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Sanca Taşnaklar faaliyete basladı 
TELGRAF VE TELEFONLA. BİZDEN SORUYORLAR: 

• 
"Antakya ve Iskenderundan 

yeni bir haber var mı?,, 
Türk gençlerinin muhakemeleri kaldı 

Türk Antakya cen net slbl bir köft'dlr. 
• 
Iskenderun ve Antakya 
arasın.da bir Ara 

çetesı uredı 

l1A°TATÜRK 
ANKARAYA 
DÖNDÜLER 

Bir müddetten beri şehrimizde is
tirahat buyuran Reisicumhur Ata
türk, dün akşam hususi trenlerilc 
Ankaraya dönmüşlerdir. Atatürk, 
Vali, İstanbul Kumandanı, şehri
mizde bulunan saylavlar ve kalaba
lık bir halk kitlesi tarafından derin 
bir sevgi ve saygı ile uğurlanmış • 
lardır. 

- ·· Enver belki 

. ·-
Kurşuna dizilecektl 

İttihat ve Terakkiye dair şimdiye 
kadar birçok şeyler işittik, birçok 
şeyler okuduk, fakat: 
~"'=-••M .. !PB~b lilrseydf 

•Enver Paşa• belki kurşuna dizile· 
cekti, bunu bilir misiniz? 

* .Antakıya, 6 (Sureti , mahsusada na aykm görülerek haklarında adli ta- İttihat ve Terakki erkimile her -
gönderdiğimiz muharririmizden) - kibata başlanmış olan Türk gençleri- gün münasebette bulunan bir arka-
30 Ağustos günü zafer bayramımızı nin muhakemelerine dün bakılacaktı. daşımız, bize bütün görüp bildikle-
kutluladıklan için, hareketleri kanu- (Devamı 8 inci sayfada) rini yazac!1ctır . 
............. ••••••• ••• • •••• ••••• •• • •••••• •• • • • • • • • • • • • •• • • • -· ·-··-·-· ·~· ı .--------~-----

BENiM GÖZÜMLE Peşte Matem içinde 
--------------------------6 ö mböş'ü n ö 1 üm ü Ma ca rista n da 

büyük bir teessür uyandırdı 
' ... Tiyatrolar, sinemalarj 

.Derhal kapatıldı I 
Peşte, 6 (Hususi) - Macaristan Baş-) 

vekili Gömböş bugün saat 8,20 de MU-
1 

nihte ölmüştür. Gömböşün vefatı üze-\ 
rine kabine istifa etmiştir. 1 

ITIIHA T ve TERAKKi .. 
Zevkle okunac~ ayni zamanda 

da tarih yazanlara yardım edecek 
bir eser olacaktır. 

lsoNsuz GECEI 
cSONSUZ GECE. bizi nasıl tes

hir ettiyse, sizi de öylece teshir ede
cektir. 

Birkaç gün bekleyiniz. Son Pos· 
tada yeni birkaç eser daha bula
caksınız. -· ·-

MİLLETLER CEMİYETİNDE 

Antakya - İskenderun 
meselesi 

dün tekrar görüşüldü 
Fransız murahhası hükumetinin Türkiye ile 

müzakereye amade olduğunu söyledi 
Cenevre 6 (Hususi) - Millet\er Bazı mürahhaslar Cemiyeti Ak.vaml 

Cemiyeti Asamblesinin siyasal komis· mandalar meselesi işlerini layıkile 
y;onu bugün mandalar meselesinin ae- kontrol edemediVinden dolayı tenkit 
nelik müzakerelerine başlamıştır. (Devamı 3 üncü ıayfada) 

,-YEDiNCi BALKAN OYUNLARI 
-

Beş millet arasında 28 
sayı ile dördüncü olduk 
Yunanlılar 161, Yugoslavlar 71, Romanyalılar 69, 
Bulgarlar da 15 sayı aldılar. Neticeler, üzerinde 

düşünülecek kadar acıdır. 

Atletlerimiz Pireden hareket ederlerken 

1 

w. A~ina, (Sureti hususiyede gönderdi- Balkan oyunlarının o gün şiddetli yağ
gımız .. ar.~ad.a~~ızd~n !elefonla) - ~a: mur yağması dolayısile tehir edildijl· 
zar gunu bıtırılmesı lazımgelen 7 mcı malfımdur. (Devamı 11 inci sayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r 

GOzOmOzD açahm 1 
YER YÜZÜNÜ ALTÜST EDEN iKTiSADi 

HEZEYANIN BlzE DE ZARARI DOKUNABiLiR 
Yez•n: Muhittin Birgen 

HergUn sUtunumuzdn okuyunuz 

Gömböşün ölümü Almanyada büyük ı 
teessür uyandırmış ve Hitler Amıral t 
Hortiye çektiği bir telgrafta Macar mil- 1 

!etini taziye etmiştir. Gömböşün. c.ena- ı 
zesi perşembe günü Peşteye gctırıle - ı 

cektir. J 
(Devamı 8 inci sayfada) 

Riket dün 
Şehrimize döndü 

Müteveffa Gömböş 

Ankara da 
Yeni radyo 

İstanbulluların büyük bayramı 
GECE PERAPALAST A VERİLEN ZİYAFETTE 
ORDUYA ŞEHRİN ŞÜKRAN HİSLERİ SUNULDU 

• 
istasyonu Meşhur iş adamı tebessüm 

ediyor ve hiç birşey Yeni istasyon kısa mevceli 
söylem;yor olacak, her dilden havadis 

("azısı 8 inci sayfada) • 1 k ... neşrıyatı yapı aca 
Çekoslovakya da . Ankara, G (Hususi muhabirimiz-

Kuronun del\) - Ankarada tesis edilecek rad-

Kıgmetini düşürdü yo istasyonu için teknik tetkikler ya-
Londra, 6 (Hasusi) _ Çekoslovak pılmaktadır. Yeni radyo istasyonu kı

~abinesi de bugünkü toplantısında ku- sa mevceli olacak ve tesisatı bir Alman 
ronu yüzde 1 O ile 16 nisbetinde kıy - mühendisi tarafmdan yapılacaktır. 
metten düşürmeğe karar veımiştir. (Devamı 8 inci sayfada) 

ı 

Dünktl pçld n...._ lftlrik .... kUrama piJade ve bahri1elilerimiz (Yazısı 8 inci 1a1facla) 



2 Sayh, S O N P O S T A Birincite\lrİn 7 " 
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Hergün 
r-

Yaşa m aiıın da progranıı olmalı! a Sözün ' 'Resimli Makale 
• Jtalya da parasını 
JJiişiirdiihten so .. ra 

·---Yazan: Muhittin Bir;!en __ ,. 

D ünkü gazeteler, İtalyanın da li· 

relin kıymetini yüzde otuz ka
dar düşürdüğü habermi verdi:er. Bu 
haberiere göre, İtal) anın verdiği ka -
'Jarlar masında da Fransada olduğu gi· 
bi kontenjan tahdidatını hafifletmek. 
hususi takasları kaldırmak gıbi mühim 
şeyler vardır. İtalya, buna mukabil, 
liretin düşmesinden mütevellit dahili 
bir pahalılığa meydan veı memek üze
ı e muhtelif bazı tedb

0

rler de alıyor ki 
bu arada bazı maddelerin gümrük ta -
rıf elerim indirmek ciheti de vardır. 
Fı ansada parayı diışürme işi soc:, a ist
ler elilc ) apılmakta oldugundan do a_, 
ayni zamanda pahalılıga da yol açı or
du. İtalya buna hiç olmazsa ~ km b ı
zaman içın mahal bırakmamak azmin· 
de görünüyor. 

* Bugün buhrandan mütee::;sir olan 
memleketlerin en çok ehemmiyet ver
dıkleri şey, ihracatı arttırmak. ikti adi 
faaliyete bir hareket vermektir. Bu 
bakımdan parayı düşürme işmde Fran
sa ve İtalyayı takip edecek olan ba:zka 
milletler de çıkması ihtimali 'ardır. 
İtalyanın, Fransa gibi, paravı düşür • 
mezden evvel büyük para sahipleri o
lan milletlerle anlaşmak )olundan git
memiş olduğuna göre kendı:si icabın
da para muharebesinı dahı göze alını~ 
demek oluyor. 

* Bu hadiselerin fevkalade ehemmiye-
ti hakkında evvelce yazdığımız şeyle
re yenilerini ilave etmeğe hiç_ lüzum 
yoktur. Dünyada para hu kadar civa 
gibi oynak bir hale deldikten ve SER
VET denilen şeyin yaşamak için muh
taç olduğu başlıca gıda, yani para HU· 
ZUR ve EMNİYETi kalktıktan sonra 
artık yeryüzünde yaşıyan insanların 
iktyisadi hayatları tam bir ihtilal içine 
düşmüş demektir. Bu hal nasıl düze -
lecek? Düzelinciye kadar neler göre -
ceğiz? Burada, şurada insanlar. hayat
larını nasıl tanzim edecekler? işte, si
ze bir sürü sual ki bunların cevaplarını 
verebilene aşkolsun! 

Bazı adamlar çok iş çı
karırlar, bazılarının ise 
\'erimleri azdır, ayni de . 
ı ecede, ayni .saatle çalış· 
tıkları halde .. 

Bunun sebebi kabili -
yetten ziyade, çok 'ş çı
karanın işini hesaplama
sından, vaktini ölçerek 
kullanmasından lbaret -
tir. 

Hayatta muvaff.ak ol -
mak, çok ka1.anıp, çok 
eğlenip, çok yaşamak is
tiyorsak yaptığım1z bü -
tün .işleri hesaplamalıyız. 

Muayyen saatte yeyip 
içmek, muayyen saatte 
yatıp kalkmak yetişmez. 
İşimizi de ne vakit ve ne 
derece yapacağımızı bil -
meli, ona göre çalışmalı -
yız .. 

Maziden bir hatıra 

!.Talu -U stadım merhum Ahmet Rasimi, 

gene bugünlerde, cürmü meşhut 
kanunu münasebetile rahmetle yade .. 
diyorum. Bizim, onunla, müşterek biı 

cürmü meşhut maceramız vardır. Daha 
doğrusu macera benim .. O ise sadece §e-, 
faatçi ıne\'kiinde kalmış, fakat beni de 
epey mühim bir vartadan kurtarmıştı. 

Bir ramazan günü, ikindiyin Şehza • 
debaşına çıkmıştqn. O vakitler, rama • 
zanda, Direklerarası piyasası bir alem-: 

r J dL Ben de, on sekiz, yirmi yaşında api• 

1 
ko delikanlı, her sene de bir df'fa te -

l. D celli eden bu çeşrnıçerez fırsatım hıç ka· 
, çırmazdım. 

- ... ·---...-·-----------·---·------------------------ İşte o gi.in arkamda bal rengı. kadıfa 
Biı· hokkabazı .. ------------• Bir romancının yakalı pardösü, ayağımda götleri konçıu 
insan testerelerlıen H' Ene·· FIKR" Kitaplarını ohutmalı rugan fotinler, elımde gümüş sa\ at sap-M lı yılan baston, Eminönünden ÇC\ reği 
Yaraladılar B 8 n y 0 /çiıı bulduğu çare verip içine kuruıduğum paytona ka-

\ ı pağı oraya atmış, bir aşağı bir 'ukan 
· 1 Merhum üstat Ahmet Rasim, ili· ~ gezinmeğe ba.~lamıştım. · 

.c. ~ caz dcmiryolumm açılma mcrasi · Çukurçeşmeye sapan in başın-

Meşhur hokkabazlardan Labrole 
Kanadada Kebek şehrinin bir tiyatro
sunda hokkabazlık ediyor, ve sahnede 
bir :icadını kıtır kıtır kesiyormuş, halk 
fevka)ade heyecanla bu işi seyreder
ken, seyircilerin arasından biri8i fırla
mış doğru sahneye fırlayarak kama
sını çekmiş ve hoklkabazı sırJ:ından 
vurmuş. 

Polis işe vaz'ıyed ettiği zaman: 
- Siz demiş, bu kadar insan kadı

nın kesildiğine ses ç.ıkannadınız ela be
nim, küstah ka ili bıçak1adığıma neye 
kızıyorsunuz} 

Hdkltabaz Labrole hastanede ö-

nıindc bulmımak üzere, bir tarih- da Fevziye gazinosu vardı. Üstat ora< 
te Şama gitmişti. da oturuyormuş. Beni gördü \ e cam. 
Dön~te bize orada edindiği in parmaklarile tıkırdatarak içeri) e ça • 

ti balan hikaye ediyordu. ğırdı. Biraz oturduktan sonra, b ı Hkte 
Şamı evvelce z.iyaııet ctmis olan· caddeye çıktık ve kalabalığa k, tıldık." 

lardan biri sordu: Edgar Vallaa lngilterede büyük bir Sundan, bundan bahsederek, ~an ya• 
- Orada filanca otel vardır. Pek şöb.Tet kazandıktan sonra eserlerini, na~ yürüyorduk. Önümüz sıra da, ağır 

meşhurdur. Gördünüz mü? Amerikada da yaymak istemiş, ve ye- ipekli çarşaflar giyinmiş, peçelen sıın-. 
- EveL Esasen o otel e misafir ni (fünyaya ayak basmıştı. Amerika- sıkı kapalı iki kadın, bir de yuzu açık 

kaldım. Fakat pek memnun deği - lılar fazla kit~ dkumağa düşkün ol- beyaz başörtüsü çenesinin altmdan iğ-
Jiın. madıkları için otıun eserlerine lakayd ne ile tutturulmuş muhafız bir kocaka-

- Neden? L ld l V h b rı gidiyordu. 
.. ı&.a ı ar. atlas, mcş ur za ıta roman- Kalabalık 0 kadar kesif idi ki hazan Ustat, adeti veçhile karşısındaki- L _ iL - _.l.J. 1~ N 

&an muharriri Vaııa:s ~racaıa:ı... i- omuilar çatıc:ıyor, insanlar vüz yu··ze. ne gözlüğünün üzerinden bakarak: h "' J 

hayet kendisini bir reklam müte as- ... oluk solug· a geliyorlardı. 
- İlk gue banyoya girdim .. Son- } "' 

sısına tavsiye ettiler. Vallas üstad İ e Bir aralık, nasıl oldu?. Ne oldu? ra temizlenmek için üç Kiin sıra ile 
görüştü, karda yarı yarıya taksim usu- Çapkının biri, vaziyetten istüade ile çarşt hamamına gitmek iktiza etti.. 

cevabını verdi. lünü kabul etti. önümüzdeki kadınlara el ile teca\lÜZ • 
..... --------------~ de bulunarak müteakiben sivişti mi?. ~ "l'" Bakınız Vafias sonra Ameri1cada 
Gu··mru·~ı. kontro··ıu·· Bilmem .. ıt ne suretle meşhur oldu: Fakat kocakarı ifrit gibi bizden ta: 
Yüzünden Fransa ccHergün bir kaç kişiye otomobil rafa döndü ve avazı çıktığı kadar bir 

lümle pençd~iyormUf fak.at mcm- 1000 seyyah kaybetti çarpıyor ve kazazedeler mahkemeler alay şutum savurduktan ma.=.,,.a.,,.d.,.,·~·---~ 
nunmu : ] h d f """_ı _ Polis!. Polis!. diye seslendi. 

«- Demde ki ciddi gibi İMan ıkc- f ranQZCa Lcjour gazete i İngiliz müracaat ediyor ar, ve er e asımıa Saraçhaneye ve aksi istikamette B~ 
h 1 da şoförler haklı çıkıyol'du. Sebebi de ı· aiyormu um>) diyonnu . gümrükçülerine fena a de at~ püs· yazıda doğru akmakta olan insar se ı O 

kaza va ug· rav. an kimseler Nevyoricun d d Jd lnglltered• •en• postahane kürmektedir. Bunun sebebi de şudur: J dakikada durdu. Nere en pey a. o U· 
kaiabahk caddelerinde VaUasın ro- b' d ı· •• tetefoa - trallan Kraliçe Mari vapuTu Amerikadan bin ğu anlaşılarnıyan ır e po ıs m~m~ • 

• h · manlannı okudu1'.lan iç;n kendilerin- A be Yeryüzündeki bu iktisadı ezeyan, fngiliiler umumi hizmetkri halkın k.ada.r seyyah ile 1ngihereye gelmiş, ru lahzada yetişti. cuze ona nı gos· 
- - d ı b' · - f den ge--~ı. otomobillcı-in altına düşü- t k 
* 

bu para şı.J.rişi d~nup. .0 aşıp .. ~zım u- ayağına indirmek için büyük gayret- ngiliz1er kaçak altın var mı diye orta- ~~ erere : 
zerimizde de tesirlerını ya~~ılir. Na- ler sarfetmctktcclirlcr. Son zamanlar- lığı araştırmağa başlamışlar, lngiltere- yorlardı. - İşte bu! dedi. Al, götür, polis e : 
sıl? Ne suretle? Bu_nları butun tef~r- da ~yyar poatandcr ve tolcfon san- den Fn.nsaya kalkacak ol<J.Il ve sey- Bu mürettep kazalar o kadar ço- fendi'? 
rüatile ölçüp biçmege, bunların netı - }'-- . . dir <:....t. • • • d L'J • k 1 k lk I V ti ta Ben: 
celerini şimdiden sarih su.rette keşfet- tra ıarı te~n• :tmı er . ~-rın ıçın e yan arı getırece o an vapurun a - ğaldı ki, gazete er a asm roman - _ Sebep? diye soracak oldum. 
meğe imkan olmamakla beraber bazı dolaşan otobusler her mahallede dura- ma saati gelm~. düdükler ötmüş, güm rından o kadar fazla bahsettiler ki, kı- Karı: 
noktalar üzerinde şimdiden durabili _ ra'k, mektupları almakta ve te1efon et- rükçüter kontrollerini bir türlü bitire- sa bir zaman sonra Vallaı milyonlarla _ Utanmadan sebep mi soruyor .. 
riz. meniz için siii belc.lemektedir . memişier, seyyahlar Kraliçe vapuru· kitap satmağa baı;Udı. sun'? Sana ... Paşanın haremine sataş -

Bir !kere, gazetelerde görüyorsunuz -- ~· · --· · • nun içinde kıyameti koparmı~lar, son Milletler -••r• •• çolll mayı öğretirim. Zaptiye kapısını boy-
ki ihracatçılar, frangın düşmesi ile bü- caba bizim ihracatımıza zarar verıni • bir sandık .kalını~. ha~k: 9D'-ler•l1 la da, yarın anlarsın! demez mi? 
yük zararlara uğramışlardır. Şimdi bir vecck mi? Gözlerimizi kap1yarak hük- - Ona .da bakmayıvcrin diye me- Fransız mizah gazetelerinden biri- Polis, paşanın adım işitince gayrete 
de İtalyan parasının düşmesi bu za- ~edebiliriz ki hu zararın içtinabı kabil murfara yalvarmışlar, onlar ısrar et- si fnailiz.lerin, Atmanlann. İtalyanla- düştü. Beni zorla sürükliyerek götür-

1 rtt cakt I.tal""'l.1a ha•.:li d -·ıd· -'k ·ae· rnek 15· tİ\~o,.du. Ben utancımdan ,,·erle-rar arı a ıra ır. ;J".; J egı ır. mi er, sandığı açmaya kaı mıtlar, a- rm. Amerikahlarm ve Franeızlann ne ~ · J 

mühim miktarda hububat ihraç eden Dördüncü bir bakımdan da şunlan re geçe;ektim. Nutkum da tutulmuş. 
Türkiyenin henüz daha bır hayli ihra- görürüz: Hariçte klering, :takas, ha - nahtarlar denize dü~üş. Nihayet va- ııibi .şeylere ~ine dair bir ya- kendimi müdafaa edemiyordum. Al • 
cat taahhüdü olsa gerektir. Bunlardan fifledikçe gümrük tarifeleri değiştikçe pur da kaçmış ve Fransaya da bin ta- zı yazmıştır. }ahtan, sevgili üstadım araya girdi. 
tüccarlar hep zarar görebilirler. illu za- bizim ithalat işlerimi~ sanayi teşeb - ne eyyah gelmemi~ gene ayni gemi Bu :mizah ~azde&İne göre fn&itiz- Kendi hüviyetini memura belli ettik • 
rarlcırın karşısında ihracatçılar, demek büslerimiz, daihli fiatlarımız bunlar - ile Amcrikaya avdet etmişler • 1er buse teati ederken yakalanan eev- ten sonra, benim böyle şeylere mute -
istiyorlar ki bizim zararlarımızı Mer - dan mütemadiyen müteessir olacaktır. Bir sandık ve denize düşen anahtar gililcrin hik.ayclcrine, l•oçyalılar da casir olarnıyacağunı, esasen caddede 
kez Bankası karının bir kısmından ö • Hülasa, dünyanın müvazenesinin bo· yiizünden bin tane seyyahın bırakac.a- tamahkarlık hik.iyder!,ıle ve yahut a- beraber yi.irüdüğümüzden, bana isnat 
d · z ım· k" Merkez Ban b" · ha __ ..... d t h ı F zla edilen suçu kat'iyyen işlememiş oldu· esın. anne ıy~~z ı. ~ w - zuluşu ızım yatımu.ua a .~ en e- ~ ıpa~adan mahrum o an ransı r cemi birisinin gOl'f oynamalarına aü-
kası bu kadar buyuk .. hır f edakarlıga , nüz teessüs etmemiş olan muvazene - bundan dolayı ateş püskürüyorlarmı'° lericrmis,. ğumu, işleseydim kendisinin meşhut ve. 
katlansın. Bakalım, munakaşaların ve nin bozulması neticesini verecek ve ınalfımu olacağını söyledi de, yakamı 
tetkiklerin sonu ne olacak? biz de bütün ahvale ve lbunlann üze- IMr ~dyordJataa~auaun Afman1ar ise u.rho~uk ve sarhoş o sayede güç kurtarabildim. 
Diğer taraftan ihracatçılar zarar ede- Timizdeki. tesirlerine karşı rnubtelif -•v• •I• çare hikayClcrine, sarhofluktan evlerinin Yoksa o vakit, hele araya mabeyin 

cekler de ithalatçılar kazanacaklar tedbirlerle mütemadiyen vaziyet alını- Senjorj Holl şehrinde bir radyo kapısım bulamıyaıllann hikayelerine kodamanlarından birinin adı karıştı 
mı? Bunu da pek zannetmiyoruz. Va - ya mecbur olacağız. Çünkü Türkiye de ii tasyonu me c:uttur. Bu radyo istas· bayılırlarmış. Ayni zamanda hizmet- mı, cürmü meşhutlann cezası bugün • 
kıa henüz bedellerini 'ödemedikleri it- dünyanın bir parçasıdır. yonu çok iknsadi bir çareye ba, vur- çileı-m ve ahçılan.o Afk hi.kiydcrino de kü gibi kanuni değil, insan gözünü açıp 
halat için bugün bu nevi tacirlerin da- Milletler arasındaki iktisadi müna - mu fazla ınazlanan artistleri bp1 dı- çok gülerlermiş. kapayıncıya kadar maazllah Fizanı 
ha az Türk pa~ ödiyecekleri aşikar~ e~tler tam bir ~ereyan ve ş~riş şek- şarı ederek. 000 bin frank 'kıymetinde İtalyanlar papeZların bele Şİfll\an boylardı. 
dır. Fakat, ellerınde stok bulunanlar. linı almıştır Akıbet meçhuldur. Buna b.. .. · ı_ · ~'eti . . 1 . . , papazların hikayelerine cnilmeden ka- Cumhuriyet kanunları ise, adalet ve 

