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İspany avasında söz Berlln ·konuşmalarmm neticeleri 

Şimdi f asist devletlerin 1 f\.lıiıanya, yeni ltalyan 
imparatorluğunu tanıdı 

Portekiz Madrid hükiimeti ile müna-
1 Buna mukabil ltalganın da Habeşis-

se betlerini kesti, talya ve Almanyanın lanınbirkısmınıAlmangagavermeği 
da isi hükômeti tanımaları bekleniyor vaadelliği haberi legil olunuyor 
ispanya işlerine ademi madahale komitesinde dün hararetli lngiliz ajansına göre ita/ya bundan başka 
münakaşalar oldu, ltalga Sovyet Rusganın kat'l vaziyeti belli Almanyanın Şarka dogru yayılmasına da ses 

olnıadan müzakerelere devam etmigeceğinl bildirdi çıkarmıyacatını Berfin hükumetine bildirmiş 

ispanya sularında bir muhar.elte sahne ıl: Biik6met• mensup bir torplto ile 
isilerin bir tayyare ıi aramdaki mücadele (Yemı 1 ind •yfada) 

• 

Sovyet Hava Kumandanı 
General Eydeman geldi 

General "Türk havacılarının elde ettikleri muvaff akı
yetler bizde takdir ve hayret hisleri uyandırdın diyor 

~ - "' 
Bir lngiliz gazetesi soruyor 

Karadenizden 
kdenize geçecek olan 

Silah dolu 
Rus gemilerl 

/spanyol sahillerine acaba 
hiçbir mani ile karşılaşma
dan varabilecekler midir? 

Brükeel, 24: (Radyo) - Sov· 
yetlerin ispanya işlerine ademi 
müdahale komitesinden çekilme
lerini mevzuubahaedcn lngilizce 
Daily Telegraph gazetesi, vaziye-

tin çok vahim olduğunu yazdık.tan 
---- Scwy.U. ...Mıı ı..n ,.;ya pnclerileeek .... ve mGhim· 
matın mahalli mak..uduna pek de 
kolay varmayacaiı kanaatini izhar 
etmektedir • 

Gazete ıoruyor: «Silah yüklü 
olarak Karadeniz boğazından Ak
denize çıkacak olan Sovyet gemi
leri, daha yoldayken, acaba hiç bir 
mlnia ile karşılaf111ıyacaklar mı
dır) 

~ ~ 

Musolininln dün 
söylediOI nutuk 

ftalpa Barlef7• Num s-t ~ • ıa <W•> 8er8*te A1niaa llarJei~• 
Nazın tarafından kup ........... bir inbba (Yazısı 3 üadl •Jfada) 

Slvasta tilgler llrpertlcl bir facia 

iki kardeşi bir anda öldürdüler 
Büyük kardeş can çekiıirken katilin 18 yaşındaki 
küçüğüne ücum ettiğini gördü, "Kurtarın, onu 
olsun kurtarın ,, feryadile ayağa fırladı, fakat bir 

iki adım abnca cansız yere düştü 
Sivas (Hususi) - Savçon köyünde tına Sivas müddeiumumi muavini Mus· 

tüyler ürpertici bir cinayet olm~, iki tafa Gültekin el koymuştur. 
kardeş birer biçak darbesile bir antla Öldürülen kardeşler Tevfık ve Mu· 
öldürulmuşlerdir. Cınayetin tahkika- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Sulh teklifi mi, yoksa 
harp tehdidi mı? Milli Reasüransın 

Musolini diyor ki: 
h namına dilnyaya uzattığım 1 sigortalılara hizmeti 

efne dalı, 8 milyon a&ngGden 

mfiteıekkil bir ormandan ı Müflis şirketlere sigorta olanlann gecen Nisandan sonra 
koparılmııtn ,, 

Londra 24 (Huıusi) - Bugün 
15,000 f 8.fİıt önünde bir nutuk söy
leyen Muıolini, yedi ay zarfında bü· 
yük bir imparatorluk kurmut olduk
larını, Fatiıt ordusunun Habefistanda 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Milli Küme İzmirli 
sporcuları da 

tatmin etmedi l 
İzmirliler, bu iıle beraber 
ortaya profesyonellik me

selesinin de çıkacağını 
söylüyorlar 

İzmir 24 (Hususi muhabirimizden)
Milli küıne meselesi İstanbul klilplerı 
arasında fırtınalar koparırken anlaşa
mamazlık İzmırdeki kh.iplerln da ara-

(Devamı 1 inci 1a7fada) 

vadesi gelmiı poliçelerini Milli Reasürans ödeyecek 

Milll Reasürans Müdilril diln p zetecilerle ha bihal ederken 

Mill! Reasüran.11 dırektörü Refi Celal l vermıst r. R f B ı Y f tten evvel 
Bayar dün Guneş klüıbünde Türk ve gazetecılerle b r h. b_ıhal yapmış, tal• 
ecnebi aazetecilerm• bir çay ziyafeli (Devamı 8 mcı sayfada) 
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r- a Yavrular11111zın haklarını vereliın Hergün ~~--~~~----~~----~--------·· -
Kont Ciano 'nun 
Seyahatinden çıkacak 
Neticeler 

-Yazan: Muhittin Birgen
.1 talyan devletin clızginlcrini eline 

. . 
aldığı günden beri Romanın me .hur 

aı J basına, şımdiye kadar görülıned · ı< 
b r hız\ ermeye muvaffak olan İtn1ytn 
ŞE-finin damadı Kont Ciano'nun Al
manj a s~~ahati şu dakikada bütün A\·
rupa gazetelerinin baclıca seı ına. de
ridir. Musolini'nin en geniş itim dını 
taşıyan bu 33 yaşındakı d ploma+, /\.\
rupan.n en genç nazırı, Alm::ınvada 

gene Avrupanın en muhim, en korkunç 
me:seleleri üzerinde Alınan devlet :ı
damlarile konuşup duruvor. 

lngiliz şehirlerinin hE'r 
mahallesinde bır tane ço
cuk bahçesi vardır, bura
ya nöbetçiler haricinde 
bii~ ük inc;anlar giremez
ler. Çocuklar kendi arala
rında tamamen serbest 
ola.ak oynarlar .. 

Londrada çocuklara 
mahsus bir eğlence yeri 

Bizde yeni açılan bir 
kaç tane çocuk bahçesini 
istisna ederseniz, yavı ula
rımmn oynamak için bu
labildikleri yerler ya so
kak arası, yahut m~zbe
le halinde bulunan yan
gın yerleridir. 

Çocuk bol havaya, çok 
güneşe, geniş muhite 
muhtaçtır, hareketsiz ço
cuk, oturduğu yerde ka
lan çocuk hayatiyetten 
mahrumdur. Zekası işle

meyen bir makıne halin
dedir. Avrupalıların git
tikleri yoldan gitmeliyiz. 

. açılmıştır. Burada asri 
makinelerin birer tane 
küçük modelleri \"arcıtr. 

Çocuklar bu modellerle 
oynayarak otomobili, tay
yareyi bilfiil öğrenirler. 

Hemen bütün Avrupa gazeteıe i, 
zamanın bugünkü inceliği içindt"? bu 
ziyaıetin fevkalade ehemmiyeti haiz 
olu~unda müttefiktirler. 

Her iki tarafın da etrafında sıkı bir 
ketumiyet havası muhafaza ettikleri 
bu seyahatin hedefleri hakkında Al 
man ve İtalya matbuatının yaptıkla ·ı 
neşriyat, daha ziyade umumi bir dil 
ile örülmüştür. Fakat, bu umumi li
sandaki kuvvet, seyahat etrafındaki 

ketumiyetin, boşluktan değil, biiak·s 
derinlikten ileri geldiğini göstenncğe 

kifayet ediyor. 

(-S~-Z~A~...;.;;;;;;;;;;;;,;..A~S~l...;.._,N_D_A_) 

İngilterenin ihtiyar 
Kızları devletten 
Maaş istiyorlar 

* Uzun müddet devam eden bu gö
ri.işmelerde her iki tarafı alakadar e
den meseleler az değildir. İtalyayı 
doğrudan doğruya alakadar eden Ha-
beşistan ve Akdeniz me eleleri, Alman- İngilteredeki bekar kızlar son za-
ya ile İtalyayı müştereken alakalan -
dıran merkezi Avrupa ve Tuna menı- manlarda ayaklanarak Mancesterde 
Jeketleri meseleleri, gene her iki dev- büyük bir kongre aktetmişlerdir. Bu 
Jet için de ayni derecede ehernmiy€.ti kongrede hükumetten tekaüdiye ve 
haiz komünizm ve halle cephesi hare- maaş istemeğe karar vermişlerdir. 
ketleri ve nihayet Alınanyayı birind Bunlar elli yafına kadar koca bulam~ 
derecede meşgul eden koloni işleri, bil- dık.ları takdirde bundan ıonra da bula
tün bu.?lar bir a~ada müzakere edili- mıyacaklarma kanaat getirmişler ve 
yor. Muzakerelenn gerek mevzuları ve sefil olmaktan ise devletten maaş iıte-
gerek gidiş tarzlarile bunların netice- meğe kara v · ı d' 
leri hakkında her iki taraftan da hiç b:r r ermış er ı.r. 
şey neşredilmediği için bu hususta şim Yeni usul bir benzin 
diye kadar Almanya ile İtalya haricin
deki memleketlerde yapılan, ve tah -
minlere dayanan neşriyattan başka bir 
şey yoktur. 

Fakat, matbuatın ifade ettiği umu
mi havaya daha ziyade müsbet bir ruh 
hakimdir. Her iki tarafın gazeteleri de 
bu anlaşmanın netice itibarile Avrup~!

hırsızlıgı 

fngilterede acaip bir merale. peyda 
olmuş. Bazı fakir gençler, boş bulduJc.. 
lan otomobillere ıbiner, bir miktar ge
zer ve sonra da otomobilleri gene yer
li yerine iade ederlermi?-

da içtimai nizamın istikrar ve inzibat Kanunun bu ç~it vak'aları biraz 
altina alınması vazifesile kendilerini tebessümle karşıladığı için, muvakkat 
vazifedar sayan iki memleketin bu va- otomobil hırsızları :işi azıtmışlar ve bu 

·-------------------------* 
HERGüN BiR FIKRA 

Karşllıkll 
Şehir operetinin kıymetli artisti 

Hazım geçenlerde, mektepten beri 
yüzünii görmediği eski bir sınıf ar
kadaşına rastgeldi. 

- Ne alemdesin? di:\ e sordu. 
- Ben mi? Bankacı oldum. Ya, 

sen? 

Kedilerini kocasına 
Tercih eden kadın 
Mahkeınede 

' 

Hazım, arkadaşıııı alay ediyor 
sandı. Fakat sualinin ciddi olduğu- Amerikada Woodburg eyaletinde 
nu anlayınca: oturan F red Belloiı isminde bir adam 

- Şehir tiyatrosunda artistim.. 14 senelik karısından boşanmak. üze-
ceva bını verdi. re mahkemeye müracaat etmiştir. 

Muhatabı, falso ettiğini farkct Fred Bellois bu dava hakkında bir 
mişti; bunu tamire kalkışb; ve: arkadaşına şu yolda şikayet etmiştir: 

- O kadar çok işim var ki, yirmi «Karım son ilci sene zarfında garip 
senedir tiyatroya gittiğim yok! De· b' Ad t d t · K d"l le. 

ır a e pey a e ti. e ı ere mera 
yince, Hazım hiç bozmadan: 

_ Olabilir .. dedi; meseli, ben de sardı. Şimdi evde 60 tane kedi var. 
mektepten çıktım çıkalı, henü-ı bir Ben onları doyurmak için üstümden, 
bankadan içeriye ayak basmış de- başımdan, hatta gıdamdan fedakarlık 
ğilim! ediyorum. Karıma kaç kere rica ettim. •---------------« Bunların miyavlamaları sinirlerimi bo-
K ol/arını sigorta zuyor, evde oturamaz oldum dedim. 
El lir en Bana: ccBen koca istemem, bana ke

diler lazım» cevabını verdi. Ne yapa-
R oman ga güzeli cağımı şaşırdım.» 

Adamcağız yegane kurtulu~ çare-
sini şimdi boşanmakta buluyormuf. 

Bir zamanlar haftada 
1800 lira kazanan 
Muharrir dilenerek öldü 

BHncite~rin 

r--
Sözün Kısası 

Ben; Bey/ endiyim! 

E. Tahı 

E v yaptırmak isteyen bir zatı 
nu havale edeceği usta ne 

şiirken, onun kendisıne sadece: <Jf 
di!» diye hitap etmesine kızmış • 

- Gözünü aç! Ben Efendi d 
Beyf endiyim!.. .. 

Tekdirile adamcağıza bir sürU 
retlerde bulunmuş. . • 

Gazetelerin zabıta vukuatı su 
rında gözüme ilişen bu hadise 
kadar basit görünmedi. 

Biz, umumi harbin sosyal niza 
da hasıl ettiği keşmekeş arasında ' 
diliği» unuttuk. Halbuki eskiden d 
çok kıymet verilirdi. Hatırım. 
Mektebimizin çok mühtcrem Jllll 

Abdurrahman Şeref Efendi, keI1 
cBey» diyenlere kızar : 

- Beylik kolay elde edilir atıl 
fendi olmak zordur! ben efendil 
göznuru akıtarak ve dirsek çürii 
kazandım!. derdi. 

Birini sena edecek olsak ona: ' 
di adam!.> sıfatını \'erirdfk. Efe 
hareket her zaman tahsine şayan 
lürdü. Osmanlı hfmedanınm teşr 
şehzadelere efendiliği en yükse 
paye olarak tevc.h eylemişti. 

Frenklerin centilmen tabirini ' 
di» diye tercüme ederdik. En ali 
lislerde hatip hitabına : 

- Efendiler! Sözile başlardı. 
Bey, Paşa, tabirlerini de demo 

prensiplerine aykırı görüp te Y 
bay tabirini ikame ettiğimiz ı 
yalnız efendi kelimesi hakkında b 
tisna yaptık. Yeni Türk lugatinde 
tabir kaldı ve Dil Kurumunun ne.Ş 
ği kılavuza girdi. Böylece efend'. 
yüksek manası resmen tasdik ve t 
edilmiş oldu. 

Ama, meşrepten bahsolunma~· 
san, canı isterse, en büyük tekrıfll: 
fazını hakaret addedip, söyleyene 1 

eder. 
Ben ustanın yerinde olsaydım, 

gaya, nizaa meydan vermez: 
- Peki, iki gözüm ... Darılma!.. 

dilik bende kalsın, sözümü geri al 
Der, işi tatlıya bağlardım. 

Fkh. 
zifeyi hakkile ifa edPC'C'klerini söyler- Bir zamanlar haftada 1800 lira ka-
lerken bunun icapları üzerinde Beri~ suretle Londrnda hergün 40 tane vak'a zanan lngiliz piyes yazıcılarından 1 - Bulgaristan Türk idares rt 
ve Romanın bir takım e'iaslarda an:aş- olmağa başlamış. Nihayet mahkeme hangı· yılda çıkmıştır? Bowkett, evinde ölü olarak bulun-
mış bulunduklarını gösteriyor. bir karar vermeğe mecbur olmuş ve 2 _ Mora ilk defa olarak hangı 

mu~u~ ds~ 
11-- bu nevi i• yapan kimseleri, otomobi- 1 dışa' h zamanında kimin kuman 

Y şin garibi, çok okumuş, görmü~ t 1 
Zannedersem Almanya da, İtalya da lin benzinini yakmak ve dolayısile ben- tındaki Türk akıncılarının is geçirmiş olan Bowkctt, Wells'le mck-

mü terek ve umumi siyasetlerinin he- zin çalmak suçundan mahkfun etmegve 1_..ı 61 v • l uğramıştır? . }l 
defleri bakımından henüz manevra başlamı~. tep arıw.ua'l"'ıgı etmif, ve uzun sene er 3 - Osmanlı tarihinde padış:ı. d 
safhasındadırlar. Her iki taraf ta, ken- T tiyatro aleminde büyük bir şöhret ka- karşı isyan eden üç Mustafa şehıı:t 
di dahili rejimlerini hariçten tehdit ra------·- . - zanmıştı. kimlerdir? 
edebilecek içtimai tehlikelere karşı va- müşterek hareketler yapmaya başlaya- Talihin pek büyiik bir gad'rına ui- (Ccvabları yarın) 
ziyetlerini tahkim etmek üzere bir ta- caklardır. rayan zavallı muharrir, ölümünden * 
raftan Rusyayı, diğer taraftan Fransa- * üç ay evvel de dilencilik auçuyla. mah- (Diinkü suallerin cevabları) 
daki, İspanyadaki Halk Cephesi siya- Hülasası şudur: Alınanya ile İtalya kemeye verilmişti. 1 - Tünel Milattan 7 yüz yıl e 
setlerini manen tecride çalışıyorlar. şmdilik bir ittifak yapacak ve bu hu- Madenleri araziyi kazmadan Orşilin kralı Hcski) a tarafından ) 
Öte taraftan her iki devlet te İngiltere susa dair kağıtlar imza edecek görün- b ld l mıştır. , 
karşısında, şimdilik dostca anlaşmak müyorlar; buna mukabil, icabında ker..- Bazı Amerikan gazetelerinde A- i iren a et 2 - Orsk şehri Sovyet Ru

5
' 

için, olınazsa ileride hadiselere göre bir dilerini bu istikamete doğru götürecel{ merikada yapılan garip sigortaları 
0 

Almanyada petrol membalarını ve Kırgız Cumhuriyeti topraklarınd3 
an evvel vaziyet almak istiyorlar. Bu olan hadiselere karşı her iki tarafın da k .. 1 . M IA f'IA . . maden kömürü damarlarını keşfeden dağları üzerindedir. ur ve gu erız. ese a ı an artıstın h o "n 
manevra bakımından da beş devlet a- kendilerini şimdiden hazırlamayı u- . I . . yeni bir aletin tecrübeleri yapılmak.ta- 3 - Plevne ka ramanı sm" 
rasında akdi mutasavver olup bir tür- nutmadıklan muhakkaktır. Bugün için baca~~arını şu kadar hm ngılız lirası- dır. Bir kamyon üzerine konan bu i- 1877 de Amasyada doğmuştur. 
lü toplanamıyan yeni Lokarno mesc- muhakkak olan şey c:udur: na dıger bir başkasının dudaklarını ı t ı d k.. ·· ·· b 1 4 - Nobel mükafatı her Y.ıı. ye,,. " et pe ro ve ma en omuru u un- l< ,. 
lesini, İspanya vukuatım ele alacaklar Avrupada mevcut birkaç mühim me- bilmem ne kadara sigorta ettirdikleri- ması ihtimali olan arazinin üstünde zünün en kıymetli edebiyat, fızı -~e 
VC' bu iki meseleyi, kendilerince en ı k c: da her 'k' taraf ta yakında · d Ah" R ny I ek d B d ya, cog·rafya, tarih \e sulh eserı se e ar,ısın ı ı nı uyarız. ıren oma anın meş- gezdiri m te ir. u gez irme esna- ı 
mu··nası"p f!o'"rdu""klerı· bı"r şekı"l \'ererek m··şterek bır" sı'yaset manevrasına b" · M rilir bir mükafattır. Alfred Nobe il ~ u ... ~- hur artistlerinden Nemsta. anesku da sında aletin bir yerinde asılı bulunan d~ 
bu meselevi dünya efka· nnı kendı"lcı_r1·1ıe la acaklardır Bununla şunu "sbat ed li İsveçli bir kimyager tarafın/ -' Y · ı c- Avrupanın en güzel kollu kadını oldu- ibre mevcut madenin nisbctine göre 
kazanmak maksadile mükemmelen if.- cekler ki muayyen bir iradenin sevk das edilmiştir. 
tismar edeceklerdir. Her iki taraf 1a ve idaresi altında hareket eden otoıi- ğuna inanarak kollarını :~o bin İngiliz inip çıkmakta ve bu ıuretle de orada -~-b rn • • • • • • ·- .. ,jj 
şimdiden «Avrupada milletler arasın- ter bir hükumet, ne yaptığını ve ne lirasına sigorta ettirmiştir. petrol veyahut maden kömürü olup a ula gırnıegen O 
da sulh ve sınıflar arasındaki münas~- yapmak istediğini bilmek noktasından, •· · ·-·*- ···· olmadığı anla~ılmakta ımış. Aletle Ahiren lngilterenin meşhorgfo 
betlerde de nizam \'e inzibat isteriz» parlamentoların muhtelif cereyanları ran daha müsbet işler görmeğe muk- hatta bunların bulunduğu derinliği d manlarından 180 kiloluk Lo~ ı ti' 
diyorlar; sulhün ancak hak ve adalet karşısında bugün bu tarafa. yarın o ta-ı tedirdirler. tayin edebilmek de mümkün oluyor- ismindeki adam ölmüş ve etra 

111 

üzerine kurulabileceğini ve hak ve a- rafa yalpa vuran memleketlere naza- Muhittin Birgen muş. essüre garketmiştir. afıll~ 
dalete muhalif olan bm;.inkü vazivd Bu şişman adam herkes ta; di 
tadil ve ıslah edilmedikçe, Alinin hak- r t s T E R . ı s T E R . -, sevilen iyi bir insanmış. }(e~jıl...-
kı Aliye ve Velinin hakkı Veliye veril- J NAN J NAN M A ! gömmek için tabuta koymak , 
medikçe, Bolşevizm tehlikesi bertaraf getdiği zaman bu işi kimse Yt fil~ 
edilmedikçe hiç bir zaman sulh teessüs Dün kulağımıza aarip bir rivayet geldi: bu dütüncenin hakikate tevafuk edip etmediğinin tet- mış ve attı tane hamal çağır.rrıa 
edemiyeceğini söylemekte her iki ta- «Mecidiyeköyü civarının ıinek hücumuna uğrama- kikine batlanmıf.» 
raf ta rnüttehittir. Bunun için, öyle ıı münaıebetile gazetelerde yüzüne sinek konmuf bir Dediler. Mümkündür, cevabını verdik. Fakat bal buriyeti hasıl oYmk uştur. b" jnstl11 

. '- b . b.. 1 v k d . l 1 . k l Long~'.m ço yiyen ır .. tahmin ediyoruz ki, Berlin seyahatinin çocuk resmı çııunca, u reamın ta ıı oımayacagına ne a ar cazıp o ursa o sun sıne o mıyan bir yerde ıi- r l ş 
sonunda her iki taraftan da Avrupam11 hülonedilmif, fotoğrafçırun &~neği cezbedebilmek için neği çekip getirebileceğine inanmadık. Fakat ey oku- ve boğazının yüzünden ö mu Jetıııif 
bugün münakaşa edilen meselele:·i h.::ık çocuğun yüzüne bal ıürmüt olabileceği dütünülmüf, yucu sen: Sabahları şöyle kahvaltı e 0ı: , 
kında gerek dahil ve gerek hariç cfk5. 1 ~ 1 ER 1 NAN J S TER 1 NAN M A l Üç yumurta, yarım kilo dof11 tef" 
rı umumivesini buaünkii Alman ve cuğu, bir kilo ekmek, 200 graıtl 
İtalyan hükumetleri lehine çekecfk L-------...;..-------------------------------------~' yağı, a!ltı fincan kahve. 
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._ivasta tüyler 
Urpertici 
Bir fac·a 

(Bnştarnfı t inci snyfndn) 

3 

A 

azı 
,, yor 

znfier adında b rı on sekız ) aşında ni
şanlı, d ğcrı ) en C\ lı ve bir çocuk ba
bası ikı r,ençtir. 

