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HİTLERİN İ -EDİCi TOPRAKLAR Hükiimetin Elektrik ve 
Alman Devlet Reisi son nutkunda Tramvay Şirketlerinde 

yaptırdığı -tetkikat 
Ukranga, Sibi~ga ve Ural'ın · Bu şirketler de satm mı almıyor? 

Almangaga lüzumundan bahsetmiş I 
Sovyetler diyorlar ki: "Hitlerin yalnız Şarka doğru 
genişlemek istediğini zannedenler yanılıyorlar, o 
Çekoslovakya ile Fransayı parçalamak da istiyor,, 

Nurenberg nutkundan bir parça: " Bolşevik Yahudileri Almanyanın 18 m.isli 
geniş topraklara malik olmalarına rağmen halkı besleyemiyorlar. Biz ise bir 

Nafia Vekaletinden bir heyet dün Şirketlerin 
kuruluşlarından bugüne kadar olan bütün 

hesaplarını gözden geçirmeye başladı 

dönüm toprak için çarpışmak, uğraşmak mecburiyetindeyiz l ,, 

Elektrik ve Tramvay şirketleri binası 

Elektrik Şirketinin hesaı :armı tet- keptir. imtiyazlı şirketler m iidürü umu 
kik etmek ü zere Nafia Vekaletinden misi Emin, Şirketler başmüfettişi ibra.
şehrimize bir heyet gelmiştir. H eyet him ve hükumet komiserleri de bu h~ 
Nafia V ekaleti Teftiş Heyeti Reiıi Şc- yet arasında bulunmaktadır. 
fiğin riyasetinde yedi kişiden mürek- (Devamı 8 inci sayfada) 

.. .. --- -···-------···- ==~====~===z===-=============ı:=-=:::c:::m 

llilıı.'"-...... "' 1 Faşist dev ı etler iLME VERiLEN YEN/ KURBANLAR 

.Kutba gid~n gemi 
lzlanda civarında battı 

Bitler Nurenbergte son nutkunu söyler ve askeri teftiş ederken 
(Yazısı 8 inci sayfada) 

Hamallık işinin ıslahına 
rıhtımlardan başlandı 

Hamal ücretleri kendilerine değil, yolcu salonundaki 
gişelere verilecek, yolcular hamalları takip 

etmek mecburiyetin~e kalmıyacaklar 

Balkanlarda 
faaliyete geçtiler 
Al d AT Gemide bulunanlardan yalnız bir kişi kurtuldu, heyeti 

man propagan a ıvazırı f . . . h k" ·f Ş k d k b 1 d Atl r R se erıye reısı meş ur aşı ar o a ur an ar arasın a 
naga ge ıgor, omanga Paris 16 (Hususi) - Maruf kaşif sında kaybolmuştur. 

Kral11un Roma segahotı Batist Şarkonun riyasetinde bir heyeti Heyeti seferiyeden yalnız bir kiti 
şagiaları devam ediyor seferiyeyi hamil bulunan Purkuvapa kurtarılmıştır. Boğulanların ceset~eri 

---- . gemisi İzlanda adası açıklarında bat - dalgalar tarafından İzlanda aahillerıne 
1ta1 ya, Avusturya ve mıştır. atılmıştır. Bunlar arasında maruf ka· 

M • t d Şimal kutbunda tetkikat yapmak ü- şi f Şarkonun da cesedi bulunmu~tur. 
acarıs an arasın a 1 k ·d 30 k ' · b l B h b b .. ·· F d d · b' zere yo a ç ı an gemı e , ışı u unu- u a er utun ransa a erın ır 

V İ Yana da bir toplantı yordu. Fırtına gayet şiddetli olmuf ve teessür uyandırmıştır. Birçok ke,ifle-
Pa ris, 16 (Husust) _ Büyük Faşist gemi birkaç saat içind~ dalgalar ara - rile meşhur olan Şarka ()9 yaşında idi. 

,devletlerin son günlerde Orta Avrupa 
ve Balkanlarda gösterdikleri faaliyet 
burada nazarı dikkati celbctmektedir. 
Bu meyanda Avusturya nazırlanndan 
Şmit'in Roma seyahati ve Musolini ile 
uzun mülakatı bura siyasi mahafilinde 
ehemmiyetle karşılanmıştır. Bu ziyare
tin, neşredilen tebliğlere rağmen, mü
him ve yeni bir siyasi faaliyetin baş
langıcı olduğu Havas ajansının verdiği 
haberlerden anlaşılmaktadır. 

(Devamı 8 inci sayfada} 

Adliyeye yapılan 
garip bir ihbar ve 

şikayet 
Davacı soruyor: "Ben bu 
adamları vursaydım beni 
haksız çıkarır mıydınız?,, 

Bir emrin ağlebi ihtimal yanlış an
laşılmasından ve yanlış tatbik edilme
sinden doğmuş garip bir hadise müna~ 

Katolik Ermeniler Memnun ! 
"Kiliselerinıizin idaresine Evkafın el koyması çok iyi 
oldu. Artık vakıflarımızın iradı gelişigüzel harcanmı

yacak, maksada sarf edilecek,, diyorlar 

Bir hamal grupu ı
,;,ebetile müddeiumumiliğe müracaat e-

(Yazısı 8 inci sayfada) (Devamı 8 inci sayfada), 
İdaresi Beyoğlu Vakıflar MndnrlüğUne geçen kiliselerden biri 

(Yazısı 8 inci sayfada) 



•• 
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'Resimli Makale Hayal ile uöraşmagınızl a r-,--------- ----

0 S .. zün er un 
Memlekette ilrtisadi 
Harf1keti arttırmalıyız. 

r---Yaıan: Muhittin Birgcn
cçen ~ün Viyana gazetelerini ka-

rıştırırken A \'u.;;turyanın bütçe -

sine ait bir kaç rakam gözüme ili~ti; bu 
rakamlar üzerinde durdum, kaldım Ye 
du~ünmiyc başladım: 

Doğru gürümegi 
Nihayet öğreneceğiz! 

.... 
Arkadaşlar arasında bir münakaşa: 

- Emniyet Direktörünün tebliğine 
halk arasından memnun olacaklnr mı 
çoktur, bundan teessür duyacaklaf mı 
çoktur! 

* A vu.5 urya ile Macaristan cihan har-
binin başlıca iki mazlümuclur. En çok 
zulüm bunlara yapılmıştır: elindeki bu
danmış mahllıka bakarak: 

Hayatta hayal ile avun
mayı itiyad edinenlerin 
muhtelli tipleıi vardtr, bun
lara her yerde rastgelirsi-

Bir kadeh rakıyı sırf bu
günkü vaziyetini unutmak, 
avunmak ve düşünmek için 
içenlerd&n başlayarak .. 

Sigara dumanı arasmda 
kendisini büsbütün başka 
adam farzedenJere varınca
ya kadar bir çok nümune
ler görürsünüz .. 

Bunların hepsi de afyon 
çeken Çinliye benzerler. 
Hayal ile avunmaktan çe
kininiz, hayal insanı atıl ve 
tenbel yapar. 

Her iki fikri müdafaa edenler de ol
du. Anket yapıp bütün İstanbul balkı
nı birer birer sigaya çekmenin, hakika
tı da bÜ suretle anlamanın imkanı yok 
amma, kendi hesabıma ben memnunlar 
sırasında bulunduğumu söylemekten 

niz. 
- cHah, şimdi bir kuşa benzedin!• 

dıyen Nası eddin Hoca, bu iki memleke
tin budandıktan sonraki hallerini gör -
seydi: 

- cZavallılar, siz şimdi bir kuşa bi-

l"-----------::-::::-----------------·-------------------------------------------------------~ı çekinmiyeceğim. 

L S Ö S 1 D A • _!3i~~~~:yürümcniıı usulünli bılmc-
~ yen olur mu? diyordu, omuz silkiyor-

le benwmediniz!> 
Demekten kendini alamazdı. Sade 

topraklan değıl, iktisadi kuruluşu da bir 
kuşa benzetilmiş olan A vusturyanın 
bucunkü nüfusu 6 milyon kadardır; 

Doktorlar hastalarını *·-----------ı /dam edilirk•n du.Arkadaşımın gazete okumadıj\1111, 
Uzaktan tedafJl BiR Ağzında1I piposunu otomobil ve tramvay kazalarına kur-
Ed b ·ı kl ban gidenlerin hesabını tutmadığını bi-

e ı ec ermiş Bırakmıyan adam tirdim, ctikkatsiz oldugunu yeni öğren-
ırsızlar Dünyada çeşit dim. İstanbul halkı yürümesini bilir, he 1en bizım üçte birimiz. 

Öyle bir millet ki nüfusunun ~zde 
otuzu yalnız bir şehirde oturuyor. Iştc, 
bu mılletin bütçesi, şu sıralarda ordu 
ihtiyacı için sarfedi!mesi dü~-ünülen pa
ralar hesap edilmemek şartile, iki mil
yar şiline yakındır. İki milyar şilin, res
mi para rayicine göre, yedi yüz küsur 
milyon, düşkün piyasa rayicine göre de 
hemen hemen beş yüz milyon Türk li -
rası eder. 

lngilterenin büyük gazetelerinden 
biri şu inanılması güç haberi vermek
tedir: 

Fenni sürprizler asrında yaşıyoruz. 
Bunun en büyük delili elektrikle meş
gul bulunan bir lngiliz operatörünün 
yeni bir keşfidir. Bu operatör hastaları
nı uzak meaafcden tedavi etmektedir. 

Avusturyada bütçe rakamları husu -
si rayiç ile pek az alakadar olduğuna 
göre hesabımızı resmi rayice göre de 
tutabiliriz. Demek oluyor ki 6-i milyon
luk bu memleket bu kadar vergi veri
yor; fakat, Avusturyada sade devlet 
tleğil, hususi idareler ve belediyeler de 
hayli yüksek bütçelere sahip olduğuna Meşhur Markoni'nin dünyanın öbür 
göre demektir ki A vusturyada yaŞJyan ucundaki lambaları ya1'mak için bul -
ve hayatları temellerinden sarsılmış ve duğu çare gibi bu doktor da bir alet vü 
yirmi senedir hala düzelememiş o1an cude getirerek, uzaktaki ha,talarım te
insanlar, bize nazaran kat kat fazla ver- davi etmektedir. Mesela büyük bir 
gi veriyorlar. transatlantikte seyahat eden bir yolcu * birdenbire apandisitten hastala:rııyor. 

Bu para~ nasıl veriyorlar"? Neden do- Vapurda operatör yok. Hastanın da 
Jayı, daha çok azını, üç misline yakm Nevyorka kadar gidebilmesi jmkan ha
fazla nüfusumuzla verebilmek için, biz 
bu kadar güçlük çekiyoruz., Kendi ken- ricinde. Hemen ameliyat yapılmadığı 
<lime bu suali soruyorum ve 0 za _ takdirde öleceği muhakkak, hu hasta
man gözlerimin önüne Avusturyanm ne olacak~ Talie terkedilere1< göz göre 
hayatı geliyor: Bu küçük memleketle göre ölecek mi? Hayır. Ölmi)'cccktir. 
büyük bir hareket vardır. Bir zaman - Çünkü vapurun telsizile Nevyoık ve 
1ar İsviçreyi dolduran türistler, yavaş Londradaki acenteye haber verilecek, 
yavaş A vusturyaya dönmüşlerdir; fa- doktor bu akıl erdirilmesi müşkül o
kat, hareketi yapan sade bu türist]er lan aletle uzaktan ameliyatı yapıp has
değil, memleketin de kP.ndi kendine tayı kurtaracaktır ... 
bir hareketi vardır. Niçin? Çünkü ha
yat ucuzdur; çünkü ucuzluk hareket 
yapar ve milletlerin bütçelerine kuv
vetli memelerile bol bol gıda \·eren süt
anası da budur! Hareket! Hareket! 

Zaten bütün hayat ta muazzam ve 
ahenktar bir hareketten, bir hareket 
küllünden ibaret değil midir? Eğer bu
gün Avusturyalılnr yaşıyabiliyorlarsa 
hayatlarını sırf bu harekete ve bu ha
reketi yapan ucuzluğa borçludurlar. Si
ze bu ucuzluk hakkında bir fikir ver -
mek için bazı küçük notlar- vereyim: 

Viyanada en güzel yerlerde bırinci 

Gazete yazdıklarının doğru olduğu
nu anlatmak için hu aleti keşfeden dok 

torun ismini neşretmektedir. Dokto -
run ismi Guort'tur. Kendi kızına bu 

alet vasıtasile uzaktan bir küçük ame
Jiyat yapmıştır. 

* Bir lzdlv•cın garip hikayesi 
Amerikada Missuri şedrinde 20 ya

tımda bir kız bir milyonerle evlenmiş
tir. Hadise şöyle cereyan etmiştir: 

Badik Ahmctle Yarma !lluri bir t" k·ı fakat tek tük de olsa bilhassa satıcı kıs-
N . • d b" · çeşit ırya ı er · ·li bil 1 · d b l gece yarısı ışan,aşm a ır zcngı • d F k mına ını nce, meyen enn e u un-

nin mükellef apartımamna girdi - ~ar .. ır. a. at .ta· duğuna dikkat etmemiş olacak. 
lcr. Apartımanm en üst katmda r~h oy!e. hır pıpo -; Yolun daima sağını takip edecek-
hizmctçiler vardı. Alt kat boştu. tıryakısı kaydel • siniz! 
Orta katta da meşhur zeugin yapa- miştir ki, bunun Dilijünce yerinde, emrin etraflı bir 
yalnız yatıyordu. eşi ve emsali he. tebliğ ile bildirilmesi de mükemmel. 

Badik Ahmetle Yarma Nuri ses- nüz görülmemiş- Fakat tatbiki sırasında bazı yerlerde 
siz sadnsız bütün odaları dolaştdnr. tir. bazı müııküllerc meydan vereceğini dü-
Ağır, hafif ne kadar kıymetli eşya "'lfJ Bu Jozef Ş _ şünüyorum. 
varsa taşıdılar. Bu sırada ev sahi - . . ' . d b' e Mesela yağmurlu, çamurlu bir ha-

l b
. d k k d . _ rın ısmın e ır a- d kşa .. . E . .. .. d . B 
ı e uyanmış, or ·u nn titremegc d d F va a a m uzerı mınonun eyız, a-

başlnmıct am ır · ransız lık ·d w • Y k ld 
-·-- 1• Jhtil'T K b. · d "d hk... ecl"l pazarına gı ecegız. aya a ırımı· 

Bir anılık Yarma Nuri onun u • . a 1 e ırın e ı ama ma um ı • nın genişliği bir metreyi bulmaz. Bu 
yandığını, kendilerini korku ,.e ınış, mahkum olduğu zaman 64. ya - daracık kısım da mevsimine göre cins 
dehşetle se)Tettiğini gördii, dışarı şında bulunuyormuş, 22 yaşından be- cins seyyar satıcılarla doludur. Balıkpa-
seslendi: ri ağzından pipoyu düşürmemişmiş. ~a nasıl gideceğiz? Çif~erli dizi k~-

ik 
Badik, senin moruk uyandı!.. Nihayet idam mahalline getirmişler, lu mzamlıkmda .~kukzruıt teşkılketmek la-

-isi de hiç ses çıkannadan işleri- ~ . . . zım, ba çı du anına artı saat kaç-
ne devam ettiler. Fakat eşyalar ar • agzında yı~e pıpo varını,. Bır nefes ta varırız, eve kaçta döneriz, orasını 
tık tnşınamıyacak hale ge1mişti. daha çekmış ve sonra müsterih ölür- ancak Allah bilir. 
Badik Ahmet: ken kafası ile beraber pipoı.u da düş- * 

- Ulan biz bunlan nasıl götüre- müş. .Latüe bertaraf, şehrin bir kaç so-
ccğiz be!. dedi. * kağını istisna ederseniz, emrin biiy~ 

Yarma Nuri biraz düşümlü, son- faydalar temin edeceğine kaniim. Yal-
ra dönüp ev sahibinin yatağına yal.- lngllterenh• 911 lhU~ar lklzlerl nız harfiyen tatbik edilmesine dikkat 
laştı, elektrik fenerini zavallı ihti- 95 inci 'I ,ıannı tea'lt ediyorlar etmeliyiz. Olmıyacak şeylerden değil, 
ynrın yüzüne tutarak: İngilterenin, belki de dünyanın en bir polis memuru sokağm ortasında 

- Babalık, dedi. Biz bunların ihtiyar ikizleri bu hafta içinde 95 ya- sallana sallana yürüyen bir adam gör-
hcpsini birden götliremiyeccğiz. . ki d' İk" I d b" . (Le dil, ne yapacak bilmelidir. 
Hele şu garajın anahtarmı ver de, şına gırece er ır. ız e? en ırı Y İtalyada suçun cezası pesinden tesbit 
iş tamam olswı!.. di Lyptton) dur. Kraliçe Viktorya ile edilmişti ve tahsili usulü d~ gayet basit 
*--,------------* Aleksandranın kahyalığını yapmış, ve leştirilmiştir. Polis memuru beled1yeye 
72 s~nede altmış yıl evvel de Hindistan valisinin müteallik bir suçu işleyeni görüp der-
77 4 insan öldüren karısı olmuştu. :: yanına gelir, elinde bir defter var-

Canavar adam 
I 

Alman adliyecilerinden biri dünya
mn en müthiş katilini aramak üzere 
tetkikat yapmıştır. Adliyeci eski ve 
yeni zamanlardaki katil mahkumları -

nın hayatlarını tetkik etmiş ve bunla
rın içinde en müthiş insan o!arak 1572 
senesinde Napolili Braun Cullo ismin
deki adamı bulmuştur. Bu adam 12 se· 

ne mütemadiyen insan öldürmüş, 174 
kişinin kanına girmiştir. 

* 

Lady Loch ta, kocasının valiliklerin - Lutfen cezayı! der ve makbuzunu 

de bulunduğu Avustralya ve Cenubi 
Afrikada seyadat etmi~tir. Gençlikle
rinde biribirlerine çok benzeyen bu i
kizlerden Lady Lytton'un nişanlısı ek

seriya hangisi ile k.onufacajlnı Pfl • 
rırmış. Evlendiklerinden sonra biribir-

doldurarak parayı alır. 
- Param yok! 
- Siz cezayı veriniz de param yoku 

sonra düşünürsünüz! 
- Affediniz bir daha yapmam' .. 
- Affedersem bir daha yaparsın, \'et 

parayı! 
!erile muntazaman mektupla~an ikiz- Bu nizam, bizde de bir kaç hafta 
ler daha hala hu itiyatlarını terketme • şiddetle tatbik edilse yolun ortasında 
mişlerdir. yürümeyi bilmeyenlerin de öğrenecek

lerinden hiç şüphe etmiyorum. Yalnız ..• 
Niçin sadece yaya yürüyenler düşünül
dü? Buna mütehayyirim .. 

Lady Lytton bir sukut neticesi, fİm 
di kalçasından muztarip bulunmakta • 
dır. sınıf lokantalar vardır ki buralarda iyi Bu şehirde yankesicilik yapar. bir · ı· k b d k ı k Bir güvercinin sahibi nasıl 

bir tablıdot daimi müşteriler için azami sersen, po ısin ta i atın an urtu rna 
h k 

tayin edlllr 

Beygir, eşek, hatta insan kuvveti ile 
......................... - ........................... ._ .. yürüyen mey,ra arabalatı, caddenin or· 

75 kuruşa malolur. Avusturyanm ikinci için u ızın evindeki ahırlara iltica et- güvercinler bulunmuş, fakat davacı 
d d k. h. l . d b .. d mı·ş. O zaman on do··rt Y°''şında bulu • Viyanada çıkan bir gazete şu garıp b . l . k d' . . ld w erece e ı şe ır enn en ırın e, geçen ..,. u güvercın erın en ı9ıne aıt o ugu-
sene, güzel bir otelin tıklım tıklım dolu nan kıza suçunu itiraf etmiş, kız da o- davanın tafsilatını vermektedir: nu isbat edemeyince, mahkeme gü -

tasına yığılan üzüm küfeleri.. Km-un, 
karpuz ki.if el eri ne olacak, bunları da 
bir kaideye bağlamak lazım .. 

* olduğu için arka tarafında bulabildi - nu evinde üç gün ebeveyninden gi:di Mahkemeye bir adam müracaat e- vercinleri muhafaza altına alarak, ka-
gwim gayet temiz oda için ertesi gu .. 11 kl d · d k k z· k • ki Sözün kısası: sa amış, ara an 7.aman geçmış, y<ln- ere omşusu ın eweise nin keudi natlarının büyümesini be emiş, ve gü 
benden '\;. ·alnız kırk kurus. ücret alm1c: k · · d w ı d" . · 1 l Polisin aldığı tedbirden memnun ol-

.r ~ ·csıcı ogru yo a önmtiş, milyoner o - güvercin erini çaldığını söylemiş; ve vercinler de kanatlanınca dogru dava-olduklarını çok iyi hatırlarım. Viyana- k k d malıyız. Fakat bizde eski devirden kal-
muş, ızın ·en isine yaptığı iyiliği u- komşusunun ceza görmesini istemi~ - cının evine uçmuQlardır. Bu delili kafi 

da taksilerin büyük bir kısmı 12 kuruş- k Y Y ma bir söz vardır. Osmanlı yasa~ı uç 
nutmıyara desti izdivacına talip ol - tir. Zinkewise'nin evincie ara,stıma ya- gören mahkeme Zinkeweise'yi hapse ·· ·· d ı B - lı la hareket eder. I gun surer er er. u yasagın Osman 

A h 
muş, ve kızla evlenmiştir. pılmıs,, ve kanatları koparıimı~ bazı mahkum etmis,tir. w d ··ı Tü" k - ld - ·· vusturya udutlarından gelip ge- T yasagı egı r yasagı o ugunu gQS-

çen turist otomobillerinin benzin de- r~====================~==========================: 1 terme1iyiz. 

r~~~~~d;:ad;~t~~=;a:O:ı:~~~;~~rA\·~ İs TER İN A N İs T E R İN AN M A ! Karg:~:~~-~:.~:;:· ı~ı:-
vusturyadan İtalyaya giden bir insan, bulunan ~are 
eğer her iki tar.ıfı da tamyorsa, ço - I~vvelki gece saat on buçuğa doğru şehirde oldukça n~bilir değil mi? 
cuklan için mutlaka iki kilo bonbon gö- 1 · ı · b. 1 1 ld · d b Kanadada çiftçiler kargaların tahri-c ıenımıyet ı ır ze ze e o u. Bız e u hadiseyi okuyu- - Bildiremez. Çiinkii sismoğr:aflann son ve kat'i ncti-türmeği kar sayar. Giyim işleri de bu- <'ulm nnıza bildirmek için erteısi sabah saat rlokuıa doğ· <"e~ini ancak saat 11 ele alırız. batından fevkalade şikayetçidirler. Bu· 
na göredir. İşte bunun içindir ki A - ru J\.andilli Rnsadhanesm· e telefon ettı·k. ,,.luhaı·r"ırı"ınt·,,ıe D 1 . d. h. b" al" na çare olarak şu usule baş vurmuşlar-

! T '" - eme -. ~ım ı ıç ır m umat alamıyaağız öyle mi? 
vusturyada ·ve tıpkı ona beııziyeıı Ma- ras:ıdhauc memuru arasında şöyle bir muha,~rc g<~çti: - l\faaYescf öyle .. 1\fcmurlarımızm celişini1 sismoğra- dır: 
cnristanda - asgari para ile azami bir _ Dlin gece saat on buçukta bir zelzele olmu~, mah1- fan 50,1 kaydını beklemek lazım. Kargalarla mücadele Cemiyeti on 
hayat seviyesi temin edilehilfr ve bu matınızı rica ediyoruz. .. _ F<tkat biz şimdi yazacağımız yazıda •Rasadhanenio tane karga yakalatmış ve tüylerinin 
snyede memleket, yüksek bir iktısadi - Size bu malumatı şimdi veremeyiz.. zclzelt d<'n haberi yok» diyeceğiz, ne dersiniz'!. içine bazı kuponlar koyarak salı' er .. 
hareketin nimetlerinden istifade eder. - Niçin veremezsiniz? Memur bir şey demedi. Fakat biz buna bak:ırak 7 saat miştir. Bu kuponlarda bulana 50 bin * - Hcniiz memurlarımız gelmedi. evvel olan bir yer dcpremesini 7 saat sonra söyliycme- dolar ikramiye verileceği yazılıdır. 

