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A nkara trenindeyim. Benim c ayol 
kompartımanda, zeki, cerbe: zeU. 
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Kadınların askerliği "f!!adrid Mulıarebesi 
• . . 1 1 ld Hükômetçiler 
IŞlnln as 1 an aşı 1 Madrid önünde isileri 

Milli Müdafaa Bakanı "Bu hususta çevirmeğe uğraşıyorlar 
lı 1 b • 1 rıız•'-a gokt f J.zrıJQT Madrid müdafileri muannidaneçarpışıyorlar, 
QZlrıanmlŞ lT ıQ3 R UT• ,, Uı ':I payitahtın muhtelif yerlerine c!ün de obüsler 

Harp vukuunda kadınlara da vazife verilmesi düşünülüyor 

Bu vazifeler seferberlikte Hilaliahmerde, hastahanelerde, fabrikalarda ve bunlara 
mümasil hizmetlerde çalışmaktır. Mazeretli kadınların vaziyetlerini tesbit gibi 

bir takım müşküller mevcut tasavvurlara dahi kat'i şeklini henüz verdirememiştir 

Mazeretli kadınlarla çocuklu kadın· 
lann vaziyetlerinin teabiti lüzumu ha-
111 olmakta beraber kadınların hususi 
vaziyetleri de ehemmiyetli oıcluğundan 
bütün vekaletler mütalcalarını billıa .. 
sa derince tetkikten eonra bildirecek
lerdir. 

düşmüştür. 2000 ecnebi gönüllü cepheye gitti 

Fayda yerine zarar tevlit etmesi muhtemel brar ' Yeni meb'us açhğını söyliyen doktor 
Kahveden çıkardı"ımız genç daha namzetleri Adapaz~nn~a tevkif edilerek şehrimize getirilen doktoı 

il Huseyın Hüsnü ile dün adliyede görü§tük 

fena 'erlere dada nlrsa ne Ofacak'J
1 

Hü1~81.yım·nl•~dmenivkeuVvvehetlbıe·nin Adapazarında bir aralık kulaktan _Bir doktor gelmiş, anadan do~ 

Dün Üniversite doçent/erile görüştük. Kahoe gasaıının 
'1azı 'nı muvafık görmiyen doçentler içinde kahvelerin 

faydasından bahsedenler bile var 

Verilen karardan vaz mı ıeçiliyor? 

Gençlerle dola Mr ..... 
lrfektıep talebelerinin kahvehanelere kahveye sürükleyen ihtiyacın (Talebe 

devamının önüne geçmek üzere birta- klüpleri) kurarak tatmin edilmesi su
~ iruibati cezalar ve memnuiyetler retile geçilmesi lizımgeldijine işaret 
"'lq].Ulduğunu yazmış, bu içtimai der- etmiştik. 
elin önüne, yasaklardan evvel, talebeyi (Devamı 8 inci sayfada) 

Bağdat birdenbire askeri 
işgal albna alındı · 

Son hükumet darbesini hazırlıgan General 
Bekir Sıtkı birinci fırkanın başında payitahta 
girdi. Tayyareler gece .uçuşları yaptılar 

(YUlll 8 iaıd •Jf•da) 

~... kulağa çok şayanı dikkat şayialar do· körlerin gözlerini açıyonnu.ş. 
bahsediliyor laşmıftı: (Devamı a inci sayfada) 

..,..... • .... • lllld Uldlbe ........ 
a•zta _..... Velalal 

Ankara> 9 (Hueuai) - Cumhuri
yet Halk Partisi münhal saylavlıklara 
namzetlerini .eçmek üzere bulunuyor. 
Gösterilecek namzetler arasında ro
mancı Hüseyin Rahmi, eski dahiliye 
müstepn Vehp ve Fazıl Nazminin i· 
simlerinden kuvvetle bahsedilmekte· 
dir. 
~~~----~--------

Boğazlar 
Mukavelesi 

Yeni mukavele dün tam 
olarak mer'iyet mevkiine 

girmiştir 
Paris 9 (Husuai) - Boğazların 

tahkimine dair Montrö konferansında 
aktedilen mukavelename, bugün, tam 
surette mer'iyet mevkiine girmi9tir. 

"Son Posta,, sütunlarında çok 
güzel iki anket 

Nasıl güldürüyorlar? 
Mizah mubarrirlerinin, komedi artistlerinin, 
karikatürcülerin mizah muharririmize anlattıldan 

Mlsahçı muharrir riildiriror, itemedi 

artisti ..Wdürüyor; karlkatircii sildiri· 
yor. 

Ve bunların haricinde •lr tok m.nlar 
ftl' ld ... eri hep sildirmek. Gildil'i7ar

lar amma nasllT 

Naşlt, Hlzım, Osman Cemal, Paşa Kl

zım, Halide, Vasfi Rıza, Bellm.1 İzzet, Sa

lih Zeki, Cemal Nadlr, Müsahlp Zade Ce

lal, Behzad, Ercüment Ekrem, Ekrem Re-

fit, Koınlt Fahri, Monololcu ve Kavuklu 
All, Re8sam Muazzez, Bedia, Ke1ec1 <met
trıt şirketinde), Şehremlnll MulQm, Döın
bWUi İsmall vesaire vesaJre ••• 

Bütün bunlar güldüren ınsanıar. 
Deterll mtzahçımız bıSBT bunların 

ekaertslle konuttu. Benb tonu.pnadıkla
rlle de anketin devamı mOddettnce tonu

pcaktır. 

Bu güldtıren ınsanıar nasıl güldürdı k· 
Ierlnl muharrlrtm1ze anlatıyorlar. 

Bilhassa genç kızlan alAkadar eden dava 

Niçin evlenemiyorlar? 
Genç kızlar, analan ve babalan ne diyorlar 1 

Yarın başlıyoruz 
Bugün Dlf itleri Bakanı M. Del

boa, Türkiye, Büyük Britanya• Sov
yetler Birliği Büyük Elçileri ve Bulg .. 

(DeY&llll 8 inci AJfadal '----------------------·-' 
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adrid muharebesi 
liükUmetçiler Madrid önünde isileri 

uğraşıyorlar • 
çevırmege 

let" (.'!laştarafı t inci sayfada) mektedir. Çünkü hükumetçiler, halen, Madrid, 9 - Cumhuriyetçilerin bir 
ağ tn ~ucumlarını püskürttükten sonra Nasyonalistlere karşı bir ihata hareke- tebliğinde deniliyor ki: 
batr hır top ateşi altında terkettikleri ti tatbikına teşebbüs etmiş bulunmak- Madridin cenubunda asiler, dün 
\'a~: ınevkileri tekrar !şgal etmeğe mu- tadırlar. Muharebenin neticesi hakkın- sabah bütün kuvvetlerini ortaya at
hu.ı ak olmuşlardır. Asilerin ellerinde da simdiden hiç bir hüküm verilemez. mak suretile Cumhuriyetçilere taarruz 
~u~:~~ ~a~yolar, G~n~raıl Fran~onun Mü~adele bütün siddetile devam et- etmişlerdir. Cumhuriyet kuvvetleri• 
geçen n:~~ın Madrı~ll~erkezınden mektedir.' ' akşam mukabil taarru:l)a geçerek bü-
~t . rı aşmış ve mı ı sarayı zap- y . K l l 
bu tnış olduklarını ilan etmişlerse de, 1 . enı uvvet er .. " . tün mevzi eri istirdat etmişlerdir. Mad-
ll) haber teeyyüt etmem~tir. Çarpış- Madnd, 9 (~.~-) - ~u~~~etın ridin cenulbu garbrsirule asilerin taar-
~~~r bugün de bütün şiddetile devam topçu kuvvetlerı, bır gecelık sukunet· ruzları akim kalmıştıt. 
~·ııştir. Yardımcı kuvvetlerle takviye ten sonra, dün tekrar Leganes'deki a- Düş.man ağır zayiata uğramıştlr. 
bi~ e~ .hükUınet milislerinin adedi 2 7 silerin mevzilerini bombardıman et- Milliyetperverlerin Tebliği 
bil kışıye baliğ olmuştur. Buna muka- meğe başlamı.ştır. Yeni bir takım mi- Salamanca, 9 (A.A.) - Nasyona-
la Yalnız 15,000 Faslı asker. asi kıt'a- lis müfrezeleri enternasyonali çalarak listlerin bir tebliğinde deniliyor ki: 
tn~~ı teşkil etmektedir. Milislerin çetin Madrid şehrinden geçmekte ve hüku· Madridin cenubunda Nasyonalist -

d avemetine karşı ileri hareketlerini . . .1 • • ak · ı Utdu,.._ k b . t• d k 
1 

met kuvvetlerının mevzı erını t vıye er, terakki etmisler ve Casa de Campo, 
"- ~ • •ua mec urıye ın e a mış o- .. h · d ~ · M ' ;n asiler, bugün, tekrar hava ve kara- etmek ~ere Carabanc el e ogru gıt· onzanares sahillerini ve payitahtın 

<en M:adridi şiddetli bir top ateşine tut mektedırler. harici varoşlarını ~gal etmişlerdir. 
:uşı~rdır. Hava bombardımanı şehir- Madrid, 9 (A.A.) - Sabahın se· İspanya 2 
ı:t buyuk hasar yapmamıştır. Bomba- kizindenberi l\ı4ıdrid şiddetle bombar- Carahanchel hastanesinin zaptı sıra-
kıtıdan biri Harbiye Nezaretinin pek ya dıman edilmektedir. Başhca caddele.re sında 150 esit almmıstır. 
lliltına düşmüştür. Hal~ arasında pa- obüsler düşmüştür. Hasar yoktur. Ö- Teruel cephesind~ Cumhuriyetçi· 
dr de~am etmektedir. Ispanyanın Lon !enlerin yaralananların miktarı ma· lerin taarruzu püskürtülmüştür. 

a elçı · b .. k l f ' title g" s~. u~un te rar te e onla Mad- lum deği<ldir. 2000 Ecnebi Gönüllü 
""k oruşmuş ve vaziyet hakkında · d R M d 'd 9 (A A ) İk ' b. ~ l'likbi b tt b 

1 
t Al Bombardımanı takıp e en eutet a rı , . . - ı ın ecne· 

Türk - lngiliz 
dostluğu 

M. Baldvin Türkiyeden 
sitayişle bahsetti 

Londra, 9 (Hususi) - Bu akşam, Be
lediye Reisi şerefine GilthaUda verilen 
bir ziyafette, Başvekil Baldvtn İngilte
renin dahili ve harici siyasetine temas 
eden bir nutuk söylemiştir: 

Baldvin, hükumetin iktısadi sahada
ki faaliyetinden bahsettikten sonra, 
harici siyasete geçerek Edenin son defa 
Avam Kamarasında yaptığı beyanata 
yeni bir şey ilave etmiyeceğini söyle
miş ve bütün dünya hadiselerine bir 
kuşbakışı atmak suretile sözlerini bitir
miştir. 

Başvekil bu arada, yeni bir Beşler 
konferansının akdi için yapılan müza
kerelerin muvaffakıyetle neticelenece
ği ümidilili ihzar etmiş ve ayrıca Ak
deniz meselesine de temas ederek, bu
nun İngiltere için hayaıtl bir mesele ol
duğunu tey~t etmiştir. 

Nutkunda Türk - İngiliz münaseba
tından da bahseden Başvekil, Montrö 
konferansının memnuniyetba~ netice
sini ehemmiyetle kaydettikten sonra, 
beynelmilel bir muahedenin umumi an 
laşma dahilinde müzakere ve tadili hu
susunda ilk defa olarak Türkiye tara
fından atılan bu adımın kıymetini te
barüz ettirmiş ve Türkiyeden sitayişle 
baıhsetmiştir. 

Antakya ve 
• 

lskenderun 
th~ n evana a u unmuş ur. - . b .. h · · b' b. ·· ··11 .. d ·· kk be l ·ı 1 t''dfl ve İtaly~n gazetelerinin neşriya- aıansının hususi muha m arıcıye ı- ı gonu u en mure ep yne mı e 
llıa ·· n k k' hail le e o bir müfreze, dün Madrı·d caddelerinden· M •• k 

gore Madrit asiler tarafından iş- ası ya ınınıa ve es ı ma e r • uza 1 k d gaı ....ı·ı b .. l d.. ..w ·· ·· ·· ·· ·· geçerek ateş hattına gı··tmı.ştı'r. Halk. ere ere ya ın a 
h .. ~ı diği takdirde Berlin ve Roma us er 'uştugunu gormuştur. , ."kuıneueri Frankonun idaresini ta- Madrid, 9 (A.A.) - «Müdafaa müfrezeyi şiddetle alkışlamıştır. Ankarada başlanacak 
ı?·acaklardır. Berlin ve Budapeşte İs- meclisi» asiler tarafından yapılmış o- · Madrid. 9 (A.A.) - Cumhuriyet· Ankara, 9 (Telefonla) - Cumhu-
r~nya elçilik binalarına Nasyonalistle- lan taarruzların püskürtüLmüş olduğu· çilerin taarruzu, muvaifakiyetle neti- riyet bayramında Ankaraya dönen 
ın bayrağı çekilmiştir. nu resmen bildirmektedir. Hükumet celenmiştir. Milisler Carabanchev ve Fransız Sefiri M. Ponso iki gün hari-
~ Parrs, 9 ( A. A. ) - Madrid kuvvetleri, dün asilerin tazyiki altında Villaverde'deki mevzilerini takviyey~ ciye vekili Doktor Tevfik Rüştü Ata-
l'~tııharebesi, Nasyonalistlerin sağ tahliye etmiş oldukları bütün mevzile- muvaffak olmuşlar ve hatta payitahtın Sl ziyaret etmiştir. 
~ cenahlarında cereyan et - ri yeniden işıgal etmişlerdir. garbına doğru hafifçe ilerlemislerdir. Bu ziyaret esnasında Antakya ve 

ıvı 
e ' İskenderun için yakında başlanacak o• 

U Oıı·nı· Jngı•ltere 1
.}e bı·r Donanmamızın ıan müzakerelere ait bazı noktaların görüşüldüğü söylenmektedir. 

ı 
Akdeniz seyahati Türk gençlerinin muhakemesi an aşma yapmak ı•stı•yor Adana, 9 (Hususi) - Antakyadan 9 harp gemimiz pazartesi buraya gelen haberlere göre Zafer bay-

D ·· .. M 
1 

F 1 ramında abideye çelenk :ıtoydukların -
uçe, hiçbir devlet Akdenizde başka bir devlete gunu ata, a er ve elan dolayı mahkemeye verilen Türk 

karşı koymak kuvvetini kendisinde göremez, diyor Selaniğe gidiyor gençlerinin davası iskendorun Bidayet 
Lo d 9 ~-----------..;,..-- Donanmamız önümüzdeki pazartesi ve Ceza mahkemesinde iki celse de -

ııı,,, n ra, (A.A.) - Daily Mail • , ""~et · İ M / V l günü Maltaya hereket edecektir. Do- vam ettikten sonra evrak Kırkhanda 
b esı, Musolini'nin talyan _ İngı' liz uso ını, ı ugos av <l.tıs B nanmaya Amiral Şükrü kumanda ede- bulunan Sulh Ceza mahkemesine gön-
lill\ b~ası .. h~kkında Ward Priceile o- aşveki/ini Romaya cek, filo Yavuzla dört torpido ve dört derilmiştir. Kırkhan Sulh mahkemesi 

Pıırır mulakatmı nakletmektedir: D t d k · d · lt ·d 'b t 'k b 
t, "IU•olini, bir pakt değil, fakat dos- U'lle e ece mtŞ .. '.E~~~a ~.!:ı;ıı::: ~~n.:n::ya ola~~~~~ ~:~:~~~;,ın on 1 inci perşem e günü 

S"tıe bir anlaşma yapmak istediğini .Paris 9 (Hususi) - Üvt gaze- edecektir. Erkanıharbiye mektebi ta - Meclis müzakereleri 
.:k~emiştir. Bu uzlaşmaya verilecek tesıne göre, Milanoda irad ettiği !ebeleri de donanma ile Maltaya gide- Ankara, 9 (Telefonla) -- Meclis 
ti) ıl mümkün olduğu kadar basit ol- nutıkunda Yugoslavya hakkında ceklerdir. Donanmanın yüksek kuman- bug~ saat 3 de toplanarak Encümen-
d alıdır. Her iki memleketin Akdeniz- dostane beyanatta bulunan Muso- da heyeti İngiliz Akdeniz filosu kuman-eki I' . b. .k. k d y l danının misafiri olacak, filo Maltada ler intihabım yapmış cuma günü top-
~·ı· menfaatleri birbirine zıt değildir. mı, ır ı 1 aya a ar ugos av lanmak u··zere dag~ılm/ıs,tır. Encümen-

i aki b f Basvekil' M St d' · .. R dört gün kalacak. ve ayın 27 isinde Yu-~t s u men aatler birbirini itmam · ı · oya ınovıç 1 o- ler de kendi aralarında reis ve mazba-
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• Amerika Cumhur seçimi 

kaça mal aldu? 
A m~r~k~n mi.lleti yeni Cüınhur 

Reısını seçtı. Şimdi, rahat, ra -
hat on~n .icr.aat ve faaliyetini bekliyor~ 
~u seçımı~ ıfade ettiği büyük manaya 
ışaret etmış olmak için, bunun kaca 
~~l ~ı~.u~unu ve etrafında nasıl b;ş 
d?ndurucu bir propaganda yapıldığını 
bılmek gerektir. Nevyork Taymise gö-
re: Cumhuriyetçi fırka, bu seçimde 
(8,636,000) dolar masraf etmiştir. 

Bu fırkanın, parlamento grupunun 
masrafı ise (550) bin dolardır. 

Demokrat fırkanın masrafı 3,000,000 
dolardır. Ayni fırkanın parlfımenlo 
grupunun masrafı ise (500) bin do -
lardır. 

Parlamento namzetlerinin şahsi mas
rafları (2,000,000), muhtelif masraflar 
(3,000,000) muhtelif hükumet ve be
lediyelerin (8,000,000) dolar ki cem'an 
C25,686,000) dolar etmektedir. Cumhu 
riyet fırkasının dağıttığı propaganda 
broşürünün sayısı ( 300) milyondur. 
Demokrat fırka ise (500) milyon bro
şür dağıtmıştır. Görülüyor ki Amerik~
da, Reisicumhur seçimi, bilhassa bit 
masraf işidir. Fakat maruf mesel mu
cibince, bu gibi işlerde, orada, her pi\·· 
rayı veren düdüğü çalamıyor. Çalabil
miş olsaydı, Cumhuriyetçi fırka çc.> ~ar 
ve namzedine kazandırırdı. 

Selim Ra~ıp 
--------

Bir otomobil 
kazası 

Beyoğlur.da oturan tüccar l!:korolof 
taltbeden Bed<'nof, Himme·~ ve Naci 
isminde 3 misc.firi ile şofü; ı,eratir.in 
id::ır• ... <=-irıdeki otomobile bher<::k gezer
ken Kireçburrıunda otomobil çukura 
yu,•arlanmış, y01cuların h~psi birden 
ağır surette yaı alanmış~ır. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

--------
Bir adam karısım ve 

arkadaşım vurdu 
Galalarla oturan ateşçi Yusuf Bo -

ğa?ke!'ende arkadaşı l\ıfehmedin evine 
g'Hrr.:ş Mehmedin yanına kacmış olan 
karısı R!..lriye ile Mehıı: ed: biçakla ağır 
surette yaralamıştır. 

Kadınların askerliği 
işinin aslı anlaşıldı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Umumi seferberlik ilanında asker-

lik çağını bitirmiş erkeklerden de cep
he gerisinde istifade edilmesi düsünül
müş, hunların nakliye ve buna benzer 

hizmetlerde kullanılmaları kararlaşh-
rılmıştır. Bu meyanda bütün içtimai 
hayat,ımızda bizimle beraber oldukta-ı tnkektedir. Hiç bir devlet bu deniz maya davet edecektir. nanistanm Faler limanına gidecek'tir. ııa. k A Falerde 3 gün kalındıktan sonraSelani- ta muharrirlerini seçmişlerdir. 

ttı k tnda başka bir devlete karsı koy- yni gazeteye göre, tatbikat ğe gidilecek, bahriyeliler Selanikte Cuma günkü toplantıda müstacel 
•

1

.: salahiyetini ve kuvvetinı· · kendı'- noktasında bazı şekillere rağmen, · rını iddia eden kadınlarımıza da bir ta-" .. d 1 Atatürkün doğduğu evi zıyaret edecek- kanun layihaları görüşülecektir. Ve 
e göremez. talyan - Alman blok'unun esas lerdir. önümüzdeki hafta içinde Encümen- kım vazifeler verilmesi düşünülmüş· 
13u itibarla ıt.u I t f d gayesi Küçük Antantı bozguna r· l'e . • u mese e e ra ın a v • • B } E k,.. lerde bulunan layihalar üzerinde esas- ur. 

, Ilı bı'r hav t k .. 
1 

ugratmaktır. Bu gayeye erısmek ı- a kan r ani b l Kadınların go··recegwı· ı·sler meyanın-~ı . a yara ma guç o mıyaca- . . ' lı surette te tkikler aş ayacaktır. · 
tj ~tbi, İngiliz _ İtalyan münasebetle- çı~ .Romanyanın bıtarafhğının te- Bu itibarla Büyük Mil1et Meclisi da hilaliahmer, vekaletlerde, hastane· 
tq~1tı Yeni bir devresine gireceğimizi mınıne, Çekoslovakyanın tecridi- Harbiye Reisleri önümüzdeki haftadan it~baren hara- lerde, fabrikalarda ve buna mümasil 

ll'ıin etm k d ·· k .. d" ne ve Yugoslavyanm da İtal- hizmetlerde çalıs.mak vardır. Buralar-e e mum un ur. Al N ı •• •• t ••} ? retli bir faaliyet devresine girmiş ola-
Mus l' . M'll l c . . d yan - man siyasetine temayül e er goruş u er . da kadınlarımızdan istifade etmek ve 

ini o ını, ı et er emıyetı a e- t . l l ak d caktır. ll'ıu··d h l . e mesıne ça ışı m ta ır. L d 9 (R d ) B Ik b b 1 d l k kl . h l e ~u a a e sıyasasına taraftar oldu- ______________ __: on ra, a yo - a an Er- Bu sa ahkı· sı·s ura ar aça ışan er e erı cep e er o:• söylemiş ve Majorka adasını el· şekilde izah etmektedir: kam harbiye Reisleri tarafından Bük- sevketMek imkanları mülahaza edil-
11· etmek niyetinde oldugy u hakkında- M l. · ı· ·1 ·1 l k d res. te cereyan eden müzakereler hak - mıştır. Adil ıt sa . 

