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Facia yerine gidip gelen "Son Posta,, muharriri anlatıyor 
Her taraf ceset parçalarile dolu, 

kamyonun enkazı müsademe 
mahallinden 70 metre öteye fırlamış 

KtaaJan na.ıl lc•rtulduğu anlaşılamayan ıOför /taçtı, 
fakat gaka/andı fiti ille ifadesi /acia mtlluılı de 

alındı, kabahatli olmadığını söglügor 

Kar• Ali il• tll 
Dlul'lınıa tla 11eline;I 

• lıteaıe 

Yugoslav Başvekilinin 
çok mühim beyanab 

"Avru~nın bu karışık zamanında 
sulh için en faal şekilde Balkanlarda 
çalışılıyor. Seyahatim bunun delilidir,, 
Doktor Mllan Sto11atllno11lç diJn şehri gezdi, 

lstanbul gazetecilerini kabul etti ve 
alıfam Anliaraga gitti 

• Franaız aazetesine ıöre, Bitler ltalyaı..-Ot 
Am•J• • ele muva&k DUlll ........ 
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Hergün ' Resimli Makale a Tavsiye mektubu .. il r----------------~-
Sözün Kısası - .. ~-

Avrupa sulhu 
Fraı.s:ının dahili 
Vaziyetine bağlıdır 
-·ı·azan: l\Iuh.ittin Birgen-

A
ırupanın üzerine çöken kabusun 
doğuracağı neticede tesiri ola -

cak esaslı bir kaç amilden bir tanesi 
de Fı ansanın dahili ahvalidir. Harp ve 
sulh planları üzerinde bir zamandan
beri uzun uzun hesaplar yapan her 
renklen devlet adamlarının verecek -
!eri kararlar en kuvvetli tesirlerinden 
birini de bu ahvalden alacaktır. Bu -
nun için. her sene parlamentonun tek
rar açılmasından evvel Fransız radi -
kal - sosyalistlerinin toplamayı itiyat 
edincl:kleyi senelik kongrelerini bütün 
dünya efkarı büyük bir alaka ile bek
liyordu. Kongre toplandı ve onun bü
tün müzakerelerini bütün dünya ayni 
a~aka ile takip etti. 

* Radikal sosyalistler bu defaki kon-
greyi çok heyecanlı ve nümayişli bir 
hava ile açtılar. Halk cephesi ittihadı 
siyasetine taraftar olanlarla olmıyan
lar arasında kuvv-etli tezahürler yapıl
dı. Kongre azalarının bir kısmı faşist 1 

&elamı vaziyetini alarak Marseyyez 
terennüm ettiler; diğeı- bir kısmı da 
ayni şarkıyı terennüm ederken yum -
ruklarmı sıktılar. Bunların bir kısmı 
sağa, öteki kısım sola teveccüh ediyor
lardı. Bunların aralarında sıkı müna
kaşaThr cereyan etti ve nihayet bu iki 
cereyanı birleştiren bir pamuk ipliği 
bulmak için fırka büyükleri geceli gün
düzlü çalışınıya mecbur kaldılar. Ne -
ticede hiç bir şey değiştirilmiyerek 
her şey pamuk ipfiği ile bağlandı. İşte, 
fırtınalı bir kongrenin vardığı netice 
ve yaptığı tesir bundan ibaret oldu. 

* Radikal - sosyalist fırkası, Fransa -
da buhranın doğurduğu vaziyetten 
dolayı sola doğru eğilme ve sola doğru 
kayma hareketini takip etmek için son 
intihabatta halk cephesi siyasetini ka
bule mecbur olduğundanberi Fransa 
siyasetinin dizginlerini pek uzun za -
mandanberi kendi elinde tutmuş olan 
bu fırka artık küçülme ve kuvvetten 
düşme devrine girmiş ve sosyalistlerin 
arkasından yürümeyi kabul mevkiine 
girmiş olduğunu, zımnen itiraf etmiş 
oluyordu. İntihabattan hayli zayıfla -
mı.ş olarak çıkan fırka, kazandığı mev
kilerin bir kısmını da sırf sosyalistle -
rin yardımına borçlu olduğunu gördü. 
Eğer sosyalistlerin fedakarlığı olma -
saydı Mösyö Heryo bile Lyondaki ka
lesinde mağlup edilmiş bulunacaktı. 
Bunun için kaç senedenberi sosyalist -
}eri kendi arkasına takıp sürükliye -
miyen radikaller, nihayet sosyalistle
rin peşine takılmayı kabule mecbur 
oldular. 

* Son haftalarda yapılan bir kaç kismi 

Asrının te1nayüllerini 
Bilmemek noksanlıktır 

E. Talu 

Müsabaka imtihanına 
girmek için bilgisini kafi 
görmiyerek, tavsiye mek
tubu isteyen çocuk. 

Bir memuriyet peşinde 
koşarken kuvvetine itimat 
etmiyerek tavsiye mektubu 
isteyen genç ... 

Hayatını kazanmak için 
çalışmıyarak sokakta gelip 
geçene el açan dilenci. .. 

Bir defa düşününüz, yek 
diğerinden farklı mıdırlar? 

Dilenci para istiyor, öteki
ler de para getirecek va
sıta dileniyorlar ... 

Y eni cürmi.l meşhut kanununa 
muharrirler ne kadar m nn 

tar olsak gene azdır. Ama, sakın rrı 

kemelere sık sık işimiz düşüyor da 
dan dolayı zannetmeyiniz. Bizim o 
rakta bezimiz, hamdolsun, yoktur. 
di kozumuzu kendi aramızda pay 
mesini bilen adamlarız. Ve şayet 
nün birinde hak yerine ihzar edilirs 
bu birdenbire ye tepeden inme olur 
yeni kanunun çerçevesi dahiline 
mez. (sOz 

Hakemlik ederken 
Nakavut olan 
Dünya şampiyonu 

Esk.i dünya tıampiyonlarmdan 

Maks Ber, bir serbest güreş maçında 
hakemlik ederken, müsabık.lardan bi
rine fazlaca ihtarda bulununca müsa
bıklardan biri hırslanmış, al sana diye
rek bir yumruk indirince, eski boks 
şampiyonunu bir yumrukta nakavut 
etmiştir. 

Almanlar gazete okumayı 
nasıl teşvik ediyorlar? 

Hitler mevki iktidara geldikten 
sonra dahili mücadelelere yer kalma
{lığı cihetle gazetelerin de satışı düş -
müş ve halk gazete okumaz olmuştu. 
Almanalr 1f!azetelerin satılmasını te -
min etmek için muhtelif çarelere baş • 
vurmuşlardır. 

Bunlardan bir tanesi ~udur: Her ev
lenen çift istediği bir gazeteye altı ay 
müddetle bedava abone yazılmakta ve 
o gazeteye alıştıktan sonra her gün a
lacağını taahhüd etmektedir. 

Milyonerin taliine çzkan kız 
Amerikalı bir milyoner, bir 

balet artistile evlenmek istemiş. Fakat 
hangi balet artistini kendine karı ola
rak seçeceğini bir türlü kestirememiş. 
Çünkü ,gittiği barlarda gördüğü balet 
kızlarının hemen hepsi az çok hoşuna 
gitmiş .. Nihayet buna bir çare bulrouş. 

Yüzlerce balet artisti resmi topla
mış. Hepsini birer kutuya koymuş ve 
dosthmnın yanında laalettayin bir ta
nesini çekmiş .. Tesadüfe bakın ki bu 
en çirkin kızmış .. Fakat milyoner ta
liine razı olmuş. Ve kızla evlenmiş. 
.................. -·· ' •• 1., ..... ·-

ren müntehipler bugün başka istika -
mete dönüyorlar ve istikametlerde u
mumiyetle ifrata doğru gidiyorlar. 
Halbuki Fransada nizam ve intizam, 
sulh ve itidal havasının kuvvetlenmesi 
sulhun en başlıca şartı idi. Maalesef, 
bugün bunun aksi görülüyor ve sul -
hun muhafazası ümitleri biraz daha 
gev~emiş bulunuyor. l\luhittin Birgen 

A ASIN D A ) 
·----------------------------· 

HERCUN BiR FIKRA 
Kelepir otQmobil 
Bir tarihte, arkadaşımızın biri, 

doktor H .. C .. inki gibi, kelepir bir 
otomobil satın almıştı. 

Götürdü ve garaja teslim etti. 
Garajcı bir haftalık yer kirasını pe
şin isteyince arl·adaşımız hayret e
derek: 

- Ne oluyorsun?. diye sordu. Ba· 
takçıya mal mı kaptırdın? Ben sa -
na koskoca otomobilimi emniyet e
diyorum, daha ne istiyorsun? 

Garajcı, arabaya yan bir nazar at
fetti ve: 

- Doğrusun beyim amma .. dedi; 
ya gelmezsen? Hem bu benim ba
şıma kalır, hem de param üste gi -
der! Bana yazık değil mi? 

*--------------------------~· 
1 Dünyayı yuvarlak 

Olarak fotografa 
Çehmeh kabil mi? 

Los Ancelos'ta meraklı bir zat dün
yanın üzerinde tayyare ile yükselerek 
küremizin yuvarlak şeklinde fotogra
fını almağa karar vermiştir. Bu zat 
imal ettiği fotograf aletini hükumete 
tevdi ederek ihtira beratı almıştır. 

F otograf iki bin metre yükseklik
te 223 bin kilometre murabbaı bir sa
hanın resmini alıyormuş, altı bin met
re yukardan ise kürenin sathını yu
var lak olarak almağa muvaffak ola
cakmış. F otograf 375,000 liraya mal 
olmuştur. 

Oınuzlarını sigorta ettiren 
sinema yıldızı 

Bir iki gün evvel kollarını 30 bin 
liraya sigorta ettiren bir kadından bah
setmiştik, dün gelen Avrupa gazete-

lerinde başka bir kadının, Holivud si
neması yıldızlarından Gertrud Nerf

son 'un omuzlarını 10,000 dolara si
gorta ettirmiş olduğunu haber aldık. 

Aralarında yaptıkları mukavele 
mucibince Gertrud'un sırtında en u
fak bir çıban dahi olsa sigorta şirketi 
her gün için 150 dolar vergi kabul et
mişmiş, Gertrud daima omuzlarını 

teşhir eder şekilde tuvaletler giymek-
teymiş. 

Sahneden, fıstık 
Satıcılığına düşen 
Güzel artist 

O halde, cürmü meşhut kanunu 
ne alakanız var?. diyeceksiniz, d 
mi? Arzedeyim. Bu kanun tatbika b 
lanılalıdan beri mevzularımız arttı .... 
liyeye gidip gelen arkadaşların nakl 
tOOeri şeylerin içinde ibreti mucip 
ler buluyoruz, neler ! 

Mesela, dün mü, evvelisi gün mü, 
claf atma• hadisesi hikaye eyledıler, 
şuma gitti. Bittabi hoşuma giden s 
çun kendisi veyahut ki mahkeme 
hüküm ve karan değil, hadisenin su 
ti ce.reyanwır. 

Bir adam, yoldan geçen etlice, can 
ca bir bayana telmih ederek : 

- Şişmana bak .. Şişmana I 

Demiş. Bayan buna içerilemiş, poı · 
şikayette bulunmuş ... İş dayanmış rn 
kemeye. 

Görüyorsunuz ya: Mesele basitın b 
siti.. Alelade bir harfendazlık. Anc 
bwıda, üzerinde dunnağa değer psik 
lojik bir nokta görüyorum. 

Suçlu, uğradığı mahkumiyetle yal 
cürmünün değil, toyluğunun, cahilliğ 

\ aktile güzelliği, cazibesi, sevim- nin, düşüncesizliğinin de cezasını çek 
liliği ile şöhret bulmu(I, ve bundan yir- yor. 
mi sene evvel İngiliz sahnesinin aöz- O, birazıcık tecrübesi olsa, bilmeli 
bebeği, ve İngiliz delikanlılarının uğ- eli ki, bu asrın kadınına yapılacak 
runda servetlerini feda ettikleri, meş- büyük, en ağır hakaret kendisine> şi 
hur dansöz Lidya, bugün eski aalta· manlık isnadında bulunmak vc>yah 
natlı devirlerini anarak sokaklarda A- ki şişmanlığına dikkat etmiş olmaktı 
merikan fıstığı satmaktadır. Mesela eskiden, bir müddettir gözd 

Artist kadın, zamanında bahada irak kalmış tanıdık bir kadına rastg 
300 lngiliz lirası kazanır. bir dilenci• lince: 
ye 30 lira vermekten çekinmezmi,. - Maşallah, sizi çok iyi gördü 
Bugün günde bir kaç peni kazandığı Toplanmışsınız ! 
takdirde öpüp başına koymaktadır . Demek hoşa gider, memnuniyeti rn 
Ruzvelt ve M usolini birer cip olurdu. Şimdi ise bunun tamamil 
senaryo hazırlıyorlarmış aksinedir; ve maazallah böyle bir ça 

devirecek olursanız, muhatabınızın, ·· 
Sinemalar devlet adamlarile, bil- lünceye kadar buğz ve husumetine ma 

mukabele devlet adamları da sinema- ruz kalırsınız. 
larla meşgul oluyorlar. Geçenlerde bu Onun için, bana öyle geliyor ki, me 
sütunlarda bir Amerika kumpanyası- zuu bahis davanın suçlusu: dcıvacısı 
nın Eden'e artistlik teklif edip de ce- nın tombulluğuna telmih edecek yer 
vabı red aldığını yazmıştık. Bize o za- de : 
man bu malumatı veren gazete bugün - Sıskaya bak.. Sıskaya ! 
de şunları bildirmektedir: Demiş olsaydı, bugünkü acı akıb 

Ruzvelt boş vakitlerini Senaryo onun kat'iyyen başına gelmezdi. 
Asrının temayüllerini bilmemek iJl 

yazmakla geçiriyormu~ ve nerede iıe san için bir noksandır. 
senaryosu bitecekmiş. 

Eski bir gazeteci olan Musolini ise r -
Kristof Kolomb'un hayatını tasvir e- ~. / ~'4 
den biı- senaryo kaleme almışmış. Bu 
film İtalyanca ve İngilizce olarak Ro
mada çevrilecekmiş. 

· A !danan müze 
Viyanada çıkan Der Morgen yazı -

yor: 
Almanyada Bonu müzesine Ram -

bradın bir tablosunu getirip satma tek
lifinde bulunmuşlar. Müze idaresi tab
loyu kopye ve sahte telakki ederek. al
mamış, teklifi yapanlar da götürüp Ho
landada satmışlar. Bonu müzesi bu ae
fer 90 bin marka almadığı ve sahte te
lakki ettiği tablo yerine 318 bin marka 

Biliyor musunuz? 
1 - Mısırı Napolyondan ve İngiliZ• 

lerden evvel kim zaptetmiştir?. Ve bı.1 
~gal esnasında Mısır sultanı kimdi'?. 

2 - 1 196-1204 yıllarında Macat 
krallığını kim temsil ediyordu? 

3 - «Gökler çökse ben süngürnl6 

tutarını!.» diyen kumandan kimd~r? 

(Cevaplan Yaı·ın) 

* 
Dünkü Suallerin Cevapları: 

hakikisini alıyorum diye almış, me -
Diğer bir sinema yıldızı olan Obe- ğerse ilk almadığı ve Holandaya satı • 

ron da ayaklarının parmaklarını 8500 lan hakikisi, sonradan :-J50 bin marka 
dolara sigortaya koymuştur. 1 aldıkları da sahtesi imiş. 

1 - Türkiye ile Rusya arasında j}~ 
münasebet Rus Çarı J ean ile ikincl 
Beyazıt zamanında başlamıştır. ça: 

intihap gösterdi ki bir vakitler İngil -
terede, bir vak.itler de Almanyada ol -
duğu gibi, şimdi de Fransada merkezi 
fikirler sönmekte, sağ ve sol istika -
metlerine gitmektedirler. Kısmen mer
kez ve kısmen sol fikirleri temsil eden 
radikallerin pek az rey almalarile ne -
ticelenen bu mahalli intihaplar, Fran
sada son umumi intihaplardanberi fi -
kirlerin sağ ve sol istikametinde da
ha keskinleşmiş olduğunu gösterdi. Bu, 
Fransada dahili cereyan müvazenesi -
nin bozulması ve sinirlerin gerginle -
şip fikirlerin ifratlara temayülü ala
meti idi. Nihayet Fransız içtimai bün
yesinin de hastalanmış ve Fransanın 
sinir sisteminde müvazenenin bozul -
muş olması manasını ifade eden bu ha
reketten sonra eğer bugün Fransada 
yeni bir intihap yapılsa idi radikal fır
kasının İngiliz liberalleri, yahut 
Alman demokratları gibi birdenbire 
küçülmüş olacağını görecektik. İşte ra
dikaller de bunu bildiklerinden dola -
yıdır ki halk cephesi siyasetini bir pa
muk ipliğine bağlama çaresi buluna -
bilmi.ştir. 

* r 
İSTER 

• 
İSTER İNANMA! 

Kırımda Rus tacirlerinin hak~ıılı 
gördüklerini şikayet ederek ilk de.f:. 
bir elçi göndermiş, bunun önüı.c geÇl 
mesini istemiş ve bu suretle münase -
bat başlamıştır. . ,_ 

Demek oluyor ki Fransada fırkalar, 
dünyanın ve Fransanın bugünkü ger
gin halinde dahi, bermutat, intihap en-
1işesinin tesirleri altında hareket et -
mekten kurtulamıyorlar. Şu sırada 

dl.it1ya iç~n bundan daha fena bir ala
met ol mrnz. 

Fı anc;adE! fikir b •vük hir perişanlık 
içind"dir. Dtln bir istikamette rey ve -

iNAN 
Bir arkadaşımızın anlattığına bakılırsa birkaç gün ev-

vel meşhut cürümler mahkemesinin huzuruna çıkarılmış 

lan ilk murabahacıdır. Ve ağlebi ihtimal sonuncusu ola
caktır. Zira murabahacılar bundan sonra ya san'atinden 
vazgeçecekler, yahut ta meşhut suçlar kanununa göre de 

olan murabahacı tutulan, cürmü sabit olan ve hapse atı- tutulmamanın yolunu bulacaklardır. 

1~ l E. R iN AN iS T ER 1NA N_d .A l 

--------------------------------~·----·~------------------------~ . ..J 

2 - Junon kadim Yunanlıla ın ıı 
divaç ilahesidir. İlahlardan Saturne'i~ 
kızı, Jüpiterin karıs1dır. Eski uirle 
bu ilaheden çok sık bahsetmişlp1 d r .• 

3 - Avrupanın me~hur neh: r ı ·ırı.ı.I 
den biri olan Rhen nehrınin unınıug 
1400 kilometredir. 



