

STAViSKV iSKANDALİ 
Teessnr ve neşenin mUnavebe ile rol oynadığı bOyOk bir eser. 
Oymyanlar: MARCELLE CHAHTAL - JULES BERRY • 

LUCIEN BA -oux 

Pek yakanda SAKARYA 
mü meş'hud kanununun tatbikatını den muamele görmektedir. 
kolaylaştırmak isteyen Adliye Veka- Borsa haricinde altın için tesbit c
leti bu hususta icap eden tedbirleri al- dilen fiyat 98G kuruştur. Evvelki gün
mıştır. kü fiyata nisbetle :~o kuruşa yakın bir 

E~p, Bey~. Kadıkö~ Yeniköy d~üklükva~ı~E~dki gün altın~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~==~~~~ 
su1h mahkemelerinde de bir iki güne 1030 kuruşa satılmıştır. Bu bir salah 1 istanbul ~akı fi ar -
kadar meş'hud suç davalarına bakılar alametidir. ihracatçıları memnun et- _ DirektörflljU 
cak.tır. Bu mahkemelere birer müdde- mışt:ır. '----------------------------~ 

k B 
Mu~mm~ 

iumumi muavini tayin edilmiştir. Bu Mer ez ankası hisse senetleri dün 
b h <"1 -- 1 Semti meşhuru 

mahkemeler asliye mahkemelerinin sa a .ı.!:.,/;) İrada açıldığı haLde faz-
ıl ı üh. ve mahallw 

salahiyeti dahilinde olan rneşhud suç- a a ıcı z ur etmesinden akşam üstü 
lara da bakacaklardır. Müddeiumumi- 1 !H liradan kapanmıştır. Babıali, Nallı me.sçit 

Lira Cad. veya sokak NO. SU Cinsi -
Cağaloğlu 6-23 Hane -28 

lik mezkur mahkemelerin bir iki güne Dün borsada 11 bin Jngiliz liralık Unkapanı, İbni meddas . ı 9 lbni Meddu 6 
camii. kadar faaliyete geçmeleri için ıcap e- kambiyo muamelesi olmuştur. 

den hazırlıkları yapmaktadır. 

Kadıköy cinayeti 
---

Katil henüz bulunamadı, 
tahkikat devam ediyor 

Kadıköyünde Ku~ili mezarlığında 
kafası taş.la ezilerek öldürülen Hace
rin katilleri henüz yakalanamamı~tır. 

Dün cinayetten evvel Hacerle bir
likte bulunan iki kadın bulunmuş, 
bunlardan alınan malumatla da Hace
rin cinayete tekaddüm eden saatlerde 
en son görüştüğü erkek tesbit edilmi~
tir. Bu erkek aranmaktadır. Cinayet 
üzerindeki esrar perdesinin bugün kal
dırılması ihtimali kuvvetlidir. 

Üsküdar müddeiurpumi muavını 
Orhan tahkikata devam etmektedir . 

inhisar Vekilinin tetkikleri 
Şehrimizde bulunan Gümrük ve f n

hisarlar Vekili Ali Rana dün sabah in
hisarlar Umum Müdürlüğüne gelerek 
öğleye kadar meşgul olmuş.tur. 

Vekilin bugün de gümrüklere ge
lerek tetkikat yapması muhtemeldir. 

·----·· ·- . ___, 

Dadiryan Tabliye Edildi 

Bir konturat tanzlml meselesinde sahte

karlık yaptığı iddia edilerek mahkemeye ve

rilen ve hakim kararlle tevtlf edllen Dadir

yan lslmll genç tahliye ed.llm1ştir. 
Dacllryan gonderdıtı mektubunda ortada 

bir sahtekflrlık olmadı.tını, tahkikat sonun
da hakikatın tezahür edeceğini bildirmek.. 

tedir. 

Orman rnektebiııin 
Yeni profesörleri 

Bir aydır Almanya, Avusturyada 
tetkikat yapan Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörü Dr. F alke lstanbu
la dönmüş, Orman Fakültesinin yeni 
sene tedrisatını gözden geçirdil..ten 
sonra Ankaraya gitmistir. Orman Fa
kültesinin İstanbul kısmı için Avrupa
dan getirilmesi tekarrür eden profesör
ler seçilerek mukaveleler yapılmıştır. 
Bunlardan profesör F efer Kom ve 
profesör Friçe önümüzdeki hafta i
çinde şehrimize gelerek Bahçeköydeki 
Orman Fakülte inde tedrisata başla
yacaktır. Diğer iki profe!!Ör de teşrini 
sani ortalarında memleketimize gele
cektir. Bu dört profesör de A1man ü
niversitesi profesörferindendir. 

Ankara Yüksek Qrman Fakültesi 
fizik kısmını mtıvaffakiyetie bitiren 
:J2 genç lstanbula gelerek Bahçeköy
deki Orman F akültesincle derslere baş
lamışlardır. 

Avusturya tütün heyetinin 
tetkikleri 

Ege ve Samsun tütün mıntakala
nnda tetkikat yapan Avusturya tütün 
hey' eti f9tanbulda da temaslar yap
maktadır. Dün inhisarlar Umum Mü
dürlüğüne giderek Umum Müdür Mi
tat Y en~l'le konuşmuşlardır. Ayrıca 
şehrimizden tütün alan Amerikalılar
la da temaslar yapmışlardır. Hey'et, 
bu ayın 2:3 ünde Tiryesteye dönecek-

tir. 

Cerrahpaşa Sertabi1tl .&nkaraclan Döndü 

Cerrnhpaşa hastanesinde yapılacak olan AÇIK TEŞEKKÜR 
mutfnk ve çamaşırhanenin Ankaradaki eşi- Refikamın vaz'ı hamlinde yüksek 
nl gözden geçirmek fuıere Ankaraya giden ih . 1 h't ld -hazakat \'e tımam arına şa ı o ugu-
Cerr:ıhpaşa hastanesi baş doktoru Rüştü h D ~ ··t h _ _ muz Fati te ogum mu e assısı sayın 
Çapçı şehrimize donmiiftür. Ankaradald te- · · N . S ·· 1 • d · 
sisat beğenilmiştir. Yeni binanın inşası için Dr. Bay urı u eyman a erm ve 

kalbi teşekkürlerimizi sunmağa muh-
terem gazetenizin taYassutunu saygı

Ras Tayyarecileri Geliyorlar 
larımla dilerim. 

faaliyete başlanmıştır. 

Cumhuriyet bayramı tenliklerinde bulun. 

mak iızere Rus tayyarecilerinden mürekkep 

bir hey'et ıeıecektir. Bey'etln ayın 24 unde 
m uv:ısala tı beklenmektedir. 

Dr. Selami Bilst>l ---·· .. -·-··-··········· ......... -....... _. ...... -
Topkapıdaki 
Fakirlere yardım 

UnkaFanı, Yavuz Ersinan Cami alb. 7 DükkAn. 6 
Müddeti icar : Teslimi tarihinden 937 senesi Mayıs nihayetine k 

Sayım ocağı ve kanlı çınar 

ve gümüşsuyu yıldız tabyada 
Sayım ocağı, Şeytan dere 
mevkiinde 
Sayım ocağı, Kanlı tabya 
cıvan 

Sayım ocağı, Yıldız tabya 

Se 

80000 bin metre murabbaı 

50000 hin metre murabbaı tarla 20 

25000 bin metre murabbaı tarla 12 

18000 bin metre murabbaı tarla 1 
cıvarı 

Sayım ocağı arazisinden 15000 bin metre murabbaı tarla 6 
Sayım ocağı keçe deresi mevkiinden Kum ihracı 50 
Müddeti İcar: Teslimi tarihinden 939 senesi Ağustos nihayetine 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya k 
tur. lsteklileT senelik muhammen kiralarının yüzde yedi buçuğu n' 
pey akçelerile birlikte ihale günü olan26 le.trinievvel 936 pazarteıi 
saat on bqe kadar Çenberlitqta latanbul Vakıflar 8afmüdürlüğüna
karet kalemine gehneleri. ( 221 

* Cinsi Miktan Tahmin bedeli 
Yoğurt 25000 kilo 16 kurUf 

* lık teminat 
300 lira 

ihale günü 
'l31ı0/936 Cu..,. 
15 de. 

Gureba Ha.tanesine lüzumu olan yukarıda cinı ve nwkclan yasılı 
ğurt ~ eksiltmeye konmuttur. ihalesi yukarıda yazılı gün ve 
misyonda yapdacaktır. Şartnamesi her gün Levazım Kaleminde gö ·· 

«1 

lstanbul Defterdar lığından: 
Senelik Mu 

JI 
Balıkpazannda: Nevşehir hanı zemin katında 80 N. DükkAn. ' ' 

,. ,, ,, ,, ,, Kahveocağı. 1-

,, " " " " Bodrum. - .JI ı. 
Yubnda yuılı mallar 23/10/936Cuma günü saat 14 de hi7.a~' 

zılı senıelik muhammen icra bedelleri üzerinden ve icra bedelleri ~-
savi taksitte ~e ta~ıitler pefİnen ödenm~~ 'arti~e bir sene .için kira':ı 
ceklerdir. Taliplerın o/o 7,5 pey akçelennı vaktı muayyenınden e,,., • 
rarak defterdarhk Milli Emlik Müdü rlğünde mü~l atıf k ~Jj 
na müracaatları. (8.) (~ 

H ık O t. Şehir TıY11~,_, 
• . . a pare 1 lılolllOUI BtltdıQUI Tepebaşı drıtlll ... 

Pek yaınnda kış ~rhir1i"yatrosu 20110J936 'I 
operetlerine başlıyo1 111111111111111 akşam sıa-' 

S E BiR 1<~0~ 
y E K ~I ~I HA~- A Fransız tlY"_.. 

büyük operet m operet ili ıtJt• 

1 

Francala Fiyatı 
Belediye Narh Kom.l.syonu birincl ve ikin

i el ekmek narhını ibka etmiş, francalayı 15 

3 
perde 111111111 oyun yol'a ~ .J 

Topkapı yoksullara yardım kurumundan: ------- .,.. 
Çevremizin 300 yoksuluna yardım isteğile ver yurtdaşların delerll yardımlarlle yerine tu1uııuıı ,.JI I 

kuruştan a,s kuruta indirmiştir. • 
Ecnebi Ve Akalliyet MktepJeri Kadrosu 

Ecnebi ve Akalllyet mektepleri kadrosu 
Ok tedrisat Baş mufettlşlerinden Şevki tara-

bu yıl da cumhuriyet bayramı şerefine ha- gelir ve büyüyeblltr. Her J1) oldu~ ılbl yar- Kayıp: Diyanbeldr orta o uııe ~..,ı 1 
zırlandık. Bu yardım yoksul, a111 kardeşleri- dımlannı eksik emuyenlerin yardımlarının sınıfından ikinci sınıfına geçtll 'feııJY 
mlzln çelimsiz varlıklarına biraz güç vere- yenilenme.sini dilerls. Müracaat yeri Topkapı dıtım tasdiknameyi zayi e"1Jıl~ Yo~~· 

k d ı;. Fukar", pcrver müessesesi ve 20585 numaralı karacağımdan eskisinin hükJll 
bllmek içindir. Yoksul bir oşe e yapmaı;a " te 11 Ali a.- .ıı• 

Birsen - Adana Halkcvi Musiki Şubesi a- tından dün Ankaraya götürülmüştur. ;~:::::.::·:.;;:~rn~=~::· uatabDU yarabcıl.::=..: Y8 .~ z.-ı.sından Enver Ayas bir kaç beste ini tabet- Elektrik Fiyatı 

Elektrik tarife komisyonu son yaptığı top-
tırmi Ur. Birsen, •Bilinme:-: ki bu aşk~ ısımıı 

1k1 erenadla Yaz Akşamları ve L~yla adlı lantıda elektrik kilovatını 14 buçuk kuruş

Ikl tango, Scvglllye adlı bir fokstrot.dan iba- tan 14 kuruş on paraya indirmiştir. 

..ret olrm bu beş beste muaffak olmuş eser -
terdir. 

Okul ark lan - Ziya Aydıntan tarafm -

Yeni tarife Nafia Veklleti tarahndan tas-
dik edildikten sonra muteber olacaktır . 

İtfai Mektebi 

dan bu i ımde mekteblller için ı;uzel bir şar- İtfal mektebi inşaatı bitmiştir. Yakında 
lu kitabı çıkarılmıştır. l tedrisata başlanacaktlr. 

iNSAN AVCILAR~ .. 
Dlayaam ltltla atll ve glzellllderL IUD·lbttru ve dellfeO bir at 
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SON POSTA 

Geliboluda 
Bir kaza 

• 
I 

Bir kadın 
tutuşarak 

benzin şişesile 
sokağa · fırladı 
öldü 

Sayfa S 

Uzunköprünün tarihi 
İki Türk kahramanının mezarları tamire muhtaç bir 
halde. Bunlar küçük bir fedakarlıkla tamir edilebilir 

Bir çok yeni inşaat yapılmasına . rağme? e~ kiraları 
gittikçe yükseliyor, elektrık makınesıde 

iki de birde bozuluyor Gelibolu (Hususi) - Burada fe. 
ci bir kaza olmu~. herkes tarafından 
sevilen muhterem bir zatın refikası 

ak ar-tasında yanarak öl:mü tür. 
Kadıncağız elinde benzin şişesi ol

duğu h tde ocak başında dururken 
şi e linden düşmü , parlamış ve ka· 
dıncağız birdenbire tutuşmuştur. 

Uzun öprü 
Uzunköprü (Hususi) - Ergene su- rudufuı zaman Voyvoda Mihaılın ha .. 

yunun o.: rkı oenubisinde kam Uzun - kimiyetine Tü.rlk ordusunun ılen müf
kopriı kasabası Trakyan en münhit, rezelerınden birine kumanda eden A
cn mutedil bir kdşesidir: Uzunköprü hi Türklerinden Parpudar Tuğ ad'm -
adını eski devirlerin köpniciıluk sis - da bir kumandan nihayet \ermiştir. 
temine göre çok urun ve çdk mukem- Bu Parpudar Tuğ bilahare gene o ci
mel inşa edilm.1ş olan köprüsünden al- v rda Demirkapı nam mahalde vuku 

Merı.ifondan 

Mcı'Z fon (Hususi) - Bu yıl ba -
hardaki fazla yağmurların tesirile mah
eıl tamamen bozulmuştur. Civar köy
lerde vazıycl yü2'de 70 bozuktur. Ev
Yelki sene, kurakh'ktan, bu sene de ru
!tubettcn mahsul alaımyan köylüler, 
iiraatçılar çok mürteesmrdirler. Yalnız 
saman çoktur. Bununla beraber Çorum 
havalis nde mahsulün bereketli olma
sı buğday piyasası düşi.ıktür. En 
güzel buğdayı ölçeği 75 kuruştan sa
tılmaktadvr. Yalnız lbu.lgur pahalıdır. 
120 den aşağı duşmemiştir. 

Bağlar bozuldu 
Bağlar bozulmuş, üzümler kesilıniş

~i.r. Bu yıl. g.cne yağmurların çoklu _ 
gundan bağllarda da hastalık çıkrnl 
ma~l ya~d~~ yarıya düşmüştür. 46: 
!? yuk uzümlu bağlardan bu yıl 8 yük 

bir görünüt 
ten fazla üzümü olan yoktur. 

İnşaatın çok olmasına rağmen halfı 
ev buhranı devam etmektedır. Ve bu 
hal bir çok ev sahiplerinin yıllardan -
beri oturan kiracılarını rahatsız ede -
rek fazla icar teklifinden dolayı e\ !e
rinden çıkmasına sebebiyet n:ım·stir. 
Zira üç, dört sene evinde c6> ~raya o
turan kiracıdan ev sahiplen şımdi 10-
12 lira ldm istemektedirler. 

Elektrik makinesi inza yapb 
Kıaç gündür geceleri şehir karanlık

lar dçinde lkahyor: Elektrik fabrikasın
da malciıne arlZll ya~ olduğundan 
birdenbire elektr.iıkler söınü verdi. Ve 
~ir daha da açılmadL Bu hal hemen 
bu yıl içinde bi.r kaç defa olmuştur. La
kin hlç birisi ibu kadar uzun sürme -
mişti. 

Taşköprü - panayın bitti 

-~ 

Taşköprü at kO!'lla nnda hakem heyeti 
1:~~öpırii (Husust) - 35 bin kadar rek Hasan başpehlivan ilan edildi. 