1 
uso mı· ngı tere ı e o an es i os- Kalamış vapuru bir O 

. {/• • n yalan lam• ıtır. tane münasebeti eri yen iden tesise a- kında ., k• bi. ketumiyet izhar edilmek- Kiızı m zat pın Son posta ya 
~d Price mülakatı intıbaını şu môde bulunmaktad>r. tedir. Balkan Antantı ile Küçük An· motörü babrdı beyanatı Ad d tantın bir harp zuhurunda müşterek Dün gece saat 20 den itibaren li -

b 
:r-'. ana a ceviz Emd en bu sabah bir kumanda altında hareket etmeleri manda sis başlamış. gece yarısına doğru Şehrimizde bulunan Milli Müdafaa 
i, •• kJ etrafında konuşmalar yapıldığ ı zanne- kesafet peyda etmiş ve bütün kesafeti Bakanı Kazım Özalp da, kadınların 
'tYU Üg~ Ünde dolu gİttİ dilmektedir. ile saat 8,30 a kadar devam etmiştir . mecburi askerlik hizmetine tabi tutu-
l\. Sis en fazla Boğaroa tesirini göstermiş, lacakları seklindeki şayiayı yalanla-

de f;~~;~~· ~ (A.A) - Blugün saat 15,20 Li~~nıınızı ziyaretEetmiş olan AI - Tekaüt edilen defterdarlar Boğaz v~puırlan sefer intizamını kay- maktadır .. Kazım Özalp dün bir mu· 
hu :. mıze yagmur i e karışık ceviz man ı osuna mensup mden kruvazörü betmiş. Usküdar seferlerinden bazıla- harririmize demiştir ki: 
l'tıYL~~lüğünde müthiş bir dolu yağrnu- bu sabah saat 9 da limanımızdan ayrıl- Ankara 9 (Hususi) - Maliye Ve- rı da hiç yapılamamıştır. Ada, Kadıköy -Kadınları:ı askere alınmaları hak-
\ du~mü r- D 

1 19 
d 1 mıştır. Gemi limanımızdan avrıl!rken kaleti tasfiye edeceği memurların si- ve Anadolu hatlarında da seferler 1 h k '<ı."' ~ ur. o u tam akL{a de- ~ · ıı k , kında hazırlanmış bir ayi a yo tur. 

"I etn-. top atarak ... _hri seliimlamıştır. cı erini tetki e aevam etmektedı·r. t 1 h" l 1 b·ı · t· s· b hl titrıhk .... ış v.e şehrin her tarafını 1 1 san "' ee 1 ur e ~·apı a 1 mış ır. ıs sa a e- Yalnız kadınların seferde görebile-
Şeh bır tabaka halinde kaplamı~tır. l .ıci rlerimiz Romanyada ra~t..ette Şimdiye kadar Amasya defterdarı Ali yin saat 8,30 da sıyrılmaya, vapurlar cekleri hizmetler, tetkik edilmekte bu-

ll'de rra b ··ı .h b ~u Rıza, Yozgat defterdan Şeref, Nigwde da bu :saattan sonra muntazam işleme-tıaı t:o r e mu eveccı ütün bi - A k g ( lunan meseleler arasındadır! a"ın n ara Hususi) Romanyadan defterdarı Refik, Muş defterdarı Sa- ğe ba,lamışlardır. 
tUk · pencere camları kırılmış bir bu gelen haberlere göre Türk kömürlerin- lih, Varto mal müdürü Emin· Hadım *Kalamıs vapuru bu sabah saat ve- Milİi Miidafaa Vekili 
SiJ ..... saat kadar şehirde münakalat ke- den sonra Tu·· rk ı'ncı·rlerı· de Romanya- I d M O di buçukta .bir balıkçı moto"rt''ı ne ça.rp- G ••t •• "' •d • ..,il Stır •r 1 f ma mü ÜrÜ Ümtaz, evrek mal - 0 CUge gt tyor 
leıı • · e gra , telefon ve elektrik d f k .. ı • ı:ı.eri k . . .. .. . a ev alade rağbet bulmu:>tur. Ru- müdürü Haydar, Sorgun mal müdürü mış. motor parça anmış, içindeki 3 kişi h . d b 1 Mil M d f ~ir •. opmuş, bm buyuk camiin saika t · l . T·· k f' denize döki.ilmü:::, fakat vapur tarafın- Şe rimız e u unan i i Ü a aa 

egıne ,. d' w • d . men acır erı ur o ıse müracaat e· Hayati, Adıyaman mal müdürü Tah- ., B k M lt 'd k ı d 11)!.ı. .. e ıgerı e şehrın dıs.ma ol- d k · · ··b f d dan kurtarılmıştır. Motör batmıs.·tıı·. a anımız, a aya gı ece o an o-
.. 1\ u ere ıncır mu ayaası etra ın a gö- sin, Saimbeyli mal müdürü Nazım, f k b z~re iki yıldırını du·· şmu" ştur" . ,. ·· w b I I * Kadıköy iskelesinde bir adam da nanmamızı te tiş etme üzere ugün 

ruşmege aş amı~ ardır. o· l .. d .. ·· M f N h T ınar ma mu uru usta a üz et gene sis yüzünden denize düşmüş, fakat Gölcügw e gidecegwi haber alınmı~tır. ' 
~------------------------~--....:_~~~~~~~------~--~--'~~~~ ~tl-._; t •=- T ,.._..,...~ -----'-h.11....+n.r1lm1.l:!-i 1r---



4 Sayfa 

Tütün amelesi henüz 
işe başlamaclı 

iki taraf ta noktai nazarlarında ısrar etmektedirler, 

SON POSTA 

.. 
iplik buhranı 

Piyasada hariçten iplik 
ithal edileceği şayiası 
çıkınca fabrika müınes
silleri harekete geçtiler 

tütün deposu idaresi izahat veriyor 
Bir kaç gün önce şehrimizin bir tü -ı dlği bu tarzı tediyeyi kabul ederek ağustos İplik buhranını önlemek için fktı-

tün deposunda, idarenin amele yevmi- bidayetinden ltlb:ıren amele istihkakını on sat Vekaletinin hariçten iplik getiril
yesini on günde bir vermekte devam gunde bir odemeğe başlamıştır. mesine müsaade edeceği şayiaları pi-
etmek istemesi, amelenin de yevrnıye- Üç aydanberl Usküdar, Beşiktaş ve Ahır- yasada sevinçle karşılanmıştır. 
lerini haftada bir almak arzusunda bu· kapı lmalithanelerimizde muntazaman tat- Adana ve Tarsus iplik fabrikaları-
lunması yu·· zünden bir ihtilfıf çıktıg-ını blk edilen bu tarzı tediyeye, Ahırkapı ame- b d k" ·· ·11 · d k nın ura a ı mumessı erı o umacı 
yazmıştık, ame]e ısrar ediyordu. Bu a- lemizln bir kısmı, geçen cuma gunu her ne- esnaf ce?1İyeti ve kooperatifile temasa 
rada ufak tefelk münakaşalar da ol - dense itlraz etmek istemiş ve kendilerine ye- gelerek lstanbula ucuz iplik getirilme
muştu. Derken polis müdürü işe ta - dl gıinde bir para verilmesi arzusunu izhar 
\·assut etti. Ve biz de bu tavassut ü - eylemiştir. Müessesemlzln amele istihdam si imkanlarını görüşmeğe başlamış-
Zt'rine pazartesi günü işe başlanacağı - et.tiği imallthane yalnız Ahırıtapı deposu tır · 
nı yazdık, halbuki dün pazartesi !di, değildir. 'Üsküdar depolarımızda bine yakın, Kooperatif bu mümessillerden hü
buna rağmen işe başlanmadı. Bunun Beşiktaş depomuzda dört yüz küsur amele kumetin biçtiği narh üzerinden lstan
sebebi her Jk:i tarafın da noktai nazar- çalışır. Müessesenin faydaları müsbet bir u- bula iplik getirilmesini istemiştir. Mü
larında ısrar etmesidir. sulü tediyeyi küçük b1r kısım ameleslnln messillerle kooperatif arasında bu şe-

Esasen ticarethane de işe derhal baş- keyt ve arzusuna mebni değişUrllmeslne kilde bir anlaşma olmuş gibidir. Önü
]anmasına pek lüzum görmemektedir. mahal olmadıktan başka her ~tenilen .şeyi müzdeki hafta içinde Adana ve T ar!'lus 
Zira elinde mamul tütün vardır. Bu de tatbik edivermek disiplin bakımından fabrikalarının ipliklerinden lstanbul 
tütünün sevki için hazırlık yapmakta- doCru bir şey olmasa ıerektır. piyasasına mal gönderilecek. ve bu mal-

, 
EHLi SALiP 
M AREBELERi 

Tama en TQrkçe sızı• 
Türk tarıhinde mühim .. bir rol ~d 
nayan sultan ( SALAHADD~J 

- EYYUBİ) nin dünyayı tutan şöb• 
retinin doğurduğu, heyecanlı, 

muhteşem filmi 

Yarın matinelerden 
itibaren 

Milli SiNEMADA 
Charlea Mere•nın meşhur piyesi 

ÖLDÜREN GÖZLER 
Emsalalz fllm, bu Pertembe aktamından ltlb•ren 

SÜMER Sinemasında 
ba lıyacakhr. trene rcııunn oymyaıı MARIE BELL ve mUkemmel ve be
seri b r rol oynayan HENRI ROLLAN. FevkalAde gUzel ve musiki 

' --••m.s nağme~eri arasında geçen emsalsiz bir fılmdir. 
:hr. Hazırlık ve seW=iyat bitince fab - Kaldı ki, miiessese yedi ıün yerine on gün- kl. 

k k kr na ıye zammı ~ınmadan satı~- ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ri ayı açaca ve eski şekilde çalışmak de bir para alan amelesinin ilk zamanlarda .-

caktır. Sureti mahsusada gönderdiğimiz sinema operatörü tarafından çekilen··· istiyen ~iye il verecektir. Hadisenin bütçelerini tanzim edebilmesi için, hiç bir 
nasıl çıktığına gelince, ticarethane bize mecburiyeU yokken, kendisine açıktan a - Bu fabrikaların sevkiyatı sayesin
bu hususta bir mektup yolladı. Onun vans suretlle yardımda bulunmayı da ihmal de hariçten iplik idhaline lüzum kal
görüş şeklini de aşağıda okuyacaksı - etmemi~ ve elAn istihkakları niıJbetinde a - mıyacaktır. 
oız: vans vermekten geri kalmamıştır. 
•Ahırknpı depomuzda tahnddüs eden ve Bu itibarla bu mesele hakkında bizim Jçtn 

matbuatımıı.ca lüzumundan fazla izam olu- söylenecek fazla blr şey kalmamış oluyor. 
nan ve hatta bazı gazetelerde mahiyeti tah_ Ahırkapı 1maH'ıthanemlzt mamfil tiltün -
rlt edilen vak'anın esası oudur: lerimlzl sevk hazırlıklarının ikmal için bir 

Amele çalıştıran her tütün Iınalithanesi kaç gün kapalı bulunduracağız. Bu tstlhza
ameleslnln lstlhkakını ya on günde bJr ve rat ikmal edllince müessesemizin dahili u -
yahut haftada bir öder. Bunun bir usul ve sullerinl esklsi gibl benlm.eiyerek çalışacak 

teamülü yoktur. Mesel1 resmi bir teşekkül amelemize lmalAthanerniz kapılarını yeniden 
olan İnhisarlar İdaresi ameıeslnJn istihka - açık bulunduracnktır. 

tını on günde bir verir. Buna mukabil haf- Bilvesile ıurasını da tebarüz ettirmek ıs -
talık veren tütün Ucarethanelerl vardır. 
• Müessesemiz evvelce haftalık usulünü tat
bik ederken, uzun tetklkattan ~onra on gün
de blr tediye tarzının sayısız faydalannı 

ıörmüı ve İnhisarlar İdaresinin bir çok za
mandanl:jerl muvaftaklyeUe tatbik edegel-

Balık ihracatı 
,Bir ltalyan şirketi bütün 
torik balıklarım almak 

üzere teklif yaph 
Balıkçıların halık tutmamak için 

yaptıkları boykot kımnen kalkmıştır. 
ltalyan balıkçı kumpanyalarına ba

lık veren komisyoncular p~in mua
mele yapmağa başlamışlardır. 

Bunun için de günün ihtiyacı olan 
balık tutulmakta, fakat bütün gırgırlar 
,denize çıkmamaktadır. 

ltalyan balıkçılarının bir iki güne 
kadar piyasadan külliyetli miktarda 
balık alacakları umulmaktadır. Sapri 

teriz k1 müessesemizde her hangi blr ame_ 
lenin beş para alacalı kalmış değildir. Bu 
ıtlbarla amelenin gürültüsüne sebep, bıazı 

gazetelerce iddia edlldltı efbi, bir hak iddia
sı ve yevmiyelerinin muntazam verilmemesi 
mevzuu bahsolamaz.• 

Feci yanlışlık 
Bir kadın ilaç yerine 
dalgınlıkla kezzap içti 
Dün Taksimde Sıraselvilerde 27 

numarada oturan Surpik isminde bir 
kadın ilaç içiyorum zannile ve yanlış
lıkla kezzap içmiş ve içer içmez san
cılar içinde kıvranmağa, feryada baş
lamıştır. Kadın derhal hastaneye kal
dırılmış, fakat sarfedilen bütün gay
retlere rağmen kurtarılması mümkün 
olamamıştır. Kadın ölmüştür. Yapılan 
muayeneden sonra Surpiğin defnine 
ruhsat verilmiştir. 