SON POSTA 
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Yarınki güreş 
Müsabakaları 

İhtil3lcilerin Madrid Üzerine 
ileri hareketleri durdu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
desine bir çelenk koyacaklardır. Bu 
münasebetle ornda, Tekirdağlı Hüseyin 
pehlivanın arkadaşlarına bir nutuk söy 
!emesi kararlaştırılmuıtar. Arkadaşlari
le tenha bir köşede başbaşa konuşur
ken bile kızaracak kadar mahcup olan 
sevimli pehlivanın, kendisine verilen 
bu hitabet vazifesini başaımakta hayli 
zorluk çekeceği muhakknktu. Ben, o 
mahcup pehlivanın hatipliğinı görmek 
için bu merasimde bulunmayı, kaçırıl
maz bir fırsat sayacağun. Çünkü bana 
öyle gelir ki, o hıtabet kürsüsü, Tekir
dağlı Hüseyini bir güreş minderinden 
fazla terletecektir!. 

Hükumet kuvvetleri mukabil taarruza geçtiler, kanlı 
bir çarpışmadan sonra asileri geri sürdüler 

Londra, (Hususi) _ lspanyol hü- Ayni me_mbalardan, bildirildiğ~ne Bcırcelona, 27 (A.A.) - Kata-
1umet kuvvetleri, bugün, mukabil ta· göre, başvekıl Largo K~b~lero erkanı lonya Harbiye Bakanlığı neşrettiği bir 
arruza geçerek Navatkanero civarında ile birlikte bugün Mad~ıd.ı terkederek emirnamede 32/33 sınıflarını silah al
bazı muvaffakiyetler elde etmişlerdir. Barselon'a hareke.t etmı~tır. tına çağırmakta ve Milis kıtaatını as- * 

Madridde neşredilen bir tebliğe gö- Başka bir şayıaya g.o:e Ar~go.n .e· kerileştirmektedir. 
re, çok kanlı olan bu çarpışmalar es· yaletinde muhtariyet ılan edılmıştır: 19 Bin Kifi Kurtuna Dizilmit 

Şu anda, pehlivanları en fazla düşün 
düren cihet hakem meselesidir. Vakıa 
yağlı güreşlerde hakemlik yapabilecek 
birçok değerli, tecrübelı ve eski pehli
vanlarımız var. Fakat ayni pehlivanla
rın Amerikan usulü serbest güreşin ka
idelerini iyice bilmedikleri muhakkak
tır. Bu itibarla, serbest güreşlerde de 
onların hakem durdurulmaları, haklı 
itirazlara yol açacaktır. Güreşleri ter
tip eden Eminönü Halkevi, henüz gü
reş hakemlerinin isimlerini bildirmedi
ği için, bu hususta daha fazla mütalea 
yürütemiyeceğim. Fakat güreşleri ter
tip edenlerin, hakemleri seçerken, mev 
zuu bahsolan yerinde endişelere mahal 
bırakmıyacak bir titizlik ve dikkat gös
termelerini elzem görüyorum. 

nasında hükfimet kıt'alarıNavalkanero Marksist temayülleri gösteren bu yenı Paris, 27 (A.A.) - Madridden 
~ehrinden iki mil uzağına kadar iler· hükumet Madride yardım edeceğini buraya gelmeğe muvaffak olan bir ls-
ıemişlerdir. Asiler de bu çarpışmala· bildirmiştir. panyol Madrid halkının feci yaşama 
rın pek şiddetli olduğunu kabul et- Franko Madridin T~limini istiyor şartları hakkında tafsilat vermiştir. Bu 
mekle beraber, hasımlarını püskürt- Burgos, 27 (A.A.) - Haber ve· tafsilata nazaran b~ün halk devamlı 
müş olduklarını iddia etmektedirler. rildiğine göre, General Franko Mad- bir endişe ve emniyetsizlik içinde ya-

Oiğer taraftan asi Sevil radyosu· rid hükumetine bir ultimatom vere· şamaktadır. En ufak bir şüphe her
nun verdiği haberlere göre son muha- rek bu şehrin derhal teslim olmasını hangi bir şahsın sorguya çekilmeksi
rebeler esnasında 77 hükumet tayya- isteyecektir. 48 saat zarfında hiç bir zin kurşuna dizilmesi için kafi gel
resi dü ürülmüştür. Buna mukabil cevap gelmediği takdirde Nasyonalist· mektedir. Bu suretle şimdiye kadar 
asilerin !ayiatı ise ancak bir tayyare ler Madridi silah kuvveti ile zaptede- ~adridde iki bini kadın ve ~ı~ ol~~k 
İm.iş. ceklerdir. uzere 19 bin kişi kurşuna dızılmıştır. 

Kıymetli Mısafirimiz 
Ankarada 

(Baştarafı 1 ınci sayfada) 
ll'lanlardanberi tanımakta olduğum çok 
ll'lükemmel matbuatının mümessilleri 
Vasıtasile, hususi bir sevinç ile selam
larım. 
. Yugoslav devlet adamlarının kaffesi 
lÇin yeni Türkiye anlaşma ve dostluk, 
l3alkanların muslihane tekamülünün 
tenıeıtaşmı ve yeryüzünde sulh ve te· 
l'akki işinin en mühim mesnedidir. 

1 
Balkanların, cihan matbuatı için, an-

!lşrnaınazlık ve ardı arası kesilmiyen 
<ıidaUerin bir misali olarak görünmüş 
aı~uğu zamanlar geçmiştir. Bugün sulh 
i§ı, bütün meselelerin en mühimmi o
l~n bu meseleye atfedilmesi icap eden 
Ct..1-ı· 

\4\lıyetıe anlaşılmıştır. 

bu Bü~_ün Avrupanın ~eçirmekle olduğu 
b. ?_nuşkül demde mustakar ve devam
ita bır sulh için en faal, bir şekilde Bal
ltı nlarda çalı.~fımakta olduğunu söyle
r ek mübaltığalı olmaz. Benim Anka
~ seyahatim, bunun yeni bir delili· 

r .• 

b Şehrimize ayak bastığı dakikaqan iti
~ren çoşkun tezahürat ve alkışlarla 
.&o l'şılanan yüksek misafirimiz, öğleden 
l' nra Dolmabahçe ve Beylerbeyi sa -
,~:!arını gezmişlerdir. Mis~firlerimi~ 
t ·~ın, kendilerine tahsis edılen hususı 
tenıe Ankaraya kareket etmişlerdir. 

d ~uvasaletlerinde olduğu gibi, Hay
l'~aşadan hareketleri esnasın?a da, 
d ek askeri ve mülkiye erkanımız 

0ti Başvekili seiamlamışlar~ır ... 
b . r. Stoyadinoviçin ziyaretı munase
g etıle şehrimize gelmiş olan Yugoslav 

ı azetecileri de dün şehrimizi gezmiş· 
erd· lJ ır. Dost meslekd~larımız, Matbuat 
ıa;um Müdürlüğü mümessili Neşet A
~fl ta.rafından öğleyin Perapalasta şe
llı erıne verilen ziyafette hazır bulun
<ti Uşlar ve akşam Ailkaraya gitmişler-

t. 

Falih Rıfkı Atayın makalesi 

ve Suriye hudutlarına kadar, koca bir 
alem sulha karar verdiği zaman, her ta
rafta harp fikrine karşı mücadele et
mekte olanlar, bu karardan kuvvet a
lacaklar, enternasyonal barış müegre -
seleni, kendilerine geniş bir mesnet bu
lacaklardır. 

Mösyö Stoyadinoviçi ve onun şahsın
da kardeş Yugoslav milletini selamla
rız. Atatürk devrinde hürriyetini elde 
etmiş olan Türk kadınlığı, Madam Sto
yadinoviçin ziyaretinden Yugoslavyalı 
hemşirelerine sevgi ve selamlarını gön
dermek için istifade etmeyi bahtiyarlık 
bilecektir. 

Başvekilin vadileri 
müııasebetile 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

zerinde hiç düşündük mü? 
Ekseriya istiyoruz ki ha):~t-~mızın 

en mühim meselelerini biz duşu~ece
ğimiz yerde l.ıaşkaları ~üşünsiı~~er 
ve carmut piş, ağzıma duş!> ka.bılın
den bize veriversinler. Halbukı her
kes, hayatını alakadar eden he~. ~e
sele üzerinde inceden inceye duşun
mek düşündüğünü söylemek mec
buri~etindedir. Ancak böyle hareket 
ettiğimiz zamandır ki !e~t ~l~ak ta, 
cemiyet olarak ta dertıerımrnın çare-
lerini bulabiliriz. 

İşte, cSon Posta» okuyucularını bu 
bahis üzerinde düşündürmeğe karar 
verdi ve kendilerine birkaç ~ual so
rarak büyük bir hayat anketı açmak 
istiyor. Suallerimiz şunlardır: , 

1 _ Havatımız pahah mıdır . 

2 _ Pahalılığın sebepleri nedir ?? 

3 _ Hangi şeyler ençok pa~a!ıdır. 

4 _ Bunları ucuzlaıtmak ıçın ne 
yapmalıdır ? . 

Bu suallere herkes cevap ':erebı-
1 · Bu işler üzerinde en çok ugraşan 

Balkan Antantı 
ve Küçük Antant 

Belgrat, 2 7 (Hususi) - Kral Ka
rolun Prağı ziyareti münasebetile 
Çekoslovakya Cumhurreisi Benes 
şu sözleri söylemiştir : 

cBalkan Antantı ile onun yolun
da müvazi bir hattı hareket takip 
eden Küçük Antant Avrupa müva
zenei düveliyesinde kudretile kendi 
ni saydıracak bir kuvvet olmuştur.» 

Faşist devletler 
• 

ispanya İşinde 
Harekete geçtiler 

(Baştarafı l inci sayfada) 

* Faydalı olması ümidile, kabiliyetli, 
kuvvetli ve istidatlı pehlivanlarımızın 
sefaletlerinden bir defa daha bahset
mekten kendimi alamıyorum. Güreşle
re girecek pehlivanlardan bir kısmı İs
tanbula kadar yayan gelmişlerdir. Bu
rada, Halkevinin ve bazı hamiyetli eş
hasın yardımları sayesinde barınabil -
mcktedirler. Müstait, fakat rnühtaç peh 
livanlarımıza el uzatmamakta ısrar et
tiğimiz müddetçe, eğer dedelerinin mev 
kilerini kazanmaktan uzak kalırlarsa, 
onları değil, kendimizi ayıplamak mec
buriyetindeyiz ! 

* Dün akşam, Miilfıyim pehlivanın ver 
diği bir habere göre, Dinarlı Mehmet 
pehlıvanın bugün İstanbula dönmesi, 
ve müsabakalara girmesi kuvvetle muh 
temel görülmektedir. O takdirde, Tak
sim güreşlerinin ehemmiyeti büsbütün 

dirrniştir. Siyasi mahafilin kanaatine artacak demektir. 
göre Portekiz hükfuneti, bu tebliği mü- Dün, Kara Alinin istanbula gelişi de 
teakıp, İspanya işlerine ademi müda- bunu anlatmaktadır. 
hale komitesinden de çekilecektir. Por- Kara Ali,yi Eminönü Halkevinin or-
tekizin bu kararı, Avrupa diplomatla- ta katındaki geniş taşlıkta gördüm. 
nnı yeni bir müşkül karşısında bırak- Pehlivan, köyünde yaptırdığı kübik 
maktadır. Diğer taraftan Almanya ve evinde, hayli rahat günler geçirmiş. 
İtalyanın da General Franko hükume- Ensesi geçen seferki gibi değil. Tam 
tini tanımakta gecikmiyeceklerinden kıvamını bulduğu belli. Fakat 30 gün 
bu suretle Avrupada iki devletler gru- evvel alçıdan çıkan sağ eli henüz ta
punun ayrı ayrı iki İspanyol hükfıme- mamen iyi değil. Kendisi bunu gizle
tini tanıyacaklarından korkulmaktadır. meye çalışıyor ama, el sıkarken bile an 

!aşılmaktadır ki, biçarenin hasta eli, 
Bu vaziyet karşısında, yarı~ Londrada sağlam kolunun yanında bir çocuk bile 
toplanacak olan ademi müdahale komi- ği kadar cılız kalıyor ! 
tesi başlıbaşına yeni bir mesele ile kar- o, bu husustaki endişelerimi şakaya 
şılaşacak ve belki de, artık kendisine alıyor, ve 0 sırada yukarı k~ta çıkan 
yapacak iş kalmadığından dolayı dağı- güzel bir bayanı göstererek gülüyor : 
lacakt.ır. _ Hele başa bunu koysunlar da gör 

Sovyet gazetelerinin neşriyatı sen beni. o zaman Avrupa şampiyonu 
Moskova, 27 - Tas Ajansı bildiri- Dankofolü altımdan alabilirlerse, öm

yor: İtalyan -Alman protokolünü mev- rümiin sonuna kadar dangalak diye ge
zuu bahseden Pravda gazetesi, Proto- zerim ! 
kolün imzasile Portckizle İspanya ara- Sonra ilave ediyor : 
sında siyasi münascbatm kesilmesinde s k b d h - a ın unu yazayım eme a ... 
bir mü~asebet me:cut olduğu söylen- Bacı ile kavga ettirirsin beni! Hem o öy
rnektedır. Elde cdıle~ malumata göre, le kündeye filan da gelmez! İstanbul 
Alman ve İtalyan faşızmlerinin menfa- seyahatini burnumdan getirir alimal -
at cberaberliğh, bazı diplomatların ·d- lah ! Selim Tevfik 

Sayfa 3 

• Kıynzetli ınisafirimiz 
Doktor Stoyadinoviç 

• Küçük İtila/da sarsıntı 
yoktur 

• Suriyeden sonra Lübnan 

D o:st ve rn ı.i t tefik Yugoslav d v '
tinin hükti.met reisi e\ velkı l,ll 1-

denberi Cumhurıyct Tı.iı kiyesinin ır ı
safıridır. Dr. Sto) adınoviç'ın bu z \ ı
reti, A vrupnnın içinde bulundu - u ı
yasi şartlar karşısında bamba!=:ka bır 
hususiyet arzediyor. Bırisi Balkan ) a
rımadasının Garp ınuntehasında, dığe
ri de ayni yarımadanın şark münteha
sında bulunan ve Balkan siyasi birligi
ne ayni samımiyet ve nlfıka ile baglı 
olan bu iki devletin, siyaset ufkunu bır 
defa daha gözden gcçirdıkleri şu gün
lerde tecezzi kabul etmiyen sulh dava
sında tam görüş ve düşünüş beraberli
ği halinde oldukları bir defa daha anla
şılacaktır. Bunu, yarın neşredilecek o
lan siyasi tebliğden evvel haber ver -
mek, bir kehanet sayılamaz. 

* Son zamanda Alman - İtalyan diplo-
masisinin çok faal bir rol oynamakta 

bulunması müna-
1\UçUk Jt1JAl11 sebetile Küçük İti 

dair laf hakkında tür-
lü rivayetler çık

maktadır. Bunların başlıcası ezcümle 
şudur: 

Küçük İtilaf dağılmak üzere bulu
nuyor. Bu teşekkülün azasından bulu
nan Romanya, yakında bu birlikten çe
kilecek ve onu, Çekoslovakya takip e
decektir. 

Küçük İtilafı teşkil eden devletler
den Romanya ile Yugoslavya Balkan 
yarıınadasile alakadar devletlerdir. 
Kendi müşterek menfaatlerini idrak e
dip vaziyetlerini telif edemedikleri 
müddet, kendilerfüdcn daha büyük 
devletlerin oyuncağı olmuşlardır. Nite
kim büyük harbe kadar geçen müddet 
zarfında biribirlerile yaptıkları çarpış
malar, bu menfaat takdir edememcz
Jiklerinin bir ncticesıdir. Fakat büyük 
harpten sonra kendi benliklerine sahip 
olan bu devletler, harici tesir ve nüfuz
lara karşı müttehit cephelerini teşkil 
ettikten sonra, artık, bunu bozmaları 
mevzuu bahsolamaz. Böyle birşey yap
maları sadece bir delilik olur. Kaldı ki, 
şimdiye kadar isbat ettıkleri siyasi rı.işt 
leri, onların, böyle bir halden uzak bu
lunduklarını bize göstermektedir. 

* Suriyeyi takiben Lübnan da müsta-
kil bir devlet teşkil etmek için Frnnsa 

Surlreden 
aonr• 
Uıbn•n 

ile müzakerelere 
başlamıştır. Bu 
müzakereleri icra 
edecek olan hey-

•---------' .etle beraber Lüb
nan parlamentosundan ayrılmış bir mü
şavir heyet tc, konuşmaları takip ede
cektir. Bu heyetin azası arasında müs
lümanlar, katolikler, hatta ermenilcr 
dahi vardır. Birkaç gün evvel Berutta, 
iptidai bir surette başlayan bu müzake
reler, tıpkı Suriye heyeti ile yapıldığı 
veçhile, kısa bir müddet devam edecek, 
bu müzakerelerin nihai safhası da Pa
riste cereyan eyli)~cektir. 

Selim Ragıp 

Sovget heyeti 
Ankarada 

14 .i\nkara, 2 7 (Hususi) - Yugoslavya 
Hh ŞVekilinin ziyareti münasebetile Fa
Ve ~~kı Atay Ulus gazetesinde iki dost 
ııh • Uttefik devlet arasındaki sıkı \ c 
-~~- " ha .ı münasebatı tebarüz ettiren mu 

ı~: tehassıslardan, bu işlerin .. i1?,1i ta
mu. . me ul olmayıp kuçuk ka
rafıle hıç şg_ . indirmek için 
zancı ile ailesını geç .. .. .. 

dia ettikleri gibi yapıcı olmaktan ~k 
uzak olup bilaki yıkıcıdır. Almanyaya Brüsvik Ankara, 2i - Sovyet Rusya As-

M .. oskova, (27 <.A.A.) - İtalyan soaviakin kurumu başkanı Korgeneral 

Itı ~hır makale neşretmiştir. Falih R~f-
;ay :makalesinde şöyle demektedır: 

v:ı: U'{oslavya ile Türkiye dostluğunu 
-..:.ıfla d oL n ıran esaslar dışarıda barışçı 
""nak · . ' lek . ' ıçerıde halk saadetine ve meın· 

etın .. ·11· lllüd umranına çalışmak ve mı ı 
?naz afaalarını milletlerin sarsıl-
lerıne ve. yenilmez hayat ~rade
lnanı tıınsa1 kılmaktır. Nazik za
tan, ~~ geçi~.iyoruz. Cihanşümu.l .~uh
lnek lge bolge, harp tehlikesinı onle
tiYeri~e .sulh davasına sadık kalmak is
lıy0 erın danışmn ve azmini zaruri kı-

r. Stılh" "e "h.. un kıvmetini Yugoslavya 
ıurk· ~ ' 

ları k ıye, ve onların Balkanlı dost-
"e A. .ıdar !kimse takdir etmez. Tuna 

· 1Yatikten Kafkas, Mezopotamya 

w n kuçuk ve mu-
müte.madiyen ugraşa 

. b'r aile babasLDa kadar herkes 
tevazı ı . .d. B f' 

h 
ta bir fikir sahıbı ır. u ı-

bu usus b' k r 
k" lerin hepsinin de ayrı ı~. ıymc ı 
ırrd Fara7.11 biri ilimde mutehassıs 

va ır. ~ "t h ··t k" de vasamakta mu e assısise o e ı J"' 

tırOkuyucularımız bize cevap ver
z ve düşümneğe 

meğe ha rlanını 
~ 1 

başlayı._:__n_ız_. ----__ _ 

Kral Karo1 Çekoslovakyaya gitti 
··k ?7 (A.A.) - Kral Karo) 

Bu reş, - H . . N 
d Veliaht ve arıcıye azırı 

yanın ak olduğu halde dün akşam 
Antones o k R · · ·· . I Çekoslova ya eısıcum· 
husus• tren e k .. s· , . ·ya ret etme uzere ı-
h uru Benes ı zı . . 