Türkiye de böyle bir harekete muh- - Fakat herhalde bir nöbetçi memurunuz: olacak'.' O yen bir ras.adhanenin istihbarat işlerinde işe yarnyabile- Bütün avcılar hu kuponları havi o-
tactır. Türkiyenin iktısadi hav. atma da nıemt r sıs· mog·ra!lara balo d b. k d d'I · · b·ıd· ~· k · dk F k bir dönme sUr'ati vermek l:lzımd1r. O ' P a ıze ay e ı cnıcra J •· cegıne pc - manama ı ·. 'a at ey okuyucu sen: lan kargaları öldürmek için kargalar a 

zaman insanlar daha keyifli olurlar ve 1 ~ 11.: R 1 NAN 1 STER 1 NAN M A l lleyhine müthiş bir mücudele açn.ış~~r 
ve bir hafta zarfında elli bin kargıı ol-

(Devamı 8 inci sayfada) .._--------------------------·---------------------1 dürmüşlerdir. 
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İhtilalciler Madride ( 20 ) 
kilometre yaklaşmışlar 

ispanyanın bazı şehirlerinde açlık başgösterdi. 
İtalyan harp gemisi Barselon limanında ••• 

25 

Berlin, 16 (Hususi) - İspanya hü· bin kiş i kadar tahmin edilmektedir. Genera~ ~ola, askerlerine ~ört gün 
~umeti Reisicümhuru Azana ile Baş- T etuan radyosunun verdiği malumata mola verdırdik_ten sonra Ma.drıde kar-

k. ı h. b" ·k .. A ·1 · b "" t "" h ) d 500 b' sı bir taa .. ruz ıcrası maksadıle bunları \re ıl Kaballero a ey ınde ır suı ast gore ası erın u un cep e er e ın ~ k t . 
1
. 

· · · · · · · k · d y · d Guaderra~ mıntakasına sev e mış ır. tebekesı meydana çıkarılmıştır. Şımdı- kışılık hır uvvetı var ır. ıne ra yo- b .. la · ı · h b ı .. 25 1 l Bu taarruz, Oi'l eş gun sonra yapı -
}'e kadar altı kişi tevkif edilmiştir. Ye- ların verdık crı a er ere gore ta· kt 

h . . B l r d ca ır. 
niden daha bazı tevkifata intizar edil- yan arp gemısı arse on ımanın a Koruna r adyosu, Nasyonalist kıta-
rnektedir. Milliyetperverlerin radyola- toplanmıştır. atın dün Madridin batısındaki mevzi-
tı General F ranko ordusuna mensup Nasyonalistler~ h.ükum~: komitesi, Ierini şehre doğru 20 kilometre ilerlet-
6 bin kişinin Malaga şehrine yaklaş~ dün akşam resmı hı~ te.blig neşrede- miş olduklarını b ildiriyor. 
tıklarım ve bu şehrin düşmek üzere ol· rek bütün harp gemılerınin Bilbao ve * 
d .. b"ld' · 1 Santander limanlarına girmekten çe-

r Türk - Yugoslav "'ı 'S'4~ 
dostluğu ,A[ E ~ 

• Küçük Antantın 
durumu 

8 
Atatürkün ikinci Piyere 
telgrafı ve gelen cevap 

Ankara, 16 (A.A.) - Yugoslav
ya Kralının doğwn yıldönümü mü
nasebetile Cumhurreisi Atatürk ile 
Yugoslavya naibi Prens Paul ara
sında aşağıdaki telgraflar teati o

• Alman - Rus husumeti 

lunmuştur: 
Majeste İkinci Piyer - Yugos

lavya Kralı - Belgrad: 
Majestenizin doğwn yıldönümü 

münasebetile şahsi saadetleri ve 
dost ve asil Yugoslavya milletinin re 
fahı hususundaki dileklerle bera · 
ber en hararetli tebriklerimi me-
serretle arzederim. 

K. Atatürk 
Ekselans Cumhurreisi - Ankara
Majeste Kralın bayramı dolayı

sile hararetli tebriklerinizden fev
kalade mahsus olarak Ekselansını
za çok samimi teşekkürlerimi ar-
zederim. Paul 

• Amerikada seçim 

ugu ı ırıyor ar. . ·· k"" b l" 1 17 
kinmelerinı çun u u ıman ann 

Paris, 16 (H ususi) - ihtilalcilere Eylfilda sabahleyin saat 1 de torpille
rnensup tayyareler bugün tekrar Mad- neceğini bildirmiştir. 

Londra, 16 - Daily Telegraph, 
Malaga'da Halk cephesi hükumetinin ._S_o_n __ v:_u_n_a_n ____ _ 
tamamen dağılma halind" olduğunu ı ~ 

R omanyada son yapılan kabine ~e· 

ğişikliğinden sonra durumu ıs
kandil edici mahiyette bir takım ~ıa
berler ortaya atılmaya başlandı. Ma
lum olduğu üzere bu tadil neticesi o
larak Romanyanın senelerdenberi <lış 
işlerini idare eden M. Titülesko yeni 
teşekkülün haricinde bırakılmıştı. Ro
manyanın Almanya ve İtalyaya d0ğ
ru bir nevi temayülü sayılan bu açık· 
ta kalmanın ilk tezahürleri de şimdi 
kendini gösteriyor, Romanya Kralının, 
şu bir kaç ay içinde Romayı ziyaret e
deceği haberi, işte bu cümledendir. 
Her nckadar bu seyahat kat'i bir karat 
şeklinde gösterilmiyor Ye belki yapı· 
lır ve belki de yapılmaz gibi tereddüt
lü bir üadeyle ortaya atılıyorsa da, 
bence, haberin asıl bu şeklidir ki onun 
vaziyeti iskandil etmeğe matuf bir 
teşebbüs olduğu kanaatini uyandın· 
yor. Bundan da anlaşılıyor ki küçiik 
itilafı yıkmağa matuf teşebbüsler sık
laşmıştır. Ve siyaset alemi, şimdi. 
tam bir düello sahnesi manzarasını al· 
mıştır. 

rit üzerinde uçmuşlar ve istasyon civa- İspanyadan gelen haberlerde bir çok 
tını bombardıman etmişlerdir. Madril şehirlerde açlık tehlikesi de baş gös
)'akınında toplanan asi kuvvetleri 120 terdiği bildirilmektedir. 

Yunan Başoeklli Metalcsas $Öglügor 

yazıyor. Bunun sebebi milis sosyalist 
komünist ve anarşist grupları arasın- Cumhur Reisi 
claki anlaşmazlıklardır. 

Zaimis öldü 
Fransada 

grevcilerle 
polis çarpıştı 

Atina 16 ( Hususi) - Yunanista- * 
nın son cümhurreisi Aleksandr Z a : · Alman Nasyonal Sosyalizmi ile Rus 

nada vefat etmistir. Vefatı karısı ta- Alman • Rua mukadder çarpış-
Yunıinistan korporatif bir 

devlet şeklini alıyor 
imis dün teaavi için bulunduğu Viya- 1 1 k o m ü nizminin 

. k ı b"ld" ·1 huaumetl malan yaklaşı-Lilde kanlı müsademeler rafından Krala ve Başve i e 1 
• ıArı : fOr. Çünkü arka 

miştir. Z aimisin cenaze merasimı tı-
ld 30 l arkaya söylenen nutuklar, yapılan as· 

Metaksas, Tevfik Rüştü Aras ile yaphğı mülakat 
hakkında Krala izahat verdi 

O U yara l var nada devlet tarafından yapılacaktır. keri manevralar ye meydan okuma· 
Paris, 16 (Hususi) - M. Blum pat- Müteveffa 80 yaşında idi. lar, dünyayı hep bu istikamete doğru 

ronlarla grevciler arasındaki ihtilafın Gazeteler, Aleksandr Zaimis'in Vi- sürüklemektedir. Bence tehlike, bil· 
halli için teşebbüslerine bugün de de- yanadaki ölümü haberi ve bu müna • bassa Almanyanın içine düşürülmüş bu-

Atina, 16, (Hususi) - Başvekil Me- Başvekil, demiştir ki: vam etmiştir. Henüz kat'i bir netice sebetle kendisinin uzun siyasal haya· lunöuğu iktısadi yaziyetten doğmakta-
taksas Korfu'ya gitmiştir. Metaksas Komünistlerin Yunanistanaa nemen elde edilmemişse de umumi bir grevin ö tında memlekete yaptığt hizmetleri- dır. Her nekadar dünyada komünist ih-
krala memleketin umumi si'-'aseti ile, iktidar mevkiini ele gcçirmeg-e ınuvaI- nüne geçmek kabil olm11ı:tur d l ı·1·1· · l ı d" · k"" ··kl k ·sı .; L' , . t d -· --s • t·. y 

1 
ni kaydetmekte ir er. ı a mı a ev en ırıp ·oru eme ı e-

'revfik Rüştü Aras ile yaptığı konuş· fak olurlardı, iddiasında bulunmam. ıl de vazıye eg~nıemış 1r. anız M·· ff z . . 18:-6 esinde yen üçüncü Enternasyonalin durup 
1 · F k ·· ı· b"l" · ki K ·· b .. ·ı 1 ·· · 1. 1 uteve a aımıs t ~ sen tnalar etrafında izahat verece dır. a at şunu soy ıye ı ırım , omu- ugun grevcı er e suvan po ıs er ara- . _ l SCJO • d dinlenmeyen propagandasının da bu 

Metaksas, hareketinden ewel Vra- nistler şehirlerde vesair bazı yerlerde sında müsademeler olmus, zabıta grev- Atmada dogmuştur. ' se~esın e hususta büyük bir mes'uliyet hissesi 
dini gazetesine beyanatta bulunarak öyle bir vaziyet ihdas edebilirlerdı ki ciler üzerine ateş etmek ~ecburiyetin- Adliye ~az~rı. ve 18_!}6_ da Parlan:>:ento yok derrildir. Fakat asıl dava, Alman
bilhassa Yunanistan'ın korporatif bir ihtilali andıran bir vaziyetten kan dök- de kalmıştır. Bu müsademelerde grev- reisi seçılmış.tır. Zaımıs. 1897 T~rk - yanın ,~aziyetinden doğuyor, bunu, en 
devlet şeklini almakta olduğunu söy- meksizin çıkmamız mümkün olamazdı. cilerden 30 kişi yaralanmıştır. Yunan hBl'bınden sonra Başvekıl ol· son nutuklarından birinde bizzat Her 
leıniştir. Kral, tekziplere rağmen, bugünler- Fransanın diğer şehirlerinde de iş- muş ve iki sene bu mevkide kalmıf· Hitlerin ağzından şöyle i~itiyoruz: 

Parlamentonun feshinden bahseden de Atinaya avdet edecektir. çiler arasında bazı hareketler göze tır. Ve muhtelif tarihlerde Ba,vekil «Biz hiç bir zaman tahrip etmiyoı 

h 
• L k çarpmaktadır. . 1 olmuştur. 1929 da ayan reisliğine ae- ruz, bilakis, her zaman yapıyoruz. 

Habeş Murah as ı o arno Alsas ~takası~da .24 hın amele çilmiş ve Konduryotisin istifası üzeri- Bolşevik Rusya ise yapmıyor, daima 

l C d daha grev ilan etmışlerdır. ne Cümhurreisliğine seçilmiştir. tahrip ediyor. Biz, pek çok toprağa sa-
arl en evre e Kon/ er ansı A hip bulunan Bolşevik yahudiler gibi 

Küçük ntant tedbı·rıer değiliz. Eğer Ural'lar, Sibiryalar ve 
A. sam b le toplantısına ltalya, konferanstan evvel Filistin de Ukranyanın buğday tarlalan bizim e. 
~' ·· d · t" "k d k · Bratislava konferansının __ limizde ve Nasyonal Sosyalist bir ida· ''iegus e ış ıra . e ece ~ış müzakereler yapılmasını renin altında bulunsaydı, feyiz ve be· 

Londra, 16 (Hususı) - Habe:;;ıstan • • neticeleri Çekoslovaklan Arapların bugün toplan- reket içinde yüzerdik. Biz ise yaşamak 
t>aı:artesi günü toplanacak olan Mil • ıstiyor memnun etti malarına müsaade edilmedi için uğraşıyoruz. Halbuki dünya cen-
lctler Cemiyeti Asamblesine üç mu • 1 netini yaratmak bizim için işten bile 

b 1 Roma, 16 (A.A. ) - talya hü -
tahhas göndereceğini Cenevreye i - İ l .. b .1 L Pragw 16 (A.A .) - Havas Ajan· Kudu""s, l G (A.A. ) _Hükumet A- değildi...• 
.ı kumeti ta yanın esas ıtı arı e o -
11İrmiştir. Murahhaslar arasında Lon- sından .. Siyasi mahafil Bratislava kon k . . d Bu sözler ve bu kat'i lisan, yukarı-
d karno konferan&na iştirak etmeğe rap grev omitesının greve evam e- d k - .. d . k 1 ta sefiri Marten ile Gaston Jese bu • feransının neticelerinden çok mem _ a aydettigim musa cmenın açını -
111 k d l muvafakat eylemekte olduğunu ancak dip etmemek hususunda bir karar ver maz bir «alın yazısı• olduğunu ispat 

nma ta ır ar. bu konferanstan evvel ihzari mahiyet- nundur. Bu mahafil, müzakerelerin be l Habeşistanın bu kararı Cenevrede mek üzere perşem günü yapı ması· ediyor. 
derin akisler bırakmıştır. Murahhas - te diplomasi müzakereler i yapılması gerek siya.si , ve gerek iktısadi nok - na karar verdiği toplantıyı yasak et - * ~ meşrut bulunduğunu lngiliz maı;la - talarının ihtimamla tetkik edilmiş ol • miştir. Amerikada Cumhurreisi seçimi fi. 
ltr toplantıya iştirak ettikleri takdirde hatgüzarına bildirmiştir. duğunu kaydetmektedirler. 1 len başlamıştır. 
a.lyanın müzakerelere girmiyeceği A k d 

,,, Daily Telegraph'ın istihbarına gö- Fatı'h noterı· merl • • Cumhuriyet par-~min edilmektedir. 1 k b kA k t A 1 k 1 ae,.lm tisinin namzedi Berlın, 16 (Radyo) - Milletler Ce re ngiliz a inesi mez ur on erans- vusturya mali kontro Un a - ___ T ____ olan Landon, ilk 

ltıiyeti toplantısına Habeş murahhas· ta görüşülecek meseleler ha'ick:nda dırılmasmı istedi t k • f d • ı d 1 defadir ki cMaine• vila\•etiııde, De-
~tile birlikte Negüsün de iş tirak ede- mokratların lideri ve namzedi Ruzvelte ı ki lngiliz noktai nazarını gösteren bir e v 1 e 1 J 

memorandom hazırlamaktadır. Bu me d 16 t~&-i söyleniyor. Lon ra (Hususi) - Avusturya karşı ilk şiddetli nutkunu söylemiştir. 
·------ morandom, alakadar dükumet mer • h""k. t" M'll tl c · ı· .. b"lh R u ume ı ı e er emıye ıne mura- Fatih Noteri Şükrünün yapılan bir Landon~ ı . ~ssa .uzvelti mutlak bir 

Portekı·· -'e Milis kezlerine gönderilecektir. caat ederek, şimdiye kadar cemiyet ta- merkezıvetçılık tcsıs etmek ve An1e ,..aı tefti.<> neticesinde dün tevk:finc lüzum .; • 
teşkilatı yapıldı rafından yapılmakta olan mali kontro- görü.lmüş, Şükrü zabıta tarafmdan ad- ~ikan dem~krasisini o.rt~dan kaldı~mak 
Londra, 16 (Hususi) - Portekiz hü- Bir lngiliz tayyaresi düştü, lün kaldırılmasını ve milli banka !iyeye tevdi edilmiştir. ıstemckl~ ıt~a:? etmıştır. A~erıkalı· 

~Üıneti Komünizm tahrikalma karşı 3 kişi öldü nezdindeki . cemi~e~ mümessilinin geri Noterin pul hesaplarında bnzı yol - lar_ ferdıyctçılı~e. ve de-?.'1okr~sıye çok 
fı..:ıd 1 db" 1 kt d B '·r t alınmasını ıstemıştır. l kl t b.t d 'l . t ' E 1 b kA baglı oldukları ıçın bu soLlerın çok de-L"" et i te ır a ma a ır. u maASa - suz u ar es ı e ı mıs ır. s 'ı a:ı a- ' 
~ 11. .1 ı· Londra, 16 (A.A .) - lngiliz tay- .. ___ ....................... - ........................ _ t"b" F · · d b · d. • rin bir tesiri olmustur. 
L- Yeniden 20,000 kişilik bir ııt i ıs teş- , ı ı evzının e u ış c suçu ulJurru · . . 
'{latı vücuda getirilmiştir. Bu teşkilfıt yare kuvvetlerine mensup bir tayyare düşmüştür. Üç kişi ölmüş, bir kiş i ya- söylenmektedir. Tahkikat bugün in~_ ~undan b~~a cMaıncı> .ey.aletı, A-
~Pında orduya da müzaheret c.decek- Gatwck yakininde bir ağac.a çarparak ralanmıştır. şaf edecektir merıkanın Rcısıcumhur seçıırıındc şaş-
't', ===============================~=====· ========== maz bir barometre vazifesi gurur. 

Roz Asana 
~\lgünMusevi vatandaşların 

yılbaşı bayramlarıdır 
~Ugün Musevilerin yılbn~ısıdır. Bu 
~asebetle Musevi vataııdaşlar iki 
~süren devamlı bir ibadet ve bay -

yapmaktadırlar. 

'ltoz Asana adı verilen bu bayram do
l'isne şehrimizdeki bazı hususi mu
'~i müesseseleri tatil yapm1şlaı·clır. 

lUsevi vatandaşlar bugünkü bay -
~ları ile 569 7 nci tarih senesine e.ir -

bulunmaktadır. 

lki ahbap çavuşlar Polis tc tam gelecek zamanı bulmuştu ..• 

/ '- \ / 

Bu eyalette ekseriyeti ka-ıanan parti, 
binnetice Reisicumhur seçimini de ka
zanır. Nitekim, cumhuriyetçiler, bura
da, valiliği, ayan azalığım \'C ÜÇ rr.cb· 
usluk elde etmişlerdir. cMaine.- de ka· 
zanan Amerikanın diğer kısımlarında 

da kazanır meseli daima doğru çıkan 

bir kehanet sayılacak olursa, bu defa 
Ruzvelt'in partiyi kaybettiğine huk
memck icap eyler. - Selim Ragıp 

Mak Mahon kararı temyiz etti 
Londra 16 (Hususi )--. İngilız Kra

lına karşı sukast teşebbiisünde bu . 
lunmaktan suçlu Mak M.ıhon, h..tkkın· 

da verilen bir sene hapis kararını. tenı
yiz etmıştir. 
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Türk - ingi iz ticaret anlaşması 
Yoksu) talebelere 

yardım 

- Doğru deli mi? - Sebze halinde 
hırsızlık 

Yeni anlaşma tüccarlara hem klering, he-m de takas 
yolile muamele yapmak imkanını veriyor 

Beledlye nlzamnam ealal 
dln lemeyenlerl gazete ile 

Ç k E . te,hlr ebnelll 
ocu sırgeme Kurumu 

1 

G eçen akşam matbaamıza üstü başı 
şubelere sıcak yemek sırsıklam, ~üzü de hiddetinden 

tevzi ede k . kıpkırmızı hır zat geldı. 
ce !kinci sınıf bir caddeden geçiyor -

Çocuk Esirgeme Kurumunun idare 
heyetinin dünkü toplantısında bu se
ne fakir mektep talebelerine yapıla -
cak yardımın daha geniş mikyasta ya
pılması mevzuu bahaolmuştur. Bu yıl 
her tube kendi sahası dahilinde bulu
nan ilk mektepteki fakir talebeye sı
cak yemek vermek İçin çalışacaktır. 
Fazla gelir teminine muvaffak olan bu 
şubeler mıntabları dahilinde orta 
mekteplerdeki fakir talebelere de yar 
duna koşacaklardır. 

Kızılay da bu sahadaki faaliyetini 
arttırmak için uiraşmaktadır. Şubeler 
şimdiden bu İfe aarfedilmek üzere ge
lir teminin o uirafmaktadır. 

Kapahçarşıda yangm 
Kapalıçarfıda Kavaflarda terlikçi 

Hasanın d ük.kinmdan gece saat dörtte 
yangın çıkmış, fakat çarşı bekçilerinin 
gayretile söndürülmüştür. Yangının 
sebebi hakkında tahkikat yapılmakta
dır. 

Tek Alfabe h-

Kabul edilen tek alfa be 
şehirlerde 12,5, köylerde 
beş kuruşa satılacak 

Kültür Bakanlığı tehir ve köy ilk 
mekteplerinde eskiden beri okutulan 
alfabelerin yerine bütün Türkiye için 
tele bir alfabe yapmağı kararlaştırmış 
ve bu münasebetle bir müsabaka aç
mıştı. Müsabakaya 46 eser iştirak et
miştir. Bunlardan Edirne Kurtuluş ilk 
mektebi başmuallimi Murat Özgünle 
Edirne Gazi ilkmektebi başmual1imi 
Ihsan Gökçenin müştereken hazırladık
larıalfabe birinciJiği kazanmıştır. 

muş. Birdenbire yukarıdan atı -
lan bir leğen suyun altında kal -
mış. Bu su hangi pencereden dö
küldüğünü de görmemi), sıra ile 
bir kaç evin, bir kaç dairenin ka -
pısını çalınış. Malfurıa tsızlık be
yan eden edene. 

Bize bu macerayı hem anlatıyor: 
- Hem de belediye bunun öni.ine 

geçmelidir, diye bağırıyordu. 

* Munsif olalım. Belediye yapılma -
sında mahzur olan bütün hare -
ketleri belediye nizamnamesine 
yazmıştır, bu nizamnameye ay -
kırı hareket edenleri de: görürse 
tecziye etmektedir. Fakat her pen
cerenin önüne bir nöbetçi dike -
mez. Memurlarının bulunmadık -
ları zaman yapılan şeyleri görüp 
cezalandıramaz. Umumi muaşeret 
kaideleri haricine çıkmamayı rer 
şeyden evvel halkın kendisi dü
şünecektir. Bunµnla beraber be
lediyenin kirli bulup ta kapattır
dığı lokantaların kapılarına ac;ı -
lan levhalar gibi bir teşhir usulü 
vardır ki, tatbik dairesinin geniş· 
letilmesi fayda verebilir. Üç beş 
misal, arasıra gazetelerde neşre
dilecek bir iki isim, bir kaç resim, 
bilrniyenler için canlı bir ders teş
kil edebilir, diye düşünüyoruz. 

Doqra değil mi? 

lstanbulun yeni 
maliye teşkilatı 

Halin içindeki bir tütüncü 
dükkanına hırsız girdi 

Sebze halindeki dükkanlaıdan Ya-
1 ninin idaresindeki tütüncü duk~5.nı • 
nın gece kapısı açılmı~. çekmecesin
den bir mikdar para çalınmıttır. 

Yani her akşam dükkanını kapayıp 
anahtarı muhasebeye teslim ettiğini, 
fakat bununla k.almıyarak dükkana. ay 
rıca bir de asma kilit taktıiını ıoyle -
mektedir. 

Bu ihtiyat kilidin takılmasına sebep 
te Yaninin dükkanda bir iki defa hır
eızlık yapılmıf olmasından f Üphelen· 
mesidir. Bu şüphe üzerine Yani birkaç 
dükkanın anahtarını cılarak kendi dük 
kanının kapısında tecrübe etmif ve 
görmüştür ki her dükkanın anahtarı 
bir diğer dükkana uymaktadır. Bunun 
Üzerine bir asma kilit takmayı muva
fık bulmu~tur. 

Fakat son hırsızlıkta bu asma kilit te 
koparılmıştır. Dükkanın kapısı halin 
içinde olduğu için hırsızın düickana hal 
İçinden girdiği muhakkak görülmek -
te, fakat hal bekçilerinin bunu görme
yişleri hayret uyandırmaktadır. Halele 
bulunan diğer esnaf ta hırsızlık vaka
larından şikayet etmektedirler. Bunlar 
içerisinde dükkanlardan küfe ile mal 

1 kaldırıldığını bile söyliyenler vnrdır. 
Dükkanı soyulan Yani hal müdürlüğü 
ne müracaat ederek bu hırsızlığın fajJj. 
nin bulunmasını istemiştir. 

Limanın ıslahı için 
Liman umum müdürü bir 

rapor hazırladı iktisat 
Vekiline verdi 

Limanın ıslahı etrafında müteaddit 
projeler hazırlanmıştır. Liman idaresi 
umum müdürü Rauf! rıhtımların tev
sii, dahili projelerin ıslahı, ve ihraca
tımızın inkişafı için tesisi kararlaştı -
nlan antrepolarla ve bunlara mümasil 

Türk - İngiliz ticaret anlaşması mü
nasebetile şehrimiz piyasasında buyük 
hazırlıklara başlanmıştır. Bilhassa tif
tik, hububat ve zahire ihracatçıları da
ha şimdiden fngiliz ithalatçılarla biri
birlerine bağlanmışlardır. 

Ankara Türkofis merkezince hazır
lanmakta olan talimatname henüz ik
mal edilmemi' olmakla bernber fehri
miz tüccarları hangi malları .ı takc:..s ve 
hangisinin klering hesabına dahi! ol
duğunu alakadarlardan öğrenmektedir 
ler. 