şehırlı ve köylünün 'iştirakile her se - Sonbathar at koşulan da heyecanlı 
n.~ den fazla rağbet bulan Taşköp - dldu. Koşular panayır mahall;inde1d 
ru panayırına. Karadeniz şehırlerinden ı 000 metrelik dairede yapılmıştır. Ya
kie pek çok zıyaretÇi gelmişti. rış beş sınıf olmak üzere tertip edil -

Panayır Thşköprüye 15 dakika me - miştir. 
sa!fed Çayı:rpazarmda kurulınuştu. Sür'at koşusunu ı 000 metrelik daireyi 

1 
Burada yer yer portetif kahvehane- iki defa dolanmak uzere Enisin Yalçın 

er, tiyatrolar, tuh fıy-ecılere, kundu _ ısmu:ıdeki kısrağı ka d 
racılara, bnkırcılara ait paviyonlar ku- Mukavemet •- zndaaın 1'

1000 
t 

rulm .. ~ Dö .. de l\OŞUSU me re-
w,ı•U. rt gun vam eden pa !ık mesafeYi uç defa dönerek b' · T-

n~~ı~ halka ;e bilh~a Thşköprüye ği İskilipli Tevfik çavuşun atı;r:~~ 1_ 

mühım b'ir kar bırOOtınıştır. elliği de Tosya ormaın muamelAt _ 
Panayırın san günü alaturka güreş- muru Talatın dört yaşlı duru ~yı ~Ş1 _ 

ler )ap~dı. Başalt na çıkaırı Gerzeli mı'k) al.mış'tır. 
~dı lzmi,r.~ Hasan pehlivanı 3 da - Yerli koşusunda 1 000 metrelik me
kıkada yendı. Sonra Harmii pehlivan safede iki devirde Tooya omıan mu _ 
~şa çıkan Boyabatlı Kurt Hasan peh- hafızı Basanın kır atı birinciliği al _ 
lıvanla karşıılaştı. Hamdi cpes• diye - mı.ştır. 

Kadın !kendi kendini .. ndüreme· 
yince sokağa f ırlamı~. bir kaç kişi ye• 
tişerek yanmakta olan kadını kurtar
mak i emişler ve bir hayli uğraştık· 
tan sonra da buna muvaffak obnuş-
lardır. 

mışt.ır. bul bir çnrpışmada vurularak ölmü 
Uzunköpni ~ taTihl bir kasabadır. Uzuıiköpriiyc gömülmüştür. .hfezarı 

İlk çaglarda İran medeniyetine Tr k- fe\ı'ltalude öksüz ve har tır. 

Fakat ateş "ndürülünceye kadar 
dının bütün vücudu yanmış bulun· 

m , derhal tedavi altına almmnsına 
r ğ:men iki gün feci ve tahammül e· 
dilmez: bir • tırap çektikten 50nra da 
ölmüştür. Kaza Celiboluda teessür u· 
yandırmıştır. 

y d m rkez olmuş, sonra Masaket v Kasaba Civannda böyle Ahi Türkleri 
Eskit namlarındaki Türklerin vatanla- bahadırlarından bir çoklarının mezar
n olmuştur. ~İran ve Tüıik mede- ları vardır. Bun1ardan bir başkası d 
m~ etlerini içiçe yaşa1mı., olan bu ka- Mahanlı Timürhan oğlu Hamıt Bey -
sabada bu dev'lrlerin bakiyesi yer yer dir. Hamft Bey de o civarda şimdi h -
görünmPktedir. İranlılar buraya (penç rabesi bulunan bir karakol kulesinin 
abad) yani beş mamur memleket der- zaptı sırasında vurularak ölmüştür. 
leı:miş_ Men1kıbe1erine milli mefahir dere-

Adap azarında 
Meşhud suçlar 

Uzunköprünün oo:n hakimi (Mıbail) cesınde kıymet verilen bu iki öz Türk 
adında bir \'Oyvodadır. Birinci Sultan kahramanın mezarları küçük bir fe ~ 
Murat Gelibolu ta'rikile Trakyaya yü- dnk.1rlı.kla harabiyctten kurtarılabilir. 

Ad pa~rı (Hususi) - MelJiut cil -
ı ümler kanununun tatbikma. başlan -
dığı tarihten bugüne kadaır şehrimizde 
ı 5 vak'a tesb t edilmiştir. Bu vak'ala -
rın kahramanları hemen muhakeme e
dilerek mustahak oldukları cezayı gör
müşlerdir. 

Hilkat garibesi 1 Yangından sonra .. 

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

Konyada bir kadın birbirine 
yapışık iki çocuk doğurdu 

Konyada çıkan <eY eni Ses» arka· 
daşımıT.da okuduk: 

Karamanda curmümeşhud Evvelki gün telırimiz doğum evin-
vak'aları de garip bir doğum vak'aaı olmu~ bir 

Karaman (Hususi) - Meşhud cü - kadın ocaip bir çocuk doğurmuştur. 
rümler kanununun sahai tntbika ko - AksaTayda terzi lb. karısı Nuriye 
nulduğu gündenberi şehrimizde ancak üç gün vaz'ı hamledememiş, durumu 
'O vak'a tesbit edilmiştir. Vak'alar tehlikeli görülerek şehrimiz doğum e· 
günden güne tenakus etmektedir. vine getiranu,tir. 
Halk sakin ve sessiz kendi iş ve gücile Doğum evi baftabibi Mehmet Ali 
meşgul olmaktadır. de vaziyeti tehlikeli pmÜf tıbbt mü· 

Bu da yeni çeşit bir kaza dahalcde bul~arak ~uiu almıttır .. 
. . fakat doğan çocugun anormal bır 

Adapazarı (HU5USi) - Beledıyenın :w ".J::lm" .. ş·· 
'rli .... de yaptır<lıgı· helalarda bir a- vaziyette do~uğu go•ıu uş.tur. ~Y: 

çarşı l!fs:u l k' b' .. - .. .. . d şık ıkı 
dam tah'taiarın birdenbire çökmesi ile e ı, ır gog~s u~erın e ya~ı 
lağım içine dUşmüştür. Feryadı üzeri- vücut, münfent clort el ve <lo~ ... ba· 
ne etraftan yetişilerek kurtarılmıştır. cak, bir tek kafa vardır:. Çocuk olu o

larak doğmuş, kadının hayatı kurta· 

Geyvede maarif tayinleri 
Geyve (Hususi) - Geyve maarif 

memuru Rafet Vural Akhisar Merkez 
mdkteöi başöğretnıenliğme, ba. öğt et
men Nureddin Aydınlı başnuallimli -
ğine, Eşme köyü muallimi İbrahim A
dapazarı Gazi mektebi muallimligine, 
Hendek kazası maar":ı.f memuru Nedim 
Geyve maarü memurluğuna, Adapa -
zarı ilk m€ktep muallımlerinden Ne _ 
cati Geyve ilk mektebi başöğretmen
liğine tay.ın edılmişlerdir. 

Söğüt sıtma mücadele doktoru 
Söğüt (Hususi) - Çoktanberi dok

torsuz bulunan kazamız sıtma mi.ıca -
dele doktorluğuna yeni yıl mezunla -
rından Dr. Şeref Gürel tayin edilmiş • 
tir. 

Sivasta kljıt pyunu yasak 
Si\ as (Hususi) - Şehrimizde so 

ğuklar başla~!ır: Odwı . ve kömür 
fiatları yükselmiştir. Belediye kahve
lerd kağıt oyununu yasak etmiştir. 
vasa ·a riayet etmiyenler şiddetle ce-
7.aıandıulacaklardır. 

rılmıştır. -------
Sapancada Sa1ihi IHdOrenler 

yakalandılar . 
Adapazarı (Hususi) - Bundan ~ır 

müddet evvel Sapancanın Yanık ko -
yünden Salihi kahved~ ~:Ururken ta
banca ne öldüren aynı koyden Mus -
tafa çavuş ve oğlu jandarmanın yaptı
ğı sıkı takip neticesinde yaka anarak 
adlı) eye teslim edılmiŞl'erdır. 

Tosyada güreş müsabakası 
To ya (Hususi) - Tosyay:ı bağlı 

köy'ler arasında bir ~reş müsabaka -
sı iert p edilmiştıi.r. Bu müsabakada bi
rincibifı aian p9hlivan cumhuriyet 
bayramıdan viliyet merkez:.nde yapı -
lacak müsabakaya iştirak edecektir. 
Müsabrutada kazananlara mül..ifot ve
rilecektir. ----------------

Barlmdan küçük haberler 
Bartın (Hususi) - Burada kağıt o

yunu oynattığı iÇin bir kahve bir haf
ta müddet.le, bir kahve de bir ay müd
detle kapatıhruftır. 

Gökçedağda planlı biı 
kasaba kuruluyor 

Dursunbey (Hususi) - Bundan bir 
müddet e~l GOkçedallia çıkan bir 
~ angın netice5inde 7 2 evin tamamen 
yanarak mahvolduğunu yazmışitık. 
Şımdi Gökçedağda hummalı bir imar 
faali) eti vardır. Yangın yerinde ga -
yet güzel beron evler yaptırılmaktadır. 
Belediye de caddelere büyük bir ıh -
tımam göstermektedir. ESfil mektebin 
bulunduğu saıhaya yeni p18na uygun 
olarak Cumhuriyet meydanı yapılmak
tadır. Gökçedağın imarında tamamen 
asri bır şeh r planı tatbik edilmekte -
dır. 

Hadiseler 
R81'$ISllHI ,,,,_,_ .. 

Kışa açık mektup 
Sayın mevsim, 
Yakında tekrar dünyaya geleceğin 

haberi .. ğıman ağıza yayıldı; hem 
d J orlar ki: 

Bu sene sen, eski senelere ni.:.bet
le d ha yüklü gelecekmişsin ve dun
yada eSki senelerde kaldı· ından 
daha çok kalacakmışsın! 

Gö en dünyalılarJ şimdı nnsıl lıa
zırlanı) orlar? .. Seni dövmek ıçın o
dunl r aldılar, yüzüne kara urmelr 
için komürler istif ctti.ler .•. 

T m sen dünyaya gırece n ıra• 

da kapılarını pencerelerini knpıy~ 
caklar.. Belki çalar, kaçarsın dıye 
çocuklarını sokaklara bırakrnıyacaır... 
lar ... 
Sayın mevsim, 
Böyle ışte; neden seni se\ mı) or • 

lar .. Bır kaç ay misafir kalmana ta
hammül edemiyor1a:r. Bır mı af ırf 
yapılmıyacak istiskallere uğraman 
ihtimali var. . 

Pazar Ol• Hasan B. Diyor Klı * Tıcaret odası başkatibi Saip Du -
nınn istifa etmiştir. 

Benden sana dost nasıhatı: ~l -
me! demem; çünkü bır kere nıye~ 
cttın. Ne desem gene geleceksin, 
fakat geld~ zaman sakın fazla kal-

Yazı müdürü - Bana 
Ö) le bır yazı yaz ki Ha
san Bey, gazeteye _ yarın 
da .koysam. .. 

. . . Öbür gün de koysam, 
hatta bir hafta sonra da 
koysam, hep &ünün mese!e 
si olsun. .. 

Hasan Bey - İşte azi -
zim, yazdım getirdıın. Bır 
hafta değil, bir sene geçse 
de gene günÜI\ meselesi ad~ 
dedılir~ 

- Yazı neden bahsedi -
yor Ha.n Bey? 

Hasan Bey - Madridin 
asiler tarafından işgal edil 
mek: üzere olduğundan! 

* Bartın ceı.ıa malµcemesi katibi 
Mehmet Türkmen yapılan imfhanda 
icra memurluğwıa terJli. hakkını ka -
zanmıştır. - ------
Adapazarmda bir köprü çöktü 
Adapazarı (Hurusi) - Orm n koyu 

ile Budnklaır köyü arasında Donen kop
rül · ad'le anılan köprünün ü ermden 
~ tiklü bir kamyon geçtiği e nada köp
rü çökmü tür. Kamyon bin mti-ı:kullit 
:ile çıkarılınış ise de harap olmuştur. 
İn anca zayiat yt&tur. . 

Bu yol üzerinde mevcut daha b~r çok 
köprüler vaırdı.r ki heps'i de yıkılmağa 
müheyya bir vaziyettedir. 

ma! 
1 

. 
Dunyalılann ağıc hakaret erıne 

uğramamak i9Uyorsan sozumu dm· 
lem 1 ın- Saygılırmı sunar, buru -
deU ellerini sikanm. 

tMSF.T 
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iyi bir zevç olan kadın 
nasıl anlaşılır? 

* -tr • 
Aşağıya yazdığımız 30 sualin 24 tanesine 
samimiyetle "hayır,, deyebilen kadınlar kendi 

kendilerine müspet cevap almış olurlar 

Londrada çıkan Sunday Oıronicle nız? 
aazctesi zevcelere hitaben biT makale 9 - Yazıhanesine veya. ışıne sık 
neşretmi~ ve onlara şu sözleri söy!e- sık telefon eder misiniz? 
mi~r: 1 O - Çocuklarınızı kocanızdan 

Şüphe yok ki her kadın evine sahip fazla sever misiniz? 
olmak, kocasını, yuvasını mesut kıl- 11 - Sigaralarını içer misiniz? 
mak ister bu bütün genç kızlann tabii 12 - Mektuplarını okur musu-
idealidir. nuz? 

Fakat bir çok kızlar evlendikten 13 - Kolacıya giderken ve kola"\ 
ıonra bir aib kadını için lazımgelen cıdan aeldikten sonra yakalarını 1ayar 
tesanüdü gösteremezler. Size şimdi mısınız? 
30 tane sual vereceğiz. Bu sualleri ev- • 14 - Çoraplarını örer, yamalar 
de kimse olmadığı zaman ve vicdanı- mısınız? 
nızla başbaşa kalarak okuyacak ve ke- 15 - Ev işlerile uğraşmaktan hoş· 
narına «evet» veya <<hayır» kelimele- lanır mısınız? 

rini yazacaksınız. 16 - Geceleri sokağa çıkmak iste-
Neticede «evetleri» ayrıca ve hayır- mediği zaman kafa tutar mısınız? 

ları da ayrıca cemedecek.siniz. Eğer en l 7 - Fanela giyip çıkarmasına, 
aşağı 24 tane «hayım diyebilmiş_seniz elbiselerinin rengini tayin etmesine 
iyi bir zevce olduğunuza kendiniz de karışır mısınız? 

kanaat getirebilirsiniz.... 18 - Geç kaldığı zamanlar nerede 
1 - Kocanız kahvaltınızı yatağı- vakit geçirdiğini sorar mısınız? 

oıza kadar getirmeli midir? 19 - Kocanızın dünyanın en iyi 
2 - Gündüz evin içinde gıyınır erkeği okluğuna kani misiniz? 

misiniz. Yoksa rop dö şambr ile mi do- 20 - Hergün öğleden sonra misa-
laşırsınız? firliklere giderek akşama kadar poker 

;3 - Kocanızın arka.daşlarile bir ve briç oynadıktan sonra koca,!!ıza 
mecliste bulunmaktan zevk.alır mıs1- yorgun olduğunuzdan bahseder ~i-
nız? niz? 

·4 - Yemekleri baştan eavma ida- 21 - Kocanızın uykusu olduğu 
re etmek için kendisine «faydalı ye- zaman baş ucunda elektrik yakarak 
meklerdir diyerek istediğiniz ve hazır- roman okur musunuz? 
Jadığınız $Ümmettedarik yemekleri mi 22 - Hastalıklarınızclan bahsccle-
verirsiniz? » rek, ve her dakika heyecanlandığınızı 

5 - Her gün sevdiği yemekleri ileri sürerek kocanızın arzularına sed 
kendi elinizle mi p~irirsiniz? çeker misiniz? 

6 - Evinize çok mi.safir aelmcsi- ~3 - Asabi misiniz,, sinir'lcrini'ze 
ai ister misiniz? hakim olamıyor musunuz, çabuk asa-

7 - Şapkalarınız, tuvaletiniz, el~ bllcşir misiniz? 
biseleriniz için çok para sarfeder m~i- 24 - Nezle olduğunuz zaman ko-
niz? canızın mendillerini kullanır mısınız? 