Bu ıkı karde ın ı:.ahıbi oldukları bir 

So11yet Rusyaııuı 
verdiği ııazill Jıarar 
ltalııaıı - Alıııaıı 
Anlaş111ala1·1 

adikal sosyalistlerin kongresinde Heryo harici siyaset 
hakkında mühim beyanatta bulundu, radikallerin halkçı 

cephe ile işbirliğine devam edecekleri anlaşılıyor 
Biarritz, 24 (A.A.) - Radikal Sos· mal edilmemelidir. Milletler Cemiye- (Hayır sesleri) - Biz dahili işleri-

tarla ıle Hu e) ın 'e Mehmet nJındn 
gene ıkı kardeı:in snhıbı oldukları dıger 
biı tarla ) an) anadır. Ve bu kardeşler 
ara ınd da ıkı tarlanın hududu yuzun
den bır ıhtııaf '~ ı dır. Cınayetten bir 
giın e\' el Muwffcr t rladan dönerken 
1'"etl hm o~ lu ı mlı kon~usuna çok
tanberı Hı.i C) ın 'e Mehmet kardeşler
le munazealı olan tarlayı göstermiş, 
bır şey1er sbylemiştır. Hüseyin ılc Meh
met de bu konuşmayı görmüşlerdir. 

OV) t Ru ' nın İ pnnya işleri le 

ad m ın d h omıte:> nd n 

ç k m k k aı nı ' ı m ı 'e.} f.ı •n 
çek lmı b b r 'azı et a mak ist me
sı 1 P m h d r n n en had de' e
sındc ha ıl o n n. z k 'aLıy ete lıen, er 
b r dur um ) aratm kt d r. 50 , yet R 5_ 

yalist kongresi bugün harici siyaset tinin idamesi elzemdir. mize hiç kimsenin müdahale etmesine 
hakkındaki müzakerelere başlamıştır. Kendi kendine kuvvetli bir Fransız müsaade edemeyiz. Bununla beraber 

Albert Snrraut bugün Fransız va- varlığı Fransanın mevkii için şarttır. Berlin ile konuşmalıyız. Almanya hu· 
tandaşlarının f ransanın mukaddera· Fransız aleyhtarı propağandalara bazı kuk mi.isavatını tahakkuk ettirmiştir. 
tını korumak yolunda birleşmesi la· hareketlerimizle yardım etmemeliyiz. Samimi izahata artık hiç bir şey mani 

) anın '. eı dıgı bu kaı arın mahıyetı, ı _ 
pan) n ı~lerıne sağd n soldan mı.idJb _ 
~eler ) apılma nın önune geçılenwaığl 
ıçın, ben de erbe t mi gerı alıyorum
dan ba ka manası ) oktur. Bunun bır 
icabı olarak, Sov\ et Rusyanın Madnt 
hı.ikumetıne ) ardımlnra başlaması b k
lenmek l.azımdır. Karadeniz lıman
larmda, Ispan)a)n harekete hazır bir 
vaziyette mi.ıh ımmat , e erzak yüklll 
26 geminin beklediğı haberi de göstc
rıyor ki, fıh·akı cademi müdahalcıı ko· 
mite ındcn ayrılır ·ayrılmaz, So,·yet 
Ru ya, bu ) ardımı yapmayı kendisı i
çin bir vazife bilecektir. Halbuki İs
panyada Mark ist bir rejım kurulması
nı kendı menf atlerıne uygun görmi
yen ve böylelikle Garbi Avrupa müva
~enesinin bozulaca • ına kani bulunan 
Italya gibi, Almanya \'e Portekiz gibi 
bazı devletler, So\ yet Rusyanm bu fi
li müdahale ını bertarnf etmeye ~ah
şacaklar 'e belki de Madrit hükume-

zımgeldiğini söylemiştir. f ransaya an'anevi çehresini iade e<:ie· değildir. 
Raportör Misler, Fransanın takip lim. Herriot, Toulouse kongresinin ltal-

cttiği emniyet siyasetinin çok basiret· Kongreciler Herriot'yu kürsiyc da- yn hakkındaki kardeşce temenniyatı· 
kar olduğunu ve beynelmilel teşriki vet ederek beyanatta bulunmaya da· nı tekrarladıktan sonra sörlerini şöy-
mesai ve mili\ müdafaa gibi başlıca ''et eylemişlerdir. le bitirmiştir: 
iki noktayı istihdaf eylediğini söyle - Herriot fikirlerinden dönmediğini - Biz ne harici ne de dahil\ harp 
miş ve «Komünistliği mi yoksa, nas· ve daima Milletler Cemiyetine sadık istemiyoruz. Harbin önüne geçmek 
yoııatistliği mn gibi bir çıkmaza ka- bulunduğunu söyledıkten son.ra de • için Fransa sükun ve nizam içinde ya· 
panmayı reddediyoruz.» demiştir. rniştir ki: şamalı ve herkes meşru otoriteye ria-

Hükurneti yeni bir Lokamo paktı- - Fransa bir çok inkisarı hayalle- yet, etmelidir. 
na teşebbüs ettiğinden dolay'l te.brik re uğramıştır. Fakat F ransanın küçük Kongre Hcrriot'nun beyanatını al· 
etmiş ve demiştir ki: devletleri müdafaa etmek için olan a- kışlarla karşılamış ve harici siyaset 

Belçikanın hattı hareketi bu teşeh· nanesini unutmayalım. Harici siya- hakkındaki raporunu da gene alkışlarla 
büsü işkal etmektedir. Bununla bera· samızın yükselmesi İngiltere ile bera· kabul etmiştir. 
ber yeni Lokamo Fransız - Alman her kalmamıza ve hürriyetlerimizi mü- * 

ın_.ünasebatını tanzim etmek için ye - hafaza eylememize vabestedir. Başka Biarritz, 24 - Umumi kanaat, 
gane vasıtadır. Tam bir sulh yapmak devletler Almanya ile görüşdüğü sı • Radikallerin halkçı cephe ile iş birliği 
vek nomevsudları Milletler Cemiyetine rada biz Sovyetler birliği ile mukare· etmekte devam eyliyecekleri merke· 

~ rar getirmek için hiç bir fırsat ih- net temin ettik. F cna mı yaptık} zindedir. 

Küçük Antant 
Hakkındaki 
Dedikodular 

la da 
işt'ra 

a sa ayl 
e ·ye arar 

za 

Ertesi giıniı Mehmet köyün cam:i 
önünde Tevfiğe rastlamış, : 

- Ulan bana baksana demiştir. Se
nin kardc~in ne di) c bizim tarlayı gbs
teriyor el oğluna !Mehmet bu sözlerden 
sonra küfretmeğe başlamıştır. Tevfik te 
bu küfürlere mukabele edince ikisı de 
birbirile ka\ gnya tutuşmuşlar ve yek
dığerini taşlamıya başlamışlardır. Kav
gaya Mekmedin kardeşi Hüseyin ile 
Tevfı - ın 18 ) a~ındaki kardeşi Muzaf
fer karı~mış, iş büyümüş, fakat köy
lüler ara) a girerek iki tarafı ayırmış
lar ve Hü C) ınle Mehmedi evlerine gö
tiırmiışlerdir. 

Fakat biraz sonra Hüseyinle Mehmet 
mü~elluh oldukları halde evden fırla
mışlar, köyün mektebi önünde Tevfik 
ve kardeşi Muzafferle karşılaşıp kav
gaya tutuşmuşlardır. 

Hüseyin bu ka' gada bir fırsatını bu
lup Tevfığin yanına yaklaşmış, elınde 
bulundurduğu kamayı iki defa Tevfi
ğın sağ bbğrüne saplamıştır. Tevfik in
leyerek yere yıkılırken Hüseyinin bu 
sefer de kardeşı Muzafferin peşine düş
tiığı.inü görmüş, kendi acısını unutarak, 

- Aman meydan vermeyin, karde
şimi de' urncak. Yavuklusunun gözünü 
yaşlı koyucak diye haykırmaya başla
mış, ve ar kasından yetişip Hüseyini 
tutmak, kardeşinin öldürülmesine ma

liolandaya giden ticaret heyetimizin temasları 

1 
Türkiye lehinde tezahürata vesile oldu 

..ahey 24 sının h~ • (A.A ) - Anadolu Ajan-

Yugoslavya ile Ronıanyanzn 
bilara/lıklarznı illin edecek
leri haberi Ronıanyada da 

ni olmak istemiştir. 
Fakat buna g[ıcü yetmemiş, bir iki 

adım ileride yıkılmış. Hüsey·n rle Tev
figın genç kardeşı Muzaffere yetişip 
ağabeyisinm lıb ·runden çıkardığı knnlı 

tekzip ediliyor 

tine erzak ve müh"mmat yükile giden 
S~\) et ,·apurların batırmaya te eb
bus ed ceklcrd·r. Böyle bir hnl vuku 
buldu. u takdirde korkulan fıkı bet mey
dann elmi bulunacak 'e bir taraflln 
Madrıt hi.ıkumef nı, d.. r taraftaıı 
merk zı Bu ~o şehr· olmak üzer 
Madı ıt huk me ·ne k ı ı harekette bu
lunan Fa~isl İ pam·a) ı kavırmnyn kal
kı!;acak olnn d ' et er. ikıye böli.ıne
rek kar ,ılıklı 'azh et alacak ve çarpı
şacaklard ı r. Şimdı\ e kadar itinn i\ 
kaçınılan durum bu\ du ve hadiselerin 
tC'akubu osterdı ki bu durum t n ka
çınmak içın ö terild ,ı 1ddıa olunan 
ga\ retl ıd n h"ç b ·ı sarfolunmanuş 

bulunuyor. 

* velsi gün ~ı muhabiri bildiriyor: Ev
ve Türk t a~acı ve sanayiciler adına 
rilen bü .~ı~ delegeleri şerefine ye
dar b k Yuk zıyafette sefirimiz aıaka-

Bakanı ve ikinci ziyafette de Tecim Ba
kanı nutuk söylemişler ve bunlara 
Kurdoğlu mukabele etmiştir. Heyetimi 
zin buradaki ikameti ve ziyaretıcri 
Türkiye lehinde tezahürlere vesile ol-

Çekoslovak Başvekilinin 
gazetelere beyanatı 

biçağı Muzafferın göğsüne saplamıştır. 
Hüseyin ıkı kardeşi üç biçak darbe- !tal) an H 

sile cansız ) ere serdikten sonra baş 

a anlar ve d .• bulun-. ıger zevat ta hazır 
••uıuşlardı D.. . ayni ~ un Tecım bakanı dA 
.. evatın iı:t· k. rniştir. B· . ~ ıra ıyle bir ziyafet ver-

ırıncı ziyafette Bayındırhk 

Loy~ Corc ateş 
puskür··yor 

" i spanya hükumetine 

muştur. 
Holanda uzun vade ve Türk malı esa~ 

sı dairesinde sanayi plfınımı~a iştirak 
edecektir. Bir Holanda heyeti yakın
da Türkiyeye hareket edecektir. 

·----------~~---Alman Rus -
ihtilafına mani 
olacak bir çare 

r;rdım edilmemekle 
tb_eşistan işinde gös- İng;Itere Har"ciye Nazırı 
erılen hata tekrar Polonyanın bitaraf olarak 

Bükreş, 24 (A.A.) - Geçenlerde Yu· 
goslavyanın hükumet organı olan Vre
me gazetesinde çıkan bir tebliğ, cRo· 
manya ve Yugoslavyanın Belçika mi
salini takip etmek niyetinde olduklaı ı 
hakkındaki menfı şayialar• ı yalanla
makta ve bu iki memleketin şimdıki 
ittıfaklarını terketmelerinin hiç bir 
şekilde varit olamıyacağı kaydedılmek
te idi. Bu teblıği memnuniyetle karsı-

, tayan Vıttoriul gazetesi ezcümle dıyor 
ki: 

cBel ,ratta nei?redılen resmi tcbl ğ 

uçlarına geçmiş'. 
- Haydın. Varın güle güle gidin. 

Kana kana aldım sizden öcümü! demiş, 
sonra elleri \"e yüzü kanlar içinde evine 
dönerek suç aleti olan kamasını sak
lamış ve gizlenerek izini kaybetmek 
istemiştir. 

Fakat adliyenin \'C zabıtanın seri 
tedbirlen sayesinde buna muvaffak 
olamamış, kamasile beraber yakalan
mış, hadısede f er'an zimedhal olan kar
deşi Mehmet de tutulmuştur 

Bu cinayet kö) de derin bir teessür 
uyandırmışt r. Ö dürülen iki kardeşten 
T~vfı ·,ın 2S ya ında bır ka•·ısı. bir de 
çocu ru vardır. l\'Iuzaffer de niş::ınlıdır. 

ediliyor,, diyor ilanı için plan hazırlıyor 
Londra 24 ( - -bir nutuk ir A.A.) - Mançes1 er'de Londra, 2 l (A.A.) - Star gaze-

noktaı nazarımıza tamamile uymakta
dır. Romanya ile Yugoslavya, Milletler 
Cemıyeti paktına ,.e bölge anlaşmaln
ı ına sarsılmaz bır şekilde sadık kal
maktadırlar. Esasen, dün Krofta tara
f mdan parlak bir şekilde verilen iza
hat, küçük antantın beynelmilel sivrı
sa içindeki vaziyetini tasrih etmek e 
ve üç devletin kendi emniyetlerinin 
mi.ıdafaası husu unda granitten bır 
blok tcskil ettığini gö.,tennektedir. 
Kroftanın beyanatı ve Yugoslav hüku
metinin resmi tebliği şeklinde tecelli 
eden bu ikı miıhım hadise, ecnebi mcm 

Şımdi kb) luler Sh as adliyesinin bu 
cina\ et da' ında verece~t adil hük
mü beklemekle, bir matem yuvası ha- -· · • · • · ~ · · · • -· • · · · • · · • · • · -
!ine dönen ev 11a1kmı da bekıenen ada- Sinopta pamuk ekilecek 

le demiştir nt eden Loyd Corc ezcum- tesinin öğrendiğine göre, Eden, Al-

ı qDünyayıı~~ ~ k 
1 

. .
1
• manya ile Sovyet Rusya arasında o· 

er n h . ı Larnca o an ne ıhtı a.l- 1 p 1 b" f ı k · .. 
t 

! e Ukümet d b 
1 

. d d k an o onyanın ıtara o nra ılunı 
atorl .. kl ar e erı ve ne e - 1.. 1 B 1,.. Be .. 

t
.. U erdir Dem k . b .. t•• d"kt p anını tasar amıştır. u p an ek ın 
orlukler · o rası u un ı a- . . ..... . 

fa 
1 

. ın başaramıyacagı· nı hem de Londrayı zıyaretı esnasında goruşule-
z a ıle b k · ten aşaracak kudrettedir.» dedik· ce tır. 

lnnrn~nra . ?ilhassa İnp,ilterenin silah .• deıek l??lıtıkasına şiddetıe hücum e- Turk donanmasmm Yunan 
tediğı ~~rıe ?ir. ~iyasetin, önlemek is- limanlarını ziyareti 
nu s.. 

1 
ketı bılakıs tacil eder oldu· u-oy emiştir Atinn, 24 (A.A.) - Türk donanrna-

Hatip müş · k sının Faler limanını Teşrinisani sonla-
lalıo:;ı 

1 
ere emniye ve umumi si-

Milleztlan.ma e<;.asları üzerme kuruımus rma doğı u ziyaretinden bahseden gaz 
eı c teler Türk donanmasının ilk defa oln-

Viye ed· e?1~yetinin nüfuzunun tal'
Yet ılmesını tavsiye, Fransız ve So\' 
Ord ~rdularının dün) anın en kuv\'etıi 
h .. k~ arı ~lduğunu beyan ve İspan• a 

rak dostca Yunan sularında demirleye
ceğini kaydetmekte ve Türk - Yunnn 
donnnmalarını şaı ki Akdeniz sulhünGn 
muhafazası ~olunda siyasi bir fılet ya
pan ıki memleket arasındaki dostluk 
mi.mıısebel ni teb::ırüz ettirm ktedır. 

u umet n ·1·h . b·h . e sı a verılmemesini tnk-
e .. lemış 'e demiştir ki : 

t Boy lece, gı'.iya bitaraf görünerei{ m ·i 

k
eca, ızi himaye suıeti'- le Habeşist nJ 
a ı "h · J ' ı tn dr olunan hata tekrar edıl-

rne:: edir.• 

Romanya Başvekili Belgrattan 
döndü 

t l3 lgrat, 24 (JlU!;U i) - Müten kk·
Ve Bel~r:ıt ta bulunan Roman) n Bo. . 
.
1 

k Tataı ku. dtin ak am Tun ~olu 
1 e m mlc .etine dönmi.iştür. 

Romanyada muhakeme edilen 
casuslar 

Bükrcş, 24 (Hu usi) - Casusluktan 
suç u 8 Ru un duruşması bugün Kiş
n 'd k d ' nı harp önünde yapılmt~ 
\ ' uç u ı kı sen den on ney ka 
dar muhtelıf mahklımiyetlerlc ceza an
dırılım lardır. 

lelin tezahür edeceğini sö:•lıyerek te
ı:.elli etmek •dirler. 

Berfin 
Konuşmalarının 
Neticeleri 

tekellerde neşredılen yanlış ve menfı 
tahlilleı ı ebedı) en susturacak mahiye!- Londra, 24 (Royter) - Berlınde üç 
tcdir. Bız de bu maksada hizmet c. l- gi.indenbeı i de' am eden İtalyan - Al
mck ve küçi.ik antantın tam tcsanüdli- man konu malnrınm en mühim netıce
nü tebaruz ettırmek içın bu tasrihe lü- sı, Hnbeşistanda kurulmuş olan 1tal
zum gördük.• yan İmparatorluğunun Almanya tara· 

Prag, 24 (AA.) - Başvekil HoJza fından resmen tanınması olmuştur. Key 
yabancı gn1.ete muhabirlerine, Çcko - fıyet. bu un. Roma ve Berlinde ilfın e
lovakyanın dış siyasasında hiç bir de- dılmı tiı. Berlin müzakereleı'inin c
ğisıklik olmadıiTını söylemıstir. hemmi) etmden bahseden tanınmış İtal 

cFrnnsa ile miınasebatımız oldu ~•ı yan muhaı ı iri Ga) da, Gıornale d'Italıa 
gibi devam edecektir. Sav ·et Rus :/ • da ) azd ı bir makalede İtalya Harici
Çekoslovakya paktı için de bu, bö) le- ) e ırı Cı) ano ıle Alman Hariciye 
dir. ve bunun mevcut hitkı.imlerin ri- Na rı Neuıat aı as nda cere) an eden 
ayet olunacaktır Ancak, bu.qüne kn- mu aker, tın bütün noktaları hakk•n· 
dar takip edilen siyasete sadık kalma- da ) arın r mı bir tC'blığ neşredilereği
mız. bizim, Almanya ve İtalya ile eke- ni b ldıı mck•edır. Almanya tarafından 
nomik sahada te riki me ai edebilm - hal) a ı ) pılan bu ccmıle mukabılin
miz için kuçi.ık antant ve komşu dC'\'- d , Homa hukumetınin Habc ıstandl 
letlcrle bir blok teşkiline mani de· il- Alın n} a) bir kı ım arazi veı mek vn
dir.• adinde buluııduğu söylendığı gıbi, -.Şar 

····························································• ka do ru ) a) ılın sımu da mumana t 
etmı) ece ıinı ayrıca bildırdıgı knydedıl 
mektedır. Bu muphem olan« Ş rka 
doğı u ya) ılına ... tabırıle neym ka ted 1-
diği anlaşılamamıştır. Dığer taraftan, 
Alman) anın da A\ u tuıy::ıy karşı bcs
lcdığı bazı niyeti rden vazgeçeceğıne 
ve İtalyan ıhracat piya alarmda reka
bet etnm ece· ne d::ur 'o.adda bulundu
ğu ılfıve dılmcktedır. 

B rcht adcn, 24 (AA.) - Slefani 
Ajan ı bıldıri) or: Bu un Hıtler Alman 
Dı Bak nı Von Neurat'ın hazır oldu· 
ğu halde It lyan Dış Bakanı Kont Ci· 
) ano) u kabul ederek Alm n) anın H • 
beşıc;tandaki İt ıl) an imp ratorlu ·~mu 
kafi olar k tanım ) a kaı r verdı "iıni 
bıldirınıştır. İtnly n Dı B kanı bu h -
yana tından dola> ı İtalv<lı hukCım lı
nin memnun >et 'e tc. kk ırunu rzct· 

mıştir. 

~----
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1 easürans Türk Anonim 
«Türkiye .Milli)). ve HFeniks dö Viyeı_ı» sigorta şirketleri nezdinde sigortalı olup da hükumetimiz tarafından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajansı tarafından neşir ve ilan e4ftt' 

esaslara tevfikan sıgortasına devrun suretıle zarardan korunmak istiyenlerin 3 ikinci .T~rin 1936 tarihinden itibaren Yeni Postahane arkasında Türkiye hanında 12 numaralı dairede .. 
maksatla MiLLi REASÜRANS tarafından t~kil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektupla müracaat etmeleri lüzumu ve TÜRKiYE MiLLi ,irketinde sigortalı olanların niba1" 
24/10/1937 de FENİKS dö VİYEN tirketinde sigortası olanların da 12/6/1937 tarihine kadar müracaat edebilecekleri ilan olunur • 

.................................................................... _ .................................................. ,.,,,~ 

Anonim Türk 
Sigorta Şirketi 

Sigorta tekniğinin modern esasları uzerine kurulmuş en kuvvetli finansal gruplara istinat eden millt bit 
sigorta şirketidir. lstanbul, Yeni Postahane karşısında Büyük Kınacıyan Han. Telefon: 24294 

Sigortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz. 

Cumhuriyet 
Bayramı 

A 
İlk okul arda yoksul 

talebeye yardım 

il 

L 1 
Kari yede define 

aranıyor 

-fi ; 

Dünyanın en büyük ve dE>hakar artistleri 
HARRY BAUR • DANIELLE DARRIEUX • JEAN P. AUMO,.f 

tarafından emsalsiz bir tarzda temsil edilen 

Büyük geçit resmi ve 
kutlulama programı 

hazırlandı ' 

TARAS BULBA 
Himaye heyetlerı· ı"le ç uk Bir maliye, bir maarif, bir ~ muhteşem filme başlıyor. Suvareler için yerlerinizi evvelden aldırı 

Esirgeme Kurumları müze memuru ile bir emni- ~, ______ .mı. Telefon: 42851 ~ 
birlikte çalışacaklar yet nıemuru kontrol ediyor -1-s-ta_n_b_u_l_D_ö_rd_u_·· n-c-iı-. -lc_r_a_M_e_m __ u_r_lu_g_"' u_n_d_a_n-·: .. 

Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim firketine birinci derece ve sırscı.; 
lup tamamına yeminli ehlivukuf marif etile ( 1100) bin yüz lira kıyrnel 

Cumhuriyetin 13 üncü yıldönümü B l K .. l .. B k I v • Edirnekapıda Kariye camii civarında 
münasebetile çarşamba günü saat 13- .. . u ylı bu tluVr .

1
Aa a~ .ı~rudnk. emk rıl bir şahıs tarafından define aramak ü-

. .. k uzerıne stan u ı ayetı ıçın e ı o u ·ı" .. d . 'h l ·ı 
den başlayarak cuma giınu a şamına h' h . l .1 mah llA k zere vı ayetten musaa e ıstı sa edı -

. ımaye ey et erı e a ı çocu e- · h f · b · 
.kadar resmi daireler tatil edılecekler- . '- l k 1 d k. f mış ve a rıyata aşlanılmıştır. Hafrı-

. .. .. 111rgeme ~urum arı me tep er e ı a- ı· d . .. .. .. 
dit. Hususi daireler de perşembe gunu k. d ki . l . . yatta ma ıye en, emnıyet mudurlu-
kapayacaklardır. ,~r.1ve lgı . as:_~ çocu a~ın 'hıa~e erlı, gıy- ğünden ve Maariften birer memur bu

.. aırı me erı, ıutap vesaır ı tıyaç arının 
Bütün daireler, cemiyetler, hususı t d .k. . . .. t k A~ı ki d lund.urulmaktadır. e arı ı ıçın muş ere ~ışaca ar ır. 

binalar, ticarethaneler, kara ve deniz B .. t k A• . k.ld .. O semtin asarı atika mahallesi ol-. . . . u muş ere mesaının ne şe ı e yu· w . 
nakil vasıtaları ıstasyon ve ıskelelerı ··t··ı v• k d tal be · dugu nazarı dıkkate alınarak herhan-ru u ecegı ve ne a ar e nın nere- . . 
çarşamba günü saat 13 den cuma gü- l d l . l gtw l · gı hır şey zuhurunda tahribata mey-er e ve nası ıaşe o unaca mese esı 
nü akşamına kadar gündüzleri bay- .. . d k l d b l k .. dan kalmamak üzere müzeler idaresi 

uzerın e onuşma ar a u unma u· 
raklarla, geceleri de ışıkla donatılacak- b .. l d h llA k · de hafriyatın devam ettigwi müddetçe zere ugun er e ma a ı çocu esırge- b. b l 
lardır. me kurumları başkanları bir toplantı ır memur u unduracaktır. 

Kutlulama Programı kl d yapaca ar ır. JllT 
Perşembe günü sabahı saat 9,30- Çocuk Esirgeme Kurumilc okul 1. YObelci 

--, 
dan 10,15 şc kadar Valilik dairesinde himaye hey'etleri ayni gaye için çalış- Eczaneler 
Vali. tarafınd:ın tebri~ler kabul edile- tıklarından müştereken faaliyette bu- Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun-
cektır. Meraaıme dahıl bulunan meb- lunmaları Bakanlıkça tensip edilmis-1 Iarclır: 
uslar, fsta .. n~ul kum~ndanlığı, general- tir. Bazı yerlerde bu keyfiyet yanl;ş İstanbul cihctinclckilcr : 
ler, a.s~erı ~mer~.' ıandarma komuta- anlaşılmıştır. Himaye hey'etlerinin ar-ı Aksaraydn: csnrımJ. Alemdarda: (A-

nı, Ünıversıte, yuksek mektepler ve tık kaldırıldığı neticesi çıkarılmıştır. li Rıza>. Bakırköyünde: (Merkez). Be
Maarif ·Müdürlüğü büyük memurları, Halbuki bu hey' etler iene kendi tali-' yazıtta: (Cemil). Emlnonündc: CHüsnu 
m .. atbua .. t miım_· essilleri. lstanb·u· ldaki bü- matlarına göre teşekkül ve idare hey- H\ydar). Fenerde: CVltali). Karagiım-

f t l Adı Y k k rükte: CM. Fuat). Kuçükpazarda: (Yor-
tun mu e tış er, ıye u se · me- etlerini kendileri seçeceklerdir. Hima-t b.. d'W A d · l gi). Samatya Kocamustata paşada: 
mu{ arı, utün ıger resmı aıre er ye hey'etleri ayrıca makbuz kullanmı- (Rıdvan}. Şehremininde: (Nazım). Şeh-
m~c;lürleri, ~~umi Meclis a~a~arı, ce~ yacaklardn. Gıdasız okul çocukları zadebaşında: cünıversite>. 
mıy7t ve bır~ık. baş~a~~arı vılayettekı için toplanacak paralar çocuk esirge- B~yoğlu clhetlndekiler: 
t~brık merasımıne ıştırak edecekler- me kurumunun bu i~e mahsus sür- oaıata<1a: (Sporldis). Hasköyde (Ni· 

dir edilmit olan Karagümrükte Müktesip lskender mahallesinde caıııÖ ~ 
rif sokağında eski 6 yeni 12/14 numaralı hane merdivenle çıkıldıkt11 ~ 
aralık üzerinde yüklü bir oda zemini kırmızı çini mutbak hela, muslulı ; 
fi, üzerinde bir tofa iki oda bir heli mevcuttur. Binanın sokak kap~ 
tında ayrıca bir kapısı bulunup bir oda bir bodrumu havidir. El İ,J 
vardır. Bina ahtaptır. Bahçede çimento bir havuz iki meyva ağacı bir *' 
mevcuttur. Umum mesahası 76,50 m2 olup bundan 37,50 m2 binll ~ 
Hududu tapu kaydının aynıdır. Hanenin tamamı açık artırmaya korıP"' 
olup ilan tarihinden itibaren fartnamesi herkes tarafından gö~ 
bilecek ve 3 / 12 / 936 tarihine raslayan Perşembe günü saat 5' 
den 16 ya kadar dairemizde açık arhrma suretile satılacaktır • ., 
Emlal\ ve Eytam Bankasının 84 No.lı kanunu hükümlerine tabi oldu:: 
dan mezkilr kanunun 1 S inci maddesine tevfikan ikinci bir artırma Y lf 
ınaksızın gaynmenkul, yukarıda yazılı günde en fazla artıranın üzerinde ıJi'1 
rakılacaktır. Artırmaya iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi bll~, 
nisbetinde pey akçesi veya Milli bir Bımlmnın teminat mektubu tevdi fi 
mek lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve dellali~ 
vakıf icaresi satlf bedelinden ödenir. Yirmi senelik evkaf taviz jf 
müşteriye aittir. Satış bedeli ~in ödemek lazımdır. icra ,,e rlt 
las kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan İpotek sahibi alacakl~ls ti 
diğer alakadarlann gaynmenkul üzerindeki haklarını ve hususile ~ıı ;# 
masraflarına dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün ~ ; 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sab1#, 
madıkca sallf bedelinin paylatmumdan hariç kalırlar. Alfıkadarlnrııı j 
kanun maddesine uygun suretle hareket etmeleri ve daha fazla malfıJl'lllt~ 
mak isteyenlerin 35/593 dosya No. sile dairemize müracaatları 
olunur. 20 senelik taviz bedeli müşteriye aittir. 421 dır. _ şarjeli makbuzları mukabilinde alına- ıim Aseo>. Kasımpaşada: <Müeyyed). 

. Sa~ .10,3? d~n 10,4n ~e kadar Va- caktır. Ve bu paralar yalnız ait olduğu Merkez nahiyede: (KanZllk). (Güneş). l 
lı Vahlık daıresınde toplu olarak kon- okulun iaşe ve diğer ihtiyaçlarına sar- (İtimad). Anadoluhisarmda bir hırsız Bahkhanede yeni tesisa 
solosların tebriklerini kabul edecektir. fedı'lecektir. Şlşlldc: <Halk). Taksimde: <Taksim). yakalandı ··ııd 
T

.. dah·ı 1 l · · fr k · h Üsküdar Kadıköy ve Adalardakiler: İstanbul balıkhanesinin önll 9 
or.epe 1 0 an ar ıçın a • sıya Çocuk Esirgeme Kurumları, okul · · · l'k k lfll 
l k b b b 

v ·1· d. Büyükadada: (Şlnasl). Heybelide: Anadoluhisarında günlerdenbcri satış yerının pıs ı too orunu t 
ye e • eyaz _ 0.yun agı ve 81 ın ır himaye hey' etlerinin yaptıkları masraf · · 1 · k rlııŞ k b -d (Tanaş>. Kadıköy eski Iskele caddesin- civarındaki evleri soyan bir hırsız yaka çin üstünün örtü mesı ara 
~ap a mec urı ır. . • ve işlere müdahale etmiyecekler, lü- de·. (Solraki). Kadıköy Ycld .. Mrmenln- D c··k . d k ı t 1 t h 1 tır 

S 
ı 1 d V l 1 b l K '" 6 • lanmıstır. ün o su cıvarın a o - mış ı. nşaa a aş anmış . 

aat e . a ı ve . stan u o- zumlu ve faydalı gördükleri hususları de: (Üçler). üsküdar Ahmedlyede: (Ah- ' h } d mutanı ve teşrıfata dahıl zevat Beya- kurum merkezi yolile Kültür Direk- medlye). tuğunda oldukça iri bir bo ça i. e ~- -·v· .. .' .'. .' : . . . . kÖŞ~ 
d 

·d ki d =--------~--~----• laşan bir adam polisin nazarı. dı.kkatı- çaldıgın. ı ıtıraf e.tmıştır. Faık .. ı.J 
zıt mey anına gı ece er, ve mey an- törlügwüne bildireceklerdir. Henüz o- BAL 1 L ÇIB A 'f b h d d b d k s ... I' d b 1 b'0 .. •• 'k l ] Dr ni celbetmiş, karakola celbcdılmı~. Bu a çesın e e ır en eşyn )IJİ' 

a u unan utun muzı a arın ça a· kul himaye hey'etleri teşekkül etme- • adamın Faik isminde sabıkalı bir a- !arını söylemiş ve bahçede yaP' )ıJ 
caklar. ı jstiklal marşında.n sonr.a geçit mi" olan rnıntakalardaki çocuk esir- Ankara Nümune Hastanesi ·1 do 

b 1 k G 
Y N. · M-t h dam oldugw u anla"ılarak elindeki boh- raştırmada içi halı ve eşya ı e 

resmı aş. ayaca. t.ır.. eçıt resmı şu su- oeme kurumları, mahalli himaye hey- ısaıye u e assısı Y ~ 
1 dil 

0 t lk çe açılmıştır. Bohçadan kadın eşyala- denk de bulunmuştur. ıtı' 
ret e tertıp e mıştır: _ eti )rerine kaim olarak bu vazifeyi gö- ismet nöntl caddesi, inci durak, 1 k' ıotı 

Od ı b l K 1 
- T k m 10 rı, ufak bir halı ve bir seccade çıkmış- Faikin arkadaş arı ta ıp 0 

r u - stan u omutan ıgının receklerdir. Çocuk Esirgeme Kurumu una so 86
• 

h 1 ı le tır. Faik bunları Ahmedin köşkünden tadır. 
sıralayacağı vec i e -, sti~lfıl için biitçesinin müsaadesi nisbctinde hima- ~H~c~rg~ü:n.;üı;~te:n~•;on~ra~h;ruı;t~a.;a;b;ul~e:<le:rİI. ~.;~.;;.;~;.;~-~--------------•ı••~....,.. 
caı'1arını ve uzuvlarını vermış olan ye hey' etlerine yardımda bulunacak- , Bugün T Ü R K M Q O A Ç 1 L Q 1 N L A R 1 
kahramanları temsil etmek üzere ma- t 
l~I sübaylar, erler .. ve şehit an~ları, ~- ır. Kızılay bu yıl da 2000 talebeye sı- SlNEMASJ~DA WlLIJAM POWELL - BETTE DAVİS • ., 
nıforrnalı yedek subayla~! ~olıs •. şehır cak yemek verecektir. Kızılay İstan- Parls'ln BUyUk Moda Evlerlnln moda revUlerl • YUzlerce gUzel kız • Merakh bir macer 
bandosu ve kayakçılar, Unıversıte ve bul merkezi bu miktarı mekteplere Rekıalar • GUzelllkler - haveten: DUnye haberleri. Saat 11 de tenzllAth matine 

)'.üksek ~e.kte~ler (alfabe sırasil~), taksim etmiştir. Merkezi umumiden 
lıseler ( ızcılerıle beraber), rnuallım tahsisat beklenmektedir. Cumhuriyet , 
mektepleri, orta mektepler, akailiyet bayramını müteakıp yemek tevziatına 
mektepleri, yabancı mektepler, itfaiye b 1 kt 

aş anaca ır. 

bando müfrezesi, sporcular ve daha •.•..... ·--· · · · ·--- · · • · · · · -
sonra da cemiyetler geçeceklerdir. at 15 de Edirnekapı dışındaki şehitli-

Geçit resmine iştirak edecek grup- ğe gidi1ecck ve çelenk konulacaktır. 
hırdan birer mümessil 28 teşrinievvel Gece de şehrin bütün yollarından 
günü sant 1 O da Beyazıt kulesi dibin- geçmek üzere fener ala.yları tertip e

de geçit resmi kumandanı tarafından dilecektir. 
tayin edilecek bir sübayla temasa ge- Ayni gün öğleden sonra bütün na
lecekler ve meydanda alacakları yeri hiye ve kazalardaki halk kürsülerinde 
öğreneceklerdir. Cumhuriyetin feyizlerinden bahseden 

Geçit resmine i tirak edenler Beya- söylevler verilecek ve halkevlerinde 
z t, Sultanahmet. Köprii, Bankalar merasim yapılacaktır. Ayın 30 ve :-31-
::adde i ve 1stiklal caddesi yolile Tak- inci günleri de halk evlerinde ve mek
'mc "' kacaklardır. Burada, abideye tep).s.rde temsiller verilerek bayram ~ 

nk konulacaktır. Bundan sonra sa- kutlulanacaktır~ 

Görülmemiş bir muv•ffakiyet 

Pr. zBikiüi°nS ifNİG u tı. 
ıuerııt 

DUn gece eskisinden daha parlak bir ıııuvaffakiyetle kış teıns 
ba~ladı. ÇUnki SUNGUR'un tecrllbeleri 

Blr fllmden daha sert 
Bir revUden daha çe,ltll .,11 

bir Slrk'den daha eOl•"c:fırsııtJ 
ve ... Bir dnmıdan daha heyecanlıdır. Bugnn herkes .koş\ı~·~~. 

siz de kaçırmayınız ve yerlerinizi evvelce temın ectın 
M A K S 1 M varyete tiyatrosunda ati" 

Her nkş.nm saat 21 de suvare, Curnnrt si, Pazar saat 17 de ,n 
Fiyatlar: 100, 60, 40 kuruştur. , 

, 
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25 Birincitefrin .SON POSTA 

,;;;M;;;E;;;M~LE--'K_E_T,~H ...... A~B-E~R-L-E ...... R-IT'· ,.~ Merzifon dokumaları rağbette· 

Gümüş nahiyesinde gümüş madeni 
yeniden işletilecek 

Ahçıların 
Memleketi 

Ankara, lstanbul ve İzmir piyasalarından yapılan 
talepler müşkulatla karşılanıyor, dört hin tezgah 

bu taleplere mal yetiştirmeye çalışıyor 

Nahiyede senede iki milyon kilo kendir istihsal ediliyor, 
mühim mikdarda ip ve urgan ihraç olunuyor 

Mengenli ahçılar yalnız 
bizde değil, Fransada, 

Amerikada bile iş 
buluyorlar 

Mengen (Hususi) - Mengen Ge
redeye 20 kilometre mesafede 33 köy
lü ve 13 bin nüfuslu bir nahiyedir. Na
hiye müdürü Karaman kasaba
nın güzelleşmesi için yorulmak bil· 
mez bir gayretle çalışmaktadır. Nahi
yenin 3:J köyü telefonla birbirine ve 
nahiye merkezine bağlanmıştır. Bütün 
köylerin ve nahiyenin yolları şose o
larak yeni baştan yaptırılmıştır. Men
genliler en ziyade ahçılık mesleğini 
tercih etmektedirler. 

I 

• T ürkiyenin en jyi ahçıları Men- Merzifon b elcdiye heyeti 

Gümiişhacı köyden bir cörünüf genlidirler. Fransada ve Amedkada Merzifon (Tetkik seyahati yapan !malların düzgün çıkmaması yüziln • 
Cümüshacı köy (Anadoluda tetki- yanda inekcilik ve koyunculuk da hay- bile ahçılık yapan Mengenli vardır. hususi muhabirimizden) - Merzifo- den Merzifon malları piyasada düşmÜf 

kat yapa~ seyyar muhabirimizden) - li ileri gitmiştir. Tereyağı, yün ihracatı Kasabadan Ankara - Zonguldak nun umumi nüfusu 33,000 dir. Mer- ise de kaymakam lbrahim Altıok'un 
Gümüshacı köy geniş bir ova üzerin- mü)ıim bir yekun tutar. Havası, suyu hattındaki ismet paşa istasyonuna ka- kez kasabada 15,000 nüfus vardır. teşebbüsü ile dokumacılar için bir ce
de ku;ulmuş çok mahsuldar bir kaza ço kiyidir. dar mükemmel bir şose yaptırılmıştır. Merkezde üçü tam devreli olmak Ü· miyet kurulmuf, bu sistematik çalış-
rnerkezidir. Bilhassa kendir pek fazla Kasaba elektrikle tenvir edilmiştir. Gerede ile Mengen arasında da mü- zere dört ilkmekteb bir de ortamekteb, ma, sayesinde yeniden canlı bir hare • 

·1.d d . ·ı l 1 k ı B K kemmel bir otomobil yolu yaptırılmış ayrıca bir Amerikan kolleji, köylerde ket uyandırılmıştır. Hali hazırda Kon-
nııl} ar a 

18~ ısa 0 ~~~a taaır. . u Çalışkan bir belediye reisi vardır. ~- bulunmaktadır. Nahiye hudutları da~ de sekiz tane ilkmekteb vardır. Fakat yadan, İzmirden, lstanbuldan pek rok 
sene mahsulat çok ıyıdır. Urgan, ıp, sabada güzel bir de park vücuda getı- h"l" d ] () ·ık k d k ·· f ~ 
k · b d } t ~Lı • b h ı ın e tane 1 me tep var ır. aza nu usunun çok kalabalık olması talebler karşısında mal yetiştirmek ınnap ve saıre ura a e ezgau arın· ·ı • t · Ç k ııirin olan bu kasn a. er M k zd b" d l k l 
•..ı • 1 d'l k h . '"h" rı ı;nış ır. o T • •• er e e ır e yatı ı me tep yaptı· ve ta ebe sayısının çokluğu mekteble- güçleıımi~tir. Burada bagw cılık oldukca 
cıa ıma e ı me te ve arıce mu ım ·· b' daha imar edılmekte ve gu- 1 . k T T 

lrı"kd d "h lm k d gun ıraz rı mıştır. rın ço sıkışık bir vaziyet almasını mu- ileri götürülmüA ve Aaraplık için en ivi 
ı ar a ı racat yapı a ta ır. zelle mektedir 'b l k T T J 

Senelik kendir istihsalatı iki mil • ş · . B • d B [ cı ..... 0 ma tadır. Bu mektebler talebeye kara üzüm burada yetiştirilmeğe baş-
Vo~ kiloyu geçmektedir. Burada bir Gümüş nahiyesinde, gümü~ madenı lr 0 UnCU Q fa kafı ge~mediğinden bu sene na~zed lnnılrnıştır. 
kendir fabrikasına şiddetle ihtiyaç var- vardır .Bugünlerde yeniden Maden A- l•l D ~ kaırdedılen talebelerden 60 tanesı a - Şekerpare namile piyasada satılan 
dır. Böyle bir fabrika yapıldığı takdir- rama Enstitüsü tarafından araştırma- e rarmagznz çıkta kalmışt.ır: . .. . şaraplar Merzifon şarabıdır. Yalnız bu 
<le bugünkü istihsalatın bir kaç misli lar ~apılmaktadır. Müsbet neticeler a· Kı d . Ta~lı meyıllı hır sırt uzerınden. ~e- sene havalnrın gayri tabiiliği bazı bağ-

d b k l dk ı t k d·ı b onar l nış bır ovaya bakan kasaba çok şırın-artacağı süphesizdir. Bura a aş aca ın ı tan sonra evve ce er e ı en u /" . . . lar11 fena tesirler yapmıştır. Burada i 
ti ... l ' k "b'd" d . . 1 d"l . k ba 1 dır. Yedıkız namı verılen bu ovanın l I d K carı ış er hemen yo gı ı ır. ma enm ış e ı mesıne te rar Ş a - Bursa (Hususi) - Oduncu Selim k A h d d .. b' d'w rn<)r iş eri yo un adır. aymakamla el-

n.. .. . . . . . w anca masya u u u mun ıt ıger l 
PUtun halk riftcılık yapar. Bu me - nacaktır. adlı bmsı dagda odun keserken balta k kt B .. d h lk t" e e veren belediye reisi kasabayı her 

~ . ısmı çora ır. u yuz en a ıcare- b B 
1 

B. d b ·r ocak ile sol elinin baş parmağını kökünden t 1 t gün iraz daha 8üzelleştirrnektedi11. 
ursada kaçakçılık ıga a l Ç koparmıştır. Biraz sonra miithiş bir e ~arı ~ış ~r. d k l k ld k t Kültür vaziyeti çok iyidir. Halkın oku-

lT ak' aları Araba altında öldü sancı içinde kalan Seiim orada olduk- 1-k~ra al a. ~ tumacıkıt d~ uKca be- maya karşı büyük bir ilgisi vardır. 
ra~ ı eser erı gos erme e ır. asa a- G . . , 

Bur"a (H .. ) Geritko""ylu·· Ha- Biga (Hususi) - Otlukdere kö- ça derin bir baygın.lak geçirmişse de d d'" t b" k d k t -t:.h eıı" nesıl ıçınde okumıyan hemen ltl ( " ususı - r a or ıne ya ın o uma ezKa ı . . . 
brah' B d 6 k"l taşır yünden bir çok kimseler toplanarak kendine gelerek derhal 11ehre koşmuş d D .. d .. h. b" 1. t yok gıbıdır. 1 ını ursa a ı o esrar - v yar ır. u yuz en mu ım ır ge ır e-

~en Yak l cı·varda bulunan Karaçalı köyüne ge· ve dogruca hastaneye başvurmuştur. · d'l kt d' B' l k d k Buranın ortemektebi yedi Qubelidir. a anmıştır. . . .. mm e ı me e ır. ır ara ı o unan " 
Müdanyanın Göynük köyünde lin almağa gittıklerı ve tam koye yak- - ım ·-K .... o·-ı·-ı -y·-am ... ldM• •• ...,. Bu mektebin mezunları Sivas, Sam .. 

