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Macaristanla ya arasındaki gizli görüşmeler 

Alman Dlfitleri Babnı Fon NöJr&t 

Hapishanelerin ıslihı 
Binden fazla mahkOm maden 

ocaklarmda çalıştırılacak 
Şark vilayetlerinde zirai hapishaneler yapbnlacak, 
lstanbulda da modern bir hapishane inşa edilecek. 

392 maddelik bir talimatname hazırlandı 

Berlinden verilen teyide 
muhtaç bir haber 

8talin Yoldq 
(Yam 8 lnd sayfada) 

Başvekil bu akşam 
Ankaraya dönüyor 
Londra seyahatinin gelecek 

ay son unda olması 
muhtemel 

Hapishaneler mutehassııı Mütahhar Adl!ye Vekili Şükril Saraçoilu Millet Meclisinin açılma gününün 
n ........ ~ıu 

-===-=--~ı-=====-=-==--=-=--=--===(.;,..Y==a==zı==sı=3=ün==-dl-•~yf~ada..;;.;.) __ yaldaflDMI üzerine Batbakanımız yaz 

M 
tatili.ne nihayet vererek Ankaraya dö-

oskovada du•• k •• •k• • neceklerclir. Seyahatlerini bu akşam n U ) JDCJ y:apmalan çok mümkündür. Kültür Ba-

d 3 1 k b ttik 
kanı Saffet Anbn da refakatlerinde 

maçı a · il{ ay e buı:;.::unızm Londra eeyabatini 

M.. bak 100 000 ki · • .. .. d l T la yapacakları tarih henüz kat't olarak usa a • ıınm onun e yapı dı. a mımıı teebit edilmif dejildir. Fakat birinci 

birçok fırsatlar kaçırdı, en iyi oynayan Fikretti tetrinin eonlanna doiru olmuı ihtima-
cYaz• 'l nci aayfacla) le en yakın prünmektedir, 

idare itleri telefonu : 20203 Fiatı 5 ıeunlf 

Habeşistan ı e 
Cemiyetinde kalacak mı? 
Bizim de iştirak ettiğimiz komite 

meselenin tehirine karar verdi 
Habeş imparatoru dün birdenbire tayyare ile Cenevreye 
geldi ve bu geliş heyecanı bir kat daha arbrdı, kat'i 

karar bugün verilecek 
Londr~ 21 (Hususi) - Milletler Ce- eden yegane mesele, Habeş mu

miyeti asamblesi, bugün biri saat 11 de rahhaslannın ibraz ettikleri maz.. 
ve diğeri saat 17,30 da olmak üzere iki batanın kabul olunup olunmı -
kısa toplantı yapmıştır. Bu münase - yacağı meselesi olmuştur. Bu 
betle Cenevre siyasi ınahafilini işgal (Devamı 8 inci aay:fada) 

İspanyada isiler Madrid 
kapılarına yaklaşıyorlar 

Hükumet merkezinin sokaklannda barikatlar yapıhyor, 
bir kısım marksist ıefler ıimdiden Fransa1a kaçllllflF 

BGttmet kanetlerlne meuup bir maklneD ttıtek 'bılfreHll 
OU'Plflllalar emaaında [Y U111 8 ol llff•• 
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E orcrı seven köylü, 

/Jorçlon korkan köylü 
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esimli Makale Güler güzlü olur.uz! 
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Kıs 

Türk p olisi 

E. Talu -r.---Yazan: Muhittin Birgen

~mleketimizin iyi tanıdığım şey -

it. rinden biri de köy hayatıdır. 

lfo) atımın bu mühim bir kısmını köy 
iktı~diyatının tanzimini gaye edinen 
bir kooperatif hareketinin içinde ve 
köylüler arasında uğraşmakla geçir -
dim. Köylünün bütün zihniyetini, bü -
•ün derdini, bütün haklı da\'alannı ve 
1-aksız iddıalarını bilirım. 

Kvyün en büyük derdi parasızlıktır. 
~on zamanlarda bu derdin devamına 
sebep olan bir amil peyda oldu ki bu 
da köy mahsulünün ucuzlaması ve köy
de geçen istihliık maddelerinin ya pa -
halanması, ya hiç ucuzlamıyarak oldu· 
Lrıı yerde kalınası ve yahut ucuzladıysa 
da, pek az ucuzlamış bulunmasıdır. 
Bugün köyde hüküm süren sıkıntının, 
ve hatta köylünün iktısadi ahlakında bir 
çozüntü yapan darlıi,11Il sebebı bura
dadır. 

Bnzı adamlar çatık kaş 
ile asık suratın kendileri
ne ağırlık ve otorite ver
diğini vehmederler. 

Hakikatte çatık kaş ile 
asık suratın uyandırdığı 
ilk tesir kuvvetli bir anti 
pati, bir sevimsizliktir. 

Buna mukabil, ciddi -
yeti de ihmal etrniyen bir 
güler yüzle, karşınızda -
kini daha çabuk ih."lla e -
der, daha çok çalıştırırsı
nız. 

Atadan kalma m~hıır 
sözdür: Tatlı söz, güler 
yüz, yılanı deliğinden çı
karır, deriz. 

S emplon - Oryan - Ekspr1.:.::. ın dev 

gibi lokomotifi, bacasından kı· 

vılcımJa karışık kapkara dumanmı ku
saraktan, Bulgar hududundan Türk 
toprağına girdi. 

Yataklı vagonun seyyar bir Iahide 
benzeyen dapdaracık yatağının içinde, 
bu son gece, esasen beni uyku tutmu· 
yordu. 

r 
LSÖZ 
lngiliz haıimlerine g ör• 
Kadınlar koç Y"Şında 
Boya kullanmalı? 

Jngilterenin küçük Sa1ford kasaba-* sının mahkemesine suçlu olarak l ~~ ya-
Köy iktısadiyatında bir zamandan - şında bir kız.cağız getirilmiştir. Suçlu 

beri göze çarpan darlık ve müşkülata d d k b u a oyası çalmakla itham edilmek-
karşı kendini müdafaa için köylünün H 
müracaat ettiği iki usul vardır: tedir. akim kızı mahkum edecek yer-

Borçlanmak ve yahut borçtan kaç- de kadınların dudaklarına boya siirme
mak. Bazılarına göre borçlanmak bir Jeri hakkındaki noktai nazarını anlat
silahtır, bazılarına göre de en güzel si- mağa başlamış ve: 
lcih, hiç borçlanınıyarak dişini tıma - HSen şimdiden boya si.irmeğe pek a
ğına takmak ve kalkınmak için köy cele etmişsin. 50 yaşına kadar sabredip 
hayatına daha iyi şartların kan~asını ondan sonra dudak ve yanaklarını bo
beklemektir. yaman lazımdı. Kırk yaşına kadar 0 • 

Birinci silahı kullanan köylü, ekse - lanların boyası için tabiat kendi kendi
riya tam köylülüğünü kaybederek ka- ne renk vermiştir. Kızların kadınların 
sahalı ve şehirli itiyatlarına doğru gıt- boyandığını görerek kıskançlık saikasi
miş olan kısımdır; ikinci silahı tercih le boyanmağa teşebbüs ettin. Boya. 
eden köylü de köylünün esas vasıfla-
rını henüz tamamen muhafaza eden - nanlar erkeklerin hiç hoşuna gitmez ve 
dir. Bu ayrılışı, ayni muhit içinde yaşı- ahlakları .için her türlü sui tefehhüme 
yan insanlar arasında da gönnek ka - meydan verir.» demiştir. 
bil olduğu gibi, bunları memleketin Suçlu kız hakimin bu sözleri iizeri
muhtelif mıntakalarma göre ayrı ay- ne ağlayarak ihtiyarlayıncaya kadar 
rı görmek te mümkündür. Mesela, bir daha boya kullanmıyacağına söz 
garbi Anadolu köylüsünde borçlanma vermiş, hakim de kendisini aHetmiş
temayülü fazla, merkez yaylası köy - tir. 

lülerinde borçtan kaçma sevkı tabiisi Bu hadiseyi yazan İngiliz gazetele
kuvvetlidir. Bunun için garhi Ana - ri, bunları işiten genç kadınların hala 
doluda zirai kredi kooperatifleri < \: boyanmakta ısrar edip etmiyeceklerini 
fazla, merkezi Anadoluda çok azdır. * soruyorlar. 

"' * • Köylüler bana soracak olurlarsa on-
DUnyan ın en cesur adamı lara derim ki kendilerinin en büyük 

yıelndan k orkuyor 
düşmanları borçtur. Bugünkü hayat 
darlığını en ufak miktarlada dahi ol- Otomobil yarışında Almanya kupa-
sa, borç sayesinde defetmek istiyen sını kazanan Lakambay en tehlikeli 
köylü, bir daha belini doğrultamama - virajları dönerken bile otomobil:nin 
ya rnahk-ünıdur. Ben, aldığı borç para- sür'atini azaltmayan bir adamdır • 
yı tarlasında kullanıp bunu iki misli Onun için: 
yapmak suretile bir müddet sonra. bir - Korku nedir bilmezi 
kısmı ile borcunu ödemiş. öteki kısmı Derler. Korku nedir bilmeyen bu a-
ile de bir ihtiyacını defetmiş köylüye dama bir gazeteci soruyor: 
hemen hemen hiç rastgelmectim, diye- - Siz hayatınızda hiç korkmadınız 
bilirim. Hele, zirai işleri bizdeki gibi mı? 
havanın binbir türlü tesirlerinden 

- Korktum, diyor, bir kere. 
azami deı-eccde müteessir olan köyli.i-

Ve ilave ediyor: ler arasında senehk istihsalini, şahsi 
vcyn ailevi istihsal kudretlf'rinin bari- - Dört yüz kilometre sür'atle gidi-
cine taşırıp borç sayesinde fazla rnah- yordum, birdenbire otomobil bozuldu. 
sul almak hevesine düşmüş olanların Yoldan bir tarlaya saptım. T ariada ot
içinden bir tane dahi muv~ffak olanı- lar vardı. Otomobil otlar arasında bir 
na tesadüf etmedim. Buna mukabil ne- müddet gittikten sonra durdu. İşte o 
rede borçtan korkun, borçlannnytı.n bir gün çok korktum. 
köylü veya köylüler gördümse orada, - Otomobil devrilir diye mi? 
kQy iktıs:ıdiy3tı şartlarının daha iyi - Evet. yolda ol.saydı lcorkmaz-
günl re kavuşması devrini daha sağ - dım fakat tarlaqa if öyle değil. Otlar 
lam bir kövlü bünyesi ile bekliyen in- ' d b d f ı ı 

w _ • yarım a am oyun an az a, ara arın-
sanlar bulundugunu farkettım. Bence d l l fal b 1 k ·h · ı· k 
b gu- k '-l f kat 00 , a yı an ar an u nma ı tıma ı ço -u n ço • SlM an. a , rçıarun1ynn _ . 
köylu için istikbal, ötekine nisbctle ~r. l!en -~!!nd~ı:_sok ~~':!"!1!1..!!e ... _ 
daha çok ümitlidir. Halbuki, - beliti bu sözlerim bir kı-* sım köylülere garip gelir, fakat - dün

Böyle olmasına rağmen. k"Üçük ka
sabalardan ve umumiyetle Anadolu -
mm ve bilhassa garbi Anadolunun şe
Jıirlerinden yükselen cKredi! Kredi~· 

yanın her tarafında bütün köy ve halk 
iktısadiyatı ile meşgul olan alimler ve 
bunlan idare eden teşkilatlar, hep !köy
lünün borçlanmasına muhaliftirler. 

On yedi günlük ayrılık, gönliimdeki 
yurt sevgisini köri.iklerniş, had bir ha· 
le koymu~u. 

.. -İif RCüN BiR FIKRA i ı~:a;1:;m~!:çtan 

Memleketime, yurddaşlarıma, yuva
ma bir an e\·vel kavuşmak arzusu bir 
sade arzu değil, bir ciç çekişi» idi. 

En dost bir muhitte geçen son on 
beş gün zarfında, kendimi bır ucu Ya· 
tana bağlı, öbür ucu da zorla, alabildi
ğine, çekilmiş bir lastiğe benzetiyor
dum. 

Öyle ise satmam! 
TariJıçi Emin Alinin bahadan kal -

ma köhne bir e\ i vard1. Bunu ucuz, 
pahalı satıp savarak başka bir ev al
mak istiyor@. 

Günün birinde Erciimend Taluya 
gcJdi. 

- Cancağızım! dedi; bizim mahut 
evi. okutmak istiyorum .. Artık otu -
rulamaz hale geldi .. Bana bir iliin 
yaz da, gazetede neşretti reyim. 

Ercümend de yazdı: 
« ••.. mahnJlcdc, .... sokağmda, fev

kalade havadar, nezareti emsalsiz, 
her türlü konforu lıavi, modern bir 
ev satılıktır. Bahçesi şöyle~ avlusu. 
banyosu, odalan şöyledir_ 

Hasılı, bir meth ki dem("yin git -
sin. 

Emin Ali, ilanı okuduktan sonra 
' sordu: 

- Bu tarif ettiğin, bizim ev mi? 
- Evet. 
- Bizim ev bu kadar iyi imiş, öy-

le mi? 
Ercümend ba~mı salJadı. Bunun 

üzerine Emin Ali: 
- Madem ki bizim evin bu kadar 

1 
muhassenatı \•armış, öyle ise satııu
yonım! dedi. 

~--------------------------· 
Rahatını seven 
Hırsız yakayı 
Ele verdi 

Fransız mahkemeleri çok garip bir 
hırsızlık davasına bakmışlardır. Hadise 
şudur: 

Meşhur sabıkalılardan birisi zengin 
bir adamın evine girmiş. Yükte hafif, 
pahada ağır neler bulmuşsa kaldırmış, 
hepsini bağlamış, fakat tam gideceği 
zaman uyku bastırmış, orada bir de 
güzel şezlong görmüş uzanmış ve uyu
muş. Sabahleyin bir türlü erken kalka
mamış. Ev haikı uyamp ta hırsızı upu
zun yatarken görünce, polise gizlice 
haber vermişler, ve gelen polisler raha
tına dü kün hırsızı yakatamış\ar. 
kö}1fuifu; . ~ 'büyilk cf ü~~·-ı;;-;çru; 
ve hatta, mübalağasrzca söyliyebifüiz, 
senesi içinde ödemeğe muktedir ol -
madığı her nevi borıçtur. 

Köylüler, borcu sevmeyiniz, borçtan 
korkunuz! 

Muvaffak oldular 

Lastiğin de duygusu olsa, gerilirken, 
şüphesiz, benim çektiğim garip ıztıra• 
bı çekecekti. 

Uzun senelcrdcnberi otomobiller 
vesaire için kmlmaz bir cam keşf edil
mesine uğraşılmakta idi. fakat şimdiye 
kadar ağaçtan bu şekilde bir cam ya
pılacağını kimse hatırına getirmemişti. 
jk. Al h d b ış· te şimdi, beni geren cl,-gevsctiyor-ı man mü en isi unu düşünmüş~ • 
ler ve en sonunda da muvaffak olmuş- du. Ve ge\:Ş<:d~ç:, bana yemek. içmek, 
lard uyumak gıbı ıhtıyaçları unutturan bir 

ır. ferahlık duyuyordum. 
Alman mühendislerinin ağaçtan 

yaptıkları cam diğer camların sikleti
n in yarı ağırlığındadır. Şeffaftır ve kat
iyyen kırılmamaktadır. Hem de maka
ra halinde katlanmakta ve istediğiniz 
şekilde destere ile kesilmektedir. 

Alman mühindisleri bu keşiflerinin 
esasını gizli tutmaktadırlar. 

• • • 
Oç sen ede 600 k l t lrl 61 diren 

kadın 

Eski saraylarda insan zehirlemek a
det hükmüne girmişti. Y:emeklcre ze
hir katıştırılarak insan öldürmek mo
da haline gelince. bunun da mütehas
sısları peyda oldu. ve Marya T opana 
isminde bir kadın bu münasebetle meş
hur oldu. Bu kadın üç ene kadar bu 
işde çalıştı ve muhtelif memleketlerin 
saraylarında bu müddet zarfında 600 
kişiyi zehirliyerk öldürdü. 

Bu zehirlemek meselesi bilhaasa 
Renaissance devrinde fazla inkişaf et
mişti. ltalyada bir çok ahçı kadınlar bu 
işle meşgul oluyorlardı. içlerinde haf
tada 200 kişi zehirleyenler pek çoktu. 

• • • 
Keti y aka y OzDnde11 ilen adam 

Ronalt Maden iaminde 68 yaşında 
mütekait bir ilk. mektep muallimi gi
yindiği sert kolalı yaka yüzünden öl
müştür. lhtiyar mual1im kolalı ve çok 
yüksek yakalık giyinmek meraklisi i
mış. 

Bir gün ani hU hareket yaparken 
yaka.lığının .iki uca birden boğazına 
derince saplanarak :zavallı .ihtiyann bo
ğulmasına sebep olmuştur. 

•• * 
B i r ••• için 200,000 1nark alan 

doktor 

Doktorlara en fazla ücreti kim ver· 
miştir bilir misiniz~ Rusya Kraliçesi 
ikinci Katerina ... 

Katerina, Durcdale isminde bir İn
giliz doktorunu bir aşı için getirtmiş, 
doktor muvaffak olunca kendisine 
200,000 mark vermif, 40,000 mark ta 
yol masrafı tediye etmiş, ayrıca ölün
ceye kadar senevi l 0,000 marklık bir 
irad temin etmiştir. 

İstasyonda, hiç kimse haber vermedi
ği halde, Edirneye geldiğimizi hısset• 
tim. Kendimi kompartımandan clışan .. 
ya attım; etrafa göz gezdirdım. 

Sağa sola tellişla koşu.~ istasyon 
memurları, yolcular ve hamalların a .. 
rasında, uzun boylu, ağır, vakur çeh • 
reli, temsil ettiği devlet otoritesinin • 
hemmiyetini, ciddiyetini ve yüksekli • 
ğini iyice kavradığı hal ve tavrından 
belli bir polis duruyordu. 

Edirnenin tarihi simasından azıclll 

birşey sezebilmek arzusile uyanarak, 
benim gibi trenin penceresine koşan 
ecnebi, karanlıkta emeline nail olama .. 
dı; onun da gözüne bu ağır başlı , nezili 
tavırlı memur ilişti. 

O zaman gayriihtiyari bana döndü 
ve : 

- Sizin polisiniz, ne kadar mükcm .. 
mel! dedi. 

Sonra, bir iki defa Türkiyeye gdmJ§ 
olduğunu, her seferinde zabıtamızın 
mükemmeliyeti nazarı dikkatini cel .. 
bettiğini, bizde, bizim polisimizde gör .. 
düğü terbiye, nezaket, vazifescverliğl 
başka yerlerde her vakit rastlamadığı
nı uzun uzadıya anlattı. 

Yurda böyle bir intıbala giriş hem 
hoşuma gitmiş, hem de milli gururumu 
okşamıştı. 

Pencereden uzanıp ta, mümkün olsa, 
bana bu hazzi tattıran o cefendi» me
murun, yüzünü gözünü öpecektim. 

'Eürk polisine, her zaman takdirkarı 
olduğum, o fedakar, vazifeşinas insana, 
hayatımın böyle kıvanç vericı temız bir 
heyecanını borçluyum. · 

Biliyor Ala$unaz ? 
1 - Meşhur hikayeci ve şair Ander

son nerelidir? 

2 - Almanların en meşhur şarkılı 

masalı hangisidir? 

3 - Fransız ihtilfüinde en büyi.ik rolü 
oynıyan klüp hangisidir? 

feryadı, hükfımeti de şaşırtmış, köye ---- ------------------------- ------------------·- (Cevapları Yurm) 
fazla miktarda kredi vermeyi temin e
decek tedbirlere Se\•keylem~tir. Kre
di! Kredi! diye hükumetin iki ayağım 
bir pabuca sokanlann tam köylü ol -
madıklarma, tam köylü i.k""t1sadi)atı 
içinde yaşamadıklarına kanihr_ Bun -
lar, şehirlileşmek istiyen, köylü gibi 
yaşamıya razı olmıyan ve ayni zaman
da bugün aldıkları borcu ne vakit ödi
yeceklerini düşünmiyen unsurlardır. 
Sırf onların tesirleriledir ki bugün bil
hassa garb'i ve cenubi Anadoluda köy
lii çok borçlanmış ve Ziraat Ba11kası
nın dcı bir çok paralrırı bağlanıp kal -
mıştır. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Spon."Ularımızın, müsabakalar yapmak üzere Mosko -

vaya gıttikleri malıimdur. Dün, güreş, eskrim ve bisiklet 
müsabakalarının neticeleri geldi. Bu müsabakalan merak 
eden bir okuyucumuz gazeteleri tetkik etmiş, gazeteleri

rim.izdcn ibiri şöyle yazıyormuş: 
cGüreşte galip geldik, eskrimde berabere kaldık, bisik

lette mağlfıp olduk.• 
Diğer bir gazete şöyle söylüyormuş: 

•Bmklet takımımız birinci geldi• 
Üçüncü bir gazete de şu satırlar varmış: 
cGüreş, eskrim ve bisiklette Sovyetleri mağlup ettik.• 
Moskovadaki müsabakalar hakkında hep ayni mem-

balardan malumat alınmaktadır. Şu serleVhaları gördük
ten sonra, gazete idarehanelerine gelen havadislerin o
kunduğuna, anlaşıldığına ve ona göre serlevha yapıldı
ğına biz inanmadık. Fakat ey okuyucu sen ister inan, is
ter ınanma! 

~ -- iSTER iNAN iSTER iNANMA f 

* Dünkii Suallerin Cevapları: 

1 - Anubis eski Mısırlıların ilfilı • 
!arından biridir. Vücudu insan, ba~ 

çakal şeklindedir. 

2 - Baltık denizi, Polonya, Alman
ya, Danimarka, İsveç, Rusya .F'inlfın • 
diya ve serbest Danzig şehri sahıllerile 
çevrilidir. 

3 - Tiirkiyedc mntbna)ı tesis eden 
İbrahim M ütderriknnın meıarı Ka ----------·------------------------------------_J 1 ·sımpaşac.1adır. 
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Hapishanelerin 
Islahı 

Sayfa 3 

"Alman milleti, eski 
tnüstemlekeleri unutma!,, 

Orta Anadoluda 
dünkü zelzele 

Soğuklar devam ediyor, 
Aksaray ve Şarki Kara
hisar dağlarına kar yağdı 

Bir muharririmiz dün Adliye Vekili 
Şükrü Saraçoğlunu ziyaret etmiş, Ve -
kil muharririmizin suallerine şu beya-
natta bulunmuştur: e F elli.ket le beraber 

«- ı Teşrinievvelden itibaren mer'- g,/en gardım 
iyet mevkiine girecek olan Meşhut cü- L . . 
rümler kanununa ait talimatname ha- • ~hıstan ve Cemıg•tl 
zırlanınıştır. Bir iki güne kadar neşre- Akvam 

Almangada •okaklara lavhalar aaıldı, kongreler 
toplanıyor, mUstemleke cemiyetine aza olan olana 

dilecek ve bu suretle her vatandaş ha- e J • h 
berdar edilmiş olacaktır. sv_ıçre ve v arp 

1935 yılı 8 Teşrinisanisinde, İmralıda Amerikan bayragında kırk sekiz 

Lehistanda da müstemleke talepleri öne sürülmeye 
başlandı, (Almanyaya müstemleke verildiği takdirde 

Ankara, 21 (A.A.) - Meteoroloji açılan ilk zirai hapishanemiz o zaman- tane yıldız vardır. Bu kırk sekiz 
Enstitüsünden verilen malumata gö- danberi çalışmaktadır. Bir senelik öm- yıldızın her biri, bir hükumetin birleş
re bugün şehrimizde biri saat 13,42 de rü olan bu hapishaneyi görmek üzere mesinden Federal Amerikan Cümhu· 
3.0 saniye süren şiddetli ve ufki, diğe- perşembe günü bir motörle İmralıya riyeti meydana gelir. Birleşik Amerika. biz de isteriz )deniliyor 

Lehistan, bunlardan her sene yüz bin rı de 14,24 de 10 - 15 saniye süren sa- gideceğiz. Benimle beraber Müsteşar 3000 eyaletten mürekkeptir. Bu 3000 
kişinin muhaceret etmesi zaruri oldu- kuli iki yer sarsıntısı olmuştur. ' Hasan Saffettin ve hapishaneler müte- eyaletin 1000 tanesi şiddetli bir kmak
ğuna kail bulunmaktadır. Filistinin bu Safranbolu, 21 (A.A.) _ Bugün hassısı Mütahhar da geleceklerdir. lığın tesiri ile kıtlık tehlikesine maruz 
nüfusu istiap etmiyeceği anlaşılmış ol- saat 14 de 10 kala ve dört buçukta yer Mahkfunların ıslahınefs için yaptırdı - bulunuyor. Kanzas, Oklahoma ve Da-

Londra, 21 (Hususi) - Hitlerin 
&on nutkundan ilham almıs olan bi.itün 
t\Iman halkı, eski müsteml:,kelerini tek 
tar elde etmek gayesile hüınmalı bir 
faaliyete geçmiş bulunuyor. 
Almanyanın mühim merkezlerinde 

lıer gün bu hususta nutuklar sövlendi
ği gibi, Berlin ve diğer şehirlerlıı işlek 
Caddelerinde «Almanya, müstemleke! 
tini unutma!» ihtarını taşıyan büyük 
levhalar görülmektedir. 

