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Rusyada bir Faşist şebeke yakalandı 
Yakalananlar arasında 

Almanlar, Avusturyalılar 
ve Lehliler vardır 

Hadise heyecan uyandırdı 
Londra, 11 ( Hususi ·- Röyter ajansı bildiriyor) -

Moskovada çok şumullü bir faşist ıebeke meydana 
çıkanlmıştar. Halk arasında büyük bir heyecan uyan
dıran ve nefretle karşılanan bu hadise dolayısile bir 
çok kimseler tevkif edilmiştir. Tevkif edilenlerin 
•dedi henüz belli değildir. Mevkuflar arasında Alman
lar, Avusturyalılar, lsviçreliler ve Lehliler de bulun
nıaktadır. ilk tahkikat neticesinde şebeke mensup
lannın mühim ifşaatta bulunacaklan söylenmektedir. 

"' Asilerin büyük taarruzları 
akamete uğradı 

lngif iz se/arethanesine bombalar düştü. Asi tayyareler 
fehre torpil gagdırdılar. Bir tayyare cadde üstüne düştü 

it_ 
lteshnde rörilen lspanyol kaclınlanaın taçlan ....... taralınclall lı:eıdlmlftlr. Kadm

larua b• eeap çarptuılmasmın sebebi l}lr isi milnHlinl puaya difirmelı: tefeb-

büsüncle olmalandır. (Yuaa 10 ca •yfwda) 

Jlatlge Vekaletinin geni ve mühim kararları 

Tebliğ memurları, 
tahsildarlar 

Ücrete tabi olacaklar 
\" alnız bu sınıflara dahil memurlardan 20 seneden fazla 

hizmeti olanlar eski maaşlarile istihdam edilecekler 
Ankara, 1 O (Hususi) - Maliye Ve- ----=.:..: _______ _ 

~le ı tarafından neşredilen yeni bir r-
~ ·mde tahakkuk, tebliğ memurları, Hayah ucuzlatmanın 
\' ıl t bHğ memurları, piyade ve sü- büyük faydaları 
arı tahsildarlar ve şube tahsildarları- - --
~ ücrete tabi 01acakıarı bildirilmek- HUkOmetin takip ettiği hedef 
hı ır. Bunla~n 3111 Ağusto~ 1936 tar~- nedir Ve ne neticeler Yerecek? 
b ne kadar fiilen 2 5t sene hızmet etmış 
~lunanlar mui1ak f.urette tekaüde sev 
~unacak.~ardır. Y~lnız. bu tarihte fiili 

1 
met müddeheri, ~lf ~ne veya daha 

1Yade olan1ar 25 s~neyi d6lduruncaya 
...:.__ ~Devamı 10 uncu sayfa4a) 
....... '9 • • • • 1 • • • • • --:---

... ~--.,.-~~ 

·ougü~· 16 ~~yı 
, 

"Son Posta,, ya muntazaman 
iktısadi yazılar yazacak olan 

lsmail Hüsrev'in bu ta· 
yanı dikkat mevzu etrafındaki 
kıymetli makalesini bupn "Alım 
kabiliyeti meıeleıi ve fiat 
politika11,, batlıjı ile 7 ci •:rfa· 

muda bulacaluımz 

Şehrimizdeki hususi mekteplerden birinde ukerlik derslerine im talebeler .. lftirak etmeğe başlamıtlardır· Beshr 
lerimiz bu mektepte dünkü askerlik dersi esnMDI da alııımıştır. 

Kadınların 
Askerliği 
Verilen haberlerin 
AsılsıJhjı biiebütün~ 
Meydana çıkb 

T oplanacagı bildirilen ko
misyon kadınların askerligi 
ile degil, hava tehlikesi 
projesi ile meşgul olacak 

(Yazısı 12 inci sayfada) 

Bu gün başladık 
"Son Posta,, sütunlarında 

çok güzel iki anket 

Nasıl 
Güldürüyorlar? 

/Ilı yazı 
Naşit anlatıyor 

Bilhassa genç kızları allkadar 

1 

Hariçte~i Ermeniler 
aleyhimizde propaganda 
seferberliğine çağrılıyor 
Hezeyana bakın: Antakya ve 

/skenderundaki Ermenileri 
katliô.ma lıa~ırlanıgormuşuz I 

eden dava _ 
·· ·· ba ram tebriki 

N 
1 • Türk Antakya ve İskenderunda Cumh uriyet bayramı. ~n~ .. Y 1 ç 1 n için evlerde yapılan toplantılardan hır gorunU§ . 

Pariste çıkan Taşnak Partisinin orga 1 rı kamçılamak~a devam eclııp hatti ~ta 

EV 1 ene m I• y o rl a r 'J
1 

nı Haraç İskenderun ve Antakya hak- türkun ~elaletıyl': bu mı~takanın ~r: 
)tındaki metalibimiı.den bahseden bat· ,Jciyeye ıllıakım bıle derpış etmektedır 
,makıal:esinde diyor ki: cTürlc gazetele- ,ler. .. iç sayfalanmızda OkUJUIUZ ( ,ri, İskenderun ve Antaıkya meselesi do Diger taraftan drplomasl tef8bbüa!e-

"-----------' .layısile ateş yağdırmakta ve ibtirUla· (DeYUDı 10 UDCU ,.,,..) 



Z Sayfa 

Hergün 

lstanbulda Türki. 
Korumak için 

-Yazan: Muhittin Birgen--•• 

G eçen gün İstanbulda Türkün ma

nen ve maddeten nasıl zayıf 
diıc;mekte olduğunu anlatmıştım. Bu -
glin de bu derde deva bulmak için ne -
l r yapmak lazım gelece·i hakkında 
bazı fikirler söylemek istiyorum. Fa -
kat, her şeyden evvel şunu yazmalı· 
yım ki İsianbulda Türkü kuvvetlen -
dırmek işi, uzun, kanşık unsurlarla do
lu bir meseledir ve bunun halli de sis
tematik ve uzun bir çalışma ile ancak 
mümkün olur. 

* 

l Resimli Makale: 

Bazı insanlar kuvvetin i.şıkıdırlar. 
Karşılannda paraca, nüfuzca, mevki
ce yüksek birisini gördükleri zaman 
derhal tapınırlar, deriıal ayak öper
ler ..• 

(saz 

ŞQN POSTA 

a Muhatabınızı l11i tanıyınız •• a 

Bu gibi insanlar herkesi de kendi
leri gibi sanırlar, kendilerinden bir 
az aşağısını buldukları zaman ayak 
öptürmek isterler, öptüremeyince, 
cebre müracaat ederler, ~k zalim -
dirler ... 

Aldanmamak istiyorsanız muha -
tabınızı iyi tanımıya çalıjınız, eğer 
bu gibi aşağı ruhlu bir adam ise ona 
karşı kuvvetli görününüz, ayak öp
türmezsiniz, fakat zulüm görmek.ten 
de kurtulmuş olursunuz. 

ARASINDA) 
Yeni bir cin• magman " 
Keıfedlldl HERGUN BiR FIKRA 

Altın bllezllıler 
Takan fil 

Kalkta dlnlenl 
Merhum Ömer Seyfeddinle Er· 

eiimend Ekrem ~ umbnl arka • 
daftılar. Bir ıüıı Ereümend Öme • 
rin KaJamıştaki evine gitti. Vakit 
öğlene yaklaşıyordu. Bununla be -
raber, Ercümend Ömeri yatakta 
buldu. 

Ömer, bu vaziyetten ltiru utanç 
duyarak, izahat venneğe blkı§tı: 

- Benim böyle bu saatte hata 
yattıiıma pşma, cancağmm.. Ben 
yatakta boş dunnam .. Düşünürüm .. 
Mevzu tasarlanm .. Hasılı çalışının. 
Evet; p çahtmm hem de .. 

iki ıftn sonra ayni hidise tekerrür 

lkincitetrin 1 l 

Sözün Kısası 
Ankara 
Türk irade 
Kuvvetinin ispatıdır 

1. T•lu 

Ç ocukluğuım<la, ramazan geceleri 

Direklerarası~a giderdik. _ Bu • 
rası senede bir ay IstanbWun eglenc:ıl'. 
merkezi olur, Vefaya sapan sok, ğm kö
şesinden, Veznecilere kadar, ikı keçeli 
dükkanlar halka çeşit çeşit cazibelet 
arzederlerd'i. Tiyatro, karagöz, orta O

yunu, panorama, incesaz, at cambazı. 
ellıasıl o devrin insanlarını eğlence ba"' 
kıınından tatmine kafi gelen nelet 
varsa, hepsi ramazan arüesinden Ka • 
dir gecesine kadar buraya toplanırdı .. 

Bir seferinde, buraya Hindli bit 
hddtabaz gelmişti. Türlü oyunlar ya• 
pan bu adamın başardığı en anl~ıl • 
maz işlerden lliri şu idi: Toprak dolıt. 
bir saksının içine, halkın gözü önün • 
de bir bakla, yahut ki bir kayısı çe •. 
kirdeği dikiyor, yarım saat bile sür • 
miyen bir zaman zarfında bu tohu!D, 
fili*niyor.. Sürüyor.. Büyüyor.. Kos-i 
koca bir fidan oluveriyordu. 

Bu kerametin sırrı ne idi? Bunu hiç 
~e bilmiyor, anlıyamıyordu. Beşe • 
rl irade kuvvetinin tabiati bile rame • 
dıecejine o vakitki zihniyet bir türlü 
ka.11 olamadı. Hindlinin sihirbazlığına 
Mimıedildi ve günün birinde bu a • 
dam, veh'ham olan Abdülhamidin eın· 
rile memleketten dışarıya çıkarıldı. 

Beııı, unutamadığım bu harikulade 
hünere, senelerce sonra, Ana dol unun 
göbejinde ve kıyas kabul et.miyen bir 
ölçüde tekrar şahit oldum. 

Likin bu defa, yalnız bir nok a üze
rine temerküz ettirilen irade kuvve • 
tinin yetiştirdiği şey bir fidan değil, 
)mslroca bir şehir, bi.r mamure, bir me· 
deniyet merkezi idi. . , 
Muhteşem bina1 ı, yeşil bahçelerı,ı 

~ğıl çağıl suları, abideleri, geniş ve' 
muntazam caddeleri, birer kültür ma· 
bedi olan irfan ocaklarile, .Ankarayı 
her ne zaman görsem, Hindli sihirbazı 
hatırlanm. 

1 

Zira, şuuru tekAmül etmemiş olaa 
bir insan için, Ankaranın an yıl için • 
de geçirdiği istihaleyi, vardığı mükem· 
meliyeti sihir ve kerametten gayri bir 
şeyle izah etmek mümkün olamaz. 
Kemalimıin, bütün eserlerinde ol • 

duğu gibi, hükfunet merkezimizi imar· 
da gösterdiği muvaffakiyet beşeri VÜS 
ve kudretin çerçevesine sığacak gibi 
değildir. 

Çöl ortasında, biltün vasıfle.rile bir 
Avrupa şehri kurmuş olmak, Türk ira
desinin, 1üıık imar kabiliyetinin, ve 
Türk zevki seliminin canlı ve beliğ b!t' \ 
isbatıdır! . ... 

• 

---============~-ı Blllgor musunuz? 



11 lkincitesrin . SON POSTA 

iyana konferansı , 

Küçük Antanta karşı alınacak 
vaziyet de görüşülmüş 

Roma 10 (A.A.) _ Üç taraflı Vi- reket etmiştir. Başbakan B. Şuşnig ile dış i~leri Ba-
Yana müzakerelerinin ehemmiyetini a- Bakan hareketinden evvel Naip i- kanlığı müsteşarı B. Şmith, kont Cia
.zaltrnak. isteyen Tempo gazetesine kar- le uzun bir görüşme yapmıştır. no ile bir kaç görüşme yapmışlardır. 

.., 
lr Doktor Şaht 

Cumartesi 
Tayyare ile geliyor 

Berli:n, 10 (AA.) - Milli Banka 
Genel Direiktörü ve Milli Ekonomi 
Bakan Vekili Dr. Schacht 14 İkinci· 
teşrinde tayyare ile Ankaraya gide
cek ve Cumhuriyet Merkez Bankası 
Direktörünün Berliıne yaptığı ziya
reti: iade edecektir. Dr. Schacht An
knrada iki üç gün kalacak ve bu es-

şı Yaptığı brr tenkidde Curnale d'İtalia Gazeteler Almanyanın kat'i olarak Dostane bir hava içinde cereyan eden 
gazetesi ezcümle diyor ki: Viyana konferansına iştirak etmediği- bu görüşmeler esnasında Avusturya 1 

1 
Kont cianonun Viyana seyahati, ni ,fakat Tuna havzasında kalkınma -ftalyan münasebetleri ve neticelenmiş 

nada alakadar makamlarla iki mem
leket arasındaki ticaret münasebet
lerinin bugünkü hali ve müstakbel 

~on Berlin seyahati gibi diplomatik yol hareketi yapıl&.ak olanlara işti- olan ekonomik müzakereler hakkmda-
tıle v · d · h ı t rakı'nı·n çok mu .. him oldugyunu kaydet· ki meseleler mevzuu bahsolmus,tur. e ınce en ınceye azıt anmış ır. 

Kont Ciano, gerek Tuna havzası, mektedirler. Üç devlet ada~ı bundan başka Ro-
.Rerek Avrupanın umumi maksatları Hükumet organı olan Buapes Hi- ma protokollarına mensup devletler 
·bakımından çok mühim olan bir ta- ralp gazetesi ezcümle diyor ki: . dış işleri hakanlığının yapacakları kon
kırn vesikalarla Viyanadan dönecek- Küçük ımtanta karşı alınacak vazıyet feransın hazırlığı ile meşgul olmuşlar-
tir. Üç devlet, Roma protokollan ta- hakkınd.:ı. görüşüldüğü şüphesizdir. dır. 
rafından çizilen yoldan kat'iy- Viyana 10 (A.A.) Kont Ciano ile Bu konferans yarın başlıyacaktır. 
Yen ayrılmiyacaklard.ır. Avusturya hükumet adamları arasın- Viyana, 10 (A.A.) - Milli Mü-
. Budapeşte, 10 (A.A.) - Dış işle- da yapılan müzakereler hakkında bu dafaa Bakanı General Zehner İtalyan 

rı Bakanı B. Kanya, üç taraflı konfe- akşam aşağıdaki tebliğ neşrolunmuş· dış işleri bakanı kont Ciano şerefine 
ransa iştirak için bugün Viyanaya ha- tur. Dünkü ve bugünkü günler içinde bugün bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Bir Avrupa paktına 
doğru mu gidiliyor? 

Leh Hariciye Nazın Londrada Dançig, Lokarno ve 
Filistine Yahudi muhacereti meselelerini görüştü 

Arşidük Otto 
Macar Kralı ilan 

edilecekmiş 

Ottonun ltaJya Kralının 
kızile evleneceği söyleniyor 

Londra, 10 (Hususi) - Leh Ha- ru gitmesinin İngiltere tarafından tas· Roma, 10 (A. A.) - İtalya Kra-
1:riciye Nazırı M. Bek, bu sabah Başve- vip edilemiyeceğini, ve büyük Britan- lmın kızı prenses Marie ile Avusturya 
kil Baldvin'le görüştükten sonra, tek.- yanın yeni Lokarnoyu umumi bir av• tahtına veraset iddiasında bulunan 

1tar Eden'i ziyaret etmiş ve iki nazır rupa paktına, doğru ilk merhale olarak Ottonun nişanlanacaklarının yakında 
:müzakerelerine devam etmişlerdir. telakki edeceğini düşünmektedir. ilan edileceğine dair bir şayia deveran 
l Misafir Nazır öğle yemeğini Kral- Londra, 10 - Gazetecilerin bir çok etmektedir. 

inkişafı hakkında konuşmalarda bu
lunacaktır. 

Yeni meb'us 
Namzetleri 
Önümüzdeki Pazar günü 

intihabat yapılacak 
Ankara, 1 O (Telefonla) - Münhal 

mebusluklar için namzet listesinin ya
rın veya öbür gün ilan edileceği anla
şılıyor. Bu vaziyete göre önümüzdeki 
pazar günü int'ihabat yapılacaktır. 

Namzetler arasında, dün de bildirdi
ğim gi.b~, Hüseyin Rahmi, eski Uşak 
Belediye Rei'Si A1aettin Dilci Fazılın 
namzetlikleri takarrür etmiş gibidir. 

Parti grupu bugün toplanarak kısa 
bir müzakerede bulunmuştur. 

Egede 16 milyon 
kilo tütün satıldı 
Amerikalılar İzmir tütün
lerile yeni çeşit sıgaralar 

çıkaracaklar 
ı ~ Yemi' ve akşam maliye nazırı Ne- sualine cevap veren Beck, konuşmalar Bu birleşme meselesinin mütareke 
vıl Çemberlenle görüşmüştür. esnasında Danzig meselesinin de mev- günü Viyanada aktedilecek Tuna hav- fzmir, 10 {Hususi muhabirimiz-

Londra 10 (A.A.) - B. Beck ta- zuubahs edildiğini söylemiştir. Polon- zası hükumetleri konferansında müza- den) - Türkofisin İzmir şubesine ge
rafından akşam üstü yapılan beyanat- ya • Çekoslovakya meselesi beynelmi· kere edileceği söylenmektedir. len haberlere bakılırsa 936 yılı Ege 
tan anlaşıldığına göre, Londra müza- Jel bir görüşmeye müsait olmaması; Bazı şayialara göre bu izdivacı mü- tütün rekoltesi 28 milyon kilodur. Dün 
kereleri, Lokarno, Danzig ve Filistine dolayısile, mevzuu bahis edilmiştir teakip Arşidük, Avusturya Kralı de- akşama kadar Egenin muhtelif tütün 
Yahudi muhacereti hakkında, B. Beck, B. Beck Paris ve Berlinden geçerek ğil fakat Macar kralı olarak tahta otur- merkezlerinde yapılan satışlar 16 mil
nıüzakerelerin bir dörtler paktına doğ- Varşovaya döneceğini söylemiştir. tulaca.ktır. yon kiloyu bulmuştur. Satışlar 45 - !18 

Macaristan da 
Yahudi düşmanlığı 
Yüzlerce Macar, Yahudi 

talebenin Üniversiteyi 
terketmelerini istedi 

Bulgaristan ve 
Balkan Antantı 

Bulgar Başvekili: " Misaka 
girmeye ihtiyacımız 

yoktur,, diyor 
Belgrat, 1 O (Hususi) - Avala Ajan

sının Sofya muhabirine beyanatta bu
lunan Bulgar Başvekili Köseivanof, 
Bulgar - Yugoslav dostluğundan hara
retle bahsettikten sonra, Bulgaristanın 
Balkan Antantına gireceğine dair bazı 
ecnebi gazetelerde int'i.şar eden haber
ler hakkında şu~arı söylemiştir: 

- Bu şayialar tamcµnen asrlsızdır. 

Roma, 10 - Resmi mahafil, Avus- kuruş arasında değiı;;iklik arzetmekte
turyada kralhiiın iades'i ve Arşidük dir. Dört gün gıbi kısa bir zaman için
Otto'nun prenses Mari ile evleneceği de rekoltenin yarısından fazlasının sa
hakkınf!.aki haberlere dair tefsiratta tılması, dış piyasalarda tütünlerimize 
bulunmaktan kat'iyen içtinap ediyor- gösterilen rağbetten ileri gelmiştir. 
lar. Bilhassa Amerikalılar, bu yıl yepyeni * sigaralar çıkaracaklardır. 

Viyana, 10 (A.A.) - Otto de Paçal yapılmamış, halis lzmir tü-
Habsburgun İtalyan prenseslerinden tünlerinden piyasaya çıkarılacak yeni 
Marya ile nişanlanacağı hakkındaki şa- sigaralar arasında Cokey, Turkey, Ha
yialar, Arşidükün Avusturya mümes- vana, Roosevelt, Missoury ve Newjer
sili olan Baron Wiesner tarafınd~n sey vardır. Çek rejisine teslim cdile
kati bir surette yalanlanmaktadır. cek tütünler de hazırlanmağa başlan-

Askerlikten köy 
muallimliğine 

80 çavuş köy muallimi 
diploması alıyorlar 

mıştır. 

İtalya ile İngiltere 
anlaşıyorlarmış 
Akdenizde karşılıklı 

lnglltere 
ve ltalya 

,-KISA HABERLER 
Varşovada Bayram 

Buda~e, 10 (A.A.) - Budapeşte 
takuesinin Yahudiler aleyhindeki nü
ınayişleri bugün de devam etmiştir. 
l3irl .. aç yüz talebe öğleye doğru Felsefe 
F'akültesiıılin biır dersanesine giderek 
ınevcut Yahudi talebenin derhal Üni
yers1t .... yi terketmesini istemişlerdir. 
lki yüz talebelik diğer bir grup ta şe
hir sokaklarında dolaşmış ve sonra İs· 
Panya elçiliği biınası önüne gelerek te
zahüratta bulunmıya 'bruilamıştır. Polis 
lnüdahale ederek talebeyi dağıtmıştır. 

Bulgaristanın böyle bir misaka ginne
sine kat'iyyen ihtiyaç yoktur. Yugos
lavya ile olduğu gibi, Türkiıye ile de 
dostluğumuz ve münasebatımız gayet 
mükemmeldir. Romanya ve Yunanis· 
tan ile bazı ihtilaflı meselelerimiz var
dır ki, bunların da yakında halloluna
cağına hiç şüphem yoktur.> 

Varşova, 10 (A.AJ _ General Smlzly -

Rydz'e bugün öğleden sonra büyük ~tod:ı. 
merasimle mareşallık asasının tevclhl mera

simi dola.YJSile zengin surette donanmış olnn 
Ankara, 1 O (Hususi) - Orduda biz- menfaatler tanınacak Var ta. büyük bir b::ı.yranı ııava.sı yaş:mıak-

metlıerini bitiren ve iyi sicille terhis e-ı Londra, 1 O (A.A.) Moming t dşo 
Prens Pol 
Londraya g~:cı 

Belgrat, 1 O (Hususi) - İngiliz Kra· 
lının küçük kardeşi Dük dö Kenti zi
:Yaret etmek. üzere dün Belgrattan ha
:eket etınL~ olan Yugoslav Saltanat na
lbl Prens Pol ve refikası Prenses 01-
ga, yarın, Londraya vasıl olacaklardır. 
13u ~iyaret hususi mahiyette olmakla 
beraber, Prens Pol, İngiliz devlet rica
lile de temaslarda bulunacaktı.r. 

Balkan Erkanıharbiye 
Reisleri toplanbsı 
Bugün bitiyor 
Paris, 1 O (Hususi) - Bükreşte top

lanan Balkan Antantı Erkanı Harbiye 
reisleri arasındaki müzakerat mü.sbet 
lletice1er vermiştir. Toplantı.ya yarın 
nihayet verilecektir. 

Türk Ordusu ve 
Havacılığı hakkında 
Sovyet Generalinin inhbai 

, Mask.ova, 1 O - Assoaviakim Kurulu 
Başkanı General Eydcman Moskovaya 
dönmüş ve Tass Ajansına aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

cTürk topraklarına vardığLmız daki
kadan itibaren, kendimizi, yalnız 

cTürkkuşu> tarnfından değil, :fakat ay
ni zamanda hükfunet ve ordu tarafın
dan da vücude getirilen hassatan dos
time bir hava içinde hissettik. Türkiye
yi ziyaretimiz, Türtk - Sovyet dostıluğu
nun canlı bir tezahürü halini almıştır. 
Bu ziyaretimiz esnasında Türkiyede 
havacılık sporunun ' inkişafı yolundaki 
büyük muvaff a.kııye.tlert de görmek fır 
satım bulduk. Türk ordusunun gittik
çe daha ziyade tekooımüle do2:ru mu-

,_.. l İ a ır. 
dilen çavuşların ... oy muallimi olarak Post gazetesinin bi dirdiğine göre, n- Alman BaTa Hattı 
yetiştirilmeleri için açılan kurs yakın-! giltere ile İtalya arasındaki karşılıklı . 10 ( .. ,. .,. _ selinikde nihayet bn. 

.. . . b'ti ekt" K Atına, ~ 
da muddetım 1 rec ıT. ursun bu gerginliği izale için iki memleket ara- hattının Atlnaya ve oro.dan 

. d 80 çavu~ k" 11· . d' lan Alınan haTa ' 
devresın e -:ı oy mua ımı ıp sında bir anlaşma vücuda getirilecek- ğd d kadar uzatılması hakkın-
loması almaya ha~ kazanmışlardır. Bu tir İki hükumet Akdenizdeki karşı- Rodos ve Ba aka lesi imzalannııştır_ 
çavuşların gayet ıyi yetiştirildiği crö • · ' da bir bnva mu ave 

.. ·.. .. Bunlar Ank k.. 
1 

~ lıklı menfaatleri tanıyacak olan nota- Efıan Harbiye Veziri 
rulmuştür. ara oy erme, 1 . d kl di H ·k· hük' • 
bilhassa Ayaş rnıntakasına tayi•n edHe- ar teatı e ece er r. er ı ı u· Tahı·an, 10 (A.A.) - Efgan Harbiye Ve-
ceklerdiır. met, belki de. başka devletlerle, Bü- ziri Mahmut Han, Mflzenderan - Meşhed yo

yük Britanyanın vaktiyle zecri tedbir- ıu ile Kabil'e hareket etmiştir. 
Yeni Arnavutluk kabinesi 

Tiran, 1 O (A.A.) - Yeni kabine şu 
suretle kurulmuştur: Başbakan ve E
konomi Bakanı Koco Kotta, Dış işleri 
Bakanı Ekrem Libohovo, Dahiliye Ba
kanı, Musa J uka, Adliye Bakanı Toma 
Orolloga, Finans Bakanı Kol Thaci, Ba
yındırlık Bakam B. Haik Shatku. 
~r~ff~·kıy;;-~:~-:;b~i~"~j;ş;;;;kı;·~kl-; 
ğunu, Türkiyeyi bu kısa ziyaretimize 
rağmen, anlam:ı.ş bulunuyoruz. Bunu, 
bilhassa İstanbul garnizonu manevra
larında müşahede eyledim. 

ler zamanında yaptıklarına müşabih İki Tayin 

iki taraflı deniz anlaşmaları yapmama· Ankara 10 (Ilususi) - Ordu vilayeti mü-
yı da taahhüt eyliyecektir. hend!slerinden CCvdet Bursa Bayındırlık 

Hususi idare memurları için ınüdürlüğüne, Maliye Müfettişlerinden Lüt-

fü Arnl tapu ve kadastro umum müdür ınu-
meklep açılıyor avinli ine tayin edilmişlerdir. 