Yeni ticaret anlaşmsı hem kJering 
ve hem de tak.u yoliyle ihracata im • 
kan vermektedir. 

Böylelikle gerek fazla ihracat veya 
ithalattan müteveJJit büyük biokajlıınn 
önüne geçilmiş ve gerekse herhangi 
bir takas priminin çıkmasına meydan 
verilmemiş olmaktadır. 

Balık konserve 
fabrikaları 

Soğuk hava antrepolarının 
arkasında birer fabrika 

inşa edilecek 

Tüccar şayet fazla ihracattan dolayı 
parasını klering yoliy;e güçlükie alaca 
ğını görürse muayyen maddeler için 
takas yapmağa imkan bulacaktır. Ve 
bilakis takas primlerının arttığını gö-
rürse bundan kurtulmak için satışları 
nı kliring yoliyle yapacktır. 

Yeni ticaret anlaşmasının bir mad" 
desinde anlaşmaya bağli tak.ıs listesin• 
de yazılı olmayan maddeler için <Ae iki 
hükumetin muvafakatile takat yapıl .. 
masına izin verileceği yazılmış olduğa 
için bu suretle mütevazin ihracat ,ıe 
ithalat vaziyeti kolaylıkla elde edile .. 
cektir. 

Bizim fngiltereden ithal edeceği
miz maddelerden b::ı~lıcaları matine, 
demir mamulatı, pamuk, ipekli mensu 
cat, kimyevi maddeler, tıbbi müstah" 
zarat gibi şeylerdir. Ve bunlara ayrı ay, 
rı kontenjan verilmi~tir. 

Gümrük 
Müsaadesi 

Türkiye - fsveç ticaret anla~masına 
bağlı 2 numaralı listede bazı değişik
lilder yapılmıştır. Bu d.-ğişiklıkde 
sargılık kağıtlardan kontenjan fazlasİ 
olarak gümrüklere gelmiş olan ikı bin 
kilo kağıdın ithaline müsaade edilmiş" 
tir. 

Cilası adi mukavvaya da J.5,482 ki
lo kontenjan verilmiştir. 

Soğuk hava tesisatlı antrepolar ya
pılması etrafındaki tetkikler devam 
etmektedir. Trakyada kavunculuk ve 
yaş üzüm üzerine tetkikler yapan mü
şavir Zeki Doğanın riyasetindeki heyet 
bugün Liman Umuın Müdürü Raufi 
Manyas ile temas ederek bu hususta 
görüşecektir . 

Lastikten de 3000 kilo tenzil edile
rek yerine 5000 kiloluk lastik oyuıi 
tqpları kontenjanı verHmi~lir. 

Maden kömürü primi 

Alfabe şehir ve köy mektepleri için 
iki tekilde olarak 300 bin tane basıl -
mışhr. Fiatı da şehir için 12,5 kuruş 
köy için 5 kuruştur. 

Eser üç sene müddetle bütün ilk 
mekteplerde okutulacaktır. Üç sene 
~onra yeni bir müsabaka açılacaktır. 

Defterdar Defterdar muavini 

' diğer bazı işler etrafında umumi bir 
rapor hazırlamış ve dün lktısat Vekili 
Celal Bayara vermiştir. Ekonomi Ba
kanı bu raporu bizzat kendisi tetkik 
edecektir. 

Saray burnuna doğru olan rıhhm • 
Iarda ve vücude getirilmesi kararlaş
tırılan firigorefik tesisc:ıtlı antrepoların 
arkasında ayrıca konserve fabrikaları 
yapılması kararla~tırı1mıştır. Bu au • 
retle ihraç edilecek olan balıklar antre
polarda muhafaza edilecek, konserve 
için ayrılanlar da fabrikalara nakledi
lecektir. Ayni zamanda konserve ba • 
lık ihracı da bu suretle temin edilmiş 
olacaktır. Antrepoların yapılması bü
tün memlekette yapılan tetkikat sonu
na bırakılmıştır. Fakat konserve fab • 
rikalarının in~asınıı yakında başla -
nacaktır. 

-···················-······· .. ··········· ... ····-···----
Müessif bir ölUm 

Arkadaşımız Kütahya Mebusu Nqit hak

kı Uluğun babası müukalt alay kft.tibl Hak

kı Uluğ hayata cöı.lerlnl kapadı ve dıln ço
cuklarının ve dostlarının aöz yaşlan ara -
sında evinden t.aldırıla.rlLk Kadık6yünde 

Sahrayı cedltteld aile kabrlstaıııı:ıa defne -

Maden kömürü ve diğer maden i,;, 
racatında maden resmi nisbiıinde tew 
zilat yapmak suretile bir prim verilme
sini kabul eden 471 ;} sayılı knarna"' 
mede yeni bazı değişiklikler Yc:ıpılmıŞ
tır. Yeni kararname hükmüne göre 

muayyen nisbett~ maden kömürü ih'" 
racatı yapan müesseselerde 1 ton Ln~ 

ve ve Krıble kömüründen aimmaktD 
olan resimden 125 kuruş Tüvunall 

kömürü için de 96 kuruş iacic oluna· 
caktır. 

-········-··········-··············--···-·····----
iKL IML ER 

M ORUA ·nın en Onln romanı, son 
yıllann en çok beğenilmiş eseri. 
Beş yılda yainız Fransada beşyoz 
defa basılmıştır. Bizde de gördnğll 
bnyok rağbet Ozerine bu kere ıtı

zımgelen itina ile ikinci defa ba
sılmıştır. 

Kazım Cemal 
Cürüm ahtini kaçıranlar İstanbul Maliye tCfkilat: Eyiulden 

yakaland 1

"'r itibaren değiştirilmi' mürakiplikler 
Bundan bir hafta evvel Küçükpazar ' kaldırılarak, yine defterdarlık ihdas e

da Sarı Hüseyin adında biri Haydarı dilmiştir. Fakat yeni defterdarlık teş
tabanca kurşunu ile öldürmüştü. Ci- kilatı eski teşkilata nazaran çok geniş
nayet işlendiği sırada cürüm tıleti olan tir. Defterdarın iki muavini vardır. 
tabanca bulunamamıştı. Tabanca dün Defterdar Kazım en kuvvetli maliye -
San Hüseyinin kardeşi f shakta bulu- cilerimizden olduğu aihi muavinleri 
narak alınmıştır. Vak'a yerinde taban- eski Edirne defterdarı Cemal ile eski 
.:ayı alıp kaçıranların Behlul ile Hü- Balıkesir defterdarı Behçet tc güzide 
seyin oldukları anlaşılmış ve her ikisi ve temayüz etmiş maliyecilcrimizden 
de Adliyeye verilmiş, hakbr:nda da- dir. 
va açılmıştır. Evvelce İstanhulun Maliye teşkila-

Nöbetçi 
Eczaneler 

--, tı ayrı ayrı üç müstakil müdürti.ık ta
rafından idare edilmekte iken şimdi bü 
tün teşkilat defterdarlığa bağlanmış -
tır. Defterdarlığa bağlı olarak ta .:1 mü 
dürlük ihdas edilmiştir. Bunl.u irat ve 

Bu ceceki nöbetçi eczanelrr 
İstanbul clhetlndekiler: 

şunlardır. tahsilat, muamele ve iatihl~k. pul ve 

Aksarayda: (Ziya Nuril. Alemdarda: 
(Abdülkadir) . Bakırköyüudc. ıİstE'µ::ııı). 

Beya~ıtta : (Haydar) . Emlnoniinde: 
(Bensason). Fenerde: (Arltl. Karagwn

rükte: (Aril). Küçükpazarda: <Hikmet 
Cemll>. Samatyada: (E.:roı11os ı . Şehre -
mininde: (Nazmı). Şchzadeb:ışında : 

(Halli) . 

~yoğlu cihetlndekiler: 

Galatada: <İsmet). Hnsköyde: CNis!m 
Aseoı . Kasımpaşada: ~Mlicyyct) . Mer -
kez nahiyede: (Kanzuk. Baronakyan, İti
mat). Şişlide: (Necdet) . Taksimde: (Tak
sim) . 

İlsküdar, Kadıköy n ,\d:ıl-.lrôakiJer: 

Büyükadada: (Merkez>. lleybPlic!c: !Yu-

suf) . Kadıköy Pazaryotunda · tMerıı:t'2 1. 

Moda da : <Faik İskcnder\. Üsküdar Ç:ır-
şı boyunda : (Ömer Kenan ı 

damga, deniz ve kara avları müdürlük
leridir. fstanbulda Beyoğlu, İstanbul 

1 
ve Üsküdar olmak üzere üç Maliye mm 

. 1 takasına ayrılmıştır. Yeni terkilat bu
na göre yapılmış, muhakenıctt müdür-
lüğü de defterdarlığa bağianmıştır. 
Maliye Müsteşarı her gün Ddterdarlı-

1 ğa giderek yeni teşkilatın tam.im ve ik 
malile meşgul olmaktadır. 

Yodiku!ede bir kaza 
Ali ismindeki şoför idd:·esındeki 

::l281 numaralı otobüsle Yedıkule<len 
geçerken 6 yaşında Tosulaya çarp -
mış , çocuğun bir ayağını parç.ıiamış, 
vücudünün muhtelif yerlerinden ağır 

: surette yaralamıştır. Çocuk ümitsiz 
I bir halde hastaneye kaldırılmış, şo -
för Ali yakalanmı~tır. 

Meşhut cürümler kanunu 
talimatnamesi 

dlldl. Merhum muhitinde çok sevilınlş, tıbar 
Adliye V ekaleti müste~arı Hasan 

namuslu, dürüst bir adamdı. Arkadaşımızın 

Saffettinin riyaseti altındaki ali komis- \'e ailesinin teessürıertne candan tştırat eder 
Tercllıne HnydariJmat'ındır. yon dün toplanmı~tır . Bu topİantıda ve müteveffa için de allahtan rahmet dl -

meşhut cürümler kanununun latbikı !eriz. 

etrahnda hazırlanmakta okn t~ımat- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

name taslağı gözden geçirilmiş, i.ize

rinde bazı ilaveler yapılmıştır. Bu tas

lak Adliye Vekili Şükrü Saraço~luna 
gösterildikten sonra esas şekHni almış 
olacaktır. 

Havagazmdan zehirlenme 
Şişli civarında yeraltı havag<:ız1 te

sisatı borularından biri delinerek bu
ı adan havagazı intişarına ba~lGJnı~tır. 

Bu sırada orada bulunan Şi~iın :n Sa
manyolu mahallesinde oturan f._jı:ri oğ 

lu Şefik bu gazlardan müteessir ola
rak tesemmüm alaimi göstermiş, has
taneye kaldmlmıştır . 

I MEVSİME ANCAK BÖYLE 
BİR ŞAHESERLE BAŞLANlR ! 

Knçnk ve emsalsiz yıldız 

S H i R l E Y T E M P L E 'in 
JOHN BOLES 

He beraber temsil ettiği 

SHiRLEY ASi 
Fransızca süzli\ pek mUkemmel ve cııziP 

!iJıııi bu akşamdan rnbaren 

SARAY 
sinemasında başlıyor. 

lllveten: SUr'at Çılgınbğı • Fox 
Çocuklar için fiyatlar: Fotöy ve balkon 20, hususi 25 kuruş. 

K AD 1N LAR 1 N SE V E CEGlt 
ERKEKLERİN BEGENECEG 
GENÇLERiN ALKIŞLA Y ACACI 

KANUNDAN 
KAÇ 1 L M AZ! 

Fransızca sözin bnynk Paraıııount filmi. 
YARIN AKŞAM 

İP E K 
sinemasında S tLVIA S IDNEY 

'------------------------------------------~ 
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MEMLEKET HABERLERİ Yurdda gençlik ve 
talebe hareketleri • 

ihmal edilen hazinelerden! Demir fabrikası Ankara Halkevi gençliği ile lzmir gençliği ilk 
temaslarını yaptılar, Boğazlıyan muallimleri 

de bir toplanb yapblar bir kısmı da Boludadır 
Toprağının alh da üstü de pek mühim bir servet 

kaynağı olan Boludaki · tabiat verimlerinden 
maalesef istifade edilemiyor 

Bölunun u mumt ıörünilfil 

Karabük fabrikasının ih
zari inşaab başladı 

Zafranbolu (Hususi}- Karabük'te 
kurulacak demir fabrikası için ihzari 
inşaata başlanılmıftll'. İlk olarak bir 
müdür evi ile evvela inşaatta, sonra 
fabrikada çalışacak amelelere tahsis 
edilecek 6 apartlman yapılacaktır. İn
~aat işini üzerine alan müteahhit gel
miş, inşaat hazırlıklarma başlamıştır. 

Bir idam kararı Ankara Halkevi.nden lzmire gidenler 
İzmir (Husust) - İzmir fuarını zt - yük bir muvaffakıyetle temsil edilmiş-

Adapazarı (Huıuıi) - Geçen yıl yaret maksadile tehrimize gelen Ah - tir. 
Kurclbeyli köyünde öğle üzeri Mehme- kara Halkevi gençl~, .~ehrimizd"e yap- İzmir - Ankara gençliklerinin ~ te
din evine girerek bir mikdar eşya çal- tıklan temaslarla b~yuk bir alaka u- maslarından elde edilen netice cıdden 
clıktan sonra kaçarken ev sahibi tara- ~andı.~ışlardlr. ~ - Ankara genç- kıymetlidir. Organize edilmiş bir genç-
f d k 1 11.. . vt Ah lıklerının Halkevınde yaşattıkları in - liği . sinesinde barındıran Ankara 
ın an ya .~ a~~n useyın . og ~ • kılfıp gecesinde bilhassa gençlik hare- Halkevlileri, Ankara - İzmir arasm-

met bu curmumethuttan 1çerlıyerek ketleri.ne temas edilmiş ve serbest mü- dald kü·ı~:-1 ·· bet1 • -''I M h d. ··ıd·· .. .. ~w.a munase enn ge-
zava.ı ı e me ı o urrnu!tu.. . 1aka.,.c;alar yapılnuŞtır. nişlemesi için ciddt teşebbüsler 

Yapı~an-~.uhalceme netıcesınde katıl Ankara H.alkevi temsil kolu. tarafın- yap~lardır. Ankara Halkevlile-
Ahmedın olum cezasına çarptırılması- dan Halkevınde cHüllecb, c!stiklAl>, ine İzmir belediyesile İzmir Halkevi 
na karar verilmiştir. ve cMahçuplar. tdlarındhld piyesler bü tarafından iki ziyafet verilmiştir. 

Menemende bir kavga Kırkağaçlıların Manisadaki talebe yurdlan 

Bolu (Hususi) - Bolu vilayetinin büyük ormanlat vardır. Aladag, A.leant, 
be§ kazası vardır. Bazı ümran eserleri Sanalan, Elemen, Magrum, Şah orman
göze çarpmaktadır. 'Belediye çok mü - lan bu meyandadır. Bunlanh. hiç biri
k~mmcl bii· !itfaiye teşkilatı yaptttmış si faal değildir. Fenni vesaiti 'nakliye 
bu yoldaki nokSanları bitirmiştir. de yoktur. Şimdilik istihsal edilen ke- .. Menem~n ... <Hususi) - Se!r~~ kö-

Burada her sene çayırlıkta :panayır restelcr öküz ve manda arabalarile An- yu~de Velı oglu Üzeyı_ıle aynı koyden 
kurulur. Bu ı>anayırda alış ve~ten, kara veya Adapazarına sevlrndilt.rı.ek - Eyup ve oğlu Recep bır hayvan mese
~ardan ziyade eğlence kısmı mühimdir. tedir. .lesinden kavga etmi~lerdir. Baba oğul 
Adeta şehir halkı eğlenmek için her se- Bir marangoz fabriRasma şiddetle ih- Ü:teyiri sopa ile fena halde dövmüşler
ne bu panayırı bekler. Sabahtan er - Hyaç vardır. Şimdilik viHiyet dahilin- <lir. Kavgada yaralanan Üzeyir !zmir 
ken kalkaı\lann ilk iŞi panayıra koş - de hal liri kereSte fabrikası vardır. memleket hastaneıine kaldırılmış, 
tnak, tll rp:e yarılaruıa kada'r panayır Bün.1ar 'ihtiyacın yüzde yimllslııi. bi - vak'a failleri de adliyeye teslim edil-
lrıahallinde kadın 'erkek, çoluk ço - ie temin e<lememektedfr. Zonguldak ve mişlerdir. .Maıılsadaki Kır kiiaÇlı talebeler "" 
CUk piyMa etme'Ktir. Alış veriş ise mah- havalisi kömür madenlerinin mühim Kırkağaç (Hususi) - Mıntakamızını Yurdını gelecek sene, llselilerin bu-
t:ıut bir haldedir. Seyyar tiyatrocular, miktarda istihlak ettikleri bütün di - Silivrililer Manisada bulunan orta mektep talebe lunduğu bir mahalde bir yurt daha aç-
atıı dolaplar ve alıncaklar, daVtilcular, rekleri bura ormanlarından temin e - yurdu pansiyonu büyük bir alaka gör- ması muhtemeldir. Bu talebe yurdu, 
zurnacılar hiç durmadan gece yarısına dilmek.tedir. Bu havaliden geçecek bir Orta m-.'ktep lstigortar meğe başlamıştır. Yurdun yirmi ilci mektep bulunamamasından, ~ukla -
kadar uğraşırlar. Panyır mhallinin ke- şimendifer hattının ormancılıkta mü - Silivri {Hususi) - Yoğurdu Ye ka- muhtelif talebesi vardır. Bunlardan orta rını paralı mekteplere göndermek kor
rıarlarını çeviren salaşlar hep birer kol- him yardımı olacağı şüphesizdir. Ya - vunile şöhret bulan Silivride 1928 se - mektebi bitirenler, liselere girıneğe ha- kusile müteessir olan çocuk babalan • 
tuk meyhanesi halindedir. :En çok gö- zın mehınaimkan nakliyat arabalarla nesi büyük kışını müteakip musallat zırlanmaktadırlar. nın derdini azaltmıştır. 
ze görünen de bunlardır. yapılıyor ise de kışın buna imkan yok- olan tarla fareleri köylüyü çok muta -

Gerede 1J8nnyırı böyle değildir. Gi - tur. Vilayet dahilinde bir çok maden- zaınr etmişti. Yapılan esaslı müca -
Çen sene yalnız 1 ı4,000 me~t satılı1'lış- ler vardır. Gökçesu na:hiy-e-sı fumla - dele netıcesinde artık Sili\Tl tarlala -
tır. Panayırdan maksat memleketin kalarında kömür, bakır, sirnlikurşun, rında fareden eser kalmamıştır. 
tnetaını civara tanıtmak \re ticari ra - Bitomlu şist madenleri vardlr. Hiç bi - Silivride bit orta mektebe şiddetle 
bıtaların arttırılmasına çalışmak ve bu risi faal değildir. Alçı madenleri ise vi- ihtiyaç vardır. tık mekteplerden me -
liizden hem memleket, hem de halkı is- !ayetin her tarafında mebı.ulen bulun- zun olan talebeler İstanbul, Edirne ve 
tifade ettirmektir. Buradalfi l.'anayır.; maktadır. Çalafoa mekteplerine gitmektedirler. 
da ise gerek esnaf, gerek belediye işin Burada meyvacılık ta oldukça ileri Fakir aile yavruları ise orta mektep ol-
karında değil, a1ayındadırlar. gitmiştir. Fakat iptidai bir şekilde is- madığı için maalesef tahsilden mahrum 

Boğazlıyanda muallimler toplanbsı 

Şimali Annt!olunun en z~hğiıı orman- tihsal yapıldığı için istenilen randıma- kalmaktadırlar. Silivri ahalisi her yer
ları buradadır. Ormanlarda kat'iyat ya- nı verememektedir. Bir nümune hah- de olduğu gibi burada da bir orta mek-
Pllmaması için yeni orman kanu - çesi yapılırsa d.aha ziyade istifade im - tep vücuda getirilmesini arzu etn1ek - Boiazbyanda bu yıl mu un olan mektep talebesi 
nunun kesbi kat'iyet etmesi beklen - kilııı vardır. tedirler. Fakılı (Ilususl) - Boğaz11yan ka -ı görüşmüşlerdir. Gazi ilk mektebinden 
~ kledir. Geçen kışın son aylarında ,zası muallimleri maarif memuru Ah- bu sene 25 talebe mezun olmuş ve 
Şıddetli fırtıııalar yUZünden adedi bayramı .met Akmanın riyaseti altında bir top- diplomaları merasimle tevzi edil--
ıoo,ooo bini müteca\tlz çam ve kök - lanb yaparak maarif işleri hakkında :mi.ştir. 
nar llğaçları yiltildL Bunların ikısmı aza-
11\t fmi~e suretile çok değerli bir 
fiaua sabldt. nu satişa hail devam 8 -

tlıhn ktcillr. 
Burada kat'iyata elverişli müteaddit ........................................................ _ 
lımir telefon şirketi mUşkUllt 

çıkarıyor 
ı~mir, to {Huımsi) -Şehirler ara· 

et telefon muhliberatı münasebetila lz
lliir te1cfôn tırketHe poı\a, telgraf ve 
telefon ulttum müdürlüğü arasmda bir 
anlaşamama2lık vat~ır. lzmir telefon 

tirketi umumi müdürlükten mühimce 
lr ücret istemktdir. 

Öte taraftan, lr.mir telefon şirketi ... 
nin satın alma konuşmalarına ilk Teş
rin ayı içinde Ankarada başlanacaktır. 
't~tefon şirketinin t~mir beled.iy~ıinc~ 
İfletilmesi muhakkak gibidir. 

Soma kurtulllf bayramında hükum et tinünde nutuk söylenirken 
Soma (Hususi~ - Soma kurtuluş bayramı fevkalade temhüratla kutlu 

larunıştır. Bu bayram tnünasebetile bütün köylüler kasabaya gelmişler, ı 4 
ytl önceki heyecanı aynen yaşıyare.k somanın kurtuluşunu kutlulamışlardır. 
Daha sabah karanlığında h~lk sokaklara dolmuş, Somanın kurtuluşunu 
temsilen şehre giren ilk müfreze Yeniyolda heyecanla karşılanmıştır. Bun-
68h ibnra ışelütliğe ~dilmi.Ş, kurtuluş savaşında can veren aziz şehiUerin 
ruhları taziz edilmi.Ştir. 
Kurtuluş bayramı münasebetile at yarışlan, cirit oyu.tılan ve gece şenlik

leri yapılmıştır. 

Diyor ki: 

- Hnb~rin var 1111 Hasım 
'Beyciğim.. 

... Belediye eski eserlerin Hasan Bey - Öyle ise Hasan Bey -- Hayır am-
ttıuhafazası için alnkndarJa- bizim evi tamirden vazge- ma, bu emir tatbik cdilin
l'a entr vermif. Bu emre ku- çeyiın. ccye bdar elbette 'tarihi 0 • 

lak asnuyanlar ~ceza ıöre- - Aman Basan ne,., ite- tur! 
cekmif'. . den'r Senia ey tle tarihi mi? 

Göynükte maden 
Kömürü bulundu 
Göynük {Hususi) - Şehrin bir an 

evvel elektriğe kavuşması için hum -
malı bir faaliyetle çalışılmaktadır. Mü
teahhit ile lazımgelen mukavele imza
lanmıştır. Şimdi Vekaletin müsaadesi 
beklenmektedir. Vekalet müsaade e -
der etmez hemen ~sisa.ta ve inşaata 
başlanılacaktır. 

Göynükte Maden Kömürü 8ıiltrn~u 
Kasabaya 4 'Saat mesafede Kuyupı .. 

nar ınevkiinde maden kömürü bU!un
mUştur. Maden mühendis1erinden futi -
teşekkil bir heyet bUrada tetkiki re 
başlamışlardır. Maden sahasının ne 'ka
dar gcnis ve :lehitin olduğu akk•hda 
rapor.lannı yakında bildirecekterdir. 

Ay8nıda kllltDr hareketleri 
!Aydın (Hu!ıusi} - Bu ısene Aydtn 

san'at mektebine ahnacak ra4eb'derin 
im\ihanı MaaHf tnüdürlüğünde yapıl
mışhr. imtihana 20 ilkmektep m zunu 
girtniştir. 

Bu ısene afi '-at mektebine 53 'ta\ebe 
a1ınacaktır. 

935-9:~6 ders senesinde Aydında ve 
köylerinde mevcut 1 OG ilk mektepten 
8339 erkek 4i 43 kız olmak üzere 
l 26, 2 talebe okumu~tur. 

lam dereceli ilkml!kteplerden :386 
erkek 1\5 de kız olmak üzere 501 kişi 
şahaclelname almıştır. 
~ sınıflı köy mekteplerinden de 

31>6 sı erkek ve 129 u kız olmak üzere 
493 talebe mezun olmuştur. 