Rukiye adlı kadının evinde de 30 ki· laştıkları sırada köy adeti üzere atlılar Bir kızm parmağım kopardılar aş y arı pı 1 sun, Yozgad ve lstanbul liselerinde 
lo esr k R k" .1 be <cGömlek koc:usun yapmağa başlamış- B (H .. ) L"tf" k"' Kaş (Hususi) - Geniş topraklara ve tahsil görmektedir. Lisesizlik yüzün • 

ar Ya alanmıştır. u ıye ı e - T • ursa ususı - u ıye. o- · · ·· l'k 1 l" d b' ki h ·ıı · d k tabe k l l 1 Gelin ahcılarm bır kısmı da araba- .. d H"' . . . d b" d ı·k kalabalık bır nufusa ma ı o an ~aş en ır ço arı ta sı erın en almnk-
lH r açakçılık yaptıkları an aşı an ar. ki . . k ti hız- yun en useyın ısının e ır e ı an- ı:imdiye kadar iktısadi sahada geri kal- tadır. 
'V!U t f ~ larda oldu art ıçın aşan a arın 1 k'" ·d B h . . . d k" k k " 8 a a Aşık He Hüseyin de yakalan- . . B l klı kö lii Ha- 1 

O} en a rıye ısmın e 1 ızı a- ımş bir yurd parçası idi. Şehrin bu sa- -----------~=--
nıışlar, Müdanyaya getirilmislerdir. la geçmesınden eski a ı .. ky .. çırmak istemiş, kız muhalefet edince 1ıada geri kalmasına sebep köylerinin HaA dı•seter 
1-Iaklarınd t hk'k d cİ·ı k san oğlu Yusufun atları ur mu~ ve bıçakla parm~nı kökünden keserek dağınık ve yollarının muntazam olma-
tedir. a a ı ata evam e ı me • alabildiğine koşmağa b~lamış. w kaçmıştır. Hüseyin daha köyden çık· yışı idi. Son yıllar zarfında bnşlıyıın yol R 

Bur .. .. _ 
1 

.. .. • Arabacı hayvanları zapte~:.~e madan andarmalar tarafından yaka- seferberliği neticesinde Kaşta bir çok arcısınd 
Cle H·· sa~ın ~uyuk Swıı~ırluc:. koyun- muvaffak olamamış, bu esnada dugun lanmıştır. yeni yollar inşa ettirilmiş ve bu suretle ., 
ra useyın oglu Ahrnedın evınde es- alayını görmeğe gelen Otlukdereden köy ve nahiyeler arasında sıkı bir te- K a ç a k ç ı 
n r .;ap~aya yarayan kendir tohumu 12 yaşlarındaki Şerif oğlu Kazım is- Bigada bir mahkOmiyet mas vücude getirilmiştir. Bundan son-
lae ahsınin evinde kaçak tütün yaka, mindeki yavru, araba altında kalarak Biga <Hususi) _ Pekmezli kö- ra Kaşta iktısadi ve sınai inkişafa şahit 

nrnıştır. ezilmek suretile can vermiştir. Araba- yünden Deli İsmail, tarlasına ekip is- olunacakt_ır_. ------

Samsunda bayram hazırhğı a yakalanmıştır. tihsaı ettiği 43o kilo tütünü kamilen Afyonda yeni parti binası 
baSarnsun ( Hususi ) - ~urnhuriy~t Havza panayırı kapandı kaçağa sarfetmiş ve her ne kadar Afyon (Husllfii) - Afyona bağlı Di-
ed~lrnranıının emsalsiz tezahuratla tes ıt Havza (Hususi) - Her yıl yapılması bunları çaldırdığını icleddia deylemişse de nar '.kazasında yaptırılan yeni C. H. 

tesı . Csi. ı"çı'n vı·ıa .. uette bı"r kom. is~. on.. k müddeasını ispat e me iğinden bil- p . b" a 1 ı·· · h · et k J adet olan Havza panayırı apanmış - . sı ınas141ın çı ış orenı cum urıy 
~ ıl edılıniştir. Bayramın birıncı gunu tır. Bu kabil panayırların istihdaf etti- muhakeme altı ay hapsine hiikünı ve- bayranundn yapılacaktır. Binanın da -

l'hua~zaın bir resmi geçit yapılacak, ği gayeye göre bu yıl bu panayırdan iyi rilmiş ve başkaca da 450 lira para ce- hili tefrişatı da ikmal edilmiştir. 
~~!1rın muhtelif yerlerinde halk tür- netice alınamadığı söylenmektedir. zasına çarptırılmıştır. 
t .uleri söylenecek ve halk oyunları ter- Civar !kazaların iştiraki temin cdilcrnc-
~p olunacaktır. Gece de bir temsil ve- miş, cazip bir programla hazırlık yapı

l'ılecek, fener alayı tertip edilecektir. lamamıştır. Gelecek seneki panayırda 

TaşköprUde yatah mektep 
. 'I'aşköprü (Hususpi) - Buradaki 
~k 0~ula bir pansiyon ilave edilm.i§tir. 
ansıyonda kaza ve köylerden getirile

cek Yüz fakir ve şehit çocuğu okutula
~ak, bu çocukların iaşeleri köylerin ve 

asaba zenginlerinin yapacağı .~ardım-
larıa temin edilecektir. 

bu eksikliklerin ortadan kaldırılacağı 
umulmaktadır. 

-~~~-~~~-

Akhisar - Smdırgı yolu 
Smd1rgı (Hususi) - Akhisar-Sm

dırgı yolunun inşasına başlanmıştır. 
Bu yolun inşası memleket iktısadiyatı 
üzerinde çok mühim rolleri olacak' r. 

İnşaat 2 aya kadar ikmal edilecekt~r. 

Bursada bir otobüs kazası 
Bursa (Hususi) -=- Aygır depo· 

su önünde bir otobüs Minareli köyün
den Halil adında b.ir adama çarpmış
tır. Halil, atının üstünde köye gider
ken otobüs çaı'pınca hayvanın üze.rin
den bir çırpıda atladığı için kendisine 
bir şe,,· olmamıştır. Otobüs M. Kemal 
paşa damgasını taşımaktadır. Şoför 
yakalanmıştır. 

Pazar Ola Hasan s. Dlvor Ki: 

-Sinemacılık gittikçe 
terakki ediyor, vesselam 

) ........ 

... Sesli film çıktığı 1a
man hayretten ağızları

mız bir karış açık kaldı .• 

... Şimdi de cıkokulu film
ler- yapılıyormuş .. 

Hasan Bey - o hal
de İstanbul sokaklarmm 
filmini çekerlerse yandık, 
dostum! 

Smdırgıda parti binası 
Sındırgı (Hususi) - Balıkesir şose

sinin en güzel bir yerinde bir parti bi
nası yapılması için faaliyete geçilmiş
tir. Fırka başkanı Ali Reşat bu husus
ta çok çalışmaktadır. 

Tarsus icra kadrosu 
Tarsus (Hususi) - Tarsustaki icra 

dail'esinde muamele görmekte olan tam 
b~ bin dosya vardır. Haczi ihtiyatı, 
gayrimenkul tahliyesi ve saire gibi iş

lerle yekfın bir misli daha artmaktadır. 
Buna rağmen Tarsus icra dairesinde 
bir tek icra memuru vardır. İcra dnire
sinde bu memura yardım edecek bir 
odacı bile yoktur. Memur bunalmış 

vaziyettedir. Adliye Vekaletinin Tarsus 
icra kadrosunu genişlct.mesi yalnız icra 
memurunu değil, işleri daha sür'atli çı
kacağı için Tarsus halkını da scvındire
ce'ktir. 

Çeşmede zeytinyağı istihsali 
Çeşme (Hususi) - Burada bir zey

lin yağı fabrikası vücude getirtilmiş -
tir. Halk bu sayede zeytinlerinden ko· 
layca istifade ve yağ istihsal etmekte
dir. 

- Merhaba Beyefendi .. 
- Teşekkür ederim, fakat kaçak 

mal almam! 
- Rıca ederim paşam hangi ka

çak maldan bahsediyorsunuz? 
- O nevini de istemem. 
- Çattık belaya, beyim bir kere 

beni dinleyiniz. 
- İslemiyorum, kaçak mal iste

miyorum. 
- Şimdi çıldıracağım.. size şunu 

söyliyecektim, zevceniz hanımefen
diniı1 .... 

- Fazla geliyorsunuz, şimdi sizi 
kaçakçı polise teslim ederim. 

- Siz de fazla gelıyorsunuz, ba~ 
na ne hakla kaçakçı diyebiliıslniz?., 

- Basbayağı derim: Demindcnb~ 
ri bana kaçak mal vermek isf j or
sunuz .... 

- Hayır, aklım başımda ... hem 
kaçak mal istemeyen bir adam tılgın 
mı addedilir? 

- Gene kaçak mal, diyorsunuz .. 
şu kaçak malın ne olduğunu, bana 
kaçakçı demenizin sebebini sö; lcr 
misiniz? 

- Söyliyeyim: Beyefendi, dcrli-
niz. Beyim, dediniz, pnşam, dcd nız. 
Karımdan, hanımefendi, dıye b::ıh
set tin z. 

- E sonra .. 
- Sonrası yok işte bunlar k tç k 

mal; çünkü kullahılma ı kanunla ) a
sak edilmiştir. 

- ?????? 
- Kanunun ) asak ettiği şeyl ri 

kullananlar da kaçakçı addeclthrl r. 
Size kaçakçı dememin sebebini ını
di anladınız değil mi? 

İMSET 
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Dünyanm en tanmmış EDEBiY AT RÖPORTAJI 

Kadm t~yyarecisi Amy Şair ve romancılarımız bu sene 
MOlllson ~o~a~ı_nd_an_a_yr_ılıy___,or bize neler okutacaklar? 

Kadın tayyareci geçirdiği son kazadan sonra 
kocasının kendisine karşı lakayt kaldığını ve 
bu yüzden ayrılmıya karar verdiğini söylüyor 

... Jf- .. 
Yusuf Ziya, Nurullah Ataç, Etem izzet, Selami izzet önümüzdeki neşriyat 

mevsimi için neler hazırladıklarını anlahyorlar ... 

önümüzdeki neşriyat mevsimi zarfında ,şünüyorum: Nurullah Ataç samimi bir cağından bu yeni hayat ta eski k:ıg: 
tanınml§ şıUr ve muharrlrlerlmlz1n ne- ,adamdır. Onun çok samimi ve çok hak- manlanm Hasan ve Semranın M tttl 
ıer hazırladıklarını kendilerinden sorduk. lı tenkitlerine karşı cevap bulamıyan- ,neşinden sonraki hayatları etra 1 

ıo Blrlnciteşrtn nüshamızda N:ı.zun Hik- lar daıma •eser vermemiş bir admm ,cereyan edecektir. • 
metin, Suad Dervişin, Sadri Ertemin, Re- .münekkit olmağa hakkı yoktur.> di - * 
pd Nurl n Fikret Adllln cevaplarını yaz- .Yorlar. Bari üstat ehli kitaptan olsa da Selcimi luet : 
mıştık. Bu ankete bugün de devam edl- ,her yaroıklarının deha eseri olduğuna _ Neler hazırlıyorsunuz ? 
yoruz. Jnananlar bu en son ve en gülünç i~- , _ Doğrusunu ister misin, ben lt 

dialarını da kaybetseler.. '. dimi aşağı yuknrı 
Yu•ul Ziya: 

Orhan Seyfi şapkasını giyip çıkınca, 
Yusuf Ziyaya döndüm. Kurtuluşun 
imkansızlı
ğını anlamış ola
cak ki sormadan 
başladı: 

- Yabancı de • 
ğilsln Kemal, de
di, sana vaziyeti 
izah etmeliyim. 

Amy Mollison ve tay yaresi kazadan sonra Orhan SC!yf inin 
Tayyarecilik aleminde tek başına ha- meslekte yükselirse yükselsin, gene ka- söylediği sözler, 

rikalar yaratan Amy Mollison bundan dındır. Bir sürü kaprisleri vardır. İ~te birer hazırlığın 
dört sene evvel, kendisi gibi tayyareci Amy Mollison veyahut gene eski ismi ifadesi değildir. 
olan Mollison ile evlenmiŞ, kan koca ile Amy Johnson tayyaresine, havala- Bu sözler sade 
balayı seyahatlerini tayyare ile birlik- ra Bşık, gözü pek bir kadın olmakla be- arzuları anlatıyor. 
te yaparlarken Nevyorka 5 7 mil me- raber, süs ve eğlence meftunudur da. Bu arzu yıllardan beri bende de 
safede düşmüşlerdi. Son günlerde, Pa- Vakit buldukça, ve uçmadığı zamanlar mevcut. Mesel~ kafamda tamamen ha
risten Londraya uçarken gene düşen dans yerlerine gidip eğlenmeği, kaba- zırlarunış bir vodvil var. İstiyorum ki 
Amy Johnson burnunu kırmış ve bir relerde bir iki saat geçirmeği ihmal et- Şehir tiyatrosunu dolduran hallt benim 
kolunu da incitmiştir. mez. Halbuki kocası Mollisona gelin- kafamda yaşıyan kahramanların ha -

Kendi anlatışına göre, Kroydon ha- ce, o da - karısının aksine - tamamile yatlarına bakarak saatlerce neşelen -
va yolunun ilk fenerini geçen Amy, k bul J münzevi bir hayat sürmeyi, ya tayya- sinler, düşüne düşüne, zev sun ar, 
sisten dolayı etrafını göremediğinden resi ile meşgul olmayı, veyahut evın- tiyatro salonu kahkahalarla çınlasın. 
yarım saat serseri bir halde uçtuktan 
sonra, müsait bir iniş yeri diye telakki de tayyareciliğe ait kitaplarla haşhaşa , Bu vodvilin, mevzuu hazır, tipleri 
ettiği bir araziye inmek istemiş, maki- kalmayı tercih eder. Bundan dolayı da hazır, hatta, belki inanmazsın, fakat 
neyi aşağı doğru teveccüh ettirince ya evlendiklerinin üçüncü ayında adeta .ben söyliyeceğim, perde adedi ve mec
nıldığını anlamış. Etraftaki kalın sis ta biribirinden ayrı yaşayan karı koca, !isleri bile hazır. 
bakasından da istediği gibi tayynresini dört senelik zahlri bir evlilik hayatın- . Hem, hepsi bu kadar da değil, bir de 
idare edemeyince düştüğü yerde bulu- dan sonra, ayrılmaya karar vermişler- Çergi kızı adında öperetiın var. Onun 
nan evlere çarpmamak için fren yap- dir. Bittabi ayrılmayı asıl isteyen A- da mevzuu, tipleri, kostüm ve dekor
mı.ş, fakat tayyareyi durduramıyarak mydir. Ve kocasının ihmalciliğinden, , ları, şarkıları hazır. 
kapaklanmış. ken isine karşı olan kayıtsızlığından, . Bir de son bir manzum piyes yazmak 

Uzaktan muhakkak bir facianın vu- bilhassa adam içine girmeğe çekinme- ,istiyorum. 
ku bulduğunu zanneden iki kişi, düşen sinden şikayet etmekte ve bu işten vaz , İşte Orhan Seyfinin bu neşriyat 
tayyareye yetişmişler ve pilot dairesi- geçmesini söyleyenlere: cNe yapabilir- ,mevsimine hazırladığını söylediği Ar
nin camlarını kırarak Madam Molliso- dim, nihayet ben de kadınım!> demek- ,zulara benzer bir sürü tasavvur da 
nu dışarıya çekmişlerdir. Amy Johnso- tedir. . benden. 
nun elbiseleri gazdan b~tan başa sır- , Öyle ya Kemal Tahir, öyle ya, yaz-
sıklam bir halde bulunmuştur. Yere Borsa para fiyatları mamız ıa~ be birade:, .?enç arka : 
düşerken, soğukkanlılığını muhafaza e- . daşların bıze tekrar küf ur etmelerı 
den tayyareci kadın bereket versin ki Dün altın borsa haricinde 1010 ku- için fırsat verecek mevzuln ister. Ne 
makinesini söndürmemiŞ bulunuyordu. ruşa satılmıştır. Fiyatlar bir gün ev- ,dersin. * velki vaziyeti muhafaza etmektedir. * 

Dün gelen gazetelere göre Amy Mol- Merkez Bankası lngiliz lirası için 
lisan bu kazadan sonra kocasından ay- borsaya 614 _ 618 kuruş kıymet ver· 
rılmaya karar vermiştir. Ve bunu da . t' 
resmen etrafındakilere bildirmiştir. mış ır · 
Ayrılmaya sebep kocasının kazadan . Dolar 0?~911.?0, F~ansız ~an~ 17, 

sonra karısına karşı gösterdiği Iakaydi- lıret 15.03-·> Turk lırası uzerındcn 
dir. muamele görmüştür. Merkez Bankası 

Şurası inkar edilmez bir hakikatti:r hisse senetleri ise 92 lirada açılmış, 
kl, kadın, nerede olursa, olsun, hangi 93 lirada kapanmıştır. 

CÖNÜL İSLERİ 
Okuyucularıma 
Cevaplar 

Torbalıda Bayan (C. M.) e. 
Ben sizi haksız, kocanızı haklı 

buluyorum. Sebebini burada anlat
mak mümkün değil, biraz düşüne -
cek, biraz da munsif olacak olursa
nız siz de bulabilirsiniz. 

* Kadıköyünde Bayan Şakireye: 
Mademki ebeveyniniz bu genç i

le konuşmanızda mahzur görmüş

lerdir, mademki temasınızı kat1iyet
lc menetmişlerdir. O halde gizlice 
onu görmeye gitmeniz hatalı bir ha
rekettir. Alelhusus bizzat delikanlı 
da sizden emre itaat etmenizi iste
miştir, dinlemelisiniz. Sizin için ya· 
pılacak şey sevdiğiniz gencin ev ge
çindirebilecek bir hale gelmesidir. 
Biraz sabırlı olunuz. 

* İz.mirde Bayan (K. Ayşe) yeı 

2 5 yaşında bir genç kız akli me
lekelerine tamamen maliktir, sızı 
60 yaşında bir erkeğe vermek iste
dikleri zaman niçin itiraz etmediniz, 
neden reddetmediniz? Bugün ma
demki 2 çocuğunuz var, erkek şu 
veya bu halde, kendisine tahammül 
edeceksiniz. Talihim böyle imiş di
yerek geçip gideceksiniz. Bu dakika 
için yapılacak bir şey göremiyo
rum. 

* Balıkesirde Bay Ahmet Şükrüye: 
Size bir ay evvel, gönderdiğiniz 

zarfın içine koyarak cevap yol
lamıştım. Elinize geçmemiş olması
na hayret ettim. Maamafih 7..ar -

fın üzerindeki adre-. mektup kağı
dının b~ma da tekrar edilmişti ve 
kopyesi de idarede duruyordu. Bu
giin söyledim, çıkardılar, ikinci de
fa olarak g9ndereceklerdir. 

TEYZE 

Nurullah Ataç ı 
Ayaktadır. Arkadaşlarına : 
- Bana bakın diyor, Fransız Halk 

• Cephesi hükfune
ti Miralay Laro
kun heykelini 
yaptınp her tara
fa diktirmeli. 

- Aman ne -
den? diyorlar. 

-Öyle komik 
?yle kepaze bir 
herif ki, sağ idee
loj ileri kepaze et 

m~k için para ile adam arasalar o -
m:a 1 kadar bu işte muktedir, becerikli 
şak.e.ban güç bulurlar: 
Bır fıırsatını düşürüp : 

- Üstadım, diye sordum, neler ha
zırlaJığınızı söyler misiniz? 

- Madam Buvariyi tercüme ediyo
rwn. Her ay bir mikdar çıkıyor. Belki 
onu kitap halinde bastırmak kabil ola
caktır. 

, Ondan hiç şüphesiz çok daha değerli 
olan (Kırmızı - Siyah) ın tercümesi 
gibi gazete sütünlarında kalmıyacak. 

- Hepsi bu mu ? 
- Bir de makalelerıimi kitap halinde 

toplamak dünyada en çok istediğim şey 
dir. Ama her neşriyat mevsimi tazele
nen bu emelimin, ömrümün sonuna 
kadar tahakkuk edeceğini sanmıyorum 

Bu sözlerimden ben öldükten sonra 
onları toplarlar. demek istediğim anla
,şılması'l, o zaman hıç arayan olmaz. 

Üt.ada teşekkür edip ayrılırken dü-

* artık tiyatroya 

Etem izzet 
- Affedersiniz üstadım diye söze gi

riştim, neler hazırlıyorsunuz bakalım? 
- Val!lahi görü 

verdim. Roman .. 
dan hemen be -
men vazgeçtim gi 
bi. 

yorsun, gazeteyi Huylu huyun -
çıkarmakla meş - dan vazgeçer mi? 
gulüm, bu aralık İnanmadım. Bir • 
ne hazırlıyabili - az ısrar edince : 

rim. - Buna rağ - .~ 
İyiden iyiye far men, diye başladı, buna rağw·, 

kına vardım ki bir roman hazırlıyorum. Ama, bu ;, 
Etem İzzet çalış- man diğerlerine pek benzemez. sfl 
mak istiyor, beni senin anlayacağın kırkından sonra 
başından ha sav- çalmağa kalkanlara döndüm. Hayatıl 
dı, ha savacak. da ikinci defa olarak telif roman hıt 

Fakat nihayet kolay atlatamıyacağı - lıyorum. 
nı mı anladı yoksa insafa mı geldi : - Aman Üstadım, birincisi han#ı 

- (Çile) adında bir roman hazırlı- - Birincisi ilk eserimdir. Yeni ŞI 
yorum, diye başladı, bu hayatta yalnız gazetesinde çıkmıştı. Adı da hiç unll 

kalmış, ve şimdiye kadar betbahtlık marn: (Müjde). 
diye tavsif ettiğimiz bütün hislerin içi- Bu (Müjde) ilk ve son telif eserıfl1 

lacak, diyordum. Amma vazgeçt ne giren bütün ruht ve içtimai vasıf- re 
Bundan sonra yazacağım bütün .• 

ları nefsinde toplamış bir kadının ro- l< ,, 
manıdır. manlar, ahdim var, hep telü olaca ~ 

sini söy.Ieyene rastlarsan korkma 
Bu kadın yeni romanımın içinde bir se gir, yüzde yüz kazanırsın. Başladı 

vasıtadır. Ben bu romanda bütün içti- ğımı söylediğim telif romanıma betl 
mai düşünüşleri.mi, cemiyet saflarını bir ad koymadım. Mevzu: cMüta~ 
tetkiklerimi ve insanlar arasında ya - de ve İstiklal harbinde Türk Salof1't 
radılış ve karakter farklarile tekrar in- n• çok uzun olmasa bu ad roma~1 
sanlığa bakışımı anlatacak, kazananla- biçilmiş kaftan olurdu. Romanım F1-eıı: 
rı, kazanamıyanları, politikacıları, ide- lerin Roman a clCf dediltleri cinste~ 
alistleri, işadamlarını, toy hayat karak- dir. Eşhas erbabınca malfun, vak'B 
terlerini ve menfaatleri yolunda dala- mamen yaşanmıştır. Ol' 
vere taçlarını başlarına giymeğe mu- Başta kendimi tiyatroya verdiJll l}f 
vaffak olanları ve bilhassa bunların dim ya, yalanım yok. (Tiyatro kon ' 
insanları nasıl istismar ettiklerini, hu maları) diye tiyatroya dair yazd~l' 
kadının etrafında geçecek hayatta teba- ikinci eser sürüme çıkmak üreredı! d' 
rüz ettinneğe çalışacağım. Bir de tiyatro tarihi yazmakla 1Y1 

Bir de kafamda bütün detayları ha- gulüm. , 
zır bir inkılap romanı var. Benim (~k Yakında çıkacağını söy'lediğiı:n 'fi dl 
Güneşi) romanı İzmir zaferile biter. yatro konuşmaları adındaki ese:ırıl ~ 
Orada Osmanlı İmparatorluğu ile yeni bizi yakından alakadar eden ikı Y

1
'1' 

Türkiye arasındaki karakter farkları vardır ki, bunları kuvvetli bir tez ~~ı 
vardır. İkinci bir romanda Türk inkı- ortaya atıyorum: t - Sosyoloji bdt 
labını başlangıcından itibaren bugün- mından tiyatro. 2 - Tiyatro oyun 
kü vaziyete kadar yaşatmak istiyo - ğil, sosyal bir fiildir. 
rum. Haydi selfunetlc canım. 
Aşk GüneŞinde bir Hasan vardı. Ya- - Eyvallah Üst.adım. 

zacağım roman bunun ikinci cildi ola- Kemal~ 

Avrupa güzellik kraliçesi kim olacak? 