. l ec1·ı ll l . d . utuu musuu aı erının ses erını cem •- hakkaniuete dayandıkları için, kestik • 
Ucuz ıtha ı en ma ara pıyasa a ta- karşı biz de halkça l.>e de\1letçe ted - cd b" - ·....:ıı __ d. ş· a· tılırlarmı .... Arnerik.a:Jılar da ucın: oto- J · ı · :ı..· b' l · kla ka -..:L.. en ır org gebrtmısıc:r ır. ım ı. "' 1 · - tm ·van cı·nsindendir cır enn ;yır ır erme yapaca n re - ibirli ve hesaplı olmı_va m~-vı.ııruL a- .. _ . _ -· 

1 1 
b ll • h.k. 1 . k ··ıe 1 erı parmagı acı ıJ • 

'l:' A LJ Jnden onlc aur eme e- mo i erin ı aye erıne ÇO ııu r er-be1ler onların da neticede zarara uğ - '\Tel karışık bir devirde karanlık bir a- '1."a• pur 'OUOUll_CJ'_ ~.- t> • 
"" L _ı __ b _ı__ L mis. Fransızlar ise komisyoncular ite ramalarına kiıfi gelecektir. lem içinde bulunduğumuzu unutmı - nnc :.;awu utun ~S'.ICJ"~ org ue ~ey- · 

İthalatçılar harice karşı ekseriya y:almı! dana ça'b.rıynr ve luç kimse e mınnet a1datılan karı koca bl'kayelerine ba.yı· 
borçlu kalırlardı. Dünyada yeni yeni • • 1Birc etmeden kon er vcnyormu,. lı,.llarmış ... 
konulan muhtelif tahdidattan sonra r 
buna da imkan yoktu. Bugün iUıalat -
çılann ellerinde bulunan stok mallar, 
kamilen bedelleri ödenmiş şeylerdir! 

Bunun için bugün karlı görünen iUıa
latçılar bile neticede urarlı çıkacak -

İNAN İSTER İN ANMAf ' -·---1<.d;~ ·;,.-;d;;iı;,.,.;.. Uk defa 

lardır. 

dudaklarını boyar 
Ruslar, E~kimolan medeniyete ok

Bursa muhabirimiz anlattı: _ Sütcü, avarelerıle halkı rahatsız ettiklerini görmüş, mak için uğraşıyorlar ... Bu hususta 
BuI'.ada sabahlan alaca kar:anlıkta 'kulağınıza bir zil menetmiş, ve sütcüiere birer zil alarak öyte gezmeleri hayli muvaffak oimuşlar, ~imdi iç.1e-

İSTER 
• 

sesi gelir. Birdenbire kendinizi bir yatıı mektebinde sa - emrini '1\"emüştir. rinden bir çokları Rusçayı gayet iyi 
E'-"'- b" • d- - - hab ıa~ .... ,,.. ın ,,,.eni Şimdi Bu~da <lüdük sesini iş.iten halk nasıl süprün-* nırsınız. .... . ~t ır sanıye uşununoe r .. .;»~a.u. .z konuşuvorlarmış. Eskimo kadınları 

la bu ·ı · beled" · · · b. ·cadıdır'. tücünün ııTeçtiğini an1ıy-0rsa zil reğ.ni işittiği zaman da J 

Ürfincü bir bakımdan da sunlar ~ö- peyda 0 n zı sesı . .1~1 . yenb 1hl r .1 
• t> medeni olduklarının ilk eserini dudak-

'S"' • b F'lh k'k b ı d' · utcu erın sa a eyın· sütcünün geçtiğini anlamaktadır. 
ze çarpar~ Yabancı milletlerin para - L 1 a 1 a e e ıyemız s · larını boyamak suretile ispat etmişler, 
ları düştükçe bizim mallanmızın bu l STER lN AN 1S TER İNAN :\ıl A ! ,.e Rus medeniyetini dudak boy. M var 
memleketlerdeki fiatları o nisbette _J b · l 

L---------·-------------------------------- !diye eğenmış er. yükselmiş olacaktır. Bu yükseklik a -
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1 :ELGR·A.F ·. HA.BE·RLE.Ri ..... . . . '1~R~~Lf R Ai:E E 
I• ler )• Makine sevgisi ------··-

• ~de~ııer.imizd.~n . biri. de • e Fransız - Belçika Asiler Madride doğru 
hareketlerine başladılar 

Dün Madrid 
beyannameler 

tekrar havadan 
atıldı. 150 kişi de 

bombardıman edildi , 
kurşuna dizildi 

Turkıyeyı enduıtrıleştırmektır. ,, 

.. . . ISM~T INôN? . . münasebeti 
T urkıyenm sanayıleşmesı şımdı • " 

bir idealin hakikatlesmesidir. • lngiliz sılahlanması 
Makineyi, fabrikayı, fabrikanı~ yaptığı e General Gömböş'ün 
işleri yalnız makinemiz var, fabrikalar ölüın Ü 
kurduk diye bir acayip imrenme suyu . . 
diye tefsir edemeyiz. Bir ara Leh - Fransız ıttıfakının 

Medeniyeti oyuncak, bir otonıobil, başına geldiği gibi, bu defa ela 

.; Londra, 6 (Hususi)- İspanyada hü
kumet kuvvetleri tarafından Oviedo 
üzerine yapılan taarruzun muvaffakı -
yetle neticelendiği haber verilmekte
dir. Astüri eyaletinin merkezi olan bu 
şehrin bazı noktaları, işgal edilmiştir. 
Diğer taraftan asilerin bir tebliğine na
rzaran, dün, 30 tayyare M:ıdrit üzerin
ce uçuşlar yapamk şehri bomba"."dıman 
'etmişlerdir. 

treni yalancı bir kol saati gibi anlı- Belçika - Fransız ittifakı müteessir gö
l O' yanların yaşadığı zamanlar uzak de - rünüyor. Bu iki memleketin münase

Bugün, Bilbaodan Sen - Jan de Lüze ata vak} olan beyanatınd.a, G~nera i ğildir. Medeniyeti, sanayii gülünç bir betlerine arız olan soğukluk, iktidar 
gelmiş olan beynelmilel Kızılhaç mü - Duffy, Ispanyol nasyonalistlerıy~e .~Y~ kapris sayan nesillerden sonra maki - me,·kiinde bulunan hükumetlerin mey
messili Dr. Jülo, son birkaç gün için- safta harbedecek olan İrlanda . g_on~llu- neye hakiki manasını vermek, onu ni- }ettikleri ideolojiler arasındaki farktan 
de Bl'lbaoda 150 asinin mukab~lei bil- lerinden mürekkep tümen.in bırmcı ka_- kt' "kt"d 

çin sevdiğini izah etmek gere ır. ileri gelmektedir. Fransada, ı ı ar 
misil olarak kurşuna dizilmiş olduğunu filesinin bu ay içerisinde ispanyaya gı- * mevkiini elinde tutanlar, sosyalist ve 
söylemiştir. Asilere yardım için Faşist deceğini söylemi~tir. . . Makiı,c Türkiyede lüks değil, tek radikal kimselerdir. Umumiyetle sol 
takviye kıtaatı gelmektedir. Nasyonalıstler ılerlıyor . kelime ile medeni insanın konforünü cereyanlara mail bulunuyorlar. Belçi· 

Londra, 6 (Hususi) - Madrit hüku- Burgos, 
6 

(A.A.) - . Nasey?nalıst yaratmıya hizmet edecek amildir. Ma- kada ise, idare mekanizmasının vazıül-
meti bugün bir emirname neşrederek kuvvetler Madrit - Valencıa demıryolu- kineyi bunun için se\'eriz. Bunun için yedi olanlar, muhafazakardırlar. F:an-

Asilerin Toledodan Madride doğru 
ileri hareketini önlemek ve demıryolu· 
nu kurtarmak için hükumet kuvvetleri 
derhal faaliyete geçmişlerdir. 

memleketten altın ve gümüş ihracını na yaklaşmaktadır. onun sesinde hayat ve heyecan seze - sanın Sovyet Rusya ile olan dostlugu -
menetmiştir. Beyannameler riz. nun ilhamı ile harici siyaseti Almanya-

İrJanda faşistlerinin yardımı Nasyonalist tayyareler, Madrit şehri- Türkiyede makineleşme işinin liriz - ya karşıdır. Belçikalılar için Alman 
nin üzerine, hükfunetçilerin mezalimi mi bence bundan doğuyor. tehlikesinden ziyade ortalıkta bir Ko-

Başvekil Kabalero ile birkaç nazır 
müdafaa hareketini yakından takip et
mek üzere cepheye gitmişlerdir. 

Londra, 6 (A.A.) - General Oduffy hakkında tafsilat veren ve ahaliyi Ge- Bugün bu lirizmi en güzel ifade eden münizm tehlikesi mevcuttur. Binaena-
dün Dubline'e vasıl olmuştur. General nerla Franko kuvvetlerinin ileri hare· şey yer yer kurulmakta olan kombina- leyh Almanyanın bir korkuluk olarak 
ispanyadan gelmektedir. Ve orada Ge- ketine ·karşı gelmemeğe teşvik eden !ardır. mütemadiyen ileri sürülmesinin mana· 
neral Franko ile görüşmüştür. Matbu- binlerce beyanname atmışlardır. sı, bütün dünyaya yayılması istenilen 

Sovyet Rusyaya 
Giden sporcular 
Dönüyorlar 

Moskova, 6 - Tas ajansından: 

Digarıbekir 
Nümune 
Hastanesi yandı 

Hastalar müşkülatla kurta
nlmış, binadan bir şey 

çıkarılamamıştır 

Türk Spor hey'eti, dün saat 22 de 
jan Roudzoutak adında Diesel motör
lü vapur ile lstanbula müteveccihen 
Odesa'dan hareket etmiştir. · Odesa 
sporcularından mürekkep bir takım, 
ihtiram vazifesini görmek üzere iske
lede mevki almıştı. 

l Diyaı1ııbekir (Hususil gecilc.rniş-Vapur, Türk ve Enternasyona 
tir.) - Şarkın en büyük sağlık mücenıarşlarının terennümleri arasında ha-

1 • • sesesi olan 200 yataklı Diyarıbekir 
reıcet etmıştır. . .. . . hastanesi pazar günü çıkan bir yangın 

Tas ajnsının Odesadakı mumessılı . . d k" .
1 . . k netıcesın e amı en yanmıştır. 

ile görüşen Türk spor kafılesı baş anı B h t t ~ı..·ı"tl ·d· , . . . k' u as ane tam e)'Aı a ı ı ı ve en 
Cevdet Kerım demı1ştkır 1

: w son sistem tıbbi cihaz1arla mücehhez 
-cc Dost mem e ete yaptıgımız b' k 

. . . . . bulunuyordu. Yangın ınanın orta a· 
zevklı seyahatımız sona ermıştır. tında banyo dairesinden çıkmı~, sür-

Hey'etimiz en iyi hislerle meşbu l .. · · f · h 1 
. . at e tevessu etmış, ıt anyenın ve a -olarak memleketmızden ayrılmakta- k b·· .. t' w b' •w 

k'l" ın utun ga}'Te ıne ragmen ır ıgne 
dır. idarecilerinize,. spor teş 1 at~.01~ bile kurtarılamadan yanmıştır. Hasta· 
b. k ııı göstermış oldukları husnu . k ld w ··f ıze ar,. • kk" 1 . . ların kaffeainın urtarı ıgı ve nu us-
kabulden dolayı derın teşe ur erımı h' . l d w tah · d'lmek· ca ıç zayıat o ma ıgı mm e ı 

bildiririm.» ;edir. Maamafi hastalar müşkülatla 
F ransada grevler bitmedi kurtarılmıştır. Bunun için nüfusça za-

Pnrıs, 6 (A.A.) _ Mesai Bakanlığı- yiat olup olmadığı etrafında tetkikat 
nın bir tebliğine göre, henüz Pariste ve tahkikat yapılmaktadır. Hastane 
7426 grevci vardır. Grevcilerin işgnli 9:> bin liraya sigortalıydı fakat bu pa· 
altında da 41 müessese mevcuttur. ra hastanenin kıymetinin yarısı bile 

Milletler 
Gemiye tinde 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ettikten sonra Fransız mürahhası Vi
enot söz alarak Suriye mandasının il
gasından bahsetmiş ve Suriyedeki 
Türk akalliyetleri meselesini mevzuu 
bahsederek, lskenderun mıntakasm~ 
muhtariyet temin edecek bir sureta 
tesviye bulmak üzere Türkiye ile mü
zakereye amade olduğunu söylemiştir. 

Ruştti Aras mandalar komisyo:ıu : 
nun tevsii hakkındakı Polonya teklıfı 
He meşgul olmuş ,.e mezkur komisyo
na gerek komşuluk, gerek ahdi sebep
ler dolayısile başlıca alakadar olı:m dev
letlerin kabulünü de teklif etmiştir. 

değildir, hastanenin yanışı muhitte de
rin te~ssür uyandırmı~tır. 

İtalyan parası 
---

Liretin düşürülmesi 
Almanyayı memnun 

etmedi 

Londra, 6 (Hususi) - İtalyan bor -
salan yarın sabah açılacaktır. 

19M> da Liretin kıymetini muhafaza 
edec~ini ve kıymetten katiyen düşür
mıyeceğini ve bunun faşist rejimi için 
bir şeref meselesi olduğunu ilan etmiş 
olan Musolıninin, pazartesi günü ver -
miş olduğu karar sözunden inhiraf nıa
hiyetınde telakki edılmektedir. 

Londra memnun 

Londra, 6 (Hususi) - İtalyanın li
retin kıymetini düşürmüş olması İngi· 
liz mahafilinde memnuniyetle karşı -

1 /ngifiz amele/eri Lirizmin hakikat haline geçişini he- Komünizmi maskelemek islemekten 
' sapla anlatmak, ve elle tutmak müm - başka birşey addolunnmaz. 
Faşistlere kündür. Bu iki ayrı telakkidir ki Fransız -

1 Alıp lullular Ham maddeci ve pazar Anadolu yay- Belçika münasebetlerini şimdilik şe 
Hismda insanların refahı, konfor ihti- kerrenk bir hale koymuştur. 

Londra, 6 (Hususi) - Amele Partisi yacı, neşesi, elemi şöyle bir muadele- * 
nin yıllık kongresinde söz alan Dalton nin hadleri arasında sıkışıp kalmıştı: Muhtelif siyasi hfldiseler karşısındı 
beynelmilel vaziyetin fena gidişinden Bir palıto = Bir sürü koyun kendisini kafi de-
bahsetmiş ve bu gidişin mes'uliyetini Bir kutu kibrit = Bir ölçek arpa. lnglllz recede kuvYet -
faşistlere yükleyerek demiştir ki: Hülasa, sonu olmıyan korkunç bir mas- allAhledmaaı li görmiyen İngil-

- Faşist devletler de diğer devlet- raf. terenin kuvvetle· 
!erle beraber dertlerini söylemek üzere Bir palto almak için bir sürü koyunu rini tazelemek kararını vermesi yeni 
çağırılmalıdır. elden çıkarmak lazımdı. değildir. Bu kararın bir icabı 

Hatip bundan sonra İngiliz hükft - Bir sürü koyun feda etmeden bir pal- olarak yeni yeni hava filoları 
met azalarına hücum etmiş ve sil~h • to alamıyan insanlar için palto değil, yapıldığı gibi harp gemileri inşası da 
tanına tavsiyesinde bulunmuştur. Içle- makinede dokunmuş her hangi bir ku- son derece hızlandırılmıştır. Dumam 
rinde Lansbury de bulunan bazı aza- mas vüksek lüks sayılırdı. tüten en son haberlere göre önümüzde· 
lar bu tavsiyeye itiraz etmişlerdir. ı\n"adolu yaylası halkının ipten ku - ki yıl içinde İngiliz harp gemilerinin 

Lansbury ham maddelerin daha dü- şaklı ve yamalı çaput içind~ gün geçi- sayısı bir hayli artacaktır. En sür'atli 
rüst bir tarzda tevziine tevessül için ren bir acayip mahluk sayıh·ası sebep- takip tayyareleri kadar hızlı uçan bom· 
beynelmilel bir konferansın toplanma- siz değildi. bardıman tayyarelerinin sayısı ~a, şim· 
ya çağırılmasını ~stemiştir. Makineyi insanlarımızın sırtını ucuz- diden, bir hayli yükselmiştir. Ingille-

Bundan sonra Ispanyol işlerine ade- ca örteceğimiz ıçin seviyoruz renin, münhasıran müdafaa maksadi-
mi müdahele mevzuu üzerinde söz a- Mnkineyi insanlanmıza g.da ve filet le meydana getirdiğini iddia eylediği 
lan Grcenwood demiştir ki: konforlarını kazandımıak için benim - bu kuvvetleri, icabında ve gönlü ister· 

- Bana i~aı:ınız •. Blu~un ve Fran- siy~ınız. se, taarruzi bir maksat uğrunda da kul. 
sız Halkçı hükurnetı erkanının ceset - ~\'1edeni adamı yarınki işine rahat, ne- lanabileceğinde şüphe yoktur. Bu tak· 
leri ~z~rine b~sarak geçm_e~e? sita.h ti- şeli bir surette hazırlıy:ıcak vasıtaları dirde, bunların münhasıran müdafaa 
caretının yemden serbestısını temın e- k ı ... ,ca terr ın etı:ıek iste: •iği için ma- maksadı le meydana getirildiklerini id· 
demezsiniz. Blul!lun sukutuna sebebi- ktıı~de lüksün zü.rpeliğt yer.ne kon!o· dia etmek yerinde sayılamaz. Doğru . 
biyel vermek Ingiliz sosyalistlerine run •saletini ve güzeU gim görüyoruz. luklarından en çok dem vuranlar, en 
düşmez. Sadri Ertem az doğru olanlardır. diye meşhur bir 

Kongreye iki İspanyol murahhası da mesel vardır. Yoksa, yapılan bu hazır-
iştirak etmiş ve hararetli bir surette " Ekonomik lıkların mahiyeti başkadır da muvak-
karşılanmıştır. katen saklanması mı tercih ediliyor? 

Silahsızlanma ,, * Kral Edvard 
f ngilterenin Ankara 
Sefirini kabul etti 
Londra, 6 (Hususi) - Kral Ed\ ard, 

.bugün, Buckingham sarayında İngilte
renin Ankara büyük elçisi Sir Persy 
Loreni kabul etmiştir. 

Cenevre, 6 - Milletler Cemiyeti e
konomi komisyonunun bugünkü top
lantısında, Romanya Dış Baknnı An -
tonesko, ekonomik silahsızlanmanın da 
süel silahsızlanma şeklmde tecelli ve 
en geniş bir temele dayanan müessir 
bir beynelmilel teşriki mesaiyi istil -
zam ettiğini söylemiştir. 

lngiliz amirali Pirede 1 
Atina, 6 (Hususi) - fngilterenin Ak Trakyada 45 lkmektep daha 

deniz donanması amirali dün bir kru· Edırne, 6 - Trakyada kültür hare-
vazörle Pireye gelmiştir. ketlerı genışlemektedir. Yeniden 4~ 
·· • • • · ·•·• •· · · ·-- · ·-- · · .. ilkmektep yapılmaktadır. Bunların mu 
lanmıştır. İtalyanın İngıltereden kö· J1im bır kısmı bıtmiş, öğretmen tahs\sa. 
mür mübayaatın~n b~ s~retle artacağı tı bütçeye konmuştur. Şehirlerde orta 
ümit edilmektedır. Lıretın düşmesinin mekteplere gırecek çocuklar sayısı ge
ecnebi paralar üz.er.in_de hiç bir tesiri çen yıla nazaran çoktur. Edirne lisesine 
olmamıştır. Musolınının verdıği bu ka- gıreceklerin pansiyon binasının tamiri 
rar Berlınde iyi karşılanmamıştır. Av- de bir haftaya kadar bitecektir. Ve 
rupada parasının kıy.ı:net!ni düşürme - Trakyanın Ümversıteye gıden çocuk • 
miş olan yegane endustrıyel memleket ları ıçın istanbulda bır konak yat: ye-
Almanyndır. ri olarak kıralanmıştır. 