8 - Bahçede kocanızın eliyle dik- 25 - Köpeğinize, kedinize lüzu-
tiği gül fidanlarının çiçeklerini canını- mundan fazla şefkat gösterir misiniz? 
zın jstediği her zaman koparır mısınız. 2G - Siz mağazalardan alış verişe 
Yoksa onun ho~.ına gidiyor, yetiştir- gittiğiniz zaman kocanızın da size re· 
diği gülleri görsün diye bırakır mısı fakat etmesini '9'e paketlerinizi taşıma-

CÖNÜL. İSLERİ 
12 Yaşındayken 
Evlenen bir kız 
Çocuğu! 
İzmirli Güler imzasile bir mektup 

aldım. Neresini yazayım, neresine 
cevap vereyim, mütehayyiriın. Bu 
Okuyucumun ilk satırı şu: 

c- Ben 12 yaşımdanberi evliyim. 
9 yıldır evli hayatı yaşıyorum.» 

12 yaşında bir kız çocuktur, mad
di ve manevi varlığı teşekkül etme
miştir, eVlenemez. Mektupta bir ra
kam hatası olacağına hükmettim, fa
kat alt kısmında şimdi 21 yaşında 

oılduğu da yazılı olduğuna göre yan
lışlık yok. Şimdi isterseniz mektu
bun alt tarafını birlikte okuyalım, 
diyor ki: 

- Kara ka.cıh, kara gözlüyüm. 
Pembe beyaz bir tenim var, vücu
duma ne şişman denilebilir, ne de 

zayıf! güler yüzlüyüm. Erkeği eğ • 
lendirebilirim, akşamları birlikte 
içeriz de. Bununla beraber kocamla 
aramız iyi değil. 

Kendisi 33 yaşındadır. Tab'an fe· 
na bir adam değildir. Fakat eve gel
meden de içer, sarhO§ olur, rastgel
diğine çatar, kavga eder. Evde mü
temadiyen gürültü yapar. 
Ayrılmıya karar verdim. Fakat 

bir çocuğumuz var. Ne yapayım 
şimdi? 

* 12 yaşında evlenen kız, 12 yaşın
daki çocuğu zevce diye alan erkek, 
sonra medeni kanunun tatbik mev
kiine girmemiş olduğu zamanlarda 
yapılan bu i7.divaca muvafakat eden 
aile ... 

İşte bir içtimai facia ki, mevzuu 
gönül işlerinin hududuna sığmaz. 

Hadiseyi yaııınakla iktifa edece -
ğim. TEYZE 

Gökten para 
yağar mı? 

Amerikada bir köy halkı 
yerde bulduğu paralarla 

zengin olmuş 
Nevyork, birinci teşrin (Amerika -

daki hususi muhabirimizden) - Bu
ra gazeteleri gökten yağan banknotla -
rın masallarını anlatmaktadırlar. Her 
gün sütunlarına, bu yüzden zengin ol
muş bir kaç kişinin resmini koyarak, 
onlarla mülakatlar yapıyorlar. 

Evet sözlerimi Jatife zannetmeyin. 
Bütün bir köy halkı gökten yağdığını 
zannettikleri banknotları ceplerine in
dirmişler, çift çubu'k sahibi olmuşlar -
dır. Vak'a şu suretle cereyan etmiştir: 

Birleşik Amerika hükfunetlerin -
den Tenessi eyaletine çok şiddetli ve 
sürekli yağmurlar yağmış, dereler, ır
maklar coşmuş ve taşmıştı. Günlerce 
ve haftalarca sular çekilmemiş ve halk 
evlerinden dışarı çıkmamıştı. 

Sular çekildikten sonra tarlasına gi
den bir adam yol üzerinde küçük bir 
ağacın üzerine takılmış ve rüzgardan 
hafif hafif sallanan bir banknot gör -
müş. Tabii fevkalade sevinmiş ve doğ
ru ağaca gitmi§, evet yanlış görmemi§, 
orada durup duran kağıt beş dolarlık 
bir banknot imiş. Köylü parayı ora -
dan indirmiş, fakat kendi kendine: 

- Paralann buralara kadar uçması 
için, banlmotların tek olmaması la • 
zımdır, acaba zengin bir insan mı bo· 
ğuldu da cebindeki paralar ortalığa 

uçtu diye düşünmüş, etrafı aramış ve 
bir sürü paralar daha bulmuş, köylü 
birdenbire karşısına çıkan bu devlet 
kuşundan kuşkulanmış: 

- Acaba demiş, bunların hepsi sah
te mi? Ve doğru pastahaneye gitmiş ve 
oradaki ahbaplarından birine mesele
yi açmış, o da paraların sahte olma -
clıklarını, kullanabileceğini söyliye -

rek, kendisini devlet bankasına yolla -
mış, köylü bankaya korka korka git
miş: 

- Acaba beni sahtekar diye yaka
l~rlar mı diye endişeye düşmüş, fakat 
gışelerde her ibraz ettiği paranın mu
kabilini altın olarak ödemişler. 

Tabii vak'a Tenesside şüyu bulmuş, 
bütün halk gökten para yağıyor zan
nile harekete geçmişler ve ortalığı a -
raştırmışlar. Filhakika her arıyan zen
gin ()}acak kadar para bulmuş ve hep
ii de gidip paraları bankadan değiş -
tirrnişler. Her tarlaya çıkan elinde be
şer dolarlık paketlerle dönmüştür. 

Bir takım insanlar ellerinde kepçe
lerle deniz ve nehir kenarlarına gide
rek, para avlamağa kalkmışlardır. 

* Bu kadar gürültü koptuktan sonra 
Amerika hükümeti tabii bu vaztyete 
bigane kalamazdı. Derhal tahkikata 
başladı. Ve bankadan paraların serisi
ni istetti. Tahkikat şu neticeyi verdi. 
Senelerce evvel hükı'.inıet hususi bir 
tren ile büyük miktarda para yollu -
yormuş. Bunu haber alan haydutlar 
Tenessi eyaleti içinde treni durdill' -
muşlar ve paraları çalmışlar, fakat 
vak'anın akabinde hükılmet çalınan 
paraların seri ve numaralarını gazete
lerde ilan edince, haydutlar çaldıkları 
paraları ortaya çıkaramıyacaklarını 
anlamışlar ve orada bir yere gömmüş
ler ... Son yağan yağmurlar oralardaki 
toprakları kazıp ta götürünce paraaar 
açık.ta ve meydanda kalmış ve bu su
retle halkın eline geçmiş, çalınan pa -
ralar hükfımet tara-f ından da amorti e
dildiği cihetle, artık paraların kulla -
nılmasında bir mahzur görülınemis ol
duğundan köylülerin buldukları p·ara
lar kendilerine bırakilinış. Haydutla
rın yaptıkları soygunculuk yüzünden 
büyük bir servete konan halk yağ -
murların zararlarını çoktan telMi et -
mişlermiş. .............................................................. 
aını ister misiniz? 

27 - Siyasi meseleler üzerinde ko
canızla münakaşa eder misiniz? 

28 - Kocanızın ayakkaplarını bo
yar mısınız? 

29 - Mühim telakki ettiği bir şe
yi size anlatırken, canınızın tn~ı!Hığ1• 
nı ihsas eder misiniz? 

30 - Hastalandığı zaman baş.ka 
bir ~a4a otınm~kta ,bir mahzur .aör

. mt'.Z misiniz) 

---------

= ,=:;:ı __ ~ 

Birincitet~ 

Mektebe girmek ümidile 
• 

Kırşehirden Istanbula 
yaya gelen çocuk 

1 
ten doğan bu basit ikramı ıcar~ 
bile, iştahının gururuna galip g 
sinden utanıyoı:ıdu. Nitekim göılefl 
şalınaya başlayan çay fincanınıJl 
de, bir müddet düşündü, sonra, 
hayrete düşürecek kadar zekice b 
alle tahminimin isabetini isbat 
, - Sen benim söylediklerirni } 
, ca para alacak mısın ? 
1 -Tabii!. 

Piyanko kazanmış gibi geniş b 
,fes alarak güldü : 
ı - Bu çayın parası cebinden ç 

· · yacak öyleyse ! 

İmıail 
(Baştarafı l inci sayfada) 

nim boyumu aşıp, kazık kadar adam o
lacak, fakat hfila (A) harfini görse, 
desteği kırılm1ş ressam sehpası sanı -
yor. Mektep kelimesini duyunca, li • 
mcmsuz balıkyağı yutmuş gibi suratı
nı buruşturuyor. Altına otomobil çek
tiğim, peşine adam kattığım, çeplerine 
bol bol harçlık doldurduğum halde, 
haftanın en az dört gününde asıyor 

mektebi! Ne yapacağımı şaşırttı bana ... 
Çürıkü bu gidişle kundura boyacılığı 
bile yapamıyacak! 

Ben, işi şakaya boğarak muhatabımı 
avutmak için güldüm ve : 

- İyidir, dedim ... Öyle olduğu daha 
iyidir! Mektep bitirmeyenlerin neleri 
eksik ki? Senin velet hele arka kap1-
dan dipıornayı bir alsın, ötesi kolaydır. 

* Bana bu konuşmayı hatırlatan, dün
kü birkaç satır oldu. O gazetenin, e -
hemmiyetsiz bulduğu için, en küçük 
puntulu harflerle dizdirerek ilan say
falanna attığı bu satırlara göre, İsma
il adında bir çocuğumuz, şu anda bir 
karakol taşlığında yatıp kalkmaktay -
mış, ve !kendisini mektebe yerleştire -
cek bir hayır sahibinin yardımmı bek
lemekteymiş. 

Vakıa mektebe yerleşmek imkanını 
bulamıyan birçok çocuklar var. :B"akat 
onların çoğalışına alışmaya ve lfıkayıt 
kalmaya imkan yok. Bu itibarladır ki 
ben, çocukları esirgeme kurumuna it
haf olunacak bihnem ka~ yüzüncü ya
zımı yazmak üzere, karakol taşlığında 
ümit rüyası gören biçare İsmailin ma
cerasını dinlemek istedim. Beyoğluna 
çıkan tramvayın arka sahınlığında, a
dını veıınıediğim bildiğin çocuğile, fa
kir İsmaillerin seciyeleri ve talihleri 
arasındaki farkları düşünüyordum. A
rada ki tezat, kafamın içini biıt' istü -
hamlar ormanına çeviriyordu. Fakat, 
bir kazaya uğramak korkusu, o sorgu
ların cevaplarını araştırmama imkan 
bırakmadı... Çünkü... Tramvay mahut 
Şişıhane yokuşunu çıkıyorou! 

* 

Benim bu cümleyi de tasdik 
onun asil ve masum keyfini bii5 

,arttırdı. Ve tıpkı Hoca Nasrettin 
,rası anlatan bir büyük insan n 
sorduklarımın cevaplarını sıral9 
devam etti : 

- Okuma, yaömayı kendi }te 

öğrendim. Fakat bunu becerince 
,dar da epey tehlike atlattım. 

Merakla soı:ıdum : 
- Ne tehlikesi ? 

, - Dövülmek, kovulmak tehl~ 
1Ben, Ankaraya varınca, valiyi g·~ 
istemiştim. Fakat onun yanına çı 
mektebe girmek kadar zormuş. O 
muavinine gönderdi. Muavin rJ 
:yolladı. Maariften de elime bir J\ 

ra verip salıverdiler. 
Ben eskisi gibi karakolları yı~ 

ya başladım. Polislerin hizmetJetlııı 
görüyor, ve onlardan artan yeJ1l~4 
le gül gibi geçiniyordum. B~ 'P'r. 

larımda da, mektep kapılarına gid 
teneffüs saatlerinde talebeleri se" 
diyordum. Bir gün, paydos zaJ1l31 

kapının önünde iki çocuk kavga) 
tuştular. Bir tanesi ötekini adaJ11 
pataklıyordu. Ben ayırayım diye 
ya girdim. Güçlü kuvvetlisi öte!O 
cuğu bırakıp bana çattı. Ben de 
vurdum. Sonra da ayırdılar, fa~ 
kavga sayesinde, o dayak yiyen 
cukla ahbap oldum. Beni bir giiJl 
lice dershaneye sokmayı vadett 
gi.in sonra da istediğim oldu: me.I' 
hatta sınıfa girdim. Kimse farkın 
le varmadı. Ben de böylece bir 
det ders çaldım. 

Bir gün işi anlayıp beni :kapı 
ettiler ama, o zamana kadar ı,e 
harfleri filan epeyce öğrendim. 
da kendi kendime çalışıp okuyıı~ 
mayı ilerlettim. Şimdi o sınıfta 
hana alsalar, birinciliği alacağııı1 
kuruş bahse girerim. 

Bu masum iddia beni acı acı gıı 
müştü : 

- Pekala dedim, nereden btıl9 

sın 25 kuruşu ? 
O, ciddiyetini hiç bozmadaP c 

verdi : 
- Onlar beni imtihana sokrxııı)°' 

zı olsunlar, ben Kırşehire kadar ) 
gider, Osman amcamdan alıı ırı1 ı
Kırşehire yayan gidip geJ.J1le

1 
tıpkı bir komşu ziyareti ynpıp 0:1 
ğini söyler gibi bahsedişine l>B 1 
yaşından bile çocuk kaldığı nil 

biçare İsmailin gözleri ümitle P~ 
- Ben Kırşehirden Ankaraya kadar rr 

ve Ankaradan İstanbula kadar yaya - Gazeteye de yazdılar J1ll . ı; 
Belki eviatlığa kabul edecek b1

1
1
., 

geldim! Kırşehirde, aç, çıplak değil - ttJ "' 
kar da, ders hırsızlığından kur blr 

dim. Vakıa anam, babam yok. Babam «Ders hırsızlığı• diye bir t~ ~ r 
İstiklal harbinde şehit olmuş. Onun taammümü hayırlı bir yepyePı 

1 
e 

öcünü almak için anam da düşmana ·f gı 
icad eden küçük ve zeki kaşı • 

karşı gitmiş. O da geri gelmemiş. Ben 
ilave etti : _ 1 dl 

ikisini de hayal meyal hatırlıyorum. degı 

Ç··nk·· d··ro·· b ··zum·· mevsı· _ , - Bereket ki cezası çok .. 19r u u on o ume u u 1 Ç k k d k atıı• 
minde bastım. Fakat babamın Osman _ça mka~ın: ?dmço ay~ ~ 

d b. k da d o be . b. ben otege l anlıyım . ·ı aıı 
adın a ır ar a §1 var ı. nım ır . . . k .... k İSJl"laı ıc 
dediğimi iki etmedi. Liıkin onun işleri Dıkkat. ettım. uçuw u 50\11er~ 
d k .. r. g"d" ordu Ben hem yemeye ıdmanlı oldugun bBtıS 

e epeyce o u ı ıy · ' Ad b"" .. k b' 'f tterı 
kt b · d bilmek hem de ona daha cı eta, uyu ır marı e 

me e e gı e , .b. ·rt·h la k b rdu J 
fazla yük olmamak için, Kırşehirden gı ı ı ı ar a arıyo ~ınıe)e c• ~ 
kaçmaya mecbur kaldım. WOnun .. ayn~n muhafa::- tıarı ce~ ı f 

Daha on dört yaşındayken muhake- ,tıgım sozlerıle dolu gı stı911 
' " ı t• · k kl gelen · melerinde kırk yaşında namuskar bir yer eş ırır en a ıma . ğifll · ~ 

insan kemali gOOteren küçük İsmail, ;aya geçirmeden edem.ıyeC:rı ~iJ11~ 
aldırdığım pisküvileri çayına banıp , - . Acaba, mektep ısteicrirıderı 

1
, 1• 

Yerken göbektaşma uzanınış bir miiı;:- lsmaı11er, karakol kanapc aıdar ., 
, - T ınıvaC· 111"' teri gibi kızarıyor, hatta terliyordu. )ta barınacak yer bu a ~ • ~dıı 

Belliydi ki ·bir yabancının merhame- . • JIJ•CI ~ 



20 Biainc:iletiin -· -·-· 
IZMIRDEN RÔPORT AjLAR: 

İzmir sokaklarında bir 
kaç saatlık bir gezinti ... .. * _________ .., 

Vaktile mal almak için lzmire akın eden garbi 
Anadolu halkı şimdi lstanbula gidiyor. Bir tacir: 

" lzmirde artık ithalat taciri olmak sinek 

1 avlamak demektir ,, diyor 
L----==~-------~----

'&OJlt POSTA 
K 

Futbol antrenörü hakem 
meselesini ele aldı 

7 

- Balkan kupası -
Sofya kongresi 
çok müspet 

kararlar verdi 
Dün yapılan içtimada hakemlere nazari ve ameli dersler 
verilmesi kararlaşbrıldı. Hakemler sahada koşabilmek 
için antrenman yapacaklar. Antrenör, hakemlerin. 

kulüplere mensup olmalarını doğru bulmuyor 
Dün akşam saat 17 ,30 da lıtanbul gideceğim. 

