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Rusyada bir Faşist şebeke yakalandı 
Yakalananlar arasında 

A manlar, Avusturyalılar 
ve Lehliler vardır 

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

Moskovada çok şumullü bir faşist şebeke meydana 
çıkarılmıştır. Halk arasınsla büyük bir heyecan uyan
dıran ve nefretle karşılanan bu hadise dolayısile bir 
çok kimseler tevkif edilmiştir. Tevkif edilenlerin 
adedi henÜz belli değildir. Mevkuflar arasında Alman
lar. Avusturyalılar, İsviçreliler ve Lehliler de bulun
maktadır. İlk tahkikat neticesinde şebeke mensup
lannın mühim ifşaatta bulunacakları söylenmektedir. 

"' 
Asilerin büyük taarruzları 

akamete uğradı 
lngif iz sef arethanesine bombalar düştü. Asi tayyareler 
~ehre torpil yağdırdılar. Bir tayyare cadde üstüne düştü 

.Aı 
lat ite irnde cörülen İspan10I kadınlarının saçlan isller .tarafından kesilmJştlr. Kadm· 

lll bq ceza7a çarptırılmasının sebebi bir isl müıreıeslnl . pusuya diförmek teıeb-
..., büsünde olmalarıclır. [Yazm !O cu aayfvda) 

Maliye Vekaletinin yeni ve mühim kararları. 

Tebliğ memurları, 
tahsildarlar 

Ücrete tabi olacaklar 
'{ alnız bu sınıflara dahil memurlardan 20 seneden fazla 1 

hizmeti olanlar eski maaşlarile istihdam edilecekler 
lt~~n~ara, 1 O (H ususi) - Maliye Ve- -~ ·-·~~ · · · · ' - · ---· ' .......... · · -
t e.tı tarafından ne§redilen yeni bir r-
t~.1.mde tahak'ıruk, teblig memurları, Hayatı ucuzlatmanın 
"a .)ıl tebHğ memurları, piyade ve sü- büyük fay daları 
n~·ı .~ahsildarlar ve şube tahsildarları- . -. - """':"" . .,. 
ted' Ucrete tabi olacakları bildiri'lmek- Hükllmetm takıp eltlgı hedef 
hinır. Bunıa~~an 31 Ağusto~ 1936 tar~- nedir Ve ne neticeler verecek? 
b 

1 
e kadar fırlen 25 sene h1zmet etmış 

lt u unanlar mut1ak surette tekaüde sev 
}ı~lunacaklardır. Yalnız bu tarihte fiili 
ı·~met müddet1eri 20 sene veya daha 

1Yade olanlar 25 seneyi dolduruncaya 
...._ .• ~Devamı 10 uncu sayfada) 
............. • .............. 1 •••• ' 1 ••• ..._ 

Behcillk meslek 
llatine konulacak 

......_ [Yazısı 12 icni sayfamızda] 

"Son Posta,, ya muntazaman 
iktısadi yazılar yazacak olan 

lsmail Hüsrev'in bu ,a
yanı dikkat mevzu etrafındaki 

kıymetli makalesini bugün "Alım 
.~abiliyeti meselesi ve fiat 
politikası,, bqlığı ile 1 ci aayfa-

mızda bulacakaımz 

Şehrimizdeki hususi nıekteplerden birinde aıkerlik derslerine kız talebeler de iştirak etmeğe başlamışlardır. Reslw 
lerlmiz bu mektepte dünkü ıaskerlik dersi esnasm da alınmıştır. 

Kadınların 
Askerliği 
Verilen haberlerin 
Asılsızlığı büsbütün ~ 
l\1eydana çıkb 

Toplanacağı bildirilen koM 
misyon kadınların askerligi 
ile değil, hava tehlikesi 
projesi ile meşgul olacak 

(Yazısı 12 inci sayfada) 

Bu gün başladık 
"Son Posta,, sütunlarında 

çok güzel iki anket 

Nasıl 
Güldürüyorlar? 

ilk yazı 
Naşit anlatıyor 

Bilhassa genç kızları alAkadar 

1 

Hariçteki Ermeniler 
aleyhimizde propaganda 
seferberliğine çağrılıyor 
Hezeyana bakın: Antakya ve 

· /skenderundaki Ermenileri 
katliama hazırlanıyormuşuz! 

eden dava _ 
· · t b ramı günü bayram tebriki 

N 1
1 ç 1~ n Türk Antakya ve Jskenderunda Cumh unye ay b' ··run·· 

için evlerde yapılan toplantılardan ır go uş 

k T k P rt. . . ı kamçılamakta devam edip hatta Ata Pariste çı an aşna a ısının orga rı . 1 b tak Tü 

E 1 m 1
1 y o rl r 'J nı Haraç İskenderun ve Antakya hak- türkün .delfıletıy ~ u mı? anın . r: v e ne a 1 }cındaki metalib.imizden bahseden bai- ,ki~ye ılhakmı bıle derpış etmektedır 

iç Sayfalarımızda Okuyunuz l 
,makialesinde diyor ki: cTürk gazetele· ,lerD. . t ft d 'plomasi t-..J...bürl&-
d İskenderun ve Antakya meselesi do ıger ara an t ... .,...., 

'---------~----"" :ı~yısile ateş yağdırmakta ve ihtirasla- (Devamı 10 uncu •:rfada) · 
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Hergün 

lstanbulda Türki.. 
Korumak için 

-Yazan: Muhittin Birgen-

G eçen gün tsıtanbulda Tür.küh ma

nen ve maddeten nasıl zayıf 
duc;mekte olduğunu anlatmıştım. Bu -
{'Un de bu derde deva bul~ak için ne -
Jer yapmak lazım gelecegı hakkında 
bazı fıkirler söy~emek istiyorum. Fa • 
kat, her şeyden evvel şunu yazmalı
yım ki İstanbulda 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. 

* istanbukla Türkü kuvvetlendirmek 
demek, onu orada iktisaden kuvvetlen· 
dirmek demektir. Halbuki Türkün bil
hassa İstanbulda, en zayıf olan tarafı 
iktisadi tarafıdır. Memleketin başka 
her tarafında bugün Türk iktısaden de
rece derece kuvvetli ve işlerin büyük 
kısmı veya hepsi onun elindedir. İs -
tan'bulda ise işin - nisbetini söyliyebil· 
meğe imkan olmam~~la beraber - ~ek 
azı onun elindedir. Ust tarafı kamılen 
Turkten başka herkese ait bulunuyor. 

iktısadi iş, evvela sermaye demek -
tir- Türkte bu çok azdır. Ondan son -
ra ' bilgi, tecrübe ve bilhassa, ticar.et 
sahasında, cmünasebetleri» demektır. 
Türkte ise bwılar çok azdır. İşte, me
selen'in bütün ehemmiyeti, bütün güç
lüğü de buradadır. Bir Türkün evvela 
sermaye sahibi olması, ondan sonra ~a 
iktısadi tecrübe, bilgi ve bilhassa mu
nasebet e!de etmesi lazımdır ki İstan· 
bulda kuvvetli bir mevki elde edebil -

Bazı insanlar kuvvetin 3şıkıdırlar. 
Karşılarında paraca, nüfuzca, mevki
ce yüksek birisini gördükleri zaman 
derhal tapınırlar, derhal ayak öper-
ler... • 

a Muhatabınızı iyi tanıyınız .. a 

Bu gibi insanlar herkesi de kendi- Aldanmamak istiyorsanız muha -
leri gibi sanırlar, kendilerinden bir tabınızı iyi tanımıya çalışınız, eğer 
az aşağısını buldukları zamen ayak bu gibi aşağı ruhlu bir adam ise ona 
öptürmek jsterler, öptüremeyince, karşı kuvvetli görününüz, ayak öp-
cebre müracaat ederler, çok zalim - türmezsiniz, fakat zulüm göımekten 
dirler... de kurtulmuş olursunuz. 

Ll~s=o~z~A~R~A~s~ı N~D=A~J 
~~;e~r,::ns maymun .,_H_E-RG_U_N_Bl_R _F_IK-RA* 

Kalk ta dlnlenl 
Merhum Ömer Seyfeddinle Er • 

cümend Ekrem çok samimi arka -
daştılar. Bir ıün Ercümend Öıne • 
rin Kalarnıştaki evine gitti. Vakit 
öğlene yaklaşıyordu. Bununla be -
raber, Ercürnend Ömeri yatakta 
buldu. 

Ömer, bu vaziyetten biraz utanç 
duyarak, izahat vermeğe kalkıştı: 

Altın bilezikler 
Takan fil 

r 
Sözün 

Ankara 
Türk irade 

Kısası 

K uvvetinirı ispatıdu 
!. Talu 

Ç ocukluğumda, ramazan geceleri 

Direklerarasn.ıa giderdik .. Bu • 
rası senede bir ay Istanbulun t:glen:e 
meııkezi olur, Vefaya sapan sokağın kO: 
şesinden, Veznecilere kadar, iki keçelı 
dükkanlar halka çeşit çeşit cazibeler 
arzederlerdi. Tiyatro, karagöz, orta o· 
yunu, panorama, incesaz, at cambazı, 
elhasıl o devrin insanlarını eğlence ba•. 
kımından tatmine kafi gelen neler 
varsa hepsi ramaı.ıan arif esinden Ka -
dir g~cesine kadar buraya toplanırdı. : 

Bir seferinde, buraya Hindli bir: 
hokkabaz gelmişti. Türlü oyunlar ya·· 
pan bu adamın başardığı en anlaşıl •, 
rnaz işlerden l:fui şu idi: Toprak dolu. 
bir saksının içine, halkın gözü önün •. 
de bir bakla, yahut ki bir kayısı çc -
kiroeği dikiyor, yarım saat bile sür -· 
miyen bir zaman zarfında bu tohunı, 
filizleniyor .. Sürüyor .. Büyüyor .. Kos·: 
kooa bir flidan oluveriyordu. 

Bu kerametin sırrı ne idi? Bunu hiç, 
~imse bilmiyor, anlıyamıyordu. Beşe • 
rl irade kuvvetinin tabiati bile rame • 
deceğine o vakitki zihniyet bir türlü 
kail olamadı. Hindlinin sihirbazlığına 
hübnedildi ve günün birinde bu a • 
dam, vehlıam olan Abdülhamidin em
rile memleketten dışarıya çıkar1ldı. 

Ben, unutamadığım bu harikulade 
hünere, senelerce sonra, Anadolunun 
göbeğdnde ve kıyas kabul etmiycn bir 
ölçüde tekrar şahit oldum. 

sin. Bunlar olmazsa Türk İstanb~lda Gördüğünüz resmi kuvvetli mak
günden güne zayıflıyacak ve hatta e- 1 yeıJ yapmıf bir aktörün resmi zannct-

- Benim böyle bu saatte hfılfı 
yattığıma şaşma, cancağızım.. Ben 
yatakta boş durmam .. Düşünürüm .. 
Mevzu tasarlarım .. Hasılı çalışının. 
Evet; çok çalışırım hem de .• 

riyecektir. meyin. Düşünceli tavrile muhakeme * ıafahatını dinleyen bir jüri azasını an· etti. Gene Ercümend, ayni saatte 
Türkü iktısaden nasıl kuvvetlendir- dırmaaına rağmen bu bir insan değil, arkadaşına gitti ve onu yatakta gö-

İki gün sonra ayni hadise tekerriir 

Lakin bu defa, yalnız bir nokta üze· 
rine temerküz ettirilen irade kuvve • 
tinin yetiştirdiği şey bir fidan değil, 
~Skoca bir şehir, bir mamure, hır me· 
deniyet merkezi idi. . 

j Muhteşem binala:ı•. yeşil. ba~ç~leri,J 
çağıl çağıl suları, abıdelerı, genış ve 
muntazam caddeleri, birer kültür ma--

ak k l h 1 rünce: meli? Bu aneseleyi koym 0 ay, a • bir maymundur. 
k .. .. - Yooo, Ömercig"im! dedi. Buka-letme guçtur. iki Amerikalı tarafından diri diri 

Bence, Türkü İstanbulda kuvvetlen- yakalanan bu maymun, Amerika hay- darı da fazla! Helak oluyorsun. 
dinne işini sistematik bir şekilde tat· .. . h d' cd'I . . y Kalk ta biraz istirahat et bari!. 
bik edilmesi icap eden bir seli icraatı vanat mu~eııne e ıye ı mıştu. a- * --• 

A ·ı b" gram haline koymak la - pılan tctkıkata nazaran bu maymu· Tarihle ilk dela 

Misuri mihracesi hiç hayvan me
r ıklısı olmadığı halde 20 senedenheri 
y ınında gezdirdiği ve seyahatlerinde 
d.ıhi ken~isine refakat ettirdiği filini 
p :k severmiş. O kadar ki, filin dişle
rine altın halkalar geçiriyor, yüzüne 
gözüne çiçekler resmediyormuf. Re
simde bu fili görüyorsunuz. 

şamı ır pro . bi . 1d v d J I 1 

zım gelse, en başta yapılacak şey, İs - nun ycpyenı r cına o ugu a an a- Görülen bir 
tanbulun belediye varlığını kuvvetlen- ~ılmıştır. 
dirmektir. Madem kıi devlet kuvveti İs- Panamada yabancı Vapur kazası 
tanbuldan gitmiştir, ş~ ~alde. onun ~e- /rkdan insanla 
rine belediye kuvvetını getmnek ılk 
iş olmalıdır. Evet, İstanbul belediyesi Evlenmek memnll. .. 
kuvvetlenmelidir. Eğer İstanbul be - Kısırlaştırma moda ve dalgası Al
lediyesi kuvvetlenirse, o kuvvet Tür - manyadan sonra dünyanın başka yer
kün tutunması, kalkınması işinde mü- !erinde de tesirlerini göstcrmcğe baf
him bir yardım rolü oynıyabilir. Fa • ladı. Panama hükumeti de bir kanun 
kat, bugünkü halile, İSt.anbul bel:di - çıkararak, zayıf ve rnü~rcddi insanla
yesi de ,f;~aş y~aş k~vv~tt~~ lduJe - rın cemiyetin ve Panama ırkının eafi
cek vhe t+·:.r ~ke ydia. kımnde. r:ıe bş~ly e aur- yeti namına kısırlaştırılmsaını emret-
sun, a ı.a en e ısme ı e Y r • h lk 
d d · kt' miştir. Bundan başka Panama a ının 
ım e emıyece ır. . ı 

İstanbul belediyesi ile Türk devle - yabanc.ı bir ırka me~s~p . ıns~~ a ev
ti karşı karşıya gelip uzwıca bir konuş- lenmesı de ya.sak edılmıttır. Huk~mct 
malıdır. Türk devleti belediyeye de - evlenmeği ancak erkeğin kısırlaştırıl· 
melidir ki: masmı müteakıp kabul etmektedir. 
cşu ve şu işlen yapabilmen için-~a- Ayakkabılara konan harfler 

na şu ve şu tarzda yardım edecegım. . . 1 

'/azife mi üstün, 
insaniyet mi? 

Paul Both iaminde bir polis me
m uru Amerikada devriye gezerken 
ıoğuk.tan bayılmıf, o ıırada oradan bir 
otomobil aeçiyormUf yolun kenarında 
kaskatı olan bir adam aörünce araba

' sını durdurmu~, adamı oğufturup ken
dine getirmİf ve eonra da otomobiline 
almıf, araba ilk poliı kara.kolunun (). 
nüne gelince Paul &th otomobilini 
durdı.Kmuş ve oradan çağırdığı iki po
lisin önünde toförün nizami aür'atten 
fazfa gitmiş olduğu için bir zabıt va
!akası tutturmuştur. 

Se d ısta b l .,. .... 1. • Ş"hrerna _ Şımdıye kadar kadınların, çanta a-
n e, şu n u un ~ı1.ı '"" l . · l · · 'Ik 

neti devrinden kalan an'anelerden ken- rına, veya göğüs erine ısım erının ı Amerikan bandıralı Boaemer va· Şoför bu karara itiraz etm~, malı· 
kemede: dini kurtarıp bu işleri yapacaksın Bu harflerini yazdıklarını biliyorduk. Son P el' . d k I k 

• J • b .ed' · pu enn ıs cıvarın a aya ara çı mış . işleri yaparken de yalnız şunu düşü - gc en Fransız gazetclerı u ca etın a- d 'k' 1 ııııtır K - Polis memurunu bır an evvel ka-
. . . . . kk 1 d . 'k l . ld .. ve ortasın an ı ıye ayrı m. T • aza . k . . h l . ... . . ,_ 

neceksin: lstanbulun iktısadı ıslerın - ya ap ara a mtı a ctmış o ugunu . . d d . 'l'k t 'h'nde 'Ik d f rakola getırme JÇın ız ı gıttigını, ~en-
.. .. · • · · . F netıcesın e enızcı ı arı ı ı e a . . . 

de Turku :kuvvetlendırmek!• bıldırmcktedırler. Bu sene ransanın .... 1 b' h ııl olmu dısını )lelun kenarında bırakmamakla 
B ktad l bir mütabakattan l"·ı d k d' . .. b d goru en ır 11\anzara a f• ge- . . .. d'V• . .. le . fak 

u nol ka 'elsas' ı ·ı . . t . pi aı arın a en mı goıteren u mi o a minin her iki kısmı da batmadan yüz- ınsanıyet goster ıgını aoy mış at 
ve yapı aca ış erm nevı erını ayın ngiltere, Amerikaya kadar yayı mış- . l d' R · sözünü dinletememiş, mahkeme: 

t-...d.. 'tt d 1 t 1 ta bula yar b' mekte devam ctmı• er ır. cam a-ve ~uı en sonra ev e s n - tır. Şimdi oralarda ayakkaplarının ır · 
dım etmelidir. Yardım ne suretle ola- . b' h f d'.. . d d'" kıntıya kapılan kısımların bırer tarafa 

, tanctınc ır ar ve ıgerıne e ıger .. k d' 
bilir? Bunun iQın muhtelif yollar var- b' h f k l b d . yollandıklarını gosterme te ır. . •~- .. 1 ır ar oyuyor armış ve u a narın dır. Bır kere, .ı..sıanbulun gayet kar a k d kk 

1 
k k - 09' ._, 

lşliyen bir takım şehir hizmetleri var- a ın aya ap arına ço ya ışıyor- ve bunları himayesi ve haUA nezaret 
dır. Bunları tedricen belediyeye malet- lnUf.ftU·-- ·-·- __ ·--·· ·- ve kontrolü altında işletebilir. İşte bu 
mek lA.zım gelir .. En başta, en kolay iş Bundan başka, Türklerin hiç olmazsa gibi işleri sıraya koymak, sonra da 
cAkay• dır. Hükfunet bunun varida - müşerek ve toplu bir halde girişebile· bunları birer birer tatbik etmek la -
tını belediyeye vermelidir . İstanbul cekleri bir takım işler vardır ki iktı· zımdır. 
halkının şehirli olarak hareket ilitiya- saden kuvvetıli bir belediye bunlara Bunlardan da ayrıca bahsedeceğim. 

- Evv~la vazife, sonra insaniyet, 
demiş ve şoförü mahkum etmiş. 

Suriyede ilk kadın avukat 

Şam barosuna ilk defa olmak üze

re Suriyeli bir kız kabul edilmi~ir. 
Tarazi isminde olan bu genç kız mü~ 

lümandır, ve Berut Hukuk Fakültesin
cından devletin para kazanmasını dü- gayet müessir bir surette yardım eder Muhittin Birgen 
şüınmek doğru degHdir. Ondan sonra -------------------·----------------------,---,., 

bütün amıne hi2.ımetini yapan şirketler t S T E R t N A N ı· s T E R t N AN M A '· 
den mezun olmu~hJT. 

birer birer belediyeye geçecek olursa 
İstanbul hE>lediycsi iktısaden kuvvet
lenir ve onun iktısaden kuvvetlenemsi 
de yavaş yavaş diğer bir takım işleri 
yapmasını temin eder. 

İki gün evvel şehrimizde bir cinayet oldp. Bu cinayetin 
katili 'bir beygir, maktulü bir kadın, katil aleti de bir nal
dır. 