Macar Başvekili General Gömböş bir 
müddetten 

1 
General Göm- ı beri mezunen isti
bö,'Un ölUmU rahate çekilmişti. 

Onun bu dinlen
mek isteğıni siyasi bir rahatsızlık say
dılar ve ti.trlü tahminlere koyuldular. 
Bu tahminlerin ardı kesilmeden klSa 
bir telgraf haberi, bize, General Göm
böş'iın ölumünü bildiriyor. Nadir dahi 
olsa, bır polıtika adamının tahmin hi
lfıfma hakıkaten rahatsızlanmış oldu
ğunu görmek etrafta hayret uyandırdı. 
Kabahat, her hakıkati saklamayı seven 
polıtıkacılarda! - Selim Ragıp 

Mareşal Fevzi Çaknıah 
Diyarıbelıirde 

Diyarıbekir (Husus.i) - Mareşal 
F cvzi Çakmak maiyet ile birlikte bura· 
ya gelmiş, törenle karşılanmıştır. Bu-~ 
radan Ankaraya avdet edecektir. 

İngilız murahhası Lord Cramborne 
Filistin hadiselerinin inkişafına karşı 
birçok memleketler tarafın?an göste • 
rllen alcikayı knydetmiş ve Ingilterenin 
bugün için Filistm vaziyeti hakkında 
izahat verebilecek bir halde hulu'lma
dığını hatırlattıktan sonra İngiltere -
nin hem Arapları, hem de Yahudileri 
memnun eden bir sureti hal temenni 
etmek'c olduğunu ilave eylcmi~tır. 

c_i_k_i_a_h_b_a__:.p __ ç,;;_a_v_u.....;ş_l_a_r_, _____ Kınguru 4 yavru doğ'urunc:a haşlc11 çarr bulamadı Atinada bir canavarın idamı 
istenildi 

Lik maçları 
İst nbul Futbol Ajanlığından: 
18 ilkteşrin 936 tarihinde lik maçla

rına başlanacağından teşkilata dahil 
k!Up eı in fıkstlirü tanzim için kurala -
unı ç""'kmek üzere 1 O ilkteşrin 9 % cu
martesi günü saat 1 S de tam salahiyet
li birer murahhaslarını Beyoğlu Hal
kev'ndeki Türk spor kurumu f stan • 
bul bö,gesine gönderme_leri rica __ olu -
nur, 

Atına. 6 (Hususi) - Geçen Kanunu
evvelde ı~ı ktiçuk çocuğu berbat ederek 
bır mağarada kanlarını ıçerek oldtiren 
canavar Mavromatı'nın muhakemesı -
ne başlanmıştır Mı..iddeıumumi bu c.ı· 
navarın ıdamını ısternıştıı 

Yugoslav ticaret heyeti geliyor 
Belgrat. 6 (Hususi) - Tuı k.ye ıle 

Yugoslavya arasında ticorı mu~alceı e· 
lere girişecek olan he~ et, bu ak am An· 
karaya hareket etmiştir. Muznkerelcr 
Teşrinievvelin ~O und , Ankarnda ba~
lıyacaktır, 
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ŞEHİR BABIBLEBİ 
• 
icra dairesinde memur 

adedi çoğalhlıyor 
icra amirleri hergünkü muamelatı günü 

gününe raporla bildirecekler 
f cra işlerinin sür'atle neticelenmesi için İstanbul İcra Dairesindeki memur 

adedinin çoğaltılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Üçüncü ve Dördüncü icra 
dairelerine tayin edilen icra memuru muavinleri vazüelerine başlamışlardır. 
Tekmil icra dairelerine birer muavin ilave edilmiş ve tayinleri de yapılmış
tır. Anadolunun muhtelif icra dairelerinden gelecek olan bu memurlar ya
kında vazüeleri başında bulunacaklardır. 

İcra kanununda değişiklikler yapılması kararlaştırılmıştır. İcra dairelerinde 
muamelatın sür'atle neticelenmesi için memurların ilavesinden ve kadronun 
tamamlanmasından sonra icra amirleıi muameıatı kontrol edecek ve günlük 
vukuatı tesbit ederek her gün muntazaman mafevk makama bildireceklerdir. 
İcra Kanun liyıhasının hazırlanmasına yakında başlanacaktır. 

Şair Mustafa 
Reşit odasında 

ölü bulundu 

·----------~~----Şehirler arasında 
Yeni telefon hatları 

Kayseri - Ankara, Kayseri - Zon
guldak, Kayseri - lstanhul, Kayseri -
Kırıkkale, lstanbul - Kırıkkale, Anka
ra - Kırıkkale arasında telefon müka
lernelcrine baŞlanmıştır. 

Bir sarhoşluk kavgası 
Silivrikapıda oturan seyyar satıcı 

İhsan ile Behzad ismindeki arkadaşı 
sarhoşlukla kavga etmişlerdir. Bu kav
gada Behzad, İhsanı sol böğründen bı
çakla ağır surette yaralamı~tır. Ihsan 
baygın bir halde Ccrrahpaşa hastane
sine kaldırılmış, Behzad yakalanmıştır. 

YEDi ÇOCUKLU 
BİR BABA 

MAHKÜM OLDU 
Karar tefhim edilince 
çocuklar ağlayarak ha
kimlerden babalannın 

affını istediler 

Bir bayram gecesi çocuklarını 
mahzun bırakmamak emelile yaptığı 
bir mezadda aldığı 17 buçuk lira har
cı bir kuruş olarak göstermekten ve 
aradaki farkı evine bayram harçlığı o
larak götürmekten suçlu Y cniköy sulh 
mahkemesi tahsil memurlarından Sa
ibin duruşması dün ağır ceza mahke
mesinde yapılmıştır. Duruşma sonun
da suçlu, bir sene sekiz ay ağır hapse, 
bir sene memuriyetten mahrumiyetine, 
:l280 kuruş mahkeme ma~rafı ödeme
ğe, 5 lira ağır para cezasına mahkum 
edilmiştir. 

Babalarının mahkumiyet kararını 
dinleyen yedi çocuğu ile karısı mah
keme salonunda ağlamağa ve hakim
lere babalarının affı jçin yalvarmaya 
başlamışlardır. 

Bu yedi çocukla, kadının sesleri, 
bağrışmalarını duyan halk ağır ceza 
mahkemesi salonunun önünü doldur
muş ve çocuklarla kadının oradan u
zaklaştırılması zorlukla kabil olmuş
tur . 

Dünkü zabıta 
raporları arasın

da «Beyoğlunda 
Bekar sokağında 

10 numaralı a
partımanın birin
ci katında oturan' 
Mustafa odasın-' 

da ölü olarak bu· 
lunmuş, ölüm 
şüpheJi görü>dü-' 

ğünden müddei-~ 
umumiliğe haber 
verilmiştir.» şek

linde bir vak'a 
kaydediliyordu. 

.-.----------~~----

Bahsedilen ö- Medfun emeller 
lü Medfun emel- şairi Mustafa Reşit 
ler iaim1i bir tiir kitabının müellifi o
lan ve şimdiye kadar bir çok manzum 
ve mensur eıeerler yazmış bulunan 
Mustafa Reşittir. Beyoğlunun ikinci 
sınıf Hıris'tiyan muhitinde Mustafa 
Re~it paşa diye tanınmıştır. 

Bekar bir hayat geçiren Mustafa 
Reşit Bekar sokağındaki 10 numara1ı 
apartımanın birinci katını bir haf ta ev
vel kiralamıf ve apartımana da üç gün 
evvel taşınmıftır. 

Ölümünden bir gün evvel apartı
manına gireı'ken kapıcıya: 

- Ben biraz rahatsızım. Lut fen 
gürültü etmemeğe dikkat ediniz de
miştir. 

Kapıcının anlattığına göre de bir 
lokantada üç srün evvel midye dolma-
81 yediğini ve rahatsızlığının ondan i
leri geldiğini .öylemiştir. 

Ertesi sabah saat onda apartıma
nın yukan katında oturan kiracılar
dan Müzeyyen ve Anna isminde iki 
kadın aşağıya inerlerken yeni kiracı
nın oda kapısının açık olduğunu, ken
disinin karyola11ından sarkmış bir va
ziyette bulunduğunu görmüşler, ve 
derhal karşı apartımanının kapıcısına 
.eslenerek gördüklerini anlatmışlar

dır. 
Kapıcı da vak' ayı polise haber ver

miştir. Yapılan muayenede ölüm şüp
heli görü1mÜl. cesedin Morg'a kaldı
rılmasına lüzum görü1müştür. Zabıta 
bu ölüm etrafında tahk~kat yapmakta

dır. 

Dün borsada liret üzerine 
muamele olmadı 

İhracatçılar dün Türk ofiste fevkalade bir toplantı 
yaphlar, bazı tacirler de Ankaraya gittiler 

Liretin düşürülmesine karar veril
mesi üzerine İtalya ile iş yapan ihra
catçılar, bilhassa hububat tacirleri dün 
sabah Türkofiste fevkalade olarak bir 
toplantı yapmışlardır. Tacirler bu top
lantıda dileklerini tesbit etmiş ve Tür
J<,ofis müdürlüğüne bildirmişlerdir. 

İhracatçıların dilekleri şu noktalar ü
zerinde toplanmaktadır: 

1 - Takas suretile İtalyadan ithali 
kararlaştırılmış olan malların Liret düş 
tükten sonra istifade için klering yoli
le girmesine mani olmak. 

2 - İtalyaya sevkedilen mallara mu
kabil oradan ihraç edilecek emteanın 
durdurulmasının önüne geçmek. 

3 - Mukavele yapılırken sevkedil
memiş olan malların İtalyaya göndeı il
mesinden evvel karşı memleket itha
latçısının mukabil ihracatta bulunaca
ğını taahhüt etmesini temin etmek. 

Tür kof is tacirlerin bu dileklerini dün 
Ankaraya bildirmiştir. İhracatçılar ken 
dileri hakkında Ankaradan bir emir ge 
linceye kadar intizar devresi geçirecek
lerdir. 

İtalyaya gönderilmiş, fakat henüz be
delleri kleringe yatırılmamış olan mal
lara ait paraların ne şekilde ödeneceği 
henüz bilinmemekte, Ankaradaki ko
misyonun kararı beklenmektedir. Bu 
hususta temaslarda bulunmak üzere 
bazı büyük ihracatçılar da Ankaraya 
gitmişlerdir. 

nuştır. Fransız frangı dün birkaç san
tim daha düşmüş ve bir Türk lirası mu
kabili t 6 frank 91 santimden açılmış, 
16 frank 75 santimden kapanmıştır. 

Türk borcu tahvilleri 23 lira 1 O ve 
Anadolu Demiryolları 42 lira 1 O kuruş
tan kapanmışlar, Anadolu mümessil 
senetleri üzerine muamele olmamıştır. 
Merkez Bankası tahvilleri 91 lira 50 
kuruştan muamele görmüştür. 

Türk - Çekoslovak· 
ticareti 

Çekos1ovakya- hükumeti yeni ver
diği bir kararla kJering hesabına para 
kabul etmemektedir. 

Çekoslovakyanın yeni kararı ta
cirler arasında ehemmiyetle karşılan

mıştır. Bu memleketle ticaret münase
batımız diğerlerine nisbetle azdır. Fa
kat kararın verildiği tarihe kadar kle
ring hesabına yatırılmamış paralann 
akıbetinden endişe edilmektedir. Yeni 
karar evvelki gün verildiğine göre beş 
teşrinievvele kadar Çekoslovakyaya 
gönderilen ve gene bu tarihe kadar 
bedelleri ldering hesabına yatırılmış 
olan mallara ait paralardan k.orkulma
maktaJır. Mez.kur tarihe kadar yatı
rılmamı~ olan paraların da mühim ye
kl'ın tutmıyacağ1 5Öyle.nmektedir. 
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il ELE B Sineması lsmla• ve tBhretlne Uiyık 

Sinema filmlerinin hakiki bir incisi: fllmlere yarın aktam bafhyor. 

MAR AVE • 
1 A 

Baş rollerde: Geçen sene takdirlerle ve alkışlarla karşılanan, «U11utrn• 
Beni» filminin unutulmaz yarahcısı 

8 EN J A M 1 N O G 1GL1 ve KATE O E NA G Y 
Ayrıca: PARAMOUNT dünya haberleri gazetesinin büyük muvaffakiyeti: 
1SPANY A V AKA Y11: AI~KAZAR ateşler içinde vesaire... O lkkatı Numa-

~ı•••m. rah biletlerinizi bugUnden aldırın. Telef on : 40868 41 ___ .,.. ... 
, Pek yakmda T U R K sinemasında 

LİLIAN HARVEY ve ViLL y FRİTSCH 

Kara Güller 
büyük filminde görüneceklerdir. LILIAN HARVEY, bu filmde bir 

yıldız gibi dans ediyor. ve bir trajediyen gibi oynuyor. 

# Yarından itibaren 

SAKA B YA (Eski Elhamra) Sinemasında 

JEAN KiEPURA 
nın en güzel filmi ve hakiki bir harika olan 

Bütün Clüzellerl Severim 
Filminde teganni edeceği ~rkılan d ı ·, miye gidiniz. lıAveten: a Parlste 

Girilen• Paramount Jurnal d ••. u havadisleri ve MICKEY. 
Matineler: 2 ı I .!., 4 11 t, o 112 suvare 21 de 

'l .. . . 

Şimdiye kadar bir araya getirilemiyen tanınmış musiki 
san'atkirlanndan müteıekkil geniş bir kadro ile 

(ÇAGLIYAN) 
8/10/936 Perşembe gününden itibaren 

AÇILACAKTIR 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu rece nöbe~i elan eczaneler şunlardır: 
isten bul ciheti.a.delliler: 
Aksa.rayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: 

(Abdülkadir>. Bakırköyünde: (MerkH), 
Beyazıt.ta: (Ba7Cfar>. Emlnönünde: <Hm 
nü Haydar), Fenerde: (Aril), Karagüm

rükte: (Arif), Küçükpazarda: (Hikmet 
Cemil), Samatya Kocamustafapaşada: 

(Rıdvan), Şehremininde: <Nazım), Şeh

zadebaşında: (Halll). 

Be1otlu clbeUndeldler: 

Galatada: (Hidayet), Hasköyde <Ne

sim Emeo>. Kasımpaşada: (Müeyyed), 
Merkezi nahiyede: <Galatasaray), Ştşll

de: (Maçka>. Tatsımde: <Kemal Rebul), 

<Kurtuluş). 

Üsküdar Kadıköy ft Ad.aJardakDer: 

Büyükadada: (Merkez), Heybelide: 

<Yusuf>. Kad.ıköJ Pazar yolunda: (Mer
kez), Modada: (Faik İU.ender), Üsküdar 
Ahmedtyede: CAhmedtye>. 

l hıJr.cuı Brndıqrn 

~ehir1Yyatrosu 

ımırııı111ıu 

111111...111 

''"' 

Şehir Tiyntrosu 
Tepebaşı dram kısnıı 

7/10/936 da 
saat 20 de 

MAKBET 
Fransız tiyatrosu 

gllndnz saat 14 de 
çocuk Uyntrosu 

FAT A K 
akşam saat 20,30 da DUDAKlARIN 

Halk Opereti 
Pek yakında kış 

temsillerine başlıyor 

SE 
YEK 

bQyUk operet 3 
perde 

Balıkesir A.sllye Hukuk Hakimliğinden : 
Balıkesirln Cumhuriyet mahallesinde ota .. 

ÜOİV8rsİtede dersler başladt ran Beşiktaş tenlik dede meltt.ep soknğmdl 
Üniversitede der91ere bu sabah baş- 38 No . .lı hanede mukayyet Hacı Hüseyin oğ .. 

}anılmıştır. Bu sabah Rektör Cemil iu ı.ıusı.a!a Sıtkı tarafından karısı İstanbul 
B·ı l b. t L •• l . u·· . . Beşiktaş Şenllkdede Mektep sokağında 3:4 

ı se ır nu u~ soy emış, nıvers.ıte- ,.,1 · kk ·· ı ·· de be · 1.J d.l No Jı hanede mukim Hatice aleyhine açtır. 
nın teşe u un n rı eKie e ı en ne-

boşanma davasının göruımekt.e olan muha .. 
ticelerin hulasasını yapmış ve yeni yıl temeslnde: 

için talebelere bazı tavsiyelerde bu- Miıddeinleyhanın bulunduğu yerin tıe111 
lunmuştur. 

Bu nutukla baflayan açış m asi
minden sonra talebeler faküldere ve 
sınıflarına gitmi~ler, fi'len derslere 
başlamışlardır. 

-··· .. -· ... ·--·--·---··--·····----
Bununla her~ bu paraların mik

tarı teabit edilecektir. Hükumetin bu 
hususta vereceği karar beklenmekte
dir. 

olmadığı namına çıkanlnn davetiyeye veri .. 
len meşrubattan anlaşılmış olduiundan ta .. 
lep vcçhlle ilanen yapılan ~bllgnt uzerl -
ne muayyen günde mahkemeye gelmeın!f 
Te cıyap karan nrllerek onun da yine U!JI 
yolu Ue yapıhnası lmrargir olmuştur. Ma~ 
temesi günü olan 4 İklncltqrln 936 tarlhlJl"' 
de saat 10 da mahkemede bazır bulunmadı• 
tı takdirde mahkemenin gıyabında ııatııa .. 
cağı Jüzumu ilin olunur. 

Ekmek fiatı 
Paralarını düşüren memleketlerden 

alacaklı tacirlerin dilekleri ve gene ya
bancı dövizlerin sukutundan mütevel
lit ihracat işlerindeki pürüzlü nokta -
lar halledildikten sonra mesele kalma
mış olacaktır. Yalnız badema sevkiya
tın ne şekilde yapılması mevzuu bahso
lacaktır ki, bu cihet te yakında bir ne
ticeye bağlanacaktır. 

SiNEMANIN SESLİ VE SESSİZ DEVİRLERDE YARA TTICI EN BÜYÜK KOMEDi FiLMi · 
lstanbul Belediyesinden: 
T eşrinievvelin yedinci gününden 

itibaren birinci ekmek on kuruş on pa
ra, ikinci ekmek dokuz kuru~ yirmi 
para, francala on beş kuruştur. 

Mütekait zabitleri davet 
Müstafi ve mütekaid lsUbkfım ve muha

bere yüzbaşılanndan hizmete alınacakların
dan talip olanlann Ctc!len ~'mtnonü Askcr
Uk tubesine müracaat etmeleri lanmdır. 

Güzel Yazı Dersi 

Şişli Halkevlnden: 
Güzel ynzı derslerine pazartesi günü sa

at J7 de b.-ışlanacaktır. Dcv:ım etmek istc
yffiler!n Nlşantaşı Rumeli c-:ıddcslndeki Hal

kcvimize gelerek kaydedilmeleri. 

Kambiyo borsasında 
Liretin sukutu dün kambiyo borsa -

sında ehemmiyetle karşılanmıştır. Lon
dra borsasında liret muamele görmedi
ği için dün burada da tesçil edilmemiş
tir. İtalyan parasına bugün fiyat veril
mesi muhtemeldir. 

Merkez Bankası dün sterline 620 -
623 kuruş olmak üzere yeni fiyat ver
miştir. Fakat İngiliz parası 621 kuruş
tan açılmış ve 620 kuru§tan kapan -

LOREL • HARDİ 
HiNDiSTANDA 

Baştan nihayete kadar 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Cuma akşamı 

• 
1 PEK 

2 •eet durm•d•n, dlnl•nmeden k•hkah• sinemamU!nda 
...._ Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri için numaralı biletler timdiden satılıyor ~ ........... ______________________________________ ___ 
' Büyük bir rejisör : Büyük bir film : Büyük bir ylldız : 

WillY FORST MAZURKA POLA NEGRi 



ı!ON POST,. Sayla 15 

EMLE KET HABERLERİ 

üyü ş b·r r e e ektrikr 
tramvaylar dev et yapacak 

Osmaniyede iki yılda bir 
çok işler başa ıldı 

Cebelibereket toprakları SO bin göçmen 
b nndırabilecek kadar geniştir. Burada 

portakalcdık yapılmaya da başlanıldı 

lstanbul - Ankara ve İzmi - Bandırma hattında elektrikli 
trenler, bazı şehirlerde de elektrikli tramvaylar işletilmesi 

için tetkikat yapılıyor 
İzmir, 6 (Hususi muhabirimzıden)

Teknik müşavirlerile birlikte şehrimiz
de tetkikler yapan Nafia Vekı1i Ali Çe
tinkaya, gösterılen hüsnü niyete rağ· 
men beş yıldan beri üzerinde bir müs
~t adım atılam1yan Kordon tramvay
ları işine el attı. 

