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ıra askeri ihtilil 
Kumandanlardan Bekir Zeki 

• 
ettı diktatörlüğünü ilan 

Hükllmet tayyare bombalarının 
tehdidi altında mevkiini terketti 

İhtilalciler lrakın tam istiklalini istemektedirler 
Londra, 30 (Hususi) - İrakta ansı

tın askeri bir ihtilal başgösterıniş ve 
'Yasin Paşa hükfuneti tehdit edilerek 
istifaya mecbur edilmiştir. 

Buraya gelen haberlere göre, bir hü
kUınet darbesi yapılmak gayesile ter
tip edilen bu harekette son zamanlar
da Yasin Paşa kabinesi tarafından İn
giltere ile aktedilen dostluk muahede
sinden memnun kalmayan Kürtler de 
mühim bir rol oynamışlardır. Harekete 
iştirak eden ordu icabında Bağdadı iş
gal altına nlmak için icap eden tedbir
leri önceden alınıştı. 

İhtilalcilere mensup askeri tayyare
ler Bağdat üzerinde uçuşlar yapmış • 
lar ve attıkları beyannamelerde Ya • 
sin Paşa kabinesini istifaya davet et
mişlerdir. Beyannamelerde kabine isti
fa etmediği takdirde şehrin bombardı
rnan edileceği bildirilmiştir. 

Beyannamelerde zikredilen müdde • 
tin hitamına kadar kabine istifa etme
diğinden tayyareler ilk uçuşlarından i
ki saat sonra tekrar Bağdat üzerinde 

(Devamı 4 iincü sayfada) Irak Kralı Gui 
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23 Sovyet gemisi 
Boğazlardan geçip 
ispanyaya gitmiş 

S.i r ~ n il i lj z 1 az .e t '- s i n i n 
i 1 eri sur do u i d ai a 1 ar 

A 

Asiler dün mühimmat yüklü ilk hava şehl·di Türk kadrnı 
bir Sovyet gemisini daha 

Tayyareci Vecihinin kızı paraşütcü Eribe, paraşülünü yakaladıkları bildiriliyor 
geç açması neticesinde yere sert indi ve dahili Londrada çıkan Deyli Ekspres gaze-

bir sarsıntı neticesinde ve/ at etti tesi İstanbul muhabirine atfen yazıyor: 
cMevsuk membalara dayanarak söy-

Ankara, 30 (Hususi) - Cumhuriyet 
Bayramı sabahı Türk.kuşu paraşütcü
leri talim atlayışları yaparlarken feci 
bir kaza olmuştur. Tayyareci Vecihinin 

da Hava Kurumu B~karu Fuat Bulca ,liyebilirim ki; bu hafta zarfında Kara-
tarafmdan hararetli bir nutuk söylen- (Devamı 3 üncü sayfada) 

kızı paraşütçü Eribe heyecana kapıla
l'ak paraşütünü geç açması yüzünden 
)'cı·e sert inmiş, dahili bir sarsıntı ne
t~~sınde kaldırıldığı hastanede ölmüş
tur. Bu ateşli Türk k1Zının cenazesi 
nıerasimle kaldırılmış ve kabri başın-

miştir. Fuat Bulca nutkunda bilhassa 
şunları söylemiştir: 

Türlckuşunun genç, azimkar, kah
raman talebeleri, Türk _gençleri, Türk 
askerleri, bugün, buraya, vatanın ha
yat ve istiklali uğrunda can veren şe
hitlerin ruhlarını taziz için toplanılmıt

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Bir Arap Prensesi bizim ilk kadın 
gazetecimiz imiş ! 

lstanbulun çok eyi 

tanıdığı Esma Ziıfir 

londrada kendisini 

Arap Prensesi 

diye satıyor 

Londrada çıkan na şunları söyle-
.beyli Ekspres ga di : 
zetesınde şöyle cPariste Sorbon 
hır yazı okuduk: Ün i ve r s it e • 
•Son Tunus bey sinde felsefe tah-

lerinden Maskara sil ediyorum. Pek 
lı Emir Abdülka- yakında mezuni-
~ırin torununun . . yet imtihanlarımı 
orunu, 26 yaşla- Eııma Zifirin İngiliz ıruetclerindo çıkan re.imleri 1 vereceğim. İlerisi 
~da Prenses Esma, bir müdekkiktir. için bir fikrim yok. İşte sizlerle biz Şark 

ndraya tetkik, tetebbü 'etmek için lılar arasındaki fark budur. Sizin plin-
ielıni§tir. Otelinin yazı odasın~ ba- (Devamı 12 baci sayfa•> 
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Çetinkaga 
• 

istasyonu 
Bugün açılıyor 

Sivas Valisi Nazmi Toker 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 

Evkaf icareleri 
İ carelerin 20 seneliğini 
vermeyenler on yıl sonra 
otu~dukları binanın arsa

sını satın alacaklar 
Yeni valol kanunu muci:bi.nu ev • 

S:tatta yapılan tasfiye işlQfl normal btr 
şelcilliıe ilerlemektedir. Evkafın varı -
datı, i.carei vahidıeli vakııfkınn vartda-

.(Deftml t üadi .. ,.,. .. ), 

r 
Türkiye ile y_ ugoslavya 

arasında tam bir 
birliği •• •• 

goruş var 
iki Başvekil arasındaki görüşmeler 
münasebetile dün Ankarada resmi 

bir tebliğ neşredildi 
Muhterem misafirimiz dün gece sabaha harşı 

hususi trenle A~karadan ayrıldı, bugün 
şehrimize geliyor 

Ankara, 30 (A.A.) - Yugoslavya ı 
Başbakanı Dr. Stoyadinoviç'in Anka
rayı ziyareti münasebetiyle bugün 
aşağıdaki tebliğ neşrolunmuştur: 

Yugoslavya Krallığı hükumeti Baş 
vekili ve Hariciye Bakanı Ekselans 
Stoyadinoviç, Başvekil İsmet İnönü
nü ve Cumhuriyet hükfunetini ziya
ret etmek ve milli Türk bayramı me 
rasiminde hazır bulunmak üzere 28 
T.evvelde Ankaraya gelmiştir. Yu
goslav hükumetinin mümtaz reisi, 
ikameti esnasında Türkiye Hariciye 
Vekili de hazır olduğu halde Başve-
kil ile birçok mülakatlarda bulun
muştur. 

- Bundan bafka CumhurreiBi Ka
mal Atatürk tarafından da kabul 
olunmuftur. Atatürk, dost ve müt
tefik memleketin devlet adamiyle 

çok uzun bir noktainazar teati
sinde bulunmuftur. 

Bütün bu konuşmalar 
sırasında, Yugoslavya ile 
Türkiye arasında her nok..: 
tada tanı bir menafi uy-
gunluğu ve görüş bir/iti 
mevcut olduğu nıiişahede 
edilnıiştir. 

İki müttefik memleketin devlet a
damları. dost ve müttefik iki milletin 
hissiyatına tamamiyle uyan. samimi 
teşriki mesai siyasetine kendileriyle 
mütesanit bulundukları Balkan An
tantı memleketlerine daha bidayette 
çizilen istikamette devam etmeyi ka
rarlaştırmışlardır. Yugoslav ve Türk 

(Devamı 3 iincü sayfada) 

Kanlı bir at yarışı 
Muşta dört köy arasında tertip edilen bir koşuda yarışt 
kazanan Yusuf usulsüz bir şekilde kendisine rekabet 

edeni vurdu, bir başka adamı da öldürdü 

Muş (Hususi) - Burada at koşu· 1 O kilometrelik yolda yapılması ka· 
su yüzünden bir cinayet olmuş, bir rarlaştırılmıştır. Koşuyu kazanana 
kişi yaralanmış, bir kişi de öldürül- dört öküz ikramiye verilecektir. Mu
müştür. ayyen günde dört öküz Hartos kö· 

Seronk, Hartos, Hirba ve Ebülba· yüne götürülmüş, Hartoslu Cuhur i
har köyleri halkı bu dört köy arasın- le Seronklu VeJo, Ebülbaharlı Mustafa 
da bir at koşusu tertip etmeğe karar ve Hartostan başka bir adam hayvan
vermişlerdir. Koşunun Karasu köprü· larını koşuya kaydettirmişlerdir. Har· 
sünden Hartos köyü köprüsüne kadar (Devamı 12 inci sayfada) 

Güreşlerin finalleri bugün 
Dünkü Mülayim - Y anmdünya Süleyman güreşinde 
Mülayim bir saat uğraşbktan sonra sayı hesabile galip 

geldi, bugün Tekirdağlı - Mülayim güreşi var 

Mülayim, Yanmdünya Süleyman ile güreşirken 

Evvelki gün başlayan pehlivan gü- Dün, çok çabuk biteceği sanılan mü-
reşlerine dün de devam edildi. Güref- sabakaları biraz uz~tmak maksadile, 
!ere tam saat on dörtte başlanılması, serbest güreşe, büyük pehlivanlar~ da 
evvelkl günkü intiz8Jll.9lzlıklardan hay· iştirak ettirdiler .. B~ güreşlere gıren 
11 dwı alındıjıru g&teriyordu. (Devamı 12 mcı aayfada) 
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Hergün ' Resimli Makale 

Motörlü 
Ziraat 

~--

-Yazan: Muhittin Birgen-

T i.ırkiyede txah."1ör \'e mcıkıne zi-

raati yapılabilmek için~ geçen 
makalemizde izah ettiğimiz mahzurla
l l beı taı af etmek üzere, şu ikı esas da
hilinde hareket etmek zaruridir: 

1 - Müstahsilin kullanması faydalı 
'e hatta elzem olan makinelerı münfe
rıden tedarık etmemesi \'e makinelerin 
müştereken kullanılabılmesini temin 
edecek bir teşkilat vücude getirilmesi. 

Bazı insanlar dinlemeyi hiç sev
mezler, muhataplarının sözlerini ke
serler, söylenen sözü fikirlerine ay
kırı görünce derhal sinirlenirler. 

De\rletçilik fikriın.in bugü~ü dere
cede ilerlemiş olmadığı bir zamanda 
bulunsaydık bu teşkilat için devletin 
vereceği bazı himayelerden istifade e-
den bir kooperatifçilik usulünü göste
rebilirdim. Bugün devlet her işe el sal
mış bulunduğu için şimdi bu işi devle
tin yakın bir teşekkülünün eline ver
mek müreccaht!l'. Bu da Ziraat Ban
knsı olabilir. Ziraat Bankası muhtelif 
istıhsal mıntakalarına göre, müstahsi
lin muhtaç olabileceği makineleri o 
mıntakada doğrudan doğruya kendisi 
tesis edeceği hususi bir teşekkülün eli
ne verir. Bu ~şekkül, yerine göre, bu 
makinelere bir çalışma saat ücreti ta
yin eder ve her müracaat edenin iste
diği makine işini yaparak ücretini alır. 
İşin prensibi budur. Bunun tatbikatın
da dikkat edilecek birçok noktalar var
dır. Meseıa, istenilecek işin evvelden 
haber verilmesi, işin sıraya konulması, 
yapılabılip yapılamıyacağınm vaktinde 
takdir edılmesi ve saire gibi. 

Bu usulün sebepleri ve faydaları şun 
!ardır : 

A - Evvelce herkesin ağzı yanmış 
olduğu için bugün ne kadar teşvik edi-

(söz 
Pariste bir 
Tabloya mukabil 
Bir domuz 

lirse edilsin müstahsilin, hatta kudre- Pariste bir ayniyat salonu vardır. 
ti yerinde olanları dahi kendi kendile- Bu salonda paraları olmıyan kimseler 
.rine yeniden makineli büyük ziraat ellerindeki malları gene maJlarla. de
tecrübesine girmesi ihtimali pek azdır. ğiştirmektedirler. Bu salonda bazı ga
Fakat, ehven bir ücretle çalışmak için 
emre hazır duran makineden istifade rip değiş dokuşlara tesadüf etmek 
etmiyecek kimse yuk:tur. mümkün olmaktadır. Geçen hafta bir 

B _ Çiftçilikte makine ve motör çiftçi oldukça kıymetli bir tabloyu bir 
kullanmak için yalnız bir motör veya domuzla değiştirmiştir. Resim domu
makine almak kafi değildir. Bunları zun tabloya baktığını göstermektedir. 
iyı kullanacak makiniStlere, makine- F orda ortak olmak 
}erin yedek parçalarına ve icabında İstemiyen adam öldü 
tamir yapacak atölyel'ere de ihtiyaç 
vardır. Halbuki bu işler bizim memle- F ord bugünkü servetini temin ct-
ketin teknık seviyesine nazaran, hiç meden evvel işe başlamak için para a
hir zaman bir araya getirilemiyor. Bil- rıyordu. Bir çok kimselere baş vurdu. 
hassa zaman zaman değiştirilen maki- Kendisine hiç kimse para vermedi. 
n'stlerden fayda yer'ne zarar hasıl o- Yalnız James Couzens isminde bir a
luyor. Daimi surette bir makinist bes- damcağız hemşiresinin biriktirdiği pa
lemek ise altından ka kılamaz bir yük- raları F ord'un önüne saydı. Bu para 
tür. Yukarıda tavsiye edilen teşekkül 180 dolardan ibaretti. 
yalı:~z makıne~eri değıl; bütün bu te- James Couzens bir müddet sonra 
ferruatı da bır araya toplavacak ve F d' k dıv go"rerek bu 

~ . Qr un para azan gını 

herke~in işinhi, mubayyenb. bdır mk~lı-~ketk~e parayı geri istetmiş ve f ord da iade 
amortısrnan esa ına ır e uçu ar . . 
ila\ e ederek, muayyen bir ücret'le iş- et~ışt~: J~.m:.s Couzens son zaman
'leyecektir. larda olmuştur. Fakat f or'da ortak 

C - iş bu tarzda tutuiduğu zaman olrn:ıktan vazgeçtiğinden dolayı duy
ucuz benzin veya sair heıhangi bir kar- du~u pişmanlığı ömrünün her anında 
büran vermek te kabildir. Bir vakitler tekrar etmi~tir. 
devlet traktör sahibi müstahsile ucuz Korkunun devası 
benzin verirdi. Fakat, müstahsil ya bu-
nu kendisine lhım olan zaman zarfın
da tedarik edemedi, yahut ta bunu su
iistimal etti. Her ikisi de fenadır. Fa
kat, iş bu suretlıe hususi bir teşekküle 
verildiği zaman bunların idaresi ve 
tanzimi pek kolay olur. 

2 - Motör ve makineyi temin ede
cek olan teşekkül, ayni zamanda müs
tahsilin istihsal faaliyetini muhtelif ba
krmlardan kontrol etmek ve onu makul 
ve muntazam bir faaliyete sevketmek
le dahi vazifelendirikcektir. Kontrol 
edilmesi Jiıznn gelen noktalar şunlar
dır: 

ispanyanın büyük bir şehrinde a
silerle hiiklımetçiler harp ediyorlardı. 
Halk hastane ittihaz edilen bir bodru
ma sığınmıştı. O sırada oradan bir ses 
duyuldu: 

- Bir doktor yok mu) Bir asker 
korkudan titriyor. 

Oraya sığınmış olan İngiliz turist
ler\nden biri: 

- Ben de korkuyorum amma bu
nun devası doktor değil, dedi. Bir oto
mobil veya bir tayyare yok mu~ 

a Dinlemek saıı'ati il 

Bu gibi insanlar söz söyleme imti
yazının adeta yalnız kendilerinde bu
lunduğunu sanırlar ve karsılarında-• 
kini ilelebet dinlemeye mahküm far-
zederle.r. 

\ 

Bu gibi adamlar dinlemedik'leri 
için öğrenmemeye, mütemadiyen söy 
}edikleri için de mütemadiyen yanıl
maya ve her münakaşada mağlfıp ol
maya mahkumdurlar. Dinlemeyi öğ
renmeliyiz. 

ARASINDA ) ·-- .. HERGüN BiR FIKRA 
Mantar 

Borazan Tevflğin hatırda kalan nük
teleri hadsiz, hesapsızdır. Gene bunlar
dan bir tanesin! burada kaydetmeyi o 
sevimll adamın rahmetle anılması için 
bir vesile addediyoruz: 

Tevfik, bir gün kuyumcu başı Haru
nnçinln oğlu Jak beye misafir ptmiştl. 
KendislnJ yemeğe alıkoydular. 

Jak bey tlcart. Aleminde dalavereclll. 
ği lle meşhur olduğu kadar derbederllğl
ıe de maruftu. Dunya kadar servet sahi
bi olduğu halde muntazam blr yemek o
dasına ın&llk değildi; neresi rutgeıtrse, 
yemeğlnf orada yerdi. 

O gün de, ~metçi kadın yemekleri 
hep blr arada getirip ortadatl masanın 
üzerine bırakıverdi: 

- Buyurun, Tevfik bey 1 

Dediler. Tevfik oturdu. Önündeki sa
han kalabalığının arasında, gözli acalp 
bir şeye ilişince sordu: 

- Bu ne bu? 

- Mantar! 
Tevfik komik bir tavırla Jak beyin 

yüzüne bakıp, kaş kaldırdı: 
- Bana bakma: Yemem! 
- Öyle ise kaldır~nlaı .. yere bıraksın-

lar .. 
Bu sefer Tevfik: 

- Az.l.zlm, Jak! dedi; nafile uğraşı-

yorsun. Mantarı yutmayacağımı anla-

1 

yınca, şimdi de basayım diye yere koy
duruyorsun amma, ben bildiğin enayi
lerden değilim! 

.. * 
Tırnakları manikürlü 

köpekler 

Londralı Carheel isminde bir ka

1 

Otel karyola/arına 
Sığamıyan 

Romanyalı boksör 

Dünyanın tanmmıf dev cüsse bok
surlerinden Romanyalı Mitue'nin bo
yu 2.26 metredir. Gittiği otellerde 
kendisine mahsuı yataklar bulama
maktadır. Mittue rahat etmek için hu
susi bir karyola yaptırmıftır. 

Resimde bu karyolada istirahat e
derken görülmektedir. 

Aşzk olarak evlenen 
Yegane Kral 

Almanya, İtalya Kralı Viktor E
mat;oeli Habeşistan İmparatoru ola
rak tanıdığı dakikalarda Viktor Ema
noel de kendi sarayında karısile evlen
diklerinin kırkıncı yıldönümünü tes.it 
ediyormuş. Viktor Emanoel Avrupa
da aşık olarak evlenen yegane kraldır. 

Ismarlama ziya/ etler 
Geçenlerde Japon mağazalarında 

evlenecek bekarlara kız adresleri sat
tıklarını yazmıştık.. Japonlardan mül
hem olduklarını zannettiğimiz Ameri
kalılar da ıbaşka bir yol tutturmuşlar .. 

Mağazalar vuıtasile ısmarlama 
eğlenceler tertip ediyorlarmış. Mesela 
evinizde ahbaplarınızı davet ederek 
bir çay tertip edecekseniz mağazaya 
müracaat ediyorsunuz, size musikiti
nas, şarkıcı, falcı, fakir bulup gönde
riyorlarmış. Ve gene mesela bir ziya
fet tertip edecekseniz tcraitini maia
zaya bildiriyormuşsunuz ve bir fakir, 
bütün takımlarile beraber gelip ziya
feti namınıza veriyor ve eonra takım
larını alıp gene gidiyormuş. 

dın dehşetli bir köpek meraklısıdır. E- ğinin ayaklarına kırmızı renkte pedi
vinin bahçesi küçük kulübelerle dolu- kür yapmıştır. 
dur. Dört tane uşak sırf bu köpekle- Bu moda bütün köpek sahiplerine 
ı in hizmetinde çalışmaktadır. İntikal etmiş olduğu için şimdi Lon-

Son günlerde Carheel yeni bir mo-ı dranın köpeklerine harıl harıl pedikür 
da çıkararak en sevdiği bolduk köpe- yapılıyormuş. 

~--------------....... -----------
Sözün Kısası 

Milletler Ceıniyeti 
H akkznda bir teklif 

!. Talı 

O bir tiptir. Tahsili, Saltaı at dev

rinin rüştiyesınden iler y ... git
memiş, ikbal ıle münasebatı uzaktan 
~inalıkia kalmış. babadan kaln .a cüz'i 
bir gelire kanaat eder, bekar, ı amsız, 
kaygusuz olan bu adamın bir tek me
rakı vardır: Politika ! 

Ama ne merak, bilir misiniz? Değme 
diplomatlar, dünya siyasetini onun ka
dar yakından takip etmez:ter. Yarı bu
çuk fransızcasile, o, Temps gazetesinin, 
Europe Nouvelle mecmuasının en sa
dık, en devamlı okuyucusudur. 

Okur da, anlar mı? .. Deminden beri 
yapmış olduğum tarife göre bu suali 
sormakta haklı olabilirsiniz. Lfıkin po
litika denizinde şenaverlik edenlerin 
acaba kaç tanesi yüzme bilir, kaç tane
si siyasi mesaile hakkiyle akıl erdire· 
bilir ki o bilsin ? 

Hiç değilse benim dostum onlar gibi, 
olur olmaz işlere burnunu sokmaz, esa
sen bulanık olan politika denizini ace
mt hamleleri1e büsbütün bulandırmaz. 
Ve bu da bir fazilettir. 

Geçenllerde, Sirkeci kıraathanelerin
den birinin önünden geçemen, bak
tım, içeride oturuyor. Yanma gidip, o
nu derin düşüncesinden uyandırdım: 

- Merhaba! 
- Ooo! Merhaba, azizim!.. Hoş gel-

din. 
- Ne düşünüyordun bakayım? 
Bir iskemle çekip yanına oturdum. 

Derhal tepemize dikilen 1ustracıyı sav ... 
dun; ondan daha pişkin ve daha yapış 
kan olan dilend hatunu, kuruşu toka 
edip uzaklaştırdım; seyyar Moskof çan
tacıyı sepetledim; başladık konuşmaya. 
Politika meraklısı dostum, demin ce
vapsız bıcr·aktığı sualime rücu ederek: 

- Biliyor musı.ın, ne düşünüyor • 
dum? dedi. 

- Ne? 
- Şu Milletler Cemiyeti çok güzel 

şeydi ama, yüzümüze gözümüze bula~ 
tırdık. 

- Ne gibi? 
- Sen de ne gibi diye sorars n . Bil-

mem artık! Milletler Cemiyet' m ga
yesi ne idi? 

- Dünya yüzünde ulhü tak r tir et
tirmek.. Milfotlerin birıbirlerini ) eme
lerine mani olmak. 

- Babanın canına rahmet! P ki: Bu 
dediğin şryleri cemiyet yapabi' r mi? 

- Hayır. 

- Çünkü bugünkü şeklinde bunu 
yapmak elinden gelmezdi. Gelf'mt'zdi. 
Milletler, öyle andlaşmalarla, konfe
ranslarla, projelerle, sittin senelik ca
navarlık huylarından vazgeçme ler. Bi 
ribirlerile hırlaşmak için, koparacak 91'
ban başı bulamazlarsa, deriyi tahriş e
dip te zorla çiban yaparlar. Bu böy'le 
mi? 

- Maalesef böyle ! 
- O halde, gayesine ulaşmak için 

Mi'lletler Cemiyetinin yapacağı tek bir 
şey kalıyor. 

- Nedir? 
- Söyliyeyim mi? Harp vukuunda, 

galip gelecek tarafın badema hiç bir 
yabancı memlekete on paralık mal ih
raç edemiyeceğine dair bütün bitaraf 
devletlerden birer senet almak Bak, o 
zaman hiç kimse harbe yanaşır mı? 
Rüştiyeden üstün tahsili olmıyan bu 

basit adamın şu mütaleasını ben pek te 
yabana atılır buhnad'ım. Siz ne düşü
nürsünüz, bilmem? 

A - Çiftçi ancak h"'Cndi istihsal kud
ret ve takatinin yettiği hudut ve nisbet 
dahilinde bir ça~a programı yapa
cak"iır. Çok kazanmak fikrile altından 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
kalkamıyacağı derecede geniş bir istih
sal yapmak LSteyenler bizde pek çok
tur. Ben birçok müstahsil gördüm ki 
çok istihsal ~ çok kazanç hayaliyle bir 
işe girdiler veya bir tabii Met, yahut 
bir piyasa felaketi yüzünden mahvo
lup gittiler. Bunun için motör ve maki
ne istihsali usulünde çok tedrici hare
ket etmek ve istihsal kudretini makul 
bir ahenk içinde, seneden seneye ihti-
yatla arttırmak lazım geldiğini bu te-
şekkıi J sıkı ve fili JJir kontrol içinde 
müstahsile öf{retmek mecburiyeiinde-
1ir. (Devamı 12 inci sayfada) 

Başlangıç adlı bir şiir kitabı elimi
ze geçti. Bu kitşbın Başlangıç adlı ilk .. . . . 
ıırını aynen yazıyoruz: 

enızın ,arkılannı dalgalar içti, 
Dağlar rüz.girlannı söiüsleı-ine göm

düler. 

Baıan 5 \ 
20 - y 
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o- :J .. •akam •rm n U'll p:tet'h 

S ~ Xil .. yemek .aktl, 
Şimcl, suıde~e mukanle ıJlli 
Snaı11 reldi aıwurim her4.,rıler. 

Uçan kartallar yıldızlara ifitti: 
Sen bu damlaları al, 
Yağmurlu kalbinle damlalarda bunal! 

Kitapta bu kabilden daha bir çok 
şiirler var ve nihayet son tiir kilişesini 
koyduğumuz şiirdir. 

Bu iki şiiri gördükten sonra, bizde 
de yeni ~air yetiştiğine, ve şiirlerinin 

okunmaya değer olduğuna artık, \ 

-~-.... -......__ .... __..... . ·- ·---
Beş dakikada idam kararı 

Geçen hafta Londra ağır ceza mah· 
kemesinde rüyet edilen bir katil dava· 
sı adli tarihte kısalık rekorunu 
nu kırmıştır. Katil 27 yaşında Hilda 
Kuiri isminde bir hizmetçidir. Hilda 
beş aylık çocuğunu kendi elile öldür
düQ'ün µ itiraf etmiş, iki şahit dinlen• 
miş., mahkeme de kızın hemen idamı
na karar vermiştir. Blitün bu muha· 

J STER l ~AN J ~ T E 1~ iN ANMA l ıkemenin cereyanı ve hükmün veril• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~:mesi yalnız beş dakika sürmüştü~ 



31 Birincitefrin 

Madrid bombardıman edildi 
60 kadın, çocuk öldü 

Kral Edvard' ın 
J?arlamentoga 
ilk mektubu 
" Bogazlar konferansının 
müsbet neticesi ati için 

mes'ut bir misal teşkil 
etmektedir ,, 

Hükumet 
uğradı. 

k b•ı ) k t Londra, 30 (A.A.) - Kral Edvardın kuvvetlerinin MU 3 ) taarruz arJ 8 ame e bir mektubu ile Parlamentonun toplan-

k d d 1 
tısı 3 İkinciteşrine tehir edilmiştir. Bu 

Asiler 9 bin işciyi urşuna iz i er mektubunda Kral tahta geçtiği tarihten 

Paris, 30 (Hususi) - İhtilalcilere 
lllensup tayyareler bugün tekrar Mad
rid üzerinde uçuşlar yapmışlar vee şeh
re bir çok bomba atmışlardır. Atılan 
bombalardan üO kadar kadın ve ço
çuk ölmüştür. 

... ----------- beri ilk defa olarak Parlamento azala-~ -, Fransa aleyhine nümayişler 
'Al d d Seville, 30 _ Nasyonallstlerin işgali rına hitap ettiğini kaydetmektedır. 

