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M. Blum Tevfik Rüştü Arasla görüştü 
İskenderun ve Antakya 1 HAYATI UCUZLATMAK iÇiN 

A- Al • • .h b Blum, Cenevrede yaphğı 
rap vatanı erı ıntı a at temaslardan memnun 
için faaliyete geçtiler kaldığını söylüyor 

r ~ Fransa ve lsviçre gümrük resimlerini 
Antakganın bazı sokaklarına Türkler aleyhinde mühim miktarda indirdi 
yaftalar yapıştırıldı. Türkler yapılan tahrikô.ta 

bügük bir vakarla mukabele etmektedirler BLUM-TEVFiK ROŞTO 1 

ARAS MÜLAKATI 
f 
ı Lavrensin 

ölümünün 
yıldönümü 

Arapların başkaldırdığı 
şu sırada eksikliği 

duyuluyormuş 
Londra, 3 (Hususi) - Bir motosik

Jet kazası neticesinde ölmüş olan meş-
Türk İskenderım'un giizel bir köşesi Jıur Lavrensin ölümünün yıldönümü 

j 
münasebelile bugün bir ayin yapılmış 

Antakya ve skenderunda mesini ırica etmiştik. Muharririmizin ,ve mezarı üzerine hatırasını yadeden 

sÜnni alevi ve ermeniler ilk telgrafı A ntakya civarındaki Narlı ,bir levha_koı:ımuştur. . 
• ' • • •• kasabasından, ikinci&İ de Halebden Bu vesıle ıle Lavrensın vatana kar-

seçıme gırmıyecekler, duk- geldi. Bu telgrafları aşağıda okuyacak· şı gösterdiği hizmetler anılmış, Filis -
kanlarını kapatacaklardır sınız: tindeki Arapların başkald ırdığı bu sı-

3 . .. rada kendisinin eksikliği mevzuu hah . 
Dörtyolda bulunan arkadaşımız· Narlı , (Suretı mahsusada aon- ~edılmistir. 

ilan, Suriyeye geçerek bizi İskenderun derdiğimiz muharririmizden) - U· ~--------

Paris, 3 (Hususi) - M. Blum Cenev
redeki faaliyeti ve temasları etrafında 
uzun beyanatta bulunmuştur. Başve • 
kil sözlerine Cenevre seyahatini dün
ya sulhünü takviye rnaksadile yaptığı
nı söyledikten sonra demiştir ki: 

•Cenevrede toplanmış olan şu veya 
bu beynelmilel devlet adamlarile te • 
mas ettim. Nikbin bir kanaatle Parise 
hareket ediyorum. Fakat şunu da ilave 
edeyim ki, bu sözlerim beynelmilel me
selelerin halledilmiş olduğunu dernek 
değildir. Önümüzde bir çok işler daha 
vardır. 

(Devamı 8 inci sayfada) M. Blum 

italyanlar 12 adada bulunan 
askerlerini geri çekiyorlar 

iki vapur dolusu asker ltalgaya döndü, Meisı 
adasında bir başçavuşla bir kaç nefer kaldı 

ve havalisi vaziyetinden haberdar et· (Devamı 5 inci sayfada) 26 Bı·n tonlu L 
H Dün gece Kıbrıs muhabirımizd.en, , .................................................................. 

İsmet inönünün direktifleri 
• 
ideallerimizin biri de 

TÜRKİYEYİ 
endüstrileştirmektir 

Kayseri bez fabrikasında 
3 saat tetkikatta bulunan 

Başvekilin ihtisasları 
Başbakan İsmet İnönü, Elazizden 

dönerlerken für günlerini Kayseride 
geçirmişler ve evvelce programlarına 
aldıkları gibi Sümer Bankın Kayseri -

• 
deki bez fabrikasını tetkik ve teftış et-
mişlerdir. Fabrikayı kurduktan sonra 
Hk defa ziyaret eden Başbakan, üç bu
Çuk saat süren bu teftişlerinde bütün şu 
beleri ayrı ayrı tetkik etmişler "e fab
rika işçi ve memurlarına ait içtiımıi te
şekkül ve tesislerle yakından alB.kadar 
olmuşlaıxiır. Tetkiklerinden memnuni
yet duyan Başbakan, tahassüslerıni Sü
mer Banka ve fabrikaya hitap eden a
şağıdaki kıymetli ifade ve direktiflerı
le tesbit etmişJerdir: 

( Devanıı 8 inci sayfada) 
-===---

' 

Başvekil İsmet İnönü 

Frangın düşme nispeti 
yüzde kırkı buldu 

Borsada milli tahviller durmadan yükseliyor. ltalyan, 
Rumen, Japon p:ıraları üzerine dün muamele yapılmadı 

Frank kıymetinin düşürülmesı üze· ı ra ftan ihracat tacirılerinin vaziyetleri 
t'ine hasıl olan vaziyet etrafında tet- hakkında Ankaradan beklenen izahna-
kikler devam etmektedir. Diğer ta - (Devamı ·s inci sayfada) 

. ' 

Alman harp gemisi İtalyanların Habeş harbi esnasında 12 
Denize indirildi adaya getirdikleri kı~·al~rı geri çekme-

ye başladıklarına da.r bır haber almış
Berlin, 3 (~·A_·) -. 26 bin tonluk tık. Yerin uzaklığı dolayısile haberi ı 

Scharnhorst ısmındekı ilk Alman saf . ~ .. 
harp gemisi bugün Vilh l'mh f 'd d derhal tevsı.k etmege çalışmak mum-
nize indirilmiştir. e a en e 

6 
kün değildi. Bu sabah da (Rados) mu· 

-- - habirimizclen ayni mealde diğer bir ha-... .. • her alınca , meselede bir hakikat hisse· ı. 
!Ji mevcut olacağına hükmettik. Ha· 
beı ler şunlardır : Benim gözümle .•• 

ittihat ve Terakki 

Hükumet karşısında ittihat. ve 
Terakki neydı, hükfunet olunc:ı ne 
yaptı? Harbe nasıl girdi. Ha~ten 
nasıl çıktı ? 

' Bu bahisler üzerinde birçok şey
ler okuduk. Fakat hakikati tama _ 
men ve olduğu gibi öğrendiğimizi 
iddia edebilir miyiz? 

Hadiseleri günü gününe takip et
miş ve hadiseleri yapanların yan _ 
larında yaşamış olan bir· arkadas•
mız (BENİM GÖZÜMLE İTT(. 
HAT VE TERAKKİ) serlevhası al
tında bize bilmediklerimizi öğrete· 
ccktir. 

• 
SONSUZ GECE 
cZavallı Necdet», çeyrek asır ev

vel, roman okuyanların hayallerin
de yaşayan bir tipti. Sonra «Çat 
Kuşu» ikinci bir tip olarak belirdi. 
Elan gözlerimizin önünde canlıdır. 

cSONSUZ GECE.- nin kahrama
, nı da üçüncü bir tip olarak yıllarca 

yaşayacaktır. 

Birkaç gün bekleyiniz. SON 
P~STA size zevkle okuyacağınız 
BIRKAÇ ESER DAHA takdiır. e
decektir. ... ... 

Kıbrıs, 3 (Hususi ) - Yunan ada
larından gelen yolcuların söyledikle
rine göre, İtalya hükumeti Habeş har 
bi esnasında gerek tebdilihava, gerek 
talim için 12 adaya getirmiş olduğu 
askerleri geri çekmeğe başlamıştır. 
Şimdiden tamamen yüklü olarak iki 
vapur hareket etmiştir. İtalyan adala
rında göze çarpacak bir sessizlik var· 
dır . 

R ados, 3 (Hususi) - ltalya hü· 
kumeti 12 adada bulundurduğu kuv· 
veti geri çekmeğe karar vermişt ir. Ka
rarın derhal tatbikına başlanmıştı r. 
ilk olarak tenhalaşan ada Meis'dir. Bu· 
rada ltalyan olarak sadece bir baş ça· Rados kalesi içinden adaya bir bakış 
vuşun kumandası altında bir kaç nefer ~etirmiş oldukları şamandıraları da 
kalmıştır. İtalyanlar Meis adası önüne alıp götürmüşlerdir. 

YEDİNCİ BALKAN OYUNLARI . 1 

Atletlerimiz beklenilen 
neticeyi alamadılar 

5000 metrede bir ikincilik, aldık Balkan bayrak yarı
şında dördüncüyüz, diğer müsabakalarda beşincilikten 
ileri gidemedik, Romanyalılar ikinciliği Yugoslavların 

elinden alacağa benziyorlar 
(Yazısı 8 inci sayfada) 
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' 'Resimli Makalea 

2 Sayfa 

,-
Hergün 

Milletler Cemiyetind 
Vazifenıizi tam 
Olarak yapıyoruz 

----:Yazan: luhittin Biı·gen-

1 

T ürki) e Milletler Cemiyetıne son

radan girmiş memleketlerden 
biridir. Fakat, daima dikkat Pderim, o
rada rolünü en güzel o~ nayan memle
ketlerden - birincisi dememek ıçin - bi
rı de Türkiyedir. Bırkaç sene ev\·el, 
MilletlerCemiyeti bir silahsızlann a kon 
feransı yapmıştı; dünyayı alitkac.ıar e
den bu bÜ) uk meseleyi - o zarraıı si) a· 
si hayattan çok uzak yaşamama rağ
.mcn - ben ehemmiyetle takip etm ~tirn. 
O ıçtimal:.ır esnasında Haı icive \ ekılı
~izin bır nutkunu görmüştüm. Bu nu
\uk, bende bir taraftan huzur. bir ta· 
raftan da, bir Türk sıfatıle. memnuni
yet ve iftihar duygusu U)a•ıdır. 1ıştı. 
Bu nutkun benim üzerimdekı tesiri o 
kadar kesif olmuştur ki. onu d ima ha
tırlarım. Tiirkiyeyi idare edenlernı gö
rüşleriı:ıı hülasa eden bu nutuk, bana 
dünya ışlerini bu kadar vuzuh! ... gör n 
ve dünya mılletlerini alakadar eaen bu 
kadar hayati bir meseleyi bu kadar ağır 
başlı bir samimiyet ıçinde mütalea ey-. 
leyen bir hükfunet eliyle idare edii
mekte olmak duygusu gibi tatlı bir his 
vermişti. O zamanki intıbaıma göre si
lahsızlanma konferansında Türkiyenin 
söylediği sözler derecesinde kuvvetli 
ve o derece samimi sözleri hiç bir mem
leket söylememiştir. 

* 
Bu defa da Milletler Cemiyetinde 

Şükrü Kayanın söylediği bir nutuk, dün 
gazetelerde okudum ve içime yeniden 
bir memnuniyet duygusu geldı. Türki
ye, yalnız kendisi için değıl, bütün dün
ya hesabına güzel düşünen, gi:izel ·öy
liyen bir memlekettir, kanaati bende 
bir kere daha kuvvet buldu. Bakınız 

Şükrü Kaya nasıl söylüyor : 

«Bizim. diyor, mucizeye, formullcrirı 
mutlaka tesirine inanımız yok'ur. Ka
naatimiz şudur ki, selamet, dimyanın 
içinde çırpındığı birçok buhranların 

tahfifini istihdaf eden bütün ga
yelerin muntazam bir şekilde ahenkleş
tirilmesine mütevakkıf bulunuyor.• 

Bµ sözler, bugün bin bir müşkül ve 
bin bir tehlike içinde bulunan insanlı
ğın selameti namına söylenebilecek 
sözlerin en filcılanesidir. Şu dakikada 
bütün dünya, bir adım daha ötesi yirmi 
sene evvelkinden yirmi defa daha müt
hiş bir harp meydanı olan bir gergin
lik hududunun kenarına gelmiş bulu
nuyor. Gfıya, insanlığın buraya kadar 
gelmesine mani olacak tedbirlerin itti
hazı ile mükellef olmak üzere kurul -
muş olan Milletler Cemiyeti müesse
sesi, bu gerginliğin vahimliğinl anla
mış, ona ç~re aramakla meşgul görü
nüyor. Aradığı çareler arasında Millet
ler Cemiyetinin kuruluşunu tadil et -
mek fikri de vardır. Türkiye bu mese
le karşısında, diyor ki: 

- cNe yaparsanız yapınız, bunların 
hiç bir faydası yoktur. Mesele şu vey:ı 
bu formülün konulmasında veya kal
dırılmasında değil, belki de ayni gaye
ye doğru gitmesi lazımgelen birçok 
gayretler arasında ahenktar bir b;rleş
menin tesisindedir. İş, faalivetteki 
bu ahengi temindedir.> · 

Zannedersem, Milletler Cemiyetindf! 
bu mesele hakkında bu kadar doğru bı: 
görüş henüz bu kadar toplu bir ifaae 
ile hülasa edilmiş değildir. Ve gene 
zannederim ki, nutuk söylendikten 
sonra Şükrü Kaya her taraftan bunun 
için tebrik ve takdir edilmiştir. 

Çocuğunuzu h er zaman gözö11ünde tutunuz 
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Bir kadeh biradan ne çı
kar, niha) et sıcakta hara
reti kesen. bir şeydir de -
meyiniz.. içki derecesi mü 
tcmadiven artan birşeydir. 

hemmiyeL-.iz bir oyun ola -
rak tehikki etmeyiniz. Aile 
eğlencesi, pek çabuk kuma
ra tahavvül edebilir. 

Biranın arkası içki, bir 
sigara paketine oynanan is
kambilin sonu pokerdir. On 
dan sonra biitün bir haya
tın yıkılması gelir. 

Çocuk bir defa fenct iti -
yada saplandı mı, onu kur
tarmak çok muşküldilr. Ço 
cuğunuzu gözönünden u -
7.ak tutmayınız. 

Alehide '5ir isk:.ımbıh e-

SÖ_Z_A_Fı __ A~S~l~N~D~A~) 
Amerikalılar •---------ıt-

Keçi yetiştirmek 1 ffEHGUN BIH flKHA 1 
Mühim bir keşif! 
Musik i inekler in 
S ütlerini arttırıyor Yarışına çıktılar inziva hattı 

~ [ 

Amerikada bir zamanlar keçi nedir 
bilinmezdi. Fakat son zamanlarda ke
çilerin südünden, etinden, tiftiğinden 

istifade edileceğini anlıyan Amerika
hlar propaganda yaparak, keçilerin 
memlekette çoğalmasını istemişlerdir. 
İki sene evvel Amerikada fi milyon 
keçi varken bu yekun bugün 46 mi)yo· 
nu bulmu~tur. 

* Evlen m• .. rtl•r1 

Yunan zabitleri bundan sonra ko
ll'ly kolay evlenemiyeceklerdir. Bunun 
sebebi hüklı.metin verdiği yeni bir ka· 
rardır. 

Bu karar şudur: 

Yunan zabitleri bundan sonra 
40,000 drahmiden az drahoması olan 
bir kızla evlenem.iyecel<lerd ir. Hüku
met bu kararı zabitleri terfih etmek 
için vermiştir. 

* Kah,,• plflren çıngarekll •••t 

Şair Ahmet Haşim, ikide birde 
dostlarına mi.inzeviyane yaşamak 
kadar hayatta biiyiik haz olmadığını 
ve yalnızlıktan son dertte zevk duy 
duğunu söylerdi. · 

Bir gün, Haşinıin evlenmek üze -
re bulunduğunu duyan ahbaplarm
dan biri kendisine : 

- Haniya, üstat, münzeviyanf! 
yaşamak hazzı ne oldu ? 

Diye sorunca, Haşim : 

1 
Macaristanın çiftçiler.inden ve zira· 

- Evet! dedi; haklısın! Ancak ben at mühendislerinden M. Jorj T artler 
de bu hazzı benimle beraber tada - bütün dünyayı hayrette bırakan bir l 
bilecek bir eş arıyorum. keşifte bulunmuttur. 

.. -* 
Ölü babasına Bu zatın bulduJtı hakikat fudur: 

Çek gollıyan inekler musikiden h°'lamyorlar-
1 

J k m1', ve bilfıaua çingene aadalan. inek· 
s. oçya lı lerin memelerine tesir ediyor, ve aüt-
lskoçyalılar hasis olmakla manıf-, leri çoğalıyormu.,, ayni zamanda süt· 

t~rlar. Onları~ bir ~ok vak'alarım bu 

1 

le.rin çeşidi de iyileşiyormuş. Şimdi, 
sutunla~da muteaddıt defalar anlattık. süt sağıldığı zaman çiftlikte çingene· 
Fa~at.~~mdi _izah edeceğimiz vak 'aııın ler Macar havalan çalıyorlarmış ..• 
garıplıgıne hıç rast gelmemişdik: 

lskoçyalı bir baba ölürken şöyle 
bir vasiyette bulunuyor: 

«Her üç evladım tabutuma biner 
lngiliz lirası koysunlar. Ben paralar 
içinde ölmek istiyorum. 

Adam ölüyor. En büyük oğlu: 
- Bu nasıl şey. Ölü adam parayı 

ne yapacak!? diye söylenmiş ve ker
hen bin lirayı tabuta koymuş. ikincisi 
de ayni şekilde kötii kötü söylenmiş 
ve o da son vazifesini yapmış .. Sıra 
üçüncüsüne gelmiş. O: 

* 
Duddk boyalar1nde11 vergi 

Macar kadınları boyaya çok düş· 

kündüler. Bunu nazarı itibara alan hü· 
kumet henı mühim bir vergi memba

ı bulmak hem de kadınları bu adetten 

vazgeçirmek için, dudaklarına boya 

süren kadınlardan lüks vergisi almağa 
karar vermiştir. 

Bu vergi iki aydanberi tatbik edil· 
mekte ve kadınlar dudaklarına boya 

ICVe seve 

,-
Söz ün Kıs~31 

Ahmet Rasim fileli 
Bugün dört yıl 
Oluyor. 

E. Talu 

• st:anbulun en büyük, en duygulu, en 

1 hakikatli bir evladı.. Yurdun yük
sek kıymette bir muharriri .. In anlığın 
da en faziletkar bir ferdi olan Ahmet 
Rasim, aşık nazarlarını dünya) a yu • 
malı bugün dört yıl oluyor. 

Bu tatil gününde, akşama sabaha kı· 
şa kavuşacak mevsimden son nasibini 
almak için şehrin muhtelü rne:-.ireleri· 
ne akın edecek olan halkın içerisinde,I 
o mesireleri bi7.den sonra gelecek ne -f 
sillere de tanıttıracak ve sevdirecek bit 
taze tasvir ve tebid eyliyen ecl bi yad 
edecek acaba kaç kişi var ? Ra -~ 
sim hemcinslerinin kadır bilmerrıezli • 
ğine alışıktı. Şiirinin de, nesrinin de 
bestelerinin de, bir zaman gelip,ağızdan 
ağıza, cLaedriye• atfen dolasacağın14 
zevk ile okunup haz ile de dinlendiktedj 
sonra : 

- Yahu! Ne güzel ama, kimindir ? 'I 
Diye sorulacağını ve kendisinin em i 

sali gibi pek çabuk unutulacağını bili~ 
di. Likin, o bundan asla müteessir de~ 

Merhum Ahmet Rasim 
' ğildi:. Yarım asrı geçen ömründ · o k~ 

dar ~k sevmişti ki, 19'1"1ll'tııılllie-ii:J;.·._~ ... 

meğe vakit bulamamıştı. 

Manevi feyzimin mühim bir kısmı.:I 
nı kendisine borçlu olduğum büyük üg 
tadıma ait hatıralarla dolu zihni.mi ku 
c:alayıp duruyor, onu hürmetle ve rah 
metle yad ettirecek bir menkıbe arı 
yorum. Hangi birini seçeyim? Başın 1 
dan sonuna kadar bir ahlak: kitabı teŞ•j 
kil eden bu tertemiz ömrün hiç bir saf• 
hasını diğerine tercih edemiyeceğim. f 

Sade şunu tekrar edeyim ki: Ahme~ 
~~im.' fı~.ret~. nadir~ en~~~ yetiştir ·t 
dıgı bır vucuttu. Alelade olulerirı ;ırka-

Parisin mağazalarında yeni bir saat 
satılmağa başlamıştır. Bu S'aatin diğer 
saatlerden farkı uyandıracağı adamın 
kahvesini de beraber hazırlamasıdır. 
Saat uyandırılmak istenilen vakte a· • yar edildikten sonra üzerinde bulunan 
bir cezveye kahve şeker ve su konul· 
maktadır. Ayar edilen saat ayar edil· 
diği vakitten yirmi dakika evvel mü· 
kemmel bir kahve hazırlamakta ve bu 
suretle uyanılır nyamJ.maz kahve ha
zır bulunmaktadır. 

- Ufak paraları babam ne yapa· 
cak? Ben şu iki bini tabuttan alayım, 
yerine üç bin liralık bir çek yazayım, 
gittiği yerde bozdursun., demi,. ' 

sürmemektense. paral.!n 
vermekteymişler ... 

* 
sından tekrar edilen basit, basma kalıP.1 

, acıma tabirlerini onun için buradc. kul•t 
' lanmıyacağım. ~ 

19 gUa BI•••• .......... beki-.- Kendi telakkime göre pek erken kay•
1 

............................. ·-····-····---·-·········-
bu acıklı hakikatedir ki tercüman olu· 
yor. Yani, açık türkçe ile diyor ki· 

- Milletler, bu cemiyet müessesesi 
haricinde mütemadiyen biribirlerinin 
ayaklan altına karpuz kabuğu koymak· 
la meşgul olacak olduktan sonra Cemi 
yetin nizamnamelerini deği~lirmekte 

ne fayda olabilir ? 

* Danr•n•n en klrh iti domuz 
Ucaretl 

Amerikadan sonra Avustralyalılar 
da karın kolayını bulmuşlar. ve acaip 
bir ticaret yoluna dökülmüslerdir. 

Şimdi eski bir gemi kiralıvorlarmı~ . '. 
içine bir kaç yüz tane zayıf domuz ko-
yuyorlarmış. sonra gemiyi gayri mes· 
kun adalarda. dolaştırıyorlar, domuz
lcm oraların nebatlarile besliyorlar ve 
nihayet böyle bedava semiz domuzlar 
elde ettikten eonra, domuzun iıe oldu
ğunu bilmeyen, vahşi memleketlere 
altına, kıymetli taşlara mukabil satı
yorlar ve bu yüzden fevkalade büyük 
karlar temin ediyorlarmış. 

paraları alıdı beylediğim üstat ve dostumun bu yıı,.. 

Amerika hakikatep garabetler d.i
yandır. Ölüler ölürlerken bile tuhaf· 

lıktan kendilerini kurtaramıyorlar. Bu· 
nun bir misalini fU ~ki anlataca· 
ğımız hakiki vak'ada görecelcsiniz. 

Amerikanın lllinois şehrinde zen· 
gin bir adam ölüyor, vasiyetnamesi a
çılıyor, ve ,u •tırlar okunuyor: 

C<Ben öldükten sonra, evlitlanmla 
biraderzadelerim. cesedimin bafını 

bekleyecek.let"dir. Ölümün bafında en 
fazla durabilene servetimin üçte ik isi 

ve daha az duranlara da paranın baki· 
yesi muayyen bir nisbet dahilinde ve· 

dönümµıtde tazelenen matemile basba~ 
şa kalacağım. . 

2./-:k 
-------~ 

Biliyor musunuz ? 

1 - Ammon nedir? 
ı - Ateş toprak tabir 

neresidir? 
3 - Griffon nedir? 

(Cvablan yann) 

* 

edilen Yet 

Hakikati bu kadar vuzuh ile gören 
Türkiye onu bu kadar samimi bir şekil
de ortaya koymakla Milletler Cemiyeti 
içindeki rolünü dünyanın hayır ,.e se
lameti namına tamamen ifa etmiş de-
mektir. Biz bunun1a vazifesini tam yap- ---·-........... ·--·-·--·--·.. (Dünkü Suallerin Cevablan) 
mış bir memlekete mahsus vicdan huzu kirlerse çok yazık olacaktır. Adam ölmiif. birinciliği yeieni 19 - Gil Robles 193.f de İspanyadll 

rilsin. » 

runu duymaktayız. Eğer diğer milletler Yalnız, bir tesellimiz var: Biz vazife- gün ölünün başında beklemek ve te· kurulan Leroux kabinesinde yer alall 

E 
de, bu hakikati bizim gibi anlarlarsa mizi daima hakkiyle ifa ettik ve et _ fessüh eden cesedin yanında kalmak faşistlerin lideridir. Kilise ve s~rma • 

vet, Milletler Cemiyeti, kendisinden 
be bundan Çok havırlı netı·ceıer dc1giar mekteyı·z. su t·ıle kazanmı• Iı_· · · k k 14 yedarlar nezdinde büvl'tk bir ni.ıfus sa• 

klenilen şeyleriıtı hiç birini vermeğe ., . re r ııuncısı o uya hibidir. Halk cephesi~c kadar müca • 

* 

muvaffak olamamış talihsiz bir mücsse Anlamazlarsa. yahut anlamakta geci - Muhittin BİRGEN gün tahammül edebilmiş. 
sedi~ Anca~ ka~h~ bu müea~e~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dclcler açm~, f~at son intihabatta 

k 1. s T E R ı· N A N ı s T E R ı· N AN M A ! mağlup olarak bugünkü ihtilali çıka .. 
uruluşunda değil, müessesenın ıçınd~ ranlarla birleşmiştir. 