1 İzmir Kordonunun Konak - Kemer 
Jıatb.iıda tramvay işletilmesi 927 yılın
Ba İzmir trrun\.,.ay şirketile yapılan mu
kavelenamede tasrih edilmiştir. Ortaya 
~tılan bazı hesaplar yüzünden bir tür
lü ku\ veden fii çıkmıyan bu iş, İz
mir ehrinin inkişafı sebeplerini or -
ladan kaldırdığı için artık kat'i bir ne-
tıceye bağlanacaktır. Yukarıda Osmaniye in ki mcibahası, şağıda yeni yapılnn mezbaha 

Sayın Vekil :viiayetin ve belediyenin Cebelibereket (Hususi) - Vaktile Cebelibereket pamuk istih aıatında bu 
bu husustaki mütalealannı tesbit et - muta~arrıflık ve vilayet halinde de ida- sene birinci · kazanmıştır. ÇUnkft 
rniştir. İzmir elektrik ve tramvay şir- lzmircte Gözte pe tramvaylan re edi!en, bu~ ~e kaza merkezi olan sulak arazide yetljtiği için bura mah-
k~in: derh~l ibu hatlan ikmal etmesi dan İzmir tramvay şebekesini bir an imin edilecektir. Bu :suretle elektrikli ;e~~b~;:eketın nüfusu umumisi yirmi sulünün clyab çok uzun ve dayanıklı 
bıldınlecekt1r. Konak - Basmahane hat- evvel tamamlamak isteyeceği ümit e- trenler ufak bir tadllle İzmirle birlik- ç kusurour. Bunun 7360 ı merkez olmaktadır. Bu sene Kılevland Ameri. 
tının tramvay .r~yları. çekildiği halde dili or. t Samsun ve Adana gibi şehirlerimiz- ~as~bad~~r. K~yp~k, Yarpuz, Tacirli kan kozası da ekilecektir. Bura pa • 
beş yıldan ben atıl bır vaziyette dur- ~er buna imkan görülemezse, Dev- de de «elektrikli tramvay• şekline çev- ~:ı~:ıuç .nabıyesı va~. Mahsuldar muğa k~za denil.ın~tedir. Pamuk m : 
maktadır. ı t Demiryolları idaresinin celektrikli rilerek işletmeye açılacaktır. ma!enleri hır memlekettir. OrmanJan, tahsfll~n b.u kozanın n v'ini bura için 

T · ketini" t il t · bb"' .. ilk 1 ak İ B üh" • •• •• • ve suları pek boldur. Or - pek munasıp bulmuşlardır Şimdi k raınvay ~ır eros eden Bel· reıu işletme teşe usu o ar z- u m ım teşebbus uzennde duru - manlannda çam kökn sakız d bel . . • . · ye a-
pkalı direktör Gonnezano da büyük bir mirde tatbik dilecektir. İngiltereye lurken İstanbul - Ankara ve İzmir - ve yemişgen ağ;çı:eş~ 1 d aı rta ar . ~ı~·e cıddi bır f:aallyet göster· 
hüsnü niyetle bu işe sarılniı§tır. Belçi· sipari dilecek rayların tramvay işle- Bandırma hatlarında da elektrikli tren kalcılık burada bir' ka~ u ~r.ed 0 

b : m7~ .iki edenber~ yeni belediye 
kalı şirketin kendi menfaati bakımın- rinde de kullanılacak evsafta olması te- işletilmesi için tetkikler yapılacaktır. başlamıştır Elli bini müt~:. e;a:: rbeısıl memleke~ gok il§ler ba rma 

D mircid belediyei JerilGeün-.Kagnana 
.. · . ız ı aş amış, elektnk, su, mezbaha, hat, 

vardır. Muhun miktarda ceviz kütüğü park '"lerini bitirrniı:ıtir B' k ihr edT -ı ---~ • ır ço men -
a.ç .~ ır. . . • fezler yaptınlm~, belediyey varidat 

Davası 
~ Bır muteahhıt kendi kesesinden Yay· getirecek mü eseler vücuda getiril _ 
l~ yolu~u ya~ştır. Buranın yay- miş, hep bu · ler iki senenin içerisinde 

Debağhaneler şehir haricine çıkarılacak, 
bir hal binası yapılıyor 

güzel İzmit (Hususi) - Meşhut cürümler lfiları dun~anın hı! bir tarafında bu - başarılmıştır. Bu hal böyle devam e -
kanununun tatbik rnevkiine girmesi ü- lunma:. Gavur dagının bulutlara ka - derse emsalsiz bir ticaret ve ziraat mer· 
zerine ağırccza reisi Nail Töre merkez d_ar yuks:len ormanları arasında şeh- kezi olan Cebelibereket im r bakımın
ve mulhakat poli memurlarına etraflı rın ç~k guzcl yaylaları vardır. İpek ko- dan da ~af edecektir. Yer fıstığı ih
bir konferans vermiştir. Konferansta zacılı~, pnmukç"uluk, h~bubat, meyva, ı catı geçen sene 15 vagon olduğu hal
vali Hamit, mülkiye müfettişi Fevzi, ~ebzeüıhracatı gunden gun~ artmakta - de bu sene daha fazla olacaktır. D ğ • 
Emniyet müdürü Şerif te bulunmuş • ır. § tane pamuk fabrikası vardır. lann eteklerinde hüd yi nabit iki mil
tur. Burada ilk cürmü meşhut vak'ası H~~ koy~e pamuk çırçırları mevcuttur. yonu mütecaviz zeytin ve me.;.va ağaç-
k~yn_ana . gelin dava ile başlamıştır. .~~~:~.~~;: .. ~?.~~.~~ ... ~?.~~~~~! .. ~.~:.?.~:: la.rı. ~ardır. ~ abanın m~p ihtiyacı 
Bırbırlerıni adarn.akıfü döven ~lin N J d kafi ı ede, koyleroe tahsild n geri ka
kaynana mahkeme huzurunda banş _ amrUD yo Ull a lan çocuklar vardır. Kasabanın her ta• 

mışlar, ve bu sayede cezadan Jnırtul • · k' k rafından memba sulan fışkırır. 
~uşla~ır. B~r kadın.~ sarkıntılık eden amyonet azaSI ~u~~ı göçmen yerleştirmeğe çok 
bır delikanlı ıse on gun hapse mahl..-Um mu ıttir. Kırk elli bin nufus besliye-
olmuştur. fki kişi öldü, 6 kişi cek ve barındıracak arazi vardır. Bu -

S d i b. h yaralandı ranın bir ismi de Osmaniyedir. avur a asr ır amam 
yapbrıhyor Mersin, - Namrun yaylası yolunda 

M:anısa :Hususi) - Demirci Manisa- teşebbüslere girişilmiş, işe başlanmış- Savur {Hususi) - içinde hamam feci bir otomobil kazası olmuştur. 
'nın merkeze en umk kazalarından bi - tır. Yeni halin ikmalile şehir bir. kat bulunmıyan kasabamızda h Ikın 'h . Namrundan şehre gelen bir kamyo
ridir. Salihli istasyonundan 11 O kilo- ~~ha güzelleşecek ve yiyeceğe dair bü- yacını kar ılıyacak asri bira h 

1 tı- net devrilmiş ve içinde bulunan 24 ki-
metre mesafede deniz sathından 950 tun maddeler burada satılacaktır. Şeil · . amam şiden 6 kişi çok ağıı· yaralanmış v iki 
metre yükseklikte ve tepeler üzerinde Kasabanın tam ortasındaki debağ - yaptırılmaktadır. n~ızde açılacak kişi ölmüştür. 
kaindiı. Demirci 1220 evli ve 61 15 nü- haneler mahalle aralarına tesadüf et • 0 !an muayene ve tedavı ~vl ti için bir Kamyonun üzerinde bulunan bir 0 • 

!uslu bir kasabadır. Bura'-'a bağlı 91 mekteclir Umumun sıhhati noktai na - hına aranmaktadır. Mardıne bir Tra • cug·a hiç bir s ı t T ç ~ · h h · ı - k ~ey o mamış ır. arsustan 
parça köyle kazanın umum1 nüfusu zarından çok zararlı görülen bu yerle- om a~ta~esı .• a_çı acagı azamız hal· )ki doktor, bir hnsta bakıcı ve jandar-
.31614 kişıdir. Merkezde 750 mevcutlu rin kaldırılması için halk alakadar ma- kını sevındırmıştır. malar vaka mahalline gitmişlerdir. 
ve t.am devreli bir ilk mektep vardır. kamlara müracaatlar yapmışlardır. 

Halı imalfitı ile meşhurdur. Harice mü- Bunların yakında şehir haricine çıka- Karamanda tuz pahalı Bakır madenı· 
him miktarda tütün, nohut, ceviz, fa - rılacağı umulmaktadır. Karaman (Hususi) _ Anadolunun 
sulya ve taze meyva ihraç edilmekte - Demirci topraklan ziraate pek muhtelif vilayetlerinde olduğu ofüi bu· sahası da faaıı·yet 
dir. elverişli değildir. Burada bol ki· t) 

rnda da tuz fiathm pek. yüksektir Hü· . . 
Demircide son seneler zarfınôa ik - raz, elma ve armut yetişir. k A t h Ik bu m "b 'h . · Dıyarıbekır (Hususi) - Bir sene· 

t1sat, maarif ve şehircilik noktasından Ve hemen hemen sadece mey - ~me ka. ~n u rdem ı tıyacım denberi faaliyeti tatil edilen Bakır rna-
büyük ilerlcyi§ göze çarpmaktadır. vacılık yapılır. Bu sene yag·murların gıderme ıçın tuzun yur un her tara· d · h d ·d f 1. b 

f . 1 l enı sa asın a yenı en aa ıycte aıı· 
Belecüye şehrin onanlmnsı hususuna fazla yağmış olması mahsule zarar ver- fmda aynı ıat a sah ması hususunda .ı l t ş· d' b k h . . T 

ı... • t . k 'ğ· h ld ıanı mış ır. ırn ı a ır cev erının bu-
1 euemm,ye vennektedir. Son zaman- miştir. Tütün rekoltesi diğer yıllara nis· hır anun neşrettı ı a e maalesef bu· 1 d v h d v 'k" . 

larda bir hal binası yaptırılmak üzere betle çok iyidir. na riayet edilmemektedir. ~~k ub~u ~.a alya l ogrku 1 ıncı ve bü • . 

- Dünyada şu gazete
cilerin ne garip mukad • 
deratı var, Hasan Beyl 

Pazar Ola H san e. Dlvor Ki: 

... Danzigde üç gazete
ci tevkif eclilmi§.. 

. . • İspanyada da bir 
, gazeteciyi kurşuna diz -
, mi~ler.. Neden acaba, 
, Hasan Beyt 

Hasan Bey - Doğru 
söyliyenl dokuz köyden 
kovarlar diye bir söz 

temsili vardır. Bilmivor 
musun? 

yu ır tune açı ma tadır. asansörler 
yaptırılmıştır. Yakında elektrik tesisa-
tı da ikmal edilecektir. 

Ham madeni işleyecek olan fahri · 
kanın da inşaatı ikmul edilmiştir. Ya
kında makine aksamı da yerleştirile -
cektir. 

Madenin eritilmesi için icabeden 
çakmak taşı da Osmanıyeden getirtil -
mektcdir. 

Bursada dilencilerle mücadele 
Bursa (Hususi) - Son günlerde so

kaklarda bolca görünen dilenciler top
latılmağa başlanmıştır. Bu dilencilerin 
bir kısmı geldikleri yerlere gönderil -
mcktc, bir kısmı da yo~ul evine alın
maktadır. 

Güzel hatırım 
Kendime şunları alacaktım: 
Bir şapka, bir çift iskarpin, üç 

gömlek, iki boyunbağı, bir kostüm, 
bir palto. 

Şapkacı, şapkaya on iki lira iste
di ve sonra güzel hatırım için sekiz 
liraya bıraktı. 

Ayakkabıcı, bir çift iskarpine do • 
kuz lira diyordu, ama güzel hatırım 
için beş liraya verdi. 

Gömlekçi, gömleğin tanesine yedi 
lira istemişti. Güzel hatırım bu se • 
fer de yardım etti... Tanesini Uç lira
dan aldım. 
Boyunbağının teki bir lira idi. Fa

kat güzel hatırım için çifti bir lira 
oldu. 

Kostüm seksen liraya yapılacak -
ken, güzel hatırım işe karışınca kırlt 
liraya yapıldı. 

Paltoyu yetmi.ş liradan aşağı ver
mem. demişti. Ama güzel hatırım 
yetmiş liranın otuz beşini uçurdu ... 
Otuz beş liraya mutabık kaldık. 

Hesap ettim: Şu birkaç parça eş
J ayı alırken güzel hatırım sayesinde 
tastamam doksan altı lira kazanmış
tım. 

Onların tabirile agüzel hatırım• 
benim tabirimle de «pazarlıktaki mü 
maresem• olmasaydı doksan altı lira 
yok yere benim cebimdf'n çıkacak, 
başkalarının ceplerine girecekti. 

İMSET 



Nasıl eğleniyoruz : 2 - Kıskanclık yüzünden 
en sevdiğim 

arkadaşımı öldürdüm 
Yarı alafranga yarı 
alaturka diiğiinler ·-----------------------------~-=-------·---Karım tenis hocasile bana hiyanet ediyordu. Alda-

tılmış olmak beni mahvediyor, bu fikir bir burgu 

1 
gibi yüreğimi deliyordu .. karanmı verdim. Arkada• 

şımı öldürdüm, karakola gittim teslim oldum 
Kurtuluşta bir toplantı 

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

Dansta eksantrik figürlerin haddi hesabı yok, Rumba ve karyoka gibi nevzuhur 
dansların numaralarını da tangoya kanşhrıyorlar, ortalığı Jon Kravfortlar, 

. İngilizler soğukkanlı adamlardır. 
Her şeyleri ölçülü, hesaplıdır. Bir Fran
sızın, İspanyolun hareretlendiği bir 
vak'a karşısında onlar yalnız omuzla-

Greta Garbolar, Simon Simonlar, Klark Gabller doldurmuş f 
f 

- Şöyle buyurun ! rını silkmekle iktifa ederler. Dünyanın 
- Hayır, şöyle buyursunlar. O ta • en korkunç hadisesi, en muazzam nü-

raf zaten kalabalık. mayişi, ne bileyim, insan oğlunun asa.-
Bir elimizde pardösülerimiz, bir eli- bında derin ihtizazlar vücude getiren 

mizde şapkalar, hakkımızda karar ve- her hangi bir sebep İngiliz için, bir du-
recek bir alay yabancının karşısında dak büküntüsüdür. Böyle olmakla bera 
duruyoruz. ber, İngilterede de beş parmağ~ bir ol-

İçtimai hayatımızın «düğün» denilen matlığı, hazan, hatta ekseriya lngilizle-
vakıasında, amma sade bu arada, mey· rin de soğukkanlılıklarını muhafaza ede 
dana çıkan bir «erkek ve kız tarafı~ var medikleri, bir hiç yüzünden, adam bile 
dır. İ~t€ onlarla karşı karşıyayız. Gelin öldürdüklerini bir lngilizce gazeteden 
ve güvey kim bilir nerelerde, kimleri aldığımız ve aşağıda anlatacağımız şu 
darıltmamakla uğraşıyorlar. facia ile anlaşılır : 

Nihayet kapının önündeki kararsız ~ Viler ailesi gayet mes'ut bir yuva -
lık kulaklarına kadar varmış olacak ki dır. Vilerlerin geliri yerinde, dört beş 
koşuştular. Kadınlarımızı beyaz elbi • "' odalı dayalı döşeli bir evleri, radyoları, 
sesinin uzun eteğini toplamış, telli pul- otomobilleri vardır. Bu ailenin bir de, 
Iu gelin, erkeklerimizi sinek kaydı tı- tenis muallimlerinden bir aile dostu 
raşlı genç güvey yakaladı. vardır. Bu aile dostu, işsiz bir adam • 

Boydan boya masalarla dolu olan sa- ı umi barda danseder gibi oynuyorlar. Eski ramazanlar ve kulaktan kulağa an- mış .. Çünkü tanrının yirmi dört saa • 
lona bitişik bir odaya oturduk. Eğzantrik figürlerin haddi hesabı yok, latılan cdevri sabık» hovardalıkları. tini, güzel Madam Vilerin yanında ge -

Bu düğün yarı alaturka, yarı alafran- rumba ve karyoka gibi nevzuhur dans· Gençler ar~ık ~irbirin.~en.~oşlandıkl.a çirmekte imiş. Tabiatile otomobil sür-
ga olacak. !arın numaralarını da tangoya karış - rını saklamaga luzum gormuyorlar, mı: mesini de bildiği için bundan dolayı 
Yaşı kırktan yukarı olan akrabalar tırıp marifet gösterenler hemen hemen ni~~i planlarla iskemlelerin yerlerı da, Bay işinde, akıl karartan, göz nu~u Karı ve koca 

incesaz istemişler. Gençler de cazbant- ekseriyetteler. • degışıyor, daha tenha odalara, loş bal· döktüren hesaplarla uğraşırken tenıs _ Defol, ne istiyorsan söyle. İşiJ1l 
sız olmaz demiş. Gelin hanım, parlak kağıtlı bir sine- k~na kolkola girip ar~~ .~rkay~ ç~an hocası, bayanile birlikte otomobile at· var. 

Eski huvardalardan bir amca daha ma mecmuasından kesilmiş resimler çı.~ler fazlalaştı. Bu küçük gezıntiden lıyor, şu dağ senin, bu tepe benimdi - _Yahu beni kapıdan böyle mi kar· 
ileri giderek iki tane de şişman çengi gibi. donen bayanlar salona muhakkak du - yerek geziyorlar. Ve geç vakitlere ka- şılıyorsun .. İzin ver de içeriye gireyitl\ 
uydurmuş. Çengiler kenarda sıralarını Bakışı Juan Kravfortu andırıyorsa, dak boyalarını tazelemiş dönüyorlar: dar şurada burada kalıyorlar. O kadar ve konuşalım.. 
beklerken kafayı adamakıllı kirişliyor- duruşu Greta Garboyu hatırlatıyor Kafalar kıvamını buluyor. Zayıf bır ki ekser akşamlar Bay Viler eve gelin- Yavrum sen galiba fazla içtin bu al\'.1 

lar. Şimdi bu yan bakış tıpkı Simon Siınon, delikanlı bitmez tükenmez bir kasap o- c: karısının güleryüzile karşılaşacağı şam .. Böyle ayazda konuşmak olJl'l<lı. 
Şimdilik sıra incesazda. Fasıllar, fa· şu hafif tebessüm Maden Ditrich. yununa girişti. Heveslenip arkadaş ol- y~rde evde pineklemekten bıkmış u- Haydi içeri girelim ... 

sılları, peşrevler, peşrevleri ta.kip edi- Dedim ya, parlak kağıtlı bir sinema mağa kalkanlar, birer birer yerlerine şağın 'asık suratına ve: «Madam, tenis Ve içeriye giriyorlar. Viler önde, oe• 
yor. Curcunalarla halk türkülerini, pi- mecmuasından koparılmış ayni kıya - döndükleri halde o, birteviye sıçra • hocasile beraber çıktılar .. 11 nakaratına rik arkada, merdivenleri acele acele çf' 
yasanın moda şarkıları kovalıyor. fetteki yıldız fotoğrafları gibi bir ge- makta. . . . .. maruz kalıyor. . kıyarlar. Kütüphane odasında karşı * lin. c~.zbant. çoktan~ikıncı pl~da kaldı. Bir.. iki .. üç .. Bu . işin böyle devam karşıya duruyorlar. 

Eski düğünlerde kahve şerbet içilir, Damat ta aşağı kalmıyor, gözlerini Guzel hır kızcagız, sendelıyerek zey- edemjyeceğini anlıyor. Uyku uyuya - _ Söyle bakalım, derdin nedir? 
pilav zerde yenir, cişretle mellıf> olan- daldırışile Fredrik Marşa, saçlarını el bek oynuyor. mıyor Aldığı uyku ilaçları sinirlerini _ Yahu, ben sana ne yaptım. seıı 
larsa bir kenarda çakıştırırmış. ayasile arkaya atışı Roland Kolnıana, Bir küç~~ oğlan kazaskayı ra~etli bozuy~r ve delice bir fikri sabit burgu kendi kendine bir darılıp bir barı~ıyor• 
Şimdi kahve ile şerbetin yerini likör- kapılardan göğsünü şişirip yan yan gir- Şeyh Şamıl~ haptedecek kadar mukem- gibi kendisini yemeğe başlıyor: sun. Bu bize yakışmaz. . ı 

le fondan almış, pilav zerde küçük me- mesi de Klark Kaybl'a benziyor. mel becerdi. . v .. . . _ cKarun beni, en iyi arkadaşımla _ Onu bunu bilmem. Defol gıt. SeJl 
ze porsiyonlarına tahavvül etmiş. Giz- Kulagımv a sık sık çaltak hitaplar: Son ra hep bır agl2dan, - zuppesı, ih- bı·r dakika bile burada görmek istemi · 

. b v . ..l.1 . aldatıyor ... > 
li çakıştırmak ta büsbütün ortaya çı • - Maşeri. tıyarı - agııu.ı ar. b d.. .. · · kuvvet yorum. Seni namus düşmanı seni. .. 