Eden, ıvı a ri Müteveffa babasını hürmetle anan 
altında bulunan birçok İspanyol şehir-

,... 
H ü kumetinin sonu ıerinde Fransız konsoloshanesi binala- ve imparatorluğun bütün ülkelerinden 

gelen sadakat nişanelerini ka) deden 
Geldi, diyor rı önünde nümayişler yapılmıştır. Kral, ecnebi devletleri ile olan müna-

Mütareke talebi Londra, 30 - Dünkü Avam Ka- sebetlerinin eskisi gibi dostane oldu-
marası müzakerelerinden bahseden Seville, 30 (A.A.) - Haber verildi- ğunu ilave etmektedir. Kral bu meyan-

Cenevre 30 (Hususi) - ispanya 
hadiselerini yakından takip eden siya
ai mahafilin kanaatine göre, Madrid 
düştüğü takdirde, Kabalero hüktimeti 
Sovyetlerin telkinile Milletler Cemiye
tin in fevkalade bir toplantıya çajTıl· 

Times gazetesi diyor ki: ğine göre, başkan Azana iki tarafın fi- da İngiltere ile Mısır arasında yeni bir 
cEden Madrit hükumetinin artı\t li işgali e~sı üzerinde Burgos hükfune- münasebet devresi açacak olan Mısır -

elinc:\e hfçbir kudret o~~~ı~~.ı ve tine bir mütareke teklifinde bulunmuş- İngiliz ittifak muahedesini zikretmek
bu hükumetin sonu geldıgını soyle- tur. General Frankonun bu teklifi red- tedir. Boğazlar konferansının müsbet 
miştir. Bundan başka Madrit malı- dettiği söylenmektedir. . neticesi ati için mesut, bir misal teşkil 
kemeleri kararlarının bir kıtalden Asiler 9 bin işçiyi kurşuna dizdiler etmektedir. Kralın elçileri, Lokarno 

ınasını istiyecektir. başka biT"Şey olmadığını ilave etmiş- Londra, 30 (A.A.) - İspanyanın Lon muahedesini imza eden beş devletin 
Hatta, bazı müşahitlere göre, Sov- tir.> dra büyük elçiliği, Madrit hukuk kol- konferans halinde toplanmaları için 

)'etlerin yakında bu hususta teşebbüs· L--------------- leji tarafından vücude getirilen ve asi- müzakerelere girişn).iş bulunmaktadır
te buhmmaları da pek muhtemel gö- din cen~bu garbisinde Terrajenes ve leri çok feci vakalar yapmakla itham lar. 
tiilmektedir. Sesen üzerine mukabil hücumda bu- eden bir vesikayı neşretmiştir. Kral mektubunda fUnları ilave et-

lunmuşlarsa da gerek milisler,_ ~erek Bu vesikada ezcümle deniliyor ki: mektedir: 
Salamank, 30 (A.A.) - Burada bu- onların yabancı partizanleri maglup e- A. ·ı . 1 tt'kl . 'de herhan S . d 1 h d lunan karargahı umumi tarafından neş- sı er, ışga e ı erı arazı . : « on üç ay için e spanya a ise-

redilen bir harp tebliğine göre, milisler dilmiştir. Milisler muharebe mey~anın- g_i bir s~nd~aya dahil bütün ~ılerı lerini büyük bir dikkatle takip ettim. 
Jabancı memleket mamulatından bulu- da yüzlerce ölü bırakmışlardır. ç ya- sıst:matık hır tarzda kurşu~a ~ızme.~- İngiltere hükumeti beşeri sahada llt' 

hancı hücum tankı da Nasyonalistler tedır. Sevilde 9 binden fazla ışçı ve koy h Ik d v 

1 nan ve yabancı ekipler tarafından ida- lü ku d' 'lmişt' panya a ına yar ım etmege ça ıf• 
r d·ı 1··-1- h.. tankı ·1e Madrı· elı'ne geçm;..+ir. rşuna ızı ır. t H"'-t1. · d · ~ · b 
;.;e~e~ı e~n~A.U::,.a.~~uc;;::um:;:~::,:~ı~, ;,::::~-~;;;,:~~="i'~~===::========;===:=~~~:=:==~:===:~=~==- mı• ır. u&umetın aımı ııyasası, u 
=-- 1 1 K •• •• k A f t bedbaht muhasamayı mevzileftirme-

Tu•• rkı• ye ı·ıe Yugos avya uçu .n. an ye çalı,mak şeklinde tecelli etmİftİr. 
• kuvvetlendınlecek lngiltere bu maksatla ademi müdaha· 

d b le paktı }'apılmaaı hakkındaki Fransız 

arasın a tam ır teşebbüsüne arka olmuştur.>> 
Romanya ile Çekoslovakya 

.. .. ş b ı· r ı ı· gv i v a r arasında tam bir anlaşma g o r u . hasıl oldu 
(Raf tarafı ı ind sayfada) Bu merasimde Yugoslavya Ba,ve- p 30 (AA) _ K l K l 

Cfevlet adamları, Başbakan Stoyadi- kiline refakat etmekte olan Başveka- M ragk,'' . · · . ra Sk llaro · 
t .. .. ·1 v k'l Ar B l k b' f1 . d p . ·ı G asary ı zıyaret ctmıs ve o arın noviç ve nonu ı e e ı as ve a- et a ıne şe erın en rotıç ı e a· k . . . . 8· 'l"h R . . 

h 1 · ı · d'l · .. ·ıı . . mer ez evını gezmıştır. ı a are eısı· 
yarın uzur arıy e ımza e ı en yem şiç, Yugoslav matbuat mumessı erı ı· h B .

1 
ha i.k' 

Ticaret anlaşmasını memnuniyeti~ le orta elçi l..azaroviç, elçilik erkanı ha· el~. ur Ke~e~.~ eA, saa~'""L~cfarmem· 
kaydederken iki memleket ekonomik b 1 1 b ld k' y l e&etı ve uçu.. ntanb auuua e
lnünasebatının daha ziyade sıkılaştığı- kz~rı· u .u~mbauf ve hs~ba~deu di~ ~ ugos. a~ den meseleler üzerinde görütmelerde 

. 1 ı ısesının f ra ı ı nı merasımı b I 
nı görmek arzusunu izhar etmiş er ve . . . u unmuştur. 
bu bapta iki memleket arasındaki mü- ıfa etmıştır. . . . Krofta da Antoneteo ile uzun müd· 
badelele;i imkan nisbetinde arttırmak Yeni Yugoslavya elçıl~~ .b~nas;, det görüşmüştür. 
üzere Yugoslav ve Türk ekonomi ba- biri elçi ve elçilik bijroları diger~ e e • lkı devlet reisi ile iki devlet adamı 
kanları arasında sıkı bir temas tesisine çilik ileri gelenlerinin ikametlerı ve ~1: arasında bütün meseleler üzerinde 
karar vermişlerd~. :Urkiye .. ile Yugos- çilik arşivine mahsuı 0 !mak üze~~ ıkı gerek takip edtlen uıuller, gerek istih-
la, ya arasında kulturel munasebetle- büyük ve muhte,em bınadan murek- daf edil ayeler hakkında t b' 
. . 'nk' f d k' h . t' en lı am ır rın tesisı ve ı ışa ın a ı e emmıye ı keptir. t baı__ ha 1 im t ·· ı h "k mı k ı· d 1 t mu a autt sı o uş ur. 

rnudrık o an er ı me e e ın eve Açılı• merasiminden sonra Yugo~ Kr 1 Kar 1 K" .. ı_ A . bi ı·~· 
d b l k tl . h' 1 . T a o. UÇU& ttbtant r ıgı-

a anılan, u mem e e erın ıs erme lavya hükumet reisi ve refikası ile ma- . h · ad k 1 . . . 
tam::ımiyle uygun olan bu münasebet· . . b" .. 1 Tk ka h . . nın da a zıy e uvvet endırılmesı ve 
ter·n tarzlarını tesbit ve tatbi.kını te- ıyekt~1.ve. uTtuvfin .~ çRı 1 

.. tüe~ Anı ank~ıyek daha açık bir şekilde tecelli etmesi ar-
. ve ı ımız e & uş raıın oş - d b 1 tu B be rn·n için sıkı ve devamlı hır temasta . . .. v v• • zusun a u unmuş r. u ae pten, 

bulunmaya karar vermişlerdir. Bu ted le~ıne ~erek ogle yemegını orada ye- önümüzdeki aylar zarfında B. Hodza 
bir'n ilk tatbikatı olarak., Yugoslav ve mı,terd!r· : ~~ekten ıo~ra da muhte- tarafından «mutlak tesanüt» diye tav-
ll'iı k Üniversiteleri arasında derhal ta- rem mısafırımız ve refikalan Ankara . f 1 b' si.,._t takip olu · ela b' . . l b ıı o unan ır , -- nması 
tebe mübadelesi yapılması, iki memle- cıvarın ır gezıntı yapmı\I ar ve u beki ı_t d' 
k eti U.. . d E . .. L.. _ .. d enmeııt e ır. 

et profesörleri tarafından ken nı- ara a tımesut numune &oyunu e . 
Ver "telerinde konferanslar tertibi, bu gezmi,lerdir. M. Denet Jlelırada cıdecek 
ikı memleket 'Üniversitelerinin birinde Saat 17 de Yugoslavya Bafvekili Prag, 30 (Hususi) - Romanya Kra~ 
;\rugoslav ve Türk dilleri kürsülerinin Stoyadinoviç ile BafVekil ismet lnö- 1ı Karolun ziyaretine büyük bir ehem
,tesısi müştereken kararlaştırılmıştır. nü ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü miyet atfeden siyasi mahafil, K&nunu-

Eluelıin• Stoyadinoviç'in siya· Aras toplanarak görüşmelerine devam evvelde, Çekoslovakya Cwnhurreisi 
reti Türk.iyede levluılatle Joatan• t . 1 di Benesin de Belgrada gideceğini söyle-
1..ı·r te,.: .. h_!! __ , ·t-:..:. ve ~od ve e mış er r. . • Laz . · tt 
u ... un& .... ~.. 11' G y 1 iç mektedirler. Bu zıyare en sonra K&nu-
ıniittelllı ilıi memlelı.eti idare e-. ece ugos ~vya e ısı . a~ovıç nusanide, tekrar Belgratta, naip Prens 
denler araındalı.i bu yeni tema tarafından Ekselans Stoyadmovıç ve Pol, Kral Karol ve Cumhurreisi Be-
netic•..:nd• bu memlelıetleri biri· refikası 'erefine Ankara palasta bü- 1 b' topl t 5

•• 
5 nesin iştiraki e ır an ı yapılarak 

birine bailıyan lı.ardeılilı. bağlan yük bir ziyafet verilmif ve bu ziyafe- Küçük Antantm takip edeceği yeni si-
6ir ltdt tlalaa lıavoetlenmiftir. ti muhterem misafirim~n hareketi sa· yaset tesbit edilec~ldir. Diğer taraftan 
Muhterem misafirimizin Ankaradan atine kadar devam eden bir ıüvare salahiyettar mahafil, .~al Karolun bu 

\ hareketi takip etmiştir. ziyaretinden sonra Kuçük Antant dev-
Ankara, .31 (Hususi) - Hükiımet Belgrad Gazetelerinin Nqriyab letleri erlcinıharplerınin miışterek bir 

in rkezinde üç gün kalan muhterem Be1grad 30 (A.A.) - Avala ajan- toplantı yapacağı ve üç devletin milli 
~afirimiz Yugoslavya Baı,vekili. M. aı bildiriyo;: müdafaasını alikadar eden bazı 

toyadinoviç, refikası ve maıyetlerı bu B"t'• t 1 T" k' .11 .. b mu"hım· kararlar vereceg'"ini beyan et-
~-b h t 2 30 d h • t 1 An u un gaze e er, ur ıye mı ı ay-- a saa , a ususı ren e - .. .1 .. k d' 
karadan ayrılmışlardır. Dost ve mütte- ramı munasebetı e dun ~nka.r~?a ce- me te ır. 
tik devlet Başvekili istasyonda Başve- reyan eden ve · Stoyadinovıç ın hu- ------. ----- - .. -
ki ismet İnönü ile refikaları Harici- zurile çok hususi bir mana taşımıt olan kaydetmektedır. 

Genel Kurmay 
Başkanı 

Ankara 30 - Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak İstanbula hare
ket etmiştir. Oradan Hamidiye krova
zörü ile Köstenceye gidecek, Bükreşte 
topl•nacak Balbn antantı lmrmaylan 
konseyine i§tfrak edecektir. 

Bu sabahki 
Otomobil Kazası 
Bu sabah Arnavutköyünde müessif 

bir otomobil kazası olmuş, içinde 3-4 
kişi bulunan bir otomobil yol üzerinde 
durmuş olan bir diğer otomobile çarp
mış, ve bir kaç kişi yaralanmıştır. 

Kazada iki kişi ağırca yaralanmıştır. 
Bunlar derhal hastaneye kaldırılmış
lardır. Yaralananlar meyanında hane
nende Yaşar ile bir iki musikişinas 
vardır. 

Otomobilini yol üzerinde bırakan 
şoför Emin hakkında takibat yapıl-
111aktadır. 

28 Sovget gemisi 
Boğazlardan geçip 
lspanga11a gitmiş 

(Baf tarafı ı lnd IQfada) 
denizden gelen 23 Sovyet gemisi Ça· 
nakkaleden geçerek Akdenize açılmış
lardır. Bu 2.3 gemiden on beşi İspanya
ya müteveccihen yollanna devam et
mişlerdir. Diğerlerinin nereye gittikle
ri bilinmiyor. Bu 1 S gemiden bazıları
nın isimlerini bildiriyorum: Karı Lepin 
(3.974 ton) geçen perşembe Boğazlar
dan geçmiştir. Hamulesi meyanında 12 
askeri kamyon, iki tayyare, SOO tonluk 
diğer harp malzemesi var. Ve Kartaca 
için yüklenmiştir. 

Tranobalt ( 11,4.39 ton). Bu gemi de 
perşembe günü Boğazlardan geçmiştir. 
Hamulesi: SO kamyon, 20 ağır top, 6 
tayyare, 1500 ton mühimmat, 2000 ton 
da erzak, ecza, ilaç ve diğer filet edevat. 
Barselon için yüklenmiştir. 

eRomanyada Yahudi 
meselesi 

e 
• ispanyada Komünizm 

ve Faşizm 
• Belçika Sosyalistleri 

ve şerrin ehveni 

B azı memleketlerde olduğu gıbi 
Romanyada da bir Yahudi me

selesi vardır. Solcu partilerle lıberal fır 
ka haricinde diğer ~ğcı ve faşıstler, bu 
davanın, bir Yahudi muhacereti ile 
hallolunabileceğine kanidirler. Milli 
koylu fırkasının Besarabyada yaptığı 
muazzam bir toplantıda, bütün Roman,. 
ya yahlldilerinın Madagaskar adasına 
gönderilmeleri teklif edilmiştir. Malum 
olduğu üzere Madagaskar Fransanın 
tasarrufunda bulunan bir adadır. Fran
sanın, kendi müstemlekesi olan bir 
adaya, yüzbinlerce Yahudiyi kabul et
mesi mümkün olamıyacağı için, Ru
men milli köylü fırkasının bu tasavvu· 
ru da, şimdilik suya düşmüş sayılıyor. 
Fakat Yahudı davası, bugünkü Roman
yada, muhakkak ki günün en canlı si· 
yasi ve içtimai mevzularından biridir. 

* İspanyada cereyan eden dahili mu· 
harebelerin her gün bir parça daha in

kişaf eden safha-
laP•nrol ko- lan gösteriyor ki: 
mUnlzml ve 

lap•nrol ,., ...... 
G a r b i Avrupa, 
şimdiye kadar, bu 
derece feci bir 
mücadeleye şahit 

olmuş değildir. Okun yaydan çıktığını 
ve artık fikrin fikirle çürütüleıniyece· 
ğini gören taraflar, hiklın oldukları 
yerlerde, muarızı bulundukları akide
leri ortadan kaldırmak için, evveli on· 
ları taşıyanları öldürmekten işe başlı
yorlar. Böylece, bir Fas Lejiyonunun 
girdiği Marksist İspanyol şehrinde, bü
tün sokaklar kana boyanıyor. YüzlerC' 
hatta binlerce insan, kafile halinde ge· 
niş ve uzun çukurların başlarına götü
rülüyor ve orada, bulaşık hastalığa tu· 
tulımuş hayvanlar gibi, kafalarına sıkı
lan birer kurşunla yere seriliyorlar. Bu 
halin dehşeti üzerinde bir an için 1'ile 
durmak zaittir. Beşer hayatı kadar mu
kaddes birşey yoktur. Onun bu şekilde 
israfı ise insan adını taşıyan her mah
liık için, yüz kızartıcı bir vikıadır. Ne 
çare ki bu, bir mukabelei bilmisildır 
ve Faşizm, Komünizmin zimmetini ö
demekten başka birşey yapmıyor. 

* Belçikada, Reks denilen Faşist hare-
ketin günden güne genişlemek istida-

1 

dında olduğunu 
Belçlk• aoa• gören Sosyalıst••ll•tlerl Ye ler, bu ünkü Bel. .-r111 ellweal çika hükUmetini 

·------- iktidar mevlcıin
de tutmak için ellerınden gelen müza-
hereti esırgememeye karar vermişler
dir. Bittabi ~alistlerin bu müzahe ... 
reti, Van Zeeland hüıkWnetının, Rek
sizrn ile mücadele ettiği müddete mün
hasır olacaktır. Nitekim, onun bu mü
cadelesini desteklemek içındir ki, as
kerlik müddetinin uzatılmasa hakkında 
hükUınetin isteklerine mümaşat edil
miştir. Yani Belçika Sosyalistleri şer
rin ehvenini tercih etmişlerdir. 

SeJbnBapp 

Fransanın geni 
MOdafaa Hath 

Londra 30 (Hususi) - Frusanın 
Şark hududunda teftişe çıkmıt olan 
Milli Müdafaa Nazırı Daladiye, erka
nıharp Reisi General Gamelen Parise 
dönmüşlerdir. 

Bu teftit esnasında Lüksemburg· 
dan Dönkerke kadar yapılacak olan 
yeni Majino müdafaa hattına dair tet• 
kikler de yapılmıttır. ..;_. _____ _ 

) V kili Tevfik Rüştü Aras 'vekiller merasim hakkında uzun yazılar Diğer taraftan bütün gazeteler, 
lI ciye Vekaleti erkanı ve Ankara va nefretmektedirler. Bu gazeteler, her Cumhur Başkanı Kamal Atatürk'ün 
ı· tarafından uğurlanmıştır. Muhte- sınıf askeri kuvvetlerle tayyare filola- dün akşam Ankara palasta verilen bü
t rn m afirimize yapılan teşyi mera.si- rının, yanında ~ Stoyadinoviç bulu- yük resmi kabul esnasında Yugoslav
lnı on derece samimi olmuştur. Iki nan Kama! Atatürk önünde yaptıklan ya matbuatı mümessillerine yaptığı 
:: devlet B"şvekili tr:n~n hare~eti geçit resmini ve bu geçidin uyandırdı- beyanatı iri harflerle neşrediyorlar. 

Şahter (3,028 ton). Cuma günü Bo- Göbles mostemleke istiyor 
ğazdan geçm"ştir. Alicante için 6 kam- 30 (Hususı) _ Propaganda 

ıne kadar dostane mukalemelerıne .. k b" ük · · b'lh k d y ı t leri y · T" k' · dev . . gı ço uy tesm ı assa ay et- ugos av gaze e , enı ur ıyenın 
m etmışlerdır. k d' 1 b" .. k f" t fa dan ·· ı ·· 
D.. kü . .. . til me te ır er. uyu şe ı ara n aoy enen soz· 

tm gon1şme ve gezın er . b" ··k b' h · f 
ti. Stoyadinoviç bu sabah müttefik ~olitika gazetesı, resmi geçidi!1 kı- lere çok uy.~ ır e emm1yet at _et• 

;\'u o Iavyanın burada yaptırdığı elçi- sa hır tevakkufu esnasında Kamal A- mekte ve Turk - Yugoslav dostlugu
lik b'nasının açılış merasiminde de ha- tatürk'le M. Stoyadinoviç arasında u· nun bu büyük günü hakkında ta&İ· 
'1r bulunmuştur. zun ve aamimi bir hasbihal yapıldıiını latlı malumat vermektedirler. 

yon, 4 top, 2 tayyare ve 1000 tonluk Berl n k 
h 1 · · h 'ldi Naz rı Gobels bu akşam bır nu u oy-

arp ma zem sını amı r. k b t · mu 
Va laam Avanesov (6,55 7 ton). Kar- ) Y rek, Alman~ ~ k Y e . ı d 

1 
-

t c va gonderılmek üzere pazar guniı tem.eke erı gerı ~ m.a ıç. n muca • 
56 55 t t ı .. kl" 1 k B • 1 ne de,am edece .nı b ldırmış ve ham 
d ' on pe. ro yu u o ara ogaz ar- maddeler ıhtiyacının tatm·n·n muhak-

aMn gdreç·mt 30ır.(.,." 'ted Pre h b' . kak surette elde edeceklerıni hararetle a ı , um s mu a ırın-

den) - İspanya kara sularını.tarassut e- anlatmıştır. 
den Asi harp gemileri, bugün, Barselon g;;;ını çevimişle?vT hamwesme fa& 
açıklarında cephane yüklü bir SoVJet lyet euniflerdir. 
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'---~-· ~--A ___ E_B_L _E R_i ___ I Evkaf icareleri 
(Baş taı·af ı 1 inci sa,yfnda) j haren on senenin hitamında henüz tas 

tı, mllkataab vakıfların mukataaları fiye muamelesini yaptırmıyanlar ,a~ · 
mah1lıl satışları kontrol aidatı, or - ri menkulün bina edilmiş oltluğu ar
man ve zeytinlıkleı.IJ.e, arazi ve maadın sanın on sene evvelki bedelini e\'k.tfll 
ve vakıf paralann hfıs1latından iba - vermek sureti1e ellerindeki gayrı men· 
rettir. kulü kendilerine mülk ctmeğe mecbur 

., Odülasyon 
Talimatnamesi 

,.- Doğru Bayram şenlikleri 

Belediye hazırlanan proje 
·üzerindeki tetkiklerini 

bitirdi 

Berberler Cemiyeti piyasadaki saç 
kıvırma işinde Sıhhat Vekaleti tara- ı 
fmdan menedilmiş olmasına rağmen 
zehirli ilaç kullanan berberleri tesbit 1 
edip listesini belediyeye vermiştir.' 
Cemiyetin kullanılması menedilmiş o· 
lan bu zehirli saç ilaçları hakkında 
yaptığı müracaata henüz cevap ael
memiştir. 

Diğer taraftan belediye de saç ma-1 
şaları, ondüle makineleri ve ondüle 
ilaçları hakkındaki talimatname pro- ı 
jesi etrafındaki tetkiklerini bitirmiştir. 
Hazırlanan talimatname yakında Bcr· ı ı 
herler Cemiyetine gönderilecektir. Ba
zı şikayetler üzerine ondüle maşaları 
ve ondüle makineleri yeniden sıkı bir 
kontrole tabi tutulmuştur. Kontrol so
nunda ondüle maşalarile ondüle ma
kinelerinin normal şekilde saç kıvırdı- ı 
ğı ve saçlar üzerinde zehirli ilaçlar gi
bi tahribat yapmadığı anlaşılmıştır. 

Değil mi? l dün de devam etti 
pul parası almmamahl 1 Mekteplerde, parti ve halk

Yeni vakıf kanunu bunlardan mu - tutulacaklardır. 

Pulsuz . 
icap etti: Dün ve evvelki gi.in muh-

telif yerlere telgraflar çektik. Fa-
kat her te1graf makbuzu verilir
ken be!'} kuruş fazla alındığını 
gördük ve sorduk: 

- Beş kuruş eksik veriyorsunuz? 
- Beş kuruş Hilaliahme.r pulu için-

dir. 
- Fakat pul nerede '? 
- Pul yok. 
Bizce bu muamele doğru değildir. 

evlerinde müsamereler ve 
konferanslar verildi 

kataalı arazinin ve icaretcynH gayri 
menkullerin tasfiyesini. icap ettirmek
tedir. İcare veya mukataanın 20 mis -
lini evkafa vermek sure tile fertlerde 
vakrf gayri menkulü tapuda kendi 
namqarıına mi.ilk olarak tescil ettirmek
te, bu suretle tasfiye yapılmakta, yani 
malla evkafın alakası kalmamaktadır. 
Bu yirmi scneJiık bedel peşin 
olarak verileceği gibi 4 tak -
siıt'te de veri1ebilmektedir. Ka -
nun tasfiye için 1 O sene müddet koy
duğuntlan vakif i<laresi müracaat e -
denlerin muamelesini tedricen yaptır
maktadır. 13 teşrinisani 935 den iti -

Mahllıl vaziyeUerine gelince yeni 
mahlüllerdcn icarei vahideli olanlar 
evkaf akaı·Iarı meyarnna ithal olun -
makta, hissei şayialı olanlar da mü -
sait şeraitle ve taksitle hisscdaı lari!lıl 
satılmaktadır. 

Tasfiyeden ve mahlfil satışlarından 

elde edilen para vakıf paıralar idare -
sinde depo edilmekte ve bu paradan 
hiç bir tarafa sarfolunmamakt:ıdır. 

Şimdiye kadar bir milyon liraya yakın 
para toplanmıŞtır. Bu para Vakıf Ban
kası tesisi için sermaye olarak .saklan
maktadır. 