Hadise etrafında mütalea yürüten var mıdır? Bilmi
yoruz. Fakat Ahmet Savni adını taşıyan bir okuyucumuz 
bu münasebetle bize yolladığı bir mektupta diyor ki: 

cİngilterede, tıpkı bizde olduğu gibi bir Hayvanları 

Koruma Cemiyeti vardır. Dört ayaklı bir mahlOOt bir suç 
işledi mi bu cemiyetin hususi mahkemesinin huzuruna 
çıkarılır. Muhakeme edilir, bir avukat tarafından müda· 
faası yapılır, hükmü verilir, eğer suç bir insanın ölümü 
ile neticelenmiş ise ve hafifletici sebep yoksa hayvan 
idam edilir, eğer hafifletici sebep varsa hidematı sakkada 
kullanılır.• 

iSTER iNAN iSTER iNANMA l 

bedi olan irfan ocaklarile, Ankarayı 
her ne zaman görsem, Hindli sihirbazı 
hatırlarım. 

Zira, şuuru tekamül etmemiş ola& 
bir insan için, Aııkaranın on yıl için -
de geçirdiği istihaleyi, vardığı mükem
meliyeti sihir ve kerametten gayri bir 
şeyle izah etmek mümkün olamaz. 

Kemalizmin, bütün eserlerinde ol ... 
duğu gibi, hükumet merkezimizi imar
da gösterdiği muvaffakiyet beşeri vüs 
ve kudretin çerçevesine sığacak gibi 
değildir. 

Çöl ortasında, bütün vasıflarile bir 
Avrupa şehri kurmuş olmak, Türk ira
desinin, Türk imar kabiliyetinin, ve 
Türk zevki seliminin canlı ve beliğ bir, 
isbatıdır! · -

Biliyor musunuz? 
1 - Kağavuzlar kimdir? 
2 - Fiyort ne demektir? 
3 - Monna Vanna kimin eseridir? 
4 - Meşhur Türk Amirali Burak 

Reis nasıl öldü? 
(Cevapları yarın) 

* (Dünkü suallerin cevapları) , 
1 - İtalyadaki Lombardiya eyaleti· 

run menkezi Milano şehridir. Bu şehir 
eski eserleri ile ün almı..~tır. 

2 - Madagaskar adası 1895 de Fran 
sızların kolonisi haline gelmiştir. Ada 

3 - Yıllarca Osmanlı devletini uğ· 
raştıraın, binlerce Türkün kanına mal 
olan Girit harbinin patlak vermesinin 
sebebi, saraydan Mısıra nefyedilen kız
lar ağasının bindiği geminin Venedik· 
liler tarafından zaptedilmesi ve Cinci 
Hocanın Deli 1brahimi bu cenge müte
madiyen teşvik et.mesidir. - ...... ...--.................................... ... 

Amerikada propaganda 
ticareti 

Amcrikada. intihap zamanında pro
pagandaya çok ehemmiyet verilir. Pro
paganda vasıtaları icat etmek için ui
ra11an müesseseler bile vardır. Bunlat 
hangi taraf isterse o tarafa yeni bir 
propaganda vasıtası satarlar. 

Fakat diğer taraf daha fazla verince 
satmış oldukları propaganda vasıtası• 
na galebe edecek diğer bir vasıta da" 

İstanbul belediyesinin iktısaden kuv. 
vetJenmesi ile Türkün iktısaden kuv • 
vetlenmesi arasındaki münasebet boş 
bir söz değildir. Bir kere bizzat bele -
diyen'İn girişebileceği bir takım iktı -
sadi teşeb'büsler vardır ki bunlar Tür
kün kuvvetlenmesine yardım eder. L------------------------·-------------------...1 ha satmaktan ııeri kalmazlar. 
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,TE,LGRAF HABERLERi, 
Viyana konferansı 

Kilçük Antanta karşı alınacak 
vaziyet de görüşülmüş 

, 
lr Doktor Şabt 

Cumartesi 
Tayyare ile geliyor 

Roma 10 (A.A.) _Üç taraflı Vi- rek.et etmittir: Başbakan B. Şuşnig ile dış işleri Ba· 
Yana müzakerelerinin ehemmiyetini a- Bakan hareketinden evvel Naip i- kanlığı müsteşarı B. Şmith, kont Cia
,taltmak isteyen Tempo gazetesine kar- le uzun bir görüşme yapmıştır. no ile bir kaç görüşme yapmış1ardır. 
. şı Yaptığı bir tenkidde Curnale d'ltalia Gazeteler Almanyanın kat'i olarak Dostane bir hava içinde cereyan eden 
Razetesi ezcümle diyor ki: Viyana konferansına iştirak etmediği- bu görüşmeler esnasında ft: vustur~a 

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

~n Berlin seyahati gibi diplomatik yol hareketi yapıl~ak olanlara işti- olan ekonomik müzakereler hakkmda-
,ıle ve inceden inceye hazırlanmıştır. rakinin çok mühim olduğunu kaydet· ki ~eseleler mevzuu bahsolmuştur. 

Kont Ciano, geı·ek Tuna havzası, mektedirler. Üç devlet adamı bundan başka Ro-
.ierek 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 bakanlığının yapacakları kon· 
kırn Vesikalarla Viyanadan dönecek- Küçük ?.ntanta karşı alınacak vaziyet feransın hazırhğı ile meşgul olmuşlar-
tir. Üç devlet, Roma protokolları ta- hakkında .;örüşüldüğü 'üphesizdir. dır. 
rafından çizilen yoldan kafiy- Viyana 10 (A.A.) Kont Ciano ile Bu konferans yarın başlıyacaktır. 
l'en ayrılmiyacaklardır. Avusturya hükumet adamları arasın- Viyana, 10 (A.A.) - Milli Mü-
• BudaPe.tıte, 10 (A.A.) _Dış işle- da yapılan müzakereler hakkında bu dafaa Bakanı General Zehner İtalyan 

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

Bir Avrupa pakhna 
doğru mu gidiliyor? 

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

Macaristan da 
,Yahudi düşmanlığı 

Yüzlerce Macar, Yahudi 
talebenin Üniversiteyi 
terketmelerini istedi 

BudapeŞte, 1 O (AA) - Budapeşte 
talebesinin Yahudiler aleyhindeki nü
ı:n.ayişleri bugün de devam etmiştir. 
l3ırkaç yüz talebe öğleye doğru Felsefe 
,:t'akültesiın.in bi!r dersanesine giderek 
ınevcut Yahudi talebenin derhal Üni
~~sH .... yi terketmesini istemişlerdir. 
h· 1 yüz talebelik diğer bir grup ta ~e-

Bulgaristan ve 
Balkan Antantı 

Arşidük Otto 
Macar Kralı ilan 

edilecekmiş 
Otton un ltalya Kralının 
kızile evleneceği söyleniyor 

lar. 

* Viyana, 10 (A.A.) - Otto de 
Habsburgun ltalyan prenseslerinden 
Marya ile ni'8nlanacağı hakkındaki şa
yialar, Arşidükün Avusturya mümes
sili olan Baron Wiemer tarafından 
kati bir surette yalanJanmaktadır. 

Askerlikten köy 
ırı11alli111li~in~ 

80 çavuş köy muallimi 
diploması alıyorlar 

BerHn, 10 (AA) :_Milli Banka 
Genel Direktörü ve Milli Ekonomi 
Bakan Vekili Dr. Schacht 14 İkinci
teşrinde tayyare ile Ankaraya gide
cek ve Cumhuriyet Merkez Bankası 
Direktörünün Berline yaptığı ziya
retiı iade edecektir. Dr. Schacht An
karada iki üç gün kalacak ve bu es
nada alakadar makamlarla iki mem
leket arasındaki ticaret münasebet
lerinin bugünkü hali ve müstakbel 
inlcişafı hakkında konuşmalarda bu
lunaca'h..-tır. 

Yeni meb'us 
Namzetleri 
Önümüzdeki Pazar günü 

intihabat yapılacak 

Ankara, 1 O (Telefunla) - Münhal 
mebusluklar için namzet ı:rstesinin ya
rın veya öbür gün ilan edileceği anla
şılıyor. Bu vaziye1Je göre önümüzdeki 
pazar günü intihabat yapılacaktır. 

Namzetler arasında, dün de bildirdi
ğim gibi, Hüseyin Rahmi, eski Uşak 
Belediye Rei'si Ala-ettin 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 

fzmir, 10 (Hususi muhabirimiz
den) - Türkofisin İzmir şubesine ge
len haberlere bakılırsa 936 yılı Ege 
tütün rekoltesi 28 milyon kilodur. Dün 
akşama kadar Egenin muhtelif tütün 
merkezlerinde yapılan satışlar 16 mil
yon kiloyu bulmuştur. Satışlar 45 - 98 
kuruş arasında değişiklik arzetmekte
dir. Dört gün gibi kısa bir zaman için
de rekolten in yarısından fazlasının sa
tılması, dış piyasalarda tütünlerimize 
gösterilen rağbetten ileri gelmiştir. 
Bilhassa Amerikalılar, bu yıl yepyeni 
sigaralar çıkaracaklardır. 

Paçal yapılmamış, halis İzmir tü
tün lerinden piyasaya çıkarılacak yeni 
sigaralar arasında Cokey, Turkey, Ha· 
vana, Roosevelt, Missoury ve Newjer
sey vardır. Çek rejisine teslim edile
cek tütünler de hazırlanmağa başlan-
rnıştır. 

İtalya ile İngiltere 
anlaşıyorlarmış 

Akdenizde karşılıklı 

• Madrid düşerse ... 
• İngiltere ve ltlaga M adridin milliyetperver kuvvetle-

rin eline geçmesi fuıının yaklaş· 
masile beraber Avrupanın endişeleri de 
artıyor. Madridin düşmesi demek, is
panyada bir anda iki hükfunetin taaz
zuv etmesi demektir. Bugün, İspanya 
şociş içindedir. Fakat bu şuriş içinde 
dahi nihayet bir hükfunet mevcuttur 
ve tanınıyor. Fakat yarın, eğer bu hü
kumetin merkezi olan Madrit, kendi
lerine milli~perver sıfatını veren ve 
filhakika o ada mücadele eden kuvvet
lerin eline d~rse, o zaman hükfunet
ler ikileşir. Bu takrlirde vaziyet ne ola
caktır? Bu ciheti tahmin etmek kolay, 
birşey değilse de, herhalde Avrupa 
devletlerinden bir kısmı birini, bir kıs
mı diğeri de öbürünü tanıyacaktır. Mü
cadelenin mahiyeti de tarafların ideolo
jik meyillerine göre aldığı cereyan hızi 
le tamamen yeni bir safhaya dökülecek 
tir. Bu gidiş, beliti umumi bir harbe 
müncer olacaktır. Bundan dolayı, Gar
bi Avrupa, İspanya işlerine müdahale 
edeır görünmekten uzak kalmak iste
mektedir. Son zamanda, bu hususta 
gösterilen titizlik ve nazari kavgalar, 
hep bu endişeden ileri geliyor. 

* İngiliz Hariciye Nazırı M. Eden'in 
son nutku, İtalya için düğün, bayram 

yapacak bir nu-
lltere tuk olmamakla 
ltalya beraber, iki taraf 

münaı;ebet· 

lerini kötüleştirecek bir nutuk ta sayı
lamaz. Biraz geç akseden intibalara ba
kılacak olursa, bir bakından bu nut
kun iyi tesir yaptığı da hissolunuyor. 
İki taraf münasebetlerinin tabiileştiği
ni gösteren emarelerden bir başkası da 
Adisababa İngiliz aıefirinin tekrar eski 
vazifesine dönmemesi için İngiliz hü· 
kıiınetinin verdiği karardır. Bu arada, 
Adisababa İngiliz sefaretinin muhafa· 
zasına memur Hintli müfreze geri çe
kilmektedir. Bütün bunlar, İtalyan bari 
ciyesini memn~ eden tezahürlerdir. 
G€ne İtalya ile Ingiltere arasında tica
ri münasebetleri iadeye matuf olarak 
imzalanan anlaşma, mevcut iyi niyetle
ri kuvvetlendirmektedir. Maamafih, bü 
tün bu yumuşatıcı hadiseler arasında 
ahengi bozan bazı sesler de çıkmı
yor değil. Meseıa İngilterenin Habe§ 
ilhakını tanımaya yanaşmaması, bu se
beplerden biridir. Lord Eden'in bazı 
İtalyan dileklerine açıkça cevap verme
mesi de, gene ahenk boza~ teraneler
den bir diğeri oluyur. Hafta, bu nu~~, 
İngiliz silahlarının tamam].anrrıası ıçın 
zaman kaızanmaya matuf manevra te· 
lakki edenler bile var. Bu noktainazarı 
bilhassa Stampa gazetesi ileri sürüyor. 
Ve iddia ediyor ki İngiltere, behemeh.al 
İtalyanın başına bir çorap örecektir. 
Fakat bunun için münasip bir zaman 
bekliyor. 

Eluhdetü aleuavi - Selim.~!.-, .............................................. . 
CKISA HABERLER 

Varşovada Bayram 

Varşova, ıo <A.A.> - General smlgly -

Rydz'e bugün öğleden sonra büyiik p.toda 
merasimle ma.repJlık isasnm tc..:lbi mera-

ır sokaklarında dolaşmış ve sonra Is
})anya elçiliği bi•nası önüne gelerek te
.2ahüratta bulumnıya başlamıştır. Polis 
tn-üdahale ederek talebeyi dağıtmıŞtır. llm.t dolayısile zengin surette doN"tJUf olan 

Ankara, 1 o (H~>. -:- ~uda hiz- menfaatler tanınacak . V&I'IOft büJiik bir ba:rram havası yap.r.ıK-
metlerini bitiren v~. ıyı sıcille terhis e-J Londra, 10 (A.A.) Momıng tadır. 

Prens Pol 
Londraya g.~:Ci 
Belgrat, 1 O (Hususi) - İngiliz Kra· 

lının küçük kard~i Dfilt dö Kenti zi
Yaret etmek üzere dün Belgrattan ha
:eket etmiş olan Yugoslav Saltanat na
ıbi Prens Pol ve refikası Prenses 01-
~a, Yarın, Lon.draya vasıl olacaklardır. 

u ziyaret hususi mahiyette olmakla 
~eraber, Prens Pol, İngiliz devlet rica

le de temaslarda bulunacaktır. 

Balkan Erkanıharbiye 
Reisleri toplantısı 
Bugün bitiyor 
Paris, I O (Hususi) - Bükreşte top

lanan Balkan Antantı Erkanı Har.biye 
?ıeisleri a·rasındaki müzakerat müSıbet 
~iceler vermiştir. Toplantıya yarın 
llihayet verilecektir. -

Türk Ordusu ve 
Havacılığı hakkında 
Sovyet Generalinin intıbai 

, Mask.ova, ı O - Asısoaviakim Kurulu 
B~ka.nı General Eyıdeman Moskovaya 
dönmüış ve Tass Ajansına aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

«Türk topraklarına vardığımız daki
kadan itibaren, kendimizi, yalnız 
cTürkkuşu• tarafından de~ fakat ay
ni zamanda hükCıınet ve ordu tarafın
dan da vücude getirilen hassatan dos
tane bir hava iÇinde hissettik. Türkiye
yi ziyaretimiz, Türic - Sovyet dostluğu
nun canlı bir tezahiirü halini almıştır. 
Bu ziyaretimiz esnasında Türkiyede 
havacılık sporunun inkişafı yolundaki 
büyük muvaffaJnyetlm de görmek fır 
satını bukluk. Türk ordusunun gittik
çe daha ziıyade tekemmüle dob"u mu-

dilen çavuŞiarın koy muallimi olarak Post gazetesinin bildirdiğine göre, İn- Alman Ban Battı 
yetiştirilmcleri için açılan kurs yakın- giltere ile İtalya aruınclak.i kartılıklı Atina, 10 (A.A.) _ Selinl.kde nihayet ba. 

da müddetini bitirecektir. Kursun bu gerginliği izale için iki memleket ara- battlDJ.D. Ati.naya w oradan 

d . d 80 çavuş köy m ali" . d' lan Alman hava 
evresın e u ımı ıp sında bir anl8fllla vücuda getirilecek- d d tadar uzatılması hakkın· 

l lma a hak kazanını <.!.la d B Rodos ve Bağ a a 
oması a Y ~ r ır. u tir iki hükumet Akdenizdeki karsı- . veıest imWaDnı11tır. 
çavuşların gayet iyi yetiştirildiği gö - · ' • da bır hava ınu.ka 

.. .. .. B nl.ar An.kar k" 
1 

. lıklı menfaatleri tanıyacak. olan nota- ~an BarltiJ"e Veziri 
rulm~tür. u a oy erme, l . ed kl .I! H .k. h""k"' 
b .

. lh A mınta·kasına t . d'l ar teat1 ece eruır. er ı ı u u· Tahr:an 10 (AA.) - Efgan Harbiye Ve-
ı assa yaş ayıın e r e- . .. • · 

oeklerdirr. met, belkı de, başka devletlerle, Bu- ziri Mahmut Han, Mazenderan - Meşhed yo-

Yeni Arnavutluk kabinesi 
Tiran, 10 (AA) - Yeni kabine ~u 

suretle kuru1muştur: Başbakan ve E
konomi Bakanı K.oco Kotta, Dış ~leri 
Bakanı Ekrem Libohovo, Dah'iliye Ba
kanı, Musa Juka, Adliye Bakanı Torna 
Orolloga, Finans Bakanı Kol Thaci, Ba
yındırlık Bakanı B. Haik Shatku. ········-·-...... ··----.... ·--------·--···--vaffakıyet ve sebatla çalışmakta oldu-
ğunu, Türkiyeyi bu kısa ziyaretimize 
rağmen, anlaııruş bulunuyoruz. Bunu, 
bilhassa ista,nbul gamizonu manevra
Jarında ~ahede eyledim. 

yük Britanyanın vaktiyle zecri tedbi~- ıu ile Kabil'e ııareket etmiştir. 
ler zamanında yaptaklarına mÜfabih İki Tayin 

iki taraflı deniz anlaşmaları yapmama- Anlcara 10 (Hususi) - Ordu viliyeU mü-
yı da taahhüt eyliyecektir. hendislerinden Cevdet Bursa Bayındırlık 

Hususi idare memurları için 
mektep açıhyor 

mudürJüğüne, Maliye Müfettişleünden Lut

fil Ar ı tapu ve kadastro umum müdiır mu

nvinll lne tayin edilmişlerdir. 

Ankara, 1 O (Hususi) - Dahiliye Ve- Halk Musikisi Hakkında Konferans 

kaleli hususi idare memurlarının mes- Anko.ra ıo {Hususi) - Şehrimizde bulu· 

leğe ait ihtisaslarını çoğaltmak için bir nan Macar Kompozitörü BolaB::ırtok Halk 

meslek mektebi a~a karar vermiş- iki . hakkındaki ikinci konferansını ka-

M 1...... üıdd ti 1..,;_ enedir h mus sı t'ir. eıuep m e uw s ve mu 1 dlnl . 1 kitlesi huı:urunda ver· 
telif vitiyetlerden 150 memur gelecek- labalık b r eyıc 
tir. BUılllar için pansiyon açılacaktıır. miştir. 
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BABBBLIBİ 
Küçük san'atlar 

kongresi 

S A K A R V A ( Eski Elhamra ) Sinemasında 
Yarın ak,amdan itibaren 8 O Y O K G A L A olarak 

sabırsızlıkla beklenen rıım... Bir inema şaheseri .. 
Bu senenin ·KAR10KA• ve (•KUKARAÇA» sı .... 

