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Fransız meclisinde bu sabah mtlzakereler başladı 

M. Blum parti toplantısında 
Projesini tekrar anlattı 

Cenevredeki dünga diplomatları dün 
galnu pa.ra meselesini görüştüler 
Fransız Meclisinde bu geee de mOmkereler olacak Bapeldlln son 11yahab 81Da11nda oekllmlt bir resmi 

ismet lnlntlniln seyahati 

Başvekil dün Şark 
Viliyetlerinde 

tetkik seyahatine çıkh 

Fransız Parlamentomnun bir toplanbaı ve il. Blam lahat vertnen {Yuıaı 8 ol sayfada] 

Amerika sefareti mOsteşanmn 
Hisardaki evine h1rsız girdi 

Rlket dtln 
Tayyareslle git ti 
Mar uf serma ye d a r 

Hindistana gidiyor, 
İstanbul yoluyla dönecek 

Evvelki gün huıual tayyareaile ,eh· 

rimize gelen mefhur aermayedııır M. na_ A &!-:=Llrl D:IL:n o--•---... tirlk eden bir 
Riket letanclulda 24 saat kardıktan ıon- .,... ~- ._.... ,.....__ 
ra dün aabah saat 9,50 de Yqilköyde- lmç atletimiz.. Saidm mile: RID Makwd, Mela • 
ki tayyareeile fehrimizden ayrılmıftır. med Ali, Galib, Meila. Yakanda Hardar Jiklek at· 

larlrm 
Amerikanın büyük eennayedarların • • 
dan M. Şmit ile M. Cudriç de M. Ri • Atina (Arkadqımı.z Ömer Belim 1 nan ricali ıefirler ıtadyomda bulunu • 
kete refakat etmektedirler. aabaha ka1'fl bildirdi) _ Bugün Bal- yorlardı. Program mucibince borazan .. 

lngiliz ve Amerikan it adamları eon kan oyunlan büyük meruimle batladı. lar çalınır çahnmaz, birinci nümune 
sietem tayyarelerile doğru Bağdada i- Evvela 150 borazan Balkan oyunları- efzun alayı ellerinde bayraklar olduğu 
necekleıdfr. Bağdad~ kuta bir zaman nın bafladığını haber vermek üzere hep halde sahaya çıktılar. Bunlann arka : 
~~ olan aermayedarlar orada? da birden çalmağa bafladılar. Stadyomda aından takım hali~de .. ve alfabe aıraıı .. 
Hindietana geçecek ve Cakpur mihra- bütün mevkiler dolmu,ıu. Bütün Yu- (Devamı 3 uncu sayfada) 
ceeile iÖl'Üfecekterdir. Seyıtlıatin dö -
nüm noktaıım Hindietan tqkil edecek 
ve Rik.,ale arkadllıflan tekrar Bajdad, 
oradao da Ankara ve lıtanbul yolile 
Avru.-ya döneceklerdir. 

Riket'in memleüti.nlzi aiyareti bit
peb-o( itile alakadar .W!)u da eöylen-

Romanyall Boks6r 
rakıbine galip sayıldı 

[Y 8Zl8l ıpor •1'81B11dadlr] 

(Y- 1 lacl •tfüa) lbektedir. . \.;..;......,;~---------------~----
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Hergün 
Yenice sigaralarının 

ilhamı 

' Resimli Makale 

._ __ Yazan: luhittin Birgen-

i• nhisar idaremizin, çoktanberi, he
pimizin derdi gibi bir derdi var: 

a Dostsuz mavaffakiyet temin edilemez El ~---------------------------
Sözün KısJ.Jı 

Yaga gürüg~nlerin 
Hakkı 

1. Talu 

S ok.ıklarda yaya gidenlf'!r, KaHl• 

beladanbcri. her nedense hakir 
görülür. Kendi tarihimizi karıiitıracal( 
olursak, e5ki zamanlard:ıkı saltanat 

Varidatı azalıyor. Sigara içen azalı -
l'Or; yahut, sigara içen azalmıyorsa bi
le sigara içenler, sigaralarının rütbe -
terini vavaş yavaş indiriyorlar. Niçin? 
Bunu ~rm!Ya bile lüzum yok, çünkiı 
herkesin kazancı daralıyor, herkes mas
rafını bir taraftan kısrn1ya çalışıyor. 
Herkesin kazancı daraldık~a da bu ka
zancı daralan herkesten kazanmakta o
la~ inhisar idaresinin de iradı daralı -
yor. Bunun için ne yapmalı? İnhisar 
idaresi düşüne düşüne ba1.ı tedbirlere 
müracaata karar verdi: Reklfım yap -
mak ve herkesi tekrar cYenice• siga
rası içmeğe alıştırmak için ikramiyeler 
vermek. Bu ikramiyeler usulünü bir 
müddet tatbik etti, sonra bunun yeri -
ne başka bir usul koydu. Usulü izaha 
hacet yok, herkes biliyor. Bu usul, bi -
zim gazetelerimizin bir aralık çok kul
landıkları bir usuldür. Gazetelerin o -
kuyucu kazanmak için bu gibi usulle -
re müracaat etmelerini matbuat ka -
nunu menetmişti; ayni kanun inhisar -
lar idaresine şamil olmadığı için tabii 
idarenin bunu yapmasına bir mani 
yoktur; ancak, gazeteler kıskansalar 

haklıdırlar. 

Binbir denemeden son
ra ilk gramofonu icat e -
den ve 20 inci asrın en 
büyük k3şifi sayılan A -
merikalı meşhur Edison. 

Telsiz telgrafın ilk e -
saslarını kurarak radyo -
nun babası adını kaza -
nan, bugi.in de yeni keşif
ler peşinde koşan İtalyalı 
Markoni. 

Tıp alemine, muhtelif 
eserleri ile yeni bir veç
he vermiş, v~ beşeriye -
te en büyük hizmetleri 
yapmış olan Fransıı. tJok-

tonı Pastör. 

Bütün bi.iyük adamlar 
cevherlerini kalabalık 

muhitte yaşadıkları ve 
dosta malik oldukları için 
gösterel,)ilmişlerdir. Ne 
kadar bilgili olursanız o
lunuz dostsuz ve nrka -
daşsız hiç bir şey yapa -
mazsınız. Dost edininiz. 

zihniyetinin, bir takım cavam maku • 
lesi kimselerden ata ve Koçuya bin • 

mek hakkını• nez'eylediğinı ok~ruz. 

Böylece, atla, araba ile gezmek havas
sa mahsus bir imtiyaz olunca, zahir ya· 
ya dolaşanlar yavaş yavaş itibardan 

* 

insanlar arasında 
Sevginin derecesini 
Tayin eden olet 

Mesele gazetelerin kıskanmaları de
ğil, ben başka şeyler dü~ünüyorum: , 
İdarenin reklfım yapması fena değil, 
ikramiyeler veya piyangolar tertip et
mesi de fena değil. Hatta pek mükeın~ 
mel, faydası muhakkak bir usul. Fa -
kat, bir mesele var ki bir kere de o tet
kik edilse daha iyi olur. Mesele şudur: 

Peştede sinir hastalıkları mütehas
sısı profesör doktor Marineksa icad et
tiği bir makine sayesinde bir adamın 
diğerine ne kadar sevgi beslediğini pek 
doğru olarak tayin etmeğe muktedir 
olmuştur. Profesörün bu rnakine~i kur
şundan iki levha ile bir de galvano • 
metreden ibaretmiş. 

Sigaralarımızın ahvalini ıslah etmek. 
Türkiye dünyanın en güzel tütünlerini 
yetiştiren bir memlekettir. Fakat, ö -
tedcnberi dikkat ederim. Bu memlc -
kette yetişen bazı güzel şeylerin en gü
zellerini başka memleketlerin haklan 
istihlak ederler. Tütünde de öyleyiz. 
Biz Türkiyede en aşağı tütimlcri içe -
riz. Bunlara bir de sigaralanmızın ima
li esnasında bazı dikkatsızlikleri ilfıve 

edersek o zaman g'-üriiz ki bu memle
kette tiryakilerin halleri o kadar iyi 
değildir. Mesela, ben yenice içerim. 
Fakat her iki günde üç kupon birikti -
tip günün birinde son tipte bir For -
dun volanına (*) geçmek hiilyasın -
dan ziyade beni alcikadar eden şey, a
rada bir yenice paketlerinden tıkız si
garalar çıkmamasıdır. Maalesef, bu ar
zumda daima inkisara uğradım. İnhi -
sarlar idaresi bana diyebiHr ki pake -
tin içinde sana bildirilen şikayet hak
kını kullanarak bildir. Uzun iş, idare 
bu sigaralann bazan tıkız oldu[,runu 
benim bildirmeme muhtaç o1mıyacak 
kadar elbet bilir. Neden bir kere de 

Önce bu levhalar muayene edilen 
kimsenin koluna bağlanmakta ve bir 
boru ile galvanometreye rabtedilmek· 
tedir. Bundan sonra doktor muayene 
edilecek kimselerin isimlerini birer bi
rer söyliyerek galvanometrenin ibresi
ni tetkik etmektedir. 

Doktor muayene ettiği adamın sev
diğinin ismini söyler söylemez ibre 
harekete gelmekte ve o adama olan 
sevgisinin şiddeti nisbetinde ibre yük
selip alçalmaktadır. 

.. itten çeklllyorum., 

Bir Alman karikatürcüsü çalıştığı 
gazeteye bir makale yazmıştır. Maka
lenin serlevhası şudur: 

«ltden çekiliyorum» 

Karikatürcü bu makalesinde son za-ben yazayım? * manlarda rastladığı güçlüklerden bah-
Doğrusunu söylemek lfız.ım gelirse setmiş ve ezcümle artık karikatür ya

bugünkü inhisar fiatlan Türkiye hal - parnaz bir hale geldiğini söylemiştir. 
kına orta nevi sigaraları daha iyi ka1i - Karikatürü yapılanlar hiddetleni -
tede içinneğe müsaittir. Ha) d. hepsin- yorlarmış. Bir kaç defa taarruza uğra
den vaz geçelim, fakat, hiç olmazsa mış. 
halkı tekrar yenicej"'e rağbet ettirmek ................................... 4 ......................... . 

için bir taraftan reklam ) apmak. pi - le! - Amma bir şartla: Bann daha iyi bir 
yango tertip etmekle beraber, öte ta- yenice vermeyi taahhüt etsm! 
raftan da gerek tütünü, gerek ckon - * 
fek >ionu• (**) ıslah eylemeği de dü - Derdimi biraz daha izah edeyim: 
sünmek lazımdır. Yenice harmanlarını Çok seyahat etmiş, çok görmi.i~ bir a -
düzeltmek, ona Türkiye tütünlerınin damım. Evvelden memleketten çıkar
iyilerinden de ilfıve etmek, onlan da - ken kendi sigaralarımızdan ne kadar 
ha güzel bir şekle sokmak \'e nihayet çok beraber alabilir ve bunlan Balkan 
şu ukız sigaralardan bizi kurtann:ık memleketleri hudutlarından ne kadar 
çok iyi bir şey olur. Ben çok küçük ya~- çok aşırabilirsem o kadar memnun o
tanberi sigaraya alışmış biİ' tiryaki - lurdum. Şimdı hiç öyle değil. Macar re
yirn \'e Türk inhisarına şimdiye kadar jisi, A \·usturya rejisi, İsviçre sigara fir
pek çok paralar verdim; Tüı k \ e liı - maları bizim tütünler ve yahut bizim
tünlerini, bunların nerelere gittıklerini, kine muadil tütünlerle yapılmış o k:ı
bizım inhisarımızm Türki~·ede hangi dar güzel sigaralar yapıyorlar ve bun
tütünleı i ve nasıl satın alındığını da bi- ları bizim yeniceye nisbetlP o kadar az 
lirim. Daha iyi bir tütün c, d ha ivi bir fiat farkile satıyorlar ki bir iki se
yapılrmş s:garanın m:ıliv('t fi.:ıtı itiba· - nedenberi memleketten çıkarken rn -
rile ne kadar bir fark yapabılece~ini de, cak Bulgar hududuna kadar yetişecek 
uf ak bir hata ile, hec:ap ta ed bilirim, 

Namuslu adamı 
Ressam Ratip Tahir bir aralık ta

vukçuluğa merak sarmış, Erenkö
yündeki kö künde fevknliide mo -
dem ve fenni bir tavuk çiftliği kur
muştu. Giinün birinde buraya bir 
bekçi tubııak lazım geldi. 

Ratip, arıya arıya, bir ndam bul • 
du. Pazarlık ederlerken, Ratip bu a-

Çölde karpuz 
Sugile bir 
Otomobil işletildi 

düşmüş olacak. 

Lakin fenası şu ki, dünya bir çok in· 
kilap geçirdiği, bir çok hususlarda zih· 
niyet tekamül ettiği halde, at veya a• 
raba ile gidenlerin, yaya yürüyenlere 
karşı istihfaf ve istihkarlan zerre ka
dar azalmamıştır. 

İşiniz olmadığı bir gün, oturduğu • 
nuz şehrin en işlek bir noktasında du .. 
rup sokağı tetkik ediniz. Göreceksiniz 
ki, yaya yüriiyenlerin ekserisi, araba 
veya otomobille gidenlerin tekdirle .. 
rine, hakaretlerine maruzdurlar. Şo .. 
för hem çarpar, hem paylar.. Arabacı 
hem devirir, hem de üstelik kamçı şakı 
latır. Araba veya otomobilin içindelq 
müşteriye gelince, öyle mannlı bır ba· 
kışla bakar ki, bu en ağır küfürden de. 
en can yakıcı kırbaç darbesinden de 
bedterdir. 

dama: Yaya yüriimek, yaya yürüyenlerin 
- Bana bak, arkadaş? dedi. Seni Fransız miınendislerinden Martino indinde bile yakışıksızdır. Onlar üç ku-ı 

bu işe alacağım amma, ta~·uknruı otomobil ile Sahrayi Kebirden geçerken ruş otuz paralık tramvaya kurulup tn 
yumurtalarını aşırmazs n, değil mi? b 1 b d ta 1 B" ak Herif: otomo i ir enbire durmuş, ne ileri iadei itibar etmeğe can a r ar. ır ~ 

_ Tövbe, tövbe! diye c.-evap '\'er- ve ne de geri gidebilmiştir. şamüstü, hizanızdan geçecek olan ikin .. 
Mühendis motörü muayene ettigwin- ci mevki bir tramvay arabasına dikkati di. Ben namuslu adamım, beyim. 

Haram kat'iyyen el siirrncm. inan- de motörde bir sakatbk olmadığı fakat edin: İçindekilerin hepsi de eski za • 
mazsan sor: On yıl, Caddeoostanı makinenin suyu, sıcaktan teibahhur e- man pa.'.ia mütekaitleri gibi etrafl yük .. 
deniz hanımlarında bekçilik cttiıu derek bir damla su kalmadığını anla - sekten bakarak geçiyorlardır. 
de, bir giin olsun denize girip yı - mıştır. Çölde su bulmanın imkansız· Son zamanlarda yürümeyi moda ha· 
kanmadını! olduğundan muhakkak bir felakete line getiren modern hıfzlssıllha nazari· 

.. 45 s-~-n_e_d_e_n_._b_e_r_ı_· ----· uğrıyacağı korkusu mühendisi ~şırt - yeİcri bile bu telakkiyi yenememiş -

mıştır. tir. Spor maksadile yaya yürümek is .. 
Mülemadigen gülen adam 
Dünyada en çok gülen adam F ran

sada yaşıyormuş. Sakın bunun sebe -
bini Fransanın neş'eli bir memleket o
luşunda aramayın. Gülme şampiyonu 
denilen adam tam altmış yaşında imiş, 
on beş yaşındanberi, yani tam kırk beş 
senedir gülüyormuş. O zamandanberi 
de Parisin akıl hastanelerinden birinde 
tedavi edilmekte imiş . 
Bir ho. oz yUzUndan çıkan dava 

Bir Amerikalı muhakemeye müra -
caat ederek. komşusunun horozunu da
va etmiştir. Davacı mahkemede şun -
ları söylemiştir: 

- Ben tavuk meraklısıyım, Bah -
çemde tavuk beslerim, tavuklarım meş
hur bir cinstendir. Bu cinsin bozulma
sını istemem, halbuki komşumun ho -
rozu ara sıra benim bahçeme geliyor. 
Bu yüzden tavuklarımın nesli bozu -
luyor. Horozun kesilmesini isterim. 

Horozun sahibi de müdafaasını 

Bu arada yolda yemek için berabe- · tiyenler, bir kabahat işliyeceklenruş 
rine aldığı karpuzlar hatırına gelmiş, 

ve onu gizli tutmak istiyorlarmış gibi 
mühendis on tane olan bu karpuzları 

bilhassa tenha semtleri seçerler; ve yü .. sıkmış, bunların suyunu çıkarıp maki-
neye koyunca lnakine işlemeğe başla- rümeğe tenezzül etmeleı·inin sıhhi bir 
mış, mühendis de felaketten kurtul _ zaruret yüzünden olduğ~nu iyice belli 
muştur. etmek için hususi bir kıyafet taşırlar. 

Açhkten ölen bir perenses Dün, gazetelerde gözüme ilişti: A -

Peşte zabıtası bir kasab dükkanına lakadar makam, şoförlere ve arabacı
girerken kendisini .kaybedip yere dü - lara, sokaklarda yaya yürüyenlerin 
~en bir dilenci kadını hastaneye naklet- haklarına riayet etmelerini ve onlara, 
mişlerdi. Naklinden biraz sonra hasta- karşıdan karşıya geçmek istedikleri za
nede vefat etmiş ve yapılan otopsi ne- man, durup ta yol vermelerin~ sıkı SI• 

ticesinde açlıktan öldüğü anlaşılmıştı. kıya tenbih etmiş. 
Dilenci kadının hüviyetini tetkik eden 
zabıta, bu l»çareı}İn güzellik kraliçele
rinden Mari Zaksek olduğunu ve Bü
yi.ik muharebeden sonra çok zengin 
Macar prenslerinden Aladar Porçia ile 
evlenmiş bulunduğunu tesbit etmiş -
tir. 

Prens Porçia iktısadi buhran dolayi-

Bu, yaya yürüyenlerin, arabada gez
meyi üstünlük sayanlara karşı kazan
dı1tlan ilk zaferdir! 

n~ 
sile bütün servetini kay'betmiş ve 1929 ........................................................... ... 

yapmıştır: da karı koca birihirinden ayrılmışlar- Biliqo1" Musunuz? 
- Benim horozum, komşumun dı. Ondan sonra eski güzellik kraliçesi 

bahçesine gidebilir. Çünkü bahçeleri- Mari'nin izi bütün bütün ortadan kay ı - Botocudos'lar kimlerdir, nerede 

miz arasındaki duvar alçakıtır. Horo - bolmuş, hiç kimse nerede bulunduğu- otururlar? 
zumu kesemem, eğer komşum bu ha- nu haber alamamıştı. Yukarıda söyle- 2 _ Osmanlıların e:Nemçeli> ismini 
lin önüne geçmek istiyorsa aradaki diğimiz gibi çok feci bir şekilde ölümü verdikleri millet hangi millettir? 
duvarı yükseltsin. Peşte ahalisini pek müteessir etmiştir. 

Dava Amerikada büyük bir alaka &telln lnglllzce öGrenlyormu,r. 

uyandırmıştır. . Sovyet kültür komiserliğinin bil-
;Tğ·~;~··~İ~~~~·~;;;·:·ç·u~·kU .. B~iğ;;ı;t;;;·: dirdiğine göre, Stalin'in emrile, Sov-
da da gayet güzel sigaralar var. yet mekteplerinde şimdiye kadar oku-

* tulan Almanca yerine lngilizce kona-
İşte bütün bu sebeplerden dolayı in- cakmış. 

hisarlardan rica ediyorum: Türklere da
ha iyi tütünler, daha iyi yap.ılmış si _ Rivayetlere bakılırsa, Şekspiri as-
gara vermcğe de, sade yenicede değil. lından okumak ve daha ziyade zevk 
kabilse bütün sigaralarda ehemmiyet duymak için, Stalin lngilizce öğren
versin. ıneğe başlamıştır. 

3 - Arkadi nedir? 

( Cevnbları yarın) 

* • * 
(Dünkü Suallerin Ceval>ları) 

1 - İskenderon sancağında 212000 
insan yaşar, körfezi ile meşh~tdut", Su
riyenin kapısı sayılır, yalnız Is1 ... endero .. 
nun nüfusu 15000 dir. 

İSTER İNAN İSTER 
• 

ANMA! 
?~nae~aleyh .bir tiryaki ve bilhass(\I r 
oır Turk sıfatıle, daha ıyi bir tütün is
l<'nwk hakkımdır. EP,er hiL· gun bana 
bir otomobil çıkarsa onu inhi ara iade Bütün gazeteler yazdı: ceklerini söylemişler, belediyenin itirazile karşılaştıkları 

2 - (Maviler ve Yeşilleri Biz.anc:; hal
kından iki zümredir. Şimdiki Sultanah
met parkının bulunduğu yerde Bıznns
lılann meşhur Hipodromunda bu iki 
zümre daima muht<''if müsabakalar ve 
dövüşler, at ve araba yarışlarilc karşı
laşırlardı. 

?lwcğe razıvım, - bakalım bu vadimi Dört zat Edirnekapıdaki Şehitliğe tasarruf iddiasında zrman da mahkemeye müracaat ederek belediy~nin aley-
ı z man tutar mıyım? o da bir mese _ bulunmuşlar, .iddialarını tapunun kayıtlarile tevsik ede - hine bir dava r.çrnışlardır. 

i~ TER İNAN !STER iNANMA ! (*) D 0

r<.'kc-iyon. 
( **) İnrnl. 