-·---

~~~~~~~~~~-

Ruhsatiye harcı 
·ndirildi 

Şehir M~clisi asri sinema
nın kiraya veı ilmemesini 

kararlaşbrdı 
Şehir Meclisi dün sahah saat 1 O da 

toplanmıştır. Dünkü toplantıda mecli
se gelen bazı evrak ait oldukları encü
menlere sevkedilmiş, tatil günlerinde 
açan esnaftan tatil kanununa göre a
lınmakta olan Tuhsatiye harcının yüz
de 1 O dan yüzde :ı e indirilmesi hak
kındaki hesap ·işleri müdürlüğünün ka
ğıdı da Bütçe Encümenine verilmiştir. 

Belediyeye ait Asri sinemanın ki
raya verilmeyerek halile muhafaza e

dilmesi hakkında Daimi Encümen ta
rafından verilen karar münakaşayı 
mucip olmuş, azadan Avni Yağız ile 
Abdülkadir bir sinema veya tiyatro o

larak istifade edilmesi pek mümkün o
lan ve senede mühim miktarda icar 
getirebilecek olan bu binanın kiraya 
verilmemesinin sebebini sormuşlar
dır. Bir ç.ok münakaşalardan sonra 
Daimi Encümenin verdiği karar üze
rine sinemanın kiraya verilmemesi ka
rarlaştırılarak toplantıya nihayet veril
miştir. Encümen perşembe günü tekrar 
toplanacaktır. 

ltalyan balıkçı kumpanyasının sahibi, sonra verece~r. 
balıkçılarla temastadır. Bu zat balık- ltalyan şirketinin teklifine henüz Bir kadın beygir 
iılarımızla büyük mikyasta balık sa- cevap verilmemiştir. Teknıesi/e öldii 
tın almak için mukavele yapmak iste- Balıkçılar, balık ihracı için araların-
mektedir. Bu mukavelenin esaslan na da bir birlik yapmışlardır. İhraç el bir- Fatma isminde bir kadın öğle vak
göre bu kumpanya fstanbula getirilen liğiyle yapılacak, paralarını da herkes ti Edimekapıda sur haricindeki yoldan 

geçerken orada serbest bulunan bir 
torik balığının hepsini biçilecek bir fi- verdiği balığa göre alacaktır. Bu su-
. d 1 beygir ürkerek kadının karnına ı::id-
"yat üzerin en a acak, fakat borcunun retle mütevassıt ortadan kalkmış ola- T 

detli bir tekme atmıştır. Derhal bulun
yarısını ödeyecektir. Yarı borcunu ise caktır. Balıkçılar İtalyan şirketinin tek-
bilahare balık.lan götürüp sattıktan lifine henüz cevap vermemişlerdir. duğu yere yığılan kadın etraftan yeti
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==-~~~~~ ~lerek Ha~ki has~n~ine gönd~il-

Küçül< Haberler 
Ünl...ersiude 1 Sivas - En.uranı Tahvilleri 

İçtlmat ve İktısadi İlim Enstitüsü bu yıl- Sivas, Erzurum demlryolu inşaatına sar-
ti sertifika tedrisatına ,.e seminer me aile- !edilecek 30 milyon liralık dahili lstlkraz.ın 

rine başlanuştır. üçuncu tertip tahvilleri bu ayın 16 sında sa
Dün profesör Baban Zade ile profesör tışa çıkarılacaktır. Üçiincü tertip tahviller 

Kesler derslerini vermişlerdir. 
Profesor Kesler, Sosyal Politlkln i~ kanu

nwnuz bakımından tetkikine başlamıştır. 

• • * 
Dün Unlversilede Rekt.ör Cemil Bilselln 

riyasetinde Hukuk Fnkültesi Dekanı ve Pro
fesörlerinden mürekkep komisyon toplan
mış, Hukuk Fakülte inin dort senelik tedri
sat meselesi etrafında ve tatbiki şeklİleri ü
zerinde tetklkatta bulunmuı;!ardır. 

İş Dairesi 

4 buçuk milyon llralıktır. 

Küçük San'ailar Konıre i 

Küçuk S:ı.n'ntlar kongresi çarşamba gü
mı Ankarada yapılacaktır. Kongrde buluna
cak İstanbul murahhaslannın bir kısmı dün 
ptmlştir. Son kısmı da bugün gidecektir. 

Cihan Pamuk istihlaki 

Yapılan istatistiklere göre bu seneki ci
han pamuk lstihlfıki 26 mllyon 800 bin balya 
kadar olacaktır. Bu miktar geçen senek1 Js

tlhliıkten yüzde altı nisbctinde fazladır. Tür-
İş Dairesi bu ay baş·ndan itibaren Anka- klycnln bu seneki pamuk rekoltesi 4 milyon 

radn fnnllyete geçecektir Ş mdıye kadar bu SOO bin kilo, yanı 240 bin balyadır. İstihlakl
dairenln 1 lerine me aı mufe•tı liği bnkmak. mlz ise gun geçtikçe artmaktadır. 
ta idi. h Daire~ te,ekkül ettikten sonra me- 1 üksek Tedrisat Müdiri Umumi i Geldi 

fil mufettişliğinln ne olacnğı henuz maıüm Yuksek tedrisat Müdirl Umumisi Cevat 
eğildir. dun Ankar:ı.dan tehrlmlsıe gelmiştir. 

mişse de barsaklarında vukua gele:,. 
zedelenme neticesi vefat etmiştir. K,. 
dının adli tabib tarafından muayenesi 
icra edilmiş ve defnine ruhsat veril
mştir. Beygirin sahibi aranmaktadır. 

Beyoglunda tramvay kazası 
Dün Beyoğlunda bir tramvay kaza

sı olmuş, Anadolu hanının önünde 
karşıdan karşıya geçmek isteyen 1 j 
yaşında Zeki isminde bir çocuğa 7!) 

numaralı tramvay arabası çarpmış, ço
cuk yaralanmıştır. 
- .... ·--- ••• -· ••• tı • - ... 

~ehir 1 iy.a't;os~ ·-
ııı.:ınouı 8tltdnım 

~ehir Tı·yatrosu 

111111111 mm 

lllJI 
111111111 

Tepebaşı 

dram kısmın<la 

akşamı saat 20.30 da 

AYAK TAKiMi 
ARASINDA -Frıuı~ız tiyatrosu 
Operet kı.;, 1 

oyun yoktur 

lskenderun ve Antakya TOrklerinin htıkll\lleri ve anavatana oıaıı 
merlıutıyetlerini gösteren Türkçe izahatli film. Fesleri çıkarıp şapka giyJlle 
meras.ırıi, Her türiU hızyika rağmen Suriye intihnbatına iştirak etmeme• 
iç.n yaptıkları mitingler vesaire ... 

Pertembe •ktamından ,itibaren 

SÜMER sinemasının filmine 
ilaveten gösterilecektir. 

' ~hisarlar -----------------------------------------------------~ ! Müdürlüğünden: ______________________________ ,__ ___ u. 
1000 Kilo 40 hk 

. . 
ÇIVl 

1500 (( 45 (( (( 

3300 (( 50 (( (( 

2SOO (( 60 (( (( 

4600 (( 70 ({ (( 

1. - Yukanda miktarı ve eb'ada yazılı 13000 Kilo sivi nümune Te ,.,.. 

namesi mucibince pazarlıkla •atın alınacaktır. 

il. - Pazarlık 11/11 1936 T aribine rastbyan Çarpmba günü aaat 16 
de Kabatafta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapl' 

lacaktır. 

111. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen tubeden alınabİ • 
lir. 

iV. - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gÜ' 
venme paralariyle birlikte ismi geçen Komisyona gelmeleri lizıJll ' 

dır. (2509) 

2100 kilo arap ıabunu 
800 kilo beyaz sabun 

* * 

1 - Yukanda cinı ve mikdan yazılı iki kalem malzeme fartnamesi nı&J' 
cibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 20/11/936 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de 1't
batafta Le~azım ve Mubayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacalı• 
tır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 'ubeden abnabılit• 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve ıaatte o/o 7,5 güveli' 

me paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri lazımdır. <(26~ --
B ANZOPiRiN kat'll!lrİ HER YERoe40KuRuş 
NEFE s B O RULAR INI TEMİ LER. BALG~M SÖKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ HEMEN GİDERİR 

-~ 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
•sı Mıktan Tahmin lık ihale tarihi 

Çift bedeli teminatı 

iskarpin 120-135 
KurUJ Lira Kr. 
500 51 201111936 cuıst' 

günü aaat 14 cJI ' Nümune Ye şartnamesi 
okulda görülür. Külttir Dire lı' 

törlOjiinde. 

Edime San'at Okulu talebeleri için alınacak olan 120 • 135 çift iskat • 

pinin evsaf teraiti yeniden tesbit edildiğinden 5/11 /936 tarihinden itia,.• 

ren 15 gün mW:ldetle yeniden açık eksiltmeye konulmuttur. Okulda me'f• 

cut nümunesine göre eksiltmeye ittirik edeceklerin pey akçelerini yatı .... 

rak Kültür Direktörlüğünde satın alına Komisyonuna gelmeleri ilin olu • 

nur. u2828» 
--· ~ 

1 

İstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
Zincirlikuyu ilk Okulunda açılan Pansiyona ikinci taksit ba.fı ol.si 
Birinci Kin undan itibaren de talebe alınacaktı. 

2 - Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki aylık ücreti 20 liradır. Büyük tatil
de okulda kalacaklardan ayda 12,5 lira alınır. 

3 - Yazılmak ve fazla malumat almak isteyenlerin Okul Direktörlü ' 
ğüne bqvunnalaıı li.zımdır. u2813» 
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MEMLEKET HABERLERII 
Amasya hapisanesi r HıDa~l~l .. ? 

lstanbuldan Karsa 

h ı . d egı mıyız. ..., 

Karsla fstanbul arasında yolculuk- Kop dağında imdat 
kulübeleri - 3 ton ağırlığında çan - yazın en sıcak 

günlerinde bile içilemiyecek kadar soğuk su. 

mektep a 1 n e Şosenin demiryolunu kestiği 
noktalara mania yapmak lazım Hızlı bir imar faaliyeti ile çahşılap ~masyada 

hapisane de tamir edildi, binanın bır kısmı 
mektep ve yemekhane haline ~onuld~. 

Ama (H ' ) _ Amasya son l marangoz, sekizı tenekecı, altısı kun -sya ususı . . 'dir 
günlerde mühim imar faaliyetlerine duracı, bın tenı · 
merkez olmuş u~ucf suçlar 
\"aziyettedir. İs . ! 1 kanununun tat -
tasyondan seh . bikından sonra 

~ t d .. 
re uzanan yol bir ~a a cu • 
bulvar halinde rum ışleme azal -
\Te inhinaları kal- m.ıştır. Ağ~ceza 
Chrılmak suretile reisi Etem Özba 1 
Üüz bir şekle g" _ ve ~a1daşlan ~ş-
lirilecektir. leri sur atl• bitır· 
Şehrin tam or· melde, davaları 

tasından geçen sürüncemede bı • 
\7 eşil ırmak te • 'ti1 r~adan karara 
l'nizlenecek, ır • bagl~dır -
inağın bu cadde • lıar. Agırcezaya w •• 

Ye isabet eden kıs Amasya belediye ü9 ay içlnde 249 Ajırce~ reın 
tnı da rıhtımlana. reisi Celil Ertem dava gelmiş, bun Etem .~b~l . 
Caktır.Şehre bol ve temiz su temin edile lardan 159 tanes~ neti :ıe~dırilmiştır. 
tek, bahçe ve tarlaları sulayan dolap Maarü. faali. •eti . . 
\1e saire gibi iptidai vasıtalar da mo - w Amas!ada ~aarif faalı,vetı zikre ~e: 
\örleştirilecektir. ger vazıyettedir. Yalnız orta .okul bı 
Belediye ilıe idarei hususiye müştere· nası ihtiyacı karşılıyaıcak vazıyette de

ken \'e muntazam bir programla şehrin ğildir. Mektepte talebe mevcu~u ~~O 
Un.arma ça.Iışnaktadırlar. Havaların dır. Mektebin bahçesi ~81: ol~u.gu .:ç:.n 
Yağmurlu ve bozuk gitmesi yüzünden biıtişiğindeki arsaların istimlakı duşu-
elektrik i~aatı yavaşlamıştır. nillm.ektedir. .. 

Adliye faaliyeti Amasya m.aliye teşkilatı mukemmel 
:Amasya adliyesi de bu imar faali - bir halde çalışmaktad1r. Yeni defter -

Yetine katı.Imıı gibidir. Hapishane mü- dar Abdullah vaızifesine başlamıştır. 
"ıemmelen tamir Kazanç tahakkuk memuru Şevket va
ettl!l"llıniştir. J an- ridat memurluğum, varildat katibi 
aarma ahın ola - Memduh ve Tevfik te varidat memur 
rak kullanılan muavinliğine tayin edilmişlerdir. 
yer tadil edilmiş, 
yemekhane ve Fevzipaşa yolunda bir arıza 
mektep haline ko
nulmuştur. Şim -
ö.i hapishanede 
yemekler koğuş -
larda değil, ye -
mekhanede ye -
nilmekte
<lir. Müddeiumu-

Antep (Hususi) - F evzipaşa ile 
Bahçe arasıncfaki köprülerden birisi 
inen sellerin tesirile harap olmuştur. 
Bu se.bepl'e iki gün pos.ta gelmemiş ve 
üçüncü gün de ancak aktarma suretile 
yolcu .ve posta gelebilmiş.tir. Tamiratın 
on 1ıiin süreceği söyleniyor. 

G eçenlerde E.skişehirde feci bir 
otobüs kazası o1du. Adliye bu 

kazanın müsebbibi olarak otobüs 
şoförünü tevkif etlti ve tahkikata 
başl:adı. Eskişehir okuyucularımız 
dan biri bize gönderdiği bir mek
tupta bu kazada gözden kaçan bir 
noktaya işaret ediyor, diyor ki: 

«Şoför muhakkak ki suçlu.. Fakat 
kazaya sahne olan yerin vaziyeti- Karstan 
ni de gözönüne almak lazım. Bu Bütün Karadeniz sahillerinde vapur-
yer, demiryolunu kateden, ara- lar, aç.ıkta durur. Halk sahile motörler
baların, otobüslerin, halkın geçti- le, sandallarla çıkar. 'frabzonda bütün 
ği bir şosedir. Buraya çok daha Karadeniz sahillerine nazaran güzel 
evvel bir mama yapmak, tren gö- bir usul ta1lb:ik edlılmektedir. Sandal ve 
ründüğü zaman mamayı indir~ - 1 motörle çıkacak yolculardan otuz beş 
mek üzere bir bekçi koymak la- kuruş ücret alınır. Fakat, şehri gezip 
2.'.lmdır. vapura dönecekler, gidip gelme için 

Balıkesirin 500 metre ilerisinde Ça- yalhız yirmi beş kuruş verirler. 
yırhisar yolu üzerinde gene böyle Halbuki, Samsunda, bir kayıkçıya 
bir geçit var. Burada da muhtelif bir lira veriniz emin olunuz, sizi sahile 
zamanlarda .ufak tefek kazalar ol- götürmekte gene tereddüt eder. 
du ve bir mama yapılmazsa kaza- * 
lar gene devam edecek» 'Drabz.ondan Karsa gideceğiniz zaman 

Biz .. de DemiryoUar idaresinden, başlı<:a geçeceğiniz yerler: Maçka, Ham
böyle tren güzergahında bulunan si, Zigana, Turol, Gümüşha~, Bayburt, 
bu çeşit yolları mutlaka gözden Erzurum, Saırıkamiş şehir ve kasaba
geçirmesini ve hepsine ayn ayrı landır. 

otomatik veya bir bekçi ile idare Gümüşhaneye kadar devam eden yo
edilen birer mania koymasını isti- lun iki tarafı dağlık ve ağaçlıktır. Gü
yoruz. mü~haneden Bayburda kadar, dereke
Hahlı değilmigiz? narında devam eden yoıl ise dağlık 

:....-------------: araziyi takip etmektedir. 
Erzinde yeni Bayburt, dağ üzerinde yaylamsı bir 
Bir maden bulundu yerdir. şehir iımar edilmiş, vaziyette -

Dörtyol {Husuei) - Belediye hızlı 
bir çalışma ile şehir yollarını düzelt • 
mektedir. İstasyon yolu mükemmelen 
yapılmıştır. Çar~ı caddeleri de yeni 
baştan yapılmaktadır. Halk da yeni in
şaat yaptırmaktadır. 

Erzin nahiyesinde de bir belediye bi
nası yaptırılmaktadır. 

dir. Çarşısı gayet güzeldir. 
Erzurum ile Bayburt arasında Kop -

dağı vardır. Yolun bu kısmında kışın 
kar tipileri pek konkunçtur. Burada, 
kışın ekseri zamanları tipi, yolculara 
geçit vermez. 

Müddeiumu:ml mı Cemal Günay 
. Cemal mahkfunlarla bir 
baba gibi alikadar olmaktadır. Mah
kümıarın üçte ikisi okutturulınakta -
ltır. Bir kısım mahkumlar da hariçte 
~evmiye ile çalıştırılmaktadırlar. Ha
Pisanede sekizi kadın olmak üzere 305 
?nahkfun vardır. Bunlardan yirmisi 

Erzinin Başlamı' köyü civarında ve 
yarım saat mesafedeki manganez ma
deninin yanında beyaz taş madeni bu-

Ante pl8 dolu lunmuştur. Bir İngiliz heyeti bu made-

Hükfımet bunu nazarı itibara almış, 
Ko}'.Xiağı üzerinde lazım olan muhte,if 
noktalarda betonarma sığınaklar yap
tırmıya ba~lamıştır. Bu sığınakların 
yanında jandarma karakolları ile ku -
lübeleri de yaptırılmaktadır. Bu sığı -
naklardan btr kısmı ikmal edilmiştir. 

Muhtelif yErlerde ~pılan bu pavi -
yonlar arasında telefon muhaberatı da 
temin edilmiştir. Telefon1arın kar tipi
lerinde bozulması ihtimalile, karakoi -
ların bitbirlerile konuşmasını temin 
için, çanlar da yapılmıştır. Bu çanlar, 
tipili havalarda., yo:nannı şaşıran yol -
culara yollarını işaret için kullanıla -
caktır. 

--·------·~------

Antepte su 
Tesisatı 
Antep (H~susi) - Gaziantep su 

tesisatı 2·11 hin liraya şirkete ihaie 
edilmi~tir. ŞR.ket mensupları bir haf-· 
taya kadar gelerek işe baş1ıyacak ve 
tesisatı brr yıl içinde tamamhyacaklar
dır. 14 kilometre mesafeden borularla 
getirilecek 4)1.an su T epebaşı ve Türk
tepe mevkilerinde iki havuza toplana· 
cak ve teV2!iat oradan yapılacaktır. 

Ankara mekteplerinde temizlik 
Ankara, 9 (Hususi) - Mekteplerde 

her hangi sari hastalığın zuhur etme
mesi için her sene yap:tlan sıhhi ve fen
ııl temizl'iğin bu sene de yapılması ka
rarlaştınlmıştır. Ankaradaki ilk mek
tapierde geniş mikyasta temizliğe baş
lş.nmıştı.r. Talebe sıkı ve devamlı bir 
şekilde kontrol edi[ecektir. 

1\.ntep (Hueusi) - Şehre ceviz hü· ni satın almak üzere tetkikat yapmak
yüklüğünde dolu yağmıftır. Bazı yer· tadır. Bu madenin 30 yıl i~etileceği 
'lerde kaz ~urtası büyüklüğüne çı· umulm~ktadır. 
kan dolu zeytin ve üzüm mahsulüne Dörtyolda bu yıl portakal mahsulü 
çok zarar ver~tir. geçen seneye niabetle daha iyid.ir. 

Köylerin mektep ihtiyacı karşılanıyor-. 

Antepte bir köy mektebi 
Gaziantep (Hususi) - Köylerin m anevi cepheden de yükselmelerini te

min için aı.aıınl itina ve mesat sarf ed en vali Ali Rıza Çevik bu sene de 
Maarif Veki.letinin pianına uygun bir ~k yeni köy mektepleri inşa ettir -
miştir. 

Gaziantep köylerinden çoğu mekte be kavuşmuştur. Kilis, Nizip ve İsJa -
biye köylerinin de bu ihtiyaçtan m:ıh rum kal.mamaları için çalışılmaktadır. 

Bilhassa hudut köylerlı:ni2Jde Maarif Vekaletinin plinına uygun çok 
muntazam mektep binaları yükselmiştir. Bunların noksansız olması için 
hiç bir fedakarlıktan çekiııilmemiş1.ir. Mert köylülerimiz de, mektebe ka • 
vuşmak yolunda takdire ~k şayan yardımlarda bulu.nma.k.tadırlar. 

Pazar 01• H•san a. 

Kopun en yüksek tepesi.ne de, üç ton 
ağı1'lığında bir çan konacaktır. Şimdiki 
halde, binası yapılmaktadır. Bu çan, 
çal'dığı vak.it, Kopun en uzak noktala -
rından duyulacaktır. 

Bundan başka, uçurum kenarında o
lan yoUara, yirmi metrede bir, direk 
diik:ilmektedir. Bu da, yolcuların, yol
larını kaybetmemelerine büyük hiz -
met edecektir. 
Koo1~ yarısına kadar, Gümüşhane 

.,, .,..ıu devam ediyor, buradan sonra Er -
zurum hududu başlıyor. 
Gümüşhane yolları gayet güzel ve 

~e yollardır. Buradan indikten sonra, 
biır müddet dağlik arazide devam eden 
yol, vasi Erzurum ovası yaylasına va
rıyor. Burada ağaçtan eser yoktur. Bu 
çıplak arazinin içinden bir dere geç -
mektedir. Bunun için muhit, ağaç ye -
tiştirmeğe çok müsaittir. 

Erzuruma yaklaşınca, ilk önce ıltca
larla karşılaşıyorsunuz. Ve şimdi bu -
rada asri tesisat yapıldığım görüyor -
sun uz. 

Erzurum oldukça mamur bir şehir -
dir. Mektepler, resmi' binalar ve has-

bir ıörünüt 
taneler çolk mükemmeldir. Burada u
fak paırklaıra ve bahçelere tesadüf e -
dilmek'tedir. 

Erzurum - Sarıkamış yolu üzerinde 
yazın en sıcak günlerinde bile içilemt
yecek kadar soğuk bir su vardır. Er
zurumda vakti yerinde olanlar, bu su • 
dan istifade etmektediırler. 

SarıJkamış etrafı ve dağlaırı çamlar· 
fa. çevrili, evlerinin damlan çinkodan 
yapılmış, güızel askeri kışlaları, mun
tazam sokakları olan bir kasabadır. 
Sankamıştan Karsa az dağlık ve içe

risinde güzel dereler geçen ovalardan 
geçtikten sonra gidiliyor. Bu kısımdaki 
bütün yollaır betondan yapılmıştır. 

Vaktile Trabzondan 1buraya ve diğer 
taraflara tatar arabalariıle, katırlarla, 
deve ve merkeplerle nakliyat yapılır
ken, şimdi, otomobil, otobüs, kamyon 
ile yaprlmaktadır. Kamyonlardan ba • 
zılarının, yansı insan, yarısı da eşya 
nakline ayrılmışt1'I'. 

Karsta da binaların üzeri çinkodur. 
Temiz otel ve lokanta, gazino ve ihti -
yaca kafi bina vardır. 

Karsta bulunan kuru süt fabrikası, 
bu sene çalışmamı~ır. Çünkü henüz 
geçen seneki stokunu bitirememiştir. 
Karsta şimdi mandıralarda gravyera 
kaşarları yapılmakta, fenni kovanlarla 
beyaz ve güzel bal istihsal edilmekte -
dir. Bu sene bal çoktur. f idiseler , " 

8f$1Slncl 
~Ok şükurl 

Dünyadan bihaber biriyle konuş-. 
tum: 

O - Yahu İspanyada harb var• 
mış. 

Ben - Daha yeni mi duyuyor ... 
sun? 

O - Evet, bugüıı duydum .• 
Ben - Maşallah peh peh .. 
O - Harb edenler kim? 
Ben - İspanyollar. 
O - Peki karşı ta'r'af? 
Ben - Gene İspanyollar. 
O - Harb nerede oluyor1 
Ben - Madrid etrafında. 
O - Madridde kimler var? 
Ben - İspanyollar. 
O - Madridi a1mak isteyen!~ 

1cim1er? 
Ben - İspanyollar! 
O - Madrid kimlerin elinde? 
Ben - İspanyolların elinde! 
O - Ölenler, öldürenler var mı?• 
Ben-Çoook! 
O - Ölenler kimlerden1 
Ben - İspanyollardan~ 
O - Öldüren}et" kimler? 
Ben - İspanyollar! 
O - Neticede ispanya kimin oıa .. 

cak? 
Ben - İspanyolların. 
O - Çok şükür .. 
Ben - Niye şükrediyorsun? 
0 _ Dünyadan bihaber ya~adığı· 

ma!.. İMSET 

BERUTZ·de yeni açılan lisan kurslan 

.\ 

- Gazetelerde okudum 
Hasan Bey, · 

. . . Adı değ'işmiş. 

• Hasan Bey - Ne olmuş? 
- Atıcılar Cemiyeti. 
- Desene atıcı oldukla-

rını kendileri de itiraf etti-

Türkçe, Fransızca, ingilizce, italyanca, Almanca, Rusca v.s. 
KAYIT MUAMELESi BASLAMISTIR.Tecrübe dersi parasızdır. 

• • • 

İstanbul Ankara 
373, istiklal caddesı Konya caddesi 
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FENNİ BAHİSLER 

Ekseriya sabıkalıların 
Saçları dökiilürmüş! 

\!-----~--------~* ~ ·----------------~ 
Şikago hastanesinin sertabibi, "Dımaği meşgu-
liyet ile saç dökülmesinin alakası .yoktur. 
Saçların kır1aşmasını kedere ve teessüre atfet-

mek de saçmadır ,, diyor 

Katil, hıırsız, yankesi:citer arasında 

6açl'arı dökülmüş olaruarın mikdarı 
namuslu kimselere nazaran hemen 
iki misli im.i.ş. Bunu Şikago has
tanesiınin sertabibi Dr. Paul A. Thomas 