çalıştığı dünya muhitinin samimıye~ -
sizlik neticesi olarak biribirini mahv fstanbula y~kın, küçük şehirlerimizden birinde otu - mazsınız, fakat haber vereyim ki, doktorun hastaya git- 2 - Bugünkü İspanya tahtı müdeisl 
ve isbat eden birtakım siyasi gayret- ran bir arkadasımız anlattı: mek için otomobile lüzum gördüğü bu şehrin muhiti bir evvelki gün bir otomobil kazası netıcesl 
!erden mürekkep anarşik bir vaziyette cGeçen gün ev halkından biri hastalanmıştı, bir dok- kilometreyi bulmaz, İstanbulun bir mahallesi kad~rdır.• ölen Don Karlos'du. Ölürken kcnd; ye-. 
bulunmasındadır. Eğer.milletler, biribir tor getirtmek icabetti. Adam yolladım.· Çağırttığım dok- Biz bu arkadaşı dinledikten sonra dahi otomobil has _ rine sabık Avusturya imparatoriçesi 
lerini tabii ve zaruri haklarını teslim- tor adama cbir otomobil getir> demiş, otomobil bulundu, lığının küçücük şehirlerimi7.de dahi salgın haline gelmiş Zitanın kardeşi prens Ksavije dö Bur• 
de bugün gösterdikleri kısa görüşlülük doktor da geldi. Bu meselede siz belki bir ~arabet bul - olabileceğine inanmak istemedik. Fakat ey okuyucu sen: bon Parm'ı vasiyet etmiştir. 
te böylece devam ederlerse bunun akı- 1 S l E R 1 NAN j S T E R 1 NA N M A l 3 _ ispanyada ilk defa olarak faşist· 
beti.mutlaka yeni bir perişanlık olacak- liği tesis eden adam General Primo de 
~.~~Tür~y~ŞükrüKayan1nağril~ ~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ R~era'~~ 
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TELGf-lAF · HABERLERi 
Rejim __ m_ii_c_a_delesi 

İngiliz Maliye Nazırı , bir toplantıda silahlanmanın 
lüzumundan bahsetmiş, İngiltere, kendi rejimlerini kabul 

ettirmeğe kalkışanlara müsaade edemez, demiştir. 

Üsküdar ve turizm 

D enizlerın korku, emniyetsizlik e Uzalı Şarlıta sü.lıunet 
ve ürperişı ile dolu olduğu, ya- gene bozuldu. 

Londra 3 (A.A.) - Muhafazakar 
Jann toplant•nda eöylec:liği nutukta 
maliye nazırı Chamberlain f ngiltere· 
nin silahlanması lüzumunu müdafaa 
ederek demİftir ki: 

«Beynelmilel vaziyet lngiltereyi 
ıilahlanma sahaeHlda en büyük masraf
lara katlanmağa mecbur etmektedir. 
Bu silahlanma proğramı tahakkuk e· 
der ebrnez f ngikere kafi bir filoya, en 
IOn listem ıilihlarla mücehhez bir or
•uya ve serek sür' at, gerek mesafe, 
prek tayfa itl>arile diğer hiç bir mem· 
lek.etinkilerden apğı olmayan bir hava 
kuvvetine malik olacaktar. Tayyareci· 
tiiin ink.itafa lngiltere için ada olması 
haaebile huıuai bir mahiyeti haizdir. 
V • hükumet bir harbin Britanya ada· 
lan sivil halkını nasıl tehdit edeceğini 
tamamile müdriktir. 

isteyenlere karfl en müe11ir korku i· 
leti olacaktır. Hükumet hava filo1U 
ihdasına hararetle müızaheret eder. 
Huınıeiıe ki herkes bu filonun ahara 
tecavüzde kulılanılmıyacağını pek ali 
bilir. Hükümetin ve mtlletin yegane 
gayesi sulhu muhafazadır. lngilter~ 
nin başka hiç bir toprakta gözü yok· 

hut dalgaıarın iki kıyı arasında geçil- e Politilıada kehanet 
mez bir duvar, bir Çin seddi gibi uza-
dığı zamanlarda Üsküdar kucak kuca- olmuyor. 
ğa gelen iki kıt'anın en işlek bit yol u zak Şarkın sükl.ıneti gene birden 
~~ . ' 

Çinli. k ıl ü-'·"'dar kı 1 rın bıre bozuldu. Bunun sebeb. şu· ervanc ar -.u yı a - 1. · · ç · k dur: Japon emperya ızmınm ınc ar-
lenin tevtit eckıbileceai tehlikeleri da sularda uzun saçlarını seyrederler, k 11 dı - le tarzı Bu mua .,. H" .. ,11 b kı şı u an gı muame . -
Franea ve Amerika ile anlelf&rak aaga· ınt kervanlarını taşıyan " e~ u . - meleden ötürüdür ki bütün Çin illke-
ri haddine mdirmeğe muvaffak oldu· lyıladrdab s~~a Akalvuşt~klarhd~1· 1~k~ d~vlırk- sinde milli terbiye, Japon düşmanlı"" 
v • 1 L_ d ·L er e ugun t an ı sa ı ennın ış e • . . d M · · gunu memnunıyet e ıuay ettııden son·. r 

1 
nd b h" 'nlik gı esasına ıstınat e er. ançurının ve 

ra demiftir ki: ~~a~ a~~~a ır~ u: ır,Akşze~ı onu takiben bir kısım Şimali Çin vila-
«lngiltere MiUeder Cemiyeti iza· .. a ~\ ek ça a~ ı. b' yetlerinin Japonlar tarafından istila-

sını.n ne dereceye kadar mütesanit bu· guneş ks~ ar en calt arına\ bır y~- ya uğraması bu düşmanlığı arttırınış-
gın a ı ve a ın yazı ışı ıra - t N t ' 1 k J ponlarla Cinlilerin 

lunduklarını bilmek mecburiyetinde· tığı için Krezüz'ün hazinelerinin giz - ı~: e ıce 0 ara ' a · , . 
d. Ç" k"' t ·1 L __ ..ı:· • • k"' ·· nd" - . muştereken yaşadıkları yerlerde, hadı-tur. ır. un u ngı tere u:mııeını otu va· le ıgı yer de dilden dile dolaşırdı. 

1 
. .. .. .. lm k ··mk·· lm m 

Jc · · d h'li :...ı • tl Led-L~---1- _..._~ I . B"" .. k d . k se erın onunu a a mu un o a a-fngiltere diğer rının a ı &f'erine zıye ere aev11. coı~11. tcuD1r erı ta· uyu enızyollarının açılması er- ba 1 şt ç·nrıer tarafından açık-
karıtmaiı aklından geçirmediği gibi ahhüt edemez. lngiftere Milletler Ce· vanların geçtiği yolları arsalar haline i: ve;;n;us~~a ı düşürülmek suretile 
ba,kalarının da lngiltereye keneli re· miyetine bütün dünyaya teşmil etmek koy~u. Kervansaraylar k~yboldu. sivil veya asker Japonlara karşı ya-
jimlerini kabul ettirmeie kalbtmala· ıuretile müzaheret etmeğe ça!ıf&C&k· N~a!et Anadolu - Bagdat .~at~ının pılan tecavüzler, günün alışılmaya baş-
nna müsaade edemez. Fiıhakika her tar. k~ndını Marmaranın başka koşesınde lanan vak'aları haline gelmiştir. Bü -
hangi bir müdahale tehtikeainin ne ol- Britanya hükumetinin kanaatine ~~:{et~~di:~sii/}s:.~~~;\!öy::!l:, tün bunlar, iki memleket arasındaki 
duğunu bugün l.panya hidiaeleri bize göre, sulh tanaları Milletler Cemiyeti .u an r a u ır uçu sa . - münasebetleri bir türlü ve şeklen dahi 

l b d k_.ı... _1_ 1 k k .. lıne koydu. İstanbulun karşısında gıt- 11 t' ememı"..:tı'r Esasen gu-n geç-
göstermektedir. ngihere ütün ün· aıaroau içinde aıdo unaca mınta avı t"k · 1 Üsk"" d ukadd norma eş ır .. · 

ı çe garıp eşen u arın m era- tikçe t Japon metalibatı karşısın-
ya ile d08thık ve sulh içinde geçinerek paktlarla artacaktır. tı Kar~caahmet selvile~ile birlikte ~üz- da 00;1~ ~~r netice elde etmenin imka-
çalıtmak istiyor.» lngiltere garp Avrupası içi~ böyle ne dogru adım adım ılerlemektedır. nı da pek yoktu. Bu arada memleketin 

Charnberlain bu yolda Franıız bir pakt yapılmak üzere icap eden m~ * vahdetile meşgul olan Çinliler ve bun· 
Büyük Britanyanın hava filosu frangının düfürülmeai ted:>irlerini zik· zakerelere iştirak niyetini göstermif Yolların mahvettiği Üsküdarı gene tarın başına geçen Mareşal Şankayçek-

tefki1 olunduktan 90rua harp açmak rederek fn.gilterettin böyle bir muame· bulunmaktadır. yollar canlandıracaktır. Üsküdarı can· in elindeki kuvvetler Japonlara karşı 
..;.-=:::::ıı:---==~~=:::=:~~=====-==~~========-=-=~=====-=-====---==~:=-===- landırm~k .. içi~ büy~ fabri~lar kur- koymağa kifi değildi. Bütün ümit, 

General Metaksas diyor ki: M ad r ., d Is ç ,. n mayı, buyük ımar planları çızmeyı ta- memleketin birliğini tesiste idi. Bu bir-
sarlamıyor~. . •. . . . lik, bugün bir emri vakidir. Fakat bu-'' B Ik k Anlatmak ıstedıgımı bana bil' turıst nun bir neticesi de şu olmuştur ki birlik 

a an Pa tına Sonuna mu .. c ad e 1 e hatırlattı. olan Çin, Japonların her gün artan ıs-
Bir turist şunları anlattı : teklerine karşı koymak lüzumunu duy-
- Asya kıt'aların en esrarengizidir. muş ve son defa ileri sürülen metali-

kadar Sadik kaıacagıw Z tt Hükumet kuvvetleri muka- En ıbul"yübk dağ~arkı:.~radadıkr. En dgeniş bata, kat'i bir «hayır• la mukabele et
yay a ar u genış caınatın oynun a ya miştir. Bu mukabele o kadar bekıen-

bil taarruza geçtiler tar. İklimler Asyada biribirini kovalar. miyordu ki, Japonlar, Çinlilerin bu ce-
Atina, J (Hususi) - Başvekil Me - cBiz Balkan paktına sonuna kadar Mesafenin, zamanın harikuladeliğini vahı karşısında hayrete düşmüşlerdir. 

taksas dün Atinada yapılan mitingde sadık kalacağız. Sulh istiyoruz, Balkan Pari.a, 3 (Hususi) - Hükumet kuv- ancak Asyada bulabilirsiniz. Şimdi, iki memleket arasındaki vazi-
söylediği nutukta mühim meselelere te paktı sulh unsurudur.• demiştir. vetleri Milliyetperverlerin Madrit üze- Avrupa bir evin içi gibidir. yet gerginleşmiştir. Şanghayda, Japon. 
mas eLmiştir. General Metaksas: cYunan milleti • rine ileri hareketlerine mani olmak i· Her Avrupalının, her Amerikalının lara karşı ateş açan Çinliler, komşula-

General Melaksas, Yunan birliğini nin bir muharebeye girmesi icap eder- çin mukabil taarruzlar yapmaktadır- içinde bu harikalar kıt'asına ayak bas- rına düşmanca muamele etmeye baş-
kurduğunu, bütün milletin muhtelif se, milli kuvvetler vazifelerini layikıy- lar. Mücadele devam etmektedir. mak yenilmez bir emeldir. lamışlardır. Ve bunun neticesinde si -
•uuflannı tatmin edeceğini, amelelere le yapacaklardır.• sözlerile nutkunu bi- Üsküdar bu harikanın baQlangıcıdır. yasi ufuk yeniden kararmıştır. O ka-Londra 3 (Husu.i) - Milliyet• .. 
refah temin eclecejini, memleketin mü- tirmJştir. 1__ Asya Üsküdardan başlıyor. Bu zevki dar ki Japon erkanı harbiyesinin te-
ufaa kuvvetlerıni takviye edeceiinJ Atina, S (A.A.) - Gazeteler, yeni hü perverler tarafından ...,-nya Devlet tatmak için Üsküdara gittim. tstedim mayülatı hılafına daima yun1uşak ko
ı6ylemişlir. Başvekil Metaksasın üze- kUmetin ilrıi aylık devresiv içinde a_mele Reialijine na~ ~eral Françi.• ki resimlerini alayım. Asyanın damga- nuşan Tokyo hükUmeti dahi şiddetli 
rinde durarak ısrar ettiği mesele Bal- sınıfı lehine alınış oldugu tedbırlerl ko Franko radyo ıle bir beyanname sını taşıyan kartları eşime dostuma davranmak lazım geldiğine dair karar-
kan paktı meselesi olmuş : mevzuu bahsetmektedirler. neşrederek Karii.et, Monarşist ve Fa· göndereyim. İstedim ki bir iki günü lar almaya başlamıştır. 

Nafia Vekili 
lzmirde 

F ransada grev 
bir türlü bitmiyor 

şiıt doktorinlerini telif eden kendi Asyanın bu Avrupaya yaklaştığı başın- * 
proğramını izah etmittir. da Asya rüzgarlarını teneffüs edeyim. Çekoslovakya Reisicumhuru Bencs 

General, davayı kazandıktan son· Fakat hiç birine muvaffak olamadım. bundan tamam on 
ra mühim memuriyetleri askerlere ve· Ne kart satan bir dükkan buldum, ne Polltlkada , sekiz yıl önce, ya-
receğini, ba&lığa avdet edip etmemek' de yatacak bir otel...• kehanet ni Büyük Harbi 

1 Pariste lokanta~e otelciler huauwnda henüz hiç,..bir karar veril· Üsküdar bir turist şehri olabilir ve müteakıp yeni ye-
Ali Çetinkaya zmirde memiş oldutunu bildirmiştir . kendini kurtarır. ni meydana gelen demokrasilere işaret 
tetkiklerine başladı Cle grev ilin ettiler Nuyonaliatler Vaziyetlerini Sadri ERTEM ederek harp sonu Avrupasının, bundan 

fmıir 3 (Telefonla) _ Anadoluda • Tabirim Ecl,.orlar böyle yalnız bir tek siyasi rejim içinde 
Nafia ı~leııini tetkik etmekte olan Na- Paris, 3 (Hususı~ - B~rada ot~l ve Seville, 3 (A.A.) - Nasyonalist· Zafranboluda ölçü muayenesi yaşayacağını,bu rejimin de parlamanter 
Aı_ Vekı' lı" Ali Çetinkaya kendisini Ay- lokantacılar umumı grev ılan etmışl~r- ler, hükumet kuvvetlerinin terkettik· bol (H bir demokrası olacağı kehanetinde bu-
na d' Z b ta "stahdemler tadından ış- Zafran u ususi) - Senelık öl- 1 t M B d . 1 l -
\"&lıktan karşılayan valimizle bugün ır. a ı mu leri Eibar etrafındaki mevzilerini kuv· çil muayenesini yapmak üzere Zon • unmuş u. · enes ış ış eri e ugraş-
felırimize gelmiş. parlak bir surette kar gal ecltlmiş olan ~ahve, lokanta ve otel- vetlendirmektec:lirler. ı guldak grup ayar memuru Galıp bu- mış bir adamdır. Görüşleri kıymetlidir. 
iılanmıştır Vekile Nafia Köprüler U- lerden grevcılerı zorla çıkartmaktadır. Toledo ile Madrid arasında Nasyo· raya gelmiş ve çalışmalarma başlamış- Buna rağmen, harpten on sekı7. sene 
mum Müdurü Emın refakat etmekte- Bucün nümayifler !apılacak nalistler, hük6met merltezine yakında tır. sonra, bütün Avrupanm yekdiğerinden 
d" Paris, J (A.A.) - Sag cenah teşek· ayni derecede uzak ıki siyasi meyil ara-
ı~i Çetinkaya bu seyahati esnasın- küllerinden C?l~el de ha Rok'un ;ra~ yapılan hücum için yeni hareket nok· sında bocaladığını görüyoruz. Bunlar, 

da Çorlu, Tekirdağ, Gelibolu, Çanak- sız sosyal partısı tarafından mukabu nu taları teşkil etmektedY.ler · EIAzizde iskln teftişleri Faşizm ve Komünizmdir. Şimdiye ka-
kale, Ayvalık ve Bürhaniyede Nafia mayiş yapılacağı ilan edilmiş olmasına HükUmet Kunetlerinin Muvaffakiyeti Elaziz (Hususi) - Şehrimizde bulu- dar bu meyillerini tahakkuk ettiren 
işlerini gömen geçirmiştir. Vekil Diki- rağmen yarın Park des Prince'de y~pıl- Madrit 3 - Harbiye Nezareti, hü· nan İskan Umum Müdürü tedkiklerine memleketlerden hiç biri kanlı bir reJim 
!iden geçerken çoşkun tezahüratla kar- ması mukarrer k~münist tezahuratı kumet kuvvetlerinin Viguenza bölge· devam etmektedir. Umum müdür bil _ mücadelesi geçirmedi. Misal olarak 
gılanmış, şerefine bir tak kurulmuştur. yasak edikniyecektır. sinde muvaffalci,!..etle neticelenen bir hassa şimdiye kadar Elazize yerleştiril- Almanya ve İtalyayı zikretmek müm
Ber.gama kasabasile Zeytindağı nahiye- Muarız kuvvetler. arasında ~arp~~a- taarruzda bulunduklarını haber veri· miş göçmenlerin iaşe işlerile çok ya - kündür. Viyana Sosyalistlerinin tepe· 
sinde de Ali Çetinkaya şerefine teza- l~ra mini .olmak lıçıwekhtemmcı~~~l~~~.: yor. Asiler ric'at etmi,lerdir. kından alakadar olmaktadır . lenmesi dahi, mühim bır hadıse sayıla-
hürat vapılınıştır. Nafia Vekili gelir _ zıbat tedbırleri a ınaca ır. ı ı ı - maz. Yalnız İspanyadadır kı iki zıt 
pime; İmı'inie de tetkiklerine başla- selere meydan verilmiyeceği ümit olun Amerikaldar allln rekorunu Sarıköyde çiftçilik fuliyeti prensipin, karşılıklı olarak kuvvet de· 
mıştır. Vekil şehrimizde iki gün kal- maktad~r. . kırdllar nemelerine şahit oluyoruz. Evvelce de 
dtktan sonra Burdur hattının açılma res Ma~ılya, .3 (A.A.) - Demıryolu mal Sarıköy (Hususi) - Sarıköye ve ha- kaydettiğim gibi bu mücadelenin neti· 
mine ıştırak içın buradan ayrılacak _ zemesı fabrıkasına mensup 800 amele, Vaşingtbn, 3 (A.A.) - Amerika Mer- ,valisine üç saat mütemadiyen yağmtir cesi, Avrupa mukadderatını tayin ede-
tır. grev ilin etmiştir. kez Bankasının altın ı:nevcudu bir re- ,yağmıştır. Bu yağmur toprağı kabart- cek istikametin bir işareti olacaktır, 

Bir Yu9oslaı meb'usu maktul 
bulundu 

Bulgar ordusu bDyllk bir geçit 
resmi yaptı 

Bclgrad 3 (Hususi) - Yugoslav Sofye, 3 (A.A.) - Bulgaristanın istik
meb'uslarından Bay Milinçiç iki gün lali ve kralın tahta çıkışının yıldönümü 
evvel Kru,evaç civarında yol üzerin· bugün aynı zamanda ve parlak bir tarz
de maktul bulunmuştur. .da tesit olunmuştW'. Bu münasebetle 

Cinayetin siyasi maksatlara müp· ordu büyük bir geçıt resmi yapmış ve 
teni olmayıp intikam aaikasile işlendi· Kral HarbıJ e mektebinin son sınıf ta
ği tahmin ed•liyor. Zabıta tahkikat lebesine diplomalarını tevzi ederek a-

d 
teşli hır nutuk söylemistir. 

yapmakta ır. 

Hitler istirahat edecek ltalya havacıhk için 80 milyon 
tahsisat ayırdı Pari . 3 (Hususi) - Önümüzdeki sa

lı gününden itibaıen bir ay istirahate 
çekılec k olan Hit er, Lokaı no devlet- Roma, 3 (A.A.) - Yeni tan are alan 
lerinın toplantısına dair lazım gelen ta larının ınşası ve şımdiki tesısatın ge -
limatı Alman Haııciye Nazırın•~ ver - nişletılmesi için 1936 bütçesine 80 mil· 
miştir. ~on liret ilave edılmıştır. 

kor teşkil .eden 84S mılyon doları bul- mış, köylüler derhal tarlalarını sürme- Politikada kehanet olmuyor. 
muştur. ğe başlamışlardır. Selim ..,.., 

[ iki ahbap çavuşlar 



4 Sayfa SON POSTA 

ŞEBİB BABIBLEBİ 

Mahkiimlar maden 
ocaklarında çalışacaklar 

Zonguldakta bir maden ocağı sahn alındı, gerek 
buraya, gerek Edirne hapishanesine gönderilecek 
mahkumlar yakında seçilmeğe başlıyor. Ödemişte 

de bir hapishane yapılıyor 

Edirnedeki asri hapishanenin yeni 
m~ini gözden geçirmek üzere E
dirneye giden Hapishaneler Umum 
Müdür Vekili Mutahhar Başoğlu bu
gün İstanbula dönecektir. Mutahhar 
buraya geldik.ten sonra Edimçye gön~ 
derilecek beş yüz mahkumun hemen 
ihz.arma baflanacalc.tır. Bu beş yüz 
mahkumun san' atkaralrdan seçilmesi· 
ne çalı~ılmıf ve muhtelif hapishane· 
lerden gönderilecek beş yüz mahkum 
ayrılmıt"tır. 

lmrah ada.ama gönderilecek 120 
mafıkum da bu ay sonunda toplanıp 
eevkedilecehir. Bunların içinde dok· 
tor da vardır. Zeytincilikten ve üzüm
cülükten, bahkçılıktan anlıyanlar faz
laca bulunacaktır. 

Öğrendiğimize göre Ödemişte de 
bu ~ekilde zirai bir hapishane açıla
caktır. Bu hapishane, orada bulunan 
hapishane binasının yerinde buluna-

Bir deniz kazası 
Motör kazazedeleri deniz 
üzerinde bırakarak kaçtı 

Evve!ki akşam Yeşilköy açıkların· 
da bir kaza olmuş, fakat bu kazayı 
yapan motör, kazazedeleri deniz üze· 
rinde bırakarak yoluna devam etmiş

tir. 
Y eşilköyde oturan Bahri isminde 

biri açıklarda sandalla balık avlarken 
Tatihiyaver adlı motör gelmiş, sanda'· 
la bindirmiş, sandal parçalanmış ve 
Bahri denize düşmüştür. 

Motör bu kazayı görmüş, fakat 
durup kazazedeyi kurtarmadan yolu· 
na "devam etmiştir. 

Kazazedenin feryadına civardaki 
balıkçılar yetitmişler, Bahriyi kurtar
mışlardır. Motörün Çanakkaleye git· 
tiği anlaşılmıf, hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Bu seneki futbol programı 
İstanbul Futbol Ajanlığından : 
Bu seneki futbol programı hakkın

da fikir teatisinde bulunmak üzere teş
kilata dahil bütün kulüplerin tam sa
lfıh'iyetli birer murahhaslarını 5/ 1 O/ 
936 pazartesi günü saat 1 7 ,30 da Bey
oğlu Halkevi binasındaki Türk spor 
\urumuna göndermeleri r ica olunur. 

Bir sıvacı kazaya uğradı 
Taksimde Nur apartımanının sıva

larını yapmakta olan Dimitri ayağı ka· 
yarak apartımarun beşinci katmdan 
düşmüş, ağır surette yaralanmıştır. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu rece nöbetçi olan eczaneler şunlardır: 

İstanbul cibttindekiler: . 

caktır. Yalnız Ödemiş hapishanesine 
gönderilecek mahkumlar hapishaneler 
nizamnamesinin dördüncü derecede 
gösterdiği evsafı haiz olanlardan ola
caktır. Ayni zamanda bu hapishaneye 
gönderilecekler, İmralı zirai ve Edir 
ne asri hapishanesinde bulunanlardan 
en iyileri olacaktır. 

Bu suretle Ödemişte en yeni şekil
de ve mütekamil bir hapishane yara· 
tılması düşünülmektedir. Bu hapisha
ne diğer taraftan bir nümune hapis· 
hanesi olacaktır. 

Adliye Vekaleti Zonguldakdaki 
maden ocaklarından birisini satın al
mıştır. Mutahhar, yarın, hemen zon· 
guldağa hareket edecek ve ilk partide 
gönderilecek beş yüz mahkumun yer
lerini ihzar ile meşgul olacaktır. Bu 
beş yüz mahkumdan sonra gönderile· 
cekler, yeniden kiralanacak maden o· 
caklarmda çalış'tırılacaktır. 

Saatte bir vak'a 
Zabıta 60 saatte 60 vak'a 

tesbit etti 

M~c;hud cürümler davalarının ha· 
kılmasına devam edilmektedir . Son 
altmış saat içinde İstanbul civarında 
altmış cürmü me.şhud vak'asına tesa
d.üf edilmiştir. Bu rakkama Beyoğlu, 
Üsküdar ve Kadıköy havalisi dahil de
ğildir. Altmış vak'adan 22 si mahke
meye sevkedilm~, diğerlerinin mahke
meye gönderilmesine lüzum görülme· 
miştir. 

Dün de İstanbulda yirmiye yakın 
cürmü meşıhud vak'ası olmuş.tur. Bun· 
lardan da sekizinin muhakemesi ya· 
pılmıştır. 

Cürmü meşhud vak' alarmdan dün 
muhakemeleri görülenlerin dördü i
kinci sulh ceza mahkemesinde cere· 
yan etmiştir. Hekimoğlu Alipaşa ima
mı (i() yaşında Yusuf, iki sivil kadın 
polis tarafından fala bekarken cürmü 
meşhud halinde yakalandığından ü
çüncü asliye ceza mahkemesinde iki 
buçuk ay hapse ve 48 lira para ceza
sına mahkum ediJmi~. tevkif olunarak 
tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Nöbetçi mahkemeler dün saat yir
miye kadar faaliyette bulunmuşlar· 
dır. Bugün pazar olmasına mukabil 
nöbetçi iki mahkeme saat yediden ak· 
~am yırmıye kadar cürmü rneşhud 
vak'alarının muhakemelerine baka· 
caktır. 