3 - Anadolunun Frenkler tarafından 
kullanılan ır~rı j.;:imit>ri rjun!ard : l{ü
çük Ay~ Aııai.Qlie, Güneşin d >gduğu 

J'-----------------------------------_J;.)'er. 
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İspanyada son koz oynanıyor 
• • 

SON POS T A 

Atatürk 
Büyükadada 

Büyük Önder Atatürk dün refakat-

Jki çocuk 
Kuyuda 
Boğuldu 

Oynamak için kuyuya giren 
çocukların cesetleri bulundu ispanyada Umumi vaziyet 

Milliyetçilerin lehine •. 
lerinde Atina elçimiz Ruşen Eşref, Halil M . (H A) Ş h . · 
N.h t s· 1 N ki Al' Kıl anısa, ususı - e rımıze 

ı a , ıvas say avı a , l ıç ve _ . . .. .. .. 
sair zevat oldukları halde Büyükadayı b~glı D~~ır~~ ~azasının K.oylucek. ~o
şereflendirmişler ve Yat klübünde geç yunden ıkı kuçuk çocuk, bır kuyu ıçın-
vakte kadar kalmışlardır. de ölü olarak bulunmuşlardır. Bilba'onun havadan bombardımanına 

şehirdeki rehineler öldürüldü 
mukabil 

Paris, 2 7 (Hususi) - Kabine fcv
kaliıde bir içtima yapmıştır. İçtimadan 
sonra bütün İspanyollara karşı bir be
yanname neşrederek, demiştir ki: 

- Vaziyetin ne kadar nazik olduğu
nu saklamağa lüzum görmüyoruz. Ana 
vatandan parçalar vaadetmek suretile 
bir takım istilacı devletlerden yardım 
gören asiler bütün kinlerini Madride 
9evirmiş bulunuyorlar. 

bombardımanlarına mani olmak iste
yen hükumet tayyaresi düşürülmüş -
tür. Asturyadaki hükumet tayyare 
meydanı da bombardıman edilmiş ve 
orada bulunan iki tayyare yakılmış • 
tır. 

Burgos, 27 - Faşist partisi reisi Ho
dille Alman D. N. B. ajansının hususi 
muhabirine şu beyanatta bulunmuş -

Bunun için, bütün vatandaşların bü- tur: 
tUn kuvvetlerile Madridi müdafaa et- Milli hareketten evvel fa~ist parti
meleri lazımdır. Madrid adım adım sinin seksen bin azası vardır. Bugün 
müdafaa edilecektir. partinin cephede 120 bin ve cephe ge-

İspanyayı ancak İspanyolların va- risinde de ihtiyat olarak 150 bin m u • 
tanperverliği kurtarabilir. ~afer bizim- haribi vardır. Bundan başka partinin 
dir. 20 bini kadın olmak üzere 320 hin de 

Paris, 27 (Hususi) - Bilbao etra· sivil azası mevcuttur. 
fınd~ şiddetli müsademeler olmaktadır. · Komünistliğe karşı sonuna kadar 
~hrın yakınında bul~nan Nomdrogon m üca.deleye azmettik. Yeni İspanya • 
kasabası nasyonalıstler tarafından dan yeni bir sosyal rejim bekliyoruz. 
süngü hücumile zaptedilmiştir. afd lar 

D·- ft h b ·1d·-· .. Kral tar ar ı ıger tara an a er ven ıgıne go-
/f! Bilbao şehrini ablukadan kurtarmak Karlist hareketinin reisi Conde de 
için Malagada bulunan hükumet filo- şu beyanatta bulunmuştur: 
su mezkur şehre hareket etmiştir. Bugün partimizin cephede elli bin 

Bilbao'nun nasyonalistler tarafın - muharibi vardır. ispanya komünistler
dan havadan bombardımanı neticesin- den kurtarılır • kurtarılmza bunlardan 
de yüzlerce insan öldüğü haberi teey- 25 Ha 30 binini ayırarak Katalonyanın 

Nafia Vekilinin 
tetkikleri 

Tekirdağ, 27 (A.A.) - Trakyada 
bir teftiş seyahatına çıkan Nafia Ba • 
kanı Ali Çetinkaya. muhtelif il işlerinin 
randımanı hakkında gereken inceleme
leri yaptıktan soma U. Müfettiş Ka
zım Dirik, vali Haşim ve refakatlerin -
deki diğer zevatla T ekirdağından ayrı
larak Malkar aya gitmi..Ş}erdir. Vekil, 
Malkaradan sonra Keşana, Maydosa, 
Geliboluya gidecek ve oradan Çanak
kaleye geçerek tetkiklerine devam ede
cektir. 

Vekil T ekirdağındaki bayındırlık iş
le rinden memnun kalarak ayrılmışt ır. 

Ali Çetinkaya Balikesırde 
Çanakkale 26 ( Hususi ) - Nafia 

Vekili Ali Çetinkaya buraya gelmiş. 

Yeni yapılmakta olan hastaneyi geze
rek izahat almıştır. Vekil Truva hara
belerini gezdikten sonra Halkevine git
miş, bir müddet meşgul olmuştur. Ali 
Çetinkaya bugün Balikesire gidecektir. 

.Antakye ve 
Iskenderun 

yüd etmektedir. tekrar ele geçirilmesini temin edeceğiz. 

Bu harekete mukabi1 olmak Rejim meselesine gelince ispanya için Dış bakanımız Parise 
üzere halk hapishaneye hücum ederek en iyi rejim kraliyettir. Ancak bu şim- D 
rehineleri öldürmüştür. dilik ikinci derecede kalır. Her halde giderek Fransız iŞ 

Burgostan bildirildiğine göre Bilbao bizim istediğimiz mutlak bir kraliyet- bakanı ile görüşecek 
ve Santander mıntakasının nasyona • te değil fakat devletin başına en liya • Paris 26 (Hususi) - Cenevreden bu-
list tayyareler tarafından bombardı - katlı adamı getirecek olan bir _kraliyet- i·aya gelen haberlere göre Milletler Ce
ı;nan şiddetle devam etmektedir. Hava tir. , miyeti konseyinde Fransa Hariciye ne

zareti müsteşarı M. Vienot Fransa ile 
Suriye arasında parafe edilen muah
ede hakkında izahat vermiş, müteaki
ben söz alan Tevfik Rüştü Aras Suriye 
muhtariyetini memnuniyetle kar~ıla
dığını söylemiş, Türkiyenin Türk olan 
İskenderun ve Antakya halkı için sureti 
mahsusada alakadar olduğunu ve bu 
mıntakanın haklarına kavuşacağını ü
mit ettiğini bildirmiştir. 

Son dakika 
-----------------------------------Milliyetperverler Toledoyu nihayet 

Aldılar. Alkazarı da kurtardılar 
1 Sevil 26 (A.A.) - Milliyetperverle

rin kuvveti cumartesi akşamı Toledo
yu zaptetmişler ve (Alkazar)da mah
sur bulunan harbiye talebelerini kur
tarmışlardır. Madritten alelacele gön
derilmiş olan disiplinsiz ve maneviyatı 

Romanya ile 
ticaretimiz 

Transit mallarımız için 
tenzilatlı t arife hazırlandı 

t 

1 

bozuk milisler kolaylıkla inhizama uğ
ratılmışlardır. 

Henday 26 (A.A.) - Komünistler 
Toledoda 300 telef vermişler ve mühim 
miktarda herp malzemesi bırakmışlar
dır. 

Göbels'in yeni 
beyanatı 

"Komünizm aleyhtarlığı 
kendi kendine husul 

bulacak,, Geçen sene Romanya hükumetile 
bir transit anlaşması yapılmış ve bu 
anlaşmadan bir sene zarfında çok iyi Atina, 27 (Hususi) - A lmanya 
neticeler alınmıştı. propaganda nazırı Göbels dün ak~am 

Fındık, yumurta ihracat mallarımız buradaki Alman elçiliğinde şerefine 
orta Avrupaya, sarmısaklarımız da Al- verilen ziyafetten sonra gazetecileri 
ınanyaya Köstence tra~sit yolile gön- kabul ederek beyanatta bulunmuş -
derilmektedir. tur. Nazır bu seyahatinden fevkalade 

Bu vaziyet karşısında Romanya sey- memnun ve Yunanistanın tabii man -
risefain idaresi, vapur adedinin fazla - zarasına hayran kaldığını beyan ede -
laştırılmasına lüzum görmüş, ayda 1 O rek beyanatında bazı ecnebi memle -
vapur tahrik ederken yeni bir kararla ketlerinde guya Balkanlarda komü -
bu mikdarı 1!) e çıkarmış ır. ni7.m aley'hdarlığını takviye etmek üze-

Transit anlaşmasında yeni bir ten- re seyahate çıktığına dair çıkarılan şa-
zilatlı tarife de tanzim edilmiştir. yiaları tekzib etmiş, seyahatinin tama-

T arifedc kısa olan sevk müddetleri mile hususi mahiyette olduğunu söy -
gösterilmiş ve Türkofise bir bülten ve- !emiştir. 
rilmi~tir. Türkofis bu vaziyetten bü - Göbels komünizm aleyhdarlığının 
tün alakadarları haberdar etmiştir. kendi kendine husul bulacağını söyle-

Transit anlaşması mucibine_: her I ~iş ve sö~ler'.n'. Yunanistanın komü A -

hangi bir mal Budapeşteye 81, Vi -
1 
nızm teklıkc=ıını bertaraf etmekle fela

yanaya 1 OH, Prag'a 1 ~7. Berline 1 ;{!) ı ketlerden kurtulduğunu söyliyerek bi-
saate teslimi de taahhüt edilmiştir. tirmiştir. 

Muğlada yeni yol:ar 
Muğla, 27 (A.A.) ~ İlin büliin il

çeleri şoselerle merkeze bağlanmıştır. 
Fethive ~ Datça yolları d3 açılmıştır. 
Yollarda çalışma azami hadde varmı~
tır. Tavas yolunun ilimize ait kısmı d,1 
b itmek üzeredir . 

Türk - Yunan turizm isleri 
' 

Atina, 27 (Hususi) - Burada bu
lunmakta olan Türkiye T urizm Reisi. 
dün turizm ve matbuat müsteşarını zi
yaret ederek Türk-Yunan turistlere ait 
meseleler hakkında görüşmüştür. 

Milletler Cemiyeti müzakereleri bit
tikten sonra Tevfik Rüştü Arasın bura
ya gelerek Antakya ve İskenderun me
selesi etrafında, Fransa Hariciye nazı
rile mühim görüşmeler yapacağı haber 
verilmektedir. 

Efgan Harbiye 
bakanı Moskovada 

V oroşilof şerefine bir 
ziyafet verdi 

Moskova 26 (A.A.) - .:\lfi.idafaa ko
miseri mareşal Voroşilof Efgan Harbiye 
Bakanı Mahmut Han şerefine bir ziya
fet vermiş ve bu ziyafette hükfunet 
azasından bir çokları ile So\·yetler bir
liği mareşalları, Efgan elçili({i ve Müda
faa, Hariciye Bakanlıkları erkanı ha
zır bulunmuştur. 

Voroşilof söylediği nutukta: Efgan Har
biye Bakanı tarafından yapılmakta 
olan bu ziyaretin Sovyet - Efgan mü
nasebetinin ileride daha ziyade resanet 
bulmasına hizmet edeceği kanaatini 
beyan etmiştir. - --------------

Üsküdarda yangın 
Dün gece üç ev, 

dükkan yandı 
iki 

Dün gece saat 2 de Üsküdarda bir 
yangın çıkmış, 2 dükkan 3 ev yandık
tan sonra söndürülmü~tiir. Yangın 

Bağlarbaşı caddesinde bakkal Salihin 
sigortalı evinden çıkmıştır, bu evin 
bakkal Salihin dükkanını ve yanındaki 
iki evle bir dükkana clalrn sirayet et
miştir. Yangın itfaiyenin büyük gay
reti sayesinde daha ziyede büyümeden 
söndürülmüştiir. Zabıta yangının ne
den ve nasıl çıktığını tahkil: etmekte-

Yapılan tahkikat neticesinde İsmail 
ve Mehmet ismini taşıyan bu iki yav· 
ru oynamak üzere köy civarında bir 
kuyuya inmişler ve bir daha çıkama -
mışlardır. Aradan 48 saat geçince iki 
çocuğun ailesi endişeye kapılmışlar, 

btitün köylülerin iştirak ettiği arama 
neticesinde yavruların kuyuda öldük
leri anlaşılmıştır. 

Vak'adan haberdar olan zabıta ce -
sed1eri çıkarmak üzere kuyuya bir a
dam indirmiş, fakat bu adamcağız da 
kuyunun içinde bayıldığı için derhal 
çıkarılmıştır. 

Z ehirli gazlarla dolu olduğu anlajı
lan ıbu kuyu üzerinde tetkikat için Ma
nisadan köye mütehassıs bir heyet git-
miştir. 

Yedinci Balkan 
OyunlaTı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
le Balkanlı atletler geliyorlardı. Bütün 
Balkan milletleri uzun uzun alkı~lan • 
dı. Fakat Türk takımına gösterilen mu
habbet ve alakanın pek başka ve pek 
candan olduğu belli idi. 

Samimi nutuklar söylenip bütün 
atletler yeminlerini edince olimpiyat 
marşı çalınmağa başladı. Marştan son
ra Lokaritos tepesinden atılan toplar, 
direğe çekilen Balkan olimpiyat bay -
rağını selamladılar. 

Bu suretle Balkan oÜIJ!_Piyatlan baş
lamış oldu. 

Müsabakalar büyük bir hararetle 
devam etti. Bilhassa yüksek atlamada
ki heyecan fevkaladeydi. Yüz metre • 
de takımımız atletleri maalesef muvaf
fak olamadılar. 

11 O metre manialı koşuda çetin bir 
müsabakadan sonra Faik beşinci oldu. 

800 metrede şanssız bir koşu yapan 
G alip de, kuvvetli hasımları arasında 
ancak beşinci gelebildi. 10000 metrede 
Rıza Maksud dördüncülüğü alabil -
di. 

G üllede İrfan üçüncü oldu. 

Yüksek atlama günün en entere -
san müsabakası olarak cereyan etti. 
Polat ikinciliği kazanmakla beraber 
bu kıymetli atletimiz için bu bence 
normal değildir. 

Pulat ikinci\iği kazanmakla beraber 
bu bence normal değildir. 

Pulat Balkan olimpiyatlarında şeref 
direğine Türk bayrağını çektirecek ka
dar kuvvetli ve kabiliyetli bir atlet • 
tir. Müsabakalara yann devam edile -
cektir. 

Ö mer Besim 

Denizlide hayvan sergisi 
Denizli, 2 7 (A.A.) - Bugün ehli hay

van sergisi törenle açıldı. Sergi ilimiz
de büyük bir ilgi uyandırdı. 600 den 
çok hayvan gelmiş ve bunların içinde 
Denizli aygır deposu mahsulünden o
lan 250 hayvandan 1 7 tayla ve gebe 
~ısrakla 16 taya 1240 lira ikramiye 
dağıtılması kararlaştırılrr11ştır. 

Bursa Osmanh ban
kasını soyanlar 

yakalandı 
Bursa (Hususi) - Bundan dört gün 

evvel güpegündüz Osmanlı bankasını 

soyan ve kasadan 3500 lira alarak ka
çan hırsızlar nihayet meydana çıkarıl
mıştır. Bunlar sabıkalılardan Cafer, 
İnegöllü Süleyman ve yine inegöle tabi 
İhsabeyi köyünden Ahmet isminde üç 
arkadaştır. Bursa zabıt.asına mensup bir 
komiser lebdilkıyafetle uzun müddet 
Caferle arkadaş olmuş, bir hırsız çetesi 
kurulması kararlaştırılmış ve bir rakı 
ziyafetinde Cafer her şeyi bütün tefer
rüatile anlatmıştır. 

Sayfa 3 

E 
e Şimal memleket lerinde 

Solculuk 
• Yahudil•rin protestosu 
• Portek iz ve komünizm 
~ ir müddcttenberi İsveç, Nor -

veç gibi şimal memleketlerin -
de de, efkarı umumiyenin sola doğru 
meylettiği görülüyor. İsveçte yapılan 
son intihabat, çiftçilerin elinde bulu -
nan iktidar mevkiinin sosyal demok -
ratlarm eline geçmesini intaç etmL5 -
tir. İsveç sosyal demokratları, sadece 
sosyalistlerdir. Bu itibar ile İsveçte, iş 
başını tutmuş olanlar amelelerdir. l"a
kat İsveçteki bu tahavvül, bazı mem · 
teketlerde olduğu gibi kavga, dövüşle 
değil, sükfın ve tabii bir istıfa ile \'U· 

ku bulmuş \'e hiç bir sarsıntıya mahal 
bırakılmamıştır. Şimallilerin, umumi · 
yetle soğukkanlı oldukları cümlece 
müsellemdir. Onların bu soğukkanlı · 
Lıkları, siyasi hayatlarında dahi tesi • 
rini göstermekten hali kalm1yor. 

* Almanyanın komünistlere ve bu ara
da musevilere 
karşı gösterdiği 

husumetin mu -
1 

Yahudllerln 
protestoau 

seviler arasında 
bazı reaksiyonları müşahede ediliyor. 
Kendilerinin bolşevikliği kurdukları -
na ve dünya yüzüne tahrip edici fikir
leri yaydıklanna dair ileri sürülen it
hamları reddederek şu mukabelede 
bulunuyorlar: 

cSovyet Rusyanın başında bulunan 
Stalin yahudi değildir. Bugünkü İs -
panya vukuatına karışan insanların 

içinde de, yahudi mevcudiyetı çok za
yıf bir ekalliyettir. Orta çağlarda, ha
va bozsa, ve zelzele olsa, o zamanın in
sanları, bunu yahudilerden bilir ve in· 
tikam alırlardı. Şimdi de, fikir bozgun· 
luklarmın mes'uliyeti yahudilere is -
nat ediliyor. 

Vicdan hürriyeti ve adalet prensip
leri namına böyle düşünen insanları 

insafa davet ediyoruz.• ı 

* Portekizin İspanya hadiseleri karşı • 

1 1 

smda bitaraf dav-
Portekl zlller ranmamast mü -
ve lspanra him bir mevzu ol

muştur. Fransa 
tarafından teklif edilip te, bazı kayıt -
lara dayanmakla beraber hemen bil -
tün alakadarlarca kabul edilen bita -
raf hareket edilmesi meselesini, Por
tekiz hükumeti, bizzat İspanyanın ka
bulüne talik ettiği mukabil şartlar ileri 
sürerek reddetti ve bu sebeple, aza se
çildiği bitaraflık hareketini kontrol ko
mitesinin toplantılarına da iştirak et • 
medi. Çünkü Porlekizin kanaatine gön 
Madrid hükumeti, İspanyanm asırlar 
görmüş eski ve nefis eserlerini Mark· 
sist ve anarşistlerin elinde yağmıya uğ· 
ratmıştır. Binaenaleyh böyle bir !ıü • 
kfımetle tabii münasebette bulunula· 
maz. Kaldı ki, Madrid hi.ikfmıetini mü
dafaa eden kuvvetlerin azim ekseri • 
yeti komünisttir. Şu halde: 

Bir tarafta komünizm, öbür tarafta 
liberalizm dövüşürken 'Portekizin mev· 
kii komünizmin yanı değildir. 

Selim Ragıp 
- ·-------------

lzmir üzüm, incir satışı 
lzmir, 27 (A.A.) - Bu hafta için· 

de borsada G kur1ış ~O paradan l () ku~ 
rnşa kadar 14,8ö3 çuval incir ve () ku· 
ruştan ~O kuruşa kadar :J8,:-30G çuval 
üzüm satılmıştır. Mevsim başlangıcın· 
dan bugüne kadar satılan incir s:t-mns 
ve üzüm ise 1ö:-l()15 çuvaldır. 

Fiatlar hararetini muhafaza etmek
tedir. 

------------
Roman yada Titüles ko lehinde 

hareketler 
Bükreş, 27 (A.A.) - Milli köylü, 

partisi icra komitesi ittifakla kabul et• 
tiği bir karar suretinde milletler cemi· 
yetinin tensiki mevzuu bahis olduğu 
bir sırada Titüleskonun bertaraf edil· 
miş olmasını ve keza hükumetin müf· 
rit sağ cenah cereyanlarını müsamah( 
ile karşılamasını şiddetle protesto et· 
mcktedir . ı 

... 
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--~'-E~~-~t~~a---A~B~l~B_L_l~B~i~ll Bıçaklı çocuk 
6 Y C\§ında bir çocuk 
ağabeysini yaraladı 

lı BADYO 1 
Bugünkü Program 

İSTANBUL •• 
Univeristede 
Bugün bir 
Toplantı var 
Dekan ve Profesörlerin 
iştirak edeceği bu toplan
bda Maarif Vekilinin de 

bulunması muhtemel 

Evvelki gün Ankaradan şehrimize 
gelen yüksek tedrisat direktörü Cevat 
bugün tetkiklerine devam edecektir. 
Cevat bugün daha ziyade Üniversite
de meşgur olacak., islahat işleri etra -
fında şimdiye kadar yapılan tetkikler 
ve verilen kararlar hakkında rektör -
den izahat alacaktır. Dekan ve profe
aör!erin iştirakile yapılacak olan top
lantıya şehrimix.de bulunan Maarif Ve
kili Saffet Arıkanın riyaset etmesi de 
muhtemeldir. 

Bu toplantıda Hukuk Fakültesinin 
dört yıla çıkarılması meselesile ya • 
hancı diller mektebind~ki akşam kur
larının sabahları yapılması da görüşü- ı 
lecektir. Bu hususlarda bir karar alı -
namadığı talô::lirde hafta içinde ikinci 
bir toplantı daha yapılacaktır. 

Üniversitede serbset konferanslar 
lstanbul Üniversitesinde tedrisata 

ba~ladıktan sonra haftanın muayyen 
günlerinde profesörler tarafından ta
lebeye serbest mevzu üzerinde konfe
ranslar verilmesi tekarrür etmiştir. 

Üniversite şimdi hangi profesörün 
hangi mevzu üzerinde ve hangi tarih
te konferans verebileceğine dair bir 

liste hazirlamaktadır. Bu liste yakında 
tabedilerek talebeye tevzi edilecektir. 

Konferanslar her cumartesi öğleden 
sonra verilecektir. 

Yeni antrepolar 
Limanda soğuk hava tesisatını havi 

antrepolar tesisi etrafındaki tetkiklere 
Liman Umum Müdürlüğünce devam 
edilmektedir. 

Antrepolara konacak malların cin -
sine göre hususi hava tertibatı yapıl -
ması kararlaştırılmıştır. Bu sayede ba
lık. et, yumurta, yağ, yaş meyva ve 

sebze antrepolarda bozulmadan mu -
hafaza ve ihraç edilmiş olacaktır. Bu 

hususta İngilterede tatbik edilmekte o
lan usul de tatbik edilecektir. 