Mümkündür ki bu memur, nöbe
tine dtişcn müddet içinde her ver
diği makbuz için, hesap verirken, 
idareye beş kuruş fazla versin. Ve 
böylece halktan aldığı pul bedel
lerini ödesin. Pul tedarik edileme 
diği için bu usul, belki, bu bay
ram, idareten kabul edilmL1tir. Fa 

~~~~-------... ···----------~------~ 
İlk hava 
Şehidi 
Türk kadını !kat tekrar ediyoruz: Hiç te doğru Doktor İbrahim Zati konferans 

değildir. Bir para, makbuz muka- verirken (Baştarafı 1 inci sayfada) 
bili alınır ve makbuz vermiyen Cumhuriyetin 13 üncü yıldönümü ken, ne hazin bir tesadiif ki, ilk hava 
kimseye para verilmez. Bugün, şenliklerine dün de devam edilmiştir. şehidi Türk kadınım da toprağ;ı bıra
idare ve muvakkat bir sıkıntı za- Şehzadebaşında, Aksarayda, Fatihte kıyoruz. Türkkuşunun yılmaz çocuk
manını geçirmek için kabul olu- ve diğer ııemtlerde kurulan bayram lan, sizi nasıl yürekten, bir baba mu· 
nan bu usulün, yarın, türlü fena- yerlerinde çocuklar akşama kadar se- habbetile sevdiğimi bildiğiniz için, E-
lıklara yol açmıyacağını kim te- d vl . l d' 

vinç için e eg enmış er ır. ribenin ölümü karc:ısında ne kadar iz-

Çetinkaga 
• 

istasyonunu 
Bugün açıyorlar 

Sivas, 21 {Hususi) --- Sivas - Er· 
zurum demiryolunun Malatya hattı i
le birleşme yeri olan Çetinkaya istas" 
yonunda yapılan inşaat sona ermiştir. 
Bu hattın açılış merasimi yarın yapı
lacaktır. Merasimi Nafia. Vekaleti na" 

min edebilir. Hadiseyi, ehemmi- lO d · 'ha h k ' 
"'orı•ı. akını Saat an ıtı ren er aza ve tırap duydugvumu tahmi~ edebilirsiniz. • ~ n yetle gözönüne koyuyoruz. alk '- d h · 1 B l d nahiyede h &.Ürsülerin e atıp er Bizi teselli eden bir nokta varsa, o da 

mına Sivas Valisi Nazmi Toker idare 
edecektir. 

aş a ı Doğru değil mi? söz söylemişlerdir. Bu meyanda Sul- hayatın her sahasında Türk erkeğiyle 
Yunan balıkçıları Bandırma lima- ---A-1----h--1-..,-----__.; tanahmetde de doktor İbrahim Zati yanyana çarpıc:an, icap cttigv i zaman 

Sivastan hususi bir tren ::.aat İ .:30-
da davetlileri alarak Çetinkayaya gC
decektir. Civar vilayetlerden de hey
etler gelecek bu suretle yeni istasyon 
büyük törenle açılmış olacaktır. 

d d b ık 1 b 1 ı enen sar oş ugun cezası k ·ı · · • nın an a a ı a mağa aş amış ar- tarafından bir onferans ven mıştır. kan dökmekten de çekinmeyen Türk 
d L . d b ) 1 ] b Horhorda oturan Yusuf ve Ahmet H Ik } • d Şenlikl ır. ımanımız a u unan ta ya a- a ev erın e er kadınının kahramanlığını bir kere da-
lıkçıları taze balık almak maksadile sarhoş olarak sokaklarda nara atmak Eminönü Halkevi dün sabah mm- k 

1 1 k ha görmüş olma tır. Atatürkün, uzun 
gemilerini Sarıyerc götürmüştür. Bun- sureti e reza et çı ardıklarından cür - takası dahilindeki fakir yavrulara Tu-

bir kötü idareden kurtarıp mcziyetlcdan sonraki balık tahmili Sarıycrdcn mü meşhud mahkemesine sevkolun • ran tiyatrosunda bir çocuk müsame- Irakta 
İhtilal 

askeri 
ıh rini bir pırlanta gibi meydana çıkardı-yapılacaktır. muşlar ve üçüncü su ceza mahke - resi vermistir. Saat 16 da Alayköş-

. b ğı Türk kadını, görüyorsunuz ki, ka-Beklenen torik akını başlamıştır. mesinde yapılan duruşmada suç sabit künde temsil şubesi tarafından İr 
1 rada ve denizde olduğu gibi havada da, Dün toriğin çifti balıkhanede 35 ku- o duğundan birer gün hapse ve 1 lıra müsamere verilmiştir. (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ruşa mezad edilmiştir. para cezasına mahkum edilmişlerdir. Beşiktaş ve Beyoğlu Halkevlerin- Sakarya. kıyılarında v~r.uşan anaların· görünmüşler, hüklımet binaları ~zc '" 

Bakırköy ortamektebinin açılış töreni 

Bu ders yılında tedrisata başlayan ların yalnız ilk tahsil ile kalmamaları 
Bakırköy orta okulunun açılı~ töreni ve ileri tahsillerine devam edebil
dün yapılmıştır. meleri için orta mektep tesis edilmiş-

de temsil ve konser verilmiştir. dan gen kalmamak ıçm, yılmadan, ,rine küçük çapta bombalar atmı. lar• 
Şişli Halkevi de saat 21 den saba- korkmadan, ölümü istihkar ederek ça- ,dır. Bombalar şehirde bazı ehemmiyet-

ha kadar devam etmek üzere bir balo lışıyor. siz tahribata sebebıyet vcrmiştır. 
tertip etmiştir. Türkkuşu üyeleri, sizin bu elemli Vaziyetin vehameti karşısında mc(r· 

Kadıköy Halkevinde saat 21 de ve- gününüzde ordunun yüksek hava kiini muhafaza edemiyen Yasin Paşa 
rilen konserden sonra Karagöz oyna· kahramanları da aranızda bulunuyor, derhal saraya giderek Kral Gazıye 's• 
tılmıştır. mateminize iştirak ediyorlar. Onlar da tifanamesini vermiştir. Bunun üzerine 

b d 1 hl'k · Kral Gazi Hikmet Süleymanı yeni ka• Mekteplerdeki Müsamereler hergiln vazife aşın a ö üm te ı esı-
hl k bineyi tcşkile memur etmiştir. 

Lise ve orta mekteplerde de temsil- le çarpışmaktadırlar. Fakat bu te i e, 
Yeni Başvekil iş başına geçer geçı-

ler verilmiş, müsamereler tertip edil- yiğit havacılarımızı bir'an bile yıldır· mez bir beyanname neşrederek halk? 
miQtir. · mıyor. Siz de onları örnek tutarak ha· l d 

Y iş ve güçlerile meşgul o mağa avet 
Bu cümleden olmak üzere Ama- vacılık jçin kıymetli birer unsur ol· 
k .. •· d k' B v · · )' · 1 b 1 1 alısınız etmıştır. 

vut oyun e ı ogazıçı ısesı ta e. el e· mayTa" çka ışml"' 1 E. 'b T"' kk İhtilalcilerin başında 1933 senesin" 
ri de güzel bir müsamere vermış er- ur ev at arı, rı e ur uşunun ,. .

1 
k I k'l h k 

· · · h.d'd' G 1 d h de ası ere arşı yapı an ten ı are e,o 
dir. Müsamere çok canlı olmuş ve da- ıkıncı şe ı ı ır. eçen er e ocanız .. 'd d k d ) d B k't1 

k k ık 1 K,. ·ı· b f d k"' k d ·· .. tını ı are e en uman an ar an e ıııı vetliler tarafından pe ço a ııı an- amı ı, u e a ar ar a aşı gommuş- z k' b 1 k d b .. b. d'k 
' ·· .. V 'h' · e ı u unma ta ır ve ugun ır ı " 

mıştır. tuk. Bugun de uçman ecı ının ev- .. k" d d' 
l'"d v . V 'h' . b tator mev ıın e ır. 

Bakırköyde hava gazı tesisatı a ı~i· ~ı:ga hverı~or~z. edecı ~yı, du Bekir Zeki memlekette mecbur~ 
Bakırköyüne havagazı get.ırtmek tçln ya- bö~:.rel 1 b. yı, emt.at~ıyd~v• ~~' etrnb 'ke askerlik hizmetinin ihdasını tasavvut 

y e ır genç ye ış ır ıgı ıçın e rı k · 'ki" ı· · · 
pılan teşebbüsler müsbet neticeye 'fa.rmıştır. d . etmekte ve Ira ın tam ıstı a mı ıste" 

e erım. k d' Havagazı şirketi bu hususta. lcap eden fen- C .. . . . "k d M M me te ır. 
nt tetkikleri ikmal etmlştir. Şimdiden 800 il V k~n~~ toren~~ ıftıra ~ e~ · C · Londra mahafili Irakta mecburi 
mütecaviz abone kaydolunmuştur. Yakında ,. e etı ~vka .. 1 kushte~arı l ark ayl'"kk~ askerlik ihdas edildiği takdirde meIW' 
tes•-~ta. b"u'nnacaktır. lal da bugun u a raman ı te a ı- I k b. k • t . l'kl "'° _.. . . w e ette ır ta ım memnunıye sız ı e• 
,.---------------,sının hava kahramanlıgıncla toplanmış . b .. v• k t• . ·1 . "r" 

Nöbete/ 
Eczaneler 

ı ld v b .. . k k rın aş gosterecegı anaa mı ı erı su 

1 
0 ugunu te aruz ettırere ço ya- k d' 
kında ordunun bütün vazifelerinde de m~e-te .. ı.r.••••••••••••• 
Türk kadını ile Türk erkeğini omuz Hakikaten gUzel ve iyi filmler, 

Bu rece nöbetci olan eczaneler .unlardır: omuza göreceğimizden bahsetmiş ve reklama ihtiyaç göstermezler: 
İstanbul cibetindekiler: Türkkuşu üyeleri kaybettikleri arka- C HAR L 1 E C HAP L 1 N 

daşlarının bıraktığı boşluğu hazin nu- Ş A R L O'nun Aksarayda : CZlya. Nuri). Alemdarda. : 
(Esad). Bakırköyünde : (Merkez). Beya
zıdda. : (Haydar). Emlnönünde : <Hüs
nü Haydar). Fenerde : (Arif}. Karagüm
rükte : (Arif). Küçükpazarda : <Hikmet 
cemil). Samatya Kocamustnfapaşada : 
(Rıdvan). Şehremininde : <Nazım). 

Şehzade başında. : <Hamdi). 

Beyoilu cihetindekiler: 
Gala tada : (Hüseyin Hüsnü). Haskôy -
de : (Nlslm Aseo). Kasımpaşada : <Mü
eyyed). Merkez nahiyede : (DelH\ Suda, 
Klnyoll). Şl§llde : <Nargilciyan). Tak -

tuklarla anlatmışlardır. ismi iki gUndenberi 
General Aydeman da bu merasim- SARA Yve SAKARYA 

de hazır ~?-~~n!!1u~~'!~; ·-~s-- ~ . ·- sinemalarını doldurmağa kafi gel

Dr. BALIL ÇIBA'f 
Ankara Nümune Hastanesi 

Nisaiye Mütehassısı 
İsmet lnönll caddesi, İkinci durak, 

Tunn sokağı 1 O 
Hergün üçten ıonra h115ta kabul eder. 

• 

miştir. Çllnki göstermekte oldukları 

ASRi ZAMANLAR 
kahkaha ve şetaret filmi görlllıne
miş bir muvaffakiyetle devam 
ediyor. tınveten: FOX JURNAL'de 

en son dünya havadisleri. 
Bakırköyünün orta okula olan ih- tir. Bakırköy ve Yeşilköy halkının bir 

tiyacı f stanbulun civar kazalarının çokları orta mektebin tesisi için mad
hepsinden daha fazla idi. Bakırköyün- di yardımlarda bulunmuşlardır. Yapı· 
de resmi, hususi yedi ilk mektep var- lan yardım yekunu 3000 lirayı müte- slınde : (IJmonclyan). 
dır. Buna Yeşilköy, Mahmut Bey, cavizdir. Cevizlik semtindeki eski bir Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

K A L 
DOLORES 

1 
DEL 

E 
RiO 

N T E LAMUÇAÇA 
( Fransızca ) 

Safra, Çiftburgaz, Firuzköy ve Avcı- mektep binası esaslı surette tamir edi- Büyükndadıı: <Merkez). Heybelide: <Ta-
lar köylerindeki ilk mektepleri de ila- lerek orta mektebe tahsis edilmiştir. naş>. Kadıköy Pazaryolunda : <Merkez). 
ve edince bu kadar mektebin her sene Mektepde 400 kadar kız ve erkek tale- Modada : (Faik İskender>. Üsküdar Ah-

1 
TÜRK Sineması 

Görenlerl zevk içinde 
b1rakıyor. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı 
matine 

yetiştirmekte olduğu talebeden ekse- be vardır. medlyede : (Ahmedlye). 

risinin latanbul orta mekteplerine git- Mektebin birinci sınıfı 5 şube, i- ~~iiiiiiii;iiiii~i.iiiiiiiiiiiiiii'~========================~====:• 
mesi imkanı bulunamamakta idi. Bu kinci sınıfı 2 şubedir. 
çocukların vol uzaklığından ve ekono- Açılış töreninden sonra mektep 
mik sebeplerden dolayı f stanbul orta binası gezilmiş, misafirlere bina dahi
mekteplerine devam edemedikleri na-tlinde ihzar edilmiş olan büfeden limo
:zarı dikkate alınmış, bütün bu cocuk- nata ikram olunmuştur. 

EHLi SALiP 
filmi ismine, ıanına, 

Fransızcası 
ıöhretine layık 
MEL B K'de. 

MUHAREBEL 
bir muvaffakıyetle gösteriliyor. Türkçesi 1 P E K 'de -
Bugün 1 P E K 'de 11 de halk matinesi 



SON POSTA 

--
I' 

HABERLERİ MEMLEKET 
• 

Manisada başarılacak 1 Sivastafeci 
bir cinayet 

pek ÇOk İŞ var Bir köylü, karısına lifatan 

Eskiden eşkiya barınamasın diye k~ca çamlık yakılmıştı, adamın yerine yanlışlıkla 
hu sahanın şimdi yeniden ağaçlanmasına çalışılacak ağabeysini öldürdü 

, Manisa, (Hususi muhabirimiz-Jha1ine getirmek istiyo:uz .. Manis~yı Sivas (Hususi) - Yıldızelinin Ke-
Clcn) - Bahkesir Parti Reisliğinde türist celbeden bir şehır halıne getır • rim Mümin köyünden Sivasa satmak 
ll'ıuvaffakiyeti gö mek için her türlü imkan hazırlanacak- üzere buğday getirmekte olan Üzüm-
tijJ n Saylav Dr. tır. cü oğlu BeJç;r isminde bir köylü yol-
lutfü Kırdar'ın Halkevinin yanında bir Parti bina- da pusu kııran dü~manları tarafın .. 
Manisa Valiliğine sı yaptırıyoruz. Halkevini de tevsi e • dan öldürülmüftÜr. 
tetirilmesi mu• deceğiz. Mezbaha, elektrik santralı, su Cinayetin sebebi eık.i bir öfkedir. 
hitte cidden iyi işleri için yeni ve esaslı tedbirler alın- Bekir Üzümcü oğlunun bir kardefİ 
bir tesir bıraktı. mıştır. vardır. Bu genç bir gün tarladan köye 
Manisaya hariç· llkmekteb muallimleri ihtiyaca kafi dönerken yolda Ali oğlu Ahmet Asla-
ten gelen bir ya· gelmediği için tasarrufattan 20 kadar nın karısına. rastlamıf: 
hancı, bı'r çok sa• muallim kadroya ilave edildi. Tasdik K ha baL · - ız na ..., seni sevıyoQ'l, 
halarda canlı bir için Ankaraya arzedilmişti~ .. Manisa - içim yanıya, demiş. Kadın bu sözlere 
Çalışma havası• nın bir liseye esaslı surette ıhtıyacı var- mukabcl . . . k' k 
llın esmeg" e 1..-ft- dır. Bu hususta te ebbüslere ıirişece- e etrnemış, ııtmıf, va ayı o· 
•~ "°"' _. ş casına anlatmış, bu yüzden de Ahmet 
aadığını görüyor. Manisa Valisi gız. A J ı B k. Ü I L 

M · 'k d" · t' mem s an a e 1
• zümcü og" unun a.ar -Val'ı Lu .. tfu·· Lu•tfü" K--Lr t a ı vazıye ı • .,. 

)\ Af_. • anısanı?. 1 b'ıs d d d Bu yıl deşi arasında bir ağız kavgası olmuf, 
h ırdar Manisada yapılacak işler ~u.~ıyet vte.~ıt~.ı ır hurullm ·a·ınır.para et· fakat bu kavaa köylülerin müdahale· 
akkında şu izahatı vermektedir: uzum ve u un ma su erın · ·1 be f' 

. l k . .. .. .. "ld" mü"- sı ı e rtaraf edilmiştir. Maama ıh 
- «Manisa tamamen yanmış, ha- mesı meme etın yuzunu gu ur T Ah t A 1 B k' Ü .. .. "1 

~ap olmuq bir memleket parçası oldu- tür Manisa bol verimile büyük işler k md e . akan e ır zumcu og unun 
~ T • : •1.. . B k'l' ar eşme in beslemekte ve: 
Ru için şehir~ bir çok noksanlar var- başaracak hır vı ayettır. aşve ı ın on 
dır. Manisada hala muntazam bir e- saat mütemadi bir şekilde çiftcilerle ---: O kahpe oğlunu ortadan kaldı· 
lektrik santralı yoktur. Meydana ge • hasbiha.ller yapması, onun derdile- ala- racagım, .Y~ksa yaşamam demekte de· 
tirilen su tesisatı ihtiyaca cevab ver - kalanmuı müstahs~ler üzerinde çok vam etmıştır. 
ll'ıiyor. Açılan sayısız yollara kaldırım derin ve sevindirici bir tesir yapmıf • Cinayetin vuku bulduğu ıün Be • 
}'aptırılmadığı için şehir toz, duman i- tır. kirle kardeşi ve daha yedi köylü mah-
tinde kalıyor. Görüyorsunuz ki yapılacak işler ~~Jlerinin ihtiyaçtan fazlasını satmak 

Henüz bir spor sahası, koşu sahası, pek çoktur. Ciddi hamlelerle kaybedi· ıçın pazara götürmek üzere dokuz a • 
a'neması, gazinosu yoktur. Ağaçlan - len zamanı kazanmak lazımdır. Fakat raba yola çıkmışlardır. 
lna faaliyeti geridir. Bir zaman Mani • her halde muvaffakiyet elde edilecek- Ahmet Aslan bunu duyunca yanına 
•anın etrafı çamlıklarla örtülü idi. İs- tir.>> kardeşi Mehmet Aslanı, Salamat kö • 
tibdad devrinde, asayişi temin edemi- ___ B_ .............................. --··· ......... - yünden Hüseyin oğlu Hasan Yıldırı-

ren resmi ve aciz eller, eşkiya takibin- i r nar u gv ru na mı, Karaviran köyünden Bektaş o • 
Cle kolaylık olsun diye çamlığı ateşe ğullarından Recep oğlu Osmanı ala • 

Sayfa 5 

Yurdda maarif ·sevgisi 
Kiliste yeni mektep pansyonları yapıldı, bir de mektep 
yapbnlıyor, Samsunda Halkevi bir nakış yurdu açb 

Kilis orta mektebi 
Kilis (Hususi) - Yirmi beş bin nü- zun verilmiştir. 

fuslu büyük bir kaza merkezi olan ka- İki nahiyede tam teşkilatlı birer ilk 
sahamızda maarife karşı umumi alfilta mekteple dokuz köyde üçer sınıflı köy 
seneden seneye artmaktadır. mektepleri vardır. Bunlara dört yüz 

Merkezde bir ortamekteb vardır. otuz çocuk devam etmektedir. İki köy• 
Talebe sayısı geçen seneye niSbetle de pansyon inşa edilmiştir. Mekteplet 
yirmi fazlasile iki yüz ondur. Kızlar Maarif Vekaletinin planına göre yapıl
mühim bir yekfın tutmaktadır. Mekte- maktadır. Tibil köy mektebinin inşası 
bin kadrosu tamamdır. Mektep olarak için merkezden otuz bin taş taşınmlljtır. 
yapılan bina müntazaındır. Spora liyik Ulus okullarına gö.sterilen rağbet 
olduğu ehemmiyet verildiği gibi ara- de pek çoğalmıştır. Bu mekteplerden 
sıra milli eserler de temsil olunmakta- şirntliye kadar yü2llerce vatandaş me-. 
dır. zun olmuştur. 

Merkezde beş ilkmektep vardır. Bun- Bu seneki maarif vaziyeti geçen sene-
ların talebe sayıları dört yüzden artık- den üstün ve memnuniyeti mucip de
dır. 935-936 ders yılı sonunda (94) me- recededir. 

Samsunda nakıı yurdu 

\>ererek yakmışlardır. 11 I d n n I 1 r(lk ellerinde tabancalar olduğu halde 
Fenni bir mezbaha yapılmamıştır, o u r u en er yol üzerine gitmişler ve bir hendeğe Samsun nak1f JU rdunda bir ders 

lialkevimiz büyük mesaiye cevab ve· girip Bekir Üzümcü oğlunun kardeşi- Samsun (Hususi) - Yurdun her ye- rın bu sahadaki bilgilerini arttırmak ve 
teıniyor. Parti binamız münasib bü - nin de dahil bulunduğu kafileyi bek- rinde biçki ve nakış yunllim lw4arumz ~v için en lüzumlu bir i§i kıtdarımıza 
l'iiklükte değildir. Somada bir nar için öldü- lemeğe ba,ıamı,lardır. iç~n çok faydalı müesseseler biline pi- .öğretmek fırsatını vermiftir. Yurd da1 

Şehircilik bakımından bütün bu if- rülen Mehmet Reşat Sabahın lllaca karanlığında kafile mlı'g!şı' bulunmaktadır. Burada bu eksik- Jıa ilk hamlede büyük bir rajbete maz. 
le ı 1 1 v M d gözönüne alan Halkevi bir nakıf har olmuş, talebe say18ı hermi .. artma• 

r e ayrı ayrı meşgu o acagız. em - Ko .. rpenı·n refikası a dağdan görünmüş, bu sırada da Bekir .. ~ Sek O yurdu tesis etmiş ve Samsunlu kızJa- ;ya başlamıştır. 
eti ağaçlandırmak için Ziraat Ve- h d zümcü oğlu oturmaktan dizleri ağrı-

~aletinden ı 5,000 fidan celbedilerek a- ayata ıözlerini yum u dığı için: Erbaada tahsil hevesi 
taçlama faaliyetine girişeceğiz. Mun
ta~am bir sinema, gazino ve klüb bi
nası yaptırmak üzere teşebbüse girişil
ll'ıiştir. Evkafın akar tahsisatından 
lnevcud o1an paranın sarfını umum 
l'rıiidürl:.ikten rica ettim. Sayın Başve
kile, Manisayı ziyaretlerinde bunu ar• 
:tetmiştim. Muvafık gördüler. Emirle
l'İn gelmesine intizar ediyoruz. Güzel 
bir sinema binası, klüb binası, bir ga
tino halkın en ziyade ihtiyacı olduğu 1 
tserlerdir. 
. Mülhakat yolları şehirden geçtiği 
ı . 
Çın ana caddelerin kaldırımlarını hu -

•Usi idare yaptıracaktır. Koşu ve spor 
•ahaları için münasib yerler ayrılmış• 
tır. İstimlak muamelesi için çalışılı • 
l'or. 

Spor ve at koşuları sahaları için 
l>linlarını hazırlamalc üzere Ankara 
•tadını yapan ve Ankara vilayeti em
tinde bulunan mütehassıs M. Vyoti' • 
~İn buraya gönderilmesini Ankara VCk 
1•inden rica ettim. Cumhuriyet bay • 
tamından sonra gelecektir. Bir kaç se· 
ile içinde bu gençlik ihtiyacına cevab 
Verileceğini ümid ediyorum. · 
eli Manisa bir asari atika memleketi -
h r. Muradiye camii Sinanın en meş -
~r eseridir. Onu tamir ederek müze 

- Biraz yürüyeyim, ayaklarım a • 
çılsın diye .._rabadan atlamıştır. Kafile 
tam pusu kurulan yerin önünden ge
çerken pusudlkiler hep birden Bekir 
Üzümcü oğlunun üzerine atef etmit
lerdir. Bekir vurulmut ve: 

- Aman kardef, ben öldüm, demif 
ve oracığa yığılmıştır. Pusudakiler de 
kaçmışlardır. Fakat biraz sonra yaka
lanmışlardır. 

Ahmet Aslan: 
- Ben küçüğü öldürecektim, ne ya

palım ki olmadı, demiştir. 

~--------------·-
vurduktan sonra refikaaı Vecihe ile 
Mehmet Reşat Körpenin anasını ve 
gürültüye koşan bahçe komşularından 
F aiki de yaralamıştı. Bunlardan yalnız 
Vecihenin yarası ağırdı. Onun da haya
ta gözlerini yummasl bu cinayetin ver
diği elemi büsbütün arttırmıştır. Bu 
çift bütün Somalıların sevgi ve saygı-

Ôldiiriilea Mehmet Reıat Mehmet Rept Kör- sını kazanmıf bir aile idi. Mehmet Re-
Körpeaia aoDHi peaia refikası Veeibe f&t Körpenin anası oğlunun ölümün· 
Soma (Hususi) - Mahmut is- den sonra gelininin de ölümünü gö

minde komşusu tarafından bir tane rünce büsbütün göçmüş, onlar öldük
nar yüzünden vurularak öldürüldüğü· ten sonra ben de artık yaşayamam de
n Ü yazdığım Mehmet Reşat Körpe- meğe başlamıftır. 
nin refikası Vecihe de ölmüştür. Soma bu cinayetin matemine müs-

Mahmut, Mehmet Reşat Körpeyi tağrak bir haldedir. 

Pazar Ole Hasan B. Dlvor Klı 

- Bazı semtlere aylar
ca, hatta sen.elerce uğra
lbazn Hasan Bey •• 

••• Geçen gün işim düştü. . . . Eyübe gittim .. Eyüp'de 
ekaza• olmuş.... 

Hasan Bey - Nasıl olur 
yahu, orada daha ne tram 
vay işliyor, ne de otobüs!. 

Erbaa mekteplerinde oka yan yavrulardan bir grup 
E b (H t) B da k I 

_ ..................................................... __ 
r aa usus - uTa o uma 

hevesi çok fazladır. Mevcut mektepler H A d•sel . ~ -
talebe ile tıklım tıklım doludur. En 8 1 er.r A: 
yoksul aileler bile mahrumiyetlere R ..._--=ı-•-.r 
katlanarak çocuklarını okutmaktadır - nd 
lar. Denilebilir ki Erbaa kasabasında •SiSi 
tahsil çağına. g~~iş olup da ~kumaya~ yeşil Hilal 
çocuk yok gıbıdır. Hayır muesseselen 
de bu umumi hevesi teşvik edici ted- Dün Yeşilhilalin dağıttığı, yqil ~ 
birler almış bulunmaktadırlar. Çocuk lalli rozetler etrafında epey d~ı-
Esirgeme Kurumu bir pansyon a~ış, kodular olmuştur. Ben bu ded~o-
yetim talebelerin okutulmalarını üze- duları duymadım ama duymuş gıbi 
rine almış, bunların iaşelerini ve giy- yazabilirim : 
dırilmelerini deruhde etm~tir. Yeşilhilfilci : w 

Bursa (Hususi) - Bursa Halkevin- - Bu işte muhak.~~~. ugur var, 
de verilen lisan dersleri büyük bir ali- Yeşilhilali bir kere gogsunde taşıyan 
ka görmektedir. Evde açılaııı Fransızca, bir daha ondan vazgeçemez ! 
İngilizçe ve A:lmanca kurlarına devam Yeşilhilali göğsünde taşıyan Ye-
eden talebe mikdarı 400 kadardır. şilhilal aleyhtarı : 

Bu derslere gerek memurin ve gerek- _ Göğsümde gördükçe, şeytan, git 
se halk büyük bir alaka g&termekte- te inadına birkaç tek at diyor. 
<lir. 

GUdUlde imar faaliyeti 
Güdül (Hususi) - Güdül 800 ha

neli ve çevresile birlikte 12,000 nüfus
lu bir nahiye merkezidir. 4 yıldanbcri 
nahiyede hummalı bir imar faaliyeti 
vardır. Fakat henüz nahiyeyi kazaya 
bağlıyan yolun inşaatı ikmal edilme -
miştir. 

Yeşilbilale iane veren el : 
- Versem mi, \'ermesem mi, ver

sem mi, vermesem mi? 
Bir müskirat fabrikası sahibi : 
- Bu da rakip bir firma ama bana 

hiç zararı dokunmuyor. 
Rozet meyhanede : 
- Burası ne iyi yermiş. Herkes 

neşe içinde. Bir daha bizim cemiye· 
te dönersem iki olsun ! IMSET 



Ziraat Bahisleri: 

Tohum hastalık! Fınamani 
olmak için basit iliçlar var 
---------- .. * lf 

Misafir bulunduğum köyde ıürme ve rastık hutalıiJndan ıikAyet 
eden köylülere ıu tavsiyede bulundum. " İki fıçıya albfar teneke 

su koyunuz sonra birine iki kilo kireç katarak eritiniz ... ,, 
~~~~~~~---

Yeni ) ılın ekim mevsimine girdiği- bekletilmeden çıkarılıp doğru arabaya 
miz gündenberi kırların her yam, sa- ve tarlaya gidiyordu. Böylece bütün 
bana koşulmuş gayretli öküzlerin pa- köyün çiftçileri, o gün buğday, yu
noramasile süslendi. ÇiftçHer, yan bu- laf, çavdar ve her çeşit tohumluklarını 
lutlu havalar altında mütemadiyen to- otomatik bir halde ili1çladılar. 
hum saçıyorlar. Yarınlarını bugünden Orada hepsine ayrıca anlattım ki: 
3azırlamıya savaşan bu bahtiyar in - Sürme ve rastık hastalığının mikrop-
sanlar, göze ne derin bir zevk su- lan ancak yü2lde iki göztaşı mahlfılü
nuyorlar? Kaçı.amandır, onları yakın- nün içinde beş dakika durmakla ölür
dan görmek, aralarında bir gün geçir- ler. Karar belirsiz bir eöz ta~ı~da has
:nek ateşile yanıyordum. Nihayet üç talığı körlemek imkaru olmadığı gibi, 
JÜn evvel bu arzuma, bir köyde ko - tohumluğu yakmak tehlikesi de vardır. 
nuklamak saadetine erişebildim. Onun jçin mutlaka bu tertipte ha -

Her zaman olduğu gibi, gene köy zırlamalı ve mutlaka beş dakika tut -
':cahvesinde toplanılmıştı. Herkesin ko- malıdır. Dört dakika faydasız, altı da
nuştuğu tek mevzu, sürüp ekmek lafı kika zararlıdır. Şunu da hatırlayınız 
Jlduğu için, bana da bu işi sormak ya- ki ilaçlanmış tohumluğu yeni baştan 
.uşırdı: eski çuvala veya ekme heybesine koy-

- Nasıl? dedim. Bu yıl ekincilik iyi mak hastalığı gene bulaştırır. Onları da 
~idiyor mu? fıçı da güzelce ilaçlamak gerektir. 

- Çok şükürt Havalar pek elverişli, Köylülerden biri dedi ki: 
toprakta da iyi tav var, dediler. - Ya o gün ilaçlanan tohumluğun 

- Oh .. Siz de çok çok ekersiniz. hepsini ekemezsek? 
- Ekmek bir şey değil.. Almak ümi- - O zaman artan tohumluğu iyice 

:li çoğalsa.. serip kurutmak lazımdır. Kireç ban -
- Neden? yosu, zaten göztaşının hızını almak 
- Yıl olur, kurak gider, yıl olur kör için yapılır. 

yapar. Bir türlü alacağına güvene - Sonra gene anlattım: 
:nezsin! Fıçılarda su eksildikçe birer teneke 

- Tnbiatla başa çıkmak sahiden zor- eklemelidir. Göztaşı fıçısına bir teneke 
Iur amma .. Büsbütün imkansız da de- su ile birlikte (335) gram göztaşı kat
{ildir. Sizin kör dediğiniz ve mahsu - malıdır. Kireç fıçısına da bir teneke su 
.ünüzün çok bir kısmını yok eden şey, için bir kilo kireç katmalıdır. Böylece 
;aresi bulunmadık bir dert değil ki? ekim mevsiminin nihayetine ka<lar fı
gğer isterseniz ufak bir gayretle bu çılar meydanda durarak köylü tohum
kayıbınızı tamamen kazanabilirsiniz. luğunu ilaçlar. 

- Nasıl? - Fıçıda ilaçlı su artarsa ertesi güne 
- Tohumlarınızı ilaçlamakla.. İlaç- kadar bozulmaz mı? 

~anan tohumlann yarın verecekleri ba- - Hayır .. Ayni su ile ilaçlamıya de
~aklarda körelmiş tek tane görülmez. vam olunabilir. Yalnız ekinlerin to -
Hem bol, hem temiz bir mahsul alır - zundan toprağından tortulandıkça bu 
>mız. Yeter ki ilaçlamayı hep elbirli - suyu döküp yeni baştan tazelemeli -
jile tutasınız ve kusursuz başarasımz. dir. İlftç yeniden yapılırken gene altı 

Son mevsimin: 

Son modası 

Elbiselerde sadelik 
•• goze çarpıyor. 