söylemiştir. Dr. Paul, senelerini, cilt :e 
saç hastaılıklarını tetkik etmekle geçır· 
miş, şehirde, köyde, \'e hapishanelerde 
uzun tetkikler yapmıştır. Dr. Paul A. 
Thomas Amerikan Veekly gazetesinde 
yazdığı bir makalede fikrini şu yolda 
izah etmektedir: · 

cKanuna hürmetkar, dürüst ve na
muslu vatandaşların bir çoklarının da 
saçları dökülmüştür, onlar, sakın ken
dilerini sabılkalılara mahsus bir kana 
sahip olduklarını zannetmesinler, ka -
bak kafalı olmak muhakkak, anadan 
doğma mücrim olmağa delalet etmez. 
Şu izahattan sonra zannedilmesin ki, 
saçları döken sebep, şahsın kafasında 
beslediği caniyane fikirlerdiır. Eğer 
böyle olsaydı, polisin işi çok kolayllş~ 
mış olur, ve yolda rastgel<liği, kabak 
başlıları derhal karakola sevkeder ve 
icaplarına bakardı. 

Saçları döken sebep uzviyetteki bo -
zukluğun bir neticesidir. Ve ekseriya 
bu bozukluk insanın maneviyat ve ru
bu üzerinde tesirler ika ederek şahıs
ları cürümlere sürüklemektedir. Kana
atimce, cürüm, marazi biır halin bir ne
vi tezahürüdür. 

Hapishanelerde yaptığım tetkikler 
neticesinde mücrimlerin ekserisinin 
!hasta olduklarını gördüm. Bir ta
kım marazlar neticesinde ruhi delalet
!ere uğradıklarını tesbit ettim. 

Mücrimlerin ekserisi ruhi Asap buh
ranlarına musaptırlar ve işte bu i sap 
hastalıkları da saç dökülmesinde birin
ci derecede müessirdirler. 

Muntazam bir hayat sürmeyen, se -
fih tabiatli 1nsanlar da .hiç mücrim ol
madıkları halde ayni asabi sebepler
den saslannı kaybederler. 

Bu sözlerimi de umumi bir kaide ola. 

rak kabul edemeyiz. Dünyadan ellerini 
ayaklarını çekmiş olduklarını iddia e
den papazlardan birçoklarının da kafa
ları pırıl pırıl parlamaktadır. Şunu da 
ilase etmek lazımdır ki, saçların dökül
mesi üzerinde bakımsızlığın, zaafı umu 
minin ve çalışma şekillerinin de büyük 
tesiri vardır. 

Delilerde saç dökülmesi yüzde 35 dir 
MahkUmlarda yüzde 33, sanayi amele
sinde yüzde 23, nakliye amelesinde ve 
bilhassa gemicilerd.e yüıx:le 19, mühen 
diıS, gazeteci, doktor, muhasip 
J 6, mağaza satıcılarında yüzde J 5, tüc
carlarda yüz.de 14, çiftçilerde yüzde 1 O 
san'at!karlarda yüzde 7, atletlerde yüz .. 
de 3 tür. 
Dimaği meşguliyetin saçları döktüğü 

hakkındaki umumi kanaat şimdi mev~ 
zuu bahsettiğimiz istatistikten de anla
şılacaığı veçhile külliyen yanlıştır. 

Sanayi amelesinin saçlarının dökül
mesi, asabi hastalıklardan ziyade hava
larda uçan toz ve toprakların saçları 
pisleterek mesamah tıkamasından ile
ri gelmektedir. 

Köylülerin ve atletlerin saçlarının 
dökülmemesi, sıhhatlerinin iyi olu
şundan ileri gelmektedir. Artistlere ge
lince, onların saçları temiz tutulduğu 
ve daimi bir ihtimama ma~har olduğu 
için dayanmaktadır. 

2 O y~ındaki insanlarda saç dökülme 
nisbeti yüzde altıdıır, 21 ile 30 yaş ara
sında bu niSbet yüzde elli beşe kadar 
çıkar. 30 dan 40 a kadar dölkülme nis
beti yüzde dokuzdur, ve ondan sonra 
gittilkçe azalır. 
Saçların dökülmemesi için kökü'n. -

den ustura ile kesmek usulünün hiç bir 
faydası yoktur. Bilakis pisliklere ma
ruz kalan baş'ta mesamah kapatarak 
saçların d~lmesiıni teshil eder. He
yecan ve teessürün saçları beyazla.taca 
ğı hakkındaki zan da tama.mile yanlış
tır. Saçlar da hayatiyetini kaybeden 
her uzuv gibi ecellerile ölmeğe başla
dıkları anda ağarırlar. 

-CÖNÜL' iSLERI 
Bu üç hızdan 
Hangisini almalıyım? 
Eğer yanılmıyorsam, buna benzer 

bir suaJ,in karşısında, iki üç yıl ön
ce bir defa daha kalmıştım. O za • 
man veırdiğim cevabı şimdi aynen 
hatırlıyorum, fakat mantık ve mu
hakeme değişmiyeceğnie, bugün ve
ı-eceğim cevabın o günküne çok ben
ziyeceği muhakkaktır. Bu dera sual 
sora'n bir erkek okuyucum, İzmirli 
Bay Ahmet Ragıb diyor ki: 

hangisinde, bunu tayin edemiyorum. 
Hangisinin karşısındaysam onu se .. 
viyorum, fakat ayrılıp da diğerile 
karşıllaŞtığım 2la1llan bu berikini sev
diğimi sanıyorum. Karar vermçk 
zamanı gelmemiş olmasa, bu oyun 
böyle devam edip gidecek, fakat ak
si gibi seçmek mecburiyetindeydim 
ve teredıdüd içindeyim.» 

Kızlardan birincisi mavi, ikincisi 
ela, i.içüncüsü de siyah gözlü. Boy 
bosca ve tahsil itibarile aralarında 

hiç fark yok. Para bakımından da 
yekdiğerine müsavi say11ırlar. 

Ben bunlardan her üçüni.i de ala
b.Jirirn. Fakat gönli.im içlerinden 

* Üç kızı aynı zamanda seven el'kek, 
hiç birini sevmiyor, demektir. Oku
yucum belki garib görecek, fakat 
kendisine bu üç kızdan hiç birisine 
bağlanmamasını tavsiye edeceğim. 
Kendisi için izdivaç çağı henüz gel
memiştir. Bir müddet daha ;ğlenmi
y-e ve iivunmıya müh'taçtır. Bu za -
manı geçirdiği zaman karşısına üç 
tane bir tek kız CJkacı;ık ve onu ala -
caktır. l'EYZE 

SON POSTA lkincitetrin 1 O 

Bizde Spor Ruhu! 
--------~------------~--------------------------------------------------------------~ 

Gülle abcı irfanın "lngilterede Spor Ruhu,, diye "Son Posta,, da 
yazıları okuduktan sonra birde "Bizde Spor Ruhu,, diye bir yazı 

yazdığı 
yazılsa, 

~ kim bilir yüzümüz ne kadar kızarır! \.. _________________________________________________________________ , 
•• 

Yazan: Omer Besim-
Dede~erimiz niçin cvaki.t nakittir» demişler, bi~iyoruı~ l le .bun.la.:ın iç!11de bir t~nes~n~n bu fe~a ~areketı adeLa h~Y 

ama, bızde en az ehemmı~ et verilen şeylerden bır tanesı edınmış oldugunu benım gıbı o dcvrı bılenler çok ıyı ba
de vakittir. Lik maçlarının yerini, hakemini tayin eden tırlarlaı·. Bu hafta oynanan Galatasaray - Beşiktaş maçın
Futbol Ajanı, oyunların saatini evvelden bHdirdiği halde da da buJla benzer bir vak'a oldu. Maçı idare eden Milli 
nedense hiç bir maçın vaktinde başladığım görmek nasip takım antrenörü Mister Booth ıkinci devreye ba;:llamak 
olmuyor. Lik maçlarının ilan edildiği saatte başlamaması o üzere düdük çaldı. Bir müddet sonra takımlar kar~ılıklı 
kadar tabii bir şekil almıştır ki, oyuncuların, mensup ol- yerlerini aldılat. Takımlardan biri tamam olmadığı için 
dukları reşkilafüı, halk ile, hakemle. nihayet karşıların- hakem oyuna başlayamadı. Bunun ünerine keskin bir di..i
daki takımla alay edecek kadar işi ileri götürdüklerini her dük ::;esi ile ikinci bir ihtar daha yaptı. Uzaktan bir oyun
haftaki maçlarda görmek mümkündür. cu, ağır aksak, fıstiki makam bir vaziyette sahaya gelirken 

Pazar günü üçte yapılacağı ilan edilen Galatasaray, Be- üç beş taraftarı da ne suretle hak ettiğini bilmediğim al
şiktaş maçı ancak üç buçukta ~ladı. Sabahleyin yapılan kışım esirgemediloer. 
lik maçlarının vaktinde başlamaması yüzünden geç kalan Bu oyuncu muradına ermiş, küçük dağları ben yarattım 
oyunlar sona doğru yarım saat kadar bir fark yaptığı için gibi bir eda ile hiç istifirıi bozmadan, lütfen yerini al
Galatasaray, Beşiktaş maçının son yirmi dakikası karanlık mıştı. 

içinde geçti. . 1 İngiliz antrenörün ,bu vaziyet karşısında ne düşündüğü-
En basit bir işi yapamamak kimin hatasıdır, bilmiyoruz 1 nü kendisini heoııüz görüp sormadığım için bilıniyorum 

ama, affedi1miyecek bir kusuru da yazmaktan kendimizi '. ama, herhalde bu garip haleti ruhiye dolayısHe evvel:l 
menedemiyoruz. Oyuna geç başlama derdinin ayrı ve daha şaşmış ve sonra da bu işe bir hayli sıkılmış olsa gerektir. 
acıklı bir tarafı .da oyuncuların bu işe gösterdikleri gev- Kembriç Üniversitesinde tahsilini yapan bizim emektar 
şekli:ktir. Dünyanın hiç bir yerinde hakem oyunculara ta- gülle atıcı İrfunm «İngilterede spor ruhu> diye yazdığı ya
bi değildir. Bilakis, sporcu müsabaka 9aat'ine uyma.~a zıfarı dikkatle okuduktan sonra fırsat düşse de bir de bjz
mecburdur. Spor işlerimizin daha babayani idare edildiği de spor ruhu diye bir yazı yazılsa, k'imbilir ne kadar yü..: 
devirlerde maça bütün oyunculardan sonra çıkarak taraf- ziimiiz kı?arır. 
tarlarının birkaç alkışını toplayanlara tesadüf ederdik. He- Ömer Besim ' 

Bisiklet sporuna 
ehemmiyet 
vermeliyiz 

F ransada 7 milyon insan 
bisiklete binerken bazı 
şehirlerimizde halkın bu 
spordan menedilmesi 
hayret edilecek bir iştir 

---
Olimpiyatlarda ve aşağı yukarı bir 

çok büyük müsabakalarda Fransız bi
sikletçileri en güzel dereceleri almak
tadırlar, hiç olmazsa her yanşa fazla 
adam soılonak birinciliğini elde ediyor
lar. 

Fransada bu spor büyük bir alaka 
görmüştür. 43 milyon Fransız içinde 7 
milyon insan bisiklet sahibidir. Fran
sızlar en küçük işlerini bile iki teker
leık vasıtasile görmekıtedirler. 

Gazete müvezzileri arasında birçok 
yarışlar tertip ediliyor, her sene her sı
nıf halle için sokaklarda, kırlarda, pist
lerde muntazam bisiklet müsabakala

Milli Küme projesi 
Ankarada da beğenilmedi 
~-------------------- .. . . ·~---------------------

• stanbul klüplerinin aldıkları fena neticelerden , 
sonra, Ankaradan Milli Kümeye yalnız iki 

kJübün iştiraki haksızlık telakki ediliyor. 

Anlrnra, (Hususi) - Umumi merkez dereceler bu küme işi üzerinde mühim 
ilk toplantıda Bedin Oli,!Ilpiyadı mas- meselelar çıkaracağa benzemektedir 
raflarını tetkik etmiştir. Ik.inci bir top- Ankarada bulunan Harbiye takımı fut 
,lantıda da milli küme işi gör~ülecck- bolcüler'inin Muhafızgücünde oynama· 
tir. l\/Llli küme meselesi hakkında An- ları da ayrı bir mesele olarak ortaya 
karada yepyeni bir cereyan vardı_r. Bi- çıkmıştır. Bugün Aınkarada Harbiye, 
rinci kümede on iki klübü olan Istan- Muhafızgücü, Askel'i Sanayi, Asked 

0

bul milli kümeye dört klüp verdiği hal- Baytar, ve Kırıkkale gibi teşekküllerin 
de bir küme oran ve sekiz klübü bulu- bir arada yeni birlik veya turnuva ya· 
nan An.karanın Milli kümeye iki klüp parak birleşik halde karşılaşmaları fik· 
.vermesi ortaya yeni dedikodular çıkar ,ri üzerinde yeni bir cerayan yardır. 
mıştır. Aınkara sporcuları milli küme Spor teşkilatı talimatnamesine göre 
işinde futbol federasyonunun muay- askeri birlik kurulıtnası icap etmekte· 
yen bir nisbet dahilinde hareket etme- dir. Bu mesele umumi merkezde görü· 
eliğini ileri sürmektedirler. İstanbul ta- ,şülerek halledilecektir. 
,kımlannın Ankarada aldıkları bozuk Selim Tezcan 

rı yapılıyor. 
Birincilerle gazetelerde uzun uzadı- gazete gene bisiklet yazıları sayesinde 

ya mülakatlar yapıyorlar, resimleri fevkalade çok okunmakrtadıi'. 
~llilete binmek suretile spor yapması 
hem maddi ve hem de manevi v~ ~ .. 
den! birço'k faydalar temin ettiğim gör 
d'likçer bazı şeh'irlerimizde halkm bi~ 

siklete binmekten menedilmesi hayret 
edilecek bir iştir. 

neşrediliyor. Bu hareketten F-ransız hükfuneti de 
Her gün çıkan ve yalnız spordan bah mühim bir istifade temin etmekte ve 

seden Oto gazetesi birinci ve ikinci her plakıadan 12 frank alarak 84 mil
sayfalarım bisiklet hareketlerine ayırı- ~n 76-i bin trank varidat elde etmek
yor. tedir. 

Cehü Şahingiray Dünyanın her yerinde kapışılan bu Fransa.da küçük, büyük herkesin bi-
-===.;.,...=-===,...._;;~==========-==<=---==== -======-=-================-========-

Geçen hafta pazar giinü Pariste KoJomp stadında İngilizlerin meşhUI' Arsenal takımile İstanbulluların pek iyi taı..Jık 
lan Rasin( karşılaşmış, ve maçın neticesi 5 - O Arsenalin galibiyeti ile netice lenmişti. Resmimiz Fransızların meş

hUI' kalecileri Rudi mden'in beşinci golü nasıl yediğini göstermektedir. 



Büyük sinema anketimiz 

Doktor ve Sinema 
* .. ~ 

İbrahim Zati Öget diyor ki: "" İstanbul hapishanesinde genç 
ınahkümlar üzerinde yaptığım tetkiklerden şu neticeyi aldım: 
25 çocuktan 18 i sinemayı, bilhassa zabıta filmlerini çok 
sevmektedirJer. Dördü sinema mecmuaları meraklısıdır, üçü de 

hiç sinema görmemişlerdir. ,, 

Or. Bay lbrahim Zati Ôget aual
lerime ırı cevapları uadi: 

- Sinemanın bugünkü içtimai ha
htırnız üzerindeki tesirlerini nasıl gö
lii)'Orsunuz? 

- Sinema bugün artık kendisinden 
feragat olunmıyacak bir içtimai ihti
Yaç halini a1mıştır. Hele bizim mem
leket gibi sinemalardan başka nisbeten 
l.ıcuz ve mütenevvi ve münasip eğlen
ce yerleri pek az olan yerlerde biraz 
"'<lkit geçirmek için en başta gelen bir 
\lası tadır. 

- Umumi ahlak üzerinde sinemanın 
ll'ıi.isbet veya menfi tesirleri nedir? 

SON POSTA 

iki atlı •.. 

G elecek yıl mayısta İngil:ere kralı 
Sekizinci Ed:vardm taç gıyme me-

rasimi yapılacak. Bu merasim için İn
giılterede şimdiden hazırlıklar yapıl -
' clığı gibi bu devletin idaresindeki nıem
l~ketlerle ecnebi memleketlerden gide
cek heyetler de şimdiden tasarlanıyor. 

Merasime resmi heyetlerden baş:.'<a 
hususi olarak dünyanın her tarafından 
bir çok meraklılar ve bu arada saltana

. tın şatafatına düşkün olan bir çok A
merikalı1ar da gelecekler. 

Fakat şimdi.lik hepsinden zıy~de rn~
rakı uyandıran Avustralyalı bır zabı
tin merasime iştirak için tuttuğu yol 

. ve vasi tadır. 
Bu adam bir süvari ihth•at zabitiy -

0

miş. Büyük harpte cephelerde bulun
muş. O zaman veliaht olan Sekizinci 

- İçtimaiyat ve ahlak üzerinde hem Edvarclın taç giyme merasimine işti -
lrıüsbet ve hem de menfi tesirleri var- rak içiın Avusltralyanın cenubundaki 
dır. Müsbet tesirleri birçok yeni şeyler Melbum sehrinden at üstünde yola 
l'etıi manzaralar, yeni tiplerin karşılaş- . düzülmüş.· Adanın şimalindeki bir li-
lrıası meselesidir. Bilhruı;a Avrupa ve manda vapurla Singapur'a çıkmış. O-
"-- ...:ı- ah ed nJ · k ı Dr Ibrahim Zati Öget ·"neı.iAaya sey at e erın ço az o . · radan da Malaga yarımadasile ~ir -
duğu yerlerde sinemadaki muhtelif sah 

1 
_ Memlekette sırf çocuklara mah- ,manya, Hinıdistan, Efganistan, ı:~n, 

ileler şehirler ve oranın umumi haya- sus sinemalar açılması, bunların prog- Irak, Türkiye, Bulgaristan ve dıger 
tııun gözlerimiz önünde canlanması '.ramı, bu hususta hükfunete düşen va- Avrupa memleketlerine geçecek, 937 
lİiphesiz :fikirleri ve zihinleri medeni zifeler hakkında fikirleriniz? yılı mayısında Lonclı·aya varacakmı~. 
dünyaya daha fazla yaklaştırmaktadır. .Yirmi bin kilometreden çok olan bu '* - Almanya da dogv rudan doğruya ço- h 
•Y.tenfi tes.iTlerine gelince burada biraz ,volu a.t sırtında geçmek her halde er 
•- ,cuklar için hazırlanan filmleri gündüz J 441~a durmak lizım. Genç unsurların babayiğiıtin işi deg~ ildir. Bu eski iht i -
ı.ı:_, .mekıtep dönüşü saatlerinde çocuklara 
~rini bili inkıta kamçılayan ve on- - yat zabiti de saatte altmış kilometr..:: 
1_ gösterildiğvini çok defa görmüştüm. Ta-
~ı hayalperestliğe sevkeden en bü- giden vapurların, yüz yirmi kilomet re 
bi;~- bi. ·ı memleketimize de böyle filmlerin 
"l.llK 8mil sinemad:ıır. Arkasından ro- giden trenlerin, be~ altı yüz kilometre 
!nanJar gelir. Bizıde sinemalara girebil- getirilmes~ çok muvafık olur. Türkiye alan tayyarelerin bulunduğu şu asırda 
ine yaşı henüz tesbit edilmemiştir. ,Çoc.uk. Esırgeı:ıe Kuı~~u gene.l me.:- hiç şüphesiz bir tuhaflık olsun diye bu 

B 'lh kı k clı J kezı hıç olmazsa on ıkı yasından ku- . . . t • y 1_~ b' . ·ıikt h. b. - ı 8ıi6a genç z Vt? a n arımız kl . 1 k b 1 d.l ışe gırmıs ır. Otü'.>a mıcı e ıç ır 
liıerinde sinemanın tesirleri nedir?.. çük çoc~ arın sınem~ aAra a u ~ ı - .milletin ~tlıları Tüı•k atlıları kadar us-

memelerı hakkında hukumct nezdınde t 1 k .. t · 1 d. 
- Bülugv ve şebabet devrinin en he- bb.. v d t k B a ı gos erememı.? er ır. 

teşe usat yaptıgını uymuş u • · u- ı· ·ı· b·ı· · tl t · ı 
~can1ıı. devrini yaşayan genç erkek ve . h . . b kl . ngı ız za ı ının a a yap ıgı yo cu -
'L._ nun ayırlı neticelerını e ıyoruz. 1 k k. T" k tl ı h t ı tt At 
""1Zlanmı7Jda hislerin kamçılanması de- . ·. , u es ı ur~ a ı arını a ıra ı. , 
~. Gerçı bu da bir mesele olacak. Sınema T.. k.. d gv 1. k d d t 
gi.ıı, bi.lfilcis mene edilmesi lazımdır. Si- ' ur un en e er ı ar a aşıy ı ve a -
)\e 1 ....,;.,.;ı d ksan da k kapılarında bütün çocukların nüfusla- ların sırtında şa.::ılacak bir hızla adeta 

ma arın .,~e o ın aş ve çıp t k'k d·ı k? B ·· h · k ' " ' 
laklıkl'a d 1 la 1 b n mı et ı e ı ece · u şup esız ço uçarlardı. Bunlardan bir Hasan çavuş o..u o n mevzu arının u .. b. . ._. . F k t d 1 · · 1 · v 

Çocttklar üzerindeki tesirleri tamamen gu~ ır .ışür. a a ne e o sa ıyı ıge varclır ki adı tarihlere geçmiştir: 
Jnenfi olınak1a ka1mı r. Bilakis taklit , dogru hır adım sayılır. Büyük Osmanlı padişahı Kanuni 
hisle · · zuı 'YfJ d k - Sinemaya gece mi gitmeli, gündüz Sultan Süleyman Sigetvar önünde has-
l'l.i h rın~ ve ar ~rını :~ ırara ay- mü? talanarak ölmüştü. Halbuki kale nere-

b l 
aya 1 ya.şamaga se e yor, arı~or · · . . . d . deyse zaptolunacaktı. Sokullu Meh -

u 'uyor, sonra neler oluyor, bunu soy- - Ben akşam 6,30 matınesmı aıma p k . . . k k 
1-. v •• • • • met asa as erın cesaretını ırmama 
tt:otnege }uzum yok. Halbuki bu yıllar on .tercıh ederım. Bu suretle gece çalışma ·. . di.. h .. .. .. .. ., 1 d. . 
1-- h' , · · h il il h .k. 1 k A . lm H f ıçın pa şa ın olumunu gız e ı ve eı -
4CU'ın ıs.ı.ennın er ves e e ta n ı- anma ve uy u,ma manı o ıyor. ı zı t .· .. . 
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1 n d v. bil~1.· t d.line . . k . 1 . esı gun, yanı ey u a a e zap-
: egıl, c:tft,.ıs a ı çalışllarak va- sıhhat itıbarıle, ışın gece sınema arın- tedi'ldi. 

Zifelerine sevkedilmeleri icap eden bir dan geç va.kit çıkıp hele otomobilsiz, Sokullu M h t Paşa K" t h da 
~Virdir. Büyük bir müel'lifin dediği tıklım tıklım tr~~~aylarla eve avdet ·.bulunan şehza~e ~=lime bir m:k~u::a_ 
«ibi onların hayatta eğlenmek için va- pek muvafık degildır. zarak Hasan çavusa verdi · 
kitleri çoktur. Bu kadar isticale lüzum , - Sıhhate zarar vermemek üzere (Hammer) in y~zdığına göre bu ça-
~?ktur. Birçok genç erkek ve kadın bü- ,filmlerin projeksiyonu ne kadar devam "vuş atına bindi. Avusturyadaki Siget -
ti.in yıldızların isimlerini ve şahsiyet- ,etmelidir? var kalesinden Anadolunun ortasın -
leri hakkında toplayabildikleri maJU- , - Vasati olarak haftada bir defa gi- 'saki Kütahyaya sekiz günde gitti. A -
~ı biribirlerine ve vakit bulurlarsa dildiği zaman bir seanslık sinemanın radaki mesafe üç bin kilometreden a -
her yerde mütemadiyen anlatmayı bir göze o kadar zararı yoktur. Fakat ba- ,şağı değildir. Türk tarihçisi cSeianikh, 
Zevk, bir bilirlik saymakıtadırlar. Bir ,zan üstüste iki ve hatta üç film göste- ,sekiz günde Kütahyaya değil, İstan -
Çoklarının ceplerinde veyahut odaların ,ren sinema ilanları görüyorum. Bu ne bula vardığını yazar ve bunun daha 
da masalarm üzerimle gene bu meşhur ,göz hıfzıssıhhası, ne de umumi hıfzıs- doğru olması lazım gelse bile iki bin 
Yıldızların muhtelif pozlarda fotoğraf- ,sıhha kaidelcri~e asla uygun değildir, beş yüz kilometrelik bir yolu atla se -
ları duruyor. menedilmelidir. kiz günde gitmek te akla durgunluk 

- Sinemanın gözlei" ve dimağ üze- - Ne gibi filmlerden hoşlanırsınız? verecek bir huxiır. v 
tinde mühim te5iıüeri var mıdır? · .. .. .. . . · Eğer Hasan çavuş sag olsaydı A vus-
Bazı filmlerin genç dimağlarda hır-

1 
~ .B~t~n ~lleı:ımı.z has~.lar~n d~rt- · tralıyadan Londraya kaç günde g.ider -

S'lzlık, canilik .gibi menfi hislerin inki- erını n eme e geçıyor. ır e sıne- di? . 
§afına yardımı var mıdır? ,mada dramatik şeyleri görmeğe artık Her halde ba·hsettiığimiz ihtiyat za -

- Aş'k mevzuundan maada cinai ve tahamm~~. oluı:nıuyor. Bu ~~~ep.le en biti gibi sekiz ay sürdürmezdi. Küçük 
~hıta filmlerinin biliwı:;a saf ve kör- çok sevdigım fılmler şen, muzıklı ope- bk mukavese bunu an1atır. 
h d retlerdir. · · Turan Can 
t-e imağlar üzerinde acı tesirleri gö-
tülınektedi.r. Ben bir defa İstanbul ha
Pishanesinde oo sekiz yaşına kadar o
lan genç mücrimler üzerinde sinema
nın tesirleri hakkında bir istatistik 
Yapmıştım. Çıkan netice şu oldu: 25 -
Çocuktan on sekizi sinemayı bilh'assa 