,Siz ne 
Dersiniz? 

• 
~ lstanbulun 

Yeni planı 
Dün :küçük bir çocuk ağabeğisini a

ğır surette yaralamıştır. H adise şöyle 
olmuştur: 

Öğle n~riyatı : 

12,30: PJikJ:ı Türk musikisi, 12,50: Hava-• 
dls, 13,05: P!fıkla hafif m üzik, 13,25: Muh-, 
telif plak neşrlyatı. 

Fatihte Keseciler sokağında oturan Akşam neşriyatı: 
Pahahhk devam ettikçe medeni 

ihtiyaç temin edilemez 
Mütehassıs Prost projeyi 

dört ayda hazırlayacak 
l :J yaşlarınqa lbrahimle üvey kardeşi 18,30: Çay san ti, dans musikisi, 19,30: Kon-
altı yaşında Ahmet arasında kavga !erans: Doktor Fahreddin Kerim tnrafm . : 
çıkmıştır. Ahmet yaşı küçük olduğu dan, 20: Vedia Rıza. ve nrkndnşlan tarnfın- · 

Erim irnzasile bir mektup aldık. 
bize öyle geldi ki düşüncesi bir 

çoklarımızınkinden kuvvetli değil
dir. İşte söyledikleri: 

dan Türk musikisi, 20,30: Türk musiki heyeti' 
Şehircilik mütehassısı Prost kendi- için ağabeğisinclen dayak yemiı:ı ve hır-... tarafından klasik eserler, 21 : Solo pliklar, 

sine tahsis edilen büroda ~ehir planı • sını alamıyarak eline geçirdiği dayısı " I 21,30: Orkestra: 
nın hazırlanması etrafındaki çalışma- smailin dükkanındaki ekmek bıçaği· 1 - LeuLner'in - Yortu üvcrtürü, 2 - s tra-
larına devam etmektedir. Mütehassıs le ağabeğ.isini sağ memesi üzerinden uss'un - Alem sedaları - vaısı, 3 _ Tscal -

evvelce verdiği direktifler dahilinde bir ağır surette yaralamıştır. Yaralı çocuk kOwSkl'nln - Saf çoban kadına inden par • · 
çok işlerin muvaffakiyetle başarıldığı- imdadı sıhhi otomobilile derhal hasta- çalar, 4 - Eugen d'Albert'ln - EnterrnC?.ZO-

Gazetenizin bugünkü nüshasının 4 
üncü sahifesinde Hakkımız Yok 
mu? diye bir yazı okudum, buna 
hakkınız var amma memnun o -
luşunuz neden? Cevabını verece-

nı görmüş ve şehir planının ana hatla- neye kaldırılmıştır. su, 5 - Kalmanın - Baynder operetinden 

-· ? gun. 
rına ait avan projeyi burada bulun _ El parçalar, 6 - Rlmski - Korsakoff'un - Şan-
duğu müddet zarfında hazırlamağa ka- Ve ev İŞf eri Sergisi son İndou, 7 - Moskoviskln'in • Gitarı, 22,J 

* · · B •)fi b" · · · d A k d l 30: Ajans haberleri. rar vermıştır. unun için evvelce iki -" ırıncıteşrm e n ara a açı a -
Çok tabiidir ki her fert medeni ih - ay kadar kalmayı düşünen Prost ica • cak olan el ve ev işleri sergisi hazırlık- İSTANBUL 

tiyacının hepsini temin etmek is- 1 f Y a r ı n k i P r o g r a m 
bederse şehrimizde dört ay da kala - arı etra ındaki çalışmalar ilerlemiştir. ter, fakat bu harcı filem olmak şar.:. Öfle neşriyatı: 
rak pro1"eyi tamamlıyacaktır. Şimdiye kadar hir çok kimseler ~ehri-tile; bizim medeni ihtiyaçlarımı- l' 12,30: Plakla Türk musikisi; 12,50 : ııa ... 

zı temin ediyor görünenler Edir- Mütehassısa yardım etmek "üzere miz Ticaret Odasındaki Sergi Komite· vadls; 13,05: Plakla. hafif müzik; 13,25: Muh-
ne köylüsünün yaptığı gibi hare- fen heyeti yakında yardımcı bir ko - sine müracaat ederek sergiye iştirak e- telif plak neşriyatı. 
ket ediyorlar. misyon seçecekt!v, Bu komisyon aynı deceklerini bildirmiş ve nümunelerini Akşam neşriyatı: 

1 

Bilmem hatırlar mısınız? Padişah - zamanda Prostun hazırlıyacağı avan vermişlerdir. Müracaatlar arasında 18,30: Çay saati, dans musikisi, 19,30: Ço- • 

lardan birisi Edirnede ava çıkmış proje üzerinde de çalışmaya devam e • sandık köşelerinde kalmış güzel el. oy- cuklnra masal: Mes'ut CCmll taratından, l 
yağmura tutulmuş, köyün birinde decektir. Mütehassıs şehrimizden ayrı· ma işleri, yastık, blüz ve saire eşyalar 20 : Türk musikl saz heyeti, 20,30 Safiye va , 
ateş yaktırmış, bunun padişah Iırken komisyona bazı direktifler de göze çarpmaktadır. Memleketin her arknda§ları tarafından Türk muslklsl ve ' 
olduğunu anlayan kurnaz köylü verecek ve bu suretle yardımcı komis- tarafında sergiye çok alaka gösterildiği halk şarkıları, 21: Plfıkla sololar, 21,30: Or-
çok fazla bir para istemıs· ı" ste bı"z gelen h be 1 d l 1 t kestra. 1 - Lalon'ın - Le Rol D. Ys. uver .. -' ::. yonun çalışmaları esas şehir planının a r er en an aşı mış ır. 
de ateş pahasına darbı meseli bu- S türü, 2 - Rlchard Strnuss'in, Bir vals. 3 -

hazırlanmasına da yardım edecektir. ergide küçük sanayi erbabile bera· 
radan kalmıştır. Vetzler'in -Page- zi, düetto, 4 - Borodlnln 

Mesela bir deniz banyosuna, bir Ya- Prost Floryanın iman için de ayrı her bilhassa aileler arasında işlenen _ Bir Orta Asya Step tnsvlri -, 5 _ Dvo .. 
!ovaya, bir Bursaya gittiniz mi? bir proje hazırlamayı lüzumlu görmüş: dantel, oya, el trikotajı, elbise, çama- rak'ın _ sıav dansı -, 6 _ İpolltor i vanof'un 
Bir milyoner zannedilırsiniz. tür. Bu proje en kısa bir zamanda bi- şır, şapka ve bunlara benzer eserler _ suıte c aucaslenneden parçalar, 7 _ İpoıı .. 

Şu Bursanın ve Yalovanın kaplıca- tirilip derhal tatbikine geçilecektir. teşhir edilecek ve seçilecek eserlere tof ivanofun Türk havalan , 22,30:-23,30 : A .. 

lan Üsküdarda olsa, otellerde elli --- 1000 - 1500 - 2000 liralık mükafat - jans haberleri. 
kuruşa yatıısa vesait çok ucuz Yeni gümrük binasında tamirat !ardan başka 6 tane 2so ve 40 tane de - - · 'Y · ~ :~ · · . .,. · h; · · · · · j: · · - ·-
olsa, Filorya, Sarayburnunda ol - Gümrük idaresinin yakın bir za - 100 liralık mükafat dağıtılacaktır. em seyya .ar ge ıyor 
sa, bir fincan kahve ateş pahası - manda Çinili Rıhtım Hanına geçmesi 6 teşrinievvel salı günü limanımıze! 
na deği4 keseye uygun, bir kama- münasebetile handaki boya ve kalori- Üsküdar Parti Kongresi lngiliz bandıralı Atla~t.is vapuru ilcs 
ra ~11~ ~ruş olsa seyr:yleyin me- ı fer işleri müteahhidine ihale edilmiş· Dün Üsküdarda T~ptaşında Oskü- 900 seyyah gelecektir. 

d.~nı ıhtıyaçlarım temın edecekle- tir. Bu i?lere ay başında başlanacak - dar mıntakasına dahil Parti kongreleri Bir hırsızrn akıbeti 
rı. tır. yapılmıştır. Kongrede vilayet namına Kuledibinde ve Cihangirde muhtelif 

Ben lüks ~e\'.kiler ~lması? .demiy~- Gümrük İdaresinin Çinili Rıhtım Faruki ile Üsküdar kaymakamı Liitfi 
rum. Şımdı oldugu gıbı ya hıç Hanında modern bir sekilde yaptıra - hazır bulunmu~lardır. Üç yüz parti evlerden eşya çalan Hasan, Sultanah• 
yok ya çok yüksek olmasın da k l bo · N f F met birinci sulh ceza mahkemesi kara• h ' Al 1 . d 1 d" cağı imya a ratuarı için a ia en mensubunun bulunduğu bu kongrede 

Kö~~~ıak~~ e~a ~~:unvaıı~~~~ heyeti tet.kiklerine ehemmiyetle devam parti idare heyeti seçilmiştir. ~:~i.f. ~ilmiştir . 
gene böyle ücret veriyorduk, e _ etmektedır. Galata Yolcu Salonunun 
lektriği böyle yakıyorduk, yahut arkasındaki ahırların inşaatı bitmek ü
biraz fazla. Şimdi kömür 15 lira, zeredir. Bu inşaat biter bitmez eski a
fakat vaziyet değişmedi. hırlar yıktırılacaktır, ve rıhtım müsait 

........ ..... _, __ 

Bir saz dinlemek istersin, bir fincan bir hale getirilecektir. 
kahve elli kuruş. Bilha~sa elek - Gümrük İdaresinde anbarların Ji -
trik; havagazı, kok safriyatı ço - man işlerine devri i~i de devam etmek
ğaldıkça fiyatlarının düşmesi ve tedir. 
İstanbulda medeniyet ışığından ---·---------
mahrum 63 bin evın de kolayca Liman dairesinde 
nurlanması lazımdır. İşte bunu 1 "I bU 
görünce sevinmeğe hakkınız olur gaze 0CI er rOSU 
değil mi?» Liman Daireleri Galatadaki Merkez 

Bu okuyucumuz böyle diyor. bilme-
yiz: 

Siz ne der~iniz? 

Rıhtım Hanına toplandıktan sonra Li· 
man Umum Müdürlüğü tarafından ga
zetecilere hususi bir büro tahsis edile

Antika hırsızı 
Sultanahmetteki hafriyat mıntakası

na girerek antika çalmak isterken ya
kalanan Halisin duruşması üçüncü as
liye ceza mahkemesinde yapılmıştır. 
Duruşma sonunda Halis bir buçuk se· 
ne hapse mahkfun olmuı}tur. 

Sebzeci ile bahçıvan kavgası 

KIRK YIL 
Üstad Halid Ziya 

Uşaklıgilin hatıraları 

DördilncU clldl çıktl. Flab 
50 kuruttur. ee,ıncl ve 
aonuncu clld basllmaktadır. 

Liman servisleri ıslah ediliyor :---------------· cektir. Bunun için şimdiden hazırlık

Samatyada Kuleli sokağında oturan 
bahçivan Vangel ile seyyar sebzeci 
Behzad arasında bir alacak meselesin
den kavga çıkmış, Behzad Vangeli bı
çakla bacağından yaralamıştır. Suçlu 
yakalanmış, tahkikata başlanmıştır. 

Bu eser memleketin siyasi, içtimai. 
fikri hayatının 40 yıllık canlı bir 
levhasıdır. Baştanbaşa cazlb bir hn
kiki roman hükmünde olan bu ki
tabın birçok parçalan müstakil bi
rer hlktiye gibidir. 

OKUYUNUZ 1 Dünkü kazalar Liman Umum Müdürlüğü Liman 
servislerini esaslı sekilde 'ıslah etmek
tedir. ilk iş olarak ' şeflere hususi birer dlKobc:amkustdafapaşa~a oturan Siranoş 
od ·1 · 1"" •• k ld I a ı ır a ın merdıvenden inerken a verı mesı usu unun a ırı ması 

karar]aı:ıtırılmı~ ve heme t tb"k d"l _ düşmüş ve dört aylık hamile olduğu 
v Y n a ı e ı . . . - tt 1 k k k 

miştir. Büyücek bir odada memurlarla ıçın agır sure e yara anara ço an 
şefler birlikte çalısacaklardır. Bu su _ ~aybettiğinden imdadı sıhhi otomobi-

tl ı · fi f d lıle hastaneye kaldırılmıstır. re e memur arın şe er tara ın an ça- ~ 

hşmalarının mürakabesi temin edilmiş * Şark şimendüerleri makasçıla-
olacaktır. rından Veysel Zeytinburnundaki kulü-

Nöb~tçi 
Eczaneler 
Bu ıecekl nöbetçi ecuneler şunlardır: 

İstanbul cihetlndekiler: 
Aksarayda: <Etem Pertev). Alemdarda: 
<Sırrı Rasim). Bakırköyünde : <Merkez) . 
Bcyazıtt.a : <Belkis). Eminönünde: CA. 

Mlnasy::ınl. Fenerde: <Emllyadf). Kara -
gümrükle: <Suat>. Küçükpazarda: (Ha
san llulfısi). Samatya Kocamustafapn
ş:ld:ı.: CRıdvnn). Şehremininde: <A. Ham
di). Şeh1.adebnşmda: <İsmail Rlfat). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

Galııtada : (Ylçopulo) . Hasköyde: <Bar -
but). Kasunp:ı.şada : (Vasıf) . Merkez na
hlye<:le: (Matkovlç, Vlnkopulo). Şişlide: 

<Pertev) . Takstmde: <Kemal Rcbul). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

KludskY 

B 

lar yapılmış ve her gazete için bir kutu 
hazırlanmıştır. Bu kutuların ana'htarla
rı gazetecilere verilecek ve bu vasıta 
ile limanın bütün hareketleri günü gü· 
nüne haber alınmış olacaktır. 

Gazeteciler bürosuna yazıhane le -
vazımı ve bir de telefon konacaktır. 

Heykel sergisi 
Kadıköy Halkevi Güzel San'atlar 

Şubesi tarafından yarın saat 15 de bir 
talebe heykel sergisi açılacaktır. Sergi 
on gün devam edecektir. 

• 

Tekfin ve techiz isleri • 
Belediyenin yeni tekfin ve techiz iş

leri talimatnamesi hazırlıkları henüz 
bitirilememiştir. Bu münasebetle tali
matnamenin teşrinievvel bidayetinde 
tatbik edilemiyeceği haber verilmek -
tedir. Teşrinievvel içinde mezarlıklar 
talimatnamesinin icabettirdiği teşkilat 
da ikmal edilecektir. 

Veni bir sirk 

• 

-
tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bu akşam 21.45 de 

Kark yllda bir 

Ayrıca elektrikli 
kuklalar 

ANKARA MEKTEPLiLERiNE 

s 1 RK 1 oyunlarına 

A ş L A D 1 
Büyiik:ıd:ıda. : (Şinasi ı. Hcybcllclc: <Ta
mış). Kndıköy Pazaryolıında: (Ritat 
Mn1ıt:ır '. Afatlada: ıAıf,cddin). Üskü -
.ıı r İc:kt)lclı:ışmd:ı: • Mcı·kt'Z) . 

Bu harikulade oyunları bugün 

göreceksiniz.. Cumartesi ve 

Harb ·yede Sürpagopta saat 2,5 • 6,5 ve 
Pazardan başka günlerde seanslar saa~ 6,5 

9, 15 seanslarında 

ve 9,15 tedir. 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Panayırlar ve sergiler J Biırsada 
"Çöpcü /.,, diye 
Bağırmak yasak 

l _ _ _ """!!"'!"E_K_O_N_ O_M_i_, __ j 

Kambiyo ve Zahire 
Borsalarında Vaziyet 

Fındık fiatları yükselmekte devam ediyor Bir çok yerlerde hayvan sergileri açıldı, iyi yetiştirilmiş 
hayvanların sahiplerine ikramiye verildi. Bu yıl 
muhtelif şehir ve kasabalardaki panayırlanmızda 

bilhassa hayvan satışı hararetli oldu 
Belediye bütün çöpcülere 

birer düdük vererek 
gürültünün önüne geçti 

Geçen haf ta kambiyo borsasındaki 12 8 kuruş arasında müşteri bulmak .. 
muamelat diğer haftalara kıyasen da- tadır. 
ıha müsait geçmiş ve hafta içindeha - Hariçte de fındıklarımızın iyi fiat • 
rarıetl.i muameleler olmuştu. Bu suret- Larla satılmakta olduğu duyulmakta
le cumartesi sabahına kadar gayet iyi dır. Almanyaya olan ihracatta tüccar

Bursa (Hususi) - 'Belediye bütün bir şekilde geçen satışlar Fransız fran- tavımız tarafından iç fındıklar için yap
çöpçülere birer düdük vererek çC'pçü- sının ani sukutile karma karışık olmuş tıklan tekliflerde 100 kilo başına sit 
Ieri cçöpçü• diye bağırmaktan menet- ve fiatlar gerilemeğe başlamıştır. • Hamburg 70 lira kadar istemişlerse de 
miştir. Buna nazaran çöpçüler evler - Bazı tahvilat fiatları da ibu su - bizim haber aldığımıza göre en yük • 
den çöpleri almak için mahallelerde dil- kuttan müteessir olarak gerile - sek fiata yapılan satışlar Haruburg tes· 
düklerini çalarak halkı habetdar edi - miş ve bu gcrılemeden de en limi 66-67 liradır. 
yo ·Iar. Halk düdl.ik seslerini duyar duy- fazla Ünitürkler müteessir olmuştur. CEVİZ : Piyasa isteklidir, gelesiye 
maz hemen çöp tenekelerini çıkararak Bundan maada Anadolu grupu kıymet- işler devam etmektedir. Bu sene Al -
çöpleıini vermektedirler. ierinde de düşüklükler kaydedilmiştir. manyadan maada İngiltereye de takas 

Bursa (Hususi) - Eski saylavları- Halbuki daha evvel vukua gelmiş o- suretile ihracat yapılacağmdan fiat -
mızdan Doktor Nazif Şerif ile Hasan lan bazı hadiseler esnasında da sabit ların daha da sağlamlaşması beklen -
Vudina Selanik sergisinde bazı tetki .. olmuştur ki hükCımetimizin alınış ol - mektedir. Hafta sonundaki satışlar 16 .. 
katta bulunmak üzere Selfuıiğe gitmiş-- duğu tedbirler sayesinde Türk parası- 1 7 kuruştan yapılmL~tır. 

1 d" mn sarsılmaz bir kıymeti vardır, ve Karadeniz mallan üzerine ihracat -
er ~· (H ") B ki frangın düşüşünden müteessir alınası çılarımız tarafından l 00 kilosu Ham-
. ~~sa.. ususı - uraya na : ihtimali mevcut değildir. Binaenaleyh burg teslimi 20-21 liraya kadar teklif .. 

Eskisebir bay van sergisinde dıl~c~ı soyl~nme~te olan or_ma~ me • ilk haberlerin gelmesi üzerine görülen ter yapılmış ve bu fiatlara sif Hamburg 
Eskişehir, (Hususi) - Bu ;ılki ehli günü başlıyacak ve 4 gün sürecek olan tebı ıçın Çekı:ge cıvarı~da ~ır bına bu- tereddüt şüphe yok ki yarın zail ola - \'e Tiryeste satışlar da olmuştur. 

ha)"·an sergisi büyük bir merasimle a- Silivri panayırı hazırlıkları başla_mış - lunmuştur. Bına, saatçı Alı namında cak, normal vaziyet avdet edecektir. Badem satışları bir kaç gündenberi 
çılmıştır. Sergiyi gezen zevata baytar tır. Panayırda hayvan ve her nevı eşya birisine ait güzel, büyük bir köşktür. Bununla beraber kaydedelim ki bütün durgunluk geçirmektedir. Yeni malı -
müdürü her hayvan hakkmda ayrı ay- alım satunı yapılaca~tır. .. ~ .. Senevi iki bin füa kira ile tutulmuş- eshamın en sağlımı olan Merkez Ban- sul evvela 75 kuruştan açılmışsa da 
rı izahat vermiştir. Sergide takdir ka- Panayırın kapandıg_~ gun . buyük at t kası hisse senetleri ( 81) lira olan kıy - sonradan fiatlar geriliyerek tatlı ba -
zanan sun'i aşım döllerinden taylar ol- yarışlarile pehlivan gureşlerı de yapı- urBursa (Hususi) - itfaiye garajı ö- metinf muhafaza etm~tir. demler 82-83, acı bademler de 68-72 
muştur. Mecmuu 2800 lira olan ikra- lacaktır. . .. .. nünde feci bir otomobil kazası olmuş· Haftanın son günü borsada esham kuruştan satılmıştır. 
mive mikdarı sergide teşhir edilen hay- Panayır yennde ufak, uf~k dukkan- b :ı.'e tahvilat fiatları bir çok değişiklik- ZEYTİNYAGI : Zeytinyağı fiatla • 
... anv ;.,. .. _ın derecelerın· e go··re tevzı· edil - lar im::a edilmektedir. Beledıye bu sene- tur. Şoför Rasimin idaresindeki oş 
.v .... ..._ S b · · · d 'ı.·· .• k b" ler geçirdikten som~a şu fiatlarla ka - rında son günlerde hiç bir değişiklik 
mı·ştır. ki panayırın her seneki panayırlardan kamyon a rı ısının e .-..uçu ır çocu-

k h l ı panmıştır. olmamıştır. Bugünlerde zeytinyağı re-
• Bursa (Husus~ı) - Her sene oldugvu daha mükemmel ve muntazam olması ğu ezmiş ve çocu der a ö müştür. .. k 1 • 'k t b"t edileb' Unitürk No. 1. 22,6S o tesinin kat'ı mı tarı es ı · ı -
. gibi bu sene de Atıcılar alanında yalnız için çalışı;ıaktadır. Şoför kaçarken yak.alanmıştır. Ünitürk No. 2. 20,85 leceğinden önümüzdeki aylara mah -
inek ve beygir, at, kısraklar için bir Silivri-Istanbul yol~un asfaltlan • Bursa (Hususi) - Atlı spor kuru - Obligasyon 41,SS sus satış fiatları ancak bu keyfiyetten 
sergi açıimıştır. Sergi tamam bir hafta ~as.ı işi bu sen~ bitecektır. Her kış m~v- munun açılma töreni bundan bir kaç Mümessil 44,75 sonra anlaşılabilecektir. Yağ fiatları 
~ievam etmiş yapılan seçmelerde ik - sıını bu yol bır çamur deryası halıne gün evvel ilbay ve parti başkanı ~e~ik Hisse 22,24 şimdilik bir tereddüt devresindedir. 