- Ankara, 1 O (Hususi) - Dahiliye Ve- Halk Musikisi J.Jak.kmda Konferans 

kaleti hususi idare memurlarının ınes- Ankara. ıç (Hususi) - Şehrimizde bulu· 

leğe ait ihtisaslarını çoğaltmak için bir nan Macar Kompozitörü BolaBartok Hnlk 

meslek m'ektebi açmağa karar vermiş- .k. 1 1 akkındaki ikinci konferansını kıı-
. M h1: "dd ti b1r ea· h musı ıs 1 

t'ır. e ep mu e sen ır ve mu b. dl ı i ı kitlesi huzurunda ver· 
telü vnayetlerden 1 so memur gelecek- !abalık ır n ey c 
tir. Bunlar için pansiyon açılacakbr. miştır. 
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ŞEBİB BABIBLERİ 
Hastalarına memnu iliç 

veren doktor mahkemede 
Küçük san'atlar 

kongresi 
Usta, çırak ve kaHalar imti
hanla derece athyacaklar Körleri, topalları iyi ettiğini iddia eden Hüseyin 

Hüsnünün muhakemesi gayrimevkuf olarak yapılacak Ankarada açılacak Küçük San' at
lar kongresinde bulunmak üzere İs

Hastalarına memlekete idhali mem-ıderdine derman bulamıyanlara şifa tanbul Ticaret odasından umumi ka-
nu bir takım ecza vermekten suçlu A- vermekteyin:. . " . . . .. tip Cevat Nizami, Esnaf Şubeleri Mü-
dapazarında serbest doktorluk eden Kullandıgım ılaçların terkıbını ote- d' ... K" d" k A k . 

uru azım un a sam n araya gıt-
Hüseyin Hüsnünün duruşmasına dün ki doktorlar anlamasınlar diye mev- mislerdir. · 
ihtisas mahkemesinde başlanmıştır. zuubahs ampulleri masamın üzerinde ·Al"k d l b k b .... k 

a a ar ar u ongreye uyu e-
Evvela kendisini tevkif eden Ada- bulundururum.» dedi ve aleyhinde ça- J · t kt d. 

ıemmıye verme e ır. 

Pazarı sulh mahkemesi huzurundaki lışan Adapazarındaki bazı doktorlar B k d ak ve kalfa-u ongre e usta, çır 
ifadesi okunmuıı ve maznun ıdhali hakkında sarfettiği sözleri kuvvetlen· l · tl · d bahsola-

T , • • • , • b. d arın vazıye en e mevzuu 
memnu olduğu söylenen bu 21 parça dırmek ıçın mahkeme hey etme ır e caktır. 

ampulün Cumhuriyetin ilanından ev- mektup vermişti. Bu mektupda, Hüse- Hazırlanan projeye göre bunlar be
''el kendisine A vrupadaki müstahzar- yin Hüsnü aleyhinde tertibat almdığı tediyenin daimi nezareti altında bul un
lar tarafından gönderildiğini söylemiş- ve müteyakkız davranması ihtar edil- durulacak ve derece atlıyabilmek için 
tir. Mahkemede bundan sonra sıhhiye mekte idi. imtihana tabi tutulacaktır. 
Vekaletinin raporu okunmuştur. Duruşma sonunda, bu idhali mem- Ayrıca esnaf arasında bir birlik ya-

Bu raporda '<Hüseyin Hüsnünün nu ampullerin ne zaman memlekete id- pılacaktır. 
meslek ada:bma yakışmıyacak halleri hal edildiğinin tahkiki için Sıhhiye ---------

mevzuubahsediliyor, köylü hastaları Müdürlüğüne sorÜlmasına, doktorun Mühim bir hırsızlık 
evinde günlerce yatırdığı, bunun ise bu gibi hastalara bu memnu eczalar-
ııhhiye kanunlarına aykırı olduğu» dan verip vermediğinin öğrenilmesine 
ıöyleniyordu. doktorla alakadar bazı hastalarm isti-

Bunun üzerine maznun kendisini nabe suretile dinlenmesine ve maznun 
fÖy]e müdafaa etmiştir: hakkında tevkif kararı veren Adapa· 

--
Şerif Paşa hanında bir 
dükkanda 2500 lira ç;ıhndı 

Çakmakçllarda Şerif paşa hanında 
elbise tüccarlığı yapan Aron zabıtaya 
müracaatla dükkanındaki çekmecesin-

S A K A R Y A ( Eski Elhamra ) Sinemasında 
Yarın akfamdan itibaren 8 O Y O K G A L A olarak 

sabırsızlıkla beklenen fılm... Bir sinema şahes"'ri .. 
Bu senenin «KARJOKA» ve uKUK.\RAÇA» sı .... 

MAVi VALSLAR .. 
Oynıyanlnr: 

e.KUKARAÇA» filmJnin dUber yıldızı . S T E F F 1 D U N A 
Nev - Yorkun en güzel dansörtt CHARLES COLLiNS 

ve blrlblrlnden gUzel 300 denaöz ... 
Tamamen renkli : Büsbütün yeni bir tarz: 
Müzik.... Danslar.... ve güzel bir mevzu ! Bugün, hu akşam 

ve yann son matinesine kadar 
A S R i Z A M A N L A R ( Şarlo) 

,...ı ........... -...................... __ ..-ı-..~. 
Yarın akşam SARAY Sineması 
Harpten evvelki Rusyada Son Çar devrinde cereyan 

edt:tn hakiki ve muhteeem bir şaheser 

VOLGA Ateşler içinde 
BUytlk Fransız filmlnl takdim ediyor. Baş rollerde : 

DANİELLE DARRİEUX ~ ALBERT PREJAN 

NATHALIE KOVANKO - INKIJINOFF ve DON Kazakları 

1 YARIN AKŞAM 
MELEK 
sinemasında 

ZEVK MUSİKİ 
VE İNCELİK DOLU 
ZENGİN VE MUHTEŞEM 

EGLENCE 
BİR FİLM 

SAHNELER <cldhali memnu olan bu eczalar, zarar zarı suTh mahkemesinin zabıt varaka
lı demektir. Bunlardan ben hastalaTıma sının iadesile Hüseyin Hüsnünün tah
kullanmam. Ben, kendi ilaçlarımla t~ liyesine karar verildi. 
palların ayağınl iyi etmekte, körlerin Mahkeme başka bir güne talik eo 
gözlerini açmakta, Avrupada gezıp dildi. 

de bulunan 2500 lira ile beş tane altın ÇAPKIN 
beşi'birliğin kaybolduğunu iddia etmiş-
tir. Zabıta parmak izi memurları yap- MOLAZiM 

22 inci tertip 
Tayyare piyangosu 

22 inci tertip tayyare piyangosu
nun k~idesi bugün saat birde başla

yacaktır. 22 inci tertibin planı yenidir. 
Piyango 40 bin numara üzerinden ha

zırlanmıştır. 1200 numaraya 30 bin li· 
radan 50 liraya kadar isabet vaki ola· 

caktır. K~idenin biri 20 bin, diğeri 10 
hin liralık iki mükafatı vardır. Bu mÜ· 
kafatlardan 20 bin liralık mükafat ke
tide bittikten sonra dolaptan yeniden 
çekilecek, 40 numara arasında beşer 
lira o1arak dağıtılacaktır. Yani onda bir 
biletler ellişer lira alacaklardır. 

Bu kırk. numara çekildikten sonra 
da dolaptan bir numara çekilecek bu 

tıkları tahkikatta dükkanın hariçten Baş rollerde 
Bir kuduz kiJpek açılmadığını tesbit etmişlerdir. G Ü S T A V F R O H L i C H 
Beş kişiyi ısırdı Hanın hamalları ve bekçisi Ahmet, L 1 D A B A R O V A 

Şehrimizde kuduz vak'alarına te- Hasan ve Şerif sorguya çekilmişlerdir. G E ORG ES AL EK SAN DE R 
Tahkikata devam edilmektedir. 

sadüf edilmeğe başlanmıştır. ~·--•• Yerlerinizi bugünden ayırtınız. Telefon : 4C868 

~d~~n Kız~~n~k~~n ~mll~~~ameksi#~~~--------------~-~---, 
bir köpek Saraçhanebaşı, Fatih ve La- u- •• • ı.;. l d Parlak bir muvaffaklyet... Emsal siz bir film ... 
Ieliyi dolaşmış ve 5 kişiyi ısırmıştır. .. .. enuz ışe uaş an:a 1 Haftanın muzafferiyeti olan 
Köpek bilahare öldürülmüş, ısırılanlar Nemli Zadenin Ahırkapıdaki tütün 
tedavi altına alınmışlardır. deposundu çalışan amele ile idare ara- A G A R •ı 
.............................................................. sında çıkan ihtilaf diin de devam et· 
numaraya 10 bin liralık mükafat veri- miştir. Amelelerden bir grup bir istida L D ı z 
lecek, yani onda bir biletler biner lira ile Vilayete müracaat ederek vaziyet- filminin y 1 Sİnemasmda 
kazanacaklardlr. lerile alakadar olunmasını jstemişler- b t · ı kt· 

gördüğli fevkaHide rağbet hasebile bir kaç glin da a gös erı ece ır. 
Birinci ve ikinci büyük ikramiyele- dir. Görmek fırsabnı kaçırmayınız. 

rin isabet ettiği nwnaraların aon iki Diğer taraftan bir kısım amelenin Umumi dUhullye 30 kuru' 
rakkamile nihayetlenen bütün biletler de lüzumsuz yere tahrikat yaptıkları 
de yirmişer lira, onda bir itibarile iki- anlaşıJmış, bunlar bir zabıtla tesbit e
şer lira amort.i alacaklardır. dilerek haklarında kanuni takibata 

başlanılmıştır. 

Küçük Haberler Dört otomobil kazası bir· yangın 

Sureti mabsusada gönderdiğimiz sinema operatörll tarafından çekilen ... 
lskenderun ve Antakya Türklerinin İ&tikHUleri ve amıvatana olan 

merbutiyetlerjni gösteren TUrkçe izahatlı film. Fesleri çıkarıp şapka giyme 
merasimi, Her tll.rltl tazyika rağmen Suriye jntihabatına iştirak etmemek 
için yaptıkları mitingler vesaire ... 

Litv'edllen Mektep Yolı İnıJliz Lirası Ve Altın Fiyatı başlangıCI 
Dün Merkez Bankası borsaya İngiliz Ura- Harbiyeden Fatihe gitmekte olan İatanbulda 3 ilk mektebin 1A.ğvedllcl1ll ve . 

sı için 613 - 616 kuruş fiyat vermiştir. 683 numaralı vatman Şerefin idare-yenl blr llk mektep açıldı~ı hakkındaki ha-
Merltez Bankası hisse senetleri 91,5 lirada sindeki tramvay Bahçekapıdan geçerber yanlıştır. 

kapanm.ıf, liret 15,1150, Fransız frangı 17,1475 ken 15 yaşında Zekiye çarpmış, yaraİstanbulda IAğvedllmlş mektep yoktur. 
Türk lirası üzerinden muamele görmüştür. lamıştır. Böyle bir ihtimal de mevzuubahs deAildir. 

. Altın, borsa haricinde 985 kuruşa satu- * 3407 numaralı otomoıbil Kum-1Stanbu1 40 mcı mektebin binası tamire 
kapıdan geçerken evinin kapısı önün-

İplik Buhranı de oynayan 6 yaşında Artine çarpmış 
İpllk buhranının önüne geçilmesi için, yaralamıştır. Üsküdar 47 inci mektebin binası da teh-

h .. w· .. b kt tal '"'l r1 mıştır. mu taç gor mu§ ve u me ep e.,.. e 
63 lncl mektebe gönder1bnlştir. 

Ticaret Odası tarafından tetkiklere başlan- * Şi~liden Tünele gitmekte olan Ukell görüldüiünden bu mektep talebesi de 
mıştır. Bu buhranın önümüzdeki hafta so- 163 numaralı tramvaydan atlayan Nicıvarda bulunan mekteplere taksim edilmtş-
nuna doğru izale edileceği umulmaktadır, koli isminde bir adama 1200 numara· tir. Beyoflu 62 inci ilk mektep de 1ki ay ev-

Galata Rıhtımı Temlzleniyor lı otomobil çarpmış, yaralamıştır. 

Galata rıhtımının önü temlzlenınekte<Hr. * Vedat isimli şoförün idaresinde-San'at Mekteplerine Raf;bet Artıyor 
Büyük dişil vinçler denlzt tarayarak birlken ki otomobil Sultanahmet tramvay duKız san'at mekteplerine rağbet artmış-

Tel yeniden açılmıştır. 

Yar1n ak9amdan itibaren 

s o MER sinemasının fil.mir( 
ilaveten gOsterilecekt\. 

Münir Nurettin 
konseri 

"Sakarya ,,da 
Mavi valslar 

Değerli san•atkarımız Münir Nurettin her cSakarya» sinemasının göstermeğe başla-
sene verdiği loş konserlerinin blrincisinl ya- dıjtı ıMavl Valsler11 fllmi, gerek mevzuu, ge• 
nn akşam Saray sinemasında İstanbul hal- rek tekniği bakımından, sinemacılık Alemin• 
kına dlnletmtş olacaktır. San'atkAr bu llk de bir merhaledir. F1lJn baştanbaşa renkli• 
konserinde bilhassa milli musikim1ze büyük dir. Fakat renkler o kadar tablidir ki, seyir• 
bir yer ayırmış, programını kldslk garlolarla eller kendllerlnl, seyrettikleri Alemin içine 
da zenginleştirmiştir. 

Tefekkür 
Göz tabibi General Esat 

karışmış sanmaktadırlar. 

Kahkalarla güldürebllmek ve göz yaşı 

ailesinden döktürebllmek imk9.nlarını bkleştlrebllmi§ 
kum vesaireyi çıkarmaktadır. Bu pislik açılı: rak yerinden geçerken tramvay kon-

tır. Her mektebe diğer senelerden daha faz. aldıtımız varakadır: 

la talebe kaydedilmiştir. denize dökülmekte<Hr. trolü Mehmede çarpmıf, yar~amıştır. Vefatı lle bizi matemlere gark eden aile-
olan bu filmin dansları ve müziği de, mev .. 
zulle ayni derecede cazip, ve kıvraktır. 

Mekteplere verilen sipariş miktan da mü
him yekftnlara baliğ olmaktadır. Slmane Kadısı Otla 

Yüksek Tedrisat Müdürü Ankaraya 

Döndü 

Yüksek tedrisat Müdirl Umumisi Cevat 
dün Güzel San'atlar Akadem1s1nde meşgul 

BEDREDDiN 
DESTANI 

olmuş ve Akademiye yenl gelen profesörle • 
eörüşmüştür. 

Cevat dün akşamki trenle Ankaraya don· 
mıiştür. 

Yazan : 

NAZIM Suadlyeye Hangazı Verilecek 

suadtye halkının yaptığı müracaat üze- H İ K M ET 
rlne Kadıköy havagazı şirketi tesisatını Su-
Adiyeye kadar uzatmağa karar vermiştir. • 

Yakında çıkıyor •• 
fakında faaliyete başlayacaktır. Fiyatı 50 kuruştur, 

Ruam Mücadelesi Şimdiden ıipariı 
Ruam mücadelesine devam edllmekkdir. ---- veriniz f 

İstanbu1 Baytar Müdürü Etem Çatalcada yeni Kitapçı Ankara 
yapılan ruam mücadelesini gözden 'eçirmek Caddesi No 85 
için dün Çatalcaya rttmıştir .. 

1 
•L 

* Sultana!hmette 68 numaralı e- mızın başı göz hekimi Esat paşanın cenaze
vin 3 üncü katında yangın çıkmış, in iştirak eylemek, çelenk göndermek, blz
derhal yetişen itfaiye tarafından aön· :ate veya telgrafla. telefonla veya mektubla 
dürülmüştür. Yangının unutulan bir taziye etmek, hatır sormak 1\itiif ve nezake
sigaradan çıktığı anlaşl'lmıştır. tinde bu1unan muhterem zatlara ayrı ayrı 

Hazin bir olüm 
Datıstan mücahidi merhum Şeyh Şamil 

ahfadından ve eski Medine Muhafız ve ku
mandanı General Osmanın oğlu, İş Bankası 
Kurşun Sanayii Türk Ltd. Şirketi Müdür mu

teşekkür ve minnetlerimizi arz ve takdim e -
deriz. 

AÇIK 

Allesı namına Eşi 

Makbule &at Işık 

TEŞEKKÜR 
avini Şam11 ve Uyu§turucu Maddeler İnhisa- Kızını Zellhanın zor doğum dolayıslle 
rı Umum Müdürü Hamza Erkanın biraderi rabm1nln yırtılması neticesi muhakkak olan 
eski Galatasaraylı Bereket Erkan, tahtı te- ölüm halinde eşsiz hazakat ve yük.sek bir 
davide bulunduCu Amerikan hastanesinde ihtimamla ameliyat yaparak hayatını kur-

f t t 1 tir taran ve efradı allemizl elim bir felaketten ve a em ş . 
t d kad ı d d.. - t koruyan Denlzll Memleket hastanesi nisaiye Haya ın a ar aş arı arasın a urus -

m Doktor Bay Bürhanettin Osmana lü!ü lle tanıntn11 olan merhumun cenazesi uzma .. 
dün kendlslnl sevenlerin hürmet ellerinde sonsuz hürmet ve şukranlanmı açıkça suna-
kaldırılarak Eyüpsultandakl a.Ue kabrlstanı- rım. 

Kadıköy Nahiyesinden Küçük İbrahim na defnedilmiştir. 
Allah rahme\ 11ıea Oilu 'Mehmet. 

Bu güzel film, dün ilk defa seçilmiJ bir 
davetli hey'etine gösterllmiş ve inanınız ki 
çok beğenilmiştir. 

TINO BOSSI 

MARiNELLA 
iliminde 

ııııınDul Beıednınl 
ŞeWr Tiyatrosu 

Tepe başı 

lllllllll 

dram kısmında 
11/111946 da 

akşamı saat 20.30 da 
AYAK TAKiMi 

ARASINDA 
Fransız tiyalro::ıu 

Operet kı.; · ı 
gündnz saat 14 de 

çocuk tiyalresu 
EATMACIK 

akşam saat 20.30 da MASKARA 

ıehir1i"yatrosu 

111111111111111 

Llll 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Kızılcahamamda belediye işleri 

Varidatsızlık yüzünden sokak lambaları yakılamıyor, 
hamamlar harap bir halde. Hamamlar ıslah edilirse 

varidatı arttırmak milmkün olacak 

1 Bir eşkıya çetesi 
yakalandı 

;ızıtcahamamın görilnilfU 
I<ııılca:h'amam (Hususi) - Kızıl • Kızılcahamamin bütün esnafı, otel· 

~aharnam belediyesinin senelik vari • leri, evleTi, kahveleri h&sılı kaza hal • 
atı beş bin küsur füadan ibarettir, Ka· kının heyeti mecmuasile senede ÜÇ dôrt 

~~dav belediyenin yapacağı bir çok işler aya iohi"Sar eden hamam mcv.1iminin 
badugu hal~e bütçe darlığı yüzünden kazancile ancak yaşarlar. Hamamlar 
huŞarıla~a111aktadır. Kaymakam mer• n~ ~adar g~nişılerse. ve ne ka~ar bakım 

rn Dılaverin himmet ve gayretile' gorurse ragbet o nısbette çogalaca.k.tır. 
i3()k.akların tenviri için mevcuda ila • Memleket o ni~bette refah ve acrve • 
B~e~ daha on beş lüks getirtilmişti. te kavuşacaktır. Bugünkü hali~• Kı~~l· 
batın parasızlık yüzünden bu lam • cahamamları bir sıhhat kaynagı degil, 
.. a~ da yakılamamaktadır. Kasaba jki işkence ve ıztıırab yeridir. Buraya mev· 
Uç ~aınba ile tenvir ediİmekted.ir. siminde fırsat bulup girebilmek bayağı 
" asabada yaliıız bir tek çöp arabası biT meseledir. İhtiyaç ve hastalık dola• 
} a~ır. Şifa kaynaklarile, vasi çamlık - yisile gelen binlerce insanın buraya do
~rr c Ankaranın sayfiyesi olan kasa • lup boşanmasını görenlerin kalbini eız. 
~ıı mahrumiyetler içindedir. !atmaktadır. Kurunu vustadan kalma 

da . eçen sene Cumhuriyet meydanın· kalın ve korkunç kemerleri ve pence
ınşasına başlanılan sebze hali ik .. resiz karanlık halile insana pek kor • 

rn~ı ed'l · k A b' h ld k ·· " b h · hele ı emı~ere natamam ır a e unç ~or~ne~ u_ . ama.~Iaı:ın asrt bır 
leınektedır. şekle ıfragı şımdılık mumkıin olmasa 

b· I<aıanın küçük ve fakat çok güzel bile hiç olmazsa halkın soyunup 1ıi • 
r-.': .dispanseri vardır. Bina iki katlıdır. y,inmesine kifayet edecek kadar bir 
oırın · k h"kA d k tıeh cı aıht hu umet 

1
° toru, muaye- paviyon ilavesi mümkündür. Bu su • 

L.. ane, s at memur arı odaları ile l 
va.ny

0 
dairesin' k 'h . ret e hem halk müşkülattan kurtula • 

t ı ve azanın ı tıyacını k h d 'd k arşılayan muntaz b' . 'h ca , em e varı at artaca tır. 
tiva t k am ır eczaneyı ı -

eme tedir 
Üst kata r' d' ge ınce, burası hasbericab 

ıspanserde t l 
Yeni bir ••• 

12 saatlik bir müsademe
den sonra çete reisi 

öldürüldü, alb avenesi 
teslim oldu 

Micfy-at (Hususi) - On bet yıldan
beri Siird ve Garzan, Beşiri, Sason ile 
civardaki kaza ve nwyelerde soygun· 
culu.k yaparak bir çok kimselere za • 
rarları dokunan yedi şaki yakalanmış· 
tır. 

Bu e~kiyayı takib etmekte bulunan 
Midyat jandarma kumandanı yüzbaşı 
Sırrı Tekinin kumandaeındaki mü.fre
ze ~inin Celi mağaralarında °'kıya 
ile k8Ilfıl8fmtftır. 12 saatlik çetin bir 
müsademeden 90nra eş-kıya teslim ol· 
muşlardır. 

Bunlardan bu çeteye riyaset eden 
Molla Şeref qiretinden ve Ali Yunus 
oğulla.ı'i'ndan Mcsdo ölü olarak, karde
fİ Dervi,, Dervişin oğulları Nusrettin, 
Şevki, Abdurrahman Abdi, Mehmet 
oğlu Fazh ve Yunusun oğlu Kazım di· 
ri olarak yakalanmış'\ard.ır. 

Bayburtlu Zihninin 
kemikleri Bay hurda 

nakledildi 

rıl ya ırı acak hastalara ay .. 
ta :•ş:d~ayüet tıemiz on yataklı bir has- Tütün bakım evi Bayburtlu Zihninin kemiklerini 

vı ır ç se d b · k h" ku · ne en en azanın u- Bayburda götüren heyet 
Adıne~. ~-oktorluğunu yapan İbrahim Kırklareli 10 (Hususi) - inhisar· Maçka (Hususi) _Halk şairi mer-

P butun muh't k" ı·· k d' · l 'd · b' "d-1 tt nbe · h · · t\' ı e ve oy uye en ısı· ar ı aresı ır mu oe e rı şe nmız- hum Bayburilu Z!ihninıin Ma kadaki 
ç~ .•e~d~mif bir zattır. Doktor hastaya de istasyon şosesi üzer inde üç katlı be- mezarında bulunan kemikleri ıkybur
he grı dıgı zaman gece, gündüz demez t~n hi.r bina .!a~tırıyo~u. ~~prak tü· da nakledilecektir. Bunun için Maç • 
kıyr:~l~~~arf, fedakarlıktan çekinmez tunlen en musaııt şeraıt dahılınde mu- kaya bir heyet gelmi~tir. Heyet mer • 
Yudata ı :~ır en adamıdır. Resmi ku- hafaza etmeğe mahsus bir bakım evi humun Olsada.f.i kabrine giderek ke _ 
fında gor.~ ~.ene~in ilk dokuz ayı zar• olan bu binanın in~atı bitmiş ve açıl- mikleri ile ayak taşını alarak BaybUT· 
}'{i h bu kusuk dıspansere tam bin beş ması törenle yapılmıştır. İnhisarlar i- da avdet etmiştir. Bu heyet aynı za -

ta ~ asta gelmiş, bunlardan 850 has- daresinin bu eseri tütün zürra ve tüc- manda şairin eseTlerini de toplamak Ü· 

tü~~~ il~çları maliyet fiatlarile, fak • carı için mühim bir teşvıik olmuf, tü- zere çalış.maktadır. Şair Maçka hava
ları dlerı anlaşılan 650 hastanın ilaç- tün ekicileri ve tütün tüccaTı namına !isinde Zih:Qi Baba diye tanınmış olup 
l~rinea pa~;sı.z ~!arak yapılarak kendi· Gümrük ve inhisarlar Vekili Bay Ra- irticalen söylediği şiirleri el'an halk a• 

ş· Verı mıştır. na Tarhana, inhisarlar Umumi Mü- rasında dilden dile dolaşmaktadır. 
... ._ trndiye kadar kaza hususi muha· t"'O • dürü B. Mithat Y enel' o teşekkür tel- Kastamonuda ölçü ve tartt 

yoklaması 
v esıne yüz bin liraya yakın varidat grafları çekilmiştir. Bina, fenni iihtiya
t~en. ve fakat buna mukabil yüz ku • cata tamamen uygun bir surette ve 
l'Q bıle masraf istemiyen Kızılcaha • (1 OO~OOO) kilo tütün istiap edecek ge
d arn kaynakları bugün harabe halin· nişlikte yapılmıştır. 
tnedir. Bu kaynakların felc, romatiz ~ 
b~ a, gibi hastalıklarla sair bir çok asa• 
b~ v: cild hastalıklarına karşı müessir ,,t şıfa temin ettiği tecrübelerle anla • 

rnıştır. 

t Kızılcahamam kaplıcalarına gel~p 
e<lavj .. I · y goren erın adedi seneden sene-
;a~oğalmakta ve izdiham arttıkca art~ 
~·· tadır. Hele bu sene kalabalık yü -
Unden k 1 d" " 1 ·b· k ,.. k' avga ar, ovuşme er gı ı iÇ'O 

\'ır ı.n k' 1 b 1 1 ""'"' va a ar i e o mus, zabıtanın 
'''Udahal · · · b · · ' · ~ esını ıca; ettırm;ıştır. 

Frndık fiatları 
Ünye (Hususi) - Bu yıl fındık 

mahsulü iyi fiatla satılmaktadıT. Pi -
yasa ilk önce 22 kuruştan açılmı.ş, 41 
kuruşa kadar yükselmiştir. Bugünlerde 

fiatlarda biraz düşkünlük görülmüt fın
dıklar 32-33 kuruşa satılmaya başla -
mıştır. Fakat müstahsil mahsulü elin
den çık.sı,rmış olduğu için bu fiat dü -
şüklüğünden müteessir olmamıştır. 

Kastamonu (Hususi) - Kastamo
nu gurup merkez ölçü memuru Envey 
Aydemir çarşı ve pazarlardaki eski ka
ra okkaları, terazileri, kantarları top • 
1attırmış ve yerine damgalı pirinç kilo 
gramlaT, fenni teraziler dağıttırmıştır. 

Köylüden kara okka hesabile mer -
cimek, uryani• elma ve sair mahsuller 
alıp kilo ile halka satan dükkancılardan 
bazılarını hafif para cezasına çarptır
mıştır. Bu suretle satış i lerini ıslah 
eden Enver gurup dahitindeki sekiz 
kazada senelik ölçü ve tartı yoklamala
rını bitirmiş, şehrimize dönmüştür. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Kiı 

b· - Geçenlerde gazetede 
... ır haber gördüm Hasan 
aev 

• .. Memurlar ölünce .. . .. Kim varis olacak diye 
bir mesele meydana çıkmış. 

Hasan Bey - Ayol me
murların varisi' kim olabi
lir .. Alacaklılar!.. 