Avrupa güzellik kreliçeliğine namzet olan dilberler Pariste topln.~a~: 
lar. Resimde soldan itibaren Belçika, İsveç, Macar güzelleri gorulnle 



I 

Askeri liseler şampiyonası 
hava yüzünden yarım kaldı 

B takımları ilk maçlarını yaptılar 
Yagmur yüzünden yapılamıyan müsabakalara on beş 
gün sonra devam edilecek, bugün Galatasarayla Beykoz 

Fener bahçe ile Ve/ a karşılaşacak 

Dünkü müsabakalara iştirak eden atletlerimiz 
Askeri liseler şampiyonasının ikinci bakayı İstanbulspor güzel bir oyundan 

haftası müsabakaları için dün bütün sonra .f - O kazanmıştır. 
mekteplerin atletleri, Kadıköy stadm
da toplandıln.r. Büyük bir gaye ve gü
zel bir spor hareketi için hazırlanmış 
olan asken liselerin atletleri büyük bir 
engel teşkil eden havanın fenalıgına, 
Yağmurun bardaktan boşanırcasına yağ 
ınasınR rağmen müsabaka yapabilmek, 
her ne bahasına olursa olsun yarı.m ... k 
arzusunu göstermeleri orada toplanan 
hakemlere bile hız verdi. 

a ':!. alnız İngilterede şahit olduğumuz 
~ 'nıurıu havada yapılan Oksfort, Kem 
s~~ç müsabakaları gibi bizim askeri li
. er atletizm şampiyonası da del· ce-
ıne bo , d §anan yağmurun altında yapıı-
ı. 

Galatasaray • Beykoz 
1 2 

Taksim stadyomunda yapılan Gala
tasaray, Beykoz B takımları arasında
ki müsabaka çok heyecanlı ve zcvk~i 
olmuş, Beykoz kazandığı bir sayıdan 
istıfade ederek berabere devam eden 
oyunu 2 - 1 galip olarak bitirmiştir. 

Fenerbahçe 
7 

Vefa 
o 

Kadıköyünde yapılan B takımları 
maçında Fenerbahçe birınci ve ikinci 
devrede çok hakim bir oyunla V cfayı 
1 _ o mağlup etmiştir. 

~dıköy pistinin her virajı bir dere 
; UŞ, üç atlama havuzunda biriken 
bu atlaına yerlerini balçık çamurdan 
l ataklık yapmıştı. Burada sırıkla at- Lik maçları bUQÜR başhyor 
yanaınaz, üç adım ve uzun atlayanlar · 
da:;_ bellerine kadar çamura gömiillır İstanbul lik şampiyonrısını~. yenı 
ıt;'4ı~, fakat atletler; çayırda düşe kal- mevsim maçlarının birincisi bugu~ Ka
cir·~ısk savurur, hiç olmazsa bata çıka dıköyünde Fenerbahçe - Vefa, Istan-
~ atarız dediler. bulspor - Topknpı, Taksimde Galasa-

ınüsnların tçerden gelen spor aşkı ve ray _Beykoz, Güneş - ~~naı, Şe:ef st.a
lurd~~aka hızını kesmek insafsızlık o- dında ise Beşiktaş - Suleymanıye, A-
~ nadolu - Eyüp A takımları arasında oy· 

v d inada binmişti. Biz de paçalaı ı sı- nanacaktır. 
b~ ık, antrenör Luize çelik metrenin 
;.,ır bucunu, biz de diğer ucunu ele alıp 
--ıe aşladık 

12 atı t' t' d'Wo 
k • e ın çamurun husule ge ıı· ıgı 
ızaga .. k . • 

r - ' go ten inen kuvvetlı yagmura 

1 agrnen düşe kalka attığı ciridi, yuvar-
ana Yu ı d" k' ··1 t"k var ana savurdukları ıs ı o ç-u . 

d Disk atmada Kuleliden Yusuf en iyi 
ereceyi 33,36 yaparak elde etti. 
}(uıeliden Sedat Maltepeden Meh-

met n . . 1 d s d t ·ı ' enız lısesinden Ve at ve e a 

1
1 

e :Maıtepeden Mahmut finale kald -
ar. 

~ Ciritte en güzel dereceyi 39 ,;s ılc 
~uı l'd e ı en Turgut yaptı. , 
}{ ~a~tepeden Ali, Kuleliden Tuı gut, 
d u elıden Zeki, Deniz lisesinden Ve
~t, Maıtepeden Hikmet final içın ay
~ dılar. O sırada yağmur gayrıkab:Ji 
b~~ınınüI bir hale gelmişti. Atl<:tlcrın 

Utun lsrarlan devam arzuları karşı -
sında ış' 'h ' · · · ln nı ayet nızamname ışı o ms, 
~~ kita~ın emrettiği şekle gö~: saha 
~ce nızami vaziyetini kaybettıglnden 

ınusabakalar da yarı yolda tatil cdıl· 
:ınıştir. 

Eminönii Halkevindcn : 

Türkiye seı·best giireş şampiyoniuğu
nu tesbit ve bilhassa yağlı güreş peh
livanlarımızı beynelmilel vaziyeti bu
lunan serbest güreşe imale kasdile 2°, 
30, 3 l Birinci ve 1 İkinciteşrin tarihle-
rinde Taksim stndyomunda müsabetk ı · 
ıar tertip ettik. Bu güreşler şu şekılde 
cereyan edecektir : 

ı _ 29, 30 Birincıteşrin Pcı embe 
ve Cuma günleri serbest güreş seçimi 
ve 31 Birincitcşrin Cumartesi günü fi
nali yapılacak ve mlikMatları V<c:rıle -
cektir. 

2 - 1 Jkinciteşrin Pa1.aı günü de c -
ki an'anenin son bir bsterişi olnı<ık 
üzere )ağlı güreşler yapılacaktır. 

Bu şartlar altında gureşlerimize ~ir
mek ısteycn pehlivanlardan şimd " 
kadar knyıtlarmı yaptırmamış olanl -
rın her gün evimızin Cağaloğlund k' 
Merkez büıo una müracaatlan b ldirı· 
lir. 

Gayri f edereler liki 
Askeri liseler şampiyonasının sona Emlnonu HnlkevlncJen : 

kalan müsabakaları on beş gün soıı n~a 25 ıo 936 pa r günu Eminönü Halk vi 
bırakılmıştır. tarafından tertip edllen g }Tlfcdere klUpler 

Bu suretle yarım kalan. milsa?al-..~-ı Lik mnçlnrınm aşağıya. çıknrı' n ı>ro rnm 
lara nazaran puvan vaziyetınde hıç bır gibi yapılacağı bildirilir 
değişiklik olmamıştır! ı•JWGRA ı 

Örner Be im An fartn Karnr.umrfik 

lstanbulsporu - Topkapı 
4 o 

Yıldız Kuçükpazar 
Akınspor - Yıldız 

Ortaköy - Langa , 
rta - .ŞarkşimendHer 

10,45 

12 
13,45 

15,30 

1 

F ranklen Ruzvelt 
Franklen Ruzvelt Amerika Cumhur

reisliğinin dördüncü senesini idrak et
mektedir. Mensup olduğu demokrat 
partisi uzun müddet iktidar mevkiin
den uzaklaştıktan sonra Ruzveltin kuv
vetli şahsiyeti sayesinde Hoover'i de
virmiş ve idareyi eline almıştır. 

Ruzvelt 60 yaşını geçkindir. Gayet 
iyi bir tahsil yapmış, hukuk okumuş 'e 
büyük babasının kendisini körletmek 
istemesine rağmen muvaffak olmuş -
tur. Kendisine mühim ticari işler ve
rilmiş olmasına rağmen onları kabul 
etmemiş ve ailesinin arzusuna rağmen 
evlenmiştir. Ruzvelt hayatının ortala
rına doğru bir felç geçirmiş ve belin
den aşağısı tutmaz olmuştur. Bu has
talığı atlatmasının sebeplerini iradesi
nin kuvvetinde bulanlar çoktur. 

Ruzveltin yükselmesinde karısının 
büyük rol oynadığı da söylenrnektedır. 
Filhakika Madam Ruzvell kocasının 
muvaffakıyetı için Jıerşeyini yapan, o
nu tekm1lleyen bir zevce olmuştur. 

Ruzvclt Amerikada devletçiliği ilk 

Franklcn Ruzvelt 

defa tesis eden ve Amerika ıktısadija
tını klasik yoldan ılk defa inhıraf etti
ren adamdır 

İyi bir hntıp ve çok zekı bir insan 
olan Ruzvelt 3 Kfmunuevvclde yem 
Cumhurreısi seçimı mtinasebetile Cum 
huriyetçilerın namzedi Landon ılc knr
şılaşacaktır 

Ruzvelt hususi hn) ntındn clenizcilı -
ği en fazla seven devlet reısıdir. 
_.. ..... . .. ,. . . . . .. 

Şık bir manto 
Mevsim ıçın guze bir manto; kol _ 

}ar hafifçe buz 
·· ı · Boverler gu u, 

l!'ı 11 ştır. Go •u tc 
ve kalçaların u c 
rmde ıkı c cep 
vardır. y, · dnkı 
kumaştan bıt az 
k )Urenkt ıB· 
ye etege kadar 
ind im ştıı Ay -
nı bıyl ceo ve 

keı r ı ında 
,,;aı. Cep uçl, · 

rı ok ışa et ya • 
p cak şekıld kE 
silmiştir. A k · 

b 

' ıdır. 
Kuşak,. duğ -

m 1 r Bı:ı e Jl ay. 
n ı t <lı 

Du meler d k 
lıd ı Ve mnntonun kum.ı nc1nn çık 
rıln ış şcı ıtl ı l dıkılmıştır. Bu mn to 
il gıyılccek 1ska1 pın, şapka ve eldı -
venlerin dP Bıyclcr)c aynı r nkte ol -
rnasma d kl,at edılmelıdir. 

Sayfa 7 

72,000 KADIN KESEN ADAM 

Zati Sungur AnadoTuda 
başına gelenleri anlatıyor 
illüzyonistler üstadı yakında lstanbulda bir manyatizma 

illüzyonizma akademisi açacak 
Aylardanberi Anadolu şehirlerınde 

dolaşan hokkabazlar üstadı Zati Sun
gur hakkında uydurulmadık dedikodu. 
çıkarılmadık haber, icat olunmadık hi-ı 
kaye kalmadı. 

Ben onun İstanbula döndüğünü, veı 
Maksimde kış ternsillerme başladığını 
duyunca, kulağıma gelen rivayetlerınf 
düğümlerini çözdürmek arzusunu ye
nemedim. 

Fakat kendisile görüşünce, o hayli1 

mübalağa edilmiş şayiaların hiç t asıl
sız olmadıklarını anladım: 

Meğer bu kısa Anadolu turnesinde'· 
sevimli profesör, uzun meslek hayatı
nın bütün hikayelerini gölgede l>ıra -
kan maceralara kahraman olmuş. 

Benimle konuşmak için akşama gös 
tereceğı yepyeni numaraların provala
rını yarıda bırakacak kadar nazik dav· 
ranan hokkabazlık üstadı; ilk sorgu -· 
mun cevabını verebilmek için hayli· ı-:a..·""""". 
düşündü. 

Sonra bana : 1 ~=_,...-;:~~ .. ;'!!!~!!il'!!!!!~-~·-~~-

- LUtfen, dedi, kaleminizi verir m1-
siniz ? 

Ne yalan söyliyeyim, ben, çok na
zikane yapılan bu ricayı yerine geti
remedim. Ve düşündüm ki, bir hokka
bazı~ konuşmak, hayli korkulu bir iş· 
tir. Oyle ya? Vfikıa serçe parmağıncıa
ki platın yüzukte fındık boyunda bir 
pırlanta taşıyan Zati Sungur, bizim 
külüstür istılo~ a tenezzül etmez. Tenez 
zül etmez ama, ya muzipliği tutarsa? 
Ya «Toprak tut altın olsun!• sözünün 
sırı ına eren üstat, bizim gümüş kale
mi tutup ta knşla göz arasında tencke
leştirırse? Neme Jazım? Ben korkulu 
rüya görmeye uyanık durmayı tercih et 
tim : 

Benım kalemimin ucu berbattır 

üstadım! dedim. 
Üstat, yelek cebındcki çakıyı ~tkar

dı, açıp mn tı\ n koydu Sonrı:ı şnhnd t 
parma mı çakının açık gu i.ınc bastı. 

Onun şahadet parmağını havaya kal -
dırmasıle benım gözlerımh1 açılma ı 

bir oldu. Çünkü çakı, mıknatısa takıl
mış jilet gibi, parmakla beraber hava
lanmıştı. O kalemle yapmak istediği 
hesabı zihnen tamamlamaya çabalar -
ken ben : 

- Acaba, diyordum, hokkabaz -
lar, numara yapmadan düşünemezler 
mi? Bu, makale yazan muharririn ci
gnra içmesi kabılınden bir itiyat mı? 

- Not etmiyor musunuz? 
Bu sual dalgınlığımı giderdi. Menoer 

üstat epeydir }fıkırdı söylemeye başla
mış ama. ben gözumü, aklımı, parma
ğa yapışık olarak havada duran çakı
dnn alnmamışım ki, not tutayım ! 

- Pardon, dedim, dalmışım! 
O, zıhnen hesap emiş, kitap etmiş, 

ve ilk sorgumun merakla beklediğiın 
cevabını bulmuş : 

Tam. dedı, 72,000 kadın kestim 

Beylerbeyindeki 
Köpell bolluğu 

Beylerb ;. ınde oturan bır oku) ıı -
cumuz. Be lc>rbeyındekı köpekler -
den mu t kı .. dıyor kı: 

lstanbuld her un vuku 1 e
lc>n tram\ n\ ,. otomobıl knw aıı'1-
dan uı kerek on ~ a nd ki çocu~u · 
mu B ~ leı b ' nd mek be krı) t

ın 

dum· cKô' d o kadar çok ve nz n 
k< p kler ' r ki çocuk! ımızı ' 
nı b ına oncl remn oı uz G'> ıdrr-
s k bıle, muh ıkknk kop klerin h ı -
cumuna u ı uyorlar.• d clıler. 

Beylerbcyı beledı) e nden rıcam 

şu: İstanbulun burnu dibindekı bu 

Zati Sungur 

şımdıye kadar!.. 
Tedehhüşle dogruldum : 
- Aman üstat, yavas söyle. Bıı z ... 

bıta memuru duyarsa, işin içyüllln ı 
anlntıncaya kadar deliği boylar ın' 

O gulerek ilave etti · 
- En meı nk ve he) ecan uy, nG ı n 

numaram da budur zaten. İnce bir an 
dık içine uzanan kadını destere ılc ort 
yerinden kesmek!.. İzmirde bır SC) ırc 
bu numarayı seyrederken şak dıy· d -
şüp bayılmış ' 

Bu numara yuzünd n başıma d h 
birçok garip 'ak'alar elmiştir. Me -
la bu son turnemde, Eskişehiıdc, ga\ t 
garip bir müracaata maruz kaldım. B 
ni bulunduğum otelde bulan acaip b 
ziyaretçi : 

Sız, dedı, b r kad m orta yerinden 
de ter<' ile kc j ormu unuz. Sonra gc 
ne kı halme gctirıyor musunuz? 

Bu suale gulcrek : 
- Evet! cevabını vermemle, onu 1 

yerinden fırlnvıp aya ·rıma kapanm 
bir oldu : 

- Benim ref ıka, dedı, bu sab h 
lere omur ... Siz, hiç bir yeri kc ılın ın 
hatt:ı çizilmemiş bir ölüyü ha) di h 
di dirıltirsiniz! Eğer şu benim hat m 
dn dırıltirseniz, iki fıkaranın du ı 
kaznhmış olursunuz! 

Muzip dostları tarafından başım. , 
rıldığı anlaşılnn bu yorı meczup 
lüden yakamı kurtarıncaya k da 
karayı seçtim! 

Zati Sungur : 
- Bir de, dedi, resim isteyenler~ ı 

kırdı dinletemıyorum. Eğer hepsine b 
rer resmimi vermeye kalkışsam, R 1 • 

!ellerin serveti yetişmez ! 
Mnamafıh, bu alakadan miıştck 

(I~fıtf en snyfnyı çeviriniz) 

s. hıl semtınden bu bır yıg n ko 
imhn et ın bu suretle çocuk! r m 
seı be tc m ktcbe- önd r h l 

* • "' 
Cc\ nbhırmıız 

Tos) ada Mchnwt Boh~n ·~ n: 
Elde , e ık \e ıddıayı ı 1 t 

ı l\. cak d l l oJın, d kca ) 
sı n çın 1 m hzuı ludur 

* 
J)( nizlidc "' nlmt (Mu tnf.ı Ol 

t Bayramı muı 
f(>\ ı gayet tabıı 

Bızı hatırladığınız r 

deriz. 

* nlilılidt• Berber Ahmet (, ~hı· 

dıı. E eı sızi alakadar eden h ı 
buluı ak bu sütunlarda habcı 'cı ı
riz. 



8 Sayfa SON POSTA. Birincite,rin 

• 
ispanya 
şimdi Faşist devletlerin! 

davasında •• soz Milli Küme meselesi 
lzmirli sporcuları da 
Tatmin etmedi/ 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
sına girmiştir. Milli kümeye dahil ola

Milli Reasüransın 
sigortalılara hizmeti 

dan da kasıt, doğrudan doğrUY1 

lekette mevcut sigorta şirketi 
mat olunabileceğini göstermek 
işin herhangi bir fikri mahsusla 
madığmı isbat etmektir. Sıgortalı 
!arın adreslerine Milli Reasüran' 
mektupla birer izahname gönd 
tir. Müracaat edecek sigortalıl . 
en kolay ve en basit şeklile - ın 
edeceklerin müracaatları gerek 
huzurlarile ve gerekse mektupla 
hiç bir formaliteye tfibi tutu 

Lizbon, 24 - Portekiz hükfımeti fs- Ademi müdahale komitesinde 
panya ile diplomatik münasebatını kes Londra, 24 (A.A.) - Röyter Ajansı 
rniştir. Portekizin bu kararı, Hariciye bildiriyor: Bugün ademi müdahale ko
Nazırı tarafından İspanya elçisi Albor- mitesinin toplantısında İtalyan deleciC
noza tevdi edilen bir nota ile bildiril- si Grandi beyanatta bulunarak Sovyet 
miştir. Portekizin Alicantedeki masla- delegesi Maiskiyi tarafından tevdi olu
hatgüzarı, bu limanda demirli duran nan mektubun tazammun ettiği tehdit 
bir harp gemisine binerek Lizbona dön altında ve mesele tavazzuh etmedikçe 
mek için emir almıştır. komitenin müzakereye katiyen devam 

Paris, 24 (AA.) - Madrit ile Li.z- edemiyeceğini söylmiş ve demiştir ki: 
bon arasında siyasi münasebetlerin ke- - Herhalde Maiskynin komitede bir 
silmesinin vahim akisler doğurması"l- müşahit değil, fakat ademi müdahale 
dan korkulmaktadır. Filhakika bu in- anlaşmasiyle mukayyet bir hükumet•n 
~ıtaı, Burgos hükumetinin Lizbon, Ro- mümessili olarak bulunduğu keyfiyeti 
ma ve Berlin hükumetleri tarafmdan katiyen sabit olmadıkça İtalya hükC1-
tanınması kararı takip edecektir. Bu meti kendi aleyhindeki cevabın komı
suretle itaJ:ya, Almanya ve Portekiz hü tede müzakere olunmasına müsaade et· 
kıimetlerı, kendileri için İspanyanın ka miyecektir. Çünkü İtalya komitede bir 
nuni hükCtmeti olacak olan General Sovye.t müşahidinin bulunmasına mu
Franko hükumetine kanunen silah ve vayıkat edemez. 
mühimmat verebileceklerdir. Beyne!- Neticede Maisky istenen izaha -
milel vaziyet iki devlet grupu tarafın- tı hlikumetinden sormayı vadeylemiş, 
dan İspanyadaki iki muhtelif hükumet Portekiz limanlarının İngiliz - Fı ansız 
tanındığı zaman içinden çıkılmaz bir kontrolüne tabi tutulması hakkındaki 
hal alacaktır. Sovyet teklifinin ruznameye alınması

Sovyetler verdikleri muhtıranın 
mer'iyet mevkiine girdiğini 

söylüyorlar 
Londra, 24 (AA.) - Sovyet delege

si Kargan, ademı müdahale tali komite 
sinin bu sabahki içtimamda, Sovyetle
rin serbestii hareketlerini tekrar ele 
almak hususundaki kararlarının der-
hal mcriyete gireceğini tebliğ etmiıltir. 
Ayni toplantıda Portekiz delegesi, hlıku 
meti tarafından ademi müdahale itila
fının ihlfıl edildiğine dair iddialara 
karşı olan Portekiz cevabını tevdi et
miştir. 

Londra, 24 (AA.) - Umumi kana
at sudur ki, Sovyetler şimdllik ademi 
miıdahale komitesinde kalmakla bera
ber, diğer devletlerin üzerine tazyik ya 
pılmasına müsait bir nevi hareket ser
bestliği muhafaza etmek arzusundadır. 

nı istemiştir. 

Komite bu teklifi gayrikabili tatbik 
görmüştür. Lord Plymouth bir tahkik 
komisyonu teşkil edilerek İspanyol li
manlarında tahkikat yapılmasını mü
kerrer defalar ileri sürmüş ise de konu
te hiç bir karara varamamıştır. 