. k anan' 18 inek 18 kısrak. 35 gelmekte ve bu yüzden de İstanbu!a Soyer, tümkomutaru Cemil Tahır ılc B ki f w k lt . . 
ramıye az , k.. h lk b- .. k k tın klıl BUGDAY: Geçen hafta za'nire bor . . u sene zey ınya._gı. re o ~sının 
tayın sahiplerine ayrılan ikramiyeleri mal götüren civar oy a l uyu ,daha bir ço zeva ve mera arın . . miktarı hakkında kat'ı hır §ey soylen -
ım • .,1 dır ' müşkülatla karşılanmakta idi. .atlarla iştirak etmeşile ~ttcılar mev - sasındakı satışlar durgun geçmış, bazı kl be be b "kta 15 .1 18 a .... ~ ar e d kmA • b Wd 1 5 8 k d d"" meme e ra r u mı rın l e 
Sergi bu sene daha büyük' bir ragv - Pek yakın bir zaman a i fil edile- künde yapılmıştır. . cıns ug ay ar - para a ar uş - b. to ld w tahmi efülm kt d" 

k 1 b f lt l b··t·· su· · A 1 t · · · ··~~ft·ki hep b' lik müştür. Maamafih haftanın son gun·· ü ın n o ugu n e Te Gır. b t g.. .. şt" ce o an u as a yo , u un ıvrı çı ış orenını muı.çe p ır -
eB 1~m~ ~ A) z· t V kil halkını ve civar köylülerini sevindir - te bir at gezisi yapılarak toplu bir hal- satışlar arttığından piyasa bir derece · • 
. a esır ususı -h A ıraa e e- miştir. de eğlenilmiştir. Bu törende baylardan sağlamlaşmıştır. Altı yedi çavdarlı yu~ Big"a kurtulu~unun ylldönUmO 

tı tarafından açılan e ll hayvan ser- su· "d h la lınm b k b' k ta b" ba anların da muşaklar 5.20, ekstra Polatlı 6, Ana - y . . 1 wb .. .. ı·· S ıvrı e arman rın sonu a ış- aş a ır ço a men y _ . l 
gısı bu yıl faz 8 rag et gormuş ur. er- t M hsul bold y · kin · · · b ı d w ·· ı t k llandıkları dolu sertleri 6, l O paradan satılmiştır. Biga, (Hususi) - lçemizin düt -. · .. b" k ır. a ur. enı sene e ıı ıçın u un ugu ve guze a u 
gıye cıvar koy ve kazalardan ır ço f li te b la t ·· ··ı ·· ı·· At aklıları gun·· geç - Arpa fiatları tekrar canlanmıştır. man istilasından kurtulufunun 14 ün-
h t'ril · r aa ye aş nmış ır. goru muş ur. mer 
ayv~dge ı h~nı.ş;.~· h 

1 
Sarıköy (Hususi) _ 950 haneli ve tikçe çoğalmaktadır. Hafta iptidalannda muameleler 3,30 cü yıldönümü, bugün büyük gösteri -

Sergı e teş ır e ı en ayvan ar ara - 4000 üf 1 1 k b da h ıl m_e,.v. s'ım.~ de' a' ç' .. ııan· • ·A-da-pa-zar-ı p .. -ana ... y-ın b~ paradan yapılıyordu. Cumartesi gün- lerle kutlulanmııı, her tarafta yer yer, 
sında seçme yapılmış ve neticede tay- n usu 0 an asa am.~z er Y ,,. 

1 d b" . Tv. S w lıklı H açılan panayırın bu sene Gönende açtl- sene Erenler civarında ve Sakarya ke- kü satışlar 4,5 paradan w~~~tur. tenlikler yapılmıştır. Saat 15 de spor 
ar arasın a ırıncı ıgı usıgır a- t ka ·· tıni ı· B h ld S ılmı b' hafta ·· dd tl Mısır s.atışlannda. degışiklik_ olma_· alanında ba!llıyan merası"me bu'"tu""n halk sanın tayı kazanmış ve 6S lira ınüka - m~ı -~ rrur e ş ~~· u a e~ a- narında aç ş ve ır mu e e T 

fat almıştır. Kısraklardan birinci bu - r~oyluler, esnaf ve tuccar çok mutees- devam etmiştir. mıştır. 'Fıatlar hafifçe gerılemektedır. ve mekteh talebesi iştirak etmiştir. Bu 
lunarnamış ve ikinciliği Bahkesirden sır olmuşlardır. A Panayır bu sene, geçen senelerdeıı Adapazarı malları 4•5-4,7 paradan sa · münasebetle ilçebay Hikmet Yavuzun 
rA ,__et 0 g-lu Mustafanın atı kazanmış Adapazarı (Hususı) - Her sene avnı. çok fazla rag-bet görmüştür. tılmaktadır. ·· ıed·- · ·· ı ·ııA t ı · h · nıuu TİFTİK : Satışlar ağır gitmekle be • ~oy ıgı s~~ er v~ mı ı çe e erın fıC rı 
.ve 35 lira mükafat almıştır. E k • s ,./. b l .:J • raber gene sağlamdır. Fiatlarda bir haf- ışgal t~msılı, da~ikalarca alkışl~nm111 

Boğalardan birinciliği Çinge köyün- S l QJ ran 0 U yanlRUQ genl Ve da evvelisine nazaran kayda değer bir ve şehir bandoeıle sokaklar gezılerek 
üen Cafer oğlu Hasanın boğası kazan- mo-'ern bı·r Sa•-'ranbola kurulacak değişiklik olmamıştır. Haftalık satışlar gündüz tezahüratına bu suret'le hitam 
mış ve 40 lira mükafat almıştır. Uı '..J 1 1 750 balye kadardır. Ankara, Keskin verilmiştir. 
İneklerden de birinciliği Yakup köy- malları 100, Konya ayarı mallar 105 Bugünün gecesinde de yer yer ku -

!ü Acarın ineği kazanmış ve 40 lira al- kuruştan muamele görmüştür. rulan taklar altından geçilerek bando 
mıştır. Yapağı satışlarına elan başlanma - ile fener alayları yapılmış, cumhuriyet 
Keşan (Hususi) - Her sene açılan m:ştır .. Trakya cinsleri üze~ine ehem- meydanında oyunlar tertib edilerek ge-

Keşan panayırı bu sene de pek fazla mıyetsız muamele olmakta ıse de Ana- ce yarılarına kadar eğlen.ilmiştir. 
rağbet görmüştür. Panayır münasebe- dolu mallarına henüz talep yoktur. 
tile tay koşuları ve pehlivan güreşleri YU1\1URTA : Mevsim itibarile mü • 
tertıb edilmiştir. Tay koşusunda birin- varidat azalmıştır. Anadolu ve Kara-
ciliği Yakubun tayı kazanmıştır. deniz iskelelerinde külliyetli mal bu -

Pehlivan güreşlerinde baş altına ka- lunmakta ise de fiatların düşüklüğün-
yıkcı güreşmiş ve rakibini yenmiştir. den sevkiyat yapılamamaktadır. Hali 
Baş pehlivanlığa Afyonlu Süleyman ile hazır fiatiarı bir miktar daha. yüksel -
Gönenli Hamdi güreşmişler, Süleyman diği takdirde civardan fazla mal gel -
galib gelmiştir. Tarihi Safranbolu'DIDI umumi bir görünfifü mesi beklenmektedir. 

Bilecik (Hususi) - Açılan panayır Safranbolu, (Hususi) - Belediyemiz geçen yıl altı bin lira sarfile kasa- İspanyanın hususi vaziyetine binaen 
klört gün devam etmiş ve geçen seneye banın haritasını aldırınış, yeni bir plan üzerinde çalışmalara başlamıştı. oraya yapılan sevkiyat durmuştur. Yu
nazaran daha çok kalabalık olmuştur. Fakat kasaba eski ve tarihi bir kasaba olduğu için yeni bir şehir planının bu nanistana, Avusturya ve Maltaya az 

İki senedenberi burada kurulmakta o- yer üzerimi~ tatbikına imkan görülememiş, belediye meclisi yaptığı bir miktarda ihracat yapılmakta ise de bu 
lan panayır, haftalık pazarlardan başka toplantıda yeni kasabayı Bağlar ve şehir arasında Develik mevkiine ku~- satışlar piyasayı doyuracak kadar e -
bir şey değildir. Panayır münasebetile, ğa karar vermiştir. B u karar İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıkları tarafından hemmiyetli değildir. Son güruerde ~
herkes isteğini kendi muhitind~ temin tasdik edilmiştir. murta piyasasında bir salah göze çarp
etmektedir. Bu suretle bundan sonra kasaba da bilinde yeni inşaata müsaade edilmiye- maktadır. Büyük sandık orijinal yu -

Silivri (Hususi) - Her sene olduğu cektir. Bayındırlık Bakanlığı da Saf ranbolunun tabi bulunduğu Zogıildak murtalar 20-2 ı, ikinci mallar 17-18, u-
gibi bu sene de teşrinievvelin birinci İlbaylığına bu hususta talimat gönder miştir. fak boy Karadeniz mallan 18 liradır. 

ı 

İşittin mi, Hasan 
Beyciğim? Belediye mü
him bir karar verm1ş:. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

. .. Gala tada yolcu sa -
lonunun arkasındaki. · 

Tavlaları kaldırtı _-_ 
yormuş! 

Hasan Bey - Hazır bu 
münasebetle, kahvehane
lerdeki tavlalan da ha -
tırlayıp kaldırsa ıisabet e
derl 

Tüccarlarımız tarafından Almanyaya 
ihracat için vuku bulan teşebbüsler he
nüz müsbet bir netice vermemiştir. Al
manyada ithalatı kontrol eden daire C 
sınıfı, yani 50-55 kuruşluk çift yarım 
sandık yumurtalara Sirkecı tarikile Al
manya hudut teslimi 60 mark ödemek
tedir. İhracatçılarımız ise bu fiata mal 
teslimine yanaşmamaktadırlar. 

FINDIK : Fi.atlar daha bir miktar 
yükselmiştir. Levanı ve Giresun mal
ları iç fındıklar 62 kuruştan satılmak
tadır. Kabuklu fındık satışlari da ha -
raretlenmiştir. İngiltere ile yapılan ti
cari anlaşma neticesinde kabllklu fın
dık ve cevizler takas suretile ihrac edi
lebileceğinden piyasa bir :kat daha sağ

( tamlaşnuştır. Kabuklu. bndı.klu da 2 7-

Hadiseler~ ~ 
k8r$1&1nd 

Renk renk 
Belediye, her semti ayn bir ren

ge boyatacakmış .. Yeşil, mavi, pen
be, kırmızı, san, vesaire.. vesaire ... 

İstanbulun yüzü boyanacak.. Bi
zim de gözümüz.. amma, bu arada 
Allah vere de gönlümüz kararmasa.. 

Belediyenin şu renksiz Beyoğlu
na nasıl bir rengi müna'5ip göreceği
ni merak ediyorum. 

Saçlarını yeşile boyatan bayana 
soracağız: 

- Saçlarınızı neden bu renge bo· 
yattınız? 

Cevap verecek: 
- Biziın semtin rengine uygun ol-

sun diye! 
Konuşacaklar: 

- Sizin semt ne renk? 
-Bej. 
- Ne kibar!.. 
- Ya sizin semt? 
-Turuncu. 
- Ne bayağı!. 

Rengarenk bir aşk maceruın1n 
hikAyesi: 

- Turuncu semtteki Penbenin ye
şil pancorlu evinin mavi dllferneU 
odasında eflatuni bir aşk yaşad'lkl 

t!WiB'I 
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Yugoslavya mektupları: 

Adriyatikte 26 saat 
bir yolculuk •• suren 

Yugoslavya, ticaretin tahdit edildiği bir devirde turizmin 
zei1gin bir gelir kaynağı olduğunu anlamışbr 

Dalmaçya sahiline yakrn Korçııa. adası 
Grandi direğinde teberrüken hayra- eteğinde, inci gibi bembeyaz, pırıl pırıl, 

ğımızı taşıyan «Yugoslavya» palamar- ufacık bir kasaba, kimine uğrayıp, ki
larını çözüp te Suşak rıhtımından uzak- mine de uğramadan yolumuza devam 
la-'?tığı zaman saat dördü beş on dakika ,ediyoruz. 
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geçiyordu. Kaptanla kamarotla~ın ver-. Lutufkar mihmandarla:ımız Lti.ko -
dikleri teminattan ziyade masmavi de- viç ile Tokin, durmadan bıze izahat ve
nizin karışıksız yüzü bütün endişeleri· riyorlar. Her kasabacığın ~ir plajı, par~ 
mi dağıtıp, neşemi geriye verdi. ,ları, temiz ve ucuz o~_ellen var. ı:er bı-

Doroti Vil.sanla Pristan Faster, Pompeinitt Son rünleri filminde 
.-.-.......... --... ···-··"-··· ... ·····-····· ........ , 1 

0 zaman, hatırladım ki vapura bizi rine, senede birkaç yuz seyyah ugrayor. 
tesyie gelenlere veda etmeyi unutmu- Dünyanın öbür ucundan kalkıp gelen 
şu~. Fena halde canım sıktldı. Bilhas- ,tabiat aşıklarile, deniz sporları merak
sa, sabahtanberi bize bin türlü ikram- ,lıları haftalarca buralarda kalıyorlar. 
da bulunan, resmi cPutnik» turizm teş- , Jier sahada hummalı bir faaliyetle 
kilatının Suşak mümessili M. Yosip ve şuurlu bir programla çalışan Yu -
Vrignanin'e teşekkür etmek istiyor • ,goslavlar, ticaretin bin kayıt ile tahdit 
Jum. O nazik ve lfrtu.fkar zata karşı edildiği bir devirde turizmin zengin bir 
sükran vazifesini Son Postanın sütun- ,gelir kaynağı teşkil edeceğini anlamış 
~ fve ona azami gayret hasretmişlerclir. 

1924 de Yugoslavyaya ,189,830 sey
yah gelmiş. Bu rakam 1925 de 200,628 
e, 26 da 236,000 e, 27 de 294,000 e, ve 

1nilıayet 930 da 360,000 e çıkmıştır. 
, Bu güzel netice, kırk gün kırk gece
,lik saçma sapan eğlencelerle değil, 
,memleket dahilindeki otomobil yolla -
rını, eıtelleıi, gazinoları ıslah etmekle 
ve koııtrol altına almakla elde edilmiş-
' ,tir. 

Sinirli 
Yıldızlar 
Sinema san'atkarları filim çevirdik

leri vakit sık sık sinirlenirler, öfkele -
nirler ve öfke veya sinirli hallerini baş
ka başka suretlere izhar eylerlel'. 

Son senelerde Skupçinadan çıkarılan 
0

bir kanunla otellerin vergileri azaltıl -
~mış, otellerin qışarıdan ce 1 bedecekleri 

Po111peinin Son Günleri filmind en heyeeanb bir sahne 

.. aa .... 6 ... ~~;;;j; ... {jj; ...... " Pompeinin 
ve misafirlerin istirahat ve konforları- Şarlo~ pek yalon-
:na taalluk eden her çeşit eşyanın güm- Greta Garbo: Hareketsiz ve gayet sa- da iki sesli filmini 
trük resmi tenzil edilmiştir. kin durur. Ta ki rejisörü onu tekrar o- çevirmeğe başlıya-

1946 senesi nihayetine kadar mer'i yuna yeniden davet eylesin!.. caktır. 
olacak olan bu kanun mevcut otelleriıı Bu filmin senar -
,sür'atle modern bir şekle girmelerini yosunu bizzat tertib 
1 teshil ve ilk zamanlarda girmeleri ta- ~ylemiştir. Söylen-
bii bulunan maddi zararı klsmen ol - diğine nazaran (Şar-
sun telafi ettirmek gayesile neşrolun- lo) bu filmde rol 
mu§tar. yap mı ya cak tır. 
, Bundan başka, hükfunet, yerli, ya - Film Çinde (Şan -
hancı bütün seyyahların yola çıkmaz- gay) ve Filipin ada-
dan önce veya çıktıktan sonra, işleri- larında (Honululu) 

, ni ve seyahatlerini kolaylalmak için, da ""çevrilecektir. 

.. 

,bütün şehir ve kasabalarda ve hatta Baş rolu Şarlo -
Dalmaçya da Vintgar şela.ıesi bazı mühim köylerde şubeleri olan bir nun «gözde» si Po -

larında şimdi alenen ifa benim için bir «seyahat bürosu• kurmuştur. ·Putnik let Godar 17apacak -
bazdır. ,adını taşıyan bu büro şimendıfer, va- tır. 

Vapurumuz, şirin temiz sevimli.. ,pur. tayyare postalarına yataklı ya - Filmin ismi an-
İçerisinde herşey va'r. Yukan, aşağı, ta~sı~ bi~~t .sattı~ı gibi, ecnebi döviz- cak ikmal edil-
şöyle bir kolaçan edince anladım ki lerını degıştırmege ~e mezundur. Baş- dikten sonra 
yirmi altı saat kadar sürecek olan vol- lıca otellerde oda kıralamak, eşya ta -. ~ ve ri le ce ğin-
~uluğumuz esnasında her türlü istira- şıtmak, izahat almak, pasaport vize et- den şimdilik buna .6 numaralı> film 
hat ve vakit geçirme esbabmı burada tirr:ıek. i~teyen yolcul~r hep :utniğin Karo) Lombar: Oynadığı vakit şaşı - denilmektedir. 
bulacağız. Hele üst güvertede ufacık delaletını ararlar. Ugrayacagınız her nr ise söylenip durur ve söylene söy- ........................................................... . 
zarif bir bar gözüme ilişti .. Deniz, is~ ~yerin mufassal har~tasım, ta~ihçesini, lene büsbütün sinirlenir. 
terse kabarsın, gemi oynayabildiği k:ı- manzaralarını, Putnık wşubele_r~de mec 
dar oynasın ... Asla umurumda olmıya- canen bulursunuz. Sagdıca ıhtıyacınız 
cak. varsa Putnik size onu da verir. Hasılı 

Maama!ih, onun - bizim şerefimi:t:e -
tek duracağı, onun da Yugoslav dost
Jarımızın yüksek misafirperverliğine 
uyacağı halinden anlaı_jılıyor. 
Kıyı kıyı ilerliyoruz. Eyluli.in hem 

on ikisi, hem de akşam olduğu halde, 
güvertede, şezlonglanmızın üzerine 
pardesi.isüz uzanmışız. Etrafımızda ka
dınlar olmasa. ceketsiz oturacağız; ha
va o kadar sıeak. 

Sağımızda. ufok. şirin adacıklar .. So
lumuzda yalçın, mosmor bir sahil. Dal
maçya kıyılarında 100 den fazla ~da 
var. Biz bunların arasından geçeceğiz, 
hep. 

Arada sırada, o yalçın lcay<.dıkların 

bu teşkilat sayesinde, Yugoslavya da
hilinde, tıpkı postaya verilmifi taahhüt
lü bir mektup gibi, hem de ucuz ucuz, 
raho.t rahat seyahat edebilirsiniz. 

* Ortalığı karanlık basıp ta, güzel 
manzarayı gözlerimiz artık görmez o
lunca, Falih, Emin ve ben birinci sı -
nıf yolcu salonunda, üç kol briç oyna
mağa oturduk. Öteki arkadaşlar erken
den kamaralarına çekilmişlerdi. 

Bu aralık, vapur sallanmağa başla -
dı. Meğer, daima fırtınalı olan bir bo
ğazdan geçiyormuşuz. Bereket ki bu 
dans uzun sürmedi. Yirmı dakika ka-

(Devanıı 10 uncu sayfada) 
Janet Makdonald: Ayakfarım kuv -

vetle yere vurur. 

Sinema postası 
Olc.ugucularmıza 
C•vap veriyoruz 

Bay Semih - Kadıköy: 
J - Romeo ve Jüliyet filmı Nor

ma Şerer ile Les 1ı Hova rd 
taraflarından çevrilmiştir. 

2 - Simone Simon'un adresi şu
dur: 
Matmazel Simone Simon 

Fox Company 
Holl~oo't 

Califoruia U. S. A. 
3 - Adolf Volbrük bir Alman 

san'atkarıdır. Mükemmel 
surette Fransızca gÖl'tİ~mek
tedir. 

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

Songün/eri 
Sessiz sinemanın başlangıç dcdı·le.; 

rinde bir kere daha filme çekilmiş olan 
«Pompeinin Son Günleri». 

mevzuu, bu sene sesli sinemanın bü "° 
tün teknik vasıtalarile ve: 

1.650.000 dolar 
gibi büyük bir meblağ sarfile çok muh .. 
teşem bir şekilde canlandırılmıştır. 

Senelerd~nberi, yapılması içhı plan
lar, programlar tertib edilen bu film, 
tam iki senelik geceli gündüzlü bıı· e .. 
meğin mahsulüdür. 

Mevzuu: Eski Romanın imparatorluk 
devrinde ve Romalıların kanlı arena o
yunlarına büyük düşkünlük gösterdik· 
leri senelerde geçiyor. MalUmdur ki 
Vezüv yanardağı, Milattan sonrn ı 72) 
senesinde indifa ederek üç şehri ba -
tırmış, ate§ ve kül yığını altında bırak
mıştı. .. Mevzu işte bu çerçeve içine gi
riyor ... 

Bununla beraber mevzuun cercyarı 

sahnesi yalnız (Roma) ve <Pompeı) 
değildir. Onun bir kısmı da (KuclÜ<;) de 
cereyan etmektedir. 

Bugün yer altından çıkarıl::'m Ye her 
sene yüz binlerce ziyaretçi celbeden 
eski (Pompei) şehrinin sokakları Fo -
rum'u! kanlı dövüş \'e oyunlarının ee
reyan ettiği Arena'sı, anfiteatn bu film 
için aslına tamamen mutabık olarak in· 
şa edilmiştir. 