labıta ve cinai filmleri çok sevmekte· 
diııJer. Dördü sinema mecmualarını 
9ok okuyanlar, üçü hiç sinema görme
~enler. 

Kimsesiz başıboş çocukları toplıyan 
~uk kurrtarma yurdunda yurdun açıl 
dıgı zaman bir gün kendilerile konuş
?nuştum. Onların da sinemaya bilhas
sa zabıta filmler'ine fazla bir inhimak 
g&sterdiklerini anladım. Her gece uyu
runcaya .. ka~~r ~ütün konuşma mevzu-
arı o gunku sınemadan başka birşey 
0lrnadığını bana kendileri söylediler. 
:Su sebeple cinai ve zabıta filmlerinin 
~rs~ri ~u ?ençlenle birtakım men
k"~~lerın inkışafına yardµn edeceğine 
"U!)ını. 

Kurs bitiren zabıtai belediye memurları 

İ~i aydanberi devam eden zabıtai be lediye kursu nihayet bulmuş ve bu kuf
su ikmal eden memw·lar dün muhtelif kazalardaki belediye merkezlerine tev

.zi edilmişlerdir. Kurs görmiyen zabıtai belediye memarları da peyderpey 

.kurs göreceklerdir. · 

Sayfa 7 

Yeni bir hava zaferi --
son seferinin Mollison 

hikiyesini anlahyor 
.. * * -----------

,, Atlantiği şimdiye kadar dört defa geçmiş olu-
yorum. Arbk sekiz günde hattıüstüvayı katetmek 
için yaptığım projeyi mevkii tatbika koyacağım,, 

Meşhur tayyareci 
Cim Mollison, tay
yarecilik alemin -
de iki yeni rekor 
daha tesis etmege 
muvaffak olmu~ıur. 
Amerikadaki Nev 
Farnlend'den kalka
rak Londrada hava 
limanına 13 saat 17 
dakika gibi kısa bir 
zamanda ve en ça
buk olarak uçan 
Mollison, menzili 
maksuduna bir ham 
lede ulaşmıştır. Sa. 
atte 173 mil gibi bir 
sür'atle tayyaresini 
süren cesur tayyare 
Ci, varacağı yere in
diği vakit, kendisini 
karşılayanlar arasın 

da eski karısı bulun 
marn.ıştır. Kendisine 
Emi Consona tele
fon edilip edilmeme 
sini sordukları za v 
man, ellerini hava-
ya kaldıra:ı-ak: Cimi Mollison 

- Hayır, hiç şüphesiz ki hayır .. Sa
kın yapmayınız.. diye itirazda builun
n:!UŞtur. 

Meşhur tayyareci ile gene kendisi 
kadar meşhur olan kıarısı Emi'nin ay
rılmaya .karar verdikleri malfundıur. 

Şimdi yeni zaferinin hikayesini Molli
sonun ağzından dinliyelim: 
«Hayatımdan çok memnunum. Kork 

tum mu? .. diye soruyorsunuz?. Evet, 
çok korktum, Put ve taş kesildiğime i
nanınız. Harbour Grace'd'en havalandı
ğım akşam, korkudan donmuştum .. Üç 
hava mütehassısı, bana üçü de biribi
rini tutmayan hava raporları vermiş
lerdi. Bunlara çektiğim telgrafların 
mtı.sraf ı günde on İngiliz lirasını aştı. 
Bu üç mütehassısın birleştikleri nokta 
şu idi: Bahrimuhiti Atlasinin ortasın
da buz ve kar vardı. 

Meteoroloji bilgini olmamakla bera
ber, benim de onlar kadar bu işte ihti
sasım bulunduğunu düşünerek yola çık 
maya karar verdim. Ve eğer uçar da, 
havayı uygun bulamazsam, geri döne
rim. Düşsem de, Dororu (tayyaremin 
ismidir) ne de olsa suyun üzerinde yü
zer dedim. 4in tuhafı, tayyaremde rad
yom da yoktu. Kalktığım zaman ter
mometre sıfırın altında bulunuyordu. 

Şöyle 2000 millik bir mesafeyi, zifiri 
karanlıkta katettikten sonra dindarlık 
damarlarım kabarclı, ve daha akidesi
ne sadık bir Hıristiyan olamadığıma 

yava~ yavaş eseflenmeğe başladım. Her 
yer zifiri karanlıktı. Aşağıya baktığım 
zaman, beyaz dalgaların köpürdüğünü 
farkediyordun1. Bunlar iyiye alamet je 
ğildi. Rüzgarın da arkadan geldiğini ba 
na ~,~ latıyordu. 

Bulutlardan sıyrılarak uzun bir müd 
det ay ışığına doğru yükselmeğe başla

dım. 15,000 kademeye varıncaya kadar 
bir saat geçti. Isırıcı bir soguk vardı. 
Makineden kaçan, gazlar, kanatların Ü

zerinde bir buz ta11akası te!:ikil ediyor
du. Kalın bulut kümelerile karşıla~tım. 
İçeri dalayım mı diye on dakika kadar 
düşündüm. Nihayet. Ya Hazreti İsa!. 
diyerek içeri daldım ... İnanınız, on da
kika - ama ne kadar uzw1 geldi - çekti
ğimi bir ben bilirim, bir de Tanrı ... So
nunda parlak ay ışığına kavuştum. Ve 
ondan sonra da beni 50 dakıka o~ alan-

Londrada tayyareden in erk en 
durn. Ayağımda kalın postallar \·aıdı. 
Birini nasıl oldu bilmiyorum, havada 
kaybetıtim ya, neyse velhasıl çn·i ktsi
yordurn .. 

İşin tuhafına bakınız ki, hiç 1e uy
kum ~lmiyordu. Nevyorkta safalı bir 
gece eğlencesinin ertesi günü tayyare
ye atlamıştım. Binaenaleyh ıki gi.in. iki 
gece uykusuz bulunuyordum. Büti.in. 
oylculuk esnasında Allahın rnukadcle:; 
bir gemisine rast~m ne olurdu?. As 
la .. Bu, belki de fazla yüksekte uç -
mamdan, ve aşağılarımda bulut küme
lerinin bulunmasından ileri gelıy oıdu. 

İlk kara işaretini, sabaha kcır~ı Va
lentia deniz fenerinden aldım. A~ \ar
dı. Günes meydana çıkınca Cro,·dona 
doğru ula

0

şmakta olduğumu anladım. 
Gal'e yetişince, sevinçten bıtkın olma
ma rağmen bir borra .. çek1im. Lfık.n 
İngiltere üzerinden uçarken, bu a;t ~·o
lumu şaş:ı:rdım. Atlantiği geçeı~en.' de
receleri santimi santimine ulçll\ or
dum . .&na, ayağımın altında kMn' ı ~ö~ 
rünce, buna da ehemmiyet ,·ermcdım. 
Ve işte bildiğiniz gibi, Kroydonn ~nd m. 
Şimdiye kadar Atlantiği dört del cı ge~
tim. Ve hattı üstüva etrafını s0}m: 
gün içinde dolaşan ilk ta~yareeı .olmak 
için kurduğum planı yerme getı~nıe -
den, bir daha Atlanti'kten gPçmıyece-
ğim. 
Şunu da söylemeyi unutmı~·a~ m_ı: 

Ben bütün uçuşlarım~ tav.-:an aya~ı 
tılsımımla, brandi şişemı eY:ık etmedı
ğime ziyadesile memnunum .. ·» 

72 sabıkalı 
Mahkumun 
Küstahlığı 

mağa mecbur eden hava mütehassısla

rına icap eden küfürleri sa\'Urmakta tir. 

7'2 sabıkası olan ve hırsızlıktan 
muhtelif mahkumiyetlerle hapishane
ye girmiş çıkmış bulunan Mişoıı diin· 
ikinci ceza mahkemesinde bir sene iki 
ay hapse mahkum edılıni ~tir, 
Bundan bir hafta evvel de gene <ıyni 
hey' et tarafından 4 ay 1 ;> gün hap~e 
mahkum edilmiş olan Mi~or -.. ~n hii
küm kendisine tefhim cdildikt n "011"d 

hey' eti hakimeye karşı yakı ~ık c lmı) a
cak küstahane sözler söylemi'· b~ıııun 
üzerine hakkında zabıt varnkat> ı tutu
larak müddeiumumiliğe sevh(

1

ilmi, -

Mişonun bu suçundan dola\ ı ka
nunen ağır ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmesi icap etmektedir. 

tereddüt etmedim. 
Neyse, sadetten çımıyayım. Bu bad·

reden kurtulur kurtulmaz. h men brrın 
diye sarıldım. Şekerden başka yiyc>ce
ğim yoktu. Dikkat ettim. Midemde bi r 
parça içki oldu mu, cesaretim daha eok 
artıyor; ve Ü:?iimiyorum. Ay::ı .i'.!ıma liç 
çift yün çorap daha giymi~. sırtıma hir 
smokin, üzerine bir palto, daha üs'ime 
bir de kalın uçuş elbisesi giymi~ olma
ma rağmen soğuktan tir tir titriyor-

üniversitede Konferans 
Universitede Konftrans 

Bu •ün saat 18,10 da Üniver'5ıtc konferans 
salonunda profe:;ör Doktor Crozat arnfm

dnn m nasır Doktrinde devlet fikri mevzulu 
bir konferans verilecektir. Bu konıeransa 

herkes serbestçe girebilecektir. 



8 Sayfa SON POSTA 

Fayda yerine zarar tevlit 
etmesi muhtemel karar 

Fransız 
Nazırı 
Geliyor 

Ticaret Bir şınnga ile veremi iyi ettiğini, 
kör gözleri' açtığını söyliyen doktor 

Baştarafı 1 inci sayfada) 

(Ba~ tarafı l inci sayfada) 1 "' 
Bir gencin talebe olup olmadığını an- V •ı k d 

lamak müşkülB.tı, 18 yaşını bitirmiş bir erı en arar an 
delikanlıya (lise tale'besisin kahveye vaz mı geçı·ıı·yor?. 
gidemezsin) şeklinde müdahale etme-

Belgrad 9 (Hu~ 
susi) ~ \ 1re[Il.e 
gazetesinin Paris 
muhabirinin ver
diği malumata gö 
re, Fransa ve Yu· 
goslavya arasın

daki iktısadi mü
nasebah daha zi
yade takviye ve 
inkişafını temin i
çin yakında Bel-

- Doktor değil, Lokman hekim. Şar
ha şru1ha obnuş ciğer.leri sağlamlaştırı
yor, ölüm ha~ veremlileri Azrailin 
kucağından alıyor, can çekişen hastala 
ra can veriyoımuş. 

nin imkansızlığı bu takibatın zaten te- Mektep talebelerinin kahvebane
sirsiz \: e neticesiz kalacağına şüphe bı- lere devamına mani olmak için ah
rakmıyordu. nan inzibati tedbirlerin tatbikına 

Bu bahiste bir de kahveden çıkarılan dün de devam olunmuş, Emniyet 
talebenin nereye sevkedileceği mesele- memurları tarafından kahvehaneler 
si vardır. Çocuk sineması, çocuk tiyat- kontrol edilmiştir. Aldığımız ma1fı
rosu, çocuk klübü, çocuk bahçesi, ve mata göre alakadar mahafilde bu 
gençleri, gerek fikri, gerek bedeni emrin gerek tafuikatındaki müşkü
mümareseler için çatısı altına toplaya- la't ve gerekse vereceği neticenin 
cak büyük teş-ı:kilfıtlı kurumların mev- müessir olamıyacağını nazarı dikka
cut olmaması bu meseleyi bizim içti- te alınmıştır. Bugünlerde şehrimiz 
mai bünyemizde birinci plana almak- lise ve orta mektepleri müdürleri 
tadır. Maarif Müdürü Tevfiğin riyasetinde 

Evvelki günkü sayımızda, istemiye is bir içtima aktederek talebelerin kah 
1emiye fakat bazı içtimai mecburiyet- eh 1 ·ı · ~ · 1 k . v ane ere gı mesıne manı o aca 
ıe:ıe kahvelere devam :<i~n. gençle.rı: daha esaslı ve daha müsbet tedbir-
mızle konuşmuş, d€rtlerını, ısteklerını l 1 d- - klerdir .. u·· . • d l er uşunece . 
yazmıştık. Dün de nıversıte oçent e- ------------
rimizle görüştük. Dünkü görüşmeleri- bütün ferdi YSF· 
mizin neticesini şu iki ayrı görüşte top- Bime talebeye ne 1:rkadaşlarile grup 
lıyabiliriz: grup çalışmak zevki, ne de ders kitap-

İktısat doçenti Muhlis Ete diyor ki: larile no.Uardan başka eserler okumak 
- Talebelerimizin kahvehanelere git ihtiyacı aşılanmamıştır. Bu bakımdan 

meleri içtimai hayatımızın herhalde da ben kahveye giden talebeleri ma-
hir zarureti olacak. Maaınafih ben zur görürüm. 
Üniversite talebeleri müstesna, diğer- - Ya ailenin, ve 6ile ocağının oyna-
lerinin .kahvehanelere gitmelerine ma- dığı rol? 
ni olunmasını d(>ğru bulurum. Orada - Bu da var. Evimiz muntazam de
körpe kafalar bazı fena tesirler altmda ğildir. Talebenin ve ailesinin en basit 
kalabilirler. Üniversiteli gençlere ge - ihtiyaç olarak bir küçük kütüpha
lince: Bugün bu, pek büyük bir tehli- ne sahibi oimak mecburiyeti gözönün
ke halinde değildir. Avrupada da Üni- de tutulmamıştır. Belki" talebelerimiz
,·ersite talebesi kahvehaneye gider. den ekserisi, sıcak bir oda, muntazam 
Sonra oradaki vaziyet buradakine asla bir yazı masası, küçük bir kütüphane
benzemez. Çünkü gerek Alman ve ge- den mahrumdurlar. Bütün bu teferrü
rek Amerikan talebeler beraber çalış- atın var olmasıdır ki insanı kahve mu
mağa alışıktular. Onlara böyle bir ter- bitinden daha çok evine bağlar. İnsana 
biye verilmiŞtir. Bizdeki talebe ise bü! (sokaktaki işim bir bitse de hemen evi-

-._~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Iktısat V ekiletinden: 
«İŞ KANUNUH nun dokuzuncu «Tetkilitn faslındaki hükümlere göre 

kurulan «İŞ DAİRESi» nin Tetriniıani 1936 batından itibfıren faaliyete 
batladığı 145 inci madde mucibince ilin olunur. cc1661» e<2802)) 

gradı ziyaret ede- M. Pol Bastid 
cek olan Fransız Ticaret Nazırı Pol 
Bastid· ayni maksatla Ankaraya da 
gidecektir. 

Fransız Radikal Partisinin umum 
katibi Madam Elian Bro, bu eeyahatte 
nazıra refakat edecektir. ------:------· ........... -··-·-· ... 
me koşsam, okusam, yazsam) dedirtir. 

Gençler arkadaşlarile müştereke~ ça 
lışmak ve toplu bir hayat sürmek luzu
mu ve bunun faydaları telkin edilme
diğinden, tekrar edeyim, talebe mazur-
dur. 

Daha küçüklerine geiince, yasak bu 
işi halledemez. Kahvenin haricinde on
ları meşgul edecek, toplantı mahalleri, 
klüp!er, sinemalar ve saire tesis et
meliviz. Yoksa talebe kahvehaneden da 
ha k~ötü yerlere dadanabilir.> . 

Fizyoloji doçenti Sadi Irmak dıyor 
ki: 

- Kahveler bugünkü hayat şartla-
rımıı.ın ayrılmaz bir unsuru haline gel 
mişlerdir. Bence kahveler bugün hall 
içtimai bünyemiMe mühim bir rol oy
nuyorlar. 

Bizde aile müessesesi kuvvetli, zen-
gin, konf.orlu bir hale gelip bütün top
lantıları bağrına alıncaya kadar kahve 
hane lazım ve faydalıdır. 

Bugünkü hayatımızda gençler kah -
vede toplanmazlarsa bunun haricinde 
bir kırlar kalır. Halbuki kırların ağuşu 
insanlara her zaman açık değildir. 

- Bir talebe klübü açılsa, talebele
l'in kahvelere verdikleri para bu klü
bün sarfına tahsis edilen parayı az za-

C umh ur başkanlığı Filarmonik manda öder. Herhalde bu işin iktısadi 
bir zararı yoktur ya? 

Orkestrası Şeflig\.I inden: - Talebe klübü, talebeyi kendi ara-
sında mahbus tutar. Yani talebeyi izo-

t - Orke5tra için aeçıne mıaviyle fU Müziıiyenler almar.U:t•r. le bir hale getirir. Talebe zaten tahsil 
A - Bir Flüt ve küçük Flüt çalan, mecburiyetile yanyana yaşamaktadır. 

B - Birinci ve ikinci keman çalanlar, · Bunu hayatının diğer saatlerine de teş-
C _ Viyola çalabilenler, mil etmek bence tamamen hatadır. Ta-
ç _ Bir kontrbas çalan, lehe dçinde yaşadığı memleketin içti

mai hayatı ve diğer insanlarile her za-
D - Bir üçüncü Trombon çalan, man münasebatta bulunmalıdır. 
E - Bir obuva «Korangle» çalan, Çok faydalı gördüğüm kahvelerin 

2 - Seçme sınavları lkincitqrinin 23 • 27 ind «Pazartesi, Sah, yegane ıslah çaresin1n oralara kadın-
Çarfamba, Cuma» günleri saat 10 da Galatasaray Lisesinde yapı. Iarı da almak suretile yapılacağını bil-

- 1 O yıllık topalın bir şırınga ile ba
caklarını düzeltmiş ... 

- 7 O yaşındaki meflüç adam, döşe
ğinden kalktı, 30 ya.~ındaki genç kadın 
la e\lendi. 

Bu efsane\i hikayeler büyüye büyü
yeJ dalgalana dalgalana en hücra köşe
lere bile yayılmış, köylerden, civar 
kazalardan ve uzak yakın her yerden 
ne kadar kör, topal, sakat, kötilrüm, ü
mitsiz hasta vama Adapazarına akma
ya başlamıştı. Bu şöhret şayiası dilden 
dile dolaşan zat, Dr. Hüseyin Hüsnü 
Seze.ndir. Kendisinden evvelce de bah
setmiştik. Şimdi öğreniyoruz ki Hüse
yin Hüsnü Sezen i'ki W1n evvel bir ka
çakçılık iddıasile yakalaıunış, Adapa
zanndan şehrimize getirilmiş ve mem
nu maddeler kullanmak maddesinden 
suçlu olarak 9 uncu ihtisas mahkemesi 
Müddeiumumiliğine sevkedilmiştir. Hü 
seyin Hüsnü Sezen İhtisas mahkeme
si koridorunda kendisile gö~en bir 
muharr:irimize demi.Ş'tir ki: 

- Ben Adapazarında serbest dokto
rum. Orada az zamanda şöhret saldım. 
San'atimin sırrını kimse bilmez. Kendi 
laboratuvarımda bulmuş olduğum ba
zı enjeksiyon formüllerile kalp, nefes 
darlığı, müzmin romatizma, sinir ve 
hat!tiı Verem hastalıklarım tedavi etme 
ğe ve bu gibi ttıstalan. tamamen teda
viye muvaffak oldum. Usullerim saye
sinde kör gözleri de açıyorum. İki üç 
iğnede şifasız zannedilen en müthiş 
hastalıkları bile tedavi ettim. Bu suret
le büyiik bir şöhret kazandun. Bütün 
hastalar bana koşmağa başladılar. Söy
lediklerimi isbata hazırım. Bakınız: 

Doktor cebinden küçük bir not def
teri çıkarmış ve muharririmize göster
miştir. Bu defterin içi küçük hatıralar
la doludur. Muhtelif imzalar taşıyan. 
bu yazıların hepsinde hüHisaten şun
lar söylenmektedir: 

«Beni müthiş bir hastalıktan kurtar
dın. Sana te.şekkür ederim doktor.> 

Deftere göz geTAlirdikten sonra ken
disine iade eden muharririmize dok -............................................................... 
de henüz yadırgıyorum. 

Bu mütaleaları diniedikten sonra 
gene ayni fikre geliyoruz: 

İlk, orta ve lise talebesini kahveden 
cebren çıkarmak kat'i ve müsbet bir 
tedbir d~ğildir. 
Herşeyden evvel içtimai bünyemize 

bu kadnr derinden işleyen kahvenin ye 
rine daha medeni, daha ileri toplantı 
yerleri bulmak ve kwmak mecburiye· 
tin deyiz. 
-· ............. ·---- •• ·---· ·=- ...-

---====i=acakt===~=· =(=27=3=6=)==================-==s::::-===-=========d=iW=· ·=m==ha=ld=e==şlın==d=il=ik=b=u===k=ad=a=n=n=ı =b==en /:Jt1.~tf.<1.f 
"Son Posta,, nın edebi tefrikası : 26 tesi ona bir bisiklet almıştı. Bu bisik- B d b k 

letle yalnız ablasının geniş bahçesinin ir en ire <1.S eri 
yollarını değil, Bebeği. Rumeli'hisarını • 
ve Emirganı aşarak ta Kavaklara ka - / şga/ <1.lfına a/ındz 
dar gitmekle bile kalmıyor, bisikletini Bağdat 9 (Hususi) - Irakta hü
sandalla karşıya geçirerek Boğazın A-

kumet dar'besini huırlayanların ba
nadolu tarafında en hücra yerlerine ka-

şında bulunan General Bekir Sıtkı ku-
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand dar sokuluyordu. mandası altında bulunan birinci fırka 

- Boğazı benden iyi bilirim diyen ile birlikte dün gece ansızın Bağdada 
lşte bütün bu sebeplerle Ekrem 

Kanlıcadaki mektebi bitirir bitirmez 
daha 12 yaşında iken Galatasaraya 
leyli gönderilmişti. 

Etrafındakilerin kendisi için bir 
düziye: 

- Bu çocuk büyük bir adam ola -
cak! 

Demeleri onda daha küçük yaşında 
nefsine karşı bir itimat, bir güven u
yandırmıştı. 

O, çocuk gururunun .sevkile: 
- Ben büyük bir adam olacağım .. 

• 
zengin olacağım.. atlarım, otomobil -
!erim olacak! 

Dedikçe, ailesi artık onu nereden a
lıp m'reye koyacağını bilemez olmuş
tu. 

- Ekrem sınıfını birincilikle geçti. 
- Ekrem mükafat aldı. 
- Ekrem fransızcayı bülbül gibi 

konuşuyor! 
Hele annesile Nazmiyenin gözieri 

artık ondan başkasını göremez olmuş
tu. Hatta iki kadın onu aralarında 

rlaşamıyorlardı bile. 

- Anne, senin kaç çocuğun var. 
Ekremi de bana bırak, ne olur~ Gö -
rüyorsun ya çocuğumuz olmadığı için 
kocamın da, benim de gözbebeğimiz 
artık o ... 

varsa karşıma çıksın 1 girmiştir. Ayni fırkaya mensup tay-
Ekremin herkese meydan okuya • yareler gece yansından itibaren Bağ

rak söylemekle zevk duyduğu bu cüm- dat üzerinde ve civarında uçuşlar ya
le bütün ailesini güldürmekle beraber parak etrafı tarassut etmişlerdir. 

- Allah esirgesin kızım, o nasıl söz 
öyle} Ben bütün evıadlarımı onun bir 
tel saçına değişmem. O benim yüzü • 
mü ağartacak, ihtiyarlığımda beni se

ona karşı bir hayranlık, saygıya ben- Bağdatta potta ve telgraf işleri as
ziyen bir his uyandırıyordu. Bu da ço- keri idare altına alınmıştır. Hariçle 
cuğun gururunu okşamaktan geri ka- muhabere müşkülatla yapılmaktadır. 
lamazdı. Muvakkaten harice seyahat menedil

vindirecek ... Bahusus bahan öldükten Kendi kendisini sevmek ve hcğcn
sonra artık beni ondan başka kimse mek, kendisine güvenmek ve her is -
teselli edemiyor. tediğinin etrafındakiler tarafından alel-

F akat ihtiyar .kadıncağızın bütün acele ve itiraz edilmeden yapıldığını 
göz yaşlarına ve üzüntülerine rağmen görmek• bir tarahan onu şımarık bir 
Ekrem hafta tatillerinin, hatta yaz ta- çocuktan mağrur ve otoriter bir genç 
tillerinin büyük bir parçasını Bebekte ya.parken, diğer taraftan da yüksel • 
ablasının yanında geç.irjyordu. Orası mekte, etrafındakileri geçmek ve on -
her hususta daha rahattı ve leyli mek- lardan üstün olmak isteği de kalbinde 
tebde, annesinin ve Nazmiyenin dur- büyük bir yer tutuyordu. 
madan getirdik1eri yeni elbiseler, ça- Bunun için mektebde Ekrem nümu· 
maşırlar, şekerlemeler ve pastalar ne olarak gösterilen çalışkan ve vazi· 
karşısında ailesinin hakiki vaziyetini fesini bilen bir çocuk olarak tanınmış
unutan Ekrem, Bebekteki yalının zen- tı. Ve bunun için hocaları kendisini be
gin hayatını Kanlıcadaki alelade yaşa· ğeniyor ve ona en büyük kolaylıkları 
yışa tercih etmeğe başlamıştı. gösteriyorlardı. 

Bir sene, sınıfını iyi K"CÇtiği için eniş-J (Arkası var) 

diğindcn kimseye pasaport verilme-
mektedir. -

Bu dakikaya kadar fevkalade bir 
vaziyet olmamıştır. Herkes iş ve güç
lerile meşgul olmaktadır. 

Boğazlar 
Mukavelesi 

(Baştarah 1 inci sayfada) 
ristan, Romanya, Yuaniatan ve Yu
goslavya elçileri, tasdik.namelerin ya
tırıldığını tesbit eden vesikayı imzala
mışlardır. Bu vesika, mukavelenin son 
maddesi mucibince Fransa Dış itleri 
Bakanlığı hazinei evrakında saklanıl
mak üzere. bu Bakanlıja .t~di oluna
caktır. 

Dr. Hüseyin Hüsnü Sc:ıen 
tor : ~ 

- Yavaş yavaş diğer doktorların d• 
müşterilerini ellerinden aldım. dernil' 
tir. Çünkü şöhretimi duymayan kal -
mamıştı. Bu suretle müşterisiz kalatı 
doktorlar (!) bana düşman olınağa bil 
ladılar. Her yerde benim aleyhimde bU· 
lunuyorlardı. Benim için neler uydur· 
rnadılar neler? Halkı benden soğu:troa~ 
için bana cefsuncu, büyücü• dedilet• 
Kim5e kanmadı. Hükfımet makamları· 