. , p 'a hareket etmıştır. 
naıa dan rag 

H N C hanedanından bir Kral arıcıye azırı ıano'nun Berlinde Eideman ve Refakatindeki zevat, bu-
Nasyonal Sosyalist erkanı ile Kat;;ı... getirilecekmiş gün Anadolu ekspresile şehrimize gel-
lonya işlerine müdahale meselesini Paris, 27 (Hususi) _ Gazeteler miş ve istasyonda Türk Hava Kuru-
görüşmüş olduğu hakkındaki haberle- Almanyada krallığın iade edilmesi et- mu Başkanı Fuad Bulca, Milli Müda
ri mevzuubahseden lzvestiya gazetesi rafındaki cereyanın kuvvetlenmekte faa Müsteşarı Albay Celal Yakal, An· 
diyor ki: olduğuna işaret etmektedirler. kara Mevki ve Merkez Kumandanla· 

«lspanyol milletini gittikçe artan 1 f t' t . B 'd ald rı ve Hava Kurumu ileri gelenleri Sov• n orma ıon gaze esı ern en 
müthiş bir tehlike tehdit etmektedir. ğı habere atfen şu malumatı vermek- yet sefareti erkanı tarafından karşılan-
ispanyada isyanın daha ilk günlerin- tedir: mıştır. 
den itibaren Alman ve ltalyan faşist- Muhabirin Alman işleri hakkında wik-ha~ed;nını intihap etmiştir. Bu 
leri Moskovanın ispanyada ajanları alelumum iyi malumat alan menabi- hanedan ayni isimdeki dokalıkta 1918 
bulunduğ.una dair mantıksız bir çok den öğrendiğine göre Hitler Alman· senesine kadar hüküm sürmüştür. Bu 
h~berler ışa~ . e~m:_k~e ve bu suretle yadaki esas prensiplerin temelleşmesi hanedanın reisi büyük Britanya ve 
bı~t kendılerının asılere doğrudan için ltalyadaki rejimi en muvafık gör- lrlanda prensi ve Brünsvik - Lüneburg 
~~gru~a. ya~tıkları yardımı gizlemek düğünden Alman yada krallığın tekrar dokası Ern.est - Anguste - Christian. -
ıçı~ çır~ın hır yalan perdesi vücudıf tesisini düşünmektedir. Hitler uzun Ceorgesdir. Viyana civarında kaın 
getırmege çalışmaktadırlar. tetkiklerden sonra Lüneburg - Brüns· Penzig'de 1887 de doğmuştur • 



SON POSTA 

~----------~------------------------------·· 
1 ŞEHİR /' Bir zelzele ... Bir kasırga mı? •.• · Ha~ar ı ... 

BABIBLIRİ Bu bir kahkaha tufanıdır ki BUGÜN MATiNELERDEN IT1BAIIBN 

------------·------· SARA y ve SAKARYA 
Cumhuriyet Bayramı 
hazırlıkları tamamlandı 

Cumhuriyet bayramı için hazırlıkla-ı 
ra başlanmıştır. Belediye tarafından 
Taksim meydanına bu yıl yeni ve ışıklı 
sütunlar diktirilmektedir. Bu sütunlar 
için Bahçeler Müdürlüğü tarafından 
300 metre defne çelengi hazırlanmakta 
dır. Bundan başka Sular Müdiriyeti de 
1 O uncu yılda olduğu gibi renkli su te
sisatı yaptırmaktadır. Beyazıtta da 
renkli su tesisatı yapılmakta, ayrıca 
kısa ziyadar sütunlar konulmaktadır. 
Belediye önünde geçen yıl olduğu gibi, 
12 metre uzunluğunda 12 direk dikil
mektedir. Bunlar elektriklerle tenvir 
edilecektir. Aynca Neon ziyasile de İs
tanbul Belediyesi ibaresi yazılacaktır. 
Bu yıl ilave olarak Sultanahmet mey
danı ile Sultanahmet parkına da sü
tunlar konulacaktır. 

I 

Çimento işi 
halledilemiyor 

12 Bin çu\TalJık istihsalle 
1200 çuvallık ihtiyacın 
karşılanmaması garip 

görülüyor 

İstanbul piyasasındaki çimento ih-
tikarı d~am etmektedir. Evvelki gün 
çimento şirketinde bir toplantı yapıla
rak ihtikarın önüne geçmek için görü
fÜlmüştü. Fakat bu görüşmede alınan 
kararlardan da bir fayda hasıl olma
mıştır. 

Tüccardan bir kısmı, firkete müra· 
caat ederek peşin para ile on bet gün 
sonra kendilerine teslim edilmek üze
re çimento istemişlerdir. Şirket bu ta
leblere henüz cevap vermemiştir. Öğ
rendiğimize göre lstanbul piyasasına 
ihtiyacı olan çimento ancak gelecek 
ayın on beşinden sonra verilebilecek
tir. 

Çimento fabrikaları bir günde 12 

sinemaları birden göstcrnıeğe başladıkları ve ŞARLO'nun 4 senedenberi 
çevirdiği yegane ve hakiki ı ı kısımlık 

ASRI ZAMANLAR 
Büyük filminde Ş A B f, O (Charlie Cbaplin) i 

alkışlayan binlerce seyircilerin kahkaha tufanı ile her iki sinemanın 

~--•••••••-> sarsılmasıdır. ~:•••:••••••~ 

TaksJm Ahide karşısında kışlık 
BEL V O salonunda 

29/10/936 dan itibaren hergün 

Bayan HAMiYET 
ve bestekin BiMf N ŞE 

Keman Necati Tokyay - Piyanist Şefik - Ctım 
Hasan - Klarnet Şllkrn - Kemençe ParaşkO 
Okuyucular hafız Burhan - Bimen. 
Bapnlar ı Şnkran, Belkıs, Hayrnnnisa, Me 
AydL 

MGkemmel ıenU: Fıatlerimiz emali müeaseselerden % 3) noksaııcbı 

.-..--------------------------~- ---------~ 
Devlet Demirgolları Umum 

Evkaf idaresi yeniden ve muazzam 
bir tak yaptırmaktadır. Bu tak lstan
bulda mevcut takların hemen en güzeli 
olacaktır. Şehrin donatılması işi çar
şamba sabahına kadar ikmal edilecek
tir. 

Ba)TUDda rozet tevzii 
Bayram huarbklumdan bir intiba : bin torba çimento çıkarmaktadırlar. 
Beyazıt meydanına lfddı ıditunıar İstanbulun günlük ihtiyacı da iki yüz 

dürlüğünden : 
Cumhuriyet bayramı günü rozet tev

zi etmek müsaadesini Yeşilay almıştır. 
Tevziatın muntazam yapılması için 
şimdiden 60 mektebe rozet kutuları 
gönderilmiştir. 

dildllJ or torbayı geçmemektedir. Buna rağmen 
aamereye dahlldlrler. lltlsamere 12 ye ka- fabrikaların lstanbul ihtiyacını karşı
dar devam edecekUr. Vall ve vlllyetin bü- layamamaları da garip görülmektedir. 
J11k memurları da mtlamereye davetlidir- Bu çimento işi etrafında Sanayi Bir-

Ankara nls'ctrik itleri tefJiii atelyelini idare edecek birinci 8llllf bir 
trl<ci u ... .,. ~ vvdır. 

Akaym hayranı seferleri ler. liğinin hazırlamış olduğu raporu Tica-
Topkapı Sara11 Kapalı ret Odası kafi görmemiştir. Bir kaç 

Bu it için .... yi mektebi wana ohıp uzun müddet mmtaLilm 
idare ebnİf bulunanlar tercih edilecek ve kendbine 100 lramn m 
42,70 K .saat ıünclelik verilecektir. Taliplerin denemeleri yapl,,.k 
re, vesilcalariyle birlldıe Anbnda cıs clüıesine latanbulda Hay· ... •-Akay idaresi Cumhuriyet bayramın

da pazar tarifesi, tatbik edecektir. Ay
nca bayramın birinci günü Adalardan 
saat 19 buçukta fstanbula bir v:ı.pur, 
İstanbuldan da ıece yarısından sonra 
1 de Adalara bir vapur kaldırılacaktır. 

Topkapı llU'a11 Cumhurl7et bayramı mü- gün sonra yeniden tetkikata ba11lana
naaebetlle Çarfamba sQDtlnden Cumartesi caktır. 
gününe kadar kapanacaktır. Aakerl müzede ,..., ____ _________ _ 

J,letme Müdürlüjüne müncaetJan. (1419) (2294) 

Bayramda trenlerde, vapurlarda 
tmzilit yok 

Cumhuriyet bayramı günleri i~in 
Şark Şimendiferleri, Devlet Demiryol
lan ve Denizyolları tenzilatlı tarife tat 
bik etmiyeceklerdir. Bayram günleri de 
hergünkü tarife muteber olacaktır. 

llalkfflala Bayram Prorramı 

...UOönü JlalkeT1nden: 

Cmrıhur~ ba)Tamı 19refine Evtmlzde 
Japılacak tcf*Dtıların proııramı &şağJtYa 

~.Tören. ıöatertt ve konserleri
çin nr darlJiı dolayıslle hazırlanan daveu
Jeler bergün aat (17) den sonra Cağalo~. 
lunda Merkea ~ Gillhane parkı içindeki A
Jaytöfkü bürolanndan alınabllir. 

l'ropam: 
Çarfamba &Dntl - Alayköşkünde: 

(20,30) da koııteram, ıöatertt. 
ıaat 

bayram münasebetlle ba1ka tenzllltlı tarife 
tatbik edilecektir. 

Bakırköyiinde Tören 

Çarşamba gilnü Bakırköy Parti binasının 

kü.tad resmi yapılacak, pertembe günü apor 
meydanında bir geçit resm1 icra edilecek, 
cuma günü de yeni tesis edilen Bakırköy or-
ta okulunun açılma töreni yapılacaktır. 

Beyofla Balkftbıde 
Beyotlu Halkevlnden: 
Cumhur17ettmlzln yıldönümü münasebe

tlle Evimizde tlç gün &ören yapılacaktır. 

Program fÖyledir: 
Çarşamba ırünü: 8ö7lev, tonaer. 
Perşembe ırünü: Söyle.. tema11. 
Cuma rünü: Söylev, ba1!1lk çeleme, ba-

yanlar, jimnastik (müzikle), küçükler takla, 
süpleks grubu, takla - Piramit, basketbol, 
kurtuluş - Bartohbah. 

Bu törenlere bütün Jmddaşlar davetlidir. 

NIJbetci 
Eczaneler 
Ba reee nöbetcl olan eczaneler f1llllar -
dır: 

İstanbul clhetindekiler: 

Ak.sarayda : <Şeref). Alemdarda : <Bır

n Raalm>. ~kırkoyünde: <İstepan). 
Beyazıtta : (Asador Vahram). Ernlnö -
nünde : CA. Minasyan). Fenerde : <Hü
aanıeddln). Karagümrükte : (Kemal). 
Küçükpazarda : (Necati). S~m~tya Ko. 
camustafapaşada: <Rıdvan). Şehreml -
nlnde : CA. Hamdi). Şehzadebaşında 
<İmıall Hakkı) . 
Beyolla clhetln4ekiler: 
Galatada : (Hidayet}. Hasköyde : <Bar
but}. Kasım paşada : (Vasıf) . Merkez na
hiyede : (Galatasaray, Garib). Şişlide : 
(Maçka}. Taksimde : (Kemal Rebul, Kur
tul Uf). 

Pınarhisar Belediyesinden : 
. Her aene eçıılmekta olan Pmarbiaer IOD bahar hayvan ve etJa pena 

hu sene de 8 ikinci T etrin 1936 (Kuımm birinci günü) açılarak üç 
devam edecektir. 

Panayınn dördüncü sünil 125 lire mükifatlı pehlivan ıüretJeri wam.-ıııııı 
cağı, ve panayıra gelecek tüccar ve hallmnızm her türlü ittirahatleri 
min ecllmit olduiu ilin olunur. (2382) 

ht.Jr.Duı Brıroııını 

~ıhir Tı·yatrosı 

111111111111111 

Şehir Tıyatroau l 
Tepebaşı dram kısmı 

28110/936 da 
akşam saat 2D.80 da 

BiR KADiMiN 
HAYATI 

Fransız tiyatr •IU 
Operet kliıı ı 

gnndnz saat 1• de 
çocuk tiyatrosu 11111...mı ı .r:ıınm FATMACIK 

akşam saat 20.30 da DUOAKLARIN 

Evlenme 

BOyOk Manyatizmacı ve lllnzyo 

Pr. ZA Ti &UNGUll 
MAKSIM TiYATROSUNDA 

olan temsWe 
gOrtijmemlş 

muvattaldyeU• 
devam ediyor .. 

Pertembe libıtl - Tablm ıtadyomunda: 8• k• • d d Samsunlu Bacı Hüseyin Zade mer- Cumhuriyet 
ır ışı am an Üsküdar, Kadıköy n Adalardakiler: baha 

ıaat CH,30) da Profesyonel pehlivanlar ara- hum Hasan Beyin kızı Hatice Sa t pacağınızı hiç dnşnnmeyinlz. 
Büyütadada : < Merkez >. Heybelide : astahan D f l GUJt 

mnda 1erbest dret f&Dlplyonlutu müsaba- du•• ŞiU- < Yu.sut >. Kadıköy Muvakkttbanede : Uğurlular ile Çorlu Askeri H e- oğru MAKS M'e ZAT SUN I" 
talan. si Dahiliye Mütehassm kıymetli dok- gôrmeğe koşunuz. Bayram Pi 

<Saadet>. KadıJcöy SötüUuçeşmede : ._. ~"hl beti! p b Cuma -nı llertezde dzıdb aaa&ı ne> da Tören, is- torlanmızdan .anan Titiz'in nw• •n 1 nase e erşem e. "'"~ 
UtW marp. toııterana, ton.ser. Gece saat iki kişi de mangala (Osman Hulfuıi). Üsküdar iateıe başın- 26/10/936 Pazartesi ıüntt akraba 'H ve her Cumartesi Pazar saat 17 
<22> de balo. da : C Merkez >. dostlannm humrile Erenköyünde So- m.atine. Geceleri saat 21 de suv ~~ 

düşerek yandı .. .. Fıyatıar : 100 - 60 - 40 kuruşı-· 
~tötkilnü: Gündüa aat 06> da kon- Dr. BALIL ÇIBA T kollu K~şk~nde J'llpıhmftır. Taraf~ ~tçerde aynca konsumasyon yok 

fen.na <f11r>, dlterll Gece saat (20,30) da saadet dılenz. 
toneerp ıöatertL Kası1]1paf8da oturan marangoz Ankara Nüm~e Hutaııeai :A 

euma ırünll _Turan t.tyat.rosunda: Saat Hasan civarda bir dükkan damını ta- Niaiye Mütehauuı Terziler ~mi~eti inti~abı tihabı yapıl~ış, l~et, Ahmet T~ 
(1) da: Mmtanm11 Ok okullaruıda fakir ço- mir ederken müvazenetini kaybederek ismet İnönü caddesi, İkinci durak, Terziler Cemıyetı fevkalade kon- Mustafa Sanı, Salıh Memduh, R 
catıar için <Qocut Müaamere) 81. Taksim yere yuvarlanmıf, ağır surette yara- Tuna sokağı 10 gresi dün Beyoğlu Halkevinde yapıl-,Örnek, Kazım idare hey'eti Teiı ~ 
atad7omunda: aat Uf,30) da Profesyonel lanmıştır. Haaan Beyoğlu Zükur has- ll•He•rıu~-.·-i~çte•a•1e•Dnl••h.t•a•Jı:•ahal••ecl•er•.•~m::ış:t~ırİI . .il;(lçtmimİİİİaİİdamiy~elİnİİimilİdiİarİİemhmeiıyİI• elİltiİIİİinıl-IİİizaİllİİİıkİİIİİaİİrılİİnİİallİseliİıçiİİilmİİİİİişlileİİİrİİdİlirİİ.•••-'J 
pehlivanlar arumda aerbest ıüret p.mpi- tanesine kaldırılmıftır: .4111 

JOnlutu m0
••hm <Bu müsabakalarda 31 * Lingada oturan Haaanın 80 ya~ıın

=tetrın ~ gilnü de devam e- daki anneıi Şerife mangal devrilmesi 
t, l tepin puar ırünü finalleri .••. d .. d h 1 'f 1 

J&Pılacakbr.> yuzun en vucu unun mu t eı yer e-

AlaJt6fklhidt: Saat mn da: Konferans, rinden ağır surette yanmış, Haseki 
~rlt. hastane.ine kaldırılmıftır. 

o..ca 7-alalratı * Ortaköyde Mecidiye camii ya-
Yarm ad 11 da lniftrllte konfe~ sa- nında kulübede oturan bekçi Mehmet 

Jonanda meıulm J&Pılacaktır. Merasimi ha- mangala koyduğu kömürü iyice yak
suia1&11 llWI Tlrt Talebe B1r1Wdlr. Üni- madan içeri almıf, bir müddet sonra 
ftnlte profel6rJer1 ve Jflbek tahsil ıençU- kömür çarparak mangalın üzerine düş-
11 meraalme dafttlldir. mÜf, yüzü yanmıf, yetişen komşuları 

Merasimde Talebe Birllli 'Ye Fakülteler tarafından kurtarılarak hastaneye kal-
n•mına gençler nutuklar aöyllyeceklerdlr. d 1 t 

ırı mış ır. 
Merasimden monra geçlt resmine iftlrlk 

edllecettlr. 
~ Müsameresi 

CUmhurtyet baJl1lmı mtinasebetlle Çocut 
birgeme Kurumu büyük bir çocuk müaa
metuı tertip etmlfUr. Musamere Cuma gü
nü abab saaı 1 da Şehzadebaşında Ferah 
ainemasında yapılacaktır. Çocuklar tarafın. 
dan muhteııf numaralar, temslller gösterı
lecet, davetlllere ve çocuklara yerli yemiş

Borsada para ve altın fiatları 
Merkez Bankası dün borsaya lngi

liz lirası için 615 kuruf fiyat vermif
tir. Altın borsa haricinde 1 005 - 1007 
kurufa satılmaktadır. 

