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Otuz Sôvyet gemisi 
Barselon'a gidiyor 

Akdenize geçen Sovget gemilerinin bazı ecne.bi 
harp gemileri tarafından araştırılması ihtimalleri 

Londragı endişeye düşürdü 

Oviedo tehri atetler içinde 

BUGÜN 

SAYFA 

................................................ ·-·······-

Belçika heyecanlı 
bir gün geçirdi 

MADRID HÜKÜMETI RUSY ADAN 
SERBESTCE SiLAH ALACAK 

Faşistler büyük 
nümayişlerini yapamadılar 

Lider Degrelfe evinden 
çıkarken tevkif edildi Lon~ra, 25 (Hususi) _ Sovyet Rus- gemisinin ~lona gitmek üzere Ak

~anın ispanyaya karşı aldığı vaziyet peni7.den g~ olduk.lan hakkında 
Ura €azetelerini şiddetle alakadar et- pazı pyiaları kay.~et~ektedirler. Bu 
~ İngiliz gazeteleri 3!> Sovyet (Devamı 3 uncü aayfada) 

Yenibahçe stadmm lnşasma 
bu yıl da başlanamıyor! 

Stad sahası için daha 50 bin liralık istimlake ihtiyaç 
\rar, inıaata önümüzdeki yıl baılanabilecek 

M. Degrelle 

Pariı, 25 (Huıuıt) - Brüksel bu~ 
gün heyecanlı ve hareketli bir ıün ge
çirmiftİr. HükUınet tarafindan alınan 
şiddetli tedbirler semeresini göstermit 
ve Reksiat'lerin yapmak taıavvurun-

(Devamı S üncü sayfada) 

Stadın yapıla caiı lllha ZIYA GÖv; 
y enibahçede yapılması mukarrer o- Muhtelit ~im~rl~r .. t~.~afından Bel~~i- ~ALP 

lan şehir stadyomu için icap eden is- ye fen işlerı mudurlugune stadyom ıçın G o N •• 
thnlakin yapılmasına devam edilmek- muhtelif maketler verilmektedir lıu U 
t~dir. Şimdiye kadar 150,000 liralık is- maketlerin için?.en. henüz .~iç biri inti- .. .. .. .. . 
tı.rnıak yapılmıştır. 1stiml8.k için sarfe- hap edilmiş degıl~~r. !3u ıtıbarla stad- Bugun b~yuk. ~utefeklcir ve mil-
<iılecek para 200,000 lırayı geçecektir. (Devamı 3 uncil sayfada) liyetperver Zıya Gok Alp'ın ölümü 
~ yıldönümüdür. Türk. harsına büyük. 

yardımlarda bulunmuş, bütün gayre
tini milli dava için harcamış olan Ziya 
Gök Alp namına bugün aaat 17 de 
Eminönü Halkevinde bir toplantı ya
pılacak, üstadın talebeleri ve fi.kirleri
ni benimseyenler kendisini hürmetle 
anacaklardır. 

Müstahsilin gOleceği 
zamana doğru gidiyoruz 

Kont Clyano Romaya diJndll 

Almanya ile ltalya 
arasında kat'i 

bir ittifak yapılamadı 
YALNIZ BAZI MESELELERDE MÜŞTEREK BiR 

SiY ASET T AKIBINE KARAR VERiLDi 

ltalya, Almanyanın müstemleke hakkındaki taleplerine 
müzaharet kararını verdi. Komünizme karşı müşterek 

hareket edilecek. Bir tebliğ NŞredildi 

Fon Nöyrat 
ve Clyano 

konuşurlarken 

Paris, 25 (Hususi) - Akşam gazete- Alrnanyanın müstemlekata dair oıa4 
leri Hitler - Ciano mülAkatı etrafında ,met.alibine müzaherete de karar ver
uzun boylu ~af.sili~ vermekt~dirler. ,miştir. Bu anlaşmanın gizli bir itUaf
Temps gazetesı Berlınde İtalya ılı Al- ,name ile mi, yoksa aleni bir itilatname 
manya arasında kat'i bir ittifak yapıl- ile mi tevsik edileceği henüz malfun 
mamış olmakla beraber iki hükfunet ,değildir. Berlinde Komünizme karşı 
,arasında beynelmilel ve bilhassa Orta ,müşterek hareket edilmesi de takarrür, 
,Avrupa meseleleri etrafında müşte - etmiştir. 
ırek bir siyaset takibine karar verildiii 
1bfldirilmektedlr. Kont Clanonun beyanatı 

;Figaro gazetesinin .RonuıClaa aldı _ Paris Soir gazetesinin Berlin mu hı .. 
.ğı malt'.imata göre İtalya bundan böyle (Devamı 11 inci ıayfada) 
........................... ~··································· ., .. . . 
~ancak TURKLERININ 
HAKKI MAHFUZDUR 

Suriye Fevkalade Komiseri: "Buna 
dair endişeleri yersiz buluruz,, diyor 

Payaı, 25 (Huıuai) - Antakyadan bildiriliyor: Suriye fevkal&cle ko
miseri Kont dö Martel matbuat dairesi vasıtasile gazetecilere fU beyanatta 
bulunmuftur: 

«Sancak Türklerinin hakkı mahfu,dur. Binaenaleyh bu husustaki endi
tcleri yersiz buluruz. Halka ıükWı ve itidal tavsiye ederim. Hallt üzerinde 
fena teJir bırakacak herhangi bir hareketten çekinmelidir. Zira bu hareket· 
ler menff tesirler bırakır.» (Devamı 11 inci Ayfaü) 

Dün lik şampiyonası 
maçlarına başlandı 

Bir yandan askeri, öteden de' lkJısadi silahlanma ,. 
Y•z•n ı MuhlttlR Blr1•1t [Ziya Gök Alp haJdnnda Ercü- Dü' . . 1 'kta E .. T k · · t' ı le FJaem Tal , • • n lık şampıyonası maçlan baş a- şı ş - yup - op apı ıyı ne ıce er 

mend • • • u ~. ~ bir )'&- dı. Maçlar oldukça heyecanlı cereyan" galip geldiler. Yukarıdaki resim Gala
ztRDI ikinci uyfacla Söziin K-... IÜ- etti. Muhtelü sahalarda 9 maç yapıldı. tasarayla Beykoz arasındaki maçın he-( YAZISI HERGQN/.ŞOTUN~UZDA ) ,, 
tunumuzdıa okuyunuz.] ~alasaray - Fenerbahçe - Güneş - Be- yecanlı bir safhasını göstermektedir. • 
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Hergün 
Bir taraf lan askeri, 
Öte taraf ~an iktısadi 
Silôhlanma! 

-Yazan: Muhittin Birgen-

e ir taraftan Cel.al Bayar ve öte ta
raftan İsmet Inönünün yaptık -

esiınli Makale a Kapall gözler a 

~~\lll/f (ffff//!~ 

ları tetkik seyahatlerinden sonra, An
karadan gelen haberler gösteriyor ki, 
memlekette iktisadi silahlanma işine 

yeni bir hamle verilmek arzusu ha -
kimdir. Zannedersek, böyle bir hamle 
için en güzel mevsimde bulunuyoruz: 

Bazı insanlar kendi -
liklerinden kendilerine 
mahsus bir iş başarmak
tan acizdirler. 

Önlerine çıkan her Dikkat ediniz: Bu gibi 
adamlar okumıyan, gör

. miycn, düşiinmiyen a 
damlardır. 

Başarıcı bir adam ola -
rak yetişmek için çok o
kumak, çok görmek li -
zımdır .. 

hangi bir müteşebbisin 
· arkasından yürümiye 

Avrupa semaları bizim İstanbulun ka
nun ve şubat aylarının semaları kadar 
yüklüdür. Bu kadar yüklü ve elcktrjkli 
bir havadan, güler yüzlü bir bahar 
doğması, ancak bir mucizenin esen o
labilir. Benim bu mucizenin zuhur e
debileceğine dair olan ümidim çok za
yıftır; insanlık namına benim bu işte 
aldanmış olmamı çok temenni ederım. 
Fakat, milletce, biz işleri fena tarafın
dan görüp ona göre tedarikle mükellef 
bulunduğumuza da kuvvetle kaniim. 

mahkum olarak yaşar -
lar. 

===_.,=======c::===;==....,...,,,,==-===-"'==='=-=== 

* A vrupada işlerin bu kadar fena git-

soz 
On senede 
En fazla çocuk 
Doğuran kadın 

tiği zamanda bizim için bir yandan as- 4eııe 
keri, öteden de iktisadi bir silahlan - ~~~ ~ 
m::ı~a ihtiyaç vardır. Askeri silahlan- "''' ' 
ma ihtiyacı, bir harp ihtiyacı değil, bir 
sulh ihtiyacıdır. Türkler, harp mey -
danlarında kan akıtma nöbetlerini sav
mış oldukları için Türkiye üzerine 
harp gelmedikçe Türkiyenin harp u -
zerine gitmesi ihtimali yoktur. Tür -
kiyeyi idare edenler, harbin ne oldu -
ğunu A vrupada bunu bildiklerini id
dia edenlerden kat kat daha iyi bilir -
ler ve bunun için Türklere her ne o -
lursa olsun sulh içinde sükunetle ça -
lışmanın nimetlerini kabil olduğu ka
dar uzun müddet tattırmak i
çin her ne mümkünse onu ya -
pacaklardır. Fakat, biz harbe 
gitmediğimiz halde o bize gelecek o -
lursa o zaman da onu hudutlarımız -
dan içeri sokmamak için kuvvetli ol -
mamız lazımdır. Binaenaleyh asker -
likçe silfıhlanmıya şu sırada son dere
cede ehemmiyet vermeğe mecburuz. 

* Harbin bir silahı da iktisadi oldu -
ğuna göre bu sahada da silahlanmak 
mecburiyeti vardır. Fakat, ben öyle ta-

lngiliz tüccarlarından Vanve Miller 
gayet zengin bir adam olarak tanın -
mı~ ve onisbctte de muzipliği ile töh
ret kazanmıf tı. 

Bundan on sene evvel ölünce vasi -
yetnamesini açan varisleri fÖyle bir 

madde ve fart karfıaında kalınca, fa
fırdılar: 

Öldüğüm aiin saat 9,30 dan itiba
ren mer'iyet mevkiine airmek şartile 

en fazla çocuk doiurmak müsabaka
sını açıyorum. On sene zarfında yani 
31 birinci teşrin 1036 yılının saat do -
kuz buçuğunda en fazla çocuğu olan 
aileyo 600,000 lngidiz lirası mükafat 
vermegı, lvaris1erimlo avukatla~mı 
tevkil ediyorum. ı> 

Kanuna ve vasiyete uymak lazım -
dı. Gazetelere ilan verildi. On sene -
denberi lngiliz kadınları, iÜçlerinin 
yettiği kadar çocuk d<>iurarak bu mü-

savvur ediyorum ki Avrupada bir kA f k k · · l M·· 
h l Tü

. k' . d b a atı azanma ıslıyor armıf. usa-
arp o ursa r ıyenın sa e una ya- b k . 1 d M--1 K · · 

ba k l h t t b k 1 
a aya gıren er en, acam etının 

ncı a ması, ya u a ya ancı a n- w I . 
mama ihtimaline karşı da hazırlan _ 16 çocugu varmış. ddıalarına bakılır-
ması kafi değildir; Turkiye böyle bir sa, 12 si, vasiyet tarihindenberi dün -
harp karşısında ondan iktisadi kalkın- yaya gelmişlerdir. 
ma sahasında azami derecede istifade Madam Klark müsabıkların en gen-
etmelidir. Nasıl, Amerikayı bugünkü cidir ve tam bir düzine evladı vardır. 
Amerika yapan cihan harbi olduysa 
cihan harbi Avrupanın bitaraf mem _ Madam Grazyanonun, Madam Nim-
leketlerinde m~ıl büyük bir iktisadi lekin, Nagalin onar çocukları vardır. 47 
inkişaf amili olduysa bir Avrupa har- yaşındaki Madam Varyaconun onun
bi de Türkiye için o kadar hayırlı ne- cu çocuğu, 16 'ubatta ölü olarak doğ
ticeler verebilir. Vakıa başkalarına fc- muştur. 

Jaket getirecek meş'um bir şeyden is -
tifade etmeği düşünmek iyi bir şey de
ğildir, amma, geniş bir insanlık bakı -
mından bakıldığı zaman da bir tarafta 
insanlara felaket getiren bir facianm, 
öte taraflardaki insanlara da hiç ol -
rnazsa daha iyi bir hayat temin etmec;i 
hiç olmazsa bu umumi görüşten bir 
teselli amilidir. 

* 
Hükılmetimizin iktisadi bir silah -

laruna hamlesi yapması, işte bizi bu 
itibarla sevindiriyor. Eğer dünyaya 
bir feHiket gelecekse biz bu f e ak et 
karşısında her ne şekilde olursa bir 
vaziyet alacağız ve alacağımı?., 
vaziyet hem askeri, hem de 
iktisadi olacaktır. Askeri ha -
zırlığı münhasıran htikfım t yapar. 
İktısadi hazırlığa gelince bunu da bir 
taraftan yapacak olan hükumet ve bir 
taraftan yapacak olan da milletti!". 

Lakin müsabıkların arasında bir de 
müthiş bir dedikodu almış yürümüş • 
tür. Buna bakılırsa, Klark'ın çocuk -
larından beşi, meşru çocukları olma -
yıp, muhtelif babaların mahsulü İmiş. 
Bundan fena halde hiddetlenen madam 
Klark, evladlarının hakiki nesillerini 
isbat etmek için oraya buraya başvur
makta imiş. .............................................................. 
dar hesapsız mahsul çıkarsa Türk hal
kı da bundan o kadar istifade eder. Bu
nun için Türk müstahsili şimdiden is
kada r fazla mahsul çıkarabilecek bir 
tihsaline hazırlanmalı, kabil oldueu 
koz sahibi olmalıdır. Öyle görünüyor 
ki müstahsilin yüzünün güleceği 1.a -
manlara doğru gidiyoruz. Müstahsil 
hazırlanmalıdır. 

Muhiddin Birgen 

ARASINDA] 
~--------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Şairle kadın 

Geçenlerde ölen şair Mustafa Jle
tit gençliiinde çok çapkındı. Ve 
kadın avcılığında onun kadar ma -
hir az bulunurdu. 

Bir &ilıı, Beyoğlu caddesinden ge
çerken, eüze) ve şık bir Jna(lalll 

gördü. Hemen yanma sokularak: 
- Madam!. Madam!. Yalvarırını 

size .. 
Diye söze başladı. Kadın aldıı· -

rnıyor, yoluna devam ediyordu. 
Mustafa Reşit lakırdıya devam et -
ti: 

- Merhamet buyurun, madam .. 
Açım!. 

Bu ıefer kadın dön9ii ve karşı -
sındakini kibar bir dilenci uınne -
derek, elindeki çantadan para çı -
karmağa davrandı. Bunun üzerine, 
çapkın şair, sözlerini şu suretle ta · 
mamladı: 

- Açım, madam! Ve benimle bir
likte gelip, şurada lütfen yemek ye

menizi rica ediyorum! 
Kadm cüldü. Ve bir ka~ın gii • 

lünce de ekseriya dava halloldu de
mektir. 
·--·~~~~~~~~~~~---~ 

Rumba dansının 
Kaldırılmasına 
Karar verilmiş 

Miyopları en 
Bol olan 
Memleket 

yapı lan i:.tatistiklere aöre lngiltere 
.halkının üçte biri sözlük kullanmakta .. 
ımı\l. 

Mütehassıslar bunu, halkın daha zi
yade, sun 'i elektrik ışığile çalıtma.k. 
mecburiyetinde olduğuna, çok okudu
ğuna atfediyorlarmıf. Ve bunun için 
de t5.biler her yıl okumayı kolaylath· 
racak ve gözü yormıyacak harfler bul
mıya çalışıyorlarmlf. 

Tecennün eden melekler 
Amerikada üluhiyet iddia ederek 

hayli tarafdar topladıktan sonra ölen 
zencinin tabileri kendilerini melek zan
netmektedirler .. 

Son reisicumhur intihabatı müna • 
sebetile bunlar da reye iştirak etmek 
istemişler ve isimlerini listelerde ıör
meyince intihap komitesine müracaat 
etmişlerdir. İsimlerini soran memurla
ra her biri şu cevabı vermiftir: 

Sükun, vüzuh, adalet, samimi te -
bessüm, yuvarlanan taf, teselli ilah ... 
melekleri. 

Duvarcılıktan filesofluta 
Macarlar iyilı"k yapmasını çok ıe

ven insanlardır. .Afaiıdaki hadise de 
onların bu meziyetlerini anlatmakta
dır. 

Elyevm fel.efe ve riyaziyeden 
doktora vermek üzere bulunan ve 
bütün hocalarının hayret ve takdirini 
kazanmış bulunan Martin Kun ismin
de bir genç fakir bir babanın evtadı i
miŞ. İlk tahsilini yaptıktan sonra, ba-

Bir zamanlar Amerikada çok rağbet bası onu bir cluvarcınıp yanına ver
gören ve oradan da bütün dünyaya miş. Martin Kun riyaziyeye fevkafade 
yayılan Rumba dansı lngiliz Kadınlar meraklı o1cluğu için, boş kaldığı za
Birliğinin tavassutu üzerine ortadan manlarda Budapqtede belediyenin 
kaldırılmasına karar verilmiştir. kütüphanesine gkler ve orada hende-

Bu karar dünyanın her tarafına bil- seye çalışırmış. Bir gün çocuğun bu 
dirildiği için yakında hiç bir yerde kabiliyet ve istidadını gören bir adam 
Rumba dansının edilmiyeceği ümid e- çocuğu yeti~tirmek hevesine dü,müt 
dilmektedir. ve 35 tane ahbal:fle Martin Kun'u hi-

Bu dansın hocalarından sayılan Re- maye cemiyetini kurmuş. Bunlar ıe-
ne Ooray: nelerce çocuğu okutm~lar, büyütmüş 

ccRumba, fena yola sapmış olan ka- ler, adam etmişler. işte şimdi feylesof 
dınların dansıdm> demiştir. olan genç bu Martin Kun imiş. 

r 
İSTER İNAN İSTER İN ANMA! 

Bir gazeteci arkadqıınız Sirkeciden geçerken bir yol -
cudan bir omuz darbesi yedi. Gözleri havada bir idare
hanenin tabelasını araştırıyordu, sarsılınca dönüp baktı, , 
hızla geçerken çarpan şüpheli bir adamdı, arkadaşımız 
bir yankesiri ile çarpıştığına hükmederek yelek cebini 
yokladı, ~aati yerinde duruyordu. Dönerek şüpheli ada-
ma: 

- Çarpmak için biraz sersemini bulmalısın, diye ses
lendi, adam dn bir kahkaha savurarak yan sokakta göz
den kayboldu. 
Arkadaşımız matbaaya dönüp te yazı yazmıya oturdu

ğu zaman mürekkepli kaleminin yerinde yeller estiğini 
gördü. Şimdi kalemini kaybettiğine değil, serserinin kah
kahasını celbettiğine müteessütir. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

r--
Sözün Kısası 

Bir idealist 

._Tehı 

B ugı.in büyük Türk mlilt.L 

Ziya Gök Alpin ölümunuıı 
dönümüdür. 

Diyarbekirden kalkıp, ilmin n 
o zaman Türkiyenin kültür me i< 
lan İstanbulda aramağa gelen bil 
afüt gencin hayat ve mesaisini, i 
turmağa muvaffak olduğu ınill 
meşalesini, günüllere ve ruhlaıa t 
eylediği arık duygularla beraber 
maz inancı bugün bir kere daha t 
vesile buluyoruz demektir. 

Ziya Gok Alp ilmın bir dere 
elde ettikten sonra onun üzerine 
şip oturan hodgamlardan veyah 
ilmi kendi ihtiraslarına vasıta 

menfaat düşkünlerinden değildi. 
kuyup öğrendiklerini yurttaşlarına 
mak, beynindeki kıvılcımlardan. 

dunu ışığa boğacak bir nur yara 
için bir ömür y1prattı. 

Sosyoloji ilminin nazariyelerı 

önce Gök Alpten öğrendik. O vak 
dar yabancı olan Durkheim'i onun 
metlerile tamdık. Türk dilini bıze 
diren, Osmanlılığın ağdalı lisanını 
hancı unsurlardan temizliyerek 
rın yerine renkli ve canlı Türk ke 
lerini kullanmak zevkini bize en 
tattıran da gene odur. 

Ziya Gök Alp bütün bunlardan 
ka, muasırlarına bir feragat ve f 
nümunesi de olmuştur. O, ikbaliıı 
türlüsüne namzetken, bir mebu 
bile güç kabul eden bu adam, h!J 
nın en büyük hazzini millicilik id 
nin tahakkukunda aramıştır. 

Ben kendisini yakından tanımı~ 
şert meziyetlerine hayran ve ın 
olmuştum. O kadar bilgisine ve her 
çe kabul edilmiş mürşitlik san'at ve 
lfıhiyetine rağmen, o::öz söyleyi~· 
hakiki faziletin hususiyetlerinden 
bir mahviyet edası vardı. Muhatapl 
nı, bel3gat ve talakatile teshir ed 
değil, mantıkla ikna ederek ir~::ıt 
mek isterdi. . .z 

O kendini çok tanıtmamış, tanıt~ 
tan kaçınmış ... Fakat tanıttıklarıoıı. 
candan sevdirmişti. 

Mütefekkirlerin çoğu onun tak~ 
karı idiler. Gençlerden de ona ba~.t. 
mış olanlar epeyce vardı. Erken ölll 
bu muhit içerisinde, ansızın in n 
yıldırım tesiri yaptı. Cenazesini t 
edenler, o gün onun yerini tutacalC 
idealist düşünüyor, fakat bulaınıyo 
dı. Nihayet, Ziya Gökalpin kola'I/ 
lay yerine konur bir adam olmad' 
da bir kere daha ittifak ettiler. 

O vakitsiz öldü. Yıllarca işth ~. 
çektiği ve tilmizlerine tebşir etti 
günkü inkılSbı görmeden gitti 

Asıl acı olan nokta budur ! 

Biliyor musunuz? 
1 - İspanyanın son arap hiı ,as' 

darı Osman oğullarından hangi :; 
kümdardan imdat istemiş ve Y' r 
kim gönderilmiştir. 

2 - Elisabeth de Boheme kifll 
3 - Yer yüzünü teşkil ede 1 ti 

kıt'adan en k'liçüğü, fakat en k l 
lığı hangisidir? 

* 
Dünkii Suallerin Cevaplan: 
1 - Bul aristan Turk idar 

1876 de Berlinde imza edilen b 
kavele ile çıkmıstır. 

2 - Mora ilk defa olarak ikincı 
rat zamanında Turhan Bey isın1l 
hur beylerbeyinin kumandası a 
daki Türk akıncıları tarafından 
laya uğramıştır. 

3 - Osmanlı tarihinde Çelebi S 
j Melunede isyan eden iki Mustaftı 1 
dır. Biri kendi kardeşi ve düzm~ 
bını haiz olan Mustaf~: diğe.:ı ~~ 
cası oğlu Mustafadır. Uçüncu ~ 
fa da ikinci Murada karşı isya 

Binaenaleyh iktisadi silahlanma işi

ni sade devlet yapacak değil, halk ta 
yapacaktır. Bu işe halk ta hazırlan -
malıdır. Önümüzde bir misal var: İs -
panya ihtilali, Türkiyeye üzüm, inc:r, 
fındık gibi mahsullerde gayet geniş b~r 
piyasa sahası açtı. İspanya ihracat ya
pamayınca bütün bu mahsullerin 'fiat
ları yükseldi. Müstahsil halk ta bundan 
istifadr> etti. Yarın bu mücadele bü -
yür-. daha geniş nisbetler alırsa o za-

1
, küçük Mustafadır. Üçü de Osrn 

J nedanındandır. 
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•• • 

M. Blum 
Yarından • 

emın 

İhtilalcilerin Madrid 
yürüyüş_l_er_i_d_e_v_a_m_ 

uzerıne Sosyalizm yeryüzünde 
tesis edecek olursa Birleşik Amerika 

Yeni devlet Reisi 
Seçerken .. ediyor 

YİRMİDEN FAZLA TAYYARE MADRİD 
İSTİHKAMLARIN! BOMBARDIMAN ETTİ. 30 BİN 

KADIN MADRİD DE NÜMAYİŞ YAPMIŞ 

T ulus, 25 - M. Blum, söylemiş 
olduğu bir nutukta «Halkçılar cephe
si» hükumetinin bütün icraatında mu
vaffak olacağına knnaati olduğunu be
yan etmiştir. 

B ugünkli Amerika Cumhurreiı:ıi 

M. Blum, bundan sonra sosyalizm 
yer yüzi.inde teessüs edecek olursa 
muharebenin imlcansız ve hatta tasav
vuru gayri kabil olacağı kanaatinde 
bulunduğunu beyan etmiştir. 

La Coruna, 23 (A.A.) - Madrid Maclrid, 25 (A.A.) - lllescas cep- M taneria v roflarını işgal etmişler· Hatip, netice olarak, «Avrupaya 
lizerine yürüyüş devam ediyor. lhti· besindeki Hav: s ajansı muhabirinden: dir. mütaallik meselelerin umumi surette 

Hoosevclt çocukken babasıle be· 
rnber Amerika devlet reislerinin otur
dukları Beyaz Saraya gitmiş. Bugi..n, 
kendısıle knrşıl~anlar üzerinde bırak
tığı le ırden de ,.:ınlaşıldığı gibi sevım
Iı bir çocukmu~, zamanın Cumhurre,sı 
olan Mc. Kınlcy küçük Roo evelt ile 
çok alakadar olmuş ve bir ara : 

lalci kuvvetler Sesenas, Eskuivias Ye Şimdi Madridin elinde tek bir J o- Diğer taraftan, ihtilalcilerin Ara- 1 okarno müzakerelerini tevsi» etmeğe 
Boraks köylerini çetin bir muharebe- lu vardır: Valansiaya giden yol. Şark gon c phe ile Toledo mıntakasındaki gayret edeceğini söylemiştir. 

- Yavrum! demış. Sana verebilece
ğim en ıyi nasıhal, beni içınde gördli
ğun şu bınaya, benim gibi 'e benım sı
fatımla hiç bir 1.aman gırmeınektır. Clen sonra işgal eylemişler ve hükii- ile olan bütün derniryolu münakalatı hücumları defedilmiştir. 

mctçilerc 300 telefat verdirmişlerdir. Toledo - Madrid - Tage yolu üzerinde Hükumet piyade kıtaatı cenup cep-
Bı: esnada, ihtilalciler, dütmandan bugün icra edilen harekat dolayısile he inde, Villablanlca istikametinde üç 

bir çok top, makineli tüfek ve arala- kesilmiştir. Asilerin üç kolundan biri kilometre kadar ilerlemi lerdir . 
rında genç kızlar drı:nulunan bir hay- şimale doğru on ve diğerleri şarka doğ- Tal ver de la Reyna, 25 (A.A.)-

Belçika heyecanlı 
bir gün geçirdi 

Fakat, hadisat gösterıyor kı Mc. Kın
ley'ın temennisi, tamamen aksi şekilde 
tezahur etmiş ve dünkü çocuk, bu ün 
Mc. Kınley'in sandalyesini işgal der 

li esir almışlardır. ru on be~ kilometre ilerliyerek Mad- «H va muhabirinden:» (Baştarafı l inci sayfada) 
Dün gene ihtilulciler Madrid üzeri- rid - Toledo yolunu ve Madrid - Cuen- Yirmiden fazla ihtilalci tayyare di.in· da bulundukları büyük nümayiş ve 

ne bir ~aç tayyare uçurup, ahaliyi tes- ca şimendifer hattını kesmeğe muvaf- kü gün, Madridi çevreleyen istihkam· gürültülerin önüne geçilmiştir. 

olmuştur. Çünkü, bu ziyaret Roo c -
\ elt'in üzerinde büyük bir tesir yap
mıştı ve bütün emeli, ogünden itiba
ren, Amerika Cumhurreisi olmaktı. 

lim oL~ağa davet eden bir yığın be- fak olmuşlardır. ları bombardıman etmişlerdir. Reksistlerin lideri Degrelle büyiik 
yanname atmroışlardır. Hüklımetçilerin Muvaffakiyeti Getafe ve Kuatro • Vientos tayyare nümayi İ idare etmek üzere ikamet· * 

30,000 kadının, Madtidde dahiliye Madrid, 25 (A.A.) - Madrid hü- meydanları terkedilmiş gibidir. Hüku- gahından çıkarken zabıta memurları 
nezareti bınasının önünde nümayiş kumetince neşredilen bir tebliğe na- met emrindeki bütün tayyarc~rin hali tarafından tevkif edilmiştir. 

Amearika, şimdi müddeti dolan Rei· 
sicumhur Roosevelt'in) erine bır yenisi 
ni seçmek vaziyetmdedir. Demokrat 
Partinin namzedi, Roosevelt'tir. Cüm
huriyetçi pnrtınin namzedi ise cİllino
is» eyaleti valısi Landon'dur. Dört se-

Y,aparak, şehrin teslimini istedikleri zaran, Asturics'li madenciler Oviedo hazırda Madrid'le Akdeniz kıyıları n- Dergrelle evinden çıkmadan önce 
haber alınmıştır. Zabıta nümayişçileri etrafındaki muhasara çenberini tekrar rasında muvasalayı temine tahsis o· balkonundan taraftarlarına hitaben bir 
, La 1 nutuk .. r b"l . . aai,ıtmıştır. kırmışlar ve Kuero, San zaro ve unduğu unnediliyor. ..soy ı~e ı mıştır. 