Yaman adamlarmış 
Her gün ayni Aokantaya gider ye

mek yerdik.. Arkad~lardan biri dik
kat etmiş, 'lokantada hangi giin lev
'rek haşlaması var~a. ertesi gün de 
mayo'neıli levrek bulunurmuş. , 

Bir sefer mayonezli levı'ek yapıl
dığının ertesi günıi de gene lc\rrck 
haşlaması yapılmış. Arkadaş lokan
tanın ~ahibini ça'ğırttı. Ne diyecek 
diye bakıyorduk: 

- Sana bir şey sor3cağlm '3.\nma 
dinini seversen doğru ıSö9liyecek -
sin, dedi. 

Lokanta sahibi ıdoğru söy"liyecelfi
ne isteksiz ıis eksiz yemin 'edince ıar
kadaş sordu: 

- Ev\r-elki «ün lokantada evrek 
haşlaması vardı. O günden artan 
levreklerle dün 'rı~yonezli leVi.'ek 
yap m, bugün lba'Ktım gene levrek 
haşlaması var, doğru sö)1e dunkü 
m yonezli tevreğin mayon~ziı\ı ~'ıasıl 
yıkadın da yen den 1evtek h ~lanla
sl ıoldu~ 

Gazetelerin birinde tti1benlçi\erin 
eczacı1arfa anlaşıp hariçten idrofilli 
tülbentler getırttiklerini Ye idrôfii
lenm yi.kadıktan sonra bun arı tül
bent diye salhk~arım dkuduğam za
man liu h'ıkaye Mdıma geldi. 

Acaba bu tfübentçiler bizim ~o -
l<:afl tacııdan lfuı ders alnuş1aı-dı? 

İMSET 
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6 Sayfa 

v h ya a mes'ut 
o mak herkesın elinde 

l 

Yalnız ruhiyatçılardan mürekkep bir heyetin uzun 
\etkiklerden sonra tertip ettiği suallere samimi 

olarak cevap vermek şartile 
Eğer şimdiye kadar evlenenler bi - ı şunlardır: 

ribirlerile anlaşarak bu işi yapmış ol· Evlenmekten ne bekliyprsunuz? .. 
•alardı, izdivacın aleyhinde hiç kimse S 1 ? 
bulunamazdı. Şu muhakkaktır ki, ni - • un arı mı. 
kah ve evlenme müessesi geçen asrın - Rahat ve huzur. 
da, gelecek asrın da en mükemmel mü !! - Çocuk. 
esseselerinden biridir ve lıiç bir zan.an :ı - Hayatta yardımcı 
yıkılmıyacaktır. 4 - Şefakat. 

Bu işlerle meşgul olan tecrübeli ru- 5 - Eğlence. 
hiyatçılardan bir heyet evlenecek ta - 6 - Bakılmak ihtiyacı. 
raflar için bir sualler serisi tertip et • 7 - Arkadaşlık. 

miştir. Bu heyet diyor ki: S İZC8 evlenmenin manası nedir? 
HEvlenecek kadın ve erkekler bu 

uallerin cevaplarını samimi olarak 
düşüuüp bir kağıda yazsınlar, sonra 
karşılaştırsınlar, eğer huyları ve dü -
şünceleri uyuyorsa derhal evlen"! ler, 
uymuyorsa biribirlerinin, hayatını ze
hirlemeğe te.~ebbüs etmesinler, çünkü 
muhakkak bedbaht olacaklardır. 

Umumi ve esash şartlar 
Y almz bu suallerden evvel iki tara

fın da haiz olması lazımgelen tartlar 
vardır: 

Evvela bunların mevcut olup olma
dıkları tetkik dilmelidir. 

Bu ~artlar şunlardır: 
A - Biribirinizi ve biribirinizin mu

hitini beğenmelisiniz 1. 
B - Mesleğinize merbut olmalısı

nız. Seçtiğiniz e~ te sizin mesleğinizi 
beğenmeli, en a~aiı ona hürmet etme
li ve mesleğiniz ile alakadar olmalıdır. 

C - Hayatınızı evinize hasretmek 
mecburiyetindesiniz. Sevinç ve elem
lerden ayni derece hisse ıahibi olmalı 
ıınız. 

Bu tartlar tamamlandık.tan ıonra 
hiribirinizin ruhiyatına tamamen vakıf 
'olmak için de al'lağıdaki şartlal'J yerine 
~tirmek kabiliyetinde olmalısınız: 

1 - Evinize sadık kalabilecek mi
ıiniz} 

2 - Feda karlık edebilecek misi .. 
oiz } 

3 - En kederli zamanlarınızda ne
teli olabilir misiniz} 

. .4, - Jhliras sahibi misiniz} 
5 - Para kazanmak ve nefsinize 

eziyet etmeden tasarrufa riayetkar 
olmak mecburiyetinde olduğunuzu bi
liyor musunuz} 

6 - Merhametli ve müşfik olma -
Jısınızl 

7 - Cinsi cazibeniz mevcut ol .. 
malıdır! 

8 - Çocuklarınızı .sevmel_isiniz. 
Şimdi gelelim suallere.. Onlar da 

1 - iki taraf arasında müşterek hu
kuklu bir arkadaşlık mı? 

2 - Erkeğin hakim olduğu bir ha .. 
yat birleşmesi mi} 

3 - Kadının hakim olduğu bir ha-
yat tarzı mı? 

Yalmz erkekler için mevzubahs 
olan mülahazalar 

l - Ne çeşit kadınlardan hoşlanır
sınız, nişanlınız zevkinize uygun mu -
dur? Yumu~k. mütevekkil, mutii ol
sun ve her şeyi sizden mi beklesin) 

Yoksa siz istemeseniz de sizinle 
meşgul ol9un, ıize hakim olsun mu? 
olsun mu? 

2 - Evin bütün dahili işlerinde ka
tınız mı bila kaydü ~art söz sahibi ol
malıdır, yoksa ıiz de müdahale etmek 
ister misiniz} 

Yalmz kadmlara mahsus sualler 
1 - Biraz ıert ve korktuğunuz, 

saydığınız bir erkek mi iıtersiniz) 
2 - İtlerinize karı~n. fakat ihtar

larınıza maruz kalan, sizden arrunra a
zar fitecek erkekten !ili hoşlanırsınız? 

3 - Sizinle ayni hukuka sahip, bir 
az nüvazişkar, sizinle fazla meşgul bir 
kocayı mı tercih edersiniz}. 

4 - Ni~anlınız bu tiplerin hangisi
ne daha yakındır} 

Bahtiyar olmak ıçm neler 
lazımdır? 

1 - Zevkleriniz, menfaatleriniz 
ve alakalarınız biribirine uyuyor mu} 

2 - ikiniz de çocuk ister misiniz} 
3 - Para ve ikdısadi tclekkileriniz 

birbirine yakın mıdır? 
4 - içtimai ve siyasi fikirlerinizde 

biribirinize uygun musunuz} 
5 - Mütekabil hürmet hislerine sa

hip misiniz} 
6 - Biribirinizin zevkine gidecek 

şekilde giyinebilmek, konuşabilmek 
için fedakarlık yapabilir misiniz) 

(Devamı 9 uncu sayfada) 

SON POSTA 

Sinema yıldızlan 
niçin para 

biriktiremiyorlar? 
Senede soo;ooo dolar alan 
bir san' atkarın elinde ne 

kalır, bilirmisimiz ? 
Sinema yıldızlarının kazandıkları 

para herkesin çenesini yorup durmak
tadır... Sinema yıldızlarının çoğunu 

milyoner, milyarder zannedenlerin sa
yısı hayli kabarıktır ... 

Vakıa sinema yıldızları içinde bu 
yüzden zengin olanlar var ... Fakat bu
nunla beraber şunu itiraf etmek lazım
gelir ki, kazandıkları paranın ancak 
dörtte biri kendilerine kahr ..• Üsttara
fı mecburi masraflara aktp gider ... 

Geçenlerde Holivud'un en meşhur 
yıldızlarından biri bir muharrirlc dert
leşip duruyormuş ... Hayatının herhangi 
bir safhasından acı acı şikayete başla
mış ... En büyük Fransız mecmuaların
dan birine mensup olan muharrir ce
vaben demiş ki: 

- Şikayet ediyorsunuz amma bir te-
selliniz var ... Hiç. olmaua çok para ka- L ~ ~ 
zanıyorsunuz ... Bu da herkesin kan de-
ğildir. İstediğinb; vakit bir kenara çc- , (20 inci Asır· Fob) kumpanyası tarafından angaje edilen fiizel Fransıı 
kilirsiniz ve rahatça paralarınızı yersi- ,YJ]dızı Slmone Simon ıon çevirmlf oldufu ve yakında fehrimizde ıöstcrile• 
niz... 1 cek olan (Kızlar mektebi) filminden aonra bir kaç haftalık istirahate çekil· 

Sinema yıldız kendisine hemen şu mişti. Telgrafla son alman lıaberlere nuaran bu sevimli san'atknr iddetfj 
cevabı vermiş: bir barsak pibine tutulmut ·ve bu lllretle tekrar hastalanmıştır. 

- Evet, dediğiniz çok doğru ... Çok -------------·---------------------
kazanıyorum ... Senede S00,000 dolar B • • 1 d 
alıyorum ... Fakat bu paraya rağmen } r S} ne fil a y 1 ı Z} n} n 
kat'iyyen zengin olamıyacağını.:. Gü-
nün birinde fakir olmıyacağım da ne f f k 1 
ma~.~inema yıldızının bütçesi ne~ir muva a o up 
biliyor musunuz?... 

1 
d 

1 1 1 
" 

Size bunu tafsilatile izah edeyim: o ma ıg""' ı nası an aşı ır ·.~ 
500,000 dolar alıyorum decfjm değil 

İni?... ' • . ,,__ 
İşte ' mecburi sarf{yatm listesi: Bir sinema san'atkannm muvaffak G •• J b• fil 
Ödediğim vergi (500,000 dolar üze- olup olmadığı nasıl tesbit edilir, bi- uze ır m 

lir misiniz?... Bunun için hiç şaşmaz 
Dolar bir barometre vardır ... Bu barometre-

rinden): 300,000 nin adına (prestişk&rların postası (Fan • 
Manacere yüzde 1 O 50,000 Mail) denmektedir ... 
İl!nat acentesine 10,000 Bu sistem yüzde yüz bir Amerikan 
Sekiz sivil polise 20,000 icadıdır. Amerikan Reisicumhurundan 
Tuvalet ve seyahat ma8· tutunuz da May Vest'e kadar bütün ta-

rafları 20,000 nınmış kimselerin halk nazarında iti-
Resmikabuller 30,000 barları aldıkları mektupların sayısı ile 
İcar bedelleri 12,000 ölçülmektedir. 
Hizmetçilerin aylıkları 12,000 Her sinema stüdyosunun bu posta 
Sigortalar S,000 dairesi için hususi bir servisi vardır. 
Ev için yapılan masraflar 12,000 cSon Posta» okuyucularına (MetrQ 

Yekfın 471,000 Goldvin) stüdyolannın (Prestişkarlar 

Bu asgari bir hesaptır. Bu masraf- postası dairesini anlatacağız: 
lan yapmak mecburiyetindeyiz ... Çün- Bu daire ayn bir bina dahilinde bu-

"Donogoo Tonka,, 
Fransızca ve Almanca 

olarak filme · çekildi 

kü geçirdiğimiz hayat bunu amirdir ... lunmaktadır. Burada tam 125 genç kız t 

1 
S~iz. sivil J>?l~e ve__r.i1en paralar da ne- çalışmaktadır. Bu kızların vazifeleri 
dır dıyeceksınız degıl mı? ... Bu mesle- gelen mektuplan okuyup sinema yıl
ğimizin cafcafıdır ... Herkese öyle bil- dızları namına onlara cevap ver-
dirmek icap ediyor... mektir. Bir günde alınan mektupların 

Hem saf, 
Hem de nikbin 
Bir genç! 
Bu sabah adresime gelen mektup• 

lara göz gezdirirken, bizde gönül ma
ceralarının hep mektup ~llıp vermek
le mi başJadığıw düşündüm. Bu, 
memlekete has öyle bir usul olacak 
ki, adeta ihtira beratı alınmış gi .. 
hidir. Benzerine başka yerlerde he
men hiç tesadüf edilmez. 

işte an'ane halini alan bu usuliln 
IOn misali: 

lfasköydc Değirmen karşısında o
turan Nazmi Özkan diyor ki: 

-c Üç aydanberi tahammül olun
maz bir aşkın zalim pençesinde kıv
ranmaktayım. Sevmi§ olduğum kıza 
müteaddit mektuplar yolladım. Fa
kat o, bunların hiç birine cevap ve
remiyor. Yalnız nazarlarından anlı
yorum ki o da beni ~evmektedir. 
Amma neden cevap yollamıyor? Bu
na bir mana veremiyorum. Bana bir 

akıl öğretiniz.» 

Bu okuyucum, hem fazla saf, hem 
de fazla nikbin. Bir defa ne zannedi
yordu? Kız mektubu alır almaz der
hal masa başına oturup hiı· müsved
de mi karalıyacak? Bıma ihtimal ver
mek için bir çocuk kalbine malik ol
mak lazım.. Saffetinin hududu ge
niştir. Sonra nikbinliği de öyle .. hu
dutsuz. Kızın gözlerinden kendisini 
sevdiğini anlamış .. Bir hülya ki kıy
meti cihana bedeldir .. 
Oğlum biraz maddi ol: Her gördü

ğünü sevme, her sevdiğine nıektup 
yoUama, her karşılaştı~ın nazardan 
da mana çıkarmaya kalkişma .. Maa· 
ntaiih anlaşılıyor ki pek gençsin, za
man seni pişirecektir. 

* İneboluda (Bayan Zet)e : 
ikinizden birinde ek-;ikJik olduğu 

muhakkak. Fakak arıza hanginizde 
ben nasıl bileyim? Ayrı ayn doktor 
muayenesinden geçmeniz lazım. Bu· ı 
nu orada yapamazsınız. Ebe anlamaz. 
Kimyahane tahliline ihtiyaç vnrdır. 

TEYZE 

Bir şey almağa gittiğim vakit bebe:- sayısı yirmi ile otuz bin arasındadır. 
mehal en pahalısını seçmek mecburi- Dünyanın her tarafından her lisan
yetindeyim. Aksi takdirde gözden dü- dan mektup gönder ilmektedir. Bunun 
şerirn ... Arkadaşım san'atkar Şnrl Lau- için muhtelif lisanları bilir ve muhte
ton'un başına ge"leni belki hilmezsi- lif milletlere mensup katibeler vardır. 
niz... Otomobilini bizzat kuJlanmagw a Bu mektupların çoğu çılgınca sita- . . . Alıııancl 

yış. lerle doludur. Ancak yi.lzde on nis- Donogoo Tonka fıJmının 
meraklı bulunan bu san'atkar bir Ford ·· h b"" ··k b" ff k. etle betinde mektuplar aklı selim ile yazıl- .nus asını uyu ır muva A oy . 
alır ve gezmelere başlar... t çevirmiş olan güzel sinema yıhb:tl' 

Bunu manaccri görünce bir rıgwlık- mış ır. Aıın Ond ') V"kt St l 
, Fan Mail servisi gelen mektupların Y ra 1 e 1 or aa tır koparır .. >Lauton denilen bir san- d tJ 

heps·ine cevap yetış· tirir. Meşhur Fransız rnuharrirlcı in e atkarın böyle ucuz bir otomobili bizzat 
Bu mektuplarla bu sinema yıldı- Jül Romen'in yazmış olduğu ve Jfrı:ıtJ' kullanması bir cinayetten ba~ka bir şey ııırı 

değildir ... » der. Nihayet biçare Lauton 21 günde hiç olmazsa üç dört izdivaç sada yüzlerce d~fa _gösteıilmiş t~ilrtl 
mükellef bir otomobil almak b ·- tekJifi alır... Donogoo Tonka pıyesı Ufa Almnn f . 
Yetın. de kalır u··stelik t·· lmec unr··,. Bu izdivaç tekliflerinin fakir adam- kumpanyası tarafından Fransızccı "e 

... şo or e ~o o. 1 f d ld w 1 Alm l k f"lm k"I . . 
muavini de istihdama başlar... Gördü- Çar w tara m an y~~ı ıgı 1 s;nı masın... Ban~~ o. ara k ı w le çe rı ~~şt~ı-. söV"' 
nüz ya ... İşte size sarih bir misal... ogdu tanı~ş mdı yolnedr er en,l prelns- 1 ukı md.ın Bç~ e~. dendcet ı o u~u •b;i-

Denilebilir ki" biz saİı' tl ~ 1 k _ ler en, zengın a am ar an geme ete- enme te ır. ır mu e sonra şe f 
a <.ar ar en a· ·. d (Tü" k . ) d ıı- de tı dimiz için yaşamıyoruz K _ ır.. . mız e r sınema sın a ı ... al<' 

larımızın elinde birer ~l ~mpa~y: Geçenlerde Hindistan mihracelerin- ,olarak gösterilecek olan bu film _ıı 1' 
bir şey degı' .. liz. Onlar n · ta 

3

1 n ş a den biri Mirna Loy'a bir mektup gön- .kında Fransız sinema münekkitlerı ço 
.. e ıs er erse onu d . D l 11· a· . . k~ b' ı · k 11 kt • rı:ır· yapmak mecburiyetinde · erır. u me dupta ın ıstana gelme- sıtayış ar ır ısan u anına noı • 

Z alı t . t k b=1- ykız... si, kendisine bir saray tahsis edileceği· - . . . . . . . . . • - . ·- . _,.,,,, 
av ı ar ıs a ü:>e umpanyasma . . .. . ' . . . . .. . .... 11-

kafa tutsun Derhal bin b" ı·· " .. h "" mıhracenın baş gozdesı makamına ka- Fan Mail servısının asıl muhım . 
... ır ur!u u- . 1 y b"ld" .1 k a· ·oıtl 

cumlara maruz kalır... Ve halkın te- ım o acagı ı ırı me te ır. zife~i ~üyük y san:atkar~ardan bı~~ııl-
veccühünü kaybetmeğe başlar ... Kum- Günün birinde Silvia Sidney'in sesi çevırmış oldugu fılm pıyasayct :;ti ·ni 
Panyalal. bu hususta ustadtı·lnr.. diig"!ü vakit gelen mektupların adc<h adamakıllı kısılır ... Gazeteler bundan 

İşte görüyorsunuz ya ... Sinema yıl- bahşederler ... Bunu okuyan bir İngiliz tesbit eylemektir. 
dız!annın hayatları dışar~nn görüldü- lordu Ifolivuda gelir ve servis müdire- San'atkarm halk nazaıında nıtı\ tıf: 

. ğü gibi değildir ... Gıpta edile<>ek hiç bir sine bu san'atkar ile evlenmek arzu- fak olup olmadığı ancak bu mcktı.ı.P 
noktası da yoktur ... • · sunda bulunduğunu söyler... lardan anlaşılmaktadır. 



17 Eylul SON POST~ 

Gazete Sahipleri, Başmuharriri er, 
Muhabirler, Ressamlar Koşusu 

bu sabah yapıldı bütün gazeteciler iştirak Koşu 
ettiler. Birinci gelenlere mükafatlar verildi 

Yazan: 1 M SET 

Bu perşembe günü yapılaca ğını ilan r 
ettiğimiz gazete sahipleri, muharrirler, 
nıuhabirlcr, gazete ressamlnrı koşusu ı 
tahminimizden fazla alaka uyandırdı. 
Sabah tam saat sekizde bütün gazete 
rnüntesipleri Son Postanın önünde top
landılar. Son Postanın ya1.ı işlerini 
idare eden Cevat Fehmi balkona çıktı. 
Toplanan gazetecilere §U kısa nut -
ku söyledi: 

- Arkadaşlar, 

Günlük gazetelerden birinin mil -
vezziler arasında bir koşu tertip etti
ğini haber almıştık. Düşündük; biz mü
vezziler kadar da olamıyacak mıydık? 
Gene koşamaz mıydık? koşnuun~m. 

- Elbette koşanz! Etem İzzet - Na-
Sesleri .. Cevat devam etti: sıl kmımadım, bas-
- Evet arkadaşlar, biz de koşarız, bayağı koıjtum. 

Bunun için işte bu koşuyu tertip etı - Rasim Us - Ha· 
tik. Şimdi tertip heyetinin yaptığı yır koşmadın, atla
programa uygun olarak koşular yapı - dın. 
lacaktır. Etem İzzet - At-
cKoşusu da bizden, koşması da siz- lamadım, ben hiç 

den», bir zaman atlama
cKoşmak isteyenler hazırlanın he - dım! 

men!» - Atladın, bacak-
Cevadın nutkundan sonra koşu baş- lann o kadar uzun 

ladı. İlk koşu gazete sahipleri arasında ki bir atlayışta yarı
yapıldı. Birinci gelene Kapalıçarşıdan . şı bitirdin. Binaen
veresiye alınmış bir M~a)lah hediye aleyh birinci sayıla-
edilecekti rnazsın. 

Koşuya iştirı\k cd en Son Postacılar 

Koşuya kendine güvenen dört ki-ili Hakem hey'eti bu , , 
iştirak etti noktayı· nazarı dik- Ga1,e&e ~hiplerinden Etem izzetle Asım Us 

Akşamd uıı.-• ...; ş· . 'l' kate alarak Etem· Koşuya başlarlarken 
an n.aıuuı ınası, an- İ · · d · ·· ı d k d l d ·· l t b"h da Ahm t E · Açık s·· d E- zzeti de müsabaka harıcı ad ettı. ınış ım a, ar a aş ara a oy e en ı 

n e mm, oz en tt' B" dah · t · · h 
teqı i t, K\ll1ll)<IAA Asım Us. ~aret ~bancası patlar patlamaz, kor e, ~· ır a ışare verırsenız ep 

HareJ!l işareti verilir verilmez biret kusundarl yerinden kıpır<laınamış -0lan ,bır~ep, ~ar~. . . -· 
ok · · A • Asım Usdan başka kimse kalmadığı Peyamı Safa - Bır dakıka mu~aade 

gıbı brladılar. Koşuda Kazım Şınası . . /1. ~ U b. : · •ıA d"ld" ederseniz ben not defterime bazı şcy-
birinci geldJ Fakat hakem heyetinden ıçın ~ım s ırıncı ı an e ı ı. 

• "'1\"' 11 h · 1 ·· • ·· ler yazacaktllll bazılan KAzırn Şinasinin birincTğ"ne Ve maaşa a ,, meras1m e gogsune . · · . 
1 

. 1 ı ı takıldı. Turhan Tan - Ne yazac •aktın? 
Uraz ettiler. Onun BabıAlı yokuşundan . . . .. . Peyami Safa _ Şu benim Avrupa 

otomobille indigı··ru görenler olmu~ !kıncı yanş ulema muharrırler arasm- k t· ·ıA 1 k V . to d k 
'l'" • • k . an e ıme ı ave o ara aşmg n a o-

Kazım Şinasi itirazlara gayet mantıki da yapıla:a~tı. Yarışa ıştırak ~tr~e. ıs- şuların nasıl yapıldığına dair bir yazı 
bir Cevap verdi: teyenler filım olduklarına daır ıkı şa- , kt d 

h . .. t b d 1 Nr ll h )azaca ım a ... _ Yalan söylüyorlar ben otomobile ıt gos ermeye mec ur u ar. uru a 0. R y h V . · ' p · s Ö R fik mer ıza ~ a u sen aşıngtona 
para verip ömrümde bir kere bile bin- Ata, e)amı a!a, mer Rıza, e d ·ıt· .? 

ınedim. Ahmet, Selami Izzet, Ercümend Ek - apgı ın. mı· G"tt• b 1 . p 
'T h T şah'tl · . dinl tti eyanu - ı ım ya, en ya nız a-rem, ur an an ı erını e r- .. d ··ı b··ı·· A d 1 t Bu doğru söz karşısınaa hakem he

yeti ne yapacağını şaşırmış kalmıştı. 
Akşam bayii baklayı ağzından çıkar

dı: 

• ·kte · · 1 · · k t rt" h rısı egı , u un vrupayı o aş ım. 
aı n sonra ısım ennı oşu e ıp e- ·· Rı . . 

• • • • • • P" Omer za - Mırım sen yanılıyor -
)etme ka)dettırdıler. Reşat Ekıem l'ı.o- V · t A d d ··ıd· A 

d k · t• "k tm k . t a· d sun, asıng on vrupa a egı ır. s-çu a oşuya ış ıra e e ıs e ı ne e d d · 
şahitleıinin yalancı şahit oldukları an- yapa . ır .. _ S b . k a~ A 

- Benim otomobilime bindi. Vapura 
11 

w d k . t' k' .. e:yamı en enım a ar vrupa-
gazete yetiştiriyordum; otomobil bir ldaşı cdı"glın da? oşuya ış ı~a me musaa- yı bilir misin? 

lık • l t B d . e e ı me ı. Ö R A b'l ara agır aşı... ır e ne göreyim? mer ıza - vrupayı ı mem a-
Kflzını Şinası arka çamurluğa oturmuş. Koşucular hazırlandılar, koşunun ma sen de Asyayı benim kadar bile-

Kazrm Şinasi, müsabaka harici adde- müntehası Beya7.ıt kütüphanesi idi. me~in! 
dildi. ikinci gelen Ahmet Emin birinci işaret verildi. Hi~ b.ir ko~ucu ye!·in - Turhan Tan - Ben köşe pencercm-
sayılacaktı. Fakat onun da Kazuu Şina- den hare.ket etmemıştı.? Hakem bagır.:lı: den bakmıştım da görn'iliştünı. Va~ing-
linin cebinde gittiği anlaşıldı ve müsa- - Ne dw-uyorsunuz. ton ne Avrupada, ne de Asyada idi. 
baka harici addedildi. Üçüncü gelen Nurullah Ataç cevap verdi: Refik Ahmet - Ya ner~c idi? 
Etem İzzetin birinci ilAn L>dilmesi icap - Bu birinci işaret, üçüncü işm:eite Turh<ın Tan - Bizim karsıki koın-
ediyordu. Bu sefer de Rasım Us ith~.ız hareket edecek değil miyiz? ş·unun odasındaki haritanın üzerind~ 
etti: - Üçiincii işareti de nereden çıkar- idi. 