(Kudüs) ün milattan ( 72 J sene ev
velki şekli de aynen ihya edilmiştir. 

Film bu tarihi eserleri yaı?a1 rnakfa. 
olduğu için tarih ve san'at tarihi nok -
to.larından büyük bir kıymeti hfıi:~ ol • 
duğu gibi; o devrin kanlı cğlencele -
rini; sefahat sahnelerini de g()stercl!ği 

ve nihayet çok temiz, samimi ve ·ıcıklı 
bir aşkı da hikaye ettiği için büyük bir 
temaşa kıymetini haizdir. 
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Beklenmigen bir netice: 
• 

Dünkü maçta Romanyalı 
Boksör T eodorasku 

Y orgosa galip sayıldı 
Dünkü maç çok gürültülü geçti. Her iki boksör de 

güreş edercesine döğüştüler 

SON POSTA 

Dünkü tenis 
Maçları 

Müsabakalar bitti, galiplere 
kupalar dağıtıldı 

Güneş kli.ibü tarafından tertip edi
len tenis maçlarının yarım ve son mü
sabakaları dün Güneş kortlarında ya
pılmıştır. 

Neticeler şunlardır: 
Tek erkek yarım son müsabakala

rında Baldini Sedad'ı 6/ ı, 6/8 yenmiş
tir. Gene son müsabakalarında J afe 
Vedad • Abud'u 1/ 6, 1/ 6, 4/ 6 mağlup 
etmiş ve Baldini ile J afe finale kalmış
lardır. Son karşılaşmada ilk seti Jafe 
6/4 almış, bunun üzerine Baldini'nin 
yorulduğundan bahsederek müsabaka
yı terketmesi dolayısile tek erkekler ku
pasını kazanmıştır. 

Çift erkek müsabakalarının döni fi
naline Vedad Abud - KrJs, Sedad -
.Baldini, Jafe - Bombino çiftleri kal
mışlardı. 

Bunlardan Sedad - Baldini çifti, İb
rahim - Armite<l çütini S/7, 6/1, 6/2 
yenmiş, Jafe - Bombino çifti de Vedad 
Abud - Kris çiftini 8/6, 416, 7/5 yene
rek finale kalmıştır. 

Finalde Sedad - Baldıni çifti, Ja
fe - Bombino çiftini 6/4, 7 / 5, 6/ 3 ye
nerek çüt erkekler kupasını kazan .. 
mıştır. 

Tek bayanlar müsabakasının fina
Romanyalı bok s(frün hiicmnları linde bayan Grodetski, bayan Hümey-

Bir haftadanberi merakla beklenen Saat on yediyi sekiz geçiyor ve maç rayı 2/6, 8/6 yenerek bu seriyi kazan-
feodoresku - Yorgos maçı dün Taksim ,başladı. mıştır. 
.ı:aayomunda beşinci ravund'a kadar . Birinci Ravund Kupalar merasimle galiplere veril-
tapıldı. Geçen hafta Melihe yenilme- Her ikisi de müteyakkız. İlk yum- miştir. 
Ji üzerine Teodoresku'nun; ortaya bir ruğu Teodoresku vurdu. Yorgos çekini- • •· · - '""' · · ·- ·~ •u•- • • • • ··-·-

1

-

Jefi atıp: ~yor, Rumen hücumda ve Yorgosun itme ... Rumen itırazda. Halk bağırıyor. 
- Kim olursa olsun, hangi siklctte ,midesine kuvvetli bir sol yumruk in- Hakem de Yorgosa bir daha yapar-

bulunursa, bulunsun on ravund dövüş- ,<lirdi. Yorgos buna sağla mukabele et- san diskalifiye ederim diyor ... Yorgo
p-ıeyc hazırım• demesi ve bunu da ti, Rumen daima hücumda. Yorgos çe- sun bir hücumu .esnasında Rumenin 
torgos'un bilatercddüt kabul etmesi kingen, ve ·r sağ kroşe indiriyor. Ru· ,kaşı kanıyor, bu defa Teodoresku hü
DU maçın ne kadar heyecanlı ve ente- men boksör Yorgosun kolunu tutuyor. ,cumda. Yorgosun daima midesi üzerin
resan olacağını evvelden belli ediyor- Hakem ayırır ayırmaz, Yorgos kuvvet- de çalışıyor ve kuvvetli hiı sol... Yor
ju. ,li bir sağla Teodoresku'yu hırpalıyor gos kurtuluyor. Rumen hücumda ... la-

Bu itibarla dün stada iki bine yakın , ~'e Rumen boksör buna itiraz ediyor. ,kin Yorgosun ellerini tutuyor. Hakem 
bir seyirci toplanmıştı. Seyirciler ara- Işe hariçten birisi karışıyor. Gonk ça- ,hiç görmüyor. Rumen daima profesyo-
Jında General Fahrettin de bulunuyol'- nel numaralar peşinde, yan gözü ne de 
ıu. Maçın neticesi maalesef hiç te ho- ,hakemi gözlüyor, müsamahadan istifa-
a gitmeyen bir şekilde bitti. Evvela ,de ederek daima faul yapıyor .. Yorgos 
maçın sureti cereyanını; sonra kanaati- . dehşetli sinirli ye itiraz ediyoı·. 
ınizi ve müteakıben maçtan sonra da Dördiincü Rnvuntl 
,oksörlerin fikirlerini yazalım. İki taraf ta sinirli... Rumen hüeum-

Amatörler Karşıla~ması da, Yorgos da hücumda. Her ikisi de 
Saat (16) . Maça bir saat var. Za- ;: bağırıyor ... Hakem ayırıyoı· .. Gene H.u-

tıan doldurmak için amatöı· boks maç- men hücumda. Llıkin hakem çok mü-
arı başladı. İlk olarak tüy siklette Ci- samahakar ... Evvelden ikisine de ihtar 
bt ile Alber üç dakikadan üç ravund ,ediyor amma fauller birbirini takip c-
izerine dövüştüler. Hakem Süheyl. diyor, aldırış eden yok ... 
/'1eticede Cihad sayı hesabile galip. Beşinci Ravund 

İkinci karşılaşma Coşkun ile İsak Rumen hücumda ve kuvvetli sollari-
nasında oldu. f3u maçta Coşkun -bü- le Yorgosu hırpalıyor ... Yorgos ta hü-
•ük maçta dahil - günün en gtizel cumda, belli ki ikisi de. hcll'i netıc:eyi 
Bövüşünü yaptı ve galip ilan edildi. almak istiyor ve kupa vuru!jlar ktırşı-

Üçüncü karşılaşma Muvaffak j~ A- Maçtan heyecanlı bir sahne lıklı. Tam bu sırada Yorgos; Teodores-
i arasında oldu ve neticede Ali sayı kunun midesine vurmak istiyor Ru-lıyor. Birinci ravund bitiyor, bu ravund • . . . · 
:ıesabile galip geldi. Dördüncü karşı- Rumen boksik fazla faul ya t Fakat men yarı egılmış vazıyctte. Yorgosun 
~1şma Sabri ile Hiristo arasında yapıl- galip. p ı... sumrukl.a~·ı belden aşağı isabet ediyor, 

. jı ve Sabri sayı hesabile galip iJan e- 1-k. • R 1 Rumen ıtırazda, hakem Yorı;osa san-
J'Jd. ıncı avuıu d 1 . .. .. .h ... ~ı ı. . a yesı onunde nası at ederken Teo-

Tcodoresku - Yorgos Maçı Rumen hü:umda .. ~ır korako~·cıan ,doresku koşarak Yorgosa hücum edi-

Sayfa 7 
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Joe Louis rakibini Sinci 
ravundda nakavt etti 

Zenciler Şmellingi isteri~ diye bağırıyorlar kafileler 
halinde şehirlerde dolaşıp tezahürat, yapıyorlardı 

_Tekrar sahneye çıkan Joe Louis Mağlup Ettore karısı ve çocuğile 
Şmcling'den dayak yedikten sonra,! - Şmeling'i istiyoruz, intikam ala

yıldızı söner gibi olan dünyanın meş- cağız, diye bağırdı ve bütün zenciler 
hur zenci boksörü Joe Louis gene par- de hep bir ağızdan: 
ladı ve dünya şampiyonluğuna namzet - Şmeling·i isteriz, mertse burnya 
olan Ettore'i beşinci ravundda nakavut gelsin! 
ederek yerlere serdi. Diye bağrıştılar. 

Bu müsabaka hakkında Avrupa Maçın Safhaları. 
gazeteleri şu izahatı vermektedirler: Birinci ravundda, Ettore hücuma 

Müsabaka Nasıl Oldu: geçti. Fakat Joe)...ouis bir kroşP. ile mu-
Filadelfiyada boğucu ve nefes da- kabele ederek, Ettore'i iplere fırlc1ttı. 

raltıcı bir hava vardı. Fırtına hemen H k B' lk· Ü d" a em... ır... ı... ç ıye say-
heınen kopacak gibiydi. Müsabakanın mağa başladı. Ettore yerinden kalktı ve 

yapılacağı stada giden yollar fevkala- korakore girerek Louis'e sokuldu. 
de kalabalıktı, saha l 20 bin kişi istiap lleinci ravundda Ettore gene kora-
edecek kadar vasidi. lçerde 60 bin ka- kore girdi. 
dar seyirci vardı. Ring' e en yakın o- Zenci boksör, sol direktlerlc kendi-
lan yerler :füO metre mesafede idi. ni Ettore'den ayırdı, ve uzaktan dövüş 

Ring büyük projektörlerle tenvir e· sistemini ihtiyar etti. Bu arada Ettore 
dilmişti. mide ve suratına iki müthiş yumruk 

Akşam sekiz buçukta, dörder ra- yedi. 
vunddan dokuz çift dövüşmüştü. Bir Üçüncü ravundda Ettore gene bü
iki nakavut olduğu için saat H,4:! de yük bir gayretle müessir olmıyan yum
Al Ettore ring'in üzerine çıktı, giılü- ruklarla Louise hücum etti. Loui sert 
yordu. Binlerce Filadelfiyalı kendisini bir yumrukla mukabelede bulundu, fa. 
alkışlıyorlardı. .. Halinden sinirli oldu- kat Ettorede de yorgunluk alf,imi gö· 
ğu, zorla güldüğü belliydi. rülmeğe başlandı. 

Beş dakika sonra, Joe Louis mavi 
kırmızı benyuvarı ile ortaya geldi, sa
kindi ... 

Zencilerin Yerinde Asabiyet Var. 
Beşinci ravundda Al. Ettore yerlere 

serildi. Joe Louis'in şiddetli yumruk
ları altında gayretle dayandı. Halk is
tediğini görmüştü, ortalık: 

- Joc Louis diye biribirine giriyor

du. 
Sokaklara dökiilen zenciler biribir

lerini öpüyorlar, zaferin sarhoşluğu ile 
biribirlerinin boynuna sarılıyorlar, dans 
ediyorlardı. 

Nihayet bir yerde tekasüf ettiler, iç
lerinden biri diğerlerinin omuzu üze
rinde yiikseldi: 

Hasmmı mütemadiyen tutuyordu. 
Dördüncü ravundda Joe Loui,, tdm 

hakimiyeti ele aldı. Kroşe, süving. di
rekt, aparkt vurmağa başladı... Etto
re'in sol gözii patladı, iplerin arasına 

düştü . 

Louis durmadı, insaf etmedi, yum· 
ruklamakta devam etti. 

Son. 
Ettore kendini müdafaaya çekti, bir 

süving ve bir kroşe daha yedi, baygın 

yerlere düştü. Hakem dokuzu saydığı 
zaman kalkmak istedi, fakat gene yı· 

kıldı. 
Bu ravund yalnız bir dakika :!8 ~a-

niye sürmüştü. Suat ( 16,50) amatör boks maçları çıkan Yorgos ılk les.~rlı yumrugunu ,yor ve dehşetli vuruyor. Hakem şaş1-
oitti. Sıra b" .. k a ıd· H ·k sa~.lıyor ve Yorgos hucunıda . . Rumen . rıyor ve halka dönerek •Yorgos alb:rn-uyu ~p~ 1• cı ~m~afua~ Tu~oot~rar hu~m~ · · ~======~==============~=~======= 
ııeyecanda ve gözler balkonda. Saat on Uıkin Ru~en .. . .~ ? , • .done cttı» dıyor. Yorgos koşuyor «ha- işi yapması doğru idi, yoksa evvela a-,kem Teodorcskuyu diskalifiye etmesi 
1edi.. Nihayet Teodoresku güri.indü. ' 

11 
· · t t mute~adıyend ~oıgosTun ,yır albandone etmedim» diye bağırı- bandone sonra da diskalHye diyerek lazımdı, çünkü faullerinin hesabı yok-

\lkı..:landı. Halkı selamladı Rı"ngte te erıı,1ı d~ uybor_ ve orgo . .; aıma: u- yor. Hakem de: •Öyle ise seni cHskalifı- --..: ·· .. uyor.11 ıyc agrıyor . . .. maç neticelendirmesi başlı başına bir tun demiştir. 
fırtında vişne çürüğü bir benivar var y k k T ···d k · ye edıyorum.» dıyor ve Rumen bokso- hatadır. Selı'm Tezcan 

c • , orgos sı sı eo ores unun ~ a- ·· ı· ·ı· a· B 
ınayosu siyah ... Kemeri Rumen hayra-

1 
·k .. . 1 .. ru ga ıp ı an e ıyor. u maçın cereyanı 

"· ra ı aşı uzerınc e oynayıp onu mute- b·z·m k r · 
v renginde Ringte sandalyesine olur- essir etmek istiyor ... Yorgos hücumda ı ı anaa ır~11.zce şu: .. 

' lu, geçen hafta Melihle dövi.lsi'ırken ı·k · 11 . R mc b k .... t f d ' Hakem bu ısı~ başında çok musa -• . a ın e en u n o ·soı·u ara ın an h .. . · .. .. 
ıag kaşı yanlmıştı. t t l ıyor Yorgos bund d 1 tı· . _ ma a gostermış ve yanlış hukum ver-

G ı F h t
. R. . u u t , an e lşe ı sı . . ç·· k. y 

enera a ret ın ıng e giderek . 1 . 
0

• \"e ı1akem mıstır. un u orgosun uabandone r d nır enıy 1 ayırll' ayırmaz . 
~ oreskunun kaşının sıhh; vaziyeti- kuv\•etli bir sağ kroşe ... · R\lmen itiraz- etmedinn demesinden anlaşılıyor ki a-

·11 sordu; b~ ~al hem Rumen boksörü da. Hakem de Yorgosa ihlnrda bulunu- bandoneyi hakem etmiştir. Halbuki 
hem_ de seyırcıler tarafından çok mem- ,YOr. İkinci ravund bitiyor ve Yorgos hakem abandone edemez. Diskalifiye 
nunNı~het uyandırdı ve .. ~~kış.~andı... galip sayılıyor. eder ... eder ama hakem halka evvela 

ı ayet Yorgos gorundu, alkışlan- - b d ı ab · · · · d · 
d R

. • ıd· H Jk 
1
• 

1 
Üçiincü Ranmd. a an one l erını vermıştır, emek kı 

ı. ıng e ge ı. a ı se am adı, raki- - k · · · 
jbinin elini sıktı. Sandalyesine oturdu. Teodoresku hücumda. Dehşetli bir 0 zan_ıa~a adar Yorgosu dıskalıfıye et-
Melihle, Osman suvanyörlüğünii yapı- sol... Yorgos müdafaada ... İkisi de hü- me~ı!t!r. O h~l~e Te~o~~skuyu na~ıl 
yorlardı, Yorgosun mayosu kırmızı cumda, ikisi de birbirlerini itivor ve gahıb ılan etmıştır~ Çunku ortada dıs
beyazdı. kucaklaşmış vaziyette. Etraftan halk kalifiye yok. Y orgos da abandone etme 

Saat tam on yediyi yedi geçiyor. i - (Salto eksik diye bağırıyor) . Hakem miştir. Hakemin Yorgosu diskalifiye 
ki boksör ortada . .Hakem Kiiçük Ke- müsamahakar. Yorgos sinirli ve bir ay- etmesi için oyunu başlatıp Yorgosun 
mal. 

1 
rılış esnasında kuvvetli bir sağ kroşe ve ufak bir favlünden istifade ederek bu 

Boksörler ne diyor? 
Maçtan sonra Teodoresku renkte 

Fransızca olarak ıı Melih kaşımı yar -
masma rağmen /.:>k iyi bir çocukıı di
ye halka söyleniyordu. Maçtan sonra 
Romen boksörünü buldum. Maç hak
kındaki ha naat ini sordum: o Memnu -
num, lakin Yorgostan bunu beklemez
dim, bu yüzden mi.iteessidm ı ı dedi. 

Yorgosu İse giyinirken buldum. 
Dehşetli sinirli idi. Maçın neticesi hak
kındaki fikrini sordum: H iyi bir bok
sör lakin hakemin hatasından bu is ba
şıma geldi, çünk~ ben faul yapmadım 
kupa vuruşu yaparken o bir faul gör
müş olAhitir, daha ikinci ravuntta ha-

• Dünkü amatör güreş 
müsabakaları 

Giineş Klübü yeni yetişen güreşçi
ler arasında bir müsabaka yapmıştır. 
l\·lüsabakaya (:!5) güreşçi iştirak et -
miştir: 

( ;)()) 

( (İ 1 ) 

( (j()} 
( 7:!) 
(87) 

Kiloda: 
)) 

)) 

)) 

l) 

Rıza , Fehmi. Kamil. 
Emrullah, Hfü;c -
yin,·İsmail. 
Mersinli Mustafa. 
Yahya, Bekir. 
Halil, Mehmed Ali 

hasımlarını yenerek pazar günü yapı· 
lacak olan finale kalmışlardır. Ciireşle
rin hakemliğini Yaşar yapmıştır. 
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ama, olmaz, diyordu. Çünkü ilk aylar 
nasıl olsa işin olmıyacak. Daha doğru
su ilk ay sana para getirecek yağlı müş· 
teri bulamıyacaksın.. parayı aylıklar 
için saklamalı. 

- Peki, eşyayı nasıl buluruz ba • 
ha .. 

Nuri usta, onu da buld~ Yalnız 
tahta aldılnr ve bir bildik marangoz bu 
tahtalardan masaları, iskemleleri, do
labı çıkarıverdi. Yazı makinesini el· 
den düşme, bedestenden buldular. 

Ömerin adliyedeki stajı da artık so
nuna eriyordu. 

Kamran bey baroda Ömerin işlerini 
kolaylaştırmak için elinden geleni yap
tı. 

Bu esnalarda Said amca bir sabah çı· 
kageldi. Daha hepsi evdeydiler. Ömer, 
Gülizar, Nuri usta .. 

Ustayla Said amca birbirlerinin kol· 
larına · atıldılar. Ömere öyle geldi ki, 
anası Gülizar, gözlerinin yaşını belli 
etmemek için masanın üstünde örtüyü 
düzeltiyor. 

Said amca biraz zayıflamıştı. Ama 
çok değil.. yalnız saçları adamakıllı a
ğarmıştı. 

Nuri usta sordu: 
- Nasıl Jngil.iz.Ge söktü mil}. 
Said amca, özür diler gibi: 
- Okuyup anlıyorum.. hem de e· 

peyce.. yalnız konu~mıyorum... Eh, 
ne yapalım, bizim orda İngilizce ko • 
nuşan yoktu. 

- Bir daha seferine de almancayı 
oğrenirsin .. 

Gülizar çayı zaten hazırlamıftı. 
Sait amca Ömerle alakadar olarak 

çayı içti. 
- Çoktandır hasrettim fU çaya, de

di. Sabahları bir bardak sıcak çay iç
menin ne demek olduğunu bilmez -
sin Ömer... Dünyada öyle ufak tef ek 
şeyler var ki insan bunların tadını an· 
cak orda anlıyor. Mesela ay ışığı .. Ya
ni parmaklıklarla bölünmemiş ay ıfığı .. 
Güneş gündüzleri, avluya çıktığımız 
vakit, duvarların arasından, gökte hür 
ve serbest görelliliyorduk amma, ay 
ışığını yalnız geceleri, koğuşun par -
maklıklı penceresi arkasından seyret • 
tik .. 

Ömer: 
- Bugün işe gitmoselc, hep bera • 

ber Sait amcayla doya doya konuş -
sak, diye teklif etti. 

Fakat bu teklife ilk itiraz eden Sait 
amca oldu: 

- Olmaz, dedi, haydi herkes işine .. 
Zaten benim de uğrıyacak yerlerim 
var. Gece gelirim .. 
Kapıdan hep beraber çıkarlarken 

Sait, Gül'.izara: 
- Biliyor musun yenge, dedi, be-

karlık he miyi, hem kötü .. 
Gülizar güldü: 
- Ey öyleyse seni evlendirelim. 
- Bir çocuğum olsun istiyorum ha· 

ııi .. Belki biraz geç kaldık .. Çocuk gü
zel şey yenge .. Bak Nuriyle Ömer na· 
sıl yan yana gidiyorlar. Nuri böyle Ö
merin yanındayken nasıl bir «küçük 
dağları ben yarattım hali» var. Ama 
do~ru Ömeri biraz da o ya!attı .. 

• 
• Adliye scajı, baro muamelesi bitti. 

Ömer : 
- Eh, baba, dedi önümüzdeki cu

martesine bizim bakkal dükkanının 
resmi küşadını yaparız .. 

Sait amca sordu: 
.- Hazır davan var mı">. 
~- Yok amca, ama olur.. Malum 

ya biz ceza işlerini alacağız. 
Nuri usta alay etti: 
- Öyle karı koca davalarına tenez

zül etmeyiz ... 
Gülizar: 

- Yazıhaneyi açtığın günün akşa· 
mı ben de size bir ziyafet çekerim .. 
Söyle bakalım Sa it amca ne istersin? 

- Vallahi yenge patlıcan dolma -
sıru pek göresim gelmişti.. 