Olimpiyadlardan sonra hu 
Spor Kurumunun 4 üncü Vakıf ha- Ben bizzat epen yapmıt bir ada- alan spor hareketlerinin 
nındaki dairesinde Hakemler Komite- mım, lngiliz profeeyonel takımlannıq müspet tesirleri olacak 
si toplanmıştır. Bu toplantıda yeni birinci sınıflarında oynadım. Kendi Y•z•n ı Ömer Bealm 
futbol antrenörü ile Kurum Başkanı tecrübelerime ietinaden eöyHyeyim ki, Balkan futbol 
Hamdi Emin Çap ve Hakem Komitesi bir hakem, oyuncular hatti seyirciler kupası için Sofya 
Reisi Sadi Karsan ve hakemlerimiz de üzerinde .kuvvetli .bir otorite teeiı ede- da yapılan top 
hazır bulunmuşlardır. bilmek için herhangi bir maçın irk on lantı nihaye-. llul 

içtimaı, Hamdi Emin Çap açarak dakikasında yorulmağı göze almalı, du. 
yeni gelen lnailiz Antrenörün hakem bir eporcu gibi hareketli ve canlı olma· · Bulgar federas. 
yetiştirme işiyle de mefiUl olacağını lıdır. yonu tarafmdan 
ve hakemlerin anform bir hale aelme- Bir hakemi teredcfüdc düşüren en ilerı sürülen w 
leriqi temin için haftada bir aün kon- mühim nokta oyuncuların ~i ka- zaman zaman i .. ı-
ıerana vermek auretile nazari, bir gün rak:terlerine ve halkın bağırmalarına kıtaa uğra,an 

fzmirden bir manzara d h . 1 • •- 1 k dı u_,_ "d Balkan kupası . .. b betondan e aa ada çalışmak ıuretile ame i or- 11.u a asması r. nB.11.em, ı are edece-
Kemerden izmire girerken sağda bir - Bır kaKç ay bo?ce u:~s~nra böy- mak üzere iki gün çaJıftırılacağını bil- ii maçın iyi bir apor hareketi olmasını maçları için ya-

mahalle var ki bin yıl önce de burası yapılmıştı. ısa ır zam dirdi. temin etmek vazifeaile mükellef oldu- pılan toplantıda Kongreye iştirak e· 
her halde başka türlü değildi. Ancak le oldu: . Bundan sonra sözü antrenör alarak iunu hiç unutmamalıdır. bu defa bır de bu den murahhasımıı 
eğilerek girilebilecek kapılar, iki el a· - Nıçın dedi ki: So eöz l k d izah lunduk. Ulvi Ziya 
yası kadar büyüklükte pencereler, ba- ?t?I n ° ara fUnu a etme- bu defa biz de bulunduk. 
sık tavanlı, çamur sıvalı, fakat beyaz Halb~ki. İşmet İnönü bulvarını gör· - Memlek.etiniule hakem adedinin ii 1üzumlu ~rüyorum k.i, ben bera- Balkan Futbol kupasının ılk turnu-
badanlı duvarlar, kiremit yerine te - diun. O da asfalttan yapılmıştı. ~e ara- çok olduğunu görüyorum. Bence bir ber çalı~cagım arkadaşları gerek an· vasına iştirak eden Türk Mılli tak n ı 
neke konulmuş olan damlar ve bunla- dan hiç olmazsa dort sene geçtıgı hal • memleket aporunun yükselmeıinde trendman -~~ gerek müeahabeler ıırac pek hazırlıklı olarak gitm d - ı ç n 
rın aralarındaki daracık, tozlu sokak- de sapasağlamdır. hakemlerin büyük rolleri van:lır. iyi aın a tellll.lt ederaem, bunları aaia ta· Bulgarlara mağlup olmuş, Yu o:.l. \ 1::ı-
larda yalmayak, başrkabak çocuklar... * bir hakem bir oyunun teknik inkişafı- hıa'larına matuf saymasınlar, ben on· ra da galip gelmişti. 

Otobüs geçerken onun önünden ko- Yoaların sağında, solunda yeni yeni O tarihten sonra na:~;ıl bu h \ e lı 
şacak gibi bir tavır takınıyorlar, yolcu- kı1 ...... ,~ evler ve mağazaların arsala • de bırdenbire o oyunlardan kenclım -

yı U•il>J • ,~ 1 b" 
lara dil çıkanyor, bağırıyorlar. rını görüyorum. lzmirin pı~n ı ır :u- zi uzak tul1.uk bilmiyorum Y ln z bu * rette imarı işinin durmadıg~ muhak • oyunlardan rkincisine iştırn tn d 

kaktır. Fakat altı yıldanberı memle • ğımiz 1çin Bnlkan kupası kon r ı bı 
Kemerde demiryolunun geçtiği yer

d.~n Kızılçu1ılu deresi üstündeki köp
ruye kadar olan yol vaktile asfalt ola
r~ ~apı~ıştı. Bir sel onu yerinden 
soktu. Bır buçuk sene önce d.. lt"l -
mit:<+" F uze ı 

"i'1• akat bugün gene çukurlar ve 
~ndeklerle dolu 

Oku . . .. 
asfalt ~~z . .ı:~upada yeni yapıl n 

~ ann omürleri en az otuz y 1-
rnıs. Brnde niçin bö" l ., ye ... 

* Pe~alcılardan geçiyorwn. 19 30 
senesıne kada İ . 
ilerle .r zmırde devam eden 

me devrınde burası baştan basa 
~~P~eni b~larla dolmuştu. Yüksek ve 
fatYük magazalar tıklım tıklım mani -
t ~ra eşyası, ve te7.gah ba~ları , mü. -
erılerk d<>ılu olurdu. 

Saat dokuz. .. Arnavut kaldırımile dö 
Şmuniş olan büyük meydan ve geniş 
caddeler bomboş ... Kendi kendime: 

- Bu büyük mağazalar niçin kapa
lı? 

Diyorum. 
Eskiden bunlar sabahın saat seki -

zinde açılmış olurlardı. 
Yaklaşınca sorgumun cevabını ka

palı )tepenklerin üstünde buldum. Yir
mi otuz taneden iki üç tanesi rni.istes
na olmak üzere hepsinde (kiralık) J0 v
hası vardı. 

Tüccardan bir tanıdığa sor(ium Ba
na anlattı: 

- İzmirde artık toptan ıthalat ta . 
cmi olmak, sinek avlamak demektır. 
Çünkü kontenjan verilmiyor. İstan -
bulda bir hafta içinde bir tüccarm a -
labildiği kontenjanı alabilmek içın bu
rada kırk gün beklanek gerek ... Ka -
palı mağazalar iflas etmediler. Fakat 
büyük zararlarla İstanbula veya mem
leket dışarısına gittiler. 

Demek ki vaktile mal almak için iz • 
mire akın eden Garbi Anadolu halkı, 
Şimdi İstanbula gidiyor. İlhatat ve ih
racat muamelesi aşağı yukarı -yarı ya
rıya olduğu için İzmirin iş ha atının 
ve alış verişinin yüzde elli azaldığını 
kabul etmek rnümkundür. 

* Kantar karakolunun önünden Gazi 
bulvaırma doğru gidiyordu Bu ku • 
rak ve açık havada bir bataklığa rast
ladık. Yolun iki tarafındaki kaldırımın 
kupkuru olmasına rağmen ortasında 
simsiyah, yapışkan bir -çamur var ve 
bu çamur üç dört yüz metre karla sü
rüyor. 

- Bu ne hal bQyle? 
Diye arkadaşıma sordum. 
Anlattı: 

kette devam eden yaman buh.ra~ bu üç bin dolar kadar bn ceza ça p . 
işi 

0 
kadar yavaş yürütüyor kı, ınsan Müsabakalara iştira ketm m u-

'J ürüdüğünden şüphe edecek oluyor. retı kat'iyede kararı veren futbol fcd -
Nitekim Gazi bulvarından geçerken rasyonu bu parayı da verm m k 

dıkkatle bakıyorum. Şehrin en güzel retıle büSbutün bu işi olan 
\ e bü) iık caddesinm ikı tarafı yüzde 
altmış harabelerle, boş arsalarla dolu
iiluı ve yapılmıs olan bınalar altı yıl 
önce) e aittir. 

* Birdenbiıe Iımandakı vapurlar ve 
cı\ ardaki fabrıkalar acı acı düdük çal

maga başladılar. 
- Bir şenlik mı var acaba? 
Dedim. 
Fakat yollaırdaki insanlar knçışmıya 

ba..,,amışlarfdı. Hepsi de bütün hız • 
laı ıle saçak altlarına, ağaç gölgelerı • 
ne kaçı) orlardı. 

Korktum. 
Ben de hemen bır kapı a alır,rma kO!?

tum ve oradakilerden bırine sordum: 

Diinkü içtima dan bir sahne 

nı başlı başına temin edebilir. Bu dün- ların şahıslarında hakemlik mNleğini 
yanın her tarafında muhakkak böyle- tenkit edeceğim. 
dir. Burada zannıma göre bütün ha-

Bu noktai nazardan bakılırea ha- kemler birer kılübe mensupturlar. Hal
kemliğin çok mii'him bir iş okluğu an- buki, lngilterede bu adet yoktur. Ora
laşılır. Anform olmıyan oyuncular bir da hakemler tamamen bi raftır. Bu 
takım için ne kadar zararlı ise (an- sözlerimden, Türk hakemlerinin bita· 

form) olmayan hakemler de maçlar ve raflıklarından ve spor terbiyelerinden 
- Ne olu)or? 
_ Tayyare hücumuna karşı dene • maçları yapan takımların oyunları i- şüphe ediyorum manası çıkma~ın. 

me var. çin 0 kadar zararlıdır. Ben bütün ar~ada,ların s~r t~r~ıyc-
İzmir valisi ansızın polis noktaları - lngilterede hakemler muhakkak lerine ve şahsı karakterlerıne ıtımad 

na ve başka yerlere telefon etmiş: haftada iki defa antrenman yaparlar. ediyorum. 
- Şehre tayyareler hücum ediyor - Hepiniz bilirsinız ki bugün artık fut Binaenaleyh şimdilik yapılacak ılk 

lar. Halka haber verılsin ve herkes bir bol tamamen bir sür'at oyunu olmus- iş hakem arkadaşları anform bir hale 
tarafa sığınsın!.. tur. Bu bakımdan sür'atlı oyunları ta- getirmekten ıbarettir. Bunun için de 
Demiş. _ L ı k h k · d f l hep beraber r-alışacag· ız. 
Halk ansızın \eıHen bu emrı büvuk kip edoui ece a emın e an orm o - ~ 

ıaz ınd Antrenöriin sözlerinden sonra ça· 
bir dikkat ve ılgı ıle hemen yapıyor. ması 1 ır. d b k 
Hoşuma gittı amma Allah sahı ınclc>n Ben Almanya a ır ço oyunlarda hşma saatleri tcııbit edildi. Hakemler, 
koru un.. bir çok hakemler gördüm ki oyunları nazari konferanslar için gelecek pa-* sahanın yan çizgilerinden iadere edi- zartesi günü saat 6 da toplanacaklar· 

İ:unırin Koıdonboyu Türkiyede eşi yorlar. Bu, bir hakem ve hakemin ve- dır. Önümüzdeki }M'rşembeden itiba
olmıyan çok güzc1 bir rıhtımdıı ve bu- receği kararlar üzerınde daima menfi ren de saha idmanlarına ba8lanacak-
rada çok güzel evler, binalar ve mcr- tt'..sirler yapmıştır. tır. 
mcr cepheli villalaı- 'ardır. Geçen Jl ı - Halbuki lngilterede bir hakem ~ ilk saha idmanı 2'2110 !);3(1 pcr-
la kadar burası bozuk taslarla dösen- yun •n içine gir~ı. gerek sür.ati ve ge- şembe günü saat 15 de Taksim stad
mış, berbat bit ) oldu. Hele kaldı~ım- rek çevikli~i buna mim olmadığından yomunda yapılacaktır. 
lnrı pek dardı \ e ~ek bli) üklii- · · - verdıği kararlar da o kadar isabetlidir. Bu idman, koşmak, İp atlamak, ve 
deki bodur atların çektiği köhne tıam- Ya~i demek ıstiyorum ki, bir ha- beden terbiyesinden ibarettir. 
vaylar lfıngıı lungur işlerdi. kem bir ml\Çl hem öldürebilir, hem de Havalar bozuk olduğu ve hakeın-

Bugiin burası ideal bir yol haline b 
gelmiştir. Yirmi beş metıe gcn~sli~in- zevk'li ve •ürü~leyici İr spor harf-keti !erin mc guliyetleri bu saatte toplan-
dekı yol Bandırma taşile dösenmıs kal- haline getirebilir. tnalarına mani bulunduğu takdirde bu 
dırınılar geı "slctılmiş \e yenile.;ıın ş. Ben buraya Tiirkiye futbol sevıye- idmanlar, yn Galatas rav. yahut ta 
Kaldırım kennrlaı ına palmi) eleı dı • sini yükseltmek ıçin çağrılmı\I bulunu- HPvoğlu Halkevi salonhmnda gene 
kilmiş ve hepsi de tutmuş. Bunlar bü _ yorum. Bu işimi eğer basarabilirsem persembc giinleri snat (; da yapılac. k
yiidükten sonra İwıirin Kordonboyu aldığım iyi ııeticele~i muhakkak. ki si Itır. 
muhakkak ki (Nis) in meşhur kordo • ıe, Türk hakemlerıne emanet ederek K. Tahir 
nundan daha gi.izel olacaktır. c::::: 

* Yırmi beş otuz metre genişlı .. ndl"ki 
hır caddcyı bir yıldan az bir zamanda 
miikemmel bir hale koyan enerji her 
halde tal«iire layiıktıf. Ay.ııi enerjiyi 
dört beŞ ay 1Ç~e bir harabe ortasn1 -
da fuar gibı rnuiumvtie'l bir eser rr#eb1· mu tur. 



8 Sayfa 

(B rası..... h stanesi. Dün bir ihtiyar adam getirdiler, 
başından yara ıdır. Vaziyeti tehlikelidir, haber veriyoruz) 

dediler. Ve müddeiumumilik derhal harekete geçti 
Ene ı<:i gün müddeiumumiliğe şöy

le bir ihbar yapılmıştır: 
- Burası .... hastanesi. Dün bu

raya Kamil isminde ağır ynralı bir a
d::ım getirdiler. Nasıl yaralandığını bıl 
mi) oruz. Fakat vaziyeti vahimdir. Öl
mesi ihtimali de mevcuttur. İhbarı key 
fiyet ediyoruz. 

Müddeiumumilik bu haber üzerine 
derhal harekete geçmiş, lbir taraftan 
da tabibi adli Enveri hastaneye gön -

yin> diye komşuluk vazifes'ni icra et
mek istemıştir. Rızanın ağabeysi Mu
hittin Kamilin bu müdahalesine sinir
lenerek bastonla kafasına vurmuştur. 
Başı yarılnn Kamil de derhal polise 
müracaat etmiş, iik tedavisini yaptır
mıştır. Yara bidayette ehemmiyetsiz 
görülmüştür. 

Suçlu ve Kamil derhal mfŞhut suç
lar müddeiumumiliğine sevkolunmu.ş
lardı.r. Fakat suçlu hareketini inkar et
tiğinden ve vakanın şahidi de olmadı-

. . . _ .. ğından ademi takip kararı verilmiştir. 
Etrafındakilennın anlatt:ıgına gore Birkaç gün sonra Kamilin vaziyeti fe-

dermiş tir. 