Bruks 1, 25 (A.A.) - Reksistler
den ve fıyan 8.zasından Kont Grunne 
de tevkif edilmiştir. 

ne süren reislikten sonra dahi Roose
\'elt'in mevkii iktidar arzusu hfila s~
memiştir. Bu sebepledir ki, onu, bır 
defa daha, ayni rnevkie gelmek için 
t lip gôrüyoruz. Bu iki hasım karşısın
da bir üçüncüsü daha vardır ki Komü
nistlerin namzedi olan Brovder'dir. 
Br~vdcr'in seçilmek ihtimali, çok zayıf
tır. Hatta hiç yoktur. O da bunu bildi
ği için, söylediği propaganda nutukla
rından birinde, taraftarlarına icap e
derse Roosevelt'e rey vermelerini tav
siye etmiştir. Bu fırsattan istifade eden 
muarızları, Rooscvelt'in ağzına kanlı 
bir bıçak koyarak kızıl zeminli resim
ler yaptırmış ve onu, bir Bolşevik gibi 
göstermek suretile aleyhine propagan
daya başlamışlardır. Haddi zııtınd.:ı biı 
esası bulunmıyan bu ididanın tesırler1 
görülmemiş değıldir. Bu sebepledir ki 
Rooscvelt Komünizmle hiç bir al:ıkası 
olmadığını defnlarca flfin etmeye mec
bur kalmıştır. Bugünkü sartlar içinde, 
program itıbarne biribirinden hemen 
hiç bir farkları bulunmıyan iki taraf 
namzetlerini, yekdiğerinden ayıran baş 
lıca fark, işte bu Komünistlik iddiası
dır. İkinciteşrinin üçünde yapılacak o
lan seçim neticesinde ister Roosc\·elt 
kazansın, isterse Landon muvaffak ol· 
sun; ogünün akşamı, bütün bir cıha• ı 
olan ) eni dünya, dünyanın en büyilıt 
demokrasisinin hakimiyetini ifade ede 
cek neticeyi, istisna ız olarak bü) ük 
bir hararetle tebcil edecektir. 

M. Blum kabinesi 
mevkiini kuvvetlendirdi 
Radikal sosyalistlerin kongresi neticelendi, 

halk cephesinden ayrılmamıya harar verildi 

1 Balkan Erkanı 
Harbiyeleri 
Bükreş toplanhsına Yunan 

Erkanı Harbiye Reisi 
iştirak edecek 

E ki muhariplerin geçit resmi, saat 
1 O da Kra1ın hu.zurile yapılmış, hiç bir 
h"dise olmamıştır. 

Geçit resminden sonra şehrin mcr· 
kezine doğru yola çıkan bir çok Rek
sistler yolda mukabil nümayişçilerle 
kar ılaşmışlardır. Her iki taraf birbiri-

Paris, 23 (Hususi} - Biaritz'de toplanan Radikal Sosya]ist1erin kon· Atina, 25 (Hususi) - Başvekil ne küfürler Bavurmuş ise de hiç bir 
aresi neticelenmiş, halk cephesinin idamesi lüzumuna karar verilmiştir. Metaksasın riyasetinde hariciye ve arbede olmamıştır. 

Murahhaslar hep bir ağızdan Marseyyez'i aöyledikten sonra celseye ni· harbiye müste arlarile erkanı harbiye Reksist nümayişçilerin miktarı an· 
hayet verilmiştir. umum reisinin iştirakile yapılan bir cak. bir kaç bin kişi idi. Jandarmalarla 

Kongreden dönen hariciye nazm M. Delbo. kabine arkadaşlarma kon· toplantıda Bükrefte toplanacak olan polısler solca~larda devriye gezmişler 
gr tr fı d · h vermicttir. Balkan devleti ri erkanı hnrbiye reis- 'c umumi bınalarla scvkülceyş nokta-

e e a n a 1za y• 1 . . . d y . la h ı:.__ • 1 d" 
Kongrenin karan M. Blum kabinesinin mevkiini tarsin ctmİftir. M. erı ~~tımaın a unanıstanın takip e- rını mu araza ctmış er ır. 

Blum bugün Argon'da söylediği siyasi bir nutukta halk .cep~e.sinin her .v~- dcccgı hattı hareket tesbit cdilmi tir. 

kitten ziyade kuvvet i olduğunu, muanzlarm bütün ümıtlerının boşa gıttı· lçtima saatlerce sürmüş, Bükreş Yeni bahçe stadının 
lıışasına bu yıl da 
Başlanamıyor! 

ğini beyan etmiştir . . toplantısında Yunanistanı erkanı har-
' Bianitz, 25 - Radikaller kongresi, Daladier tarafından takdım edılen biye umum reisile ikinci reisinin tem· 
bir karar suretini ittifakla. onaylamıştır. Kararda şunlar vardır: .. sil etmesine karar verilmiştir. 
na riayet, 2 - Milli Miidafaanın tak ve Milletler Cemiyeti paktı ahkamı: (Bnstarafı 1 inci sayfada) 

yomun s..ıhası da knt'i olarak takarrür 
etmemi~ bulunmaktadır. Bütçe vazıyc
ti dola) ısı le stadın inşasına bu sene 
başl nmasına imkan görülememektc
d ir. Stad.} omun inşası esasen şehir plü
nına merbuttur. Ancak önümüzdckı se
nelerde inşaata başlanması mümkün o
lacaktır. 

d · · d Pirede içtima nizarnın korunması ve fesat cemiyetleviyesi, 3 - Kanun aıresın e umumı 
- Sosyal ihtilafların uzlaşma ve mrinin silahtan tccridile d~ğıtılmala~~· Atina, 25 (Hususi) - Balkan 

kürnet otoritesinin her türlü tecavüzecburi hakem usulile hallı, 5 - Hu- devletleri ekonomi konseyinin Blet'de 
sini temin için elden geldiği kadar çaden korunması, 6 - Bütçe müvazene- verdiği karar neticesi olarnk dört Bal

Karar şu suretle nihayet hu1maktalışılması, kan devletinin deniz ticaret ruerkezi 
«Radikal doktrinlerin prensiplerini, h~kumetin faaliyeti dahilinde mü· olarak kabul edilen Pirede Balk.-ın 

?afo.aya devam için, kongre kabineye dahil bulunan Radikal mümessillerc devletleri murahhasları dün birincı JÇ· 

ıtınıadını beyan eder.» timalarını yapmışlardır. Belediyenin yol faaliyeti 
Bu sene beledi,> enin yol faaliyeti her 

zamankinden daha fazladır. İnşa cdıl
mekte olan birçok yollar bitmek üzere 
oldu u gıbi, bir kısım yolların da inşa 
\ e tnmirlerine başlanmak üzeredir Şe
hir ıçmd kı küçük yollar meyanında 
Ahır ·apı scmtındeki yeni açılan cadde 
ile, Fatih ve Karagümrükteki yeni açı
l n muhtelif caddelerin bu sene inşası
na başlanacaktır. Bunlardan başka yc

...... ------~---~ 
Vahim hadiseler arefesinde 

Otuz Sovyet gemisi 
Barselon' a gidiyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
h~ber tahakkuk ettiği takdirde vahim 
bırtakım hadiselerin çıkmasından en
dişe edilmektedir. 

Vaziyet gergin 
Paris, 25 (Hususi) - Havas Ajansı· 

~ın. Londradan aldığı malıimat.a göre 
Qlgıliz efkarı umumiyesi Sovyet gP· 
tn.ilerinin bazı ecnebi harp g mileri ta· 
rafından araştırılıp araştınlmıyacağını 
suale şayan görmektedir. Hüküm sü· 
ren kanaate göre bu kabil bir arnştır
nıa mevcut gerginliği azami derece)e 
çıkaracatır. 

. İııgiltcrcnin vaziyeti 
Inf{i!iz siyasi mahafili, Madridin zap 

tı takdirinde İngiltere hükfunefnin 
Gen ral Frankonun idaresindeki heye· 
ti bir hükfunet olarak değıl, fakat (ınu 
har p) sıfa Jc tanıyacağını beyan et
nıek cdir. Bu tanıma, ayniyle İtalyan • 
Bw b ~ harbinde İtal,} an başkuma9dan
lıgın n tanmmasmn muadil olacat.1:1r. 

delili nddedılmektedir. Madridin işgali 
keyfiyetinin Portekızin General Fııın • 
koyu tanıması ve neWıne bir sefir gön
dermesi neticesini de tevlıt edecekt ... 

Portekiz ınaslahatgüzan döndii 
Lizbon, 25 (A.A.) - Alıcante'den 

füldirildığine göre Duro adındaki Por
tekiz torpitosu, Portekizin Ispanyadnki 
maslahatgüzarını hamilen Lizbona h'l
reket etm~tir. 

l\fadl".it lıiikiımetinin cevabı 
M'.adrit, 25 (A.A) - Hariciye Naz•rı 

siyasi rehineler hakkında Londranın 
vermış olduğu notanın cevabını İngiliz 
maslahatg"izarma tevdi etmiştir. İspan 
yanın cevabi notasında Madritte siyasi 
rehineler bulunmadığı, yalnız Cumhu
riyete karşı isyan etm·ş olan Sİ) ac:i 
mahpusların serbest bırakılmalarının 
isyan h reketine yardı da bulunmağa 
muadil olacağı ilave edılmektedir. No
ta hukuku düvel ahkamına tedık:m 

' Madrit hükumetinin silah ve müh·m-
mat tedarik edebilmesini talep etmek 
suretiyle sona ermektedir. 

Yangın 
Bombaları 

F ransada gizli bir teşkilat 
meydana ~ıkarıldı 

Lyon, 2.) (A.A.) - Yapılan bir 
araştırma neticesinde, yangın bomba-
1nrı ile el bombaları İmal eden gizli bir 
teşebbüs meydana çıkarılmıştır. Bir 
ççk sanayicilerin bu işle alakadar bu
lundukları anlaşılmıştır. Şimdiye ka. 
dar 100 bin kadar bomba imal edilmi 
olatJğu tahmin edilmektedir . ş 

Selim Ragıp 

Tapu sicil 
muhafızlıkları 

Tapu ve Kadastro müfettişi 
tetkikat için Aydına gitti 

~i yap~lmakta olan Yıldız yolu bitmek Bir müddettenberi şehrimizde bu· 
~e.redır.. Bebek rıhtımlarının inşası lunan Tapu ve Kadastro Baş Müfettişi 
sur atle ılerlemektcdir. Çubuklu nhtı- Halid Ziya evvelki gün Aydına git· 
rnının keşfi yapılm~tır. Yakında inşa- · · 
ata başlanacaktır. Zincirlikuyu - Mas- mışltır. b ld k'I d'I T 5· 'l 
lak yolunun tam· . b stan u a teş ı c ı en apu ıcı 

ırıne u sene de de- h fı 1 ki .. 'd" f vk" d . . vam olunacaktır Masl k Ta b mu a z ı arı umı ın e ın e ıyı ne-. a - ra ya yo- ) f . 1 . 
lunun katran döküm .. b'tm• . ticeler verdiği yapı an te tış er netıcc-

u ı ıştır. ş· d" U M .. 
--------- sinde anlaşılmıştır. ım ı mum u· .. · . · · · ·~ ·- ·.~ · · Alfınordu dürlük bu teşkilatın bütün yurda teş-

hafıl, Sovyet1erın ademı müdahale k ·ı· . · h ] klar yapmaktadır · .. d ~- · · 1 · o- mı ı ıçın azır ı · 
mıtesm e~ı ıest erınden pek memnun • • • Aydına giden Halid Ziya oradaki 
~l~uşlardır. B~nlar, Madrid hükume- /zmzr Şampzyonu Kadastro teşkilatını teftiş edecektir. 
tını~ ?und n böy'l~ Ruws?"adan serbest- . ? ... . . . Tapu Sicil muhafızlığı te kili için de 
çc sılah sat n alabılec.cgıni ve asker" Jzmır. 25 (Huauıı muhabırımız· t tlc"kler yaparak neticeyi Umum Mü-
vaziyetini sür'atle düzelteceğini um~ den) - Al ınordu, Karşıyaka takım· d:rl~ğe arzedecektir. 
maktadırlar. Bu arada hükumetin yük- ları arasında bugün final maçı yapıl· • 
sek kumanda hey'etini hummalı b" dı. Maç çok heyecanlı ve haracetli ol- ŞanghaylıJar Çtne 1 O tayyare 
faaliyetle ):eniden kurmaktadır. Me;: du. A1tınordu ~zcl bi~ oyun~ ve altı hediye ettiler 
kez oephesı orduları baş kumandanlı- gol atarak lzmır şampıyonlugunu ka- Ş h 

2
_ (A A ) _ Ş h 

ğına general Rozas ıta · od"I . . zandı. ang ay, <> • • ang ay 
G 1 R H yın ı mıştır. halk1 tarafından Çin milli müdafaa· 

eoera ozas avas muhabirine, Yunanistanda tasarruf sında kullanılmak üzere hediye edilen 
askerin maneviyatının mük ı l . . d"" k eli _ ili . emme o • Atlnıı., 25 (Husus) _ Mıı.llye Vck1Ilnln on avcı tayyaresının un a şam tev 
dugunu ve escas ıle Madr'd A ı · d b"" 

Lizbon ile Madrit arasındaki d"plo
nıa i münasebetlerin kesilmesi, bura -
da Portekizin Madridin pek yakında 
za t · e w i ıınü taleasında olduğunun 

Madrid Memnun 
Madrid, 25 (A.A.) - Siyui ma-

• • 1 - ran· devlet dıı.lrclerlnde tasarruf yapılması hak- merasimi yapı mış ve merasım e u-
JU~ yolu arasııı_da zorlu muharebeler Jandakl talebl Vetlller Meclisinde kabul e- yük bir halk kitlesi hazır bulunmut-
cercyan eylcdi.ğini eöylemiftir. dJimlştlr. tur. 
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·ı ___ Ş _E _B_İ B __ B_A_B __ E_R_L_E_B_İ_.,, 
-Mahrukat fiyatları 
Bu yıl mahrukat bol, 

fiyatlar da normaldir 

Çimento yapanlar Balık bolluğu 
dün toplandılar Şimdiye kadar harice iki 

ıh milyon· palamut satıldı 
tikarın önüne geçmek 

du yıl mahrukat fiyatları normal- ıçın tüccara çimento Limanımızda bulunan İtalyan ha-

dır. Geçenlerde mevsimsiz soğuklarda vermeğİ kararlaştırdılar lı.kçı gemileri, Yunan balıkçı motörle-
ıwetfrukatçılar derhal ihtikar yoluna rı ve Bulgar balıkçıları balık almaya 

aapmışlarsa da bilahare havaların dü- fstanbul piyasasında çimento ihti- devaı:n etmektedirler. Fiyatlar fazla 
zelmesi üzerine fiyatlar makul haddi- karı devam etmektedir. ihtikarı tet-1 mal ı~~e~e~~er bulunmasına rağmen 
ne inmiştir. kik eden Sanayi Birliği, sebepleri bir çok duşuktur. 

Yerli blok kömürü tonu 15 - 1 () li- rapor halinde Ticaret Odasına bildir- Palamutun çifti 3,5 kuruşa kadar 
ra, yerli Krible kömürü tonu 14 - 15 mişti. Oda, bu tetkikleri kafi görme- düşürülmüş, bu yüzden müteessir o
lira, kok kömürü fabrikada teslim to- miş ve raporu yeniden tetkikler yap- lan balıkçı balığına iyi bir fiyat bula-
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nu 16,50 lira, sömikok fabrikada tes- mak üzere Birliğe iade etmiştir. mamakt~dır. 
)im beş tona kadar tonu 24 lira, beş Evvelki gün çimentonun torbası 1()0 ~omısyoncular balıkçının elindeki .. İstlklll caddesinde Yerll mallar pazan ö- İzmir lisesi mezun 
tondan fazlası için tonu 21 lira, ecne- kuruşa kadar satılmıştır. Çimento fah- balıgı ucuz almak istemektedir. nunde duran 1455 numaralı Sabahattlnin i-
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saat 13,30 da Şehzad 
b

. · 50 l' I 'k .. l · 'h 'k" .. .. k .. Balıkçıları memnu t k · · daresindeki otomobile vatman Sallhattinln l d l'k k ı antrasıt tonu " ıraya satı makta- rı ator erı ı tı arın onune geçme u- n e me ıçın ec- arın a sene ı ongr 

y 
n tur 

rolde: 

O) 
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b · bal k · k ti . bal k w. idaresindeki tramvay çarparak 801 tarabnı l eh K . Ba k 
dır. Ecnebi kok kömürü piyasada yok- zere bir toplantı yapmıştır. Bu toplan- ne 1 

.. ı şır e erme ı vermegı alamıttır ar r. ongreyı ş n 
tur. tıda fabrikaların çıkardığı çimentolar- taahhu~ eden tüccarlar, balığı doğru- par~ Bebek~ oturan Veledecer 1.mılnde biri Rıza kısa bir söylevle mış, müt 

Od k" .. .. B l k" .. l . dan bir kısmının lstanbul tüccarlarına dan dogruya balıkçıdan almak yolunu deniz kenarında kaldırım üzerinde dolaşır- ben ~emiyetin yıllık ç"' ma rapO 

d d pod
un oml~ru,k' u gar.. omkur erı verilmesi kararlaştırılmıştır. Yarından bulmuşlardır. Bu suretle fiyatlara bi- ken müvazeneslnl kaybederek denhe diif- kunmuştur. Rapordan sonra dil 

e e a tes ım ıloau dort uruş, 't'bar fab 'k .. d .. rer kurull dah ']" 1 - f 1 ·1 · E ı·ı ba 
ad

. k'' .. k'l 
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ı ı en rı aya rıuracaat e en tuc- T a ı ave yapı mış ve pa- mtıf, etraftan yetlşllerek lrurtanlmıştır. asına geçı mış ve gP ı er zı 
ı omur ı osu kuruştur. l ih · 1 . la tun 'ft' 4 5 L 'h · d'l 1 d b 1 d k · ~1 ' car ar tıyaç arı olan çımentoyu ala- mu çı ı , ~uruştan ı raç e ı - * Heybelladada Halk ç8§mesl sarnıcını er e u un u tan sonr ıdare ~. 

ı Odun fiyatları ise kuru meşe çeki- bileceklerdir. Yalnız, kafi miktarda meğe başlanmıştır. Balıkçılar havala- temizleyen Kayserili Yusuf müvazeneslnl seçimi yapılarak top! ntıya 
ai üç yüz kuruş, kuru gürgen çekisi çimento bulunmadığından tüccarların rın bir müddet daha bu şekilde devam kaybederek sarnıcın içine düşmüt, turtarıl- verilmiştir. 
270 kuruş, yaş m~e çekisi 270 kuruş- gene tatmin edilememesi ihtimali var· I etmesini temenni etmektedirler. Şim- m11tır. - • 
tur. . dır. Tüccara ve inşaat sahiplerine çi- diye kadar harice satılan palamutların * PerapalA.s otelinin hava kunnnuna alt ------------·

mento şu günlerde lazımdır Bu yüz- adedi iki milyona yakındır. Sevkiyat armasında elektrik tesisatın~ bağlamakta o-

Fatih kaymakamhgı hududu 
dahilindeki eski eserler 

. d t k d' B'lh B 1 I lan Yanl J.sminde bir işçi müvazenesinl kay-
den tüccarlar fazla çimentoya ihtiyaç evam e mc te ır. 1 assa u gar ar b d k d- - ı bi hald Be T " . .. .. . e ere Ufmuş yara ı r e n .. o., Liik Türk Bıristi}anları Davet 

göstermektedir. Fabrikaların tüccara pıyasamızı duşurmemekte her ne fı- hastanesine kaldırılmıştır. cLMk Türk Hıristlyanl.ır Blrliğb 8 

da çimento vermeğe haşladıktan sonra yata olursa olsun balıklarımızı almak- * Boyacıköyünde oturan Hasan otlu teşrin pazar güniı saat ıo dn Beyoğlu 
Fatih kaymakamlığı kendi mınta

kası dahilinde bulunan tarihi kıymeti 
haiz eserlerin daimi bir kontrolde bu
lundurulması ve herhangi bir sebeple 
tahribatına meydan verilmemesi için 
tedbirler almağa başlamıştır. Kayma-

fiyatların torbası başına yüz kuruş o- tadırlar. dört yaşında Rıdvan ve dört yaşında kardeşi sız tiyatrosu binasında <sene! k kongresi 
lan :hafif fiyata yaklaşacağı umulmak- Gazi Ensft"" .. Talebe Alın k Kemal mangal yanında oynarlarken manga- nasebetlle) vereceği mühim konferansa 

t d T.. 5 . B' 1·w. . t 1 uaune aca lın üstündeki çaydanlık devrllm'• küçük Ke- lerlnin, bütün azlıklar okullarının d 
a ır. uccarı anayı ır ıgının yap ı- ~· .. 

w t'-!kl . . . Ankara Gazi Terbiye Enstitüsünün Beden malin vücudu muhtelif yerlerinden yanmış- ve otretmenlerlnln ve kili eler nıü 
gı te ıu er tatmın etmemıştır. , terbiye şubesine bu yıl llse ve mualllm mek- tır. hey etlerlnln ve kalbi memleket ı;e 

kamlık Müzeler idaresinden mezkur Halkevinde 
eserlerin neler olduğunu ve nerelerde Ziya GIJkalp ihtifali 
bulunduğuna dair bir cetvel istemif· _ 
•' M" l d t 'h'" k t' h . EmJnonü Balkevlnden: 
1.ır. uze er e arı ı ıyme ı aız . . .. • . . . Ziya Gôkalp'ln ölümünün yıldönümü mü-
çefme, aebıl, turbe, cavı vesaıre gıbı betli b - t (l7) d bü -k d 

tebi mezunlarından talebe alınması tekar- * Şl§llde döküm fabrikası işçilerinden duygulanmış Türk Hırlstiyan vatandıı 
rür etmiştir. Enstitüye gireceklerin teşrini- Hulfisl çalışırken eli üstüne erimiş kızgın onur vermelerini diler. 
saninln 5 incl günü akşamına tadar Maarif demir dökülmÜf, HulQsl aRır surette yarab istanbala Tayin Edilen Maallhnlef 

müdürlüklerine müracaat etmeleri lAzımdır. olarak Bulgar hastanesine kaldırılmıştır. Şarkta 3 sene muvaffakiyetle ~ 
Bundan sonra yapuacak müracaatlar kabul * Küçükpazarda oturan ihsan Balarkö- llk mektep mualllminl VekAlet is 
edllmlyecektlr. Müracaat edenler milsabaka yüne gitmek üzere Samatya ıstaayonundan Maarif Müdürlüğü emrine verm1şt.tr. 
imtihanına tf.bl tutulacaklardır. blndltl trenin aahanlılında dururken mtıva- bula tayin edilen muallimler şunlarcllr~ ... 

ğerll bllglnlmlzl anmak üzere Evimiz merkez zeneslni kaybederek yere dilşm6f, yaralı Mardlnden Mustafa, Reşad, Erzurunıd-
salonunda bir toplantı yapılacaktır. Bu top- Yedltule Ermeni hastanesine taldınhmttır. ıı. Akit, Sadrettln, M114tan Sami, Erzin 

. . . . nase e ugun saa e yu ve e-
esederın bir lıstesını hazırlayarak 
kaymakamlığa göndermittir. 

ıantıda: NIJbetcl * Tahtakalede oturan Emin dtın Bminö- 1ı1. Alptekin, Mustafa, Uftade, Karstall 

Rasathane bir zelzele kaydetti A - Üniversite Doçentlerinden Ziyaetıln Eczaneıer nünden geçerken aabıkalılardan Abdtlrrahlnı mall Hakkı, Faruk&, Korkut, ARndall 
1 t b l R dh . d Fahri, Ziya Gökalp'ln hayat ve eserleri. Ba ıeee nöbetd olan eeuneler --•·-ır: yanına ıelerek altın suyuna batınlmıf ad1 Yavuz, Rlzeden Muhittin, MalatyadlJl 
s an u . asa.. •• anesın en: • B - Üniversite Doçentlerinden •-bri B- .___.... k N el 

C 16 7 
,... istanbal elbetlndeldler: bir saati altın diye ıı Uraya satmıt;blr mtıd- Rıza, Tuncellden Recep Arı an, a • 

urnartesı gunu aaat Y1 clakı- sat, zı- Gökalp ve Terbiye adı altında bi- ıa-" Nuri L 43 J- Aksarayda : (Etem Pertev>. Alemdarda: det aonra suçlu yakalanarak mahkemeye .. .,_.an ye. 
&a saniye geçe orta derecede bir rer konterana vereceklerdir. ••vkolumn"-+ur. Diikkln 8a~aklan 

l 1 k 1 Z 1 
(Esad). Balurköyünde : <İstlpan>. Be - .,... ..., .. 

ze ze e aydedi miştir. e zelenin mer- Bundan başka btlyOlt bilglnln fllrlerl de o- * sanyerde oturan Ali Haydar -•-xn• Dükkinlrın önlerine yaptınımatta '- 1 600 yazıtta : (Beltıs). Emlnönünde : (Beşir .a:..uuııu u 
&ez üstü stanbuldan kilometre kunacaktır. Bu toplantıya bütün yurdda§lar Maliye Tahsil fU'--... nde b'- muamele •-... p ...... klann gayri muntazam olduğu ve Kemal, Cevad). Fenerde : (EmllyadlJ. ~ a ......... ,,.. 

uzaktadır. (A - A) davetlldlr. Karagümrükte : (Suad). Küçükpazarda: ederken memurlan vazlte başında tahkir et- murlu havalarda kenarlarında biriken 
(Hasan Huldsl). Samatyada : (Erottlo,,). tJ.llnden hakkında kanuni muameleye te- nn halkın üzerine aktığı görülmliş, l> 
Şehrem1nlnde : (A. Hamdi). Şehzadeba- vessül olunmuştur. önüne geçilmesi kararlaştırılmıştır. 
ımda : (Hamdi) • * Kocamustatapaşada oturan Sezal ve Badema ayni caddede bulunan 
Beyotlu clbetlndeklle: Yani isminde lk1 kafadar kaçak ItöylU ve dükkA.nların saçaklan ayni şekilde 
Galatada : (Yiçopulo). Hasköyde : <Bar- asker sigarası satarlarken yakalanmışlar- caktır. Damlalıklar oluklarla kaldı 
but). Kasımpaşada : (Vasıf). Merkez na- dır, haklarında tahkikata başlanmıştır. tadar akıtılacaktır. 
hlyede : (Matkoviç, Dlngopulo). Şişlide: ........ ·---- Üniversitede Tatil 
(Pertev). Taksimde : (Kemal Rebul). l Üniversitenin CUmhuriyet bayraırıl 
Vsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler : nasebetlle 28 teşrinievvel çarşamba gllt'
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Büyükadada : (Şinasi). Heybelide : (Ta-
1 

K A L 1 I! N T E leden sonra tatil edilmesi ve 2 ıeşrı 
naş). Kadıköy pazaryolunda : (Ritat 1 pazartesi sabahı derslere başlanması 1' 
Muhtar). Modada : (AlAeddin). üstü • DOLORES DEL RIO Bakanlığı Yüksek Tedrisat Genel Di 

Omerll ve Zekeriya köy kooperatlflerl 

dar imrahorda : <İmrahor). tütünden Rektörlüğe bildirilmiş ve ~e1 
----------------• '-~•-•••••••••••111'11' fakültelere tamim olunmu tur. --....-; 

lstanbul Ziraat Bankasına bağlı yete başlamıştır. 
köy kooperatifleri yeni kooperatif ka- Ömerli kooperatifi de civardaki 12 
nununa uyma kararı vermekte ve bu kooperatifin iltihakile 309 ortaklı bü
kanuna göre teşkilatlanmaktadırlar. yük bir kredi kooperatifi haline gel
Sarıyerin Zekeriya köyü kooperatifi miştir. 
Gümüşdere, Bahçeköy, Kısırkaya, Neşrettiğimiz resimde üst ıırada-

Kumköy, Demirci ve Uskumru köyle- kiler Ömerli köyü kooperatifi başkan, 
ri kooperatifleri birleştirilmek suretite müdür ve üyeleri, alttakiler de Zeke-

( 1 1 senede, 5 senede, 10 senede değil 
SiNEMANIN KEŞFiNDEN BUGÜNE KADAll 

YAPILAN FILIMLERIN· EN MUAZZAMI 

EHLİ SALİP 
MUHAREBEL Ri 

CANLANAN BiR TARlfl 
Sinemacılığın ve Filmciliğin 

bir mucizesi daha kuvvetli bir kooperatif haline riya köyü müdür, batkan ve üyeleri-ı 
ıetirilmif, yeni kanuna ıöre de faali- dir. \ı.:===~~-~~i:İiii==~---•••••••••••••••••••••••·-~ 

Bü 
top 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Samsun köyleri için beş 
senelik plan hazırlanıyor 

T osyada çeltik 
• 

zıraatı 

5 

Bütün köy muhtar ve azalarının iştirakile yapılan bir 
toplara'1da mühim kararlar verildi. Yakında köyler 

telefona, suya ve yola kavuşuyor. 

Müstahsiık;.:-T osyadaki 
ziraat memurunun mer

keze alınmasını iyi 
karşılamadılar Osı:aoiye İlk Mektep talebelerinden bir grup 

OSMANIYEDE OKUYANLARIN 
SAYISI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR 

Tosya, (Hususi) - Tosya köylü
ıleri, Ötedenheri çeU& ziraatile geniş 
mikyasta iştiğal etmekte mühim is-
tihsal yapmaktadırlar. " 

Son çıkan Çeltik ekimi kanunu bu Osnıaniye orlamektebinin gattlı l · 
ziraatı ve müstahsilleri yeni rnükelle- k l . .. .. . o rnaması, cıvar 
fiyetler ve birçok merasim kartısında öy erdeki talebeyı muşkul hır vaziyetle bırakıyor 
bırakmıştır. T osyada ötedenbcri Çel- O · (H .. 
'k .. d .. smanıye ususı) - Bu yıl bu- kezi olan h . . d . 

h ışın e mutehassıs bir ziraat memu- d k ) k b"' .. . şe nm ız e muntazam hır 
ru bulunurken bu m r~. a ~~ tep ere arşı uyuk bır teha- orta mektep bin asına, 40 - 50 kiııilik 

emur geçen sene cum goze çarpmaktad Ot k b' · ' 
merkeze alınmış ve Vekalet teşkilatı b" d ] ·o d' ır. r a me te- ı r pansıyona şiddetle ihtiyaç vardır. 

d Çe . · ın mevcu u J ır ve kadrosu tam Diw t ft 'lk k be 
arasın a ltık uzmanı olarak istih - b' h ld d' M"d" S a.d' ,. .. 