Ha!kevinin Kurtuluş Bayramı 
programı 

Eminönü Balkevinden: 

istanbulun Kurtul\Jf bayramı Salı giinü 
Evimizin Gülhane parkı içinde Alaykoşklın
dekl Ar şubesi salonunda aşağıdaki proğram 
Ue kutlanacaktır. 

Hazırlanan davetiyeler her gün saat (17)

den sonra Merkez ve Alaytöşkü İdare Me
murluklarından alınabilir. 

Proğram şudur: 

1 
ı - İstiklal marşı, 2 - Söylev, 3 - Kon

. ser, 4 - Oösterit. 

Ak.sarayda : (Şeref). Alemdarda : <Eş

ref Neşet). Bakırköyünde : !Merkez). 
Beyazıtta : (Asador Vahram). Eminci -
nünde : (A. Minasyan). Fenerde : <Hü
sameddin l. Kııragüınriıkte : <Kemal). 
Küçukp:ızarda : (Necati) . Sa.matya Ko -

camustafapaşada : (Rıdvan) . Şehreml -

nlnde : (A. Hamdi) . Şehzadebaşında Yanan Adliye ankazı pahara 
cA.sao . kadar kaldırılacak 
lk:yoğlo cihetindekiler: 
Galatada : (Sporidis). Haskoyde : (Bar- Yanan Adliye sarayının enkazı, 

but). Kasımpaşada : <Vasıf) . Merkez na- aradan üç sene geçtiği halde kaldırıla· 
hiyede : ( Kanzuk, Guneş ). <Şişlide : 1 mamıştır. Müteahhit buraya getirdiği 
(Halk). Taksımde : <Taksim, itimad) . bir makine ile tuğlaları, toprağı harç 

l 

Ev ve el işleri 
• • 

sergısı 

Küçük sanayiin 
inkişafına çalışılıyor 

lk.tıısad Vekaleti Sanayi Umum 
Müdürü Sabri Vekaletin emri üzerine 
küçük san'at erbabının dileklerini din
lemek üzere dün Ankaradan şehrimi
ze gelmiş ve Sanayi Umum Müfettiş
liği odasında küçük sanayicilerle gö
rüşmeğe başlamıştır. 

Sanayi Umum Müdürü her nevi 
küçük san'at erbabının dileklerini ay
rı, ayrı dinleyip tesbit ettikten sonra 
Bursaya giderek oradaki sanayicilerle 
de görüşecek, tanzim edeceği mufas· 
sal raporu Vekalete gönderecektir. 

Ev ve elişleri sergisi kapandık
tan sonra Vekalet sanayicilerin dilek
lerini tetkik edecek, bu küçük san'at· 
ların inkişafını temin için bazı yeni 
kararlar verecektir. 

Ecnebi akalliyet mektepleri 
kadrosu 

Maarif Vekili Saffet Arıkan dün sa
bahki trenle Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

Vekil sabahtan öğleye kadar Ma
arif Müdürlüğünde ecnebi ve aka11iyet 
mekteplerinin yeni kadroları işile meş· 
gul olmuştur. Kadronun pazartesi gü
nu tebliğ edileceği söylenmektedir. 

Parti kamun kongreleri 
Bir müddettenberi devam etmekte 

olan C. H. P. Ocak kongreleri nihayet 
bulmuştur. Şimdi nahiye kongrelerine 
başlanmıştır. 

Eminönü kaza~una bağlı nahiyeler· 
den Alemdar 12 teşrinievvel saat 20· 
de Eminönü Halkevinde, Eminönü na
hiyesi 16 teşrinievvel cumarteai saat 
17 de nahiye merkezinde, Kumkapı 
nahiyesi 19 teşrinievvel pazartesi 5aat 
20 de nahiye merkezinde, Beyazıt na
hiyesi 2:~ teşrinievvel cuma. saat 20 de, 
Küçükpazar nahiyesi .26 teşrinievvel
de nahiye merkezinde kongrelerini 

Birincitqrin 4 

Eğlenceli, zevkli ve tam ıı.ıanasile nefis bir rı lın görmek ısteyenl~r bugün 

MELEK 
sinemasında toplanacaklar. 

ÇILGIN GENÇLİK 
En yeni danslar - şarkılar - zengin ve ihtişamlı sahneler Baş rollerde: 

JEAN HARLOV-ViLYAM POVEL 
Arraca Paramount DUnya haberleri 

Bugnn saat 11 de tenzilAUı maline 

DEHŞETLİ SAHNELERIL1'~ - ZENGINLlôl - G0ZELL1Gl 
ve ihtişamile herkesi hayrette bırakan 

FRANSA İHTİLALİ 
Fransızca sözlO ARK.ADAŞLIK - KAHRAMANLIK - AŞK 

ve İHTiŞAM ŞAHESEHI 

i P E K sinemasında 
Emsalsiz bir muvaffakiyetle gösteriliyor. 

.ısugtın saat 11 de tenzllAtlı matine 
BugOnkO seanslar filmin uzunluğundan dolayı saat 11 - 1,45 - 4,15 • 6,30 

ve 9 da başlıyacaktır. 

ÖLÜM PERİSİ 
FREDERİC MARCH'ın 

Bu seneki ilk büyük filmidir. .._ ______ .,. 

Şayanı hayret 
bir sinema salonu 

SAKARYA 
(Eski Elhamra) 

PEK YAKINDA AÇILIYOR 
En bllyUk yıldızların filmleri birinci 

vizyonda gösterilecektir. 

Her keseye elverişli mutedil fiatlar 

l\IJr.&ul 6tlfdıijnt 

~ıhil' 1Y&Ja1rosu 
Şehir Tıyatrosu 

Tepebaşı dram kısmı 

ıımıı11111111 
~10/36 da gündüz 

saat 15 de ve akşam 
20 de 

MAKBET lllJ Fransız tiyatrosu 
operet kısmında 

1111n111 
.f-10-36 da saal 15 de 

ve 
akşam saat 20 de t UDA KLARI N ................. 
'!'aksim Bahçesi 
kapalı kısmında 

Halk Opereti 
Bu akşam 21.45 de 

Matine 17.30 da 
Telefoncu Kız 

Son temsilleri 
Pazartesi Kadıköy 

soreyyadıl 

Telefonc• Kaa 

sırbisiiit~ inaden 1ömiıi-u· TSıi·yor 
Ticaret Odasına Sırbistandan bir 

mektup gelmiftir. Bu mektuba naza· 
ran memleketimizden külliyetli mik:
tarda maclen kömürü taleb edilmekte· 
dir. Ticaret Odası bu taleb karşısında 
menfi veya m~ bir cevap verebil· 
mek için tetkikata başlamış._tHır_. __ _ 

;icİede~k yeni idare hey' etlerini seçe

ceklerdir. 

,-------MiLLi Bugün Sinemada 

936-937 sinema mevsiminin 
2 bUrUk fllml birden 

Minimini yıldız SHlRLF...Y TE?ı.tPLE 
ve JOJ iN BOLES'in en son filmleri 

1 • SHIRLEY ASi - -----
Ayrıca : YILDIRIM KAPTAN 
BUyUk aergUze~ fllml 

--- -
~uallimler Birliği toplantısı 
lstanb ul Muallimler Birliği Hey'e• 

ti umumiyesi, idare hey'etinden çeki'" 
!enlerin yerine yenilerini seçmek üz~ 
re dün saat 15 de Eminönü Halkevin• 
de, fevkalade bir toplantı yapacaktır· 
Hesapların tetkikinin bitirilmemesi yü• 
zünden Vilayet lazım gelen müsaode· 
yi vermemiş t ir. Buna göre toplantı• 

nın ne zaman olacağı beHi olmamakta• 
dır. Birliğin teşrinisani ayında senelik 
kongresi vardır. 

Bir çocuk kaynar su ile haş ·andı 
Fatihte oturan itfaiye garajı memurtı 

Nihadın !) ya,ındaki oğtu Ardıhan vii• 
cudunun muhtelif yerlerinden yanmı~ 
olduğu 4-ıalde Etfal hastanesine yatırı!• 
mıştır. Yapılan tahkikatta büyük an• 
nesinin çocuğu yıkarken kaynar stJ 

kazanının çocuğun ü~erine devrildiği 
anlaşılmıştır. 

Belediyenin 933 ve 937 
istatistikleri 

Belediyenin yıllık istatistiği yakın• 
da neşredilecektir. Fakat bu istatistik 
933 senesine aittir. Avrupada olduğtı 
aibi bundan son her senenin istatistiği 
o sene nihayetinde hazırlanacaktır· 
Bunun için belediye 937 senesi istatis .. 
tik hazırlıklarına yeni sene ba~ındarı 
itibaren başlayacaktır. 

ilsküdar - Kadıköy ve Adalardakiler: l lıalinde satmaktadır. Enkazın bu şekil
Bnyükadada : <Merkez). Heybelide : <Yu- de kaldırılması için daha çok senelere 
sun Kadıkoy Muvakklthanede : <Saa - , ihtiyaç olduğu gözönünde tutularak 
det>. Kadıkoy Söğüt.ıuçc mede : <Osman il müteahhide biraz acele etmesi yeniden 
Hulüsi ı. Uskudar İskelebaşında : 4Mer - tebliğ olunmU{ltur. Bahara ka.dar enkaz AVE ·ıARİA: BENJAMiNO GiGLi 
kez). kaklırılmıt olacaktır .... 
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MLEKET HABE LE I Is ende n ve Antakya 

Kastamoninin yeni planı 
Şehrin iman için bir plan hazırlandı, hükumet önü büyük! 
~ir meydan haline getiriliyor, buraya bir anıt dikilecek 

Kastamoninin um wni görünüşü 

Kastamoni, (Hususi) - Şimali Ana- tiklal harbinin cepheye sırtında cep -
dolunun pek eski ve tarihi bir şehri o- hane taşıyan asil Türk kadınının tem
lan Kastamonide hümmalı bir imar fa- sili bir :heykeli konacktır. Belediye bi
aliyeti göze çarpmaktadır. Şehrin he- nası önünde bulunan bazı demirci dük
men her köşesinde yeni beton binalar kfuılarile eski köhne bir hamam da is
in.şa ettirilmektedir. Belediye bütün timiak ettirilerek park haline konacak
mesaisini öehrin güzelleşmesinf! hasret tır. 

miştir. Bunun için bir de imar pliinı Belediye şehrin elektrik ihtiyacını 
ihzar ettirmektedir. Hükumet konağı - gidermek için yaptığı tetkikler nihnye
nın önünde bulunan bazı evler yıktın- te ermiş, elektrik Elyakut köyünde ak
larak Cumhuriyet meydanına ilhak et- makta olan Karasu çayından istihsal 
tirilmektcdir. edilmiştir. 

Cumhuriyet meydanında hükiimet İtfaiye teşkilatına ilaveten bir ara-
parkı adiyle b ir park yaptırılacak ve or- zöz getirtihnesi takarrür etmiştir. Şeh
tasına Büyük Kurtarıcının muazzam kında Avrupadan celbolunacaktır. Şeh 
bir heykeli rekzedilecektir. Nasrullah rin cenubunda yaptırılmakta olan fen
caddesine bakan bazı çirkin manzaralı ni mezbahanın da bugünlerde inşaatı 
dükkanlar da yıktırılacak ve yerine İs- ikmal edilerek faaliyete başlayacaktır. 

Kadın rekabeti 
yüzünden 

l3ir genç köylü 
arkadaşını vurdu 

Bayburda 
Yağıyor 

kar 

Bayburt (Hususi) - Şiddetli bir fır
tına ile kar yağmağa başlamıştır. Şeh
rin her tarafı bembeyaz olmuştur. Fır
tına şehirde kırmadık bir ağaç, mahvet-

İnebolu (Hususi) - Nedityc köyün- medik bir bahçe bırakmamıştır. Biçi
a en Ahmet oğlu Salih, Rıza oğlu Sab- len ekinler tamamen mahvolmuştur. 
tiyi bıçakla ağır surette yaralamıştır. Henüz köylü mahsulünün dörtte birini 
Bu kö) de Şaziye isminde bir kadın var- dahi toplamış değildir. Bir ay evvel sel
dır. İki delikanlı da bu kadınla ahbap- lerdcn zarar gören köylü bu defa da 
tır ve bir gün aralarında bu kadınla eğ- kardan ve fırtınadan mühim zararlara 

lenmek rekabeti yüzünden bir kavga uğramıştır_. --------
çıkmıştır. Kavga neticesinde de Salih, 
Sabriyi yaralamıştır. Sabri hastaneye 
kaldırılm.1§, Salih yakalanmıştır. 

Yeni Manisa valisi 

Sarı köyde fıstık ekilecek 
Sarıköy (Hususi) - Bu yıla kadar 

kasabanuzda fıstık tecrübesi yapılma -
mıştı. Bu yıl tecrübe için bazı çiftciler 
fıstık ekmişler, bir kökten tam 600 
gram fıstık almışlardır. Bu netice çok 
iyi olduğundan gelecek yıl daha fazla 
~kim yapılacaktır. 

Kaşta yeni yapılan mektep 

Urfada et nakliyatı 

Arap vatanileri intihabat için faaliyete geçtiler 

lzmitte 4 ey yandı (Baştarafı l inci sayfndn) Türk halkı gerek hükumeti tebrik 
mumi vaziyette bir değl~klik yoktur. etme teşebbüslerine, gerek itilafname 
Halk hakkının alınacağından emin, münas betile bayram yapmak istekle· 
dahu ziyade sakin bir durumdadır. Bu- rine karşı tnmnmen lakayt kalmıştır. 

Ateş içi ot dolu ahşap 
bir binadan çıktı 

İzmit (Hususi) - Burada bir yangın 
olmuş ve koca bir mahallenin yanıp 
kül haline gelmesine pek az kalmışken 
bir han ve üç evin yanmasile büyük 
bir felaketin önü güçlükle alınabilmiş
tir. 

nunla beraber bazı müfritlerle, 130 lik- Suriyeden lakenderun'a intihabat 
lerin ara sıra tahrikat yapmak istedik:- için iki Mtırahhaı Geldi 
leri görülmektedir. Mesela dün gece Payas 3 (Hususi muhabirimiz-
Antakyanın bazı sokı~Jdarına Türkler den) - Arap vatanileri lak.enderun 
aleyhinde, tehditle dolu yaftalar yapı~- ve Antnkyaya iki murahhas gönderdi· 
tırmışlardır. Zabıta bu yaftaların kim· Ier. Bunlnr yarın Antakya ve f kende
ler tarafından yapıştırılmış olduğunu runa varacnklar ve derhal meb'us inti• 
tahkikle meşguldür. habı için lazımgelen faaliyete geçecek· 

Pertev paşa camii civarında ah~ap Haleb, 3 (Sureti mahsusada gön· 
bir binadan yangın çıktığı gorülmi.ış - lerdir. 
tür. İçinde iıç bin balye kuru ol bulu - derdiğimiz muharririmizden) - Suri· Sünni, Alevi ve bnzı Ermeniler, 
nan bu bina lahzada alevler içinde kal- yenin Fransa ile yaptığı itilafname seçime iştirak etmiyecekler, dükkan" 
mış ve yangın etrafa sirayet etmiye münasebetile hükumeti tebrik ıçın larını kapatacaklardır. 
başlamıştır. Vak'a yerine gelen itfaiye muhtelif mmtakalardan hususi halk Suriye Hey'eti Şamda Büyük 
yangını önliyecek tedbir almaya uğra- hey'etleri merkeze yollandı. Bu hey- Tezahüratla Kartılandı 
şırken Bahriye itfaiyesi de yetişmiş, her etler arasında (Haleb) i Baki zadeler- Beyrut, ;-1 (A.A.) _ Şam şehri 1 

iki itfaiyenin gayreti sayesinde ancak den Alaed.din, Sünni zadelerden Şeyh Fran ız _ Suriye muahedesini imza e· · 
4 bina yanmış ve ateş söndü:Ulmüştür. Abdülhamit Hayali, Alevilerden Jan· den ve Fransaclnn avdet eden Suriye 
Yangın çıkan içi ot dolu bina Irfan isim- d" Ah t S · t ·ı tt"l 
li bir şahsa aittir. Ahşap binalara ot gi- zan ı ve . me aıg emsı e ı er. hey'etini co kun tezahüratla karşıla· 
bi kolayca yanan maddelerin konması Antakya ale lskender~n n~mm~ bu· mıştır. 200 bin kişilik bir halk kitlef 
yasak olduğu halde bu ahşap binaya ot lunmayı da Arsuz Zekı ve bıraderı Ne- hey' eti istasyonda beklemekte idi. S/.J
konmasına nasıl müsaade edildiği tah- aip isminde iki kifi fuzuli olarak üzer- riye Ba bakanı istaayonn gelerek hey-
kik edilmektedir. lerine aldılar. Hakikatte her ikisinin eti selamlamış'tır. Hey'et hükumet sa• ' 

. lzmitte talebe pansiyonları 
de ne Antakya ve ne de ls"kcnderun rayına giderek Cumhur Başkanı ve ı 
ile hakiki ala.ka.ları mevcut değildir. Suriye Komiseri ile görüşmüştür. 

•• • 
İzmit (Hususi) - İzmitte orta tah· 

sile devam eden talebeler ile İstanbulda 
lise tahsiline de\•am eden talebeler için 
Vilayet 50 şer kişilik pansiyon açmak
tadır. 

Ma~dinde iki mahkOmiyet 

Frangın düşme 
Kırkı 

(Baştarafı l inci sayfada) 

me dün de gelmemiştir. Türkofis ve Ti
caret odası dun de piyasa ve tacirlerin 

Mardin (Hususi) - İhtilastan suçlu vaziyetlerini tesbit ederek Ankaraya 
\'e mevkuf bulunan eski evkaf başklıti· bildinniŞlerd.ir. 
bi Salih Şuri, ve tahsildar Sabrinin mu-

Frangın '\'nziycti 
hakemesi bitmiş, Salih 5 sene 11 ay ağır 
hapis ile 3 sene 9 ay memuriyetten Dün Londra borsasından gelen tel
mahrumiyet ve 1737 lira ağır para ce - graflarda frangın yeniden düştüğü gö· 
zasile tecziyeye, Sabrinin de bir sene rülmüştür. Fransız frangına bura~ 
7 gün ve on bir ay memuriyetten mah- dün verilen fiyat bir Türk lirasına mu
rumiyetine karar verilmiştir. kabil 11 frank 07 santimdir. Dün 16 

frank 88 santimdi. Londra borsasında 

El işleri sergisine Aydmm 
ise Fransız parası dün bir sterling mu
kabili ı 05 frank 78 santimden mua-

işfiraki mele görmüştür. Halbuki buhrandan 
A d evvelki muamele fiyatı bir sterling mu-

y ın (H~Si). -~rada ~çılncak k bili 75 franktır. B ir haftalık fi at 
olan el ve ev ışlen sanayıı sergisıne Ay- a Y 
dının geniş mik asta i.şt' "k tın . . . farkı Fransız parasının 29 frank daha 
b d b" Y ıra e esı ıç~ noksan olduğunu göstennekte<Hr ve su-

ura a ır toplantı yapılmış, bu sergı- kut . :ı..-ı· d d"" k d ı 
h . . nısut: ı e uşme ·ararın an evve -

ye erkesın hazırlanmasını temın ıçin . . .. · 
faydalı kararlar alının t kı fiyata nazaran yuzde kırkı geçnuş-

ış ır. tir. 

Borsada kayJtlı yabancı pa1·alardnn 
yalnız liret, ley ve yen için Londra bor
sasından fiyat gelmediği için burada da 
kıymet takdir edilememiş ve muamele 
olmamıştır. 

Nisbeti yüzde 
buldu 
yatlar tam bir istikrar bulmuş gibidit. 
Buna mukabil milli tahvillerimize kar· 
şı gittikçe artan bir talep görülmekte ·ı 
dir. 

Borsa haricine gelince, altın piyaı.a· 
sında hafif bir yükseliş kaydedebiliriz 
Mesela bir Türk altını tabii kıymetinin 
üstünde 980 kuruşa kadar müşteri bul« 
makta, İngiliz altını 10,90, Fransız al-ı 
tını da 885 kuruş etmektedir. Fakat şu"' 
rasını da söyliyelim ki altın fiyatmda.., 
ki bu yükseliş sadece son günlerin e-
seri değildir, fark birkaç ay içinde ted· 
rici olarak husule gelmiştir. 

Hadiseler 
karş11Hnc1 

Traşcılar 
Gazetede okudum : 
İstanbulda 6000 berber varmış, 

Yedi yüz bin nüfuslu bir şehre 6000 
tıraşçı çok değil ! 

Fakat amatör tıraşcıları da hesa, 
ba katacak olursak kafi gelir. 

* İstanbulda bulunan 6000 berber· 
den ancak on ikisi mektepli imişler 
Desenize istanbulda mektepli ber -
ber bulmak su katılmamış sut bul" 
maktan daha güç bir mesele 1 

* Bir senedir tır~ olmamış dostu .. 
ma rastladım : 

- Yahu bu ne hal? 
- Mektepli berbere tıraş olma1' 

adetimdir de sıra bekliyorum. 

* Gazetelerde bu havadisi de görü-, 
rüz: 

«Sakalları bir buçuk metreyi geç
miş olan yüz kişi, iki tane mektepli 
berberi dağa kaldırmışlardır.• 

Kaş (Hususi). - Kaşa bağlı Kasa· 
ba köyünde yaptırılmakta olan ilk .. 
mekteb binasının inşaatına devam edii· 
mektedir. Bu mektebin ortamektep ha
line getirilmesi için teşebbüslere giri· 
şilmiştir. 

Manisa (Hususi) - Yeni dere yılı münasebetile vilayete bağlı 'kaza ve 
köy muallimlerinin iştirakile Gazi ilkmek:tebinde bir toplantı yapıl~ştır. 
Üç gün devam eden bu toplantıda yeni ders yılında yapılacak yenilikler ve 
ilk tabsn müfredat programı üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Milli tahviller yükseliyor 

MiUi esham ve tahvilat yeniden yük
selıniştir. Merkez Bankası aksıyonları 
dün 9 2 lira 2 5 kuruşa kadar çıkmış ve 
bu fiyattan kapanmıştır. Birinci Üni -
türk 23,32,5, Anadolu tahvilatı 42,80, 

* Sabıka mektep müdürlüğünde bu-. 
!unmuş olan Filorinalı Nazım, bır is
tida vererek yeniden faaliyete ge • 
çecek olan berber mektebinin mü
dürlüğüne talip olmuştur. 

- Bu sene de, gene Al
lahın inayetile .. üç beş lm
ruş arttırdık .. 

Pazar Ola Hasan B. Dlvor Ki : 

Çoluk çocuk, bir az nefes 
almak.. hava tebdil etmek 
için .. I 

Çamlıcaya göç edip, yazı 
orada geçirdik, Hasap Bey. 
Sen bir tarafa gitmedin mi? 

Hasan Bey - Ben gele
cek yıl sağ kalırsam, yazı 
İmralıda geçinnek için 
şimdiden mahktun olma -
nın yolunu arıyorum. 

Anadolu mümessil senetleri 4 7,85 ve 
Anadolu aksiyonları 25,0S kuruştan ka
panmıştır. Hepsi de bir gün e\ v lld fi
yatlara nazaran yük elmişlerdir. 

Dün cumartesi olduğu için sabahtan 
saat 12 ye kadar birçok esham ve tah
\•ilat alıcıları müba) aata vakit bulama
mışlardır. Bu hararetli muam leler 
karşısında acenteler de mübayaa emir
lerini güçlükle yetiştirmişlerdir. 

Borsa b ricinde altın piya sı 

Dün hafta sonu olmak münasebetile 
para borsasına bir göz atmayı faydalı 
bulduk: 

Umumi vaziyet frank kıymetinın düş 
mesini takip eden ilk günlerdeki tered
düdün geçtiği şeklindedir ve yeni fi -

* Berber mektebinin ıslahı ic:in Av· 
rupadan birinci sınıf bir diplomatın 
celbi düşünülmekte imiş. 

* İki kadın konuştular ~ 
- Kime varıyorsun ? 
- Çok zengin bir adama .. On ta . 

ne nparhmanı var. 
- Doktor mu? 
- Hayır, mektepli berbe!' ! 

* Ve nihayet : 
Bir mektepli berber bir mektepli 

berbere bre mektepli berber, biri bi
ri mektepli berber ... demiş. 

fMS1'.."T 
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Ziraat balıisleri: 
-=::. • 

inek ahırları nasıl 
inşa edilmelidir? 