MAVi VALSLAR .. 
Oymyanlar : 

Hastalarına memnu iliç 
veren doktor mahkemede Usta, çırak ve kalfalar İmli- cKUKARAÇA» filminin dilber yıldızı s T E F F 1 D u N A 

Nev - Yorkun en gOzel dansOrO CHARLE& COLLINS 
Körleri, topalları iyi ettiğini iddia eden Hüseyin hanla derece atlıyacaklar w• blrlblrlnd•• gUzeı aoo d•n.az. •• 

k Tamamen renkli : "Büabiltün yeni bir tarz: Hüsnünün muhakemesi gayrimevkuf olarak yapılaca Ankarada açılacak Küçük San'at- L! 1 8 
b L--

Mfizik ••.• Danalar •••• Ye gizel uir mevzu uı&n, u a.,-m 
. Jar kongresinde bulunmak üzere Is- d 

Haatalanna memlekete idhali mem-ı derdine derman hulamıyanlara ~ııfa t b l Tı"ca et od d A kA ve yann IOD matineaine ka ar 
an u r asın an umumı a- A a R ı z A il A N L A A ( feri ) 

nu~rtak~~av~m~~nw~u~v~mebe~~- •A ı·. ·- t~C~atN~i.~nd~be~iM~ ~::::::::::••••••••••••••••o--~~•~ dapazarında serbest doktorluk eden Kullandıgım ılaçların terr<ıhım ote- d"" .. K" d"" k A k . .. 
. . uru azım un a şam n araya gıt-

Hüseyin Hüsnünün duruşmasına dün kı doktorlar anla~asınlar d!~e ~ev- mişlerdir. 
ihtisas mahkemesinde başlanmıştır. zuubahs ampullerı masamın uzerınde Al~'-ada la b k b"" .. k 

• • aA r r u on.greye uyu e-
Evvela kendisini tevkif eden Ada: bulundururum.» ded~ ve aleyhınde ça· hemmiyet vermektedir. 

pazarı sulh mahkemesi huzurundak1 lışan Adapaz.arındakı bazı doktorlar Bu kon'"ede t k k ]f _ 
1• h kk d f •w • •• 1 · k 1 e· us a, çıra ve a a 

ifadesi okunmuş ve maznun ıdha ı a ın a sar ettıgı soz erı uvvet en· I aziyetle · d hah l 
• · . . h , . b" d arın v rı e mevzuu so a· 

memnu olduğu söylenen bu 21 parça dırmek ıçın mahkeme ey etme ır e caktır. 
ampulün Cumhuriyetin ilanından ev- mektup vermişti. Bu mektupcfa,. Hüse· H zı !anan . .. b I b 

· ·· · ·· ·· · "b l d - a r proıeye gore un ~ e vel kendisine Avrupadakı mustahzar- yın Husnu aleyhınde tertı cıt a ın ıgı l d" · d · A . l d b l .. . . e ıyenın aımı nezaretı a tın a u un-
lar tarafından gönderildiğini söylemiş- ve mutcyakkız davranması ıhtar edıl- d ı k d I ah") k . . . . uru aca ve erece at ıy ı me ıçın 
tir. Mahkemede bundan sonra sıhhıye mekte ıdı. . imtihana tabi tutulacaktır. 
Vekaletinin raporu okunmustur. Duruşm~ ıtOnunda, bu ıdhalı me?1- Ayrıca esnaf arasında bir birlik ya-

Bu raporda «Hüseyin Hüsnünün nu ampullerın ne zaman memlekete ıd- ılacaktır. 
meslek adabına yakışmıyacak halleri hal edildiğinin tahkiki ıçin Sıhhiye p --------

mevzuubahaediliyor, köylü hastaları Müdürlüğüne sorulmasına, doktorun Mühim bir hırsızlık 
evinde günlerce yatırdığı, bunun ise bu gibi hastalara bu memnu eczalar-
ııhhiye kanunlarına aykırı olduğuı> dan verip vermediğinin öğrenilmesine 
IÖyleniyordu. doktorla alakadar bazı hastaların isti-

Bunun üzerine mazn•n kendisini nabe swetile dinlenmesine ve maznun 
fÖyle müdafaa etmiştir: hakkında tevkif kararı veren Adapa· 

((ldhali memnu olan bu eczalar, zarar zarı aulh mahkemesinin zabıt varaka
b demektir. Bunlardan ben hMtalarıma sının iadeaile Hüseyin Hüsnünün tah
kuUanmam. Ben, kendi ilaçlarımla to- liycsine karar verildi. 
pallann ayağını iyi etmekte, körlerin Mahkeme ba,ka bir aüne talik e-
ıözlerini açmakta, Avrupada gezip dildi. 

22 inci tertip . 
Tayyare piyangosu 

Bir kuduz lılJpelı 
Beş kişiyi ısırdı 

22 inci tertip tayyare piyangosu- Şehrimizde kuduz vak'alarına te-
nun keıfidesi bugün saat birde ~la- sadüf edilmeğe başlanmıştır. 

Şerif Paşa hanında bir 
dükkanda 2500 lira çalandı 

Çakmakçılarda Şerif paşa hanında 
elbise tüccarlığı yapan Aron zabıtaya 
müraıcaat1a dükkanındaki çekmecesin
de bulunan 2500 lira ile beş tane altın 
beşrhirliğin kaybolduğunu iddia etmiş
tir. Zabıta parmak izi memurları yap
tıkları tahkikatta dükkanın hariçten 
açılmadığını tesbit etmiflerdir. 

Hanın hamalları ve bekçisi Ahmet, 
Hasan ve ŞerH sorguya çekilmişlerdir. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Yarın akşam SARAY Sineması 
Harpten evvelkl Rusyada Son Çar devrinde cereyan 

eden hakiki ve muhteeem bir ••heser 

Ateşler içinde 

BUıUk Fransız fllmlnl takdim ediyor. Ba, rollerde : 

DAN1ELLE 

NATHALIE 
1 

YARIN AKŞAM 
MELEK 
sinemasmda 

DARRIEUX - ALBERT PREJAN 

KOVANKO - JNKIJINOFF ve DON Kazakları 

ZEVK MUSiKi 
VE iNCELiK DOLU 
ZENGiN VE MUHTEŞEM 

ECLENCE 
BİR FİLM 

SAHNELER 

ÇAP KIN MÜLiZiM 
Bat rollerde 

G0·STAV FRÖHLiCH 
LIDA BAROYA 
GEORGES ALEKSANDER 

yacaktır. 22 inci tertibin planı yenidir. Evvelki gün Kıztaşında kuduran 
Piyango 40 bin numara üzerinden ha- bir köpek Saraçhanebaşı. Fatih ve La-

Yerlerinizi bugihıden ayırhnız. Telefon : 40868 

Nemli Zadenin amelesi ~------------------w Henüz işe başlamadı Parlak bir muvatfeklyet... Emaalalz bir film ... 
Haftanın muzafferiyeti olan l 1200 30 b . l" leliyi do~m1' ve 5 kişiyi ısırmıştır. 

zır anmıştır. numaraya ın 1
• •• k b" ... ..ki .... 1 .. l l Nemli Zadenin Ahırkapıdaki tütün 

d 50 l. kad · be ak· 1 Kope ılahare o uru muş, ısın an ar 
ra an ıraya ar ısa t v ı o a• . I l d deposunda çalışan amele ile idare ara-

k K id . b" . 20 b. diw . lO teclavı altına a ınmış ar ır. 
ca tır. ~ enın ın ın, gen ·-·····---· .... ---.......................... _ .. _ sında çıkan ıhtilaf dün de devam et-
bin liralık iki mükafah vardır. Bu mü- numaraya 10 bin liralık mükafat veri- miştir. Amelelerden bj.r grup bır istida 
kifatlardan 20 bin lfralık mükafat ke- lecek, yani onda bir biletler biner lira ile Vilayete müracaat ederek vaziyet 

MARGARiTA 
tide bittikten eonra dolaptan yeniden kazanacaklardır. lerile alakadar olunmasını istemiş1er-

filminin T 1 L D 1 Z sinemasmda 
çekilecek, 40 numara arasında beşer Birinci ve ikinci büyük ikramiyele- dir. gördoğn fevkalade rağbet basebile bir kaç gOn daha gösterilecekl r. 

Görmek fırsatını kaçırmayınız. 
lira olarak dağıtılacaktır. Yani onda bir rin isabet ettiği nwnaraların son iki Diğer taraftan bir kısım amelenin 
biletler ellitcr lira alacaklardır. rakkamile nihayetlenen bütün biletler de lüzumsuz yere tahrikat yaptıkları 

Umumi dUhullr• 30 kur•f 

Bu kı_rk numara çekildikten sonra de yirmişer lira, onda bir itibarile iki- anlatıılmış, bunlar bir zabıtla tesbit e-
da dolaptan bir numara çekilecek bu ter lira amorti alacaklardır. dilerek haklarında kanuni takibata 

Dört otomobil kazası bir yangm 
başlangıcı 

t.ıanbulda 3 ilk ktebin lltvedUdill ve Dün Merkez Bantaaı borsaya İngiliz Ura- Harbiyeden Fatihe gitmekte olan 
me ... .ıı.. ha .. __ .. A .. , ha 11 için 113 • 811 turuf tıyat vermlftlr. 683 numaralı vatman Şerefin idare-JeDl bir ilk mektep açıl..... &a&Uwu.& • • • 

Mertes BanJraa h1sae senetleri 91.5 lirada sındekı tramvay Bahçekapıdan geçer-
im.~· -n-ı. w- ... ltap&IUIUf, llret 16,1150, Frans1Z frangı 17,1475 ken 15 Yatında Zekiye Ç&rpDUf, yara· MW.Ubulda 111v .. ........., me .. _ yo ... ur. - lam 

ubaha .ıı..atl Türk llruı üzerinden muamele gonnfiftür. ıttır. 
1161~~ ihtimal de mevzubl w-.=-:~:- Altın, borsa haricinde 985 kurll§a satıl- * 3407 numaralı otomobil Kum

batlanılmıştır. 

KOçOk Haberler -
bcWs Uran Ve. Altın 1'17atı 

Sureti mahsusada gönderdiltmiz sinema operatörü tarafından çekilen ... 
lskenderun ve Antakya Türklerinin latiklallerl ve ana1vatana olan 

merbuliyetlerini gösteren TOrkçe izahatlı film. Fesleri çıkanp şapka giyme 
merasimi, Her lOrlO tazyika ratmen Suriye lntihabatına iştirak etmemek 
için yaptıkları mitingler vesaire ... 

Yarın •kt•mdan itibar•• 

s o MEA 
MUnlr Nurettin 

konseri 

sinemasının filmlq 
UAveten gOSterilecekl\ 

" Salıarga ,,da 
Mavi vatalar .U1wwbul CO ıncı mette n - ...uU&v 

muhtaç ıöıillmut ve bu mektep talebeleri Jlllftır. kapıdan ıeçerken evinin ~pıaı önün- Deterll san'attlrunız Münir Nurettin her cSakarfa• atnemaunın gtetermete ba§la 

11 inci mett.ebe söUctertımtttJ•. jpıık Buhranı de oynayan 6 yaflnda Artıne çarpmış sene Yerc:Uti tq tonaerlerinln blrlncillDl ya· dJlı ıMavi Valsler• mmı. gerek mevzuu, ııe 
"" h İpllt buhranının önüne geçllmeaJ. için, yaralamıftır. nn alqam Saray sinemasında İstanbul hal· ret telmlii batımmdan. alnemacıJıt lleml uatüdar f7 inci mektebin blnuı da te • • . .. • 

tal besi de Tlearet Odaal tarat.ından ıetklklere bqıan. * Şifliden Tunele gıtmekte olan kına d1nletmif olacaktır. Ban'atklr bu llt de bir merhaledir. l'llm bqtanbap renkli 
Utel1 eörilldölünden bu mektep f! mıttır. Bu buhranın öntlmüzdeld batta 11>- 163 numaralı tramvaydan atlayan Ni- ton.serinde biJhaHa mllll musnrtmt• btlyilk dlr. Fakat renkler o kadar tablldlr ki, seyir 
eh'arda bulunan mekteplere tatsim edilmif· nuna dotru izale edlleceti umulmaktadır. koli isminde bir adama 1200 numara· bir yer ayınnl§, Procramım tllaıt prlDlarla eller kendllerlni, aeyrettlklerl &lemin için 
Ur. BeJOllu 

62 
inci ilk mektep de iti ay ev- Galata Rıbtımı Temblenl7or lı otomobil çarpmı,, yaralamıftır.. da zenglnleftlnnlftir. tarıfmıf sanmaktadırlar. 

ftl JeDld8ıı açıJnu.ttır. ,,.. ...... _ * Veda · · 1. f.. ·· "d · de nm t Galata nhtımmın önü temizlenme .. W\111", t ısım ı şo orun ı aresın - TefekkUr Kahtalarla güldtireb e ve ıoz Y 
llaD'a& MektepleriDerlnBal~~w Büyüt c:Ufll vinçler denizi tarayarak blr1ken ki otomobil Sultanahmet tramvay du- " .... 

1 
Ge ral .,._.. _ .. _._ .. en döktürebllmek lmkln1anm bk}8ftirebllml 

Kıs san'at mekteple e .. _ ..... •l'tmlf· . Gis tala.u ne -· -
kum YeDireJi çıta.ııııaktadı. Bu plsllk açık rak yerınden seçerken tramvay kon- __ ... _.... oJan bu fllınin danaları ve mtızlll ele, mev tu. Her mektebe diler senelerden daha fu., .. aldılmul -.~..-.&K: 

ıa talebe :taydedllmlttlr. denbe dötillmektedtr. . _ trolu Mehmede çarpmı'9 yaralamıftır. Vefatı 118 blzl matemlere gark eden aile- nUe ayni derecede caıdp, ve tıvralttır. 
Mekteplere Yerilen sipariş miktan da mü· * Sultanalımette 68 numaralı e- mlzln bap ıöz hekimi Esat paşanın cenaze- Bu güzel rum, diin 11t defa aeçllml7 bi 

hlm yek6nlara balll olmaktadır. • ... n ........ oııa vin 3 üncü katında yangın çıkmış, aln lftlrlk eylemek, çelenk göndermek, biz- davetli hey'etine ıösterUmlt ve tnanınız 

E R N 
derhal yetiten itfaiye tarafından IÖn· zate veya telsrafia telefonla veya mektubla çolı: belenllmlftir. 

Yibek Tedrisat Midiri Ankarayı& B D EDDi dürülmii.ftür. Yangının unutulan bir taziye etmek, batır sormak ıatüf ve nezate- •••••••••••-~-.ııl 
Döndi sigaradan çıktığı anlaşılmıştır. tinde bulunan muhterem zatlara ayn ayn T 1 R O B O 1 8 1 

Yüaelı: tedrisat Müd1r1 Umumlal cevat D E s T A N ı 
:.::-·..::: .:d=·~-= • ~·~!:wb!.h~ü-= - ~ve ıntnnetlerlmtal~ ::: • - M AR i N E L LA 
aöröfmfiftür. Yazan : ahfadından ve 88k1 MediDe Muhafız ve tu- Makbule ır..t Jpk 

ce-tat dün alqamld trenle Anltaraya don- N A z 1 M mandana General Omıanın otıu, İt Bankası AÇIK TE,•KKOİI 
mtiftilr. Kurpn SanayU Türk Ltd. Şirketi Müdür mu-

Sud1Je1e BaftPSJ Verilecek avını Şamil ve Uyuftunıcu Maddeler İnhisa- Kmm zeHhanın zor dolum dolayıalle 

H I• K M ET rı umum Müdilril Hamza Brtanm biraderi re.hmtntn yırtılması neticesi muhaklfat olan 
Suadiye haltının yaptıtı müracaat üze- eat1 Galatasaraylı Bereket Erkan, tahtı te- ölüm ballnde 8l8lz hazakat ye JilUek bir 

rlne Kadıköy bavagazı §lrketı tealaatını Bu- • davide bulundutu Amerlkaıı hastane.sinde ihtimamla ameliyat yaparak hayatmı tur-
MU7e1e tadar uzatmata tarar vermiştir. Y akmda çıkıyor. vefat etmlftir. taran ve efradı allemlzi elim bir fellketten 
l'alı:uıda faaliyete baflayacattır. Fiyab 50 kuruftur, Hayatında artadqları arasında dtırtıst • koruyan Denbll Memleket hastanesi niBatye 

Baam Micadeleal Şimdiden liparit lülil ile tanJDmlf olan merhumun cenazesi umnanı Doktor Bay Bürhanettin Olmana 
Ruam mücadelesine devam edilmektedir. veriniz f dün kendlllnl aevenlerln hilrmet ellerinde IOD8UI hUrmet ve filkranlanmı açıkça suna-

İstanbul Baytar Mtidüril Etem Çatalcada Yeni Kita.,.., Ankara taıdırılarak B,ylpeultandül aUe kabi'lstam- rım. 
rr SNdlöJ Nahiyesinden Küçik brahım -pııan ruam mücadel81ln1 gözden pçirmet Caddui No 8S na defnecsnmıttır. 

,.. Otla Me ...... 
- dün ÇatalcaJa ptmlft.lr.. Allah rümet ...... 

tllmlnd• 

Şehir 'nyatrosu 
Tepebaşı 

dram kısmında 
t1111/M6 da 

akpmı saat 20.30 d 
AYAK TAKiMi 

ARASINDA 
Fransız UıyalrOdU 

Operet kı~ ı 
gOndQz saat 14 de 
9ocuk üyatre u 

EATMACIK 
akpm saat 20.ao da MASKARA 



SON POSTA 

MEMLEKET HABERLER/ 

Kızılcahamamda belediye işleri 
V aridatsızlık yüzünden sokak lambaları y~kıla~ı~or, 
hamamlar harap bir halde. Hamamlar ıslah edılırse 

varidab arthrmak mümkün olacak 

t Bir eşkıya çetesi 
yakalandı 

12 saatlik bir müsademe
den sonra çete reisi 

öldürüldü, alb avenesi 
teslim oldu 

Midyat (Hmuai) - On bet yıldan· 
beri Siird ve Garzan, Beşiri, Sason ile 
civardaki kaza ve nahiyelerde soygun• 
culuk yaparak bir çok kirnaelere za • 
rarları dokunan yedi taki yakalanmıt
tır. 

Bu efkiyayı takib etmekte bulunan 
Midyat jandanna kumandanı yiizbatı 
Sırrı Tekinin kumandasındaki müfre· 

.S.,fa 1 

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 

n Betirinin. Celi mağaralarında efkıya Manavptta 120 bin liraya yaptırılan köprü 
ile kal'fılatmlftır. 12 eaatlik çetin bir Manavgat (Hususi) - Manavıat lesi de vardır. Geçen senelerde bu şe)ı. 

;wtcaJı•mamı11 rHrtlnapi müsademeden eonra efbya teelim ol· Antalya vilayetine bağlı 27000 nü • lalede mütehassıslar tarafından yapı .. 
ICızılcab'amam (Hususi) - Kızıl • Kwlcabamamİn bütün esnafı, otel• mu,Iardır. fuslu bir kaza merkezidir. Beşkonak, lan tetkikatta şellaleden istihsal edile-

'-haınaın belediyesinin .enelik vari • leri, evleri. kahveleri hasıh ~ ha~ • Bunlardan bu çeteye riyuet eden Taşağıl isminde iki nahiyesi vardır. cek olan kudretin bütün Antalya vili
detı be, bin küsur liradan ibarettir. Ka- kının heyeti mecmuuile .enede ~ ~.rt Molla Şeref atiretinden ve Ali Yunus Bu kaza cenub havaliainde aşiretlerin yetine kafi _gelecek ve timendifer itl~ 
ltda belediyenin yapacağı bir çok işler aya inhisar eden hamam mevıımının oğullari'ııdan Meado ölü olarak, karde- en ziyade bulunduğu mıntakachr. Di- tecek kudrette elektrik İstihsal edebi
olduğu halde bütçe darlığı yüzünden kazancile ancak Yatarlar. Hamamlar fİ Dervif, Dervifin oğulları Nusrettin, ğer kazalara nisbetle çok geniş ve leceği anlaşılmıştır. 
~rılaınacnaktaclır. Kaymakam mer· ne kadar geniflerse. ve ne k~ bakım Şevki, AbdUTrahman Abdi, Melmı~t münbit arazisi vardır. Arazinin hemen Anadoluda yapılan esaslı köprüler
L~ Dilaverin himmet ve gayretile' görürse rağbet o nısbette çogalacaktır. oğlu Fazh ve Yunusun oğlu Kazımdı· nısfı bir ailenin ve diğer nısfı da bü - den biri de buradadır. 120 lira sarfile 
ılokakların tenviri için mevcuda ila • Memleket o nisbette .. ref~h v~ aerve • ri olarak yakalanmıt\ardır. tün balkın elindedir. Kasaba halkı zen· hükumetin yaptırdığı bu köprü kasa• 
"ete~ daha on bet lüks getirtilmişti. te kavufacaktı~. Bugunku halı~• Kı~~l· • • • gin ise de kö!lüsü. çok fakirdi~. Bu • bayı bir kat daha güzelleştirmiştir. 
~~"&un ı>arasızlık yüzünden bu lam • cahamamları bır sıhh.•t. kaynagı değil, Bayburtlu Zıhnının nun d.a sebebı vaktıle en münbıt ma. Manavgat çayının bir kilometre yaı 
~lar da yakılamamaktadır. Kasaba iki işkence ve ıztırab yerıdır. Buraya me~· • d hallerın ve binlerce dönüm arazinin her kınında. Olan gölü denilen geniş bir ha· 
Uç ıarnba ile tenvir ediİmektedir. si.mindc fırs:at bul.up girebilmek bay:.= kemıkleri Baybur a nasılsa b~r tapuya reptedilerek tek bir taklık vardı. Bu yüzden sıtma hasta. 