Sovyct gazetelerinin neşriyatı 
Moskova, 24 (AA.) - İzvestia gaze

tesi, ademi müdahale komitesinin me
saisinden bahsederek diyor ki : 

Sovyct deklarasyonu gösteriyor ki: 
Bugünkü vaziyet hakkında ancak iki 
sureti hal vardır. Ya anlaşma deıhal 
fili bir tarzda tatbik olunacak, yahut 
ta İspanyol hükfımetinin istediği yer
den silah almak hakkı iade olunacak
tır. Sovyet Rusyanın hattı hareketı a
çık ve sarihtir. Meselenin halli şimdi 
anlaşmanın diğer akitlerine mütevak
kıftır. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
cak takımların nasıl seçilecekleri ka- fiye halinde bulunan Föniks ve Milli 
rarlaştırılmamıştır. Kararsızlık bu me- Sigorta şirketleri hakkında sekiz ay-
sele etrafında toplanmaktadır. Istanbul danberi devam eden tetkiklerin netice
futbol ajanlığının tertip ettiği şekilde 
bir turnuva, İzmirin en kuvvetli iki, sini anlatmış ve bu şirketlere sigortan 

bulunanların zarara uğramamaları iç~n 
on birini meydana çıkaracak mı? Buna 
İzmirliler ihtimal verememektedirler. hükumetin aldığı tedbirleri izah etmiş-
İzmirin İstanbula hiç benzemiyen tir. Refi Bayar bu hususta demiştir ki: 

- Föniks Sigorta Şirketinin iflas·
bazı hususiyetleri vardır. Mesela İstan· 

nın sebebi teknik hudutlar haricine ç•-
bulda Galatasaray, Fenerbahçe ve Be- karak bütün dünya üzerinde rekabet 
şiktaş birinci kategoride yer alırlar. yapması ve bunun neticesi olaı ak 
Bunlardan sonra gelen Güneş ve di
ğer takımların Milli kümede yer al- Sigorta şirketlerinde bulunması Iazu:n 
malan çok zayif ihtimaller olarak ileri gelen ihtiyat akçesini çekmiş olınc:ısına 
sürülebilir. Halbuki İzmirde Altay ve rağmen bunu mevcut gibi göstermış 

olmasıdır. Bunun bir tek manası var~ 
Altıno!du ile birlikte Göztepe, K. S. dır: İdaresizlik ve atiyi düşünmiyert::k 
K. ve Izmirsopr takımları vardır. Bun-k hesapsız hareket etmek. Bunun mem-
lar uvvetçe biribirlerine çok yakındır- leketimizde olan tesirleri malumdu:-. 
lar. Günün talihi hangi takıma gülerse 
0 takım galip çıkar. Ben de izah etmeyi faydalı buluyo -

Turnuva usulünde ise, serbest bir 
0

_ rum: Beş binden fazla sigortalı senele
yun şekli olduğu için galip taraf, atak lerden beri verdikleri parayı alamıya
yapan tarafdır. On iki yıldan beri İz- cak vaziyete düşmüş1erdit Bunların ek 

d serisi küçük memur ve esnaflardır. 
mirde aima başta gelen Altay ve A1-
tınordu klüplerinin ikisi de milli küme Memleketimizdeki Sigorta şirketlerinin 
işinde kendileri için hususi bir lıntiyaz teknik kudret ve kabiliyetlerini artt1-
isteyeceklerdir. racak tedbirler ve kanuni müeyyideler 

Bundan başka, milli küme meselesi hazırlanmıştır. Hatta bugün dahi bu 
tedbirlerin alınııuş olduğunu söyliye

ortaya profesyonellik işi de karıştır- bilirim. Föniksin iflasının bütün diın
maktadır. Milli kümeye dahil olacak 
klüplerin oyuncuları gerek hazırlıkları ya üzerindeki sigorta mefhumu ve si-

gorta endüstrisindeki tesir ve zararlu
esnasında ve gerek yapılacak seyahat 
devrelerinde işlerini terketmek mecbu rı, orta Avrupa devletlerinin ve bilhas-
riyetindedirler. Hiç bir müessesenin blr sa Avusturyanın sigorta primlerıne 

zammetmesini mucip olmuş, sigortada 
memuruna uzun müddet izin veremi-
yeccği hesaba katılırsa müşkülat ken- çahşan memurlara da vergi verdirmek 
diliğinden meydana çıkar. Milli küme yolunu tutturmuştur. Bizde hadise 

ber akistir. Tam bir devletçi zihniyetile 
işinin muvaffak olması için mutlaka 
oyuncuların ~lerini ve vazifelerini göz hükfunet, bir funıne müessesesi olan si-
önünde tutmak ve bir hal çaresi ara· gorta şirketlerine sigortalı olanların 
mak lfızımdır. Şimdilik milli küme zararını gene devlet kanalile kapatma 
mevzuu etrafında İzmirlilerin düşün- esasını gütmüştür. Sekiz aydanberi ça
dükleri bundan ibarettir. lışmalanmız semeresi olarak bugün 
-~ · -- ~ · -·- · ·-··- ·~- şu neticeye varmış bulunuyoruz: 
Musolininin dün söylediği ' İki şirketin tatili faaliyeti tarihi o-

nutuk lan 1 Nisan 1936 tarihine kadar müflis 

yapılacaktır. 

Sigorta şirketlerinin teknik 
dahiline irca ve hesabatmın me 
dahilinde taazzuv ettirilmesini 
edeceğiz. 

Esasen mevcut olan kanuna 
yaparak bu şirketlerin ve bugü 
nuna nazaran tesisi ile mükellef 
lan ihtiyat akçelerinin Solvabl 
le ircaını ve bu ihtiyatlarının 
hudutları dahilinde bulunduru 
ayni zamanda da sigortacılıkla 
şanların sigortacılıktan anlayan 
lar olması imkanlarını hazırlama 
lışacağız. Kurtarma gayesile iki 
tin de tasfiye işlerine müdahale 
yoruz. Bilakis biz sigortalıları 
mak gayesini tutuyoruz. 

Bu iki sigorta şirketlerine si 
olanların 1 Nisan 1936 tarihindd 
ra vadesi gelmiş poliçe bedeUeri 
hal Milli Reasiiransça ödenec~ 

Sovyet hava kumandan• 
şehrimizde 

(Baştarafı 1 ind sayfada) 
olan hava muvaffakıyetlerini 
bir dikkatle takip ediyoruz. Til~ 
vacılarının son zamanlarda elde 
leri muvaffakıyetler bizde tak 
hayret hisleri uyandırdı. Bu sPo 
ni olan Türk gençlerinin muvaff 
leri kudretli bir milletin evsaflOI 
barüz ettiren bir hususiyet olarak 
dedilebilir. 

duğumu sanmayın. Bilakis. Bir sanat
kar için bu derece teveccüh görmekten 
büyük zevk yoktur. Vatandaşlarımdan 
gördüğüm muhabbete, az bahtiyar san
atkara nasip olmuştur. 

ğumuz apartımanda pansiyoner. Ben (Baştarafı 1 inci sayfada) 
geceleri onunla· buluşmak, görüşmek temizleme ameliyesine devam ettiğini 
istiyorum. Fakat kocam, çok geç uyu - anlatmıf, cihana hitaben yeni 
yor, ve çok çabuk uyanıyor. Siz, bir sulh tekliflerinde bulunarak demiştir 
manyatizma dahisisiniz. Eğer bana, yüz ki: 

şirketler tarafından sigortalılara veril
mesi tazım gelen primler, Milli Reasiı- Almanların Emden kruvaı 
rans tarafından ödenecektir. Bu iş için 

Hele aldığım mektuplar ... Tebrikler .. 
San'atkfuo, bir gözünü, kurt bir çnp-

kın edasile kırparak güfümsedi : 
- Teklifler ... 
Ve devam etti : 
-11tifatlar ... Hele bilhassa sorgular .. 

Neler, ne akla gelmedik sualler sor mu 
yorlar yarabbi... Bilhassa kadınlar .... 
Muhakkak ki onlar, erkeklerden çok 
mütecessis... Geçen gün bir kadından 
aldı~ ım mektup, beni saatlerce güldür
dü. Bana: 

- cBay, Zati Sungur, diyor, ben ih
tiyar bir adamla evliyim, bir gençle de 
sevişiyorum. Sevdiğim genç bulundu-

lerce hünerlerinizden yalnız bir tane- «- Sulh namına dünyaya uzattı v ım 
sini, yani adam uyutmasını öğretirse- bu d fn d ı 8 ·ı ·· ··d g ·· . . . . .. . e e a ı, mı yon sungu en mu· 
nız, muhtemel bır aıle facıasının onu- kk'l · · 

1 
k Be .. v t v, teşe ı hır ormandan koparılmıştır.» ne geçmış o aca sınız. n ogre ecegı-

niz hüner sayesinde ihtiyar kocamı er- r ~ 
kenden eyutup, tıpış tıpış yandaki oda Çocuk sayfasında 
ya geçec~~.im.Bu sayede, kocam da,v~en kazananlar 
de, sevdıgım genç te rahat edecegız!> 

Zati Sungur gülerek ilave etti : 
- Yakında, bu şekilde çalışmayı bı

rakıp İstanbulda bir manyatizma, illfız
zanizma akademisi açacağım!... O za -
man muhakkak ki ilk yazılacak talebe 
bu bayan olacak ! 

Naci Sadullah 

Çocuk sayfamızın bilmecesinde 
kazananların isimlerini neşre bu
gün devam edecektik. Yazımızın 
çokluğundan bu listeyi yarına bı
rakıyoruz. Özür dileriz. 

şimdilik yarım milyon ıira tahsis et- Varnaya geliyor 
miş bulunuyoruz. Bu para yetmediği Berlin, 24 (AA.) - Alınan 
takdirde daha yarım milyon lira bu kruvazörü bu sabah Casaliari li.ı11 
işe sarfedilecektir. Kat'i rakam söyle- dan hareket etmiştir. Bu kruvazör 
mek imkansızdır. Sebebi memleketimi- garistanda Varnaya gitınektedir.:_..-1 
ze yabancı olan bu iki sigorta şirketinin 1. Litvinofun istifası haDI''· 
teknik hesaplarının memleket haricin- asılsız 
de taazzuv ettirilmiş olmasıdır. Sigor-
talılar için yapılan bu fedakarlığın ay- Moskova, 24 (A.A.) - Tai' . 
ni zamanda memleketin içtimai seviye- bildiriyor: Lihrinofun mevhulll 
sinde de bir rol oynayacağına inanmak sı hakkında ecnebi gazetelerde ~ 
istiyorum. Bittabi bilirsiniz ki içtimai 'haberler Sovyet aleyhtarlığının~ 
seviye ve bir milletin servet derecesi bir tecellisi olup tamamile asılSl 
o milletin sigorta predcksionu ile öl
çülür. Sigortalıları müracaatlarında 
tamamen serbest bırakmayı hükumet 
bize prensip olarak emretmiştir. Bun-

- Bütün erkekler mi? Hayır, birisi- ğüm? 
ni tanıyorum ki benim yüzüme bile - Evet teyze .•• 

"Son Posta,, mn edebi tefrikası : 1 O 

Yazanı Muazzez T•heln Berkand 

bakmadı. - Bu büyük aırrını bana açmak ia-
Mualla hu sözlerile gülüyor, Bedia- temez miain) 

yı kendisine doğru çekiyor, onun sir- Derin, gözle görülecek, elle tutula
rını keşfettiğini belli ettiği için genç cak kadar ağır bi rsükut karanlık oda
kızın darılıp darılmadığını anlıyacak- yı büsbütün karartmıftı. İki genç kız 
mış gibi onun gözlerini arıyordu. da helecanla çırpınıyorlardı: Birisi an· 

O, ~usmuştu ... Fakat teyzesine so - lamak, ötekisi anlatmak ihtiyaciyle ... 
- Çıldırdın mı sen) Bugün öyle len ve yarı korkan bir sesle cevab ver- kuluşunda, konuşmak, kalbini açmak Gece, siyah bi su gibi akıyordu. 

güzel. öyle tam olgun bir gençlikle gü- eli: iste)'en bir yakınlık varclı. Bunun için - Onunla daha lisenin ıon senele -
zeldin ki, sen aramıza geldikten sonra, - Bazan seni kıskanıyorum tey - Mualla aenç kızın yanaklarını avuçları rinde iken tanıfnllftıL ikimiz bir ıı • 
bizim «tazelik» dediğin gençliğimiz ze. arasına aldı ve gözlerinin karanlıklar nıft~ idik. Beraber okuyor. beraber ça-
aüneşin arkasında kalan ay gibi kay - - Kıskanıyor musun) içinde parlıyan ışığını bulmağa çalıfB· lışıyorduk .Bilfbirimize karşı evvelA 
boldu. Bunu soran Muallanın sesinde ız • rak sordu: çok tabii, çok side ve aamimi bir dost-

Mualla kesik ve biraz mahzun bir tırab, şaşkınlık ve acı vardı. - Benim yüzüme bakmıyacak ka- luk. duyduk. Sonra, deralerimizde bir-
gülüşle güldü: Bedia başını kaldırarak teyzesine dar meşgul olan bu erkeğin kim oldu • birimize rakib olmağa batladığımız i-

- Ne kadar gevezesin küçüğüm 1 baktı: ğunu sormuyor musun? çin aramız açıldı. Uzun zaman dargın 
Diyerek yeğeninin ellerini ok,adı. - Yanlış anlamal Senin derin duy- - Kimdi bu adam teyze) kaldık.. 
- Vallahi gevezelik. değil.. doğru- gularını .. yüksek görüşlerini ve uygun Sesi kabahatli bir çocuk gibi ince ve Lisenin son aı.ıııfında ikimiz de ba-

sunu söylüyorum... Hatta bir aralık hislerini kıskanıyorum. Senin y:ının - korkaktı. Mualla onun sarı başını o - kalorya için felsefe kuımmı seçtik ve 
Fahire ile senden konuşurken o ne de- da kendimi işe yaramıyan bir yapma muzuna dayıyarak saçlarını okşadı: gene aynı fU'bede birbirimize rakib ola-
di biliyor musun? bebek gibi manasız ve lüzumsuz bu - - Ben senin dostun değil miyim, rak çalıştık. 

- ? } ? luyorum. Bedia} Sonra benim uzun ve anlaşılmaz 
- Teyzen o kadar güzel ve manah Mualla yeğeninin sarı başını göğ - Aynı kabahatlı çocuk sesi cevah ver- hastalığım apandisit ameliyatile ao • 

ki biz onun yanında camekandaki yap- sünün üstünde kuvvetle sıktı. di: nuna eren mızmız hastalığım başladığı 
ma bebekler gibi süsten ve lüksten i- - Benim sevgili, sevgili bebeğim, - Evet... vakit ben fazla çalışamaz olmuştum. 
baret birer şey gibi kalıyoruz. bir tpneciğim 1 - O halde Feridun Dcmirclden ha- işte o vakit Feridun tekrar bana yak -

- Sus Bedia, delice söz.ler söylü • Bedia şimdi içine acı düşmüş çocuk na şimdiye kadar niçin bir şey söyle .. ]aştı. Ameliyattan sonra iatirahat etti-
yorsun bu akşam sen. sesilc devam ediyordu: medin? ğim zamanlar yavaş yav8' dersleri ta-

- Sahi söylüyorum ... Bazan ben - Sen bulunduğun mecliste büyük Sarı baş evvela kanad1arını çırpa - kib ~debilmem için hana notlarını gü· 
de Fahire gibi düşünüyorum .. ve... bir alaka uyandırıyorsun. Herkes sa- rak titriyen, sonradan yuvasını bu - nü gününe yolladı. 

Mualla helecanla sordu: na bakıyor, seninle meşgul oluyor. lunca büyük bir rahatlıkla sığınan bir - Notlarla beraber ıana sık sık çi.
- Ve .. ? Sözünü niçin bitirmedin} Bugün de görmedin mi? Seninle dana yavru kuş gibi Muallıinın omuzuna çek yollıyan demek Meliha değil. Fe-
Bedia şimdi oturmuf, ba~nnı teyze- etmek için bütün erkekler birbirine büsbütün gömüldü. ridundu. 

inin omuzuna dayamıştı. Yan gü - rekabet ediyorlardı. - Onu cok mu ıeviyorsun küçü - (Arkan var) 



ri 

Birincit~rin S O N P O S T A ~;=::==,~~~;;ı=t:;t;:akı~:====10~==::a::====!l:r==============================-ı-;;.:::::::::::~:::~==~~~~~~~=============~Sa~y~f~a==~9~ 
Posta ,, nın siyasi tefrik - - - -- ------

25 

" L Hikiiye 

.,, 
_J Sevgimin 

hittln 

t ve T r i h kiki me rutiyeti 
bir t ·· rlü tesis edememişti 

Meşrutiyet fikirleri hakkında düşüncelerimi Doktor Nazıma söylemiştim, Doktor 
beni biraz azarlayıp biraz okşayarak şu sözlerle mukabele etmişti: "Muharrir Bey 
nazariyeleriniz iyi, misalleriniz pek doğru, bunları iyi okumuşsunuz, ancak biz 

bu nazariyeleri bu memlekette tamam tatbik etmiye imkan görmüyoruz ,, 
ittihat ve Terakki erkanı ile münev- 1 

ver ve düşünen ittihatcılar arasında 
claha inkılabın ilk haftalarından itiba
ren meydana çıkmış bir fikir ihtilafı 
vardı. Cemiyet. hükumetle kenclisini 
ayırır, hükumeti meşrutiyet kaideleri 
dahilinde meml keti idare ile mükellef 
bir organ, kendisini de hükumetin 
meşrutiyete muhalif bir siyaset takib 
etmesini Mnihacette menedecek bi 
bekci farzederdi. Buna mukabil, fokı -
labın mes'uliyetini üzerine almamış 
bulunan münevver bir kısım ittihatcı
Jar da ittihat ve Terakkinin, gizli, ve 
gayri mes'ul bir kuvvet halinde, gerek 
hükumetin ve gerek medisin üstünde, 

rastgele işlere müdahale eden bir te -
~ekkül olmaktan çıkarak siyasi bir fır
ka şekline girmesini isterlerdi. 

Bu ihtilafta her iki taraf da haklı i
di: Mademki meşrutiyet tesis edilmiş· 
tir, şu halde, büyük Fransız ihtilalinin İttihat ve Terakkinin iyi günle.ri~dcn bir ~~~u·~: ~hmet Rızn Beyin Beykoz 
tesis ettiği siyasi hukuk nazariyesinin Kasrında 8yann verdıgı hır uyafet 
de tamamen hükmüni.i yapması lazım Hakkı Tanin'in direklerinden biri ~la: iyesi bir ge.nci~. doktor gibi bir ittihat 
gelirdi. Bu siyasi hukuk nazariyesine rak kah ağızla, kah kalemle bu fıkrı ve T erakkı pırı karşısında daha fazla 
göre bir devlet içinde üç nazım kuv - müdafaa ederdi. Ancak ittihat ve Te· ı münakaşaya gitmesini küstahlık olarak 
Vct bulunmak icabederdi: Kanun ya- rakki bir türlü bu yola gidemiyord~. gösterdiği için bu. cevab üzerine s~.s
Pan, kanunları tatbik eden, adalet da- Bunda haksız :nuydı~ O zaman kendı-ımuştur, fakat kanı olmamıştım. Bugun 
gıtan kuvvetler. Dördüncü bir kuvve· sini haksız görmekte olduğum halde ise meşrutyet de, demokrasiyi de büsbü 

tin, meşrutiyetin esasları içinde bir yer sonradan ilmi basma kalıp bilgiler ha· tün başka türlü anlıyorum ve o vakit· 
l>~Lnasına imkan yoktu. Cemiyet ise linde telakki etmekten kU#tulup içti- ler ittihat ve Terakkinin, başına Ata

dordüncü, gizli, gayri mes'ul bir kuv· mai ilimler sahasında hiç bir şeyin türk gibi bir şef geçerek onu bugünkü 
'Vct halinde işlere nezaret etmek ve i • mutlak ve mücerred hakikatler halin· tarzda bir teşkilnta sürüklememiş ol -
<:ahında he rşeye ha.kını olmak istiyor· de mütalea edilemiyeceğini anladığım masındnn dolayi teessüf ediyorum. 
du. Hukuk nazariyesi buna müsaa • devirden itibaren onları da haklı bul • Bu?unl.a b.eraber, ittihat ve 'foerakki, 
de cd d' F k b · d f 1 k makta tereddüt etmedim. Haksızlık nazarıyecılerın arkasından gıtmedi; 

cmez ı. a at, u ış e ena ı , ah d d d k sade v · . . memleketin kültür noksanında idi. Y u a, o torun bana daha bida -

d 
azıyetın nazarıyeyc uymamasın· . . k ·· I · w . . 

an iba t d d w 'ld' G · ""l b. Hatta, daha doğrusu, memleket ıçın yette açı ca soy emış olclugu gibı, gi· 
tcşekkü~= e ~~i ı. k~~~i me~ u. r~ meŞ!utiyetle idare fikri lüks bir fi - der gibi döründü de onradan gene 
edebilir ~? mes. u teşe b ~ ere amıdr ı kirdi kendi bildiğini okudu. Şu fark ile ki 

ır vazıyette uh.:nmasın an · kend' t tt - } d 1 arn~li olarak çıkacak kuvvet suiisti - Rengarenk mozaik bir levhayı an· k d~ . ud ugukyo u.n oğru uğundan ~11 · k k. O I · tor en ısı e pe emın olamadıgw ı için 
. erı, uvvet ve salahiyet anarşisi dıran o zaman ı sınan ı ımpara • w w • 

h
grbi bir takım fenalıklar da vardı. Da· 1 luğunun, bütün parçalarını ve bütün dY??,tJ~bı~ı hve kyapakcagını, doktorun de· 

a K" .
1 

k d w . cd. ıgı gı ı, er ese arşı açıkca eöyle amı paşanın ilk meşrutıyet sadra· unsurlarını yu ar an aşagı tesıs ı • • h' b' me-

d2:arnlığı zamanında B b fııi muhitin • len bir meşrutiyetle idareye imkan ola· dge. ıç .k~rt zamf]anb.ces~ret cdemiyerek 
en km ' . . 1 .h T kk' aıma ı ı ara ı ır ıyaset kullandı 

1 
çı ıya başlı yan şiJ...ayeti~. ~ö • mazdı. Bunun ıçın, ttı at ve era ı R b k .. l .. .. 1 d' . · 

re, ttihat ve Terakkinin huklımet ü - erkanı, meşrutiyet hukuku csasiyeci - k es~el~ aş a tuBr. u soy fe 
1

' fi'len baş-
2:erind k' . . kl . d .. k.. l a tur u yaptı. ır tara tan bir siyas" ı müdahaleleri hükumetin ka- lerının şe e ve nazarıyata uş un o • f k t b . 