Ahırların inşası meselesi çok mühimdir, ineklerden iyi 
verim almak için onlara layıkile bakmamız lazımdır 
Okuyucularım_ızdan Geb~ede Bay nin meyli metrede l ,;') santim kadar o· 

Esad bize bazı şeyler sormuştu. Kendi- hırsa akıntıyn yeter. İneklerin arkasın· 
ıine cevab Vt:rirken aynı zamanda zi- da ] 20 santim geni likte bir yol ve bu 
raat işlerinde inek be lemek hakkın • yolun inekler tarafındaki kenarında 
dnki düşüncelerimizi de bildireceğiz. :2<) santim genişlik ve derinlikte bir ka· 

Bay Esnda verdiğimiz cevab şudur: nal bulunmalıdır. 
- Edindiğimiz inekleri, kendimize Ahırın duvarlarını kumlu kireç 

favdalı ayabilmek için, onlardan bek· hdrçla sıvamak çimento ile sıvamak· 
lediğimiz kazancı tam karşılamaları tan iyidir. Çimento ile sıvanan duvar
lazımdır. Harcadığımız para ve emek !cır daha kolay temizlenebilirse de da· 
kadar bize geliri olmıyan ha) vanın yü- imn soğuk kaldıklarından ahır hava
kiinii niçin taşıyalım? Kapısında bir sındnki rutubeti tekasüf ettirirler. Bi
eürü ineği olduğu halde, :sofrasında zİm için hatta balçıkla sıvayıp sık sık . 
yoğurdu olmıyan; fakat her Allnl11n badana etmek daha iktisadidir. 
günii onların suyuna, yemine. gühre· Alıırııı yüksekliği, içinde buluna· 
sine dünya kadar hizmet eden köylü • cak hayvan sayısına bağlıdır. İnekle· 
niin halini bir dü ününüz, bu ne acıklı rin beş yüz kilo canlı' ağırlığına 20 - :m 
vaziyettir? Onların varlığından vaz - metre mik'abı boşluk düşecek kadar 
geçemediği için bu vaziyeti süriip gi- ahıra yükseklik hesap etmelidir. Her
den köylüye en değerli hediye, hay - halde üç metreden a,ağı olmamalıdır. 
van verimini arttıracak bilgiyi aşıla · Sehirde beslenen süt inekleri ahırda 
mak, en büyük kazanç da bence, sr,ö • cok kaldıklarından havayı sık sık de
renekten ayrılıp bu bilgi yolunu tut • ~iştirmek ihtiyacındadırlar. Temiz bir 
maktadır · hava teneffüs etmeye~ ~ehir inek· * )erinin, aldıkları gıdayı vücutlarına 

- Hayvan bakımile uğraşanların sinistirmelerine imkan yoktur. Bunun 
yıllarca denemeden sonra söyledikleri için' tavanda her altı inek için 20 san· 
ilk söz şu olmuştur: tim kutrunda bir .hava bacası ve du· 

«Hayvanı verimli tutacak çarelerin varlarda ı O santim kutrunda dolam· 
birincisi onların sağlığını korumaktır» haçlı bir hava deliği yapılmalıdır. Yal· 
:51hhatini yerinde tutamadığımız hay • nız gerek deliklerin ve gerek bacala
van, ihmalimizin ilk cezasını bizden rın istenildiği zaman kapatılabilmesi 
mahsulünü kesmekle verir. Onun için için kapaklı olmasını unutmamaiıdır. 
(iyi bakım) ın bütün gayesi hayvanın Kapının iyi örtülecek surette ve geniş· 
ıı!hhatini arttırmaya yaramalıdır. çe yapılmasına dikkat etmelidir. Ka· 

* pıdan gelecek cereyan inekler için 
Okuyucumun sorduğu :;;ehir inek - belli başlı teklikelerdendir. Bu mak· 

ciliğinde ilk düşiinülecek mesele ahır· satla pencereleri de yukarı doğru açı
lara aittir. Köy ineklerine bakarak da· lır tertipte yapmalıdır. Ahırda pence· ı 
ha ziyade ömürlerini ahırda geçiren İ.u reye lüzum iÖrmiyenlere hatır1atma
hayvanlar, giineş ve havadan mahrum lıdır ki şehir ineklerinde verem hasta· 
kaldıkca, rütubet ve soğukta yaşatıl • lığının artmasına başlıca amil, güneş· ! 
dıkca istenildiği kadar yemlenseler de sizliktir. Her ahıra ev ahır zemin me· ı 
kararınca süt veremezler. İyi bir inek h · h. · · b t b. · b .. sa aı sat ıyesınm on eş e m . u-1 
ahırı her şeyden önce kışın sıcak, ya· yüklüğünde pencere yapılması kaıde-
zın erin olmalı, her zaman temiz ve / dir. 
bol bir havası bulunmalıdır. Bunun için Pencereleri tek sıralı ahırlarda hay-ı 
ahır binasının, temelinden su çekmi • vanların arkasına gelen duvara açma· 
yecek bir yerde yapılması, dışarının lıdır. Ahırın çatısında kiremitler aayet 
sertliğini içeriye almıyacak malzeme • iyi yerleşmeli .. aralarından tavana kar 
den olması gerektir. Yapılan deneme - l d T ht ve su sızmama ı ır. avanın ta a 
lerde, iki tuğlada.~ ~e o kal.ınhkta yapı· yerine saz ve sapla örtülmesi çok 
lan duvarların sut ıneklerıne en elve· h t hd Bö le ahırlarda eksik olm ı· 

1 . h 1 d v •• ··ı .. t"" A a a ır. y 
ri~ i yerı . ~z~r av ı gı goru muş ur. •v • yan toz inekleri rahatsız ederek onları 
hırın zemınını. t~gladan yapmak, dıge.r bir çok hastalıklara müstait kılar. Ni
malzemeden ıyı olu~. Yalnız ze~~- hayet çatıdan ııelen 8qjarın da temel 
ne döşenecek bu tuglaları ~aden ko: dibinde kalıp içeriye rutubet vermeme· 
mürü katranına bulamak lazımdır kı . . . t l'd' 
jçlerine su çekme.sinler 1 

İnek ahırının cephesini gün doğu • 
ımna vermelidir. Cenuba bakanlar pek 
eıcak, şimale bakanlar pek soğuk olur. 
Ahırın içinde bizim orta büyüklükteki 
ineklerimiz için (Holanda usulüne gö
re) 1 10 santim genişlik ve 180 santim 
boyunda bir yer ayırmalıdır. Her ine· 
ğin arası hiç olmazsa yuvarlak bir di· 
rekle ayrılmalıdır. Yemlikleri yerden 
33 santim yükseklikte yapmak ve bu 
kadar genişlik vermek kafidir. Zemi-

sını temın e me 1 ır. 

Hulasa iyi bir inek ahırı, ~yvan· 
lamı sağlığını yüzde yüz koruyan a
hır demektir. Şehirde süt ticareti y.ı· 
pan inekçiler için böyle ahırlar mecbu· 
ri:dir. Fakat köylerde de bu işi başar
mak masraftan ziyade bir görenekten 
ayrılma meselesidir. Her köyün ikti· 
~adi şartlarına göre ayni maksada 
muhtelif yollardan varılabileceğini he· 
pimiz biliriz. Çiftçi 

CÖNÜL İSLERİ 
"Bu kadını nasıl 
Is/alı edebilirim?,, 
cBigaıı da otuı an bir eıkel~ okuyu

cum karısından şikayetci, dlyor ki: 
- «Teyzeciğim. 
İki senedir evliyim. Karım çok 

dik başlı ve çok vesveseli. Temizlik 
yapacağım diye her gün tahta sil~.)OT 
Ayaklanmda romatızma var Rutu· 
betten korku) orum. Bunu münasib 
bir lisanla söyledim. Bildiğinden 
şaşmadı. 

O, kadın işıdir knrışam~ı~ 

diyor. 
Lakin tahta silmelerine diğer ev 

işleri de ilave edilince, benim akş::ım 
evime döneceğim zamana kadar iis
t ünii başını giyemiyor, pejmürde bir 

kıyafetle beni karşılıyor. Ben de kı
zıyorum. 

Karım kendisini sevdirmek ilmi· 
ne vakıf değil. Kafası laf alınıyor. 
Bilakis kusurlarını düzeltmeğe kal -
kıştığım zaman bana küsüyor, hafta
larca burnu !iişik duruyor. Bu vazi
yeti nasıl islfıh edeyim? 

* Bu okuyucumun ta. vir ett:ğı ka-
dın tipi memleketimizde maalese: 
nadir değildir, hatta öteye beriye 
fazla serpilmiştir diyebilirim. Bun -
}arı islah etmek için başvurulacak ilk 
çare okutmak, kafalarını aydınlat • 
mak, bilgileı ini arttırmak ve biitiin 
bunları yumuşaklıkla yapmaktır. Bu 
çarenin mutlak surette fayda verece
ğini iddia edemem. F:ıkat ~·apılacak 
başka bir şey yoktur. TEYZE 
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«Yirminci Asır - Foks» Şirket inin en gü:tel yıldızlarından ikisi : Dik..;i Dunbar \ic J unc Lang 

Bu mevsimde 
Göreceğimiz 
Filmler 

Lilyan Harvey Siyah Güller liJminde 

f 

Bu sene İstanbul sinemalarında bir 
çok güzel filmler göreceğiz. Seçilen 
filmler Avrupa ve Amerika prodüksi -
yonlarının en yeni \'e en miimtaz Jilm
leridir. denebilir. 

Haber aldığımıza göre (Türk Sine -
ması) nın göstereceği filmler arasın -
da: 

(Lilyan Harvey) in son eseri (Kara 
Güller) filmi, (Şahane Vals) <Yeşil Do 
mino) (Çifte Gözdeler) (Şehirler alev 
içinde) (A~k Şarkısı) (Saray Konı=eri) 
(Son Nağme) (Aşk Dalgaları) Vene -
dik sergisinde birinciliği kazanan (Ka
liforniya İmparatoru) ~(Deli Petro ve 
Baltacı Mehmed Paşa) - (Bukasyo) • 
(Bir Mayıs Gecesi) . (Dilenci 1alebe) -
Türkce sözli.i (Cennet Perisi) - (Aşk1 
Ölüm, Şeytan) - filmleri vardır. 

Bunlardnn başka Türkmence: 
(Melek Kuş). 
Azeri Türkçe olarak : (Elma<;). 
Arabca olarak : (Güzel Rakkase). 
Ermenice olarak : (Karo) ve <Zan -

Alman filmleri 
Alman stüdyolarında çevrilen filmlerin çoğu 

Fransız muharirrlerinin eserleridir 

Alman stüdyoları 1936. 1937 sinema 3 - Çifte gozdeler. 
mevsimi için müstesna bir faaliyet sar- Lisette Lauviıı. Alfred Pizt•Ha 
feylemektedirler. Alınan prodüksiyo- <f - Şehirler alev içinde. 
nunun hariç piyasalarda daha fazla yer Josliıı Gael. Suzy Veruon. 
tutması için bu stüdyolar çevirecekleri 5 _ Bir mayıs gecesi. 
filmlerin mühim bir kısmını iki lisan Femand Gravcy. Kate de ı agy. 
üzerine tertib eylemektedirler ... Bu - Liisyen Banı. • 
nun için Alman sfüdyolannda bulu-
nan ecnebi san'atkarların yektınu hayli 6 - Bekar evliler. 
kabarıktır. Bunların kısmı azamı li'ran- lona Goya. Jan Rusölye. 
sız san'atkarlarıdır. Almanlar Fransız- 7 - Donogo Tonka. 
ların en güzide artistlerini angaje eyle- Ve saire .. 
mişlerdir. Bu san'atkarlar Berlinde Bu filmlerin Almanca niishaları tabi-
durmadan film çevirmektedirler ... İşin atile Alınan san'atkarları tarnfmdan 
en ziyade şayanı dikkat olan taı·af ı çevrilmiştir. 
Fransız san'atkarlarının Alınan stüdyo- Bw1lardan başka Alman stüd) ola ·z 
larında çevirmekte oldukları eserlerin 

halen şu filmleri hazırlamakla mcşgul
hemen cümlesi en IDl:?şhur Fransız mu- dürler: 
harrirlerinin eserleridir ... 

1 - La Sonat a Kroyçer. 
Alman tekniği ve organizasyonu iJe 

ı - Ağlıyan ve gülen Berlin ... 
Fransız esprisinin müşarcketı pek ha- Berlin, wie es weint und lach • 
yırlı neticeler vermektedir. Bu filmler - 3 _ Seni kaçıracağım güzelim. 
hariç piyasalarda hususile Fransada 
büyük bir revaçla karşılanmaktadır. 

Bu sinema mevsimi için bu suretle 
hazırlanan filmlerin baslıcaları sunlar-

A A 

dır: 
ı - Şahane valıs. 

Hami Garat. Rönc Sen Lui 

2 - Yeşil domino. 
Danyel Daryö. Şad Vanel. 

4 - Fall'ın avcılığı ... 

Bu filmler arasında, beynelmilel ede
biyat aleminde pek mühim bir mevki 
tutan La sonat a Kroyçer'in mükemmel 
bir surette vücud bulması için biiyük 
gayretler sarfedilmektedir. 

Bu film için Peter Peterson. Li: Da, 
gover. Albrecht Şönhals gibi yüksek 
san'atkarlar angaje edilmiştir. .. .......................................................... .. 

. -

l gezor) filmleri vardır. • . 
Ayrıca Moskova tiyatrosu san atkar

lan tarafından çevrilmiş tamamilc 
renkli (Bülbül) filmi dahi vardtr. 

Yeni bir Holivut macerası mı? 
Holivudda çalkanan riVU) e1 lerc ba

kılacak olursa, meşhur dansör ve ak
tör, ctam erkek• George R<lft ile, bi -
zim pek o kadar tanımad:ğımız, lHkin 
Amerikan sahnesinin sevimli yıldız 
}arından Virginia Pine evlenmek üze· 
re imişler .. Vaziyet te bum• göstermı
' or değil. Her yere Raft ile beraber gi
den, balolarda, eğlentilerde bırliktc bu
lunan, eki nktris, Londraya dn onunla 
birlikte gelmi:j, Aınerikaya da beraber 
dönmüştür .. Yeni sinema fa•·lmın böy
le evlenme J1fıdise1erile aç1ldığına ba -
karak sinema aleminde bekfırlık mo -
dasının artık geçmiş oldnğunn hi.ik -
metmefc lazım geliyor .. 

Bu yıl bir çok fil mlerini .:öret·C"ğimiz gii:ıd )'tldız, l\farika füik .• 
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Fennin Bir Harikası 

Bir Amerikalı Istanbulda dolaştık 
32 Sene Kör ve Sağır 
kalan adam ne söylüyor 

• 

lpodromu gördük, 
bin senelik 

- Bay İngilizce bilir misiniz? 
Bana; bir Amerikalı İngilizcesilc bu 

suali soranın yüzüne baktım; yüzde 
yuz bir Amerikalı idi. 

- Az buçuk anlo.rım. 
- İyi, iyi, iyi, ben de İngilizce bilen 

Nuhun gemisini keşfettik; 
bir tabak parçası- bulduk 

yerde 

J ) 
_/ 
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- Evel, Afiyet yazısına bakm: Alı· 
yetin ne demek olduğunu biliyor mu -
sun uz'? 

- Biliyorum. 

- Vah~i lı.ı~ vanları Nuh bunılaı a 
ko) ınu~tu. 

Nuhun gemisindı: n çıktık. 'Erninôııü 
ne geldik .. durdu: 

1 
* * lf- 1 " Eski sevgilimi beğenmedim, radoyaya hayretle 

bakbm, dünya ne kadar değişmiş,, 
----------------

üözleri açılan Turle 
Hiç şüphe yok ki asrımız harikalar Çektiğim azabı tasavvur edemez i-

asrıdır. İnsanlar, kardeşlerini ötdür- nız. 
mek için bin bir türlü vasıtalar bulma· Ameliyat olup bitip te kendıme gc

ya çalışırken, nesli imha edecek gaz- lince, özlerimden sargıları çözdüler. 
lar, seromlar bulurlarken, bir yandan Eskisinden pek farklı görmüyordum. 
da insanlığa yarayan büyük varlıklar- Ancak, pencerelerin ışıkları dumanlı 
da ilim ve fen saha~ında harikalar va- dumanlı sanki sis içinde göriiniiyor-
ratıyorlar. . d u. 

Gökyüzü artık pek o kadar yabancı Hastaneden çıktım. Eve ~elirken, 
mız değil. Güneşten buz yapmaya ça- otoınobitleriıı siyah veya kırmızı renk
lışıyoruz ... Daha neler .. Daha neler.. lerini seçebiliyordum. Ertesi s.ıbah u

İşte bu harikalardan bir tanesi de yanmca ilk işim elime bir gazete al-
~u a nğıyn nakledeceğimiz vak'adır. mak oldu. Büyük harflerle dizilıni o-

Bu vak'a İngilterede geçmiştir. lan başlıkları okuyabildim. Titrek el-
:t~ ene kör ve sağır yaşadıktan )erimle gazeteyi sağa sola çevirdim. 

sonra ga) et güç ve mühim bir ameli- Ters tuttum. En küçük yazılarına bak .. 
yatla nura kavuşan T urle isminde bir tını. Oldukça görüyordum. 
adamın şahsında tecelli eden bu hari- Yavaş yavaş muhitime alı maya 
ka asrımızın cerrahlık zaferidir. Sözü başlıyordum. Her şey bana bir tuhaf 
vak'anm kahramanına bırakr"m: geliyordu. Size garip bir his 'e arzu

- Memnun oldum, demek olu) or ki 
tarih bilginiz çok kuvvetli. 

Bugiin artık ne köriinı, ne de sa- mu da söyliyeyim miL Gözlerimin 
ğır .. Daha doğar doğmaz sakat dün- feri yerine gelir gelmez ilk işim, vak
yaya çıkmıştım. İki aylık olunca da tile gençlik çağımda uğrunda canımı 
sol gözüm görmez olmuş. Sağ gözüm bile feda edebileceğim sevgilimi ara-

- Tarihi bir hakikat karşısındayız. de sağlnm <!eğildi. Bankada muhasebe- mak oldu. 
cİ.> dim. Göziimii o kndnr yordum. Kö- Sordum, soru.sturdum. ·verı

0

11ı· o··;:;.. -?????? 
Etrafa dıkkatlı b.ıkın. T 

1 

<:" tii ışıklar altında öyle harap ettim ki, rendim. Karşıfas,maınız pek heyecaı1-- Bunun tarih bilgisile ne alakası 
bir Türkle tanışmak için Cl\n atıyor -

dum. 
- Buna sebeb ne? 

var kı?. 
- Nasıl ne alakası var. Aflyet mı -

lattan dokuz yüz kırk sene :.onra ya§a· 
mı!j bir imparatoriçenin ismidir. Bu ta
bak parçası onun kullandıgı tab.lklar -

Etrafa dıkkalh baktım. Kaı smıda k d b Yenicami merdivenleri, ortad<' t;·:ım • ço. geçme en u gözüme de perde 1ı oldu. O şimdi ;o - Gf> yaşlarında dul 

d 
w 

1 
_ w 

1 
indi. işimi bırakmak mecburiyetinde bir kadın olmu~tu O her zaman taz6 

vay uragının cam ı sıgınagı -o da u - _ .. 
1 

' • 
- İstanbulu gezmek ve İ:-;tanbuldakı 

eski eserleri bir Türkle görmek istiyo
rum. 

mumi hclfl vardı. ' kaldım. Baş vurmadı~ım goz dokto· \ve pırıl pırıl yanan yüzünü kırı.ıklık· 

}l
. d . A . f . 

1 
ru kalmadı. Amma hır fayda da elde lar kaplamıştı Beni vecde getiren e 

Amerikalının arzusu hiç de fena de
ğildi, hatta hoşuma bile gitmisti. İ~imi 
asmayı göze aldım. 

dan birinin parçası olacak.. • 
İtiraz etmedim; faknt benim zannım

ca bu parça kenarında afiyet olsun ya
zılı bir tabaktan kopmuştu. Yazının 
Ti.irk harflerile yazılmış olduğun& gü
re <le harf inkılfıbından sonra yapılını:ı-

- ıpo romu ya:.o ya cıvarıııc a . · arıyanlar çok yanılmı~lardır. İşte ı fi - ı edeı?edım. si çatallaşmış, adeta erkek sesini an· 
podrom burasıydı. Karşıdaki menEverı- .. ~ad:re rız.~~~n ~şk~_çare . yo~tu. dmyordu. Kendi kendime : HB n bu 
lere bakın amfinin basama}darı. Surundum. Surundum. Oy le kı, nıha- kadıııı mı seviyorum.» diye düşiindiiın. 

- Peki, dedim, haydi gezelim. 
Birbirimize rastladığımız yer Gala

tasaray Lisesinin önü idi. Birlikte Tü
Jıele doğru yürüdük, tam Tünele geldi-

tı. 

ğimiz zaman: 
- Yok, dedi, ben tünelden •1 itmem! 

- Niye? 
- Bizanslıların yeraltmda yaptıkları 

yollar tehlikelidir. Çökmek ihtimah 
vardır. 

- Bizanslıların yaptıkları yollar ne
recle? . ... 

- işte buradakı yol, sonradan icın-
den tren geçirilmiş .. 

- Bu Bizanslılardan mı kalma? 
- Siz buralı olduğunuz halde bil -

miyar musunuz'? 
Cevab vermedim, benim bildiğim. o

nun bildiğinden ayrı idi. O devam et -
ti: 

- Bizanslılar zamanında bu yoldan 
saraya gidilirdi. 
Yüksekkaldırımdan aliağı inmeye 

başladık. 

- İstanbul sokakları bir servet ınen
baıdır! 

Köprüye gelmiştik: 
- İşte, dedi, Bizanslılardan kalma 

bir şaheser .. 
Bu şaheseri görmek için sağa soln 

b::ıkınclım. 

- Et.rafa bakınmayın, köpri.idcn bah-
sediyorum .. 

- Köprü Bizanslılardan mı kalma? 
- Öyle ya, şu ufak yerler yok mu? 
Elile köprü parası zamanındaki para 

toplama kuliibelerini gösterdi. 

- Evet, var. 
- Oraları eskiden kurban kesme 

yerleriydi. Bizanslılar köprüden sağ 
salim geçmek için köprtiden gecmeden 

bir kurban keserlerdi. 
Akay'ın iskelesini gösterdi: 
- Bu daha eski. .. Bizanslılardan ev

vel de vardı. Belki Nuhun gemisidir. 
Tetkikat yapacal,rım .. isterseniz bercıber 
yapalım! 

- Yapalım .. 

Tramvay sığınağını gösterdi: yet ellerimi bile göremez olduııı. Göz- Şurada, burada büyük tarlalnr diy" 
- Burası taht yeriydi. lerimin feri sönmüştü. lıntırladığım meydanlarda binalar yiik-
Umumi helliyı :-;ordum: Otu7. yaşında bulunuyordum. Fe- ~elmi , apartlmanlar kurulmuştu ... 
_ Ya, orası laketler birbirini kovalar derler. Bnllc hele 0 kadınların kıyafeti. . İlköncc 
- Kralların hazınesi orada dururdu. da öyle oldu. kendimi Bahil kulesinde sandım. Be
Amerikah dostum koluma girdi. Bir gün bir yoldan karşı karşıyd ge· nim o sıhhatli zamanımda, kadınları
- Tercüman diye yanımıza aldığı _ cerken bir moto!'liklet altında kaldım. mızın kendilerine pek yakışan uzun 

mız adamlar bizi aldatıyorlar. Ayasof- Bir buçuk sene yatalak oldum. iyileş- bolerolu tuvaletleri, ince ve zarif par
yayı gösteriyorlar. Bizanslılardan k.tl- tim. iyileştim amma bu sefer de top maklarile tuttukları geniş ernsi}eler 
ma diyorlar. Halbuki orası Bizanslıt r- atsalar duyınuyoıdum. Sağır olmuş- vardı. Hele ayaklarını örten ve hatta 
dan kalma değildır. Yeni yapılmı~tır. tum. Yaşayan ölülerden farkım kal- diz kapaklarını bile aşan botları birer 
Sonra Dikiliüışlap gösterivorl::ır, b:ri rnamıştı. Derken doktora gittim. Son şiirdi.. Şimdiyse, yanlışlıkln kukla 
Mısırdan getırilcli Birini de burada Ho- i.iıniclin ond<lydı. sahnesinden fırlamıs mankenlerle kar-
malılar yaptı, diyorlar. Bir fabrikanın Gözlerimi muayene tti ~ Ameliy.ü ,ılaşıyonım sanki ... 
bacasına Dikilitaş adını vermişler. Es- lazımdı. Hastaneye yattım. Hastaba- Karşılaşıyorum amma hoşuma da 

ki eserler meyanında sayıyorlar. Bun- kıcılara derdimi anlatmak lazımdı. gitmiyor, değil hani!... 
ların hepsi valan.. Onlara, benimle konuşmak i~tedikleri Bir de en çok garibime giden r·y 

Bu sırada yanımızdan iri vücutlu, kı- zaman avucumun içine söyliyecekle- bu rndvolar .. Sesli sinemalar ... Bunlar 
sa siyah bıyıklı bir zat geçiyordu: rini harfler şeklinde çizmelerini bildir- nedir böyle, şeytan icadı mı~ .. Biz 'nk-

- İşte, dedim. benim de İstanbul dim. tile üstüvancli gramofonlar dinlerdik .. 
hakkında oldukca bilgim var. Şu ıri Ameliyattan biraz önce, hi i iptal :~2 sene kör ve sağır kaldıkt ın on-

etmek" ve ağrı duymam.ık için, ~özü- ra, görmenin ve işitmenin ıınıwtini 
zfıtı göı üyor musunuz? 

- Görd\.ım. 
mc bir çok kereler kokain ırıngalar ~imdi daha iyi anlıyorum. 'a eniden 
yaptılar. cliinyaya geldim sanki ... ---

Dayanılmıyacak kadar müthiş acı-
lar içinde kıvranıyordum .. 

Dedi, tasdik ettim: 
- Evet, işini bilen ticar_!:!l yapar; iyi 

para kazanır. 

İı:;keleye indik .. 
Amerikalı dostum 

çırptı: 

SP.vinçle ellerıni 

_ O da Bizans zamanından kaln1.ı -
dır. İsterseniz gidin, sizi her husu~ta 
tenvir eder. Hattfı sizi hiç 1.crcddücl et
ıneden Biznnslılarcl::ın kalma sanıylar 

Gazi köprüsünün iki başındaki 
meydanlar 

Doktorun harekatını takip edeme
mekle beraber, anki göziimi.i kopma· Gazi köprüsi.inlin Az.apknpı 'c• l n

cakmış gibi mütcrnaCC.\• çimdikle- kapanı cihetlerinde yapılnı·,ık obn 
diklerini his:-:ettim. Sonra gfüderiıni meydanların projesi Şehircilik mlİli.'· 
;gardılar. Ellerimi de göğsüme caprnz- ha ısı Prost' a verilmiştir. l\füteh. • ıs 

- Antika ticareti bu memleketi cli.m
yaııın en zengin memleketi yapar. 