- Mac::er. - Çı'fteteııı· ı'sterız· , çiftetelli. Vaziyetler, u u.şuncesını :-kıp, kadınlı erkekli becerilir olmuş. -ı k d k Gözleri parıl parıl yanan, yuvaları11· 
Bu sade yüksek sosyetelerle onların Marn· Klarnet keyifli keyifli ötüyor, keman lendiriyor. Karısının ar a aş;na ~rşı dan fırlamış olan Viler yırtıcı bir paı-S 

- ı. ı ·· .. t uıı lb' ı · olan muameleleri, ona karşı adeta aşı- _ 
·peykleri olan semtlerde değil, Aksa • - Erenler, baygın. çun?uş mes • P . u e ~se erı k .. 

1 
. andan gülüsleri içten gibi arkadaşının üzerine saldırıyor• 

rayda, Mevlanakapıda da böyledir. - Ahbabım. pırıl pırıl şışman hatun çıftetellı oy • a
1
ne ksozh~rı, tc dişleri ve' nfuayet en Bundan kurtulan tenis hocası bir ha~; 

F ki . .. tak . ge ere ızme e , .. d 1 ş·-0' * - a rı pur sır. nuyor. k b' ah t 1 ğ'le üzülüşleri Vi- le ile bu tecavuz en sıyrı ıyor. ı ... 
Cazbant başladı. Dansı gelin ile gü- ı - Hu hemşire. " Yanımdaki ressam arkadaş, en aca :.. uf

1 
~ .

1
1rd r aıksız ı ı yelı'yor ' altalta üstüste yerde dcbele. niyorla1" 

ifl" · b' · · d k ·ne erı çı e en ç armıya .. • ... ~ vey açarmış. Açtılar. Meydan biraz dar Kafalar tütsülendikçe etiket as e- yip pozısyonu ır an ıçın e arnesı . . M" . Solumalar, hırıltılar ve arada sırav 
amma işin üstadı çok. Üstadı kelimesi diyor. Söz komplimandan son filimle - tesbit ettikten sonra, bana: . . . Artık kararını vermışt~:. .. un~ anlaşılmıyan sözler, odayı kaplıyor. 
Ekzantrik figürlerin haddi hesabı yok lre poker ve briç partilerine dönüyor. - Dikkat ediyor musun, diyor, çü- bır fırsat kollıyacak ve 0 utün ~~c Arkadasına nisbeten daha güçlü kU\ .. 

demeli. ' İhtiyarlarda tavlayı, meşhur ahçı • tetelli ihtiyarlara eski zev~i ve:emiyor l~'. genç~, ~~ntı, bollu~v. çag arın~ vetli olan· Viler, onu tekmeliyor, tır · 
Bir hususi toplantıda değil, bir u . ların maharetlerini, banandırıy~lar. artık. O zaman erkek mecl~sler~~: ka- bırl~te .%eçırdi~, pek sevdıgı arkada malıyor, tırmalıyor. Artık son dakik~· 
=============================~ dınbul~a~~~~n~ g~llHe~nı~~rec~~ 1 D ~~bk~~~~blmı~~ 

CÖNÜL' İSLERİ 
" Bu, evlenmenin 
Dayandığı temel 
Çüriilı olacah!,, 
Unkapanında oturan bir genç kız, 

ağlebiihtimal müstear ismile Bayan 
Aliye bu yıl Silivrideki akrabalarını 
ziyarete gitmiş, orada bulunduğu sı-

·rada gözleri köylü hır gence takıl -
mış, ilk zamanlarda bu takılışa ken
di de gülmüş: 

- Aramızda çok fark var, dıye 
düşünmüş, fakat sonraları bu genç 
onun kalbinde öyle bir yer yapmış 
ki İstanbula döndükten sonra deli • 
kanlıya bir mektub yazr.ıış, ondan: 

- İstanbula gelirim. ev!enıriz, 
şeklinde bir cevab almış, hadiseyi 
bilvasıta annesine anlatmı:?, annesi 
de Silivrideki akrabalarına bir mek
tub yazarak gencin içtim<'İ vaziye -
tini sormuş. Mesele burada biraz ça
tallaşıyor: Meğer Silivrideki akra -
baların kızı da bu delikanlı ile ev -
Jenmek arzusunda değil mi imiş? 
Neticede bu iş de anlaşılmış ve anne
si Aliyeyi bir kenara çckcl·ek: 

- Kızım vazgeç, akrabalarımızla 
bozuşacağız, demiş. 

Şimdi Aliye benden nasihat soru., 

yor. Her şeyden evvel şunu söyliye-
yir.ı: 

- Köylü delikanlı, şehirli kız yok
tur. Seviye meselesi vardır. Silivri
de değil, Erzurumun en küçük bir 
köyünde doğmuş olsa bile her han • 
gi bir erkeğin bir İstanbullu kızla 
evlenmesinde hiç mahzur görmem. 
Yalnız aralarında seviye, tah..,il, his, 
varlık müsavatı olmak şartile. E -
ğer bu meselede bunlar varsa akra -
hadan bir kızın varılacağı düşi.ince
si evlenmeye mani olamaz. Eğer 

bunlar yoksa mesele tetkike müte -
hammil değildir. Mektubda tafsilat ' 
mevcut değil. Fakat bana öyle geli-
yor ki mesele şimdiki halde sırf mad- ı 
di ~ahasında mütekabil bir isteklen 
ıbarettir Bu takdirde de kurulacak 
yuva çuri.ik bir temel üzerınde J!a- ! 
cak deme~tir. 

• • * 
Hasköyde Nazmi Dertliye: 
Adı N. ile başlıyan genç kız. 'ln-

1:'.ttığınıza bakılırsa Pvlenme c;;ağına 
gırmemişlir, tahsili de yoktuı~ !~en
cerenin perde aralığından başlıyan 
göz tımışmasının sizde aşk doğurdu-

1 ğuna neden_ p.ü kmediyorsun uz'? 
TEYZE 

sultanlık edermiş, fakat şimdi... Bir gece ... Zifiri karanlık... Gökte ;~~rd:r beyaz bir şey görüyor. Cal'I 
Elile sırtı yarı beline kadar dekolte ancak parıldıyan. y~dızlar var. Her ye- havlile saldırıyor. Bu Vilerin pijama ' 

kadınları göSteriyor. . . ri derin bir sessızlık kapl~mış:. sının arbedede kopmuş olan koludıır• 
_ Pekala, ya delıkanlılarm halıne Bir ayak takırtısı .. Se~ıl~mıyen k~- Yakalıyor ve ani bir hareketle bunu e1' 

ne dersin ? . . . . . . A • yu bi~. ~~yal hızlı hızlı yuı:uyerek bır sevgili arkadaşının boynuna doluyor··· 
_ Basit. Bunlar çıftet~lhyı mıllı b~r evin onunde duruyor, hafıfçe kapıyı Sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor .. Ne bir ses: rı: 

oyun zannediyorlar. OrıJınal olsun dı- çalıyor. bir nefes .. Viler havası boşalan bir b<J 
ye istiyor~ar. ~u (da~s oryan~~l.). fa!an Kapı açılı~Ol'. Ufak bir şamdan.ın ür- lon gibi sönmüştür .... Facia bitmisHr: 
yok mu? işte oyle ~ı:. de tabu. ışın ı~ • perttiği sarımtırak .ı.şıklar~a tenıs ho- Arkadaş katili olan Viler, ne yaptı 
tihfaf tarafı var So~um meclis harı ~ casınm yüzü gö.rül~u. Tenıs hoc~~ı, se- ğını bilmiyerek gözlerini açıyor, P~ 
ci bu saçları enselerıne top top olmuş, bepsiz ye~e darılttıgı o çok sevgılı ar - bulduysa alıyor, orayı, burayı karı~tı 
briyantinleri. şakaklar~n?an akan_ de - kadaşının gönlünü . almıya . gelmiştir. rıyor, sonra giyinip elini, yUzünü ~ılt1: 
likanlılar asrı de, n:azı.y~ yadetmege te- Yüzünde pişman ol1!1uş, aynı zamanda yor .. Sanki mühim bir vazifeye gıder. 
nezzül etmek sure~ıle ıçınde bulunduk- acıya_n bir insanın edası vard.~r· :. _ miş gibi en yakın polis karakoluna k0 

lan şu cemiyete lutfen şeref verıyor • Vilerin bir elinde şamdan, obur:ı~~ şuyor, bütün bu faciaları anlatıyor· 
lar. kavuçuktan bir matrak vardır. PıJa · Köyde mışıl, mışıl uyuyan madanııtl 

Ressam arkadaşın teşhisi müthiş malarını giymiştir.. yüzüğünü de komisere uzatarak: 
realist. Birbirlerine göz kırpıp el çırp- _ Niye geldın'? _Beni tevkif ediniz komiser, zira_.e~ 
maları düşüncelerinin tıpatıp böyle ol- _ Kardeşim Sam... Ne oluyorsun? sevgili arkadaşımı kıskançlık yi.izLıı1 
duğunu gösteriyor. Neden bu kadar sinirlısin'?.. den öldürdüm diyor. * ~=~===========================================~ 

Elinde yarım bir kadeh, papyon gıra
vatının bir kulağı iyiden· iyiye sark -
mış bir delikanlı, sola sağa, öne al' -
kaya yalpalıyarak söyleniyor. 

- Mon'şer, ne gürültü, ne kalabalık. 
Paroldonör yarım saattenberi nişan -
lımı kaybettim. Arıyorum, arıyorum 
bulamıyorum. 

O, gülüyor, biz gülüyoruz. 

* Genç bir kadın ayağa kalktı. Süzgün 
ğöıilerini etrafında pervane gib~ dola -
şan · delikanlılardan birisinin gözlerine 
dikerek: 

- Benimle dondurma yemeğe kim 

gelir? dedi. maazallah, mahvolul'. 
Az daha parmağımı kaldırarak: * 
_ Ben bayanım! diyecektim. Fakat Pardösülerimizin ynkalarını kıld1r • 

göz göze durduğu genç benden daha mış, dönüyoruz. • 
atik davrandı. Kol kola çıktılar. Bayağı soğuk havada dondurma ~e
Arkadaşım kıskançlığımı görünce te- meğe giden çifte bir ara sokağın k~ 

selli etti: şesinde rastladık. Biribirlerine iyıce 
_ Aptallaşma, o söz berabet· giden sokulmuşlardı. Öyle hararetli konuşıı 

adam için söylenmişti. Bak, senden ni- yo~lardı ki bizi bile farketmeclilcr. e-
ce n)·ce bin kere açıkgöz, bu işin ehli O zaman anladım: Dondurma yeı'l'l 

· ı h' b' l'kf151 
olan baylar kalktılar mı? Hatta şu kar- nin burada mevsım e ıç ır an 
şıda dazlak kafası parıl parıl p~rlıyan yoktur. Bu da her şey gibi muayye~ 
kocsı bile kımıldanamaz. Hele bır kı • sosyal münasebetlerin zaruri bir ne 

ticesinden başka birney değil. mıldasm... • . 
Kaba adam, geri adam diye adı çıkar Kemal Tahll' 
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r 
GÖZ 

.. -, 
GOZE 

Tayyare ile hava 
tabakasının 

üstüne yükselen adam 

- Affedersiniı: bay, deliksiz bir 
tPeçete vereyim. 

- Teşekkür ederim, bu daha 
iyi.. Hiç olmazsa deliklerde kir 
yok! 

Olmaz mı 
Piyanist piyan 

çalıyordu. Ev sahi 
bi misafirlerden bı 
rıne piyanistten bal 
ietti : 

- Çok kuvvetli 
bir san'atkardır. 

- Mademki çok 
kuvvetlidir. Piyano
yu alıp götürse de 
orada çalsa olmaz 
mı ? .. 

Tersine 
Uşak kapıdan gö

zetledi : 

Hatırla hele hele, 
Biz göz göze göz göze .. 
Bakışmıştık seninle, 
Biz göz göze göz göze .. 

Yaşadık tatlı bir an; 
Sevişmiştik o zaman, 
ili~ bir şey konuşmadan, 
Biz göz göze göz göze .. 

Bu aşka katıveı-sck .• 
Seviştik sanıvcrsck, 

Tutuşup ynnıvcrsck, 
Biz göz göze göz göze .• 

** 

• 
- Ne güzelsiniz bayan 
- Ben de :ı;ize ayni şeyi ıöyllye • 

cektim. 
- Demek siz de benim ı:ibi yalan· 

cısmız. 

Bilmem 
Paltolarını giy 

mişlerdı; konuşa -
rak yürüyorlardı: 

- Bu sabah souk 
değil mı? 

- Bilmiyorum. 
- Nasıl bilmez -

sin ? 
- Basbayağı bil

mem, termo metre
ye bakmadım ki ! 

* Boşayacak 

rekorunu kıran Dünya yükseklik 
tayyareci ihtisaslarını anlatıyor 

Başımı göğe kaldırdım, adeta zifiri karanlığı andı
ran koyu bir mavilik içinde idim. Camlar buz tut
muş, etrafı göremez olmuştum. nefesim daralmıştı 

~ 

- Gene, dedi, bi- ._ ____________________ !!!!!!!!I!!! _____ _. 

zim bay benim cıga
ra paketimi ortada 
buldu. İçinden ci -

- Artık lokanta
larda yemek yemek
ten bıktım, bu işe 
bir nihayet verece • 
ğim. 

Hava tabakasının OstUne çıkan tayyare ve tayyareclnfn giydiği elbise 

İngiliz tayyarecilerinden biri, mesle- karısına tahammül edemez, bayılır • 
Evlenecek mi-•ğine olan aşkı ve pekgözlülüğü sayesin- dım. 

- Benimle evlenmek için bütiin servetini mahvetti. sin? .de dünya irtifa rekorunu kırmış ve 49 . Yüksekliği işaret eden saatim 51,000 
Hayır karımı bin 967 kadem yüksekliğe çıkarak şim- )<ademi gösterince, bundan fazla yük -- E sonra. 

gara aşınyor. - Tabii ben de servetini mahvetmiş bir in anla e~·lenemezdinı. boşayacağım ! diye kadar tayyarecilik tarihinin kay-,1selemiyeceğimi anladım. Yavaş yavaş 
detmediği bir cesaret, tahammül ve ağaşıya kaymaya başladım. 5000 kn -
;meslek aşkı harikası vücude getirmiş- $lem inmiştim ki, başlığımın önündeki 
tir. sclliloyit pencerenin buğulandığını 

- Ben senden başka hiç kimseyi 
sevmemiştim. 

- İnanmam. 
- Tuhaf şey, şimdiye kadar bu sö-

zü kime söyledimse inanmıştı. 
.,. • - • ı ı • r....., 

1 Güzel Fıkralar 1 

ADET 
Genç erkek, genç kızın gözlerinin içi

ne baktı: 
- Haydi söyle bana, seni seviyorum, 

de. 
- Olmaz, diyemem. 
- Yoksa sevmiyor musun? 
- Birşey diyemem. 

-????? 
- Romanlarda okudum: En evvel er 

keğin kıza, ~eni seviyorum, dcmesı a
dettir. 

* Aciz 
Meşhur müzisyen radyoda bir ıs -

tasyon arıyor, fakat aradığı istasyonu 
bir türlü bulamıyordu. Onu bu halde 
görenlerden biri güldü : 

- İyi bir mlizisyen diye adı çıkmış 
ama, radyoda istasyon bulmaktan bile 
iciz ! 

- Bu ne fena çorba. 
- Yanabyorsun, yemek kitabı bu 

~orba için •n iyi çorbadır diyor. 

L'OOATCLMIZA B 

Kulağa dair 
Kulak - Bir söylenildiği zaman iki 

i:-jitmeye mahsus uzuvdur. 
Kulak zarı - Kulak içinde tavla oy

nıyanlann kullandıkları zardır. 
Karakulak - İsmi olup cismi olmı -

yan bir sudur. 
Kulağı kirişte - Lep demeden leh· 

lebiyi anlıyanın hali. 
Kulağına kar suyu kaçmış - Dut 

yemiş blilbülün aynıdır . 
Kulağı delik - İnsanın aklından ge

çeni duyan, söylenilmiyen sözü söyle -
nilmiş farzeden. 

Kulaktan kulağa - Dedikoduların 
neşri için kullanılan radyo istasyonları. 
Kulağa söylemek - Herkesin inan

mıyacağı yalanı inanacak olana gızlice 
söylemek. 

Kulak boyası - Dudak boyası, ya -
nak boyası gibi tuvalet le\·azımından 
maduttur. Hcni1z taammüm etmemişse 
de pek yakında taammüm edeceği sa -
nılmaktadır. 

- Buraya gelmeden evvel kim bi
lir hangi budala adamlann yanında 
çalışnuştınız. 

- Fakat bay, onlar da tıpkı sizin 
gibi idiler. 

Hoş Sözler 
TEBCIB 

Tayyareci Swain, ihtisaslarını şöyle gördüm. Derken, etrafımdaki tarassut 
ımlatmıştır: ,penceresi de buz tuttu. 

Bir sürü geniş daireler çizerek ha - Denize diişen yılana sarılır 
va tabakasının üstüne çıktım. 40,000 . . . . . 
'1, d ...J·kt b k. Artık hıç bır şeyı, hıç bır yerı goı c· ..,.n eme varu.ı an sonra, cenu u şar ı- . • . 

d ~ t ··h tt' t• 45000 .mez olmuştum. Ne aletlerı ne de kara. 
Ye ogru evcccu e ım ve a . d F ' 

1 vı seçemıyor um en h ld · · ld" kademe ulaşıncaya kadar uçtum. ste "' . . · a a e uzu um. 
. . • 7ıra puslaq bıle okuyamıyordum ı:ıan 

bu sıralarda Bnghton'un garbınde ve )L'. • • J • ~. • " 

·ı ~ f . d b 1 d ş; ,gı ıstıkamette ılerledıgımden emın de-
on mı mcsa esın e u unuyor um. .- ··ıd· D · d- 1 

ld d·ı b. .. • d t·v· . gı ım. enıze uşen yı ana sarılır. Ben ma en mute ı ır ruzgarın a es ıgmı .. . 
b

' ld' ~ . d k" . . aı· b" ,de oy le olmuştum. Aletlcrı, karayı gö-
ı ıgım en. ma ınemı şım ı gaı ıye . b d . . d . .. remeyınce, en e guneşın ost zı a5m-

çevırerek, gene yukselmeye devam et- d . t"f d d ek k . an ıs ı a e e er ma ınemı onun ı -
tımB. k b"l ld ~ k dn .. k el e e şıklarına doğru çevirdım Bu suretle en a ı o ugu a r yu s m y Ş • . . 
k 

· t " ,.6 000 k d m , arka dogru uçtugumu sıgortnlnn '? al-
amı· vermış ım. "' , a e e çı - d 

• b k S k" h um. kınca aşagıya a tım. an ı er yer pı- · • 
nl pırıl yanıyor, gözlerim kamaşıyor - • . B~guluy,?ruın sandım 
du Evvelce de birçok uçuşlar yapmış . Vıra aşagı~·a duşere~ başıboş uçmaya 

Genç erkeğe sordum : olduğumdan bu parıltıya mani olmak ,başladı.m .. Bırden .bo~uı.~!.?r~~ san -
_ Hanı sen nişanlandı'"-•dın ? . makinenin üst ve mühim kısmını ,dnn. Gıtgıdc halden duştugumu, mccal-

J ıçm. . 1 r v. • 1 k . . . 
- Nişanımız bozuldu. sıyaha boyatmıştım. :;ı~:ş. ıgı~ı · an ~~or,dve o sıJenımın a -
- Ne ? Başımı göğe kaldırdım. Adeta zifiri za ıgını usse ıyor um 

1 karanlığı andıran kopkoyu bir mailik Emniyet süpapını açmak ıslcdım, ış· 
_ Başkasile nişan anacağım da d r b ı -·•· içinde idim. Bunun sebebi de gayet ba· )eme i. Bu se er, aş ıgımı, kendi hen-
- Kıminle.. sittir Çünkü 0 mm takada ışıkları geri ,dine başımdan sıyıraı .ık elbisemm ü-
- Eski nişanlımın annesile 1 fışkırtacak. toz ve nem zerreleri yok - zerinde bulunan ipi bulınak ıstcdim. 
- ? ? ? ? ? ? tur Ve 35,000 kadcmden sonra da bu· Buna da muvaffak olamndım Zira üs-
- Kızına nisbetle anasının serveti luta tesadüf edilmez. Tekrar aşağıya ,tümde paraşüt takıml;ırı dn ~aıılı · ıdi. 

Kulak arkası - Kağıt sepeti mana - daha fazla imiş. baktım İngiliz sahilmı boydan boya ,Artık iyiden iyiye hnlsızle~nuştım. Çı-
sına gelir. Yapılmıyan işlerin atıldığı * gi.irüyordum Londra tıpkı küçük yap· ,kar yol .;u idi. İcabında kullanmak ü -
yer. r AB il I NA v AB M 1 Cl ma bir oyuncağı andırıyor. Taymis ve ,zere yanıma aldığım bıçağı buhıp, baş-

Kulağına ki.ipe - Bir kulaktan girip ~ diğer nehirler de ipince şeritlere benzi- lığımın sellılot penc resını keseccktin~. 
öbür kulaktan çıkacak sözlerin beş on Bayan hizmetçinın alıp getirdi 'Yı ba· yordu. Bunu yapıncaya kadar anamdan eı;ndı-
dakika bir zaman iki kulak arasında lığı gördu. g Daha yiikscklcrdc ğim süt burnumdan geldı. Nihayet güç 
kalmasını temin etmek için söylenilen b 

1 
k b 46000 kademden sonra tekrar yük _ behl, bıçağı sapl~dım ve pencereyi pnr-

söz. - Bu nasıl a ı ' unun kokmuş ol- selmeğe devam ettim. Bütün aklımı, çaladım. Temiz hava alabıldım. Aı tık 
Kulak doktoru - Kulak sayesinde duğunun farkına varmadın mı? fikrimi önümdckı {ıletlcre vermiş, on- aşağıya inıyordum. Esasen benzinim 

apartıman yapan insan. - Nasıl, hJÇ farkına varmaz olur mu- lnrd::ın gözlcrımı ayırmıyor ve azami de kalmamıştı. Nihnyct guç bel:ı m.ış 
Nimet Mustafa yum, hattfı balıkçıya Kendim icın ol· yüksckliğı h~mııı etnu ı... üzere makıne- sahasına inqbilclim Muvnffnkıyclı µeK 

·-· · · ··· · ~ .:....:.~ ~.:.C:, ~~ı~u ~~.nya~~~azdu:O, dedım. me lazım ol,ın sür'au vcı ıneğe çalışı - pahalı kazandığımı ıtırnf etmelıyım. 