Sayfa s 

Yarısı bir tek ailenin 
malı olan kaza 

Manavgat arazisinin en mümbit ve en mühim kısmı 
bir ailenin elinde bulunmaktadır. Kurutulan 

bir bataklığın arazisi halka dağıtılacak 

Manavgatta 120 bin liraya yaptırılan köprü 

Manavgat (Hususl) - Manavaat 
Antalya vilayetine bağlı 27000 nü .. 
fuslu bir kaza merkezidir. Beşkonak. 
Taşağıl _isminde iki nahiyesi vardır. 
Bu ık.aza cenub havalisinde aşiretlerin 
en ziyade bulunduğu mıntakadır. Di· 
ğer kazalara nisbetle çok geniş ve 
münbit arazisi vardır. Arazinin hemen 
nısfı bir ailenin ve diğer nısfı da bü -
tün balkın elindedir. Kasaba halkı zen
gin ise de köylüsü çok fakirdir. Bu • 
nun da sebebi vaktile en münbit ma • 
hallerin ve binlerce dönüm arazinin her 
nasılsa bir tapuya reptedilerek tek bir 
şahsa bağlanmış olmasıdır .. Bugün bu 
tapu kaydındaki vasi ve bitmek, tü -
kenmek bilmiyen arazinin hududları 
şimalen T oros dağları, cenuben 
Lebiderya, şarkan Manavgat çayı, gar• 
ben Köprü çayı ile çevrili bulunmakta
dır. Kazanın yansını içine almakta • 
dır. 

Sahile bir kaç kilometre yakın olan 
kasabanın içinden Manavgat ırmağı a
kar. Denizden giren motör ve mavna· 
lar bu ırmak yoluyla kasabanın rıhtı
mına yanaşırlar. Bu yüzden denizle de 
irtibatı olduğundan ticari işlere ya -
rar. Bu ırmağın çok kuvvetli bir şella-
_._ ....... ...... ı ı•ı 1 •• ',., •••• - ......... ......_ 

İneboluda fındık 
yetiştirilecek 

Vapurlar İnebolu yolcula
nnı alamıyorlar, yolcular 

iskelede bekleşip 
duruyorlar 

İnebolu (Hususi) - İklim ve arazi
si müsaid olan İnebolu ve muhitinde 
fındık yetiştirilmek için çahştlmakta· 
dır. Her köy bütçesine göre fidan mü
bayaası için tahsisat koymuş ve köylü
den salma usulü ile para toplanmış ve 
iş Bankasına yatırılmıştır. Bu sene bir 
milyona yakın fidan alınacaktır. lne
bolu ziraat memuru Orhan vilayetce 
mübayaa memuru tayin edilmiş ve 
Giresona hareketi için emir verilmıiş -
tir. İnebolu tapu idaresinin eshabı me· 
salihe göstermekte olduğu kolaylık ve 
sür'atle iş görmesi halkı çok sevindfr -
mektedir. Köylünün tapu dairesindeki 
işi bir günde ikmal edilmekte ve tapu 
senedi eline verilmektedir. 

Trahzondan iskelemize uğramakta 
olan vapurlar bir haftadanberi lnebo
luda biriken yolcuları alamamaktadır. 
Esasen cebinde üç buçuk kuruşu bu -
lunan yolcular bu paralarını da han ve 
otel köşelerinde bitirmişlerdir. Deniz· 
yollan idaresinin bu vaziyete bir çare 
bulması beklenmektedir. 

Antepte evlenenler 
Antep (Hususi) - Gaziantepte on 

ay içinde H>G çift evlenmiştir. !l35 yılı 
içinde 251 evlenme vak' ası kaydedil-
mişti. 

Antepte yol faaliyeti 

lesi de vardır. Geçen senelerde bu şelw 
lalede mütehassıslar tarafından yapı • 
lan tetkikatta şellaleden istihsal edilea 
cek olan kudretin bütün Antalya vill
yetine kafi ,gelecek ve ş.imendifer işle
tecek kudrette elektrik istihsal edebi· 
leceği anlastlmıstır. . . 

Anadoluda yapılan esaslı köprülel'> 
den biri de buradadır. 120 lira sarfilo 
hükumetin yaptırdığı bu köprü kasa •· 
bayı bir kat daha güzelleştirmiştir. 

Manavgat çayının bir kilometre yar 
kınında Olan gölü denilen geniş bir ha· 
taklık vardı. Bu yüzden sıtma hasta • 
lığı pek çok olurdu. Sıtma mücadele 
teşkilatının kuruttuğu bu bataklıkta 
şimdi 70 bin dönüm arazi Manavgat 
ahatisine kanallar açtırılmak suretiD.o 
tarla haline getirilmektedir. Düz ve 
müsaid bir arazide bulunan bu ma • 
halde önümüzdeki yıl geniş mikyasta 
pirinç zer'iyatı yapılacaktır. 

Son senelerde etraftaki yabani zey
tin ağaçları aşılanmış ve bir çok zey • 
tin likler vücuda getirilmiştir. 

Oımanlarda hazırlanan keresteler. 
Alara ve Kaı:puz çaylarile denize nak· 
!edilir. Alara çayının çıktığı mahalde 
de Selçukilere aid bir kale ve bir de 

Türkiyede eşi bulunmıyan çok mub .. 
tesem ve muazzam bir kervansaray. 
v~rdır. Kitabesinde Selçukilerden Ala.. 
eddin Kikbada aid olduğu yazılıdır. AJ 
lanya, Akseki ve Antalya arasında çok; 
islek olan bu kazanın yolları pek bo .. 
~ktur. Kışın bu yollarda yolculuk ve 
posta nakliyatı müşkülatla yapılmak • 
tadır. Buranın yolları yapılacak olur • 
sa kasaba bir kat daha inkişaf edecek· 
tir. Kışın çaydan yapılamıyan nakliyat 
kara yollarile yapılabilecektir. ·······. ·= 
1 Hidiseler " ,, 
karş1&1nd 

İçki düşmanlığı ..... 
«Keyifli ve iıtihalı bir yemegı~4 

l . b" ·· ·· nı'n CJasıtası ve neRe ı .r goruşme . . • 
'o;' k 'k' • ıııenın olmaktan çıkara ı ıncı d ı 

sonunda ıuurun barsaklarını ı·, 
.. .. göre irindt?J 

şarı CJeren ve gunune 3' 

k
. . hut 0-·ıke muhtevasını ı sevgı, ya ... J 

ya bir yabancı ile öpiiım~ge ıJedy 
l ·· "'" ge ka ttt en yakın dosta soguf~e . k t'I 

vardıran içki alemlerı~ı~ a 
ve son bir paydos demelıyı:z. . . 

"ş · k • b •.. 1 :. k. o" iü ~n' ~neİerini 
ar ın u an l 

tasfiye ediyoruz, fakat bun.b~karla 
ld ... gı ı a • 

sında meyhane 0 agu . d b .. 
mıştır. Onun muka11~metın e ı,ı. 
yük bir tehlike oldugunu sezenleı 
le daima beraberim.>> 

* Sayın okuyucuıarıın, bu yazıy~, b_~ 
ted

en alıyorum, yazıyı kımın 
gaze . b'l' ... ? 
yazdığını tahmin ~e ı ır mısınız. 

_ Fahrettin Kerıın! 
mi dediniz.. Akla en yakın geleru 

, Fa'.kal bilemediniz bu yazının a1' 

t
o. da Peyami Safanm imzası vardı. 

Antep (Hususi) ·- Kilis-İslahiye, 
Gaziantep-F evzipaşa, Narlı - Gaziantep 
şoseleri üzerinde bo.:.rnk olan kısımlar 
bitirilmiştir. İslahiyt~ şosesi üzerinde 
köprü ve menfezler de bitmek üzere
dir. 

ın İMSET 
....................... 

Baylar 
Te'ksayt ve Teksayt Ekstra sizi hel'• 

ehlikeden koruyor. 1, 3, 6 ve 12 lık 
ambalajlarda eczanelerde bulunur .. 



• 
lstanhulda oturan, fakat 

• 
Istanbulu bilmeyenler 

Yazan : Osman Cemal Kaygdı 

Evvelki günkü Son Postada Hüseyin (nün birinde ömrünün yarısını İ::;'tan
Cahit Ya.lçm.ın: (Boğazı .. kurtarınız!) bukia geçirmiş, oldu~a münevver bir 
başlıklı bır yazısı vardı. Ustat, bu yazı- zat bana demesin mi ki: 
urun bir yerinde şöyl€ diyordu: - Azizim, şunun aslı Kazıklı mıdır, 
. c.. .. . . bugün, büyük bir garabet Kısıklı mıdır? 
ra.pmış o~~n iddia w edebiliriz ki İs- .Ben de tabii~ 
\anbullular ıçınde Bogazı bilmiyenler - Kazıklı! 
~a bir ekseriyet teşkil ederler.> Dedim. Dedim amma, bu sefer de be-
BMıi üstat, İstanbullular içinde koca riki tutup: 

bir .e~:ri~et .teşkil ede.nl.er yalm~ Bo- - Madem ki doğrusu (Kazıklı) dır; 
tazıçını ~ıhnıyenler mıdir acaba· gazeteler ne için boyuna (Kısıklı) cli-

Ben, Istanbullular içinde öylele - ye yazıp duruyo:rfar? diye sormasın 
rlni bilirim ki (Okmeydam) nı Edir- mı? 

ıekapısı dışında; (Bayrampaşa) yı Kar- Bun?an on iki, on üç yıl önce, gali _ 
lana Pendik arasında; Çamlıcadaki ba, (Istanbul Muhipleri cemiyeti) 
(Tomruk suyu) nu da Balatın üstün - Hasköyün üstündeki meshur tarihi 
deki Salmatomruk.ta zannederler. Size (Aynalıkavak köşkü) nde. bir' (Sada -
kat'iyyen yalan gelmesin, Orta'köyle bat) müsameresi vermişti. O zamanın, 
Kuruçeşme arasındaki me§hur (Def - adı sanı şimdi lazım olmıyan genç e -
terdar Bumu) nu Eyüple Defterdar a- diplerinden birisinin, müsamere ge -
rasında sananlar, Kadıköyle Erenkö - cesi bu Aynalıkavak köşkünü saatter
yıü arasında.ki (Uzun çayır)ı Çırpıcı ile ce Beyoğlundaki (Aynalıçeşme) civa -
:Veliefendi taraflarında arıyanlar; Mal- rında aradı.ğw. ve bulamayınca zaval
tepe askeri lisesini hala Kartalın beri- lının elleri böğründe geriye döndüğü
~ndeki Maltepede sayıkhyan]ar; Bel - nü söylerler. (Osmaniye telsizi) ki AlL 
grad ormanına gitmek için pazar gün- bey köyü ile Kemerıburgazı arasmda -
leri tren tarifelerinde ucuzluk yapılı - dır; fakat yaz günleri Hürriyet tepesi
yor mu? -diye bana soranlar da caba! ne, Mecidiye köyüne giden\erden bir 

Caba dedim amma, hepsi bu kadarla çoğu Osmaniye telsizi diye parmakla
bitmiyor ki ... Bu çeşit İstanbullular - rile Okmeydanı telsizini birbirlerine 
dan görüp tanıdıklarımı bir~r birer gösterirler. 
~aymadan önce diyebilirim ki bugün Daha bundan jki yıl önce bizim Ku-
Istanbul mezbahasını, belki de Ana - run gazetesinin Büyükrleredeki Fıstık 
ooluka\Yağına bitişik olan Sütlücede sa- suyunda yaptırmış olduğu genel bir 
nan1ar bile vardır. gezintide bir aralık bana: 

Bizim semtte (Topçular) denilen - Ne olur, düş önümüze de bizi 
yazlık, giizel bfr yer ve bu yerin yanı - (Bentler) e kadar götür; hazır buraya 
başında da (Kazıklı) denilen bir se - gelmişken, Bentleri de bir görelim! di
y'lır yeri vardır. Ben, bir tarihte Ka - ye tutturan bir alay bayan ve baydan 
:aklı denilen bu yerden yazılarımda bir kısmı, benim kendilerine: 
arasıra bahsederdim. Ne dersiniz, gü- - Bentler binaz uzakcadır, oraya ka-

-
------,.. .. • .---"'!lm!'.-ılll! .. ~~ 

tONULISLERI 
Aca ip 
Bir Aşk 
Zengin Ye iyi aileden bir genç 

Jazla, boyacı bir delikanlıvı tasav -
vur edin. İşte henüz 1 e yaşında o -
lan bu genç kız bana Göte Doma -
km inisyalile yazdığı kısa bir mek

tupta, biraz tuhaf, biraz acaip, biraz 
müphem macerasını anlatıyor: 

- Yaşım sevgi ve güzellik yaşı.. 
Bir felsefe ki~bıru anlıyacak kadar 
tahsfüm 'ar. İyi bir aiie<len '\ietis -
tiğim için muhitim de o nlsbette 
yiiksek .. Fakat iki senedenberi aca
lp bir aşk içinde çırpınıyorum. Öyle 

bir aşk ki bunu hiç kimseye anlat -
mak aklımdan bil& geçmiyor .. Ni -
hayet bu sırrımı size açacağ1m: 

Genç bir ayakkabı boyacısını se -
viyorum. İki ytldır ikimiz de birbi-

nmize karşı derin bir .sevgi He bağ
Jıyıı.. Hayata atıhna ·a hazırlanan bir 
genç k1z olduğum iç·n istikbalim de 
parlak .. Bu genç adamla evlendik -
ten ronra onu geçindirebi'eceğime 
eminim. Fakat beni dlişündiiren ai
lelerimjz arasındaki faı ktır. Biliyo
rum ki, ailem .böyle b:r adamı kat'iy-

yen kabul etmiyecek.. Bu sıevg~yi 
onlara açmağa cesaretim yok. BH -
miyonım, şaşırdını, ne yapacağımı 
biliyorum. Siz de bu sevgiyi acaip 
buluyorsunuz a1I1.J;Aa, benim ondan 
başkasile mes'ut olmama imkan 
yok. Ne yapayım Teyzeciğıim, bana 
bir yol göstersenize ... 

* Bu acaip macera kaI'ŞlSmda, bu 
genç kiza royliyeoekJerim şu: 

Kızım, eğer maksadın latife de -
ğilse geçici, fakat tehlikeli bir he -
ves fırtınasına tutulmuş görünüyor
sun. Hayal, hiç te senin kitaplar ve 
clefterlcr ürerinden gördüğün gibi 
değiJdir. Ne eski saray aşklarmm 
masal olan mahiyeti, ne de peri kı
zının sihirli se\ dalan kalmadı. Fa
kir bir delikanlı sana saadet vere -
bilir, fakat iptidai, -~!.osilsiz bir a -
damdan pek çabuk nefret ed€ceğin 
muhakkaktır. Çünkü ikiniz birbiri -
nizden tah~il, terbiye, düşünce, aile, 
servet, yaşayış kutuplan ile çok 
ayrısınız. Bu, çok çabuk geçebile -
cek he,·esten kendini kurtarmağa 
bak. Göreceksin ki, bir hata çem -
berinden .c;ıyrılmı.ş kadar memnun 
olacaksın.. 

TEYZE 
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1 Genç kızlarımızı alfıkadar eden dava J 

1 -. Üç yetişmiş kızına mıinasip birer koca bulmak için katlanmadı/l 
fedaharlıh, girişmedik teşebbiiş bırakmıyan bir baba ile görüştünı I 

Küçügünü çocuk yerine koyarlar. Fakat en az 23 yaşına 

Ortanoo kızın girmi beşine 
girditüai taç senedir 

ı dinlerim 
1 

bastığznı so lemek günah olmaz. 

Büyük /az bütün itina/ara 
ragmen ferah /er ah 35 inde 

gösterir • . 

Üç kız babası bir adam tanırım. Otuz 1 setler, poker partil~ri çevirirler. l ri kolaylaştırmak, kadim sokaktan ~~ 
altı lira emekli ma~a eklediği birkaç Bu delikanlılardan bitile kızları ara- tekrar evine sokmakla kabil olabilifl 
liralık geliri ile, orta halli bir hayat ya- sıncla, masumane bir münasebet seze- Halbuki, kadın, mecburdur çalışmaja' 
şar. Büyük kızı, bütün itinalara rağ- cek olsa, ihtiyar baba, hemen ümide Tek bir erkeğin kazancı ile ev dönrn& 
men yüzünde beliren çizgilerle otuz 
beşlik olmalıdır. Ortanca kızın yirmi 
beşine girdiğini, kaç senedir dinlerim. 
Küçüğünü çocuk yerine koyarlar. Fa
kat, en hayırhah bir tahminle, onun da 
en az yirmi üç yaşına bastığını söyle
mek günah olmaz. 

İhtiyar babanın, bu üç yetişmiş kıza 
- geçkin dememek için böyle söylüyo
rum - münasip birer koca bulmak için 
ne kadar çırpındığını sire kolaylıkla an 
!atamam. Za\·allının bu uğurda katlan
madığı fedakarlık, girişmediği teşeb· 

büs, ele almadığı vasıta, başvurmadığı 
kapı kalmamıştır. 

İstirahate mübtaç bir çağda olduğu 
halde, evinde geç vakte kadar süren 
top1anhlar yaptırmağa mecbur olur. 

Toplantıya gelenlerin çoğu, ele avu
ca sığmaz, haşa'rı de1ikanhlardır. Gece 
yarılarına kadar gram-0fon çalar, dan-
• • ••11111.11•11--1 •11ıot• ıoıttıı..,..ıtr•·• •""' • ' ... - ... ·•-•..,...,.._•,._-••• 

daır ben yürürüm amma, siz yayan gi
demezsiniz. 

Sözüme karşı şu cevabı vermişler -
di: 

- Sandalla gideriz! 
Bundan bir ay önce de, Yakacıkta has

ta yatan .zavallı Mahmut Yesariyi yok
lamak için dört beş arkadaş otomobiT,e 
Yakacığa gitmiştik. Dönüşte, arabayı, 
şoföre yukarı, Alerndağı yolundan sür
dürdük. Ne dersiniz, :şoförün yıllar -
danberi Anadolu yakasında çalışma -
sına ve içimizde Üsküdaırlı bi.r arka -
daş ta bulunmasına rağmen yoldaki 
köylerin, dağların. dönemeçlerin ve 
uzaklaroan görünen ormanlarm adla
rını onlara birer birer ben sayıyorclum. 
Hey gidi İsi.anbullu olup ta İstdnbulu 
Adamakıllı bilmiyenler hey! 

Bunlardan en Ş<Ulılacak birini ve bir 
gece benim kendisine oynadığım bir 
oyunu da size anlatayım bari: 

Kaç yı1dır çok sık görüştüğüm ve 
hemen sabah akşam buluştuğum, yir
mi yirmi beş yı1ôır İstanbulda yaşıyan 
ve bizim gibi eli de oldukça kalem tu
tan, yaz1cılıkta bir hay U tanınmış bir 
arkadaşımla geçen yaz, bir akşam, geç 
vakit Topkapı dışarısındaki baJıçeler -
den birinde ufaktan bir akşam alemi 
yaptık. Derken kalkma zamanı gelin -
ce ben ona takıldım: 

- Artık kalkalım, kalanını da gider, 
bizim evde yaparız. 

O, itiraz etti: 
- Y ooo! Kabil değil, beni evde ço -

cuklar beklerler. 
- Adam sen de yemeği bizde yedik

ten sonra ben seni bir arabaya atlatır 
evine gönderirim. 

- İmkanı yok, zira sizin ev nerede, 
bizim ev nerede? 

Yirmi, yirmi beş yıldır İstan bulda 
(Devamı 12 inci sayfada) 

düşeı·. Zerdeli pilavlı bir düğünle bü
tün yorgunluklarını çıkaracağı ümidi
ne kolaylıkla kendini kaptırır. Fakat 
ümitler, boşa çıkmakta çok gecikmez. 
Kızına kur yapan delikanlının da, bun
dan öncıekiler giıbi, evlenme'k için değil, 
eğlenmek için eve geldiği, beş on gün 
içinde anlaşılır. Kızlar, aile yuvasına 
bağlı, temiz kızlar <>klıığu için, babala
nnın şerefine le!ke sürmekten son de
rece çekinirler. Tanıştıkları gençlerle 
münasebeti, ilerletmiyerek, yeniden 
kısmet kapısının açılmasıru ibeklemeğe 

başlarlar. 

İhitiyan çoktan beri görmemiştim. 
Evine gitmek için bir akşam saatini 
seçtim. Kapıyı bana ortanca kızı açtı. 
Onu, sokak kıyafetile görünce : 

- Sinema dönüşü mü? diye sordum. 
- Evet, dedi, ablam.la gitmiştik. A-

man. ne güze~ bir filmdi görseni:ı. .. Jan 
Kravfort oynuyordu! 
Babası, sesimi duyunca merdivenleri 

inerek beni karşıladı: 
- Ooooo... Böyle hangi rüzgar attı 

. '? 
sızı. 

Kızları, bir aralık dışarı çıkınca: 
- Sizinle mühim bir mevzu üzerin

de görilijmeğe geldim, dedim. Evde kal
m1ş kızlara koca bulmak için ne yap
malı? 

Zenbereğine basılmış bir oyuncak gi 
bi, yerinden zıpladı: 

- İlahi oğlum, bunun çaresini bil
sem, ilkönce kızlarıma koca bulurdum. 
Sen yabancı değilsin diye öylüyorum. 
Gözüme uyku girmez oldu. Büyük kız
dan \'azgeçtik. Hiç olmaz.sa şu ortanca 
kızı bir e\'lendirebilsem gözüm açık git 
mezdi. 

- Ya küçük laz? 
- Onun gözü açıktır, nasıl olsa, bir 

koca bulup evlenir. 
- Sizce genç kızlar, niçin koca bul

muyorlar? 
Belli ki en hassas damarına dokun

muştum; için1 çekerek cevap verdi: 
- Bizim gençliğimi:1Jde, erkekl~r, 

iyiyi kötüyü anlayacak çağa gelince, 
hemen kendilerine bir eş ararlardı. Çün 
kü, gönül eğlendirecek başka nsıta 
yoktu. Şimdi öyle mi ya .. Sokaklar, ka 
dın dolu .. Her çiçekten bal almak, oka 
dar kolaylaştı ki... Evlenmek, çok de
fa yaş kırkı, hatta elliyi geçtikten 
sonra akla geliyor. Bu yaşta bir insan, 
ancak kendine baktırmak ihtiyaciyle 
evlenir. Bunun için de aldığı kadın, 
hayat arkadaşı değil, onun hizmetçisi, 
ve velisi olur. 

- Evlenmeleri kolaylaştırmak için 
ne yapmalı? 

- Zamanımızın yaşayış şartları için
de, evlenmeleri kolaylaştırmak bana, 
pek mümkün l!Örünmüvor. Evlenmele-

yor. 
Kadın, çalı.şmağa mecbur olunca ~ 

kendine göre bir k(}('a bulamazsa, a~ 
konuşalım, havaileşiyor. Bugü~· 

g€nçlerin çoğu, evlenmeği bir esare't sf! 
yıyorlar. 

Bence, memlekette mazeretsiz bekP 
lara karşı, şiddetle bir mücadele açınsll 
la işe başlanabilir. 

Ne için evlerunediklerini, tatmin edİ" 
ci şekilde izah edemiyen erkekleri, bU 
takım kanuni müşkülat karşısında bf 
rakınak pekfila mümkündür. Bekarla' 
ra iş vermemek, münhallere yeni yne' 

mur alırken, evliliği bir tercih nokta" 
olarak kabul etmek, çok çocuk baba.St 
evlilerden geçim zorluğu çekenlere bai 
çeden yardımda bulunmak ve bu pır 
rayı bekarlardan alınacak vergi il• 
karşılamak ... Şimdilik hatırıma, ooylf 
birtakım tedbirler geliyor. Fakat bu.O' 
la.rın hepsinden evvel, evHlik lehindl 
kuvvetli propaganda yapmak ister. El'' 
leneook çağa gelen gençleri, başgöz et
mek işini üzerine alacak müesseselel 
kurulmasına yardım edilmelidir. B1' 
müesseseler, hükumetin devamlı koll' 
trolü altında bulunursa~ temin edece1'' 
leri fayda büyük olur. 

Bundan başka, evlenmeği güçleşti 
ren drahoma, yüzgörümlüğü, paça, Jel' 
na gecesi, gibi görenek ve adetleri. hat
ta icap ederse, bir kanunla ortadan ]tal 
dırmalıdır. 

«Paldınn, ben seni aldım!» usulü, işi# 
en kestirmesidir. 
Evlenmeği son derece basitleşıtir01e1 

sek kızlarımıza koca bulmaktan ümidi 
kesmeliyiz. Anadoluda evlenme çağı ~ 
na gelmiş pek çok delikanlılar vat• 
Bunların, İstanbul kızlarile, ana ve br 
balarının gözleri önünde tanışıp anlr 
şabilmeleri de, koca buhranının bir dl?" 
receye kadar önünü alabilir. 

- Umumi eğlenti yerlerinde, balo • 
larda filan gençlerin biribirlerile tanıt 
tırılması mümkün değil midi'f? 

itıtiyar baba, omuzlarını kaldırdı: 
- Bu usul, hem eskimiştir, hem df 

ameli bir faydası olmadığı meydan• 
çıkmıştır. Evlenecek erkekle alaca~ 
genç kız arasında temas, son d.erE'Ce re5 
mi olmalı, nişanlılık devri de uzun &Ut 
memelidir. 

- Sizce genç kızlar evlenme çağın• 
kaç yaşında girerler? 

- Bunun için bir tahdit yapma• 
doğru olmaz. Kadm, kadınlığını, muhtl'" 
faza edebildi·ği müddet içinde, her Jest 
yaşında olursa olsun evlenebilir. Eski'" 
den genç kızlar için evlenme çağı 14 l' 
18 yaş arası idi. t 8 ini geçen kızlat' 
evde kalmış gözile bakılırdı. Şimdi isfJ 
y'iınni üç, hatıü yirmi beş yaş, k1zlarırı 
evlenmcğ'e ancak valüt bulabilecekleri 
bir vas oldu. Akıncı 
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~ i K Ti s AT B AH i s LE R i J BiZi NASIL GÜLDÜRÜYORLAR? 
Alım kabiliyeti mesele;i 

ve fiat politikası 
~Qnt!''1rı, Yİİnlii, ,eker ve saire ,i bi endüstriyel istihlalı macldeleri 
"zerinde Yapılacak sistemli bir li yat tenzili siyaeti, talebi ehemmi
:U,etli nübetlerde yiiheltecelrtir. Talebin yüluelmai İN imalatı ar-

Ged,, enıliidri müesseselerinin ltazanç imkanlarını 6eniflet~elı
tir. Esaaen bagiin hiilni metin hedefi Je butlar. 