Kasabada yalnız bir tek çöp arabası brr meseledır. lhtıyaç ve hastalık d ki d•Jd• şahsa baglanmış olmasıdır .. Bugün bu lığı pek çok olurdu. Sıtma mücadele 
~ardır. Şifa kaynaklarile, vasi çamlık - yıisile gelen binlerce insanın bur~y~ do- na e 1 1 tapu kaydındaki vasi ve bitmek, tü • teşkilatının kuruttuğu bu bataklıkta 
ha tile Ankaranın sayfiyesi olan kasa • lup botanmasını görenlerin kalbını ıız· kenmek bilmiyen arazinin hududları şimdi 70 bin dönüm arazi Manavgat 

ltlız mahrumiyetler içindedir. latmaktadır. "Kurunu vuetadan kalma fimalen T oros dağlan, cenuhcn ahalisine kanallar açtıtılmak wretlo 
el. ~eçen sene Cumhuriyet meydanın· kalın ve korkunç kemerleri ve pence- Lebiderya, şarkan Manavgat çayı, gar· tarla haline getirilmektedir. Düz ve 

ınşa~ına başlanılan sebze ~ali ik • resiz k~r~.nlık halile insana pek kor.• ben Köprü çayı ile çevrili bulunmakta· müsaid bir arazide bulunan bu ma • b:"' edılemiyerek natamam hır halde kunç gorunen bu hamamların asrt bir dır. Kazanın yarısını içine almakta • halde önümüzdeki yıl geniş mikyasta 
ldeınektedir. şekle ifrağı şimdilik mümkün olmasa dır . pirinç zer'iyatı yapılacaktır. 

L· Kazanın küçük ve fakat çok güzel bile hiç olmazsa halkın soyunup si • S h·ı b' k k'l t k l Son senelerde etraftaki yabani zey· 
Qlf d' . . . . a ı e ır aç ı ome re ya m o an 
tıı llpaneeri vardır. Bina ıkı katlıdır. y.inmesine kifayet edecek kadar bır k ba . . d M t ~ 1 tin ağaçları aşılanmış ve bir çok zey • 
Olfinci kat hükumet doktoru, muaye- paviyon ilavesi mümkündür. Bu su • kasa Dnı~ dıçın e.n anat~~a ırm:!n:· tinlikler vücuda getirilmiştir. 
lleha ı.bh l d l .1 ar. cnız en gıren rno or ve m • k l 
h.. ne, •. ~t. memur arı o. a _an ı e retle hem halk müşkülattan kurtula • lar bu ırmak yoluyla kasabanın rıhtı· Ormanlarda hazırlanan e~este er. 
't.a. 'ftvo daıresını ve kazanın ıhtıyacını cak. hem de varidat artacaktır. l B ··zc1en denizle de Alara ve Karpuz çaylarile denıze nak· 
. rtalayan muntazam bir eczaneyi ih· ' ?11.na yana.şı: ar. u Y~ ... 

1 
l d'I' Al çayının çıktığı mahalde 

ta.,,. etmekteıı1· ırtibatı oldugundan tıcarı ış ere ya • e ı ır. ara . . de 
Üst kata g;inc b h •. b Yeni bir rar. Bu ırmağın çok kuvvetli bir şella- de Selçukilere aid hır kale ve bıuhr 

dıs n e, urası asbcl ıca ••• Türkiyede eşi bulunmıyan çok m • 
rıı:. serdetyatır~lacak hastalara ay • İneboJuda fındık teşem ve muazzam bir kervanaar~! 
,_ Ti gaye ternız on yataklı bir has- Tütün bakım evi Bayburtlu Zihninin kemiklerini d Kitabesinde Selçukilerden Aur 
"' evidi O d Ba L---'- ötilren h t var ır. 1 d A 
ku-e r. ç se~e enberi kazanın hü- JIRUUll ı eye yetı•ştı•rı·lecek eddin Kikbada aid olduğu yazı ı ır. J 

4~· t doktorlugunu yapan İbrahim Kırklareli 10 (Hususi) - inhisar• Maçka (Hususi) - Halk şairi mer· 
1 

Ak k" ve Antalya arasında çok; 
~~ hütün muhite ve köylüye kendisi· lar idaresi bir müddettenheri tehrimiz· hum 8aybur4lu Zihninıin Maçkadaki .a~ia, 

1 
s~ 1 k zanın yolları pek bo-. 

~~sevdirmif hir zattır. Doktor hastaya de lıtaayon fOsesi üzerinde üç katlı be· mezarında bulunan kemikleri Baybur· Vapurlar fnebolu yolcula- ıf ~ 0 a~ u b: yollarda yolculuk ve 
h arıldığı zarnan gece, gündüz demez ton bi.r bina .~a~tmyo~u. ':'~prak tü· da nak!edilec:ektir. ~u~un için Maç •. nnı alamıyorlar, yolcular zu tur. ktn t .. şkül8tla yapılmak• 
it eınen koşar, fedakarlıktan çekinmez tünlert en musart şeraıt dahılı!lde mu· kaya hır heyet gelmiftır. Heyet mer • • k l d b ki · podsta nBa ıya ı :~arı yapılacak olur • 
l':;;etli .~ir fen adamıdır. Resmi ku- hafaza etmeğe mahsus bir bakım evi hum un Olsada.IF.i kabrine giderek .ke • ıs e d:~yorİar eşıp ta ~· :r~ın kyt daha inkişaf edecek· 
fı ckta gore senenin ilk dokuz ayı zar· olan bu binanın inşaatı bitmiş ve açıl· mikleri ile ayak tafını alarak Baybur- s~ ~sa a ır d a lamıyan nakliyat 
~~ bu küsük dispansere tam bin beş ması tıörenle yapılmıftır. İnhisarlar İ· da avdet etmiştir. ~u .heyet aynı za.: İnebolu (Hususi) - iklim ve arazi· ktır. ışı~) ç~r an y~p~'lecektir. 
~ >q; hasta gelmiıt, bunlardan 850 has· dareainin bu eseri tütün zürra ve tüc- manda şairin eserlerını de toplamak U· l d ara yo arı e yapı a 1 

-
~ T Şa' M k h si müsaid olan nebolu ve muhitin e 
. ın ilaçla.rı maliyet fiatlarile, fak • carı için mühim bir teşvik olmuf, tü· zere çalı~aktadır. . ır aç a ava· fındık yeti~tirilmek için çalışılmakta· ' Ha• dı•seler ,,,. 
~alleri anlaşılan 650 hastanın ilaç· tün ekicileri ve tütün tüccarı namına ~is~nde z~.oi ~ ~ıye .tan.ınmış olu~ dır. Her köy bütçesine göre fidan mü-
1 ~ da parasız o:larak yapılarak kendi· Gümrük. ve inhisarlar Vekili Bay Ra· ırtıcalen soyledıgı şıırlerı el an halk a bayaası için tahsisat koymuf ve köylü- k ,.....,~,.4 
trıne Vcrilmiııtir T h lnh' 1 u "' M'· rasında dilden dile dolaşmaktadır. arc.151;;..1 
ş . "" · na ar ana, ısar ar mumı u· den salma usulü ile para toplanmıf ve ., llU 

~~ıye .. kad~r k.aza hususi m~ha· dürü B. M~th~t :en~l'o teşekk?r .tel- Kastamonuda ölçü ve tarh iş Bankasına yatırılmıştır. Bu sene bir ı ki düşmanlığı 
~ ne yuz bın lıraya yakın varıdat grafları çekılmıştır. Bına, fenni i!htıya· ki ması milyona yakın fidan alınacaktır. ine- Ç ;in 
teren. ve fakat buna mukabil yüz ku • cata tamamen uygun bir surette ve JO 8 .. bolu zıraat memuru Orhan Y.ilayetce «Keyilli ve iftihalı bir yeme de! 
'ttı.Uıf bıle masraf istemiyen Kızılcaha • (100,000) kilo tütün istiap edecek ge• Kastamonu (H~ı~ı) - Kastamo- mübayaa memuru tayin edilrnit ve ve neıeli b:r ıöriifl'len~ 11~1~in' 
.L ~ kaynakları bugün harabe halin· nişlikte yapılmıştır. nu gur~p merkez ölçu memu~u E?ver Giresona hareket~ için :~ir verilmıiş • olmaktan çıkaralı ~inMar~ tlı·' 
~Lr. Bu kaynakların felc, romatiz - Aydemır ça?fı ve 1>87:8rlardakı eskı ka· tir. lnebolu tapu ıdaresının eshabı me· ıonunda fUUTU?, •• ';ör• içinde-
~a., gibi baıtalıklarla sair bir çok asa• fındık fiatları ra okkaları, tera. zilen, kantarl.'ar. ı top. - salihe göstermekte olduğu kolaylık ve ıarı ueren ve ganıılıne hteuaıım 
'ılı d l k l lıi ıevgi, yahut öl e ma ... --·~ bi \r~ cild hastalıklarına karşı müessir fındık lattırmıf ve yerme ~mga 1 wpırınç 1 o sür'atle iş görmesi halkı çok sevindir • ·ı ••piifmere .,vrw 
~ fıfa temin ettiği tecrübelerle anla· Ünye (Hususi) - Bu yıl gramlar, fenni terazıler dagıttırmıştır. mektedir. Köylünün tapu dairesindeki :na by:1ı::';;:;;: ~İ;;~e~~_: 

ta lrııttır. mahsulü iyi fiatla satılmaktadır. Pi - Köylüden kara okka hes. abile mer - ı·!'l·ı bı'r gu .. nde ikmal edilmekte ve tapu ~ 1ı· '1!1 lerun.- "'"• 
"" 22 ı_ l 41 T vardıran iç ı cuem 1 .• l'\.ız:ılcahamam kaplıcalarına gelip yasa ilk önce ~uru11tan açı mış, cimek, uryani· elma ve saır mahsuller senedi eline verilmektedir. ve ıon bir paydoı deme ıycs. 

tedavi görenlerin adedi seneden sene- kuruşa kadar yükselmiştir. Bugünlerde alıp kilo ile halka satan dükkancılardan Tra:bzondan iskelemize uğramakta • • • • . • • • • • 
l'e Çoğalmakta. ve izdiham arttıkca art- fiatlarda biraz düşkünlük görülmüş fm· bazılarını hafif para cezasına çarptır· olan vapurlar bir haftadanhcri lnebo- • • • • • • eİ : .. 
:~tadır. Hele bu sene kalabalık yü • dıklar 32·33 kuruşa satılmaya başla • mıştır. Bu suretle satı•. ~şlerin.i ısl~h luda biriken yolcuları alamamaktadır. ·Şa~lı;,. biitiin lıötii an,::,:.:: 
~nden kavgalar dövüşmeler gibi çok mıştır. Fakat müstahsil mahsulü elin· eden Enver gurup dalu1ındekı sekız Esasen cebinde üç buçuk kuru•u bu • taıliye ediyoru:z, la"'! gibi Juıl. 
~'~İn vak'alar bile olmuıt, zabıtanın den çık~rmış olduğu için bu fiat dü - kazada senelik ölçu.· ~e tar~~ yok .. lam .. ala· lunan yolcular bu paralarını da han ve ıında meyhane ollıduıa etinde bi-
... ,u..ı-h T h d mlflır Onun mu avem ı 
...., \ICl alesini icab ettirmiştir. şüklüğünden müteessir olmamıştır. rını bitirmif, te rımıze onmuştur. otel köşelerinde bitirmişlerdir. Deniz· .. : hlilı oldapna •ezen el 

b - Geçenlerde gazetede 
~haber gördüm Hasan .. 

Pazar Ola Hasan a. Diyor Klı 

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

Hasan Bey - Ayol me
murların variS'l kim olabi
lir.. A!lacaldılar!.. 

yolları idaresinin bu vaziyete bir çare ru~ ~ır feberaberim.>> 
bulması beklenmektedir. e aıma * 

Antepte evlenenler Sa ın okuyuc\ıiarım, bu yazıy~, b.ill 
Y alıyorum. yazıyı kunıQ 

Antep (Hususi) - Gaziantepte on 
ay içinde 196 çift evlenmiştir. 935 yılı 
içinde 251 evlenme vak'ası kaydedil

mişti. 

Antepte yol faaliyeti 
Antep (Husu~i) ·- Kilis-İslahiye, 

Gaziantep-Fevzipaşa, Narlı -Gaziantep 
şoseleri üzerinde bcı zuk olan kısımlar 
bitirilmi11tir. lslahiyt~ şosesi üzerinde 
köprü ve menfezler de bitmek üzere· 
dir. 

gazet~en tahmin edebilir misiniz? 
yazdıgını . 1 - Fahrettin Ker m. 

mi dediniz.. Akla en yakın geleru 
o! F kat bilemediniz ~u yazının a1' 

d p ami Safanın ımzası vardı. 
t n İMSET 

-·· .. ·-·-·~ 

Baylar . 
T eksayt ve T eksayt Ekstra ·~~ ":'' 

ehhkeden koruyor 1, 3. 6 ve 
ambalajlarda eczanelerd• bulunur .. 
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• 
Istanbulda oturan, fakat • • 

Istanbulu bilmeyenler 
Yazan : Osman CemaJ Kaygıb 

Evvelki günkü Son Postada Hüseyin ı nün birinde ömrünün yarısını İst.ın
Cahit Yalçuım.: (Boğazı kurt.arınız!) bulda geçirmiş, oldukça münevveT bir 
baflıklı .bir yazm vardı. Üstat, bu yazı- zat bana demesin mi ki: 
ımm bir yerinde şöyle diyordu: 
. •. ... . • bugün, büyük bir garabet 
faJ>mış olmadan iddia edebiliriz ki İs
~bullu1ar içinde Boğazı bilmJyenler 
aaJca bir ekseriyet teşkil ederler.> 

Eihi üstat, İstanbullular içinde koca 
bir ekseriyet teşkil edenler yalnız Bo
laziçini bi.lmiyenler midir acaba! 

Ben, İstanbullular içinde öylele -
rini bilirim ki (Ok.meydanı) nı Edir
tekapısı dışında; (Bayrampaşa) yı Kar
~a Pendik arasında; Çamlıcadaki 
(Tomruk suyu) nu da Balatın üstün -
deki Salmatomrukta zannederler. Size 
kat'iyyen yalan gelmesin, Ortaköyle 
Kuruçejllle arasındaki meşhur (Def -
terdar Bumu) nu Eyüple Defterdar a
rasında sananlar, Katlık.öyle Erenkö -
yü arasındaki (Uzun çayır)ı Çırpıcı ile 
:Veliefend.i taraflarında arıyanlar; Mal
tepe askeri lisesini hali Kartalın beri-
11ndeki Maltepede sayıklıyanlar; Bel -
grad ormanına gitmek için pazar gi.in
leri tren tarifelerinde ucuzluk yapılı -
yor mu? diye bana soranlar da caba! 

Caba dedim amma, hepsi bu kadarla 
bitmiyor ki ... Bu çeşit İstanbullular -
dan görüp tanıdıklarımı birer birer 
saymadan önce diyebilirim ki bugün 
İstanbul mezbahasını, belki de Ana -
doluka\rağına bitişik olan Sütlücede sa
nanlar bile vardır. 

Bizim semtte (Topçular) denilen 
yazlık, güzel bfT ~r ve bu yerin yanı -
başı.nda da (Kazıklı) denilen bir se -
y'lr' yeri vardır. Ben, bir tarihte Ka -
ddı denilen bu yerden yazılarımda 
arasıra bahsederdim. Ne dersiniz, gü-

- .Azizim, şunun aslı Kazıklı mıdır, 
Kısıklı mıdır? 

Ben de tabii: 
- Kazlıklı! 

Dedim. Dedim amma, bu sefer de be
riki tu.tup; 

- Madem ki doğrusu (Kazıklı) dır; 
gazeteler ne için boywıa (Kısıklı) di
ye yazıp duruyorlar? diye sormasın 
mı? 

Bun?an on ild, on üç yıl önce, gali -
ba, (lst.anıbul Muhipleri cemiyeti) 
Hasköyün üstündeki meshur tarihi . ' 
(Aynalık.avak köşkü) nde bir (Sada -
bat) müsameresi vermişti. O zamanın, 
adı sanı şimdi lazım olmıyan genç e -
diplerinden birisinin, müsamere ge -
cesi bu Aynalıkavak köşkünü saatler
ce Beyoğlundaki (Aynalıçeşme) civa -
rmda aradığır; ve bulamayınca ı.a.val
lının elleri böğründe geriye döndüğü
nü söylerler. (Osmaniye telsizi) ki AlL 
bey köyü ile Kemerburgazı arasında -
dır; fakat yaz günleri Hürriyet tepesi
ne, Mecidiye köyüne gidenlerden bir 
çoğu Osmaniye telsizi diye parmakla
rile Okmeydanı telsizini birbirlerine 
gösterirler. 

Daha bundan iki yıl önce bizim Ku
run gazetesinin Büyükderedeki Fıstık 
suyunda yaptırmış olduğu genel bir 
gezinti.de bir aralık bana: 

- Ne olur, düş önümüze de bizi 
(Bentler) e kadar götür; hazır buraya 
gelmişken, Bentleri de bir görelim! di
ye tutturan bir alay bayan ve baydan 
bir kısmı, benim kendilerine: 

- Bentler bir.az uzakcadır, oraya ka-

------·· .. • ,,--~-.ı~ 

CONULISLERI 
Aca ip 
Bir Af.it 

Zengin ve iy1 aileden bir gene; 
kızla, boyacı bir delikanhyı tasav -
vur edin. İşte henüz 18 yaşında o -
lan bu genç kız bana Göte Doma -
lon inisyalile yaı.dığı kısa bir mek
tupta, biraz tuhaf, biraz acaip, biraz 
müphem macerasını anlatıyor: 

- Yaşım sevgi ve güzellik yaşı.. 
Bi.r felsefe ki18bını anlıyacak kadar 
tahS.Jim var. İyi bir aileden yetiş -
tiğim için muhitim de o nisbette 
yüksek.. Fakat iki senedenberi aca
tp bir aşk içinde çıI'pınıyorum. Öyle 
bir aşk ki bunu hiç kimseye anlat -
ma.k aklımdan bite geçmiyor .. Ni -
hayet bu sırrımı size açacağım: 

Genç bir ayaıkkabı boyacısını se -
viyorum. İki yıldır ikimiz de birbi-
nimize karşı derin bir sevgi ile ba.~
byız. Hayata atıhnağa hazırlanan bir 
genç kız olduğum için istikbalim de 
parlak .. Bu genç adamla evlendik -
ten sonra onu geçindirebileceğime 

eminim. Fakat beni düşündüren ai
lelerimiz ara.~ndaki farktır. Biliyo
rum ki, ailem böyle .bir adamı kat'.iy-

yen kabul etmiyecek. Bu sevgiyi 
onlara açın.ağa cesaretim yok. Bil -
miyorum, ~ırdım, ne yapacağımı 
biliyorum. Siz de bu .sevgiyi acaip 
buluyorsunuz amma, benim ondan 
başkasile mes'ut olmama imkan 
yo.k. Ne yapayım Teyzeciğim, bana 
bir yol göstersenize ... 