1 
.. ~er ara an ı me te karşı 

dam edilmeğe başlamı tır. ır -~ -~ ır. - u .. ur u . ın mesaısı .e gosterı lrn rağbet te her senekinden 
Kanun, bu ekime ai~ işleri mahal • bu tultulr ocadgı obrn~kl90bır hale gelmış fazlad ı r. ilk mektep talebe mevcudu 

ı· d k 1 ak ve uru uşun an erı mezun ver- artmış Ü fi 'k' k be 10 e uru ac Çeltik komisyonlarına · · y 1 • çer sını ı ı ı me te de mü-
bırakmakta ve her ekiciyi her yıl ko- ~ış~r.W"ld~ nız mbekl tebin binası müna- saadeleri nisbetinde talebe konulmuş-- "' ... · misyona başvurm ki .. k ll f b I sıp egı ır ve a ıçeden mahrumdur. tur. 

a a mu e e u un- Hele yatılı 1 • k bal 
durmakta.dır. Ancak,., müstakil bir dan el 0 ma~ası .. cı:.ar . asa . ar- Bundan başka köylerde okuma art· 

Samsundan giizel bir rörünil§ ziraat memuru bulunmıyan yerlerde b g ken talebeyı muşkul hır vazıyet· mış, mektebi olan köyler yediyi bt.al-
Samsun, (Husu§İ) - Bugüne ka- ı ikinci devrede Çallı Mehmedin mcs· bu komisyon işlerinin aüçleşeceği mu- te ıra maktadır. Eski b ir vilayet mer· muştur. 

ar imkansızlık yüzünden ihmale uğ- udu birinci, Mecidin Gümüşü ikinci, hakkaktır. K ·•·-"!'.- - -----
1Yan Samsun köyleri için yeni ve Ahmedin Benlibozu üçüncü gelmiştir. Çeltikciler ziraat mevsimi başla • aramanda ı lnegö) panayırı 
. ühim bir inkışaf safhası açılmak üze- Üçüncü devrede Talatın Sa.rılruşu madan ve işler aksamadan Tosyaya k b }} 
ır. Kıymetli valimiz köylünün kal- birinci, lskenderin Güleri ikinci, Ab- bir ziraat memuru tayinini beklemek- avun o uğu Bu yıl fnegölde bir milyon 
ınması , köylerin imarı yolunda çok dullahın Reyhanı üçüncü gelmiştir. tedirler. k "J 1 k ·· · 
erinde kararlar vermiş bulunmakta· Dördüncü koşuda Riza Şanatlının Toıyada güret müsabakaları hergün vagon vagon 1 o u tutun yetiştirildi 
ır. Demiri birinciliği, Hulusinin Kösesi Bu ayın yirmisinde kasaba merke- sevkiyat yapılıyor t 
S d ı negöl (Hususi) - Burada her sene 
arn~un köylülerinin bazıları bugün ikinciliği, Tabirin Hilali üçüncülüğü zin e yapı an güreş müsabakalarında tcşrinievvelde açılması mutad olan 

' Mlllcn hemen acınacak bir haldedir. almıştır. kırk beş .köyün birincileri arasında Karaman, (Hususi) - Mevsim p.anayır bu sene de şehrimizin cumhu-
.. eselu en zengin bir tütün köyü olan Saımunda mcthud cürümlec- azaldı Çeltikçi köyünden pehlivan Hamza başındanberi büyük bir faaliyetle de- rıyet alanında kurulmuştur. 
undüzler'in ne oturacak bir odası, ne Meşhud cürümler kanununun tat - Kocameşe oğlu bütün rakiplerini ye- vam etmekte olan kavun nakliyatı el- Bu yıl yağmurların fazlalığı yüzün
e belli başlı b ir yolu vardır. Bundan bikinden beri memlekette mahsus bir nerek Tosya başpehlivanlığını aldı . an bitmiş değildir. Hergün istasyon- d~n kazanın mahsul durumu geçen yıla 
aşka Merd ırmağı kabardığı zaman- sükunet hüküm sürmektedir. Bu hu- Hamza yirmi dört yaşında bir köy de- dan Anadolunun muhtelif yerlerine nısbetı~. iyi değildir. Buğday ve arpa 
.r. b~ köye uğramak mümkün değil- susta söz söylem'İye salahiyettar bir likanlısıdır. Cumhuriyet bayramında ve fstanbula vagon vagon kavun sev· rnahsulu kazamızın ihtiyacını bile ko
:.~ıger bir çok köylerin de buna mü- zata göre, kanun halkta umulduğun- Vilayet merkezinde yapılacak büyük kedilmektedir. Fakat tadı ile meşhur ruyamadığı için Eskişehir ve Bozöyük-

'1 b k ] J l'"k d d L f I h · T I K k ı ten arpa ve buğdav ithal edilmektedir. etırı· a ımsız ığı va imizi a a a ar an ços: aza üanü tesir yapmıftır. güreşte osyayı temsil edecektir. Bu o an araman avun arında bu yıl J 

t"'h ış, bütün köy muhtar ve azaları İşlenen suç günden güne azalmakta yiğitten iyi ümitler ve muvaffakiyet- tatlılık yoktur. Diğer taraftan bu hal- Yalnız patates mahsulü iyidir. Her haf-
.. re ı b-'-1 ta İstanbula ihracat yapılmaktadır. Çağnlarak General Kazım sine· ve mahkemelerimize düşen auçlular er cx eniyor. ta borsada buğday fiyatları da artmıf· 
as1 d B Tütün inhısar idaresi zürraa bu ay-

)"k n. a valinin riyaseti altında bü- da işledikleri kabahatlerden ötürü ne- . tır. unun sebebi de Karaman bulgur- başından itibaren avans vermeğe baş-
ı ı.ı bır toplantı yapılmıştır. damet iÖsterrnektedirler. Bir f ekmed cularının son günlerde fazla rnübaya- I~mıştır .. '!3.~ sene ilçemizde 1 milyon 

Toplantıda 1!.fk 1 k k'" il * e at yapmalıdır. Ayrıca iş Limited kıloluk tutun mahsulü vardır. 
lıın L ıı o ara oy yo arı- Öl k · k · UO?;ukıu- b ı d'l . Belediye son günlerde şu mühim ka- en ad şır etı de fazla mübayaada bulunmu~. u gu mevzuu a ıse ı mış, ın . T 

t Yolların el birli-i ile a ılması ka- rarı vermiştir: . fıyatlar bulgurcularla ve şirketin mü-
~.rlaştırılmıştır. \~rileny ~u karara 1 -·Dükkan ve evlerin önünde pej- .. fzmır-:- Dikili kazasının Na.zılı kö- t~kabil rekabeti ile yükselmiştir. Çift

:ore köylerde oturan her kö lü de- .mürdeliğinden ötürü çok çirkin bir yunde garıp bir ölüm vak'ası olmuştur. çı vaziyetten memnundur. 
Uhde d y h ı· · 1 b" ·· · l k 1 Mehmet karıaı E b-ı . ~Ilı e eceği yol-., yapacak ve az bir manzara a mı a an utun sıper er a - . w . ~ ıya.,., on yaşla • Bir Çocuğun Beli Kırıklı 

ır. 1 anda büt"' il 'k "'l d"I . dırılmıştır rındakı oglu Halı) ıle evinde kavga et Ah' O h il . d daJl o acak un yo ar ı ma e ı mış · . "k ._ 1 • ı sman ma a esın e oturan 
ta..-.IJ tır 2 - Seyyar boyacılar ışten menet· tı ten sonra &omşu arından lzzeddinin K"' ·ı · O -ı 11 1 d 
~! B · . . . . . anı erın amanın og u yaş arın a 
taıı it Undan başka her köyde kabul edi- tirilmif ve boyacı salonları açtırılmış· evıne gıt~ı~tır. ~alıl . bundan kızmış Hasan dut ağacında yaprak toplarken 
'"~ n Plana .. b ' tır. ve İzzeddının evıne gıderek orada da d'" .. b l' b'I -· k 1 n ~t tır ı..-- .. &ore ır köy odası yapılacak- . w . w • • • •• •• uşmuş, e ı ve ı egı ırı mıştır. 

aıl · "'Oy sular k I k'" k b 3 - Yıyecege, ıçecege aıt her fey annesıle kavga etmış ve yuzune tek- Kabak Kavguı 
el ,; !ular vasıta .1

1 np~ '.1 u~ . v~:a 1?" camekan içine aldırılmıştır. me vurmuştur. Kadın, maruz kaldığı B d b' kaç kabak .... d 
' "'ıtılarının .~•tel ~detırı ece tır. koy a- 4 - Badema yaptırılacak binaların bu darbe ile derhal ölmüştür. b' kura a I ır " b' k d yuzunl en 

~ak h us erı e tamamen apana· .. k I I k J dd' Al" .. 1 ır avga o mu,, ır a ın yara an· 
..lf. te .'. er köyde telefon tesisatı vücuda en az uç at 1 0 ması ararlaştırılmı~- . zze ı~, anası. ıye ve 0 en En • mıştır. Heççeler mahallesinde oturan 

Ol"I hrılecekti K" k"l .. k"I"' d tır. hıyanın oglu Halıl yakalanarak hakla- y fi F k' ı'smind "k' k d ~ tc · l r. oy u tur teş ı atı a k' hk'k k'I Adi" usu a a ır e ı ı ar a aş, 
ve r. nış etilecek b fı d b" Bundan başka seyyar satıcıların sa- rında ı ta ı at evra ı e ıyeyc ve- t ki b' b h 1 I bo tün b · ve eş sene zar n a u- .1 . 1 d' T hk'k I ak ora ama ır a çe a mış ar, stan 

L u tas l k d f'"I hahları sokaklarda gürültü etmeleri rı mış er ır. a ı at yapı m tadır b ld kd d b d b' •ar 1 avvur ar uvve en ıı e çı~ ' · ozu u an sonra şura a ura a ır 
~ llıış olacaktır. Tavuk ve buna benzer hayvanatın so- • kaç kabak kalmıştır. Yusufun karısı 

bu 1 arnsun v . h lk 'dd 1 kaklarda başı boş bırakılmaları yasak Gazıanleple sonbahar bu kabakları toplamak isterken F k' 
t alcad e cıvarı a mı şı et e d"I . t' . a 1· 

yo. .. J 'atb'k• ar eden bu kararların yakında e 1 mış ır. al koşulan rin karısı vermek istememiş, araların-
ırıJ1JP"· te ~ ~ne başlanacaktır. Bu hususun Gaziantep (Hususi) - Sonbahar t da baş gösteren saçsaça, haşhaşa kav-

tnını · · Tohumluk Bug"day · · a k a1 d · · ... k · lt0 . ıçın valimizin idaresi altında üç koşularına etraf vılayet ve kazalardan gaya oc arı a ıştıra etmış, Yusu-
llıısyon teşkil edilmiştir. Jzmit, 25 (A.A.) - Adapazar to· ~ir çok seyirci ve at. ~tirak etmiştir. fun karısı başına isabet eden bir değ-
S Sonbahar at kotulan hum islah istasyonunda üretilen ve insan sayısı on beş ... bı~ı geçmiş ve ya- nek darbesile baygın bir halde yere 

ba lonbahar at koşularına bu hafta bire 30 verecek kadar vergili bir huğ- rış sahası hemen kamılen seyirci ile serilmiştir. Kadın muayene altına a
J..f:8 anmıştır. Birinci devrede Ayrancı day tipi o1an Bindane adlı buğdaydan dl 
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udştuö 25?0 mtl etreb~e. ~aşarın ve lınmıştır. 

" anın ş h' . b' . . . . . ... . . 31 b" k'I h 1 k e merın a arı ırıncı gelmişti ----------
tı iki . a ını ırıncı, Mecıdın uça- vılayetımızce • ın ı o to um u a- Halkın yarışlara gösterdigwi al"k r. Cumhurı"yel Bayramı ı"çı"n 

ncı Ya y 1 .. .. .. 1 1 L ·ı· b wd . . k a a art-ltıişle • şarın ı mazı uçuncu ge - ınaraaı: ı ın ug ay yetıştıren rnınta a.- makta V<' at sevgisini çog· alt k 
r ve 180 5'" 90 ı· "k"'f 1 ı d ._. k"" ı·· d w 1 - ba 1 ma tadır hazı rlık ltıtAI d ·• tJ-- ıra mu a at a - arın aaı:ı oy uye agıtı maga fan- İyi cins hayvan beslemek adet h"'k .. · 

~ar"ır. u mu-
~ ... ==·:::ıı::=======~~=;,m~ış~tı~r::=. ::====~===~==:===::=~==::z:=='~=ı;; ... ~g~ı~·r;m;;;iş~t,;,;ir~====-=-=====:::::. Erzincan, 25 (A.A.) - Cumhuri-

- Belediye ne çöoleri 
ne ' nıoıozları, ne halkı ra-

Pazar Ola Hasan B. ::a yet bayramı için hazırlıklar ilerlemek-
tedir. Bu yıl program geniş tutulduğu 
için bayramın daha parlak geçeceği 
anlaşılmaktadır. 

... Hatta fırtınada dev
rilen ağaçların bile uzun 

an sokaklarda bır~ • 

. . . Belediyenin hiç bir 
şey kaldıramadığı söyle -
niyor, ne dersin Hasan 

Hasan Bey - Nasıl hiç 
bir şey kaldıramıyor dos

. tum. O kadar tenkidi kal
dırmak han i baba i. i . 

Mudurnu un fabrikası 
Mudurnu (Hususi) - Bir kaç yıl

danberi talili faaliyet eden un fahri • 
kası bu sene mahsulün çokluğu ve ih
tiyacın fazla~ığı lkarşısında faaliyete 
geçm~ ve köylünün unlarını öğütmeğe 
başlamıştır. 

Sarı köy pazar yeri 
Sarıköy (Hususi) - Belediye pazar 

yerini genişletmiştir. Belediye binası-
da tamiri ·kararlaştırılmış, Bandır-

Hadiseler 
karşısand o..__::ı.. · - ---

sinek bahsi 
Sinek söylemiş : 
- Biz bala üşüşürüz ama bize de 

üşüşenler oluyormuş ... 
Sormuşlar: 
- Size üşüşenler de kim? 
- Fıkra muharrırleri ! 

• • • 
Sinekten yağ alanı görmedim ama 

sinekten mevzu çıkaranlar bugün
lerde çok fazlalaştı. 

• • • 
Gazeteler in sayfalarını çcvırıyor

dum, yanımdaki masada çalışan ar
kadaşım sordu : 

- Ne arıyorsun ? 
- Sineksiz tarafından bir yazıl 

• • • 
Gazeteyi bir kenara bırakmışlar· 

dı ; üzerıne sınekler üşüştıL 
- Bu sinekler de gazeteye musal

at oldu. dcdıler. 
- Hakları var, dedim, kendıleı i

ne ait ha\·adisleri okuyacaklardır. 

Kediye : 
- Pıst f 

..... 
Dersin gider, ta\•uğa : 
-Kı~t... 
Dersin kaçar. 
Sinek, ne pistten anlıyor, ne de 

kışttan .. Ona ne diyelim ki uçup gıt-
sin ... 

• • • 
Şişlideki bakkala girdim: 
- Sizde sinek knğıdı var mı? 
- Var, dedi, isterseniz vereyim? 
Bir mektup kağıdı uzattı. 
- Bu sinek kiiğıl!ı değil, mektup 

kağıdı. 

- Öyle ama sinek kağıdı yerine 
kullanabilirsiniz. Şimdiki sinekler 
hiç müşkülpesent değiller. Nereye 

İMSET 



,6 Sayfa . SON POS T A ' 

Begoğlunda bir Razar: iz mir Röportajlar: 

"Biraz daha dişini sık, sollra İzmi~de fayto 
1
ar hiU 

.d . k b•J ışe yarıyor ar semte gı er, IS am 1 oynarız,, FAKAT SAYB...ARI YÜZE oOŞ1 
Rastahane önünde : "Sen ne adammışsın be yahu... İ gi ki seninle hir gizli işe 
girmem.ışız, yoksa foyamız meydana çıkar,dı, Onar kuruşa pazarlık edip otomobile 

öyle bindigimizi ilan edecek ne vardı?,, 

Halk arasında ~ ·~-· 
bir kaç saat 

:.._Bu kaldırımı bırak, karşı 1kaldırım 
dan -yüriiyelim. 

- Nesi var bu kaldırımın'? 
İlle .karşı kaldırımdan yürümek is

teyen sesini bir perde alçaltarak. : 
- Pastabaneler kar§ı kaldırımda bir 

iki güzel hatun yüzü görürüz. dedi. 
' Karşı .kaldırıma geçtiler. O .zaman 
dikket ettim. Beyoğlu caddesi ne ka
dar garip olmuş. Aşağı yukarı bir ma
ballebici, yanında bir kahvehane, son
ra frel)k ~iken yeni türkçe birer 
firma alan bir pastahane, daha sonra 
sırasile bir kahvehane, bir mahallebid, 
bir pastahane. İki keçeli bej sinema ile 
üç dört tütüncü dükkanını ayınrsak., 
geriye yukarıda yazdığım 'Slrayı taki - , - Ne yaptın ? Saçları sar:ı,, :vücudü .değnek ,gıbi. Eh 
ben bir kahvehane, bir mahallebicı, bir - Ne yapayım, polis te yakında idi. kızmağa hakkı yok değil. Beraberin-
pastahane uzanıp gidiyor. Fakat baktım yüzüne, zavallı -dünyası- deki nazenin de düşünmeli .edğilmiydi * nm farkında değil, acıdım doğrusu. Po- ,a, canım ? 

İki bayan kapısında (kapalıdır) lev- lise teslim etmedim.. * 
hası asılı bir manifatura mağazasının Diğer ikisi tasdik ettiler : Otomobiledn pastahane önünde indi-
camekanına bakıyorlar. Bir tanesi cam- - İyi etmişsin. Kendini bilmiyen :ta- Jer. Üçü yürüdü. Biri şaşkın şaşkın ba-
daki hayalinde saçını düzeltiyor. Öte- lan ama, insan acıyor. ka kaldı. Neden sonra ikenidsini toplı-
,ki ; Sinemanın kapısında duruyorlar. Er- yarak seslendi : 

- Şu tuval.et hoş ama, diyor, etekle- ,kek hemen biletleri alıp girmek niye- . - Hey bizimkile~ nereye_? Ş~ ona~ 
tini beğenmedim.. Çok kısa... tinde. Kız aksileniyor: kuruşları elden gelın de şoför ag::ı.beyı 
Saçlarını düzelten cevabı yapıştır - . - Buraya girmiyelim. savalım. 

dı ; . - Neden, gördün mü yoksa? . Pardösülerini kavuşturup, mağrura-
- İndiriverirsin. Düşündüğün şe:ıe - Hayır, vallahi görmedim. ne yürüyenler hızla döndüler. Ko~ar 

bak. - Doğru söyle. Hani bu artiste gide- adım yaklaştılar. Arkadaşlarını hep bir 
Ben kendi kendime : lim diyip duruyordun ya... ağızdan azarlıyorlar : 
- Vay canına diyorum. Muhak - - Ben bu artiste demedim. , - Sen versene! 

.kak operetlerden öğrendiler bu cinas.ı. , Delikanlı kızcağıza uzun uzun bak- . - Biz sanki onar kuruşu sana sonra 
Üç tane uçan ogwlan kolkola verrnis- tı sonra ~ ,vermez m iyiz? , ~ . , f 

ler yürüyorlar. Birisi : - Anlıyorum, dedi Dün öğlede~ son - nsanın Beyoğ'lu caddesinde ~r -
- Bittim, diyor, bir tarafa otursak ra ortada yoktun. Demek o hergele ıle kasından on kuruş diye bağırılır m~1 

artık. bu filme geldiniz ha! Tuhh Allah belanı - Sen ne adanumşsın beyahu. Iyi 
- Dalga geçme, Beyoğlunun en civ- ·versin. ki seninle bir gizli işe girmemişiz. Yok 

civli zamanı bu zamandır. Saat 8 den Yürüdü, gitti. ,sa foyamız meydana çıkardı. Onar lm-
6onra millet sinemalara doldu mu, in * ,ruşa pazarlık ed]p otomobile öyle bin-
cin top oynar. Biraz daha dişini sık. Saçları ensesine top top, biriyantin- ,diğimizi ilan edecek ~e vardı. 
Sonra semte gider altı kQl iskambil oy- den parıl parıl ibir oğlan, beli incecik, Kırk kuruşu verdıler~ Yanyana, !a
narız. . yüzil boya içinde alameriken bir baya- ;kat boşboğaz arkadaşlarına dargın dar-

Sözü daha fazla uzatmadı. Nasırına na : ,gın yürüdüler. 
basılmış gibi sıçrayarak : - Maşeri, diyor, (Lilyan) a mı gide-

- Hey mala bakın yahu, beni Uıfa lim, yoksa (Baur) a mı? 
tutmayın dedi. Ve önlerine geçen kırk- Kadın omuzunu oynatarak cevap ve-
hk, şişman bir bayana süzgün süzgün riyor : 
baktı. - İkisini de arttlc sevmiyorum.. Şim-

Üç tane çıtı pıtı hanım kız. konuşu- di, bütün sempatim !Gark Kayblde. 
yor : Ne şamıan çocıik o. 

- Ne de küstah insanlar var dünya- Moda albümünden yeni fırlamış gi-
da. Kanun çıktıktan sonra terbiyesizler bi egzantirik kıyafetli delikanlı fena 
azalacak diyorduk. Ne gezer. Gene ge- halde bozuldu. Dikkat ~ttim. Klark 
~en gün birisi b ana bir laf attı ki... Kayble maalesef benzer tarafı yok. 

----···--- .--.... --·Q---------------.,---~~,.,.~ 

CON s. 1 
Evli erkehleri 
Cezbeden 
Genç kız 
Şişlide oturan bir genç kız, müs -

taar adı ile P erihan Hacer, mühim 
bir tetkik yap~. garip bir netice
ye varmış, benden: 

- Acaba niçin böyle? diye soru 
yor. 

Bu genç kızın anlattığı vaziyet 
şu: 

c2 7 yaşındayım, ince uzun bir bo
yum· var, kendi kendime güzel sıfa· 
tını veremem, fakat aynada çirkin 
ı)lmadığımı görüyorum. Dil bilirimJ 
müsahabeyi idare etmek elimden ge· 
lir. Allaha şükür mensup olduğum 
aile de fakir sayılmaz, kimseye muh· 
taç değiliz. Vaziyet böyle oldui,ru 
halde yıllar var ki hiç bir erkek ba~ 
na talip çıkmadL Buna mukabil b~r 

cemiyete gitsem, bir sokağa çıksam 
tanıdı •1ım ailelerden evli erkeklerin 
bana yakla!?IDak istedikler ini gorii· 
yorum. Müteessir oluyorum, 'rey • 

zeciğim bana bir çare!• 

* Bu genç kıza bu yaşa kadar n~ 
den talip çıkmadığım bilmem. Kcr:
d isile konuşmak, muhitinde bu~un -
mak lazım, başka türlü kestirilemez. 
Buna mukabil evli erkekleri cezbe· 
dişinin sebebini fazla araştırmıycl Iü
:zum yok. Meydandadır. Okuyucum 
belki kızacak amma, açık sözlüllık 

yapmak mecburiyetindeyim. ~.<ışı 

2 7 sini bulan genç !kız evlenme c;a . 
ğmdan biraz uzaklaşmış sayıhr. Ba
zı erkekler böyle genç kızlan .ev . 
lenmekten tamamen vaz geçmiş far
zederler, ve bir şikar olarak göıür

ler. Tavsiyem şu: 
Bu genç kız konuştuğu ailelere, 

bilhassa bu aileler içinde rastg<.!ldi
ği erkeklere dikkat etmeli, kcndi~...ne 
leke sürebilecek münasebetlercien 
çekinmeli, biraz sönük yaşarnıya 

başlamalıdır. Bunun haricinde bu-

günkü vaziyeti muvakkat bir talih- ı 
sizlik sayacağım. Çabuk geçmes:ni 
temenni edeceğim. 

- · TEYZE 

* Pastahaneden biri çıkıyordu. Kaldı
rımın kenarında bekleyen hemen önle
pi : 

- Kardeşim, yeşil şapkalı kız içerde 
.mi? 
• - Hangi yeşil şapkalı ? 

- Geçen akşam seninle takip etmiş
tik ya, 

- Ha, içerde, içerde, sol tarafta bir 
,masada yalnız oturuyor. 

- O halde teşekkür ederim. Bir ko
,şu tıraş olup geleyim. 
. Koşa koşa uzaklaşt1. Arkasından bak 
tun. İik rastladığı berber dükkfını11a 
gülle gibi giriyor. 

* Omuzlan dört köşe iki arkadaş kol
kola yürüyorlar. Biri : 
, - Haydi dansa gidelim dedi. 

- Dansa gidemem. 
- Niçin? 
- Bizimki ile dargınız. 
- Ne çıkar bundan '? 
- Ne çıkar da lfıf mı! Şimdi kendi 

ayağımia oraya gideyim de bizim sa
bık bayana : 
• «- Ciğeri yanıyor da peşimde doln
,şıyor• mu dedircyim? Haydi sarhoş ol
.sam neysene ? 

Vazgeçtiler. Sağdan geri dönerek tek 
,rar piyasa edenlere karıştılar. 

Hava kararıyor. Beyoğlu caddesinde 
elektrikler yanıyor. Sinemaların bil
;mem kaçıncı seansı paydos oldu. Cad
de daha kalabalıklaşb. 

Tramvay ·zilleri daha sık sık, d:ı -
ha sert çınlıyor, kornalar daha boğuk, 
daha uzun ötüyor. 

Ve kadınlı, erkekli. cins cins. smı f 
sınıf ayrı hayatlı. ayrı düşünceli, ayrı 

kanaatli bir kalabalık haftada bir gün 
gezmek, eğlenmek. hatta hava almak 
fikrile ayni sokakta bir aşağı bir ~·ı.ı-
karı dolaşıyor. K. 'l'. 

lzmir sanfci iıir ağaç sergisidir. Her caddede bir b& 
ataç var. Her tarafla gözünüze palnıiyeler, okaJ.ipf 

vesair ıagaçiar çarpmaktadır 
İzmirli genç bir gazeteci arkadaş ü- run dedığine göre kireçli s~ rf 

çüncü .defa telrr.arladı: yarar '\ e onların kemiklerinl 
- B u akşam !bendesin. Unutma!... Bu sır.ada şehrin en ika~aba ~ 
- Olur. Ben şimdi şehirde ibir gezlıı- si olan Kemeraltı caddesıne 

ti ya_p::n.ak :istiyorum. Çok kalmam, dö- Önümüzden geçenler ~d 
nerim. dedim. da kadın vardı. Hepsi de ~ 
Masasının üstünde yığınla yazı var- niş kalçalıydı. Arkadaşım o 

dL Onlara gelişi güzel baktı. Sonra: ter.erek ilave <etti: 
- Benim de kafam kazan gibL. - İzmir kadınlarının keınil' 

Haydi beraber çıkalım. niş kalçalı olmaları da bu }~d 
!Bir dakika sonra İkinci Beyler soka- - !!! ... 

ğındaydık. İmıirin bu en işlek :sokağı 
bile bana o kadar dar geldi ki .. . Fakat 
bqyle görmeme bellci güneşin batmak 
üzere olmasının da tesiri vardL 

Hava sır.aktı. Durduğum yerde b ile 
terliyorum. 
. - Biz İstanbulda serin serin yaşa
yoruz. Nerdeyse pardesü giymek la
zım gelecek . 

- Daha önce gelip de görmeliydin. 
Fuar de\-r.am ettiği müddetçe ğuk de
necek kadar ~ bir riizgar ütiin İz
miri allak OOllak -etti. Şehrin üstünde 
sık sık :toz bulutları <ııçuyordu. Bu sert 
hava tabiatın İ:zmir F1uarına bir suikas
tı gibiydi. HattA bu yüzden Fuann mü
kemmel gazinoısunda adeta sinek avı 

* H ükfunet meydanına gire 
daşım: 

- Bir taksi tutalım ..• 
Diyerek ilerledi... İ 
Taksi deyip de geçmiyelinl-

da Galata ;rıhtunına vapur ) 
zaman toptan gördüğümüz 
hiç benzemiyorlar. İstanbuıcıı: 
çoğu, pek eski, döşemeleri yıP 
yaylan eskimiş olduğu halde 
taksileri yüzde yüz pırtl pırı 
lüks v.e son model arabalar .. • 
içinde (1935) bele 1934 mad~ 
bil bulmanın imkanı yok. .. 
rak yerini büyük servet salı 
hususi otomobillerinin topl 

yapıldı. Hele o geniş ve güzel taracası b ir yer sanır. 
bonıboş kaldı. Ffatlann yüksekliği de Gazeteci arkadaş 

lzmirin meşhur Şaşa) 

ilave edilince gazinonun lüklü bir za
rarla kapanması için başka sebep ne 
gerek ... 

* - Şaşaaaal.. . Şaşaaal... 

Karşıdan ~ir adam geliyor ve böyle 
bağırıyordu. 

- Aşlamadan iç... Buz gibi... Şa
şaa!... 
İzmirn Halkapınar .suyu denilen bir 

suyu vardır ki bir surahide yalnız hır 

gün kalırsa dibinde bembeyaz bir ki -
rcç tabakası bırakır. Halk eskidenbeıi 
bunu içermiş. Eski vali ceneral Kazını 
Dirik İzmire kaynak suyu içmek ihti
yacını aşıladı. işte (Şaşal) suyunu ka
zandırdL Onu ayni zamanda vflayet için 
bir kazanç kaynağı da yaptı. İlk zaman
larda Şaşalın propagantlasım yaptığı 
için gülümseyenler şimdi Şaşaldan 

başka su içmiyorlar. Bu suyun adı 

(Şaş-al} diye yazılıyor. Aslı da buy-
muş. Kimse almadığı için: · 

- Yahu! ... Bir defalık, şaş da al!... 
Del'lermiş. 

İsim de buradan kalmış. 
Şimdi Trakya genel iskepteri olan 

eski vali ceneral Kazını, soyadı otar.ık 

da bu suywı .adını alacakmış. Fakat 
İran şahı İzmire geldiği zaman .şehir 
gazinosunda verilen ziyafette Atatürke 
dönerek ceneral Kaznn için cevval ma
nasına olarak; 

- Ne dirilt adamL 
Demiş. 