'lü . Yazan : ltmail Hüsrev . 
~ rkıyede endüstriyel kuruluşun baş 1 bu şekilde makaslanmasından beklıye
iı ~alal'Uıdan birıi. de şüphesiz halk yı- ceğimiz iı.faki netice, yeni endüstrinin 
;a~ arının ahm kabiliyeti meselesidir~ satış. mrlu~na ~ma~1:°~an ha~~ ne 
İlisb~ alın: k~biliyetinin genişlemesı 1 ~ia~ılir? T.urk end~str:~ :ın ta~ıhı ta
ter k~·ındedır kı, endüstriyel sermaye !ıhı odur kı, çok derme ışlıyen bır buh· 
b~a urnıeri ve tesisler artacaktır. Fa- ran devrinde gözünü dünya!a açmış -
~ ~lırn kabiliyetinin ittisaı imkanları tır. Yo'ksulJuğun bir çocugu olarak 

iibi iınillerle takyit edilmiştir? do~uştur. Halbuki, garpta endüs'tri -* yel kuruluşlar, zengin pazarların istis- ~ 

it· ~illi Ölçüde alındığı takdirde Tür _ _marı, refah devirlerine tesadüf etmiş- Naşit Arnavut kıyafetlle 

ı1e &t>i, ~ cihazı, en mühim tir. Bugün Türkiyede endüstriyel ma-
~~ı itibarile dünya piyasrnna ça- mull~~ ~t yüksekli~i ne A il~ izah 
t.Q ~ hır memlekette alım kabiliyetini edebilU:z .. B~un um~ı ve şamıl ma
lt Yiıı eden amillerin dış piyasa hare _ nası, Turkıyenın zengın dış pazarlar -

T uran Tiyatl'06UDun kapısında bir 
ilan var : 

cBaba» 
Hani şu Şehir tiyatrosunun yakında 

oyruyacağı S'trinbergin faciası... Hani 
bundan çok sene evvel Mubsinin, Kı -
narla birlikte oynadığı Cehennem yok 
mu .. İşte o ... 

Halbuki "ben bu tiyatronun kapısın
da başka bir ilan göreceğimi sanıyor • 

N.Pt Leldehl~ Borlaorda 

Naşit 
Anlatıyo r 

Nafit komik rollerinden birinde 
mesinin sebebini sordum; meğer adı a., 
cağızda bir hastalık varmış. Hiç gt e -
mezmiş. 

Lif l&fı açıyordu: 
- Siz sahnedesiniz, dedim, tiyatro -

da oturan adamın gülmediğini ne bi -
liyorsunuz? 

- Bizim en kuvvetti tarafımız bu • 
dur ya! 

eweri olacağı gayet aşikArdır. Dış pi- dan mahru~ ~~~md~n dolayı ser -f ~11ın, bilhassa ham ve zirai mad<i.e- maye terakumunu ıç pıyasa hesabına 
~rllrlizin müşterisi olan endüstrici,yapn:ak me~li ~~~il I?idıir? Fa~at ~.u 
~ etnI~etlerln konjuktur vaziyetidir ~eylın en.düruı uzerın~. ya~tı~~ ~ksu
rn' ~ alım kabiliyetimizi tayin et- lamel,.~~ alun ka~ili~etı duşuk o

. tış~edır. Bu bakımdan dış piyasa sa _ :an ımil~ı ~ıyasada yem bir s~tış zor~u-
lek rırnızı, dış piyasa kanalından mem- gu tevlidindıen başka ne netıce verı -
bıne~ a~~n ~eliri, diğer bir tabirle a- 'yor? 
1-el'(f .biliyetıni, endüstrici memleket * 

dU:~ıi: 1 
cHoş'kadem gebea . . 
Yahut ta: 

Konuşan : IMSET - Sizin kuvvetli tarafınız seyirci
leri gülüyor, gülmüyor diye birer birer 
saymak nudı.r? 

- Yok canım, perde açıldı mı biz.. 
sahneyle halkı birleştirmiş oluruz .• Ar
tık burulan 6tesi halkın istediği olur .• 
Yani yalnu biz oynamayız.. Onlar da 
bizimle beraber oynarlar. Böyle içli 
d~ olunca onların bizi gördüğü gibi, 
biz de onları görürüz.. 

llıa ~1 ekonomik ,;ıkıntı veya ferahla-
8lfla areketlerinin bir tabii olarak va
lrı ndınnak icap eder. Endüstrici 
~tnleketıerde bir endüstriyel sıkın -
lrı n biıxiıe uyandıracağı ilk aksüii -
\ eı, harn. ve zirai maddelerimizin a -
.:a~ kalmasıdır. Bir ferahlama ise 
itlaf~ bir hareket t.evlit edebilir. Maa-

ıh son dünya buhranı ve onu takip 
~ ~ntı, bize ~u t~crül~yi verdi ki, 
"'a~ rnıın ekonomı, fıat mhitatlarına 
4 g?nen d.. • 
L-~· unya pıyasasında TnUayyen 
-.:ıter d:alıiı • nd f"U 

imkanını ~~ gene karlı çalışmak 
el.de edeni a~ilr;1~ktedir. Bu imkaru 
lıelleşt · er zıraı ıstihsallerini rasyo
den . ı~rek ınahrullerini ucuza male-
1oU~ 1~. s~t~ :teşkilatlan kuran ve bu 
den UŞti.k fıat seviyesine intibak e -
fihsalneznleketıer olmuştur. Halbuki, is
lünu 1 tekniği geri olduğu için mahsu
b§ıa Pahalıya :ınaleden ve hariçte sa
ın .. rını ~ilatlandıramamış olan Türk 
llıa, ~ilı, .mahsul fiatlarırun sukutu -
Yak ıst.ihsaı tekniğini ıslah suretile a -
~ uydurama~ ve teknikçe ileri 
ıı~ . . . 1eketlere kiyasen fiat sukutlarının 
~ırın· dah 1 a çok fazla duymuştur. 

* ~ün zirai istihsal tekniğinin git -

Türkiyede alım kabiliyetini besliyen 
dış ticaret kaynağı, bugünkü şartlar al
tında suyunu kısm.1§ olduğuna göre 
ba.şka kaynaklar aramak icabetmekte
cfir. Bu kaynaklar pek muhtelif olabi -
lir. Bunları harici ve dahili olmak ü -
zere ikiye bölmek mümkündür. Hari
ci kaynakların içinde dış ticaretten 
sonra şüphesiz harici istikrazlar ehem
miyetli bir yer alır. Fakat bugün bun
ların ne kadar ağır şartlara tabi olduğu 
gözönüne getirilirse, harici istikrazları 
memleket için fayda,lı telakki etmemek 
l~ım gelir. Bunların her zaman as -
tarı yüzünden pahalıdır. Dahili faktör
ler ya, iç piyasanın kendi bünyesin -
den gelen kalkınması, yahut ta makul 
bir fiat politikasıdır. İç piyasanın ken
di bünyesinden gelen kalkınması, ye
ni tesislerden kaynağını alabilir. Her 
yeni ıkurulan fabrilka, iç piyasada ham 
maddeye, malzemeye, iş kuvvetine 
müşteri olacağından alım kabiliyetini 
yükseltebilir. Fakat bu maddelerle en
düstri mamu.Mtı fiatlan arasında bi -

cAşıklar .. • 
Her ne ise hole giriyorum. 
- Naşitle görüşmek isterdim... 
Önüme düşen delikanlı beni bir mer-

divenden çıkarıyor, bir merdivenden 
indiriyor, bir daha bir merdivenden 
çıkarıyor, bir daha bir merdivenden in
diriyor: 

- Buradalar. 
Dakki bap ediyorum! 
- Buyurunuz ... 
Kapıdan içeri girm.emle iki eliıni bir

den havaya kdldırmam bir oluyor. 
Naşit , şu herkesi güldüren meşhur 

N~it )X>k mu elinde koskocaman bir 
tabanca karşımda duruyor: 

- Şey affedersiniz? Oynanacak pi -
yes için bir tabanca lazım olmuştu da .. 
Yüreğime su serpiliyor. 
- Buyurun oturunuz .. 
Naşitle konuştuğumuz yeri anlata -

yırn .. Bu bir oda.. Odanın dört tarafın
da raflar var. Raflarda ne mi var? Ne 
söylerseniz o var: 

- Sürahi? .. 
-Var! 
-Cül>W 
-Var! 
- Kılıç? 
-Var! 
- İğne? 
-Var! 
- İplik? 

Fraklı N aşit 

hiç te gülemedim. Verdiğim para yazık 
oldu, ona ağlıyorwn. 

- Güldürmek sizin işiniz. Fakat siz 
neye _bunu kendinize iş edindiniz! 

- Size babanız oğhmı aktör olma, 
oku, yaz, efendi ol filin demedi mi? 

- Demez olur mu, benim babam 
doktordu, beni ıbaytar yapacaktı. Bay· 
tar mektebine verdi, kaçtım. Ve aktör 
oldum. Bu işten de alnımın akile çık 
tım. 
Alnımın akile diyordu amma, ben 

alnile beraber saçına da baktım. 
- Hem de saçlarınızın akile .. 
-Eh öyle. 
- B~banız sizi tiyatroda seyreder 

miydi? 
- Bir defa seyretti amma, tövbe de 

etti. Bir daha seyretmedi. Ben sahne
ye çıkmı~ım. Beni alkışlıyorlardı 
Amma bu alıkış sözürıü sakın el vurup 
alkışlamak manasına almayın. Ben g~· 
lünecek bir jest yaptım, yahut ta bu: 
söz söyledim mi? 

- Vay e~lu eşek, neler de yapı· 
yor. 

- Insanları hadiseler kifi derecede 
ağlatıyor. Biz de bu hAdiselerin ağlat
tığı in.sanlan güldürmek için uğraşı -
YQruz. Fena mı? 

Diye iltifatıar görüyordum. Babam 
beni seyre1füği git>i bunları da dinle -

insanlar var miş; eve döndüğüm zaman babama sor-- Güldüremediığiniz 
mı? 

dum: 
- Kenan Bey? _ Baba nasıl beğendin mi? 
- Kenan Bey de kim? _ Beğendim, dedi, sana iltifat olsun 

l'a 
2

. r~onelleşmesi kar§ısında dün
ibti ır~ mahsul fiatlannın yükselmesi 
ltıiistrnau .P_e~ az olduğıma göre Türk 
dilıı ahsilinin kazancının artması için 
ille Ya fiatlarırun tereffüünü değil, 
1ıı§ tnlek~ zirai istihsal tekniğinin sa-

~tlarının tekemmülünü te -
;::

1 e~k gerektir. Dünya zirai 
tib uı ~ı, maliyetin sukutunu ta
dır en bunyevi bir düşüş safhasında _ 

rinciler aleyhine bir makaslanma olur
sa, şüphesiz vaziyette hiç bir değişik
lik oknaz. Nitekim bugün endüstri 
programının tatbiki icabı iç piyasanın 
geniş-!eme hareketlerini, yüksek ma -
mul fiatları koınpanse etmektedir. O 
halde fiat poliakası, bir zaruret halini 
almaktadır. Arızasız satış, arızasız ser
maye terakümü, muhakkak ki, yüksek 
bir alım kabiliyeti ile, bu olmadığı tak
dlı-de makul bir fiat politikasile müm -
kündür. 

-Var! 
İğneden ipliğe kadar sayabileceğiniz 

her şey var .. Burası Naşit tiyatrosunun 
aksesüvar odası ... 

- Anlatayım, epey sene oldu. Ti - diye yedi ceddimize küfür ediyorlar .. 
yatroya bir adam gelir, ön sırada otu - Benden paso, bir daha tiyatrona adım 
rurdu, bir akşam geldi Herkes gülü - atmam. 

bi · ~hnumı harpten evvel olduğu gi-
' zırai m hsul fi tlar da 4rıa .. .. a .. a ın kısa fasıla-

l'i ~orfilnıuş olan tereffü hareket1e-
Yerıne 'mdi k -~~ letj .. il roa.IA sukut hareket -

'11iirk~~hede ediliyor. Binaenaleyh 
ıan 1Yenın dünya piyasasındaki ka -
l'iııJe ~1:1rı, .~nsiyaki fia t hareketle _ 
lll degıl, dunya piyasası şarlliırına 

Urlu bir intibakındadır. 

* ~eınleketlfe zirai istihsal tekniğinin, 
bii 

1~ ~!?ne~eşme~ dış piyasa ta _ 
\'e Y~tımızı imkan nisbetinde azaltacak 
aeııece~ar dışı kazançlarımızı yük -

ır. 

* bi~nl~ştlıyor ki, milli ölçüde alını ka-
~Ye;~~i takyit etmekte olan dış pi
le a arnılı, bugünkü .şartlar altında bi
g·· 0 kadar ümitlenecek bir güler yüz 
Şa7terrnemektedir. Dış piyasanın inki
'Yn .hareketile, endüstrHe~e hareketi 
lt 1 t:.ınPo dahilinde yürüıhüyor. Mil
de enduStı;ıeşmenin seyri, birinctsin -
h~ dah~. seridir. Diğer bir tabirle, a -
~~l kkabüıyetim'izin hareketi, endüstri
~ uruluşların hareketinden geri kal-

tadır. Alım kabiliyeti ile tesislerin 

* 
Fiat politikası, talebe şuurlu bir in -

tibaıktır. Esasen bunun ~ktan malı1m 
olan bir kanunu vardır. Satışa arzedi
len bir metaın miktarı ne kadar çok -
sa, müşteri bulabilmesi için arz fiatı
nın da o kadar dilfiük olması lazımdır. 
Başka türlü ifade edelim. Talep edilen 
miktar fiatların yükselımesile düşer. 
Sukutile artar. Talep veya arzedilen 
metaın miktarı, meta fiatının bir ta
büdir. Bu talep kıanununun tahakku -
kuna mi.sal olarak şeker fiatlarını gös
terebiliriz. 193S de hükfunetin bir ka
rarile şeker fiatları düşünce, istihlkak 
% 40 a yakın bir nisbette artmıştı. Pa
muklu, yünlü, şeker ilh. giobi geniş en
düstriyel istihlak maddeleri üzerinde 
yapı.lacak sistemli bir İl.at tenzili siya
seti, talebi ehemmiyetli nisbetlerde 
yükseltecektir. Talebin yükselmesi ise 
diğer taraftan imalatı arttıracak ve en
düstri müesseselerinin kazanç imkan
larını genişletecektir. 

Esasen bugün hükUıne-t:in hedefi de 
İsmet İnönünün 18 birinciteşrinde Na~ 
zillide ifade ettiği gibi, hayatı yani en
düstri mamuıatını % 25-30 ucuzlat -
mak yolile allDl kabiliyetine şuttrlu bir 
intbktır. 

Soruyorum: 
- Nasıl güldürürsünüz? 
Na.şit yüzüme bakıyor. 
- Güldürürüz işte .. 
Öyle bir bakışı var ki, güldürürüz, 

derken öyle bir tavır alıyor ki gülüyo • 
rum. 

- Niçin güldürmeyi tercih ettiniz? 
- Niçin gülmeyi tercih ediyorsu • 

nuz? 
Sualime sualle cevap veriyordu. 
Öyle ya, gülmeyi istiyen biz .. 
O da birim istediğim.iti yapıyor .. 
- Güldürüyorsunuz bu Ali, fakat 

iStediğiniz zaman da ağlatabilir misi -
ni2! 

- Ben böyle münasebetsiz şey is -
temem .. btesem de beiki gene güldü -
rürüm .. Duroo durun buldum. Bir ke
re ağlatmışmı .. 

- Kendiniz farkında değil misiniz? 
- Hayır, bana sonradan söylediler, 

Ertuğrul Saded~inle beraber bir gece 
Otelloyu oynamıştık. Ben Yago rolünü 
yapmış'tım. Temsilden ronra tramvay
da bir arlcadaş duymuş .. Tiyatroya ge
lenlerden biri ağlıyormuş. Yanındaki
ler neye ağladığını sormuşlaır. O da ce
vap vermiş: 

- Naşide lillmek için gı"ttim amma 

yor, o gülmüyordu, ertesi akşam gene Naşidi sahne, beni de gazete bekli -
geldi. Gene gülmedi. Bana da merak yocdu. Kendisine teşekkür ettim. Mer
okiu. Üçüncü akşam tek onu güldüre - diven indim, merdiven çıktım, merdi
yim diye yapmadığım maskaralık kal- ven indim merdiven çıktım. Nihayet 
madı. Nihayet dayanamadım. Tiyat - kendimi Turan tiyatrosunun kapısın -
rodan çıkarken yakaladım.. Ve gülme- ,da bulabildim. IMSET 

Geyvede 
Trenler niçin 
Durmuy or? 
Geyveden bir okuyucumuz yazı -

yor: · 
- Bayram münasebetile İ7.lllite 

gitmek üzere Geyve istasyonuna 
gittik. Fakat istasyondaki siyah tah
tada Adana treninin beş saat teah -
hürle geleceği yazılıydı. İki saat son
ra Haydarpaşa - Ankara, Samsun 
ekspresi gelecekti. Halbuki bu ka -
tarın Mekece, Akhisar istasyonla -

1 
rında durduğu halde Geyveden ge
çip gideceğini lığren.dik. Mecburen 

İmıitt~ gelen posta ile Akhisara 
gi'tmek ve oradan bilet almak mec
buriyetinde kaldık. Dts~res Geyve
den gelip geçti. En u.f&k ıstasyonlar
da ı 0-15 dakika durduğu halde bir 
kaza merkezi olan Geyvede niçin te
vakkuf etmiyor? D. D. Y. idaresi -
nin nazarı dikkatini celbederiz. 

• • • 
Olıuyucularımı%UI sorgulan 

na ceooplarımız 
Adapazanndan H. Kaçar'a: 
- Hangi meseleden bahsettiğini· 

zi anla'Yamadık. Mektubunuzu daha 
{azıh ve adresinizi havi olarak yazı· 
ıız. 



8 Sa,fa 

Tarihten Sayfalar: -
Tim urun imtihanı 

..------------------- * ~ ~ ------------------...... lununm tuhaf bir adeti vardı. Ele geçirdiii tehirlerin çoğmıcla 
oranın ilimlerini toplar, bir takım aualler eoru, diledi;i cevabı 
alamaymca bqlanm Ylll'Clururdu. Halebia bafkaduı buna biliyordu. 
Fakat davet olununca, hem kendi canını, hem ele tehir 

halkmı kurtarmanm yalana Wda 

c11rmlnei a11r - Pobt an ctlzel :vıhlnlarmclu: Arlin lthlp 

İnanılmayac-;kbi;Jıaber: Dan 
kraliçesi arbk dansetmiyece 

Aksak Timür Asyanm ~Men A- - Ben dünyada yanin .mm (' pal 
ııadoluya doğru yüz binİerli{ insanın ve çolak) oldulum halde Acem., irak 
bnlarile kızıl bir yol çizerek yilrü - ve Hiındden bu tecrübeleri ardım. Bü -
mii§tü. Halebe varch. tün adamlar brşıtndl devrilip devri -

Halep kalesi yüksekti ve dünyanın lip gittfler. Bu ne iştir? 

Cincer Rocer's " Bir gün gelecek laaUc. dansl 
/ilimlerden bıkacak. O zaman ben ne olacağım. 
Facia /ilimlerinde rol almak istiyorum, /akat herke 

en güzel bahçelerile dolu oı.m ovayı İbni Şahne tam fırsatım yakalamış -
•;ak altına seriyordu. tı: 

bana gülügor. Şaşırdım, kaldım/ ,, diyor 
ikin c Cincer Rocer's 

Timilr burada iki gün kaldı ve • - Allah madem ki size bu ni - artık c:ıansetmek is· 
cı günü akşamı birdenbire fU emri ver- meti verdi, bmıa karşılık siz de onun temiyor! .•• » 

4i: _ Şehrin erı büyük hocaları bura • kullarını bağışlayın! Bu altı kelimelik 
- Vallahi sizden kimseyi öldürmem. ı..-"""' cümle muhte-

ya gelsinler. ba k ık } rd.. UCIOA 
Timürün tuhaf bir Adeti vardı. Ele Sizinkiler na arşı ç tı ar ve ö u- lif memleketler sine 

geçirdiği şehirlerin çoğunda oranın i- ler. Mallarınız da, canlarınız da sizin ma muhitlerini al- , 
limlerini toplar, bir 'bakım sualler so • olsun! lak bullak ettiL. 
nır ve dilediği cevabı alamayınca: Oraya llk girdikleri zaman üç buçuk Nasıl olur!.. Hay-

- Annıli.k bu mudur? Bir de ilim atan diğer hocaların da dilleri çözül - ret!... 
taslamaJatan utanmaz. Vurun boynu - müş, akıllılık taslamıya başlamışlar - Son seneler zar • 
»u' . dı. Sanki Timürün gözüne girecekler- fında plrioneri Fred 

Derdi. di. Fakat kadı Şerafeddin bundan çı - hllıter tle birilkte ~ 
Halebin baş kadısı onun bu halini kacak fenalığı hemen anladı: virmiş olduğu nice 

biliyordu. Ürktü, fakat gitmemezlik e- - Susunuz. Bu adam söylesin, o söy- fi1ımlerde adeta u • 
demezdi. Bir kaç kişiyi alıp gitti. Bun- lediğini bilir. çarcasına danseden 
ların aralarında Halep müftüsü İbni Diyerek İbni Şahneyi gösterdi. kendisine cDans llA 
Şalme vardı. Tmıür sordu: hesi• lakabı veı1len 

Timür onları karşısında görünce - Ali ile Muaviye hakkında ne der- bu kıvrak, güzel si-
kendi ilimlerinden Abdülcebbara dön- siniz? nema yıldızı artık 

dü: · Timür şii idi. İlk halifeliğin bile filml'e~ dansetmi-
- Söyle ki, Semerkant, Buhara ve H t' Ar ait 1ması I'' kliği ~ha .... Olur şey 

He'l'at :1- digw er büıyük. .. lil.ehirlerin ilim- azre ı ıye o azım ge - dex-:1 b ı 
.L.1.1: "' ni iddia ediyordu. e-.u. u .... 

terine sorup ta doğru cevap alamadı - İbni Şahne yanında oturan kadı Şe- . Geçenlerde sevim 
jun bir şey soracağım. rafeddine: li yıl.dız ~ başına 
Aıbdük:ebbar bu sözleri İ'bni Şahne _Ne cevap vereyim? ve bırden bıre Nev-

ile arkadaşlarına tekrarladL Bu sefer k ı· H Ik yor: a ge ır... a 
TJmür dıoiruıdan doğruya onlara ba • Der gibi bir işaret yaptı. Bu sırada geli.Şinden haberdar 
karak şunları ilave etü: kadı Mailld daha çabuk davrandı: olmadığından vüru-

- ~ de o şehirlerin llimleri gibi - Onların cüm1esl müçıtehittir. dü kimsenin gözü-
olmayınız. İçinizde en ilim olan han - Timürün yüzü karıştı. Ku.gın bir ne çarpmaz. Fakat 
gini7.Se o söylesin ve söylediğini bilsin. sesle bağırdı: biıkaç saat sonra 
Ben de ötedenberi illin ile uğraşırım. - Hak, Alidedir. Muaviye zalimdir. ~~,haber yıldmm 

Halep kadısı Şerafeddin, ltm.i Şah - Yezit faaıkıtır. S~ Halepliler ele Ş&m- 8ür atiyle N~rka 
neyi göSterdi: lılata ııyarsınız. Onlar H~ öl • yayılır ... lııdii.i 'lte• 

- Bizim şeyhimmlir. Hepimmleiı dUrdfner. lin ka~ 3İljbıde 
üstündür ve müftüdür. Ondan aoru - mütlıif bir Jtalaba-

Bocer'sden bıka 
tır! işte e vakit 
Bir mevkitle kal 
iun!• 

Ci.neer Rocer 
davetine bizzat 
bet eden Düyiik 
Amerikan mecm 
sının yaşlı s 
der kt 

- Henüz ge 
çocuğum! Btiyle 
~ 
cÇocuğum» e 

mesi yıldızın t 
tünü mucip ol 
Hemen elleri ile 
bine~. 

-Bu 1ralp ~ 
ce1bi değildir ... 
ae Dıi bana pu 
di;yorsunm? .. 
Artık cDans fi 

leriııden• bıktım 
sandım! Klaketle 
zıplamalar seyT 
denler için belki 
zip olabilir... Fa 
benim için değil 

rıuz. Allahın yardmıile eevap verir. ıClr'taiıkta ~~ flillJ- h.,.. esti. lık 11oplaııır ... Ydclı-
Tfmilr Abdülcabbarla yavq yavaş Beı:-t vemn iri İbnt Şahtıe.- belada zı görmek iqhı bajı.. ~lfııe eml 

Jaonuştu w Abdülcebbar İl>ni Şahne • yet~ 1'tanım, bu Ilı a1dırm np çağırmaja, itişip Clneer Boers nim!. LOndtadan 
ye döndü: - ~ Jdtapta ..x-a~i:n/:ynen .:· kaıkışmağa başlarlar ... Tam otomobiline ı ıece First Lady piyesini se~tüırL ~ yolda bir 1ıeklif aldım. Müzak~ey 

- Surtanımız soruyor ki dün biz • ym. 6 "":-au • bineceği sırada Cincer'in etrafını halk smı'atklrm rolüne o kadar imr~ Zamretldeyfniı ld ben ~ ka 
den ve sbt!en bir çok ölülerimb var. rar~';i:' = sarar!.. San'atkirın boğulmasına ra-J ki tarif edemem! .. Qf Ie bir çıkınafJCI•· hiç draın fiJıhl çevitmediın!. Bun 
~kile~ mi f&hittir, yolma aiztnki • _ Aptal herifi t · ~ .~~ ... Kimi saçlarml ~lle~L. J?· yun ki ~yın. cDans• filmleri (ıyna· ~ sene kadjr 8Vvel müşl@ l>ir m 
-18 ~? De "bi lLUkL · ·· .. e baktı. mı yüzünu ~ .•• Bazıları giydiği agır d.Jkça benim ~ roller ya~- lı*- kide bul\lDllll bit Bahne vazıı ~ c 

Zate bı.ıı ~ atan yürekler, dur- 0 :ı! 11 ~ ~n= vurulsa dantelden eımaesmı hAtıra olmak üze- biliyett& oJmadığım tdeta kökleşiyor... cenm iÇin4.e bir fe~b actııı.da btr 
ll1UI ttiJıdl. 1ftbler ~ dı belki bir-~ akmazdı. 'Bey - re parça parça ederler ... San'atklr ide- 'Oç sene evvel (İskoçya Kraliçesi Mari çevlrtnüŞdl! .. Adamcağız son paral 

Bertee lbiıt ~ ...,., ond8n k 't . ki Tim'" eniclen Jil~ ta çını çıplak kalır!... Stüart) m elbisesinin aypini yaptırdım bu filme sarfeylemfşti! Fiılm halk 
tııedet mnuyordµ. .;.~ ur 

1 Bazılan da bil" imza ~tlnası için, ona ve bununla fotoğraf çekt'irdim. .. Dram tından beğenildi! .. Adamcağız vaziyP 
.~ zeki. ~ btr ild '+flta ailren Art* idihan biimifti. ellerine gelen qeqeyi uzatırL. Gazete sam'atk~ı aldu~u takdir ~~1' ni kurtardı! Bana demişti ki: 

.llum seııemllğinden sonra l'!l cevabı 1bni Şahn . parçası· ~ar· matup zarfları· sindııtt1 ... Meğe;rşe ~ılmışuiı ... l'otOğ dCızıinl Sen Mide- dtamlant. b 
verdi: eye. ., ' ' ' r6rı görenler .Oüzel OlmUfS'lll··• de muv~akıyeQer köanacaJmn! 