- Etem İzzet birinci olamaz, çünkü 0 p.mız? HaRcın: 
_ Ben çıkarma- -· Konuşacağınıza işareti vereyim 

~ 
~~~""''•Ao 

Bes&amlann 7eı-lcre yuva].'lanmadan 
alımm resimleri 

dım, Selami İzzet de koşunuz. Sizinle uğra~acak değiliz. 
söyledi. - Peki, peki ko~alım. 

S l A • 1. t . İşaret verildi. Ko~tular. Birinciliği 
e amı zze soze N 11 1 k 

k t uru a 1 Ataç aldı. Fa ·at kendisini va-
arış ı: t .. d ~ .. .. .. . ıış an ::.onra gor~n olamu ı; Beyazıda 
- Butun dun:ı:~ tı- gider gitmez kütüphaneye girnıi~, ki

y~tro.~aı.'!nd_~ b?yle- tapların içine gömülmüştü. 
dır. U~uncn zılden İkinci gelen Ömer Rıza, ikinci gcl-
sonra perde açılır. mesi şerefine Beyazıttaki güvercinlere 

- Burası tiyatro yüz paralık darı attı. 
V değil, koş.u yeri! · • * 

-- Selami Izzet - Af- Ko~uların en büyüğii uçuncü kosu 
cvvt~I (edersiniz ben iten- idi. Bu koşuya gazete sekre~erlcri, ınu~-

dimi tiyatrn<la san- \·inleri, muavinlerinin muavinleri ve 
muhabirler iştirak ettiler. Ko.'juya işti
z:ak edenler o kadar çoktu ki kaç ki:jİ ol
duklarını saymıya imkan bulunamadı, 
koşuda yalnız birinciye değil, onun -
cuya kadar ikramiyeler verilecekti. 

Birinciye bir çift müstamel ayakka
bı, ikinciye bir gözlük, üçüncliyc.• bir 
kravat, dördiinciiye bir paket birinci 
nevi sigara, beşinciden onuncuya ka -
dar da birer kartpostal. 

Alim muhaujrler koşudan sonra dinleniyorlar 

Ko~uda birinciliği Tandan Ealiihad
din Güngöl' kazandı ve kendisine Ali 
Nacinin eski pabuçları· verildi. Bir bu -

Savra 1 --
Tarihten sa~qfalar: 

e 

iki yüz yıl süren Haçlılar 
harbinin neticesi 

Avrupalılar Şarkta toprak kazanamadılar, . fakat 
memleketlerine parlak bir medeniyetin ışığını, şiiri, 

felsefeyi, fen ve ilmi götürdüler 
Yazan: Turen Can 

• 

1 090 yıllarındaydı. Endüıüste, şi - meclisi Klermonda tr-11>Ianmıştı. bura· 
mali Afrikada ve bütün şarkta J>!lrlak da 14 başpeskapos, 250 peskapos, bet 
bir medeniyet vardı. GazsJiler, ömer yüze yakın papaz, bir çok ahali ve bin
Hayyamlar, Harirler, en yillmek felse- terce tövalye vardı. Bu insan kalaba · 
fe şiirlerini yazıyorlar, kimyada, ıa - lığı fehre ııimamlf, kırlara çadırlar 
natta ve heyette yeni nazariyeler ku - kurulmuştu. 
ruluyor, yeni keşifler yapılıyordu. Mukaddes meclis, kansını almak js -

Bu sırada Avrupanın her tarafında tiyen Fransa kralı Fillbi mahkfun et · ) 
kara bir taassup çalkanıyordu. fmpara- mek btemişti 18 teşrinisanide i5ler. 
torlara ayaklarını öptüren Papa ye - bitti ve Papa ikinci Ürben herkesi Jur.;.r 
dinci Greguar bütün hıristiyan lle - da topladı, şunlan söyledi: ' 
minin en büyük hakimi olmU§, öldük- - İsanın mezarı kifirler elindedir,· 
ten sonra da bu hakimiyeti kendi ha - bakımsızdır. Onun ruhu bizi her an a -
leflerine bırakmıştı. zarlamaktadır. Duymuyor musunuz? 

Adam öldüren, haydutluk eden, Kalbleriniz taş mı kesildi İslamlara 
hırsızlık yapan, günaha giren hıristi - karşı harp açıyorum. Silaha sarılınız: 
yanlar, günahlarının bağışlanması için Sonra İncilin şu manadakl c·iimlesi -
mukaddes yerlere gidiyorlardı. Bu ni büyük bir vecd içinde ilave <'tmişti; 
verlerin en mukaddesi İsamn Kudüs - - Herkes kendisini din uğruna har-
tek i mezarıydı. camak için salibini yüklennıclidir. 

A vrupanın heı· tarafınd<ıJ1 yalına - Papanın sözleri oradakileri lwm hün· 
yak, başaçık, sırtlarında bir takım pa- gür hüngür ağlatmış, hem de :öpürt · 
çavralarla Kudüs kıyılanna çıkan gü- müştii. Binlerce ağızdan: 
nahkfırlar uzun bir ken·an yaparak İsa- - Allah istiyor!.. Allah ist1: or!. 
nm mezarına yollanıyorlardı. Haykırışları yükselmişti. 

Bunların arasmda kısa boyl1, cılız, İşle ondan sonra tamam iki yüz se-
esmer yüzlü, uzun sakallı bir papaz da ne yedideıı yetmişe kadar, ıı::erseri, hay
vardı. O da diğerleri gibi yalmayak İsa- dut, papaz, esnaf, kont, prens \'C kral
nın me?.arına kapanmış, günahlarının larla imparatorlar, yiiz bin1er ve mil -
bağışlanmasını yalvarıyordu. Sonra Şe- :.•onlar, halinde Kud üse akın etmi~ler
ria nehrinde yıkandı. ( Eriha) dan def- c.li 
ne dalları kopardı. Kudi.i e dönüp te Tamam iki yüz sene çılgın bıı· sürü· 
Kmname kilisesine girdı. Orada da nün Avrupanın göbeğinden Suı i: e çöl-: 
duaya devam ederken uyuya kaldı. An- !erine kadar uzıyaıı :::ellerinden: 
)attığına göre rüyasında Hazreli İsa o- - Allah isliyor!.. Allah istiyor! .. 
na dedi ki: Hayk1nşları yüksrlmişti. 

- cPiyer. aziz oğlum. Kudüs patri - * 
ğinc git. O sana bir mektup verecek. O Pivcr Lermit bu işin ilk gönüllüsü 
mektupta yapacağın vazife yazılıdır. olmuştu. Papanin nutuk verciı~ı qüne 
Yul'duna dön. Buradakı .. efaleti anlat. kadar, kukuletcli ve belinden bır iple 
Bu mukaddes yerleri kafırlerin elle - bağlı uzun bir entari gi •en bu 1ska, u
ıindc.•n kurtannak için hıristiyanların fak tefek \'c e::ımer papazla ah ~ edi -
kalhlerini coştur!» yorlardı. Kendisi gibi cılız bir •)ek sır-

Bu adam Fransanın Amven knsaba- tında gidip gelirken ayak takımı ve 
sındaki kiiçiik papazlard<m biriydi. serseri çocuklar onun eşr)ğinın kuyru
Piyc>r Lermit = Pierrc L'ennite di - ğuııu çekerler, eğlenirlerdi. 
ye anılıyordu. Halbuki şimdi herkes onun ardına * takılıyordu. Onun atc~li nu1uklnrım 

1095 yılında papalığın mııkadrlcs, (Devamı 9 uncu sayfad:ı} 
= -- -=-
run farkile ikinci gelen Tr.vfik Necati- ı gelen Rüsteme bir İspanyol t1:ınsözii -
ye, S:ılahaddınin koş:ırkcn düşiıı dtiğü 1 niin, dokuzuncu gelen Hilrnwt Feridu
gözliik verildiyse de Tevfik gözlüğü na Çırpıcı çayırının, ve ohu'1<:u gelen 
takmak imkanını bulamadığından Sala- Nizameddin .Nazife KöroğJunun birer 
haddinin gözlüğü i"ıç-ün ·iı ı::<~1en Sait re.simleri Yerildi. 
Keslere devredildi. Fakrıt Sait I·~csler 

buna itiraz etti: 
- Ben, dedi, di.lnyayı Salahnddinın 

gözliiğile göı mek istt.>Jm'm. 
Bunun i.izerlne gözlük: 
- Glizliiğiimü isterim! 

* Son koşu gazete ressamları arasın -
da yapıldı. Bu koşuya Münif .Femın, 
Eı-eiimend, Ramiz, Orhan i~t ı ak etti
ler. Cemal Nadir izinli 'oldui:u ıçin ve-
kili Amca Bey koşmak ıstuli: s... de 
wyıfhyaca"ı nazarı dikkate .tlımmık 
kıı~llırulmadı. 

Diye iki göıii iki çP.Şmc ağhyan Sa
lahaddine iade ı-dildi. 

Bir paket sigaravı dördüne u gelen Koşu için mesafe beş ml·tı f' olarak 
Jlilfıli aldı. Ve bu bir paket sigara ile t sbit edılmişti. Faknt hiç biı ı b i mct
ı;iındiye kadar arkada~lann.ı bl'rçl:m _ relik mcsaf eyi ko~amadılar. l:.n önJe 
ınış olduğu sigaraların yüz binde bırini ~Tiden Münifın aı{zından pipı u düş -
ödedi. müştü. onu almak ıçın yere <' ~ı ldıği za-

Beşinci gelen Cihada; Alrnanyndnki iman ark~~la~~ ge}.en R~mi-ı on.ı <ıarptı 
dünyanın en şişman kadınının, altmcı ve .. y:re duştu: Dıgerlen d:. y:rdı' -.-~tan 
gelen Nazıma Gandinin ,c>dinci gelcn,Munıflc ı:am~ze çarpıp duf.t!-1ıc .... ,\a -
Naci Sadullaha kendisinın ~ckizinci rış ta netıccsız kaldı. iMSE r 



8 Sayfa 

Hitlerin istediği topraklar 
son nutkunda Alman devlet Reisi 

Ukranya, Sibirya ve 
Almanyaya lüzumundan 

Ural'ın 
bahsetmiş 

SON POST>t. 

tf 
Her gün 

Meml•kett• iktisadi 
Har•k•ti a1 ttırmalıgız. 

•---Yazan: Muhittin Birgen -
(Baştaran 2 h,ci sayfada) 

hem daha kolay, hem daha fazla vergi 
Dünkü posta ile gelen lngiliz ga· lik plan ilan edilmiştir. Dört senelik iş.o verebilirler. Vergiyi aylıktan almak ko-

zete lerinden Sunday Expreas Hitlerin çi planı olan bu plan, Almanyayı ya- laydır; fakat bu, harekete engel olan 
] 2 EylUlde söylediği nutku telgraf ha- hancı ham madde tabiiyetinden «kur • bir usuldür. Asıl vergiyi hareketten al
berlerinin bildirdiklerinden daha mu - tarcakn tır. manın çaresini bulmalıyız. Eşyada u -
fa sal ve daha başka bir şekilde ver • Nuremberg pana mnın ağırlık mer- cuzluk müstehlikte sarf kudreti elele 
mektedir. Bu gazete Berlin muhabiri- kezi hiç şüphesiz Hitler ekonomi um· verdikleri zaman Türkiye bugünkün -
ne atfen diyor ki: desi hakkında beyanatlarda değil, ta - den beş on misli daha büyük bir ha -

< Hitler yeniden ilan ettiği dört yıl· arruz propagandasında bulunmakta - rekete kavuşur ve bu hareket memle -
d H . l · · k k ı 1 ·ı ketimizin her sahasında ve her bakım-lık planile neler yapmak istediğini kı- ır. ıt erın yü se ıes e ve ngı tere 

k l k d 1 dan hayatını arttırır. İşte biz buna muh-

Eylul 17 

Hamallık işi~in ıslahına 
rıhtımlardan başlandı 

Dahiliye Vekaletinden Vilayetlere 
gönderilen bir tamimde sırt hamallıkla
rının kaldırılması isteniliyordu. Birkaç 
aydanberi gerek belediye ve gerek li
man idaresi ile gümrükler bu husus
ta tetkikat yapıyorlardı. Bu tetkikat 
ikmal edilmiştir. Bugün de Vilayette 
alakadarların iştirakile büyük bir top
lantı yapılacak ve sırt hamallığının 
kaldırılması etrafında şimd~ye kadar 
yapılan tetkiklerin neticesi gözden ge
çirilecektir. 

çıkacaklardır. Hamallar aldık!arı çan • 
taları ·yolcu salonuna getirecek \ e btJ• 
rada yolcuları bekleyeceklerdir. Salon·· 
da hamal numaralarının ta~~.Imasın• 
mahsus yerler ve bu mahallerin altın• 
da da eşyanın muhafazasına mahsll• 
höcreler vücude getirilecektir. HarnBl• 
lar eşyaları bu numaralı höcreler• 
teslim edeceklerdir. Yolcular ellerill" 
deki eşya numaralarile çantalarını bıJ 
höcrelerde kolayca bulabilecekerdit 
Çünkü eşyalarındaki numara höcrede
ki numaranın ayni olacaktır. 
Bazı hamalların yolculardan fazla P' saca anlattı . Hitler bu dört yıllık plan- de i üçüncü imparator u ost arını tacız. 

'- Al kend" yag"' 1 - kavrulan hayrette bırakmak suretiyle müstem -ıa manyayı ı ıyıe Bunu biz gayet dikkate değer bir mi-
ve ecnebi kontrolü altında bulunan leke isteğini ilan etmesinde tereddüt et sal ile de gördük: Türkiyede demiryol-
bütün iptidai maddeleri bizzat istihsal memif, olması bu ıuretle izah edilebi- ları ile nakliyat bir kaç sene evvel ne 
eden bir ülke yapmak emelindedir. lir. Bizzat Hitler o kadar heyecanı:!. kadar pahalı idi. Bu pahalılık demir -

Alman devlet reisi diyor ki: düttü ki, Yalnız Ukranyayı değil, ne yollarında hareketi durdurmuş, insanlar 
< Pamuğumuzun az olduğunu aöy - fazla, ne eksik, Uralı ve Sibiryayı da ve eşya adeta oldukları yerlere sapla -

lüyorlar ... Ben de diyorum ki dört yıl rüyasında görmekte ve Alman toprağı rup ka~lardı. Alakadar olduğum iş
içinde kendi pamuğumuzu kendimiz üzerinde bir cennet kurmak için bun- !erden dolayı İzmir demiryollarının o 
yetiştireceğiz. Diyorlar ki «Lastiğimizi ların kendisine lazım olduğu neticesi- zamanki ecnebi idarelerile pek çok mü
dışarıdan satın almalıyız . ., Ben de di- ne varmaktadır. Bunun içindir ki, Hit cadele etmiş, onlara ucuzluğun fayda-

Rıhtımdaki hamallık işleri Liman 
idaresine devredildiğinden umum mü
dürlük bu hususta bir teşkilat proje
si hazırlamıştır. Bu projeye göre ha
mallar ~imdi olduğu gibi vapurlar gel· 
dikçe gayri muntazam bir şekilde yük 
taşımıyacaklardır. Yeknesak b ir elbise 
ile çalışacak olan hamallar ayrı ayrı 
birer numara taşıyacakaıdır. Ayrıca 
kendilerine başka numara tabelaları da 
verilecek, her tatıdıkları eşyaya bu No 
lan yapıştıracaklardır. Bu numaranın 

ra istedikleri ve bu yüzden rıhtımda 
gürültüler meydana geldiği göz önüıı• 
de tutularak hamallar para İfinde yol
cularla temas etmiyeceklerdir. Yolcll 
salonuna gi~eler yapılacak ve yolcular 
hamallık ücretini bu gişelerdeki ıne ' t 

murlara vereceklerdir. Ücret hamallıi 
tarifesine göre alınacağından bu suret
le kimse fazla para vermemiş olacBk• 
tır. 

k f b k 1 d f )erin peykleri olan Göbcls ve Rozen - larını anlatmak için pek çok uğraşmış-
yorum i, « a ri a arımız yer en ış- tım. Onların örümcekli kafaları bu iş-
'- k b' d k d" 1~-t'kl . . berg·in bu kadar ta•lmıca ileri aitmiq 
.11.ıraca ve ız e en ı UP 1 erımız - T • T leri anlamadılar, pahalılıkta devam et-
d Al k l ki · d olmalarına hayret etmemek icap eder. en mamu te ere er zerm e H - tiler; nihayet iflas derec~sine gelerek 

diğer bir qıini de yük sahibine vere -
ceklerdir. Bu suretle yolcular eşya
larile alakadar olmaktnzın vapurdan 

Liman umum müdürlüğü projeyi '{J 
layete verecektir. En kısa zamanda bd 
işin tatbikatına geçilecektir. 

yahat edeceğiz. Böyle bir intan beynelmilel münase • hükUınetin satın alma teklifini nimet 
Petrole ihtiyacımız var. Bunu ken· bat tarihinde görülmü, birşey değil • bildiler. Sonra, devlet demiryolları her Faşist devletler Balkanlarda 1 Hükumetin Elektrik ve 

di topraklarımızda bulunan maddeler- dir. Bununla beraber Fa,izmin yegane şeyi birdenbire ucuzlatınca birdenbire faaliyete geçtiler Tramvay Şirketlerinde 
den çıkaracağız. Hiç birşey imkansız ya.yılma yolu doğuya doğru olduğunu demiryollarında bir hareket hasıl ol-

deg
v 1•ıdı'r ve olmıyacaktır..... zannedenler müsterih olmasınlar. Nu- du ve bu hareket gittikçe arttı. Bugün b Siyasi mahafilden sızan ha- yaptırdığı tetkikat 

erlere göre, Musolini - Şmit - Ci-
Bundan sonra Sovyet Rusya ile is • ıemberg'in tehevvür dolu vaat ve he- devlet demiryollan bu hareketten hem ano mülakatı esnasında Orta Avrupa (Baştarafı 1 inci sayfada) 

tihzaya ba~layan Hitler: yecanında Avrupa kollektif emniyeti- ı;ıemnundur, hem de gittikçe ucuzlu- ve bilhassa küçük antantı alakadar e- Teftiş heyeti elektrik şirketinin kll' 
« Bu Bolşevikler, ne kadar da ka - ni her ne bahasına olursa olsun akim gu arttırmaktadır. den mühim meselelere temas edilmiş- ruluşundan 'imdiye kadar tutulan bii' 

biliyetsiz insanlar, bize ne kadar az ben bırakmak temayülü hakim bulunmak- . ~u misalilı. umumileştirmenin çarele- tir. tün hesababatını, senelik kar ve z.,.r&f 
d K h ık .!l • 1 . . b"" rmı arama yız. h 1 ziyorlar,, diye haykırmıştır. ta ır. udurınuş a amır erının u • Havas ajansı Romadan aldığı bir esaplarını gözden aeçirmcğe merntJ 

«Sayısız maden zenginliklcrile, ipti- tün hiddet ve tehevvürleri Fransız - K a t o ı ı· k e rm en ı· ı er telgrafta, Şmit'in seyahatinin gayesi edilmiş ve çalışmalarına başlamıftıt• 
dai maddelerle dolu olan Ural dağları Sovyet yardım paktının üzerine çöktü. Avusturya Başvekili Şuşnig'in tekrar Heyete Metro hanının üçüncü katınd• 
bizim elimizde bulunıaydı, o muaz • Sovyet - Çekoslovak. paktını her ne Romayı ziyareti için zemin hazırlamak bir büro tahsis edilmiftİr. Dün öğle" 

b h l 1 k k ı t Al 

' 

olduguw bildirilmektedir. d b b d b ... 
zam ormanlarile Sibirya, vo vasi bui- a sına o ursa o sun yı ma . ş e, • m em n en sonra u üro a ir toplantı yp 

f · · · b' f'k · b d Ç k u n Görüşmelerin ehemmiyeti, A • l h J• day tarlalarile Ukranya öz malımız man aşızmının sa ıt ı rı u ur. e 1 pı mıf ve eaabatın tetkiki etrafıııo 
k b·ı k · · · vusturyanın İtalya, Küçük itilaf ve Al-olsaydı, şimdi refah içinde yüzecek • oslovakyayı yı a ı me ıçın tecrıt et • müzakerelerde bulunulmustur. Top • 

tik. mek. fı Beyoğlu Vakıflar direktörlüğü tara- manya arasında bir hattı vasıl teşkil lantı geç vakte kadar dev~m etmiştit· 
Aşırı derecede toprak bolluğu için• Rövelveri Fransanın göğsüne daya· ndan Ermeni Katolik cemaatine ait etmesinde mündemiçtir. Romadaki si· Bütün bu tetkikat yapılırken abonele' 

de bulunan bu Bo1~cvik Yahudfferi gi· yabilmek için Orta Avrupada kuvvet- kiliselerin idaresine el konması mü - yasi müşahitler, ltalya ile Kilçük itilaf rin vaki şikayetlerinin de nazarı itiba' 

b 1 J _,_ nevver Katolik Ermeniler arasında rok münasebatında tıalah husulünün A - 1 ... ·· 1 k d ' f k"klet 
bi talihli bir durumda u unmuyoruz. enme&. 'S ra a ınacagı ıoy enme te ır. et ı 

B
. . t w zd lS . l' b-y··k Faşizm müstemlekeden bahsetmek- müsait bir tesir bırakmıştır. vusturya • Çekoslovakya ticaret itila- ay sonuna kadar devam edecek ve ııc-
ızımklaopragıml'kı an] al mıs 1 ğu u le daha şimdiden dünyayı İngiltere za- Esasen Ermeni Katolik münevver- fının akdi ile ayni zamanda vuku bul- J' 

topra ra ma ı om arına ra men 
1 

rak 
1 

. t ekt eli l . P ·LL • tice bir raporla Nafia Vekôletıne bılcıl' 
. . l rarına o a pay aşmayı ıs em e r. erı atrı.ıuıanenın vakıfların gelirini muş olduğunu beyan etmektedirler. rilecektir. 

halkı beSlıyeınıyor, doyuramıyor ar. İt A g"beg·ın· de dişın" e ka· d'l d'V• k"ld f . R · · d . . . batakl k ş e, vrupanın o ı e ıgı fe ı e sar ctmeaıne muarız omanya sıyasetın e son zaman • T ş· L t' d . .. e,,·e 
Bız ıse denızlerden, ı tan, r~ere- dar silfilılanan süel kampın proJ'eleri b 1 k b .. d d 1 . 1 ramvay ırKe ı e aynı muess J. 

d 1 l h b
. d'' .. . u unma ta, u yuz en evam ı mü- larda vukua ielen tebeddüllerle talya a't ldu~ da t tk'k t T y ıııt 

en o ursa o sun er ır onum top- bunlardır Bu kamp ı:hndiden lspanya- k 1 1 ak d H "' ak fi ı o gun n e ı a ın ramva ,. . . ak v k b · , -s- na aşa ar o m tay ı. atta v ı ara ve Yugoslavya arasında yapılan ticari k t" h l t ·ı d'l ... · t h • 
rak ıçın çarpı'm ' ugraşma mec u· da harekete geçmiştir. Kamp, Frnn- ' t ed'I . . . K l'k E e ı esap arına eşmı e ı ccegı a . . . . vaz ıye ı mesı ıçın alo ı rme • müzakerelerde bu mukarenetı teshil e- · d'l kt d ' 
r ıyetındeyız. sanın gerilerinde nüfuz ve, Italyan Fa- .

1 
fı .. . ... . mm e ı me e ır. 

R d h b
.. k I . . . .,, .. mi .

1 
_ t k 1 ak, C b l"tta nı er tara ndan muracaat bıle vakı ol- debilecektir. Şirkete ait hesaplarının geniş 111ik.· 

usya a ayat, uro rat ar ıçın ı- ~ ı e muş ere o ar e e u - t Romanya Kralı Karol'un da Romayı d 
Y

i, ameleler irin fenadır. Ben halka rıkı istihdaf etmektedir. Avrupa, mey- muş u~. . . · yasta tetkik edilmesi sebep'erl fİ111 ı• 
-s P t kh b d ki I yakında ziyaret edeceg1i ~ylaları Ital-

k k b . · t · · ·ı·"' · · valarını topluyor Göbels ve Rozen- a rı ane un an sonra ıse erın ..,... lik aizli tutulmaktadır. Bununla beril' e me veren ır sıs emın ıyı ıgıne ına- · l uh "' · 1 · L ___ ,_ "d yanın son zamanlarda takip etmekte ol- • 
B b · t berg İngı"lterede mütearrızla üçüncü ya nız r anı 1\1 erme ~arıf~, ı ad ber bütün bu incelemeler, elektrik ve 

nırım. unu yapamıyorsa, u sıs e • • . 1 . L k dugu"' siyasetin bir neticesi addedil- 11 
. h ' b" A k bir devlet zararına olarak mutavassıt ış erme &.arıtmıyaca tır. tramvay firkctlerinin de telefon ve ,...il 

mm ıç ır manası yo tur. 'b t 1 K l"k . . k' 1. . 'd mektedir. 