* Bu acaip macera karşısında, bu 
genç kıza söyliyecıekıerim şu: 

Kızım, eğer maksadın latife de -
ğilse geçici, fakat tehlikeli bir he -
ves fırtınasına tutulmuş görünüyor
sun. Hayat, hiç te senin kitaplar ve 
defterler ÜıJerinden gördüğün gibi 
değildir. Ne eski saray aşklal"ınm 
masal olan mahiyeti, ne de peri kı
zının sihirli sevdalan kalmadı. Fa
kir bir delikanlı sana saadet vere -
bilir, fakat iptidai, t~ı1silsiz bir a -
damdan pek çabuk nefret edeceğin 
muhakkaktır. Çünkü ikiniz birbiri -
nizden tahsil, terbiye, düşünce, aile, 
servet, ~·aşayış kutuplan ile çok 
ayrısınız. Bu, çok çabuk geçebile -
cek hevesten kendini kurtarmağa 
bak. Göreceksin ki, bir hata çem -
berinden sıynlmış kadar memnun 
olacaksm.. 

TEYZE 

SON POS,TrA . . ....... 

N J Ç J N Genç kızlarımızı a!Ukadar eden dava _ 

EVLENEM.İYORLAR 
1 - Üç yetişmiş kızına münasip bir~r hoca bulmak için katlanmadı' 
fedakarlık, girişmedik teşebbiiş bırakmıyan bir baba ile görüştiinıl 

KüçüJünü çocuk gerine koyarlar. Fakat en az 23 yaşına 

Ortanaı lcıun girmi bqin~ 
firditPti Uç senedir 

ı dinlerim 
ı 

basbgmı ~ lem.ek günah olmaz. 

Büyük iu bütün ilinalara 
raımen ferale f~rah 15 imle 

gösterir. 

altı lira emekli maa.şına eklediği birkaç Bu deli.kanh1ardan biri.le kızları ara- tekrar evine sokmakla kabil olab' 
Üç kız babası bir adam tanırım. Otuz 1 sıeder, poker partileri çevirirler. 1 ri kolaylaştırmak, kadını sokaktan 

liralık geliri i1e, orta halli bir hayat ya- sında, masumane bir münasebet seze- Halbuki, ka~ mecburdur çalış~ 
şar. Büyük kızı, bütün jtinaJara rağ
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. Zavallının bu uğurda katlan
madığı fedakarlık, girişmediği teşeb· 

büs, ele almadığı vasıta, başvurmadığı 
kapı kalmamıştır. 

İstirahate mi.ibtaç bir çağda olduğ'..1 
halde, evinde geç va1de kadar süren 
toplantılar yaptırmağa mecbur olur. 
Toplantıya gelenlerin çoğu, ele avu

ca sığmaz, haşarı delikanlı1ardır. Gece 
yarılanna kadar gramofon çalar, dan-
........ ..._..~_ ................. .......--................ __ 1 ........ --

daır ben yürürüm amma, siz yayan gi
demezsiniz. 

Sözüme karsı su cevabı vennisler -
~ ~ .. 

di: 
- Sandalla gideriz! 

Bundan bir ay önce de, Yakacıkta has
ta yatan .zavallı Mahmut Yesariyi yok
lamak için dört beş arkadaş otomobil'ie 
Yakacığa gitmiştik. Dönüşte, arabay1, 
şoföre yukarı, Alemdağı yolundan sür
dürdük. Ne dersiniz, .şoförün yıllar -
danberi Anadolu .rakasında çalı.5ma -
sına ve içimizde Üsküdaırlı bir arka -
daş ta bulunmasına rağmen yoldaki 
köylerin, dağların, dönemeçlerin ve 
uzaklardan görünen ormanların adla
rını onlara birer birer -beıı sayıyordum. 
Hey gidi İstanbullu olup ta İstanbulu 
Adamakıllı bilmiyen]er hey! 

Bunlardan en .şaşılacak birini ve bir 
gece benim kendisine oynadığım bir 
oyunu da size anlatayım bari: 

Kaç yıldır çok sık görüştüğüm ve 
hemen sabah akşam buluştuğum, yir
mi yirmi beş yıldrr İstanbulda yaŞlyan 
ve bizim gibi eli de oldukça kalem tu
tan, yazıcılıkta bir hayli tanınmış bir 
arkadaşmla geçen yaz, bir akşam, geç 
vakit Topkapı dışarısındaki bahçeler -
den birinde ufaktan bir akşam filemi 
yaptık. Derken kalkma zamanı gelin -
ce ben ona takıldım: 

- Arıtık kalkalım, kalanmı da gider, 
bizim evde yaparız. 

O, itiraz etti: 
- Yooo! Kabil değU, 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 İstanbulda 
(De-.amı 12 inci sayfada} 

cek olsa, ihtiyar baba, hemen ümide 
dii§er. Zerdeli pilavlı bir düğünle bü
tün yorgunluklaruıı çıkaracağı ümidi
ne kolaylıkla kendini kaptırır. Fakat 
ümitler, boşa çikınakta çok gecikmez. 
Kızına kur yapan delikanlının da, bun
dan öncekiler gibi, evlenrn~ için değil, 
eğlenmek için eve geldiği, beş on gün 
içinde anlaşılır. Kızlar, aile yuvasına 
bağlı, temiz kızlar okluğu için, babala
rının şerefine leıke sürmekten son de
rece çekinirler. Tanıştıkları gençlerle 
münasebeti, ilerlıetmiyerek, yeniden 
kısmet kapısının açılrnasmı beklemeğe 
başlarlar. 

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

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

man, ne güzell bir filmdi görseniz ... Jan 
Kravfor.t oynuyordu! 

Babası, sesinıi duyunca merdivenleri 
inerek beni karştladı: 

- Ooooo... Böyle hangi rüzgar attı 
sizi? 

Kızları, bir aralık dışarı çıkınca: 
- Sizinle mü.him bir mevzu üzerin

de görüşmeğe geldim, dedim. Evde kal
mış 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 vazgeçtik. Hiç olmazsa şu ortanca 
kızı bir evlendirebilsem gözüm açık git 
mezdi. 

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

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

muyorlar? 
Belli ki en hassas damarına dokun

muştum; içini çekerek cevap verdi: 
- Bizim gençliğimi2ıde, erkekler, 

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

- Evlenmeleri kolaylaştırmak için 
ne yapmalı? 

- Zamanımızın yaşayış şartları için
de, evlenmeleri kolaylaştırmak bana, 
pek mümkün .ı?örünmüvor. Evlenmele-

Tek bir erkeğin kazancı ile ev dö 
yor. 

Kadın, çalışmağa mecbur olunca 
kendine göre bir koca bulamazsa, a 
konuşalım, havaileşiyor. Bug·· 
gençlerin çoğu, evlenmeği bir esare't ~ 
yıyorlar. 

Bence, memlekette mazeretsiz beırl, 
lara karşı, şiddetle bir mücadele a~ 
la işe başlanabilir. 

Ne için evlenmediklerini, tatmin ~ 
cl şekilde iz.ah edemiyen erkekleri, l1P 

takım kanuni müşkülat karşısında il 
rakmak pekfila mümkündür. Bekarl 
ra iş vermemek, münhallere yeni nı 
mur alırken, evliliği bir tercih nokt _..f 

olarak kabul etmek, çok çocuk bab~ 
evlilerden geçim zorluğu çekenlere bİ 
çeden yardımda bulunmak ve bu P'. 
rayı bekarlardan alınacak vergi il' 
karşılamak ... Şimdilik hatırıma, ooY' 
birtakım tedbirler geliyor. Fakat b~ 
la.rın hepsinden evvel, evli'lik lehin"' 
kuvvetli propaganda yapmak ister. ~ 
lenecek çağa gelen gençleri, ba.şgöz et 
mek işini üzerine alacak müesseselel 1 

kurulmasına yardım edilmelidir. S
müesseseler, hükumetin devamlı kotl' 
trolü altında bulunursa, temin edece~ 
leri fayda büyük olur. 

Bundan başka, evlenmeği güçleşti 
ren drahoma, yüzgörüınlüğü, paça, 1'ı' 
na gecesi, gibi görenek ve adetleri, ~a!ı 
ta icap ederse, bir kanunla ortadan P' 
dırmalıdır. 

cPaldım, ben seni aldım!» usulü, i.Şi1. 
en kestirmesidir. 
Evlenmeği son derece basitleştir~~ 

sek kızlarımıza koca bulmaktan ümıoı 
kesmeliyiz. Anadoluda evlenme çağı ' 
na gelmiş pek çok deHkanlılar vat• 
Bunların, İstanbul kızlarile, ana ve bl' 
balarının gözleri önünde tanışıp ani" 
şabilmeleri de, koca buhranının bir de' 
receye kadar önünü alabilir. 

- Umumi eğlenti yerlerinde, balo ' 
larda filan gençlerin birib1rlerile tanıt 
tırılması mümkün değil midiır? 

İhtiyar baba, omuzlarını kaldırdı: 
- Bu usul, hem eskimiştir, hem dl 

ameli bir faydası olmadığı meydan' 
çıkmıştır. Evlenecek erkekle alacaf 
genç kız arasında temas, son de rece reS 
mi olmalı, nişanlılık devri de uzun sal 
memelidir. 

- Sizce genç kızlar evlenme çağııı4 
kaç yaşında girerler? 

- Bunun iıçin bir tahdit yapma• 
doğru olmaz. Kadın, kadınlığını, mub~ 
fam edebild~ği müddet içinde, her k•« 
yaşında olursa olsun evlenebilir. Esld' 
den genç kızlar için evlenme çağı 14 11 

18 yaş arası idi. 16 ini geçen kızlat' 
evde kalmış gözile bakılırdı. Şimdi islr 
yirmi üç, hattü yirmi beş yaş, kızla~ 
evl'enmeğe ancak \'.akit bulabilecek:le11 

bir vas oldu. AkınCI 
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BiZi IASIL GOLDURUYORLAR? 

hmitten gelen palta tle Ak ....... 
Gegoede 1111net "oradan bilet almak .... 
Trenler nll'ln burtyeUnıle taM*- ...,.... Ge1V9"' 

~ den gelip..-. En "'* ~ 
Darmagor? da ı0-H daldlpa c1tm1u1u halde bıı 
Geyveden bir okuyucumuz yazı • kaza merkezi olan Geyvede nlçia teL 

yor: nJdwf etmtyor? D. D. Y. idaresi • 

- Bayram münasebetile lmıite nin nazan diicbtini celbederız. 
gitmek üzere Geyvıe istasyonuna • • • • 
gittik. Fakat illtasyondaki siyah tah
tada Adana treninin beş saat teah • 
hürle geleceği yazılıydı. İki saat son
ra Haydarpaşa - Ankara, Samsun 
ekspresi gelecekti. Halbuki bu ka -
tann Mekece, Akhisar istasyonla • 
nnda durduğu halde Geyveden ee

OlwJ•• ,........ aorplan 
• eeoaplann11s 

Aupammdaa e. Kaçar'a: 
- Hangı meseleden bahseUiğinl· 

zi anlayamadık. Mektubunuzu dahı 
nzıh ve adres nızı havi olarak yazı· 

çip gideceğini öğı-endik. Mecburen ıız. 



8 Sayfa 

Tarihten Sayfalar: 

Tim urun imtihanı 
* • ~ -------------------... 

1 
Timurun tuhaf bir adeti vardı. Ele geçirdiği şehirlerin çoğunda 
oranın ilimlerini toplar, bir takım sualler sorar, dilediği cevabı 
alamayınca başlarını vurdururdu. Halebin başkadısı bunu biliyordu. 
Fakat davet olununca, hem kendi canını, hem de ıehir 

halkını kurtarmanın yolunu buldu 

- Ben dünyada yarım adam ( ~ pal 
ve çıolak) olduğum halde Acem, Irak 

SON f"OSTA 

... ~. -. ~~ 
... ··,~ ... -.:~ '~~~. 

, .. . . ıı.... 
, .-:._ .\:'~~-

«t°ınninci asır - Foks» un güzel yıldızlarından: Ar1in Jüdge 

İnanılmaya~~bklıaber: Dans 
kraliçesi artık dansetmiyecek! 
Cin cer Rocer's Bir •• gun gelecek " 

Aksak Timür Asyanın göbeğinden A
nadoluya doğru yüz binlerle insanm 
kanlarile kızıl bir yor çizerek yürü -
müştü. Halebe vardı. 

Halep kalesi yüksekti ve dünyanın 
en güzel bahçelerile dolu olan ovayı 

ve Hiındden bu tecrübeleri aldım. Bü • 
tün adamlar karşımda devrilip devri • -
lip giti:der. Bu ne iştir? 

halk danslı 
f ilimlerden bıkacak~ O zaman ben ne olacağım? 
Facia f ilimlerinde rol almak istiyorum, fakat herkes 

bana gülüyor. Şaşırdım, kaldım! ,, diyor 
ayak altına seı·iyordu. . . 
. Timür burada iki gün kaldı ve ikın
ci günü akşamı birdenbire şu emri ver
di: 

- Şehrin en büyük hocaları bura -
ya gelsinler. 

Timürün tuhaf bir adeti vardı. Ele 
geçirdiği şehirlerin çoğunda oranın a
limlerini toplar, bir takım sualler so -
rar ve dilediği cevabı alamayınca: 

- Alimlik bu mudur? Bir de ilim 
taslamaktan utanmaz. Vurun boynu -
nu!.. 

Derdi. 
Halebin baş kadısı onun bu halini 

biliyordu. Ürktü, fakat gitmemezlik e
demezdi. Bir kaç ki§iyi alıp gitti. ~un
Jarın aralarında Halep müftüsü Ibni 
Şahne vardı. 

Timiir onları Jrnrşısında göriince 
kendi al.imlerinden Abdükebbara dön
dü: 

- Söyle ki , Semerkant, Buhara ve 
Herat ile diğer büyük şehirlerin alim
lerine sorup ta doğı·u cevap alamadı -

. ğım bir şey soracağım. . 
Abdülcebbar bu sözleri Ibni Şahne 

He arkadaşlarına tekrarladı. Bu sefer 
Timür doğrudan doğruya onlara ba -
karak şunları ilave etti: 

- Siz de o şehirlerin alimleri gibi 
olmayınız. İçinizde en alim olan han -
giniı.se o söylesin ve söylediğini bilsin. 
Ben de ötedenbeıi ilim ile uğraşırım. 

Halep kadısı Şerafeddin, İbni Şah -
neyi göSterdr: 

İbni Şahne tam fırsatını yakalamış • 
tı: 

- Allah madem ki size bu ni • 
meti verdi, bmıa karşılık siz de onun 
kullarını bağışlayın! 

- Vallahi siooen kimseyi öldürmem. 
Sizinkiler bana karşı çıktılar ve öl'dü· 
ler. Mallarınız da, canlarınız da sizin 
olsun! 

Oraya i'lk girdikleri zaman üç buçuk 
atan diğer hocaların da dilleri çözül -
müş, akıllıhk taslamıya başlamışlar -
dı. Sanki Timürün gözun~ girecekler
di. Fakat kadı Şerafeddin bundan çı • 
kacak fenalığı hemen anladı: 

- Susunuz. Bu adam sö~·lesin, o söy-
lediğini bilir. 

Diyerek İbni Şahneyi gösterdi. 
Ti'.mür sordu: 
-- Ali ile Muaviye hakkında ne der-. . ., 

sınız. 

Timür şii idi. İlk halifeliğin bile 
Ha1-.ı·cti Aliye ait olması lazım geldiği
ni iddia ediyordu. 

İbni Şahne yanında oturan kadı Şe
nı!eddine: 

- Ne cevap vereyim? 

Der gibi bir işaret ya.ptı. Bu sırada 
kadı Maliki daha çabuk davrandı: 

- Onların cümlesi müçtehittir, 
Timürün yüzü karıştı. Kızgın bir 

sesle bağırdı: 

- Hak, Aiidedir. Muaviye zalimdir. 
Yezit !asıktır. Siz Halepliler de Şam
lılara uyarsınız. Onlar Hüseyjni öl -
dürdüler. - Bi~im şeyhimiı<lir. Hepimizden 

üsti.indi.ir ve müftüdür. Ondan soru -
nuz. Allahın yardımile cevap verir. Ortalıkta yeniden ölüm havası esti. 

Bereket versin ki İbni Şahne imdada Timiir Abdülcebbar1a yavaş yavaş 
konuştu ve Abdi.ilcebbar İbni Şahne - yetişti: 

- Sul'tanım, bu zavallıya aldırmaye döndü: 
- Sultanımız soruyor ki dün biz - yın. Bir kiiapta gördüğünü aynen tek-

rarladı. Manasını bilmez. den ve sizden bir çok ölülerimiz var. 
Btzimkiler mi şehittir, yoksa sizinki • Timürün yüzü gevşedi. 
ler mi? - Aptal herif! 

Zaten hızlı hızlı atan yürekler, dur- Der gibi Malikinin yüzüne baktı, 
muş gfüiydi. Yüzler sararmıştı. O anda Mali.lônin boynu vurulsay -

Herkes İbni Şahneye bakıyor, ondan dı, bei.ki bir damla kan akmazdı. Bere-
medet umuyordu. ket versin ki Timür yeniden gülümse-

Bu zeki adam bir iki dalkika süren mişti. 
öliim ses>iZ'liğinden sonra şu cevabı Artı'k imtihan bitmişti. 
verdi: İbni Şahneye: 

· - Bunu Ha:t.reti P.eygambere de sor- - Kaç ya.şmdasm? 
du1ar ve cevabını aldılar. Dedi. 

Timürün gözleri Jjört açıldı. - 749 da (miladi 1346) doğdum. 
F.lli dört yaşındayım. -- Nasıl? 

- Bir Arap Hazreti Peygambere Kadı Şerafedıdinin de elli beş yaşın-
geldı ve «insanlar ya mertliklerinden, da olduğunu öğrenince şunları söyle -

di: 
yahut ccsare1lerinden, yahut ta şöhret . . · · a·· ·· ·· "l" l H · . h't c- Sız benım çocuklarımın yaşla -
ıçın ovuşur ve o ur er. angısı şe ı - d 
t . ? H eı · p '\..ı.. rd' rın asınız. Ben yetmiş beş yaşına gel-
ıı . " azr ı eygaml.J\:r cevap ve 1: d. 

cKim Allah uğruna ölürse o şehittir.> I ım. » 
Tımürün yüzü gülümsedi: Akşam ezanı okunuyordu. 
- Hoa (güzel), Hob!.. Abdülcebibar imam oldu ve hep be-
Dedi. raber namaz kıldılar. 
Meclisteki a!,rır hava hafiflemiş ve I Halep ahalisi ölümden böylelikle 

sohbet açılmıştı. kmtuıldu. 
Timür İbni Sahneye sordu; Turan Can 

« Cincer Rocer's 
artık dansetmek is-
temi-yor! ... » 

Bu altı kelimelik 
baSiıt cümle muhte
lif memleketler sine ' 
ma muhitlerini al- , 
lak bullak etti!.. 

Nasıl olur!.. Hay· · 
ret! ... 

Rocer'sden bıkcıc::ılY 
tır! İşte o vakit f eC 
bir mevkide kalac!l' 
ğım!> . 