Merkez Bankası hisse senetleri 9'2 
lirada açılmıf 91,5 lirada kapanmıt-

ler ikram edllecettır. Bu müsamereye bllhu- tır. 

sa mektt>plerde1d blmaye h~y'etlertnin gıda- Dolar 0,791 O, Frank 17,0990, li
L'lndırdığı çocuklar tştirAlı:: ettirilecektir. ta- ret 15,0960, mark 1,9772 Türk liraaı 
tanbul ta.ratmdat1 mekteplerin ekserlal mil- , üzerinden muamele ıörmÜftür. 

KAL • 
1 ENTE 

Kallente : de sıcak aşk earkılannı dinleyiniz. 
Kaliente : de İspanyol gQzellerıle dans ediniz. 
Kaliente: run esmer gQzelleri zevk uçıyorlar. 
Kaliente : de (La Muşaşa) yı Otrenlniz. 

DOLORES 
DEL RI 

Kallente : de kırmızılı kadının sözlerini dinleyiniz. 
Kallente : de 12 gOzel yıldızı siz de gôrOnOz. 
Kaliente : nln prkılan, danslan, gQzellittne hayran TORK Sineması 

olacaksınız. 
Aşk ve zevk fllmidlr. Mutlaka gOrOnOL Y ann matinelerden itibaren Kallente: 

Sindmacılık tarihinin bugQne. kadar ,,t,8!,~ttıtı EN BOYOK - EN MUAZzAM 
VE EN Gu;c.J!;L l'lLMI 

EHLi SALiP 
MUHAREBELERi 

T'ORKÇE SÖZLO 2 devre 16 kısım BiRDEN gösterilecektir. 

e11aan 1 P E K 1 Z M 1 R'de 
111atlnelerden ve 
b•tll,.rak sinemasında ELHAMRA sinemuınde 

Fraaaısea kopyam bu •qam MELEK ıiaemuında.DiJı:kat: Filmin unalufuudaıı dolayı 1eaMlar 
1Ut 2-4,lS-6.30 -ve. •eceleri Mat tam 9 dadır, CUMHURiYET BAYRAlıO terefiae yan.U. 

itibarea iPEK ıine-ada. Her(Üa aaat 11 de teuilitlı matlııe nrdır. 
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• 

MEMLEKET HABERLER/ 

A h ı b• • !Çanakkaledeki 
asyada ız ı ır ımar Alman ölüleri 

faaliyeti başladı istanbula getiriliyor 
fabrikası yapılıyor. Amasya yakında harpç::;:;:~~ ~~:~:snöı: u:ı~:~ Bir elektrik 

Anadolunun modern şehri olacak askerlerinin bakiyyei ızamını T arabya-
en daki Alman mezarlığına götürmek ü-

.,,. 
.. 

Amasyadan bir manzara . 
. a an me en ve ticareti ancak elma ıle bam-

Amasya (Anadoluda tetkikat y p. y .. h r kalan Amasyada der-
. . . d ) 1 34 bın yasına mun ası 

hususi muhabmmız en er .. hacı hal bir imar faaliyeti başlamıştır. 
nüfusu olan Amasyanın umuş ·· d b' de 
köy ve Merzifon isminde iki kazası Amasy~ ~.u~udu mevkıın ee otu~r bl'ş 
vardır. Nefsi Amasyada t 3 bin !tlşi o- maden lkomu:u vardır. Şe?rD 1 t De

kilometrededır. Bu madem ev e 
turmaktadır. 

1281 senesinde Amasyaya mütasar
rıf tayin edilen ve o zaman Amasyayı 
bakımsız metruk bir halde bulan meş
hur şair Ziya Paşa bulund~ğu müddet 
zarfında sehri mamure halıne koym~ş~ 
hükfunet. konağı ve Rüşdiye mekteı:n 
yaptırmış, şehri bir baştan bir ba!a 
kateden ve sehrin tam ortasından geç-.n 
Yes ·ı g~ n. her iki tarafım münlazam . ı ırma ı • r 
setİerle süslemiş, adeta bir kanal ~~ ı-
he koymuştur. Biri Amasyada, .~ıger 
ikisi Merzifon ve Zil ede olmak . uzere 
iiç tane mükemmel saat kulelerı yap
tırmıstır. Bugün her üçü de mevcut~u.r. 
Bu ş~hrin bakımsızlığını gidermek ıçı_n 
her hususta çalışmış ve yeniden hır 
Amasya kurmağa muvaffak olm~~tur. 
B · .. 1 d' - · ebyattan bırıncle u sırada soy e ıgı 
(Sanmaki ben Amasyada paşalık eyle-
dim. - Buldum yetim ha~:-~abalık ey
ı .... .J· ) b 't'l de övündugu Amasya--=uım eyı ı e .

1 
. 

dan bir takım isnadat ile azledı mış, 
bir müddet de Samsunda mutasarrıflık 
:Yapmıştır. Ziya Paşanın ayrılmasile 
ogünden bugüne kadar Amasyad~ h~
lnen hiç bir şey yapılmamış denıie~ı
lir. Kıvrımlı w iki tarafı yüksek dagla 

b .. t.. yva aaaçla r1n kolları arasında u un me => . 

rile süslü olan kasabanın tam ortasın-
dan boylu boyunca geçen Yeşilırmak ~u 
Şehre öyle tabü güzellikler. ba~şetmış
tir ki bu güzel manzarayı hiç bı~ yerde 
bulmak mümkün değlldir. Şehrın tam 
kenarında bulunan şimendifer istasyo
nu ve buradan kalkan şimendifer şeh-

. ·h" kale hara-rın tam ortasından ve tan 1 . _ 

helerinin altından girip şehrin dıger 
ta . .. ı· bu sehre rafından çıkan ikı tune ı, . .. a-
başka bir güzellik vermektedır. ~e Y 

·t'b rıle emzık ıki manzara bava ve su ı ı a 
sa}i bulunmayan bu talihsiz şehir bu~
dan iki sene evvelisine kadar metrük 
bir halde kalmıştır. 

Yeni vali Talat Öncerin buray~ g~l
tnesi memleket halkını çok sev~ndı~
tniştir. Vali derhal bir çok imar ı~l~ı
ne başlarnıstır. Evvela istasyon cad e-
. • · .. t muka-sıni mahpuslara ufak bır ucre . 

biIL1de yaptırma aa başlamış, yeni ye~ı 
b d ~r Projeler hazırlamış, bu meyan a 

Çok işleri ele almıştır. . 
Vali ile belediye reisi elele vermışl_er

dir. Milli mahsulatından istifade ed~-

miryolları idar~i işletmek~edir. Şeh~.e 
120 beygir kuvvetinde bır el~ldrıK 
santralı yapılmaktadır. Yakında ıkm~l 
edilmek üzeredir. Buraya iki lokomobıl 
konacak ve bunlar maden kömürüle 

çalıştırılacaktır. 

Kızılcahamam tapu dairesi 
Gazetenizde (Kızılcahamamda tapu 

dairesi kapalı kalıyor) başlığı ile çıkan 

yazı üzerine keyfiyeti kaza kayma -
karnından sormuştum. Alınan cevapta 
idare heyetinin kararı ve kaymakam
lığın bilgisi ile tapu memurunun haf
tada ancak iki gün akit veya keşif ve 
tahkikal yapmak üzere köylere gitt'.ği 
ve kalan beş gün zarfında da halkın ış-

lerile dairede meşgul bulunduğunu ve 
hale göre ayın üçte i.kisiru:le daire

!~n kapalı bulunmadığı anlaşılmıştır. 
Umum Müdür: C. Arun 

Alaçamın kaza 
• • 

olması ıstenıyor 
S un (Hususi) - Nahiye merke

zi o= ve seksenden fazla köyü ihtiva 

ed Alaçam zenginliğile meşhurdur. en . 
İ i bir tütün bölgesidir. Bir kaç sene gı-
y · · h've bi kısa bir zaman içinde bu ~ırın na t., 

merkezinde muazzam binalar ~e. güzel 
bir mektep yaptınlmış, yollar ıntızaıı:a 
sokulmuş ve bir nakış yurdu da tesıs 
d'lmiştir. Gün geçtikçe devam eden 

eb 
1 

ilerleme hareketi büyük bir hızla 
u d' eyırini takip etmekte ır. 

s Nahiyenin ileri gelenı:rı_n~hiye ı:ner
kezinin kaza haline ifragı ıçın çalışma-
ğa başlamışlardır. . 

te ebbüs neticesi olarak nahıy.~-
Bu. ş bütün bina ve mn-

nin dıkkate şayan • .. .. .. . 
1 . adde ve umumı gorunuşlerı essese erı, c . . . 

~ flarla tespit edılmıştır. fotogra _ d ~ 

ı m kaza haline ifrag olun ugıı 
A aça ·· .. d b' · kcıe . Gümenüs koyu e ır ıs 

takdırde b ·skele Alaçam 
· k nacak ve u ı 

halıne 0 
V . ·köprünün de müşterek 

ile birlikte ezn 
iskelesi olacaktır. 

pazar Ola Hasan B. 

zere Dr. Alfred Guckes yanında Emil 
Yozef olduğu halde buraya gelmiştir. 
Çarşamba günü kendilerine iltihak e
decek 4 arkadaşın iştirakile mezarlar
daki kemikler toplanacak, ayın ;H inci 
günü sureti mahsusada gelecek Uğur 
vapurile bu ölüler İstanbula nakledi
leceklerdir. Uğur vapurunda 10 Al
man daha bulunacaktır. 

Nazillide yeni inşaat 
Nazilli (Hususi) - Burada bir hü -

kumel konağı ve bir cezaevi yapılma
sına karar verilmiş, 44 bin lira sarfı 
takarrür etmiştir. İnşaata yakında baş
lanacaktır. 

Türkiyede yapılan 
ilk gemi 

Şirketi Hayriye tarafından Hasköy 
fabrikasında yaptırılmakta olan vapu-

run inşaatı bir hayli ilerlemiştir. Gemi
nin iskeleti tamamlanmış, bölmeleri

nin inşasına başlanmıştır. Vapurun 

yalnız kazanları Avrupadan getiril
mektedir. Avrupaya ısmarlanan ka-
zanlar gelmiştir. Kazanlardan başka 

geminin bütün teferrüatı İstanbulda 
hazırlanmaktadır. 

Geminin boyu 33 metredir. 160 ton 

ağırlıkta yapılacak olan bu vapur 400 
yolcu taşıyacaktır. Motörü 320 beygir 

kuvvetinde olacaktır. Gemi şirketin 
72 • 73 numaralı vapurları kadardır. 
Biçimi de onlara benzemektedir. Ba~ı 
ön e doğrudur. Güvertedek i b irin ci v e 

ikinci mevki kamara lar ayn i h izada o

lacaktır. Geminin numarası 73 dir. 

Langada bir 
tramvay kaza .. , 

Bu sabah bir biletçi ölüm 
halinde yaralandı 

Bu sabah Küçük Langada bir tram
vay kazası olmuş, bu kaza neticesinde 
de bir tramvay biletçisi ölüm halinde 
yaralanmıştır. Hatta ilk vehlede bilet-
çinin öldüğü sanılmış, ancak hastane
ye nakledildiği zaman ölmediği anla
şılmış ve derhal tedavisi yapılarak kur
tanlıması imkanlar.ı. aranmaya başla
mıştır. 

Kazn bir sokak çocuğunun tramvaya 
asılması ve biletçinin ihtarlarına rağ
men ters tarafta asılı gitmek isteme
sinden iiel'i gelmiştir. Biletçi 936 nu
maralı Sabri bu yaramaz çocuğu muh
temel bir kazadan korumak için tram-
vayı d,_urdurmuş ve çocuğu kovalamak 
için tramvaydan atlamış, ters tarafa 
geçmiştir. Fakat bu sırada mukabil ci
hetten bir tramvay gelmiş, çocuk ka
çarak iki tramvayın arasında kalmak
tan kurtulmuş, fakat sür'atle geçen bu 
tramvay bilet"i Sabrinin kafasına çarp
mıştır. Tahkikat devam etmektedir. 

- UKuaugum zaman ına 
llarnadım doğrusu Hasan 
Bey .• 

.e;ımKnpıda o 
••• I:> 

yaşında bir adam.. 

turan 45 
. . . Gene ayni mahallede 

oturan doksan yaşındaki bir 
kadınla evlenmiş.. Sen bu 
işe ne dersin Hasan Bey?. 

Hasan Bey - Mükem
mel derim, doksan yaşın
daki kadınla evlenen erke 
ğin hiç olmazsa kaynanası 
yoktur! 

Sayfa 5 

Facia yerine gidip gelen " Son 
Posta,, muharriri anlatıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) rilemektedir. Tren istikametinin az ile-
sakat kalarak hastahaneye götuıülmesi irsinde de bir geçit vardır. 
nadır ka) dedilen facialardandır. Çıl~ Toros katarının makinistl otobi.ısi.in 
gın \o şuursuz bir yarış hevesı uğuru- si.iratini keserek kendisine gcçıtten yol 
na kırk vatandaşı Azrailin kucal,rına a- vennesi ve bir kaza vuku bulmaması 
tan şoförün kaçml§ olması facianın <leh için müteaddit defolaı· düdük ötti.irıne
şeti ile gerilen .sinirleri kırbaçlıyor, tes- ğc bnşlaınış ve şoförü ikaza çalışmıştır. 
kini güç bir ıztuap yaratıyordu. Yolcular da şoföre yalvarmışlar, süra-

Ben facıayı mahalHnde görmek iste- ı tini kesmesini, trenin geçip gitme ini 
diın. Daha vak'ayı duyar duymaz kaza beklemesini istemişlerdir. Fakat şofci
yerıne koştum. Karşılaştığım manzara riın altında yepyeni bir araba vardıx ve 
şu idi ·: şoför bu süratlc geçidi trenden evvel 

Yol ortasında parça parça olmuş bir geçeceğme de emindir. Bunun için 
kamyon. Bu kamyonun etrafında kanlı trenle yarış etmektedir. Bu yarış Çu
gövdeler. Kafası kopmuş cesetler. Kol- kurhisar istasyonundan itibaren başla
lar, bacaklar, bir yanda bir yığın yor- mış, kazanın olduğu yere kadar devam 
gan. bir yığın taze biber ve bunların a- etmiştir. 

rasında biribiri üzerine yıkılarak kal- Çarpışma 
mış olan on insanın kanlı vücudü. Kı- Kazanın olduğu yer bir virajdır. Şo-
minin kafası, kiminin kolu kopmuş, ki- för geçitten trenden evvel geçeceği em 
minin beyni akmış \'e yeşil biber yığın- niveti ile olanca hızile bu virajı kıvrı
ları üzerinde kızıl bir şeril halinde uza- lıp geçitten geçerken otobüsi.in teker
narak pıhtılaşmış kan deresi. leğini tren hattından kurtaramamış, 

Titremeden, insanın tüyleri diken di- tnm geçitte tren yolunun ortasında kal
ken olmadan bakmak mümkün değil. mıştır. 

Kazada ölenlerden dört kişi - Olanca hızile ilerleyen Toros sürat ka 
nin kafası kopmuş. Diğer ölü- tarı da otobüsün tam ortasına vurmak 
!erin de çehreleri belli olmıya- suretile otobüsü 65 - 70 melre öteye 
cak kadar değişmiştir. Şoförün ne ol- fırlatmış, içinde bulunan yolcuları da 
duğu hala belli değil. Kaza yerindeki- hurdahaş etmiştir. 
ler gördükleri, dinledikleri dehşeti an- Şoför Ahmet işi böyle anlatmamak-
1atıyorlar. tadır. O demiştir ki: 

Bir aralık bir karne sesi işitildi ve - Ben trenin geldiğini görmedim. 
sür'atle gelen bir otomobil görüldü. Bü Tam tren yolundan geçtiğim esnada 
tün gözler bu otomobile çevrilmişti. O- muavinim : 
tomobil yaklaştı ve kaza yerinde dur- - Ahmet şimendifer geliyor, kaç! de 
du. Bu gelenler müddeiumumi ile hü- di. Daha sözünü bitirmeı:nlıjti ki kendi
kumet doktoru idi. Derhal faaliyet baş mi yerde buldum. Otomobildeki yolcu
ladı. Cesetler muayene edildi. Müdde- ların beni ikaz ettik1eri, •:tren geliyor• 
iumumi tahkikata basladı. Bir müddet dedikleri yalan. Bana hiç bir yolcu böy
sonra doktorun muayenesi bitmişti. Fa le birşey söylemedi. 
kat müddeiumumi tahkiklerine devam Ben acemi şoför değilim. T 2 yıllık şo-
edivovdu. förüm. Kendime bir istikbal hazırla -
Şuursuz ve vahşi bir zevkle otomobi mak için çalışıyordum. Askerliğimi ye

lini trenle yarıştuarak bu kanlı faciayı ni bitirmiş ve bu arabayı yeni satın al
doğuran şoför ortada yoktu. Eskişehir- mıştım. Fakat ne çare ki başıma bu fe
de hastahanelere nakledilen yaralılar Iaket ge1di. Tekrar ediyorum. Ben tre
arasında şoföre rastlanmamiştı. Ceset- nin geldiğini görmüş değilim. Görsey
ler arasında da şoförün cesedi görül.mü dim, geçer miydim?• 
yordu. Bu kazadan mucize kabilinden Adli tahkikat şimdiki halde kazaya 
kurtulanlar bile hal.a kazanın dehşetin- şoför Ahmet tarafından sebebiyet veril 
den mütevellit tesirin altında bitap bir diğini göstermektedir. Çünkii şoförün 
kenara çekilmişler, şaşkın şaşkın bakı- şimendifer makinistinin çaldığı mütcad 
nıyorlnr. Ufak tefek te olsa bir yara al- dit düdüklere ehemmiyet vermiyerek 
mıs bulunurlarken şoförün göze görün geçitten geçmek istediği anlaşılmıştır. 
miyecek bir yere kaçmış olması biraz Tahkikata ehemmiyetle devam edilmek 
hayret1e karşılanıyordu. tedir. 