Berlinde kurulmuş olan Alman müs
temleke cemiyetine her gün binlerce 
~i aza kaydolun.maktadır. 

Gelecek ay, Breslauda, bir müstemle
ke kongresi akdolunacaktır. 

Lehistanda 
Varşova, 21 (A.A.) - Havas a

iansı muıhabirinden: 
Leh hükumeti, mandalar komisyo

nunda kendisi için bir azalık ihdasını 
Milletler Cemiyetinden istemekle, mu
haceret ve nüfus meselelerine atfet~ 
ınekte olduğu ehemmiyeti tebarüz et
tirmek istemiştir. 

duğundan Lehistan, zengin devletle- sarsıntısı olmuştur .. Zayiat yoktur. ğımız yeni hapishanenin hir sene için - kota devletleri baştan başa kıtlık içinde 

Ç k 2 
deki verdiği semereleri bu suretle ya - ve bununla mücadele halindedirler. 

rin mali yardımlarile Afrikad-a ve ce· .. an ırı, 1 (A.A.) - Bugün saat 13 
45 

kından görmüş olacağız. Orasını gez - 150,000 çiftçi ailesi hüh.'1."unetin yar-
nubi Amerikada yeni araziler ara- u geçe yer sarsıntısı olmuştur. dikten ve tetkik ettikten sonra Bilecik dımına muhtaçtır. 400,000 aile müs . 
mak mecburiyetindedir. Sarsıntı 14,30 da bir daha tekrarlamış ve Eskişehirde de açmak istediğimiz zi- temleke ofisinin müzaheretine muh -

Diğer taraftan memleketin nüfusu ve halk arasında heyecan uyandırmış- rai hapishaneler üzerinde işleyeceğiz." taçtır. 100 bin ameleyi de yaşatabilmek 
her sene dört yüz bin kişi artmakta: tır. Hasar ve zayiat yoktur. Bir sene evvel İr~alıda açılan ve 80 için kendilerini bayındırlık işlerinde 
dır. . Çankırı, 21 (A.A.) - Saat on beş mahkfımla çalışan Imralı hapishanesi çalıştırmak mecburiyeti hasıl olmuş -

Lehistanın bu meselelere atfetmek- ıle 16 arasında iki defa daha yer sar- çok iyi neticeler vermiştir. Müteaddit tur. 
te olduğu ehemmiyeti Leh donanma ve sıntısı oldu. Bugün dört defa olan bu defalar burasını teftiş eden müfettişle- Bu felaketzedelerin içine düştükleri 

sarsıntılar vilayetin her tarafında his· rin hapishanenin gidişi etrafındaki ra- vaziyette bir tek teselli noktalan var-
müstemlekat birliğinin memlekette sedilmistir. ı porları ümidin fevkinde neticeler alın- dır : 
mevcut birliklerin en kuvvetli olması ' d - ·· t kt d K.ı lık d · · R · .. Ş. Karahisar, 21 (A.A.) _ İki ıgını go~ erm~ e ir.. . . t evresının eısicumhur seçi-
da göstermektedir. .. d b . v v Bu nevı hapısanelerın memleketımı- mi zamanına tesadüf etmesi. 

gun en erı yagmur y kt 'd' D" Lehistan, Almanyaya müstemleke- • . agma a ı ı. un zin her tarafında açılması kararlaştırıl- Çünkü her iki namzet, bu 0edbahtla-
ler verildiği takdirde Lehistana da müs- ~e~7 kas~ba~~. 3o .. kıl.~metre uzaktaki mıştır. Şimdilik pek yakın zamanda a- nn reylerini kazanmak için fırkaları
temlekeler verilmesi icap edeceği mü- ag ara ar uşmuştur. çılması için hemen hazırlıklara başla - nın kesesini açmış, avuç avuç para ve 
taleasındadır. Sebebi de vaktiyle Al- Aksaray, 21 (A.A.) - Soğuk ha- nacak olan yerler Bilecik.le Eskişehir- yiyecek dağıtmaktadırlar. Maruf frenk 

valar devam etmektedir. Hasan dagvına dir. Birçok yenilikleri havi ve Avrupa- darbı meselinde olduguv gibi: cA quel-
manyanın hakimiyeti altında bulun- kar yağmıştır. Henüz arkası alınama- nın en mütekamil hapishaneleri dere- que chose, malheur est bon> (hazan fe-
muş olan Leh eyaletlerinin Alman müstemlekelerinin tesekkülü emrinde yan harmanlardan endişe edilmekte- cesi~de olacak olan bu iki Vilay.etteki laketin de olurmuş hayırlısı). 

• dir. hapıshane yerleri hazırlanmıştır. Imralı e 
diğer Alman eyaletleri kadar hisseleri hapishanesinin bir senelik verimi tet - Lehistan Hariciyesinin Milletler Ce-

bulunmasıdır. İsvı·çre sı·ıaA hlanacak kik edildikten sonra hemen inşaata ge- miyetine bir nota 
---------~~--------- çilecektir. Lehistan ve vererek bugünkü: 

Titüleskoııa Rus Alman ha b. Hapishanelerdeki islahat ta beşse• Cemiyeti şartlar dahilinde 

Üç buçuk milyon yahudisi bulunan 

3 - r l Konfederasyon reisi vazi- nelik bir proğrama bağlanacaktır. Akvam Cemiyet statüsü-

Dördüncü defa On seneden evvel yeti 1914 den daha tehli- Yeni islahat arasında 100 mahkfun· ne şu veya bu şe-v kl d •td • la çalıştırılan Edirne hapishanesinin kil verilmesini münasip görmediğini 
nan na e ı ı Olamazmış keli görüyor genişletilmesi de vardır. Önümüzdeki bildirmesi, günün en manidar hadise

altı ay içinde buranın mahkum adedi lerinden biridir. Fransa ile dostluğunu 
Eski Rumen Hariciye A Bern, 21 (A.A.) - İsviçre konfe· altı yüze çıkarılacaktır. henüz yeni tazeleyen Lehistanın bu sta-

N h 
lmanyadan do··nen Loyt derasyonu reisi B. Meyer 235 mı'lyon tun" un" ıslahını ı'steyen Frans il b azırının ze irlendig"' İ Ayrıca mahkumların maden i)lle- a e era-

corcun beyanatı İsviçre frangı miktarında bir milli mü- . d d l l k d' ber yürümesi beklenirken bambaşka 

tahakkuk edı.yo m d f . 'k _n_..ı rın e e ça ıştın ması mu arrer ır. b' 1 . tih t . h tl .. r UŞ a aa ıstı razı wu:ıi lehinde radyo ile .. . .. . ır yo ın ap e mesı, er sure e mus-
L d 21 (AA) söylemiş olduğu nutkunda ezcümle .. dMka?kumhlarl'fgrhup. hhalilıdle dTurkıye takil bir hattı hareket takip etmek İS· 

Paris 21 (Hususi) - Titülesko
nun vaziyeti endişeli ve ümitsiz olmak~ 
ta devam etmektedir. 

Geceyi buhranlar içinde geçirmiş o
lan eski Rumen hariciye nazırı, öğle
Ye yakın biraz kendine gelir gibi ol
nıuşsa da, akşama doğru, görülen lü
zum Üzerine kendisine dördüncü defa 
olarak kan yerilmiştir. 

Titüle3koyu tedavi eden Oraf. Ab
tami, bütün gün yanında nayrılma· 

nııştır. 

Senmoris, 21 (A.A.) - Havas a
Jansının muhabiri bildiriyor: 

B. Titülesko'nun sıhhi durumu, 
kan verildikten sonra tevakkuf halin
dedir fakat vahametini muhafaza et
tnektedir. Titülesko şuurunu tamamen 
rnuhafaza ediyor. 

Hastanın kanı Senmoris, Zürih ve 
Par iste üç Laboratuara gönderilmiştir. 
lıh tahliller, kanda mutad olarak Ma
larya halinde tesadüf edilenlerden fark
lı zehirlenme unsurları mevcut oldu
ğunu göstermiştir. 

İsviçre telgraf ajansına göre, doktor
lar hastalığın menşeini uzun uzadıya 
tetkik etmişler ve aralarından bir kaçı 
Titüleskonun bir zehirleme tesebbüsü
ne kurban olduğu ve bunun Titülesko 
iktidar mevkiini terketmeden çok önce 
~ukubulduğu neticesine yaklaşmışlar
dır. Bu cinai teşebbüsün tarihini tesbit 
fevkalade müşki'l görülmektedir. 

Seyrisefer kazası rekoru 
Laypzig, 21 (A.A.) - Dünkü pa-

2:ar günü altı saat içinde seyrisefer ka
~asından beş kişi ölmüştür. Bir gün i
çinde 21 yaralı hastaneye nakledilmis-
tir. ' 

Romaya giden Alman gençleri 
Roma, 21 (A.A.) - İtalyayı ziya· 

tet etmekte olan 4.)2 Hitler gençliği 
azası buraya gelmiş ve istasyonda pek 
hararp• li bir surette ve yaşasın Hitler, 
:Yaşasın Musolini seslerile karsılanmıs-. ' 

on ra, . . - News Chro- . 1 d ıçın e ı mu te ı apıs ane er en top- temesinin delili sayılabilir. Nitekim Al· 
nicle gazetesinin bir muıhabirine geçen- şöy e emiştir: I l k d kal 

H b
. anı ara ma en m. ınta arına götürü- manya ile sıkı dostluk münasebeti gü~ 

lerde B. Hitler'e yapmıA oLdugvu zı'ya- - ar ın sonundanberi hudutları· l k b d k kl d alı T ece ve ura a ı oca ar a ç ştı· den bu devlet, bu vadide onunla da 
rı aca tır. u surete ştırı aca arın kat'i bir anlaşma tesis etmiş görünmü-ret hakkında beyanatta bulunan B. mızda ihftas edilmiş olan vaziyet bita- 1 k B 1 çalı 1 kl 
ıstıra at erı, ıaşe vesaıre erı temın e ı- yor. Lloyd George, demı'ştı'r kı' .. raflığımız ve istiklalimiz için 1914 de . . h l . . . l . . d' 

Almanya, Avrupanın herhangi bir olduğundan daha büyük bir tehlike lecektir. • 
mıntakasına t 

'k . . d tes,kil etmektedir. B l k b' d Bugu"nku" aarruz etme nıyetın e un ar sı ı ır muayene en geçiri-

değildir. B. Hitler memleketini· taar- Filistinde vaziyet lecek, vücutça en sağlam olanları seçi-

siyasi vaziyetin tozpembe' 

1 

olmadığım gör -

ruz için değil müdafaa için teslih et- lecek, ayni zamanda büyük ve ahlak 
Kudüs, 21 (A.A.) - Vaziyet, ger-

mektedir. Kanaatim şudur ki Almanya . l kt b d dır .. k"' A tereddisi gösteren suçlardan mahkum 

çre ve mek için hususi 
herp ve derin bir görüş 

.
1 

S ' gın o ma a er evam . Çun u - l l . . ı e ovyet Rusya arasında daha on se- l d'' .. k . . ak. b k d mamıs bulunma arına da dıkkat edı-
h l 

rap ara uşunme ıçın v ıt ıra mak l kt' · 1936 l d v b zum yoktur. Çünkü bütün gazeteler 
ne arp o maz Alın n d "th' ece ır. yı ı sonuna ogru usu· .. • 

---- sahibi olmaya lü· 

.. d f h .' a or1· us.u, mu ış maksadile örfi idare ilanının tehirine retle seçilen bin mahkum proğramlı dunya gidişinin bozukluğunu yazmak-
mu a aa tec ızatına ma ıktır. Fakat Londra hükumetince karar verilmesi d' . 1. 1. b' h ld l b'l' h l ta müttefik bulunmaktadırlar. Milletler 
b d h d l d ffak' ve ısıp ın ı ır a e ça ışa ı ır a ege- .. b tl d . 

u or u, u ut ar a muva ıyetle hiç bir tesir hasıl etmemiştir. İngiliz .. 1 k . arası munase e er ekı her an artmak-
çarpışacak kabiliyette değildir. Hitler, memurları arapları grevi durdurmagv a tın Mecehktı~. l f l d . Ed' ta olan gerginliği ise, halk kürsülerine 

b
. • a um ar mra ı a zıraat, ırne- çıkarak nutuk ver'p ha k 1·1 · 

gayet ta ıi olarak Memel'i Danzi •i ikna etmeğe u v rasmaktadırlar Fakat · . . 
1 

' Y ıran sa a H· . . H' 
1 

H 
11 

. 't . . g . . g · · de halıcılık ve zıraat, Maden havzasın- yeth devlet adamları söylüyorlar. De-
ı~tıyor. ıt e.r u na.sıl hır ngılız şe~- !~nı hı~ t~kım tedbirler w alına~ağı~ın da da madencilik işlerile uğraşacaklar- mek oluyor ki, arsıulusal ::;iyaset gemi
rı.yse bu şehı.rler de bırer Alman şehrı- ılan edılmış olmasına ragmen şımdıye dır: si pupa yelken kayalık sahillerin üzt
dır. Fakat mılyonlarca İslavları belğ et· kadar hiç bir netice elde edilememiştir. Bu meyanda lstanbul hapishane• rine koşuyor. İsviçre federasyonu reisi 
mek istemez, kendisinin ırk doktrini Londra, 21 (A.A.) - İskoçya mu· sinin bugünkü şekline de nihayet veri· M. Meyer ise, bu badirede haykırıyor: 
buna manidir. hafız kıtaatının ikinci taburu ile bir is- lecek sehrin baska bir tarafında bir «Hudutlarımızda büyük harptenberi 

Almanya, harp istemiyor, yalnız 

Sovyet Rusya tarafından bir taarruza 
uğramaktan korkuyor. Fransız - Sov~ 
yet misakından kuşkulanıyor ki bu da 
gayet tabiidir. 

Almanya, bu misak yüzünden 
Rhenanie'yi işgal etmiştir. Her millet-

te bir korku hissi vardır ve bu korku 
bertaraf edilmedikçe dünya sulhu te· 

essüs edemez ve silahları bırakmak im
kanı hasıl olamaz. Hitler, çok şayanı 
dikkat bir şahsiyettir. Alman milletin
den daha bahtiyar hiç bir millet gör
medim. Harbi takip eden son seneler
de bu milleti ezmiş olan inhitat ve yeis 
hisleri tar · men zail olmuştur . 

ltalyada bir infilak 
Roma, 21 (A.A.) - Savon yakı~ 

nındaki Bragno'da Mantekatini şirketi· 
ne ait amonyak fabrikasında cumatesi 
günü şiddetli bir patlama vukubul
muştur. Toprak altından şimdiye ka
dar iki ceset çıkarılmıştır. Dördü mü
hendis olmak üzere yedi kişi ümitsiz 
bir halde yaralıdır. 

' ' ' ' . tihkam müfrezesi Sutampton'dan Fi- nümune hapishanesi inşa edilecektir. ihdas olunan vaziyet bitarafüğımız ve 

l 
.. t' h k · · · · ,. h · ıL l istiklalimiz için 1914 de oldugvunda ıs ıne are et etmıştır. Bu nevı zıraı apısnane er Şark .. .. . . n 
Troçki Barsilona mı geliyor? vilayetlerinde de açılacaktır. Vekalet :~:buyuk bır tehlike teşkil etmekte.. 

Paris 21 (AA) - Hendaye'den umumt müfettişliklerden mıntakala- Gelecek b' h t b't fl k <l' . ' · .. 'sh 
1 

k l . ır arp e, ı ara 1 ıye bu 
bildirildiğine göre, Barselon hükume- rında umumı hapı ane 0 aca yer erı şey olamıyacağına göre M. Mever'in bu 
ti, şimdi Norveç'te bulunan Troçkiye ~.or~uş ve cevaplarını a~mıştır. Bunlar bayanatı, sadece şaşırmış blı'. insanın 
ikamet ıiçin mezuniyet vermıştır. uze~ınde yapılac~k te~kıkattan sonra s~_zl~ri olar~k ka~ul edilebilir. Ahval, 
T roçkinin pek yakında Barselon • a ge· hapıshane yerlerı bellı olacaktır. buyuk balıgın, küçük balığı yutmakta 
leceği bildirilmektedir . Çok ehemmiyetli olan hapishaneler haklı olduğu nazariyesini maalesef hak.

nizamnamesi bir kaç aya kadar Şurayı lı gören bir seyir galatı içinde yüzü-
Zaimisin cenazesi Devlete verilecektir. Bu nizamname bir yor. Bu itibarla söz yerine iş l~ım-
2 çok yenilikleri havi 392 maddeden i- ~~· Lafla vakit geçirecek yerde münı-

Atina 1 (Hususi) - Viyanada ve- barettir. kün mertebe fazla silahlanmak gerek-
vat eden Yunanistanın son Cumhur t' T .. k' · b d 

Z 
İzmit ve Adapazarı hapishaneleri ır. a 1

• ıca ın a lüzumsuz yere ha-
Reisi aimis'in cesedi bugün trenle bu- yıflanmak · t' h" l 1 .. · d t tk'k tt b 1 k .. vazıye ı ası o masın 

t
. ·ı . . z . . , . k uzerın e e ı a a u unma uzere S 1. · 

raya ge ırı mıştır. aımıs ın arısı ve e un RAGIP 
diğer aile efradı tarafından sonradan bir müddet evvel İstanbuldan ayrılan Not: Nizamettin Nazif b . lkl H · h l U M .. d.. V k T enım evve 
verilen bir karar üzerine ceset yakılma- ~pıs ane er mum u vur .. e ı ı gün yazdığım siyasi bende ta-
mıs,tır. Cenaze merasimi yarın 1 mutehassıs Mutahhar Başoglu dun sa- kılmak lüzumunu duymnc: Ben yapı a· b h k h · · d · · .. .. M N --s· ~ ... caktır. a te rar şe rımıze onmuştur. u- izamettini, herşeye ve her ha-

Pragda papas fırkası bir faşist 
cemiyeti kuruyor 

Prag, 21 (A.A.) - Alman ajansı, 
Çek Halk Klerikal partisinin Bolşeviz
me karşı bir millt cemiyet tesisine ka
rar verdiğini bildirmektedir. 

tahhar. Başoğlu burada kaldığı müd- diseye ciddi olmayan bir göz • 
detçe lstanbul hapishanesi üzerinde le bakar olarak tanıdım. Bundan ötü. 
tetkikat yapacaktır. rüdür ki kendisine cevap vermiyece • 

- - - - - ğim. Beni mazur görsün. Çünkü Iatifa 
Hindistan federasyonu etmeğe vaktim yoktur. s. R. 

- ' ' 1 ......... 1 ••• "1 ' ' 

Simla, 21 (A.A.) - Hindistan U- ğini ~it ettirecek imal~~d~ ·-bulun• 
mum'i Valisi, parlamentoya göndermiş muştur. Vali, bir mesai birliği ideali 
olduğu bir beyannamede yakında bir uğrunda eski emperyalizmin - terki 

ederas onu te kil edilece- mevzuu bahsolduğunu _ilave etmiştir. 
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r 
İlkmektep 
programları 

Ev idaresi dersi erkeklere 
de okutulacak 

ilk tedrisat müfredat programları 
üzerinde tetkikler yapan talim ve ter
biye reisi ihsanın başkanlığındaki hey
et çalışmalarını bitirmiştir. Yeni proğ
ramlarda eşya dersleri birleştirilmiş 
ve «tabiat bilgisi» namı altında oku
tulması kararlaştırılmıştır. Hesap ve 
hendese dersleri de hafifletilmiştir. 

Yazı dersi Türkçe grubundan ayrıl
mıştır. Bu, ayrı bir ders olarak okutu
lacaktır. Çocukların, okunaklı ve düz
gün yazı yazmaları bakımından bu der
se ehemmiyet verilmektedir. 

Maarif Vekaletinin ev idaresi der
sine ehemmiyet verdiğini gözönünde 
tutan tetkik hey' eti bu derse bazı ilave
ler yaparak erkeklere de okutulmasını 
münasip görmüştür. 

Bayanlar dikiş mektebinin 
müsameresi 

Geçen pazar günü Kadıköyünde 

Altıyol ağzında Bayanlar biçki mekte
binin ders yılı sonu müsameresi Sü
reyya sinemasında verilmiştir. 

Bu müsamerede mektep talebeleri 
bir sene zarfında dikmis oldukları tu-

' 
valet, gelinlik rop, pijama vesaire gi-
bi eşyaları kendi Üzerlerinde canlı bir 
surette teşhir etmişlerdir. 

Bu suretle elbise teşhiri alakayı mu
ci polmuştur. 
· Müsamerede bir de (Bayan şiir ya
zacak) komedisi temsil edilmiş, zey
bek rakslarile müsamereye nihayet ve
rilmittir. 

--~~~~~~~-

Karısım öldüren izzetin 
muhakemesi 

T epeba,ında Cemilbey apartima
ninda karısı Fatmayı Yunus isminde 
bir arkadaşile birlikte yakalıyarak öl
düren Tramvay Şirketi şoförlerinden 
İzzetin muhakemesine dün ağır ceza
da başlanmıştır. Muhakeme hafi ola
rak yapılmaktadır. 

Kavun ihracata 
Bu seneki yağmur ve seller yüzün

den yaş meyva ve sebze istihsalatı a
zalmış ve bu cihet ihracata da tesir et
miştir. Şimdilik Karaağaç kavunlarının 
ihracına çalışılmaktadır. Tecrübe maı
hiyetinde olmak üzere İngiltereye ıyı 
ambalajlarla bir miktar Karaağaç ka
vunu gönderilmiştir . 

Fatih camiinde yangm 
Fatih camii avlusunda dün bir yan

gın başlangıcı olmuş, çöpler üzerine 

Beşiktaş biçki 

Hakkımız 
Yok mu?, 

Ucuzluk kadar, elabllme 
kudreti de 1Azımd1rl 

B elediyenin İktısat Müdiriyeti 
çok faydalı bir usule devam e

derek, şehrimizde hayat pahalılı
ğının seyrini göstermek maksa -
dile yeni bir istatistik daha yaptı. 
Bu istatistiğin tetkikinden anlı
yoruz ki, 925 yılından itibaren 
hayat muntazaman ucu.,Jamakta
dır. Ve kimbilir belki daha da 
ucuzlayacaktır. Bundan memnun 

olabiliriz. 

SON POSTA 

Küçük çocuklara 
bisiklet yasak! 

Talimatnamenin bütün 
hükümleri tatbik edilecek 

Bir çok kimselerin bisiklet talimat
namesine riayet etmiyerek yaya kaldı
rımlarında gezdikleri ve bazı 1 O yaşın
dan küçük çocuklara·da bisiklet veril
diği görülmüştür. Belediye bu yiizden 
vukua gelen kazaları gözönünde tuta
rak 1 O yaşında'n küçükler bisiklet üze
rinde görülürse babalarını cezalandır
maya karar vermiştir. Ayrıca bisiklet
çiler de tecziye edileceklerdir. Fakat istatistikle birlikte veri

len diğer bir haber vardır ki, bu 
rnemnupiyetimizin derecesini sı- Yumurta fiatları yükseldi 
fıra indirebilir. Çünkü bu ha- Yumurta piyasası yükselmiştir. A-
berde: 

nadoludan mal gelmemektedir. 14 lira-
- Eşya ve yiyecek fiyatının düş- 1 k 

mesine mukabil müstehlikte bu ı sandıklar 18 liraya çıkmıştır. Bu 
eşyayı ve yiyeceği alabilme kud- yükseli~ perakende fiyatlar üzerine de 
reti azalmı.ştır, denilmektedir. tesir yapmış fiyatlar şimdilik tane ba-
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Büyük aşk filmleri kahramanı... a A • 1' 
Kadınların pek hoşlandığı •.. C O O P 1 B 

A N N H A R D 1 N G ile temsil ettiği 
KIRIK RÜYA 

( Peter lbettson) 
(Aşk HUzQnleri) filmini ..gölgede bırakacak bir eser! ..• 
Perşembe akşamı M E L E K sinemasında 

Güzeller güzeli .... LILY DAMITA ... 
Sehhar ve orijinal artist ... JAMES CAGD'I 
ve RICARDO CORTEZ'in beraberce temsil ettikleri 

AMERiKA iHTiLALi 
Fransızca sözlO, aşk, macera ve hareket dolu halihazır parlak 

vnknyii musavver bir film 
Önümüzdeki Perşembe akşamından . itibaren 

SARAY SİNEMASINDA 

SÜMER • 
sıneması 

24 EylUl Perşembe akşamı 
RONALD COLMAN ve JOAN BENNET 

tarafından bir sureti Yevkallldede yaratılan 

MON·TE KARLO KIRALI 
lil'nıısızca sözln zengin film ile yeni sinema mevsimini açıyor ! 