1 

llUn dairesinde faaliyette bu}unmnsına maJarına karşı kendileri de bir nazari· /r k a r~gramı yap ı V~ u.nu sıyasi bir 
rrıani teşkil ediyordu. ye göstererek, ilmi bir tahlil yaparak ır akk··~ı··rosul~un çerdç~ved'ı~e giren bir 

N . .. . k b 
1 1 

. w teşe u un e ıne ver ı, ıger taraft 

h 
c samımı bir meşrutiyetcı, ne de ınu a e e edememe erme ragınen, a· d k' k . . f 1. an att" k 1" . k l"'b l h b' . l a es ı omıten:n aa ıyet usullerini 

. a, endi anlayıı:ıına gore olsun, sa- me ı ın ı a cı ara ma sus ır ıezış e, k d' 8. k f l k. ıtıırn" b· ,. _ . b. . . • .. k' b'" .1 k ter etme ı. ır ço ena ı ları olan 
.. ı ır vatanperver oldugunu hır ır nevı sı)ası sev ı ta ıı ı e, tuttu - b ·k·ı·w· b.. .. b hl .. turt:ü . b l ld k I ·ı d' k u ı ı ıgın utun se e erını o zamank' ıs ate dememiş bir devlet adamı arı yo a var uvvet ene ırenere O I . I w b·· . ı ola K" b. . . d'W' · l . •. l . sman ı ımparator ugu unyesınde v 

n amil paşa ittihat ve Terakki a- ızım ıste ıgımız şey erı ya, once en, b" .. l k . . .. k·· e lcyh · ' h' 1 h dd l utun mem e etın sıyası ultür nok 
. ıne vaziyet almıya başlarken daha ıç yapmıyor ar, ya u a, sonra arı, d k )"' d • ılk d · d "h' .. .. .. l sanın a arama azım ır. 

a ıında etrafına bu şik<lyeti yayı • sa ece za ıren yapar gorunuyor ar - t . L •• •• h d . . Yor AI· , . w eh şın 'uutun ru u şura a idı: ittihat 
• ı Kemalın <ılkdamı> da yaptıgı · T kk' b"f. 

Bu da, bütün masallllr g:bi, cBir var
mış bir yokmuş ıı la, hınız ruya gıbi 
kışlıyor. 

Gözlerimi kapıyor, kendımi görüyo
rum. 

lfoyat ve neş'e ıle dolu kiiçük bir kı
zım. Bukle bukle düşen kumral saç
la r.ııı ba:jınıın ikı tarafını ve b ·:,numu 
tatlı ve yun:uşak büklümleri<.> örtüyor. 

Çok hatırladığım ve hıı·;•c.tle rlüsün
düği'm bir tarafım da rıgnm. İki kızıl 
kan ~c.mlası olan dudal." H m c.?aıma 

araJık ve p,t>rgın .. bum.:r ı~ın yüzum 
rle hep gülilj or. 

* ._Go1lerim kapalı .. g"'n~ kel.l::mi gö-
n•yrrum. lhunbo) lu, ince. sevimli bır 
genç kızım. Saçlarımın but,le!~.ı en e 
ır..n ustündc kı ıl d l :ı 1 ı bır y:lcı""! ı 
k·vrılıp bi.ıkfümü~ .. Du:ı..,t.-.arıının ka
nı biraz soluk fakat bu c;olgunluk vu
zunıun ve gözlerimin mRn ıı .ı d ha 
çok cyuyor. A;>naya bar.t ğ m vnkıt 

tatlı tatlı g~lüım!>ejorurrı o:~zt! oi •u
~Ulll 1çin çok mec;'udum: fal,a~ içimin 
snRıietle titreyişi kend:rn içın değil· 

onu düşünüyorum .. ba~ıl"ı:n içinde ;e~ 
-ıc.ndenberi benimle berP..be:- yaşayan 
m..ıh::ıyyel sevgilıyi. 

Su muhayyel sevg'H ne guzel. ne 
kac'lar cana yakın fakat ne kadar ben
den uzak! Bazan eJimi uzat:p onu tuta
cak gibi oluyorum; parmaklarımın nra
smd:ı n bir su gibi kayıp kaçıyot o 
kurarken parlak genç kız hı.ı:yalarımın 

masa ı 
Muaz.zcz Tnhsin Bcrkaud 

bir saniye duruyor ve düşünü) orum~ 
cPervin on sekiz yaşında> 

O tekrar soruyor: 
- Cevap versen e' kuzum anne; 

babamdan evvel sen kimseyi ı;evdın 
mi idi? 

- Hayır kızım. 

Pervinin gözlerinde benden biı· ey 
isteyen bu tatlı ışık ne güzel! 

- Sen. biı i ini sevıj oı sun de ıl mi 
Pervin? 

- Evet anne. 

* Kızımı benden i lij ecek olan adamı 
b klij orum. Yuk. rdu Pcn inın k ı

şan, bir odadan ötekine ıden tel ı lı \ e 
me 'ut a~ ak se ler ı bir sanıye Jın' 
m1vor. B n a l al nun Io lu 
da kcnd'mı dü un l ı me bır:ık 
rum. 

cı:Pcı \ n on k. ıne gırdi b n o uz 
s k' 'me ... Artık kızını edendi c k 
olan ) ıı bır nn vım.> 

Be) nimin hır kö esme bu haktk •. 
leri ) eı leştirmege çabalarken içimd 'n 
isimsiz bir isyan coşuyor: • 

- Hayır, hayır, henüz ihtiyarlamrı· 
dım. 

Ve yüzüme sıcak bir ateş boğu u 
yükselten bir istek kalbimde boğuk hır 
çarpıntı yaratıyor. 

- HaHi onu bekliyorum.. o hiç mi 
gclmi) ccek? 

* Yavaş yavaş kapı açılıyor; içeriye 
bir çoğu da 0 • 

nunla beraber 
benden kaçıp gi _ 
diyor, ölüyor. Va
kit vakit çok mes' 
ut ve çok zavallı
yım. Seviyorum 
amma içimin ate
şini verdigim gen 

.--------...;,a.-·------ c o• giriyor. Ya
nında Pervin var, Yarmki nushamızda : fakat... Bir rüya • 
dan uyanmak is -
tiyormuşum gi
bi gözleı ımi u . 
ğuş tu ru yo ıum 
Ömrümün uzun 

Çingene kızı ... 
Yazan : J(adircaıı Kaflı 

cin kim oldu· unu \ e nerede ) aşad1ğını 
bılMeden. 

* 
ı-:npalı göz kap kla-r m·n ara· ·n lan, 

r ı':aya benzeyen st vgimin masalını 
okl·makta ve yas.::.makta de\:,m. ct!;Yn-
rı.m. w 

Ş.•ndi dur un, çckınge"l ra k nusnn 
Ç'lk düşünen bir kadmı:r.! D ırhi<..~rı
mın VE yanaklarımın rPfü~ı lı"·.:.z d ... 1ın 
s"hık Gelmeyen se\giliı·l b. kleycrck 
y?r\•lmuş "'ö lerimin etr.ı!ı meır bır 
halka ile çevrilmiş; faY.cı.t ha!fı iç· ne.le 
.mb ı .:::ızlanan, bekleyen btr ıc15şın ge
t. :c:ıği sıcaklık yaşa) or. 

- Anneci·ım, gözlerin bu~u:ı gene 
Ç' k c~ lgın .. b r ş y bekt:~ 0". -:ı I;~,,.!' g:oı 

uzaklara b kıyorqm. Ne bekliyor un 
anne? 

- Hiç kızım. 
Bu chiçı. de benim için her şey var .. 

Gençliğimi \ c guzellığımı bır ba k 
adama veı <li im ha de hfılfı onu bek i· 
yorum .. gelmeyen muhayyel sevgilimi. 

- Anne, babamdan evve~ sen hıç 
kimseyi se\ dm mi id.? 

senelerinde bek • 

ledığıın ı~~lrnyyel evgilim ha) alıınn g. 
rerken nıçın ) anında klzım var? Nıçın 
•O Penini el'nden tutarak bana yak· 
la ıvor'? 

- Anne, bak :şte Kenan geldı. 
İ le n, yerleı ind n fırlamak istıy 

o J r mlc ona b kı.) orum. İçiındC'n 
t n b r sel ıbı du) ular yu eli) oı 
Ona clııni uzatın k \C söylemek is 1• 

)Ol um: 
Gel sevgili, ni sonsuz en 1 r 

denb ı i bcklemış \ c i temiştım. jc;ıe 

ş mdi eni buldum; artık benden k Ç· 

ma beni bırakma! 
Ku in· ımın yanında, ılık b ı ı uzgar 

gıbı, Pervinin se i f sıldnyo : 
- Anne, Kemana elim verır mı ın? 

S nin oğlun ol un mu o? 
Elimi u1.atıyorum. O, P n 'n n ann -

sinin elini sıcak dudaklarım d dıı ir-
k n, b n ev ıl t r fınd n k f 
öı \.il 1 küçük bir kı ıbi b im mak 
içın bır clımle m nya dayanı:11 oıum. 

- S \ imin ma ah na ıl mı bitLı? 

Sıvah elbiseli bır hayal, yanında be· 
) az uıun eteklerının tulunu urükle
) en b ka bir h ) alı sararak ön timden 
geçıp ıtti. Bunu soran kız ma bakıyoı um. Açık 

kumral saçları başının iki tarafından 
kıvır kıvır sarkıyar. Dudakları ikı kı-

Ma • lım cBir \armış, bir )Okmu ala 
b, amıştı, cOnlar ermiş muradına» 

zıl kan damlası ... Ona cevap vermeden diye bitti. 

İstanbul Defterdarlığından : 

Cins ve ıakh bulunduğu yer 
Muhammeen 

bedeli 
Lr Kr ınuha} f . H. d k N" h ve era ı, u un programının esası 

etm de esası bu sikayetlere da· ıç unutmam, o tor azımı a • k'l t · ı n b' • Yanı d • k d 1 b 1 ·zı nı teş ı e mış o a ır meşrutiyet te· 
Yor u. re et or usunun stan u u temı eme· d . . c1.. ·• t.. M I k 

H k 

. . .. "'- 'b 'Ik d f l k d za ı ıçıne uş_muş u. cm e et meş· Ayasofyada Sultnn Ah t Ç . k d 
u uk ilim nazariye tarafından sını muteaKt ı e a o ara tanı ı • . 1 . d d'l w h • me eşmesı r asın a yanmış Adli. bak ld w , • w 1 d b' .. k d' . ·ı rutıyet e ı are e ı mcge azırlanmış ye binası bahçesindeki Debboyda "aklı 363 kalem elbı'selı·k 

ı ıgı zaman bu şikayetlerin haklı gım sıra ar a ır gun, en ısı ı e şun· d - ·ı 1 'h t T kk. . ., n)d - . h d b h d k b' egı ' ttı a ve era ı ıse onu bunun- kumaıı. fol w f ki . B k Ç 
"' ugunda şüphe yoktu Fakat 

0 
ta- dan un an a se er en, ır aralık ] 'd t ek idealiyl h k T' 

0
.grn ma nesı, a ır, inko, Kurşun, Matbaa 

rihI d · ' .. 1 h b. h I 8 ı are e m e are ete gel • hurufatı elbıse v · 'b' h ı·f 
er e henüz hukukla ilimle meşgul nazarı genç ere ma us ır araret e, . b' k t 'di O . esaıre gı ı mu le ı eşya ol ' k k k b fik . .. mı ır uvve ı . meşrutıyeti inkar B 1 kh . . 

1 
rnıya çok lüzum görmiven inkılilbcı fakat, kor n or ·n u rı mudafaa d 1 k t d . n ı anenın tamırinden kalıp elycvm Şehzade başında Selim 

ttih . . b . . A d 1 1 c em z, mem e e e meşrutıyeti be k d l . B at ve Terakki memlekettQ mev - etmış ve unun ıçın vrupa ev et e- · · zd' B · · 1 • pa{ıa yo U'lm an elediye Tnnzifot ahırları bahçesinde dur-
cud , . d h l h l . 11 . . ı ımsıyeme ı. unun ıçın, ttihat ve kt 1 1 

vaziyete bakarak bu ) oldarı gide· rın en arı arı mısa er getırmısc m. T kk' b. t ft b' 'd ma a o an potre ve sair hurda demirler. 
mi D k b . d' 1 d' d. l d' , cra ı ır ara an ır ı arei ürfiyeli ( 

Yordu. Hükumet işlerinde kel'disini o tor enı ın e ı, ın e ı, sonra . , t kr · ad d'w potrellerin beher kilosu ıtıüt l k d' . h k _ı_ . • meşruti) e şe ı ıc ına, ıger taraf (h 
e ıassis görmediği için hükumeti en ısıne ma sus e~ın ve sert ıfa • d k 't t d b' . - urdaların ıı » do w w . d ·1 b. l k b' tan a omı e arzın a ır sıyasi fırka S M 

1813 50 

3 
2 

grudan dogruya ele alamıyor e kı esı e, ıraz azar ıyara , ıraz da okşı- .. . b ıtma üc. adele teşkilatından müdevver olup Dolma bahçe-
ad l ~ ' k .. I I k b I . numunesı yapmıya mec ur oldu Bun· d I aın ardan ırnürekkeb hük\ımetin yara şu soz ere mu a e e ettı: 

1 
k · · b·ı k · e mü ga l tablıamirede saklı 28 model 4 silindirli ve 4914052 

nı . arın a sını yapa ı me , yani ida c?rutıyete sadakat göstereceğinden - Muharrır bey, nazariyeleriniz iyi, rei ürfiyesiz bir meşruti • motör numaralı ı:çık Şevrole marka otomobil 90 
enıın l d w • • d h"k" · ·· · il · · k d "' b 'k ed · yet, tama • Y k d · .. o ama ıgı ıçın e u umetın us· mısa erınız pe ogru, te rı erım bır fırka mahiyet° · h". b' u arı n cınsi ve bulunduldan mevkiler yazılı emvnl hizal rındaki be • 
tund b' k 1 1 k h b 1 . . k A ' men mı aız ır te e ır ontro cü o ara ve attn i· un arı ıyı o umuşsunuz. ncnk, biz şckkül vücuda getirebil k . . I : deller üzerinden açık artıırmn usulile ayrı ayrı satılacaktır. İsteklilerin vcı 
<ahınd~ bir &mir bulunmaktan da vaz- bu memlekelıe bu nazariyeleri tamam hot ve Terakkinin ,

0
,{;e .

1
ç

1
."h· ttı· tediye teraitini öğrenmek istiycnlerin 5/11 /936 perşembe günü nat on 

acçem d b'k w . k"' .. .. est ıntı abata d ıyor u. tat ı etmege ım an gorn uyoruz. Bel- çıkıp ekseriyet kazanma , b k örtte yüzde 7,5 pey akçclcrile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Ko· 

O zamanlar ben de ,harıl harıl çalı- ki sizin dediklerinizi kısmen yapaca · ti meınlekctı' sı. \ e ku e se· misyona mürncaatları (M.) (2351) 
fa k A rıye e meşrutıyet aıdel 

.ra , vrupa kitabları okuyarak ye - ğız, çünkü bunu yapmazsak en çok · .. e 1·d re ed b'l · l" • ~ nı ··- d'•' . b · l .. •w• • • l · k . rıne gor ' e 1 msı azımdı O reı' t"ırfı'ye ı'z g · k ·· 1 k ti kt 'il f d .. 0ııren ıgımız u nazıırıye ere kuv • guvendıgımız sız erı de endımize mu- . . b b' . · ccım ·, nıutomac ııen e er, açı a, mı et loro ın an mun· 
\'etle inanmşı münevverlerden biri i . halif yapacağız. Fakat, yapsak da Öy· zakn:ıan .ıçıkn .. unlun dn':, ırıne, ne de Ö· çırpındı du du. Bu tezadın içinden çı t<'h• b mccli te de rıl, ittihat ve Ter k· 
di a·· . . . te ıne ım an oma ıgından zavallı it l·ab'lme . . ltt'h ı· kk' . k . . . d k 1 d k 1 1 

m . utün Tanin bu fıkırdc idi. O lesine hır yapmak olacak, biz gene bil· .h T kk' k d' . · • 
1 ıçın, 1 

t ve era nın, ınv1 ıçın e, npa ı )Cr e, u ı tr, t· 
de . .. . . . . . . . . tı at ve era ı en ı ıcadının çıirn l al"t pa " d.. k 'h ı· kk' d' · ık k vrın en salahıyet sahıbı bır hukuk dığımızı okuyacağız! • . . r-

1 
•· r z. m yapın uro • ı t " em ı ır ğıne mut a n· 

an ziide l mail O z. manlar, bize verilen aile terbi- dı~~~ ".ad ıynde, t~m on sene· bu tile• 111 h. l t hu k iı ti < li ne al m ı li d ı b ırn ın ı çc k nı< k ı t'> n 1 r r sın· 
mu etın yanız sekız buçuk ayını i<lu· le k;ıfi gelme.111 , butün siyasi h, re • da cereyan etmi,tır. (Arl .. ası \Ur) 
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RT ile YE 
Cemll'in ruubeti 

A. R. 
Yazan : Hugh Austin 

• 
İngilizceden çeviren : Hasnun Uıaklıgil 

Cemilin menfi olarak ikamet edeceği çiftlikte bir 
takım memurlar ve katipler oradan oraya koşuyorlar 
köylülerin getirdikleri mallan tarhyo t, kavga 
ediyorlar, arada sırada köyliileri tokatlıyorlardı. 

ipuçları elde ed·ı·yor! 
Köylüler zabitan ve Ümeradan zulüm görüyorlardı 

hareket içinde idi. Muhtelif kısımlara 
ve şubelere ayrılmış olan bu dairenin 
önünde, bir çok köylüler, arabalar, at
lar, inekler beklemekte idi... Genç, 
ihtiyar bir takım memurlar ve katibler, 
oradan oraya koşuyorlar; köylülerin 
getirdikleri malları tartıyorlar; bağırıp 
çağırıyorlar; kavga ediyorlar: arada 
sırada, köylüleri tokatlıyorlardı. 

Merrit ağır ağır başını kaldırdı, polis memuruna : 
''Aramızdan birisi tarafından öldürülmüş olduğunu 

mu söylemek istiyorsunuz ! ,, dedi. 
Birdenbire Mösyo Merrit aksırdı., 

Bir çok günlerdenberi nezleliydi. Jan 
kahkaha ile gülmemek için kendisini 
zor tuttu. Karısını kaybeden bir adam 
aksırır mı hiç~ 

Kent: 

Cemil, Makarofun odasına girdiği - Ben polis amiriyim. Mösyo Mer-
zaman, bu çiftlik kahyası, elindeki me· rit ile konuşmak istiyorum, dedi. 
şin kırbaçla ihtiyar bir köy ağasını teh- Sesinde bir sabırsızlJk eseri vardı. 
did etmekte idi ... Fakat Cemili görür Mösyo Valantin Merrit: 
görmez, elindeki kırbacı, masasının - Benim 1 dedi. 
üstüne bırakmış; o ihtiyar köylüyü - Mösyö Arnold kimdir} 
bir tekme dar besile kapıdan dışarı fır- Mösyo J ohn Arnold : 
latmış; mağrur ve müstebit bir tavırla - Benim! cevabını verdi. 
ellerini yukarı kaldırarak: - Sorgu için evinizi kullanabilir mi· 

- Ah, azizim binbaşı! .. Köylüler, yim? 
daima hilekar olurlar .. fakat yalnız hi- - Evimi kullanmak sırası bana ne 
lekar olsalar, bir şey değil... Aynı za- vakit gelecek, diye düşünüyorum am
manda, ahmaktırlar ... Hem sizi alda- ma, buyurunuz ,istediğinizi yapabilir
tırlar; hem de aldatırlarken foyalarını sınız. 
meydana çıkarırlar. Omuzlarında kır
baç şaklamayınca, doğruyu söylemiye 
yanaşmazlar . 

Diye bağırdı. Sert ve iri ellerini Ce
mile uzattı. 

Teğmen gülümsedi. 

- Teşekkür ederim, Mösyö Ar • 
nold. Sorguyu burada yapmak, hepi
nizi birden polis merkezine götürmek
ten her halde daha hayırlıdır. Mösyo 
Merrit gelir misiniz? 

Kapı arkalarından kapandı ve Jan 
o müthiş bekleme devresinin tekrar 
basladıaını anladı. 

- Çiçek toplamak istiyordu, 
Kent omuz silkti. 

- Pekala, saat kaçta ayrıldı. 
Merrit düşündü: 

dedi. tığı hareketlerin ·vereceği neticderi hef 
vakit düşünmiyen bir kadındı. 

* Kent ileriye doğru eğilmif vaziyett• 
dikkatli, hemen hemen tehdidi &roiı 

- Ben banyo kostümümü giyindi
ğim zaman saat 2 buçuk idi. Beş daki
ka sonra havuz başına gittik. Karım bir şekilde duruyordu. 
takriben bir çeyrek sonra ayrıldı. - Sözünüzü dinlemeyince bvgt 

- Demek saat 2 yi 45 geçi- ettiniz değil mi? 

yordu. Ondan sonra karınızı bir daha U~un bir sükut oldu. Sonra Merritl 
gördünüz mü? - Bunda şaşılacak bir şey yokttıt'ı 

Merrit bir saniyeden de daha az bir dedi Neredeyse size söylerle. Binaen' 
müddet tereddüt etti. Sonra: aleyh anlatmakta mahzur aörmüfO • 

- Bizden ayrıldıktan bir çeyrek rum. Bir kaç aydanberi zevcemle ~ 
sonra kameriyede gördüm, cevabını iyi geçinmiyorduk. Bu kavganın öte" 
verdi. kilerden farkı yoktur. 

- Kendisini neden takib ettiniz? ~ent: 

Mösyö Merrit başını çevirerek çi • - Anlıyorum, dedi. Ba~ka birisi o' 
çeklere baktı. Sonra aynı sönük ses1e zevcenizi takib etti mi? 

cevab verdi: - Evet, sanırım, Madam Anıoldl 
- Yanımıza gelmesini söyliyecek- - Ne vakit? 

tim, ev sahiplerinin canları sıkılır belki Oh - 1.. 
diye merak ediyordum. Refikam yap-

lstanbul Defterdarlığından : 
(Arkası vnr) 

Muhammen değer 
Llra Kurut 

-10-
1FENER - ___,,,,,,. 

Katip Mualihittin mahallesi Çorbacı çat· 

BANYO KOSTOMO 

( Saat 4 daltih SO • •aat 4 dalı:ilı:a S4 ) 

Alt katın, günlük geniş oturma sa: 
lonunda, ateşsiz bir şöminenin iki ke
narında yer aldılar. 

Kent: 

- Mösyo Merrit bu sorgunun der
hal yapılması zaruretinden dolayı mü
teessirim, dedi. 

Merrit de sönük bir sesle: 

- Vazifenizi yapacaksınız, ceva -
hını verdi. 
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0SK0DAR 
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HEYBELIADA 

HEYBELIADA 
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BOYOKADA 

. 
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mesi sokağı eski yeni 5 sayıh evin yarı payı 500 00 
Katip Muslihittin mahallesinin Çorbacı 
çefme sokağında eski 7 sayılı arsamn yan 
payı . 