Artık tahkikata kasabada devam edi- Kazada ölenler 
lecekti. Müddeiumumi tahkikatını bi- Kazada 6 kadın, 4 çocuk, 5 erkek öl-
tirmek üzereydi. m~tür. Yaralılardan ikisi de Es'kişs-

Şoför yakalanıyor bire götüi."ülürken yolda ve tren için-
Tam bu sırada Müddeiumumi dokto de ölmü~lerdir. 15 de yaralı vardır. 

ru getiren otomobilin geldiği istikamet- şu dakikaya kadaır ölenlerin hüvi -
te bir başka otomobil görillıdü. Bu oto- yetlerini tesbit etmek mümki.yı. olnma
mobil yaklaştığı zaman, birkaç j~nda~- mıştır. Yalnız avukat Hulusi ile anne
manın muhafazası altında oldugu go- sinin hüviyeti tesbit edilebilmiştir. 
rüldü. Ve iki jandarmanın ortasında bir Cesetler teşhir ediliyor 
adam otomobilden indirilerek Müddei- Diğer cesetlerin hüviyetlerinin bu-
umuminin huzuruna sevkedikli ve an- gün teşhir edilmek suretile tesbitine ça 
!aşıldı ki bu adam 17 vatandaşın canı- 1ışı1aca.ktır. Yaralıların yaralaırı ağır ol 
na, bir 0 kadar vatandaşın da kanına duğu için şimdilik hüviyetlerinin tesbi-
giren şofördü: tine ve ifadelerinin alınmasına imkan 
ŞOFÖR AHMET. görülememiştir. Yaralıların memleket, 
Şoför Ahmet şaşkın bir vaziyett7y- askeri \'e şimendifer hastanelerinde te

di. Bir sa~haneyi andıran kaza yerıne davilerine devam edilmektedir. 
bakmaktan korkar gibi idi. ' Bir kadının şefakati 

Nasıl kaçmış? . Kaza olur olmaz Toros siirat kata-
Kaza olur olmaz başlayan tahkikat rında bulunan ve .Aonkarnya gitmekte 

neticesinde şu kanaat elde edilmişti ki olan bir Fransız kadını trenden atla
şoför bu müthiç kazaya sebep olduk- mış ve bütün yaralıların yaral~rını sa:
tan sonra kendini otobüsten almış ve mış, herkesi minnettar eden yuksek bır 
yol kenarındaki hendeklerden birine sefakat eseri göstermiştir. . 
girerek saklanmıştli'. • BAHAETTIN 

Kanına girdiği insanların vaveyıtısı- Otom obilde 
nı duymak istememiş, kurtulanlar ya-
ralananların imdadına koşar, birçok gü Bulunanların isinıleri 
nahsız vatandaş kendi hatası yüzün - Eskişehir ıs (Hususi rnuhabiri:ııiz te
den can verirken o insani bir hisle ol- lefonla bildiriyor) _ Kazaya ugrayan 
sun bunlarla alakadar olmamış, sanki t b" t k' ·olculardan bir kısmının . . d o o us e ı ) 
adaletin her yere .er1şenhpenbçesın en isimleri şunlardır: .. 
kurtulacak, bu facıanın esa mı ver- ' H 1• . •e annesi Istanbullu 

. . . . Avukııt u usı ' ' mıyecekmış gıbı ortadan kaybolmayı . . "krive iiç çocuğile beraber, 
d" .. .. Eki hi kadar kaçma Alı klZl Şu · ·1 ·ı U:junmuş ve iks lmşe rte - ·Mucurlu Mehmet oğlu ~~hın.et aı .. esı .e

1 yn da muvafia o uş ur. b . G lı'bolululu Huseyın Kfımı 
k el · t' bera cı, e 

Ş . .F,a~at orada ya. adyıl\/f"dedv~rmış ı:. ailesile \'C dört çocuğile beraber, hBur-t 
ımdı de k

0

aza yerın e J.U eıumumı-
1 

Mehmet Emin kızı Seher, Me me 
nin suallerme kaçamaklı cevaplar ara- s~l M ·ı ·e Ali Ankaralı Mustafa 

d oglu acı \ ' - . 
makta ır. k Huriye bir çocugıle beraber, Es-

Kaza nasıl oldu ? ~zıh' r Kadri kızı Fatma, Eskişehirıl 
Hazırlık tahkikatının ilk safhada ar- .kı~e 1,~ 1 

H< lusi Bursalı Numan oğlu 
zettiği şekle ve kazadan kurtulanlarla ~use?lınE k~ hı'r,lı' Hüseyin og~lu ismnıl, 

1 1 .. Ismaı , s ıse 
tren yolcularının an attık arına gore . h' .1. N. · rlu Ramazan. 

b .. Ç k h" . t Eskışe ıı ı urı og trenle oto us u ur ısar ıs asyonunu .. , 1 anların bun-
geçtikten sonra ayni istikamette görül . Faknt olenlerle J a:a an _ t b't 

h il · oldugu h enuz es 1 
mLişlerdi r. ,ların aııg erı 

Otobüs yolunda çılgın bir süratle ile- edilmemiştir. 



6 Sayfa. 

Amerihadahi seçim ne netice verecek? 

Reisi Cumhur Ruzveltin 
rakibi: Landon 

* .. * ------------------
Ruz ve l tin Syracusede intihabat propagandası 
yaparken Landonun hitabetteki beceriksizliğini 
mevzuubahsetmiş ve onun kürsüdeki taklidini 

yaparak dinleyenleri gülmekten katıltmış 
Landon kimdır? Son zamanlarda A

merikadaki intihabat münasebetile is
mi bütün di.inya matbuatında sık sık 

geçen bu adam Kansas eyaletinin vali
sidir. 

Ldlldon, kendı kendı.sıni, arkadaş -
larının üzerine çıkaran, ateşin bir a -
dam değildir, onun nasıl olup ta cum
huriyetçilerin namzedi olduğunu anla-
mıyanlar pek çoktur. Landon her gün 
bınlercesine sokakta rastlanan müte -: 
vassıt Amerikan tiplerinden biridir. 1 

Berber dükkanlannda, kahvelerde, 
tramvay ve otobüslerde Amerikadaki 
48 eyaletin her yerinde günde 20 
Landona rastgelmek daima mümkün -
dür. 

Landon her halile mütevassıt bir a -
damdır. Ne uzundur, ne kısadır, ne şiş
mandır, ne zayıftır. Her gün tıraş olur, 
saçlarına kır düşmüştür. Altın çer~ -
veli sekiz köşeli gözlükler takar. 

Gayet güzel konuşur, mükfüemele
rine tatlı fıkralar Have etmesini, her 
şeyi sırasile anlatmasını bilir.. Fakat 
dinliyenleri hiç bir zaman hayrette bı -
ra'kmaz. 

Landon alim bir insan değildir, ken
disine cahil de denemez. Fikirleri es -
ki bir muhafazakarın fikirleridir. Sev
ki tabii ile hareket eder, ve uzun dil -
şünen insanlardan pek hoşlanmaz. 

Ata binmesini, balık tutmasını, kom
şularile konuşmasını sever. İş hayatın
da muvaffak olmuştur, fakat bunda da 
vasatın fevkine yükselememiştir. Onu 
eyi bilenler, Landonun 500 bin dolara 
sahip olduğunu söylemektedirler. 

Landon, biyograflar ve vak'anüvist
ler için hiç te alaka verici bir şahsi -
yet değildir. Herkesin na1.arından sak-
lamak istediği halleri ;yoktur. Ve gene 
herkesin hayretle ağzınn açacağı vak'a
ları, garip maceraları da bilinmez, 
dümdüz bi~ adamdır. 

Kendisinin lehine yapılan müthiş 
propagandada Ruzveltin eksik olan ta
rafları, daha doğrusu Ruzveltte mev -
cut olmıyan iyilikler, kötülükler hep 
Landona izafe edilmiştir. 

Landonu tarif etmek için yapılacak 
şey evvela Ruzvelti en ufak teferrüa -
tına kadar tasvir etmek ve sonra da 
bütün bu tarif ve tasvirlerin önüne, 
tarif ve tasvirler müsbet ise bir nakıs 
işareti, nakıs ile bir müsbet işareti 
koymak en muvafık hareket olur. 

Landon Pensglvanyada metot ile 

Landon seçim nutukJarından 
birini söylerken 

yaşıyan bir muhitin içinde doğmuştur. 
Elyevm sağ olan ve bugün 70 yaşın -
da bulunan babası petrol işlerile meş
gul oluyordu. Bu sebepten dolayı bü -
tün aile 1904 de kalkıp Kansas'a git -
tiler ve orada yerleştiler. Landon 
Kansas eyaletine ayak bastıktan sonra, 
o tarihtenberi orasını terketmiyor. 
Tahsilini Kansas'ta yapıyor ve oranın 
üniversitesinde zeki bir genç ve bil -
hassa siyasi meselelerle uğraşma51nı 
seven bir delikanlı olarak tanılıyor ve 
ismini arkadaş-ları (Tilki) koyuyorlar. 
Mektepten çıktıktan sonra Landon 
kendisini petrol işlerine veriyor, yir
mi sene müddetle Kansas ve Okloha -
mayı baştan başa dolaşıyor, zengin 
bir adam olduğu halde hiç bir kere 
A vrupaya gitmek merakını duymuyor, 
hatta Amerikanın şark kısımlarına an
cak bu sefer intihabat dolayısile gittiği 
söyleniyor. 

Landon siyasi hayata Pitche ismi ve
rilen bir nevi iskambil oyuniJe dahil 
oluyor. Oklahamada bulunduğu bir sı
rada bu oyunu oranın valisi de sev
diği için kendisini davet ediyor. Bu su
retle siyasi münak~alara da giriyor. 

Landon Kansasa dönk:lükten sonra, 
etrafındaki adamlara ve bilhassa hü -
kfunet işini elinde bulunduranlara sı
rası geldikçe fikir veriyor, ve bu yüz-

CÖNÜLİSLERİ -iki çocuk 
Arasında bir aşk .. 

Sirkeciden postaya atılmış bir 
mektup aldım. Altında M. Akkartal 
diye bir imza var, söylediği şu: 

c- 1 6 yaşındayım, 16 yaşında bir 
genç kı?Ja bir buçuk yıldanberi se • 
vişiyorum. Hem de çılgınca sevişi
yorum. Yalnız geçenlerde kızın ai
lesi meseleyi duydu, kızı benimle 
buluşmaktan menetti, hem de döv
dü. İstanbula yakın bir şehirdey -
dim, tahammül edemedim. Buraya 
geldim, fakat burada da rahat de -
ğilim, bu kız bir arkadaşımın kar -
<leşi, onu sevmekte, onu refika ola
rak almakta ne mahzur var? Anlı -
yamadım .. > 

* 16 yaşında bir genç kızla bir bu -
çuk yıldanberi seviştiğini anlatan 
18 yaşında bir çocuğa ne söylenir? 
Karşımda olsaydı kendisine şunu 
soracaktım: 

•- Farzet ki kızın ailesi mfü:aade 
verdi, kanunun evJcnirken aradığı 
yaş şartına uymanın da bir yolunu 
buldunuz, e\'Jendiniz, nasıl geçine-

ceksiniz? 
16 yaşında iken gönül macerasına 

atılan bir çocuk mektebini bırakımş, 
is!Skbalini kapatmış, günü gününe 
yaşamak yolunu tutmuş demektir. 
Cebinde parası yoktur. kazanmanın 
imkanına malik değildir. Halbuki 
ışk, yaşamak için ev ister, yemek is
ter, muhit ister, bunları nasıl teda
Tik edeceksin .. • 

Çok yazık ki bu genç karşımda 
tleğil, ona hem kendisinin, hem de 
kızcağızın istikballerini ne hakla 
mahvettiği sualini de soracaktım .. 

• • • 
İz.mitte Sarıçiçek imzasını kulla -

nnn genç kıza: 
Dikkat ediniz, bu gidişle büsbü -

tün solarsınız, hem siz sarı rengin 
ekseriya hastalık bayrağı olduğunu 
bilmiyor musunuz? 

* • • 
Maçkada Bayan (M. M.) e: 
Eski Ti.irk an'anelerinden ben 

şahsan fen alık görmedim, göreni de 
işitmedim. Çocuğunuzu bütün Türk 
çocuklarının geçtikleri yoldan ge -
çireceksiniz. Gülünç olmayınız. 

TEYZE 

SON POSTA 
= = 

Birinciteşrin 2S 

f _ Hayatta gördüklerimiz J 
Mazeret 

Ayaspaşadaki büyük apartımanlar
dan birinin ilk katında oturan bir a· 
ile .. akşam üzeri sokağa çıkıyorlar. 

Hizmetçi yemek salonunda masa
yı hazırhyor. Ve hanımlar, beyler ge
linceye kadar mutfağa, ahçının yanı
na gidiyor. 

Akşam gezintisi çok zevkli geçse 
gerek, karı koca eve dönmekte biraz 
gecikiyorlar. Karanlık basıyor. 

Mutfak sohbetini bitiren hizmetçi 
salona döndüğü zaman, masanın ba
~ıında üstü başı parça parça, ayakları 
çıplak yemek yemekle meşgul bir da
vetsiz misafir buluyor. 

Korkudan avazı çıktığı kadar ha· 
ğırıp köşede nokta beklemekte olan 
polisle oralarda dolaşan mahalle bek
çisini çağrıyor. Bu teklifsiz misafiri 
karakola götürüyorlar. Oradan da 
mahkemeye geliyor. 

Reis sordu: 
- Nasıl girdin bu daireye). 
- Camlar açıktı, pencereden. 
- Ne çalacak tın?. 

Büyük bir izzetinefis acısı duymuş 
gibi birden isyan etti: 

- Ben hırsız değilim. 

Tarihten Sayfalar: 

297 yıl önce istanbulun pisliği 
• lf lf '----------ı 

Sokaklar süprüntüden, köpek leşlerinden geçil-
mez bir hale gelmişti. Divan toplandı, düşünüp 
taşınıldı. Nihayet herkesin kendi evinin ve dükkanı 

önünü kendisi süpürmesi kararlaşhrıldı __ , ______________ -ı 

- Öyle ise herkesin ev.inde işin ne? Eski İstanbul sokaklarından biri 
- Orada kimse yoktu. İstanbul sokakları on altıncı asırda, 
- Bu sana girmek için bir hak ve· 1 bugünkü kadar dar, girift değildi. Ma-

halleler yemyeşil ve gürbüz ağaçlarla rir mi?. 

-Hayır. 
- Şu halde? 

, kaplanmıştı. Her evin kendisine göre 
büyük bir bahçesi vardı. Yaz gelince, 
bahçelerde erik, zerdali, kiraz, badem 
ağaçlan çiçek açar, büyük meydan -Başını önüne eğdi. Sonra bir çocuk 

masumiyetile söylendi: 

hammülfersa bir pisJıiğe boğul111 

sokaklar köpek leşlerinden, süpriı 
tüden, kokudan geçilmez bir hale 
mişti. Her tarafta fena bir koku h 
diliyor, yaz günlerinin sıcağı da ı 
marn edince, evler oturulmaz bır 
alıyordu. Bu pislik nihayet divann 
dar aksetti. İstanbul kadısı ile Jl'I 
marbaşı çağırıldı. Pislikten kurtulJl 
için çareler araştırıldı. Divan erkafl 
dan biri, şehrin temizlenmesi için 
vazzaf kimselere ihtiyaç o'lduğıı 
cçöpçü» çalıştırılması lüzumunu 

- Masanın üzerine yemekler koy .. 
muşlardı. Ben de üç gün üç gecedir 
açtım. Karnımı doyurmak için girdim. 

Muazzez F AIK 

den de valilik mevkiine oturacak bir 
adam olduğunu da isbat ediyor. 

Gayet kolay intihap olunur. Aradan 
biraz geçtikten sonra Margaret Fle -
ming jsminde bir kadınla evleniyor. 918 

de kadın öldükten sonra, şimdiki ka -
rısı olan Mis Cobb ile hayatım birleş
tiriyor. Mis Cobb Harp piyano çalması 
nı seven, siyasi işlere kat'iyyen aklı er 
miyen bir ev kadınıdır. 

Landonun ilk kaTliJndan bir' kızı 
dünyaya gelmiştir. Bugün 2 7 ya
şında olan bu kızın ismi Peg-
gy Annedir. Peggie Anne 
halk tarafından çok sevilir, 
ata binmesi, tenis oynaması, yeni tu -
valetler giyip çıkarması büyük bir me
rakla takip edilir. 

Peggie - Anne babasının yanında 

mühim bir rol oynadıklarını da bilmez
ler, mesela Ruzveltin karısı kocasının 
seçilmesinde hemen yüzde kırk dene -
cck kadar amil olan bir şahsiyettir. 
Landonun kıarısı daha ziyade ev işle
rile meşgul olarak, tahta yumurtalar
la çorap örmesini sevdiği jçin bu vazi -
!eyi bizzarure kızı yapmaktadır. 

Kötii bir hatip 

Hususi mükalemelerinde ÇQk entc -
resan olan Landon maalesef kötü bir ha 
tiptir. Radyo mikrofonu önünde ve 
halkın karşısında fena halde tutulur, 
Landon bu kusurunu esasen saklamaz. 
Onun bu halini bilen Ruzveltçiler, mu
kabil propagandalar yaptıkları sırada 
Landonun hitabet ve şan dersi aldığını 
bile ileri sürmüşlerdir. 

Kendisine gerçi bir çok nasihatler 
verilmiş, fakat Landon nutuk irat e -
deceği sırada o nasihatleri yerine ge -
tirmek isterken söyliyeceğini şaşırmış-
tır. Şimdi artık bildiği gibi konuşuyor 
ve hayli terakkiler elde ettiğini de söy
lüyor. 

Ruzve1t Syrasurede intihabat propa
gandası yaparken Landonun hitabet -
teki beceriksizliğini mevzuu bahset -
miş ve onun kürsüdeki taklidini ya -
parak dinliyenleri gülmekten katılt -
mıştı. 

• • • 
Ruzveltin rakipleri içın, mesele 

Landonu getirmek değil, Ruzvelti mev
kiinden uzaklaştırmaktır. Binaenaleyh 
iki namzedin başının etrafında kopan 
fırtına, taraftarlarının gürültüsünden 
):>aşka birşey değildir. 

larda gök yüzünü kaplıyan kocamış 
ıhlamurlar, sarı küçük çiçeklerinin ko
kusile her tarafı kaplardı. 