- Antika ticareti mi? 
- Sokaklar antikalarla dolu, ayak al-

tında mahvolup gidiyorlar. 
Yere eğildi, atılmış kırık bir tabak 

parçasını aldı; tabak parçasının üzerin
de «Afiycb kelimesi okunuyordu. Par
ça) ı bana gösterdi: 

-- I [emen hemen bin senelik bir ta
br k! 

- Bin senelik mi? 

- Tahminiz gibi, dedı, ba~memur 
Osmanın oturduğu odacığı gösterdi: 

- Burası Nuhun dairesi idi. 
Bilet. kesilen yerleri için de: 

1 

- Buraları da, dedi, Nuhun oğuHar1-
nın daireleri.. 

İki yandaki iki bekleme oda:.ına dık
katli dikkatli baktı: 

- Anladım; ehli hayvanların konul-

dukları yer. 
Gerideki bekleme odalarında da epı'y 

kaldık. 

dan biı ine götürür. 
Amerikalı dostum, sevındi: 
- Bu saray nerededir? 
_ Bakırköy denilen bir yeı ele ol,ı 

cak.. 
- Bu zatın adı nedir? 
- Mazhar Osman! 
- Evet, tam bir Bizanslı adı. 
Benden ayrıldı, Mazhar Osmamn ya-

nına gitti. 
Ve ben de. yoluma dev. m ettim. 

• 

laynrdk bağladılar. Dört giin oıHcl projeyi mah"\Hlinde tatbik ile lt>l~ ke 
~argılnrı açtıl<tr.. haslnmıştır. Prost proje etrrıfınd. ki 

Allahım .. Görü}ordum .. dumanlı tetkikleri neticesinde kat'i karnr•nı 
göri.iyordurn. Bir haft~ nekal~et devre·\ verd~~.ten.. on.ra istim~ake h 1. nal•~: 
sı geçirdıkten c ... 1 hır am lıyat dnha tır. Kopru 1!).~!} enesı ort, lımnd hıt 
yaptılar. Bu şefer da.ha f,,,JC\ kokaın it iği nınan iki tnrafındaki ıı 'd.rn r 
vt!rişlerinclen: "~eliyatın dalın çetın o- da tcımamen tanzim edilmı~ b ıhıııa· 
laı·uğını kestırdım. caktır . 
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AN KO UŞMAZ! 
·------ Son Postamn Edebi Tefrikası: 97 
Ustanın eli hattaniyehin üstünde, Eskiden babamın mahalle kom~usu ı-

43apsarı yatıyor. mişsiniz .. 
Ömer, eğildi. Bu eli öptü. Birden - - Evet ... Her iki babanın da en iyi 

bire aklına çok uzaklarda. hatıra • d<>6tu .. 
lar arasına karışmış bir hastane koğu- Ömer ktpkırmızı oldu: 
şu geldi. Orda da bir hasta vardı. Onun - Ne demek istiyorsunuz~. 
iki bacağını birden kesmişlerd~. Ve Ö· :: - Yani, Ş,ey, hem Nuri ustanın, 
mer çocuktu. O bacakları kesılen has- hem de sonra Seyfi Beyin ... 
tanın da böyle sapsarı bir eü vardı. Ö- ı : Ömer birdenbire cevab vermedi. 
mer. o eli de öpmüştü. tı Sonra gayet soğuk: 

Nuri ustanın konuşması yasaktı. 1

1 N . . d·- _ı· 
D k h d k 1; - e ıstıyorsunuz} caı. 

o tor astanın yanın a ço otu· Ali b .. k .. d'' 
--''--- da · · ı , ey o sur u: 
rwrnasını menetmıştı. ı ' ~ • 

Öm .. "~- k · · k d' · 11 - Oglum, dedı, koskoca avukat ol· er, a.gldlllaına ıçın en mı zor . . . 
t t 11 muşsun .. hayatın garib cıl'velerıni ben 
uu~~ . 

B. hast bakı · d' · · sana anlatacak değilım... 
ır a cı gll' ı ıçerı. 

Ziyaretciler, çıkmak zamanı geldi - Ömer, tıpkı 89 Kamranm sözünü 
ğini anladılar.. kesen bir mahkeme reisi gibi: 

Hastanenin bahçesinden geçerler - - Sadede gelelim, dedi. 
ken Ömer, Gülizara: Ali bey biraz ~rdı. 

- Dava edeceğim, ana, dedi. 

• Avuk&t Ömerin ilk ~va.sına açt'ığının 
haftasında, mesele daha istintak ha
kimliğinde iken, « ...... » hanının en 
Üs't kattaki küçük oclesına Ali bey 
iirdi. 

Ömer, bu tanımadıiı ziyaretciy.i a· 
ya~a kalkarak kabul etti: 

- Buyrun beyefendi, dedi.. arzu • 
nuzL 

Ali ı;y bir iskemleyi çekip Öm.e.rin 
kartısma oturdu: 

- Siz Ömer beysin iz. dejil mi). 
dedi. 

- Evet .. 
- Beni tanımadınız mı) 
- Hayır .. 

- Geliyorum oğlum, dedi .. malum 
ya, elçiye zeval olmaz .. ~u kaza mese· 
lesi hakkında konu;mıağa gelö.ixn •• 

Ömer, anlamama.zılıkıtan aelerek 
sordu : 

- Hangi kaza~ 

- Canım, bilmez pjbi söyleme, Nu 
ri ustanın ba.ıpna gelen kaza . .. Dava 
açmışsın.. nasıl olsa hukuku umumi· 
ye davası açılırdı... Bir de senin dava 
açman ..• 

Ömer sinirlendi: 
- Benim dava açıp açmamam, si· 

zi neye alakadar: ediYQr .•• 
Ali bey kekeledi: 

- Beni değil... Fakat sana çok ya· 
kın olan birisini.. belki bilmiyorsun .. 
Seyfi bey ..• 

SON POSTA 

Şükrü Kaya 
Dahiliye Bakanımız ve aynı zaman

da Fırka Genel Sekreteri bulunan Şük
rü Kayanın dün Cemiyeti Akvamda u
mumi siyaset düşüncelerimiz hakkında 
verdiği nutuk her taraftan takdıı;lc .kar 
şıland1. Şükrü Kaya kısa zamanda bü
yük adımlar atarak şahsiyetini yapmış 
devlet ricalimizdendir. 1 890 da İstan
köyclc doğduğuna nazaran bugün 46 ya 
şındad1r. Şükrü Kaya tahsilini Galata
saray Sultanisinde yaptıktan sonra 
Avrupaya gitmiş ve avdetinde Mülkiye 
müfettişliklerinde bir müddet bulun -
duktan sonra İttihat ve Terakki dev -
rinde Muhacirin müdürlüğü yapmıştır . 
Bu vazifesi başında fedakarlıkla çalı
şan Şükrü Kaya mütareke devr:nae di
~er vatanseverlerle beraber i\faltaya 
sürülmüştü. Avdetinde İzmirc beledi-

ye reisi oldu. Oradan mebus seçilerek 
Millet Meclisine girdi, evvela Ziraa: 

·-İyi bakın yüzüme .. bakın maşal
lah .siz de çok büyüdünüz ama ben si· 
~i görür görmez tanıdim. 

Vekilliğ:i yaptı. bir müddet vekalet san
dalyesini terkettikten sonra Tekirdağı 

- Yani kazaya aebebiyet veren a - mebusu Cemilden inhilal eden İç işleri 
- Ben sizi tanıyamadım efendim. 
- Eh, tabit, küçükler büyükleri ta-

nımazlar ama, büyükler küçükleri ta· 
nır .. Ben AH .. hatırladınız mı} 

- Hayır .. 

dam .. ne olacak Bakanlığına geçti ve elyevro bu mev-
- Seyfi bey senin babandır.. kii işgal etmektedir. 
- Benim hahamın adi, Nuri usta· Şükrü Kaya dahili meselelerde olduğu 

cllr, Ali bey, anlaşıldı mı? Ve ben Nu- kadar harici işlerde de vukufüe tanın· 
ri ustanın davasını der.uhde ettim. An· mış bir devlet adamımızdır, dışarıdaki 

l LL ? S f' be l be · -... ı.. • b' mesaisi esnasında kıymetli diplomatı -
- Ha"'bıumumAıyı· hatılıvor•unuz aşı.ını mı · ey 1 Y e nım uıç ır T f'k R" .. 

, , J ... aı~L k K d'l . . mız ev ı uştuye memleket içinde 
ya.. cu..am yo . en ı erıw tanımam.. d · ,-~1 t t · t' . aıma o veu e e mış 1r. 

Birincit~rin ~ 

[ YEDiNCi BALKA~ OYUNLARI ] 

Atletlerimiz beklenilen 
muvaffakıyeti elde 

edemediler 
Atina, 3 (Hususi surette gönderdiği

miz muhabirimiz Ömer Besimden) -
Yedinci Balkan oyunlarının ikinci saf
hası Atina stadında kalabalık bir seyir
ci kitlesi önünde yapıldı, mermer tri
bünler hemen hemen ağzına kadar dol
muştu. Seyirciler meyanında Yunan 
veliahdi Prens Pol, Atina elçimiz Ru
ııen Eşref, General Şükrü Naih de bu
lunuyordu. Müsabakaların neticeleri 
şunlardır: 

200 metre sür'a1 koşusunda : Melih 
ve Vedat müsabaka harici kaldılar. Fi
nalde Yunanlı Frankuli 22 9/ 1 O sani
yede birinci geldi. İkinci de Yunanlı i
di Romanyalı üçüncü oldu. 

5000 metrede birinciliği 15 dakika 52 
saniye ile Romanyalı, ikinciliği çok iyi 
bir yarışla Maksut 16. 4/ 1 O ile kazan
dı. Üçüncülüğü de Yunanlılar aldllar. 

Dis'k atmada Yunanlı Filan 48,4 met
re ile birinc1 geldi. Romanyalı ikinci, 
Yugpslavyalı üçüncü idi. Bu müsaba -
kaya bizim namımıza iştirak eden Vey
si 41 ,24 atarak: ancak beşinciliği tuta -
bildi. 

Uzun atlamada Lütfi müsabaka hari
ci kaldı. Hüseyin Şükrü altınct oldu. 
Birinciliği 6,82 ile Romanyalı, ikincili
~ Yunanlı, üçüncülüğü de Yugoslav -
yalı aldılar. 

400 metre maniada Fethi müsabake:.. 
harici kaldı. Seçmelerde Faik 5 9 1/1 O 
koşarak ikinci oldu ve yeni bir Türki-

ye rekoru yaptı. Fakat finalde Yunaır 
lı Mentikns 55,1 O ile birinci, gene yır 
nanlı ikinci, Yugoslav üçüncü olduıaA 
Faik ancak altıncı olabildi. 

Cirit atmada Melih beşinciliği al~ 
YW1anlı birinci oldu. 

Balkan bayrak koşusunda Yuna~ 
lar b'irinci, Yugoslavlar ikinci, Roman1' 
lılar üçüncü, biz dördüncü ve Bulgaf" 
lar da beşinci oldular. Bizim takım Rr 
cep, Galip, Vedat, Nazmiden mürekkel' 
ti. Takımımız koşuyu üç dakika 3 7 si 
niye 6/ 1 O da bitirdi. 

Bugünkü neticelere göre Yunanlıllf 
artık birinciliği sigortaladılar, Roman' 
yalılar kendilerinden beklenmedik 1# 
hamle ile Yugoslavlara yetiştiler, Pr 
l!:ar günü üçüncülükten ikinciliğe geç -
meleri ihtimali kuvvetlendi. 

Biz el-de etmemiz icap eden derecelıt' 
ri tutamadık. Puvan neticeleri şöyle rA
muştur: 

Birinci Yunanistan 102, Yugoslav1' 
51, Romanya 46, Türkiye 22, Bulgarir 
tan 5. 

Son müsabakaları Pazar günü yapr 
rak pazartesi buradan hareket edece • 
ğiz. Salı günü İstanbuldayız. 
Gelecek seneki Ballan oliınpiyatlarl 

Bük:reşte yapüacak 
Atina, 3 (Hususi muhabirimiz Be • 

simden) - Burada toplanan Balkan.
limpiyatları kongresi gelecek Olimpi • 
yatların Bükreşte yapılmasına kar8' 
vermiştir. 

HA YA Ti UCUZLATMAK İÇİN 

Blum, Cenevrede yaptığı 
temaslardan mem 
kaldığını söylüyor 

Ömer, birdenbire Ali beyi tanıd.1. Ali bey: . Şükrü Kaya kalemile de mem.leketi-
Yüzünden değil.. Harbıumumi sözün· . - B~nu s':'nde~ beldemezd~, de- mize hi:anet etmiştir. (Şişko) dıye Ji- (Baştar~ il inci sayfada) ~velin onundan itibaren tatbik edilecek-
den.. Üsküdardaki laıbriıka.. gözlüklü di. Belkı Seyfi beyın sana ve valıdene sanımıza fransızcadan naklettiği eser Cenevrede Ingiliz, Rus, Küçük An - lftir. 
amca, tahta oyuncak araba, fabrika karşı kabahati, kusmu vardır. Fa.kat çok okunmuştur:. Bundan başka Malta- tant nazırlarile kon~tum. Türkiye Ha- Berne, 3 (AA) - İsviçre hükCımetİ 
müdürünün odası, atölye, hepsi h- affetmek kadar bü.yü.ldük. olmaz .. sen da Şarl Jid'in Iktısacli Mezhepler; Ta- ricive Vekili Tevfik Rüştü Arasla gö .. bugün verdiği bir kararla birçok eşyaya 

' -ı- b·ı· · 'hin" d l ' kl t · t' rüştüm. Belçika, İsveç murahhaslarile ait gum.. rük re.simler.ini tamamiyle ve · ·· .. .. ·· ·· d t' ı ırsın ama . • rı ı e ısanımıza na e mış ır. 
'ı gozunun onun en geç 1• Öm · temas ettim.• diğerlerini. de yüzde 50 Ha 75 arasında 

- Hatırladım efendim, dedi .. siz Üs- er: 
1
. l• l\ıL Blum, beyanatında, bilhassa Lo- azaltmıştır. 

küdardaki fabrikanın sahiplerinden. .. - Yeter, diye bağırdı .. eğer konu· smef nÖnÜnÜn karno konferansına temas etmiş ve bu Silihıızlanma Komiayonu 

Bir Doktorun 
GUnlük 

şacak başka işleriniz yoksa, beni daha D • k ~.il • konferansın toplanması lüzumunda ıs· Cenewe, 3 (A.A.) - Havas ajan• 
~ fal:la meşgul etmeyin Ali bey.. ıre lıı· ı erı rarla durmuştur. sı: bildiriyor: 

ı · Ali bey, kıpkırmızı ayağa kalktı. Para meselesin.e .geçen M .. -~lum ~a: Milletler Cemiyeti Asamblesi si· 

Notlarından 

Çok olarına 
Hastalığı 

Pazar 

(*) 

Bunlar umumi veyahut mevziidir. U

mumidir: Meselıi. insan bu tarzda hayat 

surı.ince vücudundaki faaliyet durur. İh
tiraknt nzalır. Yağlaıımağa, şişmanla-

Ali bey kapıdan çıkarken: (Baştarafı 1 inci sayfada) yatı ucuzlntmak ıçın sarfettıgı mesaıyı lahları bırakmak konferansının top-
- Nurinin yetiştirmesi, ne olacak, •Kayseri Bez fabri~ını, yapısı bit- tebarüz ett~ş, para meselesi etra - lantı tarihi olan 1932 den beri ilk defa 

d
. .. 1 • d tikten, tamaınlanımş bu: eser olarak fında noktaı nazarını anlattıktan sonra 
ıye soy enıyor u. . 1 . 1 . dikt . .. ük' • ı · · · d~ ilm · v ·· . . ış emesı yo una gır en sonra ılk de- gumr resım ·crının ın ,r esı ı-.ara-

1. .5? ~ece Ümer, Alı beyın nası~. ~el • f.a bugün gördüm. Fabrika iyi malzeme rına, diğer devletlerin de iştirak ede -

1 , d~gını,. neler .konuştuklarını Gulızara ,ile kurulmuştur. Bunu vücude getiren- ~eği ümidini jzhar etmiştir. 
btrer bırer anlattı. ler mükemmel bir eser meydana çı - Fransız Başvekili silahsızlanma mese 

Gülizar hiç ses çıkarmadı. Yalnız karmak için iyi yürek ve azimle ç~ş- lesinde kuvvetlenle temas etmi.ş, Ce -
yatmağa gitmek için ayrılırken: mışlardır. İşin maddi tarafı için oldu- nevrede 19'32 senesinden beri ilk defa 

11 
- Ömer, dedi, bir geçid geçiyor • ğu kadar bu dost ve samimi ta.paf için olarak toplanan komisyonun :f.aahye -

olarak dün uçuncü <esilahsı:danma)) 

komisyonunu tekrar ~kil etmiştir. 
Bu komisyon, Norveç murahhası S. 
Lange'i reisliğe ve Türk murtdlhas! 
B. Necmeddin Sadık·ı reis vekilliğine 
seçmiştir. 

sun.. de kuranlara teşekkür etmek borcu - t'inden bahsetmiştir. 
mağa başlar. Bundan tevellüt edecek Ömer durdu: muzdur. M. Blum silahlanma yarışının Av 
pek çok hastalıklar vardır: Karaciğerde d ik lh" b ' t hl'k t k'l t 

Bir Fransız Gazetesinin Tavsiyelert 
Paris, 3 - B. Blum·un Cenevreye 

yaptığı seyahati mevzuu bahseden ln• 
transijean gazetesi diyor ki: - Benden s,üphe mi ediyorsun a - Bun an sonra bu fabr' ada çalışan - rupanın su u için ır e ı e eş ı ~ · 

safra kesesinde taşlar tekevvün eder. k ~ b hl'ik ı · · b ı 
''naL Geç'd filan geçtig.im yok. Baba- lara bir aç mülahazamı söylemek isre- tigi ve u te eyi iza e ıçın eyne -

Böbrekde kezalik kum ve taş teraküm li rim : milel büyük bir konferans toplanması 
eder Şeker hast ... 1ığ_ı meydana geıı·r mm, Nuri ustanın bacag· mı kesen hu· 

<eB. Blum'un Cenevrede beşler kon'" 
feransının toplanmasını tacil için ça'" 
lışması lazımdır. Fransanın, bu Batı 
teşebbüsüne büyük bir ehemmiyet ve' 
rilmekle beraber Doğu Avrupasına 
karşı alakasızlık beslemediğini Mosk:O" 
vaya anlatmak lfömdır"' Fransız • f ngi• 
liz müzakereleri şimdi başlamı~ bu'" 
lunmalCtadır. Fransanın erkanıharbiye 
ittifaklarının çok kat't bir tatbikini is
tememesi şartiie bu iki devlet arasın'" 
da bir anlaşmaya varılacağı tahmin o· 
lunabilir. 

· ... · Bizim ideallerimizin ve vatana kar- icap ettiğini söyliyerek. sözlerine niha-
Kalb de yağlanmağa başlar. Ekseriyn. susi otomobili kullanan adam mah • 

şı ödemeye çalıştığımız borçların birJ yet vermiştir. 
bu gibi klınselerde damar gerginli~ kum olacaktır.. de Türkiyeyi endüstrileştirmektir. 
(Tansiyon> art"r. Vücutta kilolar art- , Memleketimizin refahlı ve emniyetli 
tıkça her gün iştiha daha ziyade fazla.- e istikOa.li için bunu şart tutu;oruz. Bu 
laşır. Yemekten kendilerini alamazlar. kanatle tıakip ettiğimiz siyasetin icra 
Ve bu suretle vaktinden nvel ihtiyarlık 
başlar. 

Erkeklerde mesane yani idrar deposu 
a~ında prostat ve avam dilinde, kestaı-
ne denilen bir uzuv vardır. Oturak hayat 
geçirenlerde prostat buyür, sık sık idrar 
gelir. Gece bir çok defa uykudan kaldı

rır. Idrar darlığı başlnr. Sonda kullan-
mağa mecbur olunur. Tehlikeli bir hasta
lıkt . 

Yürume~I. açık havada dolaşmağı 

yayati brr prensip tel kki ediıiiz. Bu tav-· 
siyemi bilhassa kadınlanmızla memur
lara tcvc.ih ederim. 

( *) Bu nottan kesip saklayınız, ya • 
but bir albüme yapıfbnp koDekıiyon 

Mesele İstintak hakimliğinde tabii 
seyrini takib ederken, Ömer de, bir ta· 
raftan tahkikat yapıyordu. 

Ve tahkikat neticesinde öğrendi ki: 
O akşam otomobili ,bizzat kullanan 

Seyfi bey Büyükderedeki otelde veri· 
len bir öğle ziyafetinden dönüyormuş. 
Ziyafette bol içki içilmiş .. Seyfi beyin 
sarhoş olduğu ihtimali çok kuvvetli. 

Ziyafette bulunanlar arasında Sü -
heyla ve kocası da var. 

Bu esnalarda gazetelerin birinci say· 
faları gene boş kalmıştı. Politika mese· 
lesi birdenbire halledilmi~. gazeteler bi· 
rinci sayfalık haber ararlarken iki hafta 

yapınız. Sıkıntı z.amanmızda bu notlv ı önceki kazayı yakaladılar .. 
bir doktor ıibi imdadınıza yetifelMJir. 
-------------....,; (Arkası var ) 

vasıtası Sümer Bank ve onun ilk ve mü 
kemm~l eseri Kayseri bez fabrikasıdır. 
Ka~seri bez fabrikasının endüstriye 

ve Sümer &nk eserlerine bir örnek ol
ması için hiç bir fedakarlıktan çekinil
ekonomik esaslar bu fabrikada çalışan
ların insan ve işçi olarak, en iyi hayat 
ve is' ırnhat şartları düşünülmüştür. 

Büyük, küçuk bu fabrıkada çalışan
ların tek vazıfoleri onu, milletin örnek 
bir milli müessesesi haline getirmek -
tir. Fabrika olarak örnek, san'atte. tek
nikte, ekonomide hülasa iyi işlemede 
örnek ... Bunlar kadar mühim olan in
tizama da çalışkanlıkta, diSipHnde, ör
nek bir fabrika ... Ve hepsinden mühim 
olarak biıı milli müessese ruhunda cum
huriyetçi, milliyetçi kültürü ile Ana -
dolu ortasında medeni ve manevi bir 

Fransa ve hviçre gümrük resimlerini 
indirtliter 

Londra, 3 (Hususi) - Frangın k1y
metten dü§ürülmesi üzerine ihtikara 
meydan vermemek ve piyasayı müşkül 
vaziyete düşürmemek gayesile, Fran
sız hükumeti bazı tedbirler almıştır. 

Resmi gazetede, kararname şeklinde 
neşredilmiş olan bu tedbirler mucibin
ce, muhtelif ithalat maddelerinin güm
rük resmi ;ıt:üzde 1 O ile 20 nisbetinde M .BIUm Konferans Verecek 

tenzil edilmiş.tir. Bu tenzilat teşriniev- Blum gelecek hafta silahsızlanma 
• ............. ·-······-·· .. ·---···--·--··· ...... ·-- hakkında bir konferans verecek ve har• 
kale gibi sağlam. karakterde olması lci- biye bütçelerlnin bilairilmesi sureti!• 
zımdır. silah kontrolünün ilk merhalesine der 
Ka~seri bez fabrikası Türkiye milli L _ 1 _ 1__ :..,. _ L..; .. 

d
. , . . k l'lW Tarı.u:ıra.smı .._eyecCA.1,,ı.ı;. 

hayatında ken ı an anesını urmaya B d b ka k. B H'tler t .. 
·h· · b 1 t Dik un an aş gere . ı ve taı:ı mı vazmaya aş arru~ ır. · . • 

katimiz ve ~dileğimiz bu tarihin temiz rafından ortaya atılan meselelerın P, 
ilk yazılarının millet hatırasında derin ~ . Polony~ıu.a tekllfl~dnin tetki~: 
kökler salarak devam etmesine bağlı ıçın bır kolonı devletlen konferans 
olacaktır.• (A.A.) nın toplanması menuu hahsolecaktır· 
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4 SON POSTA 

OS MANLI SARAYINDA KADIN EllERi 

Liitfi Paşa 
karısına 

2 - Şah Sultan 

koca bir 
saldırınca 

cenk topuzu 
cariyelerin 

Yazan : Ragıp Şevki 

ile Padişah kızı olan 
hücumuna uğradı 

------------------~----· 

1541 yılının bir yaz sabahında To~- ı çıkarduı ? . . .. .. l lindeki topuz alındı, sil~e tokat ~aşın : 
kapı saravı yeni ve mutantan bir du- Paşa karısının bu, hıddetten kopur- dan kavugu y~re yuva~_,andı. Çıglık çıg 
ğünün h~zırlıklarile uyanıyordu. Ha - müş haline bakarak soğukkanlıiıkla : lığa etr~f~. d.~gıl~ .. carıyeler de Paşayı 
rem so.falarında sarışın ve güzel JiÜZHi. _ Ne var ki, bu ceza bir cinayet ile yerde. s~ırunur. gorunc: at~ldılar. a el 
cariyeler kosusuyor orta kapıdan içeri- mütenasiptir. Hem artık dine, kanun- Velınımetlerıne, H unkar kızın 
ye durup di~l~nmeden bostancılar, ak- !ara riayet etmiyerek namuslarını le - kaldıran küstah paşa saray hademele
ağalar, acemi oğlanlar girip çıkıyor, keleyenler hep böyle işkence edilecek- ~·in.in, ca.ri~eler~ yum~ukları :ı1~:~ 
Hünkar dairesinden hasekiler sağa so- ler !> ınliyor, ık.ide bırde yerınden dogr 
la gidip geliyorlardı. Dedi ve Harem odalarına doğru yü · rak kaçmak istiyor, fakat muvaffak o-

Kanuni Süleymanın henüz terütaze rümek istedi. lamıyordu. 
kalmış genç ve güzel kızı Şah Sultan, Şah Sultan bird~nbire: . ~u sırada Şah ~ul:~· ko~k~un ver~ 
:Veziri azam Lutfi Paşa ile evlendirili- - Utanmadan bır de bunu tekrar e- dıgı şaşkınlıkla hır koşe~e sınıp kal~ış 
yordu. diyorsun öyle mi? .. dedi. .. tı. _Ancak Paşa~ şakagından çene~e 

Bütün hazırlıklar hep bu düğün için· Sonra sesinin tonunu yükselterek dogru kan akrnaga başlayınca kendıne 
di. Saraylılar yeni eğlencelere, yen~ - Edepsiz, vahşi, gaddar! .. diye hay- gelebildi. 