O da tarihi bir değeri olan (Dirik) 
adını (Şaşal)a üstün tutamamış. 

Ben halka pınar suyunun kötülüğü
nü ve İzmirde kaynak suyu içmek :ıti
yadının yerleşmesindeki faydalım ar
kada~ıma anlattım. 

Cevap verdi: 
-- Öyle diyorsun amma, şu kireçli 

suyun da faydaları varmış. Bir dokto-

suyu havuzlann biri 
- Pariste bile böyle şık f 

yokmuş. Geçenlerde gelen bit' 
gazetecisi söyledi. 

Diyordu. 
- Yalan söylememiş. OP 

ben de orayı gözümle gördüJJ1· 
gazetecisinin dediklerinde }lıÇ 
leğa arama!.. 

Dedim. 
Şoföre sordum: 
- Bir saat için ne istersin? 
- Sekiz lira ... 
Bir kaç kişiye ayni sorguyu 

dık. Altıdan aşağı inmedi. 
Daha ötede on kadar faytoP (1 

Iiyorlar. Bir kaç tanesi de cD 

salın salın gezerek müşteri ş\ıı 
çalışıyorlar. Arkadaşım onlard~ 
de şoförlere sorduğunu tekra 

- Bir lira ... 

DedHi. d' b' b"' b·netıctl' - av ı, ır oto use ı 

le bir ge"zi.nti daha faydalı olll' 
Arabacı arkamızdan sesle~~ 
- Seksen kuruş ver ... -.;e 

sun ... Altmış ver ... Elliden sŞ3 

mem... r 
Çok iyi hntırlıyorum: Bu11I:ı5c 

kikada gidilen hükfunetle J3:jr 
arası için yedi sekiz yıl önce r 
lırlardı. Şimdi yirmi kuruşa 

~~ ~ 
Anlı~ orum ki İzmirde oto ; 

ıa lüks bir vasıtadır ve birııı 
kimse binmiyor. 

9 
Ve bunun içindir ki atarUçıt 

leri bu faytonlar onlardan dib 
yarıyorlar ... 
Arkadaşım anlattı: . ae ~ 
- Bu karuçalardan İZill1r .

fazla vardı. Bugün sayıları Y:s 
karı yu çıkar, ya çıkmaz. T 
bili onlardan daha azdır. 09 ) 

( Devamı 12 inci sayfa 
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LİK ŞAMPİYONASI MAÇLARI DÜN BAŞLADI 

Galatasaray, Beykozu, Fener, 
Vefayı, Güneş, Hilali yendiler 

Beşiktaş, 
4 - 6, 

Dün 9 maç yapıldı 
Süleymaniyeyi 1 - 3, T opkapı, İstanbulsporu 

Anadoluyu O - 2 mağlup ettiler 

Ziraat Bahisleri: 

Merinos koyunlarmdan memleket 
çok istifadeler temin edebilir 

Yüri verimleri itibarile yerlilerimizden çok üstün olan 
bu koyunlar sanayi ve ziraabmızda yeni bir inkılabın 

başarılmasına müstenit olacakhr. 

Bugünkü yün dokumacılığına hayat' Merinos koyunundan alınan vergi yal
veren Merinos yetiştiriciliği, yeryüzü- nız yirmi kuruştur. Üstelik bu koyun
nün bellibaşlı bir düşünccsı halindedir. ların vereceği beher kilo yün için hü
Dokuma sanayiine yepyeni bir çığır a- kiımet otuz kuruş prim vermeği de ta
çan Merjnos yünü; erişiıen bunca te- ahhüt etmiştir. Ayrıca iyi kuzu yetışti
rakkinin başlıca lmillcrinıiendır. Fil - ren, verimli koyun büyüten yetiştiri _ 
hakika muhtelif iklim1orin sayısız ko- cilere mükafat verilmesi de kararlaştı
yun çeşitleri arasında, yalnız Merino - ~ı.ln_ııştıı:: ~ii~asa, -~~rinos yetiştirıcili
sun verebildiği ince, yumuşak ve uzun ?ı?ın koylu ıle ~ukumet arasında çok 
telli yünler olmasaydı- kumaş sanayi- ıyı anlaşılmış bır program dahilinde 

· d · dik' ·ı ·ı· • · · ·· . . ilerlediği göze çar:pmaktadır. ym e §ırn ı ı en ıgı gonr.emıze ım -
kin olmazdı. Çünkü dokuma sanayiin- Bursa ve Balıkesir çevresınde yerli 
de ileriye doğru atılmak istenilen ilk kovun!nrı daha kolaylıkta Merinoslnş
miımda, daha iyi .işlenebilecek bir yün I tırabilmek için sun'i surette aşllamay:ı 
ıhtiyacı hissedilmiştir. İyi mal elde c-f d~. çok değer verilmiştir. Bir koçun ta
debılmek için (dokuyan) dan ziyade bıı ~.urette gebe bıraktığı koyun adedi, 
(dokunan) a incelik vermek Iazımge- un 1 surette aşı lanabilecekJerden on 
lince ilim ve fennin mesaisı de maki- dP!a daha azdır. Yani tabii surette bir 
neden ziyade koyunl ra. yönelmiştir. .itoçtan otuz kuzu almak mümkünse o 

Ana vatanı İspanya olan Merinos ko- 'koçun tohumlarını alarak bunu sun'i 
yunları, bu ilk ihti) acın duyuluşun - :surette koyunlara atmakla üç yüz yav
dan sonra etrafa yayılmaya ve her ye- ru almak mümkündür. Mütehassıs bay 
ni girdiği iklim ve toprak parçasında tarlar t.arafmdan yapılan bu iş için, 
yerleşmeğe başladı. Şimdi lr..c>yun ye _ Merinos mıntaka ında sek z sabit, ve 
tişen memleketlerin hepsinde 0 yerin ıki seyyar ıstasyon açılmıştır. Yalnız 
şartlarına tamamile alıştırılmış Meri- bu yıl, sun'i aşılama ile on sekız hin 
nas çeşitleri bulunmaktadır. Bizde de koyun gebe bırakılmıştır. 
yün dokumacılığına bi::- ilerilik veril- Merinos koyunlarının (Dalak - An
mek istendiği zaman, ilk iş olarak (Me traks) \'e buna benzer bastal:klardan 
r:nos yetiştiriciliği) ele alınmıştır. Bur korunması için her yıl aşılanw.asmı hü
sa ve Balıkesir vilayetler:, Merinos ko- kılmet meccanen deruhte etm•ş bulun
yunlarının üretilmesine aynlmış. Al - maktadır. 
mı<nya \'C Macaristandan getirilen da- Denebilir ki, koyunculuğumuza yeni 
mızlıklar önce bu mıntakadaki devlet bir istikamet veren cMerinos yetiştiri
çiftliğinde (Karacabey harasında) ye- ciliğb bir kırlangıç hızile ilerlemekte
tiştirilmeğe başlanmıştır. Karacabeyde dir. Bursadaki cYün iplik» fabrikamız 
bu işin mütehassısları bir taraftan da- işlemeğe başladığı gün eyerli Merinos 
mızlıkları üretirlerken bir taraftan koyunlarının yünleri> de balyalerlc ka
da bunları bizim yerli kıvırcık koyun- pıya dayanmış olacaktır. 

:arımızla yerlileştinncğe uğraşmışlar - * 
dır. Sonra bu iş, çiftli~ hudutlarından 
dıFan çıkanlarak nıhavet bütün Bur
sa ve Balıkesir çevresine yayılmışt.r. 

Koyun ycti.ştirmeğc esasen çok el -
verışli olan yurdumuzdn, Mermoslar 
kolaylıkla yerlileşmiş bulunuyor. Yün 
verimleri itibarile yerlilerden çok üs -
tün olan bu koyunları köylü adamakıl
lı benimsemiştir. Nasıl benimsemesin 
ki: Bir koyundan alınan yün mikdarı 
yerlilerin iki misli ve bu yüne verilen 
fiyat, yerli yünlerin kat kat üstündedir 

Dokuma sanayiimizin ilerilemesinde 
yegane istinatgiih olacak olan Merinos 

Köylüler; Merinos yetiştıriniz! Meri
nosun yalnız yünü değil, erken yetışen 
i~i kuzuları da sizin için çok kazançh 
dır. Kıvırcıkla melezleşmiş Merinoslar 
..Ut vcrıminde de üstünluk göstermiş -
tir. Vergisinde, sütünde, ku.,. ısunda, e
tinde, yününde ve bakımında eskilerin
den çok daha üstün olan Merinos ko
yunculuğuna sizin vereceğiniz değer, 

göstereceğiniz merak, Türk yurdunda 
yeni zirai bir inkılabın başarılmasına 
mesnet olacaktlr. 

Çiftçi 

koyunlarının memleket ıçinde çoğal - :!""---------------
ması ve ihtiyacımızı karşılayacak bir Z iraat hususundaki müş-
kerteye gelmesini gaye güden hükiı. - küllerinizi bize yazınız. 
met; bunlardan alınan vergiyi de o nis- S l 
bette a7.altmıştır: Bir yerli koyun 40 ize cevap vere im. 
kuruş sayım vergisine tabi iken, bir ;_-------------• 

Belediye bizi 
Birer eve 
Sahip yapabilir 
Yukarıda gördüğünüz başlığı bir 

okuyucumuzun mektubundan aynen 
aldık. Ahmet Naiın imzasını kulla -
nan bu okuyucumuz diyor ki: 

cBen 30 küsur sene çalışarak güq 
hal ile dört bın lira biriktirebildim, 
bütün hevesim başımı sokacak biı 
ev edinmekti, para toplanınca he -
men bir arsa aramıya koyuldum, 
şehrin temiz bir yerinde, olmasını is
·tiyordum, gözüme kestirebildiğım 
yerle~e baktım. Metresi için on, on 
beş lira istediler. Hesap ettim, bana 
küçük bir bahçe ile, küçük hır ev 

yeri için en aşağı üç yüz metre top
rak lazım. Bu hesaba göre elımdcki 
para ile arsayı almak bile mümktın 
olmıyacak .. Vaz geçmekle, şehir ha· 
ricındc bir köy kıyısına gitmek ara
sında mtitercddit kaldım. 

Halbuki arsayı aramıya başlama • 
dan evvel dört beş odalı bir ev içm 
mimarların fikirlerini sormuştum. 

Bana üç dört bin lira demışlerdi. 
Şimdi şunu düşünüyorum: 
Benim vaziyetimde istanbulda 

binlerce kişi vardır, ellerinde üç dort 
bin lirası olan bu binlerce kışıyı bi -
rer ev sahibi olmaktan meneden ye
gane şey sadece yersizlikten ibaret
tir. Eğer belediye şehrin para etmi
yen, ayni zamanda da ımarn muh -
taç olan bir klsmını satın alsn, yolu
nu, kanalızasyonunu yapsa, ifraz e
derek uçer ~er yüz liraya hall·a 
verse, buralarda da muayyen bır tip 
ev inşasını mecburi kılsa sanırım se
hirde yepyeni bır emt vücuda getır
mi.c;, Jıem de bizi birer eve ahıp kıl

ını olur. 
Bu düşünceyi gaıetenize ya aı mı

sınız?• 

* Okuyucumuzun istedı ini yerme 
getırmiş oluyoruz. 
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SiNEMA HABER(~![] 
"Kadınlar 
Hiç bir vakit 
Bilmezler ki .. ,, 
Adolf Menju, (Kadınlar hiç bir va

kit bilmezler ki ... ) adında büyük bir 
filim çevirmek üzere (Paramount) ~ir· 
keti ile bir mukavele aktedilmişlir. Ka
dın başrolü Mary Boland tarafından 
yapılacaktır. 

" Ani ölüm ,, 
(Paramowıt) stüdyosu, (Ani Ö • 

lüm) isminde büyük bir filim çevir -
mek için hazırlıklara girişmiştir. 

Bu filmin hususiyetlerinden biri 
senaryoda bir çok otomobil kazaiarına 
yer verilmiş olmasıdır. 

Alelade camları bulunan otomobil -
lerde yapnia da olsa bu~ibi kazalar mü 
essif neticeler verebileceğini nazarı 

dikkate alan (Paramount) kumpanya
sı bu otomobillere (emniyet camları) 
koydurmağa karar vermiştir. Bu 
(emniyet camları) piyasaya henüz sü
rülmemiştir. Bu cam büküldüğü halde 
kırılmamaktadır. Bu camın imalinde 
Vinal adında yeni bir madde kullanıl· 
maktadır. Vinal kauçuk kadar elasti -
kiyete maliktir. 

RKO - Raclionun kuvvetli aan'atklrlanndan: Luiz Latimer 
(Paramowıt) kumpanyası yirmi o -

tomobile bu camdan taktırmıştır. 

Va~r Bros'un en kuvvetli 
yıldızlarından 

Patrisia Ellüı 

Klaket dansları 
Aşk namına üç defa yaşa 
adında bir filim hazırlandı 

Klakctin ne demek olduğunu (Son 
Posta ) okuyucularının bir çoğu tabii 
bilirler ... 
E~antrik dans numaralarında a -

yaklarını tempoya uydUTarak hususi 
bir tarzda yere vurup ahenktar sada 
çıkarılan danslara (dans a klaket) den
mektedir. Bu nevi danslar son zaman
larda pek büyük bir rağbet kazanmış
tır. 

fDans a klaket) i her artist yapa • 
maz. 

1 

ı 

ı.ıu dansı yapabilir addedilmek için 
dakikada 250 klflket yapılması icap et
mektedir. 

Sanatkariarın yapacak oldukları 
klfıketleri saymak için hususi bir ma
kine vardır. Dansa ilk defa olarak ta
lip olanlara bu makine takıldıktan son
ra tecrübeler yaptırılmaktadır. 

Bu dansta şimdiye kadar en çok mu
vaffak olan san'atkarlar: 

' Eleanor Vitney ile Louis daProndur. 
Bu iki san'atkar bir dakikada SOO a

dım atmağa muvaffak olmuşlardır. 
Büyük bir Amerikan stüdyosu (Aşk 

namına üç defa yaşa!. ) adında büyük 
'bir komedi müzikal hazırlamaktadır. 

Bu filimde bu nevi dansa pek çok yer 
ayrılmıştır. 

Bu dans 25 kız, 25 erkek san'atkar 
tarafından yapılacaktır. 

Romangada bilgilk 
Bir sinema 
Şirketi kuruldu 
Romanyada (Bükreş) şehrinde bü -

yük bir sinema şirketi tesis edilmiştir. 
Şirketin ismi: (Sinegrafia Romana) 
dır. Muhtasar ismi (Cirafilm) olacak
tır. 

Şirketin sermayesi tamamen tediye 
edilmiş S,000,000 ~eydir. Pek mühim 
bir Amerikan malt grupu bu şirketin 
komanditeri bulunmaktadır. 

Şirket yalnız Romence filmler çe- ı 
virmekle kalmıyacak. Avrupa ve A - . 
merikanın en tanınmış 5an'atkarları' 
ile mukaveleler aktedecek ve muhtelif 
lisanlar üzerinden filiınler çevirecek • 
tir. Şirketin reisliğine Amerikan gru -
punun mümessili tayin kılınmıştır. ö
nümüzdeki sonbaharda şirketin faali
yete geçeceği umulmaktadır. 

(Yirminci asır - Fox) kumpanya
sının yıldızlarından 

Lin Berkeley 

Bu san'atkarları bulmak için 3hidyo 
pek büyük müşkülata rastgelmiştir~ Cincer Rocer's ile Fred Aster •Vals Dalgası• filminden bir dans figüründe 

1 C EKONOMi 

1 Kambiyo ve Zahire 
Borsalarında Vaziyet 

Bugdag fiatları ağır ağır düşü 

Son yedi gün içinde zahire borsasın
daki muamelelerde düşüklükler kay
aedilmişt.ir. Fiatlarından en fazla kay
beden de fındık olmuştur. Tiftik geçen 
haftaki seviyesini muhafaza edebilmiş 
ve yalnız yumurta fiatları yükselmiş 
ve hafta içinde biraz da ihracat yapı -
la bilmiştir. 

BUGDAY : Müvaridatın failal!ğm -
dan fiatlar on beş gündenberi ağır a -
ğır düşmektedir. İç Anadolu istasyon
lanndan her gün şehrimizin ihtiyacm
dan daha fazla buğday gelmektedir. 

Hafta nihayetinde ekstra Polatlı mal
ları 5,25, on beş çavdarlı beyazlar 5,15 
paradan satılmıştır. Son günlerde Al -
manya ve sair memleketlerden sert 
buğday hakkında soruşturmalar yapıl
dığından sert buğday fiatları diğerle -
rıne nisbeten fazla düşmemiştir. Ö -
nümüzdeki haftalar içinde ihracat ya
pılacağı ümit edildiğinden tüccarlar ta
rafından stok yapılmağa başlanmıştır. 
Şimdilik sert buğday fiatları 5,20-6 ku
ruş arasıdır. 

Un fiatlarında da eskiye nisbeten 
düşüklükler kaydedilmiştir. Hafta ni
hayetinde ekstra ekstra unların çuvalı 
6,45, ekstra 6,20, yumuşaklar 600, 
sertler 500-535 kuruştan satılmı~tır. 

Arpa piyasasında ehemmiyetli de -
ğişiklik olmamıştır. Samsun teslimi 
3,32 ve çuvallı arpalar 4,S paradan sa
tılmıştır. 

KETENTOllUMU : Yağ piyasasının 
mütereddit olması ketentohwnu satış
larına da hayli tesir etmiştir. Dahili 
sarfiyat için yerli fabrikalar Adapa -
zarı, Eskişehir mallarını 8,30-9 kuruş
tan rnübayaa etmektedirler. 

Bir kaç gündenberi ihracatçılar mü -
bayaayı kestiklerinden fiatlar gerile -
miştir. Bu suretle Marmara limanları 
teslimi 9, 15 paradan satılan ketento
humları 9 kuruşa kadar satılmağa baş
lanmıştır. Londra piyasasında Türkiye 
menşeli keten tohumları 11 /7 /6 liraya 
kadar satılmaktadır. 

SUSAM : Ümitlerin hilafına fiatlar 
gerilem~tir. Trakya ve Bandırma mal
ları 13,30-14, Antalya malları 141h ku
ruştan müşteri bulmaktadır. 

Bakla piyasasında değişiklik olm!l -
mıştır. Sahşlar 4,32 paradan yapıl -
maktadır. Son günlere kadar iştihalı a
lıcısı bulunan mavi haşhaş ta 16,20 ku
ruşa düşmüştür. 
Kuşyemi istan.bu1da dökme olarak 

11, 1 O ve % 2 enaliz çuvallı Tekirdağı 
teslimi 11,30 paradan muamele gör -
mektedir. 

YUMURTA : Diğer ihracat madde
lerimizin fiatlarında görülen sukut ve 
durgunluğa mukabil yumurta piya -

General Galip Ersu dun 
defnedildi 

sası canlanmağa yüz tutmuşt.&11\-
ya piyasasının kapanışından 
riıcatımız büsbütün .durmuş, 
ve sair memleketlere mal sa 
tüccarlar tarafından yapı}an 

teşebbüsat ve teklifler semere 
mişti. Memnuniyetle öğrendi-· 
re son günlerde dış memleketi 
lepler başlamış ve Almanya, . 
Çekoslov.1kyaya yumurta sev 
sat elvermiştir. 

İri boy taze yumurtaların 
29-30, ikinci kalite mallar da 21 
raya kadar çıkmıştır. 

Almanyada ithalatı kontrol 
re yumurtalarımız için müsait 
meğe başladığından hafta iç 
yarım sandık Bodenbah t 
marktan satılmıştır. Bundan 
İtalyaya bi.iyük sandıklar içinde 
500 lirettcn 300 sandık kadar 
gönderilmiştir. 

Çekoslovakyadan ikinci ma 
talepler başlamış ve ilk parti ol 
sandık yumurta gönderilmiştir. 
İspanyaya, isyanlardan evvel 

edilen yumurtaların bedellerini 
car bugüne kadar alamamış, y 
racatta bulunan tacirlere bir~ 
vans verilmişti. 

Şimdi bu kabil ihracat tücc 
lacaklarının isyandan evvelki 
zerinden ödenmesine karar veri

1 

Uzun miiddettenberi sürüncern 
lan bu meselenin halli İspanya 
yapan bütün tacirler üzerinde 
bir memnuniyet uyandırmıştır. 
TİFTİK : Piyasa sağlamlığını 

hafaza etmektedir. Geçen hafta 
1700 balya kadar tiftik sat 
Bunların Almanya ve İngiltere · 
duğu anlaşılmaktadır. 
Oğlaklar 122, Ankara Beypa 

yarı mallar 107-110, Karrıhisar, 
tamonu cinsleri 115-117. krıba 
1ı mallar 91 kuruştan sa ılmıştıt 

YAPAGI : Şehrimizde eh 
değer işler olmamıştır. Yalnız 
nünden bir miktar 82 kuruştan 
fabrikalar tarafından satın alı 

İzmirde yapağı üzerine ufa}( 

i~ler olduğu duyulmustur. 
Mersinde yapa{? piyasasında 

yet başlamıştır. Geçen h afta So • 
tarafından Mersin teslimi 1000 
kadar 47 kuruştan mübayatta 
dukları duyulmuştur. 

FINDIK : Fiatlar on bes ızün gi 
sa bir zamanda yüzde elli kadal' 
selmişti. Geçen hafta bunurı aJtSI 
ri görülmüş ve bir hafta i<'inde oD 
kuruş kadar düşmüsfl,.. f c fıll 
71,50 kuruş, sivriler de 35 kuru(' 
tılmıştır. · 

B&DY 
BugUnkü 1- r~gr•lf 

iSTANBUL 
26 Birinciteşrin 1936 

Ölle neşriyatı: 
12,30: Plakla Türk musl J, ıs>f! 

ebedi istirahatgahına merasimle gö - vadls, 13,05: Pl§.kla hatif mu . ;c, ıs.st· 
türülmüştür. Cenaze merasiminde dost telif plak neşriyatı. 

Evvelki gün vefat eden Türk ordu
sunun emektar Generallerinden Ga· 
Jip Ersünün cenazesi dün askerin 

kollan üstünde evinden kaldırılarak 

ları, ve ordunun değerli zabitanı ha -
1 

Akşam Neşriyatı: 
zır bulunmuş ardır. 18 30 ç u d . : ay saa , ans mt• 

Bir çok .kumandanlıklarda bulun4 n cuklara masal. i . Galib tar 

ve Vefalı Galip ismile tanınan değerli fat ve arkadaşlan tarafınd 
general Milli Mücadelede bir çok hiz- ve halk şarkıları. 20.30: Saf 

metlerde bulunmuştur. tarafından Türk musikisi • 
. be d . 21: Plakla sololar. 21.30: Or 

Ailesine tazıyet yan e erız. Jans ve Borsa havadlslerl . 

Topkapı Fıkarapervercemiyetinin 
yeni yardımları 

Dün sabah T opkapı F ukaraperver 
kurumu mıntakası aoo fakir ailenin 
beherine 2 kilo patates, birer kilo fa. 
sulya, makarna, pirinç, soğan, şeker, 
yarım kilo yağ, ikişer kalıp sabun ve 
birer teneke de kömür tevzi etmiş

tir. 
T cvziatın başında kurum başkanı 

meb'us doktor Galip bizzat hazır bu
lunmuştur. 

Yarınki Pro 

27 Birinclteşrin 

iSTANBUL 

Ötle Neşriyatı: 
12,30: Plakla Türk mu 

dls, 13,05: Plll.kla hafit m. 
11t plflk neşriyatı. 

Akpm Neşriyatı: 

18.30: Çay saati, dans ır 
nolot, Hazım tarafından. 2 

arkadaşlan tarafından 

halk şarkıları. 20.30: Tür 

PlWa sololar. 21.30: o 
jans ve borsa havadisleri. 

r • ,_ 

; 



Dikilmesi 
kolay 
Bir rop . 
Yünlü kumaştan yapılmış bir el?ı· 

se. Kumaş menekJje renginden olabı -ı 
ıeceği gibi başka 
renklerden de o
labilir. Yakası 
hem kapalı, hem 
de açık tutulabi
lir.. Her iki şe -
kilde de güzel 
görünür. Cepler , 
kol kapakları, ya
ka ve sentörde 

Jtj iki sıra beyaz bi
~ ye vardır. Gen) 
' - kızlar ve genç ba

Ellerin güzelliği 
nasıl 

temin edilir. 

Büyük sinema anketimiz 

Doktor ve Sinema 
* Şükrü Hazım: " Bazı filmlerin genç dima~larda fena tesirler 

uyandırdığı mütaleasını pek te izam etmemelidir. Bazı çocuk
lar daha doğuıtan hastadırlar, emniyet dosyalanm tetkik edenler 
bunu görürler, bunları melAkeler arasında yetiştirseniı. gene ı 

~eytan olurlar ,, diyor 

Toplayan : Osman Tuflrul 
Sinir Mütehassıaı Doktor Şührü malıdır. Sonra, perdeye yakın oim:ı'l-

Haz.ım Tiner'in cevabı : lann gözleri çabuk yorulur ... Çul, ı..;c-
- Sinemanın bugünkü içtimai ha - niş bır riiyet sahası içinde, gergin bir 

yatımız üzerindeki tesirleı'ini nasıl gö- sinide vak'aları takibe -salışan ı,i.n 1.1e 
rüyorsunuz?.. cihazının ve binnetice onu idare L'dl'"l 

- Sinemanın bugünkü içtimai haya- dimağın yoı ulmasından anlaşılml\ ı -

tımıza tesirini tetkik ederken onun yal- cak bir cihet yoktur ... 
ruz fena cihetlerini görmek hüknıüncte - Bazı flımlerin genç dima!41.ı c a 
bitaraf olmamaktır denilebilir ... Si - hırsızlık, canilik gibi menfi h isler ,1 .n
nemnnın bedii zcv'k, görgü ve bilgiyi kişafına yardımı varımdır? ... 
arttırmak ve saire gibi unutulmaması - Bazı filmlerin genç <limngl H d<L 
icabeden h izmetleri de vardır. Yalnız antisosyal arzular uyandırdığı mı.t ı · 

şurası mühimdir ki, sinema amillerinin !easını pek de izam etmemelidir. Hır 
ticari düşünce ile seyircilerin sadece kısım çocuklar daha doğuşlarınd.ı i· 
tenasüli meylini istismar ve antisosyal nirli, ncvropat.he'dır. Bunlar cernı· eı, 
zevkleri telkin etmesine meydan veı- için daima birer üzüntü ve tel'~·.\ırı 
m emelidir. Esasen bunun için ber men balandır... Mahkeme, polili \ c 
memlekette tedbirler alınmış, kayıd - Emniyet teşkilatı dosyelerini tet . !.: e
lar da konmuştur. demler, bunu açıkça görürler ... N'.;Vl'O-

- Umumi ahlak üzerinde sinema - palhe gençleri melaikeler arasınrl,ı 'r
nın mü.~t veya menfi tesirleri nedir? tiştirseniz sonunda gene şeytan olur

- Umumi ahlak üzerine tesiri de lar, gene cıbilliyetlerini göstcrirl1.c' 

yanlara çok iyi 
giden bir model -
dir . Ev içinde gi
yileceği gibi bu 
mevsimde so -
kakta da giyile -
bilir. Manto al
tında da güzel 
durur. Bu robu 
terzinize diktire -
bileceğiniz gibi 
kendiniz de biraz 
gayretle dikebilir 
siniz. Güzel oldu-

Elleri çok güzel olan sinema yıldızı 
Marsha Hunt ellerinin güzelliğini ne 
suretle temin ettiğini bir gazeteciye 
anlatmıştır. Güzel elli yıldız diyor ki: 

Hiç bir rnanıAör bi msanın tırnağını, 
kendinin düzeltece~ kadar iyi düzel-

ayru zaviyeden tetkik olunabilir... Medeni ve münc\•ver bir cemı~ C't n 
- Bilhassa genç kızlar ve kadınla _ vazifesi, ruhi tereddi funillerine ka ışı 

nmız üzerinde sinemanın tesirleri ne- tedbirler almak olmalıdır ... Bugün bu
dir?.. nunla uğraşan ve cEugcnique» d0ııı en. temez. 

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

ğu kadar dikilmesi de basittir. - Ellerimi mi soruyorsunuz. Söyli
yeyiın .. Her gün ellerimi bir sut mah
lulünde yıkarım. Bundan s~nr~ tır -
nakların olduğu yerlere haiıf bır ma: 
saj yaparım. Tırnağın güzel gö:ünmesı 
için biraz uzun bırakılması lazımdır. 
Tırnak uçları tırnağın dibile müt~n~
zır olacak bir şekilde düzeltilmehdır. 

Yakada yeşil 
Yapraklar 

Oi.laya gelince: Gündüzleri daima 
,şeffaf ve açık renk cilBları tercih ede
rim. Koyu renkte boyalar tırnakları 
güzel göstermekten ziyade çi.rkinleş-

tirir. 
Tırnak altlarını beyaz kalemle be ~ 

yazlatırım. Akşamları gene şeffaf, 'fa
kat biı:az daha canlı bir renkte boya -
rım. 

Fakat daima tırnaklarımı boyama • 
dan evvel sert bir fırçayla fırçalamayı 

ihmal etmem. 
.Sokakta kış ve yaz eldiven giyerim, 

.Rop yeşil ırumaştandır. Yaka ayni 

kumaştan yapraklardır. Bu tarz yaka

~ar robu çok güzel gösterir. 

el soğuklan olduğu kadar sıcaktan da 

müteessir olur ve güzelliğini kaybe -

der. . 1 .. Ben tırnaklarımı kendim düze tırım. 
Bütün kadınlara t avsiyem de b~dur. 
Tırnaklarım kendileri düzeltsınler. 