- Bunu Hazreti Pey~ de.,,.. ~Kaç yaşındasın. ":: !:;· Rocer ava çıkb.. cf11er ... iki sene wnl 3'.a:rı d\Vk'ı temsil ol! .. » 

dular ~ .. cev~ınf~~r. - 149 da (miladi 1346) ~ıurı. kadara~.- başlar~ Poı:ıer gfç eylemek istdim. Buııu 8?Yler söylemez KlJ}aklarmıda bu adalrı!if 
TimürürD tözleri dort açıldı. lDlli dört yaşındayım. hal ile kmdisitıt kurtarırlar. Otele av- herkes benimle alay :ttt... . . çm~yıp durmaktadır ... Fakat neye 
- Nas.ıl? Kadı Şerafeddin' d lli ..._ . de d ~ cı.n gün gayet gµzel bır pıyes 1ey rar .. • 
- Bir Arap Hazreü Peygambere .. ~ e e .._., !aşın- detm er .,. .. .. rettim. Holivuta 1:elgraf çektim. Btuıun Cineer Rocer'M beyanatı burada 

gekU ve cinsa.nlar ya mertliklerinden, d~ olduğunu oğrenınce şunlan soyle - - Cidden ~ktum! .. eünku h~Jkın fihne çekilmesi imtiyaıırıı namıma alı- mektedir. Sevimli ve kıvrak yıldı 
yahut cesaretlerinden, yahut ta şöhret dı. _ Siz gözlerinde sevinçten,. zevkten z~!a~e nız.. dedim... öyle sanırım Jd gene be- arzusunu öğrenmiş olan muhtelif 
için dövüşür ve ölürler. Hangisi tehit- c benim 9QC~arımın yaşla - kindar nazarlar seçtim!... Bu muthış nimle alay ettiler.. yolar şirtıdi kendisine arka ark~ e 
tir? .. Hazreti Peygamber cevap verdi: ~dasınız. Ben Yetmiı ~yaşına gel-~ ~ç unutamıyaca~m!..:• . . Filıiıleroeki muvaffakıyetlerin dai - liflerde bulunmağa ba mışlardır 
•Kim Allah uğruna ölürse o şehittir.• dim.• Ertesı gun matbu~ muntesıplerını mi olmadığını, muvakkat zamanlara in c: n'atıkhın mensup bu unduğu 

Timürün yüzü gülümsedi: Akşam ezanı okunuyordu. kabul ed'er ve der kı: hisar eylediğini benim kadar siz dahi dio Pıctures ka.mpanvası müdüru 
- Ho9 (güzel), Hob!.. Abdülceli>ar imam oldu ve hep be- - Ben N-evyorka sırf tiyatroları sey bilirsiniz. .. Şimdiki halde hallı; •dal1S kin'in bu hususıa gii2 yı dızla 
Dedi. raber namaz kı:lıdılar. reylemeğe geldim! Yegine arzum ya - fillih lerini tutmaktadır. Fakat emin mak üzere olduju s .. enmekted 
Mec?>listeki ağır bava hafiflemiş ve Halep ahalisi ölümden böylelikle bn bir Atide tiyatro artiSti almak ve olunuz ki bU chalk» yakında darJilar- Bakalımı,1 Cineer ne vakit ınu d 

sohbet açılmıştı. k1.U'tuılıdıL a~aşlı piyesler oynamaktli'!.. dan, klaketlerden, nnnbaıardan, balet nail <>lacak! .. 
Timür Bmı Şahneye sordu; Tana ç,,p · Bu arzmna JQinSe inanmıyorr.. Geçen terden .bJkacaktır .. Dans yıldızı ~ 



11 lkincilefrin 

Kızlarımız ve 
Hususi bir mektepte 

dersine iştirik eden genç kızların 
talimlerinden görünüşler 

dünkü 

""'.ıdıı nişancı nişan ahyor 

Manga kolu halinde hiicum 

Manıa hazır ol vaziyette 

Tüfek dolduruyorlar 

' 
Man akola ~rü~ 

SON POSTA 

Bilirsiniz ki yün elbiseler alelade el
bise askılarına asılınca omuzları uza -
yıp bozulur. Buna çok kolay bir çare 
bulabilirsiniz. Alelade bir ço -
cuk çenberi, ince bir şerit gibi kesıl -
miş bir ipekli kumaş ve yahut bir kor
delfı, bir de ufak bir çengel bütün bu işi 
gôrmiye kafidir: 
Çemberı kordela veya ipek kumaştan 

kestiğiniz ince şeritle iyice sarınız. Ve 
bir noktasına bildiğiniz ufak çengeller
den birini burgulayınız. İşte size on -
jinal ve pratik bir askı. Hem de dola
bınızda fazla yer tutmaz. Bu askıyı çen
gelinden dolabınızın çivisine asınız. Ve 
yukarı tarafına yün elbisenizi geçiri -
niz. Tabii omuzlara gelen kısım yuvar
lak olduğundan yer yapmıyacaktır. 
Çemberin - yani yeni askınızın - alt 
kısmına çorap, yaka, kravat filan iste -
diğinizi asabilirsiniz. Ne kullanışlı bir 
askı değil mi?. 

ipek Hasırdan 
şapka 

Siyah ipek hasırdandır. Tepe sıvrı, 

kenarına kendi kumaşından geniş bir 
band geçırılmiş. Arkanın ortasında te
penin sivri yerinden başlıyarak aşa -
ğıya kadar sarkan bir kordela var<iır. 

Fantezi bir manto 

Sayfa 9 

YEMEK BAHiSLERi 
Keyk nasıl yapılır 

4 Yumurta, 2 1 2 fincan un, 2 3 flnc. n 
süt, 1 çay kaşığı limon suyu, 1/4 fincan c -
cem, ı fincan tereyağ, 2 çny kaşığı rend ıe -
mlş çlkolnta kaysı marmelfı.tı, 1 ı 2 f 

teker, 3 Buyuk çay kaşığı beykln pnvd ı 

çay kn.şığı vanilya, 1/2 çay kışığı kan ı b 

harat u tunu SÜ !emek için ist.enU n 
!er 

Yağla şckeı ı bır krem hallı c 
rıştırıp ezinız, içerisine ça k 
yumurta \e unu karıştınız. Bun 
kın pavderi .katarak katılaşt.Jrınız. H 
sıni sutle bır hamur ) apımz. Bu 
muru üce ayırınız. Birine limon su 
nu, ikınci parçaya rendelenmiş çık a 
ile vanılyayı, üçüncüsüne yemış 
zencefili, baharatı koyunuz. İyıc 
ğurunuz '~ birer tep:;ıye koyarak k 
zartınız. Soğudukları zaman u h 
koyup aralarına kayısı marmelatını u
rünüz. Ve iızerine dondurulınu me\ 
va suyunu sürüp yemiş ve limon d 
hmlerıle süsleyiniz. 

Solda dantel rop ve caket. Robun 
yakası önde, sivri ve az açıktır. Ar -
ka da düz yuvarlaktır. Tam ortasında 
bir kaç pens yapılmıştır. Ön ve arka -
da ayni şekilde bir kup belin biraz yu
karısına doğru sivr.i bir şekilde çıkıyor. 

Etekler bol kloş1.ur. Ceket düz, ke
narlarına iko geçirilmiş. Kol ağızla -
rında kürk var. Robun yakasına düz 
renkte bir çiçek konmuştur. 
Sağda siyah kadifeden sade bir rop. 

Kollar hafif kabarıktır. Parlak beyaz 
bir ipekliden kapalı ufak bir yakası 
var. Düğmeler de bu ipekliden yapıl -
mıştır. Yakanın altından başlıyan bir 
kup bele doğru geıUşliyerek iniyor. 
Senti.ır yalnız arkadan geçiyor, yanlar
da di.ığmeleniyor. Önde sentür yoktur. 

Eteğin önü düzdür. Arkasında yu -
karıdan aşağıya iki dikiş var. Bu di -
kişler boyu uzun ve ince gösterir. 
Biraz şişman olanlara bu rop pek iyi 
gider. ---··-··-···-·-··· .. ······ .... ····--·······-·--

Yün bluz 
Ya'kası eşarp şeklindedir. L&civert 

bluz üzerine beyaz yaka "konulmuştur. 
Düğmeler beyaz kemik.tendir. Belde 
geniş bir lastik var. Bu lastik (3) tane 
yüz, ( 1) tane ters olarak yapılmıştır. 
Kol ağızları da ayni lastikten örül -
müştür. ((3) yüz, ( 1) ters). Bütün be-
den ve eşarp irinç örgüdür. Pirinç ör -
gü şöyle yapılıı: Birincı sıra nihayete 

kadar bir ters, bir yüz. 

Yüz 
Tuvaleti 

Kaşları, tabii şekillerıni tamam 
nutturacak kadar inceltmek, h 
tün kası alarak yerine sun'i b ı 
yapmak modası tamamen geçm k 
redir. Holıvutta başlıyan . sun 
modası ilk defa gene Holıvutı a 
den düştü. Şimdi ıkaşlarda ar~.nı 
her şeyden evvel onların tabu ç 
rini bozmamaktır. Şi.ıpbesız. k 
üstten ve alttan, kaşı!l asıl çızg 
ricinde çıkan faZla tuyler a 
Çünkü bu tuyler kaşların net 
gözükmelerine mani olmaktadır. r 
kat kaşın esas çizgisine dokunm 
dadan - ve tabii rooda ıle berabe 
den de _ duşmuştür. Art1k kas 
olarak ilave edılebılecek ye 
~'k kısa kaşları, bellı olmıvac 
kilde kalemle uzatmaktan ıbar 
ınıştır. _ Sun'ilıği göstermeme 
bu kalemin kaşın ren ne çok u 
olması birinci şarttır. 

İşte bakınız Holivud~n en 
güzel kadını Anna Bellanın .ka 
sun'ili~ benzer en ufak bır . 
mı? Onun şundi kaşlarına gos 
bütün ihtimam, sabahları ufak b 
ça ile taramak ve lüzumsuz uf 
Jeri almaktan ıbaret ?.~:~~~~?:. .... : ..... .. 
_. ........................... ... 

Fantezi, siyah ipekliden akşam man- İkincı sıra: - Ters ılmiğin uzeı in 
tosu. Önden boyu iskarpinlerın burun- yüz, •üz ilmiğin üzerine ters ge mek 

üzere - gene bir ters. bir ) üz .. 
!arının ancak gözilkmesine müsaıttir. Üçüncü, dördüncü ve bütün sıralar 
Arka etf>k yerde sürünen bir kuyruk teşkil etmektedir. Kollar dirseklerde hep ayni. Yani bir ters, bir yüz. Fakat 
çok boldur. Bilekler sıkıdır, kol ağız • her tersin üzerine yüz, yüzün üzerım Fena bıı otu 
larına kendi kwnaşından eksiz bir fır- ters gelmek şartile ... 
fır geçirilmiı§. Yakada iki beyaz tılki Bluzun önü bele kadar açılabılı 
var. 1 Yaka üste ığıeti olarak takılmıştır. 
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lzmirden RIJporlajlar: 16 Asilerin büyük Hariçtehi Ermeniler 

"izmir gerileyor ,, diyenler kadar 
"ilerliyor,, diyeni er de hakltdır! 

Taarruzları 
Akamete uğradı 

Aleyhimizde propaganda 
Londra, 1 O (Hususi) - Bitaraf mü

şahitlerin kanaatine göre, Madridin iş
gali ne kolay, ne de tez olacaktır. Asi
lerin büıtün ştddetile devam eden hü
cumlarına hükfunet mfüsleri çetin bir 

Seferberliğine çağrılıyor 
.. • Jf -----------:: 

Hamdi Nüzhet " lzmir transit merkezi olmak imtiyazını daha 
açıkgöz çıkan Pireye kaptırmı~tır. İzmir idhalatçılarını İstanbul 

idhalatçılarının esiri olmaktan kurtarmak lizımdu ,, diyor mukavemet göstermektediTler. 
Asilerin 'bombardımanlarından en 

Ömrünün hemen hemen hepsi bu fazla Madridin amele mahalleleri mu-
eczaneniı:ı içinde geçer. Fakat buna tazarrır olmuştur. Panik ve heyecana 
rağmen onun asıl mesleği hiç şüphesiz düşmüş olan hallr, Valense h'icret et-
gazeteciliktir. Zaten şimdi de biri sa- mektedir. Madridi Valan.se bağlıyan 
bahçı, diğeri akşamcı olan Anadolu ve tek yolun asi tayyareler tarafından 
Ulusal Birlik gazetelerinin resmen neş- bombardıman edilmesi, bu yolun da 
riyal müdürüdür. Her gün değilse de kapanması ihtimali endişelerini u • 
(İki yıldız) imzalı başmakaleler yazar. yandımııştır. 
İçtimai ve siyasi görüşleri kadar edebi Kortezlerin gelecek hafta Valensde 
değeri de vardır. İstanbul Şehir Tiyat- toplanacağı bildirilmektedir. D

0

ünkü 
rosu İzmire geldikçe yazdığı tenkitler hava bombardımanı neticesinde Mad-
dikkaile okunur. Mizah yazıları, fıkra- ri'tte'ki in.gıliz ve Amerikan klüpleri 
ları da vardır. Eskiden büS'bütün gaze- hasara uğramışlardır. Bugün de İngiliz 
teciymi.ş ve İstanbul garet.elerinde uzun sefareti binasının üzerine bombalar 
zaman çalışmış. düşmüşse de hiç bir tahribat olmam:ı.ş-
Masasının başında buldum. Önünde Hamdi Nüzhet tır. Asiler tarafından verilen haberle-

Temp.5, Matin gazetelerile (Fikir Ha- Sonra : re göre, Kaza del Kampoda mevki al-
reketleri) vardı. Başını eğmiş, okuyor- mı.ş olan hükUmet milisleri, asi kuv-
du. Birisinin, karşısına geldigv ini anla- - Bana kalırsa... vetlerı· tarafından çevrı·ım·şlerd· Bu 

Diyerek bu mevzu üzerinde eskiden ı ır · 
yınca hemen doğruldu: beri uğraşmış gibi akıcı bir söyleyişle kuvvetlerin şehrin merkezirulen geçen 

- Buyurunuz, ·bir emriniz mi?... nehrı' de QcC:..,..., ... olduıklan "dd" d"l k sözlerine devam etti : '""-'u~ ı ıa e ı me -
Beni eczaneye gelen . müşterilerden tedir. 

bl·ı·ı· sanmıştı, fakat farkına varınca he- - hmirin gerilediğini söyleyenler A · b 1 
ynı mem a ara göre payitahtın 

men sözünü değiştirdi. de ileritediğini söyleyenler kadar hak- merkezine ilerlemekte olan asi kıt'ala
lıdırlar. Anlatayım: İzmir dünya har-

Uzun boylu, atlet vücutlu bir adam ... binden önce yarım milyon nüfuslu bir rma motörlü. kuvvetler de iştirak et-
İnsan onun kül rengi gözlerinin kar- mektediTler. ileri kıt'alarda bulunan 
Şıslnda bı"r an bı·r mıknatısa tutulmuş şehirdi. Şarki Akdenizin en büyük tran ha h""k"" et · ı:ı.n_t:- 1 k h 

sit merkeziydi. İç Anadolunun bütün zı u um ıs 4W.S.;:uıııan, ara ve a-
gibi olmaktan kendini kurtaramıyor. vadan yapılan hu'"cumların ciddetın· e 

ithalatı buradan yapılır, Garbi Anado- -s· 
,-.,...k güzel ve temiz bir konuşması var. karşı beyaz bayrak ""'kmek mecburı·ye 
yv lunun bütün mahsulleri dünya piyasa- r -
Herşeyi olduğu gibi söylüyor ve herşe- larına buradan sevkolunurdu. Unutma tinde kalmışlardır. 
yin sırıtan taraflarını hemen buluyor Mukabil taarruzlar 

mahyız ki dünya harbi sırasında mem 
ve hiç çekinmeden ortaya atıyor. lekrıtin büyük bir kısmının ihtiyaçları- Madrit, 1 O (A.A.) - Madriit cephe-

- İzmWen kımıldanmaya hiç niyeti nı koruyan İımirdeki 0 büyük transit !erinin kMfesinde topçu düellosu bu 
niz yok. Buraya gelen bir daha gitmez · sabah tekrar başlamıştır. Hükfunetçi-
diyorlar. depoları olmuştur. O zamana göre Iz- ler, Villanverıde istlkametinde muka-

mirin çok gerilediğine şüphe yoktur. bil taarruzlarda bulu ... , ..... uşlard··r. Casa - Benoe yurdun hiç bir parçası di- B .. .,... ··r ·· t · b" d' .. , .. .u » 

uguıı.r..u nu us yuz ye mış ın ır. del Campo'daki Faslı askerler, mı"lisler ğerinden ilS'tün tutulamaz. Kabil olsa T k · d v ·ldi B · r 
rans\t mer ezı egı r. u ım ıyazı tarafından ihata edilmı"c:tı·r. A~ sı"ler, her tarafta otururum. Orada kalmayıp d h k ·· ık p· r k -ı 
a a açı goz Ç an ıre ımanına ap- Manzanares nehrın· ·ı geçmemı·şler ve ta burada yaşayışımın sebebi, işlerimin t ı· Aırı d ı d - ·ı ı· · · 

tımıış ır. Ç a 0 unun egı ' zmırm Madrit Üniversitesini zaptetmedik1eri 
burada oluşundandır. bile birçok ithalat eşyası İ~1:anbuldan 

Birkaç saniye durdu. O sırada girip hr gibi hiç bir istasyonu da ele geçireme-
gelir. Garbi Anadolunun i acatı ise mic:lerdir. 

çıkan müşterilere ilgi ile baktı. Sonra · ~ 
sözüne devam etti: muhıtıtilif limanlar arasında taksime uğ- İngiliz sefarethanesine bombalar diistü 

- Kendi hesabıma İzmride oturmak ramıştır. Fakat ayni İzmiri bir de kur- Londra, 1 O (AA.) - Hariciye Ne-
tan memnunum. İmparatorluk devri- tuluşıtan oonraki haliyle gözönüne ge- zaretine gelen malfunata göre Madri
nin birçok şehirlerini gezdikten sonra tiriniz. Eskiden nüfus çok, iş çok, ka- din dünkü bombardınıanı neticesinde 
burayı sevmiş olmalıyım ki yerleştim. zanç çoktu. Fakat Türklerin eUnde de- 13 kişi ölmüş ve 22 kişi yaralanmıştır. 
Zaten burası Türkiyenin en çok istih- ğildi. Başkaları kazanıyor ve Türklere İngiliz - Amerikan klübü, bir bomba 
sal yapan, iş bilenlere en çok para ka- yalnız iç çekmek kalıyordu. Bugün ise, tesiriyle hasara uğramıştır. Diğer bir 

d b B d kazanan da, harcayan da hep Türktür. bomba ın· gı·ıı·.z sefarethane..,,; uz·· erı'nde zan ıran ir yerdir. ura a çok eğlen- '" 
oe yoktur. Sanki çalışmaktan eğlence- İstanbu\daki koımopolit ticaret haya- patlamıştır. Asiler şimali garbide Mad
ye vakit bulunmaz.. Etraftakilerin tına ka ı-şılık burada yalnız Türklerin ride yaklaşmışlardır. 
yalnız kazanmakla uğraştıklarını gör- teşkilatlandırdığı bir ticaret hayatı var Madritte caddeye tayyare düştii 

k . t d dır. Bu da günden güne kökleşmekte- Madrit, 1 O (A.A.) - Havas muhabı"-me insanın emruye uygularını kuv-
vetlendiriyor, kalp rahatı veriyor. dir. rinden: Dün akşam saat yimı:'ide umu-

- Fakat siz yalnız bir kazanç ada- - Daha çabuk ilerletmek için bazı mi intibah, şu merkezde idi: Asiler, he-
mı değilsiniz. Tuttuğunuz iş bizde yal- tedbirler alınamaz mı? deflerini elde edememişlerdir. HükU
nız kafa ve bilgi mahsullerile geçine- - Alınmalıdır. Mesela İzmir ithalat- met kuvvetleri, Carabanchel'de müthiş 
miyenlerin hepsinde olduğu gibi, olsa çılarmı İstanbul ithalatçılarının esare- bir mukavemet göstermiŞler ve Franko 
olsa bir destektir. İzmirde sizi tatmin tinden kurtaımalıdır. Demiryolu tari- nun muntazam askerlerile Faslıları bir 
edecek bir san'at ve fikir hayatı var felel"ini bu gayeyi gözönünde tutarak- az ~ri çekilmeğe mecbur etmişlerdir. 
mıdır? tan ıslah etmek, liman işlerini asrileş- Tayyarelere karşı yapılan endahtlar 

İzımirde san'at ve fikir hayatının onu tirınek, ecnebilerin ticaret ve ikamet neticesinde dün asilerin bir tayyaresi 
w işlerini güçleştiren bazı kayıtları daha düc:mü~ür. Bu tayyare, Madrı"dı"n tam tatmin ettigini söyleyemezdi. Çünkü k -r·· 'l' 

.... d k" 1 1 faydalı bir hale koymak gere tir. merkezinde bir caddeye du··şmu··ş ıs· e ~mun e ı gazete ere mecmualar hep ak ı 
I "rd başk d Ona sormak istediğimi b ış arımdan nüfusça telefat yoktur. Tayyaredeki ı··kı· zmı en a yerler e çıkan şeyler-
di. Bununla beraıber bu hal aksini id- anlamış gibi anlattı: pilot, telef olmuştur. 

~ancak halkı bayram giliıti süslü oto· 
mobillerle tehirlere nakledildiler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ri de bu gazete neşriyatına müvazi o
larak ilerlemektedir. T. R. Aras'dan 
sonra diğer bi.T Türk Vekili Şükrü Ka
ya da Türltiyenin endişelerini daha mü 
!aylın ve çekingen bir lisanla anlattı.• 

Ermeni gazetesi bundan sonra İstan 
bul ve Aaıkara gazetelerlırin neşriyatı 
üzerinde durarak bunları birer tehdit 
mahiyetinde gOOtemıekte ve müfrit A
rap nasyonalistlerinin tarzı hareketine 
atfolunmak istenilen tehlikenin Türk
ler tarafından yapılacak katliama işa
ret ve delil olduğunu, bilhassa Türk 
matbuatının bu mıntakada 20,000 Er
meni yerleştirilmiş olmasmdar. bah.s ve 
bunu hücumlarına vesile ittihaz etme
lerinin çok manalı bulunduğunu kayıt 
ile bu vaziyet karşısında Ermenilerin 
ço'k uyanık ve tedbirli bulunmalarını 
ve bilhassa yerltlerle (Araplarla) gayet 
sıkı ve samiml münasebet tesis etme
lerini tavsiye ederek şunları söylüyor: 

«Suriyeliler Türk hezeyanlarının 
manasını anlamış ve ona göre vaziyet 
almışlardıT. Ancak Ermeniler de dai -
mi teyakkuzdan ve Parisden Suriyeye 
kadar ve komşu memleketlerde meto
dik mesaiden geri kalmamalıdırlar:. di
yor. 

SON POSTA - Bazı Türle neşriyatı
nı chezeyan» d'iye vasıflandıran «Ha-

başlıca resmi binalarını berhava etmek 
niyetindedirler. Hükumet kuvvetleri· 
nin son günlerde iki binden fazla ölü 
verdikleri söylenmektedir. 

Faslı Askerler 
Londra 10 (A.A.) - Cebelütta-

rıktan bildirildiğine göre, Nasyona
list Almirante Cervera kruvazörli,dün 
F astaki orduya mensup bin askeri İs
panyaya geçirmiştir. 

Hülrumetçi Kumandanlar tebrik 
Edildi d . h' .. h kAf b ... -. İstanbul da .yabancı bir şehir de- 15 Torpı"I ıaya ıç şup esiz a i ir sebep ola- _ 

mazdı. gıldir. Fakat aynı yurdun ~arç~ları a- Madrid Önü cephesi 10 (A.A.) - Madrid, 10 (A.A.) - Dün saat 

D rasında kazanç ve refah ımkanlarını H h b" · b"ld" · . 21 30 da ne~rolunan reşmİ bir teblig~ de . - iğer şehirlerimizde olduğu gibi ümk"" ld - k d .. taksim t avas mu a. ırı ı ırıyor. , T 

Izmirde de kendine göre bir san'at ve m k 
1
:1n od uguB. aha~ ıyı el - Nasyonalistler dün bef bombardı Nasyonalistlerin elde mevcut bütün 

me azım ır. ır şe nn zararına o a- .. ' . .. . - k l · · l k M-d 'd .. · 
fikir hayatı vardır. Yalnız organize e- ak d' w • • dah ·· ·t şartlara ta~bı" man tayyaresının Madrıd UZ'!rınde uvvet erını top ayara a rı uzerı-
d r ıgerının a musaı . _ . T 'kl · f k ·ı· 1 · ilmek için henüz vakit ve imkan bula- olmasına meydan vermemelidir. uçarak gaz fabrıkasına 1~ torp!l attık- ne aarr~z ettı erı a at ~ı ıs ~~ın 

mmamfıştızedr. ~e?di1~i~i "yzdenki .bir. e".e taşın- Edebiyat hakkındaki sorgularıma : larını bildi_:mektedirler . muvaffakıyetle mukavemet gosterdkık· 
ı.ş ar ınız. çını e ı ıntızam ve G 1. B h kkında çok Asiler Ne Diyorlar? !eri bildirilmekte ve pazartesi günü a· t"t"zl"k his! · . - eçe ım. unun a • 

ı ı ı erı ne ~adar kuvvetlı olur- : söylediler. Seville, 10 (A.A.) _ Bu sabah sa- zanılan neticelerden dolayı yüksek ku-
sta olsu·nı uzunlca bır ~a~an geçmeden Dedi. at 8,30 da neşredilmiş olan bir tebliğ- manda hey'eti tebrik edilmektedir. 
amamı e yer eşemezsınız. Her zaman .. 

eksik birşey yerli '-·erini b 1 ~ En çok sevdiği muharrirlerin isim- de Varela kolunun dun Casa del Cam- S 
' " u amamı~ l · · d ·· l ed. 'd M d "d d v ·ı 1 .. b - On bir eşya yığını vardır. Herşey yerliye- erını e soy em ı. po an aw rı e ogru ı .er emeg: aş-

dakika-
rine geçecek ve düzelecektir. Dünya Aşk hakkındaki fikrini sormadım. lamış oldugu be!an edılmektedır. 
tarihinde bir .misli daha görülmiyen bir - Yazılarımı biliyorsunuz. Bu kol, 3 zabıt ve 120 nefer esir 
inkılap geçirdik. Asırlarca yabancı un- Dedi. almıştır. 
surlarla karışan ve bulanan bir su ba- Tezgah başındaki eczacı kalfası sol- Nasyonalistler, daha şimdiden şeh-
şındayız. Tasfiye edilmesi ve durulma- gun çocuğun elinden tutan üstü başı yır rin merkezine isal eden yollardaki bü
sı için çalışıyoruz: Bu da başka hiç bir tık bir kadıncağıza: tün mahreçleri ve umumi binaları iş· 
soyun beceremiyeceği bir hızla oluyor. - Daha on kuruş vereceksiniz. Biz- gal etrnişlerdirr 

Etraflı görmeğe alışkın olan Hamdi de pazarlık yoktur. Binalar Berhava Edilecek 
Nüzr.-.t bu cevabı da alabildiğine ge- Diyordu. 
nişletmiş, yalnız İımıirin değil, Türki- Hamdi Nü7.ıhet bunu duydu ve ye - Salamanka 10 (A.A.) - Madrid~ 
Yenin san'at ve fı"l<:ir hayatından balı- d k lkt Kad v den bildirildiğine göre, hükumetten rin en a • ı. ıncagızın vermiş ol-
setmişti. duğu parayı da geri verdi. Kadıncağız sonra müdafaa komitesi de şehri ter· 

- İzmirin gerilediğini söylüyorlar. ürkek bir hareketle elindeki ilacı ma- ketmiş ve Cuenca'ya yerleşmiştir. 
Buna ne dersiniz? saya bırakacak gibiydi, fakat Hamdi Hükumet kuvvetlerine mensup as-

Koll uğunda yerle~ti ve ellerini gö~- Nüııhet buna engel oklu: kerlerin söylediklerine göre, Anarşist-
sünde kenetliyerek bir ilci dakika dü- - Para istemez, haydi, şifasını gör. ler, Madridin Nasyonalistler tara-
şündü. ltadircan Kaflı fından kat'i işgali esnasında şehrin 

Madride geni kuvvetler 
gönderildi 

Londra, 1 1 (Hususi) - Madridi mü 
dafaa eden hükfunet kuvvetlerini tak
viye için Katalonyadan modern silah
larla mücehhez yeni kıt'alar payitahta 
vasıl olmuş1ardır. Barselonada bulunan 
Cumhurrıeisi Azana da Kortezlerin top
lan tısında bulunmak üzere Valense gi
decektir. 