Ucuzluk bir kısım iktısatçıların ka- şına 1~ para yükselmiştir. 
naatlerine göre memnuniyeti Sumer sinemasının 
muciptir. Piyasaya ~enislik ve- Bulgarlar bizden damızlık at Kazalar 
rir, tedavülü arttrır, faaliyet u _ alacaklar yeni sene prog~ rami Cibali tütün fabrikasında makinist 
yandırır. Fakat, muayyen bir Behçet oğlu Sabri elini makine dişle-
maddenin kıymeti ine ine sıfıra Bulgar Ziraat Vekaleti hayvan ha- Sumer sineması sahipleri 1936 - 37 mev- rine kaptırmış, ağır surette yaralan .. 
yaklaşmışken bizde onu alabilme kıcılık şubesi direktörü Nikola Platika- stml programlannı halka llfı.n ederken ikl mıştır. 
kudreti gene yoksa, laymetteki nof refakatinde mütehassıs doktor Og- noktnyn ehemmiyetle nazan dikkati celbet- * Kadıköyünde Mısırcıbaşı mahalle-

bu sıfıra yaklaşmadan istifademiz niyanof olduğu halde şehrimize gelmiş- mck istiyorlar. sinde oturan Ferid.in iki buçuk yaşın• 
ne olabilir? tir. Mumaileyh Bulgar hükumeti hesa- Evveli\: Sumer sineması, aşağıda 1slmler1 daki ç.ocuğu Esat sokakta oynarked 

Halka lazım olan şey, ucuzluk ka- bına damızlık almak üzere temaslarda nl göreceğiniz ve artistlerinin chemmlyetı- Karahısarlı Hasanın arabası altındı 
dar, hatta ucuzluktan ziyade, bulunacak vr, Karacabey harasına gide- nı takdir edeceğiniz filmleri büyük bir dik- kalmış, bacağı kırılmış, Nüınune has'" 
pahalı da olsa alabilme cektir. Buradan mübayaa edilecek hay- kat ve fedaknrlıkla bütün Avrupa piyasa- tanesine kaldırılmıştır. 
ku * Üsküdarda oturan iskele hamalla• 

dretidir. Bu kudreti iktisap et- vanlar, yeni tesis olunan Şumnu büyük smdan seçerek bu mevsim fevkalMe kuvvetli 
meliyiz, ettirmeye çalışmalıyız, harasında damızlık olarak kullanıla- bir proğram hazırlamış ve bu proğrnnUn bü- rından Mahmut oğlu Mustafa Paşali • 
diyoruz. cak tır. tün mm piyasasında htl.klın olacağına tmın manı caddesinden geçerken, yolun ke-
u kk olmakta bulunmuştur. narındaki ağzı açık kuyuya düşerek 
na ımız gok mu? Bulgarlar bu atlara mukabil damız- ayağından yaralanmış, Nümune hasta· 

----------------' lık sığır vereceklerdir. Saniyen: Buna mukabil, fiyatlarında ol- nesine kaldırılmıştır. 
11 gaşznda bir dukça ehemmiyetli tenzilllt yapmıştır ki bu • Arnavutköyünde oturan maran • 

Meşhut cürümler kanunu ko- lenzııata müşterilerinin memnun olacakla- goz Leonida'nın 7 yaşındaki klZJ zaıe 
Çocuk kayboldu misyonunun son toplantısı rına hiç şüphe yoktur. 4 metre ittifaında bahçe duvarından 

Meşhut cürümler kanununun tat- Bunlardan maada, §imdiye kadar mm düşerek sol ayağı kırılmış, Etfa! has• 
Küçükpazaıda b.k l piyasasına hAkinı olan Martha Eggert, Gitta tanesine kaldırılmıştır. 

Atıamataşı C d ı atına ait ta imatnameyi hazırlayan * Vatman Osmanın ı·daı·csı'ndekl 
a • ks k k Alpar, Franzlska Gaal, Harry Baur gtb1 em-

d 39 yü e omisyon dün sabah Adliyede t b H'"d ..ıı: .. dd esinde numa- salsiz artistleri İstanbul halkına tanıtan, ramvay ara ası, u avenwgar ca e-
l hususi odasında bir toplantı daha yap- s·ndek· te akkuf h llind 1 l i ra ı evde oturan Sumer sineması, bu mevsim de halka, Avru- 1 1 v ma a e yo cu ar .. 

L. . ,_ . b k mıştır. nerken hareket etmiş, tramvaya bin • 
ıman şır~eti e pada Martha. Eggert'e tehl!kel! bir rakip o-
l 

. d z k Bu toplantıda Adliye Vekili Sükrü mek üzere olan Bursalı Fahri kızı Ay• çi erın en e c- .. !arak meydana çıkan Berlln ve Dresd opera-
. ll Saraçoğlu da hazır bulunmuş, konıis- şe yere düşerek sol bacağından yaraiaıı 
rıyyanın ya- ,. ) d . h aJ ları Kantatrisi Marta Cebotarl ile Fraz1ska mıştır. yon aza arın an ıza at mıştır. 
şındaki oğlu Zeki Gaal'a rakip olan dilber Macar artisti Hor- • Kastamonu saylavı Şemsinin oğlu 
geçen cumartesi iki çocuk Mahkum oldu tense Raky'yı tanıtacaktır. Marla Cebotnrl'yl Suphinin idare ettiği otomobil Erenkö-
günündenberi ka· Ak <Beyazlı kızlar mektebi) ve Hortense Raky'yi yünden Suadiyeye gı"derken Alinin ida-

saray ve Samatyadaki muhtelif 
yıptır. Zeki ev- d kk l Robrt Stolz'un çok güzel bir opereti >Kadın- resindeki kavun arabasına çarpmış, 

Geçen Cumartesı. ev ve Ü an ara girerek elbise, rama-
velki cumartesi ~ lar cenneti) nde göreceksiniz. Ali başından ağır surette yaralanmı§• 

. gOnündenberi kay- şır ve çikolata çalan Mehmet ve Ruhi 
gunu evınden bolan kUçtlk Zeki adındaki iki çocuğun duru~masına ü
çıkmış, Kutucular civarından bir mik- çüncü asliye ceza mahkemesinde ba
tar talaş toplayıp evine getirmeğe git- kılmıştır. Duruşma sonunda Mehmet 
miştir. Fakat bir daha gelmemiştir. Ba- 8 ay 25 gün, Ruhi de 10 ay hapse mah
bası çocuğunun aranması ve bulun· kum olmuştur. 

im 
_ hr. 

Bu mevs içinde Sumer sinemasının gos-

ması jçin polise müracaat etmiştir. Kü· 
çük Zekinin akıbetinden endişe edil
mektedir. 

·~---· ... ___ ,_......._ ........ --
atılan söndürülmemiş sigaradan çıkan 
yangın itfaiye tarafından söndürül
müştür. 

ve dikiş yurdu 

Bedava lisan dersleri 

tercceği filmler arasında, başlıca: 
Jean Murat - Vera Korene - Jeıın Gal

land'ın oynadıkları Olzll vesika 2 inci nurcnu 

V!ctor Francen - Marcelle Chantal - Jean Pi
erre Aumont'un oynadıklan Denizler fatihi; 

Franzlska Gaal lle Hans Jaray'in Altın kele-
Beşiktaş Halkevinden: Yaz münasebetıle bek (Frauleln Llly); artistler üstndı Harry 

muvakkaten tatil edilmiş olan frnnsızca ve Baur'un Betboven ve muazzam Taras Bulba 
ingllizcc deı'$lerlne teşrlnievvelden lt!baren filmleri; irene Dunne lle Paul Robenson'un 
başlanacaktır. Gerek eski öğrenicilerin, ge - başlıca artistlerini teşkil ettikleri Şov - Bot 
rek yeniden kaydedilmek lstiyenlerin her 
gün sabahtan akşama kadar Halkevlne mü
racauUnn. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

-. 
Bu geceki nöbetçi eczaneler şunlardır: 
İstanbul cHıetindekiler: 

Aksarayda: (Şeref) . Alemdarda: (Ab -
dülkadir), Bakırköyünde: (Merkez). ne
yazıtta: {Asador Vahrnm). Emlnönün -
de: (A. Mlnasyan) Fenerde: <Hüsamed
din) . Kara.gümrükte: (Kemal). Küçük
pazarda: <NecatD. Samatya Kocaınus -
tafapaşada: (Rıdvan) . Şehremininde : 

(A. Hamdi). Şehzade başında: <Halli). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

(1936); Pierre Blanchar - Dita Parlo'nun bü
yük bir casusluk filmi Matmazel Doktor; Hor-
tense Raky'nin Kadınlar cenneti; Şark şarkı 
kraliçesi Münire Elmehdiye ile (Elgandura -
Bag - Dad Bülbülü) ismindeki Arap filmi; 
Marla Cebotarl'nln (Beyazlı Kızlar mektebi) ; 
Danielle Darrieuks, Albert Prejean, Luclen 
Barrouks'nun Tatlı Belfı; Liane Halt - İvan 

Ekmek fiatları indirildi 
Belediye Narh Komisyonu ekmek 

ve fırancala fiyatlarını ucuzlatmıştır. 
Birinci nevi ekmek narhında 1 O para 
tenzil ile 10,5, ikinci nevi ekmek 1 ( t pa
ra indirilerek 1 O ve fırancala da 20 pa• 
ra indirilerek 15 kuruş olarak tesbit e
dilmiştir. 

--· • 1 ._ .......... eımı .... ,---·-----

KIRK YIL 
Üstad Halid Ziya 

Uşaklıgilin lıatıruları 

DördUncU clldl çıkb. Flab 
50 kuruttur. Betlncl w• 
aonu11cu clld basalmaktadır. 
Bu eser memleketin siyasi, içtimaı. 

fikri hayatının 40 yıllık canlı bit 
levhasıdır. Baotanbaşa cazlb bir ha• 
kiki roman hükmünde olan bu ld• 
tabın birçok parçaları müstakil bi

rer hik~ye gibidir. 

OKUYUNUZ l -
1 4 senelik Dir mazisi olan Beşiktnş dikiş yurdu bu sene de talebelerinin 

dikiş ve elişlerinden mürekkep zengin bir sergi açmıştır. Sergideki eşya 500 
parçadan ziyadedir. Yurt şımdiye kadar yetiştirdiği yedi yüzden fazla san·at
kara bu yıl da 18 genç kız ve kadın ilave etmiş bulunmaktadır. Bunların isim 
leri Nimet, Neriman, Münire, ŞükCırc, Müfide, Melahat, Sabiha, Nazike, Ha
mide, Zühal, Sıdıka, Panayoti, !'.talike, Müzeyyen, Sevim, Ayşe, Kadriye, Ati
yedir. Yurdun direktörü Şükrü Canal ile öğretmenleri Ferihan Ziya Canal ve 
Hayriyedir. Sergi on beş giın umuma açık bulundurulacaktır. Resmimiz me -
zunları göstermektedir. " 

Galatada: <Hüseyin Hüsnü). Hasköyde. 
(Barbut). Kasımpaşada: (Vasıf). Mer -
kez nahiyede: (Della Suda). Şişlide: 

(Narglleciyan). Tal'..simde: CLlmonci -
yan). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalnrdakller: 

! Petrovich'in Öpüşmeden Yatılmnz; Claude 
1 Farrerc'in senaryosunu hazırladığı ve Japon 
artisti Sessue Hayaknwa ve Anna Bella'nın 
oynadıkları Yoşivara; Jean Galland ve Sy

b!lle Schrnidt'ln oynadıklan Meçhul Kadın; 
Victor Francen ve Anna Bclla'nın A~ Ge
cesi; Tino Rossi'nin Marinclla filmi; Hans 
V. Schletow ve Vera Engels'in oynadıkları 

t Volga - Srenkn Rasin); Renee Saint Cyr -
J can Galland ve Signoret'nin oynadıkları 

Aşktan Daha Kuvvetli; Umumi bir muvaffa.
klyete nail olmuş bulunan İki Yavrucak; 
dünyanın biricik şöhretli Çigan orkestrası 

Rode Sn.ndor'un Juanita; Marle Beli - Henry 
Rolland'ın oynadıkları Öldüren Gözler llh ... 
fllınlcrl bulunmaktadır. 

Bilyükadada: (Merkez>. Heybelide: CYu- Sumer sineması, uvertür programı olarak 
suf). Kndıköy Muvakkithanede: CSaa- Ronald Colmnnn ve Joan Bennet'!n son mu
dct). Kadıkôy Soğütıüçeşmede: (Osman vaffaklyetlcri olan Monte - Knrlo Kralı f!l

Hulüsi). Üsküdar İskelcbaşında: <Mer - ı mini intihap etmiştir. Bu mevsimin Sumer 
kez>. sineması için çok parlak bir mevsim olaca-

Taksim bahçesi 
kapalı kısmında 

Halk Opereti 
Bu akşam 21.43 dt 

TARLA l\UŞU 

Ayrıca elektnkll 
kukıtt ğına hiç şüphe etmiyoruz. 
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MEMLEKET HABERLERİ El8zizde programll çalışma 
Y arımçavuş suyu şehre akıhlacak. Büyük bir hastane 

ve en son sistem biiyük bir mektep yaptırılıyor 

Gaziantepte Sanayi 
inkişaf ediyor. 

Dokuma tezgahlannın sayısı üç bini geçti. ikinci bir 
iplik fabrikası kuruluyor, yakında faaliyete geçecek. 
Yalnız mensucat sanayiinde 6130 amele çalışıyor 

• ~ § "" ;:,..I -

Buz fabrikasının ka bul resmini yapanlar 
Gaziantep (Hususi) - Antep sana- sadi buhrandan diğer vilayetlerimiz 

yiinde inkişaf vardır. Dokuma tezgah- kadar müteessir olmam1~tır. Yalnız 
lan sayısı her gün biraz daha artmak- san'at şubelerinde yedi bin insan ça
tadır. Halen 3000 dokuma tezgahı faa- lıştıran bir şehir elbette ki, iktısaden 
liyettedir. Bunlar bilhassa alaca ve ki- fazla sarsılmaz. Antep mamulatı bütlln 
lim imal ederler. Türkiyede çok rağbet görür. Her sene 

Bu tezgah1arda üç ·bin erkek, bin ço- bin tona yakın dokuma ihraç edilir. 
cuk ve bin beş yüz kadın çalı§ır. Çözgü 935 zeytin mahsulü çok bereketli idi. 
işlerini üç yüz amele başarır. Dokwna- Bu yüzden şehre milyonlarca lira girdi. 
cılığın tarakçılık, boyacılık gibi tefer- Antepte beş sabunhane vardır. İmala
rüatı da dahil olmak üzere ~ütün tez- tını orta Anadolu ve doğu Anadoluya 
gfilılarda çalışanların sayısı 6130 kişi- gönderir. 
llir. . . . .. . Şimdiki halde en büyük dert yoldur. 

. Bır ay zarfınd~ bU: milyon yuz hın İhracat şehre elli iki kilometre mesafe
kilo boyalı, 115 bın kilo boyasız pamuk de bulunan Narlı istasyonundan yapJl
lpliği sarfedilir. Bir yıl içinde on dört maktadır. Nakliyat kamyonla olduğu 
milyon beş yüz seksen bin m:tr:. boyalı, için maliyet fiatı yükseliyor. Halbuki, 
boyasız mensuc~t ~o~U:· Ustüste be-;. Narlı ile Antep arasında bir tren hattı 
her metre vasatı yınnı iki buçuk kuru- yapılsa hem ihracat m.ikdarı artacak 
§a satılır. ve hem de fiatlan inecek olan ihraç 

10 tezgahlı büyük bir mensucat fab- maddeleri daha büyük bir rağbet göre
rikası v~ ?O .b~ i?li. bir ip~ik fabrikası cektir. Bütün Antep ve havalisinde ya
vardır. Ikıncı hır ıplik fabrıkası da ku- şayan vatandaşlar hükfunetimizden 
rulmakta olup bir ka.ç .~Y~ ~~r. faali: Narlı - Antep şimendifer kolunun bir 
yete başlıyacaktır. Üçu sılmdirlı.. yedı an evvel yapılmasını temenni etmekt -
un, bir e~ektrik. gir buz, bir rakı, bir dirler. e 
zeytin yağ, bir b1thr kap ve bir tuvalet M n· ı·ıaı irk -

b f b ik dır are ı yan ş etı tarafından 
sa unu a r ası var • t .. b' 1- lmı 1 b o uz uç ın ıraya yapı ş o an uz fab-

Yirmi esnaf cemiyeti mevcut olup rikasının kat'i kabulü neticelenmiştir. 
bunlardan ancak sekizi faaliyettedir. Fabrika günde dört ton buz çıkara
'I'!car:t o~?sına kayitlı tacir sayısı se- bilecek kudrette ve soğuk hava depo
kiz yuz kusurdur. !arını muhtevi bulunmaktadır. Ufak 

Antep, endüstrisinin geniş ve mü- bir tadilatla fazla randıman elde etmek 
\enevvi olması yüzündendir ki, iktı- mümkündür. 

Karamanda --
Mütehassıs Konya ovasının 
5usuzluktan kurtulacağına 

dair teminat veriyor 

Diyarıbekirde 
Bir adam kansını beş ye
rinden hançerledi, bir tar
lada da iki kişi öldürüldü 

Karaman (Hususi) - Bu yıl elde .. ~iyarıbekir, .. (H~susi) .. - _Alipınar 

Siz ne 
Dersiniz?, 

Ardın demlryolları şirketinin 

eakl vagonlar•nı mUzeye 
kaldırmah 1 

~eçiburlu muhabirimiz: 
- Dünyanın en eski demiryol -
!arından birinin Aydın mıntaka
sında bulunduğunu, bu hatla iş -
liyen vagonların da müzeye kal
dırılacak derecede eski oldukları
nı iddia ediyor. Ve biraz da taf -
silat veriyor: 

-~------

- Altta balast kalmadtğı için de - j El" • d fır 
miryolu tamamen toprağa dayan- r A 

0 
A A 0 ~zız 0e ka prla 

maktadır. Bundan dolayı tren ge- . Elazız (Hususı) .-: Elazız bel~diyesı- sında mükemmel ve fenn.1 bir sağlılt' 
çerken muazzam toz bulutları ha- nın gelecek yıllar ~çın_ hazırladıgı prog- yurdu kurulmuştur. Binanın noksanları 
vaya kalkar, kompartimanlar ha- ram old:ı1'.ça zenpndır. ~u ve ~anali- tamamlanmak üzeredir. Plan ve 
va cereyanına, soğuğa, sıcağ~ kar- zas:von ?ıbı hayati eheınmıyetı haız olan tertibatı bizzat ilbay tarafından ya
şı tamamen muhafazasızdır, va - tesısat ~ se~eler~ ~ışvtır. pılan hastane yetmiş beş yatakiı olup 
gonların pencerelerini ne kadar VBe!e~ye bu_~çesının azlıgına ve yap- idare ile hasta kovuşları biribirinden 
sıkı kaparsanız kapayımz, toz dal- tıgı ıstikr':zı od~~k_le ı:ıeşgul bulun- tamamile ayrılmış ve bunların müna· 
gası yolcunun yüzünü gözünü bo- ~asına ragmen muhım ışler görmüş- sebeti kesilmiştir. Po)iklini.kler, ame· 
yamakla kalmaz bavullarının ici- tur. liyathane, eczane, laboratuvar ve bun· 
ne de nüfuz ede~. ~ ~ehir 32~ elektrik lambası ile tenvir lara lüzumlu diğer odalar bir kısIIllı 

Vagonlar ahşaptır, her menteşesin- edı~c.~te~. idare ve yazı işlerine ait odalar diğer 
den ayrı bir ses çıkar. Her çerçe- . Kuçu~ ,.bır mezbaha yaptırılmış, itfa bir kısmı muntazamen işgal etmekte· 
vesi ayn ayrı sallanır, insan::ı. ne- ı~·e ~eş~l~tı. ıru.v:retıendirilmiş ve temiz- dir. Teşkilatı pek vasi ve intizamı fev
redeyse dağılıverecekmiş hissini lik ışlen .~çın .~ arazöz celbedilmiştir. kalade olan bu muhteşem ve azını bi· 
verir. Şehre uç, dort ve beş kilometre me- nanın itmamı için ancak kırk veya kırk 

Bu hat devlet demiryoliarı tarafm- saf~c bulunup evvelce birer köy iken beş bin lira sarfedilecektir. 
dan satın alındığı halde bu vazi - ve~ile~ kararla mahalle haline ürağ Elaziz, yeni iskan mıntakalarının en 
yet elan devam etmektedir. Çün- edi~nış bulunan altı semt tekrar köy büyüklerindendir. Muhtelif ve uzak 
kü devlet demiryollarımn vagon - haline ~k~uş~. . • . yerle~d .. en ana vatana kavuşan göçınen
ları bu hat üzerinde mevcut tü _ Şehrın şımal bölgesındeKI Yarımça- ler vilayet bölgesinde yerlestirilerek 
nellerden geçememektedir. Bina- \'UŞ suyu depo edilerek şehre akıtıla- üretmen vaziyete sokulmuşlardır . 
enaleyh yol boyunda, yorulmak, cakt~ .. ~roje ~ovaç'a y~ptırı~ış ~e Şim~ye kad'.11' 5600 nüfustan ibaret 
usanmak bilmiyen, bum.malı bir ta~~ edilmek uze~e vekalete gonderıl- 1419 aile gelmiş, ve bunlar için 697 ev 
faaliyet \'ardır. Balast dökülmek- mıştır. Susuzluk bilhassa Eiazizde bil- yap~tır. Dört müstakil köy kurula
te, travers, ray değiştirilmekte, Y~ b~ ih_tiyaç halini a~tştır. Halle, rak_ 342 ve merkeze bağlı köylerde 345 
tünel genişletilmektedir, diyor. P~Jenm ~ır an. e~el tasdikten gelerek ev ~~-edilmiştir. 

Arkadaşımızın bir de mütaleası tesısatın ihalesını ve suya çabuk ka- Kultür hareketleri de son seneler 
var: vuşmayı beklemektedir. içinde oldukça canlanmıştır. Merkezde 

_Kapitülasyonlar zamanında bin_ Şehrin imar pI.anı ile haritası Bürha- orta mektepten başka 35 öğretmenin 
bir imtiyazdan istifade ederek ça- neddin isimli bir mühendise ver~ ders verdiği altı okul ve her kaza mer
lışan ecnebi şirketlerden baZJla _ ve fakat vücuda getirilen eser fen hey- kezinde de bir okul vardır. Ayrıca 26 
rının bu imkandan kendi lehleri- etince kabul edilmediğinden müteahhit köyde mektep vardır. 
ne istifade etmek maksadile nele- mahkemeye tevdi olunmuş ve yeni Merkezde istasyon caddesi üzerinde 
ri ihmal ettiklerinj .anlamak jçin ~lanla harita için şartname hazırlanmak çok güzel ve noksansız, on sınıflı, muh
bu hatta bakmalı, sonra da Türk uzere bulunmuştur. telif salon, atelye ve kütüphaneli bir 
bilgisinin nelere kadir olduğunu 936 çalışma programı aynen tatbik Atatürk ilk okulu kurulmakta olup bu 
anlamak için devlet demiryolla - edilince Elaziz 937 ye hiç şüphesiz daha ders yılı talebeye açılacaktır. Sivrice 
nnda seyahat etme1i, aradak~ far- medeni bir çehre ile girecek ve 9 3 7 ele ilçesinde de bir ilkınektep okul binası 
kı görmeli. Fakat biraz da acele et- teşebbüs edilecek olan kanalizasyon bu inşası için ihale yapılmak üzeredir. 
meli, çünkü pek kısa bir zaman görünüşün önemli bir noksanını. ta - Köylünün tahsile karşı gösterdiği 
içinde Aydın hattının da güzel - marnlayacaktır. alaka cidden mucibi memnuniyettir. 

likte, yenilikte ve intizamda di- . :e~ b~içe ~7 bin liradır. Bunun en Kültür direktörlüğü, mektep açılması 
ğerlerinden farkı kalmıyacaktır, ıki hın lirası ışe yaramayan emlakm yolunda bir çok müracaatlarla karşılaş· 
cümlelerini ilave ediyor ki biz de satış ta-. bedelidir. maktadır. Köylerde mektep inşası köy 
bu fikirdeyiz, bilmeyiz: 23465 nufusu olan Elaziz büyümeğe kanununa tevfikan daha kolay nıüm-

ve imara pek müstait şehirlerimizden- kün olmaktadır. 
Siz ne der&inz? dir. 