Bu sonbahar elbiselerde daha ziya-ı bartılık yapılmıyor. Belller wn~et
de ~~el~ ~öze _çarpmak.tadır. Karışık le çok sıık1, vücude tamamile yapışık .. 

görülmeye başladı. Maamafih düz ol~ 
ları da var. Kloş hazan yalnız önde, 

ve guç bıçımlerı;a modası tamamen y. Tn · d lft·t- tizülm" • • kola . b 1 ıa ız ınce e5.._... eyını7., yı yahut yallıız yanlarda yapılıyor. Ba-
geçmış u unuyor. var. Omuzlan geniş, kalçalara doiru ·· ·· 

Omuzlar gene geniş ve bufon kollar . . . A zan da butun etek kloş oluyor. Bu tar-
k odach Fak t . hafifçe bol bır el'.bıse - mesela: bufon . ·· 1. k ak ıiL • 1 · b 

ço m r. a geçen seneki ka- k 11 t kl -' haf'f k1 b" ü-n- zm en guze ı az eJ.'uıse erme en· 
d ··b l" - ı d ğil' K il . o u ve e e en ı çe oş lıI" t ı.J.IA• • ar mu a aga ı e . o · ar, yerme . . . . . .. . 1 zeyenlerdir. Ince bir bel, çok bol etek-
hafif çe büzülerek takılıyor, fazla ka- belmızı ıncecik gösterebllir. Esasen bu ler. 
.............................................................. sene tünik çok modadır. Gündüz için ·--···••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··········· 

Örgü tünik yünlü, gece-~~ ~~~-!üni~ kullanıl- Göz tuvaleti 
maldadır. Gündüz tünigı daıma dar ve 

- İlaçlamanın faydasını işitmedik teneke hesabile kurulur, ve sonra ek- .
leğil! Llıkin görenek olup yapamıyo - lenirken birer teneke hesabı yapılır. 

~ düz bir etek üzerinde giyilmektedir. 
f Bu hususta size faydalı bir noktayı ha

tıTlatmak isteriz : Tünik fazla rağbet 
görmekte hakikaten çok güzel bir kı
yafet. Fakat belki zamanla çok bolla
şır, yıkarsınız. Bwıun için tüniğinizi 

mz işte. Köylülerden biri azıcık duraklamış -
- Onun kolayı var. Yarın gün doğar tı: 

'.ten, Çınar altında toplanıp bu göre - - Göztaşı masrafını mı düşünüyor-
neği icat ederiz. sun, dedim. 

• Geceyi merakla geçirenler ertesi sa
halı erkenden daınlamıştılar Meydana 
iki büyük fıçı yerleştirerek her birine 
altışar teneke su koyduk. Sonra birine 
iki kilo göztaşı, ötekine altı kile kireç 
katarak erittik. 

- Hepsi bu kadar mı? dediler. 
- Evet bu ka<Iar. 
Her köylü o gün ekeceği tohumluğu 

~valile getirettk sıra ile göztaşına ba
tırmağa başladı. Kenardaki bir saate 
bakarak her çiftçi tohumluğunu tam 
beş dakika tutuyor, sonra çıkarıp sü
zerek bir defa da kireç fıçısına dal -
dırıyordu. Çuvallar bu ikinci b:myoda 

- Evet, dedi. . 
- İşi bu tertipte tutarsanız, onu da 

baş vuracağınız ziraat daireleri para -
sız verirler. 

* Köylüler bu işe pek ıevinailer, asıl 
sevinci harman mevsimi duyacaklar -
dır. Kısmet olursa neticeyi size de ya
zarım. Şimdiden öğütlerim: Tohumla
rınızı ilaçlamayı ihmal etmeyiniz. 

Çiftçi 

Zirai müıküllerinüi bize ya • 

zını:z, •iu cevap ouelim! 
Çiltçi 

CÖNÜ.L İSLERİ 
Bir aile 
Geçimsizliği 
Etrafında 
Bandumadan •Hatice• imzası ile 

mektup yazan bir okuyucum diyor 
ki: 

- •Evleneli dört yıl oIClu. İlk za
manlarda kocam bana kacşı mü~fik
ti, muhabbet gösteriyordu, sonraları 
değişti, beni dövmiye başladı. Hatta 
geçenlertje defolup gidersem mem -
nun olacağını da söyledi. Ağladım. 
Amma ağlamakla da iş bitmiyor, 
şimdi hakikaten evimi barkımı bı -
rakarak gi'tmeyi dü.şünüyo.rum. An
nem var, nihayet zar zor geçinebi -
tiriz de. Ne dersiniz?• 

* Bu okuyucwnun mektubunda son 
~tırlara doğru kullandığı cevimi 
barkımı» kelimelerine dikkat etti -
ıiz mi? meselenin bi.itün ruhu bu -
'"adadır. Kadın koca.c;ından fena mu
imele görüyor, dayak yiyor, hatta 
defol git» cümlesini işitivor buna 

w ' 

rağmen içinde bulunduğu muhite 
cevim• diyor, cbarkım• diyor. Ken
disine hak veririm. İcabında anne -
sinin evine iltica edebileceğini dü -
şünmekte bir tesel1i noktası bula -
bilir, fakat yuvası kocasının kur -
duğu yerdir. KocaSl bu.gün ken -
disini hırpalıyabi1ir, dövebilir, ko -
vabilir, fakat nihayet kocasıdır, ta
nıd~ğı ilk erkektir. Bundan sonra da 
biitün bu muameleler kar:ı.sını sev -
mediğini de göstermez. İhtimal bu 
dakikada dışarı işl'ıeri yolunda de -
ğilliiT, ihtimal canı sıkılmaktadır, 
ihtimal sılk:ıntı neticesi nocasteniye 
tutulmuştur, fena karakter, fakat 
maalesef mevcuttur, bazı erkekler 
dış hayatlarını iç hayatları ile karış
tırırlar, belkj mevzuu bahsolan bu 
zat ta ayni haldedir. Tavsiyem şu: 
Evinizi bırakıp gitmeyi hatırınızdan 
çıkarınız, eski zamanlara nazaran 
daha uysal, daha tatTı, daha müte -
bessim olunuz, ümit ederim yakın 
bir zamanda kocanızın da değişti -
ğini görürsünüz. 

TEYZE 

elbisenizden ayrı bir parça olarak yap
tırınız. Çoğalırsa tüniği kullanmaz, yal
nız elbisenizi giyersiniz. 

Üç parçadan ibaret (etek, bluz, man
' to) dan mürekkep takımlar bu sene şu 
şekillerde yapılıyor: Etek hafifçe ICloş, 
manto kruvaze, iki srra düğme ile ka
panıyor. Yahut manto eteği örtecek 
kadar uz.un ve yalrıız bir sıra düğme 
ile veya beTdeki tek düğme ile kapalı. 
Böyle bir takımla yakası kapalı bir 

Bu çok şık ve orijinal örgünün ya . bluz pek iyi gider. Bilhassa açık renk 
pı!lması pek kolaydır. fantezi bir kumaştan yapılacak bi'l" bluz 

3 numara iki şiş, 1 O numara bir knı
şe, (600) gram buklet veya yün alıp 
hemen baş;Iayuruz. Veıreceğimiz iza -
hatla biçim sj7j yormadan kendiliğin
den meydana çıkacaktır. 

Örgü - İlk sıra: Bir tane yüz iğne, 
sonra bir tane arttırınız. Ve iki tane-

takımı çok şık gösterir. 
Mantolarda bu sene kloş yeniden 

......... ·--···-----·-----······--
Çizgili kumaşf an 
Tayyör 

yi bir arada örünüz. Sıranın sorıuna Çizgili kumaştan tayyör. Omuzlar, 
kadar hep ayni şey. İkinci, üçüncü ve hafü kabarık kol
bütün sıralar da tıpkı ilk sıra gibi: Bir larla biraz geniş 
tane yüz örgü, bir arttırma, sonra iki letilm~. Bel _ bu 
taneyi bir arada örme. 

Sentür, epoletler. - Epoletler ve ya
ka, k•)şe ile sık iğne örü1m~ür. 

Biçim - Ön: 180 ilmik ile başlayı -
nız. Her s~rada iki yandan eksilterek 
örünüz. Boyu ( '47) santimetre olduğu 

sonbahar modelle 
rinin hemen hep-
sinde rastlayaca -
ğımız şekilde - sı 

kıdır. Tayyörün 
arkası iki clikişli-
dir. Eteğin yalnız 

1.aman, şişin üzerinde (60) ilmik kal -
mış olmalıdır'. O zaman her sırada iki 
yandan arttırmaya baş1ayımz. 20 san- önünde \'e solda 
tim daha örünce şişin üzerinde ( 11 O) devrin bir plika
ilmik buJ'unmalıdır. Ko1 yeri açmak 

1 ş~ v.ar .. Kumaşın 
için iki· yandan evvela ( ı o) ar tane, çızgıFerı kollarda 

ve etekte uzunlu. 
sonra (5) defa ( 1) er tane kesiniz ve ğuna, tayyörde e-
art:tırıp eksiltmeden dümdüz (20) san- nine konulmuş _ 
tim daha örünüz. Yaka yerine gelmiş tur. Çizgilerin bu 
olacaksınız. ~a~a için tam ortadan 1 şekilde konulmuş 
~ 15) .~ne kesınız. Ve aınu~l~r yapıldı- olması tay) öre o
gı muddetçe - her sırada ıkı yandan rijinal für güzel
( 1) er tane kesmekte devam edini2. , lik vermiştir. Bu 
Omuzlar her defasında ( S) er tane ke- tayyörle çızgile -
silerek yapılır. Bütün omuz ( 30) il - r in rPnf!inde dik 
miktir. j yakalı biuz giyiJirse iyi görünür. 

Yezın, açık hava ve güneş yüzün, 
bilhassa göze yakın kJ.sımfannda ufak 
çizgill.er yapar, parlak güneş gözleri 
yorar ve göz altlarındaki derinin kuru
laşıp sararmasına sebep olur. 

Sonbahar bütün bu küçük kusurla
rın tedavi ve telılfi zamanıdlıI". 

1 - Gözlerinizin kenarında hasıl o
lan belli belirsiz çizgileri gidermek için 
akşamları yağlı bk kremden biraz göz 
altlarına sürünüz. Fakat sakını bastır· 
mayımz. 

2 - Yazın yoruTunuş olan gözleri -
nizi din1endirmek için gece uykusu ka
fi değildir. Sonbaharın hiç olmazsa ilk 
iki ayında her gün bir kaç defa şu şe· 
kikle gözlerinizi dinlendiriniz: 

Avuçlarınızı çukurlaştırıp gözleri -
nizin üzerine koyunuz ve gözlerinizi 
açınız. Zifiri bir karanlık göreceksin.iz. 
İşte bu . karanlık, gözleri fevkalade 
dinlendirir. Bir kaç dakika bu halde 
durunuz. Sonra akşamları ıbk bir çay 
suyile gözlerinize banyo yapınız. 

3 - Göz altlarındaki derinin sarı .. 
,lığını gizlemek için tuvaletinizi yapar· 
ken sürdüğünüz kırmızıdan hafifçe 
göz altlarına da dokundurunuz. Bunu 
yapmazsanız yanaklarınızla gözleri .. 
niz arasında kalacak sarılık hem göz· 
lerinizi. hem yüzünüzü çi:rkinleştirir. 
Tabii bu itina muvakkattır. Sonba .. 
harla beraber yavaş yavaş göz al'tla .. 
rının sarılığı da geçer. Bu külfetten 
kurtulursunuz. 
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Futbol fikstüründen şikayetçi klüp 
murahhaslan birtürlü toplanamadılar 
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SON POSTA 

Türk Spor Kurumu 
müsait şekilde 

çalışmağa başladı 
it- .. * 

Sayfa 7 

Büyük sinema anketimiz 

Doktor ve Sinema 
* 'f 'f 

Doktor Fahrettin Kerim Gökay «sinemanın bilhassa genç kızlar ü
zerindeki tesiri ,ayanı dikkattir diyor. Romantizmi kamçdayan filmler 
genç kızların ıinirlerini yıpratıyor. Sinemanın genç kız ve kadınlar üze
rindeki mühim bir tesiri de sahnelerde gördükleri lüks hayat ve ihti
tamı hayalinde yaratan ve onlan bulamıyanlarm duydulcılan 

ruhi buhrandır.)> 

Toplayan : O•man TuArul 
Akıl Hastalıkları Müteha,. 1 

Bir sürü geude bukukunu müdafaa ettıklerını .~oy: 
" Atletizm olmıyan yerde spor 
yoktur, atlet olmıyan yerde sporcu 
olamaz " diyen General Ali Hik
met Ayerdem, bu memlekette 
evvela atletizmin temelini atacak 
ve o temel üzerinde Türkiyede 

Profesör F ahrettin Kerim Göku;, ı 

suallerime fU cevapları veTdi: 1 liyen on beş klübün murahhaslarından ancak do~d~ 
Jçtima günü sözünde durarak randevuya gelmıştı 

sporu kökleştirmiş olacaktır 

Yazan ı Ömer Besim 

On birinci Berlin olimpiyadından 
be{! ay evvel ismini ve ~eklini değişti
ren «Türkiye idman Cemiyetleri itti
fakrn Türk Spor Kurumu adile yepye
ni bir şekil aldıktan sonra, dahildeki 
spor işlerinin tanzimine başlamadan 
evvel karşısına koca bir olimpiyad se
yahati çıktı. Onu takip eden Rusya 
teması ve nihayet yedinci Balkan o
yunları, hatırı sayılır büyük işlerden 

olduğu için Türk Spor Kurumu öğre
nilmesi senelere muhtaç olan ve bü

yük tecrübelere lüzum gösteren bir ?ti 
J..fu.lisatın hazırladığı iyi bir tesadüfle 

Fikstür çekilirken.. ögreniverdi. 

Yeni milli lik figstürü y~ yeni milli sebep: insanın başına bela gellrmiş, Senelerin mahsulü olan bir işi mü-
~k meselesi bir çok klüplerimiz tara - şöyle mütevazi bir şey koparılırsa ne sait fırsatlarda öğrenmiş olanlar artık 

1tıdan memnuniyetsizlikle karşılan • mutlu imif. Ben şaşırdım. Bir mem • bir sır addedilen ıeyahat işlerinin içini, 
~ış, figstür kur'ası sıra~ında bir çok leketin spor hayatını şu veya bu zavi- dışını, anlamış oldular. 
ltirazJar yükselmis, hatt~ kur'aya «iti- yeden, fU veya bu şekilde yükseltme· Çok kısa bir zamanda atletleri de, 
ta~ hakkını mahf~z tutuyoruz)> kay - ği düşünmekten başka suçu olmadığı futbolcuları da, güreşçi ve eskrimcile
dile istirak edenler olduğu gibi hiç muhakkak bulunan ve bilhassa bir ri ve nihayet basketbolcuları da biri
kuı 'a 'çekmiyenler de bulunmuştu. m~mle~et sporu .. kadrosu i~!nd~. ~ir biri arkasına yola çıkarmış olanlar, 
b .. Sayısı, söylendiğine göre (15) ki~- mustakıl teşekkul na~ı~a soz soy~ı - bu sporcuların seyahatlerdeki tavır ve 

1J. bulan bu gayri memnunların hır yen bu zatın neden, nıçın korktugu, l k l ·ı .. l . ldıkl . l . 
kli.ip binasında içtima ederek vaziyet- (Milli bir lik çaresi şu ve şu bakımlar- larel bet en e ~zer ehrdıne a arı ış ~krı 
k · . h' . d b · · · b l d .., nası aşarmaga ce ve gayret ettı -
tınj müzakere ettıklerın: ve sa ıfesı an enım reısı u un ugum spor te- l .. d k'"'l'' l ld l 

(20) ye yakın bir layiha da hazırla - şekkülünün aleyhindedir) demekten erını. e. pe .. a a an amış 0 u.ar. 
dıklarını ve bu layihanın tashihi için hangi fikirle çekindiğini bir türlü kes- .. Şımdı dort başı mamur hır halde 
iene ayni klüp binasında toplana • tiremedim. O yavaş yavaş geriledik - T urk Spor Kurumu~u.n başın.a geçen-
tqkl h be ld çe, karsısındaki klüp reisi de tabii ola- ler • memleket sporu ıçın hangı yolu ve 

arını a r a ım. . . h . h . . 1 1 k ıA 
V · 1 · 1 b' ·• k k 1 ·· .. d" y · isın engı cep esını e e a ma azım-e bu haberı a ınca şoy e ır mu - ra coş un aşıyor gorun u. e aynı · .., lb d'' .. .. 1 k 

~1 • • • (1,... kl"b" f b l d ki · h d f' t oldugunu e ette uşunmuş o aca -llazaya gırıştım: :J) spor u u sa ta u un u arını ve aynı e e ı e-
de k . .., b. f b · · · l ki tt'". ·k· lardır. rne dıger branşlarını ır tara a ı- mın ı~ın ça ıştı arını zanne ıgım ı ı 

takırsak hiç olmazsa en aşağı hesapla zat arasında bir anda uçurumlar açıl- Her geçen gün arhk bizim için bü-
(A.) takımı, (B) tak1mı üçüncü ve mağa başladı. yük ve esaslı günlerin bir isareti ola-
~erıç takımlatJ5le (4) futbol takımı Öyle bir uçurum ki birinin medeni caktır. . ' 

tadrosu demektir. On bir sporcudan ve s~syal cesaretini, diğe~inin Y1:1mu • Ankarada tam kadrosile toplanmış 
ırk dört faal sporcu eder. Bunu da şaklıgı kabartıyor. Ve oyle hır an olan Türk Spor Kurumu hey'eti umu

(10) le zarbedelim. Yekun (660) geldi ki muayyen bir hadiseye, muay- miyesi en yakın bir günde bize bütün 
tenç sporcu tutuyor. yen bir spor teşekkülü namına itiraz memlekete şamil bir mesai programı 

Demek Türk spor kurumuna res • ettiğini unutarak klüp reisi başladı şah- bildirecektir. 
~eıı bağlı 660 futbo!cu _ ki bir çok- ~I cesaretini şahitlerle isbata çalışma - Bir ka~gün sonra memlekette top-
<ttı müteaddit defalar beynelmilel ol- ga. k l ı· ·ı· 1 it\ }anaca o an ngı ız antrenör eri her 
'. uşlardır • Milli likten memnun de - Halbuki mesele o kadar basit değil- tarafta birden işe başlamak sureti le 
t•l!er ve bu hareketi tenkit etmek için di. Yeni mukarrerat dolayısile klüp -
t ı harekete geçeceklerdir. Onların bu Qlllanacaklar. erin genç takımları bu yıl maç yapa-

1'\ } ~L mesaisi bize her şeyden evvel İşe fut. 
. ou yaman mülahazayla akşam üze- mıyor ar ve iAinci kümenin genç ta -

~ k l k h bolün islahile başlanmış olacağını an-
~ Yelyepenek o klüp merkezine git - ım annı geçti , atta (B) takımları 

tırn. İçtima saati pek yakın olduğu hal- bile ayni vaziyette bulunuyorlardı. !atmış oluyor. 
t~ ortada 0 klübün reisinden başka Bu, İstanbuldaki amatör futbolcu - Atletizmi, kronometre ve çelik öl-
, 1l'lısecikler yok. Karşı karşıya otur - lardan aşağı yukarı (800-1000) tane- çüye vuran ve nihayet en ma·kul bir 
~lık. Ezeli klüp dertlerini açtık. Sa - sinin bütü~ bir .mevsimi. uyuşuk ve spor olması itibarile de mantıkla ölçen 
asızlık, binasızlık , yardımsızhk ... Dö- maçsız geçırmesı demektı. General Ali Hikmet Ayerdem en bü. 

b~iiYor, dolCl.-ıqıyoruz, gene sahasızlık, Ben bir kaç akşam evvel o- yük vaadini atletizm için yaptı. 
1nasızlık, yardımsızlık. raya haksızlığa uğradıklarını zan- «Atletizm olmıyan yerde spor yok· 
Dernek mesele zannettiğim kadar nedenlerin her vatandaş gibi tur, atlet olmıyan sporcu olamaz» di-

~llğlak değil. Saha bulunsa, bina bu- kendi namlarına ve her me - yen başkan başarmağa mecbur oldu-
dll.tısa, biraz da yardım edilse bu için- deni insan gibi içinde bulunduğu ğu işlere nereden başlarsa başlasın bu 
,,e bulunduğum klübün derdi kalını ~ teşekkül namına haklı delillerle ya - 1 k l" ti t. · l 
~ mem e ette evve a a e ıznıın teme i-
ac.ak. pacakları keskin itirazları dinlemeg"' e J • d B ni atacak ve o teme üzerın e Türkiye-

t İraz sonra bir başka klübün mu - ve bunu efkarı umumiye karşısına sa· de sporu kökleştirmiş olacaktır. 
b~~hasl da geldi. Arkasından iki klü- dakatle çıkarmağa gitmiştim. 
tı~~ murahhası daha yetiştiler. Bende- Halbuki evhamlı ve ürkek idarei Spor Kurumunun mesai programı 
b 1~1 saymazsanız tamam on beş klü - maslahatçılıkla karşılaştım. kim ne derse desin herkesten fazla be-

e """" k b'l ( ı) k1·· y · ... F d" · t k d ni alakadar ediyor, kendi sporum bu 6G ... u a ı '± up. anı en aşagı er ı, cemıye arşısın a tamamen 
)' O futbolcuya karşı 160 kişi hazır. kabahatli bulmuyorum. Aldığı terbi ~ defa hakiki mevkiini bulacağı için her· 

arn dörtte biri ortada. ye, içinde yaşadığı hayat şartı bir ta _ kesten fazla bana heyecan veriyor! 

t Ceçen hafta haZllrlanmış pro1e ve kım şahsi menfaatlt!ri onun böyle ha- Ömer Besim 
~Çen haftanın çok ateşli hatipleri rcket etme5ini belki mazur gösterir. ··-·--..................... - ........................... .. 

eyddnda değil.. Fakat ben, yılda yüz binlerce lira tah- le tedavi etmekten vaz geçerek, mem· 
konuşuyoruz. sisatı olan spor teşekkülümüze men • leketteki sporcu ·gençliğin inkisafı 

t 
le kilatın büyiik kavgalardan son- sup genr Türk sporcularının böyle ga- k k k · a b :r için en esaslı, en ö ten in ılabı artık 

tına ulduğu son
1 
ça

1 
eye - ~illi lik ila - rip görüşlü adamların idaresinde hala yapmalı diyorum. 

tı - rnuarız o an ardan bır kısmı ko- nasıl bırakıldıklarına şaşıyorum. l d k' . 
lışuyor. Spor aTtık dünyanın 4er tarafında O akşam şunu alna .ı~ ·ı, ne mılli 
I3 · · d b } d " klu" b' l k 1 · l B lik ne de ona yapı an ıtıraz esas de • b·· sı ıçı r> u un uguınuz - ır meme et mese esı o muştur. u - ' . 

ti ll.tı r.e.'si tıph ferdi bir 'şten bahse - nun bizde de böyle kabul edildiği har- ~ild~:· i şin sa~ırsam:. t~.~amı, ve teme· 
er gıbi idarei kel"m eyliyor. canan yüz binlerce lira ile sabittir. lı vucude getıren cuz utanılan bozuk. 

fazla ileri gitmek doğru değilmiş, Şu halde apandisitli hastayı aspirin~ ~. Tahir 

- Sinemanın bugünkü içtimai ha -
yatımız üzerindeki tesirleıri.ni nasıl gö
rüyorsunuz? .. 

İçUmai hayat'ta sinema -
nm rolü muhtelif noktalardan ·, 
tetkik edil'ir. İrulanların tema - r 
şa ve eğlence ihtiyaçlarını tat -
min etmek gibi esaslı rolünıden baş
ka geniş halik kitlelerine hitap edebil~ l 
mesi ve hadiseleri canlandırması no)'ı 
tasından kolekltif terbiye itibarile e 
hemmiyeti çok büyüktür. Büyük tari
hi ve siyasi hadiselerin kitleler üz.e -
rindeki tesiri ölımez eserlerin sahnede Doktor Fehrettin Kerim 
canılandırıllnası içtimai hayatta sine - çocukları gördüm. Sert ve haşin filim· 
manın ehemmiyetini isbaıt eder. ler çocukların üzerinde fena tesirler' 

- Umumi ahlak. üzerinde sinema - yapıyor. ve onların mermahet ve şef
nın müsbet veya menfi tesirleri nedir? kat hislerini öklü:rüyor. 
- Umumi ah lak. üzerindeki tesiri pek _ Memlekette sırf çocuklara mah -

çoktur. Bilhassa sinemada yaşatılan sus sinemalar açılması, bunların prog .. 
muhtelif hayat tar:zıları ile kendi ha - ramı, bu hususta hUkfı:mete düşen va
yatıını mukayese etmenin tesiri çok :zıifıeler hakkında fikirleriniz? .. 
ehemmiyetlidir. BiThassa çocuklar ve _ Çocuklara mahsus fHimleriıı 
gençler üzerin<le tesiri pek farzladır. çoğalması bilhas.5a onlarda aile, vata
Şakavet, kaçakçı.l':ıık, cinayet, hırsızlık na muhabbet duygusunu besliyecek 
filimlerile, aşk hayatı, lüks hayat güzellik ve şefkat z.evkini okşıyacak fi. 
gençler üzerinde bilhassa telkin nokta- limler getirilmesi muvafık olur. Ço -
sın'dan ehemmiyeıtlidir. Telkin kuvve- cukların sinemaya gündüz gitmeleri 
tinin insanlar üzerindeki tesiri düşü- muvaf~ldIT. 
nülecek olursa bu hususta çok dikkat Çocuk uykusu hiç bir suretle ihlil 
edilmek lazım geldiğini anları2. Bil - edilmemelidir. Çocukta intizam, me • 
hassa çocuklar ve buluğ yaşındaki ço- tod, güzele, iyiye meclubiyet hisleri u
cuklar üzerinde bu gibi tesirler pek yandırıl'rn:ahd:ıır. 
şidıcietli<lir. - Sinemaya gece mi gitmeli, gün -

- Bilhassa genç kızlar ve kadınla - düz mü~ .. 
rımız üzerinde sinemanın t.e5irleri ne- _ Sinema için en münasip zaman ak
dir?.. şam saatidir. Gece sinemaları iş a -

- Bilhassa genç kızlar üzerindeki te- damlarının işine gelmez. Maamafih 
siri şayanı dikkattir. Hayaıl ve his kud- saat ı ı buçukta sinemaların kapanrna
reti fazla olan genç kızlardaki sinema- sile bu mesele halledildiği içi.n hafta
nın tesiri şayanı dikkattir. Romantizmi da bir defa bir ailenin gece sinemaya 
kamçılıyan filimler genç kı7Jann si - gitmesi çok uygun olurr. 
nirLerini yıpratıyOT, onların sinirleri - - Sıhhate zarar vermemek üzere, 
ni a·rttırıyor. filmler ne kadar sürmeli ? 

Genç kızlar ve kadınlar üzerindeki _ Bunlar her memlekette kabul edil
mühim bir tesiri de sahnelerde gördü- miştir. Seansların zamanlan ve filim
ğü lüks hayat ve ihtişamı yapmıyan lerin metreleri buna göre yapılll'. İki 
ve onu hayalinde canlandırarak mu - filmin birden gOOterillmesine güç ta · 
vaffak ol'madığı için ruhi buhranlarr hammül edilir. Memlekette milQi sine -
içerisinıde kıvranan aile huzur ve isti- :macılığın inıkişafı biznn için en sami
rahatini bozarak tal'aka kadar uzanan mi dilekti.r. Son zamanlarda tedris ve 
aile felaketleri vardır. . terbiye sahasında dahi filim çok esaslıı 

- Sinemanın gözler ve dimağ üze- ,rol oynuyor. 
rinde muzır tes'irl.eri var mıdır?.. Bilhassa halk rerbiyesi noktasından 
- Göz'ler ve dimağ üzerindeki tesiri- bütün Halkevforinde sinemalar kurul

ne gehnce gözlerin rüiyet derecesiıni ması ve riyazi, tabü filimler gösteril· 
düşünmeden ve iktisadi sebeplerle ön melidir. 

* sıralarda yer alan çocukların gözleri 
zamanla bozulınaktadır. Lüzumundan 
fazla slık srk sinemaya giden çocukla
rın uykuları bozuluyor bu yüzden di
mağ! sükfınet ve huzurları kaybolu -

Diğer sorgularıımza cevap veremi -
,yeceğim. YaLnız şu kadar söyliyeyim 
ki bos zaman bulabildiğim vakitlerde . 

yor. 
- Bazı ilimlerin genç dimağlarda 

hırsızlık, canilik gibi menfi hislerin. in
kişafına yardımı var mıdır? .. 
- Yukarıda da söylediğim üzere genç 

kafalarda cinai !ilimlerin rolü pek mü
himdir. Sinemalarda gördüğünü evin ... 
d~ mahallesinde tıaklilt eden genç 

il 

Bu lıarga sürüleri 
imha edilemez mi? 