El işleri sergisi 
Ankara, 1 O (Hususi) - El.işleri ser

gisi çok rağbet görmüştür. Her gün 
bi:nlerce ziyaretçi sergiyi gezmektedir. 
Sergi cuma günü kapanacaktır. 

raç» adlı Ermeni Taşnak gazetes.inirı 
yazılarıdır ki asıl hezeyanın ta kendi· 
sidir. Antakya ve İskenderunun Türk· 
lüğü su götürmez bir hakikattir. Tür· 
kün bir zaaf anında, Türk oğlu Türk 
olan bu topraklar meş'um bir tecelli 
neticesi olarak mukadderat değiştir • 
mek tehlikesine uğramışlarsa, hadisat, 
bu tehlikenin geçicHiğıni pek çabuk is· 
bat etmiştir. Türk, bu davada, kendi 
öz hakkından başka birşey istemiyor. 
Dünya e:flkarım şimdiye kadar bulan • 
dırmak için muvaffakıyetle kullanıl • 
mış olan cikatliam», ctehcir:t teranele· 
rinin de, artık modası geçmiş_, para et· 
mez polit'ika metaları olduk.lan anla· 
şılmıştır. İskenderun ve Antakyad8 
yerJe.şip te, bu toprakların hakikt sahi· 
bine dönmeleri ihtimali karşısında hal< 
sız yere endJşe duyanlar varsa, bunla· 
ra söylenecek şey, bu endişelerinin yeı 
siızliğidir. Yoksa, şunun, bunun ve hel• 
bir zamanlar, ötekine berikine siyaset 
vasıtahğı yapmış kimselerin isltirahati 
kalbi için Tüııkün öz hakkını ink.Ar et· 
mek, elbette ki mevzuu bahrolamaZ· 
Bunu mevzuu bahsederuer, bir hakika· 
ti tekrar etmiş olmak için biz de bir da· 
ha söyliyel.im: 

Hezeyanın tJa kendisini yaprq.1(1.olur· 
lar. 
Tıpkı «Haraç• gibi!. 

i3ancakta bayram (Ününün bir 
başka intibaı 

Tebliğ memurları, 
Tahsildarlar 
tJcrete tabi olacaklar 

Baştarafı 1 inci sayfada) 
kadar eski maaıjlaride istihdam edile· 
ceklerdir. Bu müddet bitince bunlar da 
tekaüde sevkedileceklerdir. Ancak btl 
gibiler 25 seneyi doldurmadan ~en 
men veya vekfilet emrine alınmak, is
tifa veya vazifeden doğacak bir suçlıı. 
mahkiim olmak gfö'i herhangi bir se
beple olursa olsun valtifelerind.en ayrı
lırlarsa 1683 sayılı kanunun 26 ıncı 

maddesi hükmü dairesinde tekaüde sev 
kedileceklerd1r. 31/8/936 tarihinde fit. 
ili hizmet müddeti 20 seneye varma-
mış bulunanların maaşlı memuriyet 
müddetine ait tekaüt hakları mahfuz 
kalmak üzere ücretle istihdamlarına 
devam olunacaktır. Yalnız ücretli olan 
yeni vazifelerinden istifa suretile ayrı
lan bu kabil memurlara kanun muci
bmce istihkakları olan ikramiyeleri ve
rilınek suretile alakalan 'kesilecektir. 

Makdonald Londra 
Belediye Reisinin 
Ziyafetinde bayıldı 

Londra, 10 (A.A.) - M. RamsaY 
Mac Donald belediye reisi tarafından 
verilmiş olan ziyafette bayılmıştır. 

Hasta, hemen yakın bir yere nakledil
miş ve kralın doktoru Lord Danson 
Peen tarafından tedavisine ihtimarn 
edihniştir. 

Bir kaç dakika sonra M. MakdonaJd 
kızı ile birlikte evine dönmüştür. 
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EDEBİYAT RÖPORTAJI Ankarada at yarışlarının 
altıncı haftası bitti Şair ve Romancılarımız hu sene 

bize neler okutacaklar? 
Hükumet erkanımız yanşlarla yakından alakadar 
oluyorlar, b~t~n Ankara Hipodromda toplanıyor, 

Bahsımuşterek hayli müşteri çekiyor 

r-seyyar kitapçı, Mehmet Reşat, Derviş Suat, Nazım Hikmet, Kara Davut 
'-. Önümüzdeki neşriyat mevsimi için neler hazırladıklarını anlahyorlar ? 

Son Postada Kemal Tahir imza~ile] tapçılara bugünlerde daha okkaya bir ı dığını soracaktun .. 
~ık~ncedebıyat röportajını» okudunuz şey çıkarmamışlar .. Okkaya ne çıkar- _ Hazır .. 

u. ısa bahtımıza. Dazır d 
- il!!! Kendisine teşekkür edip ayrıldım. azır .. 

?'\ı ~Unuz demek, şimdi de bana SO· 
Yo:rsunuz: 

- Sen de okudun mu? 

ı-· Bayır okumadım. Çünkü okumıya 
uauı:ı göımeaım. 

- Sebep? 
k~ şu: O röportajı yapan benim, 
-~ Thhır değildir. 

- Kemal Tabirin neye imzası var? 

Bu it Kemal Tahire verilıru~i. Ke
lllal Tahir işi beceremedi. Yerine ben 
Yatıoı.. Fakat aramızda anlaştık. Rö -
~rtaj gene onun imzasile çıkacaktı.. 

e ben bu meseleden kimseye bahset
tni,}recekt. lılll. 

Sözümüz sözdü. Fakat bu sözü Ke -
ll'lal Tahir bozdu. Hizmetime mukabil 
ı... blır kahve ısmarlıyacaktı. lsmar -
~.O sözünü tutmadığı için ben 
de llOzümü tutmuyor, sırrı ifia ediyo -
tuın. 

Gueteae çıkmıyan Kemal Tahirin 
)°lpibjı röportajı da aynen yazıyorum. 

* it Gazetenin neşriyat müdürü bana bir 
içi Wırdl: Romancılarımızın bu mevsim 
~ neler hazırladıklarını soracaktım .. 
~ 'tbaadan çıktım.. Tayyare cemiye -

karşısındaki dar sokağa saptım ... 
ICitap Satıcı: 
Adamın biri yere kitaplar yaymıştı. 
- İfte, dedim, konuşmam lazım ge-

ifiıı Var? 

len adamlardan 
biri: 
Yanına sokul -

dum, o seslendi~ 
- Bayım bu -

yurun, Kerem ile 
Asli var, külliya -
tı letaif var, yir
mi kuruşa .. 

- Kitap ala -
cak değilim .. 

- Alıcı değil -
sen burada ne 

- Bir şey soracak!tım: 

irı - Sor bakalım; bu cadde Sirkeciye 
~akı doğru gidersen Şehrema -

çıkarsın .. 

- Soracağım bu değil, önümüzdeki 
rnıın-ı..... •. 

- .. a.ıı ıçın neler hazırlıyorsunuz? 
~ - Neler hazırlıyacağım, baktım ki -

M h R ,,,.., Ne k~? .. 
e met e.-: Peki! 

Bir romancı adı düşündüm, aklıma 
Reşat geldi.. Fakat ne Reşattı. 

Ali Reşat. 
Hüseyin Reşat. 
Reşat Ali. 
Hayır bunlar 

değildi... Düşün -
düm, düşündüm 

nihayet buldum: 
Mehmet Re .. 

şat.. Ta kendisi.. Mehmet Reşat ola -
caktı. Bir tütüncüye sordum: 

- Mehmet Reşadı nerede bulabili -
rim? 

Tütüncü yüzüme baktı: 
- O çoktan gitlti. 
- Nereye gitti?. 
- Öbür dünyaya 
- Vah vah vah.. 
- Neye acıdın? 
- Kendisile bir mülakat yapacaktım 

da .. Ne yapalım Mehmet Reşat yok -
tu. Başka bir muhaITirle mülabt yap
malıydım. 

Derviı Suat: 
Derviş Suatla mülakat yapardım .. 

Thki bir tekkenin 
kapısını çaldım. 

- Dervif Suat 
burada mı! 
Kapıyı açan 

yaşlı bir .kadın 

güldü: 

- İlahi çocuk 
dedi, Dezvi4 Suat 
burada ne ge -
:zer .. Tekkeler ka-
pandığını sen da-

ha hala bilmiyor musun? 

Nazım Hikmet: 

Hazırladım Şı.mdi 

Kimdi? 
Bunu bana soran .. 
- Ben soruyorum- üstat. 
- Üstat. 
Dedin tad var mı da bu~ 
işte. 
Hazırladığım yumruk, 

Al sana bir iane .. 
Bahane ile ywnruğu yemiştıin 
Yanından: 

- Allaha ısmarladık .. 
Demeden ayrıldım. 

Kara Daout: 

Hipodromda tribiiııler ve JUi§ 
Ankara 8 (Hususi) - Yarış ve ılSlah 

,encümeninin hazırladığı 80nhahar .at 
yar~larmın .altıncısı pazar günü hipod
rom~a yapıldı. Başta B~akanımız İs
.n:et Inönü olduğu halde Adliye, Hari
cıye, Maarif, Ziraat vekillerimz. Şük
rü Saraçoğ1u, Tevfik Rüştü Aras, Saf
fet Arııkan, Muhlis Erkmen ve daha 
birçok tanınmış zevat hipodroma gele-

Kara Davudu hatırladım. Bir kere rek yarışları takip ettiler. 
de ondan sorardım. Açık Söz ga:ıete - Alan, geçen haftalara nazaran daha 
sinde kendisin} buldu: ,kalabalıktı. Koşular programa göre in-

- Üstat Kara Davut zatıaliniz mi - fizamla yapıldı. 
. . ? • Birinci miisabaka: Hendikapb üç ya-

sınız .. dak' ı· İn ş111 ı yer ı yarım kan giliz e-rkek 
- Evet zatıfilim üstat Kara Davut, 

Köroğlu, Derli Deryalı benim.. 

- Bu mevsim için ne hazırlıyorsu -
nuz? 

- Hangi mevsim?. 

ve dişi taylarına mahsustu. İkramiyesi 
445 liı'a idi, birinciliği Fevzi Çakmağın 
,Bayburdu kazandı. 

ikinci koşu: Üç ve daha yukarı yaş
taki hali~kan İngiliz at ve kısraklarına 

Atletizm 
Federasyonunun 
Güzel bir kararı 

lan takip eden Ankaralılar 
µıahsustu. 1'.!kramiyesi 300 nra idi. B1 
µıüsabakalarda birinciıliği Hallın Sa6 
~ Swıd Anrl Air'i kaza,.ıdı. 

'Öçüncü kO§U: İki yaşında ve koşu kll4 
,zanamamı§ haliskan İngiliz erkek ve dl 
.şi taylarına mahsustu. Bu müsab~ 
2600 metre üzeriınde idi. Bay Şaba~ 
,Bozkurdu kazandı. 

Son koşu: Üç yaşındaki yerli yar~ 
;kan Arap haliskan Arap erkek ve dJli 
taylara mahsustu. 1600 metrelik bu i~ 
şuda Alunet Ağanın Payzası birinci le\ 
di. 

KoşularC1a bahsi mil§terek 
Ankara at koşularında bahsi müşteı 

rek üzerinde oynayanlar hayli art1Jl1f 
tır. Bahsi müşterek fevkalade rağbe( 

görmektedir. Hipodrom. Ankara halkı 
nın toplandıkları en iyi seçilmiş bir ye\ 
olmuştur. 

Ankara gücü 
Çankayayı yendi 
Ankara, 8 (Hususi) - Ankaranın il, 

;mühim oyunlarından biri olan Çanka; 
Ankaradan ilk müjdeler geldi. Yedin ya, Ankaragücü arasındaki futbol m5 

p Balkan oyunlarından geleli henüz o- ,sabakası büyük bir kalabalık önündt 
tuz iki gün olduğu halde Atletizm Fe- ,Ankaragil{:Ü sahasında bugün oyn~ 
,derasyonu, Bükreşte yapılacak Sekizin- Çanka) anın bücumile başlayan o~ 

'" ,c.i Balkan oyunları için ciddi ve esaslı Ankaragücü müdafaası önünde kırıld• 
tedbirler aldL Bunun üzerine derhal kendini toparlı· 

Bugüne kadar alışık olmadığımız bu yan Güçlüler 8 incı dakikada ılk golU 
;kabil mesai hiç şüphe yok ki her kes- yaptılar. Ankaragücü 1 7 inci dakikach 
ten evvel bizi memnun etmiş oMu. )kinci golünü de yaptı. 

Derviş Suatla konuşamamıştmı. Na- Atletizm ıçin hemen her devirde o Devrenin sonlarına doğru iı el oyı. 
zım Hikmetle bir konuşayım, dedim.. kadar çok va itler duyduk ve o kadar namağa başlayan Çanka) alılar bir P 
Aradım, ara - _ Hangi mevsim olacak, önümüz _ J:>üyük ümWere kapıldık ki bugüııkü yapblar. Ve devre bu suretle b ti. 

dım, nihayet bul- deki meıı:sim. ,hareketin çok ciddi olduğunu bi!lıne3Ck İkinci devrede Çankaya takımı danaı 
dum. Nuri usta - nl d On eki odun, bi k ;kulaklarımıza kadar gelivermiş elan bu güzel oynadı. Fakat beraberliw. temi1' 
nın oğlu ömerle - Ha 8 a un. ç r aç ·· ·d b'l k Isı · k ed ed 2 1 Ankar"' u'cün:ı.. .. . .. .. Ka.f. d - .1 ., ,nuJ eye ı e az a n ınanamıyaca - em i. Oyun - u SMC 

birlikte Meser - yuz kık> komur.. 1 egı mı· tık. )ehine bitt'i. 
ret kahvesinde o- _ Klii üstadım. 

1 

Memleket atletizmi i'çin beraberce Çankaya: Venson, Hayrullah, .~at. 
turmuşlar, çay _ Öyle ise senin de sorgun kafi! emek sarfet'tiğimiz, bu sporun selamsti Gazi, KfuniJ, Nihat, Mu~afa, Ome~ 
içiyorlardı.. Daha başka romancılarla da konu _ jçin gece gündüz bir arada mücad , Fethi, Hilmi, Ömer. . . 

- Merhaba üs- ettiğimiz ve nihayet başbaşa kaldığı - ' Ankara gücü: Osman, Ali Rıza. Salitiı 
tadım. şacaktım amma.. Hiç birini liiç bir yer- mız günler bile, bir t€'k fikir, yalnız bir ,Musa, Semih, Enver, Nüzhet, B'Ial, Y_a .. 

- Merhaba dA- de hulamadım.. tek d~ünce etrafmda hep bir gaye için §ar, Fahri, Hamdi'den terekküp etmıtc 
hi, ne istersin ba- Kemal Tahir uğraşıp dıtiindiğiımiz ve bugün de At- ti. 
kahm .. Çay mı, kahve mi? Kopya eden letimı Federasyonu ikinci reisliğine ge Maçı Kemal HaHm idare etti. 

- Ne çay, ne kahve .. Neler hazırla- llizahçı ,tirilmiş olan eski atlet Şinasi Reşidin Selim Tezcan 
,de içinde bulunduğu bu .işte, artık çı-' ------~ ·- · · • ·~-

YllDIRIN VE . BUHTUNNASIR 1 

seyle karşılaşıyordu. Yıldırım Beyazıt kan haberin bir hakikat, olduğunu ve ve bitkin bir halde dizleri üzerıne YJlo 
Çaldıran meydan muharebesinden ga- kulaklarımıza kadar gelen her hava- ğılıp dakikalarca kalp çarpıntısıtna ul 
lip. geldiği için Buhtunna~ırdan ~ili-

0

disin tahakkuk etmiş bir iş olduğunu ,ramamış ne bile) im, hülasa bu ışı ya~ 
fetı .alacak, resmen halıfe ılln edıle - imanla kabul ediyorsa, atletizmin sene ;mamış olanların bir atletin can dam~n 

Yazan: ŞİMENDİFER. F. MİNİMİN t ELLİ Tefrika No. ıız 

İst&n.bul o gün baştan aşağı donan -
l'tııştı .. Solroklaı da iğne atsan yere düş
~e7Jdi Su1tanahmede giden tramvaylar 
ınsan almıyordu. Hele SuUanahrnet 
lneydanı görülecek bir şeydi. Meyda -
~ın .~ ortasında, yani Alman çeş -
t eaıııın yanıbaşında tah't kurulmuş -
U. Vezirler daha sabahtan tahtın et -
rafında yer almışlardı. 

Ünitoıunalı polisler sağa sola koşu
~:rlar, Y_~Y~. kaldırımından biraz daha 
~ ri Yiirümuş olan halkı geri çekilme
e davıe(i~iyorlardı. 

81 
'VakJt öğ1e)e doğru· idi. Bir boru se

.. duyuldu. Padışah gelivordu. Bütün 
gozı.r o tarafa çevrildi. Yıldırım Be -

yazıdın bindiği at göründü. Tramvay 
durağından sola doğru kıvrıldı. Tam 
taht yerinin önüne geldiği zaman ve -
zirler koşuştular. Yıldırun Beyazıdın 
arkasında iyi bir terzi elinden çıkmış 
olduğu yeknazarda belli olan bir jaket 
atay vard1. Her zamanki kırmızı fesi 
gene başında idi 
Yıldırım attan indi. Vezirlerile bir -

likte tahta yürüdü. Tahtın üstüne bağ
daş kurup oturdu. 
Meydanın etrafına konulmuş olan 

hoparlörler yıldırımın geldiğtnt ve 
biraz sonra merasimin ba§lıyacağını 
ilan ediyorlardı. 
Osmanlı tarihi 1> gün yeni bir hidi -

cektı. lerden beri ihmal edil-*" dertl inden 1 b · · ·ş edinerek halletrnelenntt ~"v p an u ışı, ı 

Fotoğrafçılar mütemadiyen resimler biri, hatta birinci'Si mevsim içinde ya- elbette imkfin yoktu. .. . f 
alıyorlar, gazeteciler günün haberini pılacak müsabakaların şekil ve tarihle- Gelişi güzel, hatta ayakuzerı h~zır .. 
gazetelenne bir an evwl gfüürebil _ rinin tesbit edilıru!miş olmasıdır. lanan müsabakalar net~cesidi: kı: At .. 
mek ıiçin biı'birlerile ideta ya~ edi _ , Uzun seneler zuhurata tabi olarak 'ıetizm memlekette kökleşmış bır fi~ 
yorlardı. ,yapılan Atleti:mn müsabakaları için ne- kil alamamış, atletler d~ boş .~~:n b~J 
Buhtunnasır da gelmişti. Mağl. k ler çektiğimtzi biz biliri~. günler jçinde form tabır ettı~.ımız ell~ 

mandan Yıldırımın tahtının - - upd u- . Atletizm işlerinin en çok ıçıne gir- hassas ,·aziıyetıerj.ni lüzumlu luzumsıı 
onun e a- · 1 t kil~t d 1 · 1 d yakta duruyordu. Başında d . b' mış o an eş a a aman bıle bu der- sar.fedip durmuş ar ır. . . 

miğfer wrdı . .Miğferin üstü.:1~: d~n bizim spo_:umuz _ çin bir. acı, hatta Federa.s) onla~ arasında yapıla.cak J) ı 
imruıratorlarının kartal 

1 
.bır yara oldugunu gorememış, sezeme- biT teşriki mesaıden sonra Atletızm f8..} 

r- arması pırı · ld kl b·ı· - - · · · · h 1 k . ....._ l pırıl yanıyordu. mış o u arını ı ıyoruz. Butun bır derasyonu mevsım ıçın azır ama loı.v 
Kızı ba da id' B b"' .. .. mevsimi muhtemel müsabakalar için dıği programı teSbit eder, ve bunu al~ 

1 anın ~~l dşiıne ~~ u u~ dun- foıın al.t~~a geçirme~ ne .demekti~?· ,kadar!~ a bıldir~~e. senelerd~n. beri • 
Y 

1 
Pguzerist y ı1 ~ vellikbır .. sene Bunu çıvıh papucu gıyrnemış, bir mu- zu ettigım z en ıyı ışlerden hırı yapıl.Jlt 

evve a e yap an guze musa - b k h ı ·· b '" ··k d ro· · d b ı-
b kas nd b

. . .
1
. ;r..ı; k sa a aya azır anmamış, reJım yapma , e bu uyu e muz e u sure ... 

a ı a ınncı ıS" azanan kız t!İm- b. h k h d b' k·~de d t ..ı.. di 'I' mış, lif' yarışın are et attın a atı - dörtbaşı mamur ır şe ıı os u umt 

... lan tabancanın sesini duymamış dört dtişmanı da tatmin edecek bit haldı 
Sonu gelir amma bu kadan kafi. yüz metrlik bir Efordan sonra yorgu!l hnlled Jm.ış olur. ömer Besim _ 

• 
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22 inci tertip Tayyare 
Piyangosu bugün başladı 

Kadınların 
Askerliği . / İstanbulda oturan, fakat 

• 

Bu keşidenin dört büyük ikramiyesinden başka 
iki büyük mükafatı da var 

Ankara, 10 (Telefonla) - Kadın· 
farın askeri hizmetlerde istihdamı et
rafında bir İstanbul gazetesi tarafından 
yapılan yanlış neşriyat devam etmek
tedir. Vaziyet dün bildirdiğim şekilde
dir. 

·' 

15000 lira kazanan 100 Lira kazananlar 
Kadınların askerliği için pıoje ha-34633 

6993 

28370 38143 23443 9381 
23799 39384 5247 147QO 
35468 4236 18384 27140 944 28367 

' l 3860 9918 27789 21145 28440 
32867 27154 30857 38840 
14075 15 32862 4148 

21449 27482 13957 24982 32887 
13178 34622 39605 24956 20702 
~3418 2449 2571 15060 38826 

zırlandığı haberinin yanlış ve hayal 
mahsulü olduğunu tekrarlıyorum. 

Layiha kabul edilince kız mekteple
rinde askerlik derslerinin başlayacağı
na, kadınların nakliye, muhabere işle
rinde İstihdam edileceklerine dair bu 
gazetenin yazdığı ve müdafaa ettiği 
ilk haber burada henüz unutulmamış.. 
tır. 

.~Sonu ( 44) rakamı ile biten bütün ı 7086 
bıletler ikişer !ıra amortı alacaklardır. 2 ı 3 77 

l 2000 lira kazanan 

9260 
2000 Lira kazananlar 

34638 3150 

1000 Lira kazananlar 
l0023 39932 

500 Lira kazananlar 

985 18789 37700 10500 36757 
24081 32887 15541 15484 39619 

Gazetenin şimdi iddia ettiği gibi 

19400 
18337 
8946 

39950 

30 Lira kazananlar 
19122 

Dahiliye Müsteşarı Sabrinin riyaseti 
34729 altında bir komisyon toplandığı habe-
2438~ ri de hakikata uygun değildir. Bu hu-
30 7 40 susta Müsteşar Sabri de böyle bir ko-

15893 26524 26609 1069 22936 
6909 

38121 
17204 
21716 
34039 
16718 

19495 
18863 
9904 

35776 
23603 

8616 

4024 
32253 
22149 
22688 
17606 
30223 
16013 
22828 

22 
34729 
26086 
21015 
28472 
29993 
15911 
39942 
36474 
31799 

7587 misyon toplanmadığını söylemiştir. 
1589 G · erçı ayın on ikisinde Sabrinin ri-

13011 . l d 
15336 17381 23376 3956 
34201 22617 

150 Lira kazananlar 
30263 36258 25796 15396 12112 
38842 30551 3023 38500 34012 
37587 lj753 14096 9428 34200 
31163 22338 30172 5776 5951 
?2533 19027 14336 23997 21948 

831 34758 32661 1440 13669 

27386 
11089 

432 
10017 
15631 
3716 

30035 
2i135 
14204 
21185 
28857 
12646 
11083 
18695 
22129 
20842 

699 
9673 

20137 

50 Lira kazananlar 
16489 

5735 
27459 
2704 

11502 
33264 
26224 
37390 
25089 
26856 
16301 
19979 
21457 
33240 
19558 
29238 

9654 
35874 
25199 
27824 

3492 
7959 
8508 

31487 20543 
11722 15027 
9139 9474 
8290 29328 

25394 22184 
7767 1196 
5654 12020 

39651 19188 
7754 999 

29109 26234 
15411 29300 
11486 
8765 
6944 

39892 
35819 

2791 
23016 
19291 
16193 
5177 

16303 
11159 
13123 

1750 
36712 
2520 
692 

37719 
1881 

2586 
35760 

509 
17639 
10854 
26533 
16577 

1628 
30400 
37461 
19396 
20853 
37508 

4222 
15975 
7860 

37902 
9538 
3976 

30536 
25966 

637 
20175 
16111 
9610 

42 
39731 
27230 
8839 
4532 
8046 

28354 
18589 
38386 
11599 
31561 
6305 

13551 
30840 

673 
36120 
28628 
2998 

21804 
39618 

888 
3780 

7602 
17791 
5854 

28069 
39799 
20949 
19537 

29654 
16419 
34300 
31783 
6535 

29623 

yasetı a tın a Vekaletler mümessille-
25577 
395 78 tinin iştirakile bir komisyon toplana-

7352 caktır. fakat bu komisyon, iddia edil-
5 35 2 diği, gibi, kadınların askerliği hakkın-

26413 daki layihayı değil, hava teMikesine 

36536 karşı hazırlanan projeyi tetkik edecek-
2 7698 tir. Toplandığı haber verilen komiA-

1646 yon haberinin aslı budur. 
2199 j Seferberlik vuku unda askere gide-

19856 1640 23924 27529 
20346 20561 2861 3645 

3 3 31 ceklerin yerlerine kimlerin istihdam e· 

29 188 dileceklerine dair projeye gelince, bu 

35294 hususta Vekaletler mütalealarını pey-
19 77 7 derpey Başvekalete bildirmektedirler. 

18344 Bu projenin tetkiki için de ayrıca bir 
9184 16328 18281 

30710 20716 11120 
25678 14580 19869 
38361 3250 31021 
26697 7693 20868 
20001 
21212 
29657 
19639 
9149 

12965 37055 
15369 36531 
9620 24839 
1489 
8304 

38810 21563 
21217 22587 

12689 
931 

32620 
30315 

4397 5265 

5072 39965 

7203 
9396 

24107 
3178 

17845 
39852 
31035 

1 064 komisyon toplanıp toplanmıyacağı ise 

12606 
henüz kararlaştırılmış değildir. 