nı benim aleyhime tahrik ettiler. Be
nim için cüfürükçüdür• diye Müddei· 
umumiye şikayet ettiler. Hükiıınet be
ni celbetti. Dipıumamı sordu. Derhal 
yaldızlı diplomamı ibraz ettim. Diplo
malı adam üfürükçü olur mu canım? 

Doktora bu esnada bir arkadaşı il· 
züm ve ekmek peynir getirmiştir. Dok· 
tor hem bunları yemeğe, hem de mu· 
harririmizle konuşmağa devam etmiŞ, 
lakırdı arasında sorulan : 

- Bu harikulade şırıngaların for· 
müllerlni siz mi buldunuz? sualine de 
gururla: 

- Evet ben buldwn. Cevabını ver· 
m.iştir. 

- Peki tıp aleminde büyük bir inkl· 
lap yapacak olan bu enjeksiyonun for· 
ınTillerini niçin Sıhhiye Vekaletine bil .. 
dirmiyorsunuz? 

- Eğer resmen sorarlarsa bildirece· 
ğim. 

- Resmen sormasalar bile bu harJku 
lfıde keşfi Vekal~tc bildirerek bir ihti· 
ra beratı almalısınız. 

- Ben san'atimin sırrını kimseye 
iliın etmek istemiyorum! 

- Fakat bu büyük ke.şif sizin haya· 
tınıila beraber mahvolacak. Bundan 
beşeriyetin istifadesi lazım. Burada ar· 
tık meslek sırrı mevzuu bahis ereği!. 
Zaten alacağınız ihtira beratı sizi mil· 
yoner yapar. Çünkü keşfin imtiyazı gt 
ne sizde olacaktır. 

Doktor bu sözlere ciddi bir tavırl9 
şu mukabelede buluıunuştur: 

- Evet... Vekfilcte formüllerim hak• 
kında izahat vereceğim. Ve keşfimi bil 
fen heyeti önünde isbat edeceğim. BU 
hususta müracaatta bulunmak üzere · 
yiin. Ankara dispanserinde bir heyeti 
ilmiye önünde keşfimi isbat edeceğim 
Hem de onların seçtikleri hastalar ü· 
zerinde tecrübe yapacağım. Eğer mu• 
v.affak olamazsam, sahtekar olaralf 
ilan edilmeğe razıyım. 

Doktor bundan sonra cebinden re • 
simler çıkarmış, göstermeğe başlamış. 
Iaboratuvarımsı bir yerde doktoru ça 
!ışırken gösteren bu resimlerin birııJ 

eski zamanlara ait olduğu görülmüt 
tür. 

- Sizi başka yerlerde tanımazla: 

mı? 
- Ankarada da tanırlar. Orada bb 

çok mühim simalarla tanıştım. Ve mu 
vaffakıyetimi onlar da alkışladılar. 

DokOOr ihtisas mahkemesine sebeb 
sevkini de şöyle anlatmıştır: 

- Efendim, muayenehanemde ba~ 
şırıngalar buldular. Bunlar benim kuli 
lıındığım şırıngalar değildir. Eski~ 

Bundan otuz sene evvelki ilaçlardı:o 
Bugün bunlar memnumuş. Beni ~ 
nu maddeler kullanıyor diye burayı 
sevkettiler. Halbuki ben doktorum. 
Her tür.lü madde kullanmak salAhiye
ı:tine malikim. Halbuki bu ilaçlar meın· 
nu olduğu zamandan çok evvel alın· 

mış ve kullanıtmadan kalmış ilaçlar
dır. 

Doktor Hüseyin Hüsnü ihtisas mah
kemesi müddeiumumiliğince sorguya 
çekilmiş, akl1 müvazenesinde bozukluk 
olmasından şüphe edilerek Tıbbı Adli
ye sevkedilmesine karar verilmi~ir. 
Bugün Tıbbı Adlinin vereceği rapora 
göre duruşmasının ... yapılması muhte -
meldir. 
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• 
ittihatçılar zamanında Prens 

Sabahaddinin ademi merkeziyet fikri 

- Seni rahatsız e1ltiğimden dolayı likte durduğun 'e iki yıl sonra karısı 
affım dilerim.. olduğun bu adamla beraber olan ma 

- Fakat seni bu halde karşıladı - resmini ben çelaniştim .. 
ğım için asıl sen beni affetmelisin!.. - Fakat bak başındakini görmüyor 
Buyur .karyolama otur; neyin var, ne- musun? .. Margrit otumıuş .. Hani ild 
den korkak korkak duruyorsun?. sene sonra o da senin karın olmuştu. 

- Fakir olan herkes korkak olur. Ondan başka kımseyi gözün görmü • 
- Sen fakirleştin mi? Niçin.. yordu. Çünkü babası mühendis olmaı& 

• • • • • - Niçin ve nasıl olduğunu bilmiyo· ıçı· ·n san -.....:ı ed" --..::ı 
.. lttihatcılar Prens Sabahaddine hır ecnebı sıyaset ticarethanesinin komısyoncusu rum. Çalıştığım fabrikada ancak üç - s~ ~;~ı:arını~ğ~~~ğı~a~~! • 

- ··ı bak ) d O .. kt h kik t k .. .. d ki .. • d mühendise ihtiyaç kalmış· ben dör - sını görmüyordun ki. Çünkü anasl 
fOZU e ıyor ar ı. f O e a a arar ea ODUD e UÇurUJllU gormıyor U düncü olduğum için ba.Da' yol verdi - çiftliğimizi ve dereyi - bizim vaziye • 
O, hiç bir fey dütünmü • r- lafa da girmedi. Hürriyet ve itilaf, ler .. Başka bir yerde de iş bulamadım.. timiz sıkışınca _ satın almıştı değil m11 

(Or, yalnız saltanat istiyordu; bunun d~~a. ziyade onun bu nazariye.i- ~~e _bu yüzden gön:Iüğün gibi böyle Çevir sahifeyi.. Ah!. İşte bu evlend1illl 
.çin hatta, bir aralık Hünkar iskelesi nı ıstıımar eden iftirakçılaruı ve ya • d~tum. ve s~na geldım Margo!.. günün hatırası .. 
pıuahedeeini dahi imzalamak istemiş- hut körükörüne muhaliflerin müfte- - İyı ettı~ ~ostum; hatırladıkça... - Çevir sahifeyi.. Bu da senin ev• 
ti. Nitekim, gene bunun için bilahara rek ve kamıa karıflk bir müeeeeeeleri - BerAh ... beHabla 1hatdırl!Yor musun? lenmene ait bir resim .. Karın kiHse • 

Se 
ld Bunl bid itibare 1 - a r u un uguınUil o zaman- den çıkarken hiç te güzel görünmü • 

vr muahedesini de imzalam-.tır. ıo· .u. ar... ayetten n n • lania ne kadar mes'u.ttuk d ··1 · 
işte, ittihat ve Terakki, en büyük ~İ7.lere: lngılizli!e. t~raftaı oldular. Şarl? Çocukluk zamanluı .. So::~ b~~ yor .. Merasimde kocan da vardL Fakat 

hatayı burada irtikab etmittiT. Onun .. elerı ~~ iftarakc;ı anaurla_r~ yüyüp her şeyi a'/K uğruna bıraktığı - sen hiç kocanın cazip olduğunu söyl.,. 
tariht gafleti ve bu gafleti doğuran murekkep idiler. Harp eoınunda ıfti • mız .-surlar.. zd" ak u_u__ :s-a me ın .. 
eaflığı buradadır: O zannetti ki bu hal- r çı unaur1ar nihayet ayrılQllUU"ı za· -Evet.. Her şeyi qkımız uğruna fe- - Bırak onları şimdi. İkisi de Fi 
de bulunan imparatorluğu kurtarmak · man ötekiler, «hiziın l~iz muhip • da etmiştik .. Sen kocanı, ben karımı.. ızıtırap çektiler. 
~ metrutiyet ilin etmek kafidir. leri», bütün TÜTktyeyi faPiz hima • - Çılgın gibiydik o sıralarda.. - Sahifeyi çevir!. İştP burada dör • 
Me,rutiyetin illnı bütün bu husumet- yesine verilmif bir koloni haline se • - Ayrılıştan sonra sen hayatia mu- dümüz bir ·arada Venedikteyız .. o za• 
leri durduracaktı. Halbuki· ötekiler, tirmeğe kadar aittiler ve baflarma da vaffak oldun!. Büyük ve tanınmış bir man amma da çılgmdık. 
•düveli tittei muazzama)) küs dinle- hattl halifeyi aldJar. yıldız oldun .. Fakat ben.. - Akrabalarımız bu E"Vlenmemize 
nıit feylerdi. Bu inkılabdan memnun Te,ebbüıü ,.hın iyi. Ademi mer- h:- Kabahat se~de değil mi! Bana razı olmuşlar ve lmmetlerimizi bu ... 

ol yl 
. 

1
. k' Lezı' t"\ Belk' dah .·. f-L t, ıyane.t etmeseydın aynlmazdık ki kil~ kabul e+--;,,.1-rdi. n_,_ ka~,.ta-

8'Jk 'ö e dunun, ihtızar ha ınde ı Pr••• a-ı..1a.e·uı- ~ ye r. 1 0 a 1~· a.LB mer- - Evet kabahat bende Af• t be .. · ~~11: • .DtlA 
3 ~ 'J.-

L!_ L_ 1 dı ak d h' l - ~1111--- kezde bir caza.. k eti meftUt ol • • · ıe nı .. ken güzel mi idim? 
mr naatayı can an nn ' on a ıç o - olanlaıdan ve kumen de kendiaini mı . . avv • - Ziya.nı yt>k .. Bizi birleştirebilecek S bir mabud bty. 
IMZl8 ihtizan uzatacak. bir firinp te- ınıt .. . - yan bır ademı merkezıyet, Osmanlı çok -yler var h:.ı:. S . tekra .. - en Venedüde e gi 
. tanıyanlardan murekkep bir zumre o- im t ?uw · . b' dakika · · d _. c:wa.. em r gor - din!. Fransaya döndüğümüz vakit, ta• 

11ri yapmak itibarile, bunu yapmasın· alı b' . 'kbal ntdar d para or gu ıçın ır ıçm e düğüm için kendi payıma çok sevin - pınırcasına seni sevdiğimi anlamıştım. 
dan do1ayı ittihat ve Terakkiye kızdılar na lantan 1~ ilb _ ~ ·bi: 1~ daiı.hnak .demekti •• lnciJizler tara~nc:lan dim. Biraz bekle.. - Sahifeyi çevir!. Bu fotoğrafı bizzlıl 
diitman oldular. Bunun için, Abdülha- ondan aonra ~ ~ ~y yen . . ta~b~k ~len bu unparatorluk ııete • - Ne yapıyorsun? deremiz kenarında ilk seviştiğimiz~ 
nıid devrinde itler ıe11iz sadasız cere- yuet ve nazarıye ~1 ~ ~bi, 0 mını timdiye kadar lngiltereden ha.- - Hiunetçiyi çağınyorum.. Sen kit çekmiştik .. 
Yan ederken meydana mqrutiyet çı • zaman moda old~ ~eçhile, bir. ~ç ka kimae tat.bit etmit w muvaffak ol- kallkma otur .. Jüli şu resim albümünü -Margo!. Allahını seversen şu albl• 
kınca hareket de belki on · 1. k t konferanı vererek fikır ve nazarıye • mu• dejı1dir. lnaikerenin misaline bana getirsene.. mü kapa .. Tahanmıülüm kalmadı ar "' 

, nua ı uvve . . izah . 
Ye keufet kazandı. lçerden de, dıtar• ıını. . ~tt~. . . .. rağmen, bugün, hatta, görüyoruz ki - Hangisini efendim. tık! .. 
dan da Osmanlı imparatorluğuna ve .. Fikirlermtn esaaı?' kendi11.~u- d~ğ~r memleketler ve bütün milletler - Birinci albümü .. Mösyö çocukluk - Niçin? İnsanın, kendini görüp M 
onu canlandırmak isteyen ittihat ve ıu ph.t ve ademi merkeziyet dü• gıttikçe daha kuvvetli merkeziyetçi o- a r k a d a ş l a - maziyi hatırla • 
Terakkiye kartı hücum tiddet kazan- turile ifade ederdi. Bu fikirler, on do- luyorJar. o zamanki Osmanh impara- nmdandır da.. Yarmki nushaımzda : ması güzel bll 

cL kuzuncu aırın ilk e11i eeoe.i zarfında torlugw unu böyle L::_ n' . 'nd - Başüstüne e- pıy değil mi? 
• • • • _..__ L d b' __ ,_ DiT ıza.m ıçı e tap-
ı.. ltti'hat ..,. -'-'-' • b"'t" - ıntı,ar etm~ ve CQ1UID a ır mc&tep lamıya imkan Lb'I' . d' "' fendim. ç•ftJik da - Hayır .. Ba-y•e, Ve ı era&AmlD U Un a .. da , , la f.d Ora J lıl' mıy 1 r Şa 1 kl ) vası yatımın böv)9 

lilli ve harici ıiyaeeti bu tarihi hare • vucu getırmıt 0 n omond • Le- itte- bu mülihazal d d 1 d - r ya aş- ••• J· 

ketin devir uhaıı aç' inde cereyan et • Play Demoulin nazariyesinden alıyor- ki ittihat ve Terakk'a~-~~ .. o a~._.ır ~· başını yas. pal'Ç3 parça ve a• 
. .. .. du w • ı ıu:ınuıaıne TIUltp tıga daya .. Sıkıl - y /(ı d" /(ı ·~l adı geçmiş bu • 

Dılf· butun yapılan teYler, fU yukarda . . . A • • • olarak doğan bu fikırde Türlriyeyi par- ma, bizi kimse ra- azan: a ırcan ap ı lunduğunu tek .. 
tasvirine çalışbğım kuvvetlerin tesir Bu ıçtımaı nazanye mek.tebı, msan- çalamalr. iltiyenler\n parmaklarını aö- hatsız etmez. .. Bu rar görmek iste • 

Ye tazyiklan altında yapılm .. tır.. Ken- l~rın arz Ü.zerindeki harekederini daha rüyor ve Sabahaddine de bir ecnem .. 
..1 z yade t biab _ _..1_ L-z.1- • sabah serbestim.. 1-mem .. 
uieine kartı ilk hücum Bosna-Hersek ı . a. n .,....~ ... ~~.ve ın- Yuet ticarethaneainin laniayonC1UU - Buyurunuz efendim albümü.. _Fakat bak! Bu, mes'ut bulunda• 
Ye farki Rumeli meeelelerile Avuıtur- ı~nın ıçt~mai •aı:lar elıııde ~I alan. ıözile bakıyordu. Merkezde hiç lııiT - Teşekkür eder.im Jüli.. Telefona ğun bir zamana ait. O vakit senin -. 
Ya-Macariıtandan ve Balkanlardan ael- bır mahluk oldugunu Adeta inkAı e • cazibe kuvve.ti yokken, buna muka • bak; akşamdan evvel Parise döneceği- gilindim. Hiç te üzüntülü ve muztarlg 
di. d~rek o~a taıbi~ın tarda~ içinde ken- bil hariçte her nevi cazı"be kuvvetleri mi söyle .. Yani öğle yemeğinden ev- durmuyorsun burada .. Birleşmek v9 

O, buna aeçmi' heaabların taıfiyeıi ~ ken~ ... ~.ne _tekil alan bir dert» ha- mevcutken Onnanlı İmparatorluğu • veL_:. Şarl, benimle be~r öğle ye - sevişmek için fırsat bulmak ve ran • 
adını takarak aldırmadı. ikinci hücu • lınde gorurdu .. Bu autan hareket e • nun, muhtelif uneurlara muhtariyet megmde bulunursun degıl mi? devu almak için ne bahaneler yaratll'I 
lhu bizzat saray yaptı; o da Rumeli • den. ~haddin, A~~'°n. me • vermesi~ imUn yoktu. Hatıra sele - - Hayır .. Belki yolculuğun uzar.. dık değil mi? 
den hareket ordusunu aetirerek bunu denıyetıne de ve lngılız cemıyetıne, o- bilir ki, tutu1:muı imkanı olmıyan im- - Başlıyalım.. Dereden başlıyalım - Margo şu albümü kapa, diyoruml 
ezdi. Ondan aonra da meşrutiyet ve it- n~ hayat prensiplerine kartı ~eftu· paratorlulr. hududundan vaz seçerek, olmaz mı? Fotoğraf o kadal' net değil Dayanamıy~cağun. 
tihatı ani.sır diye tutturduğu ıiyasette nıyet dwuy~r·. nihay~ ~an1ı ımpa- birer birer kopacaiı görü1en parçala • •mına.. Fakat bizim derenin resmi ol- - Cesur ol canı.ın .. Sende hiç te ce-
devam ve sebata çalıftı ve bununla ratorl .. uıu ıçın. ele bôyle ··bi·r· hayat ta- rın bir an evvel kopup Tüılün kan duju besbelli.. saret görmedim şimdiye :kadar. İşte 

h yyül ed . ..J T -'-b --1.-i - Bu dere babanın çiftliğini ayıran sahifeyi """Viriyorum. Bak bu oteldeW 
lhÜfkülatı bertaraf edebilmeği ümid et- 8 • eroı =. « efex> ~ıu t-a: ve dökmek.sizin bu yükten kurtulman da buduttu.. • oda.. ~balarımın }inetine ve gazae 
ti. Fakat, sonraları onun yapmak iste- ad~ıı_ı:ı merkezıye~> der~ Şahsı ~. • bir ıiyaaet olabilir) (Arbaı nr) - Evet .. Babanla babam arasında, hına rağmen mes'ut oımak için arac:hıe 
diği teyleri ııkı tutmıya ve yapmıya fC us, 0 zaman cemıyette fert ıçın düşmanlık vardı. Her biri ayn ayrı ğırnız oda. Bilhassa senin kar~!'1ın .. 
batJadığı görülünce de isyanların ve hak~~ten lanmdı. Fakat, hanai fart- hak iddia ederdi.. lamalarına ve benim kocamın ofkesfal 
muharebelerin tevali ettiği görüldü. lar ıçtnde bulunan fert ve .hangi hu • - Bütün bunlar iddia yüzünden .. rağmen buluştuğumuz oda .. Venedlll 
Bir kaç tane küçük dahili harb, iki ta- duda k~ t~üe hürrıyeti) Bu Amma babam haklıydı .. Buna delil ve döndüğümüz zaman a]dattıklarımızı ae 
ne de harici harp yaptı. Bütün bunlar nokta uzerın~e kencf•i ~e. dunnamıf bürhan da.. rada bulmamıftık; gitmişlerdi. 
hariçten gelen şeylerdi ve İttihat ve ve b~. ukdeyı halletmemıftı. Ancak, - Sus.. Bak dere kenarında çekti • - Sahifeyi çevir }brgo! .. 
Terakki de bunlara karşı memleket j. fert ıçm bu. har.eket noktasından yola ğin resmim .. Bu da benim çektiğim se- _ Çevirmiyeceğim .. Bu sahifede deıt 
çinde mümkün olan bütün kuvvetleri çıkınca ~abıatı il~ Afertle~n mürek - nin reemin.. rin yaralar açan resimler var .. Vene • 
toplıyarak mukavemet etti. kep mnlı ~eya. dını camıalar hakkın • - Sana ne sürprizler hazırlamak is· diğe ikinci gidişimiz aşkımızın &1>IMI 

Bu ahvale karşı takib edilecek ha-. d~ da aynı. netı~ye .. v•ı.yor ve «ade • terdim o vakit. ermesile neticelenmişti.. İşte o zamall 
ka bir dahı'lAı . t 

1
.. d "'"\ mı merkezıyet» ı aöeterıyordu. - Akrabalarımız aramızdaki dost - sen bana çirkin göründün; ve ben bti • 

sıyaae usu u var mıy lr O . . . H A s A N } gu,w · h ·· ka k lbolm I · · yırtmıat.- -Yarım kanlı bir Prenı, Sabahaddin, de - .. zaman bız ıttiba!~ılar, bu te,eb- u yanı enuz aş a ıyan ra- tün bu çirkin resim erım . ~-
T 

büeu --Lıiye _L_I -di ıy faL-t bıtayı anladıkları z.aman sen henüz on Sen benden intikam almak ıçın güzel. 
ürkiyede ilk ve son d f l '- b" ,_. ~ .... r or 1U1 • a- d kısk , __ e a o ara& oy- d . k . . bi .. ı- t._L_....1 _..J_ I ört, ben on iki yaşındaydık.. lı·g·ı·mden :.....tifade edi)"Or ve ançu-

le bir usulden hah tmi.+' emı mer ezıyetı r turu IUIOUI eue- 6 uıı~ d ee .,..ır. · duk B k b ı 1 y U LA p z O - Fakat o zaman rabıtamız aşka is- gı· ncfan yanarken beni aldatıyor un .. 
O zamanki insanla b'zd k' h mıyor . ir ısuumız u fikrin na- tih-' tın . "yd'' 1 b~v rın ı e ı a • . "mle I 'it T ki , aıe e eınış mı ı. _ Bana sitem etme .. Bun arı JA •• 

kikatleri bırakıp gözlerini, nasıl gök • rıçt~~· le~ ek .naı ~rede~ ü~ ·y~-ı Çocuklara bayat ve sıhhat ve - - Pekili.. Ebeveyn.imiz, Jüliyet ve yorum. Şimdi, beni bll'&ktığın iç~ sal 
lere çevirdiklerini ve hakikatleri orada ye 1 a m ııtenı ~. ııyaet . r tı- ren yegine nefVÜ nümalarmı te - Romoofun aşkını öğrendikleri vakit te-. azarlamağa geJınediJD..· Rica ederım •, 
aradıklarını anlamak . . '·tih t T caret malı ve Sabahaddınm de b• ko- min eden yeilne gıdadır. Bilhas- essüre düşmekten kendilerini alama - hifeyı' ,.,...... .............. ' 

ıçın u ı a ve e- . ld w ideli' _ _ı_ di Be JJ-".u ~6-
ıakki metrutiyetçüiwi 1 b' . 1 mısyoncu o ugunu a CU1:Z: • n sa pirinç, mısır, patatem. arpa. mer- mışlardı .. İşte bu resim annemin o - - Benı' • ...-in ve mes'ut zamanla • 

g naıı ır mııa b fik. rd d w !l!_ B h. b' . ik, bad "zl ~-İle Türkiyede onu k · _.ıaı·f 
1 

u ı e egumı. unun ıç ır cıd- cimek, irm · mı o erinin ka- dasındayken ansızın onun çektiği fo - rımda go"--~ istiyor musun? Geri ka• 
ı n ıne mun ı o an d'" d l'l' d"f d' Be lo "taminleri k ıu-diier bir siyaset fikTi de gökteki haki- hı h e ı ~n~ tebaa u et~e ~· n Sa • ri ve vı ÇO ve yüksek toğrafur. Zavallı annmı bizim halle- lan diğer resiJD}er, hep güzel geçirdi • 

kaderi ararken ayaklarının altındaki u- a addmın u ~azarıyesın~e samimi• olduğundan dünyada mevcud bü- rimize tahammül edemezdi.. Bu, or - ğ' ve muvaffak oJıduğum günle .. 
•urumu ao"'rm' J!!.t' !L! Sabah d fakat o zamanlu Ounanlı ımparator _ tün gıdalar arasında diplomalar man yolunda; sen küçük tek araba - a:r • 
1' • ıyen aum aıuı, a • l w ı· 'mi L.:.L-L- • ·ıe m .. .., .... ddak birinciligı·· ka - ,__ be d · _._ to 1 k ı " din de (fademi me k . t . ugu rea ıtesı en PR11KJCr olduguna ı - zanmış- mızı surer~~n. n e çıça1. p ar en.. Onlaıda senden hiç bir eser yok.. '-1 
tile bue" "-üt" u··n L-L~ ebzıı'ry::ı..J~~z:'idiı~e-- kaniim. lar'dır. Allahınbainsanlara bahşetti- Fotoğrafı baban ÇEkmişti hatırlıyor karına tekrar dönmek iStedin; fakat-.1 

10 ._.,.&a ., -llHID • ği en saf hu bu ttan çıkanlan bu musun' ._,, ~ordu. Her ne olursa olsun, önce ccAfırar» · n'ı reddeUi. Ve sen karından boşadı• 
"' özlü unlara ÇOCU"klar bayıiı-.rıar. Za 11 baba O da t kl 

O zamanlar, Sabahaddinin de ha • ve eohnra fl<H~ı:'iyeti f~ilif,~ ve n~yet 1 Seve seve yiyorlar. ~Uueri - ta;a ı ··1 edm.. zdi yapı an- ğın gün ben de kocamdan aynlalll ' 
?1-en alınmıt dan .

1 
. meş ur << ngılız Muluplerı cermyetİ)), k 6.l • Çabuk mıza ammu eme .. tım .. Hatırlıyorsun değil mi? 

..... veya earay verı mı' . 'b ·ı h 1 ih ' uvvewenıyor. yürüyor - Sus ta bak. Burada ne kadar gu" t ben. 
bir ilham ile hareket ettiği hakkında esas ıt~ arı e, . ep, . tt ~ ve Terakki lar. Çabuk neşvünüma buluyor- - . - - Faka . 
tevatür Ter vardı. Fakat be _ tarafından temsıl edilen fıkre muhalif lar. Tombul tombul ol1Jy0rlar. Ha- z~lim ~il mi? Bu, D;'ühe~ mette - _Fakat sen.. Nıe oldun? 

, n onun za A f'k' 
1 

ak .... 
1 

b f'k' 1.. unl bıne gıtıneden evveldi; hanı bana, sen- Bedbaht ll b" . _.. 
ten çok hararetli ve devamlı olmıyan ye~ane ı ır o ar goru.en u ı ır ü- san öz u annı mutlak surette den başka kimseyi sevemiyeceğim de- - ve zava ı ır ınsan ~; 
faaliyetinde bu fikri teyit edecek hiç zerıne. kuru!muş ve netıc~e ~radan çocuklıannıza yediriniz ve Avru - diğin zaman alınan resim.. Ben de 0 dum .. 
bir fCYe raştgelmedim. tereddıye ugramıf teYlerdı. «İttihat» a panın terkibi meçhul gıdalarını vakit sana inanmış ve mes'ut olmuş • - Bır y~rdım yapmadan buradall 

Me•rutı"yet' .
1

.... d b' "d karşı «Hürriyeti) ve «hilif» fikirleri· doktorunuza sormadan yedirme - twn.. gitmene musaade eotmem. Borç m-. 
Y ın ı anın an ır mu • . . • . . .. yin · 

det eonra S hah dd" 1 t b l l nm getırılışı «şahsrn ve «ademi mer • ız. •--- - Fakat sözünde duran ben deg·i • yardım mı ne istiyorsan söyle vere • 
• a a ın san u a ae • k . . . . Hasan deposu: Ulan•.ı, Anluı- . h k' ' Dol b d bbl diği zaman lttih t T kk" ezıy~» ın başka bırer tarzda ıfadele- • .., tim Margo!. Tatil gelince günlerimi se- yim; ıç çe ınme.. a ım a on t 

a ve era ıye mu - . d" Beyoğlu. · d · ek .. frangım var. İster misin? haiefete _ · • . J rıy ı. nın yanın a geçırm uzere gelmiş -
·-~mıf veya geçmegı tasar a- Sabahaddin bizzat Hürriyet ve iti- tim .. Fakat bak .. Llcarın oğluyla bır - - Hepsini istemem.. Bq b n kafi.. 



10 Sayfa, SON POSTA lkinciteşrin 10 

"Son Posta ,, nın tefriKası: 26 
• 

(AfıL/K ÜLKffİNDE 
IJitı TOUK ZARiTi 

MOlbm C.mll'in llobetJ 

YEDi~ 
ARA.ftNDA 

A. R. Yazan : Hugh Austin lngilizceden çeviren : Hasnun UıaklıgiJ. 

Merdivende ayak sesleri 
Cemil Nerimanof şatosuna naklediliyordu güzel Anna 
ağla mağa başladı: " Ben sizin hi~metçiniz idim, amm~ 
sizi de tarassut ediyordum dedı, hakkınızda vallahı 