Bir okuyucumuz diyor ki: 
«Ben bu yazı Suadiyede geçir -

dim, ve karga sürülerinin Scıdi Bey 
korularındaki ağaçlarda birer kolo
ni vücuda getirmiş olduklarını gör
dii.m. 

sinema zevk duyduğum eğlencelerden· 
dir. 

Opera ve buna mümasil san'at te -
şekkülleriınin memleketimizde bir an 
evvel in'ldşafını dilerim. O vakte ka • 
dar sinema memleketimizin bu çok mü
him ihtiyacına - bilhassa sesli filimden 
sonra - mümkün oliduğu kadar yarclım 
edebilir. 

ha edilebileceklerini düşünmek, de
nizi boşaltmak tasavvurunda bulun
mak kadar saçma bir fikirdir. 

Bu kolonilerden ihtimal, ihtinıal 
değil muhakkak Edirnekapı, Eyüp, 
Karacaahmet gibi bol ağaçlı yerler
de de vardır. 

Aklıma bir şey geldi; garbm fen 
adamları insanları topyekfın öldür
mek için türlü tı..irlü zehirli gaz ) a -
pıyorlarmış. Ne olur bizim kimya • 
gerlerımiz de şu menhus süru eri 
imha için bir gaz yapsalar .. B ledi
ye memurları da bu gazları 1, ı a • 
!arın tünedikleri muhitlerde tatb'k et 
seler.İhtimal bu kurnaz ha \ ar a 
galarını kanatlarının arac;ına sa da
mak suretile gaz n tesirinden kur · 
tulmanın da sırrına vakıftıı laı m
ma ... Ben kargaltlrdan o kadar ı -
kıldım ki, hatırıma ge1cn fikrı s ze 
yazmakta tereddüt etmedim.» 

Belediyemiz h:tediği gibi uğraş • 
sın, mlimkün değil, bu zararlı hay-

' 

\anlat elan kurtulamaz. l\Tübarek -
ler de o kadar çok, o kadar çok ki 
öyle birer, ik~er öldürülmekle im -



8 Sayfa 

i zmirden Röportajlar: 9 
• 
lzmirin geceleri 

.----------- .. * * -----------
l zmirde Babilin asma bahçeleri - boşanan fil ve 
kaçışan halk - korkunç lokanta - yüz seksen hin 

nüfuslu şehirde geceleri kaç kişi eğleniyor? 
Y•zan: K•dlrcan K•fh 

hmirden J,ir manzara 

Saait gece sekize geifiyl.)r. Karanlık dın filin bir gazete kadar büyük olan 
iyice çalmlÜ§. Şehrin sokakları şimdi- kul'ağma uzanarak oradaki bir deliğe 
den boşalıruş gibi... K örfez çoktan uy- ince bir zinciri geçirmeğe çalışıyordu. 
kuya daJlnış ve Yalıboyundaki ışık - Herkes saklandığı yerden çıkıyordu. 
lar, sularda akı'Sler yapıyor. Sanki şeb- İlel'lediğimiz zaman orada biri yav-
rin bu kısmı nurdan sütunlar üzerine ru olmak üzere iki fil daha gördük. As
oturtu'lmuş olan Babllin asma bahçe- lan1ar, kaplanlar, ayılar ve diğer vahşi 
]eridir. Yalmz şu farkla ki o bahçenin hayvanlaıım bulundukları kafesler va
d irekieri dimdik dururdu. fakat bu pura yüklenmiş. Fakat fiUeır vapura 
nurdan sütunlar başlarından tavana a- yanaştmhruş olan şatlara çıkmıyorlar. 
mlmış olan al!tın ylllan1ar kibi kıvra - Vapur bu yü7..den hareket saati çoktan 
nıyov'.lar; çünkü deniz iitriyor. Belli ki geçliği hal1de bir tür1ü yola ·çııkamıyor. 
her giin öğleden sonra Körfezin ağzın- Kaçan fJle sarışın ve kemikti bir ka
darı eserek İ1.mirde yaşamak imkfmıını dın ekmek veriyordu. Bir kilo ekmeği 
veren serin (İnba.t) rüzgarı henüz büs- olduğu gibi bir lokma yapıyor ve he -
bü'tün kesibnemiş. men ikinci ekmei,ri arıyan homurtile 

Kordonboyu yarı karanlık denecek kadıncağızın ellerine, yüzüne uzanı -
bir halde ... Tasarruf olsun diye koca- yordu. 
man direklerin ucwıa yimni beş mum- Gözümün önünde ve iki dakika için-
luk ampul takılan sokaklar varmış. de döı1. kilo ekmek yedi. 
Hele bir çok yerlerde havagazı yanı - Arkamızdan bir isi yanındakine şöy-
yor. le divorıdu· 

Önümüzde ve arkamızda tek tiik a- 1 _., Bel~iye r eisimiz iyi ki Mosko -
damlar görülüyor. Hele kadın hemP.n vaya gidip te bize ( Kültürpark) ı ge
hemen hiç yok. Halbuki buırası en ka- tirdi. Eğer LondTaya gidip te hayva -
laba1ık olması Iazım gelen yerdir ve nat bahçesini getirseydi halimiz nice 
m~e.ni şehirlerde caddelerin kalaba - 1 olurdu? Allah bilir ya ikinci gün h -
hgı, ınsanlann yaşama ?.amanları bu mirde kıtlık başlardı! .. 
saatlerdir. 

Gümrüğü geçmiştik. Birdenbire bi-
zim önümüzde gidenlerden biri: 

- Geliyor .. Geliyor, ikaç:.n!.. 

Diye bağırdJ. 
Kim gel'iyord u? 
Ayını çığTık daha ilerid&ı de duyul-

du. Sol tarafı deniz olan caddede ne 
kadar insan varsa darmadağın oluyor, 
sağdaki sokaklarn, açık duran kapıla
ra, otel ve Jdkanta1ara dalıyorlardı. 

Biz de onlar gibi yapmak için ha -
zırd1k. Hatta içimizden biri çoktan bir 
bakkal dükkfuuna kaçmıştı. 

Otuz, kırk adun kadar ilerimizde iki 
metre en ve üç metre boyunda koca -
man bir karaTtı- göründü. Sanki büyük 
bir kaya parçası bir dağ<lan kopmuş, 

canlamnış, bütün hızile üstümüze yu -
varlanıyordu. Hem de bu kayanın ön 
tarafında ateş gibi iki küçük göz de par
Jıyordu. 

- Zincirlerini koparmı~ ... Kaçın! .. 
Arkadaşlafldan biri kolumdan çekti 

ve kenara fırladı: 

- Fil ... Baksana !H1ertlen biri boşan
mış! .. 

Vaktile Anibal, Timürlenk, Ekber 
Şah gibi hükümdarların büyük ordu -
larının en önünde filler buhmur ve 
düşman saflarını çiğniyerek darmada
ğın ederlermiş. Bazı suçlular f1I1ere 
çiğnetUrilmek suretiie öldürülürler -
miş. Yirıninci ası.r'da cılız bil- parmağın 
çeh."tiği bir tetik bunlara fındık j~i bü-
yüklı.iği.inde bir bakır veya nikel par
çası atarak yere seriyor. Fakat bizde 
bunlar yok. Öyle ise hemen kaçaca -
ğ}Z ••• 

Şimdi koca Kordonda hiç kimse kal
mamıştı. Yalnız pek ileride ve sırk a
rabalarının bu1Urııdukları yerde epey
ce büyük bir kalabalığın bu heyecanlı 
sahneyi seyrettikleri görülüyordu. 

Küçük yapılı zayıf bir kaç ndam fi
in arkasından koşuyorlardı. Dün) anın 
en kun etli mahluku olan bu hayvan 
biraz sonra bu cılız admnların ortasın
da ve ayaklanna yeniden zincir vurul
muş olduğu halde döni.iyordu. Bir ka-

Bir lokantanın önündeydik. İçimiz
den biri: 

- Haydi, şuraya girelim. Gördük ar
tık göreceğimizi... 

Dedi. 
Başka. biri cevap verdi: 
- Ben oraya giremem. 
- Niçin? Çok iyi bir yer ... 

güzel, her şeyi güzel... 

Servisi 

- Biliyorum, fakat giremem. Çi.inkü 
evde dayak yerim. 

- Neden? İzin alınadm. mı? 
- AlliJllll amma buraya değil ... 
Kulağımıza eğildi: 

- Bu lokantanın üst salonundaki 
garsonlar kadınmış. Kanın bunu duy
muş. Tembih etti. Nereden de duyar -
Inr? Benim bile haberim yoktu. Ondan 
öğrendim. 

Altı arkadaşın da hiç biri bunu o za
mana kadar bilmiyorlarmış. 

- Allah razı olsun senin bayandan .. 
Haydi inadına biz de buraya girelim. 

Kılıbık arkadaş yalvarıp yakardı. 
Biz de onun haline acıdık. Biraz ö -

tedeki başka bir lokantaya girdik. 
Aşağı yukarı bütün masalar dolu ... 

Hepsi de !kerli ferli adamlar ... 
- İzmirde kazanç olmadığını söy 

liyerrJere inanacağım gelmiyor. Bak -
sana şu hale! .. 

- Zaten kaç lokanta var kı. .. En çok 
işliyen burasıdır. Say.san ancak kırk ki 
şi vardır. Diğerlerinde masaların yarı

dan çoğu boştur. Hele bir çokları si -
nek avlar. Yüz seksen bin niUuslu bir 
şehirden ancak yüz seksen kişi ak -
şamdan sonra biraz eğlenebıliyorsa 
bundan ne anlarsın? .. 

...._ İzmirin bir iş ve ticaret şehri ol
duğunu, buradaki im:anların temiz ve 
muntazam bir hayat sürdüklerini, 
ze\ klerini yalııız kendi yuvalarında a
radıklarım anlarıan. 

Bir arkadaş: 

- Hay Allah razı olsun, ne de gü -
zel söyledin. dedi. Doğrusu İzmirden 
hiç bir şikayetim yok. Kesin su bahsi 
de başka şeyler konuşun artık .. 

K adircan Kaflı 

- Affedersiniz Marlen Ditrihin 
burada olduğunu söylemişlerdi. 
- Marlen Ditrihin ben olmadı 
ğımı neremden anladınız? 

Gıdıklanmak tabiati olan kadının 
hülyasına dokunmuştu. 

---··-·····-········· .. ································' 
Bolaylıll 

Kadın perdeyi çekti: kopardı; ko -
cası gördü: 

- Perdeyi ne yapacaksın? 
- Sabahlığım eskidi, yenı bir sa -

bahlı:k dikeceğim! 

• Gtlçltlkle 
Ucuz yemek veren lokantada, lo -

kan1a sahibi müşteri.ye sordu: 
- Bifteği nasıl bu1d'unuz? 
- Güçlüklle, bir patates diliıniın.in 

altına girmL~; bir türlü göremiyo -
rum. 

- Diyojen de kibarlaşmış, bak -

sana aparhmanma bir de banyo 
dairesi ilave etmiş. 

GÜZEL 
Yalvarırım sana bak; 
Beni aldatma güzel .• 
Düıünmeden hoppadak 
Batından atma güzel .. 

Seviyor sanıyorum, 

Aıkına kanıyorum ; 

Y anmııım yanıyorum; 

Art1k uzatma güzel .. 

Yaptıkların az diye, 
İfe yaramaz diye ; 
Delol utanmaz d:ye, 
Darılma, çatma güzel.. * * 

- Her gün camları siliyor, mak
sadı bize ken dini göstermek.. 
- Bize mi"! zannetmem, daha zi-

.._ ___ ,.,_ ________ __ ,.,;Y~a~d~e~.;,k~om~~uııun oğluna .. 

- Biz memurlarımızdan zeki o -
lanlara yüz lira maaş veririz. Zeki 
olmıyanJara da elli lira? 
- Bana ne kadar vereceksiniz? 
- Yirmi beş lira! 

- Yangından kaçarken çok so -
ğukkanlı davrandık deği l mi? 

····························································• 
Reniz 

Karakolda polis sordu: 
- Yaşınız? 

- Seksen altı .. 
- Evli misiniz? 
- Heni.ız hayır! 

• Zannetmem 
- Yazın Suadiycde bir evde otur 1 

muştuk. Ev sahibimiz şimdi üç günde 
bir bize mektup gönderiyor. 

- Kibar adammış .. 
- Zannetmem. MeKt.upTarmda hep 

vermediğimiz kiradan bahsediyor 
-=-==-=,.,,,..=-=-=,,...,.== ...... ====-= ...... -=======~===-~ 

1 Güzel Fıkralar 
Sigorta babsl 

Yeni hizmetçi sordu: 
- Bu ev yangına karşı sigortalı mı-

dır? 

- Evet. 
- E.~yalar? 

- Onlar da sıı~ortaJıdır. Sen bun -
Jarı niye soruyorsun'! 

- İş görürken ona gfüc hareket e -
deceğim de ... 

1'-. 

Geri gelince 
- Karın seni bırakıp kaçtı ha? .. 
- Evet. 
- Bunun için mi miiteessirs.in? 
- Hayır, geri geldiği için. 

- Çağırdığım zaman eJindc ne iş 

varsa bırak ta gel demiyor muyum? 

- Ben de öyle yaptıın bayan! -YAZISIZ HiKAYE 

İtfaiyenin merdiveni kalbi yanan
ların da işJcrine yaramıştı. 

Ev sahibi bayan misafirlerinden ö
zür diledi: 

- Affedersiniz biraz çekingendir 
de, safa geldiniz diyemedi. 

1(.. 

Bllm orıar 
Genç erkeks, genç kıza söyledi: 
- Kalbimin sesine dudaklarım ter

cüman olam1vor1ar 
~ .. 

Genç krz güldü: 
- Demek dudaklarınız beş on ]i -

san bilmiyorlar. 
- Havalar gene bozuk gidiyuı· .. 
- Evet, hiç yağmur yağdığı yok-



ispanya hailesini perde 
arkasında idare eden 

Yahudi milyoner 
.,... _________ .. . .. ----------. 

Juan March ümmi olmakla beraber Prima de Ri
veragı parmatında oynatmış, dehşetli servet 
temin etmişti. Şimdi de F rankoga dünyalar 
kadar para veriyor ve asilerin muvaf fakı yet/e-

rinde en büyük amil oluyormuş. 

SON POSTA 
== 

On milyon liralık 
elmas bir ar ada 

mükemmel bir mü• 
cevher at borsası 

vardır. Bu borsa 
yirmi beşinci yıldö
nümü münasebetile 
büyük bir meşher 
açmıştır. Bu meş
herde en pahalı en 
güzel taşları halka 
teşhir etmektedir. 
Bir İngiliz gazetecisi de bu sergiyi ıez- rılamıyorlarmıf. 
miş ve gazetesine fU yazıyı yazmıthr: Bu sergi Felemenge her ne kadar 

«Böyle bir se1"1Jiye gidip te göz~ dünyanın dört tarafından seyyah cel
nüne serilmiş ~lara bakarak betmekte ise de emniyet tertibatında 
insanın başının dönmemesine imk&n çalıf8D polislerin çoğunun yorgunluğa 
yoktur. Bu sergide dünyanın en m. dayanamıyarak istifa etmeğe kalktık· 
ruf 146 mücevherat mağazuımn mal· lan da bir hakikattır. 
ları teşhir edilmektedir. Her mücev- Polialer hükumete verdikleri bır ıs
her kırılmaz camekanların arkMında tidada aç, susuz, uykusuz, ve daimi 
tutulmakta ve büyük bir emniyet kor• bir şüphe ve tereddüt içinde yasadık
donun un muhafazasına tevdi ec:lilmif larını söylemişler ve dertlerine bir ça

bulunmaktadır. re aramışlardır. Serıinin hemen h r 
Sergide tqhir edilen servetin mec- yerinde - mücevherlere e~ sürmek 

mu kıymeti bir buçuli milyon lngiliz yasaktır - denildiği halde ziyaretçi
lirası kadar tahmin edilmektedir. lerin ekseriyetini teşkil eden kadınlar 

Janker, Köhinor isimlerini tafıyan bu yasağa çok müfkülitla inkiyat e
ve dünyanın en büyük ve en maruf diyorlarmı,. Gözlerinin önünde duran 
ta~k.n arasında olan kıymetli müccv- yüzüklere, broşlara, pantant ıflere, 
herlerin taklitleri de mevcuttur. Ve o hayretle bakan kadınların içindt- : 
taklitlerin kıymeti diahi on Wnlerc:e li- - Y arahbi biz bunlara niçın naıl 
ra ettiğinden mücevherlerin uıllan da olamıyoruz diye ajlıyanlar da gorül
sahteleri de yan yana te,hir edilmekte- müttlır. 

dir. Bundan hatka, ayaklarına kara su 
Dünyanın en büyük ve en eski mü- lar inen erkeklerin, kanlarını, kolla

cevherat mağazası olan Amsterdamlı rmdan çeke çeke dışarı ÇJkardıkları d 
Asser herkesin nazarı dikkatini celbe- ekseriyetle vaki olmaktadır. 
ıden t 3:i kradık ~kalide kıymetli Bu serginin mürettepleri 
gök maisi bir yakut teşhir etmİftİr. ettikleri vechile halkll). mücevherat 

Kujmer Kronzer ticarethaneainin ait olan alakasını tahrike muvaffak ol 
teşhir ettiği istavrozun üzerine takıl- muflardır. Filhakika bütün kuyumcu• 
mış bir elmasın kıymeti 300,000 lngi- lar, mücevherlere artık eskisi g bı hal-
liz lirası olarak tahmin ed.ilmiftir. kın rağbet göstermediğini söyleme 'de 

Kudviı ismindeki bir adamın tetbir dirler. Sergi açıldığı taribtenherı H 
ettiği, sarı, kara, mai ve gül renkli tat- landada kıymetli tatların satışı artmı 
lardan mürekkep bir lr.ollckıiyonda laf- tır. 
ların kıymeti 3000 İngiliz liruı olarak Mücevherat krallan artık eskı 
tesbit edilmiştir. manlarm avdet etmesi icap ettigı 

Felemenk ticarethanelerinden biri• her gün gazetelere yazdırmakta v 
sinin ccElmaa borsasm iamile tefhiı et- mücevher kullananlan t~ik etmekt 
tiği 1786 taşla işlenmit bir çiçek buke- imişler. 
ti mücevhercilik san' alinin bir pltese- 'Bu aerginin yüzünden şimdiye ka 
ri olarak telakki cdilmittir. Bu mUcev- dar tek bir bofanma vak"ası. olmu 
her on metre uzaktan tıpkı bir demet tur. Bir kadın istediği bir mücevhe 
çiçeğe benzemekte imİf ve bdmlar kOC881 almadığı için kavga etm 
bu mücevherin önünden saatlerce ay• kendisinden aynlmıfbr. 



Baş ağnsı, Diş ağnsı 
Nevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
Bilhassa bunlara karş1 müessirdir. 

iş başmd~. s~yaha't '. evde he~ ZA"'' n yanınızda bi .. Jra~e 

Buıunaurmayı unut:ıu Y•n•~ ı 
Kalbi bozmaz. Mideyi ve böbrekleri yor maL 

T.M. K 
B''y''K \ u u 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Biri kaybedersen paran heba olma. 
mıttır. Hem yüzlerce vatandqımızı zengin elmİf hem de yurdunun 
göklerine bir kaç filo katmı' olunun. Bu yüzlerce zenginden birinin de 
aenin olmıye.cağını kim iddia edebilir. 