L E L E 
~ · · ~ yordum Bu ,.,ıbı yük.-.cklıklerde kon -

E ~rol :ıletlcn ptck o kadar hassas degıl- 1~;11ızi/'al işleri 

Tutu~alını bana gel, 
Biz elcle elcle .. 
Gezelim haydi giizcl, 
Biz elele elele .. 

Snvulsun herkes, varda, 
Gcıclinı bu civarda; 
Caddede sokaldarda; 
Biz elele elele . 

Görenleı· kısknnsınlaı-, 

Bizi aşık sansınlar: 
bu a~ka inansınlar, 
Biz elele elele .. 

*·* 
- Sc ini na ıl buldun'! 
- Çok lt-sirli .. Söylemiyc baslar 

başlınaz hemen uyuyuverdiın! 

dır Ve 111:St n çıkl)Orlllll z.:ınnılc, aş<1ğıla 1~a11zi11ı edilelieh 
ra da ınebılır Onun ıçin. go lerımı. ha-
va ür'alını go teren al te, OkSıJCll il US 

luğuna. pusla..:a. saat m .d ktım. A' nı 
zam.ında gal depomun mıkd,uılc gıydı 
ğım clbı:-;enın ha\·.ı tal\ kını gostcren 
ibıesıne butun dıkkatımı vermıştım 

Bu anda elbısemın bcnı ~ır paı ça ra · 
h bız ettığını hıssettım. Elb • .-.enın ıçın
dckı tazyıktcn dola) ı •llcrımi ve a\·nk
larımı oynatm.ıkta zoı ltık çekıyorduın. 
Sağ kolumda 1 ,ıiıf hafıt kramp arazı 
başlamı~tı am. , n •fc alm.ıkta heııüz 

zorluk çckmıyordum. Suı •h l muhc1k • 
kak ki, hususi surette vapılmış bır el
):n:scm olmasaydı 40 000 kademden vu -

Beledı) e çöplerı toplamak içııı IJ) 
te rinıevvelden itibaren tatbık etmek 
i.izere yeni bir usul bulmuı:-tur. öpl~r 
bazı semtlerde evlerden her giin mun
tazaman toplanamadığı için bulunan 
bu u ule göre her e'\ide bir çöp andı
ğı bulunacrık ve ç(Jpçüler ıki giinde 
bir bu Sdndığı arabalarına bo , ltata'k
lardır. Ayrıca temizlik işlnınd<> ür'at 
ve temizliği temin ıçın t. nzıf.ıt vergi

si de az bulunmu tur. Vergi nı betle
rinin tanzimi için bir kanun proJesı 

hazırlanmnsı da me' 7uub< hstır. 



8 Sa,.fa· SOft POSTA ~7J 
Sancakta T aşnaklar 

faaliyete başladı 

) Peşle 
Matem içinde 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Gömböşün ölümü haberini gazeteler 

fevkalade nüshalar çıkararak halka 
bildirmişlerdir. Radyo jstasyonları der
hal neşriyatlarmı tatil etmişler, bütün 
tiyatro ve sinemalar da kapanmı.~lar -
dır. Resmi dairelerle birçok ev1er de 
bayrak yarıya çekilmiştir. 

İstanbullular KurtuluS 
Bayramlarını Kutluladılat 

!Baştarafı 1 inci .sayfada) ,- ıo dur. 3G70 şi Alevi, 1300 zü Er- Gece Perapalasta verilen ziyafette 
hisleri 

Bunun için de bütün civardan ma'h- meni, 200 zü Rum, 19,340 ı Türktür. 
kemeye kafile kafile endişeli .meraklı- Bayır bucak ve Hazine nahiyele
lar dolmu,Ştu. Fakat iptidai tahkikat rinde :33,000 .nüfus vardır. Ve 3600 zü 
nok5anı dolayısile mahkemeye devam ETmeni, l 800 zü Arap, geri kalanları 
edilmedi. Dava ayın 19 uncu iÜnÜ .gö- Türktür. Budapeşte, 6 (A.A.) - Gömböşün 

cenazesi perşembe sabahı buraya gele
cektir. Naib Horthi bugün hiikfunet 
partisi reisi İvady, müstakiller partisi 
reisi Eckhart ve liberal partisi reisi 
Rassayı kabul eder-ek istişarelerde bu
lunmuştur. 

Orduya minnet ve şükran 
sunuldu, Halkevlerinde merasim yapıldı 

rülecek.ttt. j Bu hesapça, Antakya, İskenderun-
Antakya, '6 (Sureti mahsusada aa,ka7.alarmCla ve nahiyelerinde mev

g?nderdiğimiz muharririmizden) -. cut 242.~0:J kişinin 222,60:1 ü Türk
Sızc Sancakta yaşayan tıabık ermenı.tür. Bu rakama bittab~ istiklal davası 
va.tandaflarun.ızm .da muhtariyet veya güdenlere .resmen ~ltihak etmİf bulu
iistikW lcavınmak.ta, ..daha doğ.rusu nan Aleviler de dahildir. 
düpedüz anavatana kavuşmakta ırk- Fakat bu rakamı orada mevcut 
daşlarımız gibi düşündüklerini haber Türklerin tam yekunu sanmak yanlış 
vermiştim. Bu noktayı gene teyid ede- olur. 
rim. fakat şunu da aöyJiyeyinı: Bir Çünkü orada, Fransızlar tarafından 
kaç günden beri burada şu mahut Taş- askere alınmak istemiyerek nüfusa 
nak komitesinin bazı ajanları peyda kaydolmaktan çekinenler, çok büyük 

Son Posta: Gömböşün hayatı hakkın
daki izahatı, cGünün Adamı» sütunun
da okuyunuz. 

Riket 
Şehrimize geldi 

oldu. Bunlar günün birinde Sancak bir kalabalık teşkil etmektedir. 
halkı arasında pilebist yapılınasına ih- Onlar da bu rakama eklendiği tak- Şehrimize on gün evvel gelen ve tay-

yare ile Hindistana gitmiş olan meş
timal verdikleri için midir. bilinmez, dirde, orad~i Türklerin tam yekunu, hur İngiliz iş adamı Riket, dün, bera-
her nedense Ermeniler arasında aleyh- üç yüz bini kolaylı'kla afal. berinde arkadaşı Smit de olduğu halde, 
tarane propaganda yapmaya koyuldu- !Buna mu'lcabil, Ermenilerin, Çer- tekrar tayyare ile şehrimize avdet et
lar. Bununla beraber güleT yüz dinler !keslerin, we Arapların miktarı, fran- miştir. 
kulak gördükleri yoktur~ sızlar tarafından yapılan sayımda sös- Kendisine sorulan bütün suallere şi-

Bir Cinayet terilen yekünlardan çok azdır. rin bir tebessümle ademi malUmat be• 
Antakya, 6 (Sureti mahıusada Çünkü orada Türk olmıyan unsur- yan eden bu zat, dün kendisile görü-

gönderd~imiz muharcirimiz.dent - farı ekseriyet şeklinde göstermek iste- şen bir arkadaşımıza mutadı veçhile, 
İsken.deruna tabi (~ôy~ den bay yenlerin ..çıkardi'kları hesaba, doğma- nereden geldiğini, nereye gideceğini, 
(Samih) in karısı (F~ride) ile oğlu mış çocuklarla, ölmüf :insanları bile i- ne yapacağını ve hatta nerede bulun
(Kema1> bir müna'kap eanuında A- - . e etmiş-lerdir. Hatti gayri Türk un- duğunu bilmediğini söylemi§ ve : 
lerilerden Yusuf tarafından yanl1an • 6Ul'.lar arasında köy, :kaza degw ictirerek - Mülakatımız enteresan oldu, öyle 

y• değil mi? 
yaralılar hastaneye kaldınlddar. lf.a- dört bef defa yazılanlar da w:a.r. Onlar Di)erek ayrılmıştır. 
kat maalesef •uçlu (Yu.euf) ıme}'d.ı- bunu, ya Türk düşmanlığından, yahut Bir tayyare fabrikası hesabına seya-
da yoktur. Asım da, ufak bir maddi menfaat mukabi- hat ettiği tahmin edilen Riket, ağlebi 

Arap Çeteli ilinde yapmı~lardır. ihtimal bugün şehrimizden ayrılacak-
f .kenderun, 3 (Birilıciteşri.ıı) - l.- Vıiiz EIJilikwin Faaliyeti tır. 

kenderun ile Antakya arasında bir A· O ıha.valide, T:ür.kleri manda altında -· • -· · işçiler abide önünde 
rap çetesi tür~tir. Bu &ete gelip ge- yaf<i]Jlaya kandırmak ieteyen bir çok Hoybonculardan Selim Memcluh sicil- İstanbulun kurtuluşunun 13 üncü yıl' 
çen otomobiUeri durdurma1cta, otomo- mü&idler de Tardır. li vatan düşmanları, Adanalı Mah- dönümü dün çoşkun tezahüratla kutlu-
billerin içindeki Araplara bir ~y yap- Yüz elllik firariler, i:>u anasırın ba- mudun mel'un gayesine hizmet eden- lanmıştır. 1 
madığı ha\de Türkleri soymaktadır. ~ında gelmektedir. lerdendirler. Halk erkenden sokaklara dö'külmüş, 
Bu bal 20 gündenberi devam ettiği hal- Bu adamların mahiyetleri hakkında Maamafi, yapılan bütün tahrikata saat 9 dan itibaren askeri kıt'alar, sivil 
de failleri bir türlü tutulamamakta- da bir fikir verelim: rağmen, İskenderun Antakya ve civarı ve askeri mektepler polis ve itfaiye kıt 
dırlar. Mesela, orada, Ada,..ı1ı Mehmet a- Türkleri, iatiklal idealini yüreklerine aları Sultanahmet .meydanında yer al-

Sancaklı Gençler Matbaamızda dında bir eski muhalif vardır. Bu a- sindirmiş bulunmaktadırlar. mağa başlamışlardır. Saat 1 O a kadar 
Ç.. k"" T·· k1 · · · d ı· bütün hazırlık ikmal edilmiş" ve saat 

Şehrimizde tahsilde bulunan An- dam, mütareke eanasında, sahte iflas un u ora ur erı ıçın e, me u-
f h "k" k lac k k d h 1 tam 1 O da Sultanahmet meydanında takya ve ıskenderuntu gençlerden dün ııuçundan mahkUınen, medeni huku- nane ta rı ata apı a a ar ca i 

·fahA -''- · · 1 k !"! • 1.. •- kalmıı:ı olanlar, parmakla gösterilebi- atılan 21 pare topla merasime başlan-
şı ı veya tanrın meme etıerı na~- ikun<lan mahr.um edilmift.ir. T mıştır. Bu esnada limanda bulunan bü-
•-- d b' k ·· t1 aldık O b h-ı_·ı d·w · · 1· lle lecek 'kadar az, sayılı, ve malumdur. :ıun a ır ço muracaa ar · , u ıuuı cezanın ver ıgı ın ıa tün deniz vasıtaları düdük çalmı~1ar ve 

Damarlarında saf Türk kanı, kalb- kendisini hanla yazdırmıştır. ıFransız- * gene bu esnada bütUn kara ve deniz va-
Jerinde yurt en.di.~esinden başka bir far, mevcut kanunlarımızın" aksini em- Antakyalıların ıa~telere tetekki.irü sıtaları oldukları yerde bir dakika du-
duygu <Jola§mayan bu gen~ler, yetim reden ahkamına yağmen, medeni hak- J?ün An~.akya vke Istkende~ Tf:~- rarak istiklfıl sav~ında şehit olan aziz 
kalmış Antakya ıile lskenderuna bir.an larından ma1ırum olunmuş bulunan .le~mden yuzlerce a_: ."!e res~ a ı · ölüleri anmışlardır. Saat 10,5 da kıt'a
evvel kavıııı:mak zaruretinden bahse- b d • '"tbes' k d ··k Turk vatanına en buyuk sevgı ve ta- lar yürüyüşe başlamışlar ve Alemdar 

di l KT ,ı__ _ .. _a1il"W .• hi 1 u a _amı, _vezır ru ıne a ar yu - hassürleri taşıyan bu mektup Ye kart- Köprü Bankalar caddesi' yolile Taksi~ 
yor ar. anı.arının ~ ıgını, s e- .seltmışlerdır lar ~taky İsk d T .. kl · ' 

rinin hararetini an:lıvo~uz. Fakat ıbu- y·· ıı·ı·kl· _ı __ K""rd H H f • a ve en erun ur erı• me çıkmışlardır. Saat 12 de askeri ban-
J uze ı ı ercn::ıı u oca, a ız imzasını taı::ımakta Türk matbuatının d t fı d ı İstiltl~, ·ıe .. · · b 00. ek w . . \ · ~ • • o ara n an ça man cu. marsı 

gun ıçın vatan orcunu em aga- Mahrn~t,. ~~ı N~f, Mehm~t Al!, .Son Post~n g?sterdiği. alakadan do- Taksimde merasime başlanmıştır. tsÜk-
beylerine verilmi..hr. Onların vazife- 7~--1:.ı...: _ıın ranı .,.,.de Alı llm 1 t kk edılm"'ktedır r· ~~ıo , ~, - ı, ayı eşe ur "' · ıaı marşını müteakıp Milli Türk Tale -
ai, sükUnet içinde ~ersle.rile 11ğrafmak D d k T be Birliğinden bir genç Türk gençliği 
ve ötesıni iş başında bulunan memle- 0•• r 0•• n c u·· B a 1 an 1 P namına bir söylev vermiştir. 
ket büyüklerine bırakmaktır. Bundan sonra şehir namına Şehir 

Antakya Ve tskenderundan Haber.. K . b .. 1 Meclisi azasından Refik Ahmet Seven- Şehir namına abideye konan çelenk 
Bütün memleket, Antakyadaki, ongresı ugun açı ıyor gil, istanbulun yabancı işgali altında mutanlığına giderek halkın orduya 

ve 1skenderundaki kardeşlerinin vazi- yaşadığı kara ve karanlık günlerin acı lan minnet ve şükranını arzetmiŞ 
yetle1He meşguldür. hatırasını canlandırdıktan sonra en bil- tir. 

Bizden, mektupla, telefonla. .tel- ~üğümüzün dahiyane idaresi altında Gece de Vali ve Belediye Reisi :Mı.l" 
grafla, Antakyadan, lıkenderundan memleketi ve İstanbulu kurtarmış o- hiddin Üstündağ tarafından ordu şere" 
haber soranların haddi hesabı yok. lan ordumuza karşı şehrin duyduğu fine Perapalas otelinde bir ziyafet ve" 

Yüreklerimiz onla.ca bekledikleri minnet ve şükranı bildirmİ§tir. Bun - rilmiştir. Vali bu ziyafette bir nutı.ıJ 

la b L dan sonra geçit resmi başlamış ve as- söylemiş ve ezcümle demistir ki: 
müjdeyi verememenin acısıy ur&.u- ~ 

keri kıt'aları müteakıp bütün mektep- cİstanbulun kurtuluşunun yıldönü " 
fuyor. .t ler ve bütün teşekküller tribünün ö - müne rastlayan bu akşamki toplantı il' 

(çlerinde Antakyaya ve 1skenderu- nünden geçit resmi yaparak merasime biz, Türk talihinin mes'ut ufuklarını ıı.-
na dair sualler soranlar da :var. so~. verilmiştir. çan güneş başa ve onun işaretlerini jın1' 

Biz Antakyaya ve lsk.enderuna ait Oğleden sonra Vali, Şehir Meclisi a- kiyle yerine getiren muhteşem Türk 0 r-
yazılarıuuzı, önümüzü dolduran bütün zaları, Halk Partisi erkanı, stanbul ko· dusurui şehrin minnet ve şükranlarıoı 
bu sorgulara cevap teşlcil edebilecek --.. ·-- ..... · '· ·-- · ·-·-- bir kere daha sunmak istedik. Bu saa .. 
şekilde yazabilmek için azamt gayreti 9 tefrinievvel saat 10,30 da, ve 10 det dalgası içinde davasJ,nın sonurııl 
gösteriroruz. Bugün de dün aldığımız teşrinievvel saat 10,30 da, Yıldızda iç- göremiyen kahraman şehitlerimizi gı.ı· 
mektuplardan birisinde, Eskiıehirli bir tima edecektir. rur ve iftiharla anarız.» 
vatandaş tarafından sorulan suallere Balkan Hekimler Birliğinin Türk Ziyafet çok .samimi bir hava içind• 
cevap teşkil edecek malumatı veriyo- komitesi Riyasetine Profesör Akil geç vakte kadar devam etmiştir. 
ruz: Muhtar seçilmiftir. A k d d . t IJ 

Antakyada nüfus yekunu 164,526- Kongreye iştirak edecek olan Yu- D ara a ra yo IS asyon 
dır. Bu yek.unun H!)~843 ünü Türkler, goslav, Rumen ve Yunan hey'etleri (Baştarafı 1 inci sayfada) 
;{2,8 rn ru Aleviler, 3800 nü Er- dün gelmiş ve hükumetimiz namına Bu yeni istasyonda Türkçeden baf 
kesler ve 4!150 ni Rumlar, 123 nü Çer- Perapalas ile Briıtol otelinde misafir ka Balkan devletleri için kendi lisall .. 
kezler •ve 4950 ıni Araplar ıt~kil et- edilmişlerdir. larile havadis neşriyatı yapılacaktıt• 
mektedir. 23 kişiden ibaret olan Yugoslav Ayrıca İngilizce, Fransızca, İtalyanc• 

Bilan kazasının nüfusu 26,987 dir. hey'eti Dr. Zika Markoviç, Dr. Bensis ve Almanca neşriyat yapılması içİ11 
:·m87 6 i ermeni, mütebakisi l".ürktiir. ise Rumen hey'etine riyaset etmekte- de tertibat alınacaktır. İstanbut rad~ 

Reyhaniye bzaaının ınüfusu dirler. istasyonunda da tadilat yapılması rn&I" 
20,8H7 <lir. Bu yekunun 17,010 kişi- Romen, Yugoslav, Yunan heyetleri istasyonda Hey'et azalannın çoğu zevcelerile tasavverdir. . 
sini Türkler, 1340 nı Çerkealer, 2500 Dördüncü Balkan Tıb Haftası, bu-ırafından açılacaktır. llmt içtima- birlikte gelmi,terdir. Nafia VekAleti 937 yılında lzıııi' 
nü Araplar, ve 17 ni enneniler :teşkil gün saat 15,30 da, Yıldız Sarayının lar, daima Yıldız Sarayında olacaktır. Evvelce Bulgarların da kongreye ve Diyarıbekirde birer radyo istasyond 
etmektedir. kongreler dairesinde, Sıhhiye! Yalnız 8 tefrinievveldeki toplanb, iştiraki tekarrür ctmişdi.ae de, bilaha- kurulmasını tetkik etmeğe ba~laJlll( 

lekenderunuıı ıumum aüfusu 21,- Müetetan Bay Hiwnettia ta- Ünivenitedıe yapdacalmr. re Ounlana iflinııki ..-i ~. tır. 



7 a.:..• ....!& • 
.-•rttaıpa 

OSMANLI SARAVllDA KABIN ELLERi 
YUM t ........... 

Sultan, kocasız k&lınca &Udin beylerbeyisine göz koydu 
ve paşaya bir kaç gün sonra:" Karim bopyıp • 

gele • 1,, diye hattılıümayun gönderileli. 
'ikinci Sellin mütllfl '* ...,_ ile" 

tıcesinde tahta çıktıjı gün İstanbul sar· 
h91 ~ •1181 phkahelan ile-~ 
U.W.Me~~ ~ 
~~ 8Jlkak1ar ar1qlam yatak ol• 
m~ 

Padi19h czevlğl teVk ye f§inua• et--
mek için haib ruhsat Veriyor, ken&l 
de diji'up dinlemiıeden {çltor, bedmeit 
oluyot,du. 