~~~~~~~~~ 

hiç fena rapor vermedim ,, 

Marki Gorçakof· Cemili görür gör - - Maamafih, o kadar uzak değil... 
rnez, şakrak bir tavırla ellerini ona u· Nerimanof şatosuna) .. 

Genç kız yorgunluktan bitmiş görünüyordu. Fakat 
gene kuvvetini topladı ve alçak bir sesle mırıldandı 

zattı: - Nerimanof şatosuna mı?.. E; _ Hayır. Söyleseydim anlamıya ~ - Pekala Matmazel Pat.ton, bütün 
_ Dostum!.. Bu ne şans.. bu, ne vallahi, hiç bir şey anlamıyorum ku • caklardı ki.. bildikleriniz bundan mı ibareO Başka 

ikbal?.. Eğer yakında, Çar hazretleri- mandan. Şunu açıkça söyleseniz, da- _ Sizden yanlarında kalmanızı is- bir şey duymadınız mı) İnsan sesi? 

nin yaverliğine tayin edildiğinizi de ha iyi edersiniz. temediler mi) Size nereye gittiğiniz Polis şefinin sert sesi genç kıza tek-
haber verirlerse, asla hayrette kalma- - Hadi, sızı üzmiyeyim. A:ldığım sorulmadı mı? rar içine düş.ı:ne'k üzere olduğu müthiş 
ym. emri aynen tebliğ edeyim... Efen " _ Hayır. Yalnız Norman merdive- rüyadan çekip çıkarmış gibi idi. Sıçrar 

Diye bağırdı. dim !.. ne kadar arkamdan geldi. Kendisine o- gibi bir hareket yaptı. Sonra: 
Cemil. bu sözlerden hiç bir şey an- Sarayi imparator! müşürlüğünden, dama çıkacağımı söyledim. - Hayır, başka bir şey işitmedim, 

lamadı. Elleri, Marki Gorçakofun elle- Harbiye n~aretine .. oradan da telgraf- Teğmen: dedi. 

rinde olduğu halde, bir kaç saniye, öy- la bize verilen emre nazaran; derhal _O halde, dedi. Erkekler, sizin oda- İlk defa olarak polis memurunun 
lece dona kaldı ... Ve sonra, sormıya Nerimanof şatosuna nakledeceksiniz; nıza çekildiğinizi, Madam Arnold'un ikinci bir sual sorması için aradan bir 
basladı: ve bundan sonra, orada ikamet ede • da yalnız kaldığını sanıyorlardı. kaç saniye geçti. Merdivenden ağır a-

_· _ Affedersiniz, kumandan .. sözle- ceksiniz. _ Evet. yak sesleri, holden de bir mırıltı geli -
rinizden hiç bir mana çıkaramadım. Cemil, bu sözlerden büsbütün şaşır- _ Pekala, doğruca Madam Arnold- yordu. Pencereden ise motörün töf· 

- Çıkaramazsınız, ya .. elbet çıka • mıştı. Kumandan, Margi Gorçakofun un odasına mı çıktınız ) töfü işitiliyordu. 
ramazsınız ... Öyle bir şey ki, akıldan yüzüne bakakalmıştı. _ Evet . Polis şefi en nihayet: 

ve hayalden geçmez. Kumandan• omuzlarını sarsa sarsa _ Erkeklerin holden ayrılmaların- - Banyo salonunun kapısı altın • 
Cemil, birdenbire sevindi: gülmiye başlamıştı: dan evvel mi) dan kanlı su akmakta olduğunu gö • 
- Hah .. simdi anladım, kuman • - Azizim!.. Niçin bu kadar hay - _ Evet. rünce ne yaptınız? diye sordu. 

dan .. mutlak~ mütareke oldu. Harb rette kaldınız? .. Eğer bu vaziyet ho- _Odaya girdiğiniz dakikadan iti - - Madam Arnoldun da ayni şeyi 
durdu. şunuza gitmedi ise, mevkiimi maal • baren ne yaptınız ve ne konuştunuz? görmesini istemiyordum. Öbürlerine 

Dedi. memnun iye sizinle tebdile hazırım. - Yatağın kenarına oturdum, yü- haber verecektim. Fakat bir defa sa • 

casının odasının kapısını gösterdim 
Onu zor zaptettim. 

- Pek iyi. Odadan çıktığınız za -
man merdivenin sahanlığında kimse 
var mı idi> 

- Hayır. 

- Erkekler nereden geldiler? 
- Odalarından sanırım.. Amma 

ben Madam Arnoldu zapt .için çok uğ· 
raşıyordum. 

- Anlıyorum. Mösyö Arnofdon o
dasından kimsenin çıkmadığından e • 
min misiniz) 

- Eminim. Kapının önündeydim. 
Kimse çıkmad1. 

- Sonuncu bir sual daha. Madam 
Arnoldun odasına girdiğiniz zamanla, 
dışarıya fırlad~jınız zamana kadar iki· 
nizden biri odadan ayrılmadı md 

- Hayır. Bir saniye bile aynhna 
dık. 

(Arkası ftl') 
Gorçakof, bir elini havada sallıya - Diye bağırdı. züm pencereye müteveccihti. Madam hanlığa çıkınca kendimi zaptedeme-

rak cevab verdi: * Arnold'un etlerini ellerimin içine al • dim, bağırdım. tF' 
M k Y k Cemil, küçük bir bavuldan ibaret _ Sonra' - ütare e mi?.. o , canım... dım.. -r 

.... _ ..... •ı ... ... 
....... 1 •• ' 1 lıwıaAl".t. ··----

• Boa 
Harb, alabildiğine devam ediyor. Garb olan eşyasını toplarken, hıçkıra hıç • - Yüksek sesle mi konuştunuz? - Sonra Madam Arnold koşarak 
cephesinde, iki taraf arasında :~O bin kıra ağlıyan Anna, yavaş yavaş yanı- Genç kız başını salladı: arkamdan geldi. Bilmiyordu. Ona ko-

.... u ...... 
maktul olduğu söyleniyor.. . Bırakın, na sokuldu. Hem, gözlerini beyaz ön- _ Hiç konuşmadık. Yalnız odaya -· • · · .... · · · · ·~ • · · · 
varsın olsun. Artık dünya o kadar dar- lüğüne siliyor; hem de söylüyordu. girdiğim zaman yatağa uzanmasını ı ı 
laştı; ve insanlar da o kadar çoğaldı - Her kumandan!.. söyledim. ______ B __ A_D_Y __ O ____ _ 
ki ... Her halde bir tasfiye yapmak, bu - Söyle, Anna. - O halde bitişik odada bulunan 
lüzumsuz kalabalığı biraz azaltmak la- - Benden .. cidden, memnun mu bir kimse sizin Madam Arnold ile bir-
"Zım ... Maamafih; bu, bizi alakadar et- idiniz?.. likte bulunduğunuzu bilemezdi~ 

Bugünkü Program 

mez ... Ben size, büsbütün başka bir - Ooooo!.. Sormıya hacet var mı, Madmazel Patton poiis ~efinin ta • 
şey tebşir etmiye geldim. Anna ~ .. Bunu, kaç kere ben sana tek· kib ettiği hedefi anlamaya başlamıştı: Öğle neşriyatı : 
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_Hayrola, kumandan. rar ettim. _Hayır, dedi. Fakat bu, benim hi 12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava-
H k andan ı Kım' seye so"y ç dis. 13.05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muhte-- Şı'mdi.. size teblig~ edilmek ıçın - er um · ·· • b' h t 1 d' 

- .. h. ır zaman a ırıma ge mez ı. bl·r emı'r aldım. lemiyeceğinize söz verin; size mu lllJ' k d . A lif plak neşriyatı. 
Kent sı ı sorgusuna evam ettı. • 

- Sarayi 
den. 

imparatori müşürlüğün-
- Nereden?.. bir sır tevdi edeceğim. sıl maksadı genç kızın tekrar dalgınh- Akşam neşriyatı : 

- Söz veriyorum, An na. Bana k 30 ı· kl d ikis' • 19.30 K f 

- Tuhaf şey.. ne münasebctL 
Ben, esir bir zabitim. Bu makamın, 
benimle ne münasebeti var?. 

- Canım 1 Şimdi· münasebeti bıra
kın. Dünyada, her şeyde münasebet 
anyacak olursak. bunlan ogrenmiye 
ömrümüz bile vefa etmez ... Siz, asıl o 
emrin ne olduğunu sorsanıza? .. 

ğa düşmesinin önüne geçme ti: 18. : P a a ans mus L : on e-
söy.liyeceğin sözler, benimle beraber _ Demek ki, dedi, pencereye dön· rans: Dr. Salim Ahmet tarafından. 20: Ve-
mezara gömülecektir. k dia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk mu-müş olarak yatağın enarına oturmuş-Amma So .. ylersem benden artık sı·klsl ve halk şarlaları. 20.30: Türk musiki - ' tunuz. Banyo odasının kapısı solu -
nefret edeceksin. heyeti. 21: Orkestra. 22: Operet temsili. 22. 

Be h nuzdaydı. Madam Arnoldun elini tu- 30: Ajans ve borsa haberleri. - Hayır, yavrum... n ayatta d .. l ., 
. . . d tuyor unuz, oy e mıı- BU.KREŞ çok şeyler görmüş geçırmış bır a a - _ E et. 

mım. Her şeyi hoş görmek, adetim • K vb. d .1 led' 
· ent, ır a ım ı er ı: 

dir. istersen· bunun için de sana ay • _ Mis Patton şimdi bana (işittiğı· 
nca teminat vereyim. nizi) söyleyiniz, dedi. 

- Hacet yok. Bu sözlerin, kafi. 

16.15: Plak neşriyatı. 17.55: .Musahabe. 18. 

15: Brahms'ın sonatı. 18.45: Mandolin ha
vaları. 19.30: Senfoni konser. 21.20: Orkes-
tra. 21.45: Haberler. 

BUDAPEŞTE 

Posta 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
9-11 • 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Lira. Lira 

% 7,5T.B. I00,00 % 5 HazlneB. 67,75 

% 7,5 T. B. n 21,925 Dahlll istıkru 99,00 

~ % 7,5 T. B. IlI 00,00 

Devlet Demiryollan Borçlan 
Lira Lira 

Ergani 96, 75 il Anadolu Ivell42, 25 
Sivas Erzw·um 96,75 Anadolu M 45,25 

Sosyeteler Eshamı 
Lira Lira 

İs. B. Mü. 81.00 İst. Tramvay 22,50 
)) )) Ha. 10,00 Bomonti 9,20 

» )) Name 10,00 Terkos 14,75 

-

Merkez B. D. 90,00 A. Çimento 13,90 

İsterlin 

F. Frangı 

ÇEKLER 
Krş. 

614,00 il Dolar 
17, 1275 Liret 

L. T. L. için 

0,7936 

19,0950 
- Lfitfen, söyler misiniz; kuman

dan? .. 
- Sizi, komşuluğumuzdan kaybe :: 

diyoruz. 

k lı B - Mesela .. - E .. şimdi, sen söyle ba a m. a-
- Ne işittiyseniz onu 

na tevdi edeceğin sır, nedir i ·· Erkeklerin merdivenden 
söyleyiniz.. 17: Rahmaninof'un sonattan. 18.10: Or - Krş. 
çıktıklarını kestra. 19: Macar musikisi, çigan orkestrası. 20 F. Frangı 117,00 

NAKİT 

Kış. 

Cemilin vücudu. hafifçe ürperdi. 
- Yaaa .. demek ki, epeyce uzak -

fara gidiyorum. 

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Saç 
Dökülmesi 

Salı 

(*) 

Saçı çok dokulenlerin ekserisinde kepek 
vardır. Kepek cıldın ifraz ettiği fazla 
yağların kurumasından başka bir şey de
ğildir. Bu kepekler saçların diplerinde bi
rikir ve saç kokunun teneffüsune mani 
olur. Bu suretle s:ı.çlann kuvveti azalır 

ve dökulıneğe b.1şla1·. Bir defa bu vazı -
yet hasıl oldu mu öntine geçmek güç -

tür. Saçlan çok kepek yapanların haf -
tada bir defa başlarını yıkamaları az sa
yılır. Haftada iki defa, bazan üç defa yı
kamaları lazımdır. Ayrıca saçları daima 
serbest bırakmalıdll'. Kepekleri gider -
mek için kiıkiırtlu ve yahut süblimeli sa
bun kullanmak ta iyidil'. Başı kepeklJ 
olanlara, bilhassa bol meyva yemeleri de 

1 

tıp ilminin son zamanda tavsiye ettiği 

ç:ırelerin başında gelmektedir. 