1 
di e 

cümbi.işlere vesile olacak olan bu dü - kırdı. -:-- Yeter, bırakın, dışarı atın... Y 
ğünü sabırsızlık.la bekliyorlardı. Lutfi Paşa kar~sını~ ~a~kırışını du- ba~rdı. _ 

İçeride, Haremde, gelin olacak olan yunca hızla döndü. Yuzu hiddetten kıp _Bır yılıdır P~ azarla:ına, kah~ 
Şah Sultanın buğu buğu tüten taze vü- kırmızı kesilmiş, gözleri ka~lan~ıştı. llgına ... hoyratlıgına karşı kin besl~mış 
cudüne kokular sürülüyor, saçları per- Bir kadın tarafından tahkır edılmek olan huddamlar, onu palas pandıras t u
çim perçim omuzlarına doğru taram - onun için en büyü~ ölümdü. ~a~11:t ya- tup saray kapısından ~~şan att1lar. _ 
yor, gözüne sürmeler çekilip, gcrda.rp- na çarpıtarak oldugu yerde hır ikı ~a!- Şah Sultan daAba. o gun baba~.ı~!n hu 
na ıtır şabiler dökülüyordu. landı, sonra hızla yan duva~ların bırı- zuru:ıa. çıkt~ .. Lutfı Paşanın bu~un e -
Öğleye kadar gelin, bütün güzelliği sinin çivis1nde asılı duran hır cenk to- depsızlıklerını anlattı ve Pa~a ıle .. ar -

ve haşmetile hazırlandı. İstanbuı so - puzunu yakaladı ve kollarının bü:~n tı~ bir arada yaşayaıruyacagını soyle
kakları gene zafere, cümbüşe, eğlence- kuvvetile kaldırarak Şah Sultanın u - dı. 
ye hazır sel gibi taşıp akan büyük bir zerine yürüdü. Şah Sultan bu çılgın ve Kanuni Veziri azamı saraya çağırt
halk kalabalığı ile doldu. Ve dört ta- vahşi adamın karşısında böyle ölüm teh tığı zaman, Lutfi Paşa celliıd<ı: verilece
raftan kavuklar, mücevvizeler, külah- likesile karşılaşınca sesinin bütün kuv- ğini vehmedivordu. 
lar sallanıyor, yollara avuç avuç para- vetile müthiş ve canhiraş bir çığlık ko- Kanuni elpençe, boyun kmp yer ö -
lar saçılıyordu. pararak kapıya doğru kaçtı. E<jiğı at - pen Veziri 1'17. . .ama kaşlarını çatarak: 

Gelin alayı böylece parlak bir gök larken sesini duyan cariyeler ve hüd- 1 - Nedir? .. dedi. Kendini.ne sanır -
yüzünün aydınlattığı İstanbul sokak - damlar, etrafına doldular. Şah Sultan: sın? .. Benim kızıma el kaldıracak ka
tarından geçerek nihayet Llıtfı Pa~a - - Beni öldürecek, beni öldürecek!.. dar büyüdün mü? .. Sen ki Vezin azam 
nın sarayına geldi ve ancak halk o za- diye nefes nefese kekeliyordu. idin, sana kızımı verdim. Bu ihsanımı 
man dağılabildi. Paşa elinde topuz : tepmek mi dilersin?.. Var git, bunca 

Lfıtfı Paşa kaba bir Arna\'uttu. Sa- - Savulun! .. diye cariyelerin ve hüd- gaza yararlığın olmasaydı, seni bura -
, rayda dördüncü bölük ağası iken çırağ damların ortasına atılırken içlerinden dan başka türlü çıkarırdım!. \'ar yıkıl 
olmuş, m1rimiranlığa. vezirliğe, veziri biri : git! .. 
azamlığa kadar yükselmişti. Herkese - Ne duruyorsunuz?.. Bre urun!.. Biraz sonra Bostancılar LUt{i Paşa -
kendisini casrın allamesilD diye satardı. diye haykırdı. nın saravını bastılar ve hodkam vezir 
Kadınlara karşı sevgi ve şefakat gö.:;- Birkaç hüddam Paşaya çullandı. E- Dimotok~ya doğru sürülüp gitti. 

termesini hiç bilmezdi. 

Sayfa 9 

r Hiklige ~ Hediye yüzünden ]""' 
L.----..LJ---~~ 

Çeviren: İsmet Hulusi İMSE'! 

İşi gücü yoktu ama parası pulu var-ı mış; hediyeleri dükkanın parasile al •, 
dı. Bir kaç dükkan, bir apartunan, bir mıştı. ' 
ev ayda a~ağı yukarı ona üç yüz liradan * 
fazla bir gelir temin ediyordu. Bekar Nişanlandılar .. Necmi, nişandan soıı-
ve kimsesiz bir adam için bu para kafi ra nişanlısının evine en az haftada na 
gelirdi. Hatta bu paradan bir kısmını defa gidiyordu. Gidiyor, orada yemeli 
arttırmağa da imkan bulunurdu yiyor; geç zamana kadar oturuyorlar .. 

Fakat Necmi Günyan'a geliri ancak ve geç zaman pansiyonuna dönüyordu. 
yetişebiliyordu. Gençt i, biraz hovarda İtiyadını hiç değiştirmedi. Hcdiyedlı 
idi. L üzumsuz yerlere para saıfeder - eli boş gittiği vaki değildi. Gene hm: 
di. gidişte muhakkak bir şey götürüyordu. 

Necmi bekar yaşıyacaktı. Ama talih 
günün birinde onun karşısına çıtı pıtı 

bir genç kız çıkardı. Bu çıtı pıtı genç 
kız, güzel sıfatının tam manasile mev
suf olabilecek bir şekilde yaratilmıştı. 
Simsiyah kıvır kıvır saçları, beyaz yü
zü, gene simsiyah gözlerile öyle cana 
yakın öyle sevimli idi ki.. Necmi bu 
cana yakın, bu sevimli kızı ilk gördü -
ğü gün biraz beğenmiş, ikinci görü -
şünde tamamile beğenmiş ve sonraki 
görüşlerinde de delicesine sevmişti. 
Necmi namuslu bir delikanlı idi; bir 
ailenin temiz büyütülmüş kızını baş
tan çıkarmak; onunla biraz vakit geçir
dikten sonra silkip atmak gibi şeyler 
~apmayı da aklından geçirmeıii. 

Aklından geçirdiği şey şu idi: Kızın 
evine gidecek, kızı annesinden isteye
cek, muvafakat ederlerse evlenecekti. 
Necminin bir adeti vardı. Ne zaman bi-

Çok defa gerek müstekbel kayın val • 
desi ve gerek müstakbel nişaniı~ı böY.• 
le külfetlere katlanmamasını söyledi • 
lerse de o hiç oralı olmadı. 

Sene geçti, çıtı pıtı nişanlı arl!k ev • 
lenecek çağa geldi. Bir yıl içinde bir kat 
daha güzelleşmiş, bir yudum su olmag. 
tu. Kız tarafı hazırlıklarını bitirmişleı'
di. Nikah günü kararlaştırıldı. Davetli
lere kartlar gitti.. 

Nihayet nikah günü, ve nikah igJa. 
tayin edilen saate ulaşıldı. Nikah dair" 
si davetlilerle dolu idi. Nişanlı kız da 
gelmişti. Yalnız damad ortada yoktw. 
Merakla onun gelmesini bekliyorla .. 
gecikmesinin sebebini merak ediyorld 
dı. Nikah için tayin edilen saat geçt!. 
Herkesin ikide bir çıkarıp baktıklarında 
saatlerinde dakikalar, çeyrek oldu. ÇeYft 
rekler birleşti. Yarım saat oldu. yarıll 
saatler birleşti. Saat oldu. 

Fazla bekleyemedikleri için davetıı-
rini ziyarete git -
se muhakkak biı· 
de hediye götü -
ri.irdü. Bu ziya re -
ti de hediyesiz 

Yarmki nushamızda : 
ierden bir kısıııı 
kimseye görün • 
meden kaçtılar, 
Meraklılar hır .. 
birlerile konuş .. 

Arkandan 
yapmak ısteme -
di. En iy; ~ekerci
ye gitti. En iy· bir 
kutuya en iyisin -

sürüklediğin tabut 
maya başladılar ı 

- Acaba niye Yazan: Suat Derviş gelmedi? 

L------------------------------ - Basın·ı 
den şeker koydurdu. Şeker kutusu e ~ 

linde kızın evine gitti. 
·Kızın annesi, Necminin isteğin! iyi 

karşıladı. Kızını ona verirdi. Fakat bir 
sene beklemesi lazımdı. Çünkü kız he
ni.iz küçüktü. Bit sene daha geçerse an
cak evlenecek çağa gelmiş sayılabilir
di. 

kaza gelmesin! 
- Acaba ... 
- Ne acabası? 
- Yok aklıma geldi, evıenmekteu 

vazgeçmiş olmasın?. 

- Canım böyle şey olur mu? .. BtJ 
senedir nişanlı duruyorlar. 

- Eh, bir senedenberi o da hevesiJJI Bir yaz günü Padişahın genç ve gü- B u··y u·· k harpte 
• S P t • Necmi bu arzuya mu\'afakat etti. zel kızı Şah Hatunla evlenince gururu OD O 1 a 

büsb ütün arttı. Artık istediğini yapa • V b l Çünkü anne haklı idi. Necmi şöyle bir 

almıştır! .. 
- Zannetmem! .. 

bileceğini, istediğini asıp keseceğin: sa- ~ay 0 an latanbuJ Gelir ve Pma teklifte bulundu: , - Peki ama gelmemesine sebeb ne1 
Nişanlı kızın annesi, akrabaları fena 

\'~Zi)~ette ka~Iardı, ne yapacaklarııv 
bıln:.ıyorlardı.. Hele o çıtı pıtı nişan& 
kız oyle ~a~~l~şmıştı ki, dokunsalar ai
Iıyacak gıbı ıdı .. ama bu halinde de gfl. 

nıyordu. 1; f J J B O R S A S I - Bir nişan yapamaz mıyız? 
Bu yüzden ne Padişahın kudretine, V Q QnuQŞt(!.T - Hay hay yapalım. 

ne de Sultan kızı olan karısının hissi- 3 • 10 • 1936 Nişan, on beş gün sonra yapıldı. Fa-

yatına ehemmiyet vermez olmuştu. Esarette k a ı an iki Türk Devl.t Borçlan kat Necmi bu on beş gün içinde her ak-
Kubbe altında bağırıp çağırdığı gibi §am çıtı pıtı nişanlısının evine gitti .. 

sarayında da cariyelerine, kehyalarma askerimiz aranıyor % 7.6 T. B . t ::.-~s'ı o/o & Hazine B. 4~~ her gidişde muhakkk bir hediye gö - * zeldi. 

çıkışıyor, hareme girerken hiç glr kay- Gazetemizin vatan haricin~e. kaybo- % 7,5 T. B. ıı 2uo Dahllı latlk.raı 9S,7S türüyordu. Bir seferinde müstakbel ka- Damad gelmeyince, nikah da yapıla. 
da tabi olmuyordu. 'ıan vatandaşlarımızı bulmak ıçm sar - P.-:~-=0_7_.l_T_.·_B-::.:--n_ı-=oo:-._oo-:--------_Jl yınvaldesine bir tuvalet takımı alıyor, madı. Davetlilerle beraber, nışanlı dıt 
Şah Sultan henüz küçüktii. Fakat sa- fettiği gayreti bilen bir okuyucumuz Devlet Demiryolları Borçları bir seferinde müstakbel nişanlısına bir döndü. Ve bir daha Necmiyi görmed~ .. 

rayda herkesten hürmet görmeğe allş- b' kenefi derdini anlatıyor. Bu oku~ Ltra Ura yüzük yaptırıyor .. velhasıl hiç bir sefer ler. 
mıştı. Hele Paşanın kendisine kar~ı gös vıuzceumuzun adı, Şebinkarahis~rdak~a- Errt.n1 97•00'\\ Anadolu ıvell42.80 eli boş gitmiy'Ordu. 
t di • · b ıı· tah "l .. ·' d D ·or ·· Blva.ıı Erzurum 99,50 Anadolu M 45,85 Necminin başına bir kaza filim gda er gı gurura ve zor a ga amu suz ·nifaturacı Osman Kaya ır. .ıı .··. On beş gu"n sonunda nişan ".·apıl·ır . · · y 

1 t n - memıştı. a nız nişanlı durdukları bit bir kırgınlık duyuyordu. cK.ardesim, 25 yıl önce tıcare ıçı Soaretelw Eahanu ken nişanlısına kıymetli bir plaka he- ıl .. d h d 
Ar · 1 k . Y ıçın e e iye parası bulabilmek i9!ıı asıra bunu etraftaki kadınlara a- Rusvaya g·itmi~ti. 7 yıl önc.e me9m30e ·de- IJra IJra diye etmeyi de unutmamıı::tı. Fakat bu . 

J .., a 1 00 ta ., nesı var nesi yoksa satmış, beş paraM çıyoı\ kocasından gayri memnun oldu- te do"runek istedi. 1 7 Hazıran 1 ı.. B. Mil. 8 . t. TrırıHaJ 22,50 on beş günlük hedı'ye masrafı bı·r dük' . kalınıst K 
l ıo oo Bv - • • ı. arısına nikı1h hediyesini a]«. ğunu babasına kadar duyurtrnak için M k lçilig~imizden pasaportunu a - • • H . o'oo rnorıu 9,25 kana mal olınu~u: Necmi dükka"nı sat- d • . . d 'k~ı. 

l os ova e . - · h lde • • Name 1 , 1·ert0ııı l4 75 ·<• ma ıgı ıçın e nı · cuıa gelememişti. Ç~ffm~rdu.&~ıntiliha~t~n~F~~ aradm 6 ~~ç~ı a. MM~an ~.~ ~~mM~ ' =~~~~~~~=================~===~~-
kurtulmak için bir Yesile bulmak ıa - elin memlekete dönmedi. Bu arada .bır ıı-=::..=..:...-----:ç;:;;E;;;KL~ER;:-;::--.:.::_-=12::.:·7:::5_n 

l, ________ ,_is_ta_n_b_u_ı __ B_e_ıe_d_iy_e_s_i __ lı_an_ı_a_n ______ ~I z1mdı. Fakat hadiseler bir türjü bu ve- ktubunu aldım. Pasaportunun vıze-
Kr•· sileyi ihzar edemiyordu. :~i elan yaptıramadığını yazıyor~1:1· İsterin 

Bir ~ün Llıtfi Paşanın sarayı kor - Sonra ses sada kesildi. Mosko~a elçilı- J'. Franıı1 
0
,
79 

624.00 il Llret 
ı7,075 Dolar 

L T. L. lçlr. 
00.00 

kunç hır haberle altüst oldu. Şah Sul- '"imize mektupla müracaat ettım._ He - -------:NA::-K.t::;:T:----~--1 
fanın tevecdihünü kazanan cariyeler - ·g.. netice çıkmadı. 75 yaşında bır an
den biri ko~a ko.şa karşısına çıktı : ~~ı~iz elan çocuğunu bekli~or. Karde-

- Sultanım, duydunuz mu'? dedi. . . 1 'adı Recep oğlu Salıh Kayadır. 
P C d. · b ·· ı · sımıı · · · · · konst>loc: a~~ e en_ ımız _ug~ ne er yapmış ! .. Moskova büyük elçil~~!?.1ı~ın .· . · -
Aşagıda agalar eglenıyordu, harem ka-

1 
k subesi müdürlugunun tahıııatı 

P.ısından duydum. Efendimiz ötede be- 3u Haz.iran 1930 tarih ve 449/ 176 nu -
rıde sefih bir hayat geçiren bir müslü- maralıdır.• 
manı yakalamış, Maazallah olmadık i~- Bu okuyucumuz mektubuna kard~ -
kencelerle bir tarafının kesilmesin'. em- ; . Rusyadaki son adresini Jeffet~ş
retm.iş.: .. Şimdi İstanbulda hep Paşa e- ·~~~:kat r~sça harflerle olduğu içi~ ~.ız
fendımızın arkasından söylüyorlarmış!. dirmeye imkan bulamadık. Ve duşıı~-

1 J0 F. FraDll 

1 ı Dolar 
1 isterlln 

20 Liret 

Kl'f. 
000,00 j 1 11.~rt 
126.00 20 Drc.hnıJ 
628,00 i, 2{) Le~a 
00),00 1 20 Le1 

Bona Dıtında 

00,00 
00,00 
00,9J 
00,00 

L. K. L. iL 
Jtredl FonllJ• j Mtlbadll Bon. oo.oo 
ıası. seneal 00,001 Ga1rı • • oo,oo 
lU03 • 103.001 Altın 98S 
11111 1 97 ,00 MttldlJe 00 

l Şah _Sult_a~, cariyenin bir solukw dük ki konsoloshanemiz muamel_enı~1 
anlattıgı hadıseyi Ağalardan da dinle- 'h numarası meydanda oldugu ı- .......................................................... _ 

. h'dd . tarı ve . d . b ·-yınce ı etınden patlayacak gibi ol- Çin kendi dosyaların~an. bu a resı u-
du. lacak ve Rus zabıtasıle ıcap eden tah-
Paşanm vahşetine karşı isyan etmiş- kikatı yaptırtacaktır. 

ti. Bütiin bir şehir halkının nefretle Esarette kain iki askerimizi arıyo~.uz 
bahsettiği bu zalim, bir jnsanın aklı - Erzurumun Akorcuk köyünde, Sule.y 
na getiremiyeceği kadar korkunç ve fe- n ogu· narından 305 doğumlu Halıt 
· d' ma · d k' k cıy ı. ve 308 doğumlu Osı:nan ismın e ~ ı .. ar 
Paşa biraz sonra Sarava dönünce Şah d bü,·ük harpte Ingilizlere esır duş-

~ eş, J • • 1 • 
Sultanın hiddetten '-'anan gözlerile kar- ·· lerdı' En•ela Mısıra yollann.ış aı-

.;ı muş . . .. 
şılaştı. Heni.iz hareme adımını atar at- dı. Oradan da meçhul bır s:mte gon .. -
maz Şah Sultan hiddetle : d 'lmişlerdi. Ailelerinin muracaatı u-

erı . . 
- Paşa , diye bağırdı. Bugün yaph- zerine Son Posta bu eski askerlerınıı-

ğın jşi beğendin mi?. Cümle alem senin zin akıbetile aliıkadar oldu. Fakat ma
zulmiinden bahseder. Müslümanlar in- alesef sarih adresleri yoktu. Cevap ala-· 
dinde bir katre insanlı~ımız kalmadı matlık. Bugün isirnler'ni ikinci defa o
mı?. Sövle utanmak ve sıkılmay1 orta- larak ilan edi~ oruz. Kendileri hakkın
dan kaldırmaman Jazımgelmez miydi? da malCımat verebilen olursa ümit ede
Bu kadar vahsivane, bu kadar bledcba- riz ki. bir neticeye \rarmak mi.imk.ün l 

..... h ir ""'""IVJ • .'r·• • nasıl b uldun da _, - -.~ ı.ı. .. 

Bütün hemlerin içinde hirinc'ı. 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

P ertevin her zaman pek b üyük 

bir itina ile ihzarından başka 

bir şey değildir. Krem P er tevin 

terkibine (gayıisaf) hiçbir 

madde Kİremez. 

1 

Betiktaıta Sinanpaf& medresesi · 

nin 4 N. lı odası (teslim tarihinden i· 
tibaren 937 veya 938 - 939 mayıs 
sonuna kadar). 

P-.ababçede iskele caddesinde 1 ~ 
metre murabbaı yol artığı (teslim 

tarihinden 936 ikinci teırin ıonunı 
kadu). 

Senelik Muhammen 
kirası 

30 

ıs 

ilk 
teminatı 

2,25 

1,13 

Yukarda ıemti senelik muhammen kiraları ve kira müddetleri yazıli 
olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmu§ha\ 

Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler bizaların .. 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün et 11 

veline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacaiı) 15/10) 
936 perıembe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır • 
lar. (B.) (1741) 

* * 
Ketif bedeli 630 lira 69 kurut olan Mecidiye köyünde belediye ... . 

Jı 42 inci mektebin tamiri ve tadili aç.ık eksiltmeye komılmu!lur. Kee 

tif evrakı ve tartnamesi levazım müdüJ"lüğünde ıörülür. l•tekJi olen .. 
lar belediye fen itleri müdürlüğünden alacakları fen ehHyet ·v.a ika•llf, 

47 lira 30 kuruşluk ilk teminat mekhuz veya mektuLile beraber "f\/ 10/ı 

936 pazartesi günü ıaat 14 de daimi encümende bulunnıab • 
dır. (8.) (1443) 
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Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALi. ZiNDANLARI 
Son Posta'nm zabıta romanı: 89 ---

- Evden ne dediler? .. 

SON POSTA Biriocitetrin 4 

lttilıatçılar Devrinde 

·~ , MUHALEFET Or 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 

- Azizim L Akıllı adamsın, vesse • J 
lam. . . Tevekkeli koltukculuk ederek 
oturduğun yerde, tıktr tıkır para ka • 

- Ne diyecekler?. Senin eve gelme· Son Posta·nın siyut tefrikası : - 73 - · Yazan: ZiJ'• ş.D 

diğini fena halde merak etmişler. Fa- fttihatcıların (bilanço)su tanzim edilirken, {akilane hareketler) faslına kaydedilecek 
k~kt ... çakı:• görün:e 

1
sevindiler

1
. • • Çdok şeylerden biri de (Musevileri elde tutabilmek maharetini göstermeleri) meselesiydi 

... 
zanmıyorsun. 

- Dostum!.. Sen de iyi ve uysal bir 
aifamsın ... Hiç olmazsa sana teklif e
dilen işleri uzun uzun sorup da, insa • 
nın canını sıkmıyorsun. Hele, bun -

-dan sonra da böyle hareket edersen, 
yok mu?.. 

- Buna, hiç şüphe etmeyin ... Siz, 
daha benim ne pişkin adam olduğumu 
~nlamadımz. Hele, biraz daha geçsin. 
Benim peşimi bırakmazsınız ... Ne ise, 
~imdi bunları bırakalım. Vakit geçi • 
yor. Epeyce yola gidecğiz. 

- Doğru. Kalkahm. 
- Hadi, kalkalım. 

* Beşer onar adım fasıla ile birbirini 
takib eden hu üç adam, dar ve karanlık 
yollarda ilerlemeye başlamışlardı ... 

"En geride Gavur Mehmet bir yolun dö. 
nemecinde biraz duralamış.. arkadan 
- dördüncü olacak - sessiz sadasız ge· 
len (Eşekci Salih) i yanına çağırmış, 
kulağına eğilerek: 

- Sevincimden, çıldıracağım. işler, 
.o kadar uygun gidiyor ki ... Şimdi, biz 
.bir yerde duracağız. Ben, orada ayrıla
cağım. Bir yere gideceğim. Sen, önde
-ki heriflerle kal. Onları gözden ka -
-çırma . Fakat aman dikkat et. Sakın 
kendini gösterip le herifleri pirelendi • 
reyim, deme. 

Diye mırıldandı. Ve tekrar, sür'atle 
ilerlemeye başladı . 

* O tarihte, Ayvansarayın cadde ve 
sokakları, gene az çok bugünkü vazi -
yette idi. 

Ayvansaray kapısından girilip ve 
bir.:ız ilerleyip de (Değirmen sokağı)· 
nm son noktasına gelindiği zaman, sol 
koldaki caddenin üzerinde (Vlagerna 
ayazması) vardı. 
Bu ayazmanın biraz ilerisinden, (Han· 
çerli hamamı) na dar bir sokak sapar
-dı . işte bu sokak ile hamamın külhanı 
ara:ıında büyücek bir arsa göze çaıpar
dı. 

Her tarafında bir takım duvar te • 
melleri ve büyük kesme taş döküntü
l~ri görünen bu arsa, adeta bir harabe 
,halinde idi. Ve bu harabelerin arasın • 
d ;ı . eski bir kapı ile kapanmış yıkık 
bir kemerden, on beş ayak bozuk mer· 
divenle metruk bir ayazmaya inilirdi. 

Vaktile saray kadınlarının günah -
larını yıkamıya mahsus olan bu ayaz
ma bir zamanlar büyk bir ziyaret yeri 
o1duğu halde, suyunun Hançerli ha -
mamına alınmasından sonra, şöhretini 
lamamile kaybetmişti. 

Adeta korkunç bir ibe halinde bu· 
lunan Bu metruk ayazmada kadın yü
zünden bazı cinayetler olduğu için ma
halle halkı tarafından buraya eski bir 
kapı uydurulmuş, ve bu uydurma ka· 
pı da büyücek bir asma kilitle kilitlen· 
mistr. 

, 
İşte1 o gece sokakları dolaşan bek· 

ciler .ellerindeki koca sopaların demir
lerini taslara vurarak saatin altıya gel
diğini il~n ederlerken: Gavur Mehmet, 
koltuğunun altımı sıkıştırdığı bir kaz
ma ile gelmiş; bu metruk ayazmanın 
duvarı dibine boylu boyuna uzanmış 
olan arkadaşlarına iltihak etmişti. 