A l kd ·ı .. ti . tarzıhal muamelelerinden ı are o an ato ı cemaatırun es ı mec ııı ı a- Dig"'er taraftan Şmı't'm' ı'talyadaki dıköy su şirketi gibi hükumetçe ıatıll 

me eye na en verı en ucre erın t . . b 1 t d 1 d b' · d'" k d. ·ı · 
ehemmiyeti yoktur. Bunları arttırma- ıan'ane~aı~~lomasının lana :.ne o ; r~ azaba.rın rd ırı, un,d e~ ~Sike' gö- temasları neticesi olarak yakında İtal- alınacağı şayiasını ortaya çıkarmıştı~ 

d bb"' . Be · arına a manan wısur ara muracna ruşen ır ar a aşımıza cmıftır ı: ya, Avusturya ve Macaristan hariciye Allkadar makamlar bu hususta ç0. 

ya a teşe us etmıyoruf md. nkımll ga- ediyorlar. Göbbels ve Rozenberg, Frnn- - Cemaatimiz bu vaziyetten hiç nazırları arasında Viyanada bir toplan· ketum davrllnmaktadırlar. O kadar 1'1• 
yem, Alman halkı tara ın an u anı- sada yalnız üc-üncü bir memleket ve ·· k' d v·ı b · 1~1-· k . 'h l" k-'\ h · · ' :ı... w. • muşte 1 egı • 1 axıs ço memnun - tı yapılacağına da ayrıca işaret edil- dün Metro hanında elektrik ~irketi er-. 
lan ıstı sa atın top ye un acmını art- ya memleketlenn zararına degıl aynı d ş· d" k · l b'l' · k' k"l" 'I" ur. ım ı artı emın o a ı ırız ı ı ı· mektcdir. k!nından sal!hiyettar bir vıt kendisi' 
tırma1ctır ... » zamanda bizzat kendi memleketleri ge- J • • • k fla k l d 

H
. ] b .. l . .. l k .. k . h Ik kiti 1 . . d 1 ı.,. ae erımızın ve va ı rımızın a ar arı- Romada bu faaliyet evam ederken le go"ru"cen muharrimı' .. e bo'"yle bir }le' 
ıt er u soz erı ıoy er en ıo te mş a e ennın e zararına o ara.,,, . dı k d f d'l k 1. . ., "' · 

dört yüz tane bomba ve avcı tayyaresi Alman Faşizmile anlaşmasına muvafa- n~~ ılrah ma sa a akar e 1 ece ; ge ışı Nürnberg tezahd ürlerindGe~bbso1n;.a Ah~- yetten haberi olmadığını bile söyle111
1
f 

... k h ı ı h't d' guze arcanmıyaca tır. man propagan a nazırı o es ın ır . 
uguldayarak uçuşuyorlardı. Bunlara ate azır o an unsur ara ı np e ıyor- _ ............................................... - ....... tayyareyle Atinaya gideceği haberi de tır. ı 
baknrak mağrur mağrur gülümsiyen lar. nazarı dikkati celbetmektedir. Heyet bu tirketlere ait tetkikatııt . 
Führer, halkın bağırışmasına, alkıf • . Nurn~crg Almanya tarafından bir Adliyeye yapılan garip bir Göbbels pazar giinü Atinada bulu- ikmal ettikten sonra Kadıköy su tir1'e' 

1 ld .. 1 . .. ... d'k" sıstem içınde baltalanmakta olan Lo- ı"hbar ve şı"ka" yet kt tinin satın alınması müzakereleri etr• 
amasına a ırmıyor, goz erı goge ı ı- k d 1 tl . k nf . . f naca ır. iıt 

1
. ld v h ld d' d 'k d d amo eve en o eransı ıçın ena -·. ·-.. . . _ ... fında me"nul olacaktır. Ayni heyet 
ı 0 ugu a e ım ı uruyor u.,, bir mukaddeme dettit (R-... arafı 1 inci aatyada) koyuldular. T• ,. 

1§.LM _..,... Şark Demiryolları kumpanyasınııı 9 I 
Sovyet gazetelerinin neşriyatı Şimdi bu kanlı Numberg oyununa dilmiştir. Müracaatı yapan zat Üskü- cGürültüyü işitmiş olacak•, o anda tın alınması müzakerelerile de metıt' 

karşı Sovyetler Birliğinin ne yaptığı- darda Sultantepede Selvilik caddesinde bir polis memuru eve girdi, yukarıya l k d 
M k 16 (AA) Tasa bil So b 'ki "l o_lacaöı ha_be_r 0ver~-te. 0

ir .. ,... ..Jll' 
os ova. · · - • nı so~~ ~aklı ~ir şey olur: . ~yet· (2) numarada oturan Bay Akıncı'dır. çıktı, u ı go geye: 

0 
-- ~ 

diriyo~.= l~vestia gazetesi «~rut de • l~~ Bırlıgının milyo~ca. ışçısı son Bu zat ilgili kimselerden, incelenme- -: Yuk_:ı~ya ç~ağa ve o~alara gir- """"1 
posu uzerınde me~ale» başlıgı altında gunlerde mutad faaliy~tl~rıle meşgul sini istediği hadiseyi bize bizzat anlat· mege salahiyetiniz, yuktu; dıye bağır- ı Yeni Neı~yat_ ~ 
nefrettiği bir makale ile, Nure.mberg olmuşlardır. Memleketimız Nurnberg tı: pı. _ . 
kongresinin bir plançosunu yapmak • haykırmalarından çok daha enteresan Alt Katt B' G .... it.. O zaman anladım ki, bu iki zat elek- 6 mcı Ulusal Tıb Kurultayı - (jl' 
tadır. Makalede deniliyor ki: milyonlarca işle meşguldür.> a ır uru u ,trik şirket~ gizli elektrik kullanılıp çen yılın Birinciteşrininde .AJık81'3~ 

Pravda gazetesi Nurnber11 kongre- Çoluk çocuk erkenden yatmışlardı, kullanılmadıgını anlamaya memur iki t 1 6 Ul 1 T" k T b J<Oll 
(\Her sazından ayrı ıııes çıkan Nu - ' '=- b · t d w • •• t op anan ıncı usa ur 1 

... o 

b k d 
'k' 

1 
sinin Alman Faşistlerinin istihdaf et- en ıse gece saa ona ogru evın us mensubu imişler. Kendilerine bizim ·~si zabıtları 580 sayfalık bir JdıH 

rem erg or estrasın an ı ı esası ses '. . w katındaki yatak odamda cSon Posta•- k ik i d de l k .e.·- ~ . . . . . . . . tiklerınden aykırı netıcelcrc vardıgmı .. .. .. . ,evde ele tr saat n en geçme n e e - halinde basılımştır. Eserde bu koJl!~· 
tefrık cdılebılır. Memleketın dıkk.atını d' ki· nın o günku nushasını okuyordum. Bır trik kullanılmakta o1dugwu hakkında id . bbA h*dis 1 t 1 uı,. 

' ld k . l bl d yazıyor ve ıyor . alık w k tan k w . . e yenı tı ı tt e er ve ez er t 
dah.ı e pe 1 tkelcazıpko mıyadn ta o. an cFaşist Almanya bütün dünya önü- 3:. ··ıt .~ksgı tt~t M yuk artıt~a dGogrutbU: ,uydurma bir haber verilmiş. Onlar da :rinde yapılmış bir çok mübahasel' 
ve ıaşe zoru arı çı mazın an çevır • ne açık bir mütearrız ve harpcı olarak guru u a c 1• era c ım. azc eyı anlamaya gelmişler.. dır 
ınek ve muazzam teslihatla Almanya- çıkmıştır. Kongrenin rejisörleri utanı- bırakarak yata~ım~an do~l~~· Ta~ Fakat bu şekilde hareket etmeye var eoİivud İstanbul Maiazin - !3" 
nın savaşa hazır bulunduğunu gös - lacak bir akamete uğradılar.> 0 sırada elektrik bır~e~bıre sonuvcrdı. hakları var mı? Gece benim evime ne ,mecmuanın 17 Eyhll niishası güzel.~ 
term,.1• suretiyle yabancı memleketleri Londra,, 16 (A.A.) - Deyli Telgraf Karanlıkta iki Fener sıfaUa, nasıl girebilirler? Bilmiyorum. kayeler, güzel resimlerle en son s~. 
korku mak. gazetesi Nürnberg konferansının tevlit Merakım arttı Karanlıkta oda kapı- ,Bilmediğim için de anlamak üzere .ma haberlerini yüklü olarak çııoıı1! 
Hit~r tamamen eski parolayı teyit edebileceği akislerin ne olabileceğini sını bularak dışarıya fırladım. Ne gö- ,Cumhuriyet Müddeiumumiliğine mü- - ~- . . -- -= __.... tı-

etmi tir. «Tereyağma deği!, topa ihti- tahmin ile meşgul olmaktadır. reydim: Karanlıkta iki gölge, ellerinde .racaat ettim. tiği vaki değildi. Veya duyulınarrııiel" 
Bu gazete, bilhassa diyor ki: de birer hırsız feneri... Ve şimdi düşünüyorum: Biraz asa- Binaenaleyh bize öyle geliyor ki, JJl ,. 

yacımız vardır.» H itler delice rüyalar cAlman diplomasisi, çok büyük bir Ben şaşırdım. Bir dakika da tered- bi, biraz korkak bir adam olsaydım, le yanlış anlaşılmış ve yanlış tatP~_.... 
serisine milletlerin yükseltilmesi, iş sa· ınu~ psikoloji hatası yapmaktadır. Sebepsiz düt geçirdim. Onlar şaşırmadılar ve .bu iki zatı hırsız sanarak öldürseydim, ,dilmiş bir emirden doğmuştur ve ~ 
at~nin azaltılması gi~i fikirler il~ve et· yere, ayrı ayn kendilerine hücum ede- tereddüt etmeden yatak odasına girdi- ,kabahatli olur muydum?:. sif bir kazaya sebebiyet verebi~ 9t· 
~.ış ve. ulusu en za~ım malırumıyetler bileceği milletleri korkutmaktan ziya- ,ler. Gürül:ü üzerine evvelA zevcem u- Elektrik şirketinin~ gizli elektrik bir hadisedir. Bereket versin haf! rfil· 
ıçınde ıken ekonomık refahtan bahset- de mevcut ittifaklara kuvvet vermek- yandı, bagırmaya başladı. Arkasından 1kullanılıp kullanılmadıgını tetkike hak- !atılmıştır. Bununla beraber teke 
miştir. Nurembergde ikinci. dört sene - 'tedir. çocuklar göel'erini açtılar. Ağlamaya kı vardır, fakat bu şekilde hareket et- rünütı önüne geçilmesi lazımdır· 

d 

f 
f 



17 Eyliıl 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera r---~ı--------------~ 
1 Hikaye Karpuz kabuğu J 
L--.ıo..-------KORSANIN KIZI Yazan: İsmet Hulfı.'5.i İl\ISET 
Ayağımın altına karpuz kapuğu koy- Fazla girizgah yapmadan. lafı dön .. 

Yazan : Kadlrcan Kafh dular. Bu yüzden başıma belfi gelmedi diirüp dolaştırmadan aklımdan gelen 4 

Son Posta 'nın tarı'hi tefrikası Numara : 74 Bilakis mes'ut oldum. Sonra başkaları- leri oracıkta kendisine söyledim. Ve 
Ö nın ayağının altına karpuz kapuğu koy- oracıkta birbirimizle evlenmiyc karar 

yle ki eğer bu sautlerde kovala - 11lyas Reis yeniden ileriye baktı. - Hakkın var. Biliyorum. dular. İşte bu benim saadetimi mah _ verdik. Evlendik, çok mes·uttuk. Yü-
kları düşman bir de yardımcı bula - Kalede ve kulelerde ko~uşmalar var- Dedi. vetti. Onun için karpuz kapuğuna kar- zü güzel, gözü güzel, vücudu güzel ka -
~k onlara yüklenmiş olsa savaşı ka~ dı. Sonra ilave etti: şı hem bir sevgim, hem de bir kinim rımın meğer huyu da çok güzelmiş.. 
l.lrırnak şüpheli olacaktı. Topların parlak namluları kımılda· _ Kürekler yavaş çekilsin. Bir mil vardır. Bir defa olsun kavga etmedik, bir de -
lıyas Reis arkadaşlarım kurtarmak mağa başlamı~tı. kadar açtlmca büsbütün bıraksınlar ve Anlatayım: Bir sabah gene böyle kar- fa birbirimizi incitmedik. O bana bağ-

~ın Barselonaya kadar gitmiye, ~ehre lıyas Reis limana kadar girerek hiç kanatların üstüne alNnlar. yelkenler puz mevsimi Babıali yoku§unu inmiş, lı idi, ben ona bağlıydım. O benim için 
titrrıiye de karar vermişti. Onu bu ka- olmazsa orada düşmanı tepelemeyi bi- l Yenipostaneye giden caddeye sapmı.5- her şeydi, ben onun için her şeydim. 
!at d di de mayna edi ecek.. Ne yapılacağını dü4 tım. Postanenin tam kapısı önüne bir Saadetimiz öyle sag~lam bir kale idı ki, " ın an hiç kimse vaz geçiremez '. le göze almıştı. Fakat bu bir çılgınlık 
'akat işi daha kolaylıkla ve daha kor- olurdu. Kurtuluş ihtimali pek azdı. şüneceğiz. Şimdilik herke• dinlenain. karpuz kapuğu atmışlardı. Ben görme- kırk ikilik top bile yıkamazdı. 
tıısuz bitirmek, üstelik şu kaçagı da Yalnız vardiyalar çoğaltılacak. den üzerine bastun. Ve birdenbire aya- * 
tılaelemelç elbet zevkli olurdu. Bunun için kıç kaaaraya doiru yü • Koca Ali bunları dikkatle dinledi ve: ğına ilk defa paten geçirmiş acemi bir Evlendiğimiz günün yıldönümü ol • 

rüyerek genç bir levende: B .. t" . 1 patinaj meraklısı gibi hızla ileri doğru muştu. A~am onu Beyoğlunda bir 
Mansur ise onun gibi dü~ünmüyor- - aşus une reıs O 

1 i - Git te söyle, reri dönüyoruz. D" k I" 1 • I . kaydım. pastacıda bekliyecektim. raya ge e • 
,.ıı. Onun bütün korkusu şu düşünce- Dedi. ı~_ere azım geııen emır erı ver • D~ecektiın, kimbilir belki başım cek; buluşacağız; ve geceyi eğlence yer• 
llıde hemen b~lli olu}'ordu. mek uzere uzaklaftı. yarılacak, kolum incinecek, ayağım kınM lerinde geçirip evliliğimizin bu ilk yıl-
- Reis beni Barselonaya gitmekte Levent iki taraflı forsalarla kürek- Beş on dakika aonra Türk gemisi lacaktı. Ben kaydığıın kısa zamanda dönümünü güle eğlene kutlulıyacak • 

'ttbcat bırakmazsa?... çilerin arasından kota koşa geçti ve yavaş yavaş lc.eşi~lemcye doğru ideta aklımdan bunları geçiriyordum. Fakat tık .. 
Hiç bir zaman reisin sözünden çık- bir kaç saniye sonra kıç kasaraya çık- .. .. ki . d talih yardım etti, hem çok yardım etti. Pastacıya randevu saatinden biraz 

llııyan, onun her emrini hiç bir an te- tığı, dümenciye reisin emrini bildirdi- suru enıyor u. . Bu düşündüklerimin hiç biıi olmadı. erken gitmiştim. Camekanın yanında 
ttddüt etmeden yapan bu yiğit yoldaş ği görüldü. Canları burunlarına gelmıf, yorgun- Müvazenemi buldum, ayak üstü kaldım, bir masada oturmuştum .. Sokaktan ge-
tİnıdi reisten gizli olarak kaçmayı bi- Reis geçerken Koca Ali ellerini srö- luk ve uykusuzlukbn göz kapaklan diyeceğimi mi sandınız; hayır müvaze- lip geçenlere bakıyordum. Gözüm bir 
~tasarlıyordu. beğinin üstüne bailamış, boynunu düşüveren kürekçilerle forsalar biraz nemi bulamadım, amma düşmedim de ... saatte, bir de sokakta idi. Saat yürüdü, 
Yüreğindeki intikam arzusu 0 ka _ bükmüştü. Bu halile: nefes alıyorlardı. Karşıdan gelen genç bir kızla yüzyüze altıy_a geldi. İşte karını bu saatte gele• 

.ı geldim. Esasen havaya kalkmış olan cektı. 
llClr büyüyor, o kadar kuvvetle yanı - - Nidelim, elden aeleni, hattl el - Kürekler kanat üstüne alınınca hep- k lad k 

kollarımla onu ya a ım; ve bu saye- Nasıl oldu bilmiyorum; karşıki al-
)ordu ki onun bütün benliğine hük - den gelmiyeni de yaptık. Lakin yeti • si de ~}arını kürek topaçlarına, yahut de düşmekten kurtuldum. Bu yakalayış dırıma bakmıştım. Karını orada idi. Fa-
ll'ıcdiyordu. şemedik. Kısmet değilıniş !.. birbirlerinin omuzlarına dayadılar, ki- her hangi bir yakalayış gibi olmadı. kat ne vaziyette?. Bir erkek onu ltol• 

Uzaktan uzağa kiliselerin akşam Demek istiyordu. mi horlıyarak, kimi mışıldıyarak uyu • Kollarımla genç kızı adeta kucakladım. ları arasında tutuyordu. Kan beynimtl 
duası için çaldıkları çanlar duyulu - llyas Reis bunu anlamıştı. Onun o- mağa başladılar. O birdenbire niye uğradığını şaşırmış. fırladı. Benim güzel, benim iyi huylu, 
~ordu. muzuna elile hafifçe vurdu: (Arkası var) Bir şey söylemeden yüzüme bakıyor - benim sadık diye tanıdığım karım, 
Or~aşimdiamiraJPm~ndonunz~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- du. ~~u cadd~~e e~~~~ku~ 

fer haberi bekleniyordu. Belki bu za - E ı· ı· k h t d t t } k - Affedersiniz! !aşacak kadar bayağı, ahlaksız bir ka-
fer ~erefine büyük bir ayin yapmak V l l ava 10 a meS U 0 illa Diyemedim, ben de ona baktım. Bir- dın mıydı? Pastacıdan fırladım. Ken • 

~in hazırılıklara da ba~lanmıştı. Halbu- herkesı·n eıı·nded ı·r birimize o kadar yakındık ki hemen he- dimi karşı kaldırımda buldum: 
t' 11 1 b' h··ı ~ h men yüzü yu··züme deg~ecek gibi idi. - Utanmıyor musun, ahlaksız! • ı.ava ı amira ır u ya ugruna ma -
\'olmuştu ve oğlu bu kara haberi ge _ Gözlerim gözlerinin içlerine bakıyor - Kanm bir şey olmamış gibi yüzüme 

( n ... tarafı 6 ıncı sayfada) 2 - Fahri cemiyet i~lerile mecıgul du· nı·hayet k baktı tirince bu çanlar yeniden çalacaktı. ~ T v ' en- · 
J.' l Çocuklar hakkınak·ı du··şu"nceler t. olması doğru mudur? dini toparladı: - Yüzüme ne akat hızlı hızlı ve sevinçle degw i , agw ır Yarınki nushamızda • 

d k. dd b · - Affedersi - • bakıyorsun; sana 'ğır ve matemle çalacaklardı. 1 - Evlenir evlenmez çocuk ister Ara a 1 ma i munase etlerın niz, bir karpuz söylüyorum, U• 

llyas Reis te leventleri de bunları m'ısı'nı"z"\ tanzı·m·ı B• D •• "' •• • ' kabuğuna bas - ır ugun gecesı tanınıyor musun, 
düşünmüyorlardı. • 2 - Birkaç sene beraberce zevk ve mıştım da! caddede erkekler. 1 - Aylığınızı alınca, bütün para-

Onlar iki gündür canlarını dişle - safa etmek ve sonra mı çocuk. aahibi - Zarar yok. Nakleden·. raı·k Bercmen le kucaklaşacal yı karınıza vermek ve siz lazım oldulı:.4 r ı 
tine takarak giriştikleri yaman kova - olmak istersiniz? - Evet, ne yap kar.lar bayağı, aJi .. 
ı ça ondan mı almak istersiniz? ~ ·ks b" k 
aınada kaybettikleri için fena halde :-J _ Çocugw u maddi vaziyetin izin iyi malı elde ol mı - ıa ız ır ·aıınsm 
t! 2 - Yoksa hesabı siz mi görünü- h ı 
Ulülüyorlardı. leşmesini müteakıp mı istersiniz? yan bir şey, kaza bu. · a. 

nüz, ve karınıza harçlık vermek mi is- Burnuma hoş bir esans kokusu gel - Kanın bu söze kızdı: Bununla beraber kendilerini avut - 4 - Tek çocuk mu müteaddit ço-
tersiniz? di. Bu koku onun teninden. lüle lüle - Fazla geliyorsun! bıak ta güç değildi: cuklara mı sahip olmak istersiniz? 

J h 3 - Münha~ıran eviyle, çocukla.ri- alnına dökülen sarı saçlarından geliyor- Dedi: - lyas Reis bu kadar za metten 5 - Dindar mısınız~ Çocuğu ser - le meşgul olması doğru mudur~ du. Sarhoş edıci, ferahlatıcı bir kokuy~ - Fazla mı geliyorum, az bile. Senfıı 
•onra kolunu safüyarak Cezayire dön- best fikirli mi, yoksa dini terbiye altın- du bu! gibi bir kadını saçlarından yakalayıp 
bıez. Bizim için artık açık bir meydan da mı büyütmek İstersiniz? Umumi meseleler G . 1 sokaklarda sürüklemelı'. - eçmış o sun .. 
olan bu sahillerde başka avlar bulur, 6 - Kayın valide, kayinpeder, ka- t _ Nişanın uzun müddet uzama- _Teşekkür ederim. Erkek te söze karıştı: 
ba~ka savaşlar yaparız. yinbiraderleriniz hak~ında fikirleriniz sına ve tarafların nikahtan evvel biri- _Fakat siz hfila.. - Rica ederim bay, bu tarzda söz 

Rüzgar hala lodostan ve oldukça nedid Bu insanlardan hoşlanır rnısı4 birlerinin evinde bir müddet oturma- söylemeniz doğru olamaz. 
- Ben hala... 8 k' l 1 · · _. 

•ert esiyordu. Zaten Jan Portondo - nız? Yoksa onların mevcudiyetlerine }arına taraftar mısınız} - en ım 0 uyorsun, me resını "' 
Ben halfi, derdemez farkına vardım. defol buradan. 

?\un kurtulmasının biricik sebebi de eşı'nizin hatırı için mi katlanıyorsunuz? 'J E 1 • f' · l ··k t f ~ k 11 d t - - v enmenın ızıyo 0Jı ara ı- Ben hala onu o arımın arac;m a u - Metresini al derken karımı gösteri -
bundan ibaretti. Çünkü yelkenleri da- Eşinizin kendi ebeveyni ile sık aık mı, na büyük ehemmiyet verir misiniz} tuyordum, gülümsedim. Kollarım is - yordum. 
ha bol ve bu"yük, teknesi de küçük ve arasıra mı temasa gelmesı'nı' ı'stersiniz? 3 B h kk d f"k · · t k · · t ks" anıına du""ştu· · \Te gene • - oşanma a ın a ı rınız e ·sız ıs e ız Y · Ertesi gün karımdan bir mektup aı .. 
hafif olan İspanyol gemisi her za - Kadının dışarda çahşması nedir? Doğru mudur, bir necat çaresi isteksiz isteksiz bir adım geriledim. dım. Mektup aynen şöyle ıdi: 
tnankinden daha çok yol almıştı. midir?.. Bu sefer yalnız yüzünü, gözlerini de- cBay, 

ı · ·d k. ı meselesi Ancak beş yüz ku aç ıerı e ı s •1 - Aradaki rabıtaya fikir ve düşün ğil, bütün vücudunu görüyordum. Genç «Dün sizinle buluşmak üzere Bey -> 
l>anyol gemisi limanın ağzına gelmiş - 1 - Karınıza maddi bir istiklal ve- cenin mi, yoksa mistik, mevhum, mu- kızın vücudu Veniis heykelini yapan coğluna çıkmıştım. Sizin beni bekliye-> 
ti, ayni hızla içeri girdi ve limanın iki ren işinde, evlendikten sonra da çalış- kaddes bir kuvvetin mi hakim olması- kişinin, heykeli yaparken gözlerinin ö- •ceğiniz pastahanenin tam karşısına> 
tarafını kuşatacak şekilde ileriye u - masına razı mısınız? na taraftarsınız~ " nünde tecessüm ettirdiği modelin vü- cgeldiğim zaman görmeden bir kar -> 
~anmış olan kulelerle mazgalların ar- cudu kadar güzeldi. cpuz kabuğuna basmışun, ve birden-> 