Selimsız yangın bağı ıokağı eski 32 yeni 
30 aayılı 52 metre ve 64 desimetre murab
baı arsanın tamamı .... 
İmrahor llyaa bey hacı manol sokağı eski 
23 yeni 25 sayılı evin 1 /3 payı 
Ayanikoli mahallesi keresteci sokağı yeni 
12 aayılı evin enkazı 
l,güzar s&kağı eski 32-34 sayılı 19 metı e 
ve 50 desimetre murabbaı arsanın 300/ 
384 payı 

Han sokağında eski 12 sayılı 192 metre 48 
deaimetre murabbaı arsanın tamamı 
Karabaş mahallesi Balat caddesi yeni 84-
86 aayılı evin 1 /5 payı 

3S 50 

266 61 

16 00 

195 32 

135 oO 

600 oO 
Panaiya mahallesi Köybaşı arka sokağı es

ki 36 yeni 40 sayılı arsanın 20 hisse itibari-
le 9 hissesinin 40 sehim tertibile 17 sehmi 33 56 
Karanfil mahalleıi Karanfil caddesi eski 
yeni 12 sayıla 557 metre murabbaı arsanın 
64/96 pay • 
Karanfil mahallesi Karanfil sokağı yeni 19 
sayılı 254 metre murabbaı arsanın tamamı 
Kalipkasım mahallesi Kumsal sokağı eski 
178 yeni 137 sayılı 41 metre murabbaı ar
sanın tamamı 

185 61 

127 00 

82 oO 
Hasan paf a Cedi sokağında eski yeni 1 &a· 

l 127 57 
yı ı arsanın tamamı 

Avcı bey mahallesi Türbe sokağı eski yeni 
31 sayılı arsanm tamamı 

Koca mustafa pa,a mahallesi Çinarh çeş
me kurbinde fırın sokağı eski 8 sayılı ar-
sanın tamamı 

Avci bey mahallesi Kutucu sokağı eski 11 
aayıh arsanın tamamı 

Avci bey mahallesi kuyucu sokağı eski ye
ni 1 sayılı arsanın tamamı 

85 oO 

so oO 

50 oO 

70 oO 
- Öğle yemeğindenberi buraya 

kimse gelmemiş, buradan kimse çık - EDIRNEKAPI 
mamıştır, cevabını verdi. 

. . Avcibey mahallesi türbe sokağı eski 22 
yeni 41 sayılı arsanın tamamı 
Yüksek sokağı eski 2 sayılı 68 metre 19 20 46 Mösyo Merrit işitmemiş gibi goru- HEYBELİADA 

nüyordu. Teğmen sorgusuna devam 
etti: 

- Zevcenizin havuz başından ayrı
larak bahçeye gitmesinin sebebini ha· 
na söyleyebilir misiniz} 

Merrit o sönük sesi ile: 

desimetre murabbaı arsanın tamamı jıı P': 
Yukarıda yazılı mallar 24/11/936 salı günü saat 14 de kad~r n fsiıl1 

ra ve pazarlıkla satılacaktı}-. Satıf bedeline istikrazı dahili ve yuz 
1 
e ·ıe btlf" 

hazine tahvilleri de kabul ?lunur. lstekliler~n. yüzd~e 7,5 -~c~ ~.~~~": 111iiW 
tanın salı ve cuma günlen Defterdarlık Mıllı emlak mudurlugu (Z465) 
şekkil salıf komisyonuna müracaatları <f.) 

.... 



-

yatmaıden evvel PERLODENT dış 

macununu kullanmak suretıle aöııınızı 

yıkamayı kendinıze bır vazıfc bılınlz. 

PERLODENT kıyas kabul etmez hır 

muzaddı taaffündOr. 

İstanbul 4 üncü icra r~emurluğundan: 
EnılA k ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece ve sı

rada ipotek olup tamamına yeminli ehli vukuf marifet ile (12500) On iki 
bin beşyüz lira ldymet takdir edilmiş olan Büyükadada Sedef adası voli-

•İ: Voli mahalleri Glifa Harman ve kalivoliden ibaret üç balık sayt ye -. ' 
tınden ibaret olup adanın !>İmali ş rkisine tesadüf etmekte ve sahile mu-
"82:i olarak 800 metro genişliğinde çevrelenen saha içerisinde kalan de
ni2:den ibaret bulunmaktadır. MezkUr Sedef adası volisinin tamamı açık 
:ttırrnaya konmuş olup ilan tarihinden itibaren şartnamesi herkes tara -

1llldrı.n görülebilecek ve 3/ l 2 /936 tarihine raslayan Pertcm.bc ~nü saat 
I 4 den 16 ya kadar dairemizde açık artırma suretıle satı -
acaktır. S t Emlak ve Eytam Bankasının 844 No.lı kanunu 
h"ı_.. a ış dd · f"k 
. ~l\Ünılerine tabi olduğundan mezkUr kanunun 15 inci ma esme tev ı an 
~ınci bir artırma yapılmaksızın gayrımcnkul, ~u~arıd~ !azılı günde en faz. 
a ~ıranın üzerinde bıralnlacalrtır. Artırmaya ıştırak ıçın muhammen kıy-
lll~tin Yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi v~ya milli. b~ ~anın te
lllınat rnektubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bına vergılenle çop ve fe
~~ resirnleri ve dellaliye ve vakıf icaresi satış bedelinden ~enir. ~O se~e-
d Evkaf taviz bedeli mütteriye aittir. Satış bedelı peşın ?" 
eınek lazımdır. icra ve iflas kanununun 126 mcı maddesıne 

t~vfikan İpotek sahibi alacaklılarla di w er alakadarların gaynmenkul üze • 
~ildeki haklarını ve hususile faiz ve masraflarına dair olan iddialarını evra 
rındeki haklaruıı ve hususile faiz ve masrafları dair olan iddialarını evra
~ rtıiisbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Ak
•ı halde haklan tapu icillerile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. Alakadarların işbu kanun maddesine uygun surette ha
reket etnıeleri ve dahıı fazla maliimat almak isteyenlerin 934/3593 do· ya 
~0:sile dairemize müracaatlıın ilan olunur. 20 senelik taviz bedeli müş-
~-4_2_1~~·---------------------~--~-------

Ankara Y .. l<se Ziraat Enstitüsü 
Rektörl ·· ğün en : 

l - Kurumumuz ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan yazılı 4 kalem 
'aman, ot ve:.aire şartnameye göre parti, parti olmak üzere açık eksiltme 
'Ur ti"l e e &atın alınacaktır. 

2 - 3/t ı /936 tarihine rruıtlıyan Salı günü saat 16 da Yüksek Enstitü 
Rektörlük b" d toplanan komisyon tarafından ihale edilecektir. 

mru ın a "lmi . 
3 - Muhammen bedel atağıda hizalarında göster• ştır. 

4 - Muvakkat teminat 89,5 liradır. 
5 - Bedava şartnamesini almak üzere Enstitü Daire Müdürlüğüne mü-

h.caatJarı ·ı~ l ur «2293» ı an o un . 
Cinsi Mıktarı Beher kilosu Yekfın tutarı 

kilo Kuruş Kuruş 

Saman 
Arpa 
l<unı ot 
'Yonca 

7, OJ 1,5 10500 
13000 3,75 48750 
9 00 4 36000 

8 24000 30u0 __ _ 

1192,50 ---Pınarhisar Be ediyesinden: 
·lier sene açılmakta olan Pınarhisar son bahar hayvan ve CfY panayırı 

bu sene de 8 ikinci Te,riıı 1936 {Kasımın birinci günü) açılarak üç gün 
devam edecektir. 

Panayırın dördüncü günü 125 lira mükafatlı pehlivan güreşleri yapıla
cağı, ve panayıra gelecek tüccar ve halkımızın her türlü istirah ıleri le-

. 2382) 

SON PO 

ötıe Neşriyatı: 

12 30. Pi kla Türk mu klsl, 12,5-0: Hava

dl , 13,05: Pi kin hafit muı,k, 13,25: Muhtc
JiC plak neşriyatı. 

Akşam Ne ri~atı: 

18 30 Ça} • ı l, dans mu l 1 19 30 Kon

nı t rafı d. n :!O. Mu C) "n 
nd. n 'I k mu Ik l ve 

rı t ı 

şarkı! ırı 21 P 

O M ınlr Nurettin \e ar
n T ırk ı ikisi \C H. lk 

ol ı. r 21 30: O rn. 
2 30. A ans h berlC'rt 

Yarınki Program 

1 f'\SHl 1, 

2C h r ııcite rın 1 r 36 
ri) ı tı: 

P kla T! rk mu k1 ı. 12,:ru Hn

k, 13,25. Muh· 

latan ul Ccl r ,;e Para 

24. 10 • 1936 

Tu k D vlet Bor~lan 

19 30 Ço

RI· 
ı;J 

Llra Lira 
% 7.11 T. B l ~g SO % il H -ı~ne B b 52 
% 7,5 T B il 21 40 Dahlll lsUkraı 9,00 
o/o 7,5 T B JJ 00 00 

~--

Dev lcl Demiryoliarı Borçlan 

LJrn LJra 
Erganı 97 ,()() Anadnlu IveIH2 70 
Sivas Erımrum 99,75 Anadolu M 46 ıo 

Soa)'•ttıl 
L\nı. IJra 

İf. B. MU. 81 00 12,Sll 
, , H~. ıo,oo 9,20 
, , Name 10,00 14, 1, 
Merkez B O. 93 00 6.. Çimento 13.60 

t~tcrtn 
J' Frang1 

20 F. Fran.:ı 
ı Dolar 
ı i tc lln 

20 Liret 

ÇEKLER 
Kr,. 

61R.OO 1 Liret 
17.00 Dolar 

NAKİT 
Krt. 

118,00 1 M-rt 

L T. L iri 

1S.<ı32S 
0,,905 

Krt 
26.JJ 

126.00 20 Drnhm1 23,00 
619.00 20 Ln 23,9J 
13 ),UO 20 Ley 16,00 

Bona Dııında 
L. K. L. K. 

Kredi Fons1yo 1 Mübadil Don. ou.oo 
188'. &ene.si 00,00 l Oayrt , , O,OJJ 

lllll3 , 103,001 Altın 1010 
ıgn 8 !f7,0D Mecld1ye w 

Doktor 

ibra im Zat Öget 
B Jedı~ e karşısında, PiyerloU 
cadde inde 21 numnradn hergnıı 
öıtleden sonra hastalarını kabul 

':~:::::.!s::=-- eder. 
--------------------~ 

K ~ıp: 325 en inde İstnnbulda Numunet 
Terakki me blnd n aldığım §ahadctname
yl zayi ett m "i ini çıkaracnCımdan es
ki nln hukmu olmadığını illin ederim. 

Adn" : P..dlrne ikinci komiserl~rinden 

na~ rettin otlu 310 D. ll!nhmut (752) 

Ycrebatnn, Çntalçeşme sokak, 25. 
iSTANBUL 

ı~n Hatları 

'~USUSİ ŞARTLARIMIZ ~AK~JNDA 
GIŞE:LtRiMıZDEN MALUMAT ALIN 1 z 

-- --------·-------- ---------- ---------
istan bu1 4 üncü İcra Memurluğundan: 

Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim şirketine birinci derece ve sı
rada İpotekli olup tamamına yeminli ehli vulmf marifetile 19280 . On
d?~uz bin ~ki yüz . koCJl füakıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Tet
vıkiye yem Me ruhyet mahallesi Hacı Mansur yeni Kodaman wkak eski 
36 yeni 93 numaralı partmanın bodrum katı: Bu kntın zemin kat kori
dorund n moza} ik m rdivenle inilir zemini çimento bir avlu ve bir kori
dor üz.erin bir t rafı bir k pıcı od sı dört kömürlük, b hçe tarafında keza 

bir oda ile bir çim nto hela ve yine çimento döteli mozayik tekne ve sa
bit kaz nlı çam rh ne ile diğer tarnfta ayrı bir kapı dahilinde bir koridor 
üz~r~ne dört oda bir hela bir mutbnh olap mutb h hel~ ve koridor çimento dö 
şelıdır. Zemin kat: Sokaktan demir ve camlı l·apıdan girilir küçük bir antre vı 
mozayik bir merdivenle karo imen bir koridora çıkılır. Bu katta bir ve iki 
numaralı d ireler vardır. Daire: 1 bir koridor üzerine dört oda bir mutbah, 
bir banyo bir b.turka hela vardır. Daire 2: Bir num ralı dairenin ynıdır. 
H lası alafrang~dtr. Birinci kat: Daire 3: Bir ve 2 numar h d ir lerin 
aynıdır. Daire 4: Bir wfa ve bir koridor üzerine b~ oda bir hela bir bnnyo 
bir mutbalt ikinci kat daire 5: Dört numaralı d İren in aynıdır. Daire 6: Bu 
daire 1 numaralı dairenin aynıdır. 3,5 numara} dairelerin sokağa karcri-

menden döşeli demir parmaklık korkuluklu balkonu olduğu gibi bütün da
irelerin ba çe kısmına aynı evsafta birer balkonları vardır. Bina harici ak
samı yağlı boyalı ve sokak ciheti pencereleri çerçiveli ve camlıdır. Bütün 
doğrama ak amı yağlı boya ve bina kullamflı ve ayd:nlıkt.r. lçind ter
kos, elektrik, hava gazı tertibat ve te isatı mevcuttur. Umum mea hası 
218 metro murabbaı olup bunun 190 metro üzerinde bina vardır. Müte
bakisi bahçedir. Hududu tapu senedinde yazıh olduğu gibidir ·Apartma
nın tamamı açık arttırmaya konmu' olup iliin tarihinden itibaren artn me-
i herk s tarafından görülebilecek ve 30/11 /36 tarihine rastlıyan Pazar

tesi günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde nçık arttırma auretile s t 1 • 
caktır. Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanun hükümlerine 
tabi olduğundan mez.kfır kan\ınun 15 inci madd sine tevfikan ikinci bir ar
tırma yapılmaksızın gayrimenkul, yukanda yazılı günde en fazla arttıramn 

üzerinde bırakıl caktır. Artırın ya ittiıak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçufu nisbetinde pey akçesi veya Milli bir bankımtn teminat mek
tubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener re imleri 
ve dellaliye ve vakıf icaresi satı bedelinden ödenir. 20 senelil< evk f taviz 
bedeli mü teriye aittir. Satış bed li petin ödemek lazımdır. icra ve İfl&s 
kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan İpotek sahibi alacaklılarl diğer a-

lakadarların gayrimenkul üz.erin eki haklarını ve husu ile faiz ve masraf. 
larına dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde d irc
mizc bildirmeleri lazımdır. Aksi hnlde hakları tapu sicillerile nbit olmadık

ça satıf bedelinin payla,masından hariç kalırlar. Alakadarların işbu kanun 
maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat lmak is
teyenlerin 934/2253 dosya No. sile dairemize müracaatları irn olunur. 
20 senelik taviz bedeli mü tcriye aittir. 421 

ı= İstanbul Belediyesi llanl rı 1 
Beherinin muhammen fiatı 

Adet Lira 

10 11 Memur masası 
1 120 Kütüphane 
1 90 lçtimn masası 
1 60 Tetkik için masa 
1 15 Küçük masa 
4 20 maktunn Masa ve tamiri ve cilası 
o 20 Raf ve a"kı imnl.i _ Gazetenin cı ı )'azıailc bir •il· 

tunun iki &atın bir (ıantim) 
ıayılır. 

2 _ SahHesine göre bir nntiın ilin 
fiau tunlardır: 

Sahife 1 - coo kurıı§ 
2 - 2SO 1 

. Fen işleri müdürlüğü için lüzumu olan yukarıda cins ve miktarlorı 1azı. 
' 1ı kütüphane vesaire açık eksiltmeye konulmuştur. Ketif evrakı ve fnrtna

mesi levazım müdürlüğünde görülebilir İstekliler 2490 No. lı kanunda ya
zılı vesika ve 32 lira 63 kuruşluk ille teminat makbuz veya mektubile be
raber (bir gün evveline kadar ilk teminntın yntırılmnsı daha muvnfılc ola
cağı) 26/10/936 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır· 
l r. (B.) (2030) 

ı •-ıo » 
• l ' - 100 • 

Diğer yerler : • 
son sahHe : - ao • 

3 _ Bir ıantimde vasati (8) keli· 
me vardır. 

-4 - lnce ve kalın yazılar tutacakla· 
n yere söre santimle ölçülür. 

* * itfaiye için lüzumu olan nümune i gibi 77 tane battaniye çık ek ilt-
meye konulmuştur. Bir battaniyeye 7 lirn 50 kuruş fiyat tahmin olun
muştur. Şartnamesi Levazım Müdür· lüğünde görülebilir. istekliler 2490 
No. lı kanunda yazılı vesika ve 43 lira 31 kuruşluk ilk teminat makbuz ve
ya mektubile ber ber (bir gün evveline kadar ilk teminntın yatırılması 
daha muvafık olacağı) 5/1 ı /936 pcl'fembe günü saat 14 de Daimi Encü
mende bulunmahdırlu. (B.) (2364) 



12 Sayt .. SON POSTA 

TATLI .. 
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[ ] 

1 - ---JI SARABINI ALMAKTA 
l ___ J TEREDDüT ETMEYiNiZ ! 

F ı ATI · 70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 
' 2 Litrelik ,, 100 il 

iHTAR: KQçük şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri ahnır. 

Emniyet İşleri Umum Müdürlü-
ğünden: 

1 - 936 Seneai için zabita memur larına yapbnlacak 1700 adet Kaput 1 
20 gün müddetle ve kapalı zarf uıuliyle e.luiltmeye konulmuttur. 

2 - Kaputların ihalesi 5/11 /1936 Pertembe ıünü saat 15 de Ankara-ı' 
Cla Emniyet l,leri Umum Müdürlüğünde lefekkül eden Komisyon buzu -
runda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gİreıc.elder Kaput lann muhammen bedeli olan 23120 
liranın o/o 7 ,5 n.iabetinde 1734 liralık muvakkat teminat mektubu veya 
makbuzu ile 2490 sayıh kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif mdduplannıihale vaktinden bir sa.at evvel Komis
yon,a vermeleri. 

4 - Taliplerin nnümune ve fUbıamesinl 1ıörerek ve fazla izahat almak 
üzere her gün sözü geçen Komilyona müracaat etmeleri. ( 1449) ( 2303) 

- . :"' .. ~ .• - -'_ . • .. 't! .• 

A ' i TiKLAL LiSESi ı 
DIBEKTiBLCiGNDBNı 

Ka•ntlara devam olunmaktadır. 
- 7 n.ci -1 O ncu ve 11 nci sınıflarda nehari talebe için yer yoktur. 
- isteyenlere kayıt şartlan bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Tel. 22534 

u:--M-iı-. d-iı-. r-1~-ğ=ü=n-d_e=n===~ı 
1 - Bir sene zarfında Adapazanndan Hendek, Düzce ve Bolu ile mül

hakatına gönderilecek mamul tütün, ispirto ve ispirtolu içkilerin nakliyeıi 
eksiltmeye konulmuttur. 

il - Eksiltme 26/X/1936 tarihine rastlıyan pazartesi günü ıaat 14 de 
lzmitte Kocaeli inhisarlar Ba,müdürlügünde yapılacaktır. 

III - Şnrtn mesi İnhisarlar Umum Müdürlürrü Sevkiyat Şubesinden ve 
lzmit, A ap 7.arl, Bolu, Düzce, Hendek İnhisar! r idaresinden görülebilir. 

iV - lstekrI in ek iltme için tayin olunan gün ve saatte 010 7 ,5 gü
venme aral r

0

le birlib.-te yukarıda i mi geçen Batmü ürlüğe müracaatları 
lazımd r. (2235) 

Fabrika fintma sablıyor 

Asri o ya aoazası '}~~~r 
lstanbul : Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. ~3407 --- - ___ ... _ ---- ------- --·----

BANZOPiRiN kaı~leri HERYERoe40KuRv.,, 
• 

1-r. r- t'" r c l""ı ~ ı ı -. o , ._. ı "!" ~ ~: .. ı J: C • ~ .6 ·, r, ,:ı. ...., S 1 K..,.. ; j R İ · ~ • :: '\ ; · · ~' · ·.; ~ ~ E t.'1 ~ •,. r : ~ f ~ · t. 

........................ _, 
JUVANTIN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkun
malda çıkmaz. Yegane zararsız 

ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

lNGf LlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

DOYÇE ORIENT BANK 1 
Dreadner Bank 'ubeaJ 

Merkeıi: Berliıı 

Türklgedekl ıubelerlı 

Galata • letanbul • lzmJr 
Deposu: 1st. l'ütün Gümrilgıi 

* Her türla banka l,l * 

r. 
Eminönü eczanesi yanında Tel. 
24131 Her gün akşama kadar 
.. hastalarını kabul eder. -~ 

Son Posta Matbaaaa 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

&AHIPLERI r A. Ekrem UŞAKLlGİL 1 S. R1&ıp EMEÇ 

~ - ,... . , 
.-;:~ ..... ~ • • '-' ,,; -°Oh"!I .i...AJI . .. ...~. ,.-.. .. ~ 

Niçin herkesin dişleri 
böyle beyaz değildir ? 

Çünkü dişlerin beyaz olması için 

• • 
1 n c z şart: 

ADYOLiN 
Kullanmak 

121 inci şart da: 
Ağzı yalmz sabahları değil, her yemekten sonra 
mümkün olmazsa aksam, sabah mutlaka temizlemektir. • ı 

__,,,,,ııı • 
' 

Bugtlnden IUbaren dişlerinizi ba şartıarl · 
riayet ederek temizleyiniz ı 

--~~----~------~ -------~ 
CiLDiNIZi BESLEViNI% 

ve ona, taze nermin ve genç bir manzara veriniz. 
VİYANA ÜNİVERSİTESİNİN l\IESHUR BİR TIB PRO~ 

Genç hayvanlardan istifade ettiği yeni bir cild 

BU YENİ TEDBİRİ TECRÜBE 
EDİNİZ. SİZİ GENÇLEŞTİRE • 
CEK VE GÜZELLEŞTİRECEK -
TİR. 

unsuru kefetmiıtir. 

. İşte, genç hayvanlardan istihsal e
dilmiş bu yeni cilt unsuru, cildinızın . . ,ı 'P 
derinliğine nüfuz ederek buruşukluk- rışır ve sert cı~ımler teşekkül ~~,;. 
ların teşekkül ettiği yeri, ilk yumuşa- mes~mat~ dahil. olunca ça~ 
maya başlayan nescleri veya zayıfla- ve bınnet.ıce tem berba,t eden P '
yan yüz adalelerini besler. Binlerce maddclerın m~ssetmesıne sebeP ti_ 
k d 1 b 1 .. b" "k ff k' Su geçmez yenı Tokalon pudrasııt1 '.JA 

a ın ar, u usu u uyu muva a ı- "b t k . · ~ ın UC""'~ 
tl t tb.k t · 1 a· B .. tah ru e e me ıçın parmagınız ye e a ı e rnış er ır. u mus zar b' d k 8 11'~ 

b .. ı·· d" d 1. d . ıraz pu ra oyunuz ve suy u un unya a emsa ı arasın a yega- d k v ızıJl 
nız, su an çı ınca parmngın 

nedir. Bu cevher, şimdi, cildinizi bes
lemek için matlup nisbet dairesind<> 
Tokalon kremi terkibine karıştırıllYllŞ· 
tır. Akşamları yatma.ıdan evvel pem
be rengindeki ve sabahları beyaz ren
gindeki Tokalon kremini kullanınız. 

Tokalon kremi ile beraber su geçmez 
yeni Tokalon pudrasını da kullanımz. 
Daimi bir rütubet, cildin mesameleri
ni tereşşüh ettirir ve pudranız su geç
mez cinsinden değılse bu rütubete ka-

ER S DAHA 

olduğunu göreceks'niz 

GE 

Beke iğiniz 

çı tı. 
125 kuruşa her yerde ver'liyor. 

ikbal Kitabevi • lstanbul 
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Meşhur VEFA BOZASI çıktı 
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