Dcfci İbo fısıltı gibi bir sesle sor -

du: 
- Geldin mi~ .. 
-Geldim. 

şu ur, sagmış .. sag o sun, varo sun a, 
gelmesin. Kim bilir, gene ne işler pe· 
şindedir; dediler. Bu kazmayı verdi • 
Ier ... Ağzı biraz küt ama ... 

- Zarar yok. Hadi; vakit geçirme· 
den işe başlıyalım. 
Kazmanın ucu ile asma kilidi ko • 

layca koparmışlardı. İçeri girdikten 
sonra, ceblerindeki küçüık mum parça· 
larını çıkarmışlar. Yakmışlar. Bozuk 
ve harab merdivenlerden inmeye baş
lamışlardı. 

Merdivenden, müstatil şeklinde, 
büyücek bir oda gibi bir yere inmisler 
di. Defci İbo, duvardaki örme biı ka • 
pıyı göstererek : 

- işte .. burayı delip içeri gireceğiz. 
Demişti. 
Gavur Mehmet, derhal sırtından ce

ketini çıkarıp bir köşeye koyarak işe 
girişmişti. 

Duvardaki taşları ve tuğlaları 
birbirine bağlı yan harçlar, çok sertti. 
Gavur Mehmet, bir saat kadar müte • 
madiyen kazma salladıktan sonra, an· 
cak bir adam geçebilecek kadar bir de· 
lik açabilmişti. 

Defci İbo ile kemancı F ernandez, 
büyük bir sevinç içindelerdi. Bu se -
vinçlerini de kısa kısa bir şeyler konuş· 
tuktan sonra gülüşlerile izhar etmekte
lerdi. 

Delik açıldığı zaman, Defci İbo he -
men oraya atılmış: 

- Biz çıkıncaya kadar bmada bek
lt: ... Yirmi dakika sürmedrn, biz bir 
kadınla avdet edeceğiz. Bak, sana teu
bih Bu kadını gördüğün zaman, hiç 
b:r hayret ve taaccüb göstermiyecek -
sm. Sanki bizim, kırk yıllık ahbabımız 
imiş~in gibi hareket edeceksi?1. 

Gavur Mehmet, bir kahkaha atına· 
mak için kendiıni güç zaptetmişti . Fa· 
kat, büyük bir hayret göstererek: 

- iyi ki, söylediniz ... Böyle iki kişi 
girib de üç kişi çıktığınız zaman, mut· 
laka bir zevzeklik ederdim. Fakat ma· 
demki haber verdiniz. Artık hiç kork
mayın. Hadi gidin, işinize bakın. 

Diye cevab verdi. 
Delikten, evvela Defci İho girmiş· 

ti. Kemancı F ernandez de onu takib 
etmisti. Gavur Mehmet basını delikten . . 
uzatmış; dar bir dehliz içinde gittikçe 
uzaklaşan mumun ışığını takibe baş
lamış. Bu ışık kaybolur olmaz, derhal 
merdivenlerden çıkarak başını kapıdan 
uzatmış; baykuş sesini taklid eden bir 
ıslık çalmıştı. 

O anda, yandaki duvar harabesinin 
arkasından bir baş uzanmış; Eşekci 
Salih: 

- Ne haber, Mehmen .. 
Diye fısıldamıştı. 
Gavur Mehmet, bir şey söylemeden, 

Salihi kolundan yakaladı. içeri ald1. 
Kapıyı sımsıkı kapadı. Arkasına bir 
kaç taş dayadı: 

- Dikkat et. On beş ayak merdi • 
venden ineceğiz. 

Diye mırıldandı. Kendisi de, du • 
varları tuta tuta inmeye haşladı. 

Deliğin ağzına gelmişlerdi. Gavur 
Mehmet, tekrar başını içeri sokarak 
dinledi. Sonra Salihe dönerek: 

- Azizim!.. Ben, şu delikten gire· 
ceğim. Sen, burada oturur beklersin. 

(Arkası var) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü-

ğünden: . 
ı _ Yüksek Enstitünün 40-50 kız talebe ıle 434-500 erkek talebeye 

.. · h'ıle alınacak ayakkabı acık eksiltmeye konulmuştur. 
numunesı vcç · .. .. d R kf · 

2 - İhale 9/10/936 tarihine rastlayan Cum~ gunu. saat ~6 a e or • 
lük binasında toplanan Komisyon tarafından tcra edılecektar. 

3 _ Kız Ayakkabısı 565 kuru~tan Erkek ayakkabısı 475 kuru.tan 

265750 lcu~u. olarak tahmin edilmi,tir. 
4 - Muvakltat teminat 19932 kuruştur. • • • 
5 _ Nümunesini görmek ve bedava prlnametnnı almak ısteyenler Ens· 

titü Daire Müdürlüğüne müracaatları. «1030)) H1563» 

f ttihatcılar ise, bütün bu yazıları 
müteazzımane ve hatta, (küstahane) 
bulduklarını söyledikten sonra: 

[ Ötedenberi bu kıt' ada (Milleti ha
kime), sanki Rumlar imiş.. (hürri -
yet) i almak için haklarını feda ede· 
rek, çalışanlar sanki onlar imiş .. ve 
sanki; şimdi bizi (liltfen, siyasi ha • 
yatlarına iştirak) ettiriyorlarmış da; 
biz de (nankörlük) gösteriyormuşuz ... 
Doğrusu, bu derece balapervazlığa, 
(şımarıklık) derler. Ve, bunda kaba· 
hat da, hakikaten genç Türklerindir. 
Çünkü genç Türkler; vatanda (men -
faatler yüzünden ihtilaf) çıkarmamak 
için alicenabane davrandılar .. zerre ka
dar menfaat fikirlerine kapılmadı -
lar.] 

[Bu efendiler; (haklarımızın ihkak 
edilmesini isteriz.) diye feryad ediyor
lar... Soruyoruz, onlara.. haklarına 
kim dokunuyor?.. Haklarına dokunu-

damcağız şimdilik aza kanaat etmiş.• 
(Debre) mutasarrıflığına tayin edil -
mesi mukabilinde sükiltu ihtiyar eyle
mişti. Maamafih, Sadık bey, - ittihat· 
cıların zannettikleri derecede • buda • 
la değildi. (Bir müddet sonra, lstanbu
la getirilerek mühim bir makama ge • 
çirileceğine dair merkezi umumiden 
teminat almak) suretile Debre muta -
sarrıflığını kabu'l etmişti. Binaenaleyh, 
şimdilik (Sadık bey ve tevabii) tara • 
fından korkulu bir hareket memul de· 
ğildi. 

F akaaaat.. lstanbulaaki muhalif'le
rin adedi, bir hayli yükselmİftİ ... Hat· 
ta; sadaret makamını fi'len işgal e • 
den (Sadrazam Kamil Paşa) bile; itti
hatcılara açıktan açığa muhalefet gös
termekte idi. 

(Taşkışla vak'ası) halkın üzerinde 
çok acı bir tesir husule getirmişti. Baş· 

ta Sadrazam Kamil Paşa olduğu hal • 
de, (avcı taburları) ndan herkese bir 

soğukluk. gelmişti. Ve bilhassa bunla· 
ra; (Hamii meşrutiyet). (ı*gelıbinı 

hürriyet) gibi bir takım şatafatlı un • 
vanlar ve imtiyazlar verilmesi, onlu a· 

rasındaki kıymetli (vahdet • ve -uhuv· 
vet) hislerini ihlal etmiş.. lstanbulda 

bulunan diğer asker kıt'alanm gücen
dirmişti. 

Aradan bir kaç gün geçer geçmez, 
bu taburlara mensub olan efrad111, şı· 

marıklıkları başgöstermi~ti. V c bu ha · 
reketler de, muhalifleri bir takım Ü • 

mitlere ve teşebbüslere sevketmifti. 
(A:rkasa n.r) 

İstanbulda muallim tayin ve nakilleri 
lacağına dair, kim bir iddiada bulunu· (Dünkü nüshadan kalan) 'Beşiktaş 39 dan Tahsin Sanyer 46 t, 

yor?.. 46 dan Osman Beyoğlu 2 ye, Kınalı· İstanbul 24 den Hasip 65 şe, 42 den 
[Bu efendilerin kopardıkları bir sü- ada Basmuallimi Zeki Beşiktaş ;19 baş Hasibe 6 ya, Ramiden Tevfik Bakır· 

rü (yaygara) nın esası nedir?.. (Pat· mualli.~liğine, Mimar Sinan mektebi köy l re, Beykoz 39 dan Semiha Bey· 
ı :khane imtiyazı mı?.) Hay, Haaaay .. ıbaşmuallimi Bahtiyar Kınalıada baş oğlu 1 re, Beykoz 3-l den Nuriye Bey· 
sdbık hükumet, onlara nasıl riayet et· muallimliğine, Çatalca 1 den Abidin oğlu -18 ze, Kadıköy 35 den Abf Ka· 
ti ise, biz de edelim. Hatta; o imtiyaz- Mimar Sinana, Beyofju 29 dan Hami dıköy :n re, Çatalcadan Talat Silivri· 
iaıa kat'iyyen doyunmıyacağımıza da- Catalca 1 re, İstanbul 14 den Mehmet ye, Silivri Fener köyünden Fazilet 
ir, kapı gibi bir de sened verelim. Am· J de, Büyükçekmeceden Vehbi İstan- Kemerburgaza, Silivri Çanta köyün
ma velakin; eğer bu bahane ile (siya· bul 14 de, Silivri 2 den Faik Silivri 16- den Saniye İstanbul 33 çe, Yeniköy 
si imtiyaz) da ele geçirmek istiyor • Başmuallimliğine, İstanbul 38 den Rum mektebinden Sabahat Beykoz 
!arsa; işte bu, olamaz. Feyzullah Beşiktaş 16 ya, Beşik- 40 ınctya, Şile Ağra köyünden Samiye 

(Sonra .. bu efendiler, (nüfusumuz taş 38 den Ali Rıza Beşiktaş Sanyer 41 re, Çatalca Sarı köyünden 
nisbetinde meb'us isteriz.) diyorlar. lD za, İstanbul 13 den Ali Beşiktaş Feriha İstanbul :17 ye, Bakırköy Avcı· 
Bu, nasıl olur?.. Ortada, bir (kanunu :18 ze, Tatbikat mektebinden Sami İs- !ardan Şerafettin Dayaka.dın köyüne, 
esasi) var. Şimdilik herkes, bu kanunu tanbul ı:~ çe, Beşiktaş 16 dan Remzi Çatalca Dayakadından Recep Rami 
kabul etmek zarureti karşısındadır. Üsküdar 15 şe, İstanbul 40 dan Ziya Kü.çükköye, Çatalca Oayakadındaıı 
Amma bu kanun, ihtiyaca kafi değil - 54 de, Sarıyer 33 den Havva Sarıyer Mesture İstanbul 28 çe, Beyoğlu Petr 
miş ... Şu halde, sabrederiz.. meclisi 27 ye, Sarıyer 40 dan Numan Sarıyer nahordan Faik Üsküdar Dudulluya, 
meb'usanın açıl~asmı bekleriz. Bu 33 çe, İstanbul 2 .~~~ Niyazi ls~anbul Sarıyer 27 den Mustafa Beykoz Cum-
meseleyi hallederız.] 38 ze, Dudullu ~oy~nden Feyzı_ Bey· huriyet köyüne, Kayseri letiklllden 

Diye cevab veriyorlardı. oğlu 8 ze, Beyoglu 2 den h:ırahim ls- Şükran Bakırköy 1 re Sarıyer Bfiyük· 

- Tavuk mu yumurtadan çıkar .. tanbul 38 ze:. Beyoğlu ~l de~ B ıı~~il dereden Ahmet Siliv;i Kadıköyüneı 
yumurta mı tavuktan çıkar?. . 29 za, Kadıkoy ~n den ;[~tı ~yo~ u Silivri Selimpaşadan Şevk.iye SilivT. 

Biz; burada; bu dar sütunlarda, bu- 31 ~~· İstanb1ul 24 dl en 
6 

d ret5tı~ 9 
~: Kadıköyüne, Silivri Selimpapdan Be· 

.. k · · k d • ·1· kır koy 1 re StanbU jl an aıt - ·-t w 1 } s·1· 'd V~- S'. nun muna aşasına gmşece egı ız... . ' . "k .. l dia Beyog u re, ı ıvrı en n.AKUn ı 

Onun için bu bahsin cevabını • ileride de, Tatbı~at mi ektebmde
3
n
4 
dŞu Şr~~k ~~ livri Selimpaşay~, Silivri Ortaköyden 

ki d w. . hAd ' k d k •an bul 36 ya stanbul en u ru H . s·1· . s ı· Sama l ne e ecegımız • a ısata ter e ere , ' k ._,- d atıce ı ıvrı e ımpasaya, ı. t 

b . d (M ~) d l Zincirlikuyu yatıya, Bey oz •" en , . . . ' .. .. I 
ıraz a usevı vatan aş arımızın . .. lS Ü k"d 4r- d dan Halım Sılıvrı Ortakoyunc, etan-

Halıl Kad1koy ze, s u ar ,) en . .. .. .. w.. .. 
vaziyetine geçeceğiz. F h' B k •1 ... B k k.. ') d bul Maarıf Mudurlugu Hususı mektep• 

l 'Ik l · d b d" et ı ey oz ,, / ye, a ır oy - en . Ça l 
Musevi er, ı söz erın e se at e ı· Dündar İstanbul 51 re, Beyoğlu 45- ler Şefi Osman lstan~ul 1. re, ta Cö. 

yorlar: den Bürhan Bakırköy 2 ye, Karbl 1- Boğaz köyünden Azıze Şıle ~oı. 
- Y aşasıııın !.. den Tevfik Kadıköy 15 şe, Kadıköy köyüne, İstanbul ~ dan N~fe 2 ye 
- Kim yaşasın?.. 4!) dan Kamil Kartal 1 re, Beyoğlu İstanbul 6 dan Kadrıye KaChkoy 1 reı 
- Neme lazım, benim .. yaşasın da, 47 den İzzettin Kadıköy 49 za, Bey- Kadıköy 1 den Has~n İstanbul 65 f8 

kim yaşarsa yaşasın. wl h>O den Ali Rıza Beyoğlu 47 ye, lstanbul 16 dan Şadıye lstanbul 2 Y• 
l og u ' kl · d'l · l d' Demekte, devam ediyor ardı. Beyoğlu 12 den Nail B~iktaş 52 ye, Na en tayın e ı mış er ır · 

1 ttihatcıların (bilanço) su tenzim e· 
dilirken, (akilane hareketler) faslına 
kaydedilecek şeylerden biri de (Mu -
sevileri elde tutabilmek meharetini gös· 
termeleri) meselesidir. Bunda da, 
(masonluk) imdada yetişmiştir. 

İttihatcılar, daha ilk hareketlerde, 
(Manoel Karasu - Metr Salem • Nisim 
mazleyan • Ruso) efendiler gibi Mu
sevilerin yüksek şahsiyetlerini kendi • 
!erine dost edinmek fırsatını ele geçir
mişler; bu suretle Musevilerin • sami· 
mi dostluklarını değilse bile, hiç ol • 
mazsa • bitaraflıklarmı temin etmiş· 
ler .. sırtlarına aldıkları yükün birazını 
olsun, böylece hafifletmişlerdi. 

* İttihatcıların vaziyetleri, gittikçe 
müşkülleşiyordu. Daha henüz rneclis 
açılmadan, kendilerine karşı bir (mu • 
halefet cephesi) teşekkül ediyor; ve 
bu cephe de, gün geçtikçe kuvvetleni

yordu. 
Meşrutiyetin üçüncü günü (meşru· 

tiyel kahramanları) sahnesinin üçün· 
cü planına düşüveren (meşhur Sadık 
bey) (melami Manastır • ile • mason 
Selanik) arasında acıklı bir facia rolü 
oynamıya hazırlanırken, zavallı a • 
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4 Birinciteşrin 

1 BADYO 1 
Bugünkü Program 

İSTANBUL 
ötıe ntşriyatı: 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Havadis. 
13.05: Pli'ıkla hafif müzik. 13.25: Muhtelif 
pla k neşriyatı. 

Akşam nesrj:\·atı: 

18,30: Çay saati, dans musikisi. 19,30 : Plak
fa operet parçalan. 20: Müzeyyenin lştirli

lııe Turk musikisi ve halk şarkıları. 20,30: 

~ırk musiki heyeti tarafmdan klasik eser
ler. 21 : Solo plaklar . 21,30: Orkestra: 

l - Lortzlng (Çar ve Şemirman) üvertür. 
2 - Strauss (A.kvareller vals). 3 - Schu -
Snan ı Romansı. 4 - Kienzl (Protestan ope
l'asmdan bir parça). 5 - Schuber t \Roza -
ınod Antrat). 6 - Delibes (Sihiya balesin -
den iki parça). 7 _ Lehar (Çaroviç opere
tinden parçalar ). 8 - Stolz (P raterde ağaç
lar yeniden çiçekleniyor, Viyana şarkısı). 
2.2,30: AJans haberleri. 

Yarınki Program 
iSTANBUL 

Ölle ne:jriyatı : 

12,30: Plakla Türk musikisi, 12.50: Hava
dis, 13,05: Plakla hafif mu1Jk, 13,25: Muh
telif p lak neşriyatı. 

Akşam ne riyatı: 

18,30: Çay saati, dans musikisi. 19,SO: Dr. 
Salim Ahmet tarafından konferans. 20: Ri -
tat ve ark~daşlan tarafından Tiirk musiki
si. 20,30: Vedia Rıza ve arkadaşları tara -
tından Turk musikisi ve halk şarkıları. 21 : 

Solo pliklar. 21.30: Orkestra: 

SON POSTA 

İ L 
İSTANBUL DÖRDÜNCÜ 

Emlik ve Eytam bankası Türk anonim tirketine birinci derece ve aıra~a 
ıpotek olup tamamına 148.368,00 - Yüz kırk aekiz bin üç yüz. alt~lf ıekız 
lira kıymet takdir edilmit olan Büyükada Metrutiyet mahall~ı esiri ~acar 
yeni 23 Nisan caddesinde eski 64 yeni 58, 62, 62/1 60, 66 eıkı 99 yem 83, 
85, 87 eski 79, 81, 61, 81, yeni 6, 8, 10 numaralı Yat kulübü binası ve 
nnittemilitı. 

1 - Bodrum kah: Zemini çimento bir koridor üzerine Ahit raflı bir depo 
Sıcak ıu tesisatı kazan dairesi, bahçeye çıkılacak bir kapı bir tranaformatör, 
arkada iç içe sabit raflı üç depo frigorifik daire çimento dolap ve. diğer bir 
depo diğer tarafa giden koridor üzerine kömürlük ve sarnıç - ve ~ondorda ~u: 
lumba mahalli ve deniz cihetine giden bir dehliz üzeri kemerlı ve zemını 
toprak iki göz kömürlük ve deniz tarafına çıkan dehlizin kapıaı. vard~. 
Tulani koridorun devamı olan zemin katına çıkılan ortada mozayik merdı
ven sağda bir buz odası, ve makine dairesi olan kiler ah,ap üzerine ısabi.t çin· 
ko raflı dolaplı bula,ıkhane ve .:emini karoıiman ortada büyük hır ye
mek sobası ve iki iakara soba ve sabit baku kazan ve diğer soba ve mozayik 
ahaap sabit raf ve tezgah ve bula,ık teknesi vardır. Bodrum ile çatı bir kat 
itibar olunarak dört kat üzerinden hesap yapılmıttır. 

2 _ Zemin katı: Sokak cephesindeki demir kapıdan girilen zemini mo
zayik bir tatlık sağda merdiven altında ah1fap telefon odası ve bjrin~i kata 
çıkılan mozayik merdiven kartıda zemini mozayik tavanı karton pıyer ve 
duvarda sabit asılı demirlerle merbut vestiyer, solda camekanlı bir kapıdan 
girilen zemini parke kıraat aalonu ve zemini parke iç İçe geçilen büyük 
dans aalonu olup tavan kUİf ve kornifleri karton piyerdir. Salondan bahçe· 
ye genİf camekinlı kapılardan çıkılır büyük danı salonundan ve ın.lık ye
mek salonundan geçilen deniz cihetinde zemini mozayik etrafı camakinlı 
üstü iskeleli demir çatılı ve bakkal tavanlı yazlık yemek salonu, sağdaki 
zemini mozayik koridor üzerine zemini parke duvar ve tavan karton piyer 
oyun odası, ve koridor ve bu odadan geçilen zemini parke ortadan camlı. ı - Suppe (Güzel Galetea Uvertür). 2 - •- 1 k k d ki 
bir paravana ile aynlmıf mevsimlik Kıf ı yemek salonu olup ar asın a Laner (Va ls). 3 - Kalinikoff ıŞan son trlst ). 

4 - Donlzettı <Don Paskale operasından par
( alar). 5 - Labltzky <Pyemonte serenadı) . 
'l - Yvain (Dudaklann operetinden parça
Jar). 8 - Ka lman {Çayırlık gülü). 22,30: A
jans haberleri. 

yazlık yemek salonuna müteaddit kapılan vardır. Koridorun nihayetinde 
zemini parke bahçeye methali olan müdüriyet odası vardv. Yemek salo
nu kar,ısında zemini karoıiman sabit. ~olaplı ~hfap bölmeli. ve zemini~~
zayik fayans lavabolu ilci ofis ve ~e?'ı~ karoa~~n camlı bır ka~~ ~n
len zemini ve duvar fayans kaplı ıkı gSz hala ıki rezervuvar ve iki pısıvar ---- · · · · T.A i('y İM·-- ····- ıki camlı dolap ve duvarlan fayans olan ~i ~ayanı lavabolu tuvalet mahalli 
asma kata çıkılan mozayik servis merdıvenı ve yukanda yazılan evsafta ve 
kadınlara mahsus diğer bir tuvalet mahalli vardır. 

Rumr sene 
1802 

EylOl 
21 

1 ci TEŞRiN 
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11136 
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3 - Aama kat : Bu kata umumi servis merdivenlerinden çıkılır. Zemini 
karoıiman tatlık ve koridordur. Bu f<8tın odalan Linoleom döşelidir. İçiçe 
geçilen iki odadır. Burada zemini karoıiman duvarı fayans ve lavabolu ve 
emayye banyolu etrafı demir çerçeveli ve perdeli banyo mahalli vardır. Bu 
katta koridor üzezinde aokak cephesinde ve alttaki iki salon arasında ol
mak üzere altı oda vardır. Bahçe cephesindeki büyük elana ve kıflık yemek 
aalonlarının tavanı uma kat tavanı seviyesinde olduğundan bu kııımlarm 
üzerinde bittabi bqkaca taksimat yoktur. Koridor üzerindeki her odada 
birer fayanı lavabo ve birer ayna varfır. Servis ve umumi merdiven ara
sında zemin kattaki helanın ayni evsafta olmak üzere edmldere mahsua tu
valet mahalli vardll'. Servis mahallinin aaiında zemini lr.aroeiman duvan 
fayans kaplı alafranga fayans helalar vardır. Bu katın haricen bahçe cephe
sinde etrafı demir pannaldık ve korkulukl~ birer balkon olup pencereleri 
pancurludur. Birinci kat : Mozayik .merdıvenle çıkıl~n. b? katta mercii -
ven batı ve koridorun zemini mozayiktır. Odalann zeımnı linoleondur. Bu 
katta on dokuz oda vardır. Bunlardan on Üç taneainin içinde birer fayans 

1 Yeni Neşriyat 1 lavabo ve birer ayna vardır. Geri kalan altı odada iae zemini .Jne>zayik u.bit 
---------------· dolap ve emayya banyo ve fayans lavabo ve dut tertibatını havidir. Bazı Avcılık ve Balıkçılllı: - Ayda bir neşredi- odalardan birbirine geçilen ara kapıları mevcuttur. Bu ka~a biri karoıiman 

len bu Avcılık ve Balıkçılık mecmuasının d f l abo ala'---a hala rezervuvar ve lavaı otoman emayye Birinciteşrin sayısı çıkmıştır. Bu sayıda av- uvan ayanı av ' ••.aug !L 

ba 1 ban o dairesi ve zemini karo mozayıK duvarı fayans dut tertibatlı cılığa aıt bir çok allkalı yazılarla atıcılığa nyo u Y • • • kar ile 
Ve balıkçılığa aJt makaleler vardır. emayye banyolu olan ikİ banyo dairemabll Vea}z~~dı womozayh-Lemayye Ja· 
..................... _ .. _, ...... - ... ·--- vabolu ofis mahalli ve diğer camlı bir ı~ın e a ranga ~ fayans la-

Klinik tesisi istiyenler için bo banyo daireleri koridor aralığında alafranga bır heli ve kü· 
va ve emayye da ilci" d" ._..ı_ kaçırtlmaz bir fırsat çülc bir fayans lavabo olup dii"' kısım mer ıve~ aru.._. z~ b-
t dakin. · safında bir hala mevcuttur. Çatı kah. Bu kata senıa mer· k-ıanbulun sıhhat merkezi sayılan Yere - ın ın aynı ev 

1
. 1 ...1.:.:.. ı·d· B kat 

d . ·ı ıkıl k ·c1orlarm _..: .... i ıne eon ......,e ı ır. u ta 23 oda 
0

• batnnda. biiyıik, bakımlı çok ağaçlı bir bahçe ıvenı e ç ır orı -·-.. f 
l ıı.ı 1 b 1 d 19 tan•·ın· ı"n tavanı yamık bazılarının da ayana lavabo Çinde, ....... banyo iki mutfak di:>rt tuvalet ve up un ar an ~ d d"" d"" B" .. 
on oda lle diğer teferruatı ve ayrıca bahçe- ve sabit dolap vardır. Geri kalan dört 0 8!un tava~;:. u~ ~r. ırın~n. zemini 
sinde kü"uk bir daireyi ve garaJ·ı havi, iki "k e banyo ve alafranaa heliıı olan ~ennm Ze.niııı ahtap 

... mozayı emayy ·- ah ıı· · · 
"nk ...1;.: .... 1· banyo olan iki banyo m a ı ve zemım ınozayik a n trell iki merdivenli, gi.izel manzaralı bir 

bina sat.ılıktır. Binada kalorifer, havagazı, 
elektrik ve su tesisatı mevcuttur. İcabında 

çı 0 ""Yr' ı emayye . od 1 L _ ılar 
d .,. k lı alafranga bala ve bır çatı altı ve a arın IMlZ ında ke-uvarı rayanı ap :_.:c H · · "f· · 

iti dır Bina tamam kirgınur. arıcen pıyer artı ıaıyel olup za çatı a arı var · .. h de bal'-
lkl ayrı kısım olarak kullanılabilir, Şehir için- bah e tarafında birinci katta lenİf bir taraıı ve dört cep e . ~o~u tara· 
de sayfiye sayılır. Görmek lsttı-"enler Aya - sal~ vardır. Haricen piyer artifiatiyel olup bahçe tarafında bırıncı katta 
ıofyada Yerebatanda Yerebatan camii yanın . bir taruı ve dört cephede baJkona tarulan yarcfır. Çatı kiiflerinde 
da 34 Numaralı evde bekçisine müracaat e- genıt 1 • • •• tü .. d rub 

0
t d"~ ak 

kulelerin üstü eternit aydınlık mahal ennın us. n e roı ıger sam debillrler. Pazarlık ı~ın de Galatada Boyçe 1 · ·f --•· __ _ı_ T .__ 
ki it. ·· t ··ı ··d·· EJ-•...........:'- au ve ka ön er teaıocua VUUll'. am avnforu Oreyentbank Dresdner Bank Şubesine m ü - rem or u u ur. cıuna, • 

r acaat. (738) haizdir. Bina sağlam ve metin olup mevkıen manzaruı çok güzeldir. 
, ........ imi!' ...... -..~ 

OSMANLI BANKASI 

TESİS TARtHt : 1863 

St>rmayesi: 10.000,000!ııgiliı lirası 

Türkiyenio batlıca oehirlerile 
Pariı, Marei"ya, Niı,Loodra vı 

Mırnçeeter'de. Mı11r, K.ıbrıı, Irak, 

Iran, Fılietin Yf' Yuoanistan'da 
Şubeleri, Yugoala.ya, Itoaıaoya, 

Sıırıyıs ve Yuuanietan'da Fityalleri 
vardır. 