• 
ince bir manto 

«••••••l•l•••••••••••••••Hı••••ı••ıl•••••••••••••••••l•ll•••••• 

Sade ve koyu renkli b ir rop üzeri-
ne mevsimin ı 

nisbeten sıcak 
günlerinde gi -

y ilebilccek 
ince bir manto. 
Puvanlı marrı

kenden yapılmış

tır. Bunu empri -
me ipekli. kumaş
lardan da yapa -
bilirsiniz. Kollar 

4 dirseklerle bilek 
arasında kalacak 

uzunlukta
dırlar. Kol ağız
ları geniştir. Her 
iki önde yakad~n 
eteklere kadar 
inen on santim 
genişliğinde bir 
parça v a r d ı r • 
J\Iantodaki ku -
maşın puvanla -

Bir ev elbisesi 

Taftadan yapılmış 
sokak elbisesi 

- Bence asıl mühim nokta .binema -
nın gençler üzerinde yaptığı tesırde 
toplanır ... Genç bir dimağ henüz tel
kine müsaid, öğrenmeye ve anlamaya 
adeta susamış, bakir bir zemindir ... 
Onları yanlış bir yola sürüklemesı va
rid değildir denemez. Binaena1eyll, 
gençler için filmler üzerinde hatta bi
raz da titiz bir itina ile durmak ye -
rinde bir hareket olur. Maaınafih, bu
rada da korkumuzu büyüterek sinemit
yı bir umacı mahiyetinde göstermeyi 
doğru bulmuyorum ... Tabiatta en ha
kim kanun, cinsiyettir diyor FREUD. .. 
Bunu her gi.inkü hayatımızın sayısıl ve 
sonsuz misalleri ile anlamak kabildir. 

~ S in emada hu tesir v:u-sa roınnnda , ti -
yatrodn, ve ha tta, ne bileyin, şu muhıti 
nesimidc biJe yok mu? ... 

Buna karşı tedbir, sinemayı yıkmak 

bir ilim var ... 
- Memlekette sırf çocuklara rn.ıh -

sus :;;incmalar açılması, bunların prog· 
raını, bu hususta hükumete dü"en ,·a-.,. 
:rJfcler hakkında fikirleriniz? .. 

- Memlekette sırf çocuklara mah ııs 
sinemalar kurmak, hatta mektep'r ı de 
tedrisat le\'azımı içine sinemayı bıı \ d

sıta gibi almıya çalışmak lazımd.r .. 
Hele bazı dersler için bunun daha n ı'a 
taammüm etmemiş olması esefle ~cı -

dedilecek bir noksandır. Gözü ile 1-{ci -
ren, gördiiğünii verilen izahatla el 1ırn. 
kolay anlıyan talebe. daha iyi ye1 

-

şir ...... Tabiatın bir büyük kanunu ıi.ı. 
sa'yı eka1dir ... 

- Sinemaya gL>cL' mi git.meli, gıin -
dilz mii?. 

Taftadan yapılmıştır. Fevkalade şık
tır. Bu sonbaharın en güzel modeli ad

dedilebilir. 

dei!il. içtimai müeyyideleri takviye, cli
maği ve medeni seviyeyi yükseltmek
tir ... İlim. itidalden ayrılmamayı tas
vib eder ... 

- Sinemanın gözler \'e dimağ üze
rinde muzır tesiı'1eri var mıdır? .. 

- Gece \ C' gündiiz meselesin cin ıld 

nokta bence ehcmm ~ lidir. Bı ı 

gündüz gidenler güneş vusınd ın ve 
çalışma zamnnından feda ederler İ· 
kincisi, aydınlıktan birden kaı .ııılıı,a 
geçmek havassimizdeki mu\'azenc\ ı Hıı:r 
bir ~ekilde sarsar \'e sınıı leri y~ 
Viicud yeni muhite, biı c ı deği~ •1 \ e
ni şcrfıite kendisini uydu mak iç n c·a 
hşmak \'e yorulmak mecburjyı..:lıııde 
kalır ... Manto modeli 

- Sinemanın yalnız gözler ve dimağ 
iizcrine değil. bütün sıhhat üzerine tc-

Kalınca bir kumaştan yapılmak ~ar - siri vardır ... Kapalı bir yude saatlerce - Sıhhate zarar vermemek U/('re1 

tile bu manto sonbaharda olduğu gibi fona bir havayı tendfiis ctınt•k, bir çok filmler ne kadar slirmeli " 
bütün kışın da insanları bir yere doldurarak onları sı- - Şiındıki ~artlar clalrlindc ~.nuna 

her gün giymek kı temasa getirmek muhakkak ki sıh- binaları a gayri sıhhidir.. Burada kal· 
için işinize yan - hi değildir ... Sinema. binalarında ya - mak bir fedakarlıktır... Binaen~ 'c-\ h 
yabilir. Pratik ol- pılması elzem \C zaruri olan cihet hıf- ne kadar kısa olursa o kadar iyi ... B "1· 

duğu kadar şık - zıssıhha tedbirlerine kuvvet vermek ol- ce bir buçuk saatten fa7l ısı fazlar! r. . 

tır da. Yaka ka - -= palı, yuvar1ak v~ t Şamdan ge;en eserler müzede Bogaziçinde yeni p ~ ve eg:enct 
ufak. Göğüs ikı f \ t 'f d' . ueı· ler ı' hazır Or sıra düğme iie asm e l l)Or ,, 
ilikleniyor. Kol - Umumi savaşta Şamda Kubbctül- Şirketi Hayriye, B !çının k<1la 
lar düz. Belde hazineden celbedilen :m sandık evra-ı balıklaı;;mnsını temin iç bir ınüdd<"t 
kendi kumaşın - kın Tiirk İslam eserleri mi.izesinde tet- 1 evvel başladığı çalışma! na de' nın 
dan bir sentör. kik ve tasnifine başlanmıştır. lstanbu l etmektedir. 
Ve düğmelerin Miizeleri Miidürü A ziz Ügan 'ın riya-
renginde metal setinde çnlışan hey'etin bu evrak üze-
bir toka var. Mantonun ya- r inde yaptığı tetkik ve tasnif bitmiş-
kasında kürk bu- t ir. Sandıkların kısmı azamından çı-
lunmamasını kış kan evrakm hemen kaffesinin Kufi 
için bir eksiklik yazı ile yazılmış dağınık kur'an sayfa-
a d det meme- lan olduğu göriilmüştür. 
lisiı 1z. Son mo - Bu eserlere, eskilikleri, de.ri iizedne 
dellerde kürke yazılmıs Ye hicretin ilk de"-irlerine ait 

. pek az tesadüf : · olması dolayısile büyiik bir kıymet ve-

Şirket Boğazda bazı 

ri tesis tasavvurundad 

sonrn Boğazda bir pi; j 

dan, plaj ihtiyacını du, 
celbiçin miinasip bir ) 

dır. Bu arada Paşab 
denilen yeri gözden 
A} rıcn yeni şekilde b · 
mnsı da mevzuubahso 

dilmektedir. Bır rilmektedir. 
}<aç yıl evvel 1 d 
kiirksiiz manto - Kaz d. talya akı 
ya tesadüf edil- On: vars ttr· e dil i mt:hanları tstaııbuıda çalışan , 
mezken son za- Yabnncı diller mektebine bu sene y(ln harbine iştirak et 
manlardn kiırklü son sınıf talebeleri devamdan istismı riınize d<inı:'n ftalyaıı 

lence } r>rle

tıııkunıd \il 

unmadığın· 

arı Boğaza 

aranm.ıktn· 

n Kumluk 
rilmektedir. 

1yom V<lpıl-
tndır. • 

~rasıın 

hbeş ltal
sonr.1 şe-h

in Tcpcbcı-
İr mcl'dsiın 

rının içeriye gi
yilen rop rengin
de olmasına dik -
kat etmelidir. 

Mantonun önü a
çrldır. Yalnız. 

mantonun eşi ku
maştan yapılmış 
olan sentÖ!' bir 
düğme ile ilişti -

rilrniştir. Yaka .a çiçek vardır. 

Her gün giyeceğiniz pratik bir elbi

se veraman renginde yünlüdendiı'. Ya .. 
kanın biçimi bildiğimiz yuvarlak ya -
kalaroan farklı ve daha t{Üzeldir. Duı{
meler yUnlünün renginde, hafif çc 
bombedir. Eteğin tam önünde der:n 
bir plikaşe var. Kol ağızları ve yakn be 

yaz ipekli pikedendir. 

mantoların azaldı edilmişlerdir. Hukuk Fakiiltcsinde talı· ~andaki .Kaza D'italia 
o-1 görülmiıııti.ir. ı d Fı •• sil miiddetinin dört seneye çıkarılma- )BJ>nıış ar ır. 
Kürk kadının yuz .. . . . . ·· ırg·ini .,aklı _ ' sı uze.rıne bırıncı sınıf talebesi ıçın -- · · · · • · · · • · - · · 
guze ı 1 r:: • • 'd . ı . . 'h •. h .. ı 11· d ~ 'ld' van bir şeydi. ,) teşrınısanı e yem mr ımtı nn ya· gı enuz ue ı egı ı 
Kürsüz yakalı pıla<'aktu. Birinci sımfda f 
mantolarda kadın l Birinci $11\lfta diğer fakiilte ders- geçtiği halde dil d 
g?zelliği daha fazla tebaı uz etmekte- lcrile .berab~r ~c:bancı .d'.'ler~en ~e tn-ı kalmış ve· ikmalde 
dır. lebenın bu ımtılıani:.l gırıp gıremıyece· ı mamıi tnlebe m evcli 

•• 1 •••• ,..., 

n ik ıale 
fok ola-

.. ıır . 



10 Sayfa 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Biri kaybedersen paran heba olma
mıştır. Hem yüzlerce vatandatımızı zengin etmif hem de yurdunun 
göklerine bir kaç filo katmıt olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de 
senin olmıyacağını kim iddia edebilir. --

1 Emlik ve Eytam BanA:a ı ili ,,ları 

Taksitle satılık 
Apartıman 

1 

Eau No.ıi Mevkii ve nev'i Depozito : Lira 

16 Beyoğlu'nda Firuz ağada Sormagir Mahalle. 1900 
:sinde Değirmen Çıkmazı Sokağında eski 3 ye-
ni 21,33 Soğancı Oğlu Sokağında eski 14 ye· 
ni 12, 14 No.lı bir bodrum kab ve dört daire-

yi muhtevi Aparbman (timdi Cihangir Cad -
desi No. 31) 

Tafsilab yukarda yazılı Apartıman bedelinin birinci talaiti ~in ve ge
ri kalan üç taksidi % 9l faize tabi olmak üzere üç senede ve üç müsavi 
kısımda ve fU suretle tamamı dört müsavi taksitte ödenmek prtile açık ar-

tJl!'Dlaya konulmu,tur. ihale 6 Tetrinisini 1936 tarihine müsadif Cuma gü
nü saat 1 O da Şubemizde yapdacalwr. isteklilerin tayin olun.an gün ve sa-
atte Şubemize gelmeleri. (419) 

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

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Muamelat ve hesaplann tefriti bitirilmif olan İstanbul Teniler. Kumaf

cılar ve Elbiseciler cemiyeti hakkındaki raporun heyeti umumiye önünde 

okunarak alınan neticelel'e göre suçlu vaziyetinde olduklan görülen idare 
Heyeti hakkında bir karar alınacağı cihetle cemiyet azalannın 27 1 inci 
Teşrin 1936 salı günü saat on üçte Beyoğlunda istiklal caddesinde Nuruzi
ya sokağındaki Cumhuriy~t Halk Partisi Beyoğlu ilçe merkezindeki temsil 

salonunda yapılacak umumi içtimaa her halde ittirikleri lüzumu bildiri • 
lir. (2462) 

SON POSTA 

1 Yeni Neşriyat 

' Lokman hekim 
Tanınmı§ dablllye mütehassıslarımızdan 

Doktor Hafız Cemal cLok.maıı Hekimo is
mindeki mecmuasının dördüncü nüshnı:ını 

da çıka.rmap muvaffak olnuıştur. 
Üzerinde durmak zanıretlnd.e olduğumuz 

ve o nlsbette de ihmal ettiğimiz .sağlık me
selelerini, Um1 istılAhlardıın tecrit ederek • 
halkın dillle anlatmak memleketimiz için 
~k lizım bir iş iken bu i§in buaüne kad:ır 
doinı dürüst yapıimamı2 olması bilyfık bir 
ek.s1kllkti. Doktor Hatıs Ccmııl neşrettiği 

mecmua.sile bu gedlğl doldurmak yolunda 
çot mühim bir hatve atmıştır. 

Doktor, mecmuasında okuyuct!bınım ilen! 

nasihatler Termekte n her §eyin sebepler:!ni 

uzun uzun teşrih etmekten ziya.de, halkın 

düşünmeden anlayacalı oekllde yazılar bu
lundurmaktadır. 

Hafız Cemal şchrlmlzin tanını:nı.ş doktor~ 

!arının da yazı yardnnlannı teırJn etmiş ft 
her mesele hakkında salAhiyettar kimsele
rin lmzalarile makaleler neşretmeğe muvaf
fak olmuştur. 

Nevi fahsma münhasır bir me<'mtın neş
rederek kitle aaiflığına demokratca hizmet 
eden doktorun uzun senelerdenbert tıb fıle

minde temin ettiği tecrübelerle neşr'.yat sa
hasında da büyuk hlmıctler ifa edeceğini 
kuvvetle tahmin ederiz. 

Tarih: Dördüncü Sınıf - Türk Tarih Ku

rumu tarafından yazılmış olan tarih kitap
ları esas tutularak ilk okulların dördüncü 
sınıfları için Kültür Bakanlığınca yazdn-ıl

mış olan ilk okul dördüncü sınıf tarıhl, çok 
nefis bir kap:ık, kıymetli muhteviyat il" İs
tanbul Devlet Basım Evi tarafından bnsll

mış ve satışa arzedllmlştir. Yukarıya l!:ny

dettlğlmlz vasıflar bu eserin de, beşinci sı
nıf 1.arihl gibi büyük btr itina. ve dikkatle 
meydana getlrlldlğlnde şüphe bırakmıyor. 

Kitap, İzmit kfığıt fabrikasının Jllptığı Tiirk 
kA.ğıdı üzerine basılmıştır. Kapa~ı. r.mvi ze
min uzerine blr mücessem dünya ve bu duıı

yayn elinde meş'nlesile en üstünde nur ve 
ziya ulaştıran kırmızı renkle basılmış bir 

süvarivl göstermektedir. 

GÜNDÜZ - Bu fikir mecmuasının 7 ncl 
sayısı çıkmıştır. Bu sayıdn Sadri Etem, İb
rahim Hoyl, Cemil Sena, Ali Kft.mil, Şerif 

Hulüs!nln makal:?lerl, Ahmet Kudsi, Ahmet 

Muhib, Cahid Sıdkı, Salih Zeki ve İsmail 
Hakkının şllrlerl, Cevdet Kudretin piyesi., 

karikatürler vesaire vardır. 

ÜÇAYAK - Elliziz Hnlkevl neşriyaunın 
3 üncü say1sı olan bu kltab Sadi Oünel tara
fından yazılmış ve satışa çıkarılmıştır • 

AI...TAN - Elfızlz Halkevi tarafından 
çıkarılan bu aylık mecmuanın 18 inci sayısı 

intişar etmiştir. 

HAVACILIK ve SPOR - Türk Hava 
Kurumu tarafından çıkarılıı.n bu Havacılık 
ve Spor mecmuasının 177 ncl sayısı çıkmış

tır. 

VARLIK - 79 uncu sayısı Yaşar Nabi, Beh

çet Kemal, Cemil Sena. Nurettin Şazi, Vııs
tl Mahir, Fuat Ömer, Baki Suha, Reşat Ce
mal'in makale ve hlkfıyelerlle, Krişnald Şrld
haranl ve Henry B!dou'dnn tercümelerle çık

mıştır. 

UROLOJİ KLİNİÖİ-Tnnınmış doktor. o

peratör ve profesörlerimiz tarafından lkl ay

da bir çıkarılan bu tıbbi mecmuanın 3 üncü 
clld 3 üncü sayısı intişar etmiştir. 

Yugoslavya NoUarı, lsm1 altında Kurun 
başmuharriri Asım Us, Yugoslavy.ııya yaptı
ğı seyahatin intibalarını küçük bir kltapcık 

içinde toplamıştır: 
İstlfadcll bir eserdir. Okunması fay~ ve-

rtr. 

Konya - Konya Halkevi tarafından bu 
_____ , ___________ adla nylık blr mecmua neşrine başlnnmış -

çare •••••• 

17 liraya kiralık müstakil ev 
Nişan l ınd:ı. Teş\lklyc cnmll arkasında 

Çlnar sokağında 31 numaralı bir antre, iki 
sofu, bc.;o oda lumıdar, bol güneşli, geniş 

manzar lı, b:ı.hçell, suyu, elektrt tl olan ve 
müstakil bir ev 17 lirnya kiralıktır. Oormek 
ve goril mek isteyenler bitişiğinde D..ıy Ah

'Uet En e mJr:ıcant olunması. 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
Gazetenin esas yazısile bir •Ü· 

tunun iki Atın bir (santim) 

sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir aantim ilin 
fiatı ıunlardır: 

Sahife ı - 400 kurut 

• t - %50 • 
• a - 200 • 
• • - 100 • 

Diğer yerler : 60 • 
Son r;a.hlfe : - st • 

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

4- ince ve kalın yazılar tutacakla· 
n yere ııöre aantimle ölçülür. 

tır. Mecmun 64 sayfadır. İçinde Pnpye kuşe 
lızerine basılmış ş resim vardır. Bu nüsh:ı.da 

mecmuanın nlçln neşredlldlği izah edilmek

tedir. 
Mecmuada Konya tarilılne ald Rerid o -

Cuzun tetkikleri şiiyfmı dikkattir. Bundan 

1 
başka dll tetkikleri, Konyada mimariye alt 

tetkikler vardır. 

Ülkü - Ülkü mecmuasının 4.4 üncü sayısı 
çıktı. Dil bayramı münasebetlle İsmaU Müş
tak Mayakon cıDayandığımız F..sasıo adlı yazı
sında Türk Dll ve Kültür inkılfı.bının mana -
sını ve esaslannı izah ediyor. Mecmuada 
bundan başka Oüneş-Dll teorisine ald yıw
lar, Frangın sukutuna ald bir tahlil ve tıbbi 
tetkikler, ve daha bir çok istifadeli yazılar 

mevcuttur. . ........... _,. ..... ········-... ··········---·········· 
Doktor ~ 

lbrahim Zati Öget 1 
Belediye knrı-;ısmda, Piyerloti 1 
caddesinde 21 numarada bergQn 
öğleden sonra ha.stalurını kabul 

~----~ eder· - ._ ..1 

Birincitetrin ~ 

1 
• -
inhisarlar u. Müdürlüğünden: -1000 Kilo 40 hk çm 

1500 (( 45 (( (( 

3300 (( 50 « (( 

2600 (( 60 (( « 
4600 « 70 « « 

L - Yukarıda miktan ;e· eb'adı yazılı 13000 Kilo çivi nümune ve~ 
namesi mucibince pazarlıkla sabn alınacaktır. 

il. - Pazarlık 11/11 1936 Tarihine raatbyan Çarpmba ıünü ... t tS 
de Kabatllfta Levazım ve Müba1aat Şubesindeki almı komisyonunda 1" 
lacaktır. 

m. - Şartnameler peruız olarak her gÜn SÖZÜ geçen fUbeden alınalJİ • 
lir. 

iV. - lateldilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,S .. ' 
venme paralariyle birlikte ismi geçen Komisyona gelmeleri .._. ' 
dır. (2509) 

.. .. 
1 - 8/X/936 tarihinde iıtekliai çıkmadığından dolayı ihaleıi J'_~ 

pılamamıt olan T opt&fl depoau arkasındaki sahada yaptınlaoP 
3430, 13 lira ketif bedelli 3 ambarın i111a11 yeniden pazarlık ı~ 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 27 /X/936 tarihine rastlayan Salı günü saat tS dl 
Kabata§ta levazım ve mübayaat §ubesindeki Ahm komisyonunda 1' 
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 257,25 liradır. 
4 - Şartnameler her gün inhisarlar İnıaat Şubesinden paraıız ,lr 

nabilir. «2087» 

.. * 
3300 Kilo üstüpü ıaat 13 de 
500 » arap sabunu >> 14 » 

2000 » ıoda » 15 » 
5000 » mühür kurıunu » 16 n 

1 - . Yukarıda cins ve miktarı yazılı (4) kalem malzeme nüınıdl' 
ve §artnamesi mucibince pazarlık la satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 4/Xl/1936 tarihi ne raıtlıyan Çar§amba günü yulı' 
nda hizalannda gösterilen saatler de Kabata§ta Levazım ve MübaY.,S 
ıubeaindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - isteklilerin nümune ve ta rtnamelerini görmek üzere her ı" 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme para.il' 

birlikte ismi ıeçen komisyona gelmeleri lazımdır. (2274) 
---··~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~ 

Kocaeli icra memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek gay n menkUliin ne olduğu: Bir bab ba.,.; 

bahçe ve ahşab bir bab mafaza. 

Gayri menk.alü.n bulundufu mevki, mahallesi sokafı, numarası: İzmit bael fi' 
' :mn mahalle i ve Ankara caddesi llapish.:ıne karştsında. 

Taktir olunan kıymet: Bir bab hane ma bahçe (4720) Ura, bir ahpb mağasa <il' 
liradır. 

Arhrmanın yapılacağı yer, ıün, saat: Kocaeli icra dairesinde !5/111836 

müsadif çarşamba riinü saa& 14 de ihale edllecektlr. 

1 - işbu pyrl menkulüıı arttırma ıp.rtruuaesl !5/111931 tarlhhıden l~ 
93' 1'59-997-1150 nmnara ile Kocaeli icra dairesinin IDJl&Y)'en numarada 'tJlll'I" 
sin görebilmesi için açıktır. İlinda yuılı olaulardaa fasla ma1iım•t a1JDak ~ 
ıenıer, ~ prtname;re n 93111059-997-1150 dosya nmnarasile memuriye 

müracaat etmelidir. t 
% - Arttırmaya iJU,rik (Çin yukarda yuzıh kıymetin % 7 1/ 2 nlsbetJnde pey nY• ~ 

li bir banl:anm teminat mektubu ttvd.i edilecektir. (1!4) 

S - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahlpl~ 
pyri menkul üzerin.aeki bakJ:ırmı husaslle fm n masrafa dair olaJı id~ 
ll}bu ilin tarihinden lb"baren ,.-irml sün içinde evrakı müsbitelerlle birlikte IJI"' 
muriyetimize bildirmeleri icabeder~ Aksi halde hakları tapu sicillle sabit 0 

dıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

" 4 - Gösterilen ciinde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnameslnl okutnllf , 

liizumlu maliunat almq ve ltıınlan tamamen kabul etmiş ad ve itibar ol' 
n~a~ , 

5 - Tayin edilen zamaada rayri menkul üç defa balnldıktan sonra en çok ~ 
na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen lu.ymctin yüzde yetoıi~ ,i' 
bulmaz nya satış isteyenin alacağına rüchanı olan diler ıılacaklılar bul~ 
bedel bunların o gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecrJl ~ 

fazlaya çıkmazsa en ~k arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere nrtt~-' 
beş gün daha temdit n on beşinci perşembe günü aynı saatte yapııacall ,,r 
tırmada, bedeli satış isteyenin al:ıcafına rücham olan dlfer alacaklılarııı 0 ı' 
ri menkul ile temin edilmiş alacakbrı mecmuundan fazlaya çıkmak ş:ırıoe, ,-· 
çok arttıranıı ihale edilir- Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılanıas ~ 
tış talebi düşer. .. ı(l'" 

ı _ Gayri menkıal kendisine lhalc olunan kimse derhal Teya Terilen mublet ~lP' 
parayı vermezse ihale kararı fe<>h olı&narak kendi inden encl en yüksek tt fi' 

balunan kimse arzetmit oldulu bedelle aımata razı olursa ona. razı oıaı-:,, 
ya bulunmaZ§ hemen on beş gün müddetle artt.ırnıaya çıkarılıb 'eli çoi' ,ı' 
rana ihale edilir. iki ihale arasmd:ıkl fark ve geçen ıciinler için yüzde befi':r1 • 
sab olunacak faiz ve dlfer zararlar ayrıca hükme hacet Ulmak.swn ~ 
yetimlzce alıcıdan tahsil olunur- l\ladde Ul3) J}IJ 

Yakarda ıösterDen ZS/11/ 936 ı.arihinde Kocaeli icra meınurlafu oda mda lf.,. 
ve g&,,terilen arttuma fa11namesi daire:.inde aa&ılacaiı llia olunur.. _____/ 

' İzmir· Vilayeti Daimi Encümeninde~; 
ı H 

. b d . .. . . lik jbll • darei ususıye mer ut evaır ve mueuesatı resmıyenın aene •. detl r 
cı olan502500 kilo kok kömürünün mübayaUı 15/10/936 gün~ l.ı' • 
tibaren bir ay içinde pazarlık suretile eksiltmeye çıkarılmıttır. Talip Vo idi' 
ların teraiti öğrenmek üzere her gün M. Hususiye Müdüriyeti ar oP • 
Kalemine ve eksiltmeye iftirik edeceklerin de Encümeni Vilayetin St~ 
landığı her Pazartesi ve Perşembe günleri saat 1 O da depozito veya zSl&) 

ınektubu ile Viliyet Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. « 
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26 Birincite.şrin 

.Almanya ile İtalya 
arasın da kat'i 

bir ittifak yapılamadı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) mada ve Berlinde devam edeceğiz.> 

birine beyanatta bulunan Kont Ciano Rcsmt tebliğ 
şunları söylemiştir : Münib, 25 (A.A.) - İtalya Dış işle-

cSon günler zarfında Berchtesgaden ri Bakanı Kont Cianonun Almanyada 
de Führer ile ve 13erlinde Baron Fon yaptığı siyasi mülakatlar neticesınde 
Neurat ile umumi siyasi vaziyet hak- aşağıdaki resmi tebliğ neşredilıniştır: 
kında derin fikir teatisinde bulundum. İtalya Dış işleri Bakanı Kont Ciano 
Bu fikir teatisi umumi ve yapıcı bir nun Almanya Führer ve Başvekilim zi 
sulhün idamesine doğru iki hükumetin yareti ve Alman siyaseti zimamdarları 
müşterek gayretlerini birlikte tevcıh ile olan mülakatları esnasında en ehem 
etmek niyetini daha ziyade tebarüz et- miyetii hali hazır siyasi, ekonomik ve 
tirmiştir. Memleketlerimizin bu müşte- sosyal meseleleri ve hassaten iki mem
rek ni) eti yalnız menfaat birliği üzeri- leketi doğrudan doğruya alakadar eden 
ne değıl, fakat ayni zamanda İtalya ve meseleler tetkik edilmiştir. Büyük bir 
Almanyanın Avrupa medeniyeti mües- samimiyet havası içinde cereyan eden 
seseleı nı müdafaa vazifesini Üzerleri- konuşmalarda, sulh ve yapıcılık umumi 
'ne alınış olması keyfiyctınc dayanmak- eseri lehinde birlikte hareketi inkişaf 
tadır. Lokarno munhede nin tadiliui ettirmek hususunda iki hükfunet ara -
istihdaf eden bugünkü müzakereleri, sında görüş mütabakati bulunduğu mü 
:şte bu çerçeve dahilinde tetkık ettik. tekabil bir memnuniyetle müşahede o
Baron Fon Neuratla beraber Mılletler lunmuştur. İki hükCımet, bu hedeflere 
Cemiyeti meselesinin birçok noktaları- varmak için münasebet halinde bulun
nı da yeni bir tetkikten geçirdik. Hü- mağa karar verinışlerdir. 
kfunetlerimiz mazide olduğu gibi çok itnlyan gazeteleri memnun 
dostane surette teşriki mesaide devam 'Roma, 25 - Almanyanın Habeşistan 
edeceklerclir. üzerindeki İtalyan hakimiyetini tanı -

Tuna havzasına gelince, şurasını si- mış olması keyfiyeti, İtalyan gazetele
ze temin edebilirim ki vaziyetin, Ro- ri tarafından büyük bir memnuniyetle 
ma protokollan ve 11 Temmuz tarihli kaydedilmektedir. 
Almanya - Avusturya anlaşması zavi- Almanya, İtalyan imparatorluğunu 
yesinden yaptığımız tetkiki memleket- nasıl bir zihniyet ile tanımış ise, İtalya 
!erimizin politikasından Avusturya le- da Almanyanın müstemleke istekleri -
hine elde edilmiş müsbet ve pratik a- nin haklılığını ayni zihniyetle tanımak 
vantajları büyük bir memnuniyet ile tadır. 
müşahede etmemize sebep olmuştur. Kont Ciano Romaya döndü 
Hükfunetlerimiz, Tuna havzası mesele- Roma, 25 (A.A.) - Dış itleri Baka-
lerini dostane bir teşriki mesai zihn"ye- nı Kon Ciano refakatinde Almanyanın 
tiyle halle çalışacaklardır. Roma büyük elçisi olduğu halde bu -

İspanya nıesclcsi gün saat l 1 de kendi tayyaresi ile Ro-
Ayni zamanda İspanyadaki \'aziyeti maya dönmüştür. 

de tetkik ettik. General Frankonun mil İngiltere ve Fransanın vaziyeti 
li hükumetinin, sükı1n ve nizamı tesise Londra, 25 (A.A.) - Dün k -
ınuvaffak olduğu bil) iık parça arazide şamki gazeteler, Almanyanın Habe
İ~panyot millet" nin kat'i azmi ile tak- şist an üzerindeki ltalyan h!kimiyetini 
\rıye edilmiş bulunduğunu tanımak hu- tanıması keyfiyetine bilhassa ehem· 
susunda mutabık kaldık. · F k · l 1 · • 

D
. ~ mı yet at etme tcıdir er. ngıliz gazete-
ıger taraftan Fuhrer, Baron Fon 1 • b · d d h h h · b" · 

Neurat ve ben Avrupanın sosyal bün- erı u 1!. e a. 
8 

er angı 1~ vazıyet 
Yes

. · hd" d t hl'k l karşısı•·ı almış degıllerdır. Star gazetcsı bu me-
ını te ıt e en e ı ·e er • - .. .. 

da A d · etınin mukaddes sele hakkında şunları eoyluyor : 
vrupa me em) 1 ·ı· F h""k-"I. ı · · mirasını bilhassa aile ,.e \atan mti.es- « ngı ız ve ransız u umet ermın 

seselen~i esas halınde alıkoyarak mü- yakında bu meselede müşterek bir hat
dafaa etmek hususundaki sarsılmaz ka tı hareket ittihaz etmeleri ihtimali var
rarıınızı yeniden tkrarladık. Bu zihni- dır. Bununla beraber fngiltere ve Fran
Yet iledir ki Baron Neurat ile birlikte sa Habeşistandaki elçiliklerini baş kon 
Alınanya ve İtalya arasında kültür~l solosluklara tahvil etmek niyetinde
ın ·· un~sebetleri fazlalaştımıağa karar dirler. Bu, İtalyanın Beşler konferan-

h
verdik. Romaya avdetimi müteakıp der sına iştirakini temin için verilmiş bir 
al iki memleket arasında bir kültürel . 1 k A ·ı M · ınüb d 

1 
. . . .. ıvaz o aca ·tır. vusturya ı e acarıs-

a e e anlaşması ımzası ıçın muza- . k k d ı kereler b 
1 

- tnn ıse pe ya ın a A manyanın ese-
e aş ıyacagız. . . k" 1. ki d" 
İtalyan İmparatorluğu rını ta ıp ey ıyece _e_r_ır_. __ _ 

. Dün ilan edildiği gibi Führer Habe-
şıstandaki İtalyan İmparatorluğunu ta- ' ' Sancak 
nınıağa karar vermiştir. Bu karardan 
ne derece memnuniyetle haberdar ol- ~·· kl • • h kk ınuş bulunduğumu söylemeğe bıle ha- .1 ur erznzn a l 
cet yoktur. Bu münasebetle aynı za- 11 JI h· ./ d 
nıanda Habeşistıındaki İtalyan - Alman LVl a 'J UZ Ur 11 
ekonomik münasebetlerinin tarzını cia (Baştnraf1 1 inci snyfada) 
tanzim ettik. Mevcut muhtelif mese- Diğer taraftan Şamdan bildirildiği-
leler her iki memleket için şayanı mem 
nuniyet bir hal suretine iktiran edecek- ne göre teksir edilmekte olan Fran-
ttr. Bütün bu noktalar, müliikatlarımı- men neşredileceği henüz belli değildir. 
~n sonunda yapılan bir protokol üze _ sa - Suriye muahedesinin ne gün re -
r:inde tesbit olunmuştur. Şamda şimdi bütün faaliyet intiha-

Iki hüklımet arasında daimi ve sa- bat etrafında cereyan etmekted ir. Şam
ınirnt bir rabıta devam ettireceğiz ve daki müslüman müntehiplerin adedi 
Avrupada yapıcı bir sulh eseri karşı- 58 bin olarak tesbit edilmiştir. 
sındaki teşriki mesaimize, son günler- Şam müslümanlan 10 mch'us çı· 
deki mülakatların yapılmasına sebep karabileceklerdir. 
olan ayni zihniyet ve ayni azim ile, Ro- Gazeteler son günlerde Antakya ve - lskenderun hakkındaki neşriyata ni
~~----••••••••• hayet vermişlerdir. Roma gnzetderi

nin Suriyeye bir kral getirileceği hak
kında verdikleri haberler Fransız rea
mi mahafilinde tekzip edilmiştir. 

f5ö[A~AMA1~1Nl7 
~AKAT 

Son ka.rışıklıklnr üzerine Haleb va· 
lisinin azledıleceği, emniyet memurla
rından 40 kişinin do başka yerlere ta
yin edileceği haber verilmektedir. 