( * ) Bu notlan kesip uıklayım:z, ya • 
but bir albiime yap•,hrıp kolleksiyon 

1 yapınız. Sıkıntı zamanınızda hu notlar 
bir doktor gibi imdadmı:ıa yetitebilir. 

- Her kumandan? .. 
- Annal... 
- Benim burada, aynca bir vazi • 

fem vardı. Sizi, tarassut ediyordum. 
Cemil, hafifçe tebessüm etti. Büyük 

bir süıkunetle cevap verdi: 
- Biliyordum, Anna. 
- Biliyordunuz, ha ... E, şu halde 

niçin beni yanınızdan kovmadınızL 
Niçin bana o kadar candan davrandı -
nız? .. 

1 - Yavrum!.. Ben, askerim. Vazi • 
I fenin, ne olduğunu çok iyi bilirim. 
ı - Amma.. bak, Her kumandan ... 
İş~e. d'z çöküyorum .. ve haç çıkararak 
yemin ediyorum ki, sizin hakkınızda 
fena bir rapor vermedim. Sizi, hiç bir 
zaman düşman gibi görmedim. Bila -
kis ... 

- Biliyorum, Anna .. her şeyi bili-
yorum. 

- Şimdi size• bunlardan niçin bah· 
::::ediyorum, biliyor musunuz; Her ku
mandan~ .. 

- Hayır .. onu bilmiyorum, Anna. 
- Şimdi şatoya gidiyorsunuz. 
- Evet. 
- Orada da size; ayrı bir daire, ayrı 

bir hizmetçi verilecek. 
- Belki. 
- Belki değil.. öyle... Hatta, bu 

h:zmetçi kızın _,adını da size söyliyebi
lirim. 

(Arkası var) 

duymadınız mı? 20.55: Konser. 22.35: Plak neşriyatı. 23.10: 1 
1 

Dolar 
1 Mark 

124, 75 20 Drahml 
618,00 20 Leva 
130,00 20 Ley 

26,'J.) 
23,0.1 

23.9) 

14,00 

- Hayır. Belki sahanlıkta bir ka " Dans havaları. PRAG 

pının kapanma sesi kulağıma gelmiş- 17.10: Brno'dan nakil. 18.10: Muhtelif ha-
ti amma emin değilim. valar. 19.10: Akorctiyon havaları. 19.45: Hafif 

Genç kızın gözlerine baktı: orkeslra. 20.25: Tiyatro. 21.30: Orkestra. 22. 

- O halde bana banyo salonundan 15: Kuartet. 22.45: Haberler. 
ne gi.bi sesler geldiğini söyleyiniz. VİYANA 

Genç kız yorgunluktan bitmiş go - 17.25: Litvanya veda şarkıla.n 19: Haber. 
rünüyordu. Maamafih gene kuvvetim ler. 20: Plak neşriyatı. 21: Rus halk musiki
toplanmıya çalıştı. Alçak, fakat püriız- si. 22.20: Viyolon havaları. 23.20: Halk orkes-
süz bir sesle cevap verdi. t.rası. 

\'ARŞOVA 
- John'un muslukları açarak ban- 17.15: Konser. 17.50: Monoloğ. 19.20: Muh-

yoya su doldurduğunu işittim. Daha telif havalar. 20.15: Konser. 21: Balet musi
evvel baska sesler de işitmiş olmalı • kisi. 22.45: Dans havalarL 
yım. San.ıyorum ki John Arnoldun o· y a r 1 n k i p r o ır; r a m 

daya girmiş olduğunu hissetmiştim. ıı İkinciteşrin 936 

Binaenaleyh muslukların açılması be- İSTANBUL 
ni hayrete düşürmedi. Sonra John Ar- Öğle neı,riyatı : 
nold muslukları kapattı. Banyoya gır- 12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava
miş olmalı idi, zira suyun şıkırtılarını dis. 13.05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muhte-
isittim. lif plak neşriyatı. 
. - Bu şıkırtılar ne kadar sürdü? Akşam neşriyatı : 

Genç kız başını salladı. 18.30: Plakla dans musikisi. 19.30: Diyaloğ: 

Bedia, Vasfi Rıza tarafından. 20: Sine Kc-
- Bilmiyorum: Bir dakika; belki manı: Nuri ve arkadaşları tarafından. 20.30: 

de iki. Sonra bir kaç saniye kesildi. Cemal Kamil ve arkadaşları tarafından Türk 
Daha sonra John'un muslukları tekrar musikisi ve halk şarkıları. 21: Orkestra. 22: 

açtığını duydum. Kısa bir zaman wn- Plakla sololar. 22.30: Ajans ve borsa haber -
ra da su muslukların hizasına çıkınca leri. 
sesin değiştiğini farkettim .. Ha tam o . ..... . · ···· · ... · · ~ ...... ~. · '" '" ... · · · · ·· · ' · 
esnadadır ki bahçıvan Huskins biçki Yurddaş: 

Yabancı paraların düşmesi hadisesi motörünü tekrar harekete getirmişti. U 
karşısında Türk parası birik.tiren, akı ı Gördüm ki .. 

Polis şefi sert bir sesle: olduğunu ispat etti. 

1 İsterlin 
20 Liret 

Borsa Dışında 
L. K. L. K. 

Kredi Fonsiye 
1880 senesi 

Mübadil Bon. 00,00 

1903 • 

1911 • 

00,00 Gayri • 
103,00 Altın 

97,00 ıvrecldiye 

• 0,000 

987 
00 

~·-------------------=-==-------,~ r-
N ö bet c i 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetci eczaneler şunlardır: 
İstanbul cihetindekilcr: 
Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: (E -

sat). Bakırköyünde: (İstepan). Beyazıt

ta: (Cemill. Eminönünde: (A. Mlnas -

yan). Fenerde: CVitalll. Karagüm.rüb.-te: 
CM. Fuat). Küçülcpazrırda: CYorgi). Sa
matyada: (Erofilosı. Şehremininde: (Na

zını) . Şehzadebaşında: (Üniversite). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Hüseyin Hüsnü). Ha.sköy

de: (Barbutı. Kasımpaşada: (Vasıf). Şlş

llde: CNargileciyan>. Taksimde: (Limon
ciyan). 
Usküdar, Kadıköy ve Adalardakller: 

Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: (Ta
naş) . Kadıköy eski İskele caddesinde 
csotrakil. Kadıköy Yeldeğirmenlnde: 

(Üçler). Usküdar Çarşıboyunda: (Ömer 

Kenan). 
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KADINLAR iÇiN 
Şayanı hayret bir müjde! 

keşfi Bir Doktorun 
. 

cazıp 

SOLMUŞ ve BURUŞMUŞ BiR 

CiLD:C GENÇLiÖi iADE EDiYOR ! 

Viyanada bir tıb mecmuası, dunyayı 

hay.rette bırakacak fennin son zaferini ilan 

tdiyor. Buruşuklukların yalnız ctebl 
,llıhuru değil, izale çaresini de bulmu tar
dır. Anneler, hatta buyük anneler, artık 

lençUt zamanlarındaki taze ve açık ten
lerine tavuşabllirler. 50 ve 60 yaşlarında 
01an kadınlar, gençliklerindeki yumuşak 

le buruşuksuz bir cilt teminine muv ffak 
Olabilirler. Buruşukluklar, ihtiyarladı"ınuz 
latıt zuhura gelir, cilt.; bazı canlı ve bes
~Yicl unsurları kaybeder. Bu unsurlar, 

rün keşfinin miınhasıron isumal ha ·kı 
Tokalon muessesesl tarafından büyük fe

dakarlıklarla temin edllmiştır. 

«Bloccl» tabir edilen canlı hüceyrelcr 
hulasası, yalnız penbe rengindeki Tokalrı 1 

kreminde bulunur. Hastanelerde 61) - 70 
yaşlarındaki kadınlar uzerinde yapılan 

SON POSTA 

Ünye icra Memurluğundan ilin 

Ünyede oturan Niksarlı Dervite 
olan borcundan dolayı Ünyenin Gö-
levi köyünde vaki tapunlln kanunuev-
vel 935 günlü ve 2 sayısında kayıtlı ta
mamına yeminli üç ehlivukuf marifeti-
le 216 lira kıymet takdir edilen Uzun 
.tazı adındaki tarlanın borçlu Ünye -
li Tatar Osman oğlu Refete ait yarı-
sının 19/11 /936 Persenbe günü saat 
14 den 16 ya kadar dairede açık art
tırma ile p rl\ya çevrilmeıine karar ve
rilmi~tir Şartnamenin 9/11 1936 gü
nünden itibaren 936 - 515 sayılı dos-· 
yada her· kesin görmesi için açık bu • 
lundurulacağı; artırmaya ittirak ede
ceklerin ta'cdir olunan kiymetin (lfo ye-
di buçuğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bank<mın te..,.,inat mektubunu 
tevdi etmeleri: ipotek sahibi. alacak
lılarla diğer si ~.kadarlann ve irtifak 
hakkı sahiolerini11 gayrimenkul üze • 
rindeki haklarının hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialamım işbu 
ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı mü .. .bitelerile birlikte memun
yetiınize bildirmeleri; aksi takdirde 
hakluı tapu &icillile sabit olmadıkca 
sat·, bedelinin pr.ylaşmasmdan hariç 
kalacakları; tayin edilen zamanda gay-

ri menkul üç defa ba :ırJdıktan sonra 
en çok arfürana ihale edileceği; ancak 
arttırma bedeli muhammen kiymetin 
o/o 75 ,ini doldurmaz veya sahs istiye-
nin alacağına rüchnnı olan diğer ala
caklılar bulunup ta bu gayri menkul 
ile temin 'e 'i is olan alacaklarının 
mecmuun:lan fa~laya çıkmana en çok 
arttıranın teahhüdü baki kalmak üz~-l 
re arttırma 15 gün müddetle temdıt I 

a~ızı J•hmak artık bir lıDHet de!jlldlr. 
zira gayri lıablll kıyas olan PERLO
OENT dlf macunu bu kOHetf ortadan 
kaldırmı,dır. 

PERLODENT çok ıevkn Dıduöu gibi, 
aoıuaunuıu da serinletir. 

-·-~~~~·~ci·.uf m~ ~ ~·. 
~ 41'4 VG ~(.ew (>{~ CA'/,,.,A~ ~"'-. _;~otc;,z 

fbndl kemali lUna lle lntllıap cdılmlş genç 
lıananlardan istihsal edilmektedir. Bun
larla cilt beslendiği takdirde tazeleşk ve 

~ençleş r. İşte; Viyana unlver it.esinde pro
ıesor Dr. Stejskal idare inde yapılan keş
.tın tayanı hayret semereleri bu profe ô-

tccrubelcrde altı hafta zarfında buruşuk

luklarınm tamamen zail olduğu gonilmiııı
tiir. Her akşam yatmazdan evvel yeg:\:1'' 

rlld unsuru olan penbe rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siz uyurken, o, cildi 
besler ve gençle tlrlr. Serian buruşukluk
lar izale olur ve bir kaç hafta zarfım.Ilı. 

daha genç gôrunmiış olursunuz. ounduı 

için (yağsızı beyaz rengindeki Tokaloıı 

.kı emlnl kullanınız. Siyah benleri eritir. ::ı

çık me ameleri kapatır ve en sert bir cildi 
yumuşatır. beyazlatır ve gençleştirir. 

- . . ,. . ! ~ • . : . 

ve 15 ci günü ayni saatte yap.lacak 1 
arttırmada yukardaki bed~l elde edile- """-' 
mezse 2280 sayılı k"nun hükümleri- fazla malumat almak i teyenlerin · racaat etmeleri 
ne göre muamele yap·lacağı ve daha 935/515 No. ile ıremuri e·in ize mü- nur. (2832) 

SATILIK BiNA 
Kızllay Cemiyetinden: 
Cağaloğlunda ~stanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Direktörlüğü 
~da Kızılay Mümessilliğinin bulunduğu bina sat1hktır. Müra -
caat mahalli Yeni postane civarında Kızılay hanında (eski Aksaray -
lılar hanı) depo direktörlüğüdür. 

lstanbul Vakıflır lla1ı1rı 

Senıtimeşhur ve 
mahallesi 

Cadde ve 
sokağı 

r .. fohammen 
Nr: sı Cinsi Kirası .___, ___ _ 

Şif]i , Meşru
tiyel 

llnkapanı, De
hıirhun. 
lavpntaıı. 
liacıkadıo. 

Ebekız. 26-28 

Tekke. 

Kalaycı. 8 
Ayazmalıbos- 25 

Valde aparbmanı-
nın 1 - ci dairesi. 
Tekke sama hane ve 
meşruta hanesi. 
dükkan 
Hanenin nısıf his-

tan. sesi. 

lira 

22 

10 

3 
ı 

Çakmakçılarda. V alde hanı- Oda başılığınıo diğer 20 
nın nısıf hissesi. 

P.fGddeti icar: Teslimi tarihinden 937 senesi Mayıs nihayetine kadar. 

K. 

Y enibahçe, Ar- T athkuyu. 480 - metre murabbaı 

Seneliği 

6 
P•emini. 
l opkapı han- Davutpaşa 
tında. caddesindt-. 

28 
arsa. 
Arsa. 12 

Müddeti icar: Teslim tarihinden 939 senesi Mayls nihayetine kadar. 
Bakırköy kazası dahilinde Bosnaviran köyünde maa müşte- 400 
hıilAt yeni Bosna çiftliği. 
Edirnekapı harıcmda Otlakçıbaşı Hüseyinağa vakfından 
4 • Nr : 1ı tarla. 

12 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 9.19-senesi Ağustos nihayetine kadar. 
Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarıl

lnıttır. istekliler senelik muhammen kiraaının yüzde yedi buçuğu nisbe -
tinde teminab muvakkate akçelerile birlikte ihale günü olan 16 - T.sani • 

936 Pazarteai günü sa.at 15 - e kadar Çenberlitat' ta 1stanbul Vakıflar Bat 
lllUdürlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. (2709) 

Cinsi Mikdarı * * tık 
teminat 

Lira 

Muhammen 
bedeli 

İhale Jl'ÜDÜo 

• 

Defatir ve ev- 54 kalem 90 25/11/936 Çarşamba 
rakı mcttbua. aaat 15 de 

Lira Kuruş 
1200 00 

Gureba hastahanesine lüzumu olan yukarda cinsi ve mikta.ri yazılı de- ı 
fatir ve evrakı matbua açık eksiltmeye konulmuştur. İhale:i yukarda ya -

adı gün ve saatte Vakıflar B-.müdüriyetinde toplanan komisyonda yapı
Lıca1ctır. Sartnamesi ve nümuneleri her &ün levazım kaleminde görülebi
U... «2820» 

Sayfa • ıı· 

lüzumu ilan ... 
ı 
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ince ve kibar kadınların meftun oldukları TUrkiye ve bütün Şarkta •ti olmıyan 

H ASAN ITRIYATI. 
Kremler Ruj ve Alhklar Pudralar 

Cildi temizliyen ve beyazlatan çirkin
leri güzelleştiren ihtiyarlan gençlefti
ren yağsız kar ve yağsız acıbadem, 

yağla acıbadem, yan yağlı gene gece 

yağlı ve yağsız rujlan kadınla
ra mukavemet edilmez bir gü

zellik verir. 60 kuruşa Blondi· 
net Mandarin, Brünet. Hasan 

Origan kokulu, günler• 
ce sabit beyaz, ork, Ork 
roze, pembe 1-2, Rqel 1-2, 
natürel, Kadınlann mabu· 
desi Hasan Pudralan kutu• 

' 

Hasan Kremleri Tüb 20, V aı:o 
50 kurup. 

Allıklan 35 k1111lfa. 
su ao, büyük 50 kurup. 

Dünyada lılmsenln yapamadığı bir Türklln icadı 
Afyonkarahooın saf kaymağından pkerleme 

ikinci lzmlr 829 ••rılelnd• tevkallde madaly• ve mUklfat alan 

Saf kaymak şeker mucidi 

SALiH ŞEKER 
tamflebkll, Hlndl•tancevlzll çlkolatall, portakah, llmonlu 

vanllplı, ••fi kaymak t•kerl mde111ll cevlzll 
Evlenmede DİpD meruimlerinde süvare, balolarda bayramlarda en kıymetli bir 
hediyedir. Biiyilk kaçtık her tilrltt ampallj Türkiyenin her tarafında mahalline 
ve adraine teslim kllo•u 120 kuruıtur. Mektupla talep vukuunda paruı 

takc6rde derhal g&ıderilir. Hiç bir rerde fUMllllZ JOktur. lmzara 
dikkat blklltlerl vardır. Takip edllmektedlr. 

Adres : AFYONKARAHiSAR : Salih Şelıer 

ıKUcPONLU · VADELi ·MEVDUAT 

BAN~AYA YATIRILAf\J\ PARA 
~.-l~CUlD'Yr .. T'f'\~'7' ·rr-t,, 1N r-or-n ı' .... LC~V~ A J t:: 't 1 .... f 1:: f • ~ t: t:: H 

~ 

~E~:-AYl_N·BIRiNDE·PA~ANIN • fAiZi ·VJ;J2jliD 

.ADAPAZAR._ 

lu"'RK TiCARE T BANKASI 

KAYIPLAR 1 Zonguldak Urbaylığından: 
KaraferJell Yega Abdurrahman otlu Ya· 

tanır adreain1 bilenlerin lnsanlyet namına 
atalıdald adrele bildirmeleri rica olunur. 

1 - itfaiye için bir Otot•nktm altllmuı açık e1ui1tmeJe lmnlllUflur. 
2 - Muhammen bedeli 4,600 liradır. 
3 - Muvakkat twni•b 345 liradır. 

İzmit: Karaferyell SülQllWl otlu Mehmet 
Çaqıb&fltlda 28 No. da Yeml§çl ('108) 

* istanbul lthallt gümrülünden alciJlımız 

4 - bv'Mi 20/11/936 Cumartesi Aat 15 ele Zoapldak Uray Daimi 
Eudimen tarafından yaplacektır. 

5 - lateldilerin ,.rt:name için 30 kurutluk Damga pulu ile bir zarf ıön
derma Urbaybktan ıalabiirler. ((2826» 

Briyantinler Lavantalar -
Saçlan parlatan, düzgiinleşti

ren, ince kokulu yağlı ve yağ
sız adragana ve likid nevile
rile gençlerin ve kadınlann 

hayat arkadqı. Hasan Briyan-
tinleri 30 • 40 - .SO kurup. 

Yasemin, Leylik, Menekıe, Şipr, ıc.r. 
yoka, Nergis, Fulyalar, Bahar çiçekleri. 
La Rumba, Pompadur, Dağ çiçekleri. 
Kukaraça, Nadya, Suar de Paria. Ule, 
Revdor, Kadıneli, Amber, Pupi, ş.aeL 
Zambak, Origan, Neroli kokulAn 25 • 
50 - 75 - 100 kuruşa. Hasan la•..uWI 

YEMEK 
DE61L 
• • 
iŞKENCE 

Dişlerini 

RADYOLIN 
ıle temizlememenin 

cezasını çekiyor 
Dişleri hiç temizlememek ne kadar 

muzırsa gelişigüzel bir macunla te -
mizlemek te o kadar muzırdır. Dişle • 
rinizin minasını bozacak macunlardan 
sakınınız. Minası bozulan dişler çürü -
meğe ınah'kfımduırlar. Yemek yedir -
me:aler, su içirmezler ve size hayatı ce
hennem ederler. Nihayet hepsini çek
tirerek genç yaşta dişsiz kalll'Sınız. 

RADYOLİN 
Dişleri, mina tabakasını çizmeden, 

hırpalamadan temimer ve parlatır, 

mikroplan öldürür, diş etlerini kuv • 
vetlendirir. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Tirlıi.yedelri ,.beleri: 

Galata - İstanbul - İmılr 
Deposu: ist. Tütün Gümrüğü 

* Ha tiirli 6crnlıır İfİ * 

SIHHATINIZI 
KORUYUNUZ 

~ANZUK MEYVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en bot mepa 
usarelerile bazırlanlDlfbr. ea.ı 
kolaylııftınr. lnınbuı lule ed& 
Kanı temizltyerek v11cuda taellk 
ve canlılık babf8der. 

INGILlZ KANZUK ECZ.ANESI 
&e,.,ilu • .......... 

8011 Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme 10bk, 2S. 

ISTANBUL 

lıôn Uatları 
1 - Gazetenin esas yazıslle bir sil· 

tunun iki satın bir (..tim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir 1&11tim Ola 
fiatı şunlardır: 

Sahife 

• 
• 

: ı-•'9111 

: ·-- . : 1-IM • 
• : t-ı• • 

Diler yerler : - M • 
Son sahife : - • • 

3 - Bir santimde vasatı (1) bli· 
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazilar tutacak· 
ları yere göre santimJıe 6Jçülir· 

Dalaili,. aiteh·-

Pazardan maada laeqıtla 1 • 1 
DlvanyoJ.a(lOQ Ho. Tallfoa: _.. 
Tel. Kandilli 88 - BeylerbeJI 4ı& 

MÜHİM 
iLAN 

Meşhur Rus • lsveç 

TRAPEZ 
LA -STIK ve ŞOSONLARI 

taze mallanmızı bu aeııe de mQşterllerimizi memnun etmek için bayat 
fedakarlıklarla getirdik. Bütün toptan ve perakende mağazalannd• 

~--• bulabilirsiniz. laveç " T R A P E Z., fllbrlkeaı ---~ '25710 Nolı ve 20110 936 tarihll depozit malt· 
buzunu zayi ettim yenlslnl alacağımdan es
ld.sinin hükmü yoktur. Karabet TopalJUI 

(751) 

ha ~•141 Matbaa• 
Bursada Çelik Palas Otel ve Banyoları 

Neşriyat Md.: : Selim Ruap EMEÇ Üç aylık kıt mevslmt için fiyatlarında bllyftk tenzllAt yapıldığınl 
SAHIPLERb( A. Ekrem UşAKUGlL 

. S. Rqıp EMEÇ sayın mftşterllerlne bildirir. 