Cincer Rocer'.;;ıt1 
davetine bizzat .ce: 
bet eden büyük b r 
Amerikan meemıtll' 
sının yaşlı ~ah bl 

der ki: 
- Henüz ge11ç::ıit1 

Son seneler zar • ~uğuml Böyle ııeti 
fında partoneri Fred ~ 
Astier ile birlikte ~6 ~ bin olma! .. 
virmiş olduğu nice r• 4 •Çocuğum» kel • 
fi1mlerde adeta u . mesi yıldızın tecsSıl 
çarcasına danseden • " tünü mucip oıuı .. 
kendisine cDans ila Hemen elleri He kil 
hesi" lakabı verilen bine vurarak : 
bu kıvrak, güzel si- - Bu kalp çoculı 
nema yıldızı artık ~alıbi değildir... Si' 
filmlerde dansetmi- de mi bana çocuğur1 

k h ı 01 .,ıı:ıy diyorsunuz? .. yece a.... ur "<" 

değil bu!... Artık «Dans filrı1· 
Geçenlıerde sevim • \ !erinden> bıktım u 

li yıldız tek ba~ma sandım! Klaketll'r1' 
ve birden bire Nev- zıplamalar seyre 
yorka gelir... Halk denler için belki cB 

gelişinden haberdar \ zip olabilir... Faid 
olmadığından vüru- \ benim için değil ... 
dü kimsenin gozu- Holivutta dert all 
ne çarpmaz. Fakat J.ataınıyacağımı zntl 
birkaç saat sonra nedi~rum. Brodv11 

bu haber yıldırım i yın büyük bit tiY~t 
sür'atiyle Nevyorka rosı..uıd'a rol aımrıf 
yayılır ... İndiği ote- 1 düşünuyo!' P.~. Bıı'O 
lin kapısının önünde da muvaffak olu!' 
müthiş bir kalaba- , sam Holivudun he' 
lık toplanır ... Yıldı- ı men bana bir drarı1 
zı görmek için bağı- çevirteceğine em1 • 
rıp çağırmağa, itişip Cincer Rocer~s nim!. Londradnn b11 

kakışmağa ba.'.?larlar ... Tam otomobiline ı ge<..-.e Firs.t Lady piyesini seyrettim. Baş yolda bir teklif aldım. Müzakerede~ iJl1 

bineceği sırada Cincer'in etrafını halk saın'atJkarın rolüne .? kada•r imrendim Zannetmeyiniz ki ben şimdiye kad~1 

sarar!.. San'atkarın boğulmasına ra-ı ki ta•rif edemem!.. Oyle bir çıkmazda· hiç dram filmi çevirmedim!. Bund~' 
mak kalır! ... Kimi saçlarını eller!.. Ki- yun ki sormayın. cDansıı filmleri oyna- beş sene kadar evvel müşkül bir me"° 
mi yüzünü okşar ... Bazıları giydiği ağır dıkça benim başka roller yapacak ka- kiıde bulunan bir sahne vazıı bana «G" 
dantelden elbisesini hatıra olmak üze- biliye'l.te olmadığım adeta kökleşiyor... cenin içinde bir feryat> adında bir fild 
re parça paırça ederler ... San'atkar ade- Üç sene evvel (İskoçya Kraliçesi Mari çevirlıniştli! .. Adamcağız son paralarııl 
ta çınl çıplak kalır!... Stüart) ın elbisesinin aynini yaptıTdım bu filme sarfıeylemişti! Film halk tnr~· 

ve bununla fotoğraf çektirdim ... Dram fından beğenildi! .. Adamcağız vaziyPtl 
san'atkan olduğumu takdir l.>decekler ni kurtardı! Bana demişti ki: 

Bazıları da bir imza atması için, ona 
ellerine gelen berşeyi uzatır!.. Gazete 
parçası; yakalıklar; mektup zarfları; 
velhasıl herşey! ... 

Nihayet Ciıncer Rocer's avazı çıktığı 
kadar bağırmağa başlar! Polisler güç 
hal ile kendisini kurtarırlar. Otele av
detinde der ki: 

- Cidden korktum! .. Çünkü halkın 
gözlerinde sevinçten, zevkten ziyade 
kindar nazarlar seçtim!... Bu müthiş 
bakışları hiç unutan-uyacağım! ... » 

Ertesi gün matbua·t müntesiplerini 
kabul eder ve der ki: 

- Ben Nevyorka sırf tiyatroları sey 
reylemeğe geldim! Yegane arzum ya -
km bir atide tiyatro artisti oJmak ve 
ağırbaşlı piyesler oynamaktır!.. 

Bu arzuma kimse ina·nmıyor! .. Geçen 

sandım! .. Meğerse yıanılmışı.m!., Fotoğ «Kızım! Sen atide dramlarda bıiviİ~ 
rafları görenler 11Güzel olmuşsun .. ]) de muvaffakıyetler kazanacaksm! Erni1

1 

diler ... İki sene evvel Jan d'Ark'ı tems1l ol! .. » 

eylemek istdim. Bunu söyler söylemez Kulaklarımda bu adamın Jakırdıhtt'1 

herkes benimle alay etti... çınlayıp durmaktadır ... Fakat nevf' "''' 
Geçen gün gayet güzel bir piyes sey rar?.» ·t 

rettim. Holivuta telgraf çektim. Bunun Cincer Rocer'sin beyanatı burarl b 
filme çekilmesi imtiyazım namıma alı- mektedir. Sevimli ve kıvrak : l dı1:1~ 
nız .. dedim ... Öyle sanırım ki gene be- arzusunu öğrenmiş olan muhıte if c.. tl1 U 
nimle alay ettiler.. yolar şimdi kendisine arka arkaya tc 

Filmlerdeki muvaffakıyetlerin dai - Jiflerde bulunmağa başlamışlardır . . 
mi olmadığını. muvakkat zamanlara ın ~·ın'atkarın mensup bulunduğu REI 
hisar eylediğini benim ka<lar siz dahi dıo Pictures kumpanyası mü<li.irü B S
bilirsiniz ... Şimdiki halde halk «dans .kin'in bu hususta güzel yıldızla an 
film» lerini tutmaktadır. Fakat emin mak üzere olduğu söylenmekted . 
olunuz ki bu «halk» yakında danslar- Bakaiıın!,, Cincer ne vakit ımır, dıı' 
dan, klaketlerden, rumbalardan, balet nail olacak! .. 
lerden bıkacaktır .. Dans yıldızı Cincer O. Tutf rt1l 
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Kızlarımız ve 
Hususi bir mektepte dünkü 

dersine iştirak eden genç kızların 
talimlerinden görünüşler 

""l" eskin nişancı nişan alıyor 

Manca kolu halinde hiicum 

Manıa hazır ol vaziyette 

T üfek dolduruyorlar 

S O N P O ST A 

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 kesil -
miş bir ipekli kumaş ve yahut bir kor
dela, bir de ufak bir çengel bütün bu işi 
görmiye kafidir: 

Çemberi kordeıa veya ipek kumaştan 
kestiğiniz ince şeritle iyice sarıntz. Ve 
bir noktasına bildiğiniz ufak çengeller
den birini burgulayınız. İşte size ori -
jinal ve pratik bir askı. Hem de dolcı
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 askımzın - alt 
kısmına çorap, yaka, kravat filan iste -
diğinizi asabilirsiniz. Ne kullanışlı bir 
askı değil mı?. 

ipek Hasırdan 
şapka 

Sıyah ıpek hasırdandır. Tepe sıvri, 
kenarına kendı kumaşından geniş bir 
band geçirilmiş. Arkanın ortasında te
penin sivri yerinden başlıyarak aşa -
ğıya kadar sarkan bir kordela vardır. 

Fantezi bir manto 

YEMEK BAHiSLERi 
Keyk nasıl yapılır 

4 Yumurta, 2 1/2 fincan un, 2 3 fııı 

silt, l çay kaşığı limon suyu, 1/4 fincan ı

cefil, l 1hıcan tereyağ, 2 çay lta.§ığı rend~ c -
miş çikolata kaysı mannelAtı. ı ı 2 fı 

şeker 3 Buyuk çay kaşığı beykln p 

çay ka.şığı vanilya, 1/2 çay laşıtı kan ı 
har t üstunu su lemek için istenilen 
ler 

Solda dantel rop ve caket. Robun 
yakası ônde, sivri ve az açıktır. Ar -
ka da duz ym·arlaktır. Tam ortasında 
bir kaç pens yapılmıştır. ön ve arka -
da ayni şekilde bir kup belin biraz yu
karısına doğru sivri bir şekilde çıkıyor. 

Etekler bol ıkloş'tur. Ceket düz, ke
narlarına iko geçirilmiş. Kol ağız:la -
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 -
mıştıı. Yakanın altından başlıyan bir 
kup bele doğru genişliyerek iniyor. 
Sentür yalnız arkadan geçiyor, yanlar
da duğmeleniyor. Önde sentür yoktur. 
Eteğin önü dümür. Arkasında yu -

karıdan aşağıya iki dikiş var. Bu di -
kişler boyu uzun ve ince gösterir. 
Biraz şişman olanlara bu rop pek ıyı 
gider. 
---·· ············-··············-····-·-·------

Yün bluz 

Ya la şekeı ı bır krem haliııd 
rıştırıp ez'nız, ıçerisıne ça k 
yumuı ta \'e unu karıştınız. Bu 
kın pavderı J<atarak katılaştırını 
smı sütle b'r hamur )apınız. Bu 
muru tice ayırınız. Birine limon 
nu, ıkınci parçaya rendelenmiş çıka 
ıle vanılya~ ı. üçüncüsüne yemiş] 
zencefilı, baharatı koyunuz. İy' Cl' 

ğurunuz ve birer tepsiye koyaı. k 
zartınız. So~duklan zaman ti tl 
koyup aralarına kayısı marmelatmı 
rünuz. Ve üzerine dondurulınu m 
va suyunu sürüp yemiş ve limon d 
lımlerile süsleyiniz. 

Yüz 
Tuvaleti 

Kaşlan, tabii şekillerini tamam 
nu'tturacak kadar inceltmek, he 
tün kası alaraık yerine sun'i b 
yapmak modası tamamen geçmek 
redir. Holivutta başlıyan sun ı 
modası ilk defa gene Holivuti 
den duştü. Şimdi kaşlarda aramı, 
her şeyden evvel onların tabii ç 
rini bozmamaktır. Şüphesiz k 
üstten ve alttan, kaşın asıl çiz 
ricinde çıkan fazla tüyler ' 
Çünkü bu tüyler kaşların net 
gözükmelerine mani oımaktad 1 

kat kaşın esas çizgisine dokunm 
dadan - ve tabii moda ıle berabc 
den de - düşmtlşttlr. Artık kaş 
olarak ılave edilebilecek yega 
~k kısa kaşları, bellı olm~ya 
kilde kaleme uzatmaktan ıba 
mıştır. - Sun'iliği göstennemc 
bu kalemin kaşın rengine çok 1 

olması birincı şarttır. 
İşte bakınız Holivudun en 

güzel kadını .Anna Bellanın .ka 
sun'ıliğe benzer ell ufak hır 
mı? Onun sımdi kaşlarına go 
bütün ihtirn'aın, sabahları ufak b 
ça ile taramak ve lüzumsuz ufa 

ı . lm ktan ibaret bulunuyoı 
erı a a ....... - - ............. .. ...................... ------

Yakası eşarp şeklindedir. Lacivert 
bluz üzer-ine bey~z yaka konulmuştur. 
Düğmeler beyaz kemiktendir. Belde 
geniş bir lastik var. Bu lastık (3) tane 
yüz, ( 1) tane ters olarak yapılmıştır. 
Kol 9ğızları da ayni lastikten örül -
müştür. (( 3) yüz, ( 1) ters). Bütün be-
den ve eşarp irinç örgüdür. Pirinç ör -
gü şöyle yapıhı: Birincı sıra nihayete 
kadar hır ters, bir yüz. 

İkinci sıra: - Ters ılmığın uzerm 
yilz. yüz ilmiğın üzerine ters gelmek 
üzere - gene bır ters, bır ) üz .. 

Üçü.neti, dördüncü ve biıtün sıral 
hep nynı. Yani bir ters, bir yüz. Fakat 
her tersin üzeı ıne yüz, yüzün üzerım 
ters gelmek şartile ... 

Fantezi, siyah ipekliden akşam man
tosu. Önden boyu ı'"karpınleı ın burun
larının ancaık gö:ıli'kmesine müsaittır. 

Arka etRk yerde sürünen bir kuyruk 
teşkil etmektedir. Kollar dırseklerde 
çok boldur. Bilekler sıkıdır, kol ağız -
lanna kendi kumaşından eksız bir fır-
fır geçirilnuş. 'Yakada iki beyaz blki Bluzun önü bele kadar açılabıJır 

COK OlKKal etıııl 

Fen bı otu u. tarzı \'Ücud 11 

e'klını boıaı Resme bakınız 
nasıl olu muş, ve nasıl oturma ı ..ı 

dır? ... var. J Yaka uste iğreti olarak takılmıştır. 



RllporlaJlar: 1IJ 

"izmlr uerileyor ,, diyenler kadar 
"ilerliyor,, diyenler de haklıdn! 



EDEBİYAT RÔPORT AJI 

Şair ve Romancılarımız bu sene 
bize neler okutacaklar? 

Seyyar kitapçı, Mehmet Reşat, Derviş Suat, Nizım Hikmet, Kara Davut 
Önümüzdeki neşriyat mevsimi için neler hazırladıklarını anlabyorlar? 

,...~uz demek, şimdi de bana so
... Jorsuaıuz: 

- Sen de okudun mu? 

Ankarada at yarışlannın 
albncı haftası bitti 

HükUmet erkinımız yanşlarla yalandan alikadar 
oluyorlar, bütün Ankara Hipodromda toplanıyor, 

Babsimiifterek hayli müşteri çekiyor 

Keşalanla WISi mtifterek 
Ankara at koşularında bahsi mülle 

rek üzerinde oynayanlar hayli artmıt 
tır. Bahsi müşterek fevkalide ra~ 
görmekfedir. Hipodrom, Ankara halb 
nm tOplandıkları en iyi seçilmiş bir ye\ 
olmuştur. 



12 Sayfa 

Alameti farika taklidi davası 
Bir lastik fabrikası diğer bir lastik fabrikasını dava 

ve 30 bin liralık malını haczettirdi 
Bir lastik şirketi diğer bir lastik 

fabrikast aleyhine gayri meşru reka· 
bet ve alameti farika taklit davası aç
mıştır. 

İddiaya nazaran dava edilen lastik 
fabrikası, ismini teşkil eden kelimele
rin ilk harflerini alarak bir rumuz yap
mış ve mallarını bu rumuzla satmağa 
başlamıştır. 

Bu kelime dava eden şirketin mar
ka olarak kullandığı kelimeye telaffuz 
itibarile çok yakındır. Onun .için de a· 
leyhine iltibas ve alameti farikayı tak
lit davası açılmıştır. 

Dün her iki tarafın vekilleri müda· 
faalarınt yapmışlardır. Dava edilen 
fabrikanın vele.ili -0lan avukat Cemil ve 
Kenan Ömer, davacı tarafın kullandı
ğı kelimenin bir memleketin ismi ol
duğunu, coğrafi isimlerin alameti fa
rika olamıya.cağını, alameti farikada 
menşe göstermek lazımgeldiğini, ileri 
sürerek davacı fabrikanın iddialarının 
yerinde olmadığını ileri sürmüşlerdir. 

Davacı fabrikanın Vekili Celal Der
viş de bu iddialara cevap vermiştir. 
Dava edilen fabrikanın 30,000 liralık 
malı bu dava dolayısile mahcuz bu· 
lunmaktadtr. Bu malın akıbeti davanın 
neticesine bağlıdır. 

mü meshud vak'ası olmustur: . . 
Birinci asliye hukuk mahkemesin-

den çıkan avukat Halile hasım tarafın
dan Hamiyet ismindeki kadın sözle ve 
bazı hareketlerle tecavüzde bulunmuş, 
avukatın polise ~ikayeti üzerine müte
caviz kadın vak'ayı gören kimselerle 
beraber derhal müddeiumumiliğe ı:ıev· 
kolunmuştur. Hadisenin duruşması sa
at :> de üçüncü sulh ceza mahkeme
sinde olmuştur. 

Dinlenen şahitlerin sarih beyanla.
rile suç sabit olduğundan Hamiyetin 
ÜÇ gün hapsine ve bir lira para cezası 
vermesine ve 200 kuruş mahkeme mas 

rafını ödemesine karar verilmiştir. Bu 
hadise adliye koridorunda teshit edi-

len ve mahkumiyetle neticelenen ilk 
cürmü meşhud vak'asıdır. 

Otekine berikine tüküren 
sarhoşun mahktlmiyeti 

Beyoğlunda Nişancıda oturan seyyar 
koltukçu İbrahim fevkalade sarhoş 
olarak yoldan geçenlere tükürdüğü ve 
tecavüzlerde bulunduğu görülerek ya
kalanmış, _İbrahim karakola giderken 

zabıta memurlarına da saygısızlık yap-
mıştır. 

Kararın tefhimi için mahkeme baş- D" 1 h k · · 
k 

.. un yapı an mu a eme netıcesın-
a gune bırakılmıştır. d lb ah" 1 1 ·· h '>O ı· 

M hk k 
. . e r ım ay gun apse, •> ıra 

a eme orıdorlarıuda hır vaka para cezasına mahkum olmuş ve der· 
Dün adliye koridorlarında bir cÜr· hal tevkif edilmiştir. 

Bekçiliğin meslek haline 
sokulması kararlaştırıldı 
Dahiliye Vekaleti tarafında bir kanun projesi 

hazırlanacak, bekçiler teşkilata bağlanacak 
Ankara 1 O (Hususi) - Dahi- hususta bir de nizamname hazırlana

liye Vekaleti bekçileri teşkilata bağla- caktır. Bekçilerin tahsil dereceleri de 
mayı düşünmektedir. Bekçilik sınıfla
rının azaltılması ve bekçiliğin meslek 
haline sokulması kararlaştırılmıştır. 

Bunun için, muhtelif hük&metlerin 
bekçi teşkilatına ait mevzuat getirtil· 
rniş, bunların tetkikine bacılanılmış· 
tir. Bu hususta bir kanun projesi har 
zırlanacak, bekçilerin tayin ve çalışma 
şekilleri bu proje ile tesbit edilecek, bu 

göz önünde bulundurulacaktır. 

Türk heyeti Tahranda 
Tahran, 10 (A.A.) - Türk heyeti 

dün Parlamentoyu ziyaret ederek Mec 
1isin bir toplantısında hazır bulunmuş
tur. Heyet, bilahara şehir kütüphanesi
ni gemtiŞtir. 

"Son Posta,, nm edebi tefrikası : 27 

Yazan: Muazzez T•haln Berkand 

Galatasarayı bitirdikten sonra bir 
akşam annesine: 

- Ben tıbbiyeye yazıldım .. doktor o
lacağım, demişti. 

O günden sonra da artık ailede genç 
bir amir gibi hüküm sürmeğe başla -
mıştı. Kendisinden yaşca kat kat bü -
yük olan kardeşleri ve eniştelerile ye
ğenleri ona danışmadan bir şey yapa· 
mıyorlardı. Hepsinin ona karşı kor • 
kuya benziyen bir saygıları vardı. 

Daha o mektebin ilk sınıfında iken 
bir gün annesi hastalanmış ve Kanlı -
aadaki doktoru getirtmesi için israr e
denlere: 

- İki gün daha sabrederim. Hafta 
başında oğlum gelecek. Aslan gibi 
doktorum varken aleme para yedir -
mekte mana var mı? 

Derr.eğe başlamıştı. 
Ekrem tıbbiyeden diploma aldıktan 

sonra bunu kafi görmemiş, o sene Av
rupaya talebe göndermek için hü -
kumetin açtığı müsabakayı kazanarak 
Almanvaya gitmişti. 

Cç c;ene sıkı bir disiplin altında ça • 
lıştıktdn sonra fstanbula döndü~ü va • 

kit, annesi bütün çocuklarını evlendir
miş ve Kanlıcadaki yalıyt kiraya ve -
rerek Nazmiyeni.n yanına gelmişti. 

Genç doktor, annesinin ve ablası • 
nın bütün itirazlarına, hatta göz yaş -
larına karşı koyarak, onlarla beraber 
oturmıyacağını söylemiş ve bir tarafı 
sık ağaçlıklı yeşil bir koruya bakan, 
bir yüzü de, üç senedir hasret çektiği 
mavi Boğazı gören küçük bir köşkte 
yerleşmi~ti. 

* 
Uzaktan, çok derinden gelen ağır 

ve güzel bir keman sesi odaya yayıl -
dı. 

Yatağında, bi.itün vücudunu kuv -
vetli b:r ateş gibi yakc:m çarşaflarının 

amsında derinlere gömülüyormuş gibi 
her ı:ıaniyı! daha çok ağırlaşan bir buh· 
ran içinde çırpınırken, Ekrem büsbü • 
lÜn artan bir ıztırapla bu müziği i:;;it
memeğe çalışıyor, düşünmemek, ken· 
di kendinden kaçarak uyumak ihtiya
cile şakaklarını yumruklarile sıkıyor -
du. 