- Olur .. Sen ne istersin Nuri~ 
- Bol salata .. 
-Ya sen ÖmerL 
- Et isterim anne .. Köfte filan bir 

şey .. 
-O da olur .. Hem hol et ye ki zih

nin açılsın .. 
Nuri usta: 
- Bizim Gavur Cemal hoca gene 

fstanbula gelmiş .. Bu sabah yolda rast· 
lc.ıdım .. Yarın buluşacağız. Onu da ça
ğıralım ziyafete olmaz mı?. 

Hepsi birden olur, dediler .. 
Cumartesi geldi. Gülizar o gün ışe 

gitmedi. Erkenden mutfağa girdi. Ö
mer öğle.den sonra yazıhaneye gıttı. 
Nuri ustayla kararlaştırmışlardı. Ak -
şamüstü hana gelecek, beraber eve dö· 
neceklcr .. Sait amcayla Gavur Cemal 
doğrudan doğruya eve geleceklerdi. 

Ömer, hUla bir türlü ısınamadığı 
«bakkal dükkanında» eşyaların yerle
rini değiştirdi. Duvara bir iki resim as
tı. Bunlar gazetelerden kesilmiş re • 
simlerdi. Üçü de sakallıydılar. Birisinin 
sakalı aslan yelesi gibi saçlarile ka -
rışmı~, kolalı bir gömlek üstünde dal~ 
galanıyor. İkincisinin aşağı doğru kıv· 
rılan kalın bıyıklan altında düz, ge -
niş, müstatil kC6ilmiş muntazam bir 
sakalı vardı. Üçüncü ünün sakalı kü • 
çük ve sivriceydi ve çenesinin ucun • 
dan kurnazlıkla sallanıyordu. 

Ömer resimleri astıktan sonra kar
şılarına geçip baktı: 

- Silsilei meratibe riayet olundu, 
dedi. 

Aslan yeleTisi en yukarıda, en baş • 
taydı. Müstatil aakallısı onun yanında, 
biraz daha aşağıda, kurnaz sakallm ise 
bir parmak daha atağula .. 

Ömer: 

Bir terzinin evine hırsız giriyor. 
Bitmiş ve d.ikilmekte olan' bütün 
elbiseleri çalıyor. 
Hırsız polis tarafından yakalanıp 

mahkemeye veriliyorsa da, elbisele
ri tekrar elde etmek imkanı buluna· 

· madığından, kendine ödetmek veya 
muadil cezayı vermek üzere mal 
sahiplerin.den kıymetleri soruluyor. 

Bunlardan orta yaşlı bir kadın, 
kaybolan elbiselerinin hesabını 
vermek için gelmişti. Reis sordu: 

- Kaç kattı elbiseleriniz?. 
- Bir ipekli rob, bir yünlü man· 

to. 
- Değeri ne kadardı?. 
- Yalnız kumaşlara (50) lira 

vermiştim. 

Davacı sandalyesinin yanında 
duran ihtiyar bir erkek yavaş bir: 
sesle kadına bir şeyler söylemeğe 
başladı. 

Mübaşir, onu susturmak istedi, 
fakat hiddeti gittikçe artıyordu .. 
Nihayet Reis: 

- Nedir, dedi, ne istiyorsunuz? 
- Ne istiyeceğim, kadın bana 

kumaşları (20) liradan aldığını 
Sfyjemişti. Şimdi burada (50) ye 
çıktı. 

Reis kadına tekrarladı: 
- Hangisi doğru?. 
- Burada söylediğim efendim. 

Aldığım mağazanın adresini, ku· 
maşların parçalarile beraber vere· 
yim sordurtun. 

- Şu halde kocanıza niye ya
lan söylediniz?. 

Güldü: 
- A ... Ona her aldığım şeyin 

doğrusunu söylersem, üç sene bir 
elbise ile gezerim sonra. 

Kocası, kadının bu açık ifadesi 
önünde şaşkın kekeliyordu: 

- (50) lira yalnız kumaş para· 
sı. (50) lira ha .. 

Muazzez F AIK 

- Neyse bizim bakkal dükkônı 
şimdi bir şeye benzedi, diye düşündü. 
Sonra Nuri ustanın işbaşı elbisesile 
çıkarılmış bir fotoğrafını masanın üs
tüne le.oydu. iskemleye oturdu. Usta- ·---------------

nın fotoğrafına uzun uzun baktı: Zirai sigorta 
- Baba, diye söylendi, kendi kcn· 

dine, seni hiç bir vakit utandırmıya • 
cağım.. Nuri ustanın oğlu olduğumu 
hiç bir zaman unutmıyacağım .. Bili -
yorum ki Nuri ustanın oğlu olmak. mü
him bir şeydir. 

Kapıcı bir iki defa odaya girip çık· 
b. Ayak bastı parası istiyor. Ömer el
li kuruş verdi. Ve aylıkların p~nen 
tediyesi, kapıcı aylığının taksitle ö • 
denmesi hakkında gene uzun bir kon· 
ferans dinledi .. 

Kapıcı gittikten sonra Ömer, Kam
ran Beyin göndercliğj bir meslek mec· 
muasını karıştırırken: 

- 89 u da ziyafete çağıracaktık, di· 
ye düşündü. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
lcumpanyalarile temasa geçecektir. Zi
rai sigortaların Ziraat veya .iş Banka
larından biri tarafından idare edilmesi 
de muhtemel görülmektedir . 

Yeniden hazırlanacak talimatname 
mucibince zirai sigortalar tarlada, da

ha mahsulün idrakinden önce yapıla· 
caktır. Yeni zirai sigortalardan esas 
tarla, bağ ve bahçelerin tabii verimle
ridir. Sigorta ücretleri tarla, bağ ve 

bahçelerin sulak olmasına, yağmur, 

seylap ve doludan muhafaza şekilleri
ne göre tesbit edilecektir. Kurak mınta· 
kalarda da zirai sigortalar, ayni şartlar 
gözön ünde tutularak yapılacaktır. T eş
kil edilecek zirai sigorta şirketile müs
tahsil arasındaki mukaveleler kopera
tiflerin murakabesi ve kfaleti altında 

yapılacaktır. 

Normal rekoltelerin dununda elde 

Meslek mecmuasının içinde, sahife
lere sıra sıra yerlC{lmi9, her nedense a
şağı yukarı hepsi birbirine benziyen n· 
vukat resimleri vardı. Bir gün, mec -
muanın gelecek seneki yıllık nüaha • 
sında kendi resminin de bu kalabalı- edilecek istihsalat zararını sigorta 
ğın arasına karışacağını düşünerek ö- kumpanyaları ödemcği taahhüt ede-
merin yüzü kızardı. cektir. 

(Arkaıı var) 

Amerika sefareti müsteşa
rının Hisardaki evine 

hırsız girdi 
Rumelihisarı korulukları içinde 

Baybül Havz Müdürü Mrs. Favrır'ın e
vine geçen gece hırsız girmiştir. Bu 
evde Amerika sefareti müsteşarı 
Mrs. - Şow oturmaktadır. 
Hırsızlar eve alt katta mutfağın pen· 

ceresinin bir camını yerinden çıkarmak 
suretile girmişler ve evde ne kadar gü
müş sofra takımı varsa alıp götürmüş· 
lerdir. Maamafih hırsızın aldığı takım· 
lardan bazıları saf gümü' değil, gümü
şe müşabih bir madendir. 

Ev balkı da derin •ykuda bulunduk-

Bu suretle bir taraftan müstahsil 
nisbeten az bir zararla bu işten kurtu
lurken öte taraftan da a1ivreciler bun· 
dan müstefid olacaklardır . 

Bu yıl alivrecilerin karşılaştıkları 
zarar bir milyon liradan nokaan değil
dir. Bütün Garbi Anadolunun zararı 
ise beş milyon lirayı geçmektedir. Zi· 
rai sigortalara başlanırken sulama iş· 
lerine ve hastalık mücadelelerine aza· 
mi ehemmiyet verilecektir. 

Bu yıl tütün mıntakalarında, mah
sul idrak edildikten sonra sigortalar 
yapılmıştır. Bağ mıntakalarında tente· 
ler kurulması için de tertibat alınacak-
tır. 
_..... • ._.. ............. ., ........ .._.... ••ıtnmt9 ____ _ 

}arından hırsızlığın ancak ertesi sabah 
kalktıkları zaman farkına varmışlar• 
dır. Zabıta hırsızları aramaktadır. 

Eylti) 28 .. 

Bütün dünya para meselesile meşg 

Fransız Meclisinde bu sa 
hah müzakereler başladı 
Paris, 28 (Hususi - Sabaha karşı) yapmaları muhteqıeldir. 

- Frank kıymteinin düşürülmesine Nevyork nikbin 
dair hükumet teklifinin busabah fevka Nevyork, 27 ~A.A.) - Fransan 
iade olarak toplanacak olan parlamen~ frak kıymetini indirmek kararı, bur~ 
toda müzakeresine başlanacaktır. da nikbin bir hava yaratmıştır. Mühi 

Celsenin küşadını müteakip hüku - bir matbuat müessesesi, frank kıym 

1 met frank kıymetinin düşürülmesine tinin indirilmesi sayesinde iptidai macl 
dair olan projeleri meclise verecek ve delerin kıymetlerini arttıracağını be 
acele müzakeresini isteyecektir. Bunu yan etmiştir. 
müteakip celse bir kaç dakika için tatil Amerkada hububat borsaları kaoa 
edildikten sonra tekrar açılacaktır. mıştır. 

Münakaşalara ikinci celsede başla -
nacaktır. Söz alacak hatibler arasında 
M. Piyer Kolan ve M. Pol vardır. 

Layihanın heyeti umumiyesi etra -
fındaki müna~şalara öğleden sonra 
devam edilecektir. 

Maddelerin müzakeresine ancak ge
ce başlanacaktır. Son derece hararetli 
münakaşalar olacağı tahmin edilmek
tedir. Neticede hükumetin teklifi kabul 
edileceği kanaati umumidir. 

Maliye komisyonunda 
Paris, 27 (Hususi) - Bugün öğle

den sonra toplanan parl mento maliye 
komisyonunda maliye nazırı M. Ven
san Oriol yeni mali projeler etrafında 
uzun izahat vermiş İngiltere • Ameri
ka ve Fransa arasında para meselesi ü
zerindeki anlaşmanın ehemmiyetinden 
bahsettikten sonra yeni projelerin dün
ya sulhuna yapacağı hizmetleri teba • 
rüz ettirmiştir. 

M. Vensan Oriol her hangi bir spe
külasyona karşı şiddetli tedbirler alın
dığını ilave etmiştir. 

Alman ajansına göre 

Paris, 27 (A.A.) -J\lman ajan 
bildiriyor: 

Finans bakanlığı, bankaların da k 
panacağı hakkındaki şayiaları yalanl 
maktadır . 

Bununla beraber, bakanlık para işi 
ri memurlarının büyük bankalarda da 
viz alacakları haltkında araştırmala 
yaptıkları doğrudur. 

Finans ve banka işlerinde müteha 
sıs olan M. Flandin devalüasyonu ta 
bih etmekte ve hükumet te.dbirlerini 
muvaffakiyetsizliğe mahkum oldu ' 
ğunu bildirmektedir. 

Holanda Altın ihracım Menetti 
Lahnye, 27 (A.A.) - Holandn par• 

siyasetini değiştirerek eylülden itiba· 
ren altın ihracını yasak etmiştir. Bor 
salar pazartesi ve salı kapalı olacaklar 
dır. 

Rusların Bir Milyon İngiliz 
Lirasını Amerikalılar Aldı 

Vaşington, 27 (A.A.) - Maliye Ba .. 
kanı Morgentahu gazetecilere beya~ 

Proje k<>misyonda kabul edildi natta bulunarak Sovyetler Birliği dev 
Bundan sonra iktısat nazırı da iza - let bankasının bir milyon İngiliz lira 

hat vermiş, neticede para esasının de- sının ne fiyata olursa olsun satılmasını 
ğiştirilmesi hakkındaki kanun layihası emrettiğini fakat Amerikanın bu satı
maddesini 12 muhafife ve 7 müstenki· şı beynelmilel piyasadaki.. tesirlerini 
fe karşı 20 reyte kabul etmiştir. izale etmek için bu parayı elinde bu-

lundurduğu istikrar akçesile mübaya· 
Sosyalistler radikal sosyalistler leh· a ettiğini bildirmiştir. 

de ve sağ cenah ile merkez aleyhte rey «İyi Bir Haber» 
vermişler, komünistler mustenkif kal- Londra, 27 - Akşanı gazetelerinin 
mışlardır. '" son tab'ılarında frank kıymetinin indi-

Paris, 27 (Hususi) - Sosyalistle- rilmesi meselesinden uzun uzadıya 
rin dün yaptıkları bir toplantıda yeni bahsedilmektedir. 
mali projeler tetkik edilmiştir. Top • Liberal Star gazetesi, üç devletin 
lantıda M. Blum uzun izahat vermiş· vermiş olduk.lan bu karan iktısadi 
tir. Bu izahat üzerine blok hükume _ konferansın uğramış olduğu fe lake:tll 
· ld w b" .. edb' 1 . "h . akametten sonra ümit bahşedecek en 
tın a ıgı utun t ır erı tavsı etmış iyi bir haber olarak karşılamaktadır. 
ve M. Blum şiddetle alkışlanarak tebrik Tahminler 
edilmşitir. 

Cumburiyetciler de yaptıkları bir 
toplantıda hükumetin kararlarını tas
vib etmişlerdir. 

Cenevrede de para maelesi 
görü tüldü 

Paris, 27 (Husmıi) - Pazar mü • 
nasebetile Cenevrede de toplantı ya -
pılmadığından diplomatlar arasında • 
ki bütün temaslarda para esaslarının 
değiştirilmesi hakkındaki teklif konuş
malara mevzu teşkil etmiştir. 

Paris, 27 - Fransız hükumeti meb'· 
usan meclisinin frangı kurtarmak ka· 
rarını tasvib edeceğine kani bulun -
maktadır. Ancak bu meselede ayan 
meclisinin nasıl bir hattı hareket kabul 
edeceğini bilmemektedir. 

Felemenk hükumeti, altına ambar
go koymak kararını vpmiftir. Fele • 
menkte pazartesi ve salı günleri bütün 
piyasalar kapan~aktır. 

Hitler, evvelki gece M. Schacht ile 
maliye nazırı M. Krosigk ve M. Fon 
Neurahh yanına çağırmıştır. Bugün 

Sunday Times, yazıyor: 
M. Blum, bütçe müvazenesini bir 

türlü temin edememiş olan seleflerinin 
kendisine bırakmış oldukları pek na
zik bir mali vaziyete tevarüs etmiştir. 
Şimdi yapılacak şey, fnuıgın altına 
karşı istiklfilini muhafaza etmekte O· 

lan İngiliz dövizine nisbcten loymetini 
tesbit etmektir. Bu kı~metin yüzle yüz 
beş arasında oynaması muhtemeldir. 
Şu halde mesela sterling ı 02 frank ol
duğu zaman İngiliz lirası 4,66 dolar o
lacaktır. Halihazırda tatbik edilmekte 
olan fiyatlara göre bu muadelet, üç 
müstahsil milleti ayni pJ.ana koyacak
tır. 

Fransa hükUınetinin frank hakkın· 
daki kararı üzerine ve takip edilecek 
hattı harekete dair Maliye Vekaletin
den borsa komiserliğine bugün yeni 
talimat verileceği tahmin edilmektedir. 

Frank hakkındaki karardan evvel 
Fransaya mal satmış ve henüz parala
rını alma~ olan ihracatçıları zarar· 
dan kurtarmak maksadile hük"iunetin 
bazı tedbirler alacağı anlaşılmaktadır. 

Alman sayani mümessitleri ile bir gö- Bartmda Maliyede tayinler 
rü~e yapılacağı zannedilmektedir. • Bartın (Hususi) _Yeni maliye teş· 

Çek06lovakyanm vaziyeti kilAt kadrosuna göre kazamız memurla· 
w • n arasında bazı değişiklikler olmuştur. 

Prag, 27 (A.A.) - Başvekil M. Maliye varidat memurluğuna belediye 
Hodza, matbuat mümessillerine beya- muhasibi Mustafa Oral, tahsil memur
natta bulunarak Çekoıslovakya'nın luğuna sandık emini Esat Tekin, piya
Fransız frangı hakkında. Fransa hü - de tahsildarı İbrahim Girgin, varidat 
kumeti tarafından verilen karar do - müdür muavinliğine muhasebe kfitibl 
layisile istisnai hiç bir tedbir almıyaca- Ziya Gençalp, muhasebe katipliğine 
ğını söylemiştil". piyade tnhsildan Şevki Mumcu tayin 

edilmiştir. 
Mamafih Çekoslovakya kuronu Kazamız varidat memuru Ahmet 

kıymetinin indirilmesine tarafdar o • KAmil Yılmaz terfian Diyadin malmü
lanların noktai nazarlannı kabul ettir- dürlüğüne at~. ve y:eni vazifesine 
mek için hükdmet üzerinde bir tazyik gitmiştir. · 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

l._K_O_RŞ~a~nl~ KIZI 
Son Posta'nın tarihi tefrikası 

Bunlar ayin yapılacağını haber ve - Sad~ce merasimin başlamasını, kardi-
ren ilk çanlardı. nalın mihraba çıkmasını, herkesin vecd 

Mansur adımlarını hem geniş hem içinde, dalgın dalgın dinlemesini bekli-
de çabuk atarak çarşıya yürüdü. yordu. 

Bir silahcı dükkanına girdi. Küçük Yalnız gözüne batan bir şey vardı: 
bir torba dolusu barutla uzunca bir fi. Bütün sıralar Barselonanın en tanın -
til aldı. Fitilin ucunu torbanın 1çıne mış ve zengin adamları, şövalyeler, 
sokmuş. diğer unucu dışarı çıkarmış, kontlar ve bunların kadın ve kızlarile 
gevşekce başlamıştı. Onu Barselonah- dolmuşken en öndeki üç dört koltuk 
lar gibi beline sardığı hafif ve ince ku- henüz boştu. 
şağın arasına koydu. Ayaklarının üstünde yükselerek ba-

lki küçük tabancasını da sımsıkı ba- kınca valiyi göremedi. 
rut ve kurşun doldurmuş, çakmak ve Tam o sırada kapıda Marki dö Go· 
fitillerini tazelemisti. Onlar da kuşağı- mar göründü. Onun ardından Jan Por
nın arasında saklı' duruyorlard'ı. Bun - ton do geliyordu. ikisinin de kolların -
lardan başka uçu çok sivri ve keskin bir da iki sık ve güzel kadın vardı. 
hançeri de koltuğunun altına ve koy - Man'sur valinin vaktile Oruç Reisle 
nuna koymuştu. Kardinalın üstüne yü- İshak Reisin ölümlerine seehb olanlar
rüdüğü sırada bunlardan hangisi daha dan biri olduğunu unutmuş değildi. 

elverişli ve kullanışlı olacaksa onunla Hatta: 
iş görecekti. - Ölmesi lazım olanlardan birisi de 

Büyük kilisenin kapısına yaklaştığı budur işte ... 
zaman ikinci çanlar çalınıyordu. Diye için için söylenmişti. 

Kapıda iki sıra asker vardı. Eşikte Ayin başlamıştı. 
ise iki genç papas ayakta duruyorlar- Önce bir papas mihrabın yanında f n· 
d cilden bazı parçalar okudu. ı. 

Mansur askerlerin arasından geçer • Bu ağır ve ahenkli ses kalın duvar
ken dudaklarını kımıldatıyor, yavaş ya- larda ve kubbelerin loşluğunda bir kaç 
vaş haç yapıyordu. Görenler onu silah- misli büyüyor ve güzelleşiyordu. 
sör kılığına girerek İsa uğruna askere Herkes onu dikkatle dinliyordu. 
~idecek olan bir papas sanırlardı. İşte Biraz sonra yedi yaşından başlıyarak 
onun bu halidir ki askerleri nbir şey ak sakallılara kadar otuza yakın papas 
sormalarına engel oldu. hep bir ağızdan ağır bir musiki ile ln-

Papaslar iyi karşıladılar. Fakat: cilin en dokunaklı yerlerini okuyorlar-
- Muhterem kardeş yer kalmadı. dı. 
Demekten de kendilerini alamadı - Herkes vecd içindeydi. 

1 Kilisenin içi ı:ıimdi yükselen fakat bi-ar. Y 

Mansurun tepesi attı. Niçin bu ka- raz sonra hafifleyen ve tekrar yükselen 
dar geç kalmıştı. Kendi kendine kızdı. seslerle doluyor, bunların akisleri u -
Fakat soğuk kanlı olmak gerekti. On- zayıp gidiyordu. 
lar gibi sakin bir sesle yalvardı: Papaslar çekilince kardinal görün-

- Muhterem kardeş, ölen dindaş - dü. 
Gür ve güzel bir sesi vardı. larımızın intakı~ını almak üz_e.re bu • 

-~ _ Herkes ayağa kalktı. 
gu• n yola çıkacagım. Avuç ıçı kadar 

Onu ayakta dinliyorlardı. bir yer bana yeter. Kapı arkasında, ka-
Kardinal bugün sırtındaki uzun kaf-pı dibinde, nerede olursa olsun .•• Ye -

tan, sırmalı pelerin, bir tas gibi başına ter ki bu esikten içeride bulunsun. 
' geçirilmiş olan kara takke ile epeyce iki papas birbirlerine baktılar. 

el ve geniş ve heybetli olmuştu; o, elini Biri dig-er;,ne bir işaret yaptı ve i • 
omuzlarının hizasına, karnına ve alnı-

jeri Mansura yol verdi. na götürerek haç yaptıkça kilisedeki 

Numara: 83 
Mansur bir şimşek hızile elini uza· 

tarak zaten başının hizasında olan şam
dandaki mumlardan birini aldı. Belin
den çıkardığı torbanın ağzından sar
kan bitili tutustudu. Sonra perdenin . 
kıvrımı arasına soktu ve bir iki saniye 
de orada tuttu. 

Perde tutuşmuştu. 
Fitil yanıyordu. 
Mansurun yanıbaşmdaki ihtiyar bir 

adamcağız burnunu bir kaç defa üstüs
te çekti ve başını kaldırır kaldırmaz 
müthiş bir çığlık attı: 

- Yangın var ..• 
Mansur onun arkasından sıyrıldı. 
Ortalık karışmıştı. 
- Yangın var l 
Diyen ses kilisenin her tarafında bi

rer defa aksetmiş ve ilk anda onun ne
reden keldiği kestirilememişti. 