Kamrnn ai,'lrCa yaralanarak hastaneye . l k a· · imdiki' · att - h _ . . . ,. . . .na aşmış, en ısı ş y ıgı as-
du.şmesının ~ebebı şu hadısedı:: .. taneye yatırılmıştır. Haddi zatında e-

Bundan_ bır hafta ~vvel Sutluce,!e .hemmiyetsiz görünen yara bir esfeks, 
Mahmutaga mahallesınde oturan bır septisemi alameti göstermeğe başla -
adını kayin valdesile kavga etmiş, bu .mış, hastanın ateşi kırkl bulmuştur. 
kay yı duyan komşuları mütekait rne Bunun üzerine hastane müddeiumumi
murlardan 70 yaşında Kamil de kav- liğe Kamilin vaziyetinin fenal~tığını 
gayı yatıştırmak maksadile komşusu - bildirmiştir. Müddeiumumilik talık.ika 
nun yanına gitmiş, «etmeyin, eyleme- ta devam etmektedir. 

"• _ .. ...__ ..... _,,,. ........ ___ 
Ekmekçi Aziz 

Fikriyeyi niçin 
sokak ortasında 
bıçaklamış? 

Dün Ağır cezada Fikriye isminde ,kaybettim, vurdUm. 
bir kadını Şehremininde 9 yerinden - Bu kadını evvelde.n tanır mısın? 
yaralıyan ekmekçi Azizin mevkufen , - Ev:et tanırım. Bana muğberclir. 
muhakemesine başlanmıştır. Şahsi da- ,Bu itibarla da her rastgeldiğ'i yerde ha
vacı mevkiini işgal eden Fikriye da - ,karet etmektedir. 
vasmı şöyle anlattı: Şahit Yakup ve Habip dinlendi. Bcr 

- 6 Ağustos akşamı arkadaşım Şük- berde tıraş oldukları sırada bir kadı
dye ile beraber Topkapıdan geliyor - ,nın feryat ederek içeriye girdiğini, ar
duk. Bu adam yanımıza sokuldu. Veba ,kasından uzun boylu bir adamın takip 
na bazı uygunsuz tekliflerde bulundu. ,ettiğini ve içerde onu bıçaklamağa de
K'fındisine yüz vermedim.. Tersledim. vam ettiğini söylediler. şahit polis me 
Buna kızarak kımıldama, dur diye ,rnuru Kamil, derhal kadını Ceı:rahpa
haykırdı. Ve üzerime bıçakla hücwn ~ ha.stuıesine sevkettiklerini, ve bir 
etti. Kendimi can havlile korku ile ber dükkan.da kan içinde olduğunu söyle -
ber dükkfuuna attım. Arkamdan gel- fli. 
di Beni orada her yerimden bıçakla- , Hakiın şahitlere : 
dı. - Niçin vurduğunu biliyor musu -

- EV\·elden bu adamı tanır mısınız? ,nuz? diye sıordu. 
- Hayır. Şahitlerden hi~ birit yaralamanın se 
Hak:inı suçluya sordu. Aziz hadiseyi ,bebini bilemediler. 

şöyle anlattı: Suçlu, Fikriyenin kendisine haka -
- Bu kadını eskiden tallın'J.nı Söyle- ret ettiğini ve kendisile eSkidenberi ta

dikleri yalandır. Ben nişanlı bir erke- ,nışmakta olduğunu isbat için bazı şa
ğim. Kendisine hiç birşey: teklif etme- hitler ikame etti Bunların celbi için 
diın. Bana yokla hakaret etti, kendimi muhakeme başka güne bırakıldı. 
= 

ONS&<i€ C C-
yazanı Muazzez Ta hain Berkand 

Aşağıda piyano susmuş, bii kaç sa
at evvel ay ışığı altında yanan ağaçlar 
koyulaşmış, lkarnrmağa baş1amıştı. 

Genç kız kırık bir oyuncak gibi a· 
ya.k üstünde salliınarak yerinden kaile· 
cı. 

- On sene sonra mı cesaretini 
kaybedecekSin Mualla? B°ciy1.e sinirli 
kadınlar gibi eskiyi düşünerek ağla -
maktan utarunıyor musun) Ne ayıp, 
ne ayıp 1 Haydi git uyu bakayım 1 Ha
yata karşı vazifelerin ol1duğunu unu· 
tuyor musun yoksa? 

Bunu söylerken bir etile de yana -
ğından gizli gjzli akan bir tek yafı par· 
mağının ucile alelacele silivenni~i. 

- Bay ve bayan İhsan Berkmen, 
Bay Sadi Berkmen, Bayan Naime 
Kunter, Mösyö Con~, Mis Nelli. Is -
met, Bayan Nihal ... 

- A .. İsmet mi gelmiş? Ne zaman· 
dır göründüğü yoktu hain çocuğun. 
Başka kim va.r? 

- Başka .. başka... Dur bakayım 
daha kim vardı? Hal Bay Feri dun 
Demirel. 

Bedianın bu son iami yava' sesle 
söylediğini duyunca Mualla kendi 
kendisine gülümsedi. 

- F cridun Demirdle Bedia ara -
sında bir şeyler var amma dur balca -
hm. 

SON POSTA 

• 
(ittihat ve Terakkide on sene) muharriri, yazıları 

• 
tenkit eden eski bir lttihatczga cevap veriyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) pek çoJ...-tanberi yazmasını düşunmek-ı aflarile bir:ikte gören ve onun f 

nıyorum. Y a.z.ılarmu.ı memnuniyet- te olduğum ve fakat yazınağa vakit bu- de tahlil ve tenl'it yapmakl<l ....1-

le okumağa bcqlaml§sam da 17/10/ lamadığım . eylerden ıbarettır. Bence ve Terakkınin ruhunu ~ad dec-" 
936 tarihindeki yazınız canımı sık- ittihat ve Terakkıyi sevmek, onu ta-ı duklar.ru zann d nler, senelere 
tı. Eğer bir ittihatçı eliyle yazacak- rihteki haıkıki çehresile göstermeği em- yana ya m lar ve hep 

sanız bu çok kıymetli tarihi yazı- reel r . Onun hakiki çehresı \:e bu çehre ça.!,lvmı.ı. r. B nım o)l) 
ile oynadığı tarıhi ro ı.i, ne s· ı. ne de lerımın aı asında bır de bu v 

nızı, eğer bir bafka çehre ile yaz- beni, İttihatçı olarak, mahcup bırak'1· siz d bu husu >ta beni te t ·ç 
mağa kalkı§ıyorsanız, daha iyi yaz- cak bir çehre demek değıldır. Bu - en taze vesıka ı v rmiş o dunu 
mayınız. Benim anladığım ve gör- nun için, birkaç senedenberi daha zi- Sızd n ricam· H ivatımdakı 
düğüm ittihat ve Terakki bu mem- yade bir roman mevzuu haline getiril- emniyet ve yazdıklarımı so w u 
lekele çok hizmet elmiftir. Mithat miş olan bu mesele hakkında bildıkle- ·a takip ediniz. Göreceksiniz k1 

Şükrünün yaptığı gibi ben de bu - rimi, düşündüklerimi yazarak gelecek- ve Terakkiyi, sizin gibi ben de 
gün gazeteyi elimden fırlattım. lere canlı bir tarih hikayesi bırakmayı Fakat ben onu bir tarikat olarak 
(Son Posta - Mithat Şükrü tef ri- 1 çok zamandan beri arzu ediyordum. tar'1hteki bizi iyiliğ.e doğru gô't~ 
kamız hakkında · mütaleaamı söy- 1 Son Postanın teşviki beni harekete ge- tekamülün yolun olarak sevdiın 
lerken §İmdiye kadar yazılan yazı- ti~i. Hepsi bundan ibarel 'Muhittin 
lan beğenmeyip romanlaımı~ itti- !sterdim ki yazdıklarımın hangısinin 
hat T kk. t' f "k ı ı· d sizi gücendirmiş olduğunu bana tasrih ve era ı e n a arını e ın en ed . . Ev 

00
. 

1 
d 

esınız. ger y e yapsay ıruz, o 
attığını ıöylemi-§ti.) Hürmetler .. Siz noktadaki mütaleamzı görür, eğer bir 
Je beni tanırsınız. 

17 /l0/936 hata yapt.ım&ı tashihine çalışırdım; ya-
hut:, siz bir noktayı yanlış anlamış ise

Çok namuslu bir ittihatçı niz size onu daha iyi anlatırdım. Bu -
imza okunamamııtır mın için sizden rica ederim: Yazıları-

Sizi teşhis edememekle beraber pek mı dikkatle okuyup hata ettiğim veya 
güzel görüyorum ki siz, İttihat ve Te- hata ettiğimi zannettiğiniz yerler gö -
rakki ıçinde pek çok bulunan halis yü- rürseniz, lUtfen bana bunları bildin -
rekli ve temiz insanlardan birisisiniz. niz. O zaman hep beraber tarıhe yar
Ben çok iyi bilirim, eğer İttihat ve Te- dun etmiş oluruz. Bunu sade sızden 
rakki bu memleketin tarihinde müsbet değil, sizin verdiğiniz vesile ile, büıiın 
birkaç şey yapmaya muvaffak olmuş, okuyucularımdan rica ederim. Yanlış 
çürümüş bir İmparatorluğun içinden düşündüğümü veya yanlış bildiğimi 
yeni bir Türk varlığı yaratmak için görenler olursa bunu bana hatırlatsm
mücadeleye devam ed.enlerin eline sağ lar. o zaman tarih daha kolay aydın
lam ve temiz birkaç manevi kuvvet ha- !atılmış olur. 
zırlayabilm~ bunu hep sizin gibi, İttihat ve Terakki, cihan harbi mü
sizler gibi, İttihat ve Terakkiye bir ne- tarekesinin imzalandığı günden itiba
Vİ tarikat aşkı ile bağla~ halis yü- ren tarihe geçmiş bir ölüdür. Bu ölü
rekliler sayesinde yapabilmiştir. Eğer nün tarihe mal olan nfışı şimdiye ka
fttihat ~ Terakki içinde sizin gibile- dar ekseriya :romancılara gıda oldu. 
rin adedi çok olmasaydı, Abdülharni- Ben bunun yerine bu ölüyü yakından 
din İtihat ve Terakkiye devrettiği Os- tanıyan ve bu memleket içinde düşü
m.anlı cemiyeti içinden, az zaman zar- nerek yaşamış olan bir Türk sıfatile 
fında, yüreği vat~n aşkı ve milliyet onun hakkında bildiklerimi ve düşün
sevdası ile yanan bir nesil çıkamazdı. düklerimi yazmak istedim. 
Bilirim ki, içeroen her nevi nefsani ili- Ayni zamanda size bir de teşekkür 
tirasların, dışardan da türlü türlü siya- borcum var; çünkü siz bana güzel bir 
si gayelerin harekete getirdiği renga - vesika ~roiniz; bunu izah edeyim: 
re.nlk bir muhalefet hücumu karşı:Hn- Yazdıklarımı takip ederken görecek
da İttihat ve Terakki on sene mütema- siniz ki ben İ'ttihat ve Terakkiyi, için
diyen tutunup çalışabilmişse buna an- de her türlü his ve fikir hareketi çal
cak sizin gibiler sayesinde muvaffak ol kalanan bir vatanperverlik hareketi o
muştur. Bunun için ben sizin hislerinizi la:rak anlanm. Mektubunuz bana gös
çok iyi anlarım ve diğer yazılarımda terdi ki İttihatçılar arasında, İttihat 
sizi gücendirecek bir nokta geçmişse ve Terakkiyi, sizin gibi bir mürit aşki
bundan dolayı da müteessif olurum. le seven ~ ona toz konduracak en kii-

Buna mukabil sizi temin ederim ki çük biır kelimeden bile, bugün hfila, 
İttihat ve Terakki hakkındaki yazdık- müteessir olan insanlarla, benim gibi, 
larım, ancak, tarihe yardım arzusile, İttihat ve Terakkiyi kuvvetleri ve za-

yordu. 
- Akrabalık bir tarafa, fa.kat Mu

aITayı unutur muyum hiç? Sahi sana 
ne oldu kardeşim? Beyaz bir ICamelya 
gibi solgunsun. Fakat bu solgunluk ta 
sana yaraşmamış değil. 

Genç kız güldü. 
- İşte günlerle böyle gor:unmez • 

9ln, sonra cfa ge\tezeliğe başlarsın. 
Bana kompliman yapmıyacağına dair 
olan y.eminin ne oldu~ 

- Vali:it vak.it o yemini unutmak 
istiyorum güzel kuzinim. 

- O halde dostluğumuzun mate -
mini tutalun. 

- Hayır, hayır, her şeye razıyım, 
fakat senelerdenberi alışkın olduğum 
aenin sıcak dostluğunu kaybedeceği -
mi bana söyleme... Dünyanın sefale
tinden usandığım zaman ben nerede 
dinlenirim sonra? Başka dostum, ak
rabam var mı benim) 

- Sen de benim bir kadın oMu -
ğumıı unut öyle ise .. Bana bir erkek 
arkadaş gibi bakacağına aöz ver 1 

- Emrediyorum: Bu sabah benim 
yanımdan ayrılmıyacaksın 1 

İsmet anlıyan göz1erle genç kıza ba
kıyordu. 

- Ondan gene mi kaçıyorsun) 
- O bugünler beni iene çok yor-

mağa bafladı. 
Aralarında SadKlcn konuşurken 

({O)) demeyi adet eclinmiflcrdi. 
- Sen ne yapıyorsun~ 
- Her vakitki gibi uzaklaşıyorum, 

onu dinlemiyorum. 
- ZavaJlı adam f 
- Hayır 19met, zavanı adam de -

me ... Ben ona hiç bir ümit vermedim 
ki .. . 

- Evet amma, o senin güzelliğinin 
ağına takılmış .. Seni seviyor. 

- Yanlış 9Öyleme 1 «Seviyor» de -
ğil, «isti yom... Bu iki kelime arasın· 
daki farkı ölçmüyor gibi.in. 

- Sen de bu iki kelimeyi birbirin· 
den fazla ayırıyorsun. 

Erzurum mods 
Bir şehir 
Olmak yolun 
Erzurum, (Hususi) - Üçüncii 

mi müfettişliğin merkezi olan 
rumda yeni ve büyük bir bay 
faaliyeti başlamak üzeredir. 11 
müfettiş Tahsin Uzer'in bizzat 
olduğu ve geceli gündüzlü bir Ç • 

ile hazırladığı bayındırlık projesl 
mamlarunış, Erzurum.da kurula 
ni ve modem şehrin bütün yoll811t 
deleri, bina.lan tesbit edilmiştir. 

İlk partide yapılacak on iki bini 
!ardır: 

1 - Umumt müfettişlik dairesİr,,, 
Kolordu dairesi. 3 - P. T. T. D'" Jf 
4 - Jandarma komutanlığı ve~ 
tişliği dairesi. 5 - Büyük ilkı11~ 
6 - Halkevi. 7 - Müfettişlik k:-.1 
8 - Kolordu konağı. 9 - Müst~ 
mevki kumandanlığı konağı, 1 O ..,.,. 
dern bir otel. 1 1-12 adet memur ve 
bay villası. 12 - İnhisarlar BaŞrtl 
lüğü. eıt 

Y enişehrin yolları ve bahçel 
tanzimi için de fevkalade olara~ 
bin liralık bir tahsisat verilmiştit. 

Bundan başka Erzurum istasyoJI 
hallesi, Devlet Demiryolları ida~ 
rafından 26 ıncı inşaat grupuna ~ 
tırılacaktır. Mahallenin ilkbahard• 
melleri atılmış olacaktır. 

Öteden beri kıymetli ve yükse'J J 
idarecimiz olduğu bilinen umumi J 
:futtiş Tahsin Uzer bir taraftan d~ 
takbel icraahrun planlarını ya~ -
meşguldür, sırası geldikçe tatbık• J 
nulan v-e konulacak olanlardan 
ayrı bahsedeceğim. 