1 
~~~~~~~~~~~~~~~--~--

Emllk ve Eytam Banka ı ilanları 

Taksitle satılık 
Apartıman 

1 

Esas No.si ' Mevkii ve nev'i Depozito : Lira 

C 16 Beyoğlu'nda Firuz ağada Sormagir Mahalle• 1900 
1>İnde Değirmen Çıkmazı Sokağında eski 3 ye-
ni 21,33 Soğancı Oğlu Sokağında eski 14 ye· 
ni 12, 14 No.b bir bodrum kab ve dört daire-
yi muhte\-i Aparbman (şimdi Cihangir Cacl • 
desi No. 31) 

TafsilAtı yukarda yazılı Apartıman bedelinin birinci tabiti pefİn ve ge
ri kalan üç taksidi l'f0 9! faize tabi olmak üzere üç senede ve üç müsavi 
kısımda ve şu suretle t mamı dört müsavi tal, İtle ödenmek f8.rl.ile açık ar-
tırmaya konulmuştur. İhale 6 Teşrinisani 1936 tarihine miisadif Cuma gü
nü saat 1 O da Şubemizde yapılacaktır. İsteklilerin tayin olunan gün ve sa-

'tte Şubemize gelmeleri., (419) 

1 BADYO 

BugUnkü Program 
Sl Birincite§rin 1936 

İSTANBUL 
Öğle Nep"iyata: 

1 

12,SO: PlAkla Türk musilds1, 12,50: Ha

vad.Ls, 13,05: Plakla hafJf müzik, 13,25: Muh
teill plfi.k neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 

18.SO: Çay s:ınt, dans musiklsl. 19: Amba
sadorden nakil, varyete müziğl 20: Türk mu
siltl saz heyetJ. 20.30: Munir .Nurettin ve ar
kadaşları tarafından Türk musik.lsi ve halk 

§arkılan 21: Plakla sololar. 21.30: Orkestra. 

22.30: Ajans ve borsa havadlslerl 
Bm.GRAD 

19.15: Radyo jurnal 19.30: Günün haber

leri. 20: Konferans. 21: Türkce. Arnavutca, 
Rumca, Macarco. haberler. 22: Musahabe. 

22.45: İktısadl haberler. 23.15: Dans musl -
kisi. 

Yarınki Prorram 
1 İkinciteşrin 936 

İSTANBUL 

Öfle Neşriyatı: 

12.30: Pl~kla Türk nıuS:k1sl, 12,50: Hava
dis, 13,05: Plakla hafif müzik, 13,25: Muhte

lif plfi.k neırlyatı. 
Akşam Neşriyatı: 

18.~0: Tepebaşı Gardcn salonundan nakil. 

20: Belma ve arkadaşlan tarafından Türk 

musikisi ve halk şarkıları. 20.30: Cemal Ka
mu ve arkadaşları tarafından Türk musikl
sl ve halk şarkıları. 21: Pldkla ~ololo.r. 21.30 · 

Orkestra. 22.30: Ajans havadisleri. 

,-------------~ BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Uret '700,000,000 

İhtiyat akçesl Llret US,769,054,50 
Merkezi İdare: MİLANO 

İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
ingutere, İsviçre, Avusturya, Maca

ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul

gnrlstan, Mısır, Amerika Cemahlrl 

Müttehidesl, Brezilya, Şili. Uruguay, 

ArjanUn, Peru, Ekvatör ve 
Kolumbiyada 

ı--ı:ı·n-hı-.sa-r-1-ar------------------~ı ~ U. Müdürlüğünden: -3 Adet yün bayrak 150 X 225 
5 Adet yün bayrak 100 X 150 
6 Adet yün bayrak 85 X 130 

30 Adet yün bayrak 70 X l 05 
95 Adet yün bayrak 50 X 75 

1 - 28/ X/936 günü pazarlıkla alınacağı ilan edilmiş olan yukarıda 
eb'ad ve miktarı gösterilen 139 adet bayrağın pazarlığı 2/11/936 tari
hine ra&tlıyan pazartesi günü saat 14 de tehir edilm~tir. 

il - İsteklilerin f8J'bıamesini görmek üzere bergün, pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabatasta 
Levazım ve Mübayaat ,ubesindelri Alım Komisyonuna müracaatları İa.. 
zımdır. ( 2234) 

* * 1000 Kilo 40 hk çivi 

1500 (( 45 (( (( 

3300 (( 50 ({ (( 

2600 (( 60 (( (( 

4600 (( 70 {( (( 

1. - Yukarıda miktan ve eb'adı yazılı 13000 Kilo çivi nümune ve prt
nameıi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

II. - Pazarlık t1 /11 1936 Tarihine rastlıyan Çarpmba günü saat 15 
de Kabatasta Levazım ve Mübayaat Şube.indeki alım komisyonunda yapı-, 
lacaktır. 

IU. - Şartnameler parasız olarak her gün ıözü geçen tubeden alıııabi • 
lir. • 

iV. - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gil • 
venme paralariyle birlikte ismi geçen Komisyona gelmeleri lizım • 
dır. (2509) 

• • 3300 Kilo üstüpü saat 13 de 

500 » arap sabunu 

2000 » ıoda 

)) 14 )) 
)) 15 )) 

5000 » mühür kur§unu » 16 )) 

l - YUkanda cins ve miktarı yazılı (4) kalem malzeme nümune 

ve tartnameai mucibince pazarlık la satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 4/ rl/1936 tarihi ne rasthyan Çar§8.mba günü yuka

rıda bizalannda gösterilen saatler de Kabatajta Levazım ve Mübayaat 
tubesindeki alım komisyonunda yapılacakhr. 

111 - isteklilerin nümune ve §a rtnamelerini &'Örmek üzere her a-ü.n 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte o/c 7,5 güvenme paraıile 

birlikte ismi geçen komisyona gel melcri lazımdır. (2274) 

A filyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE l\IERKF.Zİ 
Galata Voyvoda caddesi Karnköy 

Palas <Telef. 44841 /213/4/5) 

ı~ ~Beklediğiniz 

TAM ATLAS Şehir dahilindeki acenteler : 

İstanbuldn : Alalemclyan hanında 
Tele!. 22900 /3/11!12115 Bcyoğ -

lunda: İstiklO.l caddest Telef. 41046 
çıktı. 

tzMiRnE şunE 125 kuruşa her yerde veriliyor. 
~rm•--mo:ı-----·" ı "~ ikbal Kitabevi • lstanbul ~ 

o 
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SON POSTA. 

İyi kalbli çocuk 
Sabahleyin hava bulutlu idi, öğle ~ 

Cenı sonra düzelmişti. Küçük Necmı 
bu güzel havadan 

istifade etmek is- Sahne: Ufak bir sütçü dükkanı, süt ı Perde kapanır. ı Sonra anıncm de biraz hasta, süte ih -
tedi. Kıra çıktı. güğümleri, süt şişeleri görünür. Süt- * tiyacı var. 

~"*_.' Her ihtimale kar- çü kadln dükkanda yalnızdır.) (İkinci tablo: - Bana ne başka yerden bulun! 
şı peleırinini al - Sütçü kadın _ ~~eriler .. gene a - (Sütçü kadın dü.kıkanda yalruzdır) Üçüncü tablo: 
mayı unuıtma - zaldı. Bu kış mevsı.mı de böyJ.e. Et . - Sütçü kadın - Oh gel keyfim gel. (Sütçü kadın dükkanda yalnızdır) 
mıştı. O k1rda raftaki köşk'lerde kala kala bir kaç aı- Hele bu savfiye mevsimi dedikleri Sütçü k.adıın - Gene kış geldi. Zen-

wcı.__-.1:1.:::L-.-'-----' iken hava tekrar le !kaldı. onlar da parası çok olıruyan- mevsim yok~ mu .. Buından iyisi can sağ- gin müşteriller gittiler .. Bu sefer i!ki yüz 
bulandı. Yağmur yağmıya başladı. Ar- lığı. EtTaftaki köşkı1er hıncahınç. dolu. elli gramlık müşteriler de yok oldu -
kasma pelerinini giydi, ve hlillı adım - la~cydi 0 yaz mevsimi, csütçü. ve~ bir Sanki bütün şehir buraya gelmiş.. lar .. Halim kötü .. Hah Erdem uzaktan 
Larla evine dönmek için yola koyuldu. kilo•, «sütçü ver üç kilo•. Şımdı de Sah.ahtan aqama kadar dükkana geçiyor; şunu bir çağırsam.. Bayan Er-

Yol üstünde bir ihıtiyara rastladı. aksine. cSüıçü ver iıki yüz elli .. gram•, başka baŞka insanlar geliyorlar. dem, Bayan Erdem, biraz teşrif eder 
İhityarın arkasında yağmurdan ken - ivi amma iki yüz elli gram sut sat - Süt değil ya, kuyu suyu olsa gene misiniz? 

k makla ic: biter mi? . süt niyetine alıp gidecekler. Ne de tu- Erdem - Geleyim. 
dini koruyaca • b .. • • " h f · '-= h. b" S"tç~ k d ~ (DükfltaTlm kapısı açılır, on üç y~ş- a ınsanlar canım, sanıU ıç ır şey u: u a ın -
bir teYi yoktu. _ • ~ · ·· ı "t G" .. 1d Necmi ihtiyarın ~ :7: kırında kadar görünen biır kırı çocugu yeyip içmiyorlar gibi süt, su , su .. orurunez o · u -

ı i~rı· g·ırer·. Eh bana rıe, varsın sü~e kann do - nuz bayan, bi1ir-~·aımıa gitti: ı. ""S- d 
Su"tçu" kadın _Buyurun Bayan Er- yursunJ.ar. Onların karınları, benim e siniz ki ben gerek 

- Baba, dedi, k" ile 
dem. Ben de sizi bek- çekmecem doluyor. Bu yazın ar sizi, gerek anneni ):>eleribıimi sana • b k · · f k 
liyordum. Bilfrıassa si- ir aç tnek daha alırsam işım ış ır. zi ço severim. 

'Verey:~ ıslana _ zin için en halisinden (Di.ikkanın kapısı açıl'ır, Er'dem içeri Erdem - Bel-
w yarım kilo süt ayırmış girer. Sütçü :kadın orah olmaz.) li. 

ca'ksıın çocuguın. Erdem - Bayan sütçü. Sütçü kadın -
- Benim için zarar yok. Ben gen - tun. s··ıç·· k d bir · A k .. "' 

Erdem - Fakat ben u u a ın - Ne var, ,ey mı rtı sut filan la.-cim. Fakat siz ihtiıyarsınız. Siz ısla - ·...ı.· 
varıın kilo süt isteme- ı~~ıyorsunuz? zım olmuyor mu? rıırsanı21 ha~alanmak ihtimali sizin J rd · ~: · 
miştim ki.. Her günkü E em - Iki yüz elli gram ::ıut rıca Erdem - Olu-1'-in rvık fazladır. d ~ .... · 

~ r gibi gene iki yüz elli e eceMıan. yor, fakıat biz bizi 
Necmi pelerinini zorla ihtiyara giy- su··tçu" k d s··ı·· uz" ....,,J,. başka ·· gram alacaktım. a ın - u um JVD., sütsuz bırakan dirdi. Bili" zaman beraber yürüdüler. · b" gti 

Sütçü kadın - Iki ır n. sütçülerden kurtulmak için bir inek al-
Artık yağmur dinımiş, hava yeniden a- yüz elli gram mı, de- Erdem - Çok rica ederim bayan, dık. Sütçüler, varsın sütlerini iki üç ki-

Sayfa 11 

Balinamn eti 
Denizlerin en büyük hayvanı olan 

ba 1iınanın etini 
şimal memleket - -
lerinde bizim ko
yun, sığır yediği
miz gibi yerler. 
Hatta oralarda 
iyi yemek yap -
masını bile:nıler 

balina etilnden yüz nevi yemek yapar
larmış. 

Uyku uyumıyan mihrace 
Zengin bir Hind mihracesinin uyku 

uyuyamadı 

ğından şikayet 

ettiğini ve ken • 
disini uyutabile -
cek adama bizim 
paramız!la yüz 
bin lira vadetti -

~iz;;~~~~~ ğini belki gaze -
. telerde görmüş-

sün üzdür. 
B"ir çok kimseler yüz bin lirayı a .. 

labil.mek için bir çok ilaçlar tarif et .. 
mişlerclir. Bunlann içinde yalnız ken
disine gönderilen bir makine işe yara
mış-tir. Elektrikle işliyen bu rıakine 
mihraceyi uyutabiliniştir. 

Ç'l1mıştı. diniz, hiç böylesi olur hem fazla bir şey değil ki tkıi yüz elli lo süt alan müşterilerine ayırsınJ.ar. İne 
İhtiyar peierini Necmiye verdi. Ay- mu?.. Yarım kilo süt gramcık. ğimiz bize istediğimiz sütü her zaman Dünyayi bir teraziye 

rılınıken de Necmiye: size azdır bile.. Hem Sütçü kadm - Sütümüz yok, de : verir. mak imkanı ol _ 

Dünyanın agırhğı 
koyup tart • 

_ İyi kalbli çocuk şapkanm ~en~ ~ bunu Sihhatiniz için dim. - Sütçü kadın - Peki madem ki inek saydı kaç kHo ge-
rında toplanan yağmur tanelen ıyı söylüyorum. Süt kuv- Erdem - Ben görüyorum, bakın bü- aLchnız, d1yeceğim yok. Şimdi ineği - lirdi bilir misi -
r------=-- k a 1bıi1 iği - vettir. Süt içmezseniz tün süt güğümlerini.z dblu. nizin sütünü afiyetle içersiniz. Yazın niz? Bunu hesap-

~ nin mükafatı ol - kuvvetten düşersiniz ... İmkaru yok, im- Sütçü kadın - Siz amma da tuhaf size fa2i'l.a gelirse bir kl.5lllını bana ve- lamışlardtr. Dün-
sun. ~anı yok, iki yüz efili gram olmaz. Mu- kıısınız. Bana inanmıyorsunuz da süt rin ben fazla süt isltiyen müşterileri - yanın ağırlığı altı 

Dedi, Necmi e- :hakkak yarını kiloyu almalısınız. güğümün~ inanıyorsunuz. me satarım olmaz mı? Hem sizin de bin beş yüz dok-
vine döndüğü za- Erdem - Öyle amma, annem belki Erdem - Rica ~rim, bu llflan bundan karınız olur. san iki sekstril -

_ man şapkasını çı- istemez .. Çünkü. o, benim bugün de her bırakın da bana .istediğim sütü veri - Erdem - İneğin sütü hakikaten bi- yon tondur. 
kardıı. Şapkanın günkü gibi iki yüz elli gram almamı niz. ze fazladır .. Fakat bu fazla sütü, müş-

-==-ıııı:::::;,._.;... __ _, kenarında topla- söy1'cdi. - Süt yok, hem olsa bile onlaT müş terilerim dediğiniz kimselere satına Kutup ayısmın barsaklar1 
han yağmur tanelerine baktı. Her yağ- Sütçü kadın - Anneniz sevinir.. terilerim için ayırılnıış. Yanımızdaki ruz için size veremeyiz. Bir kutup ayısının barsakları.ı kao 
in.ur tanesi birr' inci o1lmuştu. Şapkanın Karşı1ıkPı bol bol içersiniz.. İşte ben köŞke gelenler, biraz ötede oturanfar. Sütçü kac:lın - Dökecek mJSiniz? metre gelir, bunu 
kenarı inci ile dolu id1. varım ki1o sütü kabıruza boşaltıyo - Şimdi hepsini sayacak değiliim ya, bir Erdem - Niye ookelim, yazık ~ biliyor musu a 

~um. Oh 11e a:ı.a hem hfilis Güt; biz her çok müşterilerim var .. Hepsi rutlerinıi değil mi? 'l. -~." ~ ~ nuz? Hayır, de .. * zamanki müşterilerimizi düşünürüz. isterler. Sübçü. kadın - DOkmiyeceksiııiz. JJF7,__~ ğil mi? Hiç me • 
Bu bir masaldır. Yağmur suyu inci Erdem - Teşekkür ederinı. - ~n m~ş~er.ini~ değ? miyim? Fakat ne iş.inize yarıyacak? rak etmediniz mi? Gene hayı:r 

olmaz. Fakat iınsan, yaptığı iyiliğin Sütçü kadın - Vazifem.iz .. Daha is - - M~şter: .. Ikı ~z e~li gram.cık süt Erdem - İki yüz elli gram süt iste- değil mi? Öyleyse söyliyeyim; öğre -
daima mükafatını görür. terseniz gene ge1iın, :istediğiniz kadar alan 1!.l~terı de ~~~.~ı sa~r mı? dikleri için dükkanınız.dan kovduğu- niniz. Kutup ayısının barsakları ait .. * * vereyim - O;.lıe amm; .. ~;un kış sut aldık. nuz insanlara dağıtacağız. * * mış metre uzunluktadır . •.•..•............•.................... ~..................................... . ........................................................................ ....... 

Hokkabaz bir canfı insanı tes- Hokkabaz testereyi aIXh, adamı - Eyvah, eyvah, kesil<l'i.. - KatH polise haber vermeli Kesilıen adam - Durun yahu keD- ı 
tere ile kesip iki parça yapacak. kesiyor. dimi göstereyim kesiliniş değilim! : .................................................. , ............................................................................................... ~ ..............•• 
Geçen bilmecemizde kazananlar ov u N Yeni Bilmecemiz 

~i.r çift iskarpin kazanan talihli oku
yucumuz İstanbul Kız Mu::ılllim 

mektebinden Malike 

BİR FUTBOL TOPU 

İstanbul Gazi Osman Paşa orta mek
tep 784 Muzaffer. 

BİR FUTBOL TOPU BÜYÜKLÜ • 
GÜNDE LASTİK TOP 

Beyoğlu on beşinci mektep b.irinci sı
m.f. Sabiha Coşkun. 

ALBOM 

İstanbul 2 nci mektep 2/C den 174 
Fahri, Eskişehir Ülkü melktebi karşı -
sında No. 7 de Süveyda, İstanbul Kum
kapı orta mektep 2/ 5 den 601 Maz -
har, KOll'lıya Gazi ilk mektebi 316 İlhan 
Gönenç, İstanbul erlrek l!isesi 5 / A dan 
.,•5 Ekrem Oliguner, Kabat~ mekte
bi 2/A dan 369 Affan, Bursa Emirba
hari ilk mektebi 19 7 Fevzi Akgören, 
Ada pazarı ort.a mahaJlle 12 de Şiın -
§ek. 

(Arkası var) 

Oynayalım çocuklar, 

Oynamak kuvvet verir, 
Bildiğim oyunlar var, 

Top, bilya ve birdirbir. 

Topu elle ayakla1 

Oynıyalı.m atarak, 

Ben atayım •cm ıakla, 
Geliyor balı, bak, balı, bak! 

Tam on tane bil yam oar, 
Mavi, kırmızı, yefil. 

Haydi ıelin çocuklar, 
Oynamak güç İf değil. 

M. M. 

Ressam gene resmi ekSi.k yapmış, bu 
adam bir i~ adamıdır, iş başında çalı -
şıyor .. Amma ne yapıyor? İşte bunu bi
leceksiniz.. Resmi kesin, al'tına neci 
ollduğunu, ne yaptığım yazın ve bize 
gönderiln. Bilenlerden birinciye bir İş 
Bankası kumbarası vereceğiz. Kaza -
nan hem bilmecede kazanmış, kumba
rayı almış, hem de kumbaraya para 
toplayıp ilerisi için kendine bir ka -
zanç temin etmiş olur. Bundan başka 
yüz k4iye ayın ayrı güzel hediyeler 
vereceğiz. 

Bilmeceye cevap verme müddeti on 
beş gün.dür. Cevabınız o.n beş gün için
de matbaamıza gelhıiş olmalıdı·r. Bil
mece gönderdiğiniz zarfın üzerine bil
mecenin hangi tıarih!li gazetede çıktı
ğını yazmanız muhakkak Jazımdır. Bu
nu bi.r çok küçük okuyucularımız ih -

mal ettikleri için bir kere daha ya11 • 
yoruz. 

Bir İş Bankası kumbarası vt>riyonıs 



12 Sayfa 

Kanlı bir at Yarışı r Her gün 
(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 

toslu Velonun atına oğlu Yusuf bin
miş ve dört at tayin edilen noktadan 
yarışa başlamışlardır. 

Tam yarı yola geldikleri zaman 
Hırba köyünden Ali isminde biri yo· 
lun ortasına fırlamış, yanında bulunan 
hayvana atlamış ve en önde gidip ya
rışı kazanmak üzere bulunan Hartos
lu Velonun oğlu Yusufla yarışmaya 
başlamış. Bittabi yarı yoldan ve zinde 
hayvanla yarışa başladığı ıçın yarışı 

onun kazanması akla en yakın gelen 
ihtımal halindedir. 

Fakat iş öyle olmamış, Hırbalı A
linin yarışa yarı yoldan iştirakine rağ
men Hartosa ilk varan gene Velonun 
oğlu Yusuf olmuştur. Yarışı Yusuf 
kazanmış, dört öküzü de onun alması 
laı.ı mgelm iştir. 

Ancak herkes Yusufu yarışı kazan
dığından dolayı tebrik edip dururken 
Yusuf Hırbalı Ali ile münakaşaya baş· 
lamış, ne hakla yolun ortasından ya
rışa karıştığını sormuştur. Bu müna· 
kaşa kavgaya müncer olmuş ve neti
cede yarışı kazanan Yusuf hançerini 
çekmiş, evvela Cezo oğlu Zevalı vu
rup öldürmüş, sonra da Aliyi yarala
mıştır. Yusuf tutulmuş, adliyeye tes· 
lim edilmiştir. ......................................................... _.. 
Bir Arap prensesi bizim 
ilk kadın gazetecimiz imiş! 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
hrınız, fikirleriniz, sabah kahvaltıları
nız kadar muayyen ve ölçülüdür. Ben 
Türkiyede ilk kadın gazeteciyim. Bu
nunla beraber Türk değilim. Benim ka
mında yüzde yüz Araplık vardır. Bir 
duşimcem var. Belki de ileride dedemin 
dedesinin felsefeye dair yazdığı bir ese
ri ingilizceyc tercüme edeceğim. Ha
yatta doğru dürüst yaşayabilmek için, 
her~eyi bilmek, tatmak lfızımdır. Yok
sa hayatı bir cepheden öğrenmek bir
şeye yaramaz, kifayet etmez.» 

Okuyucularımıza hemen haber vere
lim ki, kendisine bir Arap prenses sü
sünü vererek, yukarıdaki saçma sözletri 
yumurtlayan İstanbulun, pek iyi tanı
dığı bir simadır. Birçok kadın cemiyet
lerinde faal rol oynamaya yeltenen 
- asıl ismile - Esma Zafir, 192 7 yılında 
Amerikan Kız Kolejinden meıun ·ol
muş, sonraları bazı gazetelerimizde ça
hşmı.ş, ıbazı gazetelerde yazıları intişar 
etmişti. Misyonerlerin faal oldukları 
devirlerde (Arkadaşım) isimli bir ingi
lızce kitabı eski harflerle türkçeye ter
cüme eden Esma Zafir. mizaç bakımın
dan hasta, mariz ruhlu bir kadındır. 
Londrada, İngiliz gazetelerine verdiği 
beyanat ile intakı hak kabilinden ken
dbini alenen t~hir etmiş oluyor. Esa
sen resimleri de bu zavallı ve mariz, 
tipi bize pek güzel canladırmaktadır. 

Motörlü 
Ziraat 

•--- Yazan: Muhittin Birıen -
(Ba~ tarafı 2 inci sayfada) 

B - Ayni teşekkül, müstahsilin kre
di ihtiyacının haddini ve aldı-
ğı krediyi nerede kullandığı -
nı tetkik edecektir. Böyle bir 
teşekkül, bu bakımdan gerek müs
tahsil, gerek Ziraat Bankası için fev
kalftde faydalı olan bir kontrol yapa
bilir. Bugüne kadar Ziraat Bankasın
dan kredi alan müstahsil'lerin içinde 
aldığı krediyi münhasıran istihsalde 
kullanana ben pek az rastgeldim. Bil
hassa büyük çiftçilerde hemen hemen 
mi.istesna yok gibidir. Halbuki mahsul 
şekfine inkılitp ederek ödenmiyecek o
lan kredi bunu alan için bir baş belası, 
bir felıaket ve veren için de ağır bir ga
iledir. Ziraat Bankasının son senelerde 
bu suretle uğradığı immoblizasyon'un 
ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. 
Bunun önüne geçmek maksadile yap
tığı kredi kooperatifleri dahi bu ba
kımdan hiç bir fayda temin etmemiştir. 
Halbuki makine ile çalışan köylünün 
istihsal faaliyetinin şeklini ve nisbeti
ni adeta mihaniki bi.r tarzda kontrol 
etmeğe imkan vardır. 

Türk çiftçisinuı motör ve makine 
kuvvetile istihsale geçmesini temin et
mek üzere kurulması lazımgelen esas
lar bence bunlardan ibarettir. Bunlar 
sız makineleşmenin muhal değilse bile 
müşkül olacağını zannediyorum. Bu 
iki esas üzerine kurulacak usuller işi o 
kadar kolaylaştıracak ve müstahsilin 
i.ktısadi terbiyesi bakımından o kadar 
büyük faydalar doğuracaktır ki bun
ları burada saymaya imkan yoktur. 

İlave edilecek yalnız bir nokta var
dır: Bu esasların hakkiyle tesbiti ve bu 
usullerin iyi konulıması lazım olduğu 
gibi bunları tatbik "için kullanılacak 

memur unsurlarının kuvvetli olması la 
zımdır. Ziraat Bankası teşkilatı son on 
sene iç~nde hayli gençleştiği gibi kredi 
kooperatifleri hizmetlerinde çalışan bir 
takım yeni unsurlar da şimdiye kadar 
bir hayli tecrübe görmüşler, köylünün 
zayıf noktalarını, teşkilatln işlemez ta
raflarını anlamışlardır. Bununla bera
ber, onların ihtisas kuvvetlerinin tak~ 
viyesi lazım olduğunu da unutmamak 
lazımdır. 

Dokuz sene münhasıran köylünün ik 
tısad'i faaliyeti içinde bulunduktan ve 
bu faaliyeti tanzim gayesini gören bir 
kooperatif makinesinin bütün parçala
rını birer birer elimle kurduktan son
ra Türkiyede bir motörlü istihsal devri 
açmak için mümkün olan en .kolay yo
lu bu yol' olarak gördüm. 

Bu usul benim !kafamda sade nazari 
bir etüdün değil, ayni zamanda çok u-
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Yazan: Muazzez Tahsin l!lerkand 

- Allo ismet r 
- Seni unutmadığımı ve sana iş a

ramakla meşgul olduğumu söylemek i
~in telefonu açtım. 

- Henüz bir şeyler yok mu) 
- Hayır, geçen gün sar . .ı kendisin-

den bahsettiğim arkadaşım Ankar~da 

imiş. Bir haftaya kadar gelecek. He -
men gidip onu göreceğim. 

- Ümidin var mı ? 

- Yüzde seksen ümidvarım. Altı 
aydanberidir çok mühim bir müesse
sede muhasebecilik ediyor. Mutlaka sar 
na bir iş bulacağına söz verdi. 

- O halde daha bir hafta bekliye· 
lim. 

- Otuz kırk kişi kadar. Tabii Feri
dunun ailesinden de birkaç kişi.. yakın 
ahbaplar .. komşular .. Bedia ve Feri • 
dunun arkadaşları. 

- ((0» da davetliler arasında mı) 
-O da kim) Ha, Bay Sadi mi) Ta-

bii canım, onsuz olur mu hiç) Ağahe
yisi ve yengesile geceli gündüzlü bera
beriz. 

- Öyle ise ben de mutlaka gelece
ğim. Biliyorsun ya, sana karşı bir vazi
fem var. 

- Ne gibi? 

- Onunla seni yalnız bırakma -
mak ... 

- Gevezeliği bırak şimdi İsmet, 
mutlaka gelmelisin, anladın mı) Böyle 
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Güreşlerin finalleri bugün 
Dünkü Mülayim - Y arımdünya Süleyman güreşinde Mülayim bir saat uğraşhktan 

sonra sayı hesabile galip geldi, bugün Tekirdağlı - Mülayim güreşi var 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

pehlivanlar arasında çekilen kur'a ne
ticesinde ilk güreş, Kaynarcalı Raif 
pehlivanla Mehmet pehlivan arasında 
yapıldı. Bu güreşte, Raü pehlivan 8 5fa
kikada tuşla galip geldi. 

Ondan sonra, Boyabatlı Hasan pehli
van, rakibi Balıkesirli Süleyman peh
livanı 3 dakikada tuşla yendi. 
Bursalı Osman pehlivanla, Küçükpa

zarlı Hurşit pehlivan arasında yapılan 
üçüncü güreşte, Bursalı, rakibinin sır
tını altı buçuk dakikada yere getirdi. 

Gene ayni sikletin dördüncü çifti, A
dapazarlı Vahit, ve Gölpazarlı Kara Ve 
li pehlivanlardı. Bu güreşi, kolu çıkan 
Kara Veli, iki buçuk dakikada kaybet
ti. 

Bunlardan sonra, Lüleburgazlı Ali 
Ahmet, Karamürselli İbrahime 6 daki
kada, Pehlivanköylü Mustafa Manyas
lı Şükreddine dokuz buçuk dakikada 
galip geldiler. Ve sıra serbest güreşin 
başaltı pehlivanlarına geldi. 

Başaltının ilk güreşi, bu müsapaka
lara yeni iştirak eden Akhisarlı Ömer, 
ve Adapazarlı Yıldınm Bekir arasında 
yapıldı; ve Akhisarlının beş dakikada 
galip gelmesile neticelendi. 

Ondan sonra, evvelsi günkü güreşle
rin galipleri biribirlerile tutuşmaya 
basladılar. Çekilen kur'ada Sındırgılı 
şe;if, Somalı Abdüsselama, Babaeskili 
İbrahim Akhisarlı Halile, Gönanh Ham 
di, Silivrili Molla Mehmede düştüler. 

sade heyeca~dan değil, ayazdan da tit
remeye başlamışlardı. 

Stadyomun bir tarafından güneşin 

kayboluşundan az sonra, öbür tarafın
dan mehtap göründü. Stadyomun der-

i hal yakılan dört projektörü, gürq min 
derini gündüze çevirmişti 

ı Mülftyim ilk devrenin sonlarına doğ-
ru hakimiyeti eline aldı. Fakat Yanm
dünya Süleyman, daima altta güreşme
sine rağmen, umulmadık zqmanlarda 
ani hamleler yapıyor, Mülayimi tehli
keli vaziyetlere d~ürüyordu. 

Mülayim ikinci devrede de bD.k.imiye 
tini devam ettirdi. Fakat bütün gayre
tine rağmen, rakibinin sırtını yere ge
tiremedi. Usullerini bilmediği bir gü
reşte, sırtını yere getirtmeden tam bir 
saat dayanan Yarımdünya, sayı hesa
bile mağ1Up sayılmasına rağmen uzun 
uzun alkışlandı. Ve dünkü güreşler so
na erdi. 

Bugün, güreşlerin finalleri yapıla
caktır. Güreşlere bermutat ııaat on dört 
te başlanacaktır. Başaltının finale ka
lan pehlivanları arasında yapılacak gü
reşlerde, başpehlivanların güreşleri ka 