Bursada 
umumhane kavgası 

935 de şarbaylığa gelen Kemal Şe
deli münevver ve çalışkan bir zattır. 

Maarif ve sağlık işleri 

a·ı ahsul 'dd .. gül' d" k koyunde Şehmus oglu Huseyın ile ar~ 
e 1 e.n m . cı en yuz . . urece kadaşı Mehmet oğlu Abdurrahman 
mah!yettedir. Memleket dahilmde su Kırt k'" .. . d kik la Bir adam arkadaşını ve 

ı oyu cıvarın a arpuz tar sm-
isleri üzerindeki faaliyet müsbet neti- da yatm kt 'k H 'k k .... d Al. iki polisimizi yaraladı 

Elaziz hususi muhasebesi bütçesinin 
çok mahdut oluşuna rağmen bir çok iyi 
ve hayırlı işler gören faal bir teşek
küldür. 

Çorap meselesi 
İş artık ayağa düştü. 

M • • • • • a a ı en anı oyun en ı 

celer vermektedir: Sılle rıahı.yesındeki Ahmet oğlu Şehmüs tarafından henüz Bursa (Hususi) - Umumhane i-
sondajlar ve bara3larda yapılan tecrü- sebebi anlaşılmıyan bir meseleden do çinde kadın yüzünden bir ağır yarala
belerw iyi neticeler vermiştiı". il~ b~- layı tüfekle öldürülmüşlerdir. ma vak'ası olmuştur. Şoför lbrahimin 
taklıgı k~utulmuş ve bu ba~ıgı vu- * Liceni Öbücük köyün<len Hasan dostuna göz koyan Tevfik, aralarında 
cude getıren Balhasan çayı ıslah edile- ~ 

k t 1 l ul lih b
. h 

1 
kızı Meryem dagda mazı toplamakta çıkan çetin bir kavga sonunda muhte-

re ar a arın s anmasına sa ır a e . .. . " . 1 f getirilmi§tir. Konya ovasının da sula- ıken henuz seıbebı malum olmıyan hır i yerlerinden ağır surette yaralanmış-
ma teşkilatı intiz:ıma konulmustur. Su meseleden dolayı kocası Muhtar Ka- tir. Vak'a yerine koşan polislerden Na
lşleri bürosu şefi İsviçreli mütehasslS dir oğlu Abdurrahman tarafından han- zif lbrahimin elinden bıçağı almak is
Franz Konya ovasının susuzluktan kur- çerle beş yerinden ağır surette yara- terken parmaklarından, polis Recep de 
tulacağına dair fenni teminat vernıi~- lanmıştır. Bu her iki hadiseye de adli- bacağından yaralanmıştır. İbrahim 
lir. ye el koymuştur. yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 

- Bizim Nasrettin Ho
canın.. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- Geçenlerde yanan 
, türbesi .• 

- Yeniden tamir edili
·. yormuş, Hasan Beyt , 

Hasan Bey - Rahmet
linin dediği gibi: Tanrı, 

fıkarayı sevindirmek is -
tediği zaman, eşeğini ön
ce kaybettirir de sonra 
yeniden buldururmuş. 
Hocanın ruhunu da böyle 
şadedecek zahir! 

Şehir içindeki parke ve kaldırın~ ma[)
raflarını husus! muhasebe ödcmckte
für. 9 3 6 faaliyeti her seneden daha zen
gin ve verimli olacaktır. Halkevi arka-

·v;g~;~ı;;l~i;·J;···-···· 

- Neden? 
Diyorsanız, neden olduğunu söy~ 

liyeyim: 
- Bugünlerde herkes çorap me

selesile meşgul ... 

* T T k J b • Çorap meselesi değil, çorap sökü-
V g u u a zr ğü imiş .• Bir türlü ardı Arkası kesil· 

Adam öldürdüler miyor. 

* Diyarıbekir (Hususi) - Refikası 

ve çocuğu ile taht üzerinde uyurken 
Hasan isminde birisi öldürülmüştür. 
Hadise şöyle cereyan etmiştir: 

Pirinçlik kamununa bağlı Aşıkan 
köyünde oturan Siverekli Ömer oğlu 
Hasan havaların stcak gitmesinden do
layı evinin yanı ba)lındaki bahçesinde 
çadır ile geceleri yatmak üzere çadırın 
önüne bir de taht kurmuştur. Hasan 
dün akşam refikas~ ve çocuklarile geç 
vakte kadar taht üzerinde konuştuktan 
sonra hepsi birlikte yatmışlar ve de
rin bir uykuya dalmışlardır. Gece ya
rısından bir saat sonra tahtın yanında 
ani olarak patlıyan iki el silah sesine 
büyük bir telaş içerisinde uyanmışlar 
ve zavallı kadıncağız kocasmın kanlar 
içerisinde kıvrandığını görmüş ve fer~ 
yada başlamıştır. Cani kendisini tanıt
madan kargaşalık esnasında savuşup 
gitmiştir. Adliye işe el koymuştur. 

İşi bağlamak kolay, fakat çorabın 
sağlamını bulmak güç. 

* Eskiden: 
- Sağlam ayakkabı değil! 
Derlerdi. Şimdi de tabir değişti: 
- Sağlam çorap değili. 
Diyorsunuz, neden olduğunu söy-

* Çorapçıya sordum: 
- Neden sağlam çoraplar örmü-

yorsunuz? 
Cevap \'erdi : 
- Sağlam çoraplar da örüyorum. 
- Anladım, dedim, çürük çorap· 

ları giyenlerin başlarına değil mi? 

* En iyi çorap kırk kuruşa: Çünkü 
delinmeden bir gün giyi1ebiliyor. 

Biraz daha ucuzu var, oluz kuru
şa: Altı saat garanti. 

Ama gene daha ucuztmu giyiyo
ruz, 2? kuruşa: İnsan daha giymeden 
deliniyor. İMSET 
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Londrada çok • 
garıp 

Yugoslavya mektuplar.ı: _ 

Zağrebli Leyli ile Mecnun bir hırsizlık vak' ası 
Şehrin en güzel kadını evine giren hırsızı tekbaşına, 
hiç bir silah kullanmadan nasıl yakaladı ve çalınan 

mücevherlerini nasıl geri aldı ? 

" Bıçağ! saplar!arken 
benden ruhsatname ' 
isti11orlar mı ki 7 ,, 

Üç kişiydiler: 

• .. * -----------. 
. Sağda bpkı bizim Mısırçarıısınm medhalini andıran bir kapı ... 

Sordum. Eskiden zadegAn mahallelerile halk mahallelerini bu 
kapı ayınrmıı. iki taraf ta bulhududu aşamazmlf. Bir aihı ıenç 

1 
bir kont avamdan bir kıza gönül vermiı, iki ae•rill . berrin bu 
sınıra kadar gelir, uzaktan birbirlerine bakar ye yine dlnerlermİf Mis Roı:mari 

Londra kibar mu· 
hitinin en cazip 
,ve etrafında en 
çok hürmet top
lamış kadınıdır. 

Genç değil, fa, 
kat güzeldir. Te· .,.."Kii., 
vazuu nisbetinda 
zerafet ve inceliğı 

ile temayüz et· 
miş, takdirkarları 

arasında kendisi· 
ne ayrı bir muhit 
yapmıştır. 

Bir gece dan& 
ve kokteyl p~rti. 

ıinden sabaha kar 
'ı evine döndüğü 
Jaman tuhaf bir 
maceranın kah:. 
ramanı olmuştur. Mis Rozmari 

Mis Rozmari apartımanına girip te 
kapısını açacağı zaman kilidin açık ol
duğunu görmüş, bir an duralamıştar. 

flkönce korkmuş, geri dönüp yanı
na bir arkadaş almayı düşünmüş, fakat 
bu düşünceler arasında da parmakları 
gayrifuuri elektrik düğmesine uzan
mıştır. Düğme dönüp te elektrik ya

nınca Mis Rozmari Holde duran masa
nın bütün çekmecelerinin dısarıda ve 
pek dağınık bir hatde oldu~nu gör· 
müştür. Bu arada da gözleri yatak o
dasında bir gölgeye ilişmif: 

- Kim var orada diye haykırmış
tır. 

Yatak odasındaki ıölge dilJenmi~, 
kalın, fakat yumuşak, uysal bir ses ce
vap vermittir: 

- Yabancı değil Mis, havagazı 
memuru. 

Miı Rozrnarinin apartımanında 
havagazı kullanılmamaktadır. Hem 
kullanılsa bile daha horozlar bile u
yanmadan bir apartımana hava gazı 
memurunun gelmesinin manası yok
tur. Farzımuhal böyle de olsa memu
run yatak odasında işi ne} Bir memur 
aahipsiz bir apartımana babasının evi
ne giriyormuş grbi aellemüsselam gire
bilir mn 

Bütün bu mülahazaları şimşek 
aür'atile zihninden geçiren Mis Ruz
mariye nedense birdenbire bir cesaret 
gelivermiş, ikinci haykmşda dudakla
nndan: 

- Çık dıŞarı, defol, yo'kaa seni ber
bat ederim. tehdidi çıkıvermiştir. 

Tehdit korkunç şeydir. Fakat bir 

kadının, hem de Mis Rozmari gibi gü
zel ve zarif bir kadının korku ifade e
den ince ve mühtez sesile tehdit insa
nın yüzünde korku çizgilerinden ziya
de dudaklarında aülümseme kıvrımla
rı hasıl eder. 

Misin yatak odasına girecek kadar 
küstah ve cür' etkar olan hırsızda da 
ayni tesiri yapmış olacak ki adam 
müstehzi bir lisanla: 

- Bendeniz pek çıkmak niyetinde 
değilim, lutfen ıiz teşrif buyurursanız 
bir iki satır konuşuruz demiştir. 

Bu kadar laübalilik Mis Rozmariyi 
gazaplandırmaya kafi gelmi~: 

- Seni kafir seni demiştir. Hem 
cür'etkarlık , hem de küstahlık ha, gös
teririm ben sana. 

Evli bir adam olduğuna şüphe edil
miyen hırsız, kadın hiddetinin neticesi
ni pek iyi bileni rden olmalı ki bu son 

Biri: Simsiyah kaşlı, karışık yüz
lü bir kulhanbeyi. İkincisi: Bir ra
mazan davulu kadar büyük karnını 

·güçlükle taşıyan alyanaklı aşçı tipi. 
Üçüncüsü: Polisten korktuğu için 
karakolda hüviyetini saklayan, fa -
kat söylediği yalanı burada sorul -
madan kendi kendine itiraf eden, 
psikoloji filimlerinin aptal dedikle
ri tip. Suçlan; ruhsatnamesiz silah 
ve bıçak taşımak. 

Hakim; 
- Neden; dedi. Üzerinizde silah 

ve bıçak taşıyorsunuz? .. 
Üçüncüsü; gene korkan bir tavır

la cevap verdi : 
- Ben, silah kullanmasını bil • 

mem. 
- Süs olsun diye taşıyordun, öy

le mi? .. 
- Yok. Bazı geceler kahvede ma

raza çıkanyorlar, kimin bıçağı, si -
lahı olursa ona sataşmıyorlar da o -

Yazan: ~. Talu 

Zağrebin damında renkli keremitlerle yapılmış Hırvat arması bulunan kilise 

-5-tehditten korkmuş: 
- Rica ederim Mis demistir. Hid- nun için. Zağrebin faal bir valisi var: Dr. Vik-

' İkincisine sordu: tor Ruziç. Bu zat gençtir. Başvekil M. 
detlenmeyiniz. Ben sandığınız gibi fe- _Ya sen ?, • kmd ta 

,Stoyadinoviç, kendisini ya an -
na bir adam değilim. Buraya hırsızlık - Ben, o bıçağı köydeki kardeşi- nıdığı ve meziyetlerini bildiği için, ara-
maksadile de girmedim. Zaten bu bi- me gönderecektim. Kendim ne ede- Iarındaki ufak tefek fikir ve kanaat ay-
nada çalışıyordum. Aşağı inerken kaı- ceğim ki.. rılıklanna rağmen bütün Hırvatistana 
pınızm açık olduğunu gördüm. Eh... Sıra birinciye gelmi.~ti: vali, (Ban) nasbetmi.ş. 
Merak bu ya ... Acaba diye dü,ündüm} - Sen ne yapacaktın, delikanlı, Dr. Ruziç'in yüzüne, bilhassa gözle-
Şu Londranın en kibar kadını Mis söyle, bakalım?.. rine dikkatle bakan, onunla yarım saat 
Rozmarinin apartımanı ne haldedir} Omuzlarını kaldırdı: oturup konuşan, şehrin ve vilayetin 
Kör olası tecessüs merakı birden ayak- - Hiç erkek olur da silfilısız, bı- günden güne nasıl mamuriyet kesbet-
larımı buradan içeri ıoktu. Zerafetini- çaksız gezer mi?.. tiğini, Zağreb'in cKüçük Viyana> şöh-
zin, hüsnü intihabınızın, zevkinizin - Peki ama ruhsatnamen yok retini nasıl muhafaza eylediğini anla • 
hayranı olarak etrafı seyredip durur- muş?.. makta güçlük çekmez. 

. Yüzüne bir derece daha ters ma- Orada bizim bir de fahri konsolosu • 
ken de aiz 1ıeliverdiniz. işte, benim bü- na veren bir hareketle kaş_lanm çat- muz var: Dr. Milan Mariç. Zaten, yeni 
tün kabahatim gizlice ve habersizce İ· tı : Yugoslavyada doktor ünvam iJ.miaini 
çeri giymekten ibaret. Yoksa hüsnü ni· - Ne lüzum var bayım. Herjf taşımıyan pek az kimselere rastgelirsi-
yetim · füphe götürmez. Fakat ıiz ha- kızıp ta bıçağı sallarken benden niz. Bu dost memleketin topra~ ,gi,bl, 
na inanmaz da beni poliıe verecek o· ruhsatname istiyorlar mı?.. kafalan da işlenmiştir. İstidatlı gençle-
lursanız mahvolurum vallahi. Hem i- Muazzez FAİK rin tahsili yanda kalmaz. Mutlaka dok· 

nanın beni en azdan bet yıl hapse atar· ... --·-·----- _.. toraya ~klel". HırvaclistaD ftD81 D. RllllÇ 
lar. Çoluğum, çocuğum, nur topu eibi dece bu r~mi as~ak için tek taflı bir Dr. M~ç bizi .karşılayan heyetin a- . bir Ko ~ id 
kızım sefil olurlar sonra. Sizin 1ıibi it w f b im t _ ı..ı_ rasında ıdi. Bayrağımızı taşıyan husu- Dragomır adında genç . nt, 'tf 

• . . a ın agra u uş um, onu 4l1Wm. si otomobili ile bizi şehirde gezdirdi. fıkara mahallesinden Llyubitsa (Ye-, 
te~at ve merhametı ıle tanmmıt hır Ve adam bu iki parça Ctı_aY.l çıka- Zağrebe heyet halinde ilk defa gelen nekşe) adında bir kıza gönül vermita 
Mıs.... _ . . rıp masanın üzerine koymuştur. Miı Türk gazetecilerini ne türlü izaz ·ede • Evlenmek, murada ermek, bittabi mlJııl 

Bu agzı k~~ı~, .. fa~.at s~vımlı, Rozmari o esnada görmüştür ki ada- ceğini bilemiyordu. Bize, en nezih, en hal. Fakat, herhangi birinin öte taraı
genç: esmer guzelı gozluk~u delıkanlı- mın sırtında bir gamsele vardır ve bu yüksek, en kibar misafirperverliği gös- fa geçmesi de yasak olduğundan b\111: 
nın lakırdı tufanı altında bıraz sersem• gamselenin cepleri bir hayli titkindir. • ~ lu.şup görüşmek te imkAnsız. .. 
liyen Mis Rozmari sormu~: Mal canın yongası olduğu için ka· Onun için, her iki genç, her gun bu 

- İyi amma demiş, bu masaların dıncağız her türlü tehlikeyi bir kenara ıınıra kadar gelir, uzakta.il birlbirl~ 
gözlerini neye karıştırdınız} bırakmı~. bir hamlede herifin üzerine ne b~a_r, içlerini çeker ve gene do ... 

H 'f eva 'ıı· t ı 11 · · 1 · b' k nerlermış. erı c p vermıT. a ı mış, e enm gamse enın ce ıne ıo • S 
1 

.. bu nasipsı"z ve neti• 
Dcd. M" Sad t ·· h k'ka h 'f' ld w b" ene erce suren - ım ya ıs. ece ecessus muş ve a ı ten erı ın ça ıgı ütün . k nihayet kızı da A ... lrmı da öl 

k ·· h ı · h' "k' cesız aş , ""'i&A mera ı. mucev er erı - ır ı ı parça müetes- lüme sürüklemiş. Kız daha önce öldü-
- Bir şey almadınız mı? na - çıkarmıştır. Daha herif neye uğ~ ğü için, delikanlı asilzade onun hatır~ 
- Bir hatıra olsun diye zarif min- radığını farkedemeden de tekrar geri· ~· sına hürmeten, oracığa, o kapının ya • 

yatörlü bir resminizi almıştım. F otoğ- ye hrlamış, kapıyı kapamış, herifi içe· nına, siınası ayniyle kendi sevgilisini!l 
rafçı ne de san' atkar adammış. Sizi bü- ri kilitlemiş: simasına benzeyen bir Meryemana hey; 
tün taravetinizle canlandırmış. - Yangın var, hırsız var, yetişin di- keli yaptınp koydurmuş ki hAla duru-

- ·Başka, ba{lka. ye haykırmağa başlamıştır. yor.> 
- Başka bir şey almadım Mis. Sa- Bazı k.omsular kadının çıldırdığına Bu heykeli, temsil ettiği yamk ail' 

==========================~ h"'k tm' b, ı d ah k J • macerasından dolayı seYınıladıktaıı u me ış, azı an a r at uy u a- .. ka :a.. .... ı..: 

CÖNÜLİSLERİ 
b k h k val sonra, o akşam, gun vuşuraen ~ıe. 

rını ıra ıp mnz o amayı muva- 1 · divimizd. ··nı·· ldukç h;~ ... .. . ote c ın g e, go um o a ... 
fık bulmamış, bu lakay~ı karfısında da zün dolu idi... Ve bu Zağrebli Leyla ili 
hırsız odanın penceresınde yangından Mecnun, gece rüyama girdiler. 
kaçma borusuna sarılıp kaçmağa mu
vaffak olmuştur. • • • 

Okuyucularımın 
Sorgularına 
Cevaplarım 
Aııkaracla H. Yener: 
- Anlattığınız hareketleri çılgın

ca ve çocukça buluyomm. Bu genç 
ku:ın da size gösterdiği uysallık, ru
hi bir tedennidcn başka bir şey de -
ğildir. Bilhassa siz, hiç bir hüsnü ni
yet taşımıyorsunuz. Bütün iddiala -
nnızı, hep menfi vasıtalarla techiz 
etmişsiniz. Bir hayatı söndürmek 
hakkı size nereden verilmiştir? An
hyamıyonım. 

Sorgularını7~.a sırasile cevap veri
yorum: 

1 - Bu hareketiniz mütekamil bir 
insana yakışmıyacak bir harekettir. 

2 - Siz ki1 miinevver bir insan ol
duğunuzu iddia ediyorsunuz, bu 
vasıta ancak şuursuzlann aczini ifa-
de eder. . 

3 - Kurmak istediğiniz aile yu -

vasına gayri tabii bir başlangıçla 
girerseniz, bedbaht olursunuz. 

Yapacağınız en iyi hareket bir 
müddet için bulunduğunuz yerden 
ayrılmak ve onu unutmağa çalış -
maktır. 

* Bursa C. Giineş: 
- İki şıktan biri, ya gönlünüzle 

hareket ederek fakir olanı tercih e
deceksiniz, yahut ta maddi düşün
celerinize istinat ederek zengin kı
zı seçeceksiniz. Madem ki galebe fa
kir olanlardır, onu tercih ediniz, bed
baht olmazsınız. 

* Ankara K. Gönül: 
- Çocukluk aşkı, ekserjya çabuk 

geçer ve çok çabuk unutulur. Te -
kamül etmemiş bir insanın, ilk an
da tek başına yapacağı heı· hareket 
hatalı olur. Binaenaleyh bir nevi ço
cuk ka.Prisi sayılan bu hadiseden 
sıyrılıp iradenizin gösterdiği yolda 
yüri.imeee çalışınız. 

TEYZE 

Mis Rozmari husız kaçarken gör
müş, fakat takip imkanını bulamamı~, 
polisler geldiği zaman da hırsız çoktan 
inine girmiş bulunmuştur. 

Şimdi hırsız aranmaktadır. Mis Roz
mariye gelince artık hırsızlarla taban
casız konuşmamaya karar vermiştir. 

Sabahın beş buçuğunda gözleıiml 
açtım. Penceremden dışarıya baktığ'.m• 
da, asfalt cadde tertemiz, pırıl pırıl par• 
lıyordu. 

Belediye ile çöpçüler UiYUŞllmş. şeb· 
Eskiden zadegan ve avam mahallelerini rin hergünkü manzarası avdet etmişti. 

ayıran kapı Mihmandarımız M. Lukaşeviç evvel' 
termek suretile hepimizin minnetimizi bizi, sonra da eşyamızı - Asımın şemsi• 
kazandı. Kendisini burada şükranla yesi de dahil olmak üzere - bir araya 

lngiltereye ihracat başladı yadetmeyi borç bilirim. topladı. Bilin~ kaçıncı defa, parçalaf, 
• • • •• • • • 

1 * • * sayıldı, istasyona sev~ldi . 
Yenı ırnzalanan Tur~-... lngı_lız. tıca- Vali konağının karşısında, ufak ve Yediye beş kala, Belgrattan g~len 

ret anlaşması gerek hukumctımız ve tenha bir meydancıkta on dördüncü a- trene bindik. 
gerekse İngiltere hükumeti tarafından sırdan kalma orijinal bir klise duruyor. Emin Yalman istasyondan yemiş, 
tasdik edilmiş ve keyfiyet alakadarlara Bunun renkleri kiremitlerle yapılmış, kuru ceviz, çikolata filin sabn alınışµ. 
bildirilmiştir. Hırvatistan armasını gdsteren garip Otelde ettiği mükemmel kahvaltının 

Bunun üzerine lngiltereye ıatıslar damını seyrettikten sonra biraz aşat,rı üzerine, oturup, bir filA onları yedi, biz 
ba,lamış ve ilk parti hndık, incir, üzÜm doğ~ yürüdük. _ . de hayret~e ~e~disini se~ttik. 
ve tiftik satılmıştır. Bu mallar yakında Sagda, tıpkı bız~ Mısırçarşısınm .s:yahat~n ıştiha açtıgı m~u~dur. 

L d k d ·1 kt' methalini andıran bır kapı ... Yanımda- Liıkin Emın kadar, maşallah, ıştıhalı 
on raya sev e ı ece ır. k" · ·· edim Uf k · ı bu ki Zağrebliye: ımseyı gorm . acı çapı ı e 

Makası~ yaralanan kadın 
Dün Haseki hastanesine müteaddit 

yerlCTinden makasla yaralanmış bir ka
dın götürülmÜfiltÜr. Yaralan ağır olan 
bu kadının ismi Fatma Ahmettir.· 

- Nedir? diye sordum. kadar abur cuburu neresine sığdırdığı 
- Eskiden, zadegan mahallesile halk Falihle ikimize merak oldu. 

mahalleı;ini biribirinden :ıyıran kapı - Öyle bir merak ki dönüşte Sirkeciy• 
dır; dedi. geldiğimiz zaman dahi bizim için hal .. 