O devirde İstanbul yalnız Eminö -
nünden b~layıp Eyübe, Edirnekapıya, 
Yedikuleye ve Ahırkapıya kadar uza -
nan daire içinde idi. Galata, Üsküdar 
bu hudut haricinde sayılırdı. 

Caddeler geniş, sokaklar ferahtı. Mü
zayakayı mucip olmasın diye yeni ya
pılan evlerde, bilhassa saçakların, şah
nişınlerın sokağa sarkmasına manı o
l ur ]ar, hatta bu gibi fazlalıklardan do
layı derhal (yıkma) ameliyesi tatbik e
dilirdi. 

Geniş, yeşil, çiçekli ve bol sulu ha
vuzlarla süslü bahçelerin ortasında yer 
alan evler, temizlik içinde yüzerdi. So
kaklar dar, evler sık olmadığı için pis
lik gizli kalmaz, derhal kendisini mey
dana verirdi. Hatta bugün İstanbulun 
en dağınık muhiti olarak Tahtakale bi
le, o günlerde geniş caddeleri, munta
zam sokakları ile en mümtaz mevkü 
muhafaza ederdi. 

Kanuni Süleymana gelinciye kadar 
İstanbul, büyük bir su sıkıntısı için -
de yüzerdi. Bu sebepten sokakları ha
zan geçilerniyecek kadar mebzul çöp
ler kaplar, yer yer mahalleleri karasi
nekler istila ederdi. 
Şehir suya kavuştuktan sonra, bu 

pislikler de birdenbire ortadan yok ol
du. Bol su, bütün İstanbulu büsbütün 
yeşertti, kuruyan havuzlar, kesilen çeş
meler doldu. Halk, bu bol su saye -
sinde evini, bahçesini, sokağını temiz 
tutar oldu. 

* 

ledi. 
Fakat hazine o kadar boş, de\ ıc 

sudan ve lüzumsuz masrafları o kı.ı 
çoktu ki, bu teklife kimse yanaşınıı 

Zaten bütün para, Deli İbralı rı 
kadınlarla eğlencelerine, samur v 
ber masraflarına gidiyordu. Halk n 
bati ve menfaati uğruna sarfed'l 
para bulunamıyordu. 

Divan bu bahiste nihayet eh\e ı 
çare buldu: 

Ertesi gün şehir sokaklarını do 
münadiler şöyle bağırrnağa başladıl 

- Bugünden böyle herkes kend 
nesini ve dükkanı önünü kendi suP 
recek!. Süpürmiyenlerden ceza al 1 

değnek tatbik olunacak!. Du) cN 
duymadım demeyiiiin! .. 

Emir kat'i idi. «Sokaklar mezbele 
laşeden mülevves olup tağyiri ıl'l 
havaya bais ve hudusü ufunete sebf 
tir deyu cümle mahallab bu va i.fe 
can baş üzere yerine getirecekleıd 

Emir yerini buldu. O günden ittb 
ren İstanbullular «cümleten» çöpÇt.l 
lüğe başladılar. Sabahları elinde 
çalı süpürgesi, hayıflanıp küfür ede 
rek evinin ve dükkanının önünu 
püren halk, padişaha, kadıya, nıin 
başıya Ianet okuyorlardı. 
Osmanlı müverrihleri bu h;ıd e 

cVe minelgaraibülvakayb adın ' 
yorlar!. 

Ragıp Şet l<l 
On altıncı asırda İstanbulun bele -

diye ve sıhhat işlerine İstanbul kadı-
sı ile mimarbaşı bakardı. Kadı beledi- Samsunda at yarışları 
ye işlerinin kanun tatbikine, mimar - . Samsun, 27 (A.A.) - Sonbah zb 
başı da fenni tarafına nezaret ederdi. .koşularının ikincisi dün yapılClı. el 
Kadının tayin ettiği cezaların tatbiki metrede İstanbullu Mehrnedin S (t 
vazifesi de subaşı, yani polis müdürü- birinci, 2400 metrede Ankaralı Ta 8 

ne aitti. Bu üç memurun vazifeleri me- Sarıkuşu birinci, 3500 metred~ Y11 ıı 
yanında sokakların temizlenmesi işi ,şı Rızanın Edrnir'i birinci geld~leı · l< 

de vardı. Kadı, mimarbaşı ve su başı zanan hayvan sahiplerine bin ııra 
haraca bağlanmış olan gayri müslim miye verildi.-. 
tebaayı, yani zımmileri toplarlar, se- : Yarışlardan sonra yapılan peh ı'/. 
nede bir defa şimdiki Sultamıhmet par- ,güreşleri heyecanlı o!du. Hacıkb~ t 

kının bulunduğu Atmeydanını, ayda dil başı aldı. 
iki defa da Beyazıt meydanını süpiir- -------- J 

türlerdi. Zimmilerin süpürme ameliye- Arapgirde Uzüm ve biber bullU 
sine de çöplük başısı nezaret ederdi. 
Böyle çöpçülük yapan gayri müslim- Arapgir (Hususi) - Bu yıl Aı p 1ı~ 
Jer vergi vermezlerdi. de şimdiye kadar ~örülmedik. bır ~~rl~ 

Buna mukabil, şehrin diSer sokakla- bolluğu vardır. Uzümlerimız t )11~~ 
rını temiz tutmak vazifesi, mahalleli- sevkedilememekte, başkaca ı fil tı' 
ye aitti. Şimdiki gibi o zamanlar çöp - imkanı da olmadığı için çürü) uo 
çüler yoktu. Halk evinde biriken çöp- volmaktadır. 

1 
leri zenbillere koyar, ya ücretli adam- En iyi üzümün kilosu 2 kt 
]ara vererek, yahut bizzat kendileri Arapgirde yeşil biber de bu ) ıl 
götürerek denize atarlardı. yetişmiştir. Civar memleketlere * cat yapıldığı halde kilosu 1 kuı u ,ı 

1639 yılında İstanbul, müthiş, ta - tılmaktadır. 



Altmordu talmm 

Ankara, 2 7 (Hususi muhabirimiz
de~) -:-- Spor kurumu başkanı General 
Alı Hılanet spor işleri hakkında beya
natta bulunarak son günlerdeki tenkit
,lere umumi bir cevap vermiştir. Gene
,ral Ali Hikmet hütasaten şunları söy
lemiştir : 
. cBazı gazeteler Olimpiyada gidiş ge
liş masrafının 90 bin lira olduğunu yaz
,dılar. Yaptığım tetkikler netieesinde 
P~ rak~r üzerinde mübaliğa edil
,mış oldugunu gördüm. Olimpiyatlara 
gidiş geliş masrafları 3S bin liradan iba Güzel Fransız 
1ettir. İstanbuldaki kamplarla burada- Fransızların meşhur arti:Sti ve dün-1 Meşhm san'atkir Bany Bauer ~ecnebi temasları neticesi lıAsılat açı- yaca taıımnllt bir şahsiyet olan Har Matmazel Fransiz etrafına bakın -
~da he.aba katılırsa bu mikdar 67 bin Bauer ikinci defa olmak üzere .. ry mış, Harry Bauer'i görmüş. Fakat gor
)iray~ g~ez. Şu hesaba nazaran böy- bt irh artistin tecavüzüne uğrayarak~=~ memezlikten gelmif. Ve arkadaşile bun 
Je mubalagalı havadis veren membala- a aneye gitmiştir. larm masalarııım biraz ötesine otur _ 
11D. ne şek~e .iş gördüklerini ve spo- Harry Bauer dava açmadığı için bu m"'ı ~ti;' Harry Bauer'e çevirmış. 
,nm terakkısını nasıl köstek'lediklerini lıecavuze neden uğradığım anlamak ka- Büyük oan atklır • kadmın müteneb
,ve asıl gizli dertlerimizin neden ibaret bıl olmamıştır. Bu itibarla güzel arlisl bih oJduiwıu zannederek memnun ol-

olduğunu daha iyi anlamaktayız. Sov- Ma~zeı. Franciz'e hiç birşey yapmak muş, kendi kendine : 
yet Rusyadaki mağhibiyetimize gelin- ımkanı hasıl olmamıştır - tık yaptığı işten pişman oldugu 

c~, futlx>! ~ımımız hakkında şuma- V".1''~ şu suretle~ etmiştir: halinde belli! demiş. jumatı gozonunde tutmak lizımdır. Mil Hükumet Fransa san'atini filmde Matmazel Fransiz, mutadı olınadıgı 
Ji takımda Nihat ve Zeki gibi ehil oyun fev~lld~ göstererek Fransız harsini h~lde. v~tka kadehi yuvarlar gibi bıri· 
f'Ularm yeri hil& boştur. Yalnız netice- ~ulun dunyaya yaymış olan bu kıymet- hırı ustune viski içmiş. Bir aralık hır· 
;ye v~rabilecek elemanlardan mahrum h a~~ Lejyoo Donör nişanile taltif denbire oturduğu yerden kalkınış, caz
p11ugumuzu ve bunun haricinde çok etınıştır. Bu takdirden fevkallde meın- bant herkesi mest eden güzel bır tango 
~yı elemanlara malik olduğwnuzu in- nun olan Harry Bauer samimi arka- çalar ve loşlukta çiftler biribırlerine 
giliz ve Alman federasy,on reisleri de daşlarını toplamış ve bu nişanın şerefi· sarıla~ak dansederlerken ayaklı balon 
··~1P1nfaC,." • ne onlara bir ziyafet çekmeg~ e ka bardagını, masanın kenarına çarpmış 
•~' k rar ve- son b , tk" ..-u -;anun:ıJız.t, d1ld 11f1 idtlililetllö nre bir ııJqom Şarızelize lolrantal ra unu sana arın kafasına f ırlal· 
~ ve yordnuşlur. Mağlt\bf· - blı'lııldit 29~ fii,, -. =- mqtır. Ortalığııı oaran bayr t ç nde, 
,yelte bunun da teslrl olmuştur. Futbol- laÜDlfll1'. O alqam arbdqlatDe bera· Hany Bouer iıabııede rol 1 pa bı 
.cfller Busya:ya kendi arzularile gitme- ber .oraya gelen Harry Bauer pek giızel yi!zibıclen kanlar akarak ayaga kalktı· 
,mişleıdlr. Bunları oraya millet ve lıü- v~lot ~ arkadaşlarıle içmiş, ye- jı Z81118D, _Maımaıeı Francls kalıkah • 
)dlmet menfaati görerek biz yonamış- mış ve e~lenmiştlr. Fakat saat tam on- yı baRIDDJ · • tıJc Bu noktalann ııazan dikkate alı- bır buçuga doğru birden bire en yakın- ı ~n ~a soylemedlm mı d al· 
narak amatör gençleri hırpalamıyacak da olan arkadaşına eğilmiş : çak. diye bagırmıştır. _Gene kar m 

- ---•· • .derecede tenkit yapnamız muvafık . - Hadi birader demiş, buradan kal· çıka1:""1'• kafanı kırac~ bunla d • 
. Maçtan heyccoau bır enstantane ,sat olur. 1 ın kıp gidelim. ha hıç ve bunların bepsı ihta mah , 

ilen Izrnır 2 7 (Hususi muhabirimizden)-! devre 1 - 1 berabere bitiyor. , Balkan olimpiyatlarında 11 ti . . · Arkadqı eğlencenin ortasında ve da !indedir. it~ beri finale bile kalamlyan , İkinci devrede K. S. K. takımından µt fena netic:eler almaları adae b~:'.:'.'" vet eden plııs tarafından vAkl olan b • Ortalık allak bullak olmw;. H rry ı.· · K. takımı bu yıl rakiplerine ciddi ,dalı& güzel bir netice lıekleniyor. Seyir- ,ıarım sinirlendirdi. Fakat ~..-- teklife biraz kızmııı : u ~uer hiç ses çıkarmadan ıkı ark da ~tefevvuk göstererek blrmci devreyi ,ci yerlerinde gözleri çelen bir hareket ,ınemieketimi'1de Jıakld aııeı:' ~ki - Niçin gidelim, eğleniyoruz. de- şıle otom?b~in~ billerek doğru ha ta· 

Pllvan farkile en &ıde biti<dikten ,var. Her iki takını o.yunculanna hariç· JDiz jıundan ibarettir ve bu aeb~ miş. haaeyo sıtmıştır. ~rakipsiz olarak pmpiyoD olaca· ten bol bol ııasibatıler, tavsir>!er yağ· doJ,ayı da olimpiyatlara atletlerın:~ O sırada Harry Bauer Jean Berger . Ma~ Fraacis de iki bardak vıs· 
d tahının edimişti Altaym ve Altınor· fiırıYOI"• türmedik. zı go ile oraya gelen Matınazeİ Fransiz" g·· • kı daha ıçerek Jean Berger'in kollan ı ~geri bJmalan lmıir şampiyon· binci ılevnı Spor işlerimiz hakkında bır ta ft !ererek: ı 
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arasında daııoetıııeğe devam etıniştır . .:!"°~ K. S. K., Göztepe ve fzınir , K. S. K. takımı akıyor. Şimdi Al\UI· aledclevam tenkitler yapılıp dıır:k an - Bu kadın benimle fena uğraşı or . Bu iş ..- ....... 

1 

tııı: ~tiplerinin blriai arasında kalaca- ordu hücuma g~. R1i7.gir Altın· ,diğer taraftan spor 1f1erinin lenk~ demiş. Hep arkamı takip ediyor :,,.n Polis tahkikata vaz'ıyet etmek ti· llıiıı göateriyordu. :ikinci devrede ~ ordu lehine ..• Topu müdafaadan alan ,menediliyor şekllde neşriyat yapa : pek! Hiç blışeyden çekinmiyor. Kendi· yo~ da Harry Bauer davacı olmadıgı-
IA !er hilifına bütün rokip!erlni mag- ,AJtmordU orta hafı ağ aı;ığa ~- uluduğu da göriilmiiştür. Terıktt! n .ar sini kdalwlıı wreee!imi da m soylıyerek kadmı kurtarmıştır Ha· 
'lep eden Altıııordu bir puvan ııoksanİ· yor. Sağ açıkla orta muliacim tiriuııncla tiJba1Pka ktOMll ııo>!<lerirıdeı ve ~ ğımı söyledim aldırmıyo;. S::,.~":j dİS'; hakkında - .biııJeY bilmemek· 
it it S. K. takımının arkasın& geçine• güzel bir l"'sJaşma.. Toıı Saidllı ayağın- IOıefe Jılzmet -!erinden bqk ~ nerede görürseın kafam kıraca; • eli· tedir. llaıTY Bauer 1~ ve sükünetinl 

. ~ K. için lıakild bir tehlike belir- jladır. Hayır SaidH:. ayağında değil, K. .saik "" menfaat _.,.,ut bulwın::, ır yor! ... Bır .kere gene yaptı. nr."' hafta ~ha~ ~ttlil ~ ~ meraklı lı r ;:ııı~ Altuıordulu Saidln Rusya seya- /;. K. ağlarında duruyor. Altınordunun ,ama!Qr spon:WaırımW büsbütün yan lıııstııhalıe Jtiişelerinde kaldık. hidiseY' ogret1111ek u_zere lıelldısın mıl 
h ~tinden avdet etmesi de AI'tınordunun ı ikinci golü için ofsayttır, diyorlar. K. rundan soğutmayacak şekilde ya"':,· Tabii bu sözleri dinleyen ark da 

1 
racaat eden ~ ademi mal O.· ~ hattını kuvvetJendirmİŞ!İ. Bu· S. K. takımı kaptam Jıal<eme-ltiraz edl- jlllll rica el;miştik. Binaenaleyh...:::. .a kahkahalan atmışlar. a 1 an mat beyan etıniŞ.: rn K. S. K.. AJt.ınonlu final maçı ol· ;yor. Hakem bu itiraZl dinlemiyor. Gol yade sporcuları tenkit şeklin zı- - Sana yazık Harry demiş! k - Kadınlann ışlerlne akıl ermez ki. ıı. Saba oldukça kaJabaJıl<. .. 926 yılın· karannda ısrar edinCe K. S. K. saha· plan bu kaydın alelitl8k cspore· ~at~ cbndan korkuyorsun ... Hem he er, 
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• ~b1;?r, nedir demiştir. ~ l&mpiyon olan K. S. K., on sene son· ı;tan çekiliyor. Fakat müessif bir lıAdi- ,ti!ıikit, menediliyor• mahiyeım: ennı rezalet çıkarmaz. •. o da kendi :ı. ~ . Bü~n Pariste çalkanan bu rezale • 
Qe,, tekrar İmıir birincisi olacak mı? .senin çıkmasına mAni oımak içi{1 hia- Ji1d<i oıururuonaın muvııfılu U...: ~ · ve şerefini düşünür. ysıyel ıı.~.bır aş~ meselesi yüzünden ileri 

"11 ç K. S. K. oyunculanndan bunu ü- ııüniyet gösteren K. S. K. çocıildan tek- l'Jpor Jıerşeyden evvel biz disi lin ° ur. dıgı tahmin edilmektedir. 