dar heyecanlı olacaktır. Çünkü başaltı
nın finale ıkalan pehlivanları, biriblrle
rinden kuvvetli, biribirlerinden usta • 
dırlar. 

Fakat bugünün en mühim güreşi, bu 
müsabakaların en heyecanlısıdır: Çün
kü bugün Tekirdağlı Hüseyinle Müla
yim pehlivanlar karşılaşacaklardır. Bi

Bu güreşlerin ilkini Şerif 3 dakikada 
kazandı. 

Babaeskili İbrahim, rakibini sayı he
sabile yenebildl ve ondan sonra günün 
en tatsız güreşini, Molla Mehmetle, Gö
nanlı Hamdi yaptılar. Yirmişer dakika
dan iki devre süren bu güreşte, iki peh
livan da tek. oyun gösteremediler; ve 
seyircileri sinirlendirecek kadar yavaş 
bir güreş yaptılar. Neticede, Silivrili 
Molla Mehmet, rakibine sayı hesabile 
galip sayıldı. 

r l ribirlerine aylardan beri meydan oku
i yan bu iki rakibin tutuşması, güreşle 
f hiç alakası olmayanları bile merak.lan
' dırmaktadır. 

Mülayim ile Yarımdünya güreşiyorlar 
Sıra günün en mühim güreşine gel

mişti. Yarımdünya Süleymanla, Müla
yim tutuşacaklardı. 

Pehlivanlar, yarımşar saatten iki 
devre güreşeceklerdi. Hakem Cemal 
pehlivandı. Mindere evvela Yarımdün
ya Süleyman pehlivan çıktı. Yağlı gü
reşte iyi bir pehlivan olan Yarımdün
ya Süleyman, serbest güreşe ilk defa 
giriyordu. 

Buna mukabil, bu güreşi Dinarlı .............................................................. 
zun bir tecrübenin mahsulü olarak doğ 
muş ve büyümüş bulunduğu için, bel
ki şu sırada bir faydası olur diyerek, 
onun esaslarını bu suretle hülasa etme
ği bir vazife bildim. 

Muhittin Birgen 

L .. 
Dünkü Mülayim - Yanmdünya 
Süleyman güı:eşinden intıbalar 

Mehmetten sonra en ıyı bilen 
Mülayim pehlivan, aylardan beri çalı
şıp hazırlanmaktaydı. Bu vaziyeti bi
lenler: 

- Zavallı Süleyman! Üç dakika da
yanabilirse üç bin defa şükretsin! diyor 
lardt. 

Fakat netice hiç te öyle olmadı. Ya
rımdünya, bütün bu tahminleri altüst 
eden bir hakimiyetle güreşe başladı. 
Hatta güreşin altıncı dakikasında Müla 
yim pehlivan sırtının yere gelmemesini 
Yarımdünyanın yaptığı oyunun min
der dışında bitmesine borçlandı. 

O sırada güneş batmış, ve seyirciler, 

gün geçip de şirkete gitmediğini gö - - F eridunun aşkı sana kafi gelmi
rünce, Nezihe aylığını getirmeği vesile yor mu küçük yaramaz) Kalbinde baş· 
ederek gelmiş, onu görmek istemişti. ka sevgiler için daha yer var mı? 
Fakat genç kız arkadaşını göremiye - - Neler söylüyorsun sen) Ben se
cek kadar hasta olduğunu bildirerek o- nin gibi böyle romanlarda yaşanan sev
nu ·yanına sokmamıştı. Ertesi gün de gileri anlamam. Feridun benim için 
gene hastalığını bahane ederek istifa- çok sevdiğim bir adamdır. Onunla ya
sını göndermişti. kmda nişanlanacağız, sonra da evle • 

O günden sonra günler birbirinin ü- necegız.. müşterek bir hayat kura -
zerinden aşarak haftalaı: olmuştu. rak iki arkadaş gibi çalışacağız. Fakat 

Mualla ıztırab ve acısına bir örtü gi- bunda senin dediğin gibi içli, mızmız 
bi bürünüp yaşarken yavaş yavaş bu bir duygu yok . 
acıları duymıyacak kadar hislerini ve 
gündelik duygularını kaybetmeğe, 
kendinden geçerek yaşamağa çalışı -
yordu. 

Vakit vakit Bedia coşkun bir şefkat 
ihtiyacile ona koşuyordu. 

- Teyzeciğim, küçüğünü artık sev
miyor musun sen) Niçin benden bu 
kadar uzaktasın) 

Diyerek· onu sarıyordu. 

O zaman Mualla Bedianın sarı başı
nı göğsünün üzerinde sıkıyor ve ca

nının bütün sıcak ateşini onun kalbine 
akıtmağa çalışıyordu . 

Gene bir gün Bedia ile konuşurlar· 
ken Mualla merak ederek sormuştu: 

- Sana bir şey soracağım Bedia, 
doğru cevab vereceğine yemin et 1 

- Söyle teyze, küçük k. :ın sana 
her zaman doğruyu söyliyecektir, bu
na inan! 

- F eridunu kıskanıyor musun> 
- Hayır, bunun için bir sebeb yok. 
- Onun başka kızlarla konuştuğu-

nu görünce bir üzüntü, isimsiz bir duy
gu duymuyor musun? 

- Hayır, çünkü ona inanıyorum. 

Bu müsabakanın galibi, pazar günü, 
Türkiye Başpehlivanı Kara Ali ile tu
tuşacaktır. Çünkü güreşmeden finale 
kalmak, Başpehlivanlığı kazanmış bir 
güreşçinin, bütün dünyada kabul edil
miş bir hakkı, bir imtiyazıdır. 
Yarımdünya Süleymana, ve Arif peh 

livanlara göre, bugünkü güreşi Tekir
dağlı Hüseyin kazanacaktır. 

Yanmdünya: 
- Ben, diyor, iki pehlivanı da bili

rim. MüJayim, Tekirdağlının karşısın
da, 20 dakikadan fazla ayakta dura -
maz ! 

Bakalım, aylarca sürmüş bir dediko
dunun neticesi, bu iki pehlivandan han 
gisinin yüzünü kızartacak ? 

Bu güreşleri tertip edenlerin evvelki 
günkü intizamsızlıktan haylı ders
ler aldıklarını dün memnuniyetle gör
dük. Bilmem, hayırlı bir teşebbüsün ilk 
adımında, intizam müşkülpesentliğini 
insafsızlık derecesinde ifrata vardıran 
bazı asabi münekkitlerin, organizasyo
nun dünkü tekemmülünden ders aldık
larını görebilecek miyiz ? 

Selim Tevfik 

Mualla gülerek yeğenine bakb ve a
laylı bir sesle cevab verdi: 

- Zannederim ki buna kıskançlık 
derle; fakat söyle bana bakayım, Fe
ridun başka genç kızlarla dana etmi -
yor mu ? 

- Hayır! 

- Bir saniye gözlerini kapa Bedi-
a ve F eridunun başka bir kadını sa -

rarak dans ettiğini tasavvur etmeğe 
çalış; bu sahne hoşuna gidiyor mu) 

Sarı baş, teyzesinin göğsünü dele • 
cekmiş gibi daha fazla gömüldü, ha
fifce kısılan bir ses cevab verdi: 

- Hayır teyze, buna tahammül e· 
demiyeceğim. 

Fakat aynı baş bir saniye içinde doğ
rulmuş ve gözlerini bir şimvek gibi 
parlatarak Muallaya bakmıştı: 

- Şimdi ben sana bir fey tora -
cağım, sen de doğru söyliyeceğine ye· 
min eti 

- Yemin ediyorum. 
- Bana bu sualleri niçjn ıordun) 
Ve ~eyzesinin kızaran yanaklarına 

bakarak tekrarladı: 
- Evet yavrum. Ben sana tekrar te-

lefon ederim. Oruvar Muallacığım. 

- Allo .. allo. .İsmet! 

mes'ud bir günümüzde yanımızda bi- - Seni sevmemek mi? O nasıl söz 
ricik akrabamız da olmazsa biz ne ya·· kızım? Teyzenin senden başka kimi 

- Ya, o seni kıskanıyor mu) 
Bedia bir saniye tereddüt ediyormuş 

gibi durdu, sonra gözlerini yere indire-

- Niçin bu sualleri soruyorsun, 
söyle! Kuzum söyle teyze! 

Mualla ağır ve ıztırabla boğulan bir 
sesle mırıldandı: - Allo! 

- Sana hatırlatmağı unuttum. On 
gün sonra Bedianın nişanını unutma! 

- Sahi, aklımdan çıkmıştı. Gelecek 
cumntesi akşamı değil mi? 

- Evet. 
- Davetliler cok mu? 

parız) 

- Gelirim Muallacığım, üzülme. 

- Oruvar ismet. 
- Oruvar yavrum. 

Mualla çalışmıyalı bir ayı geçmiş -
ti. O iğrenç va"'adan sonra on beş 

var? Fakat seni kendi saadetinin sar -
hoşluğuna bırakmak istiyorum da bu

nun için küçükken olduğu gibi artık 
etrafını almıyorum. 

- Benden uzaklaştığını istemiyo -
rum Mualla. Sen gene beni küçükmü
şüm gibi sev kuzum r 

rek, küçülen bir sesle söyledi: , 
- Üniversitedeki arkad~larımızla 

hazan birlikte çıkıp geziniyoruz. On -
larla dans ettiğim zaman bana suret e· 
diyor. Onlarla fazla şakalar yaparak 
eğlendiğimi istemiyor. Bu kıskançlık 
mıdır> 

- Sizin birbirinizi ciçlden sevip sev· 
mediğinizi anlamak istemiştim. Bir 
de ..... 

- Söyle teyze, yalvarırım sana .. Ü· 

züldüğümü 1ıörmüyor musun> 
(Arkaa ftl') 
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iiTiiiAö~TARAKKiD~ ONS~N~ L Hik~ge {Yağmurdan kaçayım erk~] 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birıen Yaza_n: Gast.~n D~rys . Çeviren: Nurullah .\tnc 

Chouky (Şukı) e\ den taşınmak JS - Miru falmkası vardı ve bunlaı d< n \ -

• 
ittihat ve Terakki il~ mecliste kendisini 

tediğ~i söyleyince Ma~.ric:. (Moris) ğm yığın paı a kazanıyordu; öyle • ,ı -
tepesınden vurulmuşa dondu. sız, fikirsiz bir k~la bir kaç saat b .. :j

- Bu da nereden çıktı? dedi. Çılöır- başa geçırmek Maurıec: ıçın bih tik bır 
dm m~? Buranın eşy~sı~ı daha yeni al- istirahatli: ona cevap ) ıştin~ck •çin 
~.on! Ben buraya ~~ı hın fra~ sarfet- dü~iinmeğe mecbur oırr . ..ı.yor, çocukça 
tım ... Sen bu:.a~ı ıç:zı y~~tı.rdı~ barı lakıırdılarını, tıpkı bir ÇL .menin ~ıı ıl _ 
,başka yere goturebilccegını mı sanı - tısını dinler gıbi, sözlt.:rın manasıııa al
y~rsun? Eşyanın hepsi de _sırf _bu eve dumadan dınliyordu. Chouky gıyın _ 

• bir Nuh teknesi içinde buldu 
ittihatçılar şaşırmışlardı, Talat Bey bir .gün Ba.ba~zadeye yap~ğı işten daha gore yapıJmı·~"11r, başka lııç hır yere 1 mcsini bili) ordu, paruaı(tı, bır a:sığı 

d 
t 1 d d k B k - k ld b uymaz ... J:Iele. sal~ndaki tahta kapla - memnuıı edebilirdi: bunlar yetmez ~1l? 

ilk adımda pişman olmuş bir a am avn e e l l : -:- U apa~ ~ ırıp U maların hıç hır lüzumu ~aJmıy.acak! 1 Maurice'in istediği bir tek şey daha 
kerizin taşmasına meydan vermemek galıba hayırlı ımış. Onl~rı da yakılacaık odun diye mı sa -1 vardı: kendisine pek açıkça ihanPt e _ 

d . b b" tacagız? 1 
dilmcmesi... 

M h 
.. şm a meşrutiyet meclislerinm u un-odern bir milli duyaunun enuz -Satmayız, kendimiz yakarız ... Ben O ak .. :amdanı sonra Maurice is.ın ns-

. k' l b l d yesi bulunduğunu ben o zaman, önce ~ ın ışaf etmemiş o duğu u yer er e odun ateşüıe bayılıırım... lını öğrenmeğe karar verdi ve bir hu .. 
b. k f il d b l · hAk" gazeteci bir müşahid, sonra da bu mec- G ·· 1 b. h ·ı-ıı....d ır ta ım eoda er, ere ey erı a ım- - ayet guze ır. ma am:: e <Yturu- susi polis hafiyesine müracaat etti. A-

d. B al b l d k lisin hayatını kendi nefsinde yas,ıyan J t (J'" ) dd · ı. u derebcyleri, y nız u un u ~ y'Orsun: uno uno ca esı ressam- rası çok geçmeden cevabını aldı: mc-
ları yerlerde diledikleri gibi hakim ol- bir meb'us sıfatile çok güzel görür ve ların, rnuhaı rirlcrin en çok dol<ı:jtıkla- ğer Chouky, aylık'lı metreslerin ayağı 
ll'lak istediklerinden kendilerini ihata , hissederdim. Bu meclis o imparator - rı yer... altına hiç beklenilmedik bir zamanda 
eden siyasi hakimiyet veya hakimiyet- luğun canlı bir nümunesi idi. O impa- - Ama Monmartre'de ... Ben de asıl ookuluYeren portakal kabuğuna bası -

1 · f 1 · ratorlugvun ortasında Türk, asırlarca, Monmartre'den kaçmak istiyorum ya! vermis., yani gönfünü bir delikanlı·va 
erın kuvvet ve zaa derece erine gore J 

1 
nasıl her taraftan kendı.sine tekme atan - Neler de söylüyorsun ... Evelklen kaptıırıvermi!': ... Tembe1, kendini E!Ü • 

llıütemadiyen muhtelif oyun ar oynı- . j ı: , , 

b 
bir takım karmakarışık ve gayri Türk ı;en buralara bayılırdın! Varsa yoksa zel sanan, sadece bir elektrik amelesi 

Yan siyaset cambazlarından i arctti. M d d o ) ... varlıkların tazyı'kı altında yaşamışsa onmartre er in .. · Auteil ( töy çok oı:duğu halde kendine işsiz kalmıc; bir 
ıvıesela, Arnavudların içinde Sırbis • h h b 

1 
f bu mcclı'ste de aynı haAlı' go"ru··yor ve İt- da a ra at ir mahalıledir, daha hoş - mad'en mühendisi süsü veren bır deli-

tana, Avusturya - Macaristana, tal • t d ·· 1 b' rt 
h 1 

ur; ora a sana guze ır apa ıman, kanlıya ... Bu bay, Nicolo sokag- nda o-
" l d 1 b d b I ti at ve Terakkiye yapılan hücum a - h • ,,aya meye en er, azan a un arın aıt:ta belki 'küçük bir konak bulabi - turuyormuş ve metresini görmek için 
h 'k' · ·ı b' d l b ] rın dönüp dolas,ıp kendisine teveccüh ı· d' b · d d h kı l er ı ısı ı e ır en oynıyan ar u u - ır ıın, enım eve e a a ya n o ur- ta Monlre'a gitmek işine gclmi.) ormuş. 
tı d K~ı. O h ·1 k"'h A ettiğini hissediyordu. Bunun için mec- d S · b' ı·· ı·· d med' ur u. cuı sınan sarayı e, a • un... enı ır uru razı e e ım; Hem rahatsızlık, hem de otomobil rnas-

M h ı l l ·ı liste tedricen lttı'hat ve Terakki Türke, h Ib ık· k d dalı · · 1 rd Vusturya - acarista.n ü u ci erı e, a t ı ne a ar a ıyı o u u. ·. rafı: yanardağ hikayesini işte bunun 
kah Sırbistanla, kah ltalya ile oynıya- Türk de ittihat ve Terakkiye doğru git- - Senin otomobilin var, artık uzak- için uydurmuş. 
rak birinden aldıklan kuvveti ötekine tiler. lık, yakınlık kalrr mı? Bıyık altından gülmesini bi1en ve eğ-
• t b l k di )'k" l · (Arkası var) - Otomobilim var ama ondan karı - lenceden hoşlanan Maurice bu masala 
a an, u surete en ma ı ane erın· Baban zade isınail Hakkı d h k d ha b d ı ·--~· _.,_ mm indiği yok ki... kanmıs. gibi gözüktü. Chouky'ye, biri 
e ü üm ar yatı yaşıyan u a am- l S 1A 

1 d 1 l hud hayatı an ayıc: tarzı - ama -azım ordugyunu söyre, el - Auteuil'de Poussin (Pus-en) sokagyzında, 
arın aralarında, ya Müslümanlık duy- ca e e er, ya T.. .... Yenı" N · 

ı f d k. ,. ·ht'laflar hulasa eşrıyat bette bırakır... öteki de Montmorency (Monmoran 1) 
tusile, Osmanlı mparatorluğunu tu - etra m a ı nazarı 1 ı . : " ' N d 

h h 1
. l · b kay - e e tuhaf .insansın ... Onun da caddesinde iki apartıman teklif etti. 

tanlar ve yahud, daha ziyade, sırf ken- ezeyan a ıne ge mış ır sıyası -
B k d sa Tiyatro konuşmaları canı var, o da keyfini yapmak isi.er, Chouky bunlarm ikisinin de pek u-

di aralarındaki istir kahlar yüzünden İt- naşma · · · u man,zara arşı sın a ·, - " " ks be · yo a nı rahat bırakmaz ... Sen ne zak olduğıımu iıddia etti. Passy taraf • 
tihat ve Terakkiye dayanmayı tercih şırmamak da kabil değildi. SelA.ml ı'zzetı·u tiyatroya daı·r d v ta k 

l 
emc~e şınma istiyorsun? larını tercih edermiş! Maurice, Ray • 

edenler bulunurdu. Arablara gelince, Bu derece çeşidli bir C1mesele e~ se:- yazdığı müsahabeler guzel zarif bir - Yeni öğrendim, meğer Morunar- nouard (Renuar) sokağım tavsiye ~tti. 
bunların arasında da Fransız ve fngiliz g'.~i» .cihanı~ ~iç ~ir d:_~ri~ıde, hıç ~ır 1 cilt halinde neşredildi. Bu yeni e- tre eski bir yanar - dağ üzerindeymiş, Delessert caddesi i1e Alboni sokağının 
oyunları vardJ. Suriyede çok kuvvetli koş~sın~e gorul~uş .deı~·ldı:. ~e tarıh· serinde Selfiıni İzzet ortaya yeni bir tez a- güniinı birinde yanar - dağın tekrar pat- ta yaklnında yeni bir evde bir daire 
bir Fransız nüfuzu yerleşmiş, Pales _ te hıç hır d_~vletın, .hıç ~ır hukumvet a: tıyor, yeni bir inceleme yapıyor. Bu tez, ar- laması kabilın~... tutmağa karar verildi. 
tine İngilizler girmi~lerdi . Bununla be- damının, ~oyle d:rm ~ı~. karışı~lı~a n~- tık tiyntronun bir oyun değil, sosyal bir mı Maurice'in gözl€ri faltaşı gibi açıl- Ev döşendi. Eski eşyanın da b'ı kıs-
taber Arahların içinde ittihat ve Te _ zam vermış oldugu gorulmemı~tı. f ttı- olduğudur. Tetkiki de, sosyoloJi bakımından dı; inier gibi: mı yerleştirilip bir kısmı yenile-ndi. Her 
takkiye hakikaten dost olan Müslü _ hat ve Terakki ne tarafı tuttuysa avu- tiyatrodur. - Bugünlerde gene bir hareketi arz şey hazır olduktan son .. a dairen n kü~ 
tnancı, Hilafetci bir fikir de vardı. Fa- cunda çüriimiiş bir camianın kopan bir Tiyatro Konuşm"larında bu.;:ırdan bas- oldu ... Ta'balk çanak zmgı.ır zıngır tit - şat resmi de kararlaştırıldı. 
1- f 'di K'· dl d d 1 parçacını buldu redi, tab1olar iplerinden koptu, saatler Choukrv, arkadaşlarından b nin .l(at, zayı ı . ur er arasın a a n- ., · ka enteresan sohbetlerle, 1935 - 1936 yılr.-.- ·.; 
ailiz ve Rus oyunları vardJ . Talat beyin dediği gibi, kapak kal- da, istanbuı şehir Tiyatrosunda oynanan durdu... dostu olan gaıyet kibar bir müh nd" i 

işte, bütün bu derebeyleri ve yahud dırılm1ş, keriz taşmıştı. Tekrar kapat- eserlerin tenkitleri vardır. - Carum, Öyle bir şey olSa gazete - de a\det edeceğini söylrdi: b l ler yazardı! - Hani bana Moıunartre'in i h eli 
unların adamları, Osmanlı meb'usan mıya imkan yoktu. Bunun için ttihat l\I. T. A. - Mnden Tetkik ve Arama Ens- - Gazeteler yazar mıydı? İnsanın bir yer olduğunu söyliyen mühend ... 

tneclisi içinde Osmanlılık ve meşruti- ve Terakki bir taraftan orduya, öte ta- tıtüsü tarafından iki ayda bir çıkanlan bu güleceği geliyor! Gazeteciler istedik - Maurice: 
}'et fikirlerinin mümessilleri olarak raftan komileciliğe girerek İcabında mccmuaıun (1) lnciteşrln (5l 1nca sayısı in- lerini yazıyor, istemediklerini yazını - - Etbette çağırmalısın, ded · na 
tnevki almı~lardı. ilk meclis açıldığı terrör ve askeri kuvvetle işleri tutmak tlşar etmiştir. Bu sayıda bilhassa madenle - yor ... Zaten Monrnantre yanardağının doğa-usu çok büyük iyilik etti de haber 
~arnan Rum grupundan maada her - istedi. rlmlze ve Van gölüne dair yazı, resim ve gra- tekrar patlamak ÜZ€re olduğunu yazıl- verdi. 
kes ittihatcı olarak görünüyordu. it - Fakat daha ilk hamlede İttihat ve fikler şll.yfını dlkkattlr. Bundan başka mec- masını dahiliye nazan menetmiş... Ziyafet akşamı davetlilerin hepsi 

t
'h T akk' 'h . . . . ' . muada madene ve madencili~e nid bir "ok D ? etın" ı z t ,......, · Jın Maurı·ce go··zu'"kn1trnisti ı at ve er ı, sarayın ı tıyar polı- f erakkı sunu anlamış oldu kı Osman· ,.. uyuyor musun· men ış.. a ıen son geı:m1ş, ya ız .,; · 

tika cambazlarından birinin, yani Ka- lı İmpa;atorluğunu tutacak yegane yazılar vardır. zamanlarda Pa - Saat dokuz • 

lllil paşanın elile açtığı ilk mecliste kuvvet, Türkün kuvveti olabilirdi. O- rise seyyah gel - Yarmki nushamızda : da t.elefon bir -
it d' · · b .. ] b' n~bil k l b ı. ı k d k b'l digı~ · pek yok, bir denbire ça!dı. en ısını oy e ır oa u esinin, ir nun bunu tu taoi m-'ıi ne a ar a ı ? t..ıAh k de Morunartre K d•f Ch<>uky hemen ,,u te nesinin içinde buldu. Bunun Tutmak için sarf edeceği emek tutmıya a ) e esvap · · y a n a r d aı ğ ı ~ koştu ve telefon-
ıçınden nasıl çıkacaktı) değer mi? BUfllar ayrı meselelerdi. Fa- nın patlamasın - da halecandan 

O devirde ben ittihat ve Terakki kat, doğarken tam bir Osmanlı olarak dan korkarlarsa Yazan: Muazzez Tahsin tit.Tiyen bir sesin 
ba:.larını pek yakından tanımaz, yal • doğmuş olan bu komite, dünyaya ge· büsbütün ayak. kendisine şunla-
ruz bunların Tanin'e gelip gidenlerini lip de gözlerini bu karmakarışık aleme lan kesilir diye rr söylediğini 

,duydu: aörür, kendilerile pek nadir konuşur, ilk defa olarak açtığı zaman, kendisini 
ekseriya hocamla olan konusmalarını Türk hissetmiştir. Mevcud hududları 
dinlerdim. İttihat ve Terakki' mesruti- tutmak ve bu hududlar arasında yedi 
)etinin ilk meclisi açılıp da Babil' ku .. asırlık bir devletin hakimiyetini öyle
lesinin birbirinin dillerinden anlamı yan ce idame etmek için İttihat ve Terakki 
\>e her biri bir telden saz çalan bu meb' _ istinadgah olmak üzere etrafında baş
Ua kalabalığı aöylemeğe başladığı za- ka hiç bir kuvvet göremiyordu. Os -
inan İttihat ve Terakkinin neler dü • manlı camiasının çimentosunu ancak 
9Ündüğünü bilmiyordum. Fakat, bek- Türk varlığı temin edebilirdi. 
~rnedikleri bu manzara karşısında, iyi işte, bugünkü Türkiyenin bugünkü 
aören ittihatcıların p.şırmış oldukları milli ruhla doğmasını temin edecek o
:tl}uhakkaktır. Talat bey bir gün Baban lan milli hareket, Osmanlı lmparator
a:ideye, yaptığı işden daha ilk adımda luğunun meb'usan meclislerinde ilk 
l>işrnan olmuş bir adam tavrile, göğüs içtimadan itibaren göze çarpan bu pe· 
lıeçirerek diyordu ki: rişanlığın eseridir. 

- Bu kapağı kaldırıp bu kerizin İttihat ve Terakki, mecliste, dönüp 
taşmasına meydan vermemek galiba dolaşıp Türke dayandı; Türk de, et -
daha hayırlı imiş, vesaclam 1.. 1 rafında gördüğü hareketlerin manası-

Kapak Abdülhamid rejimi, keriz de nı, derin de olsa. anlamaktan hali 
~amanlı İmparatorluğu içinde mevcud kalmadığı jçin, her şeye rağmen İtti -
81Yasi cereyanlar hezeyanı idi. Fakat, hat ve Terakkiyi tuttu, benimsedi. 
tıe Çare ki işe başlanmış, adım atılmış- Osmanlı imparatorluğunu yıkmak is
tı, geri gitmek kabil değildi. Bu man- teyen kuvvetlerin Türkü Anadoluda 
~ra karşısında şaşırmış da olsalar, it- nasıl bir hapishaneye koyup orada 
tıhatcılar için geri dönmek yoktu. Bir boğmak istediklerini, sonradan «Sevr» 
taraftan türlü türlü milliyet iddiaları, muahedesile gördük. 
l'tıahalli hakimiyet davaları, her istika- Sanki, Türk, daha o zaman 
~etten gelen ecnebi nüfuzları, şarkl meşrutiyetin ilk adımında, etrafında 

urnelinin Bulgaristana, Bosna-Her - kendisine bir «Sevrn komplosu hazır
~~in .. Avusturyaya kat'i ilhakları, lanmakta olduğunu hissetmişti. Bu • 
b Urdluk-Ermenilik mücadeleleri ve nun için ittihat ve Terakkiyi, onun 
.. unların arasında Türklerin çektikleri, bütün kusurlarına, kabahatlerine rağ
~e ~araft:n ~a .bi~za~ Türkler a~asın- men o tuttu. 

ahallı mıskın ıhtıraslar, şahsı mü· Onu buna ıevkeden kuvvetlerin ha-

PASLANMAZ 
Hasan Tıraı BıçaOı 

Çeliğin en &erti olduğundan çok 
kolaylıkla ve tatlılıkla bir dakika
da tıraş e<ler. Dünyanın en kuvvetli 
ve hassas mikroskop filetile müker
rer surette tetkik olunduktan sonra 
piyasaya çıkarılmıştır. Ne fransız _ 
ıar, ne İngilizler, ne de Amerikalı
lar, ne de bütün dünya aynını yapa
maz. Alameti farikası ile ihtira be
ratı vardır. 

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

düşünmüşler ... 
- Yahu! Monmartre tepesi eski bir 

yanardağı olsaydı elbette biz de bilir
dik ... Mektepte iken öğretirlerdi ... Hiç 
olmazsa Larousse'ta, coğrafya kitapla
nnda dk urduk ... 

-Bu işi Fransa kralları, Paris'in şöh 
reti bozulmasın diye girlerlermiş ... 
Hatta hükfunetin sıkı sıkı gizl-ediği bir 
hakikati ~aya kalkıştılar diye birkaç 
müneccimi diri diri yaktırmışlar ... 

- Ya sen nereden öğrendin? 
Chouky mağrurane bir eda ile: 
- Bir maden mühendisi söyledi , 

4edi. 
Aıına ve İda kız kardeşler terziha -

nesi':nde cmannequin> lik eden Chouky 
şirin, 'kıvrak, uzun boylu, yüzü en ki
bar İngiliz hanınnlarınınkine benzer 
bir kızdı. Fakat bu sarışın ve alaatıcı 
çehrenin al'tlında, akı'Rlara sığmaz de -
recede bir aptafük vardı. Chouk:y'nin 
bönlüğü, her söze kanıvermesi, güzel 
bir kızda bile çekilmiyecek bir radde
yi bu]muştu. O gayet tatlı, berrak, ba -
zan içlerine affın pul serpil!miş gibi par
hyan mavi götlerin arkasında ancak 
boş1uk, budala1'ık ve bayağılık vardı. 
Chouky sade giyim, kuşaın hususunda 
bir zeka gösterirdi: bu, onda fitri bir 
ınabiliyetti. İşlerini de bir köylü kur -
nazlığl ile idare ederdi: kurnazlıkla bu
dalalık pekala bir arada bulunabilir . 

Maw-ice de, metreslerinin budala ol
masını Allah'ın ayrıca bir fütfü diye 
kaı'§~lıyan hfildm iaısanlardand:ı. Bir 

- Chouky'dğim, beni hiç bekleme! 
Gelemem! Beni o evde hiç göremiye • 
ceksin! Meğer orası çok tehlikeli bir 
yermiş! Benden dostça bir nasihat is .. 
tersen sen de orada bir saniye bile dur
ma! 

Sahte mühendis de telefonun başın
da idi :ahizelerden biri Choulcy'nin, bi-
ri de onun elinde idi. Sahte mühendis 
kendini tutamadl: 

- Niçin? diye sordu. 
_. Sizin buhınduğunuz ev, eski Passy 

sulan paviyonu üzerine kurulmuş; bi~ 
liyorsunuz ya, meşhur Passy maden su
lan ... Tronchin (Tronşen) sinirden şi
kayet eden kadınlara hep o suyu tavsi
ye ederuniş, hani şu on sekizinci asrın 
meşhur doktoru Tronchin... O sudan 
Frankli.n, Jean-Jeacques Rouc::seua, 
Madarne de Tencin, Madame de Lam • 
halle, abbc Prevost hepsi içmişler ... A
ma şimdi tarih dersinin sırası değil... 
O suların menbaı kadar emniyetli bir 
membadan haber ardıım, sizin cvm bu
lunduğu toprak gayet çürük bir yeı m · ş, 
pek yakında çökeceği muftıakka \:mış, 
hatta belki bu akşam çöker d) o lar ... 
Ne müthiş şey! Maruz olduiffinu h-
like aklııma geJldikçe bayı acak o -
luyorum ... 

Maurice telefonu kapamadan o e 
rakıbinin: 

- Bizi alt etti! dediğini du)du. 
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Mn 1 btm Cernırtn Akabeti lfIJ~, 

YEDİ 
ARA.llNOA· 

r.9i::ıl.ılıl!....-
Yazan: Hugh Austin İqiÜzceden çeviren~ Hcunun Uıaklıgil 

A..R. 
" Bu mucizeyi yaratan çiftlikde misafir o]an esir Koyu siyah gözlüklü genç kız Türk zabiti imiş!n Söz buraya gelince herkes hayretle 