677 

22605 
8584 

242:?8 
7070 

12586 14295 
20367 20296 
9062 35014 
2060 29348 

27742 39135 
5456 27740 

BekÇilik meslek 
Haline konulacak 

Ankara 1 O (Hususi) - Dahi
liye Vekaleti bekçileri teşkilata bağla
mayı düşünmektedir. Bekçilik sınıfla
rının azaltılması ve bekçiliğin meslek 
haline sokulması kararlaştırılmıştır. 

1174 

4042 
37800 
5787 

35365 

195 74 
38484 
19025 

6656 24236 31694 
18690 26482 30244 
25340 34891 26635 

9542 35012 
22836 30330 

4161 
12599 
20236 
Z6658 
18084 
?4891 
l7964 

16722 
17580 
9022 

38134 
4060 
3146 

30805 

4963 
39936 
25225 
13796 
25953 
37883 

?89 
22412 

6637 
9103 
6625 
7447 

2!! 107 39058 
8437 878 

19804 
31807 

30985 
38911 
13837 
33465 
32822 
16081 

13364 
34707 
14485 
2935 

28300 
36041 
33764 

6400 
il 732 
30549 
33952 

Bunun için, muhtelif hükumetlerin 
bekçi teşkilatına ait mevzuat getirtil
miş, bunların tetkikine ba~lanılmış· 
tır. Bu hususta bir kanun projesi haı
zırlanacak, bekçilerin tayin ve çalışma 
şekilleri hu proje ile tesbit edilecek, bu 
hususta bir de nizamname hazırlana
caktır. Bekçilerin tahsil dereceleri de 
göz önünde bulundurulacaktır. 

······························································ 5 i 1 
9582 
7655 

21672 
16668 6388 4439 16342 

25165 
ns 

8655 
325 

28315 

18723 
29583 
27305 
28358 
27976 

769 
22195 
19039 
12195 

23797 

304 
26549 3927 

2790 
25390 
8840 

19153 

10416 
12439 
29590 
3093 

11358 

5976 
26250 
28026 
10602 
3495 

39823 
19784 
30033 
38152 

8201 

8073 
29020 

7 
20099 

5540 

39144 
9698 
5645 

20657 
15233 

Istanbulu bilmeyenler 
(Baş tarafı 6 ıncı sayfada) - Bari şuradan biraz turşu alalırtlı 

yaşıyan bu arkadaşa oynıyacağım o - ben turşuyu çok severim. 
1 yunu gündüzden tasarlamış olduğum - Evden almışlardır, merak etıne· 

için onun artık ağzından girdim, buı·- Uı.sı.tmıyalım, bizim ahbabı, farkın· 
nundan çıktım, kandırdım, bize gelip da 'l!madan kendi ça~ılarından da ge
yemekten sonra araba ile gene kendi çirdikten sonra Cerrahpaşa caddesin& 
evine dönmesi.~e ~azı ettim. Onun evi ı çı~ardım ve onun daha beter şaşkın · 
~~ma~~anın uze~~n c, ~errahpaşada •ıgı arasında kendi evlerinin kapısına 
ıdı; hızım ev ma m: Edırnekapı dı • yanaştırdım; elimle kapının zilini çe· 
şarısında... kerek: 

Hava sıcak, durgun ve çok karanlık- - Buyurun! 
tı. Bunu olduğumuz yerden kaldırdım, Dedim. İşte o vakit beriki afal afa 
kendisini hiç bilmediği yollardan do - ;rtizüme bakarak haykırdı: 
laştırarak farkında olmadan Topkapı - A) vl, burası bizim ev! 
kalesinin yıkık bir yerinden içeriye, - Tabii sizin ev! 
şehııe soktum; ondan sonra gece ka - - Yahu, biz buraya hangi yollar -
r.anlığında eğri büğrü, yamrı yumruı dan geldik, çıldıracağım! 
karma karışık, dolambaçlı binbir sokak - Çıldrnmazsın, hele gir içeriye de 
dolaştırarak neden sonra Kocamusta - aklın başına gelir! 
fapaşa çarşısına soktum. Beriki bir - - Peki, sen bizim evi nereden bili • 
denbire bu kalabalık çarşıyı görünce yordun? 
şaşırdı: - Sen bana bir kere tarif etmiştin! 

- Sizin semtte böyle büyük çarşı * 
var mıydı yahu? . 

- Vardı ya ... Fakat sen bize ilk gel
diğin zaman başka yoldan geldiğin için 
.görmemiştin! 

- Lakin bu çarşı, bizim semtin Cu-
ma pazarına ne kadar benziyor! 

- Benzeecrrrr! 
- ~ele şu bakkalların olduğu yer! 
- Oy1edir. 
- Ya şu köşedeki turşucuya ne der-

sin birader, tıpk1 bizim meşhur turşu
cu! 

- Aldırma, bu da pek meşhurdur! 

. İşte ey canım okuyu~ularım, bizirrı 
Istanbulluların bir çoğu Istanbulun kö· 
şe bucağını bu kadar bilirler. Hüseyın 
Cahit Yalçın, Boğaziçini bilmiyenlere 
hayıflanmasın! 

Burada şunu söyleyim ki lstanbulu 
karış karış bilenlerden biri varsa o da 
(Ercüme~d Ekrem) dir. Çünkü bir gün 
kendisile Istanbulun «en dar sokağt ne
resi?» diye bir mübahaseye girişmiş -
tik; fakat, bu dar sokak işinde o ben· 
den baskın çıkmı.ştı! 

Osman Cemal Ka7~1t 

İstanbul Komutanlığından: 
1 -As.Ş.Başkanlıklarında çalı§t ırılmak üzere tekaüt binbatı w: yüz• 

başıların en genç yaıta olanlarından münasip mikdarda tekaüt .abat 
mütekaiden çalı§tırılmak suretiyle (ücretle değil) alınacaktır. 

2 - Arzu edenlerin aıağıdaki şartları tamamlayarak §Ubeleri Yatı· 

tasiyle İstanbul Komutanlığına müracaat etmeleri. 

3 - Şartlar §Unlardır: 

A. - istida dilek 

B. - Sıhhi rapor 

C. - En az iki sene hizmet edeceğine ve tayin edilecekleri yere 

harcırahsız gideceklerine dair noter senedi. 

D. - Tekaüt oldukları günden bu ana kadar nerelerde ve ne cibi 
vazifeler gördüklerine dair vesika 

H. - Polisin musaddak hüsnü hal vesikası. ('"851) 

--------------------------------~----------------------· • 
lktısat Vekiletinden: 

«İŞ KANUNU» nun dokuzuncu «Tetkilit» faslındaki hükümlere göre 
kurulan «İŞ DAİRF.Sİ» nin Te.trinisani 1936 ~mdan itibaren faaliyete 
batladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. «1661» «2802,, 

"Son Posta,, nın edebi tefrikası : 27 istedikçe daha çok düşünüyordu: dan kaldırıp Naz.miyelerin komşusu Buruşuk yüzlü beyaz ihtiyarla, bu 
esmer ve ince çocuğun birbirlerine sa• 
rılmaları ve konuşmadan anlaşmaları 

ne feci, fakat ne ilahi bir güzellikle gü
zel bir şeydi 1 

Yazan: Muazzez :rahaln Berkand 

- Mualla şimdi otelin geniş salo • ve ahbabı Mustafa Paşaların yalısına 
nunda, elekıtrikler altında parlıyan bir götürmüşlerdi. 
masada yemek yiyordur. Acaba yn • Genç doktor, bütün tecrübesizliği
nında kimler var? Uzak bir memle • ne rağmen, yataktaki taze kadının, 
kette yalnız bir genç kızı himaye et • yağı biten bir kandil gibi, için için par
mek, ona yol göstermek için Hofman lıyarak söneceğini hemen anlamıştı. 
mutlaka onunla beraberdir. Belki de Z.aten onun yüzüne bakanların göz -
Macarlardan mürekkep 'kadınlı erkek- !erinde de ümitsiz ve solgun bir ışık 

Galat sarayı bitirdikten sonra bir kit, annesi bütün çocuklarını evlendir- li bir grupla birlikte, yeni tanışmanın vardı. 
ak.anı annesine: miş ve Kanlıcadaki yalıyı kiraya ve - verdiği sevimli bir çekingen1ikle ko • Reçetesini yazdıktan sonra sofaya 

- Ben tıbbiyeye yazıldım .. doktor o· rerek Nazmiyenin yanına gelmişti. nuşarak yiyorlar, içiyorlar. Belki de çıktığı vakit ihtiyar Musatafa Paşa o· 
lacağım, demişti. Genç doktor, annesinin ve ablası ~ yemekler araaında dansediyorlar. nu bir köşeye çekmiş ve gdininin has-

0 günden sonra da artık ailede genç nın bütün itirazlarına, hatta göz yas • Acaba Mualla da içiyor mu? Aca • talığına ait en acı hakikatleri ona an -
bir amir gibi hüküm sürmeğe başla - !arına karşı koyarak, onlarla beraber ba dansediyor mu? Onun sade güzel- )atarak gene ondan ümit aramıştı: 
mıştı. Kendis"nden ya ca kat kat bü - oturmıyacağını söylemiş ve bir tarafı !iği, esmer teni, simsiyah gözler; iç- - Belki de onu kurtarabiliriz dok-
yük o, n kardeşleri ve eniştelerile ye- sık ağaçlıklı yeşil bir koruya bakan, tiği zaman nasıl yakıcı bir parıltile tor? 
ğenlerı ona d,mışmadan bir şey yapa· bir yüzü de, üç senedir hasret çektiği parlıyor acaba? - Maalesef ben de öteki arkadaş· 
mıyor· rdı. Hepsinin ona karşı kor • mavi Boğazı gören küçük bir köşkte larımla aynı fikirdeyim efendim. Hele 
kuya benziyen bir saygıları vardı. yerleşmişti. Kaçmak istedikçe, kendi kendisini bu akşamki şiddetli krize hastanın za-

Daha o mektebin ilk sınıfında iken * dinlememek için yatağında bir yan • yıf vücudünün tahammül edeceğini 
bir gün annesi hastalanmış ve Kanlı - Uzaktan, çok derinden gelen ağır dan öteki yana döndükçe büsbütün hiç ummuyorum. 
cadaki doktoru getirtmesi için israr e- ve güzel bir keman sesi odaya yayıl - düşüncelerine gönıülliyor ve hayalin- iki erkek birbirlerile ağır ağır ve ses-
den!er : dı. de en eski giinleri yaşatıyordu. lerini kısarak konuşurlarken, nasıl ol-

- J ·ı gün daha sabrederim. Hafta Yata·ınd~. biitiin vücudunu kuv - Muallayı ilk defa ne zaman ve na - muştu da aralarına ince bir gece göm-
başında oğlum gelecek. Aslan gibi vetli b"r ate gibi yakan çarşaflarının sıl görmüştüm? leği altında titreyen ve titrediği için 
do· o u l varken aleme para yedir - aı sında derınlere gömülüyormuş gibi - Doktor, annem ölecek mi? daha çok incelen, on, on iki yaşlarında 
mekte ma na var mı? her san;ye dnha çok ağırlaşan bir buh- Uzun kıvırcık kirpiklerin yaşlı bir bir kız çocuğu sokulmuştu ? 

Den: be başlamı_tı. ran içinde çırpınırken, Ekrem büsbü • b kışla gözlerine takıldığını şimdi du- - Doktor, Annem ölmesin .. kuzum 
Ekr m tıbbiyeden diploma aldıktan tün artan bir ıztırapla bu müziği işit- yuyormuş gibi bu uzak sesi, senelerin <lok tor, annem ölmesin 1 

sonra bunu kafi görmemiş, o sene Av- memeğe çalışıyor, düşünmemek, ken- olgunlaştırdığı ıbu çocuk sesi bu daki- O zaman genç doktorun, bu gibi a
rupaya talebe göndermek için hü • di kendinden kaçarak uyumak ihtiya- kada Ekreıni en ha.,in ve acıklı bir hıç- ile sahnelerine henüz alışmamış olan 
kumetin açtığı miisabakayı kazanarak cile şakaklarını yumruklarile sıkıyor - kırık gibi boğdu. Benliğinin en ınce gözleri nemlenirken ihtiyar ve tl!crü-
Almany ya gitmişti. clu. teli titriyerek sarsıldı. beli paşa, bu küçücük şeyi kolları ara· 

Üç sene sıkı bir disiplin altında ça. Fakat kendi varlığından kudretli bir - Doktor, annem ölecek mi~ sına almış ve kürklü paltosunu açarak 
Jıştıktan sonra fstanbula döndüğü va • 1 kuvvet onu sürüklüyor, düşünmemek Fırtınalı bir kış gecesi onu yatağın- onu sarmıştı.· 

Bir hafta sonra onu gene soğuk ve 
karlı bir gecede çağırmışlardı. 

- Annesinin ölümüne dayanamı -
yan küçüğüm hastalandı doktor. 

Bunu, beyaz sakalının iki yanından 

süzülen yaşları silmeğe lüzum görme
den, ihtiyar paşa söylüyordu. 

Muallfının ateşini düşürmek için Ek· 
rem bir hafta mücadele etmişti. 

- Büyük baba, annemi istiyorum. 
- Büyük babacığım, sakın sen de 

ölme .. ben yalnız ne yaparım sonra~ 

- Büyük baba, doktora yalvar, ba
şımdaki bu ağrıyı dindirsin artıkr Ya
hud da sen bana bir masal anlat, güzel 

peri kızının masalını söyle! Uyumak 
istiyorum, uyut beni doktor! 

Muallanın hastalığı geçtikten sonra 
Ekrem artık Mustafa paşaların aile 

doktoru olmuş ve sebebli sebebsiz köş· 
ke gelip gitmeğe başlamıştı. 

Hatta bir aralık paşanın onu ken -

disine damad edeceği ağızlarda dolaş· 

mışsa da F ahirenin Bay Ah~11e ni • 

şanlanıp hemen evlenmesi bu dediko
duların önüne geçmişti. t 

(Arkası YW) 
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Akşamı beklemedi ve hemen evme 
koştu. 

Babası iyiliğe yüz tutmuştu. 
Bir koltuğa otumıuş, dizlerinde bir 

Yarmki nushaımzda : 

İdam mahkumu 

battaniye oldu • 
ğu halde sutunü 
içiyordu. 

Ahmet Fe t o
na doğru s ' nç -
le yürüdü· 

-Geçm 
sun baba 
bır müjde 



14 Sayfa SON POSTA lkincitqrin 

"Son Posta,, mn tefriKası: 27 " Son Posta ,, nın zabıta romanı : 27 

C:3~DÖ~!Jle , 
Malhım c.mnın Akıbeti 

A. R. 
Anna oday' terkedince, Moranofun çehresi değişmiş, 

Yazan: Hugh Austin 

• 
, lngilizceden çeviren : Hasnun UıaklıgiJ 

ciddileşmişti, Cenıile: " Dikkat ediniz azizim dedi ... 
Rusyada saraylar ve şatolar korkunç birer ağdır,, iki ceset bekliyor! .. 

- Lutfen söyler misin?.. -Ah, çok teşekkür ederim, Gospo-
0 d M CUl din Moranof. l~in.iz y.oksa, ka=ı kar• - nun a ı.. ar-... T ·,-

- Maşa, öyle mi~ .. Ala ... Nasıl; şıya birer çay içmek lfüfunu !bahşeder 
Kadın boğuk, kısık, ağlıyan bir sesle: - Onu da Ti' 

bari gi.izelce bir şey miL misiniz? .• Anna, iyi ıkızdır. Derhal bi-
- Amaaan .. göreceksiniz. Ne iğ • ze birer çay hazırlıyabilir. 

··ld .. d··z ? o ur u er. Tıpkı kadın gibi mi ? dedi 
renç bir mahluk ... Sırık gibi bir boy. Diye cevab vermişti. 
Üç köşe bir surat. Böylece çekik göz- Moranof, dudaklarında memnun bir 
ler ... Tıpkı, Çinli dilendlere benzer. tebessümle içeri girmiş: 

- Fena .. ço:k fena ... Senin gibi gü- - Doğrusu, bu daveti reddedemiye-
zel.. tombul tombul.. T ekirdağı kar - ceğim. Köylüler, bent epeyce yordular. 
puzu gibi :kıpkırmızı hizmetçiye alış- Beş on dakika istirahat edersem, her 

kt halde iyi olacak. Hadi bakalım, Anna. tı an sonra ... 
- Asıl fena ciheti neresi, bilir mi- Bize taze demlenmiş birer çay. 

• • "l Diye mukabele etmişti. sınız ... 
- Hayır. Anna• derhal odayı terketmişti ..• 
- O da, askeri polisin hafiyesidir .. O zaman Moranof, Cem1lle gözgöze 

Hem de, ne kadar fitnedir .. ne kadar gelmişti. Ve, bir anda Moranofun çeh
fesattır; bilseniz .•. Geçen sene, de • resi değişmiş, ciddileşmişti. 
mirci Aleksiyefin oğlu ile arkadaşla - - Şatoya gidiyorsunuz, değil mı 
rını jurnal etti. Tam, on bir kişinin Si- Cemil bey? .. 
bir yaya gitmesine sebehiyet verdi. - Evet, Gospodin Moranof. 

- Yaaaa?.. - Dik.kat ediniz, azizim ... Rusya-
- Evet. da; saraylar ve şatolar, korkunç birer 
- Fakat .. ey benim sevgili An - ağdır ... Orada bulunduğunuz müddet 

nam!.. Numara, bir.. ben, ne demirci zarfında, sakın Aimanları zem etme • 
A1eksiyefim; ne de onun arkadaşla - yiniz. 
rındanım. Numara, iki .. ne, haşmetlu - Tuhaf fCY·· 
Çar hazretlerinizle ve ne de onun hü- - Evet. .. Sakın, Almanlari zem et· 
kumetinin işlerile, alakadar değilim ... meyiniz. Ve bilhassa, Rusları methü 
Numara, üç .. burada, esaret hayatı ya· sena etmekten de şiddetle çekininiz. 
samaktayım. Böyle olmakla beraber; - Ne söylüyorsan, aziz dostum? .. 
;ahatım, prenslerde bile yok.. Onun - Ben size, dostca bir nasihat veri-

- Teşekkür ederim. Şimdilik. so -
racak başka şeyim yok. 

- Banyo salonundan gelen sesleri 
işıttiniz mi? 

-Evet. Genç kızı salonun kapısına kadar 
götürdü ve ancak orada: Kadın şimdi daha kati bir sesle aÖy· 

ile lüyordu. - Aşağıda kalınız , diğerleri 
birlikte, dedi. 

Dokuzuncu mıntakanın çavuşu bek· 
liyordu. Hafifçe koluna dokundu. 

-21-

'PULKADIN 

( Saat 5, dalrilra 54 • saat S, da.ldb 58 ) 

Çavuş: 

- Morgun otomobili hazırdır, de
di. 

Kent, acı bir sesle : 
- Biraz bekfosin, içinde boş yer 

kalmaz, cevabını verdi. Kadının ce -
sedini yerleştirsinler, yukanclaki ce • 
sede gelince doktor Forhesin raporu-

- Kocamın banyoya girdiğini işit

tim. Bundan ibaret. 

- Teşekkür ederim Madam Ar • 
nold. Şimdi Matmazel Pattonun her 

hang'i bir dakikada odadan ayrılıp ay -
rılmadığını söyliyebi'lir mis-iniz? 

-Hayır, hayır. 

- Pekala, teşekkür ederim. 
Kadın elan yerinde oturuyordu. 

Kent yumuşak bir sesle sordu: 

_ Bana bir şey mi aormak istiyor-

sun uz? 

Kadın derhal ayağa kalktı: 

nu bekliyeceğiz. Bir kaç dakikaya ka- ı B A D y O 
dar gelir. ~--------------" 

Kent derhal Madam Amolda te -
veccüh etti. Dirsekleritıi dizine da • 
yamış, bir koltukta oturuyordu. Yarı 
çıplak, zayıf vücudu fırlamıya mühey

Bugünkü Program 
11 İkinciteşrin 938 

İSTANBUL 

- Söyliyecek bir şeyim 
söylemez mi idim sanıyorsunuz? 

Polis kadının gözlerinde parlıyaD 
ni gördü: 

- Biliyorum, söylerdiniz, diy<e 
rıldandı. 

Kadın ona sabit b'ir nazarfa ~ 
yordu. Söz söy'}erken sesi gene h&: 
bitkin ve acı çıkmıştı. 

- Odama çıkabilir miyim? t 
sordu. 

- Mümkün değil Madam •• 

- Fakat aşağıda katilin yanındl 
oturayım? 

Kent: ı 
- Başka bir odada dinleniniz, 

ye teklif etti. 

• Son Poıta • ------------
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
10- 11 - 1936 

için beni buradan kovsalar bile, bir yorum. 
yere gitmek fikrinde değilim... Maa- - Amma, Rusya hükumeti, Al 

ya bir yay gibi gerilmişti. Polis şefi bir Öğle neşriyatı : 
12.30: PUi.kin Türk muslklsl. 12.50: Hava- Türk Devlet Borçlan ~ baygınlık buhranından ziyade bir a- dls 13_05 : PIWa. hafif müzik. ı3.25: Muhte- Lira ::.~ 

• sabiyet ve şiddet buhranı ile karşıfaş· Uf ·plak neşriyatı. % 7,ST.B. 123,nsl\% 5 HnzlneB. oO> mafih, böyle tehlikeli bir mahluku ba- manya ile harbediyor. 
na haber verdiğin için, sana pek çok - Bilakis .. Ruslar, Rusya hüku - maktan korktu ve kadını bir kaç da • Ak,am neşriyatı : 

3 7,o T. B. n 22,ıo Dahlli istikraz 00. 
kikada on sene ihtiyarlamış hissetti. 18.30: PUıkln dans musildsl. 19.30: Dlyaloğ: % 7,5 T.B. m oo,oo teşekkür ederim. ıneti ile harbediyorlar. 

- Her kumandan 1 • Cemil• hiç bir şey anlamadı. Elleri· 
Polis şefi önünde durunca kadın Bedla, Vasfi Rıza tarafından. 20: Sine Ke- IJ-______ .....:.:. _____ _ 

- Sö.YJe Anna. ni pantolonpnun ceblerine sokarak ile-
gözlerini kaldırdı, ateşten yanıyordu. manı: Nuri ve &rkada.şlan tarnfından. 20.30: Devlet Demiryollan Borçları 

- Şimdi benden nefret etmiyor • ri doğru bir kaç ndım attı. Ve sonra 
Kent yumuşak bir sesle: cemal KA.mll ve arkadaşlan tarofından Tiirk Ura 

musikisi. ve halk oarkılan. 21: Orkestra. 22: Ergani 96,75 \\ Anadolu Ivell4'l• 
'\ birdenbire geri dönerek Moranofun sun yar .. 

- Niçin?. yüziine baktı. Omuzlarını kaldırdı. Du-
- Benim1e gelir misiniz? dedi. bo hab Slvas Erzurum 96,75 Anadolu M ~ Plflkla sololar. 22.30: Ajans ve rsa er - _ 
Bir iki saniye kadın sabit bir nazar-

- E, hafiyeliğimi sana itiraf et - daklarını bükerek: 
leri. l Eh la ona baktı, sonra ani bir hareketle BUKRES Sosyete er 's amı 

tim ya .. onun için. - Bunlar.. beni alakadar etmez, 
- Müsterih ol, Anna. Şimdiye ka- dostum. 

yerinden kafktı, bir somnambül gibi 16: Romanya musikisi. 18.5: Pliik neşriyn-
8
::: fst. Tramvay 

yürüdü. b. 19.5: Orkestra. 20.30: Haberler. 20.45: Caz ts. B. Mü. ı * havaları. 21.45: Haberler. dar, senin hakkında ne hissettimse, Diyo mırıldandı. BUDAPEŞTE 
bunun bir zerresi bile değişmemiştir. Moranof, Cemile yaklaştı. Elini, o- Polis şefi şöminenin önünde yer al· 

18
.lO: Çignn orkestrası. l9.30: Ruvayyal 

0
_ 

- Ara sıra seni gelip görebilir mi- nun omuzuna dayadı. Gözlerinin içi· dığı zaman kadın bir koltuğa gömül· penıdan nakil. 22.30: Çigan orkestrası. 22. 

yim? .. ne dik dik bakarak: müştü. Yüzünü de ona çevirmişti, fa- so: Dans pl5.kl:ın. 24.5: Haberler. 
- Vaktin, ve vazifen müsaid ol ~ - Alakadar etmez, öyle mi? .. Bel- kat görmiyen bir naza'1'1a, dalgın dal - .PBAG 

dukca .. daima...... ki, bugün için böyle... Fakat, yarın gm bakıyıordu. Bunun içindir ki polis 17.50: PIO.k neşriyatı. 18.'5: Haberler. 18. 

Kapı tıkıtdanu ı. İçeri çiftlik baş- öyle bir gün gelecek ki ... ··· şefi ilk suali daha eormadan evvel, ka· 55: Plik ne§rlyatı. 19.20: Bratislav'dnn nakil. 

'.muhasebecisi Moranof'un başı uzan· - Evet. dının sesini işitince hayret etti. 20.5: Senfoni konser. 22J5: Plak ne~rJ.yatı. 
Moranof, birdenbire sükUt etmişti. Kadın bogwuk, kısık, agwlıyan bir Se!• 22.35: Nakiller. 22.40: St.razburg'dnn nakil. mıştı. VİYANA 

Moranof, etrafa sür'atli bir göz gez· Her nedense cevaıb vermemişti. Fakat le: 
d . l r onun bu sükföu, Cemilin dimagw ında - Artık kuvvetim kalmadı. Anla- 19.35: n:onscr. 2u 5: Hafif müzik. 2ı.ıo: dirmişti. Ve sonra, o aıma nez e ı se- l Haberler. 

23
.
25

: Wngner'den p:ı.rço.lo.r. 
~i ile: garib bir merak husu e getirmişti. mak istiyorum. Onu da mı öldürdü • VARŞOVA 

_ Cemil beyi.. Geçen gün sizden Moranofun şu andaki vaziyeti; Ce- ler? Tıpkı kadın gibi mi öldürdüler~ IG.4.0: Orkestra. 
18

: Tiyatro. 20: Plltk ne.,. 
aldığım kitabı getirdim. Buyurunuz. milin aklına Prens Yosopofun bir tek diyordu. riyatı. 