Ve bana, hazin bir masal anlattı: ledilmiş değildi. 
cBir tarihte, zadegan mahallesinden • . TALU 
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Moskovada dünkü ikincil 
maçı da 3 - 1 kaybettik 

Yedinci Balkan 
oyunlarından iyi 
netice bekliyoruz 

~--------- .... ------------. 
Mu··sabaka 100.000 kişinin önünde yapıldı. Takımımız Atletlerimiz çok iyi hanrlanmış

Jardır. Herhalde muvaffakıyetli 
bir çok fırsatl::ır kaçırdı, en iyi oynay~~ F~kretti müsabakalar yapacaklardır 

M ·k , ı ı (Hususi) - Bugun ikin- ' önünde .. fakat tcsırsız bır kafa nıruşu Jt 
. os O'\ıa tık ve maai~· ef oene 1 neticesi bu hücum da sönüyor. Yazan : umar Bealm 

cı maçımızı yap "' "" . s tl . d ·k· · Yedinci Balkan oyunları önümüzde-·ıd·k T kım büvül· bi.r ıravrct Bundan sonı a ovye eı e ar a ar-
yenı ı . a ımız, " ' 0 ~ · • • · k' h ft ·· ·· At· t rı'hi 

f · ,; n her zamanki kısır kaya yaptıkları hucumlardan ıstıfade ı a a pazar gunu ınanın a 
sar etmesıne raome 43 ·· .. d k .. d F"kr t d d ı kt y nanlılar 1 896 

t tb.k itı' ve maı' 3 ı aleylıi- edemiyorlar. uncu a ı.Ka a • ı e- s a ın a yapı aca ır. u 
oyununu a 1 c :: - · · · .. . 1 , · d · b. y 1 ta koy . t · 1 a· tin cok guzel bır orta ayışıııdan Fuat ıs a zengın ır unan ının or ya -
rnıze ne ıce en ı. · . 'kin . d w ·ı ıl b t dd tl fk 
Maçı hakemlerimizden Galata~araylı tifade edemıyor v: ı cı ma~ .ta ~aat ugu para ı e yap an usa a, a e ı 

Suphi idare etti. Müsabakada )Üzbin - 18,20 de Sovyetlenn 3 - 1 gahbıyetıyle sporları bütün dünyaya yaymak sure-
b tile herkese önayak olduğu gibi 1930 1ien fazla seyirci bulunuyordu. itiyor. 

Cih t L, 1 11·· ·1· '{•arın gece saat 24,30 da Leningrada da da Balkan oyunlarını tesis ederek Ti.irk takımı: · a - t· aF.ı , usm. , ı 

1 S f h k t d g~ ı· z ve orada ı" lk n1acı ?3 yeni bir muvaffakıyet kazanm1~lardır. :....._ Fikret, Esat, Reşat - Danya , . ere , arc c e ece , - "$ 

• ' A ld wr z Atletizmi, eski Yunanlılardan bugü-Fuat, Sait, Necdet'ten teşekkül etmişti. Eylu c yapacagı · 
B tle Moskovada soıı nıt"ısaba- ne kadar büyük bir gayretle ilerletmiş Tam . saat 1,30 da Türk takımı, onu u sure · 

k Oldllk olan Yunanlılar bu spora hemen her takiben de İspartak takımı alkışlar ara- amızı yapmış- · 

E k · d 1 b b k ld k zaman başka bir yenilik, başka bir zevk sında sahaya çıktılar. Türl{ ve Sovyet S rım e nası era ere a 1 vermek hususunda da çok ileri gitınek-
rnarşları çalındıktan sonra kısa bir bay- Moskova, 21 (AA) - Anadolu A - tedirler. 

Tarihten sayfalar: 

Kraliçe Tomris 
Muzaffer Türk Kraliçesi emretti : " Şu hçıyı kanla . 
doldurunuz ve Keyhüsrevin başını oraya sc,kun! ,, , 

Yazanı Turan Cen 

rak merasimi yapıldı ve maç saat 16
-
35 J·ansının hususı" ""'uhabirind. en: d. · Balk yunl · · ı 

A.. Ye ıncı an o arı ıçın lazır-
de başladı. Halkevleri eskrim takmuyle Mosko- ladıkları büyük sürprizleri düşünürken Bundan 2500 yıl önceydi Voka kıyı-1 nın bıraktığı yeri dolduracakür. 

İlk Sovyet hücwnu ofsaytla netice - va eskrim takımı dün saat 18,20 de Kül yedinci defa Balkanlarda renklerimizi larında yine yaman bir kuraklık başla- Yeni Kral henüz çocuk denecek y a!l-
lendi. Bu hücum.dan sonra top daima tür parkta açkhava sahnesinde karşı - temsil edecek Türk takımının bugün- mıstı. İskit Türkleri kıtlıktan kıvranı - taydı. 
oı·talarda dolaşıyordu. Türk taklmı ge- laştılar. Takımlar dörder kişi idi. Baş kü vaziyetini gözden geçirmeği faydalı yoı:lardı. Sürü sürü at, sığır ve koyun- Cenupta daha zengin yerler olduğu
çen seferki oyununa nazaran daha can- hakemliği Leningrad spor teşkilatının bulduk. lar kırlara yayılmışlardı. Fakat otlar nu haber aldılar. Oraları bo~ değildi. 
lı ve seri oynuyor bilhassa Hüsnü çok eskrim muallimi yapıyordu. Yan ha - Mevsim esnasında pek ciddi müsaba- sararıp kurumuş, topraklar çatlamış ve Lak.in onlar yaşamak için döğli~mektcn 
güzel kesişler yapıyor. İlk dakikalarda kemlerinden ikisi Fuat ve Şefik, diğer ka yapmamış olan atletlerimiz Balkan yanmıştı. çekinmiyorlardı. Önlerine çıkan her 
Esadın güzel bir şütü kale direğini ya- ikisi de Sovyetlerdendi. Sahneye ev - oyunları hazırlıkları vesilcsile yapılan Yiğitlerin güçleri azalıyor, kadın ve engeli yıkarak Kafkasları aştılar. Kara-
layarak avuta gitti. vela Sovyet takımı, onu takiben de müsabakalarda ümit veıici dereceler çocukların gittikçe sıskalaştıkları görü- bağ taraflarında artık onların da, hay-

Sovyetlerin ilk golii Türk takımı çıkarak k.ılıçlarile halkı se elde etmeğe muvaffak oldular. Kendi lüyor ve sararıyorlardı. Gök Tann ve vanlarının da karınları doyuyordu. Az 
On ikinci dakikada Sovyet sol açığı Iamladılar ve çok alkışlandılar. Bunu topraklanmızda yaptıkları birçok de- Toprak Tanrı, üç yıldanberi onlara el- zamanda eski hallerini aldılar. 

güzel bir sürüşle topu sağ açığa veriyor takiben Türk ve Sovyet milli marşlan receleri, Balkan oyunlarında birçok de- !erini uzatmıyor, herzamanki nimetle- Tomris kabile reislerini toplad1: 
sağaçık durdurmadan topu sağ içe ge- çalındı. Sovyet takım kaptanınır. nut- falar tutamadıkları için hepimizi bü _ ri esirgiyordu. Gece ve gündüz durma- :- Daha cenupta Faris denilen bir iil-
çiriyor ve o da güzel bir vuruşla ilk Sov kuna Türk takım kaptanı Enver rusça yi.ik inkisara düşüren atletlerimiz ar _ dan ateş yak.ılıyor, demir d5vülüyor, ke varmış. Pek zengin ve bereket li i
Yet golünü yapıyor. Sovyet takımı 1 

- mukabele etti ve çok alkışlandı. tık tamamile olgunlaşmış bir halde ol- kalplerinin sesini örslerinin sesleri ha- miş. Orada mermerden saraylar, yüz-
Türkiye takımı O, Birinci müsaraa Cihat - Klimof ara- dukları için Yedinci Balkan oyunların- linde Tanı·ıya yükseltmeğe çalışıyorlar- bin nüfuslu şehirler bulunuyormuş. 

İkinci gol sında idi. Cihadın arka arkaya iki tu- da hakiki kıymetimiti tamarnile göste- dı. Fakat bundan da fayda gelmiyordu. Genç Kralımız oraya akın için ha;ı:ır :.. 
15 inci dakikada gene Sovyet solaçı- şunu Rus hakemleri görmedi. Bu vazi- recekleıine emin olarak gidıyoruz. Kara ve kıldan çadı:r~arın ~çlerinde, çat- dır. 

ğı güzel bir sürüşle kaleye inerek Ci - yete itiraz eden yarı· hakemi Fuat Sov- Hafta arası iclmanlar~da bile güzel ~~mış to~ra_kların _ ustlennde açlıktan Oğlunu harplere sokmak, kendisi 
hadın elleri üstünden ikinci Sovyet go- yet hakemlerinin: süktitu karşısında, .ve şayanı dikkat derecelerin tutuldu _ ole~ıler gıttıkç~. çogalı~ordu ve bunlar ölmeden. önce ona ordulara kumanda et 
lünü yaptı. Sovyet takımı 2 - Türk ta- bu şerait dahilinde hakemlik vazifesi - ğu şu günlerdeki idmanlar bizi aldat- gene açlıktan ole~ sıgır~nn, koyun- meyi, halkı idare etmeği öğretmek is• 
kıını O. ne devam edemiyeceğini bildirerek çe- mazsa Türkiye _ Romanya arasında ların v_e atların. yanıbaşınaaydılar. tiyordu. 

İlk on beş dakikada 2 - O mağlfıp va- kildi. Bunu ikinci yan hakemimiz Şefi- her sene yedi, sek-iz puvanla kendini Kralıç .. e Tom.rıs: Yiğitler artık semirmiş olan atları -
Zl·yete d~..+r.gumv •• :=ı~ hald"' g~~- .... ı '\re can- G ed ı ~· d"l Iranın. ~ b h J • 

~·... l.l.G '!:: ·~ ğin çekilmesi takip etti. gösteren farkın bu. defa Türkiye lehi- - . oç e ım. na um ı er ve cennet a çe e1:1-
h bir oyun çıkarıyoruz. Bir hücum es- Bütün mübarezeler beş Sovyet hake- ne dönınsei ihtimali fazladır. Dedı. ne, mermer saraylarına doğru sanki ha-
nasında Sovyet muavini Necdete favul mi idaresinde devam etti. Türk takı- Disk atmada Veysi, gülle atmada İr- Hakan bunu bir kumanda halinde valandılar. 
yaptı. Fakat çekilen serbest vuruş ne- mı 7 - -4 mağlup vaziyette bulunuyor- fan, yükşek atlamada Pulatın alacak- kabilesine bildirdi. Fakat bir ay kadar sonra bir kara 
ticesiz kaldı. Bundan sonra bir iki şütü du. Geıiye altı müsabaka kalmıştı ki lan gu"zel neticelere muhtelif mesafe - Göç var!.. Göç var! .. Göç. haber gelip çattı. Giden ordu bir dö -
de Sovyet kalecisi muvaffakıyetle çe • beraberliği temin edebilmek için bun- koşucularımızdan da beklediğimiz gü- Sesleri çadırdan çadıra, obadan o - küntü halinde döndü: 
Virdi. . . ~ !ardan beşini kazanmamız laZlmdı. Es- zel dereceleri de ilave edersek üç gün baya, ovadan ovaya yayıldı. Sıskalık - - Kral İran hükümdarı Keyhüsreve 
Takımımız ınışler ya~~aga başl~- krimcilerimiz çok yüksek bir enerji ile devam edecek .Yedinci Balkan oyunla- tan karınları sırtlarına yapışan insan- esir oldu. 

nuştı. Bu hücumlardan bır~~e çok gu- çalışarak beş galibiyeti kazandılar. rından Son Posta okuyucularına iyi lar gene ayni haldeki atlara bindiler, Dediler. 
2el çekilen bir kornerden ı.stifade ede- Son müsabakaya kadarSovyetler 59,biz haberler yollayacağımıza emin olabili- arabalarını sürdüler ve sürülerini ön- Tomris onların üstlerine yürü cll'ı: 
rnedik: Bununla beraber şurası muhak- 54 vuruş yapmıştık. Enver son müsa - riz. Yarın yola çıkacak Milli atlet ta- lerine katarak Cenuba doğru ağır ve - Onu bırakıp gelmeye utanm.ıcl ı -
kak ki geçen oyuna nazaran çok daha bakaya çıktığı zaman beş vuruş yap - kımımıza muvaffakıyet temennileri... sessiz bir sel halinde yollandılar. nız mı ? .. 
üstün ve güzel bir oyun çrkarıyoruz. ması ve hiç olmaması lazm1dı. Vazifesi * * * Başlar eğildi ve ona dfü~manın zırhlı 

. B~ a~tı~ gol ni çok iyi idrak eden Enver 5 VUl'Ulj yap Balkan oli m pi yatla- Terek ve Koban nehir len arasındaki askerlerinden, fillerinden, harp :ıraba-
Gene şıddetli hır hucumu Sovyetl.cr tı ve hiç almadı, bu suretle eskıim mü- topraklarda biraz ot ve yiyecek buldu- !arından, sayısız derecede knlab::thk 

kornerle kestiler. Bu korn~rde? d~. ıs- sabakalarında beraberliği temin ettik. ırna kimler gidiyor? lar. Fakat bu onları doyurmuyordu. ve korkunç silahlarından bahsedildi. 
tifade edemedik. Sovyetlenn bır hucu- M k d k" .. b k Üstelik Hakan da hastalanmış ve bir Tomris simdi yalnız bı·r Kr:lli<· • dcwrı·ı 
muna mukabil 36 ıncı dak:'-ada Fı"kret OS 0V8 a 1 güreş m 0S8 8 a- · ' -. e g ' 

U\. Yedinci Balkan oyunlarına iştirak e- akşam güneşle beraber gözlerini yum- ayni zamanda yavrusunu dü~man eli-
soldan çok güzel bir süriiş yapıyor. To larmm tafsilaU decek atletlerimiz evvelce tesbit edil- muştu. ne düşüren bir ana idi. 
pu marke olan Danyele geçirmeden isa Moskova, 21 (Hususi) _ Dün tel _ mişti. Dünkü müsabakaiatdan sonra, İskitler şaşırdılar. Önünde başlanru eğmiş ohm ÜzJün 
betli bir vuruşla ortalıyor. Bu çok ye - b ld .1 .. b k 1 ı rs· bu listede bazı değişiklikler yapılmış- Tomris, kabile reislerini çagw ırdı. Göz- ve '.'ılgın askerlere, ş;ims,ekli vllclınmlı grafla i irı en musa a a arın ~a ı -
r.iJlde pası, Sail enfes Dir kafa vuruşu !atını veriyorum. Güreş mµsabakalan tır. Atinay gjdecek atletlerimiz şun - !erinin yaşını belli etmemeye çalışa- gözlerle baktı: 
Ue Sovyet ağlarına takıyor. Ti.i.rk ta - çok heyecanlı ve zevkli olmusluı'. !ardır; rak şunları söyledi: _ Kralınızı düşman eJine bırakarak 
kınıının bu gu"zel golünü 100,000 kişi 56 d Fr - 100 - Vedat, Mehmet AH. - Ölenle ölünmez. Hangimi?. olüın- dönmeğe utanmadınız mı? İcin i7.den bi-Birinci müsabaka kil~ a LUseyın- ~ 
candan alkışlıyor. Antilay arasında yapıldı. Ilk on daki- 200 - Melih. Vedat den kurtulacağız? Yaşamak için yıl - risinin boş atı da bu haberi bana t,rctıre-
~ovyet t~ı 2 - Türk ta_kı:r:ıı 1. 'ka Hüseyinin mütemadi atakları ve bel 400 - Melih, Münci mamak gerektir. İşte oğlum burada. .. bilirdi. Başınızı kaldırın ve sark;ın elleri 
?k de~enm bundan som.aki_ k1~mı ,kapmaları ile devam etti. Hüscyinin mü 800 - Galip, Recep Gençtir, fakat çok geçmeden babası - (Liitfen sayfayı çeviı·iniı: ) 

mutekabıl akınlarla ve kalecJlerın kar- temadi ve şiddetli saldırıslarına Anti _ 1500 - Rıza. Maksut, Galip. 

1 

_ 
şılıklı güzel kurtanşlarile bitiyor. 

1 
d madı · 5 000 - Rıza Maksut 

· · · 7 35 ey ayana · 10000 R M fil Ikincı devreye saat 1 : .. t~ başlan- · İkinci on dakikayı Hüse) in ayakta - ıza 1 a sut 
dL Takımınuz~a b~ deg~~iklikler ya- güreşti ve mütemadiyen hasnıını hır _ Yüksek - Haydar, Pulat 
~ılmış, Danyalin xerıne ~ilcre~ solaçı - palayarak yordu ve l 4 üncü dakikada Sırık - Fethi, Haydar 
ga, sol haf mevkı~e de Ibrahun alın • kuvvetli bir bel kapması yaparak has- Uzun -fiHüseyin Şükrü, Semih Lut-
rnıştı. .. mını tuşla yendi. 
İlk~~! gene Sovyet1er yaptıla:" Mu Ankaralı Ahmet yüksek hasmının 3 adım .- Pulat 

tekabil hucumumuz kornerle neticelen k . da muvaffakıyetli bir ııüres _ Gül}e 77 Irfan, Veysi 
d. F k t · tif d ed d"k G Fik· arşısın ı:ı • Dı"sk Ve · Etem ı. a a 1:ı a e e~e. 1 

.' . ene.. - ten soma puan hesabile yenildi. - ysı, 
ret vasıtasile y~pı~~ ~~cı bır hucum 66 kiloda Saim Dimofla gür0.şti. Sa- ••• !:.t;"~t..:: ... ~.~!!!: ....................................... . 
da her zamankı gıbı ıstifade edeme - · r dı"ci bir surette artan süratli bir güreşti. İlk on dakikada Ahmet hakim 
le~en bir ko~e.rl~ neticeiendb . ':un~a ~asmını arkadan bastırdı ve ye gi.it·eşttği halde berabere ilan etlllcr. 

.. ı.~ız ço ıyı oynuyor. aıma re dü~ürdü. Bu sıtada · Dimof Saminin Fakat · ikinci devrede Ahmet çok · sert 
~ guzel ~ışler yapıyoı:ız: F~ka_t bu sır~- sağ kolunu tutarak üstüne~ atladı ve güreşerek hasmını müteaddit defalar 
da gerbı~en ~Ia~~nb.anı iır Sovl yelt hu- pek ani olan· bu oyun neticesinde Sa- havaya· kaldırdı, dolaştırdı ve ezdi. Bu 
cumu ıze uçuncu ır go e ma o uvor. · - 1 ~ ld vaziyet kars.·ısında herkes c:iddetle Ah-
So takım 3 Türk t k 1 v ım mag up o u. "" 

vyet .. 1 
-. a ırm : . 72 kiloda, Nuri Şigarefle güreşti. medi alkışlıyordu. Son devre)'; Ahmet 

Gen~ hu~ bızde. Gene Fikretın Genç ve istikbali parlak olan Şigaref, çok faik bitirdiğinden ittifakla galip i-
fevkalade. bır ortala!1şı kor~er ve avut. çok mukavim güreşiyordu. İlle on daki- lan edildi. . 
Bunu takıben yaptıgunız hucumda Sov ka beraberlikle bitti. İkinci on dakika- 8 7 kiloda Büyük Mustafa Şuciyani 
yet ~v~e~ ?2gi üze~~ ~üşüyor v_e da Nuriye son zamanlarda arız olan He güreşti. Mustafa meşhur kolkapma
ç?~tıgı~ız şut:_. gene bızmıkılerden ~ı- şiddetli kulak ağrısı gene başlamı~tı. sı ile hasmını l dakika 40 -,an iyede tuş
rının el~ne degıyor ve bu suretle mus- Maamafih buna rağmen Nuri canla la yendi. 
tesna ~17, go~. ~rs.ah daha ka_çı~or .. O - başla çalıştı. İkinci devredeki çok fai~ A-:ğır sHüetle Necmi kuvveti! ha~nıı
~ but~n sur atı~l~ dev~m 4?dıyo~. 35 güreşi sayesinde Şigarefe puvan hesa- .na tuşla yenildi. Bu suretle Türk gi:'ırc.ş 
1~cı, d~k~da Je~unıze bır .. favul oldu. lbile galip geldi. takimı Sovyet takımına 4 - 3 ealio ~cl-
Ji'ıkı etın guzel bır vuruşu ıle top kale 79 kiloda: Mrsinli Ahmet P1imof ·ile miş oldU; 

RADYO ŞİRKETİNDEN 
AÇIKTA KALAN 
T AHSİLDARL:ARIN 
VAZİYETLERi 

Dün matbaamıza sabık telsiz telefon 

Türk Anonim şirketi hhslldarlarından 12 

kişi namına beş genç muracaa.t etti. Bun
lardan Feı·ııroy Baruthane t'addesi ıü3 mı-

ınarada Sıtkı Tulumcu arlrndasları namına 

bize şunları anlattı : 

«Biz, senelerdenb<.·ı ·ı rarlyo şirketinin 

tahsilat üzerinden yüı<.ie on ucret ala -
rak çalışan tah.,;ildn::ı.ırıy :z. Şirketin htl
kfım.ete devı i habed•1i alınca şirketin sn.-
hibi salahiyet erkanına ınuteaddit defalar 

miiraca.at edel·ek Jd.tıyc:ıt.miı.iu ne olaca

ğını sorduk. Aldığını>z ce~·ap dalına., gay
retle çalısınamız liı.zım geldiğini, şfrke

Un devrind~n soma da ıstihd:ımiuu7.m 

mümkün olduğu ldi. Halbuki 8 P) lulde 
şirket Nafia Vekalctmt- devredılıııcc Lı -
zim de işimize nihayet verildi. Şirltct~ nıü

raraat ettik. YapıJacak hlç bir ~Y kalına
dığı cevabll1ı aldık. '· 

Halbuki şfrket esk1 memurlaı ın::ı tl ·jr-
~ - . 

der aylık ikramiye vcrmi~ti. Biz ,iı ·ı etli 
olduğumuz için bu ikramiyeye mu st :ı l ı:ık 

değilsek, bize niçin hic olm.ız,;a t ,l-20 
I 

gün evvel başunızm <:are.smı> b:ü:ı .ı :ı mız 

söylenmedi? 
Niçin radyo şirk.ctı gıbi 1nıkun:el1 ıı1 ze 

devredilen diğer hu:ıusi ~ırkc k rclen mi -

sal getirilerek i.<:ti l:t!:ıın edl!ef'ı>' :mız ü -

midi verildi? 
Muhterem gnzet.eıı!zm vasıt a: ile h n~aı

metimizin nazarı tiıkkntuu celbe<J t>l', 12 
nam uslu ve aüe sai ıb . ' at.nn•l<\şııi hu a
:ıklı valifeıine bır · tan." bulunın~~rnı dı -
leriz. , 

< • 



8 Sayfa 

---1 Yazan: Orhan Selim 1----------:. 
KAN ·KONUŞMAZ! 

•-----,-Son Postanm Edebi Tefrikası: 91 
Ömer bu kararını, belki de biraz a- kazanmalıymışım ..• İkimiz iki erkek 

cele ve coşkunlukla verdikten sonra arkadaş gibi de yaşamasını bilmeliy • 
Kamran Beye bir lakap taktı ve üsta- mişiz ... Daha nefer de neler .. 
dm ismi arkadaşların arasında: Kamran gene dayanamadı : 

1789 Kamran Bey oldu. Sonra ya· - Sadede gelelim, dedi, sadede .. 
vaş yavaş bin sekiz yüzle bey de Kadın anlamadı: 
k.alktı. Ondan bahsederken sadece 89 - Ne dediniz? Ha ... Ne diyordum? 
Kamran der oldular. Biz bu minval üzere arasıra onun e -

89 Kamranın içerletliği şey metre! vinde buluşarak yaşayıp gidiyorduk 
hayatı yaşadıktan sonra evlenip ayrı- ki annem, babam haber aldı işi .. Bizim 
lan karı kocaların nafaka davalarıydı. komşulardan bir T rbbiyeli vardır. Dok-

Ömer hiç unutmuyordu. Bir gün torun da talebesiymiş.. Doktor imti • 
akşama doğru, yazıhanenin tıklım tık- handa döndürmüş onu.. Bir gün heni 
hm dolu olduğu bir saatte, içeri çok doktorun yanında, Beyoğlunda gör -
şık bir hanım girmişti. Otuz yaşların- müş, gelmiş hemen yetiştirmiş .. An , 
da kadar. Kürklü bir manto giymiş ve nem ağlar, babam üstüme yürür. Ko -
yüzü çok boyalı. nu komşu «Neriman» metres olmuş di-

Ömer tecrübelerine güvenerek bili- ye dedikodu ederler .. Hani o hale gel
yordu ki kürklü manto giyen hanım - dim ki sokakta adım atamaz oldum .. 
lar nafaka davaları için avukat tutma- Nihayet bir akşam doktora dayandım. 
ğa geldikleri vakit çok sabırsızdırlar, Ben «Alagarson» olamam1 dedim .. Ya 
sıra beklemek istemezler. Hele yazı • beni nikah et al, ya bir daha görüşmi
hane böyle dolu olduğu .zamanlarda, yelim .. Eh doktor ihtiyarca .. Ben ço -
hele yazıhanedeki kalabalığın içinde' cuk sayılacak kadar genç .. İhtiyar kurt 
eski çarşaflı ihtiyar kadınlar ve bıyık- eline düşen kuzuyu kaçırmak ister mi? 
larını kemiren gözleri dalgın, üstleri Kamran büyük bir ciddiyetle bu 
eski püskü erkekler ekseriyeti teşkil e- sualin cevabını verdi: 
dince.. - İstemez .. 