Samsunda arıcıhğa ehemmiyet 
veriliyor 

:. ::::·.:RsonPosıa 
DAi< i ,, 13 1 R. 1 LA N ,, 
JOTON ÜLKEYi HER GÜN DOLAS UL. 

Samsun (Hususi) - Halkevi köycü
ler komitesi arıcılığın inkişafı yolunda 
şayanı dikkat teşebi-Jüslerde bulunmak
tadır. Köylüler Halkevinc davet edile
cek !kendilerine sonra 15 adet yem usul 
nümune kovanı tevzi edilecektir. -

SON POSTA 

Yağmurlu günün 
kazandırdığı 

büyük bir servet 
Bir İngiliz tiyatro muharriri yağ· 
mura tutulunca bir otele çıkın~, 
bu müddet zarfında kaleme aldı-

iı bir eserle bir ~lyon lira 
sahibi olmuştur. 

Avrupada insanı talih bazan fevka
lade zengin edebilir. Güzel bir nükte
nin milyonlar ettiği, iyi tertip edilmış 
bir revünün sahibine yüzbinlerce İn
giliz lirası kıymetinde hakkı telif ver
diği çok görülmüştür. Birçok zamanlar 
operet, revü yazan genç şahsiyetlerin 
ümitsiz ümitsiz meydana getirdikleri 
eserlerin bir altın daman bulunmuş 
kadar sahiplerine &ervet getirdiği vaki
dır. 

İşte cŞu Şin Şov• ismini taşıyan bir 
revü böyle bir mazhariyete kavuşmuş, 
Londrada 2236 defa temsil edlirni~ 3 
milyon 500 bin İngiliz lirası varidat te
min etmiş ve revünün yazılarını yazan 
Oscar Asche de 200,000 İngiliz lirası 
para almıştır. 

Fransızca Lu gazetesi Oscar Asche'in 
nasıl olup ta bu eseri hazırladığnı şu 
yolad izah etmektedir : 

Mançesterde bulunan dramatik mu
harrir Oscar Asche goll sahasına oyun 

Oscar Asche 

oynamağa gidiyor. O esnada yağmur bü 
tün şiddetile yağmağa başlayınca Os -
car Asche civardaki otele sığınıyor. Ve 
vakıt geçirmek iç in bir pandomima ka
leme alıyor. Ertesi gün yağmur dinmi
yor. Oscar Asche o giln de akşam yedi
ye kadar yazmakta devam ediyor. Ve 
Glaskova dönerek Otello piyesinin tem 
sılinde bulunuyor. 
Musikişinaslardan Frederik Nort-0n 

onun eserini besteliyeceğini vadediyor. 
Bir adam (Şu Şin Şov) un sahneye 

konması için 3000 İngi~.iz lirası serma
ye vazediyor, Asche'in kansı da mü
cevherlerini terhin ederek 3000 İngi
liz lirası tedarik ediyor. 

Tiyatro müdürü bu revünün 20 haf
tada elli bin st.erling temin ettiği tak
dired Asche'e fazla. olarak yüzde yirmi 
telif hakkı venneyı de kabul edince 
güç hal ile temsillere başlanıyor. 

Bir yağmur günü zarfında yazılan 
bu eser 1 7 inci haftada 100,000 İngiliz 
lirası getiriyor, halk fiyatların yüksek 
olmasına rağmen rağbet gösteriyor. Ve 
bu işle aliikadar olan herkes mühim 
biı servet kazanıyor. 

Asche kazandığı para ile iktifa ede
rek bır çiftlik alıp ziraate başlıyor. 1''a
kat talih yaver olmuyor, bütün serve
tini kaybedince, eski revüsünü tekrar 
ortaya atıyor. Halk arasında bir zamnn 
Iar büyük bir şöhret kazanan Şu Şin 
Şov tekrar oynanıyor. Halk bu sefer de 
o kadar fazla rağbet gösteriyor ki re
vüyü birkaç sene müddetle oynatmak 
mecburiyeti hasıl oluyor. 2238 ıemsıl 
veriliyor. 
Şimdi Oscar Asche kazandığı bü -

yük servetin idaresile meşgulmüş. Ve 
golf oynarken yağmağa başlayan yağ
mura minnetle teşekkür ediyormuş. 
Kazandığı 200 bin İngiliz lirnsının bi
zim paramızla takriben bir milyon dört 
yüz bin lira tuttuğunu söylersek mu
harririn yağmura teşekkür etmekte 
haklı olduğunu derhal anlarız. 

Sayfa 11 

İKTiSADİ BAHİSLER 

Motörlü ziraate mani 
olan sebepler nelerdir? 

* ~ .. - -------. 
~emleketi~iz?e traktörlü ziraate bir aralık büyük 
bır hız verılmış fakat bu tecrübe çok ki b" "f •

1 
acı ı ır 

surette çı tçı eri borçlara sokarak neticelenmişti 

. . Yazan: Muhittin Birgen 
ismet lnönü garbi Anadolu vilayet

lerinde tetkikler yaparken tlraatt mo
tör kuvvetinden istıfade lüzumu üze
rinde durdu. Hakikaten, ziraatta mo
tör kuvvetinden istifade etmek, çok 
faydalı olduğuna göre Başvekılimızuı 
bu nokta üzerinde alakadarların dık
katini celbetmesini ve onların işleı ı bu 
tarafa doğru sevkedebilmelerini temın 
için kendilerine kolaylıklar gostenlc
ceğıni vadeylemesini çütçilerin mem
nuniyetle knrşılamış oldukları şüphe
sizdir . 

Köy iktisadiyatımızın şartlarını ya
kından tetkık ve takip etmiş bir köylü 
dostu sıfatile bu hususta ötedenberi 
zihnimde yaşayan bazı mülahazaları 
bu vesile ile kaydetmek istedim. 

* Türki~ede büyük ve büyükçe <;iftçi-
ler, motorle ziraat işini hiç tecrübe et
mem.iş değillerdir. ~iraati mektepte 
ve kitapt~ tecrübe etmlıi olan ziraatçı
l~r~ı~ bır vakitler, Türkiyede mo -
torlu zıraat fikrini yapmaya çok ehem
n;ı1Y~t ~er~işlerdi. Bu propoganda, 
çıftçılerımız arasında tesirini göster
mekten hali kalmadı ve pek çok çiftçi, 
yani büyük ve küçük çütlik sahipleri 
traktörler ve her nevi tlraat makine
leri alarak büyük istihsal yapmağa gi
riştiler. Bilhassa o zamanlar toprak 
mahsulleri çok para ederdi. Bunun için 
büyük istihsal yapanlar için motör kuv
vetile istihsallerini bir kaç misli art
tı~ak çok karlı görünüyordu. 

Ote taraftan hükUmet de onlara ucuz 
benzin vermeği kabul etmiş olduğu 

için iş onların gözlerinde daha cazip 
bir şekil almıştı. Bütün k\lvvetlermi 
motörleşmcge verd Jer. 

Fakat, bir sene, iki sene, üç sblle tec
rübeden sonra çiftçilerde motörle .. me 
ııteşi birdenbire sönmeğe başladı ~e 

çok geçmeden söndu eitti. Sebebi de 
traktör ve makine hemen yüzde dok
sanının ocağını söndürmüştü. Onun ~
çin, bilhassa ziraat mahsullerinin fiat
ları düşmeğe başladıktan sonra artık 
Türkiyede motörle ziraat yapanlar pek 
ender görülen şeylerden oldu. 

* Motörlü ziraat acaba neden matlup 
olan neticeyi vermedi? Benim gördü
ğüm ~eylere nazaran bu nıuvaffakiyet
sizliğin sebepleri şunlardır: 

olamaz. Bunlardan biri veya diğerllc 
çarpışmak liizım geldi mi mutlaka mağ
lup olmamnnın çaresını bulmalı. Bır ke
re mağlup oldunuz mu, artık km tuluş 
yoktur: Bır fenalık ötekini doğuı ur vı:c 
nıhaj et çıftçi, toprağım ziraat b nka· 
sına CV\ elfi rehin eder, sonra da atar 
Satıp da gene bankaya borçlu kulan ek 
seriyeti teşkıl eder. 

3 - Motörlü zirnntta muvaffakıj et .. 
sizlığin en buyük amillerınden bırı de 
motöre ve mnkineye ait tamırlerı .) a .. 
pacak ne atelyelcrimiz, ne de bu ı ıer
den anlayan mütehassıs işçilerimiz 
vardır. Faraza, çiftçi hazırlanmış, geniş 
ta:lal~ı b!r kaç defa karıştırmış, mü
saıt hır yagmur bekliyor. O zaman tı, \.
törle bir kere daha aktaracak ve ekmt: .. 
ğe başlayacak.. Yağmurlnrda gelmıştır. 
Fakat, birdenbire traktörde bir in ıza 
olmuştur., bunu tamir ettirmek lfıztm 
gelince, vasitaların noksanlığından do
layı bu tamir uzun sürer ve bu arada 
mevsim ya kısmen, ya tamamen geç
miş ve iş de kaçırılmış olur. 

4 - ~onra bir de piyasa meselesi 
vardır .. Işe ~aşlarken mahsulün piyasa 
Jeıymetı cazıp görünür. Bol bir istihsaT 
~aparsınız, fakat bu defada filan veys: 
filan sebepten fiatlar öyle düşer ki sit 
b~ işin içinden çıkamazsınız. Vakıa: 
boyle piyasa düşüşleri her zaman 
olmaz, ::ı.rada bir vukun gelir. Fakat 
böyle bir zamanda pıyasa fırtınm;ın~ 
tutulmuş olanlardan ben kendiler·nr 
kurtarabılınışlere hiç tesadüf etmedım. 

* Yukarıda saydığım fenalıklara daha 
başkalarını ilave edebilirim, fakat buna 
lüzum görmüyorum çiınkü bütün fena
lıklar donup dofosıp bu saydı un .se 
bcplerc doner. 

!3u.nun iç'~ Türkiyede motöı lü zira
atın ılk tecrubesi buna el sürenler . 
f . d b ıç n 
acın an aşka bir nctıce vermem ş v 

bundan dolayı da makineli zir"at T . 
k

. . ... ur-
ıyede geçmışlere karışan acıklı b r 

tecrübe halinde kalmıştır. • 
Bir zamanlar Türkiyede geniş mik

yasta traktör ve ziraat makinele i tı
careti vardı. Bu ticaret de hemen ka
milen sönmüştür. 

Fakat, bugünkü zıraat şekli de Tür
kiyenin zirai kalkınmasını temıne ktlff 
degildir; Motörlü ziraat şeklıne ddn
memiz ve bunda muvaffak olmamız 
lazımdır. Ne yapmalıyız? Yapı) cak 
şeyler aşikardır: Yukarıdaki eb pler
lc mücadele etmemiz ve o sebepleı i 
mutlaka yenmemiz icap eder. Bu mü
cadelenin ne tarzda yapılması laztm 
geleceği hakkındaki fikirlerimi de ay .. 
nca yazacağım. 

1 - Motörlü ziraat mutlaka kuvvet
li sermaye ile yapılabilir bir iştir. Öyle 
kuvvetli bir sermaye ki, bir sene, iki 
sene ve hatta üç sene işler, heııhangi 
bir Arızadan dolayı iyi gitmezse çiftesi 
ertesi ertesi sene yere serilmiş bir hale 
gelmesin ve ihtiyatına dayanarak, yeni
den kalkınmak üzere işine devam ede-
bilsin. H~lbuk.i, Türkiyede böyle ser- Kızı lcahamamm yeni kaymakam ı 
maye sahıplerı yoktur. En büyük rift- K ı h (H ") lk" · · ı· d k" ~ ızı ca amam, ususı - 1 

çının e ın e ı servet ekseriya sahip , k ... . . olduğu topraklardan ibarettir. Bu iş- sene} e ya ın vekaleten ıdare cdılınck· 
lere Jiizım olan sermaye ise m··t d ,.1 te olan kazamız kaymnkamlığınn Se-

u e a\l fl" K h' k k \ f olmalıdır. re ı oç ısar ayma amı asfi ta-
2 - Mütedavil sermaye bakımından yin edilerek gelmiş ve vazifesine baş

bu halde bulunan çiftçi yarısını peşin, lamıştır. 

~-----------------~ OSMANLI BANKASI lf 
TÜRK ANON'M ŞIRKE11 

TESİS TAHtHl : 1863 

yarısını veresiye motör ve makine al
dığı zam~n, ekseriyn tatlı bir hülya~ a 
d?la~: ~geı:, ~alık olduğu şu bir knç 
bır donumu guzelce bir işler, faraza pa
muk veya sair hububat ekerse şu kadar 
biçecek, bu kadar kazanacaktır. Bu 
tatlı hülya ile işe başlayan çiftçi, ekse-
riya, bankalardan borç para alarak \ar Sermnyc i: 10.000,000lngiliz lir ı 
kuvveti ile ekmiştir. Fakat, ekmeK bir 
iş ise biçmek ve satmak da bir kaç iş
tir. Biçmek ve satmak sıraları geldıği 
zaman km·şısında hesapsız müşkiiller 

ve hatta facialı sürprizler vardır. M{>
seıa, pamuk kozalarını tarlalardan top
la.) acak amele bulamaz; ynhut, ektıği 

tarlalar kuraklığa uğrar; bunlar olmaz
sa, faraza bu defa da mevsımsiz yamur
lar olur. Eğer biraz da tütün ekm:ş c 

TUrki:> enin başlıca eehirlcrile 
Pnri•, Marei!ye, Niı,Londr& ve 
Mançcstcr'de. Mı.,ır, Kıbrıı, Trak-, 

1 D Fıli tı'n n Yunanistau'dR 
r • 
Şubeleri, Yugoslav ys, Roınııuya, 

Surıy" ve Yunanistan' da Fıl} ,tileri 
\'ardır. 

tiitünde hastalık vardır., kuraklıK var~ 
dır, yağmurdan müteessir olma vardır Her uırlli banka muameleleri 
yahut da o sen tütünü satamamak var~ 
dır. HiıHis:ı, ziraatta öyle seyler vaı dır yapar. 
ki bunları he aba sığch~anın ımk,ını ''••••••••••a;.;-
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Sevgilisinden yüz bulamaymca 
Suçla Davit b:ışını önüne eğerek - 6 yıl seviştik. Fakat 
bir gün benden soğudu, yolda rastgelince bıçağımı 

çekip yüzüne savurdum.,, dedi 
Davcı bir aşk davası .. Suçlu genç tığı ancak mahkemenin takdirine kal

bir Musevi delikanlısı .. Davacı yüzün- mış bir şeydir.» 
1e bıçak izleri taşıyan genç bir Musc- Rapor okunduktan sonra, hadise
vi kızı .. Davanın esası cerh ve güzelli .. de hazır bulunmuş olanların isimleri 
~i tahrip.. sayıldı ve bunların celbi için mah.ke-

Suçlu geldi, yerine oturdu. Reis me başka bir güne bırakıldı. 
suçluya sordu: Suçlu Davit mahkemeden çıkar-

SON POSTA 

Lik Şampiyonası 
maçları dün başladı 

(Battarafı 7 inci sayfada) 
bitirmiştir. İkinci edvrede k_;ndisini 
toplayacağı sanılan Vefa takımı kuv -
vetli bir hücum karşısınad kalmış, Fe
nerin sağan, soldan, merkezden yaptığı 
hücumları .karşısınad nefes alamıyacak 
bir hale gelerek beş gol daha yıyerek 
8 - O gibi bir mağllıbiyetten kendini 
kurtaramamıştır. 

Fenerbahçc bu maça: Hüsamettin, 
Lebip, Fazıl, Reşat, Ayten, Cevat, Niya 
zi, Naci, Ali Rıza, Esat, Fikret. 

Vefa ise; Muvahhit, Saim, Vahit, Ab
duş, Hüseyin, Namık, Hasan, Latif, Ga
zi, Muhteşem, Mustafa şeklinde çık -
mıştır. Maçı Adil Giray idare etmıştir. 

Geçenki Bilmecemizde Kazananla 
(Evvelki günkü nüshadan mabaat) 

ALBÜM 
Diyarıbektr Ziya Gökalp mektebi 

3 den Sabih, Kızıltoprak Cami sokak 
Sacid Cevdet, Beyoğlu Sen Pülşeri 
Fransız mektebi 2025 Şefika Ateşoğlu, 
Gireson belediye sağlık memuru Şadi 
kızı Ayşe, Beylerbeyi Çamlıca cad. ~8 
Sadiye, Kandilli Kız Lisesi 401 Nermın 
Denizcili. 

KAŞIK, ÇATAL 
İstanbul Vefa lisesi 245 Tarık, Be

şiktaş Ihlamur deresi 143 Rezan, Ça
pa 31 inci mekteb Nesrin Mutlu. 

DİŞ MACUNU 

ten, Tekirdağ Kurnalıda Borsa 
da kahveci Hasan vasıtasile ReceP 
lu Mehmet, İzmir müstahkem rn 
katip Nazif kızı Nevin Uz, 
askeri sanat mektebi 62 Şentürk. . 
seri Saraçlarda arzuhalci mütekalt 
mail kızı Saime, Zeyrek yokuşu 
Akil sokak 1 de Mazhar, 2 7 inci ıne 
5JA dan 675 Fehmi, Adapazarı 
5/A dan 675 Fehmi, Adapazarı 
cadde orta mahalle 7 2 de N. ş· 
Ankara Hacı Bayram mahallesi G 
tep sokak 36 da Zeki Demirta.ş, /. 
ra Çankayada Binbaşı Zeki oğlu 
ammer, Ankara Çankaya 178 de 

- Adın ne? ken, gözlerinin bütün hızıyla. aşkı uğ- ' 
Davutpaşa - Doğanspor 

1 2 

İstanbul kız lisesi 722 Şükufe Ziya, 
Sultanahmet Üçler mahallesi Vedad 
Özman, Amasya ortamekteb 287 Sabri 
Hazar, Tekirdağ Vali konağı kar~ıc;ı 44 
Selma. 

dat, Bakırköy Yakut sokak 9 daO 
libe Tezcan •. Ankara Anafartalar 1 desi 48 de Istanbul posta kutusU 
Ahmet, Mardin Gazipaşa ilk rne 
52 Turhan Ünal, Erbaa tahrirat - Davit. 

Sorgu devam edip bitti. 

Dava okundu, hadise şu: 

Davit ismini taşıyan bu delikanlı 
bir gün güpegündüz Sirkecide tram

vay caddesinde Rebeka ismindeki kı
za saldırmış, elindeki bıçağı kızın yü

zünde gezdirmiş, zavallının güzel çeh
resini parçalamış. 

- Görüyor musun, sen bu kızın 
yüzünü kesmişsin?. Neden yaptın bu
nu?. 

Suçlu Musevi delikanlısı önüne ba
karak anlattı: 

- Ben bu Rebekayı çok seviyor
dum. Tam 6 yıl beraber gezip dolaş

tık. Fakat son günlerde bana karşı so
ğuk davranıyordu. Nerede görüyorsa 

kaçıyordu. Bir kaç defa kendisine bu
nun sebebini sordum, cevap vermedi. 

Hadisenin vukua geldiği gün de ona 
tramvay caddesinde rastgeldim: 

- Rebeka, benden niçin kaçıyor
sun?. dedim. Yüzüme tükürdü. Bana 

hakaret etti, küfür etti. Benim de gö

züm karardı. Cadde ortMında, etrafı
mızda toplananların karşısında bu ha
karetlere tahammül edemedim, fUU• 

rumu kaybetmişim. Elime geçirdiğim 
bir bıçağı yüzüne vurmuşum. Sonra
sını bilmiyorum. 

Suçlu susarak önüne baktı. Bun
dan evvel davacının avukatı suçlunun 
genç kızın güzelliğini tahrip ettiğini 
iddia etmiş, iş tıbbı adliye sorulmu,

tu. Tıbbı adliden gelen rapor okundu. 

Raporda hülasatan şunlar vardı: 
«-Yara izi geçici değildir. Ancak 

güzellik her telakkiye göre deği,en 
bir mefhum olduğu için, bu yaraların 
Rebekanın yüzünde güzellik noktai 
nazarından ne gibi bir değişiklik yap-

runda yüzünü parçaladığı sevgilisine, . 
ba.ı(ıyordu. Buna mukabil Rebeka to
puklarını öttürerek geçip gitti. 

İkinci lik maçlarından olan bu oyun 
Kadıköy stadında oynanmış ve netice
de Doğanspor 2 - 1 galip gelmiştir. 

DOLMA KALEM 
Erenköy İğri sokak 8 de Resmiye, 

Arnavutköy Birinci cadde 90 da Şake. 
İstanbul Mıntaka San'at Endüstrisi 
ı / B den 4 1 6 Z. Senceley. 

bi Tevfik Demirel oğlu Coşkun, J{ 
lareli Karakol mahallesi Gazhane 
kak 20 Şefika, Edirne Cumhuriyet 
mektep 67 Hüseyin, İzmit · · 
muhasibi Sami oğlu Hansoy, ist 
Vezneciler Bozdoğan kemeri K' 
mescit 1 7 de Everen, İstanbul :Er 

lzmirde /aylonlar 
Hiilii işe yarıyorlar 

(Baş tarafı 6 ıncı sayfada) 

Otobüs Birinci Kordondan geçiyor. 
Gümrüğün karşısında vektile incir iş
lenen ve iki üç yüz metre uzunluğun
daki barakanın bir kısmı yıkılmış ve 
yerine bir yol açılarak iki taraflı çam
lar dikilmiş ... Fakat selviye benzi yen 
nefti yapraklı çamlar ... 

Her caddede bir başka türlü ağnç 
var. Şurada çinarlar ... Ötede palmiye
ler ... Daha ötede yaprakları kocaman 
bir top şeklini alan başka bir ağaç .. 
Bazı yerlerde ise dutlar, okaliptüs -
ler ... İzmir sanki bir ağaç sergisidir. 

Birinci Kordondaki palmiyelere di
yecek yok. Fakat her halde bu şehre 
en çok yaraşan ve burada hem çabuk 
yetişen, hem de çok gölge veren ağaç 
çinardır. Çinar ağacı Türkün ağacıdır. 
Türk gibi uzun ömürlü, heybetli, va
kur ve sağlamdır. 

Otobüs sağa saptı: 
- Yanlış yere mi bindik? 
-Hayır ... Fuar'ın kapanmasına rağ-

men otobüslerin (Kültür Park) kapı

sına uğramaları mecburidir. 

Fena değil... Fakat Kültür Parkta 
henüz ne var ki? Geniş çayırlar, sık 
gölgeler, havuzlar, oyun ve spor mey
danları, okuma yerleri mi? ... 

İçeride ve kapının önünde bir kaç 
kişi görünüyor. 

Demek ki doğru yoldan hiç olmazsa 
iki kilometrelik bir kavis çizmek ve iş
lerinden evlerine dönenlerin on, on beş 
dakika geç kalmaları büsbütün boş de
ğil! ... 

Kadircan KAFLI 

Bugün Hakemler toplanıyor 
1• Futbol federasyonununun hakem ko 
mitesi bugün ilk toplantısını Federar.

,YOn İstanbul bürosunda yapacaktır. 
Hakemlere antrenör tarafından nazari 
ders verilecektir. 

lngiltere - lskoçya likleri 
, İngilterenin Lverten şehrinde oyna
nan İngiltere - İskoçya likleri arasın
da 25,000 kişi önünde oynanan maçı 
İngiltere liki 2 - O kazanmıştır. 

- . ...... . 1 • -·· · ----···· · - ___ , __ _ 

Son Posta 
ı= -

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 
-====-=--==-- -~ - -

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

. . 
3 

Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. --·-----

TÜRKiYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 lQ.40 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen ewalt •eri oerilme:s. 
llinlardan mu'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruıluk 
pul ilaveıi lazımdır. 

Poıta kutuau: 741 İstanbul 
Telgraf : Sonpoata 
Telefon ı 20203 

KURŞUN KALEM 
İs an bul 2 nci mekteb 5 /B den 164 

Yaşar, İstanbul Erkek lisesi 412 Bülent, 
ist. Erkek lisesi 8 l 4 Vedad, Fatih Ge
lenbevi ortamekteb 1 / C den (24 Sakıb 
Kıvılcım. 

MUHTIRA DEFTERİ 
Konya As. Ort. mekteb hesab me -

muru Mesud oğlu Orhan, İstanbul kız 
lisesi 664 Müeyyed, Bursa Fevzi Çak
mak Peykhane sokak 23 de Mehmet, 
Cağaloğlu Molla fenari cad. 56 da Ce
mil Birdiyen, Konya kız muallim mek
tebi 3 den 152 Sabahat. 

TARAK 
Beyazıt 5 inci mekteb 39 Süheyla İ

nal, Alemdar mahallesi Çatalçeşme so
kak 50 de Sermed, Sultanahmet Üç~r 
No. 4 de R.Okur. Arnavutköy Sekbar.
lar sokak 24 de Rezan Adnan, İstanbul 
14 üncü mekteb 25 7 Emine, Hayriye 
Lisesi 7 de 309 Mustafa Saliıhattin. 

DİŞ FIRÇASI 
Beyoğlu 1 1 inci mekteb 4/ C den 105 

Mehmet, Nurosmaniye Selvili mesclt 
sokak 4 de Nihad Özcan, İstanbul 44 -
üncü rnckteb 43 Yaşar, İstanbul erkek 
lisesi 378 F ikri Baysal. 