- Gözlerinizin etrafını mor b~ 
ka bağlamış ... Bir şeye mi sıkıl<P"j 

Mualla, Sadinin böyle yakınl~ 
gözlerinin içinden benliğini dc111l, 
hiç sevmezdi. Onun, sözlerine giıli~ 
mana vererek sorduğu bu sualler. ~· 
kızın ruhunda büyük bir isyan "'',, 
rur fırtınası tutuştur~u. Onun: ~ 
şeye mi sakıldınız} » diye sor~ 
«Hala mı bu sefalete tahamınü2 
ceksiniz} Bana koşmak için d8h' 
bekliyorsunuz)» demek isıted!J 
pekala anlıyordu. Bunun için ~ 
gözlerinin içine dimdik bakar.k 
vap verdi: ,İ: 

- Sıkıldığım bir şey yok... G 
ci bir başağnıı. J 

ismet MuatlAya doğru cği1er~...-
du: .. il) 

- Daha bir .İf bulamadın de:..--
.- Hayır, pek bulacağa da j 

mı yorum. t" 
ismetin vakitsiz aorduğu b~0 f'. 

genç kızın canını sık.mıftı. Sa~ ' 
nında bu meselenin mevzuu 

* - Mualla!.. Teyzet.. Hu huf Bu 
ne uykusu böyle? .. Hava ısınmağa 
başladı. Yoksa bugün tenis oynamıya· 
cak. mısın? 

M llfı pancurların arasından bak
tı. Bol pleli yeşil eteği, ayıni renkte 
ko uz yün bluzu, eaçlarına bağladığı 
geniş yeşil kordelasile Bedia ne ka -
dar genç ve şirindi. 

- BiT er.kek ark.adaş gibi değil, bu
Muatla ağaçlıklar arasında gorun • nu istemem Muallacığım ... Senin aaç

düğü vakit şen bir grup kendisini gü- lannın telinden ayağının ucuna kadar 
lerek karşıladı. bir kadın. tam anlamda bir kadın ol -

- Pek geç kaldınız bugün bayan? duğunu nasıl unuturum} Fakat seni 
İsmet raketini sal\ıyarak yaklaş • tam manasile ve sadece bit. iost gibi 

- Belki de hakkın var ismet.. bel
ki de senin ve senin gibi dü\ıüneın bu· 
günkü neslin hakkı var. Fakat ..• 

thsanla karıaı yanlarına yak1aştık
ları için sustular ve hemen tenia ma
çı başladı. 

- Pleyl 

masını istemezdi. ~ 
Nitekim, Sadi bunu fıreat • 

rek lemete yakla~mıştı. ~ 
O b .. ·· t'"1ü ··mürclefl t - n u u uzun w o _41 

· · in r,.,, .. , 
taracak bir karar vermesı ıç . ,a'I'" 
diniz İsmeti Siz onun ka~~~~ı ~ 
sınız, belki de sizin sözünuzu il_, 

- Simdi geliyorum Bedia. Bahçe
de kimler var? 

- Kimler yok kirnleı ... Bugün bü· 
vük m çımız var biliyorsun y,al 

- Haydi küçük şeytan, aöylesene ... 

mt~ı. göreceğime yemin ediyorum. 
- Bu sabah hafif bir başağrısile u· - Bunu hemen isbat etmeni isti· 

yandım. GaHba maçı seyretmekten yeceğim. 
başka bir işe yaramıyacağım. Sen kaç ismet, kumandanın karşısında selam 
günaür nerede idin bakayım? Yoksa veren bir asker gibi ayaklarını birbi • 
dünyada bir akraban okluğunu ve bu rine vurarak vaziyet aldı: 

- Redi l 

Tenisten sonra Mualla ile ismet bir 
ağaca dayanmıf tatlı tath konuşarak 
çaylarını içerlerken Sadi yavaf adım· 
larla yanlarına yaklaştı. 

kızcağızın senden başka kimsesi ol - - Emrediniz! 
madığını unuttun mu} Muaf.lıa da en cickli tavrını takin 

- Bugün oyununuz pek gevşek.ti 
• bayan.. hasta mıeınız} 

İsmet dost i<)zlcrle Muallaya bakı - mıştı. · - Evot, !_>lraa batmı ağrıyor. 

1.. rııf\lı dit 
Mualla bu saçma ve uz~ u1(lll· P"' 

lerle kamçılanmış gibi dosr. ,).~ 
şey eöyliyecek, Sadiyi tahkir tet"i 

. 1 .. "'ze geı .... _~ 
ve bır daha onun a yuzyu e~. 
yecek kadar kesici bir ce-va~ ,, ~~ 

. d b. · · lerıne ti; fakat bır en ıre sınır 

oldu ve: 



• 
20 Birincit~rin· 

S O N POST1' Sayfa 1 

rifi~~~KiD~ONS~N~[-~_~~·~P-~_~_t~_i_ınlı_·k_•_~_~ 
Çeviren: İsmet Hulôsi İMSET 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birpn 

PASLANMAZ 
Hasan Tıraı Bıçaiı 

Çeliğin en serti olduğundan çok 
kolaylıkla ve tatlılıkla bir dakika
da tıraş eder. Dünyanın en kuvvetli 
ve hassas mikroskop filetile müker
rer surette tetkik olunduktan sonra 
piyasaya çıkarılmıştır. Ne frans!z -
lar, ne İngilizler, ne de Amerikalı
lar, ne de bütün dünya aynını yapa
maz. Alameti farikası ile ihtira be
ratı vardır. 

Paslanmaz Hasan tıraş bıçağı ra -
kiplerini şaşırtmış ve her tırq bıça
ğı fabrikası paslanmaz yapmak iste
miştir. Fakat bu iş kolay olmadığın
dan hiçbil' fabrika muvaffak olama
mıştır. Yalnız Almanyada Fazan ve 
Türkiyede yalnız Hasan tıraş bıça
ğı muvaffak olabilmiştir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız; israr e
diniz. Hasan deposu: Ankara, İstan
bul, Beyoğlu. 

Mümeyyiz Bay Salahattin daireden ti. buı nuna yaklaştırdı .. Bir leş koku
çıkmıştı, eVıne gidecekti.. Hava yağ - su his ettı. Bu koku pakett.en çıkıyor
murlu idi. Gerçi Bay Salfthattinin şem du. Yuzu kızardı. Elleri titredi.. Etra
siyesi vardı ama ne de olsa böyle ha· fına şaşkın şaşkm baktı; önde oturan• 
vada evine kadar yayan gidemezdi... lardnn biri yanındakine yüksek sesle: 
Mutadı hilafına tramvaya binecekti. - Yahu ded), bu tramvayda da pll 

Tramvay istasyonu kalabalıktı. bir koku var .. 
Tramvay bekleyenler biribirlerini sı - Bay Salahattin büsbütün kızardı. 
kıştıra sıkıştıra bir dükkan tentesinin Şimdı onu yakalasalar .. Elindckı pa -
altına barınmaya çabalıyorlardı. ketin ne olduğunu sorsalar, ne ce -

Bay Saliıhatıtinin tente altında barın- vap verirdi? .. 
maya ihti) acı yoktu. Şemsiyesi onu İlk istns) onda tramvaydan indi. Pa
yağmurdan katı derecede koruyordu. keti atacaktı... Atacaktı ama ya kimse 

Fakat aksi tram\·ay da bir türlü gel- görürse.. Nihayet bir köşebaşını mu
mek bilmiyordu .. Hani nerdeyse Bay vafık buldu. Paketi yere bıraktı ve ar
Salahatti.ın kızacak ve yaya olarak evi- kasına bakmadan yürüdü; ancak on &• 

ne gidecekti.. dım ya atmış, ya atmamıştı ki.. Arka,. 
- Affedersiniz Bay.. sından birinin ba - ırdığını duydu: 
Bay Salahattin başını sesin geldi-i - Bay Bay .. 

tarafa çevirdi.. Ya yirmi, ya yirmi bir Arkasına döndü; bağıran bir çocuk• 
yaşında biıı· kız kendisine bakıyordu: tu : 

- Bana mı söyledin kızım... _ Bu paketi dtişürdünüz .. 
O vakit kız, ürkek cevap \erdi: - Ha çocuğum, evet.. 
- Evet şey ... Yağmur çok ıa.. - Çocuk paketi verirken: 
Elindeki gazete kağıdına sarılmış to- _Hani, dedi. Haber verdik bahşifim 

parlak bir paketi gösterdi : yok mu? 
- Bu ıslanıyor da, şemsiyeniz var Bay Salahattin çarnaçar elini cebi • 

sizin; tramvay gelinceye kadar tutu - ne soktu .. Eline bir yirmibeşlik geld'; 
verseniz.. yirmibeşliği çocuğa verdl. 

Bay Salahattin bir kıza, bir de elin- Yağmur bir yandan yağıyordu .. Bay 
deki pakete b&ktı. Hani körpecik bir Salfıhattin yürüyor .. Paketi atacak bir 
kızdı .. Hem yüzü soğuktan kızarmış ta yer arıyordu. Evine gitmeyi, hel'Şl71 
ne güzel olmuştu.. Paket herhalde a- uınutmuştu. Tek şu paketten bir kuıiu• 
ğır olmıyacaktı: la bilse .. 

- Peki kızım ver, dedi. Dalgın yürürken arkadan gelen otoc 
- Teşekkür ederim Bay! mobilin koma sesini duymadı. Otomo-
- Hem sen de kızım ıslanma, şöy- bilin çamurluğu hafiıfçe bacağına çare.-

le biraz şemsiyenin altına doğru gel.. tı. Paket elinden fırladı. Etraftan g8. 
Genç kız, Bay Salahattinin şemsiye- ren!er koşuştular .. Bir polis geldi.. 

sinin altına gir - - Paketim.. 

mişti. Yarmki nushanuzda : - Hangı pa • 
- Senin adın ket? .. 

ne kızım.. Ka•da izler.. -Elimden fır-
- Şey... ' Jadı .. 
Tramvay gö - Çamurlar ara • 

züldü. Yazan: Çeviren: sında yarı yırtık 
Tramvay gel • Gaaton Derya Faik Bercmen bir paket duru • 

di. Genç kız ileri - yordu: 
doğru yürüdü. Ve dmmasi1e kalkması\ - ? beni~ verin.. • 
bir olan traım aya girdi.. . Polıs pake~ı aldı.. Tam Bay S~lfilıa:· 

_ Hey kızım, paket, paketin ka1dı. tmc uzat:cagı sırada Bay Salahattm 
G ç k z paketi Bay Sal8.hattine bı- tekrar bagırdı: 
~tı 1 

- O benim değil, bana verdıler .. Be-

- AJJ'ıili Allah.. nim değil! 
Bay Salahattinin bineceği tramvay 

da gelmişti. Tramvay kırmızı idi. Bay 
Salfilıattin kırmızı tramvayda kendi -
ne yeşil tramvayda bulacağından nis
beten daha rahat bir yer bulabildi. 

Acaba el'indeki pakette ne vardı? Hep 
bunu düşünüyordu. Kız bu paketi ni
ye onda bırakmıştı?. Unutmuş muy -
du? Unutmasına iı:nkAn göremiyordu .. 
Peki ne olabilir .. Bunlan düşünürken 
önünde gazete okuyan bir adamın ga
zetesindeki yazı başlığı gözüne çarptı: 

cKa,nanasının cesedini parça parça 
edip parçaları öteye beriye dağıtan ka
dın henüz yakalanamadı> 

Bay Salfilıattinin birdenbire yuregı 
oynadı .. Bu o kadındı .. Yakalanamıyan 
kadın .. Halbuki ne kaıdar genç duruyor 
du. Eh olur ya .. Genç bir kadındır .. 
Bay Sal8hattin fenalaşıyordu.. Şimdi 
o eTinde bir cinayet kurbanının bir par 
çasını mı taşıyordu; bu evet; paketin 
şekline bakılırsa.. Bir baş, öldürülen 
kadının başı idi 

Bay Salıihattin gayri ihtiyari pake-

işleri 

- Pekı ama ne oluyor, anlamıyo • 
rtxn.. Sizin değilse vermeyiz.. Aça11Dl 
bakalım .. 

- Yok, yok, &\Ulayın, bakmayın, 'be· 
nim, benim, verin. , 

Polis bu paket meselesinden şüphe-
lendi : 

- Beraber karakola kadar gitsek .. 
- Gidemem .. Paketimi ver ... 
Polis paketi vermedi. Karakolda pa· 

ket açıldı. İçinden Bay Saiahattlııfn 
umduğu gibi bir ölü kafası çıkmam. 
Sadece kokmuş bir çiy tavuk çıktı. 

Paketi Bay Salfilıattine veren gent 
kızın babası bir gün evvel kesilmiş bir 
tavuk almıştı. Tavuk pek taze değilil. 
bir gece de evde durunca kokmuştu. 

Genç klz, kokmuş tavuğu bir pakete 
sarmış. Ve sokağa çıkmıştı. 

Nij eti paketi bir bahane ile tanıma· 
dığı bir adama vermek ve gene bir ba· 
hane ile paketi onda bırakıp ) anından 
sawşmaktı. 

Genç kızın fikrince adam evvela se
vinecek, fakat paketi a9tJğı zaman da 
kokmuş tavuğu görüp kızacaktı. 

Umum Müdürlü· Emniyet 
ğünden: 

l - 936 Senesi için zabita memur larma yapbnlM:ak 1700 adet KaP'Jl 
20 &ÖD müddetle ve kapalı zarf uıuliyle ekailtmeJe lmnulmuftur· 

2 - Kaputların ihalesi 5/ 11 /1936 Peqembe sini aut 15 de A.,..._. 
da Emniyet l, teri Umum Müdürliiğüncle tetelddd eden Kamilyon husu • 

runc:la yapılacaktır. 
3 _ FJuiltme)"ll ~ Kaput lann muhammm bedeli olan 23120 

liranın % 7,5 nisbetinde 1734 liralık muvakkat tıeminat ~bu vfl,a 
makbuzu ile 2490 sayılıı kanunun 2 inci ve 3 üncü maclclelerinde 1~ 
belgelede birlikte tddif mdduplannıihale vaktinden bir -.at evvel Ko ..... 

Jona Yet melsi. aJmAW 
4 - Talipletin nnümune n prtnamesini 1ÜleM ve .fazla izahat 

- h ·· .. - "-:...o• müracaat etmeleri. (1449) (2303) uzere er gun IOZ1I geçen ~~ __ _ 

rBOTEji 
Merhemini kullanan Frengi ve BelsOtukJuğuna tululmaz. Her eczanede ow.unur. 
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CAtılfK ULKfflNDE 
IJitı TOtıK ZARiTi 

YEDİ 
A R ASlNDA 

Yazan : Hugh Auıtin lngilizceden çeviren : 
A. .. 

Cemil Grandüke el vermedi ve yatağında dirsekleri 
Üzerine doğrularak, haykırmıya başladı: "Bizi ne sizin 
toplannız ne süngüleriniz, ne çıplaklık, ne kış ne açlık 
mağlup etmedi biz bir şöhret hırsına kurban olduk.,, 

Ölümden evvel geçen sahne 
Börtece, Grandükle refikası, niha- deta yere değecekti... Müenesesindıe 

yet bir karyolanın önünde tevakkuf bu kadar acı bir hakarete uğrıyan 
etmişlerdi. Fakat o anda, herkesin göz- GrandUk hazl'Ctlerini tatmin edebil • 

Bir elbise omuzunun sökülmüş olmasından çıkan mana 
doktorla polis arasında bir muhavere - çetin bir isticvap 

leri. derin bir hayretle karyolaya çev- mek için b1r şeyler aöyliyecekti. Fa • Sonra pertavsaz ile kan tdkelerini Kent arkaya döndü, polie memuru - Evet, kadınlar buna ne .ilİlll 
rilmişti. Çünkü, her hasta, Grandük kat buna meydan kahnadan, Cemilin muayene etıti. Nihayet doğrularak yatak çarşafını elinde bir bayrak gibi rirler bilmem. Elbiseninkine 
ile refikasına ellerile hürmet'karane sesi, top gibi gürlemiş.ti (Kent) e: tutuyordu. renkte ıbir kumaş parçası .• 
selamlar verdikleri haıkle, bu hasta, et- _ Ne dediniz? .. MağlUb .. mağlub, - Üzerimde kalan ilk tesirin teey- Kent: - Madam Merrit bu ef8rp1 
lerini yanına uzatmış, kat'iyyen kıpır· h yüd ettiğini görüyorumt dedi. İJık mu - - Bir gölgelik yere eeriniz, ve Ü· taşıyordu~ aaa .. 
damamış, sert gözlerini tavandan ayw· Cemil, dirscSldeıinin üzerinde yük • ayenemi müteakip yarım ısaat evvel öl- zerine oturunuz, dedikten .,nra tek • - Bir ucu sol omuzuna il" ~1111""' 
mamı~tı. d düğünü söylemiştim. O vakittenbcri rar doktora sordu : öteki eag~ omuza atılmıf olarak.. selmişti. Atef saçan gözlerini Gran ü-

Grandüşes, sormaya mecbur kal • k k l 20 dakika geçti. Şimdi ölümün bir sa• - Doktor kadının boynundaki bu. ( .. _.___ __.ı e çevirmiŞti. Çehresi, sapsan esi • ~ .., 
mıaitı: atten fazla zaman evvel vukua gelmiııı mavimtırak ize ne dersiniz) Bir ip ta· ___ .--:.;. 