Fakat kendi varlığından kudretli bir 
kuvvet onu sürüklüyor, düşünmemek 

SON POSTA 

Kadınların 
Askerliği 

Ankara, 10 (Telefonla) - Kadın
ların askeri hizmetlerde istihdamı et
rafında bir İstanbul gazetesi tarafındC\n 

hmıcitepin 11 

• 
ls~anbulda oturan, f aka.t' 

Istanbulu bilmeyenler 
yapılan yanlış neşriyat devam etmek· (Baş tarafı 6 ıncı sayfada) - Bari şuradan biraz turşu alalım, 

, 

tedir. Vaziyet dün bildirdiğim şekilde- yaşıyan bu arkadaşa oynıyacağım o - ben turşuyu çok severim. 
dir. yunu gündüzden tasarlaıpış olduğum - F.\·den almışlardır, merali etme! 

Kadınların askerliği için proje ha- için onun artık ağzından girdim, bur- Uz.ıitmıyalım, bizim ahbabı, farkın-
zlrlandıgy 

1 
h be . . l h l nundan çıktım, kandırdım, bize gelip da rılmadan kendi çansılarından da ge-

a rmın yan ıs ve aya k b · · · · · 
h l.. ld y k l · yeme ten sonra ara a ile gene kendı çırdıkten sonra Cerrahpaşa caddesine 

ma su u o ugunu te rar ıyorum · d.. · tt" o · 
A .h . . · e\•me onmesıne razı e ım. nun evı •

1 
çıkardım ve onun daha beter şaşkın -

. Layı a k~bul edılı~c~ kız mekteple- .Samatyanın üzıerinde, Cerrahpaşada 'ığı arasında kendi evlerinin kaptsına 
rınde askerlık derslermın başlayacağı- idi; bizim ev malfun: Edimekapı dı - ~·anaştırdım; elimle kapının zilini çe-
na, kadınların nakliye, muhabere işle- şansında... kerek: 
rinde istihdam edileceklerine dair bu Hava sıcak, durgun ve çok karanlık- - Buyurun! 
gazetenin yazdığı ve müdafaa ettiği tı. Bunu olduğumuz yerden kaldırdım, Dedim. İşte o vakit beriki afal afal 
ilk haber burada henüz unutulmamış· kendisini hiç bilmediği yollardan do - ytizüme bakarak haykırdı: 
tır. laşürnrak farkında olmadan Topkapı - Ayol, burası bizim ev! 

Gazetenin şimdi iddia ettiği gibi kalesinin yıkık bir yerinden içeriye, - Tabii sizin ev! 
Dahiliye Müsteşarı Sabrinin riyaseti şehııe soktwn; ondan sonra gece ka - - Yahu, biz buraya hangi yollar -
altında bir komisyon toplandığı habe- ranlığında eğri büğrü, yamrı yumru, dan geldik, çıldıracağım! 
ri de hakikata uygun değildir. Bu hu- karma karışık, dolambaçlı binbir sokak - Çıldırmazsın, hele gir içeriye de 

susta Müsteşar Sabri de böyle bir ko· 
dola~tırarak neden sonra Kocamusta - aklın başına gelir! 
fapaşa çarşısına soktum. Beriki bir - - Peki, sen bizim evi nereden bili -

misyon toplanmadığını söylemiştir. denbire bu kalabalık çarşıyı görünce yordun? 
Gerçi ayın on ikisinde Sabrinin ri· şaşırdı: - Sen bana bir kere tarif etmiştin! 

yaseti altında Vekaletler mümessille- _ Sizin semtte böyle büyük çarşı * 
rinin iştirakile bir komisyon toplana- var mıydı yahu? 
caktır. Fakat bu komisyon, iddia edil- - Vardı ya ... Fakat sen bize ilk gel
diği, gibi, kadınların askerliği hakkın- diğin zaman başka yoldan geldiğin için 

. İşte ey canım okuyucularım, bizim 
Is tan Lulluların bir çoğu İstanbulun kö 
şe bucağını bu kadar bilirler. Hüsevir 
Cahit Yalçın, Boğaziçini bilmiyenl~re 
hayıflanmasın! 

daki layihayı değil, hava tehlikesine görmemiştin! 
karşı haztrlanan projeyi tetkik edecek· - Lakin bu çarşı, bizim semtin Cu-
tir. Toplandığı haber verilen komiı:ı· ma pazarına ne kadar benmyor! Burada şunu söyleyim ki İstanbull 

karış karış bilenlerden biri varsa o da 
(Ercüme~d Ekrem) dir. Çünkü bir gün 
kendisile Isıtanbulun «en dar dağı ne. 
resi?» diye bir mübahaseye girişmiş · 
tik; fakat, bu dar sokak işinde o ben· 
den baskın çıkmıştı! 

yon haberinin aslı budur. - BenzeeeıTrr! 
Seferberlik vukuunda askere gide- - He1e şu bakkalların olduğu yer! 

ceklerin yerlerine kimlerin istihdam e· - Öyledir. 
- Ya şu köşedeki turşucuya ne der

dileceklerine dair projeye gelince, bu sin birader, tıpkı hizim meşhur turşu-
hususta Vekaletler mütalealarını pey- cu! 
derpey Başvekalete bildirmektedirler. _ Aldırma, bu da pek meşhurdur! 
Bu projenin tetkiki için de ayrıca bir 
komisyon toplanıp toplanmıyacağl ise 

Osman Cemal Kaygılı 

henüz kararlaştırılmış değildir. 

Hindistanda 
Karışıklıklar 
Yeniden başladı 
Londra, 1 O ( A.A.) - Bombaydan 

haber verildiği·ne göre, karışıklıklar bu 
sabah yeniden başgöstermiştir. Kamati 
pura mıntakasmda kanlı çarpışmalar 

vukubulımuş, bir kişi ölmüş ve yirmi 
kadar kişi yaralanmıştır. Karışıklıkla
rın bidayetindenberi Bombayda 71 ki
şi ölmüş, 600 kişi de yaralanmıştır. 

Dançig Almangaya 
ilhak edilecekmiş 

Danzig, 10 (A.A.) - Buranın 
Nasyonal sosyalist reisi porster bir mi
ting esnasında söylediği nutukta Dan
zigin 1 H:ii de Almanyaya ilhak oluna
cağını ve muhalefetin ise bir kanunu~a
ni 1 D:37 ye kadar kökünden sökülüp 
atılacağını bildirmiştir. 

istedikçe daha çok düşünüyordu: 
- Mualla şimdi otelin geniş salo • 

nunda, elektrikler altında parlıyan bir' 
masada yemek yiyordur. Acaba ya • 

nında kimler var? Uzak bir memle -
kette yalnız bir genç kızı himaye et -
mek, ona yol göstermek için Hofman 
mutla:ka onunla beraberdir. Belki de 
Macarlardan mürekkep kadınlı erkek
li bi.r grupla birlikte, yeni tanışmanın 
verdiği sevimli bir çekingen1ikle ko • 
nuşarak yiyorlar, içiyorlar. Belki de 
yemekler arMında dansediyorlar. 

Acaba Mualla da içiyor mu? Aca • 
ba dansediyor mu? Onun sade güzel
liği, esmer teni, simsiyah gözler! iç
tiği zaman nasıl yakıcı bir parıltile 
parlıyor acaba? 

Kaçmak istedikçe, kendi kendisini 
dinlememek için yatağında bir yan • 
dan öteki yana döndükçe büsbütün 
düşüncelerine gömülüyor ve hayalin
de en eski günleri yaşatıy-0rdu. 

Muallayı ilk defa ne zaman ve na -
sıl görmüştüm? 

- Doktor, annem ölecek mi? 
Uzun kıvırcık kirpiklerin yaşlı bir 

bakı:;la gözlerine takıldığını şimdi du
yuyormuş gibi bu uzak sesi, senelerin 
olgunlaştırdığı bu çocuk sesi bu daki
kada Ekremi en hazin ve acıklı bir hıç
kırık gibi boğdu. Benliğinin en ınce 

teli titriyerek sarsıldı. 
- Doktor. annem ölecek mi? 
Fırtınalı bir kış gecesi onu yatağın-

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

baııların en genç yaıta olanlarınd an münasip mikdarda tekaüt aübay 

mütekaiden çalııtırılmak suretiyle (ücretle değil) alınacaktır. 

2 - Arzu edenlerin aıağıdaki f artları tamamlayarak tubeleri vası

tasiyle İstanbul Komutanlığına mü racaat_etmeleri. 

3 - Şartlar §Unlardır: 

A. - istida dilek 

B. - Sıhhi rapor 

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

harcırahsız gideceklerine dair no ter senedi. 

D. - Tekaüt oldukları günden bu ana kadar nerelerde ve ne gibi 

vazifeler gördüklerine dair vesika 

H. - Polisin musaddak hüsnü hal vesikası. (2851) 

• 
lktısat Vekil etinden: 

«İŞ KANUNU» nun dokuzuncu «Tetkilit» faslındaki hükümlf!l'e göre 
kurulan <eİŞ DAİRESi» nin T eşriniıani 1936 batından itibaren faaliyete 
başladığı 145 inci madde mucibince ilin olunur. «1661» «2802)> 

dan kaldırıp Nazımiyelerin komşusu 

ve ahbabı Mustafa Paşaların yalısına 
götürmüşlerdi. 

Genç doktor, bütün tecrübesizliği
ne rağmen, yataktaki ' taze kadının, 

yağı biten bir kandil gibi, için için par· 
lıyarak söneceğini hemen anlamıştı. 
Zaten onun yüzüne bakanların göz -
!erinde de ümitsiz ve solgun bir ışık 

vardı. 

Reçetesini yazdıktan sonra sofaya 
çıktığı vakit ihtiyar Musatafa Paşa o
nu bir köşeye çekmiş ve ge1ininin has
talığına ait en acı hakikatleri ona an -
latarak gene ondan ümit aramıştı: 

- Belki de onu kurtarabiliriz dok
tor? 

- Maalesef ben de öteki arkadaş
larımla aynı fikirdeyim efendim. Hele 
bu akşamki şiddetli krize hastanın za· 
yıf viicudünün tahammül edeceğini 

hiç ummuyorum. 
İki erkek birbirlerile ağır ağır ve ses

lerini kısarak konuşurlarken, nasıl ol· 
muştu da aralarına ince bir gece göm
leği altında titreyen ve titrediği için 
daha çok incelen, on, on iki ya~larında 
bir kız çocuğu sokulmuştu ? 

- Doktor, Annem ölmesin .. kuzum 
doktor, annem ölmesin 1 

O zaman genç doktorun, bu gibi a
ile sahnelerine henüz alışmamış olan 
gözleri nemlenirken ihtiyar ve tecrÜ· 
beli paşa, bu küçücük şeyi kolları ara· 
sına almış ve kürklü paltosunu açarak 
onu sarmıştı. 

Buruşuk yüzlü beyaz ihtiyarla, bu 
esmer ve ince çocuğun biıbirlerine sa• 
rılmaları ve konuşmadan anl8.flllalara 

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

Bir haf ta sonra onu gene soğuk ve 
karlı bir gecede çağırmışlardı. 

- Annesinin ölümüne dayanamı • 
yan ki.içüğüm hastalandı doktor. 

Bunu, beyaz sakalının iki yanından 

süzülen yaşları silmeğe lüzum görme
den, ihtiyar paşa söylüyordu. 

Muall5.nın ateşini düşürmek için Ek
rem bir hafta mücadele etmişti. 

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

ölme .. pen yalnız ne yaparım sonra} 

- Büyük baba, doktora yalvar, ba 
şımdaki bu ağrıyı dindirsin artık! Yn· 
hud da sen bana bir masal anlat, güze1 

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

Muallanın hastalığı geçtikten sonra 
Ekrem artık Mustafa paşalann 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 ahiren in Bay Ahmedle ni . 

şanlanıp hemen evlenmesi bu dediko· 
duların önüne geçmişti. 

(Arbu nr) 
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" Son Posta ,, nın siyasi tefrlkaın : 27 

iTTiıtAD~TAQAl(KiDh ONS~N~ -..m Yazan: Eski Tanin Başmuharrtri Muhittin Birıen 

• 
ittihatçıları birbirlerine tek bir rabıta 

bağlıyordu: Vatanperverlik 
Enver Paşa bir hamlede Paşa olunca, Cemal Beyin de Paşa olması 

0 bir nişan alınca, ötekinin de bir nişan alması lizımgelirdi 
icabeder, 

O zamanki Osmanlı ve im • 
Patatorluk zihniyetlerinin ve bu 
zıhniyetleri temsil eden ittihat 
~c lerak.kinin böyle bir siyaseti ma -

ul oo'·r . 'mk"' l d e mesıne esasen ı an o amaz-
~·F akat, haddi zatında bu fikrin ken-
1'·.1 de yanlıştır. Eğer o zaman biz 
d"Uır.k~cr, Türkiyeyi yapmak ve ken-
ırnızı kurtarmak için böyle bir siya • 

lctle iftı' ak l · edik1 · · r çı arın ıst erını yap • 
~ış olsaydık. 90nradan bu iftirakçılar, 
dendi hamilerine güvenerek hep bir • 
en Üzerimize çullanırlar ve bizi yu· 

tarla~..ıı a· . . . .. d ı d de b .:Q · ızım ıçın muca e e e e e 
k Ugunk.ü neticeye varmak tarihen mu· 
ad~r Ye bizim mücac:lele terbiyesi gö-
r~ek ._ . . d . 1 ?at .' ~ayatımız ıçı.n ateş ersı a a • 
la'- I&tikhali emniyete almamız mut-

lla elzemdi. 

1 
rf B~un içindir ki ittihat ve Terakki, 
~ hır Türk olarak milli bir muhafa- Enver ve Talat Paşaların hazır bulundukları 'bir kabine toplantısı 
ı_ı nefe sevki tabiisi ile «MtihaO> çı rece derece uzakla..tıran tesirler de inkılabın Osmantı lmparatorlugunda 

Oacıu V b' y• k d 1 f k e ır araya tx>plaınıya muvaf - ekseriyetle fikir tesirleri, daha ziyade opar ığı fırtınaya dalınca a tındaki 
'ta olamadığı gayri Türk unsurlar şahsi sempatiler ve antipatiler idi. Bü- meşrutiyet teknesinin dua ile yürü • 
't a~~ıaında Türk hesabına mücadeleyi tün ittibatcı hayatımda birbirine kar - mesi imkanı olmadığını görmekte ge
h~ ~) etti. ls~r şuur ile, i.eter sevki ta· şı vaziyet almış ittihatcılar arasında cikmedi ve dalgalar arasında bocalıyan 
~.1 . c Yapmıf olsun, luihat ve T erak- gene birbirlerine karşı muayyen bir fi- aciz ve zayıf tekneyi kurtarmak için 
!nın dahili siyaseti hu bakımdan ye- kir sistemi koyan hiç kimseye rastgel- k bi 

tine mümkün ve zaruri olan siya • onun ıçına 'r uidarei örfiye)) perva-
'ct . miş olduğumu hatırlamıyorum. Bu nesi taktı! 

(Arkası var) 
............ 
iş arıyor 

!artı. O, bu rolünü 0 zamanın vasıta • hal, o zaman bizlerin henüz fikirleri -
ına ve .im.kanlarına göre tamam mizin ~kil almamı~, billurlaşmamıs, ve 

)&ptı , y- T 

f binaenaleyh kültür seviyemizin yi.ik -
. ttıhat ve Terakkinin Dahili siyase- el l d 1 ı· tİt\i s memiş o masın an i eri ge ır. 

. . tahlil ederken onun bir de kendi Fikirlerin şekil almamış olduğu yer-
Jçı~ldelc.i •~yasetine, bünyesindeki teka· l d ab' .1 h' l h"'k' d' l İ İngilizce, fransızca, türkce daktilo, ve ın-
mu e bakmak kabcd er e t ıat ı e ıs er a ım ır er. t • gllizce aıenografi bilen bir bayan bir dairede 

İttihat ve Terakki er'. . d k' . t tihat ve Terakki içindeki bütün kay - çalışmak istiyor. Ayrıcn lngllizce ve !ran ızca 
•·h ] 1 ıçın e ı sıyase naşmalarda da fikirlerden ziyade hisle- ders verir ve hususi daktilo falcrl de yapar . 
.,.. 15 ar a t~i) ed'l bi ak f'k' ~ 
) · b 1 en r t ım 1 ır· rin ve hisleri temsil eden şahısların ha- Taşraya gidebilir. Kısa adres Son Postada 
t~ın irbirile yaptıklan daimi bir sür - reketleri göze çarpar. Bunun için mer- E. T. rumuzuna mektupla müraC'aat edile
~Ş;neden iharettir. Onun içindeki fi - kezi umuminin de, Talat paşanın da bilir. 

'let ~r~e hiç bir suretle tam bir ittihat en ziyade meşgul oldukları siyaset bu Her sabah saat 10-11 kadar 2 - 1064 No ya 
1-.,~ns!c~m Y.Qktu. Bilhassa ilk zaman- idi: Şahıslar arasındaki hareketleri telefonla müracaat (760) 

" : ııçınde hiç bir muayyen İçtimai tanzim, bunların hi1ıleri ve bu hislere -- ----------
~ elsefi fikir zümresi yoktu. O ka • bağlı bir halde görünen fikirleri te'lif KAYIP: Ankara Memurin kooperatif •ir
]" t Yoktu la benim kafamın t~ekkü - etmek, mesela, Enver paşa bir hamlede ketınden aldığım hisse senedini zayi ettim. 
~de daha Rüşdiye mektebinden iti - paşa oluverince Cemal beyin de paşa Yen1a1nt çıkaracatmıdan eskisinin hükmü 

a:~n mütemadiyen teair yapmış olan olması icaıbeder, o bir nişan alınca o - olmadıtı ilin olunur. 
-..; hoearn H" · ,.._.._ 'd' · ,. Halil otıp Şukrii (7il) iç . ueeyın '-'GOi ın sıyası ve nun da alması lazım gelirdi. Bunun 
k·~i fikirler.ile benim sonraları şe- gibi, bir tarafta türkcülük hareketi 
~ ~ıya batlıyan fikirlerim arasında kuvvetlenir de islamcılar şikayete 
h.) 1 ınühim ve hatti esastı farklar başlarlarsa 0 zaman islamcılara da bir 
~ıl oldu. ittihat ve Terakkinin er • cemile gösterilirdi. 
~ ıharbiyesi ve kumanda heyeti olan Bir başka bakımdan da, bazı ittihat
ki ~le.~ umumide bile türlü türlü fi • cılar vardı ki onlardan arzu cclildiği 
~ r bUlunur ve hunlar arasında mü- kadar histe, fikirde, maddede fecla~ar-
t .• ~leler olurdu. Ziya Gökalp orada lık istenebilirdi. Bazı yarım imanlı 
Ur.il ··ı··k da cu u yaparken onun yanıbaşın· ittihatcılar vardı ki onlara karşı da ya 

tt lluvvetli bir de ielimcılık fikri ya• mertebe, yahud madde cemilekarlığı r:; mesela, Enver P8f8 islimcılık ya- gösterildi. Bu bir oyun, bir spor, bir 
) dı. T alit pBfa iee muhtelif ecre • ekzersis işiydi: Şahısları tutmak, ida· 
~~ı bir araya toplamıya çalışan ge- re etmek, bunları birhirile çarpıfJDak
clı Yurekli bir oportünist rolü oynar • sızın yanyana ve kabilse elele yürüt

lttihatçlları birbirine bağJıyan 
rabıta : Vatanperverlik 

mek için neler yapmak lazımsa onları 
bilmek, bulmak, yapmak. İşte, bu işi 
en iyi Talat paşa bfürdi ve en iyi o ya
pabildiği içindir ki lider olmuştu. 