KiTliP 
Beyoğlu İtalyan lisesinden Nnri, 

İstanbul Aksaray Posta ve Telgraf mü 
dürü oğlu Vasfi, Ankara Cebeci Pos -
tanesi yanında 4 de Ersoy, Beylerbeyi 
Yalılar caddesi 5 7 de Nuri Yezdat, A
dapazarı orta mektep riyaziye muallimi 
Ziya oğlu Deniz Öner, Eskişehir Ülkü 
mektebi 7 de Soyda, Şişli Osmanbcy 
Şafak sokak 79 da Mustafa Savcı, To
kat eczacı İsmail Hakkı oğlu Bülerıt, 
Eminönü Askerlik şubesi reisi yarbay 
Avni kızı Nermin, Ankara Demirtaş Ha 
cı Musa cad. Uzunyol, 3 de N. Cey -

lisesi 398 Necdet, Ankara Devrifll 
mektebi 2 1 A. Talay, Beşiktaş J{Ö1 

İmam zade cad. 86 da Kazını AY 
Bursa İmaret mahallesi Menekşe 
kak 3 de İsmail, Ankara Hacı Bay 
Hüseyin Gazi çıkmazı 1 de Oktay, 
pınar 34 üncü Alay Levazım Miid 
Aziz klzı Sacide, Ankara Cebeci 
sokak 26 da Rıdvan, Bur.gazada 
diye .reisi kızı Şehriban, Beyoğlu 
lal cad. Parmakkapı Arabacıyan a 
tımanı birinci kat İbrahim, Vefa er 
lisesi B/2 den 1 31 Ali, Kırıkkale 
Top mühimmat fabrikasında 3704 
şit Bozkurt, Manisa Sakarya ilk ın 
tep A/ 2 den 1O7 Kemal, Eskiş 

Milli Zafer ilk mektep 5 den Meh 
Yalçınok, Topkapı 34 üncü mektep 
den 105 Muzaffer, Davutpaşa o 
mektep 69 Hüsnü Özyalçın, Beyoi 

Şişhane karakol Melek apar. 89 
Muharrem Yılmaz, İstanbul erkek 
sesi A/5 den 385 Ekrem, Adapa .~ 
Orta mahalle Avcılar sokak MuBlll"'" 

Fazılın oğlu Turgut Süzer, İnecik ~ 
met Koşar, Emirgfm orta mektep 
3 den 15 2 Hayrettin. Ankara i 
okulu 3 den 1 30 Kenan Gürgün, Jt.f 
valık Gümrük caddesi . tat~ıcı Ali ~ 
Recai, Ankara Erkek lısesı arkası 
hal~esi Altıntaş sokak 11 de M. Te~ 
iz, Izmit orta mektep A/ 2 den 419 

lide Bilci, Tarsus postane karşısı_~~ 
1O1 de Ahmet oğlu Abdüsselim, 1P i 
ne lisesi A/ 4 den 2 1 7 Arif GörO ıcY 
Ankara Gümrük muhafaza genel 

lan. mutanlığı şube 7 de Kazım oğlu ~ 
KART jat, Eskişehir Cumhuriyet mahall 

- Aydın Çine Ziraat memuru kızı Ay- Deluk sokak 1 de Hidayet Sarper,/ 

beraber kazanmak benim için de ne Bu sözler Muallayı tafırtmıştı. Ne- Nuriyi kandırmak için, biraz ,al> 
büyük, ne doyulmaz bir bahtiyarlık o- zihe bununla ne demek istemişti? ret, annemi razı edeceğim diyor-" 
luulu, bilsen Ekrem 1 Kendisine ne söyliyecekti) Arkada - da, o: . . . Jı'1 * şını sevdiği ve bilhassa ona karşı min- - Ya hır aya kadar evlenırız. 1 

Mualla büroya geldiği vakit masa - nettar olduğunu her gün daha kuv - ta senden ayrılırım-
sının üstünde telli iple bağh beyaz bir vetle duyduğu halde onun biraz ma- Diyerek heni tehdit ediyor. ~ 
paket görünce şaştı. halle ktzı ve görgüsüz halleri içini sık- Bu dram üç ay kadar eürııu•f ff 

Y•z•n ı Muazzez T•haln ll•rk•nd 
_ Bunu kim getirdi? mağa başlamıştı. Ta, Nezihe N'IJriden ayrılıp ta lhse" 

k w b l d w kad•1· Gibisinden etrafına bakınca Nezihe Burada çahşmağa hatladığı zaman onuşmaga AŞ a ıgı zama.na . ,. il' 
- Evet teyze ... Ve ben iyileştikten tırmağa mecbur kalmıştı. Helecandan manalı manalı dudak bükerek yanına yanında eskiden tanımıf olduğu bir Ondan sonra İhsana aıt hikaye 

sonra artık dostluğumuzun tarzı değif- göğsü çatlıyacak sanıyordu. Onun bü- yaklaştı: yüz gi.bi Neziheye sarılnuf, yeni bir başlamıştı: . 1 
ti. Konuştuk, anlaştık. tün hayatını zehirliyen bu «Para» me- - Kardeşim, faşacak ne var? Onu yazıhanenin bütün yabancılık ve ace- - Bu elbisem nasıl? Beğendın o:ı_, 

- Bakaloryanı bitirdikten sonra selesi değil miydi ? ben getirdim . miliklerini onun geniş ve fazla teklif- Ihsan bayram için hediye etti. ~..W 
.. , onun zengin çocuğu olduğunu ,;,y.-universitenin Hukuk Fakültesine gir- - Orta halli bir aile. Mualla isyan etti: siz dostluğile telafi etmek istemitti. 

k b k d . ed" . d 1 F k d k b d 1 L k miştim yal 111P me te u a ar ısrar ışın e onun a - Peki, Feridun senin fakir oldu _ _ Hayır Nezihe, beni çok sevdiğini a at şim i artı u oat u~ onu ço D d Mua'"":. 
beraber olmak içindi öyle mi? gwunu biliyor mu? f k b .k 1.. l l sıkıyordp. - ün pazar ı, ne yaptın i 

biliyorum, a at u çı 0 ata ara, 0 - Biz ihsanla. sinemaya gittik, öyl~~~ 
- Hayat yollarımızın daima bera- - Tabii biliyor. Ona vaziyetimizi kumlara artık fazla para verdiğini gör- Her gün daha çoğalan ve artan it· 1 b' fT "k k' ()oğf":"'~ 

ber olacağına yemin etmiştik. Huku- ld w ·b· ) k }erinden bir saniye ara bulup eline bir ze ır ı ım seyrettı ı. · · of" 
o ugu gı ı an attım. düğüm için sana ızıyorum. kibar insanlarla görüşmek bat~ af' 

ku bitirince beraber avukatlık yapaca- - Ne diyor? _Sen de bana kutular dolusu şe _ kitap veya bir örgü alsa. hemen ya - yor. ihsanla beraberken bir duı: .,. 
ğız. - Aile servetinden ne çıkar? Biz i- kerlemeler, pastalar getiriyorsun. Kaç nında Neziheyi huluyor, onun sonu para üzüntüsünden konutmuy0 r, ~ .... 

Muallanın ıbaşka sual sormadan ka- kimiz beraber çalışıp beraber kazana _ defa mendil, eşarp filan hediye etme- gelmiyen, başı olmıyan sözlerini, de - kis para harcediyor adam. Sinefll•llJ"~ 
napeye başını dayıyarak daldığını gö- cağız! diyor. din mi? dikodularını dinlemek mecburiyetinde barlara beraber gidiyoruz. Yılba~;,;. 
ren Bedia ona yaklaştı: Muallanın kalbinden ağır bir yük - Evet amma ilkin bu oyuna sen kalyıordu. cesini Maksimde geçirmek için •f' 

- Bana darılma.dm ya Muallacı • kalkıyormuş gibi rahat nefes almıştı; başladın. Bu defa artık. sondur. Ne - İlk günleri onun hisai maceralarını bir tuvalet yaptıracak. Hangi terı:• 
ğım? fakat Bediayı odasına kadar götürüp zihe, bir daha bana bir şey getirirsen dinlemeğe ve bunlarla alakadar olu - diktireyim dersin? . -'" 

- Hayır yavrum. Duyguların ve yatırdıktan sonra. tekrar yalnızlığa gö- vallahi darılırım. y~r ~i~i görünmeğe kendisini ~ecbur - .Ah Muallacığım, ihsanın ~ır'-
yürüdüğün maksad temiz oldukca sa- müldüğü vakit içindeki derin, savmaz Nezihe yavaş yavaf arkadaşına yak- bılmıştı. Onun anlatılacak ne bıtmez, kadaşıle tanıştım. Karakaşlı, br f' 
na darılacak ben değilim ... Bana bi - yaranın tekrar sızladığını duymamak !aşmıştı. tükenmez vak'aları ve maceraları var- lü, tıpkı sinema artisti Şarl BuıtYej 
raz da Feridun un ailesinden bahset - için başını yastıkları arasına gömerek _ Bugün öğlede dıtarı çıkma, sa- dı 1 . . • . . benzi:en esmer bir adam .. Aklı~ 
mez misin? gözlerini sıkı sıkı kapadı. na söyliyeceklerim var. - Kardeşım, bılemezaın, Nurı ıle dı. Dun gece Gardenbarda befll ıt"' 

- Feridunun babası mühendistir. Onu düşünmek, onu hatırlamak is- - Peki, fakat ıen hele şu kutuyu bu sırada başım pek bcllya uğradı. 11- dik, bir ara Ihsan dışarıya çıkdlldf' 
Annesinden ve küçük bir kız kardeşin- temiyordu; fakat kendisinden kuvvetli ali le de resmi nişan istiyor. Hemen dü- hemen yarın akşam sinemada bll~' 
den başka kimsesi yoktur. bir duygunun getirdiği fU sözler du - - Hayır, ıöyliyece'klerimi dinle - ğün yapıp evimize iç güveysi olarak mak üzere randevulaştık. Yarın• 

~-...... ı......--=-~Z~en~i:.::n:...:.::m~i~d..:..'.ir...::le'.:..'.r~?-------Ld:..:::a::k:.::la:_:r~ın~da=n~d~ö::k:,::ü~ld~u~"~=:__~--~~-1d~ik:.,:t:_en sonra onun .da manasına anlı - gelecekmiş. Halbuki annem damadı dar na:ıı tahammül edeceğim? .ıJfl 
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" Son Posta ,, nın siyasi tefrikası : 11 r-------~--------------~-=--
1 Hikliye 1 
L i ç·ngene kızı .. 

Vazen: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Yazan: l 

- İshak, şarap ve sazın da ardı gel- kat ıkıncı Murat onu 
mezse tadını kaybediyor. Benim canım 
sıkılıyor. 

- Sultanım ne emriniz olursa ba -
şımızın üstüne ... 

- Bazan böyle aptal gibi konuşur-

T evlik Fikret Taninin ittihat ve Terakkiyi tutmasına çok kızardı. Bir gün b;r Tanin sun. Benim bir düşündiiğüm oba sa-

k 
• T • b } " k k J "I • k na ıorarmıyım be adam? 

nushasının başhk kısmını esmış anın aş ıgını urşun a emı e çızere yanına - Hakkınız var sultanım. Şey .. 
bir müsavi işaretile "Lain,, kelimesini bağhyarak Hüseyin Cahide gönder~nişti. Bu konuşma bin dört yüz kırk dört 

1 l 
.. ı k d l ,. l' kal d yılında Manisada ikinci Muratla en f'Vlk 

ittihat ve Terakki devrinin iyi an - arını soy eme ten e ıa ı maz ı. ~-

'' Tanin • 
ın meşrutiyetteki rolü 

'' 

mcı gıbi dışlcrıni go 
rak gıbı sesıle şarkı 
ynn gt:nç kıza hayın 

Genç kız oyunu bı 
sordu: 

- Ad n nedir? 
- F'cttan .. 
ikınci Murat İshnk J 

yaptı. İshnk Paşa, ku 
bir kese altın çıkarıp 
attı 

l 
'h T f güvendiği ve yanından ayırmadığı is-

laı::ılması için onun matbuat ile olan ttı at ve erakkinin hazan bizim i -T k. 
1 

. . h' h k I . hak Paşa arasında geçiyordu. ikıncı Muı at döni.ı 
münasebatına da bir göz atmak lazım- ır erımızc ıç uymıyan are et erı İkinci Murat kan dökmekten tiksi -
dır. Bidayette ittihat ve Terakki iyi bir karşısında onu bu kadar kuvvetle mü- nen, iyi kalbli, insaflı ve şair bir adam- Fakat gozune u~rn 
matbuat havası içinde doğmuştu. Ab- dafaa etmenin bir hata olup olmıyaca- dı. Yıl1arcn Düzme Mustafalarla, Ka- va gitmiş ve avlanmı 
dülharnit devrinin ölü matbuatına ğını çok defa Bay Cahide sormuşum· raman oğullnrile, Bizanslılar ve Ma - mamaları için emir Vl 

n ]{nfh 

u. lkı ııa 

~anı, .ı ona 

1 oiı ı,, ıct 
1 anı ınddn 

ne k ına 

!aştı 

ııyoıdu A
\vları \Ur -

oldu-u hal· 
meşrutiyet yeni bir can verdiği zaman dur. Her defasında o bana aynı cevabı carJarla harbetmiş, on sekız yaşından de kendisı vurulmuştu 
bir kaç hafta ittihat ve Terakki mat • verirdi: <ıÜnu tutmıyalım da kimi tu· beri bu gürültülü, kan1ı hayatı ~aşa- Kırk ) aşındnydı. 1- n ız gen· ve 
buat sütunlarında dasitandan başka ı talım ~ » Hakikaten karşımızda kah sa- mıştı. Oğlu şehzade Alfıeddinin öl um dınçti. Hatta kalbinin o ırada ) ıı mi 
bir şey görmedi. Ondan sonrn, yavaş ray adamları, kfıh ecnebi ôletJeri, kfıh haberi onu büsbütün sarsmıştı. İşte yaşından farksız çarp ı a şüph ~ok· 

1 
bunun için padişahlığı artık on dert tu 

yavaş yeni devrin yeni neşriyatı baş ar iftirakcı ekallivetlerin entrikalan bu· · v yaşına gelmiş olan dıg-er og-lu Mehme- Saray halkı tela·şta d H l ı· h k 
dı. Junur ve bunlar her taraftan, kah gizli Y 

1 
e e • 

t 
de bırakmış, Manisaya çekilmişti. Pasa ile Hamza Bey ne } apac, kbı •nı 

ttihat ve Terakki, evvela, kendi ve kah açık, ittihat ve Terakkiye hü - Manisada sarayı ve bahçesi dillere şaşırmışlardı. 
kendisine bir gazete sahibi olmak is ·ı t cum ederlerdi. O zaman ha1is Türk, destan olmuştu. Burada çiçekler, fıs- İkinci Murat üç gündC'n fazln d ı\ a-
tedi ve «Şi'ırayi Ümmet» i neşretti. Bu, ı halis garbcı, halis inkılabcı olarak, it- kiyeler, büyük ve sık gölgeli nğaçlar, namadı. İshak Paşaya: ~ 
((İttihat ve Terakki Cemiyetinin vası·~ tihat ve Terakkiyi tutmak Tanin için gür çardaklar vardı. İkinci Murat - Ol Fettan denilen ç rıgene kı ı a-
tai neşri efkarıdır» damgasını taşıyan\ bir zaruret olurdu. Eğer ittihat ve Te- bunların arasında nedimi Hamza Be- caba o yerlerden gitti mı? 
jlk ve son gazetedir. Ömrü uzun sü - rakki kah mürtecilerden, kah encebi yin sunduğu en güzel şarapları içiyor, Diye sordu. 

"! 
1 

. k k 
1 

en güzel mezelerden yiyerek çalgıları İshak Paşa hemen bir kaç atlı ôn· 
remedi. Bir taraftan neşriyat tonun - ~et erı ve ah ekalliyet entri ncı arın- dinliyordu. derdi. 
daki agwırlık, digw er taraftan muhtelif fik F'kr t aan mütemadi suTette hücuma uğra- Bu hal günlerce ve haftalarca su··r - " 

b
. Tev ı e 

1 
T k Çingene kızı Manisava vetirildı. I..a· 

meseleler karşısında muayyen ır va· mamış o saydı, o zamanki Ür İyenin miiştü. kin iriyarı ve yağız bir d likanlı onun 
ziyet almaktaki müşkülatı, onun, o • ten evvel ve harp esnasında tam on se- en son fikirlerini temsil eden Tanin Yıllardnnberi derin bir hasret bes _ ardını bırakmamıştı. İshak Paşa sor • 
kuyucular için enteresan bir gazete ne tahrir müdürlüğü ve ba~muhar - garip bir fikir ve ideal halitası halinde- lediği bu hayat ta tatsız gelmiye baş- du: 

· ı·- · · w b azetevı etraflıca k' · t' b k d k ti "d lnmıştı. S k'msı'n? olmasına mani oluyordu. Başlıca ku • rır ıgını yaptıgım .u ~ J • ı cemıye ı u a ar uvve e mu a - - en ·ı . 
euru, İttihat ve Terakkinin resmi ga- anlatmaktan kendımı menedemıyece· faa etmez, Türkcü, laik, demokrat ve İshak Paşa son zamanlarda ikinci - Adım Mcstandır. Bu kızın n "' n· 

k l 
Muradın kız ve kadınlardan kaçındıg-ı- lısıyım 

zetesi olmaktı. ittihat ve Terakkinin, ğim. radi al o an ideallerini daha kuvvetle · nı düşündü ve hemen o gün Manisa - Sipahi ağasına emretti: 
her hangi bir meseleyi muayyen bir Ben Ta.nin·e genç bir heveskar mu- müdafaa ederdi. Halbuki, zavallı, ye- nm en güzel çengilerini getirdi. Bun- - Bunu alın ve iyi ağırlavın. Fettan, 
programa ve muayyen bir anlayışa gö- harrir olarak girdim. Başmuharriri Ca- gane müdafii olduğu İttihat ve T erak- lrır, Muradın öteden beri hoşlandığı be- sultanımıza bir kaç oyun yapıp gele' • 
re ölçme kabiliyetinde olmayışı, gaze- hid, fakat önceleri onunla beraber iki kinin sağ cenahı mütemadiyen onun yaz tenli, kumral kadınlar ve kızlardı. cektir, dedi. 
tede bir <cgörüş birliği» teessüsüne ma- sahibi daha vardı: Tevfik Fikret ve Türkcülüğünü, ve laikciliğini beğen _ İkinci Murat gene avunamıyordu. Fettanı yıkattılar, en 11üıel elbı elcıi 
ni teşkil ediyordu. Rengi tekarrür de· Hiiseyin Nazım. Sonraları Tevfik Fik- mez, hatta ittihat ve Terakkinin mer· En sonra kendisi ortaya bir fikir at- giydirdiler ve ikinci Muradın k ı • -

ği}, hatta tavazzuh dahi etmem.iş iç • ret ve Hüseyin Nazım, birer birer, fi- kezinde bulunan merkezi umumi bile h: sında oynattılar. 
tiınai ve siyasi bir teşekkülün elbet ga· kir ihtilafları hasebile, Tanin'den a~· hazan ondan ~ikayet ederdi. Bundan - Kırlara çık - -- İk ncı Muı, l c:na 
~ B . . ld 1 d .. h B C h mak istiyorum. Y k" l d vu u.ı.muştu. yal· 
etesi de renksiz olurdu. unun ıçın rı ı ar ve o a mun asıran ay 8 ı· dolayi, kah hacı ve hocanın, kah Os - _ Büyük bir arm 1 nus lamız a : 

gerek bu gazeteyı' yazanlarla onlara din malı oldu. Fakat, ilk gününden iti- manlıcı ve hilafetci askeri unsurların av yapalım. Tam n l kaldığı 
k k N J b• k n n Ishak 

urnanda edenler arasında, gerek biz· baren onun yegane yazan ve hare ete tesiri le, idarei örfiyeli meşrutiyet dev· z, mnmdır. am us u ır oca 
~t bu gazeteyi kendilerine bayrak getiren r_uh~ Hüse~~ Cnhid idi. ve ~~n rinde, bir aralık Tnnin mütemadiyen - Knn dökü! - Yazan )' Artık ı ıy .. 
}'aprnak . t 1 asında hiç bir za· ikinci senesınden ıtıbaren tahrır mu - f"t'l w . . . b . rnesine razı degi- Çevıron da kalmaz mı? ıs eyen er ar l k .. l . d l a ı e ugrar ve yerme ısmıne enzıyen lim. Avlar yalnız A. Tc h6 kho v Faik Berem en 
frıan bi fik' h' l·w· hasıl olamamış, dürlüğünü yaptım. l gun erın en t- başka isimlerle gazeteler rıkardı. nıye sordu. 
'L· r ır ırıgı . d . 'h' k r sürülsün vurul -ınlakis, muhtelif fikir tesadümleri a- tihat ve Terakkıye evrı tarı . ı~e a • Bu hal böyle devam edemiyeceği j. Kız razı oln a • 
rasında. gazete agwır, cansız, sönük ve dar, Tanin İttihat ve Terakkınm .~n çin nihayet Bay Cahid Tanini ittihat m~ni~rman su1tanımındır. l dı: 
c · ' 1' "d f' 'd' Ew r o bu mu • - Nışnnlım var. Gitmelıyim. Ben O• 
henııyete pahaliya mal olan bir organ kuvvet ı mu a 11 ı ~ g~ w d ve Terakkiye satarak gazetecilikten çe- * nu seviyorum. Ben onsuz yasıyctm. m. 

aline gelmişti. Bir kaç defa muharrir dafaayı yapmamış say ı, eger 
0 

a kilmeği tercihe mecbur kaldı. Dünya yaradılalı hiç bir avcı böyle Dedi. 
değiştirerek 31 mart hadisesine kadar ittihat ve Terakkiye vuranların a~ası· bir av görmemiştir. Bine yakın avcı, Ona yığın yığın altınlar, elma lur\ 
a.iiç Yaşıyabilen bu gazeteden sonra ft- na kanşmış b~lun~~ı: cemıyet ~~~~sı var) ormanlara ve dağlnrda, tavşanları, cey- inciler veriliyor, hiç bir f:,CY esirgen ~ 
tihat v -r akk' . . d w d belki de on senelık tarıhını yaşamıya Ian1an, keklikleri ve hatta kurtlan gö- miyordu. Fnkat 0 bir türlu yola gelmı• 

e ı er ı cemıyetı, ogru an ba e doğruya L d' . . t . f muvaffak olamazdı. Fakat, zan g • rüyorlar, kaçırıyorlar, ifıkin vunnu - yordu. Mestan da nişanlısının gecik • 
ı... ~en ısının <<vası aı neşrı e - . ı dı S h. 
1tar1» olmak sıfatı ile hiç bir gazete celeri sabahlara kadar çalı.!ara~, hır a- 1 yor ar · . rnesinden ötürü şüphelenmiş, ipa l .. 

ı koy İkinci Murat, ishak .. Pn .. şa ile bi.rlik- lere kafa tuttuğu için zındnna atılmıi-
neııret- -..ı~ b"" .. k d' . b ralık yazı masa arımız.ın uzerıne "' d Akh T •uçUJ ve utun en ısıne mensu ' . d·ıı .. te avcılardan ayrı uşmuş, ısara tı. İshak Paşn: 
~azeteler zahiren hususi bir teşebbüs duğumuz rovelverlerı m;: 1 e orte - yakın küçük bir köye yaklaşmıştı. Ku- _ Nişanlın, sultanımızın adam!m ın 
llniş teki' de .... d.. rek, siyasi bühran veya rp zaman • lağına bir davul ve zurna sesi geldi. bıçak çekti. Zindana atıldı. 

((şu" ın. O gorun ud. b"t" larında, pek çok defa biraz peynir ve 1 n Saray çalgılarına pek alışmış olan ku- Deyince genç kız yıldırımla vuı ul ~ 

ı rayı mmet» en sonra, u u ak ... · · b .. ·· 1 ·· ·· b ba ttihat v T kk' d . ··adetince ekmekle sabahlıyar neşrettıgımız u 1 )akları bunların guru tusunde ir ş- muş gibi oldu: 
ı e era ı evrı mu • l b' d" .. .. k d stanbuld • "d fi' ve gazetede biz ya nız ır ~y uşunur • alık buluyor u. _ Onu bırakın! 
1_ a onun yegane mu a ı 1 d w h · ıs· h k h d' 

0

d lim 1 d l'k l k d .ıtısrnen l f'k' ) . . ,. .. yalnız dük: çinde yaşa ıgımız vatanın ayrı - a , ny ı şuraya gı e . shak Pnşa onun e ı an ıyı ne a ar 
o sun ı ır erının naşın .. . d h' d w•t D a· t ı "rd·· l M ta ·ı 1' an. . için çalışmak. T urkıye e, ıç egı se e ı ve a ın su u. çok sevdiğini an amıştı es nı o .. 

il 1ın kalmıştır. Tanin de 913 senesı-
1 

da Tanin kadar temiz bir ide- Köyün kenarında kıldan yaptlmış o- dürtmekle korkuttu. Padışnhın pek 1yı. 
t e :ıı:a.dar Hüseyin Cahidin hususi bir 0

1
.51ra ~~ hiç bir gazete neşredilmedi. lan kara çadırlar kuruhnuştu. Onların kalbli olduğunu bildiği ıçın ışin bu ta~ 

eşebbu·· .. h ı· d k ld d nra 8 ızm ı e d d çocuklarla kad l ltrh su a ın c a ı, on an s~ H' bir taraftan en ufak bir maddi yar· yanın a n ın ar ve e.r- raflarını onn hiç açmıyor: 
ı at ve T kk' · · f ten cemıye - ıç h keklerden ibaret bir halka bulunuyor- _ Sultanım, razı olmak üz r dır. 

ti era ıyı ıza e d ·· eksizin istemeksizin ve at-rı unıurni katibi Bay Mithat Şükrü - ım gorm .' . . du. Halkanın ortasında esmer, kıvrak Para ve rahatı görünce teslim olmı ~ 
tıiin l' . l'"'. b ta kabul etmeksızın neşredılen bu ga- ve knra gözlü bir çingene kızı parmak- yon kadın olur mu? İlk zamanlarda 
:rı e ~ne geçti ve başmuharrır ıgı a- t belki fena ı::eyler de yapmıştır: larını çıtlatarak kıvrıla kıvrıla oynu- ~d ı 'd' a \'er ld' B 'h k d be b gn· ze e, " böyle naz ederler; tı et erı ır. 
teted ı 1 ı: u tarı e a .a~ n u ,. i fakat, eğer onun neşriyatından fenalık PASLANMAZ yordu. Diyordu. 
deaıı e. t~ıhat ve T erakkının kum;~· • da çıkmışsa, bu, ancak bilmiyerek, is- Hem de ikinci Muradın vaktile Bur- Mestan kırbaç altında döviılu) or, 
:naa 1erı.nı tutmakla beraber en 1 a - temiyerek yapılmış hataların eseri ol· H Tıraş e v saya gittiği zaman söylediği bir mnn- genç kız demir parmaklıklı bir pence-
... t erınin ve ideallerinin kılavuzlu - uştur Tevfik Fikret, Tanin'in itti- asan IÇ&gı zumesini söylüyordu: renin ardından seyrettırilıyordu. En 
gundan 

1 
,,__w d'Wı· m · k k Çeligı··n en serti oldugun-dan çok U •kuda dün gece canım gı"b· .... 11ır t b" ını 

'ey} . ayr! mıyan ve ıucge~me .ı.g hat Ye Terakkiyi tutmasına ço ıznr- ) ı "°nan sonra cellat geldi ve ~vıes anın .... 

t 
erı, samımi surette, fena dıye gos· d Bir gün bir Tanin nüshasının baş- kolaylıkla ve tatlılıkla bir dakika- gördiinı, kütüğe koydu. ishak Paşa genç kı a 

errn k . h · ·ı ı. ı da tı~ş eder. Dünyanın en kuvvetli Teni efscrde de kalkıp eseri can 
,. . e ten çekinmiyen bır ta nr aı e - lık kısmını kesmiş, Tanin başlığını kur-1 ve hassas mikroskop aletile müker- döndü: T ? "ının nıüdürlüğünde bulunmuş oldu- ı::un kalemi le etrafından çizip sonra bi- kik l d k gördiim - Onu yalnız sen kurtarabı ır m. gurn . . kl 

1 
" rer surette tet o un u tan sonr:ı ....... ..... .......... ........ .... ..... . ........ Genç kız anladı. Boynunu büktu 'e 

l'rlak ıçın kendimi yeni şe. e. a ıştır • müsavi işaretile « Lain » kcliıne.'line piyasaya çıkarılmıştır. Ne fransız _ 
lt ... ~a çok güçlük çekmıştım. B~ bağlıyarak Bay Cahide göndermişti. lar, ne İngilizler, ne de Amerikalı- Edi~~ .. ;;;~ .. ;;fi~jj~ .. ·~~d·i~····f?Y başınıN~ğ~~Ierseniz yapacnğım. Ont' 
k~çuklüğü evvelden bildiğim içindır Eski hocamın o tarihteki bütün sa _ I lar, ne de bütün dünya nynını yapa- hemdcm, kurtarın ve obasına gönderin. Bırakıl .. 
k 1 Tanin 'in ittihat ve Terakkiye devri mimi fikir ve hislerini, hatta hayatının maz. Alameti farikası ile ihtira be- Bursada dahi nice dilberi fettan gör- dığını çeribaşı ?ildirsın. O zaman·· 
lt~lrarlaştığı. sırada ben bir aralık ç~ - en ince teferr.üfitını ~ilen emckdar bir ratı vardır. düın... Diye kekeledı. 

nıek de ıstedim. Ancak Bay Cahıd, Taninci sıfatıle, tarıh huzurunda şa- Paslanmaz Hasan tıraş bıçağı ra - Çingene kızı ikinci Muratla İshak o akşam çeribaşı beklenen h berJ 
&a-. l . k' T . h kiplerini şaşırtmış ve her tıraş bıça- p .. - k 1 b 1 w d a· 
b
!>e<-:tenin büsbütün bozulmaması için hadet ederek, .söy e~ı.m ı.. anın.. a· 1 aşayı gorunce a a a ıgı yar ı: gönder ı. n La d f ğı fabrikası pas anmaz yapmak iste- - Biraz da ağalar için oynanın. F tt.a · 

d 
"ıın oradan ayrılmamamın elzem ol- kikaten Fikretın « ı~» . ı~e tavsı et· mı'!O:tir. Fakat bu iş kolay olmadıgın-_ _e Bcnn"ı od"'n't"' no"tu"rün. Yalnız bı • ug k b f k h t d ~ Diyerek onlara yaklaştı. ..... .... h 

_unu aöyliyerek beni bundan vaz • mesini icabettirece ır 1 ır a ası a dan hiçbir fabrika muvaffak olama- k 11 Gece yarısı horoılar ötünce 'ı • Reç
1 

d' b h )"' · .. Güzel se süslü atları üstünde büyük rn ı 
r ı. yapmış olsa unu u us ve samımı.- mıştır. Yalnız Almanyada }i'azan ve k kl k" kl l tı•k kı.mseye el ka1dırmıyacagı-m. T h l ı k k d avu arı, ur eri ve ışlemeli at as-

. anin denildiği zaman gençliğimin yetle, memlekete ayır 1 0 ma as ı- Türkiyede yalnız Hasan tıraş bıça- tan gömleklerile ikisinin de pek zen- Dedi. 
~k inkılabcı ateşlerile tutuşan bütün le yapmıştır. .. .. .. .. ğı muvaffak olabilmiştir. Mutlaka gin oldukları besbelliydi. Dediği gibi yapıldı. 