Her turlU banka muameleleri 
yapar. 

Dahili aksam yağlı boya ve duvarları tutk~I~ ba~an~ll'. ~ ve Mütte· 
il~t . B" deniz cibetinde bina zemını sevıyeaındekı aed betonarme m a . ınanm d B ~-- . 

dö,eme ve üstü çimento sıvalı önü kor~luklu ur. u .~enın .aı~ laı~ı 
bu zeminden af&i• diğer ıedcle sathı maıl ola~ mahalde ustu. kemerli bir korı-
d 1 ·· t'" tugvla ayakları üzerine müıtenıt aralan demır PVm•klıklıdır. or o up us u ...:~•-- b. · 
Buraları bir depo ve hala ve binanın bodrum katın• sauucu ır dehliz Tar-
d Bu ıeddin ön kısmı istinat duvarlı ve önü tamamen demir parmaklık 
kır. kulukludur. Binanın sokak cephesi demir parmaklık korkuluklu bahçe 
k::nen tarhlara aynlmıt olup çam palmiye gibi ağaçlar mevcuttur. Bahçe
nin ortaaınd" sarı kötkler (Kulüp binuı) - ortuınt:la etrafı menner fis· 
k. r olan havuz olup muhtelif mahallerde mermer heykeller vardır. Ön ıye ı .... d · __ ._.ıkh 
taraftaki bahçenin zemini kısmen çimento onu . e~ır pa.~ yazlık 
mahal ve a:fatap kameriye olup bu kıımın mec:lhalı bınanın aagında ve bü· 
yük demir kapılıdır. ikinci ıed: Demir parma~ık korkuluklu merdivenle 
inilir. Yazlık büfe: Zemini ah..., raf ve tezgihlı ve maltız ocaldı filtre te· 
aiaatı ve bulatıkhaneai vardır. Büfenin yanlanndan afağıya mütenazır mer· 
divenle inilir. Büfenin zemini ikinci aet olup ferbeton olarak alb açık ko
lonlar üzerine mebnidiı;. Birinci set, ikinci set araı~i ~~ailde bir çok 
etitmİf çam aiaçları ve istinat duvarlan vardır. Deaız ~ : Etrafı ka

;oıiman bir koridor, ahf&P korkuluklu olup üstü hinanm laÇajnu tqkil eder 
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alt kısmı kirgir üatü ahfap iki btlıdır. Ah,ap kıımı: Kapıdan girilince 
solda küçük bir kapıcı odası ve sağda zemini çimento ve fayans lavabo ve 
alafranga hala rezervuvar ve emayye banyo ve termosifonlu banyo dairesi 
olup ortada genİf bir salon zemini ahtap üzerine linoleom d~lidir. Duvar 
ve tavanları kalemkir olup ortada genif bir salon üzerine zem.ini ahpp Ü· 

zerine lineleom döfelidir. Duvar ve tavanları kalemkar olup pencereleri 
pancurludur. Deniz kötkünün altı açıktır. Haricen yağlı bo· 
ya ve üstü kurtun kaplıdır. Kötk kirgir ayaklar 
üzerine mebnidir. DENiZ SAHILl VE RIHTIM VE KAYIK.HANE VE 
BANYO MAHALU : Bu kısım ikinci set sathımaili zeminden 8fağıda ve 
deniz kenarıdır. Muhtelif yollar ve merdivenle buraya inilir. Deniz kötkü· 
nün altı depodur. Sağında birinde rezervuvar ve diierinde lavabo olua 
iki hala vardır. Kara cihetinde kumluk ve on iki göz kirgir deniz banyo ka .. 
binesi ve bu kısmın önünde küçük bir liman (banyo havuzu) ve etrafı rıh· 
t1n1 ve denize uzanan potrel kazıklar üzerine üstü çimentolu bir iskele olup 
bazı mahalleri oyulmu' ve dökülmüttür. Kayıkhane tarafındaki rıhtım adi 
duvar olup bazı mahalleri oyulmuttur.Afıtap kayıkhane: Kayıkhane~ ; kat· 
lı ve ahtaptır. 35 kayık İstiap edebilecek vüs'attedir. Haricen boyalı ise dıl 
bozuhnu,tur. Kayıkhane Sarı kötkiin deniztarafındadır. Burası biri kdyıkha
hene zemini ve diğer muhtelif yolları ve çam ağaçlarını havi ve 3 cü ise köt· 
kün bodrum zemini tetkil ortadaki sathımail olmak: üzere her ıeddin önü is
tinad duvarlı olarak üç sedden ibarettir. Üçüncü sed ki: Sarı kötkün bod· 
rwn kat zeminini tetkil eder. Bu kısmın önü malta tat korkulukludur. 
Ah,ap kayıkhane: Kayıkhane 1 katlı Ve ah,aptır. Asansör ve köprü: Rıhtım 
zemininden 3 cü ~de klüp binası zeminine çıkabilmek üzere 13 metre ir
tifaında demir potrel ayaklar üzerine kafes kirifli ve ah.,ap dÖfemeli iki yam 
demir korkuluklu bir köprü mevcut olup köprü 23 X 2,30 eb'adındadır. 
Köprünün nihayetinde ahtap bir oda ve içinde dört yüz kilo ıüraajlı ve dört 
kitilik bir aaanıörü vardır. Ve altında motör aksamı mevcuttur. Sarıkötk: 
Bina dört katlıdır. Kirgirdir: Klüp binası kartısındadır. Bodrum katı de· 
niz cih·/ :ndeki üçüncü ıedde kö~k altında dört -kolon üzerine önü açık 
bir taraı vardır. Bu tarasın iki tarafında camlı kapılardan içeri girilir zemi
ni mermer bir bilirdo salonu ve zemini ahfap fayans lavabolu yemek oda· 
11 ve zemini mermer iki depo ve zemini kırmızı çini koridorla:r girilen zemi
ni kısmen çini ve kısmen çimento altındaki aarnıçtan su çeken iki tulumba 
ve sabit tekne ve sıcak su teaiaab içine mevzu kazan ve merdivenle bahçeye 
çıkılan bir kapı üst loammda bir koridor halinde üatii vutlu (kemerli) de· 
po ve zemini kırmızı çini sabit raf tezgih ve demir ocaklı mutfak mercii· 
ven altında camlı kapıdan girilen zemini karoıiman fayana lavabolu duvari 
çiçekli çini alafranga hela ve zemini karo aiınan duvarı yağlı boyalı emay· 
ye banyolu banyo dairesi merdivenin aağında küçük bir vestiyer ve zemini 
linleon ve tavanı kemerli sulu boya kalem ve tablolu fayans lavabolu pen. 
cereleri içeriden ahşap kepenkli bir oda mevcut olup bu kattan zemin ka· 
tına ah,ap merdivenle çıkılır. Zemin kalı: Bahçede camlı kapıdan girilen 
bu katta zemin karosiman bir vestiyer zemini karosiman iki fayans lavabo· 
lu tuvalet mahalli ve üç piauvar biri alafranga iki göz hela mevcuttur. Orta· 
da renkli camlı antrenin zemini mermer ve altı sarnıçtır. Zemini lineleom 
iki oda olup pencueler İçeriden ahtaPkepenklidir. Deniz cihetinde zemini 
karoaiman etrafı malta korkiıluklu taru ve merdiven önü camekanlı olup 
yanında servis odası aabit dolap ve merdiven orta sahanlığında kahve o· 
cağı vardır. 1-Kat : Bir sofa üzerinde zemini lineleom döfeli 11 oda olup 
her odada birer fayans lavabo ve odanın birinde balkon vardır. Koridorda 
bir heli ve zemini mozayik fayans lavabo ve heli dut ve emayye bir 
banyosu olan bir banyo mahalli vardır. Çatı katı- : ahtap merdivenle ç kılan 
basık tavanlı bir sofa üzerine bq çatı altı - vardır. Birinci katm me~ ' iven 
batı tavanı ahf8ptır. Dahili aksamı tamamen yağlı boyadır. Elektrik ıu 
tesisatı mevcuttur. Kulüp binası ile bir bahçe içindedir. Etrafı duvar ve 
demir parmaklıklıdır. Beyaz kötk: Yeni bağlar ve 23 Nisan sokaklarında 
yeni 83,85,87 numaralıdll'. So~~ cepheainde ve zeminden bir metre irtif~
mda üatü açık taraı olup zem mı ve cephesi menner kapılı ve etrafı demır 
parmaklıklıdır. Zemin kat: Zemini mermer dÖfeli bir ta,lık üzerine zemin· 
leri ahf&p birinde .c>mine olan ve hepsinde fayans lavabolu iki oda ve kar• 
tısında iç içe üç oda olup ikisinin zemini parke ve her birinde fayans lava
bo vanhr. Oda ve taflıim tavanlan kalem ve duvarları ve aıı.ap aksam yağ
h boyalıdır. Zemini mermer bir koridor üzerine zemini ahtaP emayye 
banyo ve fayans lavabolu ve piıivarb banyo mahalli ve zemini ahf8p ala
franga bir hela bir merdiven altı ve diğer merdivenden bodruma inilmek
tedir. Bodrum katı: Tat merdivenle inilen bu kısımda bir koridor üzerine 
dört göz kömürlük olup bodrum binanın bu kısmı altındadır. Asma kat: 
Birinci kata çıkılan mütenaZ11' mercfivenin birlettiği sahanlığın bir tara
fında fayans lavabolu maa rezervuvar bir heli ve haricen sakaf ve hamam• 
gidilen bir kapı ve bir koridor üzerine iki küçük oda vardır. Birinci kat: 
Geni' bir salon üzerine sağında ve solunda fayans lavabo · su olan kartı· 
bklı üçerden altı oda vardır. Bu ka.tın tavanları ve ahtap kısımları y~ğlı 
boyalıdır. ikinci kat: Bir sofa üzerıne kartılıklı ve fayans lavabolu y~dı o
dadır. Zemini mozayik çini ve duvan fayans kaplı emayye banyolu ban· 
yo mahalli olup çatı katma çıkılan merdiven altında alafranga bir hela v~r: 
dır. Çatı katı: Bu kat buık tavanlıchr. Bir sofa üzerine ~ s>da ve ze~ını 
çinko döteli alafranga bir heli olup bu katın tavanları aıvalıdır. Bu bma· 
nın dahili abamı ahfabiyeai ve harici tamamen yağb boyal~ır. Tavanlar~ 
kısmen yajlı boya ve kıamen kalemkirdır. Haricen bir k151m penc~re~erı 
Mf&P kepenkli ve bir kumı ise pancurluch.ır. Müttemilit: Binanın ıttı~· 
tinde bir katı kirgir zemini mermer d .. i sabit tezgih ve ocak ve m,.rdı-

al .. __ ı_ sarnıcı olan bu kıaman ÜL...!!-de hamam bulunan mutfak ve ze· ven UllClll - Ulll l k r 
mini kwnen ta, ve çini döfeli ve mermer tekneli çam .. ırlık o up emer ı· 
clir. Bu kıaım lotor dairesi olarak kullanılmakta olup bir. kuyu_su v~rdır. 
Ve auyu bütün binalara tevzi ve iaale eden tesiaat ve harıcen bır servn t~
lumbaaı vardır. Bu kısmın üstünde kısmen tq ve kısmen mermer bır 

rdi ile çıkılmakt•d8' Üstü tarasa olup etrafı demir parmaklıklıdır. me ven • . . • . 
M tfaim üatüne müaadif kıamındakı hamamın zemını renklı ve duvarlan 
-~çiçekli çini kaplı olup e~ayye. banyo fayana lavabo ve bir d.e du_t 
rezervuvar olup radyatörle tealu'! edılmektedir. Kıtlık limonluk ve çıçekli: 
~· (ser) yarım daire teklinde üstü ve yanları demir camekimlıdır. Camlan 
!:men lurılmıtbr. Ayrıca iki göz ah'8P bir katlı yazlık büfe mahalli var· 
dır. Garton dairesi. Bu bina iki katlı kargirdir. Zemini çimento üç sabit 
mermer tekne ve iki sabit kazan olan çamatırlık ve diğer bir oda olup ah-
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·Güzel Yüz --------• 
için ilk şart 
güzel diş, 

-Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı şart ta 

RADYOLİN 
kullanmaktır. 

Mikrobları o/o 100 öldtırür, difleri hrçaaın giremediği yerlere 
kadar niifuz ederek temizler, parlabr, dif etlerini 

bealer ve butalaamalanna mhi olur. 

En mükemmel, en hoş, en iktısadl 
' .. ~; TRUFLEX: 

~\ai'~d·;s 
.. Çok eyi bilenmif 
~~ TRUFLEICS traı biçak
r..., lan hafaf bir okfama 

iLAN 

gibi, yazan Gzerind• 
kayar. Rahatlık ucnc& 

bu blsa'da tamın edllil 

lstanbul dördüncü icra memurluğundan: · 
(BAŞ TARAFI 11 İNCİ SAYFADA) 

f&P bir merdivenle çıkılan bir sofa ve oradan dar bir merdiven bir koridor 
üzerine küçük altı oda vardır. Motör dairesi bir katlı kirgİr iki dairelidir. 
Zemini broaiman olup müstahdemlerin ifadelerine ıöre 16 beygir kuvve
tinde Grıley markalı bir motör ve diier imam da pnonların yatak oda· 
ııdır. Aynca bir katlı ve üç tulumbalı takriben kırk metre derinliiinde bir 
kuyu binuı olup elektrik ve gaz motörlerile İfleyen motörler ve yamada 
iki kirgir au depo.u vardır. Kanarya Sokaimda Yeni 6,8, 10 numarah ev: 
Zemin katı: Sokaktan zemini moayik bir antreye ıirilir. Zemini çimen· 
to bir oda arkada zemini abtaP demir parmaklı korkuluklu bir balkona 
ve 6ir bpıclan aıirilen zemini tat clöfe6 mermer musluk tqı Mal~ ocaklı 
tahta perde ile bölmeli ..-utfak odualuk ft merdiven altı arlra kısımda 
zemini moayik bir tqlık ve bahçeye çıkılan bir kapı olup zemin kattan bi· 
rinci kata ahpp bir merdivenle ve bodruma arka taraftan lAf merdivenle 
bahçeye inilir. Bodrum kap111 arka bahçededir. iki ıöz zemini toprak kö
mürlüktür. Birinci kat: Bir koridor üzerinde İçİçe ıeçilen üç oda bir kumı 
mozayik maa termoAfon emayye banyolu banyo daireai alafranp bir heli 
ve rezervuvar vardır. Ayni zamanda elektrik motörü ile ifleyen bir au teai· 
satı vardır. Bekçi olarak Huüto otmmaktadar. Binanın beden dunrlan 
kirsir iç kllDll abtaptır. Zemin kab l.lckal tavanlıdır. ~ aksam ve 
zemin kab tavanları yajh boyabdır. Miiftemilit: Binanin ittisalinde ve 
sokak cephesinde ve yan bahçede bir katlı beden duvarları kirsir ...... bir 
oda ve yanında harap bacuı mevcut bir fırm vardır. Sokaktan mecl.ali o· 
lan. ve bir kattan ahpp bahçıvan oclaaı mevcut olup kapıdan sirilince ze
mini çimento Maltız ocaklı bir sabit kazan ve yanındaki kapıdan girilen 
içiçe iki oda ve hariçten bir heli vardır. içinde bahçıvan oturmaktadır. 
Bu bahçıvan oduı kartısmda üst ve yanları ahfap camekanla kapalı bir 
ser vardır. Diier ser bahçe içinde ve motör dairesi yanında üstü ve yanlan 
camekinlı ortadan camekan bölmeli çiçek yetİflirmeie mahaua cliier bir 
ser mevcuttur. Bahçe: 23 Nisan aokajının önü demir parmaldıldıclır. Bah
çede bir çok meyva ve sebze yetiftirmeie mahsus abam olmakla beraber 
birinin zemini toprak ve diierinin çimento yanyana iki tenis mahalli var
dır. Etraf. duvar ve telle çevrİlmiftİr. Maabuı: Yat Klübü binuı: 733 

metre murabbaı, San kötk 348 m 2 ,Beyaz kötk: 232, m 2 , Beyaz kötk 
bir katlı kuım 40 m2 , Kanarya aokaimdaki ev 83, m2 Deniz kötkü 56, 
m2 ,Umum meaahuı 12587,70 metre murabbaıchr. Tamamı açık arttır· 

maya konınut olup ilin tarihinden itibaren fUbıamesi herkes tarafmdan 
ıörülebilecek ve (S/11/36) tarihine rastlayan pe~mbe günü saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık arttırma ıuretile aa~ılacaktır. Satıt EmliJr ve 
Eytam Bankaıının 844 numaralı kanunu hükümlerine tibi olduiundan 
mezkUr kanunun 15 inci macldeaine tevfikan ikinci bir arttırma yapıl· 
makaızın ıayrimenkul yukarda yazdı günde en fazla arttıranm üzerinc:le 
bll'akılacaktır. Arttırmaya iftirik için muhammen kıymetin yüzde yedi bu· 
çuiu niabetinde pey akçesi veya milli bir bankanm teminat mektubu tev· 
eli edilmek lizundır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve clel-
liliye ve vakıf icaresi aatıt bedelinden ödenir. Satıt bedeli pefin ödenmek 
lizımdır. icra ve iflia kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek sahi· 
bi alac•ldılarla diğer alikadarlann ıayrimenkut üzerindeki haklarım Ye hu· 
auaile faiz ve masraflara dair olan iddialanm evrakı müabltelerile birlikte 
20 gün içinde dairemize bildil mel.n liamchr. Abi halde haldan tapu ıi· 
cillile aMit olmadakça aatıt bedeliain pa:rlafmaımclıla huit.bl.lar. AWra· 
.......... ... kanun macldeaine unun aurett. ....... etmelıri ft ...... 

fazla amlA• .. af ı lr aa., ' ita 935/2634 -.,. • ı M1'llllila • • ı ·• ----. . .. ,. .......... .... ... .. 
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ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEl{LİÖINE KARŞI 

HORMOBiN 
Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255) 

Nipnt&flnda • Tramvay ve Şakayık caddeainde 

lvAT•I Şişli Terakki Lisesi 1GÜNDÜZ1 
ANA· iLK ·ORTA· LiSE 

Kil VE ERKEi< TALEBE iÇiN yanyana •e geniş bahçeli iki binada AYRI YA Ti TEŞKILA 11 
vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, INGİLlzCE kurslarına dokuz yaıından itibaren her 

talebe iftirak eder. Mektep berıOn saat 10-17 arasında açıktır. Kayıt itlerine CUMA, PAZAR -

TESI, ÇARŞAMBA günleri bakılır. Tedrisat bqlamlfhr • 

.. ~ Eski F E Y Z 1 A T 1 

Vahlı B o.az 1ç1 L lsel e rl Yatısız 
Kızlar ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana, lık, Orta ve Lise sınıftan 
Kapllar dev .. _.., ... ı.tereaıere .-.., ............ tl•derlllr. 

Amavutk6y, tramvay caddesi ÇiftuaraJlar. Telefon: 36.210 

ALGOPAN 
Grip - NevralJI • Bat ve dit alrdan • R0Matla111ara karf1 birebirdir. 

lslM VE MARKASINA LÜTFEN DiKKAT Algopaa maden kutularda olduğu için bozulmu. 

Her eczanede 6 - 12 lik kutularda. 

UYANTIN KANZUK 1 
Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yeglne zararsız 

ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

INGlLIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

KADINLAR iÇiN 
Şayanı hayret bir miljdel 

Bir Doktorun cazip keşfi 

SOLMUŞ va BURUŞMUŞ BiR 
CiLDE GENÇLidi iADE l!DIY10ft4 

Vıyanada bir tıb mecmuuı. dtlnJaJI 
hayrette bırakacak fennin son aferlnl lllıı 

ediyor. Burutuld;,ıkların plnıs sebebi 
zuhuru detll, izale çaresini de bulm\lflar· 

rün ketflnln münbaaıran 1IUm&I ._.., 
Tokalon müesseaesl tarafından bl;rlt w 
datlrlıklarla temin edllmltUr. 

..ııııı••---------•lllııı dır. Anneler, hattA büyük anneler, artlk w "' 

cBioceb tabir edilen canlı hlwJıelll' 

hülA.sası, yalnız penbe renglndeld 'I\' lcı!l 

kreminde btihınur. Hastanelerde • - 'it 
yqlanndald kadınlar üzerinde J111111aO G 

gençlik zamanlarındaki ta. w açık ten-u U R Gişesi lertne kavuşab111rler. 50 ve il J811annda 
olan kadınlar, gençllklerlndetl yamuşat tecrübelerde altı hafta zarfında lnlnıpk• 

luklarının tamamen zail oldutu görillmtlt

tür. Her akşam yatmazdan evvel ~ 

clld unsuru olan penbe rengindeki ToblaO 

kremini kullanınız. Siz uyurken. o. dldl 
besler ve gençleştirir. Serian burutatluk• 
lar izale olur ve bir kaç hafta arf:uıda 

daha genç görünmüş olursunuı. Oindtlt 
için (yağsızı beyaz rengindeki Tobloll 

sizi mutlaka zengin edecektir. ve buruşuksuz bir cilt teminine muvaffak 

Uğur Gitesi: Karaköyde olabilirler. Buruşukluklar, ihtıyarladığımız 
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- Gazetenin esu yazıaile bir ıü
tunun iki utırı bir (santim) 
ıayılır. . 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiau ıunlardm 

Sahife 

• 
• 
• 

: ı - dl kurut 
: 2-ut • 

1- iM • 

t - Hl • 
Diler yerler : • • 
Son sahife : - st • 

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

4 - ince ve kalın yazılar tutacalda
n :yere ıöre santimle ölçülür. 

... Po•ta ......... 

NetrlJat lld. : 8eUa Ragıp EMEÇ 
MHIPLDll ( A.. filtrem OfAKLIOIL .s. ...... .., 

vakit ziihura gelir, cilt; bazı canlı ve bes-

leyici unsurları kaybeder. Bu unsurlar, 

şimdi kemali itina ile intihap edllınlt genç 

hayvanlardan istihsal edllmettedir. Bun
larla elit beslendiği takdirde tazeıeıir ve 

gençleşir. İşte; Viyana iınlvendteatnde pro- kremini kullanınız. Siyah benleri erlUr, a• 
fesbr Dr. Stejskal idaresinde yapılan keş- çık mesamelerl kapatır v~ en sert bir cildi 
fln şayanı hayret semereleri bu profesö- yumuşatır, beyazlatır ve gençleştirir. 

İzmir Muhasebei Hususiye 

Muhammen bedeli 
Müdürlüğünden: 

Tonu 23 Lira 

lzmir Vilayeti ldarei Huıuıiyeıine merbut devair -ve müeaaeubO 
ıenelik ihtiyacı olan 337,650 Kilo kok kömürünün mübayauı 1.S/9/ 

1936 gününden 15/10/1936 günüae kadar 20 gün müddetle ve bP'la 
zarf usulile ekıiltmeye konulmuıtur. Eksiltme tartlarını ıörüp oka • 
mak isteyenlerin her tün muhasebei Huıuıiye Müdüriyeti Varidat ka• 
lemine ve eksiltmeye prnıek isteyenlerin de ilıale günü olan 15/10/ 
1936 Perıembe ~ü saat 11 de teklif mektuplannı depozito ma...._.. 
lariyle birlikte Viliyet Daimi enclİIDenine tevdi etmeleri im- ilb 
olunur • 
Şartıwae sureti lafaDW Belecliıeai Hesap itleri Mitlürl.._ ltf 
~iP."· · cıM> 