birb:rinin yüzüne bakıyor herkes sükut ediyordu 
Polis amiri genç kızın gözlerinden bir korku Kaznk neferi, tepiniyor .. ellerini diz-ı - E, sonra? .•• 

lerine çarpa çarpa dövünüyordu: - Sonrası, fena ... Prensesleri, dev-
- Gittiler.. mahvoldular.. şimdi rilen arabanın altında küçük bir sal ile geçtiğini gördü ve soğukkanlılıkla 

dalgası 
devam etti 

parçalanacaklar. çıkarmışlar. Baygın bir halde şatoya 
Kent adama bakıyor, ve müdahale -

sinin bütün bildik.Ie:ini söyliyebilmek 
için sual sorulmasıni davet edecek dü
şünülmüş bir manevra olduğunu gö -
rüyordu. '-Bununla beraber bu manev
raya kapılmaktan kendini menetme • 
di: 

- Hangi hikayeyi ? cihti. Gülümsedi, emniyet Diye feryad ediyordu. nakletmiye muvaffak olmu~lar. Fakat 
Arnold'un gözleri parladı ve kuru haJi vardı. 

verici bi 
Knzak neferinin hakkı vardı. Beş on kisi de, ağır surette yaralanmışlar ..• 

saniye sonra, uçurumdan yuvarlana • Kontes Olga. yeğenlerini o halde gö • 
caklar; ve muhakkak parçalanacak - rür görmez; düşmü~, bayılmış. Hemen 
lardı. Moskovaya telgraf çekilmiş. Doktorlar 

bir sesle söyledi: 
- Hangi hikayeyi olacak? Adamı 

gülünç bulduğunu ve kendisinden bık
tığını .. 

Bütün bu polisler niçin ayakta du 
tuyorlardı, neden onları tarassut ede 
gibi bir vaziyet almışlardı; kim bili 
belki de onlan konuşmaktan menet 
mek, yahud da ne konuştuklarını işit 
mek için böyle yapıyorlardı. 

Cemil, birdenbire kendini topar • 'stenilmiş. Galiba, prenses Emma'nın 
ladı. Bütün kuvvetini sarfcderek yuka- hayatı tehlikede imiş. - Mister Amold, bunu söylemiş o

lacağına neden hükmediyorsunuz ? 
- Çünkü kadına bu abdala bir ders 

vermesini ben tavsiye etmiştim. 

rı doğru koşmıya başladı. Araba ile 
yolun dirsek teşkil ettiği uçurumun a
rasına sıçradı. Orada duran büyük taş
lardan birini kavradı. Bu taşı, başının 
üzerine kaldırarak hazırlandı. Araba, 
tam önüne gelir gelmez, bütün kuvve
tile hayvanın başına fırlattı. Hayvan, 
can acısile, taşın aksi istikametine çev· 
rildi. Bu sür'atli çevrilişten, araba yo
lun kenarındaki hendeğe devrildi. Bir 
an, ses sada kesildi. Ve sonra; birbiri
ne karışan, iki kadın iniltisi işitildi. 

Cemil, arabaya atıldı. Mütema?iyen 
çifte savuran hayvanı, arabaya bağlı
yan çeki kayışlarını çıkardı. Koşa koşa 
yanına gelen Kazak neferine: 

- Sen, hayvanı zaptet. Ben, kadın
ları çıkarayım. 

- Ne demek istiyorsun nz) diye 
Her taraf bu havadislerle çalkanır • sordu. 

ken, çiftliğe avdet eden Cemilin etra - Arnold kızardı. 
fmı da çiftlik memurları almışlar; bin _ Evet, dedi. Hepsi de hasud1, ab-
bir sual 1lc isticvaba başlamışlardı. dal, miskin, pis insanlar da. 

Vak'a esnasında, muhafız sıfatile Kent bu coşan hiddeti biı:: mecraya 
Ccrmilin yanında bulunan Kazak ne - sokmak istiyordu. 
feri, koşa koşa alay karargahına git - - Mister Lang az evvel Madam 

Kent başı ile bir tasvio işareti yap
tı. 

- Kızı hadiseyi biliyor mu idi? 
Arnold hiddetli bir sesle cevab ver

di: 
miş. Meseleyi, olduğu gibi kumanda • Merrit ile iyi münasebette olmadığını _ Jan bu kadını ötedenberi sev • 

Genç kız çimenliğe döndü. Polis a 
miri geniş adımlarla çok çabuk yürü 
yor, Arnold da onu güçlükle nefes ne 
fese takib ediyordu. Düğmelerini ilik
lemeyi, üstünü başını düzeltmeyj u • 

nutmuştu. iki adım yaklaştıkca Jan 
nun sık sık nefes aldığını işitiyordu. 

(Arkası var) na nekletmişti. iddia etmişti. mezdi. Fakat babasının da gülünç ol -
Alay kumandanı Marki Gorçakof, Kadehini dudaklarına götürmek. Ü· duğunu anlamıştı. _.....,_ ---""'"'' ____ ,,,.,,. __ _ 

atına binerek çiftliğe gelmiş. Vak'ayı zere olan Arnold durdu: - Peki Patton ~ teyleri gizle- r--------------
Cemilden tahkike girişmişti. - Lang mı? diye sordu. Niçin şim- mez mi idi? Bir Doktorun 

Cemil; tıpkı çiftlik müdürü Gospo- eli bunu hatırladınız? - Ne gezer} Daha bugün Madam GUnlu··k 
din Makarof' a verdiği cevab gibi, ona Polis amiri israr etti: Merrit'in hareketinden sonra arkasın • 
da sükunetle hadiseyi nakletmişti: - fsterseniz onun üzerinde düşü • dan gitmek için yarım düzine bahane Notlarından 

- O kadar ehemmiyet Yerecek, te- nelim. icad etti. Eğer mani olmasaydım beş UıgJlu 
- Fakat o, benim şüphelenebilece- dakika sonra arkasından koı::acaltı. 

aş edecek bir sey yak. Mesele, bir atın - . adaml d T Pek k- .. kl i eni d ıı;..,.nla he-
T gım arın en sonuncusu ur. - Her ne olursa olsun, polis oto- uçu er yan Y olf>'-' rın 

Cumartesi 

(*) 

ürkrnesinden, ve bir arabanın devril- Ned ) men bütün zamanları uyku ile geçer. 
- en· mobillerin in siren seslerini işittiğiniz -* mesinden ibaret. Asıl memnuniyete _ Çünkü bu cinayeti işlemesi için EmzJrme zamanı uyanık dururlar. Üç 

... ... b' ada d b' den ancak on beş dakika evvel bura - dört aylıktan ltlb:ıren uyku müddeti a-

Diye bağırdı. 

Aradan yarım saat geçmeden, bu şayan ır şey varsa, o sır ora an ır hiç bir sebeb yoktu. dan ayrılmıstır. 
t b 'd' K' 1 l F t.h T zalmağa ba§lar. Bu azalma. gitgide de -

korkunç kaza, her tarafta duyulmuş- 0 ara asının geçmesı ır · · • ım 0 - - Evet, o abilir. akat siz \ ep -
d ki b .l d .• · k lar b" Arnold başı, ile tas:vib işareti yaptı; vam derek ihtiyarlıkta hemen bir taç 

tu. Çl'ftlı'kte, köyde, yollar üzerinde, u arını 1 me ıgım 0 genç ız ı· si} nden bahsetmiştiniz~ 
f l L L l ha 1 l Kent de bard~.öını masanın üzerine saate kadar iner. 

k 1 · · k 1 d raz az aca .11..on~muş ar, ve yı mı~ ar- Adam sabırsızlık gösterdi: -c öy ev erının apı arın a grup grup d N k d I k koyarak: Uyku müddeti vasatı olarak gençlerde 
toplanan halk arasında, telaşlı telaşlı ı. e ise, en i erini olayca ayılta• - Onu hatırıma getirmemiştim. ve orta yaşlıla.:rda sekiz saat oJınaMır. 

1 h 1 d . d bildik. Öt arabasına bindirdik. Şatoya _ Peki .. onu da dü-ünseniz.. - Eve dönelim, dedi. şöy e mu avere er cereyan e ıyor u: T Arnold sordu: Çocuklarda YB§larma göre on 1ld aaa'9 
_ Dün, Moskovadan gelen pren _ gönderdik ... Kızlardan biri, sol baca - - Manasız bir şey olur. Ben davet· on saat vasati olarak kifayet eder. Kü-

seslerden haberiniz var mı?. ğının fazlaca acıdığından bahsediyor - lilerimi pek iyi tanıyorum. Hepsinin - Adamı tevkif mi edeceksiniz) çüklerin uyku zamnnı sekiz buçuk. ni -
du. Öteki de, başının arka tarafı ile ka- kafasında beslenilen sebebleri tahmin Ve :ilave etti: hayet dokuzda başlar. İlkmekteb çocuk-

- Yooook .. ne olmuş? .. burga kemiklerinin ağrıdığını söylü • edemez miyim sanırsınız} - Ümid ederim ki elektrikli san - lan dokuz buçuktnn sonraya kalmnma -

- Daha ne olacak} .. Müthiş bir ka- yordu ... Üzerinde, fazla durmıya değ- Kent adamın sözünü kesti: dalyenin üzerinde can verir. lıdır. Uyku karanlıkta olmalıdır. Elek -

za geçirmişler· ınıyen bir mesele. - Ben de onun için ısizi isticvab e- Geniş adımlarla yola koyulan polis trik ziyası ve yahud gündüz ziyası için-

N 1"' D' k k de uyumak sıhhat için iyi değildir. Uy-
- ası '··· ıye, sözünü ısa esmiş; dairesine diyorum ya.. amiri: 

1 
ku deliksiz tabir edilen §ekllde olmalı ve 

- ki kardeş; koca bir katana ko - çekilmiqti. Arnord gözlerini yere dikti, somurt- - Belli olm=-.,. dı.y' e mu'L-bele etti. T ~ .l[,a rüyalı olmam.alıdır. Çok rüya görmek ta-
şulu, küçük bir arabaya binmişler.. Hizmetci Anna da, büyük bir he • gan bir çocuk hali ile kadehine bakı - Patton buradan ayrıldığı zaman Ma • bil bir şey değildir. Uyku gençlerde ve 
hem, bir sabah gezintisi yapmak; hem yecan içinde idi. Çiftlik müdürünün yordu. dam Merrit ölmüştü, hatta ölümünün büyüklerde yemekten lfı.alı:al lid buçuk. 
de Knjoka köyüne kadar giderek dü • odasından. küçük daireye .kadar Cc _ * üzerinden 30 dakikndan fazla zaman üç saat sonra başlamalıdır. Ekser!Jetle 
ğün h zırlıklarını gözden geçirmek is- mili takib etmişti. tk.i adam birdenbire geri döndüler~ geçmişti .Bununla beraber bana VCl'. - yemeği mütealdb bir çok yorgun erkek-

temişler. Cemil; dairesinin kapısından girer Polis amirinin az evvel konuştuğu me- diğiniz malUınat da ehemmiyetsiz de- lerde büyük bir uyku ihtiyacı görülür. 

E 
~ ·ıd· Buna miinl olmağa çalışmalı ve yemek,. 

- vet. girmez, Anna genç binbaşının üstüne ''mur havuza atlam1"tr. Başı sudan çık- gı ır .. ten sonra geçecek bir kaç s:ıati mütalea 
- Fakat, şatonun yokuşunu iner- atılmış, boynuna •arılmı~: tı. Saçları alnına yapı~mış, gülümsü - Ve içinden de ilave etti: " , T ve yahud fısabı yormıyacak bilakis din-

ken, yolun kenarındaki çalılar arasın- yordu. Sonra yüzü ciddileşti, ağzı açıl- - Hoş, bana söylemediğin kısımlar ıendirecek bir OnnY'lla ve yahud en ""'"' 
- Yaşa, Her kumandan L Meğer l Hd • J ~·· •;,...,. 

dan, birdenbire bir mnvj tilki sıçra - eh. Tekrar knpandı ve başı gene suya da var ya, mese a en Merrit i se • musiki ne aeçlrmeıç;.. "alışmalıdır. Uyku 
sen, hakikaten bir kahramanmışsın. k • 6

" " mış. Arabanın atı fena halde ürkerek daldı. Derk.en bütün vücudü suya gö - nin de sevdiğin hikayesi başta olara •· cümle1 asabiyenin gıdasıdır. Dl.maiPD. ve 
• Düğün günü, bunu herkese anlataca-

şahl nmış. O sırada Prenses Olga da müldü, bir aralık tekrar belirdi, tekrar bütün vücudün tam bir surette dinlen -

boş bulunarak dizginlere sahih ola - ğım. suya battı. - 14 - meslnl temiıı eden uykudur. Uykuyu 

marnış. Hayvan, alabildiğine yokuş a- Diye bağmm~tı. Arnold endişe ile onu gözden ayır- üstü yatarak uyumalıdır. Baş tastıldarı 
şağı koşmıya başlamış. Prenses ken - * ı mıyordu. Alçak sesle: GENÇ KIZ ne kadaı: alçak olursa o kadar 1yidir. Uy-
dini toparlı yarak dizginlere bütün kuv- - Ne yapıyor? diye sordu. kuda eller karın ve göğüs üzerinde dur-

b k 
Cemilden tahkikat icra ettikten son- M d 11.A---= •· .. L1 k : Saat 5, dakika 17 - saat. s. dakika 21) mamalıdır. Yatak odalan sokaktan. ve 

vetile asılmış, ve hayvanın aşını as· - a am ıv~ut ı omüren çiçe • · 
ra Şatoya koşan Çı.ftlı'k kahyası Gospo- gürültüden uzak olarak lntihab edilme-

mış amma, artık gemi azıya alan ka - makasını any,orl din Makarof ile alay kumandanı Marki J p tt y · d f lad Bah · ildir. RüzgA.ra maruz olmıyan pencere -
tanayı zapta muvaffak olamamış. .- Burada mı? an a on eı:ın en ır ı. çı-

Corçakof, ancak ög-le sonu beraberce H k' b ıd k'n · lerl açık bh'akarakve iyice ôrtünmek su-
Müthiş bir sür'atle yokuştan inen a - Arnold kekeliyen bir sesle konusu- van us ın. çayır \ ıyan ma ı eyı retile uyumağa alışmalıdır. 
raba, artık tamamile uçuruma yaklaş- avdet edebilmişler .. ve avdet eder et- yo;du. Tekrar sordu: · tek.ı::a.I harekete geçirmişti ve motörün sabahleyin gözlerlnlzl açar açmaz der-

mez de dogw ruca Cemilin dairesine ge- · · b t"f t•'f'u·· tekrar bı:.!lılamış mış ... Eğer o sırada bir mucize zuhur - Havuzun dibinde çiçek makası- ı;ınır ozan ° - 0 
-. - hal yataktan tırlamalıdır. Yatakta. uya~ 

etmese imiş, muhakkak araba uçurum- !erek ona (Neriman of) armasını taşı- nm işi ne? tı. nık olarak saatlerce yatmak iyi değil -

dan yuvarlanacak; Prensesler de parça yan bir zarf vermişlerdi. - Kameriyeden getirilmiş olabi • Genç kız başını çimenliğe çevirdi: dir. 
parça olacaklarmış. (Arkası var) lir. Bahçıvan makinesini sükiinetle idare Midesinde yemekten sonra ekşWk hisse-

......... - ...... _ ..... _ ........................... _..... _Ne vakı"t"' ediyordu, arkasında da çok asabi gö- denler çok görülüyor. Bu midenin ye -
- Yok canım?.. ,. T A K y 1 M _ Cinayetten sonra ı rünen bix polis memuru vardı. meklerlni hazmedec usaresinin ekşi 
- Gözlerile görenler var. 

- Bu mucizeyi bir Kazak neferi ya
ratmış. Bu nefer, tesadüfen oradan 
geçiyormuş ..• 

- Hayır, nefer değil.. bir Kazak 
zabiti. 

- Yok canım .. görenler söylüyor -
lar. Çiftlik memurlarından biri imiş. 

- Ne o .. ne de, öteki ... Bu muci • 
zeyi yaratan, çiftlikte misafir olan esiı:. 
Türk zabiti imiş. 

Söz buraya gelince birdenbire de -
rin bir süklıta dayanıyor. Herkes, hay
retle birbirinin yü:lüne bakıyordu. Bu 

sükUt b · r kaç dakika devam ettikten 
sonra, hararetli sual ve cevablar1 tek -
rar b.:ışlıyordu: 

- Fakat o buraya gelmedi ki .. ma- Genç kız Madam Mari Arnold'un kısmının çok ifraz olmasından Her! ge -

k lk ~ d B } d lir. Bu gibi fı.rlız hissedenler kahve. çay, 
kas havuzun içinde olamaz. ayağa a tıgını gör ü. a 1çıvan an alkol :ılmanuı.lıdırlar. Turşu ve baha. -

-----.-------,...-----• Kent mırıldandı: bu makineyi susturmasını istiyecektir, ...,,_ .,., .. n 
Rumt sene Anlbt se.rıe k l mtlı yemekler ycmemellcllu.ı:~. ou.ke ve 

1352 31 1850 - Hiç bir şey ihmal etmemek mec- sandı. Fakat kadın tekrar o tuğa gö- yabud limonlu saıataınr yemeleri cMs 
buriyetindeyim. müldü ve bir iç çekmekle iktifa etti. değildir.. Tavada kızarmış yemekler, su-

Arnold kadehini dudaklarına götür· Bu aman vermeyen töf-töf bütün cuk pıı.stırma gibi şeyler ckşillğ1 arttı -
dü. Sonra ağır bir sesle söyledi: sinirlerini tahrik ediyordu. Jan tenis rı.r. Haşlama l'Cmekler, h:unurlu şeyler. 

CUMARTESi - Patton'u henüz tevkif etmediniz sahasında Lang ile oynarken onu iki sebzeler, kompostnlar:, süt ve mahallebl 
----~·------=------• değil mi) saat müddetle dinlemişti, o derecede gibi şeyler yemeleri muvafıktır. 

SABAH 1M:::iAK _ Hayır, etmedim. ki nihayet işitmez olmuştu. Midesinde ckşlllk hissedenler dikkat et-
Şaban k b . d' p l mcUdirler: Çok ve devamlı ekşlllk mlde-

::i. D. S. D. Arnol<I kadehini içki sandıg-ının ü- Genç ız aşını çevır ı. o is ami-
15 de ülser denilen çibam yap:ı.r kl bu çok 

1 19 11 40 zerine koydu. Ve polis amirini göz - ri ile John Arnold nihayet gelecekler muhim ve tehUkell bir hı:ıstalıktır. 

1_6.....--=-29-+-:---r-----'ı~-4-=--4..:.9_. den ayırmaınaKia beraoer guya kenai ıni idi~ Genç kız polis amiri ile 1 ohn 
O ıq lkindi Ak.c;;am Yutsı kepdisine hitao ediyormu~ gibi: Arnold'un çimenlikten geçmekte ol • (*) Bu notları kesip s~layıruz, Y• • 

E. 6
· ı ~0· S. O. :::;. D. S. I D. - Demek ki kadın en nihayet hlka· duklarını gör.elli ve derhal babasına but bir n\J. .. - •·ap:§tınp kolleksiyoa 

" 9 4:1 12 - 1 32 yeyj adama anlatmıştır. baktı. yapınız. Sıkmb zamanınızda bu notlar 
7. t ı 59 14 48 17 09 18 42 bir doktor gibi imdadınıza yetifebilir. 

· Kent derhal aordu: Patton'un aözleri kızına mütevec - '"---------------
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SON POSTA ıs 

iNHİSARLAR İDARESİ 
FRANSIZ SAMPANYALARINI 

8 LiPadaa 5 LİRAYA 
i ND iR D i 

1 Toptan alanlara teazll4t rapdlr. 1 

1 t.leKtnat Munakasa ilim 
Niide belediye riywtiıılden: 
1 - Niide .... inin nafia 'ftlÜletiaden mı....W.k elektrik proje i mu

cibince yaptl.cak olan elektrik telilab 1I11 /9'36 tarihinde iti • 
buen 45 süa müddetle bpah zarf uaulile ariinab•J• kon · nut
tar. 

2 - Mfuwbu 15/12/936 tarihinde aalı günü aut 15 de Mide bele • 
diye dairubde mcümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Tesi..t üç lallila aJllLmtbr: 
A - Sant..ı Wnuı 2 muhavvile binası; yer aiti kabloetı içi tui· 

lii, kum, ve clrek diplerine konulacak tqdan ket olup 
heyeti mecm11•amm bedeli kqfi (6420) lira olup o/o 7,5 te
minat ..... (481) lirachr. 

B - 303 adet aiaç clrek bedeli ketfi 1415 lira olup% 7,5 temi
nat akça. 107 ....... 

C - 150 beysirlik buhar lokomobilli alternatör, tablo, aantınl 
muhavdesi, IUlbralm cliier teferruab, aanbral binuı ile 
fel>eke araauıdaki kablo çıkıt tertibab, yeralb kablosu ve iki 
adet muhavvile merkezi tecbizab ve f"bekeclen ibare olup 
mezkUr teaİlatm Mersin gümriijünden Niidede l&Dl9 1 ye
rine bdu nakliyesi de dahil olmak üzere bedeli ketfi 
(37974) lira olup % 7,5 teminat akpu 2848 lindır. 
Bu üç kıum tesisat ayn ayrı münah•ya lmnuh-•ı•tur. 
her üçüne birden talip olanlarm da teklifleri bbul f ··ıir. 

4 - Bu ite ait nrak fUD)ardlr: Proje ve tefeft'U&b, fenni fUbıa .. "', ke
tifnameler, ..Jm1tme f81'lnamesİ, mukavelename nümuneai. Talip 
olanlar bu evrakı Nijde belecliy.mden Litanbulda Tabimde latik
lil aparbmanmda elektrik miihendia Huan Hiletten; ve Ankara 
daŞel.remaneti hey'eti fenniye müdür muavini mühenc:lis Asam· 

dan alabilirler. 
5 - Muvakkat teninat % 7,5 olup kanun mucibince bu temi-at ve 

teklif .,...ahu ihale saatinden bir saat evvel belecl,e dyuetİne 
tevdi edilmif bulunacaktır. 

6 - Münakasa 2490 No:lu kanuna göre yapılacaktır. Talip olP~larm 
bu kanun mucı"bince ve ebiltme prtnamesinde talep eclle bilu. 
mum vesaiki& birlikte o gün münakasada hazır bulunınalan ilin 
olunur. 

-- ------ ---·---------

Denizyo11arı 
iŞLETMESi 

AcenteJeti: Karaköy Köpriibatı 
Tel 42352 - Sirkeci Mühürdar:ı:ade 

Han Tel 22740 
l.P __ .. ·--... 

lstanbul Vıklflar DirektörllljU UAnlan 
Mikdan Muhammen bedeli hk teminat ihale glnü 

35 700 lira ~2. L 50 K. 9/11/936 pa-
kalem zartesi aünü 

aut. 15 - te 
Cureba lıutahanesine yukarda cim ve miktan 35 • kalem T .,UU ma
~ liboratuvan için Ecza ve malzeme açık ekailtme1e konulmUflur. ihale
li hbrda yazılı gün ve autte Komisyonda yapılacaktır. lateldiler her aün 
"-tnamesini ~ kaleminde görebilirler. (2406) 

iSTiKLAL LiSESi 
DIBEBT0BLlilNDIN: 

1 - Kayıtlafh devam olunmaktadır. 
2
3 

- 7 nci -1 O ncu ve 11 nci sınıflarda nehari talebe için yer yoktur. 
- isteyenlere kayıt prtlan bildiren tarifname gönderilir. 

ehzadebap, olil karakolu arkasında. Tel. 22534 

Posta T. T. Fabrikası Müdürlügv ünden: 
En muannit GUClrQklerle brollf(t, 

ı...ı olunacak zenkler için üzeri üç m/ m blınlıimda kurtun hpla 1 asbn ye botJDeca 6btlrOIDn1ln 
~.- kalmbimda 1298 kilo kalayh bakır tel açık ekailtme yolile alm•cak·. kat'ı jJjmd.ır.(JOitllleıl zayıf olaa-
....: ıara vikaye edici tesiri PJIDI .J':.. telin tamaınnun muhammen bedeli 2076 lira 80 kurut ye mnaldmt dikkattir. 

156 linıdar. BUtıın eczanelerde Yardır. 
b>ı__ tNGtl.JZ KANZUK ECZAKESI 

~ twlpleria ..........,ı ...... iPııt .............. ltMk ----Ber- olfU_, __ b .. __ ..,, 

Trabzon Postaları 
Pazar 16 da Salı, Çar
şamba, Cuma l l de 

lzmlr sür'at postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Pertembe 10 da 
kalkarlar. 

Diler post•l•r 
Bartın - Cumarteai, çar • 

f&Dlba 18 de 
lzmit - Pazar, alı, per· 

pmbe 9,30 da 
Mudanya - Pazar, Salı, Per-

pmbe, Cuma 
8,30 da 
"Pertembe poe
tuı Mudanya
dan aynı gün 
lstanbula döner.,, 

Bancbrma - Pazarteai, Sah, 
Çupmba, Per
ıembe, Cumar
tesi 20 de 

Kuüip - Salı, Cama 19 da 

Ayvalık - Salı Ye Cuma 
19 da 

"Cama postası 
lame kadar gi
der.,, 

·Sah poduı ıi
dit Ye dhtgte 
Lapseki Ye İİn
nza da ujrar. 

Trabzon Ye Menin pmtalanna 
kalq pnleri ylik elınmaz.,, 

(26crl) 

~ ~iltme 6/11/936 tarihine rutlıyan Cuma cfln6 IUt OD h9fle Jlfl• j fttaıı 

ilila ele muayyen gün ve aulten daha evvel teminatlanm YWJ• J8br • .... 
.... k fUlile komia1-. müRcaatlan. «2341• ~------....... 

Sabahlan aç karnına alını.sa 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden sonra al '1Ir&B 

HAZI SIZLlt'll Ml»ı BKŞlJU..lJ< ve 
Y AN.Mf\LARINİ glderJr. Atızda 'ı tat· 
sızhğı ve kokuyu izale eder. M de ve 
barsak.ı.an alıştırmaz. Şeker h stalığı 
olanlar da kullanu.bilirler. 
İÇİLMESİ ı..ATlF, TESlRt. KOLAY 

ve kat'idir. Bug11nden bir flŞe slınız 
ve mutlaka tecrUbe edlDiz. MAZON 
isim ve HOROZ marktısına dikkat. 

Son Posta 1 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

lSTANBUL -
İlan fiatları 

1 - Gazetenin _.. >'...ne bir .O. 
tunun iki •bn Wr (a:ıtim) 
..yı)ır. 

2 
_ Sahif ... pre bir euatim ilb 

fiatı fUD)ardır: 

• 
: 1 - • lalnll 
: , _ ... . : ·-- . • :•-lll. 

Dıter ,erler : - • • 
Son sablf• : - • • 
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MUflt Hasan) 

" " 

Radyolarını 
dinlem elisi
niz. Şimdiye 
kadar hiç bir 
radyo sesin 
r an d ı m a nını 
bu derece 
sadakatle 
meydana 
koymamış
tır. 

Çelik lambalar. 
Elektrik göz. 
t:lektrik dimağ. 

a.c.a 
Radyolarının baş

lıca hususiyetler. 
ı 

bunlardır. 

Gellp dinleylnlz. 
O. T. T. A. Ş. 
Beyoğlu istiklal 
caddesi. Tokatlı

yan karşısında 

BAYAN N•RIMAN BAYAN SEMiHA ve YESARi ASIM 

17311 
17306 

Benim yarim lAzdur liz 
Halk şarkısı: Buraah kız 17 307 ~~~~~M ARAMAM 
Kara kız URFALI MEHMET ŞENSE& 

Bayan bana bak 17322 URFA KURTULUŞ ŞARKISI 
Beşiktqlı Kemal Halk şarkısı: lndim havuz başına 

BAYAN NERKIZ BAYAN RUHAT 

17303 Delisin deli göynüm 17316 Mahur şarkı: Kalbimde senin 
Müzik : Salihattin Pınar (Müzik : Rana) 

Yıllarca seviştik Hüzam şarkı: Görünmedin kaç gün 
Müzik : SaJAhattin Pınar (Müıik: Rana) 

Bu ı rkılar COLUMBiA plaklarında çıkmıştır • ..1 

•• 
PUD VEN 

Güzellerin pudrasıdır. 
En kibar familyalar, narin ve nazik ciltliler 

VenUs pudrasını beğenerek ta dirle 
kull•nıyorlar. Yalnız bir tecrübe k~fidir. 

• 
Tanınmış eczane ve ıtriyat ticarethanelerinde satılır. 
Deposu: Evliya Zade Nureddin Kimyevi Ecıa Alii.t ve Itriyat Ticarethııncıi, lstanbul Bahçekapı 

E ·r e Jandarma Efrat Mekebi 
Komutanlığından: 
8/10/1936 Perşembe günü ikinci defa yapılan (180,000) kilo birinci 

nevi ekmeklik un kapalı zarf e!t.Qiltmesine istekli çıkmamaaından ötürü 
2490 sayılı kanunun 43. cü maddesi mucibince pazarlığı 5/11/1936 Per· 
şembe günü Edirne Merkez Muhasebe Müdürlüğü odaaında yapılacaktır. 
isteklilerin teminat makbuz veya Banka mektuplariyle birlikte komi.ayo. 
na gel~leri. (2304) 

Cinsi Miktan Tahmin F. Muv. Temi. Tutarı Şekli Pazarlık 
Kilo Kuru~ Lira Lira Günü 

Birinci nevi 180000 14 1890 25200 Pazarlık 5/11/U36 
ekmeklik un 

DOYÇE OR!EN T BA NI< 
Dreedner Bank ubeal 

Merkezi: Berlia 

Türklgedakl şubeleri: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Depoıuı lat. futün Gilmrüğü 

ı * 11.,. tarzı banka lıi * 
........................................................... 
&on Posta Matbaaeı 

Nefriyat Md. ı Selim Ragıp EMEÇ 

&AHIPLIRli{ A. Ekrem UŞAKlJGU. s. Rqıp &MiÇ 

Çellk kollu bir bokoör hasmını nasıl kolay 
yenerse çelik lambah R. C. A radyoeu da 
parazltlerl öylece ortadan kald1r1r. Herkeeln 
dlllnde dolaşan R. C. A ı,te böyle bir radyodur. 

1 1 • •• ~.. .. ,, : .. • " 

1 KADER! Daima KADER• 
Hemen her ke,ıdede en bUyUk lkramlyeler ı 

KA ER GiSESiNDEN 
satılan biletlere isabet etmektedir. Siz de yeni tertip biletlerinizi 

muthtka KADER G 1SES1 N O EN alınız. Her halde tallin 
cılvesine mazhar olacak ve saadete kavuşacaksınız. 
Devamh biletler 1 liradan aatıhyor. 
Ttl:~ra sinarişleri kabul edilir ve derhal gönderilir. 

Adrese dikkat: lstanbul, Eminönü, Valde hanında No. 4 Tel 23970 
Beyoğlu, Parınakkapı No. 109 Tel. 43696 

-· . 
1 •i .~ .,. . • . •· .... ~ : .. : . . - ; . . 

HALiHAZIRDA: Erkek kadın ve çocuklar için 
En mükemmel lngilia fabrikaları mamulatından 

Trençkot ve Gabardinlerinln 
Zengin ve müntehap çeşitlerini en müsait şartlarla 

VP. her yerden ucuz fiyatlarla 

Beyoğlunda 

E 
den başka HiÇBiR MAGAZA takdim edemez. 

Sizi son derece alakadar edecek 
Vltrlnlerimfza IOtfen bir göz gezdiriniz. 

...... --· ----·· ----

An im 

• 
1 
osye es· 

M 
1 

Şimdiye kadar İş Hanında ve Paşabahçe Fabrika merkezinde 
bulunan bürolarımız 1111/936 tarihinden itibaren Bahçekapı 
1 nci Vakıf Han 4 ncü kat 43 ila 49 numaralı odalara taşın· 

mıştır. Sayın müşterilerimize saygılarımızla bildiririz . 

Ki OPRiN kaıeleri · ttE R '<E RoE 1i~uRus 
P~Ş. Dİ .ROl'1.&Tİ:'MA .A~R ILAR İLLGRİ VE NEZLEYE .KAR 1 el~ic i-< İL4CTIR 