21
: Chopln'den parçalar. 21.46: Senfo-

... Demişti. sözünü getirmişti.·· O da, böyle müp- Kent derhal cevap vermedi. Kadın nı orkestra. 22.25: Marşlnr. 23: Dans p!O.klım. 
Cemil, bu kitabın bir bahane oldu- hem fakat çok merak veren bir tavırla bu sükutun manasını anladı. Polis şe· y a r 

1 
n k 

1 
p r 

0 
r r a m 

ğunu; ve, Moranofun kendisile görüş- elini sıkarak: fi bir buhrana intizar ediyordu. Fakat 12 tıdnciteşrin 936 

mek istediğini hissetmişti. - Anlaşırız. kadının cdıer şeyi dinlcmiye hazırım» iSTANBUL r_;_ ~ ~· ~· - . . , Dememiş mi idi?.. derken ya.ilan söylemem~ olduğunu ötıe neşriyatı : 

- Gospodin Moranof. gördü. Çabuk çabuk: ı2.30: Plakla Türk muslldsl. 12.50: Hava-
Bir Doktorun _ Buyurun. - Matmazel Pattonu isticvap et - d1s. ı3.05: PlAkla hafit müzik. l3.25: Muhte· 
Günlük Çarşamba - Prens Yosopof'u tanu mısınİz?. tim; ifadesini teyit etmenize muhta - Uf pliik neşriyatı. 
Notlarından (*) - Babasını tanırım. Bir aralık, hü- cım Matmazel Pattan geldiği zaman Akşam ne~riyatı : 

kumetin polis müdürü umumiliği vazi· ne kadar müddettenberi odanızda bu- 18.30: Plô.kla dans muslklsl, 19·30: Mono-
Kan tükürme . . F k wl .. ı . . . ded" loğ· Hazım tnrnfından. 20: Rıfııt ve arkadaş-fesini der'uhde etmıştı. ·· cı at; og u- lunuyordunuz, soy er mısınız? ı. · d Tük musikisi ve halk şarkı· 

be 1 ,_ ıHn_ d k .. l l . lan tarafın an r Her ne se be mebni o ursa ououn a&..,.. nu .. yani; şu, geçen gün şato a arşı- Kadın bu cwn e erın manasını an • . Safi ve :ı.rkadaşlnn tarafından 
dıın gelen kana dnlma çok chemmlyet 1 k l ki be- 1 p l" ~&· •• l dil<l • lan. 20.30. ye }aştığınız de i an ıyı tanımama · a lamıya ça ıştı. o ıs ~ı soy e en .. Tilrk musikisi ve halk şarkılan. 21: Orkes -
..,trmek Uızımdır. Gerçi hazan boğazdan b d b"" ·· R yad k" · k · 

ra er; onun a utün us a ı 'PO - nı te rar ettı. tra. 
20

: Plakla sololar. 22.30: Ajans ve borsa ye yahud burunun ıırkn tnro.flndan dn b k k · t d"w · 1 
bazı tahrişat neticesi kan celebUir. Ge-
ne bazı asabi 'we isterik kndınlardan do. 
dişleri arasında,n \e yo.hud diğer yakın 

yerlerden kan gelir. Bunl!U'm ehemmi -
yeti yoktur. Fakat b:.ınu hnıicindc ök-

sürükle gelen kan ekseriyetle at 1[ er ve
remine kısmen de knlb hasto.lıklnnna ald 
olan bir ııtamettlı ki son derecede dik-
kat etmek, el.~mmıyct vermek ırızımdır. 

Biıyuk bir p ofesonin ded!~l gibi sınir

den olduğunn. hülnnnttığlnlz kan tükür
meye bile şiddetle al~kndnr olmak IA -
zımdır. 

( *) Bu notları kesip ıddayınız, ya • 

but bir albüme yapııbnp kolleksiyon 
yapınız. Sıkınh zamanınızda bu .notlar 
bir ,oktor gıoi imdadınıza yetifebilir. 

lisleri ir yumru ta ezme ıs e ıgıne Kadın yorgun bir sese: haberleri. 
y emin ederim. - Kısa bir zamandan'beri, dedi. " .................... - ............... - ...................... -

- Niçin?.. - O geldiği zaman ne yaptmız? 
- Oo !.. Beni isticvah etmeyınız Kadın şimdi biraz toplanmış gibi 

dostum. Size söyliyeceğim şeylerin idi: 

1 
yanlış olmaları ihtimali vardır. Şu an- _ Yatağın kenarına oturmuştum, 
da H.usyada hakikati yalnız bir şeyden 

0 
da gc1di, yanıma oturdu, dedi. 

öğrenebilirsiniz. _ Konuşmadınız mı} 
-Neden?.. H 

- ayır. 
- Hadisattan... · · kl 
Daire kapısının açılıp kapanması, - Çok kısa bir zaman ıçın uyu a-

ve Annanın ayak seslerinin duyulma- mış olmanız mümkün değil midir? 
Kadın acı bir sesle cevap verdi. sı, muhavereye hitam vermişti. * - Mümkün değildi. Kafamda bir 

Fakat .. Cemilin kalbi· e.rtı1' büyük çok düşünceler çarpışıyordu. 
bir merak ve huzursuzluk. içinde idi. - Emin misiniz?. 

(Arkası var) - Kat'iyetlel 

Bütün kremlerin içinde birinci 

oll\n ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertcvin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihzarından başka 

bir gey değildir. Krem Pertevin 

terkı"binc (gayrisaf) hiçbir 

madde peıncz. 

, , H!I.. 10,00 Bomont 
, , Name 10,00 Terkos 

90 00 A. Çlınento 1!1~ Merkez B. D. , ---

ÇEKLER 
Krş. 

tsterlln 616,00 \ Dolar 
F. Frangı 17 ,0675 Llret 

20 F. Frangı 

ı Dolar 
1 İsterlln 

20 Liret 

NAKİT 
Krş. 

117,0011 Mark 
124,S 20 Drnhml 
618,00

1 

20 Leva 
ı~.oo 20 ~Y 

Borsa Dışında 
L. K. 

Kredi Fonslye j 
1880 senesl 00,00 

Mübadil Bon. OIJ~ 
Go.yrt ı> , O, 

l903 , 103,00 Altın 
tjl 

1911 , 97,00 Mecidiye 

1 Nöbetci 
Eczaneler aı 
Bu gece nôbclci olan eczaneler 1Unl 

dır 

İstanbul cibctlndekiler : 
Aksarayda : (Etem Pertev). Alcmdatı# 
da : (Abdülkadir>. Bakırköyfuıdc : ~' 
lfil). Bcynzıtta : (Bellos). Eminonün ~ 
(Salih Necati). Fenerde : (~~~ 
Kara.gUmrllkt.c : (Suad). Kuçtl.Kp:J.ZW ~
{~n HulüsU. Samatyada. : CTcofil tıl 
Şehremininde: (A. Hamdl>. Şehzade 

şmda : (Halil). 
Beyoğlu cibetindekiler : ct11 
Gnlatadn : (Hidayet). Haskoyde _: c6 
sim Asıo). Kasımp:ışada : (MueY1rilt 
Merkez n:ıhlyede : (Gaiatnsaroy, an 
Şişlide : (Maçka). Taksimde : cıtctı' 
Rebul, Kurtuluş). . 
Ü \."Udar - Kadıkoy \"C Adabrdnldltt ~
Buyi.ıkadada: <Merkez). Heybelide : <°' 
suf) Kndıkö) : .ı. • .ı..-yolundn: (Rıfat r,1 
tar). Modada : <Aiaeddln>. Üsküdar <i 
şıboyunda : citUh:ıd>. 



1 ı lkincitqrin 
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Urfa Vilayet Daimi Encümeninden: 
Atofan pudr 150 gram 
Atofan tablet tüp adet 16 
Aaid Koloridrik pür 250 gram 
Asid sülfürik pür 2.50 gram 
Asetat amonyaık mayi 250 ıranı 
Aspirin pudr 400 gram 
Aspirin tablet tüp Adet 15 
Alues aokotrin 25 pm 
Alçı 50 kilo 
Ariıtol 50 gram 

Antipirin 150 gram 
A.itfenik ıiy~ 1 O kilct 
Aıit Pikrik 30 gram 

'4i Knbunat düsüt 2 kild 
8on düpero 250 gram 
lluji pcllidol lüp Adet 4 
Banzunaftol 250 gram ' 
J(odein saf 40 gram . 
Xolorat döpotu 750 gram 
Kuloridrat dökinin 1 kilo 250 gram 
JCapsül ekstra etere fujel mal 400 I· un 
Sir Bılank 150 gram 

Kulorür dökahiyüm billuri 1 kilo sru ll'U!I 
Karbunat dö majnezi 4 kilo 
.Kapiller dö Kanada 50 gram 
Asit aitrik 4 kilo 
Asit sitrik 4 kilo 
Diyörctin 250 gram 
Ügotin dö bonjan 1 kilo 500 ıranu 
Esans dö Kannel 25 gram 
Eaam dö Melia 25 gram 

Eaana dö Neroli 25 gram 
Eter ıülfürik Mediıinal 1 kilo· 
Eter Anastezik 5 kilo 
O okzijenıe 20 tİfe 
Ekora dö Kondurango 50 gram 
Ekon clö kinkina kırmızı 1 1a1:, 
Ekon dorenj amer esası olmak üzeııe 250 sram' 
Etil karbonat dö kinin 50 gram 
Ekon da bnnel Seylan 250 sram 
1ehJenk miyarı solisyon N. 1 250 ~ 
Fehleak miyarı aoliayon N. 2 250 ll'UI 

Foefat clö fO 250 gram 
f"oefat clö fO trikaJsin 250 gram 
GB..m nötrü 12 kilo 
Qiaerin aolid 25 gram 

Cu iyodforum betlik 40 metre 
t.. '7odforum birlik 20 melre 

~en KavutçUk N. 8 çift 6 : 
ven kaVUfÇuk N. 7 çift 6 

"

Eldiven bvUfÇuk N. 7 / 5 çift 4 
ftmİtol 100 gram 

Hivu vazelin 600 gram 
~ivil Amontdua 600 pam 
Hi'ril dö fim. dö moru 4 tite 
Hmı o1iY İlteltize 2 ldlo 

dl rİIİn 5 kilo 
dö potuyom 1 kilo; 

madeni 250 ıram 
Jol 1 kilo 500 aram 

L.k iplik N. 1 çiW 16 adet 
. .,.. iplik N. 2 çilesi 10 .-e 
.... iplik N. 3 çi1eai 10 adet 
t,.lr ... N. 4 çilesi 5 adet 
W iplik N. O çilelİ 16 Net 
JJ-16 kilo 
l.olmpı..t 20 adet 
IAwmh madmi 25 adet 
l ,amhwya isterlize 36 adet 
Mapmk hata için 30 metre 
Nltro priayat dö aüt 50 pam 
Nitrat dujan çubuk 100 sram. 
Neı.ton aonda 30 adet 
j\fyoa lııGriit 200 aranı 
Onıuan populeüm 100 ıranı 
Olmit dö zen kilo 2 
O,,.om tozu 100 gram 
Plramidon 400 gram 
padru ipeka 125 ıram 
Pudru dö kinkina 250 1ft1D 

Rlaom hidrutia pudru 100 gram 
Ruin dö iskamune 250 aram 
Ruin dö poligala 1 kilo 500 ....... 
Ruin .. .,.., 100 gram 

Rulıı da &f 100 gram 
Ruin penil 100 aram 
Ralin dö fenuvil 100 ıranı 
Rasin dö pötit bo 100 gram 
Raain da jalap 250 aram 
Guchn clö Noneç 250 pam 
Boraks 1 kilo 
Sülfat dö kinin 250 gram 

Santıonio 15 gram 
Sükrii döle 250 gram 
Salisilat dö aut 2 kilo 
Sunitrat clö bizmut 500 aram
S.wua aunr 500 pam 
....... rezin 25 ..... 

SON POSTA 
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icra Vekilleri Heyetinin 8/10/936 tarihli 2/5414 aayılı kararile Ka-

Sayfa 15 

o 

BIRE, 
1000 

Adapazan hükümet konatm a 

İcra dairesinde manifaturacı Riza 

otnllan hrahlm Hilmi " blrader
lerinin Koolum1at• Kondıleri Bak

la Armatç• &arafınun: 
Ada.pazarının Uzun çarşısında nı:ı 1!atu-litarya köyünün Belediye ımırı içine almmıt oWuiu ilin olwıur. aBn 

<t2866>• ra.cılık.la meşgul iken Kouk.ordaıo • ı>lllÜ 

Sük dö nerpunm 500 gram, 
Serum fiziyolojik 50 .det 
Serum ıilikoze 50 adet 
Serum jelatine 30 adet. 
T analbin 500 aram 
Tannijen 400 gram 
Terpin 500 gram 
Tanin 1 kilo 250 aram 
Tunol 50 gram 
Teolwomin 300 snm 
Talk tozu 1 kilo 000,... 
Orotropin 500 ıranı 
Vazelin beyaz 10 t.ik 
VaHdol 50 gram 
Kqe N. t kutu 6 
Kqe N. 2 kutu 8 
Kate N. O kutu 6 
K..,e N. 00 kutu 4 
Hidrofıl pamuk 120 kilo. 
Gaz hidrofil top 50 xıoo 
Seram tetenik 30 adet 
Serum İlbraptü kokaik 30 adet 
Karbunat nütrü dö kinin 25 aram 

uzere mehil talebinde bulUD&A Rıza Iu Ib
rahim Hilmi biraderlerinin taleblert a tet-

kik meı'Clince tabul otWlarak 6111 6 tari-
hinden itibaren iki a1 mehil verlld l· kara. 

riyle bu işe alt euaIJar ıtomJ.ser ta:r u ecW
mekliğime bini'ıen bana verllmif ve bu gün-

den itibaren a.ıacaklıların saydına ba lan -
mıı; olduğundan İbrahim HllJn1 bir· t.erde 
alacak veya istihkak iddiasında bulunanlann 

yırmi gune }tadar alacaklarını kayd .Urme

leri ve mevcut senet ve salr evrakı u bite 
asıl veya usulen tasdikli suretıertnln verilme-

sini ve uzakta bulunanların keZallk ene bu 
müddet içinde posta ııe ı.eabbütlu ol ralc a-

lacaklarım bildirmeleri ve evralcı musblte-
1lertnl gondermeleri hlJ;fına ııareteı edenle
rin konkordato müzetlcerestDe DbUI edııeml
yecett limımu Uln otunur. 1/11/936. -

Doktor 

r lbrahim Zati Öget 
Belediye tarşu;uıda, Piyt.rlotl 
caddesin4e 21 nunıauıda bergOD 
öğleden ıonra hastalarını k bul 

'·-,...·---~ eder· .-•r•• 
Kola cevizi 500 ıranı 
Kakodilat dö ıut 25 gram htanhul A.'lliye i ~ BaJmk J)al.e ındea: 
Bi kulorhidrat dö kinin 100 palll Nuri F.geli tarafından Fatihte Çl m sa-
Jlöm tırankı1 250 gram mam kurbunda ()dalar _... 1 No ıu evda 

Bilüclömetilen mecLinel 25 pam lken elyevm ikamet.gihl belli oımı~ an kan-

ş. · · •·- 400 _.ı.... 1 """' .. nma dava-ıte lÇID -.- aua • Miiyesaer llleybi.De a.çı an ...,y-

Dereceli kadeh 25 grambk 2 adet sının tahkikatı sırasında: Tebll ta ral-
Pipet 10 gramlık 3 edet ed111nden t itt.alllt 

men mabkeme,e gelnl 
Esbah tiihü 3 adet uaıneıe terası a karar 
Bili• bann N. 4 adel 2 hakkında gıyaben -~--... ırt kf.tıUar okuD-

Billur ha N 
vertımesi tıserin• aoııY-

ftll • 5 adet 1 c:ıava anuhali l tekrar 
D- tife 500 J6k 25 -~' muş ve davacı velcfll 
UUT ~ ... _. etıldl " h tlerinl 
Bot tİfe 300 lik 50 adet w nllllk ta~ -- 1 _, 

d 
..ııwnt t>eJan ey l ur 

Bot tİfe 250 lik 50 adet usulen ikame e ecqr,• 

1 
.__ ~ babllle mu meleli 

Porı•• -ftllım 100 ....... 30 adet malcla tşbU m rtıe beŞ can tel ,e on 
Ponelm D'ftllDZ 50 srunl• 20 adet 11J8P kar91" tasti 
• 1 '-- 30 ..... ijddetle ıanen tebUllne ' tahtl· 

aneaea .. w il m .dit bet tiiJI ~- ıarlbint mtaadlf ç r :ımba 
Yukancla yazıla 138 ..._ iliaa ....,. 1300 lra hbnia edil p.tııı 9 1 

.. unü saat ona talikine karar verilml ~e gı. 
mİflİro D • • kararının b r nüshası da mah1' me &-

Memleket hatanemıın ihtiyacı o lan cim ve miktarları yukarıda yazılı yap · vanhaneslne asılmış bulunduğundan be, gun 
bulunan -.e bedeli mecmuu (1300- lira tahmin edilen 138 kalem iliç 2490 inde ltıru etmedlti ve muayyen un ve 
saydı kanuna tevfikan 2/11/936 sününden itibaren on bet sün müddetle ıç tte iatanbul Asliye Altıncı Hukuk mah

açık ebiltmeJ• konmuflur. latekh1ein 17 /11 /936 Mh sini saat cm dilrt· :~esinde hazır bulunmadtlı takdirde ıı· 
te % 7,5 diposito .q.u. Viliret O.imi Eacimenine mürwt etmeleri j. 1abında yapılan muamelealn muteber \utu• 
lin ohmuı- ıacatı tebliğ yerinde o~k a.re ilan oıu-

sur. <2'1211) 



16 Sayfa 

Diş fır~alarının serti ve 
dökülmiyeni makbuldur 

SON POSTA 

Birinciliği diplomalarla 
tasdik olmuştur. 

Jkincitetrin 1 ~ 

Hasan deposu: 
Ankara, lstanbiilt 

lstanbulda Galatada Rıhhm üzerinde yapılacak yolcu 
Salonu projesine aid açılan müsabaka : 

Beyoğlu 
::==--=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~.:..__--.-/ 

İstanbul Liman İşletme İdaresinden: 
Galata Rıhtımında Merkez ve Çinili Rıhtım hanları arasındaki İdaremi

ze ait yıkılacak olan Panorama, Orta, Maritim hanlarının mebni bulun • 
duğu arsa üzerine yeniden inta ettirilecek Yolcu wonu projesi için Türk 
ve Ecnebi Mimar ve ln~t Mühendisleri arasında bir müsabaka açılmıttır. 

Müsabaka 6/Şubat/1937 tarihinde hitam bulacaktır. 
Projeler bir Jüri Heyeti tarafından incelenerek birinciye (2500), ikin· 

ciye (1000) ve beğenilen diğer iki projeye (500) Zet' lira Mükifat veri· 
tecektir. Taliplerin proje müsabaka9na ait izahnameyi Galatada Fermene-
cilerde Haydar hanında Fen Serviai Şefliğimize müracaatla almalan lü • 
~umu ilan olunur. (2754) 
• 
·----..~~~~~----------~------~~·~---~~~~~~~-

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece ve 

sırada olup tamamına yeminli ehli vukuf marifetile 12395 • on iki bin 
üçyüz doksan bet lira kıymet takdir edilmit olan Kılıç Ali Pata ma· 

hallesinde çöplük iskelesi Kara Mustafapaıa sokağında 229 22.9/1 
numarah depo ve dükkanın tamamı: 229 no. Çöplük iskelesi soka • 
ğında köıede 26 mükerrer üzerinde mebni bir katlı kagir bir dükkan 

olup köıeden kepenkli camlı kapıdan içeri girilir zemini çini döıeli 
ve bir cepheıi kristal camlı ve iıtor kepenkli ve diğer tarafı camıız 

~e iıtor kepenkli üıtü demir potrel 1i voltoludur. Ayni senet ile tasar
ruf olunan ittisalindeki 229/1 numaralı depoya galveniz saçlı ve de
mirli ve çift sürmeli kapu ile ve ayrıca bir camekan kapı ile girilir ze-

mini çimento döteli geoit bir ardiyenin arka köıeıinde bir abdestha
ne ve yıkama mahallini muhtevidir. ~e genit ahıap bir merdiven ile 

üst kata çıkılmaktadır. Oıt katın d öıemeıi demir potrel üstüne teıkil 
edilmit ahıap döıeme olup tavanı ahpp ve Marailya kiremidi 
ile meıtur ve pencereleri demirdir. Bir kapı ile 22.9 numaralı 
dükkanın üstündeki taraçaya çıkılmaktadır. lıbu depo 143 
metro murabbaı sahasında olup dü kkinla beraber 169 metro mürab· 
baıdır. 4 numaralı depo 168 metro murabbaı saha üzerindedir. ta -

mamı açık arttırmaya konmut olup ilan tarihinden itibaren ıartname 
ıi herkes tarafından görülebilecek ve 15/12/36 tarihine rasthyan salı 
günü aaat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma suretile satıla
caktır. Sattf Emlik ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanunu hükümlerine 
tabi olduğundan mezkiir kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir ar
tırma yapılmaksızın gayrimenkul, yukarıda yazılı günde en fazla arttıranın 
üzerinde bırakılacaktır. Artırmaya ittirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya Milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilmek l&zımdır. Biriken bina vergilerile ~P ve fener resimleri 
ve dellaliye ve vakıf icaresi sahf bedelinden ödenir. 20 senelik evkaf taviz 
bedeli mütteriye aittir. Satıt bedeli peıin ödemek lazımdır. icra ve İflas 
kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer a· 
likadarlann gayrimeınkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraf· 
larina dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde daire
mize bildirmeleri lizımdır. Aksi halde haklan tapu ıicillerile sabit olmadık
ça satıf bedelinin payla~masından hariç kalırlar. Alakadarların ithu kanun 
maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak İs· 
teyenlerin 934/924 dosya No. sile dairemize müracaatları ilan olunur. 

20 ıenelik taviz bedeli mütteriye aittir. (424) 

* * " 
Jstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Kılıç Ali Pa§a mahalleıinde çöp lük iskelesi kara mustafa pa§a ıo-
1kak 229/1, 229 No. lu depo ve dük kanın tamamına 30 Eylul 934 tari
hinde 4000 lira ikraz etmiı olan ikinci derecede ipotek sahibi olup 
,adreıi malum olmıyan Y ordonaki oğlu Kileantiye. 
· Mezkur gayri menkul emlak ve eytam bankasının alacağından dola 
yı mezkur bankanın 844 No. lu kanununun hükümlerine tevfikan 15/ 
12/36 tarihine müıadif Salı günü dairemizin 34/924 No. lı dosyasile 
ıaat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırmaaı yapılacağından 
ilanın tebliğ makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(424) 

Tehlikeyi 
Büyümeden 
•• 
Onleyiniz 1 

Büytlk, küçük birçok hastalık-
lar soğuk algınlığı ile huş-

lar. Mikroplar üşüyen vocude hü
cum ederler. Nezle ve kırıklık baş
gösterir, Hararet yükselir. Art.ık 

en korkulacak hııstalıklar için bile 
zemin hazırlanmış demektir. 

Kendinizi Uşüttügünüzü his
seder etmez derhal bir kaşe 

• 

1 
Ahnız 

GRf PJN sızı gripe karşı ko
rur. GRIPIN en şiddetli baş ve 
diş tığrılarmı geçirir. GR1P1N 
UşlHınekten mütevellit bel ve 
sinir ağrılarını, bUtun sızı ve 
sancıları dindirir. 

• • 

Kaşelerini tecrübe ediniz. 
BUtUn eczanelerde 

' ,..._. .. ._.._. ......... 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ: 1863 

Sermayesi: 10,000,000 İngiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Fılyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

> ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEliLİltİNE KARŞI 

HORMOBiN 
• Tabletleri ~ Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

1937SaatII· Maarif ~var 'l"akvimleli,;ÇlktıC 
Her , .türlü malümatla . dolu, herkeıln , bejtendlil bu takYimlerln takllllerl vardı'r. Aldaıimariıak · tçİn~ 
(Saatli Maarif duvar takvimi) ilmine ve (Saat) reımlne dikkat edilmc:)ldlr. Merkezi: lıtanbul -Maarif Kitaphaiıeildlrf 

BiR ATEŞ OAMLASI CiBI ! .... 
Venus R j 

kullanan dudaklardan çıkaJI 

her kelime bir ateş damlaSI 
g:bi yakıcı olur. - RenklerİJI 
dudaklara en çok uyan •e 
yaraşanı yalnız VENÜS ru
junda bulunur. 

Kullananların hayret •e 
takdirini kazanan eşsiz VE
NÜS rujunu muhakkak tec
rübe ediniz. 

İnhisarlar 
ğünden: 

İstanbul Başmüdürlü -

Hükmü lkincitetrin 936 sonunda bitecek olan içki sabcıhğı tezlaır_.. 
nin yenileme muamelesi Beyoğlu mıntakalarmdaki satıcılar için -
lkincitetrin on befinden yirmi ikisine,lıtanbul ve diğer mıntakalardaki .-J1 
cılar için de aynı ayın yİrmi ikisinden otuzuna kadar yapılacaktır • 

936 Birincikanunun birinci gününe kadar tezkerelerini yenilemi _. lr 
ki satanlar hakkında kanuni icaplar tatbik edileceğinden mu.:m ıl' 
lerde satıcıların konturatlan, eski tezkereleri ve birer fotografluile miJlf' 
caat ederek yeni tezkerelerini almaları ilin olunur. «2562» 

1 S•l•H•H •, •K•A•N•Z U•K-B•A•L-•1'. ı 
SAMiN KREMLERi 

Esmer, sarışın, kumral, her tene 
tevafuk eden güzellik kremleridir. 
Sıhht usullerle httzırlandığından cildi 
besler ve bozmaz. Çil, leke, sivilce 
ve buruşuklukları kQmilen giderir. 

4 'ekllde takdim edlllrı 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsamin yağsız gün
cHlz için beyuz renkli. 

3 - Ifreın Balsamın acıbadeın 
gece için 

4 - Krem Balsumin acıb11dem 

gOndUz için 

Kibar nıahfellerin takdir ile kullan
dıkları yegane sıhhi kremlerdir. 

1NGIL1Z KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

Dr. HORHORNi 1 
Eminönü eczanesi yanmda Tel. ı 
2413 l Her gün akşama kadar 

-- hnstalarmı kabul eder. ~ 

····································--·····-· .. ·····-···-
Son Posta Matbaasa 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERh [ A. Ekrem UŞAKLIGlL 
S. Ragıp EMEÇ 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret '100,000,GOI 
İhtiyat akçesi Ltret 1U,7U,IM,ll 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca tehlrlertnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Kac&• 
rlstan, Yugoslavya, Rom&ılJ&, Bul· 
garistan, Mısır, Amerlta Olmabll'1 
Müttchidcsl, Brezilya, Şlll, Urap&J. 

Arjantin, Peru, Ekvator n 
Kolumblyada 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi ~1 

Palas (Telef. 44841 / 2/ S/"5) 

Şehir dahilindeki acentel• : 
İstnnbuldıı : Alalemclyan banınU 
Telef. 22900 / 3/ 11/ 12/ 16 BeJOI -
lunda: İstlklfll caddesi Telef. üCKt 

İZl\IİRDE ŞUBE 

Doktor Hafız CeMal 
Dahiliye m 'itchuaıa 

Pazardan maada hergüo 1 • 8 
Dlvanyolu(104) No. Telefon: 22393 
Tel. Kandilli 38 • Beylerbeyi '8 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2s. 

İSTANBUL 

ban fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sii· 

tunun iki satın bir (santiı:n) 
sayılır. 

2 - Snhif esine göre bir santim ilAtl 
fiatı şunlardır: 

Sahife 1 - 400 kuruş 
• 2 - 250 • 

• 3 - 200 • 

I> 4 - 100 • 

Diğer yerler : GO • 

Son sahife : - 30 • 

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

4 - İnce ve kalın yazılar tutacalc· 
ları yere göre santımle ölçülür· 

Ç 1 K T 1 
Avukat, Doktor ve her iş adamına !Azım oıao 
akvim ve malılmatlı ECE muhtıra defterini arayt· 
nıı. 10 çeşid Uzerine zarif şekillerde bamlanmıt' 
tır. BUQmum k&att ve kitapçılarda buluur. 
~: Ankua cadeli, Afitap ıaa&uMt No uı 