(~edenler çok. Oyun; hakem· Ferit ,ar sohaya çıkıyorlar. Oyun ayni hara- selesidir. DisipliM!zllk ~ ""': 
d pe) nln idaresind• başladı. tDı: retle devam ediyor. Bu defa tallh Al- ouların batı& lktlza ederse lıiiı-~ ~ itibaren büyiik bir sinir i· tınofduya giililyor· ~ ve dördün- Jdülıfin feda edilmesinden çeki un. ır ~-~ e eerey&n eden maç BiJıayel tzııı;r pil goUer b!ribirinl takip ediyor. Artık ceAlz. ıımıye-
--uıa çoktan beri ~eri bir tnil· ,;ıırazıarııusınuşlui"· BU defa sinirler fa Bir 4'! antrenör meselema IOlıaka &eyrebnek ıınatım verdi. ıılliY•~· .. Afoınra - ve favl ya-~ liliipler kendileri anıre00;"'!'": 
,,. G..v; K. s. K. gocııl<lıaı"ı cidden gü- pıll!ıgf goruluyor. Şampıy~nluk bna· nyorlarsa da b~r sporcuJan ı!!:ı 
:f 1 ~tıyorlardı. Top anfyeden ııanl- tııu elden l<a~~ ~ Altın- ~_metotları ıle yetiştirdiklerinden 
'Ye iki kale arasında mekik .ıoıı:uyor· ordulular daha buyük bır dikkatle ça- Pır mılll takun teşkil eclillliği zam ~ Vurıış1ar kaled b1 e inişler ~orlar· Bu sırada beşinci gol de K. yunda beralıerlik temhı edilemi an o~ nıaııhane.. h:m.ı. ~P,,..... öl· S. K. ağların& giriyor. Beş gole rağmen Bundan sonra baş antrenörün ~'!':i 
_ llüııe hükmedeııier bu .. eI oyun ö- K. S. K. Jılar yılmıyorlar. Gene çalışı- ,altmıla çalışan sporcular arıısuıd ~hayret edi !ar f;: K. s. ]{. yorlar. Altınordu kalesini bir çember lot birliği temin edilmiş~ me-

d Ueuın hatb ~- •. işJe Aitınol'- jçkıe alıyorlar. Son dakikada beklenmi Tük" -;;;.-:- · 

l

u :tnüdafiinin -u • dırb~ ··..J-ı. ... ıesi- yen bir hücum yepan Altınordulular al pdae İ tanrı. byeld '!:'ısı olmuştu_. 93.5 yılm-
e 

11

., .. ,_, .,erın e U' muo.cuı.o .. de rl r e bu . s u a renerbahçe ıle Tü" k" .,,,__,~. Şinoll Alt.mordu bil- bDCI golü ~apıyo. a v oyun SU· ji!l!DPiyonluğu firuı.lini a a r ıye ~~· K. 
8 

K. kal . •. .. duş·· en ,-etle 6 - 1 neticelenıyor. .:ru ,_.nkl tek .! ~ n Altmor-uır land . .esı onun• b ti 927 9 .. .-~ an rar Türkıye ik" r·· 
il. it • eli Sait, bir kafa darbesile K. AitınordU takum u ~ e • 31, .ııi kazanmışlardır. Bundan ıncı ıgı-:ıı., •ılanna takıyor 935 ve 936 yıllarında dort defa İmiir tınordu ayni zamanda lb başka Al-

go! K. S K · · · b" ;yont1 ohJıUl!ur. 927 yıluıda Anılı t . a seneden beri aYret 

1 

. . oyuncuları ~ın ır şaınP .. ı. .. ı,.,. G"" ü il Türki 1 murm basketbol, voleybol ve atlet. 
hücUJn ° uyor. Güzel idare ettikleri bir rade M~--- uc e Al .. __ !~_şamp - şampiyonudur. ızm 

n __ .,.._ • • • ___ _.,_, ____ ,,_. tl" finaline plan M1JU,P.1U O ... 
A. B.; 

Abudefendl hanını11 
Elelıtrllılerl 
Neden lıesillr? 
. Abudefendi hanın<la mağaza sahi

bı .. olanlardan bir zat rnatbaamiıll 
muracaat ederek han ıçinde elektrik 
cel'eyanının sık sık inkıtaa uğramak
ta olmasından şikayet etti. Söylediği 
şudur: 
. Mağazalarımız han içinde, tabıa

tıle loştur. Elektrik zıyası altmda 
çalışmak mecburi) etındeyiz. Bu tun 
teıru:nnimız, tatil zamanına kadar 
bu ~ıyanın fasılaya uğramadan gel -
mesıdır. Halbuki maale6ef sık aık.ke-

silir ve işidz 1le berbat olup d • 
Kaç defa~ alış veriş zam mnôa 
kaıVılıkta kaldık, kaç defalar mü .. 
terinin bırakıp gittijine şahit ol -
duk. Allah 8f)ana bu derdim ı -
zetenizin bir katesme yazını ~ 

* tl'mit ederiz ki elektrik şı 
müracaati gözönüne alacak a 
nın kendi hatasından mı, y k 

halli enstallasyonunun bo u 
dan mı ileri geldiğini tetkık d 
ve neticeyi alakadarlarma b Id 
cektir. Esasen elektrik ne kad { 
la sarWilirSe o kadar kir ed n 
göre b\l onun keiıdl menf at d r de. 
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dUnyaca 
tanınmıt muhterem 
profeaörUm, bana: 
Sıhhatımı iyi gıda 

ile kazandardı. 

Çabuk kuvvettenmek için ilaç değil, sana 
ÇAP A'nın EKSTRA EKSTRA MAKARNASINI 

tavsiye ederim. 

Ankara Yüksek 
Rektörlüğünden : 

Ziraat Enstitüsü 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı ilin 30 adet dolap açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 - 2/11/1936 tarihine rutlıyanPazaıteai günü aa.a.t 16 da Yüksidk 
Enstitü Rektörlük binashnda toplanan komisyon tarafından ihaleai yapı -
lac.aktır. 

3 - Muhammen bedel 2460 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 184,5 liradır. 
5 - Bedava tarfnamesini almak isteyenlerin Daire Müdürlüğüne müra-

caatları {1414) (2292) 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - 936 senesi için zabıta memurlarına satın almacak azı 4500 çoğu 

5419 çift fotin ile azı 4500 çoğu 4960 çift getir yirmi bir ıün müddetle ve 
kapalı zarf uıulile ekailmeye konulmuftu.r. 

2 - Fotinin beher çiftine 335 ve getirin beher çiftine 275 kunıt mu
hammen fiyat konulmuftur. 

3 - ihale 16/11 /936 pazartesi günü saat on bette Emniyet itleri U
mum Müdürlüğü binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecelds 2384 lira 52 kunıtluk muvakkat teminat 
mektup ve makbuzu ile ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplannı ihale vaktinden bir aaat evvel 
konmyona vemıderi. 

S - Bu it için fazla izahat ahnak, nümmıe ve fUhıamcsin.i gönnek İı· 
teyenlerin h«gün sözü geçen komisyona müraca.at edebilecekleri. «1558» 
«2570» 

"Son Posta,, mn edebi tefrikası : 13 

SON POSTA 

BAD1'0 
BugUnkü Progra 

zs Birlnciteşrin 936 
İSTANBUL 

Öğle Neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk muslk1s1, ı2,so: Ha
vadis, 13,05: Plô..kla hafit müzik, 13,25: Muh
telif plak neşriyatı. 

Akşam N~riyatı: 

18,30 Çay saatı, dans muslkis1, 19,30: Mo

noloğ, Hnltde tarafından, 20: Müzeyyen ve 
arkadaşlan tarafından, Turk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,30: Münir Nurettin ve ar
kadaşları tarafından Türk mustkisl ve halk 

şarkılan, 21 : Solo pHi.klar, 21,30: Orkestra, 
22,30: Ajans ve borsa havadisleri. 

BUKRE~ 

16: Romanya halk musikisi. 17: Musaha
be. 18.20: Muhtellf. 19.15: Muhtellf müzik. 

20.5: Halk şarkıları. 20.30: Haberler. 20.45: 
Orkestra. 21.45: Haberler. 

BUDAPEŞTE 

1 
17: Macar konseri. 17.SO: Musahabe. 18.20: 

Salon orkestrası. 18.45: Musahabe. 19.30: Ko

medi. 20.35: Haberler. 21 : Çigan orkestrası. 

22.40: Muhtelif havalar. 23.40: Dans hava -
l.arL 24.5: Haberler. 

PRAG 

18.55: Pllik neşriyatı. 19.30: Haberler. 19.45: 
Musahabe. 20 : Nakiller. 20.5: Flarmonlk kon
ser. 22: Haberler. 22.20: Plfık neşriyatı 22. 
25: Almanyadan nakiller. 22.30: PU'ı.k neşri

yatı. 22.35: Varyete. 23.30: Haberler. 

VİYANA 

17 .30: Avusturya kompozitörlerinden bazı 

parçalar. 19.35: FlnrmonUı:: konser. 21.50: Or
kestra. 22.10: Haberler. 23.40: Avusturya mu
sikisi (pldk). 

l'ARŞOVA 

17.15: Şarkılnr. 17.50: Musnhabe. 19.20: 
Pllik neşriyatı. 19.SO: Orkestra. 20.45· Ha -

berler. 21: Chopln'den parçalar. 22.30 . Sen -

foni orkestra. 

Yarınki Pro&'r&m 

!9 Birinciteşin 1936 

Birinciteşrin 2B 
~=--

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilanları 

Muhammen hk 
Cinsi Miktarı bedeli teminat lhnle güıı 

Defatir ve Evrakı 68.KaJem. 3100 lira 232. Li. 50K. 10/11/936~ 
matbua. Salı saat-lS. 

fstarbul Vakıflar Başmüdür!üğü ile Tafra şuabatı vakfiyesi için 1 .. 
olan yukarda cins ve miktarı yazılı defatir ve evrakı matbua açık e 
meye konulmuştur. İhaleS:i yukarda yazılı gün ve saatte Bafmüdürlük 
nasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartname ve nümunelerİ h 
gün Levazım kaleminde görülebilir. ( 2455) 

Jr--İn-h-is-a-rl_a_r_U-~-l\J-,-ü-u-.. r_l_ü_ğ_ün_e_n_:_ 

·------------------------------------------------~~ 10000 metre beyaz yağlı kanaviçe 
6000 » yeşil yağlı kanaviçe 

1 - Yukanda cins ve miktarı' yazılı (2) kalem malzeme 
mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - P8.7.8l'lık 13/Xl/1936 tarihine raıtlıyan Cuma günü saat 14 
Kaba tatta Levazım ve Mübayaat · fU besindeki Ahın Romisyonunda 
lacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak sözü geçen fUbeden alınabilir. ~ 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve aaatte % 7,S gil 

venme p ralarile birlikte ismi geçen Komisyona gelmeleri lizundır. 
(2422) 

Kocaeli icra Memurluğundan: 
Açık arttırma De paraya çnrilecek gayn menkulün ne olduğu: Bir b b ~ 

ma bahçe. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, nıımnrası: İzmit Çukurbal fi' 
hallcsinde Kayabaşı mevklinde. 

".l':ıktir olunan kıymet : Sekiz yüz yedi lira elll knrnştur. 

Artırmawn yapılacağı yer, giin, saat: Kocaeli ic:rn dairesinde 13/U/936 tarihine 
sadif cuma günü saat 14 de ihale edilecektir. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 25/10/936 tarihinaen ıtılı'1" 
936/ 325 numara ile Kocaeli icra dairesinin muayyen numarada berkesin t 0"" 
bilmesi için açıktır. İ.linda yazılı olanlardan fazla maliimat almak isteY~ 
işbu şartnameye ve 936/ 325 dosya numarasile memuriyctimlze müracaat euıı' 
dlr. 

! - Arttırmaya lştirik Jçin yukarda yazılı kıymetin %7 l/Z nisbetind pey ve1" tJI 
li bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (1%4) 

3 - İpotek sahibi al:ı.caklılarla diğer nlikad rlıırm ve lrtilak hakkı sabipl~ 
gayri menkul üzerindeki baklannı hasusDe faiz ve masrafa dair olan iddialarını ır 
U.iin tarihinden itibaren yirmi gun içinde evrakı müsbitelcrOe birlikte memuriJepı/ 
ae bildirmeleri icap eder. Aksi halde baklan tapu sfcllile sabit olmadıkça satış ııec1' 
Unln paylaşmasından hariç kalırlar. 

f - Gösterilen giinde arttırma.ya 1.ştirik edenler arttırma şartnamesini okUJllUŞ ~ 
12,30: PlO.kla Türk mus1kls1, 12,50: Hava- lüzumlu malüınai almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve iübar olunurlar. ,,ı" 

dis, 13,05: PlAkla. hafif müzik, 13,25: Mubte- 5 - Tayin edilen amaııda gayri menkul üç defa bağrıldıktnn sonra en ~k.,, 

İSrANBUL 

Öfte Neşriyatı: 

lif pltlk nefrtyatı. tırana ihale edilir. Ancak aıttımıa bedeli mahammen kıymetin yüzd yetınlı 
bttlmrıı veya satış isteyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulunup ta )I' 

Akşam Neşriyatı: · ,.(J 
del bunların o gayri menkul ile temin edilmiş alacaklannın mecmuundan faJJ" 

18.30: Çay santi, dans musikls1. 19.30: Kon- ---' çıkm zsa en çok aıttıranm taahhüdü baki kalm:ık üzere arttırma on beş gün 4JI"'" 
ferans. Dr. Selim Ahmet tarafından. 20: Ra· temdi& ve on beşinci Cuma günü ayni saatte yapılacak arttırmada, bedeli atış f5' 
ta.t ve arkadaşları tarafından Türk musiki&) "" ... -t§,. 

~enin aiacatına richanı olan diğer alacaklıların o pyri menkul De temJn ecıuu'"" .ı1 
ve halk §arkılan. 20.30: Safiye ve arkadaş- bca ları meemuandan faı:laya çıkmak şart.ile, en çok arttırana lhale edilir. BÖyte P' 

Iarı tarafından Türk musikisi ve halk şar - . bedel elde edilmezse ihale ,-apllamas n ı;atq talebi düşer. 
kıları. 21: Pllkla sololar. 21.30: Orkestra ~ 
22

.
30

: Ajana ve Borsa haberleri. 6 - Gayri menkul kendisine ihale olanan kimse derhal ft:r& Terilen mühlet ı __ ,.. 

# TIFOBIL ' 

l 
Dr. Ihsan Sami 1 

Tifo ve paratifo haslalıklanna tu· 
tulmamak için ağızdan alınan tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık verme:. 1 

Herkes alabilir. Kutusu 65 Kr. "J 

parayı ftrmezM ihaJ.e karan fesholwıarak kendisinden evvel en )'Öbek teklifte P" 

nan kimse anetmlş oldutu bedelle almata razı olarsa ona, razı olmaz, veya bul~ 
sa hemen on beş rün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttıran ihale edlllt~ 
ihale arasındaki fark n ıeçen ı:ünler için )'iizde beşten hesap olunacak faiz ve 1, 
zararlar ayrıca biikme hacet kalmak.<Jır.ın memuriyetimlzce ahcıclaıı tahsil oldl' 
l\tadde (1S3) 

Yukarda rösterilen 25/101936 tarihinde Kocaeli icra memurıuta. odasında ılS' 
Din ve rösterilen arttırma ıartnamesl dairesinde satııacatı Din olunur. ~ 

mevzu üzerinde Bedia ile uzun ko - yarak başını yastığa daha derin bir gev- sevdiğinizi, onun rahat ve saadetitı~, 
nuşmak gülünç bir şeydi. İkisinin de şektikle gömüyor. tediğinizi biliyorum. Bunun için !i 
birbirini anlamalarına imkan yoktu. Bugün ne olmuştu} den rica e<;lerim, ona vaziyetimi "le ~ 
Bütün görüş, düşünüş ve duyuş tarz • Sabah müdür onu çağırmış, aylığı· ne kadar sevdiğimi anlatınız. OJs 
ları birbirinden başka idi. nı arttırdığını filan söylemişti. Sonra mağrur gözleri karşısında bende -

Esasen bu gece Muallada bunlan Nezihe ile :konuşmuştu. açacak kuvvet ve cesaret kalınad•· • 
düşünecek. kabiliyet de yoktu. Öyle Nezihe .. Müdür... zin tavassutunuzu bunun için js~~ 
yorgun ve bitkindi ki ancak. susmamak - Mualla, patron seni bu akşam rum. Ona yarın akşam kendisini _!dl 

Yazan: Muazzez Tehaln Berkand k k ~.l! Gel"' ve kendisini dinlememe için te rar yemeğe davet eaiyor. rneğc davet ettiğimi söyleyiniz. 

Nezihe manalı mana!ı güldü: 
- Ben her şeyi bilirim yavrum. 

Öğlede seninle konuşuruz, dedim ya~ 

* Odasına girince Mualla hemen so -
yundu, lambayıı söndürerek yatağına 
girdi ve gözlerini sıkı sıkı kapadı. En· 
sesinden dolanarak kulaklarının arka
sını ve gözler.inin iki yanını kaplıyan 
baş ağrısı, onu acile inletecek kadar 
muztarip ediyordu. 

İçindeki kuduran, kaynıyan isyanı, 
bütün zavallı zayıf benliğinin aczini 
ve ezginliğini Bediaya bildinnemek 
için akşamdanôeri gösterdiği kuvvet 
ve metanet onu büsbütün hırpalamış· 
tı. 