Ömer hanıma yer gösterdi; Mantolu hanım şöyle bir süzüldü, 
- Buyurun dedi, haber vereyim.. gülümsedi. Kamran bir sigara daha u-

Sizi bekliyor muydu? zattı. 
Hanım gösterilen yere oturmadı, Kurdun eline düşen kuzu devam et· 

çıkıştı : ti : 
_., - Hayır, dedi, beni beklemiyo~du - Lafı uzatmıyalım, nikaha kan-
tabii.. Benim geleceğimi nerden bıl • dırdım.. Geldi babamdan istedi beni .. . ) 
sın ... 

Ömer içeri odaya girerek yetmiş do
kuza meseleyi anlattı. 

Ömerin arkadaşı genç muharrirle 
bir edebiyat münakaşasına girişmiş o
lan 89. 

- Söyle gelsin, dedi. Ötekiler biraz 
daha beklesinler, biraz daha kızsınlar .. 
Belki adam olurlar .. 

Kürk mantolu hanım Kamran Be • 
yin uzattığı bir sigarayı içerken me -
seleyi anlattı~ 

- Ben ( ... ) mağazasında satış me
m ure~iydim. Hani ihtiyaçtan değil, 
hayata alışayım diye.. Zevcimle orda 
tanıştık. Kendisi doktordur. Ayıp de· 
ğil ya, o da genç, ben de genç, seviş· 
tik. 

Seksen dokuz, sadede çabuk gel .. 
mek için: 

- Anlaşılıyor, dedi, sonra evlen • 
I 

diniz .. 
Kadın biraz sıkılarak·· 
- Hayır, diye devam etti. Doktor 

tuhaf bir adamdır. Hala öğrenemedim 
•ya, mason mudur, nedir~ <eNikah filan 
yapıp ne olacak, diyordu. Bir roman 
varmış, saç tuvaleti gibi bir ismi var. 
«Alagarson)) okudunuz mu? .. 

Kamran güldü: 
- · Okudum, dedi. Ala garson de· 

ğil, La Garson. 
- Evet.. Doktor onu okur okur ba

na z;nlatırdt. Deli kam biri.. Ben de 
onun gibi olmalıymışım.. Evlenmek 
saçmaymış .. Kendi hayatımı kendim 

Annemin elini öptü. Bomontide bir a
partıman tuttuk. Annem belediye ni
kahından başka imam nikahı da isti -
yordu. Eski kadın. Ne yaparsınız .. 
o.ktoru buna da razı ettim. Evl~ndik. 

- Allah afüyet versin .. 
- Allah afiyet vermedi ama., 
- Ya?. Neden?. 
- Neden olacak?. Apartımana ge • 

çer geçmez artık mağazayı bıraktım .. 
Evli barklı, nikahlı bir kadının hayata 
alışmak için de olsa mağazalarda çalış
ması doğru mu? Ne diye evlenır kadın 
kısmı?.. Erkek evin ekmeğini getire • 
cek, kadın evde oturup hizmetçiye, 
ahçıya kumanda edecek, değil mi}. 

Kamran bu sefer sualin cevabını 
vermedi. Sadece: 

-. - Devam buyurunuz hanımefen -
di, dedi. 

(Arkası var) 

Bütün kremlerin içln<le oirind 
olan ve daima birinci .lalan 

Krem PeTtev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihzanndan başka 

bir şey değildir. Krern Pertevin 

terkibine (gayrisaf) hiçbir 

madde .ıiremez. 

nizi kıhçlannıza atın! Kralınuzı kurtar-ı Keyhüsrev kollarından tulularak or-
mağa gidiyoruz. taya getirildi. 

En yalan duran askerin elindeki kı- Seyrek sakallı bir İskit onun ensesi
lıncı aldı ve en yakınındaki ata doğru ne bir yumruk vurdu: 
yürüyerek bir sıçrayışta bindi. - Diz çök! 

Fakat bu sırada en son ciönen asker Geniş ağızlı bir kılınç şimşek gibi ha-
son bir haber getirdi : vaya kalktı ve yıldırım gibi indi. 

- Keyhüsrev Kralımızın başını kes- Kesik bir baş yeşil çimenler üzerine 
tirdi. yuvarlandı. 

11: * • Başsız bir gövde kanların üstüne yı-
Oğlunun öcünü almak lçin silaha sa- kıldı. 

nlan ana, bütün gün yalın kılmç düş- Tomris bunları, hınçla seyrediyordu. 
man saflan arasında döğüştü. Kısa boy- Yüreğindeki ağrı henüz dinmemişti: 
lu atlarına binen, kısa boylu, esmer, - Bir tekne getirin ! 
tıknaz ve çıkık yanaklı İskit yiğitleri Dedi. 
muhteşem İran ordusunu arkadan vur- Tahtadan ve yarım fıçı şeklinde ya -
muş Ye çevirmişti. pılınış olan bir tekne getirdiier. 
Güneş yeşil başlı bağlar ardında ka- Kraliçe gene emretti : 

na bulanmış gibi batarken muhte§em - Onu düşman esirlerinin kanlarile 
İran ordusunun elli bine yakm ölü ve doldurun!.. Keyhüsrevin başını içine 
yaralısı ovayı doldurmuştu. Diğerleri daldırın!.. 
ise krallarını esir bırakarak kaçıyor - Bunları da yaptılar. 
lardı. Cesur ve büyük Türk Kraliçesi, şim-

Tomris emretti ! di düşman Kralının kesik başına dön-
- Onun da başını kesiniz. Oğlumun dü. Tükürür gibi şunları söyledi: 

ve Kralımızın başını nasıl keslirdiyse - Sağlığında kan içmeye doymadın. 
·:le kesiniz!.. ,Şimdi dilediğin kadar iç!.. Tul"an CAN 

SON POSTA Eylül 22· 

Almanyada Habeşistan Milletler 
büyük manevralar Cemiyetinde kalacak mı? 

dün başladı 
Berlin, 21 (Hususi) - Büyük harp

tenberi yapılmış olan manevraların en 
büyüğü ve en mühimmi, bugün, garbi 
Almanyada başlamıştır. 

Hitler, Blomberg, Göring ve birçok 
hükfunet ve ordu erkfuı.ının hazır bu -
lundukları manevralara, henüz bir se
neden beri askeri hizmette bulunan 60 
bin kişiden başka ayrıca eski efrat ta 
iştirak etmektedir. 

Manevralar 25 Eylülde sona erecek
tir. 

Berlin, 21 (Hususi) - Çini ve porse
len eşya imal eden bazı Sovyet fabri
kalarına, cephane ve askeri levazımın 
imali için lazım gelen tertibatın alın
masına dair yeni bir emir verilmiştir. 

Bundan başka, Sovyet Harbiye ko -
miserliği neşrettiği bir kararname mu
cibince gedikli zabitlerin ve tayyareci
lerin şimdiki sayısını iki misline çı -
karmaktadır. 

Mareşal Voroşilof Kiyefteki büyük 
manevralardan sonra, «Sovyet ordusu 
harbe hazırdır> demiştir. 
Rusyanın her tarafında hiımmalı bir 

askeri faaliyet hüküm sürmektedir. 

Mimar Prost 
dün geldi 

Belediyede bir toplanb 
yapıldı, projeler gözden 

geçirildi 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) 
murahhaslar sabah celsesinde oldu~u 
gibi, ikinci toplantıda da ha7.ır bulun -
muşlardır. İtalyan heyetinin yerleri i
se tamamen boş kalmıştır. Asamble top 
lantılarda iştirak edeceek olan İtalyan 
heyeti, Cenevreye hareket için, Habeşle 
rin asambleden çıkarılmaların:.\ da~r ve 
rilecek kararı beklemektedir. 

Cenev.ı:ede bunlar olup biterken Eon 
drada bulunan N egüs, ansızın, oğlu ve 
Ras Kassa beraberinde olduğu halde, 
tayyare ile Cenevreye ·gelmiştir. İmpa
ratorun bu seyahati heyecant bir kat 
daha arttırmıştır. 

Negüsün Cenevreye vardığı sırada 
asamble topl.anmış ve salahiyetler ko
mitesi de muvakkat raporunu vermiş 
bulunuyordu. Bu raporda Habeş mu -
rahhasları meselesinin tehir edildiği be 
yan olunmaktadır. Demek oluyor ki, 
Habeş murahhasları iş'arı ahire değin 
asambleye iştirak edebileceklerdir. 

Salahiyetnamelerin tetkik komitesi- Habeş İmparatoru Haile Selasiye 
nin intihabı mutat hilafına olarak Ha- de bulunabilecek bir devlet telakki edi .. 
beşlerin teklifi üzerine reyi hafi ile ya- lip edilrniyeceği de tesbit edilmiş ola "' 
pılınış ve azalıklara şunlar seçilmiş - caktır. Holanda murahhası bu teklifi 
tir : . Skandinavya memlcketlerile bilituaf 

Eden (Ingiltere) Delbos (Fransa) yapmıştır. Bu devletler meselesinin si· 
Litvinof (Sovyetler Birliği) Asski (Çek yaset karışmaksızın münhasıran huku .. 
oslovakya) Limburg (Holanda) Politis ki bakımdan hallini istemektedir. 
(Yunanistan) Tevfik Rüştü Aras (Tür Bazı küçük devletlerin temayülüne 
kiye), Tudela (Peru) ve Jordan (Yeni rağmen, Fransa ve İngiltere Habeşis· 
Zelanda). tanın Milletler Cemiyetinden hariç bı.-

Salfilıiyetnameler tetkike memur ko rakıp İtalyanın teşriki mesaisini temi
mitede Holanda murahhası, Habeş mu- ne taraftardırlar. 
rahhaslarının reyi alınmasını teklif et- Herhalde, yarın sabaha talik edilen 
miştir. Bu münasebetle Habeşistamn asamble toplantısında vaziyet tevazuh 
bundan sonra da Milletler Cemiyetin - edecek, kat'i bir karar alınacaktır. 

İspanyada asiler Madrid 
yaklaşıyorlar 

kapılarına Şehircilik müte. 
hass~sı Prost dün f 

şehrimj ze gelmiş· l 
tir. Belediye İ -
. nar 1Jürosunda şe Berlin, 21 (Hususi) - İspanyol asi- len haberlere göre Maqeunda - Toledo 
hirciUk mütehas leri bugün çok mühim bir muvaffakı - yolu binlerce milis ölülerile doludur. 
sısı Prost, Fen iş· yet kazanmışlardır. Madritten gönderilen bütün takviye 
ıeri müdürü Hüs General Frankonun kuvvetleri, Mad- kuvvetleri birkaç saatlik bir rnüsade " 
nü, imar müdürü ridin 45 mil uzağında bulunan Mak:u- meden sonra erimektedir. 
Ziya, Yollar ve eda tepesini işgal etmişlerdir. Askeri Paris, 21 (A.A.) - Eko dô Pari ga • 
köprüler müdürü bakımdan çok mühim olan bu mevki zetesine göre MarlrSist ~efler emniyet 
Tali.bin de işti _ sayesinde, asiler artık çok kolaylıkla altında bulunmak için mütemadiyen 
rak ettiği bir top- Madridi alabileceklerdir. İspanyadan yabancı memleketlere ha~ 
fantı yapılmıştır. Mimar Prbst . 1:iikı1met ~vvetleri ve işçi mi~is teş- reket ediyorlar. Paristeki İspanya bil .. 
Dünkü toplantıda Prostun şehrimizden kılatı Ma~d sok~klarında b~rikatl~r yük elçiliği hususi vazifeyi hamn ol· 
giderken ikmalini istediği işlerin ikmal yap~ ~~ .~ırçok bın~arı t~ım etmış duklarını söyliyen İspanyol mebuslari .. 
edilip edilmediği tetkik edilmiştir.Hazır lerdır .. ~utun ?,u tertıbat, hüktlınet k:uv le doludur. 
lanan projeler arasında şehir dahilin- vetlerının mu~d~le~.e sonuna ~adar Asilere göre, Sovyetler hükunıete 200 
deki mezarlıkların ne suretle ve nere- devam edeceklerını gosterınektedır. tayyare vermişleı· 
lere kaldırılacağına, Gazi köprüsünün Diğ:r t~raftan General Molanın kuv Londra 21 - Deyli Telegraf gazetesi .. 
her iki başında açılması kararlaştırılan v~tlerı Bılbaonun pek yak_:nında mev- ne Cebelüttarık.'tan bildiriliyor: 
meydanlar ile yeni açılacak şehir yolla- kı a.~mış bulunuy~rl~~· ~sı tayyareler General de Llano tarafından diin 
nna ait projeler gözden geçirilmiştir. bugun tekrar şehrın uzerıne uçuşlar ya yapılan bir tebliğe göre, İspanyaya 41 
Prost yapılan hazırlıkların mükemme- ~arak be!annameler .atmış, hal!o ~tes- Sovyet tayyaresi gelmiştir. Bunun 37 
liyetinden memnuniyet göstermiştir. lim olınaga davet etmiş ve 25 Eylulde si Valansiyaya, üçü Barselona ve 7 si 
Şehrin havadan alınan fotoğrafları da bombardımanın başlayacağını bildir ~ Kartajende vapurdan çıkarılmıştır. 
Prosta verilmiş ve yeni yapılacak işler mişlcrdir. Alınan gazeteleri bu tayyarelerin a .. 
hakkında bazı esaslar tesbit edilprek Paris, 21 (A.A) - İspanyadan ge - dedini 200 e çıkarmaktadırlar. / 
toplantıya son verilmiştir. 

Büyük bir yağlı 
güreş müsabakası 

yapılacak 

Macaristanla Almanya arasında gizli görüşmeler 
(Baştarah 1 inci sayfada) 1 Alman Nazın, bugün, Başvekil M~ 

tayyare il~ Atinaya ;ar~ış ol.an Göbels taksası ziyaret etmiş ve kendisile biı 
ve zevcesı, hararetlı hır şekılde karşı- saat kadar görüşmüştür. 
lanmışlardır. Hükumet bu akşam misafir nanrr 

Göbels gazetecilere beyanatta bulu- şerefine bir ziyafet vermiştir. · 
uarak, Avrupada Komünist aleyhtarı Yunanistanda bir hafta kalacak o"' 
bir blok teşekkül etmiş olduğunu söy- lan Göbels Peşteye uğradıktan sonra 
lemiştir. Berl'ine dönecektir. Anadoludan pehlivanlar 

getirtiliyor, birinciye bin 
lira verilecek Bir Al~~n firması Taşdele~f Stalin hasta mı ? 

Eminönü Halkevi memlekette mev- satmak ıçm Evkafa müracaat ettı B ı· d ' ·ı .d. 
Evkaf idaresi piyasaya küçük şic::e - er ın en verı en teyı e 

cut bütün pehlivanlar arasında bir -ı 
Türkiye baş pehlivanlığı müsabakası ler içerisinde ve ağızlan Evkafın me - muhtaç bir haber 
tertip etmiştir. Müsabaka 10 teşriniev- mur~ mahsusları tarafından müh~r. - Berlin, 21 (Radyo) - Moskovadan 
velde Taksim stadında yapılacaktır. le~ış Taşdelen suyu ç~arma~ ~ç~_n ,alınan haberler, Stalinin hastalığı şa .. 

tet~ıklere dev~ etm~ktedır. Bu. ışı u- yiasını teyit etmektedirler. 
Halkevi bütün Anadolu vilayetle- zerıne almak uze~e bır Alman fırması Sanatoryuma kaldırılmış olan Stali .. 

rinde bulunan tanınmış pehlivanları Evkafa bazı .. te~e~de bu~u.nı:ı~ştur. nin sıhhi vaziyeti iyi olmadığmdan ya--
getirtmek üzere adam göndermiştir. E.vkaf bu mu_teahhidin teklıflcrını tet- .nına hiç kimse bırakılmamaktadır. 

Pehlivanlar buraya geldikleri andan kık etm:kt~dir. .. . . . Son Posta_ Yalnız Bertin radyosu .. 
itibaren Halkevi tarafından Sirkecide Evvela bır depo vucude getırilccektır nun verdiği bu haber teyide mühtaç .. 
bir otelde misafir edilecekler ve iaşele- Şimdi ~eponun suyun membaında mı, tır. 
ri de gene Halkevi tarafından temine- yoksa Usküdarda münasip bir yerde mi At' d 'l .. h 1 k k 
dilecektir. yapılması lazımgeleceği tetkik edilmek- ma a Si a aşıma yasa 

Müsabaka yağlı ve alaturka olarak tedir. Şişeler Paşabahçede açılan Atina, 21 (Hususi) - Atina P<Y 
1 kt fabrikaya sipariş edilecektir. Kullanıl- lis direktörlüğü bütün merkezlere gön" 

yapı aca ır. . 1 . t . l tı· ·ı k t k 
M .. ah k · · d b' · ·ı·~· mış şışe erın emız e ırı ere e rar derdiği bir tamimle ahali yedinde bu" 

us a a netıcesın e ırıncı ıgı a- 1, ll lm · · A dan b' "l t te 
·· · b hl" 1000 l" ~u anı ası ıçın vrupa ır a e lunan tüfek, tabanca, revolver, el born"' 

lan 
9
T urkıy: ~.ş pe ıvanı~a ı- getirtilecektir. Bu sayede artık hilesiz 

ra, - ve 3 uncu gelen pehlıvanlara da Taşdelen içmek mümkün olacaktır. bası gibi her türlü silahların eylfı]Üll 
')00 l k_ı~ k"f ·1 k 30 una kadar hükumete teslim edilme" - zer ira na w mü a at verı ece - ..... .,,, ...... d • •• ....__ ........................... .. 

tir. tarafından başlanılmıştır. Şimdiye ka-
Müsabakaya iştirak edecek pehli- dar İstanbuldan 10 kadar pehlivan kay-

vanların kayıtlarına Eminönü Halkevi dedilmiştir~ - ' 

sini emretmiştir. _ 
Hususi bekçilere müsaade almala.r• 

şartile revolver taşımaya izin verilmek .. 
tedir. ' · ' 
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1 İstanbul Belediyesi ilinlan 1 I · B & D y o 1 r Hiktige ! Hasan Çavuşun oğlu J 
._ ___________ S_ah_a_sı_M-.-8-i~-m-e-tr_osu_n_un--lık- Bu Akşamki Program L ____ ...ı,L..--------------------

murabbaı değer kıymeti teminab isTAHBUL Yazan: Suat Dcrvit 
Öğle neşriyatı: 12.SO: Pllikla Türk musiki- - 1 - cüssesile tezat teşkil eden öyle halsiz 

Fatih yangın yerinde 178 ci adada 
yüzsüz arsa 
Fatih yangın yerinde 77 ci adada 
950 santim yüzlü arsa 

17,90 

24,22 

150 K. 2,02 

5 Lira 9,10 

Yukarda semti bir metronun kıymeti yazılı olan arsalar alakadarlan 
arasında aablmak üzere ayn ayn pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri 
levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar hizalarında gösterilen 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1/10/ 936 Perşenbe günii 
aaat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (1322) 

* * 50 top 18 kiloluk 57X82 boyunda birinci hamur kiğıt 
25 top 26 kilofok 57X82 boyunda birinci hamur kağıt 
20 top 32 kiloluk 68X l 00 ., ,, ,, ,, 

Sıhhat iflerine basbrılacak matbu evrak ıçın lizım olan 95 top 
klğıt açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartnamesi lavazım müdürlüğfinde 
görülür bu kiğıtlann hepsine 775 lira 60 kuruı fiat tahmin olunmUJ• 
tur. İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 59 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 29 I 9 I 936 Salı günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (1239) 

* * Evvelce gazetelerle ilin e~ilen münhal memuriyetler için 24/9/936 
Pertembe günü saat 13,30 da Lise Mezunu Talipler arasında müsa
baka imtihanı yapılacağı ilan olunur. " B. ,, 111519,, 

. * * Hepaine J50 lira kıymet tahmin olunan Mercan yokUfUllda 
Tacirhane sokağında 31 numaralı kagir dükkan ankan pazarlığa 
konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür İstekli olanlar 
11 lira 2~ kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
1/I0/936 Perşenbe günü saat 13 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(8.) (1319) 

Nafia V ekiletinden: 
28 Eylül 1936 Pazartesi günü saat 15 de eksiltmesi yapılacağı 

ilAn edilen 13 kalem atelya tezgahı şartnamesinde tadilat yapılmasına 
lüzum görüldüğünden eksiltmeden kaldırılmıştır. (982) ( 147 4) 

K A ş E 

si, 12,50: Havadis, 13,05: Plakla ham mü - Kapıya vurdular. Bu saatte onun ka- bir yürüyüşü var ki: 
zik, 13,25: Muhteııt pli.k neşriyatı. pısına kim vuruyor?. - Nereye gidiyorsun, ne yapıyor • 
Akşam neşriyatı: 18,30: Çay saati: Dam İhtiyar yerinden kalktı. Uzun kolla- sun? 

musikisi, 19,30: Monoıot Pifkln t.eywe tara - rını öne doğru uzatarak kısacık wyile - Üşüdüm de kapı açık mı diye bak-
fından, 20: Rlfat ve arkadaşları tarafından kapıya yaklaştı. tım. 

Türk musikisi, 20,30: Vedia Rızanın iştira- Ocakta yanan odunların ışığı onun - Avuçların ateş gibi Osman. 
kile Türk musltlsl, 21: PlAkla IOlolar. 21;30: tuhaf gölgesini duvarlarda ve tavanda G€nç adamın ellerini okşuyor ve bir-
Stüdyo orkestrası: 1 - Suppe'.io Madehen kıvrandırıyor, büyültüyor, küçültü - den eli onun sağ elinin eksik olan §8• 

und keln Mann, Ouvert. 2 - Jon. Strausa, yor. hadet parmağı üzerinde duruyor. 
Dynamlden, waızer. s - Saruate, Spanlac- _ Kim o?.. - Parmağına ne oldu?. 
her Tanz, 4 - Lebar, Dale LuaUge Wit\.we, Kapının dışında boğuk, kısık ve ha- - Bir makine kazası .. 
5 - Borodin, Chor der Landleute CPrtna fif bir ses fısıldıyor. - Nerede oldu anlat şunu .. Nasıl bir 
İgor>. 6 - Taschaıt0wskl Trepak, RUIL _ Hasan çavuşu görmek istiyorum. kaza bu .. 
Tanz, 7 - Svendsen, Romame pour VlOloıD Aç kapıyı. - Şehirde ça~ırken oldu baba .. Bı· 
et Orcbestrc. 8 - Dvorra.k, Danse Slav _ Hasan çavuş benim .. Sen kimsin, rak şimdi. Sonra anlatırım. J 
(Gmom, 9 - Schuman, Traumerei, 22,30-23: benden ne istiyorsun? * 
Ajans havadisi _ Baba ... Baba ... Ben oğlunum se- Şimdi ihtiyarın, damarlan şiş, de • 

BÜKREŞ nin .. aç, aç kapıyı .. Çabuk aç kapıyı. rileri pörsümüş, avuçları nasırlı. kara 
6,30: Sabah neşriyatı, 13,30-ıs: Orkestra * iırnakb elleri tel~la onun kollarında. 

ve haberler, 19: PIAk, 20: Konferans, 20,20: Gecenin üstüne açılan kapı .. Kapı- omuzlarında, yüzünde ve göğsünde do-
Grlnzlnger Şramemı kuarteti (Viyana mu- nın önünde odaya kanbur sırtını çe - !aşıyor: . . 
sildSI.), 20,40: K~n~erans, 20,55: Lecca hem- virmiş bir ihtiyar. Karşısında ocak a- - Bu ıslak sıcaklık nedir .. Bu sıcd 
şlreler şarkı soyluyor, 21,15: Konferans, teşinin iptidai ve kızıl ışığı altında ela- şey... Osman ~:· ~an bu.. . . 
21,30 Senfonik radyo orkestrası. 23,20: Pin, ha heybetli görünen vücudile açık başlı, I . Genç adam kirlı mıntanının ıçınd~ld 
23,45: Fransızca haberler. . lak ayaklı dağınık sakallı ve gözleri pıs paçavralarla sanlı yarasını ellerile 

çıp 1 •• - -

BUDAP.EŞTE kıvılcım gibi pırıldıyan bir adam ... Son- ortmeg.e u~yor. 
18,30: Koro, 19,15: Konfcrana, 19,45: Ç1 - ra dışarıda sonsuz ve karanlık bir ge- - Bır şeyım yok. 

gan musikisi, 20,40: Skeç, 22,40: Haberler, ce ... Köyde bir çıt yok ... Herkes çok- - Sıca~ kanın avucumu ?yaktı Os -
23: Pllı.k, 24: Cazbant. tan uyumuş. manım. Soyle sana ne oldu .. Sana na .. 