Tam o sırada klise kapısının iç tara
fında korkunç bir patlayış oldu. 

Büyük bir alev parıltısı gözleri ka -
mastırdı. Kilisenin losluğunu kızıla bo~ 

' ' 
yadı. Ayni zamanda beyaz bir duman. 
her tarafı kapladı. 

Yangın ve patlayışın kilise kapısın
da oluşu herkesi kapının iç tarafına ve 
mihraba doğru kaçırtıyordu. 

Şimdi yaman bir panik vardı. 
Tutuşan perdenin alevleri gittikçe 

büyüyor, çerçeveleri de tutuşturacak 
gibi görünüyordu. 

- Ne oluyor~ Kimse yerinden kı· 
mıldanmasın 1 Yerin izde durun 1 ••• 

Marki dö Comar böyle bağırıyor, 

zabitler ve sövalyeler çılgına dönen 
kadınları mı' yoksa halkı mı teskin e
deceklerini bilemiyorlardı. 

Mansur da bu paniğe uğrıyanların 
arasında imiş gibi dosdoğru mihraba 
koştu Fakat ortaya çııkmak için Marki 
dö Comar onu önledi: 

- Yerinde dur, diyorum. Geriye ..• 
Artık patlıyan bir şey yoktu. 
Fakat ortalık yatışmamıştı ve du • 

mandan kilisenin içi yarı yarıya gö • 
rünmüyordu. 

( Hikaye l Siyah gözlükler l 
L------~-~-------------------------J 

Çocukken siyah gözlükleri sevmez
dim; ilk gençliğimde siyah gözlüklü 
bir adamı delicesine sevdim; şimdi ge
ne çocukluk duygularım geri döndü: 
Gözlerinde iki siyah cam taşıyan biri
sini görünce, nefret ve korku. ile kaçı
yorum. 

* * 
Çocuktum, çok sevdiğim bir lfilam 

vardı. Her sabah elimden tutar, çanta
mı koltuğu altına sıkıştırır, bir eline 
yemek sepetimi alır, beni mektebe gö
türürdü. Lfilamın yaprak yeşil gözle -
rine bayılırdım. Bana bakarken, yazın 
yaprakların üstü çiy tanelerile nasıl ıs
lanırsa onun da gözleri nemlenir, yu
muşardı. 

Bir gün lalam hastalandı, bir ay ev
den uzaklaştı. Geldiği zaman artık be
ni mektebe götürecek halde değildi; 

birisi onu elinden tutup yürütüyordu. 
İlkin buna kızdım, hırçınlaştım, ağla -
dım; sonra bana artık !alamın gözleri
nin görmediğni söylediler: 

- Zavallı siyah gözlük takıyor .. Gör
müyor musun? 

Bir kaç ay sonra biçare ihtiyar öl -
dü; fakat bende siyah gözlüklere karşı 
olan kin senelerce yaşadı. 

* * 
On beş yaşımda idim. Kışın epeyce 

hastalandığım içn annem o sene yazı 
Yakacıktaki köşkte geçirmcğe karar 
vermişti. Ben bu uzak köşkü o vakte 
kadar sevmezdim: Ucu bucağı olmı -
yan bir bağın ortasında eskı tahta bir 
ev ... 

Nitekim, o vakte kadar, annemin ve 
babamın bütün ısrarlarına kar~ı koy -
muş, oraya gitmemiştim; fakat o yaz 
hastalıktan mı nedir bana bir uysal
lık gelmişti. Annem bu kararını söy -
leyince: 

- Peki... dedim ve gittik. 
İlk gençliğin getirdiği yalmz kalmak, 

hayalata dalapı tatlı tatlı düşünmek is
teği beni Yakacığa sürüklemişti. 

Bir hafta, geniş bahçen.in gölgelerin
de dolaştım; hatırlamadığım güzel kö
şelerinde durdum, düşündüm; elimle 
üzüm toplamaktan manevi bir zevk 
duydum. Fakat on gün geçince yavaş 
yavaş sıkıntı baş gösterdi, arkadaş bul
mak hevesile köyün kahvesine gitme
ğe başladım. Bu -

Yazan: Muazzez '11
• Berkand 

Necdetle o yaz çok tatlı bir aşk ma
cerası yaşadık. Bu ilk sevgi bütün var
lığımı kavrıyacak kadar beni sarmış
tı; hatta sanıyorum ki Yakacızğın ha~ 
vasından ziyade bu manevi gıda vücu 
duma yaramış, bir iki ay içinde büsbü
tün iyileşmiş, kendimi toplamıştım. 

Yakacıktan indikten sonra Nevini 
de, Necdeti de pek az gördüm. Onlar 
Fatihte oturuyorlardı, biz Bebekte ..• 
Yolumuz çok uzak ve aşılmaz değildi 
amma her nedense Nevinle arkadaş • 
lığımız bir mevsimlil{ bir dostluğu a -
şamadı. Necdete gelince, o sene bir 
memuriyetle Anadoluya gitmişti. 

Onu bir zaman sonra unuttum, fa • 
kat bende siyah gözlüğe karşı kuvvetli 
bir sempati yerleşmişti. Yolda böyle 
bir gözlük t~ıyan bir adamı görüncı 
ona uzun uzun bakmaktan kendimi a • 
lamı yordum. 

Bu sene Suadlyede bir kır eğlencesi 
tertip edilmişti. Kocası tarafından al
datıldığını bilen bir kadının böyle u -
mumi eğlence yerlerine gitmemesi, a· 
cısını kendi içinde ve eviı:ıdc saklaması 
lazım geldiğini bildiğim halde, kendimr 
den kuvvetli bir istekle gene Suadiye. 
ye gitmek istedim. 

Kocam biletleri getirdiği vakit: 
- HalUk, ben de gideceğim, dedim. 

O: 
- Sen bilirsin ... gibisinden omuzla· 

rını silkti. «Gitmiyeceğim!» desem d8 
ayni şeyi yapacaktı. Bir senedenberi o· 
nun bir metresi olduğunu ve artık be· 
ni sevmediğini biliyordum. Asıl tuha· 
fı, onun metresinin de Suadiyede ola -
cağını haber almıştım. Öyle iken, ken
dimden kuvvetli bir duygu beni sü • 
rüklemişti. Dudaklarıma kadar gö • 
türdüğüm zehir bardağını geriye çek· 
memek, onu son damlasına kadar iç • 
mek istiyordum. 

* * 
Kır eğlencesi cidden çok iyi tcrtiJ, 

edilmişti. Yazın ilk günleri olduğu içlfı 
kadınların tuvaletleri taze, neşeleri ve 
güzellikleri yerinde idi. Kadmlar şen 
olursa, erkeklerin de keyifleri büsbü -
tün artar. 

Masamızda 9 kişi idik. Yedik. içtik, 
dansettik, eğlendik. Hatta Hallı k bile 
bana çok büyük yakınlık gösterdi. Met-

rası geniş çınarla

rın gölgelediği loş 

ve serin bir yer -
di. Akşamları el 

Yarınki nushamızda : 
resinin ge 1miye .. 
ceğine hükmede .. 
rek kendimi büs
bütün sevince bı· 
raktun. Malezya Korsanları Mansur eşikten geçince geniş bir ne- herkes de onun gibi yapıyordu. 

fes aldı. Herkes vacd içindeydi. 
(Arkası var) 

----------------, işimi altr, annem-i J le birlikte oraya 
Acele etmi1im." 

çerisi sahiden dolmuştu, fakat tıklım Gözlerin yarıdan çoğu kapanmıştı. 
tıklım değildi. Anlaşılan, büyüklerin Kardinal Merkando göz kapaklarını in
ayin sırasında rahatsız olmamaları dü- dirmişti. 

E lr Doktorun giderdik. Birbiri - Nakleden : Faik B~rcmerı Birdenbire koca • 
mın yüzü karıştı. 
Bir bahane ile ya-GUnlük Pazartesi ne yakın ma -

şünülmüştü. Mansur etrafı gözetledi. 
Mansur mümkün olduğu kadar öne Bütün başlar eğilmişti. 

(
*) salarda aileler neşe ile yemek yer, ço-

Notl arından cuklar gülüşerek oynaşır, ko~uşurlarcb. nımızdan ayrıldı, 

,gelmedi. 
gitti ve bir kaç saat 

geçmek istedi. Fakat orada duran baş- - .. " .. . B .. u' . . L. 'ii~~'ic'A-··
ka bir papaz ona en gerideki sırayı gös-

Şeker hastalığı: 
İstanbulda Şeker hastalığı son yıllar

da çok görülmektedir. Muayyen bir y~
tan sonra bilhassa kırk beş elliden son
ra bir çok tanıdıklarınızda Şeker hasta
lığı mevcut olduğunu nasılsa siz de duy
muşsunuzdur. 

terdi. 4 7 8 9 tO 

Mansur bu emre karşı gelemezdi. 
Hem de bu herifin yüzünden aksilik n 
akıyordu. t---+--r-ı 

İster istemez oraya girdi. m 
Şeker hastalığının sebeplerinden biri

si bunun ailevi ve ekseriya irsi oluşudur. 
Muhakkak değil fak.at ekseriyetle Şeker
li hastaların ana veya 'baba taraflarında 
başka Şeker illetiıte tutulmuş olanlar 

Kilisenin büyük ve loş salonunu bir 
anda gözden geçirdi. 

Bugün ortadki avizenin mumları ço
ğalmış, iki duvar boyunca asılı .. olan ü
çer mumlu şamdanlar da tammıle yan
mıslardı. 

Bu şamdanlardan bir tanesi de onun 
başının hizasında yanıyordu. Onun 
yanında ise büyük bir pencere, pence
rede kadifeden ağır ve saçaklı bir per
de bulunuyordu. 

Karşıda kucağında lsa'yı taşıyan 
Meryem'in yağlı boya büyük bir res • 
mi, bu resmin yan tarafında İsayı hav
varilerle birlikte gösteren başka bir re
sim vardı. Muhrab birinci resmin altı
na düşüyordu. 

Kubbenin etrafındaki ve kalın du -
varların tavana yakın yerlerindeki renk 
renk camlı pencerelerden renk renk ve 
soluk ışıklar süzülüyordu. Kilise için
de atılan bir adım, bir küçük öksürük, 
bir fısıltı bile uzun akisler yapıyordu. 
Ara sıra bir kanat çırpıntısı duyulu -
yor ve bir güvercin kubbenin boşlu -
ğunda sağdan sola, soldan sağa uçu -
yordu. 

Üçüncü çanlar da çalındı. 
Mansur şimdi ne yapmak lazım ol -

!fuğunu iyice tasarlmış ve bitirmişti. 

Soldan sağa: 
1 - Yemeği onunla yerız, tutmak -

tan emri hazır. 2 - Pamuk memleke
timiz, meydan. 3 - Nal, vücudumuz -
daki kuvvet damarları. 4 -Profesyonel 
değil, aslan. 5 - İz'ansız, ilacın türk -
çesi. 6 - Meyva. 7 - Hortumlu bjr 
hayyan, anlam. 8 - Esmekten emri ha-

bulunur. 
İkinci belli başlı sebeplerden birisi de 

çok yemektir. Bilhassa yaşlı olm.ağa yüz 
tutanlarda, şlşmanlarda fazla yemekten 
mütevellit Şeker hastalıkları b~ göste
rir. Çünkü mütemadi ve yüklü yemek
lerden karaciğerin yorgunluğu ve niha
yet natanıamiyetı başlar bu şekerin id

rarda zühurunun ilk ~etleridir. 
Herkes muayyen zamanlarda. senede 

hiç olmazsa iki üç defa idrar tahlm yap
tırmalıdır. Bu hlç şüphesiz bir çok defa 
vaktinde tehlikelerin önünü almağa ya~ 

zır, keçinin erkeği. 9 - Bir nevi kav - nyor. 
ga. çocuk doğurtan. t O _ Korkunç bir İrsi ve ailevi tebllkeye maruz olanlar 
şey le karşılaşınca ~u kelime Ue bağı _ çok perhize riayet ederek yaşamalıdır-

lar. Umumiyetle şekerden kaçınmak 1-rırız, kurun. 
Yukarıdan aşağıya: çin mutedil yemelidir. Hatta az yemek 

d w ·1 2 İn d yemeğe alışmalıdır. Bu muhakkaktır ki 1 - Kap, iyi egı . - san, a . 
3 _ Silip süpürmek, nota. 4 _ Çağ, insanların bir çoğu daima ihtiyacından 

küçük beygir, sabahleyin güneş doğ _ fazla yemek yemektedir. Şeker hastalığı, 
madan evvel ufkun hali. 5 _ Nota, te- böbrek veyahut safra taşlan nubuvet ve 
diye etmek. 6 _ Taharri etmek. 7 _ ı--bi_r_ç_o_k_h_as_ta_lıkl_ar--b-un_d_a_n_u_erı_ -g-ell_y_or_.,.. 
Lezzet, büyük anne. 8 - Ulaşmaktan 

emri hazır, sporcu nidası, emmekten 
emri hazır. 9 - Kader, çoban paltosu. 
ı O - «Hani?» manasına gelen başka1 

(*) Bu notlan kesip uldaymız, ,.. • 
but bir albüme yaplflınp kollekaiyoa 
yapınız. Salwıb zamanınızda bu notlar 
bir doktor P,i imdadınıza yetifebilir. bir kelime, genişlik. ._ _____________ __, 

Bir gün bir masada annesi1c birlik -
te oturan sevimli bir genç kız gördüm. 
Onun da elinde örgüsü vardı, o da be -
nim gibi sıkılıyor, esniyordu. Birbiri -
mize baktık, gülüştük, yakla~tık, ko -
nuştuk. O da benim gibi kışın bir has
talık geçirmiş ve dinlenmek için bu -
raya gelmiş. 

Hiç unutamam; arkadaşl1ğımız bir 
pazartesi günü başlamıştı. Cumartesi 
günü öğleden sonra çınar allına geldi
ğim vakin Nevinin yanında siyah göz
lüklü bir genç gördüm. Ağabeysi imiş. 

Kendisine i1k sorduğum sual şu oldu: 
- Niçin siyah gözlük kullanıyorsu -

nuz? 
Çok sevimli bir gülüşle, gözlerinin 

yorulduğunu, doktorun tavsiyesi üze
rine bir iki ay güneşten korunması la
zım geldiğini söyledi. Kendisine koyu 
renkte gözlüğü sevmediğimi söy liye -
cektim, o benden evvel davrandı: 

- Hiç sevmiyorum amma ne yapa -
yım. 

Düşünmeden ağzımdan şu sözler fır
ladı: 

- Size pek iyi yakışıyor. 

Önümdeki içki bardakları dolup bo .. 
şalıyor, boşalıp doluyordu. İçtiğim şey ... 
lerin bir zehir olduğunu yalnı~ ben bi-, 
liyordum, etrafımdakiler ne~emi ve 
keyfimi görüyorlardı ancak. .. 

Bir ara yanımdaki Pervinin kolun .. 
dan çektim: 

- Bahçede biraz dolaşalım mı? 
Kolkola yürüdük. Ben artık konuş • 

muyor, gülmüyordum. Gözlerim bir 
projektör gibi ağaçların arasını deliP. 
geçmek istiyordu. 
Sık bir gölgelikte onları gördüm. Ko• 

cam kolunu genç bir kacbnın beline do
lamıştı. Onları görmemiş gibi yanla ~ 
rmdan geçtim. Halılk yerinden sıçra . ; 
dı. Gözleri cbşarı fırlamıştı. Kadın da 
kalktı. Fakat ben yalnız alayla Eıi.ıkü • 
len bir çüt kızıl dudak görebildim. Göz
lerim onunkileri aradı.. Siyah gözlü!Oıı 

ler altında maskeliydiler. 
O kadının gözlerinde beni görünca 

titriyen korkuyu ve heyecanı kin v
intikamla tatmak istiyorum.. Siyati' 
camlar bırakİnadı. 

Onlardan nefret ediyorum ben şiıne. 
di. 

BERUTZ·de yeni açılan lisan kurslan 
Türkçe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanca, Rusca v.s. 
KAYIT MUAMELESi BAŞLAMIŞTIR.Tecrübe dersi parasızdır 

İstanbul Ankara 
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Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
ittihatçılar Devrinde 

Son Posta'nm zabıta romanı : 83 
f.JIUHALEFET 

Gavur Mehmet, göz yaşlarını pek diğim 8Üt burnumdan geldi. 
doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 

güçlükle zaptedebilmiş; kalbine çö - · - E.. Bari, bir muvaffaki et var 
ı~n acıyı dağıtabilmek için silkinmiş· mı?.. Y 

Son Posta'nın siyasi tefrikası : - 87 - Yazan: Ziya Şakir 

- Bu kadar çalısmıya göre olmaz 
Madam! .. Şimdi sizden bir şey olur mu, hiç?.. ' 

rica edeceğim. - Neler yapabildin? .• 

Bu zümre ve bu unsur, (10 temmuz 324) tarihine kadar, istibdad devrinin her 
zulmüne, her levsine, her zillet ve sefaletine boyun eğmiş, tevekkül göstermişti 

- Söyleyiniz. Her sözünüzü mu - f - Kadını kurtardım. 
kaddes bir emir telakki ederim. - Hangi kadını?. 

- Teşekkür ederim. Fakat, bu ri- - Prenses Şimayı. 
caAm gene sı:~n menfaatinize aittir. , - Şu çingenenin kaçırdığı prense-
Lutfen, şu kagıdı kalemi al':Eız. {Fani) si mi?.. 
ye kaptırdığınız elmasların adedlerini - Öyle ya. 
ve şekillerini birer birer yazınız ... Her Hüsnü Bey; yerinden 81çradı. Ga • 
h~lde, bunları unutmamı,sınız, değil vur Mehmedin ellerini yakaladı. 
mı?.. - Yapma, be Gavur Mehmet? .. 

- Ooo .. hiç unutur mu)lı4m? .. Hep- Diye bağırdı. 
si, tamamile aklımda. Bunları size der- Hüsnü Beyin bu telaş ve heyeca • 
hal yazıp verebilirim. nına Gavur Mehmet, hiç tavrını boz-

- Acele etmeyiniz madam. Henüz d B" ··k b. k ma ı. uyu ır sü unetle mırıldan-
yorgunsunuz.. . Hem vücudünüzün, d ı. 

hem de zihninizin istirahate ihtiyacı 
var. Esasen bu liste şimdi lazım ol -
mıyacak. Bunu sizden, belki bir kaç 
gün sonra istiyeceğim . 

-r- Bir kaç gün sonra mı? .. Yoksa, 
o zaman kadar sizi görmiyecek mi -
yim?.. 

- Öyle zannederim, madam ... 
Prenses, büyük bir endişe ve heye

cana kapıldı . Ellerini birbirine kilitli-
yerek: 

- Sizden bir dakika ayrılmak dü • 
şüncesi bile bana korku veriyor. 

Diye mırıldandı. 

- Evet.. Kadıncağızı hapsolduğu 
yerden ç4kardım. Al~m, götürdüm; 
eskici Samuelin evine yatırdım. 

- Şu, Yüksekkaldırımdaki Samu
elin mi?. 

- Evet ... Çünkü, ben de orada ya
tıp kalkıyorum. 

- Aşkolsun, Gavur Mehmet.. E, 
vallahi şimdi sana inandım azizim ... 
Allah biliyor ya; artık içimdekileri 
söyliyeyim. Ben bu meseleye daha ha
yal nazarile bakıyordum. 

Kör Ali vak'asının üzerinden bir 
kaç gün geçer geçmez; Üsküdarda, 
mühim bir hadise zuhur etmiş; halkı 
dehşet ve heyecana vermişti. 
Ramazanın 14 üncü gecesi, Üskü

rtarda Y enicami'de teravih namazı kı· 
:ındıktan sonra, {Hüseyin Hoca) is -
minde bir adam kürsüye çıkarak vaa· 
la başlamış .. aklına gelen hezeyanı ka
rıştırmış; sonra da: 

- Ey ahali!.. Çalgı, (haram) dır. 
Oyun, (haram) dır. Bizler, bunlara 
müsamaha ettiğimiz için; yediğimiz, 
içtiğimiz.. hatta nikahımız bile (ha -
ıam) dır. Bu haramı ortadan kaldır -
mak isteyenler, benimle geleceklerine 
yemin etsinler .. arkamdan gelsinler. 

Diye bağırmıştı. 
Bu yobazın sözlerini kafalarına uy -

gun bulanlar, derhal yemin etmisler· 
' ' hemen hocanın ardına geçmişlerdi ... 

Hüseyin hoca, bayrağı dikmiş: 
- Arrrşl ... 
Emrini vermişti... Yediklerini, iç -

tiklerini, ve bilhassa nikahlarını (ha
ram) dan kurtarmak için teşekkül e
den bu kafile, korkunç bir hiddetle ca
miden hareket etmişti. 

larak şımarmışlardı. 
İttihadcılar, derhal kararlarını ver -

mişlerdi. Muhaliflere bir (ibret dersi) 
göstereceklerdi. Fakat; karar iyi ol -
makla beraber, tatbikinde gene hata e
dilmişti. Her şeyden evvel, efkarı u • 
mumiyede hoşnudsuzluk uyandıracak 
sebebleri izale etmek lazım gelirken; 
bilakis hu hoşnudsuzluğu arttıracak 
bir hadise vukua getirmişler •. Murad 
beyi tevkif ve {Mizan) ~etesini de 
kapatmak suretile için için yanan bir 
ateşi körüklemişlerdi. 

Murad beyin tevkifi, avam arasın· 
da büyük bir dedikodu husule getir • 
mekle kalmamış; ittihadcılara karşı 
beslenen kin ve gayzin artmasına da 
sebebiyet vermişti... İşin en dikkate 
şayan olan ciheti ise, Murad beyin tev
kifindeki garabetti. 

Eylulün 26 nci - ve ramazanın 13-
üncü - günü akşamı Mizap. gazetesi i
darehanesine bir sivil polis memuru ge· 
lerek Murad beyi görmüş: 

- Zaptiye Nazırı selam ediyor. Si
zi görmek istiyor. 

Demişti. 