dında kayboldu. T a r ı· h t e n f 1 Artık ne bir adım ileri, ne de bir a - «bire knydıın. Karşı taraftan gelen bir> 
llyas Reis ellerini korkuluktan çek- S a y a a r dım geri gidebiliyordum. Gözüm gözü- cerkek beni tuttu. Siz işte beni bu er-> 

ti. ne, gönlüm gönlüne mıhlanmış kalmış- •kek tutarken görmüştünüz. Bana> 
Eller, avını kaçıran bir atmacanın (Baştarafı 7 inci sayfada) mit bu sefer yüz bin piyade ve altı yüz tı . ckarşı kullandığınız çirkin sözlerden• 

Papanın nutkundan daha yüksek ve bin şövalyeden ibaret bir ordu ile be- · csonra bir daha birleşmemize imkan• 
"e l · ·b· gevşed'ı ve sarktı Eh, bekar adamdım. Evlenecek çag· dn k 
I" nçe erı gı ı • parlak buluvorlardı. Fransadan kalkan raberdi. Bu korkunç kuvvet en tanın - cyo tur.> 

M ld d ,} idim. Bir kadını fevkalade demlse bile, 
ansur mırı an 1

: ve serserilerden, fakir k0ylülerle, ına- mış Avrupa prenslerile kontlarının ku- ~· Mektubu aldığım zaman işi anladım; 
H h . yardım etmedı' Ru"z d d d B' 1 ı · h ivi geçindirecek kadar param vardı. f kat ık k" · · t . ti - ava ıç · • ceracı şövalyelerden, hatta çoluk ve ço· man asın ay ı. ızans ı arın payıta - " a ne yaz ı ış ış en geçmış .• 

~ar hafifleseydi çoktan ensesine bin~ cuklardan ibaret düzensiz bir (Haçlı - tı olan İstanbulu yağma ettiler. Ana - - Bayan, dedim, tesadüfiımüz, biraz Ayrıldık. 
· 'k d 1 b" ı ·b· 1 d ı K d 1 tuhaf oldu amma .. Size bir şey söyle- B' ı 1 be · d t 1 t trııştı amma... Iar ordusu) Almanyaya girdi. Gittikçe o uyu ır sc gı ı ya a ı ar. a ın arı ır yı evve nı saa e e u aş ıran 
ı d. ı ı k kl mek isterdim de.. k k b • b" ı lyas Reis cevap verme ı. çoğalarak ve her gittiği yerden yeni parça ıyor ar, arınlarını mızra arla ·arpuz ·a ugu, ır yı sonra da saa • 
Mansur onu avutmak, kendi arzu- gönüllüler alarak Macaristanı, Balkan- deşiyorlardı. Yarı çıplak ve serseri kı- - Söyleyiniz.. detimi elimden almıştı. 

~nu&hemen~pm~içinilheclti: ~n,B~amim~ra~rlutınug~ti.Ç~l~lı~y~Ler~th~~~m~rıbum- ~=============================~ 
_ Adam sen de ... Aldırma... Is - şit çeşit milletlerden ibaret olan bu lumlar için kışkırtıyordu. Hıristiyanlar madan dövüştüler. tarının idaresindeki Türk orduları en 

Jlanyol gemisini kaçırdık amma, Al ~ halk hıristiyanlıktan evvelki adetlere açlıktan şikayet edince: İlk iki seferden sonra altı (Haçlı se- sonra muzaffer oldular. 
1 h d .1 ld 1 1 elbet uyarak kendilerine kılavuz olarak bir - Görmüyor musunuz? Türkler hep feri) daha yapıldı. Bunlara Avrupanın Fakat ne gariptir ki Piyer Lermitbı 
1~ ın yar ıBmı e .. yo aşlarımkız t kaz bir keçi bir bog·a almışlar onların ölmüşler ... Bundan iyi vemek mi o - en büyük şövalye, kont ve prensleri, k t b ı 1 ı 
llUrtarırız en once on arı ·ur arma- ' ' • , l ? d" d " F 1· ·ı Al k il . ·ara a.:ıssu u, mi yon ar a za\•allmm 

• .. .. .. d h b ardından gidiyorlardı. ur... ıyor u. ransa, ngı tere, manya ·ra an ış- hayatına malols:ı da garbı aydınlat • 
ia çalışır, ocumu a a sonraya ıra - Bu düzensiz serseriler ordusu ?\faca- Bu sözler o zaman pek meşhur olan tirak ettiler. · mağa sebep olmuştu. Çünkü o zamana 1 
ltınm. Olmaz mı}. .. . . . . ristana girer girmez yağmaya, haydut· Antakya şarkısında g~mektedir. Şar- Hatta 1217 yıllarında Vandomlu Et- kadar Şark'ı bir haydutlar w 

llyas ona döndiı ve gozlerının ıçıne luğa başlamıştı. Bir çokları Macarlar ve kının diğer mısralarında şöyle söyle - yen adında genç bir çoban: serseriler yuvası diye tanıyan Avru • 
balttı: Bulgarlar tarafından öldürüldü. İstan- niyor: - Ben Kudüsü kurtarmak için Al - palılar burada kendilerinden çok yQll. 

- Yoldaşlarımızı kurtarmak ge • bulda da şehri yağma etmicller, kilise - - Haçlılar ordusunun mukaddes lah tarafından gönderildim. sek bir medeniyet, fazilet) servet ve ... 
tek ... Bunu yapamaz~ı\m, benim için lerin damlarındaki kurşunları sökmüş- gönüllüleri Türk ölülerinin etlerini kı- Diyerek bütün Fransayı dolaşmıştı. fah bulmuşlardı. 
Yüz karasıdır. Donanma lspanyollara ler. Ayni kiliselerin papazlarına sat - zartarak yediler. Onlar, Türk eti Dokuz on yaşlarından ba~hyarak yir- Avrupalılar, davul, boru, sargılı~ 
anlip gelsin ve herifleri sudan çıkmı~ mışlardı. Nihayet İznik önünde Selçuk yemeyi, biberli bir tavuskuşu yemek- mi bin kadar çocukla, köylü ve ame - rak, yay ve yeldeğirmenleri gibi bir 
bilmem neye çevirelim de sonra sıkıl- Türklerinin ordusile karşılaşmışlar, ka- ten daha güzel bulmuşlardır. leler onun arkasına takılmışlar, yola çok şeyleri şarktan aldılar. Armal1ıt 
lllad yoldaşlarımızı esi:- verelim. O- yaya çarpan bir kristal gibi parçalan- Haçlılar ordusu, arkasında kanlı bir çıkmışlardı. yapmasını oradan öğrendiler. EsirleıtQ 
l an . b ? mışlardı. iz, yüz binlerce ölü ve yaralı bırakarak Marsilyaya geldikleri zaman orada azat edilmesini orada gördüler. Papa)la 
ur şeyOmlı du d... k b h t Saflar- Piyer Lermit bir kaç serseri ile bir- Kudüse girdiği zaman yalnız 25000 ki- iki tacir onlara: nn onları ne bo~ bir hırs ardında sil • - n ar a a a a a var. . .. . 11 .. .. . k 1 ., 

.ı 1 1 d" . . d ı lıkte yuz bıne yakın zava mm olule - sı ·a mıştı. - Sizi Suriyeye kadar gcitüreceğiz! rükledıklerini anladılar. Toprak kaza-
uan ayrı mı~ ar' uşman ıçıne « m1ş- . . . ~ . k .. l""kl k b'lm· t• ~ * . . . . . la : l' k 1 • .. di.is _ rını çıgnıyere guç u e aça ı ış ı. Dıyerek gemılere bınd1rnll:-), fakat namadılar. lakin memleketlerine pa.. 

r. Levendın, e ı 1 ıçta, gozu d k * Türkler \'atanlarını kurtarmak, ka -
1 
Mısıra götürmüşler, satmışlnrdı. lak bir medeniyetin ışığını, şiiri, felse ... 

tnanda olur amma, kulaklarını a u- İki yüz yıl süren Haçlılar harbi mil- ra kuvvetin şarkta yerleşmesine ıney-ı Kara Boğa, Ata Bek, Nureddin, Sa- feyi, fen ve ılmi götürdii1er. 
trıandaya verir. Jyonların ölümüne maloldu. Piyer Ler- dan vermemek için yılmadan ve bık - Iahaddin gibi büyük Türk kumandan- Turan Can 
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NaSıı doğdu, Nasd yaşadı, Nasıl öldü'l 
- Bu taraftan •.. Ondan sonra, etrafında bir takım 

ıesler yükseldi: 
- Seni, köpekoğlu köpek .. Bir haf· 

tadır, mahallemizde rahat, huzur hı -
rakmadın. 

- Surların üzerinden .•• 
- Simsiyah bir gölgenin ieldiğini 

Son Potta nın ıiyui tefrikası : - 57 - Yazan: Zi,. ş.kİI 

lstanbulda bazı şüpheli hareketler ve yangınlar başlamış, muhtelif işçi ve amele görür gibi oldum. 

- Hem de, ne gelif ..• Adeta, Di-

vanyolunda yürüyormu~ gibi... Din; (içi zerzevat dolu bir zenbil) 
- Aman kaçırmaym. Sıkı bağlayın, 

sınıflannın grevleri, günlerce şehrin umumi l: aya tını tehdit eylemişti 

.fu teresi. 
- Kaç gecedir tatlı uykularımızı 

haram etmişti. 
- Nihayet, yakaladık ya ... 
- Arayın üstünü, silah filan bu -

lunmasın. 
- Biriniz koşun. Kulluğa haber ve-

- Kollarını ıailıya ..• Sallıya... şektlinde telakki ediliyor; bunu elden 
- Allahın bildiğini ne saklayım. kaptırmamak için mücadeleye girişil-

Ben, her şeyin doğrusunu söylerim... mek isteniliyordu. Fakat cemiyetin 
Evvela, içime bir korku girdi. Şöylece tehditkar vaziyeti karşısında, buna he· 
bir irkildim. Sakın, Toklu Dede Sul • nüz cesaret gösterilemiyordu. 
tan kabrinden kalkıp ta, fÖyle bir ge- Maamafih; aradan çok geçmeden, 
zıntiye çılcmıf olmasın; dedim. fstanbulda bazı şüpheli hareketler zu· 

rm. - Doğrusu, benim de aklıma gel • hur etmiye başlamışh. Muhtelif işçi ve 
- Aman iyi, zaptedin. Azılı bir medi, değil.. Değil amma... amele sınıfları arasında yapılan {grev) 

domuza benziyor. - Eh ... Mal canın yongası ... He - ler birbirini takip ediyor; hazan gün-
Gavur Mehmet, hiç bir şey göremi- men aklıma hırsız geldi. Ne olur, ne lerce lstanbulun umumi hayatını teh

yordu. Çünkü, birdenbire başına geçi- olmaz. Hele komşulara haber vere - dit eyliyordu. 
rilmis olan kalın bir çuval, göğsünün yım de .. Eğer hırsızsa, yakalarız. Yok, Sonra .. Sebepleri meçhul kalan yan
üstü~e kadar iniyordu. Fakat etrafını eğer Toklu Dede Sultansa, geldiği gi- gınlar arttıkça artıyor; hazan bir kaç 
alanların seslerine dikkat ediyor; kuv- bi gene gider; dedim. Usul usul kom- mahalleyi birden kızıl alevler silip sÜ· 
vetli bir silkinişle onları dağıtıverece - şuların kapılarını dolaşarak haber ver- pürüyordu. 
ğini tahmin eyliyordu ... Nitekim, bu- dim. Bu yangınlar, ilk zamanlarda kaza• 
nu tecrübe etmiş; sırtüstü yattığı yer- - Allah, biliyor ya .. Evvela inan • lara atfedilmişti. Fakat, bunların na -
d.en doğrulurken, bir kaç kişiyi etra • madık. zarı dikkati celbedecek bir şekil alma
fma devirmişti. Fakat, burada çıkara - - Doğrusu.. lbrahim Efendinin, sı, hem halka korku vermiş; hem de 
cağı bir mücadelenin, işlerini tamamile hayalet gördüğünü sandık. zabıtayı harekete getirmişti. Her ta -
altüst edeceğine hüküm vermiş: - Ortalığı velveleye vermemek için rafta şiddetli tedbirler alınma -

- Şimdi, bunları altüst edip te kaç- şu karşıki çeşmenin dibine sinerek sına rağmen, yangınların ar • 
miya başlarsam, bi,itün Loncanın, Ay- beklemiye başladık. kası kesilmemekte idi. Nihayet, 
vansaraym halkını peşime takacağım.. Karma karışık söylenen hikaye, e • muhtelif yerlere . kundaklar so -
Bu Sırada belki de tanınacag~ ım. Is, leri- b' d 'l · ·· · bü 

peyce uzun devam etti. Gavur Meh - kulduğu tes ıt e ı mesı uzerme, -
mi de kendim altüst etmiş olacağım. medin üstünden çıkan tehlikeli ve tün İstanbulda büyük bir heyecan baş 
İyisi mi, hele sabredeyim, bakalım, so- şüpheli eşya, kamilen zaptiye çavuşu- göstermişti. 

dairelerinde (tensikat) işlerine giri • 
şilmişti ... Hiç şüphesz k.i bu {tensi -
kat), elzemdi. Devlet daireleri, birer 
(imaret) halinde idi .. Adedi yirmi ye
di bini geçen memurların büyük bir 
kısmı; tekaüt hakkını çok geçmi~ o -
lan yaşlı bir takım adamlarla, devlet 
memurluğu liyakatini kat'iyyen haiz 
olmıyan bir takım {mensup) ve (mül
temesi) qerden mürekkepti. Devletin 
hazinesi ise, bu (tufeyli) güruhu bes
lemekten, artık iflas edecek dereceye 
gelmişti. 

Tensikat işleri, {gayri memnun) la
rın adedini arttıracak; ve (yeni ida
re) nin başına bir gaile çıkaracak şek· 
le girmişti. Memurlar, (hakkaniyetle 
muamele göreceklerine emin değiller
di. Bunun için , - devlet memurları 
zümresinin içinde en münevver kısmı 
teşkil eden - Hariciye Nezareti me
murları, Sirkeci istasyonunun karşı
sındaki gazinoda toplanmışlar: 

[T ensikatı icra eden Nezaret erka
nına emniyetimiz yoktur. içimizden 
bir heyet teşkil edelim. Mukadderatı
mızı o heyete teslim edelim] 

Diye - hükumetler tarihinde ender 
görülen, - garip bir karar vermişlerdi. 

nu ne o1acak?.. na gösterildi. Artık yakalanan ada - Bir gece zarfında, tam on yedi yer· 
Diye, derhal sükunet kesbetmiş; tek- mm, bir haftadanberi mahalleye kor • den yangın zuhur etmişti. Artık hal- Ortada nifak zuhuruna sebebiyet 

rar üzerine çullananlara, büyük bir ku ve heyecan veren hırsız olduğuna, kın rahat ve huzuru, tamamile mün • veren, iki amil görünüyordu. 
* 

teslimiyet göstermişti. çavuş ağa da kanaat getirmişti. selip bir hale gelmişti. Zabıta memur- Biri; memleketi fiilen idareye ha-
Gavur Mehmedi tekrar sımsıkı ya • Düştüğü vaziyet, Gavur Mehmedin ları, işlerini güçlerini bırakmışlar; sa- zırlanan; ve cemiyetin başında bulu-

kalıyan lar, onu aramıya başlamışlar • f na halde canını sıkmakla beraber, dece bu işin peşine düşmüşlerdi. Hü - nan {hakiki ittihatçılar) ın henüz va
dı. Hem arıyorlar; hem de bağırıyor • ;~rttiği sözlere gülmekten de katılacak kumet, halkın heyecanını teskin et~ek ziyeti kavrayamamış olmaları idi. 

lardı : hale gelmişti. Başını örten çuvalın ıçin şöyle bir ilan neşrine mecburıyet Diğeri de; ittihatçılar tarafından il· 
- Nah .. . İşte, bir hırsız feneri. ıçinde, kahkahalarını güç zaptedebil _ hisseylemişti: tifat göremedikleri için, cemiyetin ha-

en kuvvetli ve en çabuk filiz verecek 
nifak ve fesat tohumlarını saçıyorlar
dı. Ortaya, mühim bir mesele atıl "' 
mıştı: (Kuran) ın tercüme ve tefsiri. 

Bu meseleyi ortaya atan, yukarıda· 
ki imzanın sahibi idi. Bir kısım rnat· 
buat ta, derhal bu mesele etrafında 
bahse girişmişlerdi... işte bu mübahe
se, cahil ve mutaassıp halk üzerinde 
birçok tefsirlere ve tevillere sebebiyet 
vermiş: ittihatçılarla, (ittihatçılara ta· 
raf tar) telakki edilen Şeyhiılam Ceınıt: 
leddin Efendi aleyhine çok ciddt bir 
heyecan husule getirmişti. 

Derhal, Şeyhislam Cemaleddin E • 
fendiye birtakım imzasız mektuplar 
gönderilmişti . Bu mektupların muhte
viyatı, en acı hakaretleri ihtiva etmek· 
te idi. Ayni zamanda; 

{Üç gün zarfında istifa edip (Şeria· 
ti lslamiyenin başından çekilmezseniz 
katil ve idam edilmeniz muhakkaktır] 

(Arkası var) 
. .. ... ~·-··--,. nı .... .. . . ______ _ 

Oıçü üzerine 
Fenni Kasık Bağlan 
Mide, barsak, böbrek 

düokünlüğüne 

reuı 
Borsalar 
latiyenlere ölçü 

tarifesi göaderılir 
EmlnönU 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos - Alın, bir bıçak. mekte idi. - Resmi - ricinde kendilerine birer mevki yarat-
- Vay canına .. Çifte ağızlı bir ta· Hikaye biter bitmez ça,•uş emır Zaptiye nezareti aliyesinden: maya uğraşanlardı ... Bunlar' artık ya-

banca. Hem de, imanına kadar dolu... vermişti: [Dersaadette, öteye beriye kundak vaş yavaş bariz muhalefetlere geçiyor· 
A limallah ; bunun kesme kurşunları, _Açın şu çuvalı bakayım. Şu ke- vaz'ı suretile ikai harik teşebbüsatında lar; {avam) ı ellerinde tutarak bu va-

Taklitçilerden 
, sakımmz. 

gittikleri yerden selam getirirler. ratanın suratını göreyim. Ne biçim bulunulduğuna dair bazı gazetelerde sıta ile ittihatçılara galebe çalmak is-
- Be herif!.. Ucunu üzerime tut - . vuku bulan neşriyatı mübalağatk5rane- yorlardı. Fakat garibi şurasıdır ki: şeymış? ·· l d k h 1 h · hed ma şu meredin. Ne olur ne olmaz. I G M h nin halk üzerinde suitesir hası e ere bunlar da itti atçı ara angı cep en Çuval açılır açı maz; avur e - ld · · k · 
- Bu!·\lrun. Bir sustalı bıçak da • kulubü nasta heyecan tevlit ettiği hücum etmek lazım ge iğını estıre-metle zaptiye çavuşu, göz göze gelmiş- • k k .. 

ha... • h b d maatteessüf anlaşılmış; ve zabıtaca miyorlar; ancak memle etin sü un ı lerdi. Gavur Mehmedin çe resi ir en- l f 
- E .. Buna ne dersiniz?.. şte, bir bire değişmiş; dudaklarında bir tebes- ıcap eden takayyüdat ve tedabiri ma- ve asayişini ihlal etmek sureti e za er 

deste maymuncuk. niaya tevessül edilmiş olmakla, hiç bir kaznacaklarını ümit ediyorlardı. süm belirmişti. Zaptiye çavuşu da, az B f k 
- Vay canına .. Herif tam tertip ge- k havfü endişeye mahal olmadığı beyan Prens Sabahaddin eyin,· muva ı • alsın: l } ziyormuş. V S .. , ve ilan olunur.] gayri muvafık .. iyi, kötü - imi esasa-f h d b - ay, çavuşum.. en mısınr.. d · ,. f"k' d l - ste .. Sollu soplu ırsız iye u- D "lmı"ştı' ra istinat e en sıyası ı u ve um e e-. Diyecekti... Fakat epeyce zeki bir enı · d 1 r 

D ·1 · · b'r kaç gi.in sonra rı· istisna edilecek olursa. hiç kimse na er e · adam olan zaptiye çavuşu, Gavur enı mıştı amma; 1 

- Tevekkelı' mahallede soyulma - l · k bı' hakikati ih- {ittihat ve Terakki Cemiyeti) ni siya• Mehmedin bir k~ iqaretile derhal ken- da, mese enın pe acı r clık 
k 1 d ' • w• l k · t' si cepheden görmüyor, göremiyor; ev a ma ı. dini toplayıvermişti. tiva ettıgı pat a vermış ı. A ki tutun Bu mel

'unlar ad b' k .. geçmez hatta", go"rmek istemiyor .. Hiç kimse-- man sı · ' Hacı lbrahim Efendi denilen o ih- Ar an ır aç gun geçer ' el.va gibidir. Elimizden bir k.ayarsa... (V f ) (Y h ı' gu"'zel) mahallele - nin agw zından: tiyar adam sabredememişti: e a ve a n Bu Sı rada, karma karışık ayak ses· d d sonra bazı yer- - ittihat ve Terakki Cemiyetinin - Hele şuna bakın. Utanıp arlanı- rin e gece yarısın an 
leri işitilmiye başlamıştı. Bahçekapı - yor mu'?.. Adeta, sırıtıyor. Ne olacak. lere kundak sokmıya çalışan bir iki ki- siyasi programı şundan ibarettir. Bu 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 • ldare merkezi 

l•tanbul ( Gal•bl) 
Türkigt1dekl ıubelerl: 

İstanbul. (Galata, Yenicami ); 
lznıir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunanistondakl ıabelerlı 
SeUhıik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 111uanael• 
lstanbul ve galata şnbelerlnde 

kiralık kasalar 

sına koşanlardan biri: Alnındaki ar, haya damarı çatlamış. ş i elde edilmiş .. Ciddi ve esaslı tahki- programın da şu maddeleri faydalı. şu 
- Zaptiyeler geliyor. 1 kata giris,ilmis, .. lstanbulu baştan ha.- maddeleri de muzırdır. ;;.;~-------------, l'kı· Zaptiye çavuşu, kaş arını çatarak b k" · · ·1 · d 
Diye bağırmıştı... Bir sanıye . şa yakıp kül etmek için .muntaz.am ır Diye ciddi bir ten ıt ışıtı mı yor u. 

neferlere emretmiqtı.. k h l • 'h T k sonra da, Gavur Mehmedin etrafını, ' plan dahilinde çalışan bır komıte eş- Bütün ücum ar, ıttı at ve era • 
bir sürü zaptiye almıştı. - Kaldırın şunu.. Götürün ~arab • fedilmişti. ki Cemiyeti ile ilişiği olan şahıslara 

Yaslı bir adam, zaptiye çavufu ile kola ... Hele şimdi ben ona güze ce ir · Bu komite, kimlerden mürekkepti?. gösteriliyordu ... Mesela, Abdülhamit 
' b l sopa döşiyeyim de, sırıtmayı görür .. Bu"tu"n efkarı umumiye, sabırsızlıkla vükela ve vüzerasının hemen ekserisi konuşmıya aş amıştı: H d' D" .. .. .. k f d'ld'kl . h l 

k a 
1
• • • uşun onunıe." hu··kuA metı'n verecegw i cevabı beklemişti. birer bahane ile tev i e ı ı erı a • _ Çavuş ağa .. Kaç gecedir, uy u- I l 

. Uzunca bir kafile halinde yo a dü - Fakat hu.'kuAmet·, evvela bu mesele et- de, Abdülhamit devrinde sene erce muzu, rahatımızı feda ettik amma, nı- h 
l zülmü.şlerdi ..• Gavur Mehmedin etra- rafında ketum davranmış; sonra da {Mes,ihat) makamında. kalan (Şey is-hayet hırsızı da yakaladık. Al baka ım. h 

k d fı silahlı zaptiyelerle ihata edilmişti. sudan b'ır beyanname ile is.i geçiştir - lam, Cemaleddin Efendi) nin daha a-Sana teslim. Sakın açırayım, eme 
(Arka ) · · H lb k' b t ekkül la"' mevkiini muhafaza etmesine, bir haaa. Cümlemiz, bütün mahalle hal • 51 var mek istemıştı... a u ı . u eş • 

h. d 'kk t' elbe tu··rıu·· tahammül edilemiyordu. Bunun kı, bu heriften davacıyız. - ·- ·- · · ·- -- -:idden mü ım ve nazarı 1 • a 1 c • 