Y" mi~ti. T ---·--·-·---•• - Yazık! .. Bu genç ve güzel za - okluğunu söyleyebilirim. rafından hırakılamıyacak derecede ge-
- Ben, mağlubum .. biz mağlubuz, d bit, her halde feke uğramış olacak... Cebinden saatini çıkardı: , niş değil mi ir} 

Ö}•le mi, sertabib efendi?.. öyle mi} .. · Hah, hah, hay .. · Çok al - - Saat 3 ile 3,5 arasında olacak de- Wingrat tekrar ceeecle doğru eğil- ..._-----------~ 
danııyorsunuz, efendi ... Beni mağlub Crandük'ün ar'kasında duran serta· di. Burunun yarasına gelince: Bu, ka· dikten .-onra ihtiyatla söylendi: 

bib, ellerini ovuşturarak cevab ver • edemediniz. Bizi, yenemediniz ... Siz .. dının ölümünden ç.vvel yapılmıştır. - Kafi lbir hüküm veremem am • 
sadece vaziyetten, hadiselerden istifa-mişti: - ~eşekkür ederim, doktor! Fa.kat ma sanırım ki bu iz bir,...k.umat parçatı 

M do ettiniz. 

BugUnkü 
H Birinciteşrla .. 

isTANBUL 

- Hayır, adam la Dü,es. Mağl'Uç bana ölümün ani olup olmadığını da tarafından bırakıhnıştır. ötıe Neşriyatı: 
değildir. Birisi derince bir kılıç yarası Cemil artık bağınnıya ba,lamıştı: söyieyebilir mi-siniz? Polis memuru açık elini doktora u- 12,30 : Plakla Türk mualklll, JUi! 
olmak üzere, üç yara ahn~tır. Ve bi- - Bizi .. ıaiz, mağlub etmediniz.· · - Evet, yani ölüm bir kaç saniye zatarak: vadis, 13,05: PlAkla hafif mDllk, J.UI: 
raz da sinirleri hırpalanmıttır. Ne sizin toplarınız .. ne sizin tüfekleri- içinde olmuştur. Silah kenarları tırtıllı, - Ben de bu fikirdeyim, Cledi. Te- telif plAk neşriyatı. 

Grandük, karyolaya tamamen ya • niz .. ne sizin süngüJeriniz .. ne, tabiat.. ucu sivri demirden bir s.ey olacaktır. şekkür ederim doktor. Bütün nokta • 
Akşam neşriyatı: 

nas,mış, elini hasta}'a uzatmı,tı. Fakat ne kar .. ne, k~ş .. ne, açıhk .. ne çıplak - Yukardan asa. gwıya dogwru gög~se batı - lan tesbit etmekle bana büyük bir hiz- .JI' 
18,SO: Çay saati, dans muslldlL ıt · 

ha.sta, magw rur bir tavırla bu ele bak - lık ... Hayır .. hayır .. hunların hiç biri .. rılmıs, , şüphesiz katbi delmiştir. met yapmış oldunuz! · • - cuk masalı, I. Galib tarafından. : 
mış.. mukabele etmek için elini u • hiç biri, bizi mağlub etmedi. Edeme- Polis memuru: \Vingrat takım çantasını toplıyarak, musiki Saz hey'eti. 20_30: Bayan :eeıma tt 
zatmak şu tarafa duıısun; başını öbür di... Biz sadece kör bir tatihe .. meş' • - Kenarı tırhllı, sivri uçİu demir 1 ayrıldığına müteessif gibi yavaş ya • kadaşları tarafından Türk musltlll .,. 
tarafa çevirmiş .. öfkeli bir harek~ Cım bir şöhret hırsına kurban olduk. diye tekrar etti. vaş odadan çıktı. şarkıları. 21: PlO.kla sololar. 21.SO: _ _., •. 

ka , ~arını çamuştı. Onun için işte size, en gür sesimle hay- - Evet, bundan şüphe etmirorum. O zaman Kent etrafına bakındı, 22.30: Ajans haberleri. 
Grandük'ün eli, öylece kalmıştı. Bu lkırıyorum, efendi!. Biz .. mağlub .. de- Polis memuru da hafif sabırsızlı:k ı Hendriks çavuşun ba.,IangıÇtanberi BUKREŞ 

kadar yüksek ve mühim mevkie ma1ıik ğiliz... Ve bir mağlub sıfatile sizin gösteren bir sesle: bir kenarda beklemekte olduğunu gör- 16: Ptak neşriyatı, (hafif mtizlk), 11: 

olan bir adama, bundan acı bir haka- karşınıma başımızı eğmiyeceğiz. - Evet, benim de teşhisinizin :İsa· <lü. Açık pencerelerden birinin yanın- sahabe, !8,20: Şarkılar, 18,45: Bee 

ret yapılamazdı. Grandük, bir adım geri çekilmişti. betinden şüphem yo'k., dedi. Yalnız bi- da duvara dayanmış, difierinin ara • 
Grandük'ün rengi sararmıştı. Ol • Arkasİındakilerin di~leri kenetlenmiş- raz hayretteyim. Mesele bundan iba- sında yaprak sigarasını çijniyordu. 

duğu yerde, hafüfce sallanmıştı. Arka- ti. Koğuşun kapısının önü, öteki ko - ret! Kent: 
sındaki sertabibc dönerek. sormaya ğuşlardan koşup gelen rahibeler, hem- Fakat doktor fikrini müdafaa et - - Bana Patton'u getirtl dedi. 
başılamLştı: şireler, hademelerle mah~er kesilmiş· mek istiyordu: Hendrik.s kapının eşiğine giderek 

- Bu efendinin ismi nedir?. ti ... Korkudan dizlerinin bağı çözü - - Sivri demir, bir eğe gibi bir şey .. dışarıya bağırdı: 
Sertabib ile yaverler, bu vaziyet kar- len sertabip, eğer Grandükün serya - amma daha. geniş .. daha büyük.. - Toni haydi Pattonu buraya ge • 

ıısında telaş ve öfke ile kaynaşmışılar; verinin koluna dayanmasaydı, derhal - Anlıyorum. tir! Sonra pencere kenarında, eski ye-
birhirlerine bakışJTUflardı... Sertabib, oraya düşüverecekti. - Silah batırılır batınl'maz geri çe- rine geçti: 
e\'V'e!la yerlere kadar eğil'miş; sonra, k l kilmi~tir. - · Masanın altında iki aiga.ra ucu 

Grandü.şes, zevcini bu müş Ü va· T 
ellerini O'\'~ara:k cewb vermifti: b - Teşekkür ederim doktor! Bütün buldum, dedi. Her ikisi de masanın ü-

ziyetten kurtarmak için büyük ir 1 
- ~saletımeab! .. Bu efendinin is- fedakarlık göstermek lazım olduğunu bu malumat kıymetlidir, şimdi de ha- zerindeki paketten abıınııftır, Koo 

,,,.,· C ·ı be di şın vaziyetine ve omuzda görülen çü· fabrikasının mamulatın.dandır. Bir ta· ... ı.. emı y.. r. hissetmişti... Ağır ağır karyolaya 

Liszt'den parçalar, 19,15: Muaah•bt, 
Halk konseri, 20,30: Haberler, 11.-: 
neşriyatı, 21,45: Haberler. 

BUDAPEŞTll 

r&AG 
17,30: Sonatlar, 18,10: AlmanJ8daD 

ler, 18,45: Haberler, 19: Haberler, 11.11~ 
hemya havaları, 19,55: BratlalATdaa 
ler, 20,40: Musahabe, 20,55: Orteatra.11: 
berler, 22,15: Kuartet, 22,46: inctltd il' 

R .. .,L __ • d' '\ d rük yerlerine bakahml nesinde kırmızı dudak boyaeı vardır. - u .. oeşı, ne ır r.. yaklaşarak, Cemilin başına oğru e -
- Binbaşıdır, asaletmea"b. h k · · · Doktor baktı: Öteki ise ancak •biraz pembeleşmiştir. berler. 

ğilmişti. O zaman, _er es tıtremıştı. VİYANA 
_ EHeri hareket etmez mi?.. - Evet, hafif bere izleri ve kırını - Her ikisini de kadının tuvalet çanta • 

(Arkası var) zımtırak bir leke var! sından aldığım dudak boyaeı ile birlik- 19: Avusturya halk §arkılan, ~: 
- Eder, asaletmeab.. evet.. edıer, ---· __ ••• , .................. -.. --·-· __ .. _,,_ l C d ki ll B' d lar, 22,10: H11b~rler, 22,20: Chop....-, 

a ,..,.1etmea"b. Kent eği mişti. ese in parma a- te laboratuvara yo uyorum. ır e 
~ı r ustan parçalar, 23,15: Hafit mtıslk. 

rını, sol elinin cilalı tırnaklarını mua- mendil ile iki tane Jüpiter mark.alı kib-
- Şu haJde .. lUtfen sorunuz .. ken- D k i VARŞOVA .... 

d i9ine uzattığım e1i, niçin ııkmadl - Bir o orun yene ediyordu. Nihayet şahadet ve rit çöpü bulldum. Sigara paketinin ya- 17: Musahabe, 17,15: PlA.klar, 11-· ~ 
larL GUnlük Sah orta parmaklarınınki kanla lekeliy • nındaki kutudan alınmı,lar .. Bildiğim noloğ, 19•20 : Orkastra, 20 : Mualld 

(.) di. T eg~ men ayag· a kalktı. Bir adım ge- bundan ibaret. Cinayete vasıta olan besı', 20,15·, Seııf""nl orkestra, - ·•: 
Grandük, bu sözleri· o zaman Rue Notlarından u -riledi, cesedin arkasındaki elbiseye, silahı bulamadım. plakları. 

kibarfarı arasında moda olkluğu için • L--'-'k k "'ehlikeli elbisenin buruşuk omuzlarına, sonra Tegmen incelemiye ~ en en· Yarınki Prorra• 
Fransızca olarak söylemişti. ı ' tle 

arkaya doğru sarkmış başına, sarışın disine düşen vazifeyi bu wre yap • zı Birinciteşrin tll 
Bu sözleri duyan Cemil, birdenbi- ıuevsim kol ırıı buklelerine baktı. Nihayet doktora tığını söyliyen Hendrik.e çavuf • iSTANBUL 

re başını çevirdi. Gözlerini, bütün sert- rını l Tıb ldtablarında eyUll ve teş evve sordu: larını çaprazlı yarak yaprak ıigarasını ötıe neşriyatı: 
lıgw i ile Grandük'ün gözlerine çevirdi. l 1.t nın k tesadu··r edildi ..... ay arı z. uree en ço • - Dok!tor cesedin vaziyetine ba • çiğnemiye devam etti. 12,30: Plakla Türk muslldst, ~· =_.ıll, 
Mag· rur ve azametli tavırla: 1'l ıa dır diye yazılınıştır Bu kayde ti ı-· Jlr' ·. 

a ay r ' · kılırsa, başını arkaya doğru çekmek * dls, 13,05: Plakla hafif m z1k. 1 -· 
- Sertabib efendiyi müşkül vazi - çok ehemmiyet vermek lazımdır. Çün- için boynuna bir şey geçirilmiş olma _ Mister Patton hemen 0 dakikada llf plı\k neşriyatı. 

yette bırakmamak için bizzat cevab kü: Asıl bu aylardadır ki hava tebeddü- sına hükmedilebilir mn Kadın kur • Toni ve Milano adında iki polisin re- Akşam Neşriyatı: . ~ 
vereyim ... Düşman e1i, srkılmaz. lltı sabah ve atşam hararet dereceleri tulmağa çalışmış, katil de darbesini 0 faka.tinde olarak kapının qiğinde iÖ- 18,30: Çay saati, dans muslklll. 11~ 

Ded'ı Bu so"'z mu" t"- ·ı-. b' b mba arasında büyük farklar görülür ve o za- noloğ Plşkln Teyze tarafından, •: 
... • n T ır o zaman indirmiştir, demek mümkün ründü. ~ 

tesiri husule getirdi. Başta Grandük'te man bir dikkatsizlik ile derhal hastalan- müdür} Kent sordu: yen ve arkadaşları tarafından, ~ 
ref kası olduğu halde, herkesin rengi mak, zitürreeye yakalanmak mümkün- - Misler Patton bana eöyleyiniz. kisi ve Halk şarkıları, 20,30: MtlDlr ~ 
L_ k dür. Dok.tor Wingrat düşünceyle başını tin ve arkadaşları tarafından ~ -~ 
oemhe'-·az es'ilmis,.. bütün çehreleri, B h · - -1 •• M- _ı_m Mer ~ • 

J -.. sallıyordu. Nihayet: a çeye gıtmeaen once ıııoa - klsl ve halk şarkıları, 21: Plüla 
derin hir hayret istila etmi..,..;. Bu aylar zartı- hava cereyanına ma- . . k d b t'b• mı· vardı'\ ~ ........ 

.,~. - Evet, düşünce makuldür. Ha - rıtın ar asın a u eıı ıse r 2_1~~.o: .... ~rke~~.· ,_22_.30: •• ~ana 
Grandük, bu hakaretin agwır yükü ruz kalmamalı; E h . . d'L'- t attı'k Ma - .. ··- -l dise şüphesiz ıbu ııekilde cereyan et - vet, epımız IK.&8 .., • • 

altında, fena halde ezilmekle beraber, Yağmurdan çok ıslanmamıya ça ışına - T d M · bah -1- · k rar 
lı; miştir, cevabını verdi. am errıt çeye gC1111ıye a 

sükunet Ye metanetini muhafazaya Ayaklan iyi muhafaza etmelidir. Kent sür'atle koltuğun arkasına vermezden evvel bizimle birlikte ha • 
gayret göstermişti. Doğrudan doğru- vuz kenarındaydı. Her akşam yatağa yatıldı~ı zaman müm- geçti 
ya Cemile cevab vermek istemiyerek · l k ı · ·· künse bir kaç damla Trlpafiovin ve ya- _ O halde katil arka tarafta bulun· T egmen sabırsız ı eeer en goste • 
başını tekrar sertabibe çevirmı\lh. 

hud Oomenollu yağ damlatmalıdır. m uo olacakıtır. (Yumrug· unu sıktı, ko- riyordu: 
Mağrur ve azametli bir tavırla gerile • ı---------------1 T 1 · ldedi O d 
rek: c·) Bu notlan kesip aaldapm, ,. • lunu uzattı) aşağıdan yukarıya doğru - çeriye girsenız • . ra a 

but b ... -•L:=---. J•p•• .... p koD-L-:..08 hareket etmi"""ir. kapıyı tıkamı\I oluyorsunuz. - Sertabib efendi!.. Hastalarınıza ....... ._ -r-· - 7 .,~ l d b' 
,.PIDIZ. Sıkmb umamnu:da bu notlar Wingrat b"'Jlile tasdik ediyor, polis Patton saklamıya ça 1fllla ığı ır 

çaık ihtimam gösterdiğinizi.. ve bil • ..,. 
bir doktor sibi imdadmıza 1etifebilir. memuru da kolu uzanmııı olduğu hal- istikrahla itaat etti. 

hassa g!dafarına pek fazla ehemmiyet T d 
de hareketsiz duruyordu. Kent gene ba\lla ı: 

verdiğinizi anlıyorum ... Bakınız!.. Şu M .._. · l 
- Sol eli ile maktulün baı:ıını ar - - Madam erritin e11>18C9ı so o-

binba. ı efendi ne kadar yüksek ve kuv- Mlbl lllr ta• llJ8 T O ada d'k'l · m • kaya dogw ru çekiyordu, kadın da kur- muzundan yırtıhnıştır. r ı ı mıf 
vetli söz söylüyor. Yalnız kendilerine 'd' 

Yastık, yorgan ve şiltelerinizi kuş tulmıya çalıı:ııyordu, dedi ve yan ta· veya iliştirilmiş bir şey var mı ı ı. 
tarafımdan ihtar ediniz.. burada, bir y t b t T __ ı:... 

tnyQnden yapınız. a ması, ra a ' rafa dog· ru bir adım atarak geniş bir Patton hayretle ~ memuruna 
magw lub sıfatile bulunduk1arını unut - k k ,_.azın serindir (Kilo 

TA K ViM 

Rumt sene 
1862 -ı ci Teşrin 
7 

ı ci TEŞRiN 
At9lı! ,,,,. 
~ 
il-' 

Resıul sene ı• 

20 
1\13~~ 

1----------

SABAH 
l::>. 