Zaptiye Nazırı Sami Paşa, Murad' 
beye yabancı değildi. Aralarında, ol
dukça eski bir ahbaplık mevcud idi .. 
Buna binaen Murad bey, aklına fena 
bir şüphe gelmeden doğruca 4ptiye 
Nezaretine gitmiş, Nazırın odasına gir
mek istemişti. Fakat orada bulunan -
lar : 

- Nazır Paşa, acele bir yere gitme
ye mecbur oldular. Polis müdürünün 
odasına buyurun. 

Demişlerdi. O zaman Murad hey, 
bu davetin mühimce bir manayı ihti
va ettiğini hisseylemişti. 

Polis müdürü, Murad beye nBzi •. 
kane bir hüsnü kabul gösterdikten son 
ra: 

- Efendimi .. Sadrazam pafa haz·· 
retleri tarafından şu emri telakki d • · 

tik. 
Demiş; bir telgraf göstermişti. (1 ) 
Murad bey, telgrafı eline almış; şu 

satırlara göz gezdirmişti. (ArkaSl var) 

( 1) O devirde, heniiz telefon mevcut 
değildi. Müstacel emirler, Babıfiliden 

ve yahut sadaret konağından, ooylcc6 
telgraflarla tebliğ edilirdi. 

- Müsterih olunuz madam ... Artık 
korkuyu, aklınızdan bile geçirmeyiniz. 
Buraya gelirken sizi hiç kimse görme
diği için, tamamile emniyet altındası
nız. Ev sahipleri, çok iyi insanlardır. 
Her halde, sizi memnun etmeye gayret 

- Biliyorum, Hüsnü Bey.. Onun 
için de benim sözlerimi ihtiyatla dinli
yordun. Hatta, ilk zamanlarda hasıl 
ettiğin şüpheleri halletmiş gibi görüt'r
mekle beraber, daha hala benim hak • 
kımda kat'i bir karar veremiyordun, 
değil mi?. 

Hüseyin hocanın kafilesi; Üsküdar 
çarşısında derhal icraata geçmiş: Ma- Yugoslavya mektupları 

edeceklerdir. 

- Gideceğiniz yer, çok uzak mı?.. 
Oradan çabuk avdet edebilecek misi • . ) 
nız . .. 

Gavur Mehmet, dudaklarında ha -
sıl olan acı bir tebessümle cevab ver
di: 

- Madam! .. Benim gideceğim yer, 
hiç betli olmaz ... Bazan, çabuk döne
rim. Bazan da gecikirim. Akibeti, da
ima meçhul kalan bir yolculuk ..• 

- Rica ederim, beni korkutmayı • 
nız... Görüyorsunuz ki; artık sizden 
başka güvenecek hiç bir şeye malik 
olmıyan bir zavallı kadınım ... Saade i, 
ve istikbali tamamile mahvolan bir ka-
dın. 

- Böyle düşünmeyiniz madam ... 
Her şey yoluna girecektir. Bana öyle 
g~iyor ki; siz, korkunç bi; rüya gör
dünüz ... O rüya, artık hitama ermiş -
tir. 

Prenses, başını önüne eğdi. Derin 
derin içini çekti: 

- Temenni edelim k}. öyle olsun. 
Dedi. 

* Gavur Mehmet, aşağı indi. Samuel 
ile Rozayı bir köşeye çekti. Onlara, ba
zı talimat· verdi ... Sonra, uzun ve çe • 
tin mücadelelere girişehilmek ıiçin la -
zım olan her şeyi yanma alarak Sa -
muel ile Rozaya veda etti. 

* Gavur Mehmet, (Zaptiye kapısı) na 
~itti. Doğruca serteftişlerin odasına gir
di. Odada yalnız bulunan serteftiş Hüs
nü Bey minderin köşesine çekilmiş; 
büyük bir dikkatle elindeki evrakı tet
kik etmekte idi. 

Hüsnü Bey, Gavur Mehmedi gö -
rür görmez elindeki evrakı yanına bı
rakmış: 

- Ooooo.. Gel hakalım, karaba • 
tak. Kim bilir nerelerden daldın .. Ne
relerden çıktın? 

Diye bağırdı. 
Gavur Mehmet, Hüsnü Beyin kar

şısına geçti. Evvela bir sigara tellen -
dirdi. Ondan sonra söze girişti. 

- Maalesef, öyle idi; Mehmet. .. 
Fakat; artık hiç bir şek ve şüphem kal
madı. 

- Şimdi, bunları bırakalım, Hüsnü 
Bey ... Ben buraya niçin geldim, bili -
yor musun? .. 

- Hayır. 

- Şimdi, iben söyleyim. Sen de la -
zım olan şeyleri bir tarafa yaz. Belki 
unutursun. 

- İyi olur. 
- Ben, bu geceden itibaren hu işin 

en mühim kısmına girişiyorum. 
- Mutlaka bir yerde çingeneyi bas

tıracaksın. 
(Arkası var) .............................................................. 

sum çocuklarla dolu olan (Karagöz) (Ba,tarafı 6 ıncı sayfada) 
oynanan yerlere girerek camları, çer· dar çalkandıktan sonra, gene durgun 
çeveleri, perdeleri, lambaları, sandal- sulara kavuştuk. Yoksa biraz evvel ye
yeleri hurdahaş etmiş; bir çok zavallı diğim nefis yemekler, balıklara kıs -
yavrucağın korkudan hastalanmaları- met olacaktı. 
na -sebebiyet vermişti. Saat onbir, onbir buçukta kara yol-

Ne (din) in, ne {şeriat) in, ne {ah- culuğundan fevkalade yorgun düşen 
lak) ın, ne (vicdan) ın hiç bir şekilde vücutlarımızı bir gececik olsun rahat 
tecviz etmiyeceği bu iğrenç, şımarık ve ferah .. bir kamarada ~~e~dirmck 
ve küstah hareketin başlıca kahraman- arzus~ go::~apak.~arımızın uzenne ~ur
ları, şunlardan ibarett'. ,şun agırlıgıyle çoken uykudan bellı o-

Hoca Hüseyin _ H~~ Abdülkadir _ .lu[ordu. Yerliyerimize Çt!kilip yat -

Hafız Ahmet - Osman Pehlivan • En- ~ı · _ 
derunlu K l _ T b'h · H S d 1 Sabah, erkenden uyandıg1Dl.17. zaman 

ema es ı cı acı a u - S ı· • 
ı h s b · H ,« Yugosla\•ya» vapurunu p ıt e yanaş-
a - e zecı ac.~ Ahmet - Kayıkçı .mış bulduk. Nezaketi, neşesi ve canlı-

T opal. Ahmet : T urbedar, Bursalı Ha- .lığı ile ilk günden sevgimizi kazanmış 
cı Şerıf.. ve saıre. ·· olan, mihmandarımız, Samuprava ga-

Hoca, hacı, hafız.. ve sonra; pehli- ,zetesi muhabiri Tokin, kamaramın ka
v an, tesbihci, sebzeci, kayıkcı, türbe- , pısına dikilmiş bağırıyordu: 
dar .. yani; (Kör Alinin ce;naatı) na . - Haydi, Mösyö Talu! Çabuk ol da, 
mensub insanlar ... Görülüyor ki fe~ad bu şehri gezmeğe vaktimiz olsun ! 
cereyanları ayni kaynaktan; yani, va- - Ne varki, burada ? 
az kürsülerinden taşıyor; ve ayni ~Üm· - Çok şey var! Diyoklesyen'in sara-
reyi önüne katarak, meşrutiyetin cep- yı~da~ tut ta, zengin bi~· etnogra.fy~ 
heısine çarpıyordu.. koca bir milletin muz~sıne, sokaklara, _ sahıl boy~ndakı 
saadet ve istikbale matfif olan en yük- p~lmıye ve hurma agaçlan~a~ nıs~ın -
Sek e 11 • d b ··f1· h nıhar nebatlarına kadar, emınım kı her me erı e, u su ı unsurun te - A · 
d "tkA - .1 k 1 şey sende alaka uyandıracak. Haydı, 

ı ar yumrugu ı e arsı aşıyordu d 1 • · avran 
Bu zümre ve bu unsur, (1 O tem - K d.' · · d ttık. 

·~·>4 ) .h. k en ımızı ışarıya a 
muz· - · tarı ıne adar, istibdad dev- 0 t l u· · h ı· k" K l A 
r · · h ı · · h 1 . h « a maçya genç gı a as ar ra -
ının er zu mune, er evsıne, er 1 k d • · ık d f b ktad ı· 
· ıı . e san r ı ı e a u no · a se am -

zı et ve sefaletıne boyun eğmiş, te- ladı!» 
vekkül göstermişti. Bugün {haram) İbaresini taşıyan mermer bir sütun
denilen şeyler; o gün (mübah) adde- dan ibaret fenerin önünden geçerek, 
dilmekte idi ... Meyhanelerde, hol bol şehre ayak bastık. Geniş, değirmi taş
içkiler içiliyordu. Kahvelerde, şakır şa· larla daracık sokaklardan Roma impa· 
kır oyunlar oynanıyordu. Çalgılar, tat- ratoru Diyoklesyen'in meşhur sarayı -
1ı tatlı dinleniyordu. Tiyatrolar, kara- na, oradan da müzeye gittik. 
gözler; dolup dolup boşalıyordu. Va- Dönüşte arkadaşları, deniz kenarın
kıa, pek o kadar açık saçık gezilmiyor; da palmiyelerin altında kahve içiyor 
aleni fuhuş evleri bulunmuyorsa da; buldum. Aralarında Ahmet Emin yok
gene her mahallede bir iki tane {gıcırı tu : 

k l - Nerede Emin? bü me • di ber Rana) bulunuyordu. 
- Denize girdi ! 

Ve bunlara da bu - hacı, hoca, hafız, _Buruda da mı? 
imam, müezzin ve türbedar - efendile- Çünkü Ahmet Emin, daha Suşakta 
rin hiç biri, lüzumundan fazla müda- c 

kendine bir deniz külotu almış, orada 
banyoyu siftah etmişti. Ondan sonra. 
nerede bir su gördüyse, soyunup daldı. 

O yüzden de adını «Balık Emin• koy
dum; ve bu muhterem arkadaşa boyu .. 
na öyle hitap ettim. 
........ . 111•~· ·· ...... ' ... 1 
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hale cesaretini gösteremiyordu. Böyle 
müdahaleler vaki olsa bile, ancak ma
halle kahvelerinde dedikodulara, ya -
hud bir iki serseriyi fışkırtarak gece 
karanlıklarında cam taşlatmıya mün-

1 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilA;;ar;-

hasır kalıyordu. • 
Senelerdenberi, muhitlerindeki bü

tün dinsizliklere, ahlaksızlıklara, fer • 
di ve içtimai sefalet ve felaketlere kar-

Afyon - Antalya hattmm Baladız' dan aonra Burdur istasyonunun havi 

24 Km. lik kısmının 1/10/936 tarihinden itibaren her türlü münablita 

açılacağı ve İzmir - Karakuyu, Afyon ve Karaburun, Isparta arasında her 

gün itliyen yolcu trenleri ile Baladız' da bulu~mak üzere Burdur - Baladız 

arasında her gün muntazam muhtelit katarlar İflİyeceği muhterem halka 
ilin olunur. «1525» 

- Halimi hiç sorma Hüsnü Bey ... 
Bu mesleğe girdim gireli, bu kadar vÜ· 
cut yorgunluğu, bu derece gönül üzün
tüsü çektiğimi bilmiyorum ... Emin o
lun ki, üç dört gündür, anamdan em-

şı derin bir sabır ve tevekkül göstermiş -H- E M o R R o -N---
olan bu adamlar; işte bu son günlerde, 
azmış ve kudurmuşlardı. Ve artık ta-
mamen anlaşa lıyordu ki; (muhalif ga
zeteler) den aldıkları ilham. neticesi o- Ameliyatsız basurları tedavi eder tesiri katidir. 

' 
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nır ÇOK munteııf mıı,rKa tıraş bıçaklan vardır. fakat : 

SON POSTA 

itte bu en ufak fark 

Krem Pertev'in f aikiyetiıtı 
size anlatabilir. Çünkü: Krerı: 
Pertev: Her hangi bir tesa· 
dOfOn veya mahiyeti meç· 

,. hul bir keşfin neticesi de
ğildir. Krem Pertev çok ça
lışılmış ve çok tecrübeler
den sonra kibar mahalile 
tak<lim edilmiş yeg~e Krem 
olup başlıca fevaidi: Cild· 
deki mesamatı yumuşatarak 
kapatır. Bu sur~tle bu me
sam<1tı harici tesirattan mu· 
hafaza ederek clldın pt.troz. 
!erini def'eder. Cildi besler 
ve bu suretle gençlik ve te
raveti Lemın eder. 

Cildde şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bır tabaka yapar ki 
yazın sıcağın, kışın, soğuğun 
tahrıbatma mani olur. 

M o N D - E x T R A :-::-.. ;~:;~.:.~~=~mektebin -
• den aldığını tasdiknamemi .kaybettim. Ye-

bir tanedir ve (ROTBART) mamuli\tındanrlır. Her yerde sat.ılır. ...JI nisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

~~----------·-----.................... ._ .. 
Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

&. cı Ketlde 11 ı Birinci Teerln I 936 dadır. 

Buyuk ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

(50.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
Kasımpafl Tuz Ambarında «535» lira ketif bedelli dıvar, oluk ve saire 

tamiratı ke11ifname ve tarlnamesi mu'cibince 8/10/936 Perşembe günü sa
at 15 de ihale edilmek üzere açık arttırmaya konulmutlur. istekliler o gü -
ne kadar hergün devam saatlerinde ke tifname ve fartnameyi görebilir -
~ d~ 

Topkapı tramvay caddesinde 35 mıma

ra.da Salih 

&aç dökUlmeal ve kepeklere 
karşı en iyi ve çok raabet 
görmü• bir lliçtır. 

1-•TIFOBIL ' 

l 
Dr. Ihsan Sami 1 

Tifo ve pttratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo haplandır. Hiç rahatsızlık verme~ 1 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. J 
.. ,.... __________________ _..:.., ________ ~------------------------

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

. ,--_ ....... 
•' -....,_.,..... 

- .rl/ ""'' 4~ 
-.,~, ... 

Sayfa 11'.... . 

Gaziantep Şehri İçme Suyu Tesisat · 
ve inşaat Eksiltmesi 

Dahiliye Vekil etinden: 
Gaziantep tehrine 12.5 kilometre mesafeden su isalesi ve tehir dahilin- · 

deki febeke İçin İcap eden malzemelerin tedariki ve boru fertiyatmm icraai 
ile sair müteferri imalibn yapılması ve tehir dahilinde iki depo İn.fası, su ...... 
etleri ve diğer alit ve edeva.bn tedariki kapalı zarfla eksiltmeye konulınuf • 
tur. 

1. - İtin muhammen bedeli 249905 lira 59 kuruftur. 
2. - İstekliler bu ite ait '8rtname, Pıoje ve sair evrakı on iki buçuk lira 

mukabilinde Dahiliye V ekileti belediyeler imar heyeti fen fCfl.İğindeıı alabi. 
lirler. 

3. -Eksiltme 24 ilk Tetrin/1936 tarihine ruthyan Cumartesi günü saal 
on birde Ankara' da Dahiliye Vekileti binasında toplanacak belediyele, 
imar heyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin &fağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar komisyon Reisliğine teslim etnıİf olma.: 
ları lazımdır. \ 

A. - 2490 Sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 13745 )ba \ 
28 kuruşluk muvakkat teminat, 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C. - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mani. 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup, · 

D. - Nafia Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası, 
5. - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilln • J 

de komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuP.-ı 
)arının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona get • 
miş bulunması lazımdır. 

Bu İll hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler imir heyed 
fen ıefliğine müracaat etmeleri. (773) (1090) , ----------------
1 İstanbul Belediyesi ilanları ' 1 ______ _. 

Senelik muhammen ilk teminati 
kiraaı 

Beylerbeyinde Çamlıca caddesinde 3-5 No. lı eski 
Hamidiye mektebi. 60 4,50 
Eyüpte Camiikebir mahall~inin Oyuncakçılar so-
kağında 6 No. da arsa. 24 1,80 

Yukarıda semti senelik muhammen ve ilk teminatlan yazılı olan mahal .. 
ler teslim tarihinden itibaren 937 veya 938-939 seneleri mayısı sonun~ 
kadar ayrı ayn kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuttur. Şart"' 
nameleri levazım müdürlüğünde görülür. Hizalarında gösterilen ilk temi• 
nal makbuz veya mektubile beraber 29/9/936 salı günü saat 14 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (B.) (11i5) 

* * Fen işleri müdürlüğünce bastırılmasına lüzum görülen 38 tip 76000 tane 
döşeme kapı ve pencere tiplerinin bastırılması açık eksiltmeye konulnıuf• 
tur. Bunların hepsine 770 lira bedel tahmin olunmu11tur. Şartnamesi ve 
nümuneleri levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar kanunun tayin 
ettiği vesika ve 58 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
29/9/936 salı günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdll'. 

(B.) (1237) 

Burdur Belediye Reisliğinden : 
Burdur Belediyesine 880 X 120 eb'adında Üç adet Arazöz için Dış J.i.sti. 

ğile İki adet 880 X 120 el>'adında İç lastiği yatğm mal olmamak şartile pa
zarlıkla alınacaktır. Bu cins lastiği bulunanların 30/9/936 günü saat 9 da 
Yüzde 7,5 kunış teminat akçelerile, T eklifnamelerile veya bizzat Burdut 
Belediye Encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur. «1630» --------Muğla Şehir İçme Suyu Tesisat 

ve İnşaat Eksiltmesi 

Dahiliye Vekiletinden: 
Muğla şehrine 783 metre mesafeden su isalesi ve şehir dahilindeki 

şebeke için icabeden malzemenin tedariki ve boru ferşiyabnın icrası 
ile sair buna müteferri imalahn yapılması ve iki depo inşası, su 
saatleri ve diğer alit ve edevatın Jedariki kapalı zarfla eksilbneye 
konulmuştur • 

1 - İşin muhammen bedeli 59977 lira 82 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı üç lira 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar hey' eti fen şefliğinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 24 / Birinci teşrin I 936 tarihine rastlayan Cumartesi 
günü saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak 
Belediyeler imar hey'etince yapılacakdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat 
ve vesaiki aynı gün saat ona kadarKomisyon Reisliğine teslim etmş 
olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4249 
lira mvvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup 
D - Nafıa vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası 
Teklif mektupları ihale günü saat Ona kadar makbuz mukabilinde 

Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek t ~klif mek
tuplarının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar l ~omisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyen· 
lerin Belediyeler imar hey' eti fen şefliğine müraaat etmeleri. 

"774,, " 089,, 

. ı 
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.H 
Oksürük, Nezle, Boğaz ve Göğüs hastahklarile sesi kısılanlara şifai teslrlerl 

çoktur. 30 kr. Hasan ecza deposu 
---

ADEMİ iKTiDAR ~ 
ve BELGEVŞEl{LİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255) 

iSTİKLAL tİSESİ 
DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 

1 - Dk, Orta ve Lise kısımlan için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıd için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe 

alınacağından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - ıstiyeıılere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında, Telefon : 22534 

Oksürenlere : KATRAN BAS.Ki EKREM 
.---------------------------·---------------------, PRONZ Diş· FIRÇALARI 

.,,,__, 1 bJrFr> 
Dünyanin en mükemmel ve ııhhi fırçalar'ıdır. Elyafı tama.mile hususi mahiyettedir. Dit etlerini kat'iyyen 

tahrif etmez. Bütün dünya di' mütehassıs ve profesörleri (BRONZ DİŞ FIRÇALARI) nın sıhhi olduğunda 
müttefiktirler. Siz de doktorunuzdan ıorunuz. lıtanbul ve civan için Beyoğlunda Galatasaray eczanesinde toptan 

ve perakende aablır. Tanınmıt eczane ve parfümeri n1ağazalarında bulunur. Umum Türkiye satış deposu: 
Ahmed Etem Buldenoğlu izmir - Gazi bulvan. 

157 
Birinci 
mükafat 

Kazanmışıtır. 

Her hususta 
teminathdır. 

Herkesin zevkine 
uygun yegane 

saattir. 

Cep, kol 
ve spor 
eaatlerl 

D•posa: 

İstanbul Sultan 
Hamam, Havuzlu 

Han No. 1 

VENÜS GİBi GÜZEL 
Kalmak istiyorsanız, daima 

Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Ven üs Rimeli 
Ven üs Esan~ ı 
Venüs Kolonyası 
Ven üs Briyantini 
Venüs Gliserinli sabunu 
Venüs Tuvalet Sabunu 
KULLANINIZ. 
Ven Us müstalızaratı en saf ve en te· 

.. miz ve gayn muzır maddelerden yapıl· 
dığından size ebedf gençlık temin eder. 

Deposu ; NUREDDbi EVLİYA ZADE TlCARETHANESl İstanbul 

,.,. ; p *'™' 
KANZUK 

Saç eksiri 

COMOGENE 
Saçlann köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesine mani olur. Kepekleri 
izale eder. NeşvUneınasını kolay· 
laştırarak bayat kabiliyetini arttı· 

rır. LS.tif rayihalı bir saç eksiridir. 
lnglllz Kenzuk Eczaneal 

Beyoğlu · İstanbul ... 

Son Posta 
iLAN FIA TLARI 

- Gazetenin esas yazısile bir ıÜ· 

tunun iki satırı bir (santim) 
sayıhr. 

2 - Sahifesine göre bir santim i.lıin 

fiatı şunlardır: 

Sahile : ı - 400 kuruş 

• : 2 - ~50 l) 

• : 3 - 200 • 

• 4 - 100 • 

Diğer yerler : 60 ıı 

Son sahife : - 30 • 

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

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

···············-··························· .. ····-········-
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

&AH.PLERh ( 'A. Ekrem UŞAKLIOlL 1 
S. Ragıp li:MEÇ 

~-··· 
......... ... u PERLODENT.. diş macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira a~ızın bilcOmle şeraiti sıhhiyesinl 
haiz olan bu macun dişleri çOrOmekten 
korur, diş etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
serinletir . ve . ~nsanın gôrOnOş efesini 
ar_tırır. 

-·-.#~ ve ~ · H'llLOtJENT·t ol'aft. ~4« ~u. 
~ o&,ı. ~~ ~ ~ 