Yarınki nnhanlm: 

Yedikuleli 
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ittihatçılar Devrinde Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANlARI _UHALEFET ı 
Son Posta'nm zabıta romanı: 92 -~ 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 
Bir ıpın iki ucuna iki ilmek naşmıştı. 

yaparak, ayrı ayrı ikisinin de boyun· Cebinden çıkardığı sustah bıçağını Son Poıta0

nın eiyui tefrika11 : -76 - Yazan: Ziya Şakir 
larına taktı. Korkunç bir sesle: açmış .. bıçağın keskin ve sivri ucunu, 

- Hadi bakalım .. yürüyün. Doğru· Defci İıbonun çenesinden aşağı soka
ca, Prenses Şimayı hapsettiğiniz zin • rak, elbiselerini tepeden tırnağına ka· 
dana. dar kesmeye başlamıştı .•. Bir iki da-

Diye bağtrdı . kika zarfında, Defci İbonun zayıf ve 

Herkesin sinirleri tamamile gerilmiş, ortalığa bir korku gelmişti .. Bir tenekenin 
yuvarlanması, bir çocuğun koşması bile, umumi vaziyet ve sükuneti 

ihlal edecek derecede bir ha~sasiyet başgöstermişti 
Hem İbonun ve hem de Faninin, kayış gibi esmer vücudü, çırçıplak ka1-

her ikisinin çehresinde de sonsuz bir mts,tı . Bu feci hadise bir anda lstanbulun f k" l · · ı· fak h ı gra ma ıne erı ış ıyor; at ütün ye. Meşratiyet, hürriyet diye, bir feY' 

hayret ve korku vardı. Bunlar, gözle· O zaman Gavur Mehmet, 0 uzun dört köşesine yayılmış; memleketin bu telgrafların yalan olduğu anlaşılı· çıkardınız. Memleketin din hislerini, 
rin! Gavur Mehmedin çehresinden ayı· direg~ i almış,· lbonun çıplak vu··cudu" u". sükunet ve selametile alakadar olan - yordu O tarı"ht · t" d (T k ı hl"k Il . . · . : ın ışar e .. ~? a • a a teme erini batırdınız. Nedir, bu 

ramıyorlar; ve, gördüklerine inanamı· zerine yatırmış; cebinden çıkardığı in· lar Üzerinde çok acı bir tesir husule vımı Yakayı) sutunları, burun bu ya· rezalet. Nedir, bu kepazelik} .. Şimdi. 
yorlardı. ce, fakat çok kuvvetli bir Frenk sicimi getirmişti ..• Ve ertesi gün de hiç hoşa lanları tekzip eden sütunlarla doldu • 0 canbaz kumpanyasını memleketten 

Fakat, Gavur Mehmedin verdiği e· ile sımsıkı sarmıstı. gitmiyen bir takım sözler isı'tı'lmı.stı' r 1 d . . u uyor u.. ... . . defedeceksin .. Meşrutiyet namı altın • 

mir o kadar sert ve kat'i idi ki; en kü- Defci lbo, artık tamamile bitkin bir Hadisattan istifade etmek istiy~n bir Maamafıh taşrada ha.dı.seler eksık da herkesin din hislerini rencide eden 
çük bir itiraz hareketi bile yapmıya hal almış; yarı baygın bir halde, göz- takım adamlar, derhal Rumlar arasın· değildi. Vilayetlerde de, lstanbuldaki falan, falan ve filan memurları da is· 
muktedir olamıyarak dehlize dalmış· lerini kapamıştı. da tahrikata koyulmuşlardı. Bu iğfa • muhalif gazetelerin tesirlerine kapılan temiyoruz; halkın bu arzusunu da der 
lar; başlarını önlerine eğerek yürü - Gavur Mehmet; şüratli bir el hare· lata koyulan bazı cahil ve idraksiz 'bir zümre türemişti. Bunlar da bazı hal icap edenlere bildirecebin .• Yok' 
meye başlamışlardı. ketile, İbonun agvzındakıi bezi çekmi.cı R l T 1 müıhim vak'alar ihdas etrnektelerdı'. 

G 

T um ar, o gece atav ada toplanmıs· sa ... 
avur Mehmet, bir elinde feneri, ö- çıkarmı~tı. J • b k b · Mesela .• Ramazan geçmı·._ bayram 

k 1 
Y ar, ertesı gün üyü ir nümayiş ya - Tl' Alt tarafı malum... Bir alay kepa' 

te i e inde de çifte namlulu tabancası lbo; evvela derin bir nefes almııı.. k b ı b gelmis,ti. O sırada Selaru ... 'Jete bulunan T para u mese eyi ütün cihan naza· zelik cereyan edecekti. 
o{duğu halde onları takib ediyor; en söyliyeceği sözleri bul.anuyormuı::ı gi- d · bir at can bazı kumpanyası, (Gümül • ,_ .. .. k h k l . . b"l .. d k b T rın a protesto etmıye kalkışmışlardı. Vaziyet vahimdi. Garibi ~uratııdır 
KUÇU are et erını ı e goz en açır - i, derin derin Gavur Mehmedin yü - H cine) ye gitmişti. Bu kumpanya, ora· T 

d 

ükumet; hadiseyi tam vaktinde ki (Hoca Mehmet Efend') · ba · mıyor u. züne bakmış .. sonra, şaşkın ve peri.-:an d k d h l · ed da da bir kaç gün kalarak oyunlar ve· ' ı nın Y 

B
.. ı d. 1 d · · l b T uyara er a ıcap en tedbirleri al· ragv ı altına bazı memurla da · · tı" 
oy ece mer ıven er en ınmış er; ir ifade ile söylemeye başlamıştı: İ recekti. ' r grrmış · kapılardan geçmis,ler; hücrelerin bu - Y h 1 S d v·ı . mıştı. ttihatçılar tarafından da gerek Asıl meseleyi filen men'e memur o . - a u .. en .. sen .. şey egı mı· 'kh Fakat tam oyunlara başlanacağı za· 1 d ~ · d k "d · · · B patrı aneye ve gerek T atavlaya bazı lanlar ise, birer tarafa çekilive-=-1er 

uo ugu zın anın on oruna gırmış - sın">.. iz, saına.. ne kötülük ettik... man, derhal halk arasında bir propa· 'llMf" 
lerdi. Eğer maksadın, para ise.... sözü geçen zatlar yollanmıstı. Bu su· ganda havası esmişti: di. 

O G
... M h ed' G... M iL b 1 retle de ikinci bir felaketin' önü alın· B l Bereket versin ki, mut"'""'•nf ----

1 

zaman avur e m ın gene avur enmet, irdenbire ıbonun - u gavur ar buraya aeldiler. ~ YKLI" 

h kk k 
mı~tı. " t' k · · 'd t • 

sert ve müte a im sesi a &etmişti: sözünü kestnişti. Sert bir sesle mulca- Yanlarındaki karıları çırıl çıplak oy • ye ı ço ıyı 
1 

are e mış: 
- Dur, İbo. bele etmişti: Fakat bu mesele, halka - ve, bilhas· natacaklarmış. Şeriat buna cevaz ver - Hay, haaay ... Ben de sizinle be 
l·bo, durmuştu. Ve, Faniyi de telaş- - İ'bo!.. Bahçekapı karakolunun sa Beyoğ'lu halkına - fena bir ürküntü mez. Bu kumpanyayı buradan defet· raberim. Gideyim telgrafhaneye. Ar-

lı bir baş işaretile durdurmuştu. bodrumundanberi sana oynadığım 
0 

_ vermi~ti. Herkesin sinirleri tamamile meli, buna müsaade eden (hürriyetçi) zunuzu icap edenlere bildireyim. 
Gavur Mehmet, İbo ile Faninin yun burada bitti. Şimdi, seninle karşı gerilmiş; ortalığa bir korku gelmisti ... memurlara da layık olduklan cezayı Demiş... Telgrafhaneye gidere\ 

boynundaki ilmekleri çıkarmış; bu iki karşıyayız ... Sana, evvela şunu so _ Bir tenekenin yuvarlanması, bir ~o • vermeli. makine başına geçmiş. Vaziyeti vili· 
adamı birbirinden ayırmıştı. Ve sonra, rayım. Dikkat'le yüzüme bak .. beni ta· cuğun koşması bile; umumi vaziyet ve Sözleri, bir anda kulak.tan kulağa yete, ve Selanikteki merkezi umwni· 
lbonun ayağına bir çelme takarak ye - nıyabildin mi'?,, sükuneti ihlal edecek derecede bir geçmişti. ye bildirmiş. Her taraftan asker ku"· 
re yuvarlamış; ayaklarını tekrar sım- - Canım, sen .. şey .. ~y ..• Adını, hassasiyet baş göstermiş.ti. Ertesi gün, (Kırmahalle medrese· vetleri yetişmiş. Mehmet Hocanm sa• 
sıkı bağlamıştı. bir türlü hatırhyamıyorum. Beşiktaş hadisesinin üzerinden, bir si) nin müderrisi (Mehmet Efendi) rığı boynuna geçirilmiş. Ona uyanlara 

Sıra, Faniye gelmişti. Gavur Meh· - Pekala .. düşünme. Zahmet et - kaç gün geçmiş.ti. Bir gün öğleye doğ- isminde biri, arkasına bir kaç çömez da iyi birer ders verilmif. Bu me.sele 
met, gözlerini duvarlara gezdirmişti. me. Onu sana, ben söyl.iyeyim ... Ben; ru, Galatasarayın önünde evvela bir toplamış; bir bayrak açmış: de böylece hitama ermişti. 
Duvarda, Bizanslılar devrinde mah - Gavur Mehmedim. koşuşma olmuş, ve sonra: - Dinini, şeriatıni seven, arkamdan Fakat bir kaç ~ün sonra Tekiıda -
kumların zincirlerini kilidedikleri hal· lbonun gözleri açıldı. Boğazında, - Kaçın .. geliyor. gelsin. ğında zuhur eden hadise, burulan çok 
kalar gözüne ili~mişti. korkunç bir hırıltı dolaştı. Çeneleri, O anda koca Beyoğlu caddesi birbiri· Diye bağırmıya başlamıştı .•• Hoca· mühimdi. Adeta memleketi altüet e • 

Gavur Mehmet, Faniyi sürükleye· şiddetle birbirine çarptı. Ölüm şahika· ne girmiş .. kaçan halk, birbirini çiğ- nın başına derhal bine yakın adam decek ve çolk kanlı bir akibetl.e netice· 
rek getirmiş; ellerindeki ipin ucunu bu sını and:ran bir sesle mırıldandı: nemiş .. derhal dükkanların, rnağazala- toplanmı'Ştı. Haca, bu hallt kitlesini lenecek şekilde idi. 
halkadan geçirdikten sonra, sımsıkı dü· - Gavur ... Mehmet?.. rın kepenkleri indirilmiş .. hatta, sefa· arkasında sürükliyerek hükumet dai· O gün intihap dolayısile, belediy6 
ğümlemşti. . ~ve~ .. Gavur Me~met ••• Fakat rethanelerin kapıları bile derhal kapa· resine dayanmıştı. deki heyetle Rum cemaatinin baza i · 

Şu anda Gavur Mehmet, adeta in - l~o .. şımdı ~urada, ve bahusus şu da - tılarak sımsıkı kilitlenmişti. Bu yaygaracı zümreyi, mutasarrıf leri gelenleri ara..!Mnda bit münakaşa 
sanlıktan çıkmış, koı:'kunç ve esatiri kıka.da, senın karşında.. o, herkesin Sebe L vekili karşılamıştı. Nasihatte buluna • cereyan etmiş; intihab teftif heyeti 
ı_ 1• ahl"'k ki" 

1

• · t' bildiği, tanıdığı; hiç olmazsa ismini i· Ok p caktı. Fakat Mehmet Efendi, derhal Rumların noktai nazarlarını kabul ey-
D r m u şe ıne g rmış ı. şı"ttı'gvı· zaptı"ye tebdı"lı' Ga"-vur Mehmet adar ehemmiyetsiz bir s,eydi ki·, 

A k d k
. k · k b' mutasarrıf vekilinin üzerine atılmış: lememiı:ıti. 

r asın a ı ca etı çı armış, ır ta· bu panikten iki saat sonra, hakikati T 

rafa atmıs.tı. Tı~ı,ı; orta devirlerde,, değilim ... Eğer senin karsında o sıfat- - Allah sizi kahr ismile kahreyli· (Arkası var) ~ ] b ' ö~enenhal~ hem bu s~ebevehem =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
eline teslim edilen bir mahkuma iş - a ulunsaydım, daha üç gün evvel se· d 
kence yapmaya hazırlanan bir cellad ni kulağından tutar; adliyeye teslim e· e, hkendi göst:rdikleri lüzumsuz telaş 
gibi vahşi ve zalim bir tebessümle İbo· derdim.·· Ben .. şimdi .. şu anda kimim, ve eyecana, atı a katıla gülmüşlerdi. 

b k k k l 
biliyor musun,... Ortalığı bu derece velveleye veren 

ya a :ıra o larmı sıvamaya başla - ' b H h u hadisenin sebebine gelince; meg~ er 
mıştı. - ayır.. a .. yır ..• 

Sonra.. oraya getirdiği odunlardan - O halde, iyi dinle ... Şu anda ben .. Galatasarayda, mektep kapısının Ö -

bir kucak almış; odanın karşılıklı iki karısının katillerini arayan bir ada - nünde boş bir araba duruyormuş. Mek· 
m tebe giren müşterisini bekliyen araba· 

duyarının kenarında yükselen iki taş ım. . • . • • • . . • cının canı sıkılmış. Arabanın üstün • 
sedirin arasına bu odunları yaymıştı. 
Daha sonra .. hırc::ız fenerinin içinde. - İbo!.. Sen, ve arkadaşların .. bana d~n atlı.yar.ak sig~a alm~k İçin tütün· 
bulunan zeytinyağı ile karışık gazdan karşı oynadığınız o kanlı oyun yok cuye gıtmış. · · . a_~an arı~ başları 
bunların üzerine akıtarak, zaten yan· mu, beni ddi divane etti. O kadar de· boş kalmış .. Kım bılır, belkı de çocu· 
gının kavurucu hararetile çıra haline li divane etti ki; artık gözlerimin önün· ğun biri, hayvanlara bir taş atmış .. 
gelmi ş olan bu odunları kolayca yak· den her şey silindi... Artık o serefli Zavallı hayvanlar da, kendi kendile • 
mıstı. mesleğim .. o, senelerce hayatım: feda rine yurumıye başlamış... Başıboş 

E
' ıA d l .. · d b' l 1 ederek k d v b" t.. ff k' hayvanların böyle caddeye dogv ru yü· 

vve a o un arın uzerın e ır a ev 

1 

azan ıgım u un muva a ı- .. . . . 

l b 
·l 1 · k 1 yetlerim .. bunların hepsi hiç de . rumıye ba.şlaması, nazarı dıkkatı cel -

par amış .. sonra, u a ev erın ızı ' rece b · b" k k" · k k h 

ki 
· l sin · d" O d k'k b d etmıs, ır aç ısı oşara ayvan -

ren erı, duvar ara çarpmıştı. e ın ı. · · n a ı a sonra, en e ' . . · İ . . . . . 

Od 1 
.. .. v ·ı · l G... senin gibi ve arkadasarın gibi ~ _ı· ları tutmak ıstemıs.. çlerınden hırı ıkı· 

un arın ustune egı mış o an a- .. • • i:Wı ve · d ld "d ·l ' fi b" ... · l ~ z il k sı e yo a gı en ere· 
vur Mehmedin gölgesi, korkunç bir se ı ır canı o acagım. ava ı arı - ' · 
canavar gibi duvarda irtisam etmişti. mın katillerinden kendi elimle intika - - Kaçın!.. 
Defci İbo, canı yanan, fakat bağırmı· rr.ımı aldıktan sonra, gidip bir kara • Diye seslenmiş ... İşte bu (hiç) yü· 
ya muktedir olmıyan vahşi bir hayvan kola girerek; beni tutun. Ben bir kati- zünden, koca Beyoğlu da birbirine 

gibi derin derin inlemişti. lim; diye bağıracağım. Anlıyor mu - gırmış ... 
O zaman Gavur Mehmet basını o· sun, lbo} · · · (Arkası var) ' ' ............................................................. . * lstanbulda bu hadiseler cereyan e -

derken, her gün vilayetlerden de kor
kunç haberler geliyordu. 

na çevirmiş; dişlerini tamamen göste· T A K V 1 f.t 
ren zalim bir tebessümle: 

- İbo !.. Bütün bu hazırlıklar, senin 

ıçın. 

Demi~ti. 
lbo; iliklerine kadar titremişti. De

minkinden daha boğuk, daha derin, 
Claha acıklı; tıpkı yaralı bir canavar 
böğürmesine benziyen korkunç bir 
sesle inlemişti. 

Fakat Gavur Mehmet; bu iniltiye 
karşı, zerre kadar müteessir olmadı -
ğını gösteren kayıtsız bir gülüşle mu
kabele etmişti. 

Odunlar iyice parlamı~tı ... Gavur 
Mehmet, ayağa kalkarak orada duran 
uzu11 ve ince bir direği almış; yerde 
upuzun yatan Defci İbonun yanına ya-

Rumi sene 
1362 -Eylül 
24 

1 ci TEŞRiN 

7 
Resmi sene 

1~dö 

Arabt sene 
1355 -Hızır 
155 

Bu korkunç haberlerin ekserisi, 
· şuradan buradan çekilmiş telgraflar 
şeklinde · Ermenice gazetelerin sütun· 
larında görülüyor; hemen hepsi de şu 
meali ihtiva ediyordu: 

ÇARŞAMBA [Mahı hali ruminin .. günü .. kasa • 
___ __,,....----------• j bamızda bulunan bazı İslamlar, hı . 

SABAH i:\fSAK ristiyan ahali, ve ezcümle t'..rmeniler 
:::ı. LJ. Recep 8. o. üzerine hücum ederek katliam teseb· 
12 18 20 10 39 . büsüntİe bulunmuş iseler de, şu . ve 

1
_6-.:,_0_2--+----.----;.-4_,,__2_3_

1 
ı yahut bu sebepten dolayı işbu teşeb· 

Ö (6 ikindi j Akşam Yatsı büs akim kalmıştır.] . ı U. :), O. ::>. D. S. ' D. İstanbul hükumeti ve ittihadı T e • 
n 18 9 32 U - 1 30 rakki merkezi umumisi dehsetli telas . . 

' 1 fi 16 17 48 19 1 14 ve heyecanlara kapılıyor; derhal tel • ı. 

2 ve 20 komprTmeHk ambalajlarda bulunur. 

BııdHI Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis• 

liğin timsali olan EB marka~ını arayın12 

---·----------------·----------- - --
ı ____ ,_i_st_a_n_h_u_ı _B_e_ıe_d_i_ye_s_i_l_ıa_n_ı_ar_ı ____ ı 

Hepsine 40 lira değer biçilen Beykoz iskelebaşı caddesinde 8 No. l~ 
ahşap dükkan ankazı satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesı 
Levazım Müdürlüğünde görülür istekli olanlar 3 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 8/10/936 Perşembe günü saat 14 de 
Daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (1548) 
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7 Birincite!rin 

Yedinci Balkan oyunları 

Beş millet arasında 28 
sayı ile dördüncü olduk 

SON .POSTA 

j BA DYO ,ı 
=-----------~---------------8 u günkü Program 

Bugünkü Program 

İSTANBUL 

Öğle Neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: Ha
vadis, 13,05: Plakla hafif müzik, 13,25: Muh
telif plAk neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı : 

18,30: Çay saati, dans muslklsl, 19,30: "Mo
nolog, pişkin teyze tarafından, 20,00: Mü
zeyyen ve arkadaşlarının iştira.kile TÜl'k 

muslk:lsi, 20,30: Münir Nureddin ve arka

daşlan tarafından Türk musikisi, 21,00: 

Plflkla sololar, 21,30: Orkestra. 
1 - Basene: Fedra Uvertür, 2 - Laner: 

Vals, 3 - Çaykoviski: Andantino (4 üncü 
senfonidenı, 4 - Glazono!: Mevsimler ba
lesinden parçalar, 5 - Leon Kavalla: Matl
natta, 6 - Mikeli: Buseler serlnadı, 7 -

Granlşteten: Orlof oteretinden parçalar, 
8 - Gal: Kırmızı dudaklı kız, 9 - Supe: 
Bokaçyo operetinden parçalar. 

22,30: Ajans haberleri, 
BÜKRES 

18,30: Müsahabe. 18,40: Senfonik plaklar. 

Atı tı · · G 1 t ıht d 19,20: Müsahabe. 19,35: Bethoven,Chopin-e ernnzı a a a r ımın a 
tm den parçnlar. 21,10: Muhtelif şarkılar. 20,30: 

(Baştarafı 1 inci sayfada).. !milli marşı ~alın_ıyor, ve spo!' ,.en, Spor haberleri. 20,45: Hafit musiki. 21,45: 
7 inci Balkan oyunlarma bugun de- dost Yunan milletı tarafı~?an şıdd.,~le Fransa, Alman~a ;e Romanya :haberleri. 

vam edilmiş ve neticelendirilmiştir. alkışlanıyordu. Bilhassa Turk ~ayragl- BUDAPEŞ'fE 
b .. "k b' k ·· t ·ı ak sempatı ve mu Stadyom sabahtan itibaren uyu· ır na arşı ~o: en .~11 sıc . . . izleri 17,30: Salon orkestl;t\sı. 18 45: Tarih mü-

halk kitlesi tarafından tamamt!n doldu· habbet butun Turk kolonısını ve b sahabesı. 19,15: Şarkılar. 20,20: Orkestra 
rulmuştu. Kral ve kabine erkanının da sevindirdi. konseri. 21,50: Haberler. 22,15: Muhtelif ha.-

Sayfa 

kalabalık eden ve ekseriya tehlikeli olan bütün 

mamulatı kaldırmız 1 ve yerine şöhret kazanmış olan ' 

TURAN mamulatı koyunuz. 