UVVetlerini sütunlarına döktüğüm bu Türkiyede garb kulturunu, garblı- Hasan markasıw •l'SJ'lnız; israr e- İshak Paşa ikinci Muradın kızaca - İkinci Murat çingene kızının aşkıle 
ga~et . h .. w. 

1 
fı'krini müdafaa eden o zama - diniz. Hasan deposu: Ankara~ İstan- gene şaı·abr- sarılınıştı. 1 hak Paşa o • 

. enın atırası karşısında yuregı - aşma A • • • ğını sanarak: 
0 

l'rlın tatlı bir rikkat ile eridiğini bütün lnın bu yegane gazete~ıı lttıhat ve Te - bul, Beyoglu. - Haydi, çekil oradan .• , nun kulağına sokuldu: ... ) 
ki ·i tutmakla beraber onun kusur- Demek için kıza doğru yürüdü. Fa - (Llttfen sayfayı çevırını:ı 



14 Sayfa 

" Son Posta ,, mn tefriKası : 1 1 

CAl<LIK ÜLKf fİNDE 
IJitı TOUK ZARiTi, 

C.mD'"en lkıbetJ 

A. R. 
Cemil Annanın suren mahsusada kendisini kontrol 
için yanına hizmetçi sıfatile yerleştirilmiş bir casus 

SON POSTA 

u Son Posta ,, nın zabıta romanı : 11 

C\ DÖ-RT ile 
• ~, '"9~_,40 

-~:;:;::::;::'~ r--~• 
ln~izceden çeviren: Ha•raun Uraklıİ Yazan: Huzh Au6fin 

Bu kadın nasıl kadındı? 
olduğunu çok iyi anlıyor ve ona göre hareket ediyordu • J 

- Haraşo... lical>ederse, bu kolaylıklarınızdan isti· Norman Lang Yüzünü buruşturarak: -Çünkü bu~ 
- Şimdi .... sizinle görülecek küçük fade edeceğim. •• k ı• , 

oir işimiz var. Buradaki depo alayı - * öyle bir kadındı ki onu... O/dürme lô.zım ge dı 
nın merkezine kadar gideceğiz. Ku - Cemil hayatına iyi bir intizam ver - JJ 
mandanla beş dakika görüşeceğiz. Si- mişti. Sabahleyin, muayyen zamanda Merrit elini alnına götürdü, muzta- zevcenize ııltihak etmek üzere bahçeye siz !>ana bu hususta yardıın 
zin , resmi vaziyetinize aid işleri, bu kalkıyor, evvela jimnastiğini, ~ma rib gibiydi: çıkmasından korkuyordu demek mi 'lliz,, dedi. . / 
suretle ikmal edeceğiz. banyosunu, daha sonra da kahvaltısını - Benim dönüşümden bir ik.i da - istiyorsunuz? Delikanlının gözlerinde bll 

- Hay, hay .. gidelim. yapıyor. Bir saat kadar Ruscaya çalı. kika sonra, dedi. Ben dönüp de zev - - Evet! ladı: . ıJ 
Depo alayının kumandanlık daire - şıyor. Dersini bitirdikten sonra, öğle cemin biraz rahatsız olduğunu ve bu· - Reki Mösyö Amold bahçeye git- -Bu datife de ne:> diye_~ 

si, uzak değildi ... Bir kaç dakika yü - Yetn.eği vaktine kadar çiftliğin parkın- nun için kameri yede dinlenmek istedi- ti. mi? ıkaı polis memuru onun ~ 
rüdükten sonra, koyu renkli tuğladan da dolaşıyor. Öğle yemeğinden sonra, .ğini söylediğim zaman Madam Arnold - Hayır. Benim ıdönüşümden son- ti: 
yapılmış; tek katlı bir bina önüne gel- istirahat ediyor. Bu istirahati müteakib arkadaşının bir şeye .ihtiyacı olup ol • :ra aramızdan yalnız Madam ATnold _ Abrlalca ıbir oyun! os': 
mişlerdi. Kapının iki tarafında, yalın de akşama kadar kendine muhtelif madığıru anlamak istedi. Zevcemin ayrıldı. Mösyö Patton p~lisin gelme • deyam etmiyeceğim. Fakat d~ 
kılIGlı Kazak nöbetciler beklemekteler- meşguliyetler buluyordu. yalnız kalmak arzusunu izhar etmiş ol- sinden ancak takriben 1 ~ dakika ev • vel, mesela hen çimenliği r.. 
di. Hizmetine tahsis edilen (Anna) dan duğıından kendisini haberdar ettim. vel bahçeye çıktı. neden ~tiraz ıctmediniz. Ni9' 

Kumandan, iri vücutlu, sert bakışlı_. cidden memnundu. Bu gürbüz, şen, Bir dakika sonra Madam Arnold tenis * gelerek-: ccKatiii ıbaldunuz rt1' 
kumral çatal sakalları omuzlarına doğ- şakrak kız, aynı zamanda ona mü - sahasına gideceğini söyledi, bunun 'ka- Kent parmaklarının ucu ile dizlerine sormadınız?~. 
ru açılan bir kaymakamdı. Göğsiinde, kem.mel hocalık da ediyordu. meriyeye gitmek için bir bahane oldu- fiskeler vuruyordu. !Birdenbire sor _ Polis memurunun sesi ~ 
<Çar) ın fahri yaverlerine mahsus olan - Söyle ha.kalım, Her Cemil.. bu· ğunµ sandım. . ıdu: • ik.eSkinleşti~ ~ 
sırmalı bir kordon vardı. na ne derler?.. - Madam Arno1d'un kamerıyeye uad A ''d . ı.ıı·w· ., 

. . . . . . - ın am rno' ıgerı ge oıgı za - - Bilakis hepiniz oturdu 
Makarof, takdim vazifesini ifa et .. - Baş. gıtmesınden nıçın çekınıyordunuz} h ,_ b" ~ 

ınan al ve tavrında gayri taoii ır ~ey d k leh h · · de d enoir" 
mişti: - Buna ne derler?:., Merrit bu sualin ehemmiyetini an ~ .. d' . ·~ e küa nız, cpmMız , e ldii'6 

- Asaletlii Grandük Nikola hazret- - Göz. 1 lamamıııt göründü ve bir saniye sükôt- goMrme ~tnı~ht~ı LL~ • Çün .. Madam errit İn ö ·~ J 
y ern ıyauuırane: .. - - ·-· . a rh 1 ı(('t'.:. 

ferinin emirlerile çiftliğimizde ikamete - Ya, buna?.. tan sonra is'temiye istemiye ceYab ver- .n·· "k b' .. d' eli nu 1şıttıgınız -zaman e a ":-.J 
memur olan, binbaşı Cemil bey ... Çar D d k ct". - ouyu ır şey ıgoremez ım, - erke~, yahud da :bu bdm ~ 
h l . . f h l . d d - u a .. ı. b' ,_ 'h y.e cevab verdi. o geri :geldiği ;zaman a· . 11•• - •• - - ıf • •.-.!A 

azret erının a r1 yaver erın en, e- - Buna?.. - Aralannda ır kav~a ç1Ama!!l ı - . . akl l ıye auşunmuştunuz. ıçını~-
po alayı kumandanı, kaymakam Mar- - Ayak.. tima.lini düşünüyordum. b~n k.adehırnı dol~urm a meşga _ - ri katili tanıdığı -zannında)"'iı. 
g i Gorçakof. _Buna"" .. · .,._r •• bel > dum. Suya atıldıgı zaman çıkardıgı ş· .11· M d M •• 1 .a1' 

r - ı~e munase t e. .. .. 1 .. .. . . . B' k d k'k .. ımaı a am errıt ı e r~-.J 
M C k f li · C ·ı Ba M . ba ı .ı guru tuyu "1ttım. ır aç a ı a yuz- :ı. ~ . ıı__h İfP' argi orça o, e nı emı e uzat- - cak?. 1errıt şmı !ka.~ır~ı: . dü. naseoetlermızden ·oa sedeT 111. 

mıŞctı. Ve, temiz bir fransızca ile: - Buna?.. - Bu pek tabu bır .şeydır, <:ledi. Mösyö Lang bir san\)re ses~ 
P b M k d b ı_ • ı..· - Üzer:inde-Oir .seu ıvar mr....Jı> - eters ug ve os ova a u • - Diz kapağı. ÇünK:Ü Madam Amold zevoemın vız- " ~ sonra sükunetle sö:iledi: 

1 d b k T ki 1 - Görmedim. un uğum zaman ir ço ür er c - E, buna?.. den ayrılıp gitmesine kızmıştı. _ Münasebetlerimiz sadece 
münasebette bulundum. Hele scfare • - Gıdı .. gıdı .. gıdı .. gıdı... - O halde size sorduğum ilk sua- f>ent ayağa kalktı: ne idi. 
tinizin ateşemilteri Remzi bey, çok O zaman birer genç ve sımarık mek· le avdet ediyorum: Madam Merrit'in - Mösyö Merrit bahçeden -döndü- aS 

t ı ' · d · d' · ·.,. - Biraz <laba vazih olanı 
dostum idi. ki ay kadar stanbuJda da teb çocuğu gibi dakikalarca gülüyor - yanınızdan ayrılmasının hakiki 9ebebi ğürı,üz zaman :aız e suya gır ınız mır nız} Vaziyet ba'kkında hiç bir 
buhındum ... lstanbulda geçirdiğim tat- lar .. o küçücük dairenin koltukları, ka- nedir} 'l\{ösyö Merrit cevab vermeden "Ön-

malumattar olmadığımı unut 
lı hayatı unutamadım. napeleri, divanları, masaları etrafında Mösyö Merrit cevab vermedi. Teğ- ce l>µmunu sildi, sonra: ~ 

D ı · b ] k - Demek istiyorum ki öte iye söy enmıye aş amıştı. birbirlerini kovalıyorlar .. hazan, id - men başını sallıyara : - Evet, dedi. Bahçeye giden yol, cfı 
O !ık k k d d b. bizi dostlukla bağlı .telakki e rta ·ararıncıya a ar, oturmuş· dialı güreşlere girişiyorlar .. böylece va- - Eğer öğle sıcağı ı a, ağaçsız ır havuz kenarının .öte tarafından ıbaşlar. 

lar h 1 f · h d dı. r'ünkü Merrit ailesini e~l ; mu te i mevzular üzerinde gö - kit geçiriyorlardı. bahçede çiçek toplamak evesin en oraya dolaşarak gitmektense, bu ıhawa- ·~ 
rüşmüşlerdi. Artık veda edecekleri za- Anna, (Riga) lı olduğunu söylü • doğmu~ bir şey toplamak, ev sahihi bu- da ,Jıavuzdan geçerek gitmeği tercih et- zamandanberi görıüyordum. 
man, kumandan Margi Gorçakof, Ce- yor; babasının da siyasi bir töhmetle nu bir çılgınlık addedecekti, kızmıya - t'm. Fakat bana bu suali neden soru - -'fatih ısöyleyiniz. 
mile şu talimatı vermişti: kurşuna dizilmiş olan bir Alman ça- cakp; dedi. Ben refikanızın ~avuz ba- yor.sunuz? - Geçen yıl, mayıs ayınd- .1' 

· -Askersiniz. Tabiidir ki, resmi va- vuşu olduğunu ilave ediyor: ~nndan ayrılmasının sizi ve Madam Ar- Kent balkona doğra kendisini mkib mişlcr~i. Madam Merrit'i i~ 
zife ve mecburiyetleri takdir edersi - F k k b d k' nold"u neden bu derece telaşa düşür- ebnesini işa:11et etti: evvel tanımıyordum. 1 

b'k d'l k - a at, sa ın un an ımseye d"-.. .. I ,_ . . • ..... 
niz ... Hakkınızda tat ı e ı ece mu- hah . . H b L_. I ugunu an amaK ıstıyorum. - T-eferırüita aid bir sual, diye ıöy- (Ar"" J 

ıd w • d setmeyımz... ar ucı..1 ayıncıva M'' .... 1 . k I - d k ld ,/. 
amele hakkında a ıgım emır, şu ur ... k d Al l . d R · osyo n errıt o tugun a ımı an- lendi. Bugün öğleden sonra banyo el- -· 
Çiftlik idaresine a id binalar dahilinde, la ar. d~anlarda peresfrtışte cnd. uls - dı banyo donu di.t.şüyordu. Düzeltti, biaesi içinde dolaşmanın ne .kadar fay- TAK V JM 

1 b . . İ d' . . ar, sım ı on ar an ne e e ıyor ar. kl .. .. k d N"h 
tamami e ser estsın ız. ste ığınız za - B .' d b' Al k ld w aya arını ustuste oy u. 1 ayet ce- dalı olduğunu düşünüyordum .. hava 

·J · -· . . . . enım e ır rnan ızı o ugumu b d' · 
man, ıttteclıgıruz surette gezebılırsL - b!I. I belk' b . b d k l va ver ı: o .kadar sıcak ki.. . . . ı ır erse, ı enı ura an ovar ar. 1 • . d 
nız .. ancak, bınaların harıç kısmına: o· d - nsanın yanıış tesır uyan ırma • 
yani ırmak sahillerine ve ormana çı- ıyor u. dan bazı şeylerden bahsetmesi pek 
kıp gezmek istediğiniz zaman. bana . Ce~il, ~n~nı.n bu sözleri?i. büyük güçtür, dedi. Ne Madam (Arnold) a 
haber gönderiniz. Yanınıza, muhafız hı~ alaka ıle dınlıyerek, ~e?dısıne ~e .. - ne de refikama karşı haksızlık etmek 
vereceğim. Ayni şart dahilinde, kasa - mınat veı:~eI:Ie ~raber, ıçmden gulu- istemiyorum. Fakat, Teğmen siz debi
bay,a da gidip gezebilirsiniz ... Her sa - yordu: Çunku ;. ıster kıpkızıl Rus ol • lirsiniz ki bazı kadınların flört yapmı
bah \'e akşam size bir defter getire - sun; ısterse, bır Alman kızı olsun. ya tabii bir temayülleri vardır. 

ki O · d k · · (Anna) nın sureti mahsusada kendi- vent . ce er. nu ımza e ece sınız. .-... . 

B kad k d .,. sini kontrol için Y\\nına hizmetci sıfa- _ Evet, bilirim, dedi. 
- u ar mı, uman anr. .1 l . . 1 · b" ld w 

E b k d H b. d tı e yer eştırı mış ır casus o ugunu Mösyö Merrit devam etti= 
- vet, u a ar... aaa, ır e k . . 1 ·· h k 
l b l . M kt bl ço ıyı anıyor, ve ona gore are ete- - Meseleyi ciddi telakki etmemek-

-il-

SoGUKIÇKİLER 

( Saat 4 dakilca 54 - aaııt S) 

Mösyö Merrit ağır adımlarla koltu
ğuna döndü. Dostlan susuyorlardı. 
Kent: 

- Mösyö Lang 1 diye çağırdı ve mu ıa ere mese esı var. e u arı • d' d 
nız, bizim tarafımızdan sansür edilmek ıyor u · le beraber Madam Arnoid'un kıskanç topuklan üzerinde dönerek salona gir· 
şartile, muhaberede de serbestsiniz. Esasen Cemil, şu günlerde hiç bir karakterinin bir coşkunluğa sebeb ol- di. Delikanlının arkasında beyaz pan-

- Ala... gizli fikir ve işle meşgul olmuyordu. mas:ndan bir çok defalar kor km~ - talon, beyaz gömlek vardı. Polis me-
- Size yapılacak resmi tebliğler Bazan derin derin düşünüyordu: tum. murunun arkasından gelerek şömine• 

bitti ... Hususi olarak şunu tavsiye e - - Bu hayat, ne kadar zaman, böy- - Madam Arnold kendi zevcinin nin öte tarafına orutdu. Adının söy .. 
derim ki, mektublarınızı Fransızca ya- lece devam edecek?.. lenmesinclen mütehayyir gibi görün -
zar ve cevabları da Fransızca istersi - Diye, kendi kendine soruyordu... Bir Doktorun 1 müştü 
niz, muhaberenizi daha sür'atle temin Fakat bu suale cevab vermek mümkün GUnlük Pazartesi Ken°t bu mütehayyir nazarları tanır-
etmi.ı; olursunuz. olmuyordu. Çünkü, hadisatın kendi - dı. Polis dili ile, onu : 

Cemil, derin derin içini çekti; vece- sini hangi mecraya sürükleyeceğini bil- Notlarından (*) - Nasıl? Ben mi) Sualinin bir ce-
vab verdi: miyor<lu. Ve nihayet bütün bu düşün- Yaşlılara vapı olarak ifade ederdi. Bununla Mös-

- Şimdilik, hiç kimse ile muhabe- celeri bir noktaya dayamp kalıyor: yö Lang bir taraftan da <!üşünccli, 
re fikrinde değilım, kumandan. Fakat (Arkası var) Tavsiyem em de masumiyetini gürültü ile ifa.de 

- Sultanım, im ak iızere içseniz' ... 
Fettan cariyeniz yatak odanızda gece 
yarısı horoz öttüğü zaman sizın oia -
caktır. 

* ikinci Murat heyecan içinde od,ıya 

gird i. 
Solgun bir ışığın altında pırıl p rıl 

atlastan içinde çingene kızı uyuyoı du. 
Fe~tnn, gene cilve yapıyordu. 
Lakın artık ele geçmişti. 
Ayaklarının ucuna basarak ilerledi. 

Yorg nı arala~ yanına uzanırken eli
genc kızın göğsüne değdi. . . . . ünkü 

yap•şkan bir şeye değmişti. Ger iye fır
ladı . 

7aklaşarak baktı . 

Genç kız solgun ve sarı, yatıyordu. 
Göğs:.inde bir hançerin sapı görünü

yordu. 
Bu hançer onun kalbine sapi.ınınış

tı. 

İkinci Murat başını avuçlarının a -
rasına alarak yatağın önüne diz !;Öktü 
ve ağladı. 

Bir ay sonra Varna muharebesini 
yapmak üzere ordusunun başında E -
dirneden şimale gidiyordu. Kendisitıi 

avutmak istiyordu. 

Yaşı elliyi tecavüz edenler akşam etmiyecek kadar zeki görünüyordu. 
yemeklerinde pilav, makarna, ha - Kent tatlı bir sesie: 
mur işi gibi ağır yemekler yememe- _ Haydi bakalım Mösyö Lang, ba-
r dir. Çok su içmemelidirler. Çok na ne gibi bir sual sormak istiyorsa
tuzlu ve salnmuralı şeylerden uzak mz sorunuz, dedi. 
kalmalıdırlar. Yılda bir ve y:ıhut Mösyö Lang omuz kaldırdı: 
iki defa aile doktoruna tansiyonla - _ Niçin bizi ayn ayrı sorguya çe-
rını ölçt ·rmelidirler. Tok karnına kiyorsunuz? diye roylendi. Bu zavallı 
banyo ve hamam yapmamalıdırlar. Mösyö Merrit zevcesinin ölümünden 
Şiddetli hiddet ve heyecanlardan hal;:ıerdar edileli ancak yarım saat geç· 
sakınmalıdırlar. 

( *) Bu notları kesip saklayınız, ya • 

but bir albüme yaplfbnp lmllekaiyoe 
yapınız. Sıkıntı zanuunmwla ba notlu 
bir doktOI' cihi imdac:lmmı Jetiıfıdııilir. 

miştir. Katili hemen bulacağınızı mı 
sanı.yorsun uz? 

Kent ileriye doğru eğilerek: 
- Kadının münasebette bulundu -

ğu sefillerin adlarını saymak auretile 
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SON POSTA 

HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V 
AMSTERDAM 

1 TEMMUZ 1936 TARİHİNDEKİ BİLANÇO 

AKTİF 

Kasa \ e emre amade para 
Bank. ı. r ve B nkcı lcr 
Portföyde rnevcud senetler 
Rambur kı edileri 

Borçlular 

Florin 7.369.214.91 

> 14.367.724.13 

> 

• 

6.684.139.66 

1.912.130.47 

ı 3.053.922.60 

Karşılığı esham ve tah\ ilfıt 
olan borçlular ve röporlar 
Verilmiş kefaletlerden 1leri 

gelen alacaklar 

> 2 .792.194.71 

> S.225.445.25 

Tuham ve tahvilat: 

Amsterdamda resmen kote cd lmiş : F. 93.605.95 

Ecnebi borsalarda resm~nkote edılmış: » 488.130.13 

Resmen kote edilmemış: 
> 206,882,14 > 

Gayrımenkuller 
> 

788.618.22 

1.850.000.--Florin 54.043.389.95 

İŞTi SO BABARI 
Akşam serinliğine karşı kendinizi muhafaza etmek için bir 

Elektrik Radyatörü 
satın alınız 

0 
size nezle ve gripten korunmak için icabeden 

ihtiyat harareti derhal verir 

i E'de 
veresiye satılmaktadır. 

----
Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 

lrnaı olunacak zenkler için üzeri üç m/ m kalınlığında kurtwı kaplı 1 
hl/ın kalınlığında 1298 kilo kalaylı bakır tel açık ekliltme yolile alınacak
tır. 

Bu telin tamamının muhammen bedeli 2076 lira 80 kurut ve muvakkat 

leıninatı 156 liradır. 
Eksiltme 6/1 ı /936 tarihine rastlayan Cuma günü ıdt ?n beft•. Y~~·

!aca.ğından taliplerin ~rtnameyi görmek için her gün, eksıltmeye İftlrik 
l • T- • 1 t Çın de muayyen gün ve saatten daha evvel temınat annı vezneye ya ır • 
lll!f olmak tartile komisyona müracaatlan. <C2341 >> ---- - --- ----

Yuca ülkü Liseleri 
Lise Hazırlık Sınıfı 

Hariçten sınava girmek istiyenleri hazırlar öğremler ('~'uca ~Uru~ 
liıeainin tanınmıt ve kudretli öğretmenleri tarafından ve ıf sahıplerı
nin 1· .ı · 1 1 cak ... atJerde verilir Öğremlere 15/10/1936-

T erıne enge o mıya - · 
dan iyt ibaren ba~lanmıftır. -[ lstanbul Vakıflar Oi~ ğU 

ihale günü -

1 
1 

Cinsi 
- ""'-==-93 kalem 

Muhammen Bedeli 

Lira Kuruf 

1300 00 

ilk teminat 
Lı.a ~uruf 

97 şo 2/11 /936 pazar • 

~7.a ve alit 
teıi günf Saat 

- 15. de 

Gur-L H ah • deki T Fakü'lt .... ; Dahiliye ıeririyatma lüzumu o -1 ıı::ua aıt anesın ıp ..- A _,_ k · 
an y··'- ·da • !ı~ zıh S3 kalem Ecza ve alat açıa e ıiltmeye 

1_ ~ cms ve mm.~an ya 
IQ) azıh gün ve saatt~ Komisyonda yapılacaktır. 

PA 9 SİF 

Sermaye 
ihtı)at 
Ke ıde kC' fiyctteri bı1dir"len senetler 
Tarnfımızdan kabul ed 1 ş n r 
Üçuncu şahı l:.lr taı, fınJan K buı eda mı ~metler .. 
Mevduat 
Ahıc· ki aı 

Verılmış k faletler 
Öd nn' tenı mcmı kar hıc;s erı 
Yen le , a nak dıl c k b kıye 

:FJoı ın 6 .000.000-

• 3.00 000-

D 629.801.50 

> 1.747.893.79 

> 250.846.85 

> 15.024.977.30 
,. 22.116.354.99 

> 5.225.445.25 

> 20.536.80 

> 27.533.47 

:Florın 54.043.389.95 

'J'encrrtı ~ ollnrllc ge~·en hıts •• ıı,
lnrcl kııı şı koruyucu, tesiri kıılf il 1s
t1 llf'fdır. ezle, bronşit, grfp , o 
boğaz r.11ınısızlıkhırmdtt, ses ı ık-

lığıncla pek fnydülıdır. 
Knlnlı11lık ) erlerd , tozlu ıııuıut

lcrdP. bıılııı;;ık ha. tnlıkJardaıı , ıkn
yc der. 

1NGILIZ KANZUl\ ECZANF 1 
't Be~ oğlu, lsl.ımbul 

Saç cfökUlmeal ve kepeklert 
karşı en •yl ve çok ralb•' 
görmU~ bir llAçtmr. 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

--- . .,. .. .,..,... 

- ·'" _..,, ~ -
-··· .. 

Oksürenlere : KATRAN HAKKI EK E 
&on Poata Matbaa .. 

Neşriyat Md. : Selim Raaıp EMEÇ 

&AHIPLEAlll A. Ekrem UŞAKLIGU. 
S. Rqıp EMEÇ 

HEMORRO 
Ameliyatsız basurları tedavi ecıer,. tesar• katidu. 



16 Sayfa SON POSTA 

ince ve kibar kadınların meftun oldukları Türkiye ve bütün Şarkta eti olmıyan 

Kremler Ruj ve Alhklar Pudralar Briyantinler Lavantalar 
Cildi temizliyen ve beyazlatan çirkin· Koti ve Mişel tertibi yağlı ve Koti Origan kokulu, gün- Saçları parlatan, düzgünletti· Yasemin, Leylak, Menekıe, Şipr, ~ 
leri güzelle.ttiren ihtiyarlan gençletti· yağsız rujlan kadınlara mu- lerce sabit beyaz, ork, Ork ren, ince kokulu yağlı ve yağ· yoka, Nergis, Fulyalar, Bahar~~ 
ren yağsız kar ve yağsız acıbadem, kavemet edilmez bir aüzel· roze, pembe 1-2, Raşel 1.2, sız adraga\la ve likid nevile- La Rumba, Pon;ıpadur, Dağ ~ 
yağlı acıbadem, yarı yağlı gene gece lik verir. 60 kurUfa Blondinet natürel, Kadınların mabu- rile gençlerin ve kadınlann Kukaraça, Nadya, Suar de ParU,~ 

I 

Ha.san Kremleri Tüb 20, Vazo Mandarin, Brünet. Hasan Al- desi Hasan Pudraları kutu- hayat arkadaşı Hasan Briyan- Rz ev~o~ KOa~ıneli, ANmbeı·r,kPkupul~ 9' 
50 k 1 ki k . · am a , rıgan, cro ı o . _... 

urUf8. 1 an 35 lU'UfL su 30, büyük 50 klll'Ufa. ünleri 30 - 43 - 50 kurup. 50 - 75 - 100 kuruşa Hasan lavoll"" 
15 dereceli llmon çiçekleri Basan Te 75 dereceli Nesrin kolonyalarile losyonları, sürme ve sabunları, saç, diş ,.. tıraş müstahurahnı, çiçek ye riil su ve yatları. (Hasan deposu: İstanbul, Ankara, ~yotlu ~ 

____.AŞ. 
YERLİ MALI KULLANMAK 
MEMLEKET BORCUDUR! 

Muhterem müşterilerimize iftihar ederek bildirmek isteriz ki Türkiyede Türk işçilerile tam yerli 
hrq bıçağı imal eden yalnız bir Türk fabrikası vardır. RADİUM ve EMİR markalı tıraş bıçakları, 
işte bu Türk fabrikasında en son sistem makinalarla ve en iyi cins mevadı iptidaiye kullanılarak kendi 
vatandaşlanmız tarafından , kemali itina ve ihtimamla yapılmış T A M Y E R L 1 mamulab 
bıçaklardır. R A D 1 U M ve E M 1 R bıçaklarını kullandığınız takdirde hem ucuz tedarik ettiğiniz 
için müstefit olacaksınız, hem en iyi bıçak kullandığınızı anlıyarak memnun kalacaksınız ve 
hem de kendi memleketimizde yapılmış T O R K malı olduğu için iftihar duyacaksınız. 

. 
Senelerdenberi Muhterem Halkımızın Rağbetini Kazanan 

• 
ve dfr. 

Türkiycnin yegane tam yerli braş bıçağı yalnız RADluM ve t:MIR tıraş bıçakları fevkalade 
mükemmeliyetine rağmen gayet ucuz fiatlarla satılıp dururken ecnebi memleketlerden getirilen 
ve daha yüksek fiatlarla sahlan braş bıçaklannı kullanmıya lüzum ve ihtiyaç kalmadığını takdir 
edersiniz. RADIUM ve EMiR hraş bıçaklan TAM YERLi Mamulatı olduğu gibi cinslerinin 
mükemmeliyeti ve fiatlarınında ehveniyeti itibarile ecnebi tıraş bıçaklarından kat kat üstündür. 

Halis İsveç çeliğinden mamul 0.10 milimetre inceliğinde HAKiKİ RADIUM tıraş bıçağı her yerde 
perakende olarak 10 tanesi yalnız 30 kuruttur. Almanyanın en üstün ham maddesinden 
yapılan 0.13 milimetre inceliğinde E M 1 R tıraş bıçaklarının perak~nde satışı 10 tanesi yalnız 
15 kuruttur. Gerek cins ve gerek fiab asla rekabet kabul etmez. 

Her yerde sorunuz, alınız ve güle güle kullanınız, zira YERLi MALI KULLANMAK 
~LEKET BORCUDUR. 

Adres: RADIUM TİCARETHANESi GALATA, Okcumusa caddesi No. 104/ I 06. 

Telefon: 42878 - Telgraf: RADIUM - iSTANBUL. Posta kutusu 1313. 

Bütün göğüs 
hastahklarmm 

kara habercisidir. 

Hastalık ihtimallerini 

GRi • 
1 

alarak yok edebilirsiniz. Gri~ 
Radyolin mUesseselerind!.~ .. ıı 
katı\de itinalurla ha~ 
Rıılıalsızlıklım, ağrıları O!"_:;. 
mokte hır panzehir kU~ 
gösterir. Kalbinize, mi~~ 
ve böbreklerinize yo~ 
vermez. 

MUbellleh a8zler.,. 
rakaml•r hot •&tl

leblllr, a11c•k 

Mukayese terazisini eldell 
bırakmamalıdır. 

KREll PERT•• 

için buna ıozum yolrtllf· 
O şöhretine daima sadll 
kalmış ve iyi bir kremdell 
beklenen revaide daı-a 
mllsbet cevap vermiştir· 

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

ROMA T ı Z ~~ 
LUMBAG 
SIYATll'tJll 

ağrıları T ES IC 
ve izale ede'· 

Her eczanea• ar ., .... 

H 

H 