T A K V 1 M k b. k"ld ı'dı' Cu" nku" ele ge ı'çı" ndir ki, Şeyhislam Cemaleddin Ef. Znptiye çavuşunun aczini yuzune dece ır şe ı e · ~ • • 

kı · b ·ı · ücret mu aleyhine bas, layan husumet, gittikçe vuran bu sözler, onu hiddetlendirmiş- çirdi en azı serserherı .. 
ti. Sert bir sesle cevap vermişti: EYLÜL 1cabilinde kullanan elebaşılar; meşru- artıyordu. 

b · w 1 b'r ta Bu nifak ve husumeti idare eden-- Sanki siz uyumadınız, bekledi • liyetin dar esıne ugramış o an ı • 
Rum[ sene 7 Arabt sene ad 1 l (h ı· h ) d"'n mem ler, pek kurnaz davranıyorlardı. Evve-niz de .. Biz Kullukda nn geldik, o - 1862 f 1355 

1<ım am ara, a ı azır .. • 

l k . l d u" rekkepti la" ortaya dini bir mesele atıyorlar; turduk mu? .. Biz de bir haftadır so • - - nun o mıyan ımse er en m · 
kaklarda kol geziyoruz. Bir yerde, çıt EyiOl Rea~~~ene ~~r Tabiidir ki; şiddetli tedbirlerle bu halkın taassubunu tahrik ediyorlar; 
diye b ir ses işitsek koşuyoruz ... Am- .1ainane hareket1erin önüne geçilmiş - sonra da: 

h l'f ·· l d · - Ne olacak?.. ittihatçıların hepsi, ma: bu keratayı yakalamak, size kıs- PERŞEMBE ~i. .. Lakin, mu te ı zum re er e yenı 
1 B d · ' S" l ı"n 'dareye kar11ı hasıl olan hoşnutsuzluk Mason. Kainatı da Mason yapmak is-met odu. una. ne enırr.. oy ey ' d · ı . 

• AUAll t•t 'AK · • l'k 'tt'kçe hudutlarını tı'yorlar. Şeyhislam Efen inin ı erı atı-bakalım. Hırsızın bu olduğuna emın S ;• ~ ve emnıyetsız ı gı ı 
V. Cem. ahar s. D. ?en"ışletmekte idi. !arak bu felaketin önüne geçmesi la-misiniz}.. ~. . l D' 
2 29 9 42 C · · ht mensup zımgelirken o da, on ara uyuyor. ın, Bütün sesler, birbirine karıştı. Her- 11 'O - emıyetı mu eremeye 

kes bir şey söylemiye başladı: 5 42 4 Ot >lmıyan memurlar, kam ilen işlerinden elden gidiyor. 
Ö ık . di Ak n Y k l ki Dı'ye ·, avam ve softalar güruhunu - Ben.. Yatsıyı kıldım geliyor • ıe ın şaı tH31 ·ı arı aca ar. 

d .::;. U. .::>. • "· • "· • Bu söz, utun memur ar uzerın 

~i, Siyasi, Havadis ve Halk suetesl 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme ıokaia. 25 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan J'UI ve 

resimlerin bütün baklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

TORKIYE HOO 760 
YUNANİSTAN 2340 12'ıQ 
ECNEBİ 2700 1400 

3 1 
Af AY 
Kr. f(r. --'°° J50 
710 270 
800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 

deği;tirmek 25 kuru~tur. - ....... 
Gelen eurak geri uerilmcıı. 

İlanlardan mes'uliyet alanmu. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruıluk 
pul ilavesi la:rımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telıraf : Sonposta 
Telefon : 20203 

O · D • / D b" ·· l ·· · de daha fazla heyecana getiriyorlardı. u~ Kahve kapandıktan sonra. P~e 5 51 9 21 l~ - 1 32 
1
, ideta bir yıldırım tesiri husule getir - (ikdam) gazetesinde (Aliyül ~ev-

i ı ı' ~: ı..! 08 15 39 18 17 19 51 nişti . Hakikaten 0 esnada da devlet levi) imzası altında yazılan yazılar, 1-------------~ ge İ ı ; n ..• 



so'N POST~ 

Arap - Yahudi mücadelesi =-1 __ B_A_D_Y_o __ I 
Deyli Meyi gazetesinin b Ak k" p am 

yazdığına göre Filistin - U şam I rogr 
deki yahudiler, araplarm İSTANBUL 
hücumlarına karşı koya_ Öcle neşri)atı: 12,30: PUıkla Türk musl -
bilmek için Telaviv ci _ kisi, 12,50: Ha\"adis, 13,05: Plakla hafif mü
varında siperler kazılmış, zlk, 13,25: Muhtelif plak neşriyatı. 
telörgüleri yapmışlardır. Akşam neşriyatı: 18,30: Çay saati: Dans 
Yahudi çocukları, elle _ musikisi, 19,30: Konferans, 20: Rı!at ve arka

rinde tüfek buralarda, sı- da§ları tarafından Türk musikisi, 20,30: Sa
ra ile nöbet beklemekte _ fiye ve arkadaşları tarafından Türk mu -
dirler. sikisi 21: Plakla sololar, ı - w. A. Mo -

Resimde nöbet bekli- zart: Titus, Ouverture, 2 - Jos. Cungl, 
yen bir yahudi ço- HycUopathen, Walzer, 3 - Tchalkowak.l: 
cuğu ile siperlerin dahili İntl. U. Arle aus d. Oper Eugen Onegin, 4 -
görülmektedir. Tchaikowak.l: Trepak aus .caıese Nolsette• 

Son günlerde büyük <Ballet), 5 - Al beniz, •Sı>renata, sus sutte 
şehirlerde nisbi bir dur- espangol, 6 - Fr.Lehar, Opt,Luxenburgfpar
gunluğa mukabil, köyler- çalar), 7 - Paderewsky, Chant du voya -
de çarpışmalar olmakta- geur, 8 - Rubinsteln, Toreador e Andaluse, 

dır. 

Betonarme Köprü inşaatı Eksiltme ilanı : 

Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

Sinop Vilayetinde Sinop • Ayancık yolu üzerinde 31500 lira ketif be • 
· karasu köprüsü İnfUlının kapalı zarf uıuliyle ekailtmeai 29/9/936 
liinü saat 16 da Nafıa V ekileti Şoıe ve köprüler Reisliği eluiltme ko • 
onu odasında yapılacaktır. 

tltıiltme f&rlnamesi ve buna müteferri evrak 157.5 kurut mukabilinde 
\re köprüler Reisliğinden alınabilir. 

'1uvakkat teminat 2362.50 liradır. Eksiltmeye girmek utiyenlerin reı • 
.tazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müte· 
1tlik ehliyet vesikasını haiz olmaları ve bizzat Mühendis olmadıkları ve
~İr Mühendisle beraber bu ite girmedikleri takdirde asgari 1 O metre 
. lıiında Betonarme bir ltöprü yapmıt olduklarına dair veôka ibraz etme-
lizundu.. 

'telı]jf mektuplarının 29/9/936 salı günü saat 15 e kadar Ankarada Şose 
icöprüJer reisliğine verilmeai lazımdır. «768» « 1091 » 

Bolu İli Orman Direktörlüğünden: 
Bolu lıi Merkez ilçesinde Hudutları şartnamede yazılı kalınca ve 

01aur oğlu Devlet ormanından "bir yıl içinde imal ve ihraç olmamak 
re,, numaralanID1f ve ölçülmüı gayri mamul 1978 metre mik'ap 

t~ 120 desimetre mik'aba denk 3653 adet devrik çam ve 1078 
l~ e mik'ap ve 221 desimetre mik'aba denk 927 adet devrik 
'61tnar ağacı bir ay müddetle ve kapalı zarf usuliyle arthrmıya ko-

'Ufhır· l.t_ 2 - Arttırma 25/9/936 Cuma güntl aaat 15 de Bolu Orman 
"ltid&ıiüğünde yapılacakbr. 
~ l - Beher Gayri Mamül metre mik'ap Çamın muhammen bedeli 
ıo kUJ'Uf, Köknann 170 kunqtur. 

4 - Muvakkat teminat 450 liradır. 
3 - Şartname ve mukavelename projesini görmek isteyenler bu 

~6ddet içinde bergün Boluda ve istanbulda Orman Müdürlüklerine 
~nkarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. "968,, 

lnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
4281 Sayılı Tütiin Eksperiliği nizanmasi dairesinde ehliyetname 
~ isteyenlerin 11 I Teşrinievvel / 936 tarihine kadar İnhisarlar 
"'1um Müdürlüğüne müracaat etmeleri lizımdır. Bu müddetten sonra 
\iiracaatta bulunacaklann ehliyetname alamıyacaklan ilin olunur. 

«1026• 
"------~~~~~~~~~~~~~~~~--~----~~~---

~SMANU BANKASI 
lORK ANON:M ş:RKEl 1 

TESiS TARlHl: 1863 

~r1nayeli: 10.000,ooolugiliı liratıı 

T\lrklyenln ba,lıoa eelıirlerih 

~&riı, Mareilya, Niı,Londra ve 
lııançeıter'de. Mmr, Kıbrıı, Irak, 

Iran, Filiatin 'it" Yunaoiıtao'da 
Şabeleri, Yugosla• ya, Romanya, 
81.1rıy" n Yuoanietan:da l'ilyaJleri 

vardır. 

Muzaclı taaffün ve de

riyi tRkviye hassıthmna 

malikiyctı Krem Perte-

vin bugünkü şöhret ve 

şümuıonnn 

lilidir. 

bariz de-

, ' ANKARA MEKTEPLiLERiNE 
Kitaphrı·nzı defterlerinizi en mü
sait şeraitle Ankaruda Maarif Ve-
kflleti kıtrşısıııda Akba kihıp evin
den tedarik cdebihrsiniz. lzdıhn· 

22,30-23: Ajans havadisi. 

BÜKREŞ 
6,30: Sabah konseri, 13,30:-15: Haberler 

ve pldk, 19: Orkestra, 19,55: Aktüalite, 20: 

Konserin devamı, 20,20: Konfr.rans, 20,40: 
Verdlnln operalarından plf\kla?, 21,10: Kon
ferans, 21,25: Radyo orke~trnsı, 22,30: Ha -
berler, spor, 22,45: Sandu Mnr.lru orkestrası, 

23,45: Haberler. 
VARŞOYA 

18: saıon musikisi, 18,51): Küçük orkestra, 
19: Konuşmalar, 21: Rad~·o piyesi, 21.30: 

Konuşmalar, 21,45: Haberler, 22: Leh şar -
kıları, 22,30: Oda musikl'ii. 23: Spor, 23,15: 

Plrut konseri. 
BUDAPEŞTE 

19: Dans pl!ı.kları, 20· Zlrat neşriyat, 

20,15: Piyano konseri, 20,45: Dış siyasaya bir 
bakış, 21: Küçük şarkılar, 21,30. Budapeşte 

konser orkestrası, 22,40: Haberler, 13: Radyo 

salon orkestrası, 24,10: Çtııan musikisi. 
BELGRAD 

20,30: MUU neşriyat, 21 · Senfonik konser, 
<Sarayın orkestrası tarafından), 23: Ha -
herler, 23,20: Koro konseri. 

MOSKOVA 
18,30: Operada verilecek piyesi nakli, 22: 

Yabancı dillerle neşriyat. 
PRAG 

18,15: larlalı gayda musikisi, 18,45: ŞUr. 

19: Çocuk şarküan, 19,20: Kon\lfD\alar, 
20,25: Dans musildsl, 11,10: Balk prkıları, 

21,30: Stüdyo piyesi, 23,15: Askerl bando. 
\"İYANA 

(49,4 m. kısa dalga), 18.SO: Piyano - §arJtı 

ıo· K"oı::nısmıılıır. ?O· Rnberler. 20,10: Polis 
neşriyatı, 20,20: Viyana muslklai, 21:~ Kl~k 
orkestra (Don Juan, Faust.tan parçaları, 23: 

Haberler, 23,10: Kuartet muslldsl, 2~,15: 

Dans. 

... 

• Boa Poıtı + 
lıtanbul Gelir n Pua 

BORSASI 
16 - 9 • 1938 

Türk DeTlet 8ortJan 
Ura Ura 

% '1,1 T. B. 1 23.40 \\ 'ro 1 Buln• B. 46,00 
% 7,1 T. B. U 21.975 Dah11l l1Ukru95,7S 
% 7,1 T. B . Ill21.95 

ı Ergani 97,75\\ Anadolu I.ell45.15 
il sıvaı ErzurumlOO,OOı Anadolu lıl 46, .. -

Soı:reteler E.bama 

İf. B. M11. 
• ,. Hl. 
• ,. Name 

Merkez B D. 

Ura 

85. 00 \' t.t. Tr• ın t&J 
ıo.oo Bvmollll 
ıo,oo 'l'erka. 
80. 25 A. Çimento 

ÇEKLER 
Krş. 

Ura 
22,50 

9,25 
14.75 
12,75 

1sterln 
I! F. Frangı 

638.50 1\ Llret 
12,0SS Dolar 

L T. L. lçlı. 
10.0880 
0,7>21 

20 F. ırranıı 
: ı noıar 

1 bter11n 
20 Liret 

NAKİT 
Kr •. 

166.00 ı 1 Mark 
126.SO 20 Drahmi 
tı34,00 20 Len 
166,00 , 30 IAJ 

Bor .. Dııında 
L. ıc. 

Kr .. 

"°·()() 
23.()(l 
:15.?J 
16.00 

L. K. 
Kredi Fonslye 1 Mfıbadll Bon. 00,00 
188l senesi 00,00 Gayri • • 00,00 
1903 • 101 .sol 

i 1911 1 96,S.l 
Altm 953 
MecldlJe 00 

~ 

Jlin 
l\luş, Bitlis, Vana rideceklere: J:lizb istas

yonundan otomobil yela açıktır. B• yol (:uk 

kı,adır, hava, su, yiyecek mebzuldür. Diya

rıbekir yolu çok uzanll'. 

---------------~---~~----
KAl'IP: 934' senesinde Bey~lu 29 uncu 

Uk okulundan aldığım diplomamı kaybet -

tlm. Yenileyeceğim. ~r türlü banka muameleleri 
yapar. 

ıııa m timi kalmamak içın şimdiden 

1 
killlfhlll'ınızı alınız. Telci on 337'i 

~----------------' 
Sıraservller Aslan yatai:ı sokak numara 

14 dr 328 numaralı MıJ:;t.afa 8aJ11 

12a 

~SPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalaılarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

--------· ---- ....... 

1 İstanbul Belediyesi llanlan 1 _______ ___. 

Büyükdere Büyükdere caddesinde 209 No. lı 
kahve karıısında 104 metre murabbaı arsa 
(937 Mayıs sonuna kadar) 

Beyoğlunda Kamer hatun mahallesinin Çokur 
ıokak ıokağında 47 No. lı üst kat altı odalı ev 
(937 veya 938-939 senesi Mayısı sonuna kadar) 
Üsküdarda Tebağlar mahallesinde 13 No. lı 
Hayreddin çavuı mektebi (937 - 938- 939 senesi 
Mayısı sonuna kadar) 

Köprünün Köprü altı mahallesinde Kadıköy 

iskelesinde 88/1 No. lı dükkan 
Köprünün Köprii alb mahalluinin Kadıköy 

isekelesinde 88/l No. lı dükkan 

Köprünü Adalar iskelesinde 8 No. lı dubada 
baraka 

Büyükderede Büyükdere çaddesinde 90 No. lı 
kahve yanında 67 metre murabbaı arsa ( 93 7 
ıenesi Mayısı sonuna kadar) 

Senelik ilk 
muhammen teminab 

bedeli 

10 0,75 

180 13,50 

36, 2,70 

240.) 180 

2160 162 

420 31,50 

13 0,9~ 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile teminatları yarılı olan 
mahaller teslim tarihinden itibaren 937 senesi veya 938 - 939 seneleri 
Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayn ayn açık artırmaya 
konulmuıtur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olan
lar hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
29/9/936 Sah günü saat 14 Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(B.) ( 12:!8) 
~---------------- ·-----··-···-----. 
1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: -1. - Şartname ve nümunesi mucibince ( 147000) adet 26 X 48 
Eb'adında galon mantan pazarlıkla satın alınacaktır. 

2. - Eksiltme, 2/ l O/ 1936 Tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de 
Kabataşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat ıubesindeki Alım Komia-
yonunda yapılacakbr. " 

3. - İsteklilerin, prlname ve nümunlerini görmek üzere hergün 
ve pazarlık için de % 7,5 muvakkat güvenme parasile birlikte eksiltm~ 
için tayin olunan günde sözü geçen Komisyona müracaat1an. 

(1334) 
--~~--~-~~~--~~---------~------~~~~--

Ki OPRiN kaı~leri HERYERoEi'iıı.uRuş 
B• .oi .ROMATİZMA A~RIL RİU.GRİ VE NEZLEYE KAR 1 Bİ ici İLAÇTIR 

----- -
Emniyet İşleri U. Müdürlüğünden: 

1 - 936 Senesinde zabita memwlan için diktirilecek azı 4270 
çoğu 4696 takım elbise maa kasketin dikimi yirmi gün müddt'.tle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kasket dahil beher takım elbisenin dikq muhammen bedeli 
4 ll kuruştur. 

3 - İhalesi 21/9/936 Pazartesi günü saat 15 de Emniyet iıleri 
Umum Müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacakhr. 

4 -- Eksiltmeye girecekler 1447 lira 54 kuruşluk muvakkat te
minat mektup veya makbuzile ve 2490 sayılı kanunun :t, 3 üncü madde
lerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale vaktinden 
bir saat evvel Komisyona vermeleri lazımdır. 

5 - Bu bapta fazlaca izahat almak ve şartnamesini ıörmek U
teyenlenn Emniyet lflerleri Umum Müdürlüğü Üçüncü Şube Müdtlr-
lüğüne müracaat eylemeleri. "682,, "884,, 



/tı Sayfa ... soN POSTA 

s 
Oksürük, Nezle, Boğaz ve Göğüs 

EylUI 17, 

• 
rı 1 

hastahklari e sesi kısdanlara tifaf teslrlerl 
çoktur. 30 kr. Hasan ecza deposu 

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

I 

,.. 
1 KANZUK 

1 O,s ~!~:. '~_'9!! :.~·~ ·;~~~ ktli•tlerl fabrika •arbll 
. ılarall tesoll edll•lt:'· 

'Ortopedi müessesesi 

r FRUIT SALT' 
lnkibaz ve ondan 

tnütevellid migre

ni, baş a~rılarını 

ve dermansızhaı 

def'eder. 

__ ..,. 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - An.karada Y enifehirde Vilayetler evi arkasındaki sahanın teaviyeai ve 

tanzimi İfİ kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konmu,tur. 
2 - itin muhammen ke,if bedeli 7077 lira 89 kuruttur. 
3 - Bu ite ait tartname ve evrak tunlardır. _ 
A - Ekıiltme tartnamesi. 
B - T eaviyei turabiyeye ait fenni fUlname. 
C - Ketif cedveli. 
D - Projedir. 
4 - lıtiyenler bu fartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Ve~t leva -

zım Bürosundan alabilirler. 

S - Eksiltme 28/9/936 tarihinde aaat 15,30 da Vekilet binuı içinde 
toplanacak aatınalma komisyonunca yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 531 liradır. 
7 - Teklif mektuplan yukarıda 5 inci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Dahiliye V ekiletine getirilerek eksiltme komisyonu reiaU. 
iine makbuz mukabilinde verilecektir. Poda Ue gönderilecek teklif mek • 
tuplan yine 5 inci maddede yazıh 1aate kadar reisliğe gelmİf bulunmalan 
prttır. Teklif mektuplarının cfıt zarflan mühür mumu ile eyice kapatılmtt 
olmaları prttır. Postada vaki olacak eecikmeler kabul edilinez. «837» 
e<l 199n 

Saç ekslrl 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Döktllnıesine ma.nı olur. Kepekleri 
izale eder. Neşvllnemflsını kolay
laştırarak bayat kabiliyetini artlı· 
rır. Latit rayihalı bir saç eksiridir. 

lnglllz Kanzuk Eczanesi 
Beyoğlu - İstanbul. .. 

OOVÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank ŞubeaJ 

Merkeıi: Berlia 

Türkly•d•ld ıa6•l•rl: 

Galata • l•tanbul • lzmlr 
Depoıuı LL l\ifün Gümrilgü 

* Her lürllJ 6a11ka lıl * 

Öksürenlere : BAT BAN BABKI EKREM 

o 

KU .. MBARA 
• BIRE, 

1000 

TARLADIR 

--
- .rl/ ""'' ~.1'-

-·t... 

' .. . v .,, l 
• P,{Y.. -"' . 

- ....a-- • ı-... " ~ • 

9l? Beyo~~ b! ~l! B !. saıki .... lj _ 
karşısına taşınmışhr. (Glavani sokağı k6fui) 

K O R S A ve K A S 1 K B A la L A R 1, 
fenni ayakl kapları v. s. 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 

AMERİKAN ERKEK LİSESi 
Tedrisat 1 Birinci teşrinde betler 

Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edil ..... 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri varda-. 

Leyll Ucret 220 llra, Nehari Ucret 40 llr•dır. 
Kayıd muamelesi yapılmaktadır. 

~ & ~~m 

l 
Taksimde PANORAMA Bahçesinde 

Hanende Küçük Y AŞAR'm 
~ 26 ncı senei devriyesi kutlulanacakbr. Tel. 41065 

HEMORRON 
Amelıyatsız basurları tedavi eder tesiri katidir. 

,-.Sandalra ve MollUra•ı• 

l Hem ucuzunu, hem güzelini almak için f stanbulda RıZapaşa yokUflllld' 
66 No. ASRI MOBiL YA mağazasını ziyaret ediniz. 

--~~~~A~H~M~E~D~~F~E~V~Z~İ-T~e=l.~2~3~407~~~~~ 

Hiç bir erkek yüzü bana te· 
veccüh etmiyor. Diier left9 
kızların baloya ve ıezmeye 

çağınldıklarını, batta izdi • 
vaca bile talip çıktıimı ıö

rünce adeta gıp~a ediyorum. 
Fakat biç biri bana bakım • 
yordu, sebebini de biliyorum .•• 
Çirkin bir tenim vardı. Cil • 
dim siyah noktalarla ve açık 

mesamelerle dolu idi. Teves • 
sül ettiğim bütün tedbirlerin 
hiç biri fayda vermiyordu. Fa • 
kat, bir kimyagerin tavsiye 
ettiği yağsız beyaz Tokalon 
kremini tecrübe ettim. Bir kaç 
gün sonra, cildim daha beyaz 
ve daha nermin bir hal kesbetti. 
Bir hafta nihayetinde bütün 
siyah nok:alar ve açık mesa • 
meler tamamen zail oldu. Cil • 
di.rn beyazlandı, ve ywnu§adı. 
Artık kıskanç değilim. Şimdi 

tesadüf ettiğim bütün erkek • 
ler bana güler yüz gösteriyor -
lar. Beyaz renkteki Tokalon 
kreminde taze krema ve musaf
fa zeytinyağı mevcut olup bun· 
lar mesarnelere nüfuz ve aabun 
ve suyun izale edemediği gay
risaf maddeleri tamamen ıide • 
rirler. Ayni zamanda cildi besii
yen ve gençle§tİren kıymetli 

unsurlar da vardır. Her kadın 

hatta yaflı bile olsa az zaman 
zarfında genç kızların bile gıp
ta edeceği açık, taze ve ca:r.İp 

lııir cilde malik olabilir. 

~·TIFOBIL~• 
Dr. ıh ......... 

Tifo ve paratifo hastalıklanna 111" 
tulnıamak için ağızdan alına f1IO 
hıı plandır. Hiç rahatsızlık WJrfflılll' 

Herkes alabilir. Kutusu fi&> Kr· 

~~~~~~--~~--.....-"""'.-

Son Posta 
iLAN FIA TLARI 

G . ·ı bir lr - azetenın esas yazısı • • ) 
tunun iki satın bir (_.dd' 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir aantİlll ili" 
fiatı şunlardır: 

Sahife 

• 
• 
• 

: ı - "' kurul 
:2-111. 
: 3-111 • 

Diğer yerler : 
4 - 1 ... 

61 • 

- 31 • Son sahife : 

Son Posta Matbaa• tJi 
Nt.şrıyat Md. : Selim Ragıp ~OJl-
&A '"PLERla l A. Ekrem UŞ 

• • 8. ftatııp 11ı11Ç 