BELGRAD _ Baba.. sıl loydılar aslanım. 
20,50: Keman solo, 21,10: Halk şarkıları, _ Oğul.. . Y~.ranın ~erdi~ nö_bet b~ dağlar gt. 

21,4(): Plt\k, 22,10: Radyo orkestrası, 23: Ha- İki vücut birbirine sımsıR:ı dolandı. bı vucudu oyle tıtretıyor kL 
herler, 23,20: Kons~r nakli . İhtiyar ağlıyor. Gencin gözlerinde hep . . * w • 

l\tOSKO\'A avni ateşli bakış var. Dağ nık sakalı; Testıden mendile boşaltbgı su ıle o .. 
19,15: Rus halk havaları, 20: Edebt ve mu- y~rtık mintanının tamamilc örtemedi _ nun yarasını yıkıyor, ihtiyar adam so• 

siklll neşriyat, 21: •Şen harb. ısımıı radyo ği göğsün un kıllarile karı'jrr.ı~. ruyor. 
opereti, 22: Yabancı dillerle konuşmalar. _ Aman öı t örtelim çab:.ıl:: kapıyL - Anlat sana ne oldu? 

\1YANA _ Yavnım. ' Gözleri görmemeğe başladığından • 
18,30:: Pl)nno konseri, 19: Konuşmalar, - Babam. beri atıl ve sakin bir kadın ha) atı g~ 

20: Hnberler, 21,10: Konferans, 20,30: Ropor- Birbirlerinden avrılıyoriar. Genç a- çirıniş olan bu ihtiyarda bir kadın has-
taj, 21: Rndyo orkestrnsı, 22.35: Haftanın ha- dam telaşla kapıyı- örtüyor. sasiyeti var ve sesinde bir babadan da· 
bcr i~aıı, 23: Hnberler, 23,10: Viyolonsel İhtiyar soruyor: ha fazla bir anne sesinin sıcaklığı ve 
konseri, 24,05: Dans musikisi. O S mı·s1• 11, şefkati var. - Osman... sınan... en 

doğru söyle sen misin? - Söyle, söyle bana. 
_ E\'et baha. - Dağın tepesinde idik ... Biz iki kişi 

t . 1 B .. 1 kalmıştık. Ötekiler çok kalabalıktılar •• 
- nanamıyoıurn ogu .. u oy e u - u·· t•• .. t ld l Ark d b. 1--· . · k. K 11 ., •. L s umuze a ı ı ar. a aşımı ır M:'" 

mulmaz bır sevınc ı... o aıım Zcuı - ık t dıl B ··· ·· d 
~ . . nara s ış ır ar. en gogsunı en ya • 

metle boynuna dolanabılıyor.. Ne ka- 1 t Fak t k ·· d . . . . ra anmışım. a açı goz avran • 
dar da serpılmıssın maşallah .. Sen gıt- d B" ·b· d'k b. b dan 
. . . d h. rmak kad.:ır bir ço- ım. ır uçurum gı ı ı ır ayı~ 

tı"'ın .?.aman a a pa aşağıya atladım. Onlar yoldan inln-
cuktun. · k d d ·· k t• B 

B 
.... d.. b b cıye a ar a çayı yuzere - geç ım. e-

- uyu um a a. . b 1 d 1 
NEOKALMİNA 
Grip • Nevralji - Bat ve h .. t 1 . t· y nı u ama ı ar. 

_ Bıyıkların enuz er c>mtş L a - s· h.. d 1 k·mı d. H - Artritizm • Romatizma - . . - ıze ucum e en er ı er ı. an-
naklann kız yanagı gıbı yumuşaktı. gi eşkiya çetesi. Dit a§rllan 

o 
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--- .... ....-
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- Şimdi tam delikanlı oldum baba.. - Onlar jandannalardı. 
- Ya sesin, sesin değişmiş. - Jandarmalar mı?. Jandarmaların 
- Tütün kullanıyorum. sizin peşinizde .işi ne? .. Sizin ne suçu• 
- Doğru söyle yalvarırım aldatma 

1
,, • 

0 
.. 1 nuz vardi ... Hey söylesene? .. 

"'em... sınan sen mısın.· - Sus öyle bağırma ... Yavaş konug. 
- Görmüyor musun yüzümü, oğlu- haftalardanberi peşimizde idiler. Eş • 

nu tanımıvor musun ... Gel .. Gel. Yak-
• - kiya bizdik .. 

laş ocağın ışığına ... Bak bana .. Bak yü-
züme. - Eşkiya mı?. 

İhtiyarı omuzlarından tutarak ocağın İhtiyarın yüzü sararıyor. 
önüne çekiyor. Yerdeki postun üze - - Yala~ söylü~orsun .... Bi.~mcm ld 
rine diz çöküyorlar: bana .~e .. duşmanlıgın var ki boy~: ~a • 

- Bak, bak gözlerime .. hala tanıma- 1an soyluyorsun. Sen Osman de~ılsın?c 
dın mı beni?.. - Ben Osmanım baba .. 

İhtiyarın kirpiksiz, ıslak gözleri kı - - Nasıl oıu: da ~e~ kız gibi mai'" 
mıldamıyan fersiz gözleri ne dehşetli: çup ve tatlı yureklı oglamm eşkıJ a o • 

- Bak ... Bak yüzüme. lur.. . . . . 
_ Görmüyorum .. Ah görmüyorum. - Baba bırak şımdı bu sozlf:'rı ~ 

üç senedir hiç görmüyorum. yaramı çok kanıyor, çok sızlıyor ya • * raı_n. 
Ihtiyar titrek cllerile yarayı temi7Ji-

Ocağın karşısında yerdeki eski ko -
yun postunun üstüne bağdaş kurmuş 
oturuyorlar: 

yor, sarmağa uğı·aşıyor ve artık bir tek 
söz söylemiyor! 

- Beni, dinle baba, gençlik, deli • 
kanlılık bu .. Dünyayi bilmemek .. Bun
lar insana çok şeyler yaptın)or .. Ah o 
kan ... O kahpe kan, bütün kabahat on-
da, bütün günah onun baba. Onun tanı

- · · · ·d· ? N. . yıncaya kadar, işimle, gücüm ıe, meş-
-: ~erede) ın · ·· ıçın senelerd~. - guldüm. Fakat onu tanıyınca i~ işten 

- Sen misin?.. Sen misin doğru 
söyle sen misin? .. Eğer Osman değil
sen, bana yalan söylüyorsan .. Bu pek 
fena olur .. 

ber~ .?ır .. me~t~p yollamadın. Hepımız geçti. Güzel şarkı okur, öyle güzel o
senı olmuş bılıyor~~ Aman Allah aş- yun oynardı ki beni içkiye, beni eğ -
kına !:8na yalan soyleme sen Osman lenceye, beni tenbelliğe o alıştırdı. Yü-
mısın · . 

1 
zünü boyar, gözlerine sürmeler çeker-

- Baba man artık bana... di. Saçlarına renkli kordelfilar takar -* dı. Beni sevdiğini söylediği lıalde baş-
- Bir ses oldu duydun mu?.. ka heriflerle düşüp kalk.tyordu .. Ona 
Genç adam irkiliyor. Ve evhamlı bir efkar ediyordum. Efkarla makine ba

bakışla etrafına bakınarak ... Nefes bi- şında çalışırken parmağımı kaptlrdım. 
le almadan geceyi dinlerken cevap ve- ~akat ~aldım. Beni fabrikadan çıkar • 
riyor. dılar. Iş bulamaz oldum. Sokaklarda 

- Duymadım. süründüm. Ona istediği parayı getire -
- Uzaktan atlılar geliycw-- mediğim için kahpe günden güne ben-
Genç adam ihtiyarın ellerini sıkı sı- den yüz çevirdi. Bir gün onu bir h~ 

lo tutuyor: le yakaladım. Kendimden geçmişlll!c 
- Uzaktan, çok uzaktan atlılar geli- Kanım bütün vücudumu yaktı gözle • 

yor. O kadar hızlı geliyorlar ki sanki rimi kararttı, beynimde fıkırdıyar:ıJi 
birini kovalar gibi... kaynadı. Kafa tasımı sanki delip te dı-

Genç adamın parmakları titriyor: şarıya taşmak istiyordu .. Sonra bilmi .. 
- Kapıyı sıkı kapadık mı acaba?. yorum, sonra ne olmuş ... İkisinin ölüsü 
Emin olmak için yerinden fırlayıp yerde birbirinin üstüne devrilmişti. 

kapıya bakıyar. Ocağa dönerken iri ( Sonu yann) 



10 Sayfa 

Gavur 
M•hm~din 
Y•ni 
Maceraları 

CIBALi ZiNDANLARI 
Son Posta'mn zabıta romanı: 77 

- Miras işi için, ha... Demek ki, 
zengin olacak?.. Amma, halinden de 
l:>elli. Üstünde, bir kibarlık var. Bi • 
zim gibi, canını dişlerinin arasına a • 
lıp ta yaşıyanlara benzemiyor... La -
kin, sen.. Her halde buralısın. Vakıa, 
rumcayı iyi söylüyorsun amma.. Ru
ma benzemiyorsun ... Hem, haHne ba· 
kılırsa, her halde iyi geçiniyorsun. 

- Eh .. Şöyle, böyle ... 
- Ne iş yaparsın? .. 
İbo, hafif bir tereddüt geçirdi. Ve 

sonra cevap verdi. 
- Koltukçu. 
- Haa .. O, fena iş değildir. insan, 

oturduğu yerde beşe alır, yirmi beşe 
satar. Tıkır, tıkır para kazanır ... Şük
ret ki, benim gibi balıkçı değilsin. 

- E, balıkçılık fena mı?.. 
Gavur Mehmet, bir kahkaha bastı. 
- Zehir gibi poyraz eserken.. Li • 

mon kabuğu kadar bir teknenin . için • 
de .. El tutmaz .. Ayak tutmaz .. Üstün
den, yağar. Altın çalkalar. Medet, Al
lah ... 

İbo, birdenbire Gavur Mehmedin 
sözünü kesti: 

- Adın ne, senin) .• 
Dedi.. . Gavur Mehmet, hiç tered-

dütsüz cevap verdi: 
- Kara Yani. 
lbo, söziine devam etti: 
_ Kara yani!.. Şimdi şu bahkçılık 

meselesini bir tarafa bırakalım da, işi
mize bakalım. 

- Hangi işimize? .. 
- Canımı .. Şimdi ne yapacağız? .. 
- Ne mi yapacağız? .. Biraz daha 

dinlenip yorgunluğumuzu çıkardıktan 
soma dağılacağız. Gidip, işlerimize, 

güçlerimize bakacağız. 
- Fakat, bizim arkadaş buradan 

kolay kolay dışarı çıkmaz. 

- Niçin? 
- Korkar. 
- Zaptiyelerden mi? .. 
- Öyle ya ... 

- Canım, korkacak ne var?.. He • 
rifler, izimizi kaybettiler. Aln'ımızda 
da damga yok ya .. Koca İstanbulda bi
zi arayıp bulacak değiller yaL 

- Amma, biz o semtte oturuyoruz. 
Oraya gitrniye mecburuz. 

- Haaa .. Bak, işte, o fena ... Eğer 
heriflerin ellerine geçer de, . karakola 
bir düserseniz, yok muL Alimallah, 
deriniz

0

İ yüzerler... Bahusus, herifler 
bizi, aradıkları katillere de benzettiler .. 

- İşte, biz de bunu düşünüyoruz. 
- E, ne yapacaksınız? .. 
- Ben diyorum ki; gece karanlığı 

çöküp te ortadan el ayak çekilinciye 
kadar burada kalsak. 

- Olur a.. Allah rahatlık versın. 
Güle güle oturun. 

- E, sen nereye? .. 
- işime... Ben sizin gibi; koltuk-

çu; mirasyedi değilim ki ... Eğer bu -
gün çalışmazsam, çoluk çocuk aç ka
lır. 

- Canım!.. Sen, kabadayı bir a • 
dama benziyor~un. Tek şimdilik bi -

zimle kal. Biz senin yevmiyeni veririz. 
Gavur Mehmet, kulağını kaşıdı. Oü. 

şünüyor gibi bir tavır aldı. }3aşmı iki 
tarafa salladı: 

- Kalamam, dostum. 
Diye mırıldandı. 
İbo ile F ernandez arasında uzun ve 

hararetli bir muhavere başladı... Bu 
muhavere arasında bir kaç defa (Şi • 
ma) ismi geçti. F ernandez, tamamile 
heyecan içinde idi. 

Yirmi Clakikadan fazla devam eden 
bu muhavere, nihayet bitmişti. İbo, 
tekrar Gavur Mehmede dönerek: 

- Dostum 1 .. Söyle bakalım, sen, 
günde ne kazanırsın~ .. 

- Belli olmaz ki.. İşi bilir... Her 
gün on, on beş kuruşu; su içinde ka
zanırım. Hatta bazı günler, at nah gi
bi mecidiyeye, para bile demem. 

- Pekala .. Al, bizden de günde o
tuz kuruş ... Bir iki gün bizden ayrıl -
ma. 

- Paraları peşin isterim, amma. 
- Hay, hay .. istersen, bir haftalığı-

nı peşin verelim. 
- İyi amma, ya sizin işiniz çabuk 

biterse .. Üst tarafı ne olacak?.. 
- Helal olsun. 
- iyi, vallahi ... Keşti benim çürük 

knyığı satsa mda, sizin yanınıza ya • 
kayığı satsam da, sizin yanınıza ya • 
siniz ... Söyleyiniz bakalım, benim işim 
ne olacak? .. 

- Şimdilik hiç .. sadece, can yoldaşı 
olacaksın. 

- Şimdi demene bakılırsa, galiba 
bu işin sonrası da olacak. 

- Belki. 
- Mesela, ne gibi? .. 
- Ne bileyim, ben?.. Belkı, başka 

bir iş zuhur eder. 
- Bak arkadaş .. ben, meteliğe kur

şun atan adamım ... Eğer işim, sadece 
can yoldaşlığından ibaret kalacak o -
!ursa, günde otuz kuruş, kafi.. Fakat 
başka işler de zuhur ederse, o zaman 
işine göre para alırım. 

- Canım, o kolay ... 
- Hele şu bir haftalığı peşin verin 

bakalım. 

İbo, .bir hafi.alık yevmiyeyi hesap 
etmiş; F ernandezden alarak Gavur 
Mehmede teslim etmişti. 

Gavur Mehmet; bu hesap görülür
ken, bir şeye dikkat etmiş .. Ve hafifçe 
gülümsemişti. Çünkü, Fernandezin ü
zerindeki para, hemen hemen Gavur 
Mehmede verilen paradan ibaretti. 

* Aradan, saatler geçti. 
Üçünde de, açlık ve susuzluk baş 

göstermişti... Gavur Mehmet, gidip 
yiyecek ve içecek almıya rıza göster • 
mişti. Akşam karanlığı çöktükten son· 
ra, yavaş yavaş o bodrumdan çıkmış .. 
Biraz sonra da, koltuğunun altında ko
ca bir paketle avdet etmişti. 

Evvela bir mum yakılmıştı. Sonra 
da, paketler açılmıştı. Ekmek, zeytin, 
peynir ve pastırmanın yanında, iki şi

şe de halis düz rakı vardı. 
(Arkası var) 

Devlet Demlryolları Adana işletmesinden: 
lıletmemiz mıntakasmda &fağıda mevki, miktar, muhammen bedel ve 

teslim müddeti ile muvakkat teminatı yazılı üç mahalde Balıt.st ihzar ve 
teslimi kapalı zarf usulile ve ayrı ayrı olmak üzere eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 25 Eylul 93G Cuma günü saat 10 da Adanada İşletme Müdür
lüğünde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projesi parasız olarak Ankara, Haydarpa· 
f8 ve Adanada İtletme Müdürlükleri yol batmüfettifliklerinden Konyada 
Şube şefliğinden alınabilir. . . 

İsteklilerin 2490 No. lu A. eksiltme ve ihale kanu."lu mucıbınce ve 
aartııamede yazılı vesaik ve idaremiz veznelerine yatırılmış muvakkat te· 
~nat makbuzu veya örneği şartnamelerde ifitik formülde Banka teminat 
mektubu ve fiat tekliflerini havi zarflarını Üzerlerinde hangi mahaldeki 
balast için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Adanada l~letme Müdürlüğüne vermiş olmalan ve 
mektup sahiplerinin de eksiltme saatinde hazır bulunmaları. «976» 
Mevkii K. M. Beher M.3 Müddet Mıktar Muvakkat 

Muhammen bedel Teminat 
Sarayköy 350-359 8. s; K. 4 Ay 5000 318.75 
Han'nn 307~311 B. 95 ,, 5 

" 
6000 431.25 

Ce, : .. m 412 120 ,, 6 " 
8000 720.00 
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İttihatçılar Devrinde 

MUHA.LEFET 0r 
Nasıl doğdu. Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'? 

Son Postanın ılyaai tefrikası ı - 62 - Yazan: Zi1a Şakir ·• 

Kör Ali, zaptedemediği kalbinin heyecanı arasında: Kainatı tiril tiril titrettiın. Ben, 
imaretlerin çorbasile, fodlasile bu rahlenin başına geçen hocalardan değilim, dedi 

Bu hoca kimdi? .. Buna; onu yakın- güdecek bir çoban lazımdır. Sürüsüz 
dan tanıyanlar ve hararetli vaazlarına çoban olmaz. Çoban olmıyan sürüyü, 
meitun olanlar, şu cevabı veriyorlardı: kurt kapar. ( 3 ) gelelim, kanunu e· 

çılmasına cevaz verenler, kafirdı't, 
Buna cevaz verenler de, Manastırli 
hoca ile ders vekili, ve bir de ~eyhislim 
Cemaleddin Efendidir. Bunların üç4' 
de, kafirdir ..• Bunlar, şeriati ortadaıı; 
kaldırmak istiyen kafirlerle birleş " 
mişlerdir. Görüyorsunuz ya, korkmu~ 
yorum. Barbar bağırıyorum... Amma 
siz diyeceksiniz ki: hoca!.. Niçin kork
muyorşun?.. Topun mu var. tüfeğin 
mi var. Arkandan koca ordun mu var~ 
Hayır.. hiç bir şeyim yok.. sadece, fU 
kamam var. [Kör Ali burada derhal 
büy:ük bir kama çıkarmıf .• he.tkm, hay-ı 

retle açılan nazarları karşısında, ba.fİ.t 
nın üstünde bir kaç defa sallam!f .. sone 
ra, tekrar sözlerine devama başlamıp 
tı.] 

- Bu hocaya; adile, sanilc (Meh- sasi dediklerine .. Bu da, gavur İcadı
met Hoca) derler. Fakat; (Mehmet) dır ... Eğer bu kanunu e3asi tatbik e • 
ismının, (Hazreti Peygamber) in İs· dilmiye başlarsa, halimiz yamandır. 
mine müşabehetinden dolayı kendisi Meb'usan meclisi açılacak .. oraya, ga· 
bu ismi kullanmıya (haya) eder. Hem vurlardan da azalar alınacak.. şeriat 
bu hayasını izhar etmek; hem de (nef- ortadan kalkacak.. camilerin kapıları 
sini tahkir) ederek, Cenabı Hak nez - kapanacak .. nikah, talak kalmıyacak .. 
dinde (makbuliyet ) derecesine eriş • kadınların başlarından çarşafları çıka
mek bu (mübarek zat) kendisini rılacak .. edep, haya, ırz, namus, iman; 
(Kör Ali) diye yadeder ... Her sene ra· hapı yutacak .. Ondan sonra da var, 
mazanı şerifte bu köşeye çekilir .. şu kıyas eyle; halimiz ne olacak~.. Ey 
kırık rahlenin üzerinde, vazü nasiha- ümmeti Muhammet 1.. Olmaz.. bu iş 
te girişir. Sözleri, müessirdir. Bir kere olmaz. Bu meclis, açılmaz.. bunun a

coştu mu, hatıra, gönle bakmaz. Al • (J) K h ü· kar daki hal-
lah b k h. b' k k k urnaz er , şısm 

tan aş a, ıç ır uvvetten .. 0~ - ka, taın anlıyacakları bir lisanla hitap 
maz ... Hatta, dört sene evvel, muhım ediyordu. 
bir vaaz verm~ti. Bu vaazı haber a~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

( Arkasi var l 

(Sultan Hamit), fena halde telaş e -
derek hocayı saraya davet eylemişti. 

Herkes, hocanın artık tantuna gitti • 
ğini zannetmişti. F akar ertesi gün ho· 
ca, basında sakız gibi bir sarık, sırtm· 
da m~m gibi parıl parıl parlıyan laci
vert çuhadan bir lata ile gelmiş; gene 
bu köhne rahlesinin başına geçmiş • 
ti. ( 1) Bu, Cenabı Hakkın mazhariye
ti değil de, nedir?.. Eğer Allahın sev
gili bir kulu olmasaydı .. . 

İşte; (Kör Ali) nin kırık rahlesi et
rafına toplanan yüzlerce kişinin , bu 
adam hakkındaki zihniyet ve kanaat • 
leri, bu merkezde idi ... Cemaatin bü -
yük bir kısmı, ( talebei ulum) den ilen 
softa namzetlerinden , diğer kısmı ise, 
saflık ve cehaletleri yüzlerinden oku
nan basit zümreden mürekkepti. Ve 
bunların hepsi de, derin bir hayret ve 
meftuniyetle Kör Aliyi dinlemekte • 
!erdi. 

Bugun, şimdiye kadar görülmemiş 
bir belağat kuvveti ve bir takım kes -
kin jest kudreti gösteren Kör Ali, kal
binden volkan gibi kaynıyan lıeyeca -
nını zaptedemiyerek vaazına şu suret
le devam eylemekte idi. (2) 

- Ey ahali!.. Beni böyle ufacık, te
fecik görüpte, Karamusal sepeti zan
netmeyin ... Ben; yerine göre, ejderha 
kesilmesini de bilirim... On iki yaşı • 
ma kadar, bir adama uşaklık ettim. 
Sonra onun yaptığı namussuzluğu, 
nefsime yediremedim. Ne işledimse, iş
ledim. Ondan sonra da Rumeliye geç -
tim. Eşkıyalığa süluk eyledim. Şu el -
lerimle, tam doksan kişiyi kıtır kıtır 
kestim. Kainatı, tiril tiril titrettim. 
Yani, sözüm şu ki, böyle gördüğünüz 
gibi, imaretlerin çorbasile, fodlasile bu 
rahlenin başına geçen bir hoca deği • 
lim ... Hem alimim. Hem de, feleğin 
çenberinden geçmiş. bir siyasiyim. 

Meşrutiyetin .. kanunu esasinin ne 
demek olduğunu, herkesten iyi bili • 
rim ... Ey cemaati müslimin L. Meş • 
rutiyet, ne demektir; bilir misiniz? ... 

İstanbul 
ğundan: 

Dördüncü icra Memurlu-

· S d .. b. · • derece Münirenin tasarrufunda olup Emmyet an ıgına ırıncı 

ipotek olan ve (1660) lira kıymet takdir olunan Orteköyünde P°'.:' 
takal sokağında eski 45 mükerrer yeni 63 numaralı hududu: Sağ 
tarafı V asil Pangolos varislerinden metrük mukaddema hane elye~ 
arsa sol tarafı İbrahim hanesi arkası keresteci Dimitri arsası cephem 
tarik ile mahdut olup evsafı aşağıda yazılan ahşap evin sablmasınıt 
karar verilmiştir. Zemin katında: Malta döşeli ve mermer .. m~~u 
taşlık bir merdiven allı bir heli ve muhtelif renkte taı doşelı sabıt 
dolap ve kömürlüğü olan mutbah, çifte merdivenle çıkı~an asma •• ka: 
tında bir aralık, bir yük, merdiven alb ve dolapl~ ~ır oda, bınncı 
katında dolabı olan bir sofa ve birinde şahniş olan ıkı oda çab kah 
olan ikinci katında: Yük ve dolaplı bir sofa bir hela cephesindekinde 
balkon arkadakinde tarası olan üç odayı havidir. 