12 
6 

u. 
52 
16 

SALI 

m ... "ınlar. ışın sıca ' J • - nefes aldı. O dakikada kapının önün- baktı: .,.... su 75 kuruştan başlar). Fabrika ve l k 
Sert:ı.bib, sanki omuzlarına müte • satış deposu İstanbul, Çakmakçı· de bir gölge göründü, ağır bir ses: 1 - Evet, eşarp gibi bir fey o aca • 6 

mad:ven kıı'baç darbeleri indiriliyor _ ıarda Kuştnyn fabrikası. - Yatak çarşafım getirdim .efen • tı. ;: 11 
muış gibi eğitdikce eğitmişti. Başı, a· ~--• Telefon: 23027 •••" dim, diye söyleneli. - Eşarp mı?. ~J.!!.J.:~~~.;;.ı..-......----

• 
• 1 
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Türkiye Ziraat Bankası idare Mec
lisinden. 

Türlö1e Ziraat Bank•ı• Um-i he,etinia lkiacitetria ayıma 18 in
ci Çarpmba sini saat on bette Ankaracla Merka Bin•11ncla toplana
caiı ilin edibaifti. Bu toplantı için eeçilea Vlll,..t .............,. 
laimleri qapda dercedilmit olduiundan tayin edilen sün ft saatte 
aelmeleri rica olunur. «2310•> 

Vıliyetler .,. MuraWaaalar 
Halit .. ,.. 
izzet Akoeman, 
lnet A,kurt, 
Ha1clar Çerçel, 
Nafas Aktm, 
Saffet Anlma, 
Şakir Kın•a, 

Ain Sa n 
Af,ıoa ,, )) 

Bilecik 

Bola 

Bunim 
e..,.. 

ç.- ..... 

» ,. 
l) 

iillm Bak••· 
s.,ıa. 

,, 
)) 

• 
• 

)) 

» 
)) 

• 
» ,, 
» 
» 
)) 

Rifat Aras, 
Ratib Kaplan, 
Numan Aksoy, 
Adnan Ertekin, 

• • 
• 

la Bakanı 
S.yJay 

)) 

» 

• 
» 
» ,, 

Tarım Bakanı 

Saylav 
)) 

• 
» 
» En•• Auk•n, 
» Ha,..ettin Karan, 
)) Salih Bosok, 

)) lbrahim Çolak, 
» lımail Hakkı Uzmu, 

Bayan Behire Bediz, 
Bay Muıtafa Şeref Oz1raa 
» Muhliı Erkmen 

» Refet Canatez, 
,, Sadettin Ferit Talay, 

)) >> Şükrü Y aflD, 

• » Ziıa GeYlaer Etili, 
» » Hilmi Erıeneli, 

T. B. M. M. Reiıi » Abdilbalik Renda, 

-

S.1lav » Ziya Eten, 
» » F•t Balca, 
» » Muatafa Cantekin, 

S.ylaY 

• 
• 
» .. 
" p-_..Babnı 

S.ylaT 
.. 
» 
» 
» 

• 
)) ,, 
• 
Jt 

» 

• 

• 
» 

S•ylay ,. 
• 
• 
• 
• • 
» 

• 
• 
• 
• • 
• 

• 1.-.t Eks, 
» Necip Ali Küçülra 
» Yueaf S.fbya, 
» Kizım Samanlı, 

» Zülfü Tiirel, 
Faik Kail~~ 

Fmt Ajralı, 
» Tahsin Berk, 

» Abdflllaak f ll'&t, 
>> Nafiz Dumlu, 
,, Nafi Ataf Kanm, 
,, Emin Suak, 
,, Oiman lım, 
)) Ali 1Cı1ıç, 
» Narl Conker, 
• ......Aldalp, 

GeDeral ...... sa.-. 
., o.lalı ... , .. 
» Fri CeW Güyea, 
» HamcliO..-, 
• F.min lunkur, 
» Taduaa; 
» 

• 
• • 
• • 
• 
)) 

» 
» 
)) 

» 

• 
• 
» ......... ;i, 
» Ali ... .. 
» Ra .. Am.. 
» T.dik Sda:r, 
» Hamdi DDr .. 
• m... 
,. Recep ...... 

• M+mıt Sam•ııı 
• Natit ın.ı. 

c ..... .. 

aralı Y b ilk k 1 
lstan ul ültür Direktörlüğü e : 

1 :-- Zincirlikuyu lrıltld-inde ilk obl laleltea Jcin puab Jab1a bir 
panaıJoa açıhnlfbr. 

2 - Zincirlb,.. ilk ...... ,...lecak ,.bh talel»etlen dlrt taksitte 
ld=malr izse 80 lira pamiyoa ücreti almacakbr. Mmaur çocukla • 
r••• tenzil&t yapıl••••· 

3 - Tatil -.. e ıiaacle ....... hh hr, .a 12,S • 
4 - Yatılı talel»e elbi-. ca-11r w ldtl ... ,_ -ıllilln a111m11EJ, 

dar. 
5 - Yazılmak tt ..... fala -ıa..t ak iati,_J sin 

Mecidiye köJfi ci'YU'llllla Zi+ iırlılEllJ'll alnd dlreldılrllilM hat nr-
-1ara lbundar. dZl4a 

------------------- ---
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden : 
1 - Kunımnmuzma ~ ilin 30 Mil dolap -cak elrsiltme --:a. 

..... •"nec-kbr. 
2 - 2/11/1936 tarihine rutlı,anPuutmi ıünG uat 16 da Ylbllr 

'-titi Rektörlük hür .. toplan ... lmmil1on tarafmclm ~ ,apı • ........ 
~111 ... ~ Wt'-lilllilrlll Daire Miiıllı .. ._ _,... 

(1414) (2212) 

Nizip Belediye R • s • ğinden: 
l - Nafia V ekiletince ;repıt.n fUbıweye uyaun bir ,.mide olmak iize

N kuabanın halihaZIJ' buituı 2/10/936 mihinden itibaren bir ay miiddet
le ve kapalı zarf uaulile elmiltmeye koııulmufbar. 

2 - LM .. D•D ... ...,. 80 •• harici 120 heldanlar. 
3 - Mubunmen IMdel 2980 lindar. 
4 - F.kiilbne 2/11 /l!S tuihiae m6..dif puute.i ... 6 ... il .. 

Nizip Belediye cleirelinde yapılacekbr. 
5 - istekliler 2490 aayıh kanun mucibince harita JapDUf olclujuaa t11ıfr 

elinde Nafıa Vekiletince vsilea ehli,et Ti ......... bılllif mlldup.._ 
lmymaları )izımchr. 

6 - bıale aününe kadar muvaldmttemimıl .. 223 .. IO ....... a.. -
nber vesikalanm makbuz mukabilinde Belediye cWretine ~•GAieri aenk· 
dr. 

7 - lıtekliler yapacekluı haritayıvekiletce tudik ettinneie mecılu • 
durlar. u1959» 

ı - Bir .... zarfında ~pmrmcla 8-dek, Dlw " Bolu ..... 
......... ıönd.ilecek mamll tütün, iapia tu ft ilpirtolu içlriln ...., .. 
tıbiltmeye konulmuflur. 

D - ~ 26/ X/1936 tarihine ruthyan pazartesi aüni 1Ut 14 ele 
lsmitte Kocaeli IDWsvı.r 8efm6c18rl616nde yapdıacaktw. 

W - Şutnuwi lnhilular Umum M6clürllii Snld,.t ~ w 
limit, Aclapean, Bolu, Dlzce, Hendek......._ W..ıaia&lea .. Dlı•r•. 

iV - ..... in.la ...... taJin ohmu lfln ...... ~ t,S ... 
wnme .,..Juile lıi.._ ,.-... lmD ıeçea ......... ..._..._. 

·"'·· (2235) 

)) 

)) 

» 
• ,, 
)) 

Onla » 

Siiıt 
Sinop 

FiDul •u•nhia M&pvirl 
A...at . , ... 

» 
» 

EJr......ı ...... .. ,, 
» 
• 
» 

• 
• 
• 
• • 
• • • 
• 

» Rıza Erten, 
» Hlle:rin Aftli Ercaa, 
» Nuri T-. 

• 
» Faik Soylu, 

• 
• 
• Vallap Bucalr, 

• M4dwnwt AH Y•&Ur, 

• MehmetGla ........ 
» llllt••iBarlaa. 
» Cel&l Ba,ar, 

• Ankoilu, 
.,, 

>> 

• • • 
• • • 
• 
• 

•Pariali bdının bütüa dünya• 
ınethur anfet ve •vbnliliiin ha
kiki sım nedir!• a.n-. Pa
ris .nf ......._ lmemme 
sor•"llHm, Wr etelde 
dantb py dpletlnde ... o ... 
- dedi: Onı.n 4iklratle .... .... 

veli stidnüze çupa ne6Tt 
e şaplruı, ne .. flrfnvlD'. Bel

ki büyük bir itina ile lauırlanmıt 
tenidir. Blttln bdmlann mat ve 
:rumupk eli leri vardır. Hatti 
.. ...... hldı •1o da bi· 
iL. o.lllra •halaları psin itle ve
,. QW• •ara yanşluct. tlik. • 

de Mlmn, hep ve nim aym
tlırlar.• 

Bunun içindir ki, uma m 
fini ımt Tokalon pudnlll Pa· 
risli ka .. nm en son motla pudrası. 
dır. Bu pudn, tene bir pi yapra
iı yumapkhjım verir ve ne rüz. 
ılr ne ,.aimar, ne de terlem den 
kat'iyyen müteessir olmaz. Guniin 
her saatinde yüzde bir ıen~ kızın 
sehhar sevimlili w ini temin eder. 
Siz de Tokalon pudrasmı te rube 
Mini&; da~ 
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astilleri 
Öksürük, Nezle, Boğaz ve Göğüs hastahkları e sesi kı··:>e~anlar şifai tesarıerl 

çoktur. 30 kr. Hasan ecza deposu ~ 

C1Lfl cereqan ~arJ ıqafı!e % 
J azt'a ~ık verir! 

•• • r 
En 

nn nt asiti 
Büyük Vasfı: 

TUrk antrasitinden 
büyük istifade 

temin etmek için: 
"Sobanızda kömür yanmaya baş
layıp sıcaklık istenilen dereceyi 

bulunca anahtarını kısınız 
ve sobanın alt kapaklarını 

tamanıen kapayınız,, 

SATIŞ YERLERi: 
Merkezi: Maden- Kömürü İıleri T.A.Ş.Bahçekapı Tat Han Telefon:21195 
Galata: Türkiye iş Bankası ıubesi. Telefon: 44630. 
İstanbul: Ada pazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı, T 8.f Han Telefon: 22041 
Ankara: Yeniıehir, Ali Nazmi apartımanı. Telefon 1162 
Ankara: Adapazar T•irk Tiı-eret Bankası Tel. ıube 2316, Müdiriyet: 2319 

Ti 

CiLDiNiZi 
kalabalık eden ve ekseriya tehlikeli olan bütün 

mamulat!Jcaldırınız 1 ve yerine ~öhret ~kazanmış olan 

JURAN mamulatı koyunuz. 

...... Yb'"'"; d UAHA~.,Hoi lcolcuTu. yükse~~!!.,~'-'~~y~n~llınılır • 

Mına, mıden ve cımdın mımOf tiGlUn-eınu_ o&ı 
kımaşdırıcı bır parlıklılı verir. 

Tehlikeden koruyun uz. 

Herhangi bir kremin ona 
ınzumu olan gıdayı verece
ğini zannediyorsanız bu tec
rUbe size pek puhalıya mal 
olnbileceğini derhatır ed i
niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz. 

'TURSİL. Camalırları kendı kendıne yıkar ve 6ıitün kumılları 
parlak bır beyazlık verir . # > Dr. IHSAN SAMI ' 

BAKTERİYOLOJi 

L İstanbul Belediyesi İlanları J ---------Senelik muhammen kirası 300 lira olan Sirkecide Ebussuut caddesinde 
11 /13 No. lı matbaa binası teslim tarihinden 937 veya 938·939 sen,eler 
mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmu,tur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. istekliler 22 lira 50 kurutluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile bera'>er (bir gün evveline kadar iJk temie 
natm yatırılması daha muvafık olacağı) 26/10/936 pazarteai günü ıaat 
14 de daimi encümende bulunmalıdır. / . (1) . (2072). ,.. · · 'ı 

LABORATUARI 
Umumi kan tııhJ.liitı, frengi noktai 

nazarından ( W auerman ve Kahn teamül
leri ) kan kürcyvatı sayılmııs.. tıfo ve 
ıutmn hnstalıklıırı teşlıısi, idrar, halgnm, 
cerahat, knzurııt ve su tahlıl"tı, ültra 
mikroskopi, hususi aşılar iııt b-ınrı. Kanda 
üre, şeker , Klorür, Kolleııterin mikt ı rl ıırı· 
DID tııyi nİ. 

~Divanyolu : No. 11 3, Tel : 20981,.1 

..... • • ' ' • 1 ' . .... • • • • 1 • • • .. ._. • • • il .. • -

Son Posta Matbassa 

Neliriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

PLERI { A. Ekrem UŞAKLIG.lL 
&AHI 1 S. Ragıp EMEÇ -

, ...... ram._ ...... _.._ .. ~.----_._.., 

ı Güzel Yüz --------
için ilk şart 
güzel diş, 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı şart ta 

RADYOLİN 
kullanmaktır. 

ı ro arı ıo o urur, ış erı ırçanın gıreme ıgı yer 
kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, di~ etlerini 

En mükÖ~nl·ettalönalh·ô·ş:aenurİktısadl 

,-.Sandalya ve Mobilyanı• 
1 Heın ucuzunu, hem güzeliai almak için 1stanbulda Rızupaşa yokuşuod' 

66 No. ASRI MOBiL YA mağuzusını ziyaret ediniz. 

'9 .., AHMED FE V zt Tel. 23~07 ~ 

.ıtN Delet Demirgolları Umum ırı• 
dürlüğünden : 

1 Ankara elektrik İfleri tefliği atelyesini idare edecek birinci auııf bit 
trikci us.tasına iht~yaç ft.l"dır. A 

Bu İf için senayi mektebi mezunu olup uzun müddet müst•lô ... ~ 
idare etmit bulunanlar tercih edilecek ve kenduine 100 lira.nm l_ 
42,70 K .saat gündelik verilecektir. Taliple.rin denemeleri ~ ~ 
re, vesikalariyle birliktıe Ankarada cer daİ.l!esine lstanbulda Ha~ 
L1letme Müdürlüğüne müracaatları. (1419) ( ~ 

6m------------~ 

KANZUK MEYVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en boş meyva 
usarelerile hazırlnnınıştır. Hazmi 
kolaylıı~lmr. lııkıbıızı izale eder. 
Kanı teıııizliyerek vucuda tazelik 
ve canlılık bah~euer. , 

INClLlZ KANZUK ECZANf.Sl 
Beyoilu • lıtaobul 

Doktor Hafız Cemal 
Dabılıye mutcbasaı11 • f 

Pazurclan maada berg11o ~ 
Divanyolu(104) No. Telefon: . I 
Tel. Kundilli 38 • Heylerbefl 

Son ost•ıı 
Yerebatan, Çatalçeşme sokalc, 

İSTANBUL 

i an fiatıarı ,.. 
·ı bit ) 1 - Cazeteni.n esas yazısı e ~ 

tunun iki satırı bir (,." 

sarılır. ~ 

2 - Sahifesıne göre bır santiıı' 
fintı şunlardır: 

Sahife : 1 400 tutU1 

D 
2 - 250 , 

D 
3 - 200 , 

D 4 _ ıoo ' 
60 , 

Dığer yerler : 
Son snhlfe : - 31 • 

• (8) ~ ... 
3 - Bir aantimde va9atl 

me vardır. t•~· 
4 - ince ve kaim yazılar :~ 

·· antiınl• n yere ıore • 