UllMAH HOl ~ol.ulu, yiılrsô bH.lı, ı.., ihtu•"C ıçın 1.ull•nılır 
btr ew ubunudUI'. 

M,,.,,, "'*" •• CAmd•n "'•mül bliıfu\ e$Y• g6ı 
1ı.,.,~ırıc:. bir p.,laklık ttrir. 

URSIL. Camıı~ırt.n kendı ke.Nlıne yıkar ve butün lıum•Vıra 
parl.alı bir be,ulık verir 

: TUAAn 8111nuLl11 

• 
il 

11 

~ope müessesesi 
• • 

A. KIFIDES 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde Sent Antuan kilisesi 

karşısına taşınmıştır. (Glavani sokağı köşesi) 

K O R S A ve K A S 1 K B A G L A R 1, 
fenni ayak kaplan v. s. 

müsabakalarda bulunacağı haberi ka- B~lkan oyunlarında galip gel_en at - valnr. 22,so: Fransızca müsahabe. 23: Çln-
labalığı hid bir dereceye yilksellro~tL letlere mükAfatları ~ne meras~e ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nihayet Yunan Kralı, yanında veliaht, bizzat Kral tarafından tevzi edildi. gene orkestrası. 24

'
5

: Haberler. 1 
Met:ıksas ve kabine erkclnı, Türkiy ~ el- 7 inci Balkan oyunları büyük bir in- 18,lO: Almanyad:~A~akU. l8,45: Haber-
çisi Ruşen Eşref ve General Şükrü Na.- tizam içinde nihayete ermiş oldu. U - ıer. 19: Haberler. 19,20: Hafif musiki. 20: 

ili olduğu halde Stadyoma gelerek hu- mumi tasnif şöyledir : Yunanistan 161 Okuma. 20,15: Orkestra, vıyola havaları. 21: 

susi tribünde yer aldılar. puvanla birinci, Yugoslavya 71 .?':va~- Tiyatro. 22: Haberler. 22,15: Brno'dan nakil. 
İlk müsabaka 400 metre sür'at koşu- la ikinci, Romanya 69 puvanla uçuncu, 23 : Fransadan haberler. 

su idi. Son derece heyecanlı oldu. Seç- Türkiye 26 puvanla dördüncü, Bulga- VİYANA 
~elerde biz 51,9 gibi oldukça yüksek ristan ı S puvanla beşinci oldular. 18,5: Dostoyevsld hakklnda müsahabe. 
bir derece alarak finale kaldık. Ve fi- Bu tasnife bakacak olursak birinci 

18135
: İktısad. 19 : Haberler. 19,ıo: Yerli ha

nalde Yunanlı Mandikas 50 1 /l O gibi Yunanistanla ikinci Yugoslavya ara - berler. 19,ıo: Muhtelif havalar. 19,45; Viyana 

yüksek bir derece ile bütün ra1?plerini smdaki klfıs farkı tamamile meydana nfonik orkestrası tarafından konser. 21,55: 
geride bırakarak birinci oldu. Ikincili- çıktığı gibi, üçüncü ile dördüncü ara - vse t h 

1 
.
1 2210

: Haberler. 22,20: ope-
tl t . N k d k" b"" .. k f k .. kt arye e av aı . ' ği 5 ı 4/1 O ile Romanya a e ı :m~ . sın a ı uyu ar ta goze çarpma a- ret. 22,40 : Tenör Yosefşmit'in plakları. 23,10: 

kazandı. Münci, seçmelerde aldıgı ıyı dır. v İldnlar. 23,25: Dans musildsl. 
dereceyi bu sefer koşamıyarak 52,8 ile Mamafih Türk takımının aldıgı bu VARŞO\'A 

Türk Hava kurumu 
•• •• 

B YUK 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6. cı Ke,lda 11 I Birinci Teerln I 938 dad1r. 

Buyuk ikramiye: 200.000 UradJr. 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, J0.000 liralık ikramiyelerle 

(50.000) liralık iki adet mükafat vardır ... ancak beşinci olabildi. netice tamamile anormaldir. 19: Müsahabe. l9,20: Plak neşriyatı, hant 

J500me~m~aw~~~~k~ Tub~~ın~kümit b~~~ıvem~M~~:Mfuili~~ ~s: H~~~ ~••••••••••••••••••••••••••-••r 
kı bir yarış yapıldı. Yunan atleti b:1 Balkanlarda hakikaten iyi neti~eler a- 2o,ss: Musahabe. 21 : Konser <Chopln>. 2l,30: 
mesafeyi 4,6 8/ 1 O gibi oldukça kısa bır labilecek atletleri mesela Veysı, mese- Orkestrıı konseri, Polonya havaları, orijinal 
zamanda alarak birinciliği kazandı. O- la Pulat, bütün kabiliyetlerini göstere- <!ans, Ser~nad. 22,15: Oda musHdsL 23 : Dans 
nun araksında Yugoslav atleti ve Yu- memişlerdir. plakları. 
gos1avı takiben de 4,15/10 ile Rıza Mak Bu gibi atletlerimiz maalesef kıymet- Yarınki :rrotram 

6ut üçüncü geldi. !erinden hiç ümit edilmiyen bozuk ne- iSTANBUL 

üç adım atlamada Yunan atleti La - ticeler almışlardır ki, bu vaziyet üçün~ Öğle Neşriyatı: 
mirokis 14, 19 metreyi aşarak bir.inci, cülüi'Yü kazanan Romenlerle aramızdakı 12,30: Plakla Türk musikisi. 12,50: Hava-
büyük ümidimiz olan Pulat ancak 13,40 bari; puvan farkının sebeplerinden bi- dis. 13,05: Plii.kla. bafU mıizik. 13,25: Muh-
a kadar atlıyarak altıncı olabildi. Pula- ri olmuştur. . telif plak neşriyatı. 
dın bu derecesi bariz bir şanssızlıkur. Yarın (bugün) Romanya vapurile Is Akşam Neşriyatı: 

Disk atmada da ayni talihsizliğe uğ· tanbula hareket ediyoruz. 18,30: Çay saati, dans muslklsl. 19,30: 

radık. Yunanlı atlet diski bir solukta Ömer Besim Konferans, Doktor İbrahim Zatı tarafından. 
41 , 76 metreye savurarak rahat bir ~i - , . .. b kalarl 20,00: Rltat ve arkadaşları tarafından Türk 
rincilik kazandı. Bu müsabakada ikın- Lenmgradda güreş musa a musikisi ve halk şarkıları. 20,30: Türk musl-

Urfa Belediye Reisliğinden: 
Urfa fdırinin hali hazır haritasının alınması münakasaya konulmut 

ise de talip zuhur etmediğinden arttırma ve eksiltme kanununun 46 mcı 
maddesinin (R) fıkrası mucibince 22 Eylul 1936 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin Urfa Belediye Reisliği
ne ~ vurmaları ilan olunur. (1681) 

1 Eml6k ve Eytam Bankası ilanları 1 

Kiralık Gazino 
ciliği Yugoslavlar, üçüncülüğü Bulgar- nasıl oldu ? ki hey'eti tarafından klasik eserler. 21,00: 

lar aldılar. Bizim Veysi 35,67 de kala- . So et Rusyaya giden Plakla sololar. 21,30: Orkestra._ Esas~ 
rak ancak beşinci oldu. Lenıngrat, ( . vy N . d ) _ Ar- 1 _ supe: Hafif suvar! uvertur. 2 - Ştra-

Mevkii ve Nev'i Depozito : Lira 

k daşımız pehlıvan urı en - ı Dalbe · Ti ı Sırıkla yüksek atlamada gene Yu - ar a · b"t"" turnede çok iyi ne- vuz: Cenup gullert. - r. g an~. o-
nanhlar kazandılar. Bu müsabakada ~adaşlarımız uE~n mühim müsabaka - perasından parçalar. 4 - Çaykoviski: OJen 
Yunanlı atlet .3,90 ı aşarak birinci, ge- tıceler al~ıla_:dda Sovyetler ekipin:n önekln'den Polonez vals. i - Mikelll: Has

ne bir Yunan atleti 3,80 le ikinci oldu- mız~~::~~~rrgüreşçilerile yaptık. Aldı- ret. 6 - Aşer: Son Altes vals oynuyor. 'l -

lar. :n . l . asa -ı a bildiriyorum. Şuman: Akşam şarkısl. 
. .. .. ülü- gımız netıce en • g Y 22,30: Ajans haberleri. 

3,70 metreyı aşan Bulgar uçu~~ .. ... .. 56 Kilo: . • .......................................................... _ 
ğü. 3,60 ı aşan Yugos~av dö~dü~culu~u 56 kiloda Kena~~ y~p~ı~ı m.a~ Jl~;; cede puvan hesabile galip ilan edildi. 
aldılar. Haydar 3,40 ıle ?.eşıncı olabı~- dakikalarda iki rakıbın bırıbırlerını de- 72 Kilo : 
di. Londradan gelerek musabakay3 ~~- nemelerile geçti. Bu arada K~nan 5al- 72 kiloda Hüseyinin rakibi Lukkeri 
ren Fethi ise 3,30 metrede kalarak mu- .1 kibini tehlikeli bir vazıyete sok· 'd' H 'ki güreşçi çok güzel oyunlar . . d to ı e ra .. d" ı ı. er ı 

14/I Beyoğlun'da Kamerhatun mahallesinde 380 

Aşıklar meydanında 2 No. lı Cumhuriyet gazinosu 

Mevkii yukarda yazılı Cumhuriyet Gazinosu ·bir yahut üç sene 
müddetle kiralanmak ve 23 Birinci teşrin 1936 tarihine mü· 
sadif Cuma günü saat onda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla arttır
mağa konulmuştur. Taliplerin Bankıımızdan alacaklan şartnamede 
yazılı şartlar dairesinde teklif mektuplarını o gün saat ona kadar 

Şubemize vermeleri. (414) 

sabaka hancı ol u. t fakat bu vaziyet uzun surme 1• .. t d'ler Yirminci dakikada Rus ga-
.. 1 u, A • • • _ gos er ı . • } d 

Maraton musabakası -~a he~ec~~- ı İlk on d~kikada Kenan bakım vaıı lip ilfuı edildi. inhisarlar. u. Müdür ügv Ün en ! 
geçti. Yunanlıların bu musabaka a u- yette idi. !kinci devrede de Kena.n. a- 79 kilo : 1 y~k ümidi o~an ~iry~~idi~ 2 saat 49 da; yakta güreşmeyi tercih .ediyordu. Ikın- 79 kiloda Mustafa İstepanofa karşı '--------------------
kıka 1 O san~ye ıle bırı~cı, .Ror:ı~ny~. - ci devrede Sovyet pehlıva.?ı ayak Ay.~ - çıktı. Bu güreşin sonunda da Mustafa I. - 29/IX/1936 Tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı ihalesi , 
saat 5~ dakıka 48 sanı~e ye .. ıkıncı ve parak dışarı itti. Ken~n ~reşte hak;m hükmen galip sayıldı. yapılamamış olan ( 1285.88) Lira keşif bedelli Ahırkapıdaki iskele?in 
gene bır Yunanlı atlet uçuncu oldular. mevkie cıeçtikçe rakibı elwı onun bog~- Aö-ır siklet : kısmen tamiri ve ön kumının yeniden inşası tekrar pazarhlda eksılt-

Günün son müsab. a.kası 4 x .. ' 00 met- zına day
0

ıyordu. Yirminci dak_ika_d~ gu- Ag~ır sıklette Necminin karşısına İste 
k d B b k ı ı~ meye konulmuştur. re hayra yarışı ı t. u musa a ayı reş bitti. Kenan hükmen ga ıp 1 an e- panof çıkmıştı. Bu güreşte iki taraf iti-

da gene Yun~nlı~ar kazandılar. Y_unan dildi. şiyor, fakat bir net!ce elde edemiyor • iL - Eksiltme 23/X/1936 Tarihine rastlıyan 
takımının netıcesı 4 3,9 dur. Yugoslav - 61 Kilo : lardı. 12 inci dakıkada Necmi tuşla Kabataıta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 

cuma günü saat 15 d,, 
Ahm Komisyonund.ı 

lar 44, 1 ile ikinci, Rom~ya .. 44!_2 i~.e i'ı· 61 kiloda Ankaralı Ahmet Tarasofla mağlup oldu. · yapdacakbr. 
çüncü, Bulgarlar, 45 ,4 ıle dorduncu ol- karşılaştı. Bu maç çok sert o~d~. Tara- Bll maçlardan sonra Mersinli Ah - lll. _ isteklilerin ıartname ve keşifnamesini görmek üzere hergü 
dular. Biz 45,6 ile beşinci geldik. sof Ahmetli epey zorladı. Bırlik.te ~1- metle Ankaralı Hüseyin on dakika sü- l k . . d t - l - ve saatte % 1,5 muvakl at gt' -

B . · b"" ··k 1 - b :; ·· "l M t k ar başladı Ilk ·· ·· t . ve pazar ı ıçın e ayın o unan gun Jzım en uyu şanssız ıgımız u m .... ~arı duştu er. aç e r . . . · ren bir serbest gureş go~ erışi yaptılar. . . • . . mis 
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müracaatları. 
sa~~~da ol?u. Mün?i ile Vedat bayrak on dakikad~ ~e~ ikisi de bırıncı devre- Neticede Türk ~akımı ~ • 2 Lenin _ 1 veome parala~yle bırlikte :ısmı geçen Ko Y (

1935
) 

tlegıştırmeyı fevkalade fena yaptıkla- yi ayakta bıtırdıler. . grat takımına galıp geldı. 
rı için beşinciliğe kadar düştük. Bu su- İkinci devrede Rus Ahmedın kolun~ ---------------------------------------
retle oldukça iyi bir derece alabilece- tersine olarak burguya aldı. Hakem mu 
ğimiz bu müsabakayı bu suretle bitir- dahale etti. Taras?f al.ta yattı. A~~n~t 

· lduk. kündeden atmak ıstedı ama muvatfaK 
mıs o f h"k 

:i1üsabakalardan sonra 7 inci Balkan olamadı. Bu maçta da Tara~o u men 

oyunlarının kapanma merasimine ba:5- galip il~n edildi. 
landı 66 l{ı1o : 

• v • 66 k"loda Sadık Konstantınofla kar-Balkan oyunları bayragı dırekien me ı . 
rasimle indirildi. Sıra oyunlara iştir:ık şılaşlı. Sadık hasmını bırkaç k.~r: fe~a 
eden milletlerin ba'.1-'raklarına geldı. yaziyete soktu. Sa_?.ı~ heı::ıen ~ulun g~

. tin a Ta· ı indik e 0 milletin reş müddetince hakım gureştı ve nel.-

ALGOPAN 
Grip - Nevralji. Baş ve diş ağrıları - Romatizmaya karşı birebirdir. 

iSiM VE MARKASINA LÜTFEN DİKKAT Algopan madeni kutularda olduğu için bozulmaz. 

Her eczanede 1 - 6 - 12 lik kutularda satılır. 



Çocuğum iştahsızdır dem yiniz. Seve
ceği gıda arla besleyiniz ve büyütüniiz 
Yavrularmız her istediğini yemiyorsa bu kabahat sizdedir. Onu sevdiği gıdalarla besleyiniz. 

Özlü Unlarına Yavrular Bayılıyor 

Vitamin - Kalori - Gıda - Kuvvet - Sıhhat 
Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa - Bezelye - Yulaf 

Mercimek - irmik - Çavdar .. Badem - Türlü Ôzlii Unları 
Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini 
ve_ kalorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar· 
Çabuk biıyürler. Çabuk diş çıkarırlar, k< rr il leri li \.\',etlenir, hhal olmazlar. F ASAN ÖZLÜ UNLARILE 
Y.apıl~n mahallebi ve çorbcılaıın ve tatlılmın ve fÜrt İt:ı in ve ytn:eklerio lezzetine payan olmaz. HASAN 
OZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklidlerinden sakı· 
nmız. Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. H A S A N MARKASINA DiKKAT. 

H A S A N DEPOSU: ANKARA, ıST AN BUL, BEYOGLU 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Her eczanede arayınız. (Post~ kutusul25S) 

Nipntatında - Tramvay ve Şakayık caddesinde ~ 

lvAT•I Şişli Terakki Lisesi! --G-ON-oo--z 1 
ANA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ VE ERKEi' TALEBE iÇİN yanyana Ye genit bahçeli iki binada AYRI YA Ti TEŞKİLA Ti 
vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, İNGİLİZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her 

talebe iştirak eder. Mektep hergün saat 10-17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZAR· 

TESI, ÇARŞAMBA günleri bakılır. Tedrisat başlamıştır. ~ 

İlan 
i s T i K LA L L i s E s i me~:vk~:u~::·!~;;~f ı~::'~~ t::~~ 

D ı B E K T 6 B L fJ i fJ N D E N 
bedeli keıifli h~ıu~i idareye ai~ ya-

l 1 nık yatı mektebı bınaaının tamır ve 
1 Kayıtlara devam olunmaktadır. tadilatı 30/9/936 gününden itiba-
2 7 nci-10 ncu ve 11 nci sımfl~rd.a nehar~ talebe i~!n ye~ .yoktur. ı-en pazarlığa konmuıtur. lıteklile-
3 isteyenlere kayıt şartlan bıldıren tarıfname gondenlır. rin 2490 ıayıh kanunun tarifatı da-

ehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Tel 22534 ,M ireıinde Urfa vilayeti Daimi encü -

JÜDO-RO-NO PERTEV 
~J!,~! '··· Ü İ% E EBE. D İ YEN .· M i) T E Ş E·K K İ R 0 • K A L I R . 

: Ki ~ .. O RiN y ka~l~rı.·',,,tu:RYE°: oE1i'i(uRuş .:· 
· BA • Di' . OM.ATİZHA .A~Rll RİlE.GRİ VE NEZLEYE KAR 'ı e· İcİı< İL:.AÇTIR t-. 

F menine müracaat etmeleri ilan olu-
nur. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaa•ı•ı 

Pazardan maada hergUn 3 - 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 2239S 
Tel. Kandilli 38 · Beylerbeyi ~ 

Son Posta 
iLAN FlA TLARI 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

- Gazetenin eıaa yazısile bir ıÜ· 

tunun iki satırı bir (santim) 
aayılır. 

2 - Sahifesina ıöre bir santim ilan 
fiatı ıunlardır: 

Sahife 

.. 

.. 
• 

ı - 400 kuru~ 
2 - 250 • 
3 - 200 • 

4 - 100 .. 

Diğer yerler,: 60 • 

Son sabite : - 30 • 

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

4 - ince ve kalın yazılar tutacakla· 
rı yere göre santimle ölçülür. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHIPLERh ( A. Ekrem UŞAKLIGlL 
S. Ragıp EMEÇ 

• • 

Soğu aıxanlığına, bat nezlesine 
ve diğer nezlelere, gripe, kırık

lığa, üıütmekten mlitevellid 
bütün ıstırablara karıı 

bilhassa müessirdir. 

• • 

Bel, sinır, romatizma ağrılarında 
hararetle tavsiye edilmektedir 
GR1P1N, RADYOLİN diş macunu 

fabrikasının mntehassıs kimyagerleri 
tarafındun imal edilmektedir. 

,--------------~ SIHHI KANZUK BAL
KREMLERi SAMiN 

Esmer, sarışın, kumral, her teof 
tevafuk eden gllzellik kremleridiJ'• 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cil 
besler ve bozmaz. Cil leke, sivil06 
ve buruşukluktan kAmilen gide · • 

4 tekllde takdim ecHUrı 

1 - Krem Balsamin Yallı geof 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsanıin yağsı eOO 
düz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsamin . acnbade 
gece için 

4 - Krem Balsaınin acıbadelll 
gündnz için 

Kibar mahfellerin takdir ile kUl.lall' 
dıklan yegane sıhhi kremlerdir. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • İstanbul 

OperatBr • Urol09 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mlltehassısı. KOprGb8' 
Eminönü lıan Tel: 21910 

Nafıa Vekil etinden: 
Derincede Traven fabrikası sahasında yaptırılacak bir santral b~ 

kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuttur. 
1 - Münakasa 19/10/936 pazartesi günü saat 15 de Ankanda N~ 

Vekaleti Demiryollan intaat dairesindeki Münakasa Komiı>:onunda ~ 
lacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli «10500» liradır 
3 - Muvakkat teminat «787.50» liradır. 
4 - Münakasa ,artnameai vesair evrak parasız olarak Demiryollar 

,aat dairesinden alınabilir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun mucıl>iıı 

ibrazına mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7 / 5/936 tarihli ve 329 
numaralı resmi gazetede ilan edilen talimata göre Nafia Vekaletinden 
rilmit müteahhitlik veıikuını ve fiyat teklifini havi zarflarını mezkUr 
nunun tarifatı dairesinde hazırlayarak 19/10/936 pazartesi günü saat iki 
kadar intaat münakasa komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri " 
dır. <el 134» «1764» 

Hakiki çam ve kır çiçekleri esanslarından yapllan yeni lcad 

EREN KO ONYA 1 
1936 senesinin şaheseridir. Eren kolonyasmın bir kaç damlası sinirleri teskineder. Bilhassa kalb ve ciğerlere ferahhkvermesi itibarile çok sıhhi ve yepyeni bir kolonyadır. Eren kolonyUIDlll' 
Ui 5 ırama banyonuzu çam ve kır çiçekleri ile ilkbahara çevirir. Cildinize taze bayat verir, mis cibi kokutur. Deposu: NUREDDiN EVLİYA ZADE Ticarethanesi. İstanbul, BahçekapL 