Mesahası umumi 134 m2 olup bundan 58 m2 bina zemini kalanı 
etrafı muhafaza duvarlı ve içinde mermer bilezikli kuyu ve meyv" 
ağaçlarını havi bahçedir. Binanın sağ ciheti galvaniz kaplıdır. Mez· 
kur evin tamamı açık artbrmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arthrmaya iştirak e~ecek mü~t~rile~n kıymeti 
muhammenin ~o 7 5 nisbetinde pey akçesı veya millı hır bankanın 
teminat mektub~nu hamil olmaları icap eder. Müter~m 
vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aı~ı:: 
Arttırma şarbıamesi 30/9/936 tarihine müsadif Çarşamba gunu 
dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci artbrmast 
16/111936 tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde . saat 
ı 4 den 16 ya kadar icra edilecek birinci artbrmada bedel. kıym~ti mu· 
hammenenin % 7 5 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksı takdırde son 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 1 / 12 I 936 tarihine müsadif Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci artbrma netices~de en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve iflas kanunu
nun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit .olmı!~ 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın . ve ir~ifak hak~ı . sahıple~ 
bu haklarını ve hususile faiz ve masanfe daır olan ıddıalannı ~an 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile ~i~likt~ dall': 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcılle1?1e u?ıt 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ~ahrl.~r. Muterakım 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Bel~~ıye rus~mu v__e Vakıf 
icaresi ile 20 senelik vakıf icaresi tavızı bedelı . muzayed~ 
den tenzil olunur. Daha fazla malumat almak ı:ıteyenlen 
934/2460 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahalleu hacız ve tak 
diri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan oluDur (15ü9) 

Hayır. değil mi? ... Vah, gafil insanlar... -İstanbul Defterdarlıg" ından: 
Öyle ise, beni dinleyin ... Meşrutiyet de-
mek .. Sen de sen, ben de ben; demek
tir. . Başıboş gezmek, demektir .. yani; 
çobansız bir hayvan sürüsü, demektir ... 
lnsanlar, bir sürüye benzer. Onları 

( 1) Bu, doğru idi. Meşrutiyetin i.lô
ıundan dört sene kadar evvel, (Kör 
Ali) meyhaneler aleyhinde bir vaaz 
vermis. Bu vaazı haber alo Ah<lUlha
rnit ı{ör Aliyi saraya celhederck bir 

' miktar ihsan vermiş, ve her sene ra 
mazaııda verilmek üzere senede 12 lira 
sadaka verilmesini irade etmişti. O za
ınandanberi bu para, her sene munta
zaman Kör Aliye verilirdi. 

(2) (Kör Ali) nin ifadl'si, o devrin 
psikolojisi itibarile çok dikkate şayan
dır. Bu ifade, bir hayal mahsulü de · 
ğildir. Elimizde bulunan istintak evra
kından aynen kopye edilmiştir. Tered
düt edenlere, bu vesikalar aynen g(•s • 

terilebilir. Z. Ş. 

ÇAKMAKÇILAR: 

ÇAKMAKÇILAR: 

Muhammen 
senelik 
bedeli 

Lira 

Valide hanı birinci kapı alt kat 4, 4/1 
sayılı bodrumlu oda ...... 

Valide hanı birinci kapı alt kat 3 nu
maralı dükkan ...... 

36 

ÇAKMAKÇILAR: Valide hanı birinci kapı 
sayılı yazıhane ...... 

alt kat 3/1 

ÇAKMAKÇILAR: Valide hanı birinci kapı alt kat 312 
sayılı yazıhane ...... 

38 

Yukarıda yazılı mallar 29/9/936 Sah günü saat 14 de. hizala~.md~ 
yazılı senelik kira bedelleri üzerinden ve kira bedellerı 4 musavı 
taksitte ve her taksit peşinen tediye edilmek üzere bir sene için ay.rı~ 
ayıı kir y ..ı. veı iteceklerdir. lstekliler~n % de yeJibuçuk ~ey ~~çelen.nı 
vaktı muayyeninden evvel yatırarak İstanbul Defterdarlıgı Mıllı Emlak 
Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. (M.) ( J :l 41) 



22 Eylul 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

Görülen lüzum Üzerine Devlet Demir
yolları hesabına A vrupaya gerek hoh
şule ve gerekse teknikuma tahsile 
gönderilecek talebe için evvelce ilan 
edilen kayıt müddeti 28/9/936tarihine 

kadar temdit edilmiştir. 
Devlet Demiryollar1 hesabına Cer Mühendiai yetitmek üzere Avru
paya Hohşule tahsiline gö~derilecek bq talebeye ait müsabaka tart
lan: 

1 - Türk olmak. 
2 - Y Cifi on sekizden küçük ve yirmi bqden büyük olmamak. 

3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve memle
ketin herhangi hir tarafında çalıtmağa ınüsait bulunduğuna dair Dev
let Demiryollarının «Ankara»,HHaydarpa~a», «Eskişehirn, «İzmin> 
ve uAdanan daki SıhM heyetinden veya Devlet Demiryollarına 
kabul olunacak memurlarda bulunması lazımgelen sıhhi tartları 
gösterir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun olarak «lam tetki· 
latlı bir hastaneden» alınmış sıhhat raporu ile anlafılnıak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya girinek 
isteyenler meldeplerinden bir güna ilişikleri olmadığina dair veıika 
göstermek. 

S - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani olmadığına 
dair alakadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz olmak lazımdır. 

6 - Talipler 28/9/936 tarihine kadar istida ile lstanbul Mühendia Mek-
tebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. • 

7 - lstidaya bağlanması lıizımgelen vesika: 
A - Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite ve Lİle fa
hadetnamesi. 
C - Hüsnühal Yaral<ası 11en son mektebin vereceği hiisnühal vara

kası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve aynı zamanda mahalli 
polis dairesinden birer hüsnühal varakası alınacaktır. 
D - 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E - Atı tahadetnamesi. 
F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H - Babasının adı nedir? Nerede olduğu, Sağ ise ~imdiki ölmüt 
ise ölmeden evvelki mesleki ve memuriyeti nedir? Ve nerede çahş
nuttır.? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden 
önce daha nerelerde ne gibi işlerde v~ ne vakitler bulundu? Bunlan 
gösterir bir tercümeihal varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riypiye, tahlili makine, 
Resim hallı, Fizik, Kimya ve Türkçed~ olacaktır. Bu derslerin fU -
mulu Mühendis Mektebi üçüncü sınıfına kndar olan pru~ı oıulcara 

göredir. 
9 - Müsabaka imtihanı 1 /10/936Perşembe günü saat 9 - 12 Tersi

mi Hendese. 

. 
l/10/936 Cuma günü . . 

saat 14 - 17 Fizik Kimya 
(C 9 - 12 Resmi hattı 
« 13 - 17 Tahlili Riyaziye 

Tahlili makine. 
3/10/936 Cumartesi günü: 9 - 12 Türkçe, Almanca. 

10 - lmtihnnda ayni derecede not alnnlardan lisan bilenler tercih edilir. 
11 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler Avrupadaki tahsillerinin ne

ticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında Devlet Demiryollan 
idaresinin isteyeceği şekilde taahhütname vereceklerdir. 

l2 - Tahsil planı: Avrupada İdarenin gör.tereceği fabrikalarda bir &ene 
ııtaj ve bu müddet zarfında da lisan öğrenilmesi, İdarenin tayin edeceği 
Hohşuleniİl mah;ne şubesinden 8 Sömestirlik tahsili ikmal ve 6 ay 
zarfında imtihan vererek diploma almaktır. 

13 - Avrupadaki tahsil feraiti veya diğer hususat hakkında Devlet Demir
yolları Umum Müdürlüğünden ve ltletme müdürlüklerinden ve mü
hendis Mektebi Müdürlüğünden isteyenler tafsilatı lizıme alabilirler. 
Devlet Demiryolları tarafmdan cer kısmında çalıştuılmak üzere Avru
paya Teknikum tahsili için gönderilecek «20n talebeye aid müsabaka 
•eraiti: 

1 - Türk olmak. 
2- Yatı on sekizden küçük ve yirmi beşten büyük olmamak. 

3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve memle
ketin herhangi bir tarafında çalışmağa müsait bulunduğuna dair 
Devlet Demiryollarının <ıAnkara», ((Haydarpata», «Eski,ehir», «lz
mir» ve «Adanaı> daki sıhhi heyetinden veya Devlet Demiryollarma 

, kabul olunacak memurlarda bulunması lazımgelen sıhhi tartları gös· 
terir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun olarak «tam teıkilitlı 
bir hastaneden» alınmıt sıhhat raporu ile anlafılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya girmek is 
teyenler mekteplerinden bir guna ilişikleri olmadığına dair vesika 
göstereceklerdir. 

S - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gibnesine mini olmadığına 
dair ·alakadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz olmak. 

6 - Talipler 28/9/936 tarihine kadar istida ile lstanbul Mühendis Mek
tebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - lstidaya bağlanması lazımgelen vesaik: 
A - Nüfus kağıdı veya müsaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite. 
C - Hüsnühal varaklls.t ecen son mektebin vereceği hüsnühal va • 

ıakaıı ile o tarihten sonra çalıflığı yerlerden ve ayni zal!!Jlnda ma • 
halli polis dairesinden alınacaktll'.» 
D - 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoiraf. 
E - Atı tahadetnamesi. 
F - 3,4 ve S inci maddelerdeki vesaik. 
H - Babasının adı? Nerede doğduğu? Sağ ise timdiki, ölmüt İse 
ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? ve nerelerde çabfiDıt. 

SON POSTA 

YENi MODELLER Odeon No. 1 ve Odeon No. 5 

her plak maOazasında satılmaktadır. 

İstanbul 
ğundan: 

Beşinci 
• 

icra Memurlu-

İkbalin uhdesinde olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli o
lup ve paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 2423,50 lira kıymet 
takdir olunan Sultanahmette Binbirdirek mahallesinde Peykhane sokağında 
eski 30 Mü. yeni 29,31 kapı 140 kütük 129 ada 16 parsel No. lu cephesi 

Piyerloti sokağı solu 17,18 parsel arkası 19 sağı 15 ve medhal ile mahdut
tur. Zemin kat: Zemini mermer bir avlu üzerine bir oda, hela ve kapı ile ay· 
nlmış yüklü dolaplı bir sofa üzerine bir oda bir hela. Birinci kat: Yüklü 
dolaplı bir sofa üzerine üç oda bir hela. Çatı katı: Basık tavanlı geniş bir 
sofadan ibarettir. Bodrum katı: Zemini çimento bir tatlık üzerine bir heli. 
iki oda ve zemini çimento içinde kuyusu bulunan bir mutfaktan ibarettir. 
Bahçesinde bir kuyu ve üç incir ağacı vardır. Elektrik ve terkos tesisatı 

mevcuttur. Mesahası: 199 metre murabbaı 93 metresi bina mütebakisi 
bahçe ve aralıktır. Yukarda müştemilatı yazılı bahçeli kagir ev açık artır
maya vaz' edilmittir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müfterilerin kıymeti mu
hammenenin o/o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi tanzifat tenviriye ve 
vakıf borçları borçluya aittir. Artırma tarlnameai 15/10/936 tarihine müsa-

dif perşembe günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arltll'· 
ması 12/11 /936 tarihine müsadif per,embe günü dairemizde saat 14 den 
16 ya kadar icra edilecektir. Birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammene
nin o/o 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde ıon artbrma
nın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on ~ gün daha temdit edilerek 
27/11/936 tarihine müaadif Cuma günü &aat 14 den 16 ya kadar dairede 
yapılac~. ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacak
tır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hak-

ları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 

iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile bir
likte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile 

aabit olmıyanlar &atlf bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye rusumu ve vakıf ica-

resi bedeli müzayededen tenzil olunur. ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi de 
müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlerirı 935 - 842 numa
ralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu 
görüp anlayacakları ilin olunur. (1505) 

---·-----------------------
İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
Bakırköy Kazasınca müsadere edilen 365 Kental meşe odunu 

51101936 Pazartesi günü ihale edilmek üzere Yüz kilosu 80 kuruş 
muhammen bedel ile arttırmaya konulmuş olduğundan alıcıların o tarihte 
Kazayı mezkür Orman İdaresinde müteşekkil Komisyona müracaatJan. 

"1483,, 

tır? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden 
önce daha nerelerdey ne gibi itlerde, ne vakitler bulundu? Bunlan 
gösterir bir ebeveyn tercümei hal varakası. 

8 - Müsabaka imtiham liselerde tamamen okunan hesap, hendese, ce • 
bir, müsellesat, kimya, fizİj( ve türkçeden yapılacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı 5/10/936 Pazartesi aiinü: saat 9 - 12 Kim • 
ya, Fi.iik. 

6/10/936 Sah günü • • 

saat 13 - 17 Hesap, Cebir 
» 9 - 12"Türkçe, Almanca. 

» 13 - 17 Hendese, Müsel • 
lesat 

ı O - imtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih em lir. 
1 ı - İmtihanda muvaffak olanlar Avrupada Teknikum tahsili görmeden 

evvel Devlet Demiryollan Eakitehir atelyesinde 6 ay ıtaj görecekler
dir. 

12 - ESkitehir atelyesindelô ıtaj müddeti zarfında ıtajiyerlere iki buçuk 
lira yevmiye verilecektir. 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler, Avrupadaki tahsillerinin 
neticesinden aonraki mecburi hizmetleri hakkında Devlet Demiryo}. 
ları idaresinin isteyeceği tekilde taahhütname vereceklerdir. 

14 - Tah&il plinı : Alta ay Eskif('hir atelyesinde staj, bir buçuk sene Av 
rupada idarenin gÖ$lereceği fabrikalarda $taj ve lisan öğrenilmesi. 
iki buçuk sene de idarenin göstereceği teknikumlarda bq Sömestir
lik makine fUbesini ikmal ve diploma alınmasıdır. 

15 - Avrupadaki tahsil teraiti veya diğer huıusat hakkında Devlet Demir • 
yolları Umum Müdürlüğünden ve İtletme Müdürlüklerinden ve Mü
hendis Mektebi Müdürlüiünden isteyenler tafsilatı tazime alabilir-
ler. «9 t6n «1372» 

Sayfa 11 
== 1

( DOYÇE LEVAN1~ 
LİNYE HAMBURG 

1 lluınburg. Brem, Aııvers, bt bul 
ve Baıır.sıyalı ar s da aziınt. ve 

avdet muııta:ımıı postal~m 

llamburg, Brem, Stetin, Aııver · ve 
Hotrrdanı ·dan lirmınıııııza mu, .ısa-

lalı beklenen vapurlar 
.Kytııern vapuru 21 eylnle d j{nı. 
Lurıssa \'apuru 24 ey101e d ğnı. 
Chios vapuru 4 'l e~ri111e. , eJe 

doğru 

A thene vapuru 7 Teşrin it ,-,·de 
doğru 

Derindje vapuru 17 Teşrime\' ele 
el oğru 
Burgaz, Vama, Köstence, Kaı. s ve 
!brnıl için linıaııımızdan hın \et 

edecek nıpurlar 
Kythera vapuru 21-26 eylüle •I lğru 
Atheııe \'Hpuru 1-10 Teşrinıe, vele 
doğru 

Yakında Hamburg, Brem, A vers· 
ve Roterdttm limanları w.n 

hareket edecek vapurlar· 
Tinos vapuru 20-21 eylOle do'rru 
Lanss ı vnpuru 24-26 evltlJe '~u 
Fuldu vapuru 4-h Teşrlniev\ l~ 
Sınyrna vapuru 6-7 Teşrin.e\' ele 
doğnı 
Angora vapuru 9-10 Teşrinie\ vele 
doğru 

Fazla tafsilat için Galata'da Ova
kimyan hanında La ter Silbernumn 
ve şllrekAsı vapur ucentalığına mü
racaat. Telefon: 44G47-6 

ÇATLA YAN BiR DiVAR G Bi !.. 

füıdanasız ve boyasız b ı dıvar 

çabuk çnrtır. Yer yer çökün e uğ
rar. Gözlere sakil görUnnr. 1~ pııd· 
ralanmnmış bir yOzde, sonunda ıyi ba
dana edılmemiş bir divar mx zara· 
sııu almnğa mahkOmdur. Or da da 
badanasız bir divar gibi çatın: lıldar, 

çökOnlnler peyda olur. Eyi ımdra 
bir sır örtUsOdO. 

Pudrnlann en mükemmel olduğunu 
söz ile değil malını bOton dllnyaya 
beyendirmek suretile isbat eden 
VENÜS markasını her yerde arayınız. 

Umumi deposu: NUREDDİN EV· 
LlY A ZADE TlCARETHANES1 Bah· 
çekapı, İstanbul. 

#-·-------------· GLANDO RATiN 
Ademi iktidara, zafiyeti uınuml

yeye ve asabi buhranlara karşı, 
meşhur Prof. Brown Sequard ve 
Ştein ıhın keşfidir. 

Eczanelerde kutusu 200 kuruş. ._ _______ , 
\ KAYIPLAB 

Kırklareli nüfus memurluğundan aldığım 
hüviyet cüzdanımı kaybettim. Yenilcyece- } 

ğim. 

Balatta Dörtyol ağzında 70 numaralı bu· 1 
ber dükkanında Emin oğlu Recep. 027) 

İstanbul 13 uncü okuldan aldığım şaha· 

detnnmcml kaybettim. Yenisini alncn~ımdan 
eskisinin hükmu yoktur. 

1927 - 1928 mezunlarından Asiye (728) 

Şahsi mühürümü kaybettim. Yenisini yap

tırdım. Eskisinin hukmü yoktur. 
Kasımpaş:ıda Zincirlikuyu cadde i 182 

numarada Şayan (729) 

Ademi iktidar, 
Bel Gev şekliğine 
En tesirli bir ilaç SERV01N'dir, 
İhtiyarlara gençlik, yorgunlara 
dinçlik verir. Taşraya posta ile 
185 kuruşa gönderilir. Sirkeci 
Merkez Eczanesi Ali Rıza. 



12 ~ayfa SON POSTA 

•• 
Oksürük, Nezle, Boğaz ve Göğüs 

----

Eylul 22 

• 
1 

hastallklariilt sesi kısılanlara şifai teslrlerl 
çoktur. 30 kr. Hasan ecza deposu 

,• 

1 ~ Eski F E Y Z 1 AT 1 .. •-•mm_. _____ ~ 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatıaız 
Kızlar ve erkekler IÇln •yrı bölUklerd•ı An•, ilk, Orta ve Ll•e •ınlfları 

Kayıdlnr başlamıştır. Kayıd ve tafsilat için hergün mektebe ve yalnız tafsiUl.t almak için Yeni postane arkusında 
Basiret hanında Özyo1 idarehanesine müracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifııamesi gönderilir. 

l ,. 

1 -
2-
3 

4 

Arn•vutköy, Tramvay caddesi Çltteaarayl•r. Telefon: 36.210 

iSTİKLAL LİSESİ 
DiREK TÖRL 0.G ÜNDEN: 

ilk, Orta ve Lise kısımlan için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Kayıd için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe 
alınacağından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatları tavsiye olunur. 
ıstiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında, Telefon : 22534 

Nı,antaııada 

IŞIK Eski '' F eyziye ,, L SES 
Memleketimizin en eski hususi lisesidiı·. 

Ana, tık, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gUn mUröeıtat edilebilir. 
İsteyenlere mektep tarifnaınesi gönderilir. 1'e.lefon : 440:39 

. " ' . . < .. , ~ . . , . : ~ ~:·:-·= ·. ,. .... 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEliLİÖİNE KARŞI 

HORMOBi 
~ Tabletleri Her eczanede arayınız. 

PROTEJiN 
Merhemini kullanan Frengi ve Belsoğukluğuna tutulmaz. Her eczanede bulunur. 

s n Post 
iLAN FIA TLARI 

- Gazetenin esas yazıaile bir ıÜ· 

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiau ııunlardır: 

Sahife ı - fOO kuruş 

• 2 - 250 • 
• 3 - 200 • 
• 4 - 100 .. 

Diğer yerler : 60 • 
Son sahife : - 30 • 

, .................. .. 

Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva 
usarelerile hazırlanmışhr. Huzmi 
kolaylaştırır. lnkıbazı izale eder. 
Kanı temizliyerek vocudıı tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

INGlLlz KANZUK ECZANE.51· 
Beyoğlu • İstanbul 

,~..................... 

, 
~ 

. 
• -

Sevgili zevcim ve ikı ço· ..,. 
cuğumun babası Nihat, 
bir müddettenberi ben • 
den soğumağa ve geceleri dıprıda ge 
çirmeğe başladı. Evde kaldığı geceler 

1 bile. bana karşı bigane ve adeta dargın 
gibi duruyor.• Nihayet, bir akşam, di • 
ğer bir zevcesi olduğundan bahsedince 
kalbim büsbütün kırılacak sandım. Er • 
tesi sabah hemşirem bana ziyarete geldi 
ve ona bütün olanı, çektiğim ıztırapları 

anlattım, O, bana pek muhik bir nasihat· 
ta bulundu: «Annelik hayatı ve ev işle
ri, yüzünü çirkinleştirdi. Hiç bir erkek, 
evde yorgun ve buruşuk yüzlü bir kadın 
görmek sevmez. Sakın cesaretini kırma. 
yasın, çünkü ben, yüzündeki buruşukluk
ları seri ve emin bir surette izale ve ta· 
ze, yumuşak ve gençleşmiş bir cild te
min edecek bir usul bilirim, dedi ve 
her akşam yatmazdan evvel penbe ren
gindeki T okalon kremini kullanmamı 
tavsiye etti». Hemen tecrübe ettim. Der
hal cildimin üzerindeki müsmir. tesire 
şaştım. Bir kaç haf ta zarfında bütün bu· 
ruşukluklanm zail oldu. Ve bir genç kız 
yüzünün manzarasını aldım. Şimdi, zev
cim, beni evvelkinden daha fazla ıe • 
viyor ve artık evden çıkmıyor. Şimdi 

cildin unsuru penbe rengindeki Toka· 

---

... 1 

~ ::::ı c a 
:::ı • 
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]on kreminde Biocel tabir edilen cildi 

besliyen ve gençleştiren kıymettar bir 
cevher vardır. Her beşerede bulunan bu 
Biocel cevheri kaybolduğu vakit clld
de buruııukluklar zuhur eder. Fakat tek

rar verilince buruşukluklar zail olur. 

Genç hayvanlardan İstihsal edilen bu 
Biocel cevheri Viyana Üniversitem pro
fesörü Doktor K. Stejskal usulü daire
sinde penbe rengindeki T okalon bemi-

nin terkibinde mevcut • 
tur. Her nkşam yatmaz
dan evvel kullanıldıkta 
nz znman zarfında bü • 

tün buruşukluklardan 

kurtulur. Solmuş ih· 
tiyaı-lamış bir cil
di gençleştirir. Ve laa· 
kal l O, 20 yaş daha kü

çük gösterir. 

~----------------------------------~ o·o E o N 
Yeni çıkan plaklar 

Bayan Bedriye Süheyla 

N 270lOO Diyanbekir şarkısı - AY DOGAR .S~NSİ SİNSi 
O. Hnseynt şarkı - YAYLALAR iÇiNDE 

No. 

BAY AN HA YRiYE DERViŞ 

27ol 02 Halk şarkısı 
Halk şarkısı 

NEZiPLI 

- AFŞAR GÜZELi Niğde 
- SAFFET EFENDi Niğde 

DELi MEHMET 
Uşak Tnrkü - ANAM OLASIN ÖMER 

No. 270094 Hnseynt şarkı - MALATYA ÜZÜM BACI 
.............................................................. BAY AN BiRSEN Yakup Necip Orkestrasle 

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

4 - ince ve kalın yazılar tutacakla· 
n yere ıöre 1antimle ölçülür. 

Son Poata Metba••• 

Neşriyat Md. : Selim tt~p EMEÇ 

SAHiPLERi { A. Ekrem UŞıi.KlJOIL 1 
S. Ra&ıP EMEÇ 1 

0099 
Tango 

No. 27 Tango 
- SEVMEK GÜNAHSA Müzik Akçay 
- EMiNE Müzik Akçay 