- Yüzün ne kadar gergin teyzeci
ğim ... Gene bugün pek yorgunsun 
sen. Neden bu kadar çok çalışıyorsun} 
Hasta mısın yoksa? .• 

dinlemeğe ihtiyacım var bu gece. yeğenine hitab etti: - Yemeğe mi? Ne münasebet'? konuşup anlaşalım. ,i 
- Sana ne anlatayım? - Ne zaman evleneceksiniz Be - - Yirmi yaşında tecrübesiz eski zaı- Onu yeni döşettiğim apart1~ ~ 
- Ne istersen ... Arkadaşlarından, dia? man kızları gibi sualler sorma! Mü - yerleştiririm .. yanma bir hizmete• 1' 

mektebinden, her ~eyden anlat ... Ya- - Diplomamızı aldıktan sonra... nasebeti filan olur mu? Adamcağızın yarım. Böyle çalışıp vücud hırP8.,dJ 
hut dur, bana Feridunu aöyle, saade- sana tutkun olduğunu bu kadar za - ması yazık değil mi? Onun aY~kJ • 
tinden konuş. Odasına girdiği vakit Mualla gene mandır anlamadın mı ayol? bir kız bürolara değil salonlara Y~ 

- Ben senin gibi hislerimi ve gö - bunu düşündü: Bir kaç ay evveline kadar matmazel şır ... Bütün şartlarını ~mdiden 1' 
rü1lerimi anlatacak kelimeler bula • ~aha iki sene .. ne kadar uzunl Ne Karayanla gö~ül ~ğlendir~.r~ ~vunu~ ettiğimi de k.~m~isine söyleyin! J#. 

marn ki teyze ı F eridunla beraber mek- erişılmiyecek, varılmıyacak kadar u - yordu, fakat şımdi artık gozu kımseyı l~te Muallacıgım, ben de san8 
( 

tepte çalışıyoruz, akşamları beni eve zak bir zaman 1 görmüyor. lan tekrar ediyorum. Tabii ayağııı,t' ,,, 
kadar getiriyor, hazan bir pastacıya - Sana yemin ediyorum abla, Be- Akşamları siz gittikten sonra beni len böyle harikulade bir kısmeti tt 
uğrıyarak çay içiyoruz. bazan danslı diayı gelin etmeden yanından ayrıl - çağırıyor, saatlerce senden konuşuyor: cek kadar abdal değilsin. 
çaylara gidiyoruz, hazan sinemaya. mıyacağım 1 «Bayan Mualla şöyle güzel.. böyle . t;lf_ 

- Sana sevgisinden bahsediyor Onu evlendirse ve saadetile başba- kibar .. ~öyle sade ... » Yastıklarının arasına gömül~ ,1 
mu ? şa bırakarak buralardan kaçsa, gitse, Velhasılı kelam seni istiyor yavrum. nı sağa sola çevirerek rahat ettı~a 1 

- Öyle romantik şeylerden hiç ko· gitse... Bunun için en büyük fedakarlıklara çalışırken Mualla bu sahneyi diW.l,' 
nuşmuyoruz ... Hep eğlenceli, umumi Nereye gideceğini bilmeden lstan • bile razı, hiç bir ~yden çekinmiyor; yor, tefer~üatını ıhatırlamağa ~ 
şeyler. buldan kaçmak, bütün kendini bağlı· tabii evlenmemek şartile... yordu. 1 ~ 

- O halde seni sevdiğini nereden yan bağları kopararak başı boş bir Seni alıp evine götürece~, kürklere, Nezihe söylerken evvela isyııtı De ti 
anlıyorsun? hayvan gibi gözünün gördüğü yere elmaslara boğacak... baran göğsü birdenbire yatışınıŞ 41

..,, 

- Sevmese benimle alakadar olur gitmek istiyordu. Senin onun hislerini anlamaman, bii, fazla tabii ve sakin bir ta.vır tıı 
mu? Fakat bizde öyle hissi sahneler İstanbuldan ne kadar, ne kadar iğ • ona bir patrondan başka gözle bakma· mıştı. .11 fıİ' 

olsun içsen fi la~ ~ ~ama 1 Biz d.a~a ziy~de .mater _ reniyordu şimdi... Hele bugünden man onu büsbütün çıldırtıyor bugün· .. ~~zihe onu ~andırmak i~in :~r;,f 
yalıst ınsanlanz, sızın nesıl gıbi gök- sonra... lerde... turlu yaldızlı sozler hulmaga d"' 

- Hayır yavrum. 
- Biraz '9.lcak çorba 

dinlenir, rahatlanırsın. 
- Bir şey yiyemiyeceğim Bedia. 0-

7.iitme ve beni üzme ... Ytmeğini ye, 
nıma gel ve kon uf ... Senin sesini 

!erde uçmuyoruz. Bugün... Bunu tekrar Üüşününce Nihayet dün beni çağırdı ve şunları ken o işin alayına sapmış ve etl (111 
Mualla ağrıyan gözlerini karanlık • ensesinden başına doğru uzanan ağrı söyledi: gun sesile karşısındaki kadına FOi"'') 

lara çevirerek bir sa.niye durdu. Bu keskinleşiyor, zayıf omuzlarını kaplı· - Bayan Nezihe, sizin arkadaşınızı tu: (Ark11•
1 1 
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CAl<LIK lJLKf fİNDE 
IJitı TDtıK ZARiTi 

Mo1&z1... c.m1r1n lkıbetl 

SON POSTA: 

Yazan : Hugh Auıtin 

Birincitetrln 28 

::::-u:m:Wf,iif:fhi~::i:fUH:f:::;::::f};L· .. ;.- . 

·ıı:ıı:'fiJJi#i#JHffl.=t.F.H:: 

~!fJJ/llfil.#flii.lfff!/ .. · .. YEDİ,. ,, 
ARASINDA 
İngilizceden çeviren : Haınun Uıalılıgil 

A.R. 

Moranof Çarı çekiştirirken birdenbire sözünü kesti, 
çiftlik bade.nesi: "Acele sizi direktör istiyor,, dedi. 
Cemil derhal yerinden fırladı : "Eyvah!.. konuştuk
ları mızı işittiler zavallı adamcağızı tevkif edecekler, 

Tenis sahasındaki oyunlar 
--------------------

Mis Palton gölgeliğe oturmuştu. Arkasında 
•• şimdi beni de alıp götürecekler,, diye düşündü yun bir ceket vardı 

- Bu, kanun iktizasıdır da, onun kumral ve sivrice bir sakal ile çerçeve- _ Hayır teğmen efendi, dedi. Bu 
için ... Evde, Çar .. sokakta, Çar .. dük- lenmiş olan Çarın çehresinde, sakin suale cevap vermeyi kat'iyetle redde
kanda, Çar .. mağazada, Çar .. meyha- delilere mahsus olan marazi bir donuk- diyorum. isimleri geçecek olanların his
nede, Çar .. umumhanede, Çar .. bar - luk .. koyu mavi ve hareketsiz gözle • lerinin derinliği ve samimiyeti nok -
larda, Çar .. kilisede, Çar .. hatta .. ca • rinde de, bakanlardan merhamet di • tası üzerinde yanılmaktan korkarım. 
milerde, Çar ... Çar, her yerde hazır leniyormuş gibi garib bir hal vardı. Polis memurunun parmakları ha _ 
ve nazırdır .. Çar, Cenabı Hakkın var- Bu gözlerde, asil bir hanedanın şe- k ld 

reketsiz a ı. 
lığından ayrılmış bir parçadır. {Mu - tefli tarihini hatırlatan azamet ve gu· 

- Neden reddediyorsunuz? kaddes Rusya), onun ülkesidir. Millet, rura dair hiç bir şey yoktu. Hafifce 
Delikaı-.lı polisi:n nazarlarına karşı o ü kenin mahsulüdür. Çar; ülkesini şişkin göz kapaklarının, ve şakakları-

koymaktan çekinmedi. ve milletini, dilediği gibi idare etmek na doğru dümdüz uzıyan gür kaşların 
hakkına maliktir. Tıpla, Cenabı Hak- altında sönük duran bu gözler, birden- - Çünkü muahezeyi mucip ola· 
kın şu dünyayı idare ettiği gibi ... {Mu- bire birşeyden ürkmüş olan bir köylü- bilecek hiç bir hareketim yoktur da on
kaddes Rusya) da, bir din vardır; Ça- nün gözlerine benziyordu. dan 1 Hadise esnasında benim de bu köş 
ra ibadet etmek.. Çarın ülkesinde bir Cemil, ellerini uzattı. Resmi aldı. kün misafirleri arasında bulunduğum 
vazife vardır; Çara hizmet etmek. . ve Pencerenin önüne gelerek daha dik - muhakkak, ve bunun böyle oluşu be
bütün Rusya.da bir terbiye vardır; Ça- katle haktı. Dudakları hafifco kıpırda- nim de sorguya çekilmekliğim için ka
ra itaat etmek... (Kremlin) kilisesin- dı: fidir, burası da belli .. Madem ki cina
den tutunuz da, (Viladivostok) daki - Bu mu? .. Yüz altmış beş mil - yetin aramızdan biri tarafından yapıl
en küçük köy kilisesine kadar Rusya- yon halkı önünde secde ettiren ma - mış olduğuna kani bulunuyorsunuz .. 
da mevcut olan tam altmış beş bin sekiz bud; henüz ayılmamış bir sarhoşa ben- Yalnız kaniim ki benim şüpheliler a
yüz otuz altı kilisenin çanı, yalnız Çara ziyen bu mecnun mu?.. ra~ında bulunmadığımı öğrenmekte 
ibadet .için ç..Jar. {Karpat) lardan, ku- Diye mırıldandı. Resmi, başının üs- gecikmiyeceksiniz. Hiç bir zaman ka
tublara; oradan da (Çin) hudutlarına tüne kaldırdı. Yere çarpacak;, ve par- dının dostu değildim, benden nefrete
kadar yayılmış olan arazideki at- çalıyacaktı. O zaman, sanki meçhul diyordu. Karşılıkh münasebetimiz sa-
lar, develer, arabalar, kızaklar, bir ses, kulağına şu sözleri fısıldadı: dece dostane bir nezaket göstermek _ 
şimendiferler, değirmenler, fab • - Bir resmi kırıp parçalamaktan 'b . B . k d ··ıd·· ki" 
· ,.. k .. k . ,.. ten ı arettı. enım a ını o urme ı· ııkalar, tezgahlar, ameleler, oy- ne çı ar~ .. Onu zaten, zaman ve ha - v• . . h" b' b l d w l 

· · fi ·· d" k Ev b' gım ıçın ıç ır se ep o ma ıgını e -li.iler, ışçıler, esna aı-, tuccar - ısat yapaca . . . ger sen, ır şey yap- b .. v . . . 
1 f b "k ·· 1 1 Ç · · 1 k · · hAd" ette ogrenırsınız. ar, a rı ator er; ya nız ar ıçın ça ı- ma ıstıyorsan, o zamanı ve o a ı - .. .. . 
~ıırlar. Ve bütün bu yüz altmış beş satı yaklaştıracak i_,lere bak. Kent gulumsedı: 
milyon halkın kalbleri de, sadece Çar Cemil, içinden gelen bu sese itaat - Hülasa, dedi, benim müphem bir 
için çarparlar. Ve... etti. Resmi, tekrar çivisine iliştirecek- cevap ile iktifa etmek mecburiyetinde 

Heyecanından dudakları titreyen ti. Fakat derhal kapı açıldı, içeri hiz • bu1unduğumu sanıyorsunuz. 
~ospodin Moranof, birdenbire sö - metci Anna girdi. Şuh ve berrak se - - Evet, yalnız benden beklediği • 
zünü kesti. Başını kapıdan tarafa çe- sile: niz vazifeyi yapmaktan da kaçmıyo -
virdi. Rengi, bembeyaz kesildi. Kapıyı - Ah, Her kumandanı .. Kabah&tİ· rum. Vaziyetin bir an evvel tenevvür 
açan resmi elbiseli bir çiftlik had~mesi: mi affediniz .Bu sabah, haşmetmea - etmesini ben de isterim. Aksi halde 

- Gospodin Moranof I.. Sizi, acele hın mübarek tasvirlerinin tozunu al - bu müessif hadise hepimizin mahvını 
direktör istiyor. Fakat, çabuk.. mayı unutmuştum. Lfüfen onu bana mucip olacaktır. 

Dedi. verınız. (Arkası var) - Merrit, Arnold ve şerikleri 

işinden bahsetmek istiyorsunuz zan - - Hayır! .. Hayır değil evet, 
nederim. dam Arnoldun bizden susayıp • 

- Evet. Bu skandal esasen parlak madığım zı sormasını müteakip 
olmıyan muamelemizi büsbütün sü .. ayrıldım. Mösyö Arnold havuz 
ründürebilir. Halbuki netice çabuk a- da porta tif içki takımı hanrla 
lınırsa yangından bir şeyler kurtar • ı oraya gitt im. 
maklığımız belki mümkündür. - Ne kadar zaman için? 

Yeisle başını salladı. Kent ayağa . - On dakikadan fazla olmıy 
kalkmıştı: Mösyö Arnold bize iki bardak (f. 

- Mister Lang başka bahse geçe - Collins) hazırladı. Onları alıp tenil 
lim, dedi. Po}is otomobilleri geldiği za,. hasına getirdim. 
man siz tenis sahasında bulunuyor - - Doğrudan doğruya nu~ 
dunuz değil mD Lang başile işaret etti. Polis tefi 

- Evet. Sirenleri işittik. Eve doğru rar sordu: 
yürümi~e başladık. Yol.ela polislere _ Adi yürüyüşle mi, koşar 
rastgeldık . ı ? 

- 2,5 tanberi bilafasıla mı oynadı- a mı tk· I b dak .
1 

'-
- ı tane do u ar ı e -. ntz? 

- Evet. 
- Tenis sahasında bulunduğunuz 

müddet zarfında kimseyi görmediniz 
mi? 

- Gördük. Madam Arnold bize 
seslendi. O sırada takriben bir saat • 
tenberi oyundaydık. 

- Madam Arnold sizi epeyce za -
man seyretti mi? 

- Bilmiyorum. Kışlık çiçek came
kanının köşesinde, ayaktaydı, bize ses
lenmeden evvel kendisini görmemiş • 
tim. Zira çok iyi bir tenisçi olan Mis 
Pattona karşı koyabilmek için çok zor
luk çekiyordum. 

- Kendisini gördüğünüz zaman 
Madam Arnoldun elinde bir fCY var 
mıydı? 

- Bilmiyorum. Bize 8e8lendiği za
man kendisine bir el selamı yollamakla 
iktifa ettim. 

- İkiniz de tenis saha$ından ayrıl
madını7 mı? 

zor olur. Hatta bir defa durmıya 
mecbur oldum. 

- Niçin? Ne kadar müddet1e1 
- Yarım dakika. Çok hızlı y- .. 

yordum. Raketimin üzerine iı'lci 
ra damladı. Mendilimle raketin i 
ni silmek için durdum. 

Kent: 

- Raketinizi mi? diye sordu. 
ketiniıfı neden birlikte götürmüflÜ 
nüz) 

DeJikanlı gülümsedi. 
- Sebebi yok, elimdeydi, havuz 

şına giderken kolumun altına aakıfl 
dım. 

Kent: 
- Anlıyorum , dedi. Geri dönd-" 

nüz zaman Mis Patton neredeydi) 

- Gölgeye oturmuştu, 
yün ceketini almıştı. 

Gospodin Moranof; kurulmuş bir 
makine gibi, bu emre itaat ederek ba· 
şını önüne eğdi. Sessizce hademeyi ta
kip etti. 

... '" • ı. •• ... ' • " l •. 
-~ .· ''!• . ., ·' ••. ~ .\::.j, ·' >· ....... ,..._ ,.. ··'I'· ' . . . . ~ .. ' . • ,:, . ~·ı.· .;I· . .,. ' • . . . . . ' Bir Doktorun 

GUnlük 
Cemil, derhal yerinden fırladı: 

- Eyvah!.. Konuştuldarımızı işit
tiler. Zavallı adamcağızı tevkif ede -
cekler ... Hiç şüphesiz ki, şimdi gele -
cekler. Beni de alıp götürecekler. 

Diye mırıldandı... Etrafına bakın

dt. Kendini müdafaa edecek bir şey a
radı. Duvarda, süs için asılmış olan 
enli yüzlü bir Dağıstan kaması vardı. 

Cemil, o kamanın olduğu yere giderek 
sırtını duvara dayadı: 

- Şu anda, Çar'lar ülkesinde Çara 
itaat etmiyen bir adam olduğunu gös
termeliyim. 

Diye mırıldandı. 
Koridorda. bir takım ayak sesleri 

birbirine karıştı. Kapı, sür'atle açıldı. 
Moranof, elinde bir kağıt, arkasında iki 
resmi elbiseli hademe olduğu holde a
cele içeri daldı: 

- Ah, azizim binbaşt !.. Direktö -
rün odasında, mühim bir he~ah mese
lesi halledeceğiz. Dört köyün muhtarı, 
oraya toplanmış. Defterlerimi alıp o
raya gideceğim. Beni affedersiniz, de
ğil miL 

Diye bağırdı. 

Cemil, geniş bir nefes aldt. Gos -
podin Moranof, defterleri hademelerin 
koltuklarına yerleştirirken, Cemil o

no elini uzattı. Manalı bir tavırla mı
rıldun dı: 

- Görüşürüz, Gospodin Mooranof. 
- Görüşelim ;dostum binbaşı ... 

* Cemil, dairesine avdet etti. Doğru-
ca, küçük salonuna girdi. Duvara da
yalı yazı masd!;ının önüne gitti. Elle -
rini masaya dayadı. Gözlerini, duvar • 
da s ılı olan Çarın resmine kaldırdı. 

B k~ı... Derin derin baktı... Açık 

• ' ...... h·- • " 1 : '•"f':'#., ;tl"'" ,,,. .... . . .... -i . . ' . 
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iNHiSAR ŞARAPLAR! 

KIRMIZI 
BEYAZ SEK 

BEYAZ DÖMİ SEK 

+ 
YENİ FİATLAR~ 

70 el. 35 ı Kuruş 70 ellik ştşe için 10 Kutat 

2. Lıt . 15 
Lit. • 2. 70 " 3.40 25 • 

3.40 100 ayrıca depozito alın ır. Şışeler ı•tlr9nc:e 

" " depoııto geri verilir. 

Açık satmak isteyenlero !ıususi şartlarla litresi 22 kuruşta..n..Dri!!L) 

Notlarından 

Çarşamba 

(*) 

Şeker hastalığı 
Nasıl başlar 
Ve nasıl anlaşılır? 
Şeker hastalığının meydana geı.mesiısd' 
en büyük iki sebeb vardır: 
Bir~! çok şişmanlık ve çok yem& 
Diğeri irsi ve allevi lstldad ve tellrld' " 
dlr. 

Çok yemek yiyerek şl.şmanlıyanlarda il'" 
gide karaciğerin vazltesl büyük mDtP" 
lata uğrar ve birdenbire idrarda re-' 
görülür. Şeker hastalı!ına tutuıanJard' 
ekseriya çok yemek, çok su içmek ~ 
ve çok idrar etmek gibi lraz ıörlllr· 
Az çok böyle gayri tabllllkler ~ " 
ler derhal idrar tahllll yaptınn&IJdlf " 

lar. ~1111 
Yılda bir ve yahud iki defa idrar ...,....

yaptırınız. Bir çok fena aürp~ 
kendinizi vikaye edeblllrsinlz. 

* Bu sıralarda havaların lclh JodOS. pD 

poyraz gitmesi ve sık sık yağınurtar "': 
ması bronşitlerin ve anjlnlertn ~ 
na sebeb olmaktadır. ,.,,, 
Bronşitler (38-39) derece arasında • , 

• le b~lıyan şiddetli, sert ve turu -;,. 
rük, vücud kırkınlığı, baş atnaı Dl 4' 
dini gösW!rir. Bu şiddet üç gün ~ ~ 
vam eder ve öksürükten gayri oı..

kaybolur. df " 
Tedavi : Ihlamur içmek, arkaya ten~ 
diyot ve kuru şişe tatbik etınek. =..ıNil 
b'r iki tane aspirin ve yahud .,,.....--fi 
almak, ayakları sıcak suya ~.-dit 
bir iki gün perhiz yapmaktan ~d· 
(3- 4> gün kadar odadan çııanaıo--.... 

( *) Bu notlan kesip salda:;::.; 
but bir albüme yaplfbnp k -"' 
yapınLL Sıkıntı zamanuuzda ... Jlr. 
bir doktor sil>i imdadmıza ,.,..,.... 
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' TÜRKiYE MiLLi 

SİGORTA SIRKETLERİNDE SiGORTALI OLANLARA: 
Hükômetimizce verilen emre uyarak sigortalarına devam 
suretile zarardan korunmak istiyenlerin Milli Reasürans 
, tarafından Yeni Postane arkası Türkiye Hanında 12 

numarada teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü 
mektupla müracaatları ilin olunur . 

./ 

Son müracaat müddeti: 

Föniks dö Viyen'de sigortalı olanlar : 12. 6. 1937 
Türkiye Milli'de sigortalı oİanlar: 24. 10. 1937 

tarihine kadar müracaat etmelidirler. 
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