* ittihat ve Terakkinin kaç 
rengi vardır 

!t ~u kadar fikir .k.arlfıklığı arasında 
I loııat ve T crakki cimiası nasıl tutu -
d\lırdu} Bu, ayrıca bir meseledir. Şu ka
~rı muhakkaktır ki tutan kuvvet, ca
r ~ cazibesi, vatanperverlikti. ister Yukardanhcri verdiğimiz izahattan 
t Ur cü, itıter isl8mcı, ister liberal, is- anlaşılacağı üzere ittihat ve Terakkiye 
,er loayaliet, ne olursa ohun bizim a. doğarken bir renk vermek lazım gelir-
~ı--..ı- b" t la k" b'A o kl l •• 1 o oo " d J ~ ır op nma sev ı ta ıısı var- se onu şu ren er e sus enmış goru • 
ı. tbhat ve Terakkiyi toplıyan kuv • rüz: Osmanlıcı, meşrutiyetci, merke

:ct bu idi. Hatta, ittihat ve Terakkinin ziyetci, komiteci, orducu. 
:&setini bcğenmİyen bir takım in • Doğup işe başladıktan sonra ittihat 
d n1ar vardı ki bunlar da bir kenarda ve Terakki gördü ki kendisi ~stediği 
,turlar, fakat· aynı kuvvetin tesiri kadar Osmanlı olsun, Osmanlıların bir 
] tında, ona karşı muhalefet yapmaz - kısmı kendilerini hiç Osmanlı saymı -
t~~ .. onun .içinde, onu daha iyi yollara yorlar ve gözlerini türlü türlü istika -
d urccek tesirler icrasına çalışırlar metlere çevirmiş bulunuyorlar. O za -

1
• man ittihat ve Terakki türkcü ol -

t. ~u hareketin içindeki insanları bir· du. 
oır..: · rıne derece derece yaklattJran, de- Avnı zamanda ittihat ve Terakki, 

YULAF öz O 
Çocuklara hayat ve sıhhat ve • 

ren yegane neşvü nümalarını te -
min eden yegane gıdadır. Bilhas
sa pirinç, mısır, patates, arpa, mer
cimek, irmik, badem özlerinin ka
lori ve vitaminleri çok ve yüksek 
olduğundan dünyada mevcud bü
tün gıdalar arasında diplomalar 
ile musaddak birinciliği kazanmış
lardır. Allahın insanlara bahşetti
ği en saf hububattan çıkarılan bu 
özlü unlara ~uklar bayılıyorlar. 
Seve seve yiyorlar. Kemikleri 
kuvvetleniyor. Çabuk yürüyor -

lar. Çabuk neşvünüma buluyor
lar. Tombul tombul oluyorlar. Ha
san özlü unlannı mutlak surette 
çocuklarınıza yediriniz ve Avru -
panın terkibi meçhul gıdalarını 
doktorunuza sormadan yedirme -
yiniz. 

Hasan deposu: lstanbu1, Ankara, 
Beyoğlu. 

( Hikiiye il Çiftlik davası... J L.__............ ____ _ 

Hukuk Fakültesinden çıkalı tam 
beş yıl olmuştu. Küçükten beri babası 
gibi avukat olmayı, en çetin davaları 
üzerine alarak mahkemelerde parlak 
sözler söylemeyi, alkışlanmayı ve ka
zanmayı istemişti. 

Bir yıl Staj göımüş, sonra babasının 
yazıhanesine yerleşmişti. Fakat baba
sı ona büyük ve çetin davaları vermı
yor, ikinci, üçüncü, dördüncü derecede 
olanları veriyordu. Ahmet Ferit te bun 
larda muvaffakıyet gösteriyor, çabucak 
bitiriyordu. 

Dosyalar arasında bir tanesi vardı 
ki üzerinde şunlar okunuyordu: 
Parmaksız çiftliği davası ... 
İşte Alunet Ferit asıl bu davaya ka

r~mak istıiyordu. Çünkü otuz yıldan 
beri sürüyonnuş. 

Babası Ferit Remzi o dosyayı her 
zaman kilit altında tutuyordu. Ahmet 
Feridin eline verm'iyor, onun görüş ve 
düşünüşlerini almıyordu. 

Ahmet Ferit bir gün: 
- Baba, bir de ben görsem .şunu ... Bir 

davanın otuz yıl sürebileceğine aklım 
ermiyor. 

DemiŞti. 

O zaman babası biraz sert. bir sesle 
şu cevabı veımiştl: 

- Otuz yıl değil, üçyüz yıl süren da
valar vardır. Sen anlamazsın daha._He 
le bu işte biraz daha pişkin ol, onaan 
sonra ... 

Tuhaf şey .. Halbuki Ahmet Ferit yüz 
lerle dava üzerinde babasile müşteıi
ler konuşurken babasının yanlış düşü
nüşlerine rastlar, yalnız kaldıkları za
man bunu ona söyler, kabul ettirirdi. 
Parmaksız çiftliği davasında ne var

dı ki bilmesin? .. 

Yazan: Kadircan Kaflı 
cebındc olan yazıhane ve dolnp , nah
tarlarını getırtti. Dosyayı çıkard ve 
kapı) ı kilitledikten sonra dikkat göz 
den geçınıneğe ~adı. 
Davayı Mç çetin bulmadı. Yalmz o • 

tuz yıldanberi her mahkemede ufak 
bir şeyin eksikliği yüzünden başka gıi-, 
ne bırakılmış, istinaf ve temyiz mah
kemelerinden de gene küçük eksıklik· 
ler yüzünden hep geri gönderilmıştı. 

Ahmet Ferit bunlardan hiç şüphekn
medi ve şöyle düşündü : 

- Babam ne kadar olsa eskı adam .• 
Etraflı görmüyor. Halbu..lti şu işı bıtir
sek hiç olmazsa elimize iki üç bin lira 
geçecek. Bu kadar eski ve mühim b r 
davayı bitirmiş olmanın bana ve baba. 
mn vereceği şerefte caba ... 
Dosyayı dikkatle çantasına ko) du va 

tam dakikasında mahkeme kapı ında 
bulundu. 

İçeri girdi. 
ilakimlerin önünde dosyayı açtı. Kı~ 

sa, fakat herşeyi kestirip atan çok 
zel bir müdafaa yaptı. 
Yalnız otuz da'kika söz söylem \ e 

davayı kazanmıştı. 

Orada bulunan davacının göz cı c
vinçten yaşaımış, dava edenler aptal 
aptal bakakalmışlardı. Kapıda Ahmet 
Feride sokuldular: 

- Bu davaya Ferit Remzi giı erekti. 
Yanlışlık yaptınız! 

- !5iz karışmayın! Ha o ginnıs ha 
ben girmişim. Blll'lda fark var mı? 

Ahmet Ferit bunlan söyliyerek ) u
rüdü. 
Akşamı beklemedi ve hemen \ ne 

koştu. 

Babası iyiliğe yüz tutmuştu 
Bir koltuğa otunnuş, dizlerinde b r 

Avukat Feı it 
Remzi bir akşam 
yemekten sonra 
çıok fena bir san -
cıya tutuldu. 
Kıvrandı, inledi 
ve yatağa düştü. 

Yarmki nushamızda : 
battaniye oldu -
ğu halde uh nü 
içi~rdu. 

İdam mahkumu Ahmet F cı t o
na doğru 5 \ nç -
le yürüdu: 

Yazan: «Blasco - İbanez» -Geçm 
sun baba 
bir müjde Lapalar, ma -

sajlar. ilaçlar pa-

Çevıren: Faik Bercmen -------------
ra etmedı. 

Gece yarısına doğru sancıları diner 
gibı oldu. Fakat kuvvetten düşmüştü. 
Yan baygın bir halde uyuya kaldı. 

Gece sessiz geçıi. 
Sabahleyin ihtiyar avukat uyanma-

dı. 

Ahmet Ferit onu çok seviyordu. Za
ten kendi kendine : 

- Kabahat bende... Artık bütün iş
leri üzerime almalı ve onu dinlendir -
meliyim, dedi. 

Annesine: 
- Babamı uyandırmayın .. Rahat et

Sin!. .. 
Dedikten sonra her günden daha ça 

buk gittıi. 
Masasına oturduğu zaman ilk işi tak 

v.im defterine göz atmak oldu .. O gün 
üçü (alacak) ve biri (tahkir) olmak ü-

zere dört davada bulunacaktı. 
Katibe dosyaları hazırlaması .iÇin e-

mir verdi. 
Katip bu emri yaptıktan sonra gi -

derken: 
- Bugün Parmaksız çiftliği davası 

da var .. 
Dedi. 
- Parmaksız çiftliği davası mı? 

- Evet ... 
Babasını hatırladı. 
Bu yümen hastayı yatağından kaldı-

rıp mahkemeye götürecek değildi ya .. 
Doktordan rapor alıp ta başka bir 

güne attırmak uzwı bir iş değildi. Fa
kat birdenbire kafasında bir Şimşek 
çaktı: 

- Acaba bu dava babamın dediği ka 
dar çapraşık ve çetin bir şey midir? 

Kendi kendine yaptığı bu sorguyu 
şöyle bitirdi : 

- Eğer değilse, tam zamanıdır. Fır
satı kaçırmamalıyım. Otuz yıllık dava .. 
Ne utanılacak şey ... Avukat olup ta bir 
çiftlik davasını tamam otuz yıl sürün
dürmek! .. 

Babasının masasındaki takvimin ar
kasını çevirdi. Çiftlik davasının o gün 
saat on dörtte görüleceğini anladı. 

Katibi eve kadar yoHadı. Babasının 

dım. 

- Hayrol .. 
_ Davayı kazandık!. 

Ferıt Remzınin gözlerinde tem b r 
sevınç görüldii: 

- Aferin ... Sen her gün bır k dn-
va kazanıyorsun. Sağol!.. 

- Fakat bu dava başka davad 1 ·• 

- Hangi dava?. 
- Parmaksız çiftliği davası. · H nı 

şu... . 
Ahmet Feridın sevinçle söyledı bu 

sözler yarıda kalmıştı. . .. .. 
Ç .. kü" F ·ı Remzinin gözlerı buyu un erı ek r 

müş ağzı açılmış, elleri titreyer e m· 
deki' süt fincanı yere düpÜŞ, parça 
parça olmuştu. 

Ahmet Ferit pşırmıştı. 
Koltuğun kenanna doğru baygın 

gibi d~en baJ>asıııı tUttu: 
- Ne oldun babacığım! .. Aldırma ... 

B .. ü.k' b" değil bu Sen de olsan uy ırşey ... 
yapardın!.. 
Babasının bu halini sevinçten sanı• 

yordu. 
Ferit Remzi güçlükle doğruldu. Kol• 

tuğa dayandı. 
.. ·mermer 

Dudakları moramıış, yuzu 
.b. lm ştu Sık sık soluk alıyor ve 

gı ı o u . .. ülı.i kü· 
burun delikleri hızh hızlı buy P 
çülüyordu. 

- O kadar sevinilecek şey degıl ·• 
Pek kolay oldu bu. .. 

Ahmet Ferit b(jyle diyOrdu. 

Ferit Remzi eliyle: 

- Sus! .. 
D .b. bir jest yaptı. Sonra ka la· 

er gı ı 'b' k t 
tt Homurdanır gı ı çı ıs ı: 

rmı ça ı. 
_ Aptal!.. Beni bitirdin!.. Ben bit-

tim arbk ... = ·N~~ör çocuk ... Beni bunca yıl 
yaşatan sem yetiştiren ve adam eden 
hep 0 çıf l k davasıydı. Allah cezanı 
versın ·en n Onun uzaması lazımdı .• 
Ben 
Otuı duğu !koltukta sarsıldı. 
Başı yanına düştü. 
A yuka t Ferit Remzi artık ) a anı.> 

yordu. 
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'41<LIK iJLKf fİNDE 
DJitı TOUK ZARiTi 

MillArım CemD1n 6kıbetf 

A. R. 

Anna oday; terkedince, Moranofun çehresi değişmiş, 
cidciileşmişti , Cemile : " Dikkat ediniz azizim dedi·-

Rus yada saraylar ve şatolar korkunç birer ağdır,, 

SON POSTA 

Yazan: Hugh Auatin 

• 
iki 

, tngilizceden çeviren : Hasnun Uıaklıgil 

ceset bekliyor! .. 
- Lutfen söyler misin?.. - Ah, çok teşekkür ederim, Gospo--
- Onun adı.. Ma4ia·.. din Moranof. İ~iniz yok.sa, kar~ı kar-
- Masa öyle miL Ala ... NasıJ; şıya birer çay içmek lfıtfunu bahşeder 

Kadın boğuk, kısık, ağlıyan bir sesle: - Onu da nıı 
dedi öldürdüler? Tıpkı kadın gibi mi ? .. 

bari güzelce bir şey mi L misiniz~ .. Anna, iyi kızdır. Derhal bi-
- Amaaan .. göreceksiniz. Ne iğ • ze birer çay hazırhyabilir. 

Tene bir mahluk ... Sırık gibi bir boy. Diye cevab vermişti. 
Üç iöşe bir surat. Böylece çekik göz- Moranof, dudaklannda memnun bir 
1tr· .. Tıpkı, Çinli dilencilere benzer. tebessümle içeri girmi~: 

- Fena .. çok fena ... Senin gibi gü- - Doğrusu, bu daveti reckiedemiye-
zel.. tombul tombul.. Tekiraağı kar - ceğim. Köylüler, beni epe:rce yordular. 
puzu gibi kıpkırmızı hizmetçiye alış- Beş on dakika istirabat 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 etmis, ti. sınız ... 
- Hayır. Anna• derhal odayı terketmişti... 
- O da, askeri polisin hafiyesidir.. O zaman Moranof, Cemille gözgöze 

Hem de, ne kadar fitnedir .. ne kadar gelmişti. Ve, bir anda Moranofun çeh
fesattır; bitseniz... Geçen sene, de - resi değişmiş, ciddileşmişti. 
mirci Aleksiyefin oğlu ile ·arkadaş1a - - Şatoya gidiyorsunuz, değil mı 
rmı jurnal etti. Tam, on bir kişinin Si- Cemil bey? .. 
hiryaya gitmesine sebebiyet verdi. - Evet, Cospodin Moranof. 

Y ? - Dikkat ediniz, azizim ... Rusua-- aaaa .. J' 

- Evet. da; saraylar ve şatolar, korkunç birer 
- Fakat.. ey benim ~evgili An .. ağdır... Orada bulunduğunuz müddet 

.- Teşe'k'kür ederim. Şimdilik. so - - Banyo salonundan gelen sesleri 
racak başka ~eyim yok. jşittiniz mi} 

Genç kızı salonun kapısına kadar - !Evet. 
götül'Öü ve ancak orada: 

- Aşağıda kalınız , diğerleri ile 
bi.r1ikte, dedi. 

Dokuzuncu mınta:ka.nın çavu~u bek· 
liyordu. Hafifçe koluna dokundu. 

-21-

. PUL KADIN. 

( Saat S, dakika 54 - saat 5, daldlca 58 ) 

Çavuş: 

- Morgun 
eli. 

otomobili hazırdır, de-

Kent, acı bir sesle : 
- Biraz beklesin, içinde b~ yer 

kalmaz, cevabını verdi. Kadının ce -
sedini yer1eştirsinler, yukarıdaki ce • 
sede gelince doktor Forhesin raporu• 

Kadın şimdi daha kati hir sesle aöy· 

lüyordu. 

- Kocamm banyoya girdiğini işit· 

tim. Bundan ibaret. 

- Tıeşekk.ür eder· m Madam Ar • 
:nold. Şimdi Matmazel Pattonun her 

hangi bir dakikada odadan ayrılıp ay • 
rılmadığını söyliyeil:>i1ir misıiniz} 

-Hayır, hayır. 

- Pekala tesekkür ederim. 
Kadın eı!n 'yerfode oturuyordu. 

Kent yumuşak bir sesle sordu: 

- Bana bir şey mi sormak istiyor
sunuz) 

Kadın derhal ayağa kalktı: 

- Söyliyecek bir şeyim ol98~ 
söylemez mi idim sanıyorsunuz? 

Polis kadının gözlerinde par1ıyan jr 
ni gördü: 

- Biliyorum, söylerdiniz, diye ror 
rıldandı. 

Kadın ona sabit b'ir nazarla bakı' 
yordu. Söz söylerken sesi gene ha5111 

bitkin ve acı çıkmıştı. J:r - Odama çıkabilir miyim? o> 

:Sordu. 

- Mümkün değil Madam_ 

- Fa'kat aşağıda katilin yanında -t) 
oturayım? 

Kent: 

- Başka bir odada dinleniniz, di 
ye teklif etti. 

(Arkası var> 

nam!.. Numara, bir .. ben, ne demirci zarfında, sakın Almanları zem etme • 
A1eksiyefim; ne de onun arkadaşla - yiniz. 
rındanım. Numara, iki.. ne, haşmetlu - Tuhaf feY·· 
Çar hazretlerin izle ve ne de onun hü- - Evet. .. Sakın, Alrnanlari zem et· 
kumetinin işlerile, alakadar değilim ... meyiniz. Ve bilhassa, Rusları methü 
Numara, üç .. burada, esaret hayatı ya- sena etmekten de ş.iddetle çekininiz. 

nu bekliyeceğiz. Bir kaç dakikaya 1'a- J B A D y O ' ı 
dar gelir. ~--------...-------

Kent derhal Madam Arno1da te • Bugünkü Program • 8811 Poata • -----------
İstanbul Gelir ve Para 

samaktayım. Böyle olmak.la beraber; - Ne söylüyorsun, aziz dostum? .. 

veccüh etti. Dirseklerini dlzine da • .. 1 

11 İkinciteşrin 93i yamış, bir koltukta oturuyordu. Yarı 
İSTANBUL çıplak, zayıf vücudu fırlamıya mühey· 

f b Öğle neşriyatı : ya bir yay gihi gerilmişti. Polis şe i ir 
;ahatım, prenslerde bile yok. On un - Ben size, dostca bir nasihat veri-
için beni buradan kovsalar bile, bir yorum. 
yere gitmek fikrinde değilim ... Maa- - Amma, Rusya lıükumeti, Al -

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava.
baygınlık buhranından ziyade bir a~ dis. 13_05 : Pliikla hafif müzik. 13.25: Muhte-
sabiyet ve şiddet buhranı ile karşıfaş· lif plak neşriyatı. 
maktan korktu ve kadını bir kaç da • Akşam neşriyatı : 

kikada on sene ilhtiyarlamış hissetti. 18.30: Plakla dans musikisi. 19.30: Diyaloğ: 

mafih, böyle tehlike'li bir mahluku ba- manya ile harbe.diyen. 
na haber verdiğin için. sana pek çok - Bilakis .. Ruslar, Rusya hüku -
teşekkür ederim. meti ile harbediyorlaT. 

- Her kumandan!.. Cemil• hiç bir şey anlamadı. Elleri-
- Söy!le Anna. ni pantolonunun ceblerine sokarak ile-
- Şimdi benden nefret etmiyor • ri doğru bir kaç adım attı. Ve sonra 

l bı.rdenbire geri dönerek Moranofun sun ya ... 
- Niçin?. yüzüne baktı. Omuzlarını kaldırdı. Du-
- E, hafiyeliğimi sana itiraf et - daklarını bük.erek: 

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

Polis şefi önünde durunca bdın 
gözlerini kaldırdı, ateşten yanıyordu. 

Kent yumuşak hir ses.le : 

- ıBeni.ınie gelir misiniz? dedi. 
Bir iki saniye kadın sabit bir nazar

la ona baktı, sonra ani bir hareketle 
yerinden kalktı, bir somnambül gibi 
yürüdü. 

dar senin hakkında ne hissettimse, Oiyo mırıldandı. 
bu~un bir zerresi bile değişmemiştir. Moranof, Cemile yaklaştı. Elini, o- Polis şefi şöminenin önünde yer al· 

- Ara sıra seni gelip görebilir mi- nun omuzuna dayadı. Gözlerinin içi- dığı zaman kadın bir ıkoltuğa gömül-

* 
yim L ne dik dik bakarak: müştü. Yüzünü de ona çevirmişti, fa-

- Vaktin, ve vazifen müsaid ol - - Alaka.dar etmez, öyle mi~ .• Bel- kat görmiyen bir nazarla, dalgın dal • 
dukca .. daima...... ki, bugün için böyle... Fakat, yarın gın bakıyıordu. Bunun içindir ki polis 

Kapı tıJntdamışt1. İçeri çiftlik baş- öyle bir gün gelecek ki...... ~fi ilk oeua1i daha sormadan evvel, ka· 
•,muhasebecisi Moranofun başı uzan· - Evet. dının -scSini işitince bayret etti. 
mıştı. Mor an of, birdenbire sükut etmişti. Kadın boğuk, kısık, ağlı yan bir ses· 

Moranof, etrafa sür'atli bir göz gez- Her nedense cevaıb vermemişti. Fakat le: 
dirmişti. Ve soma, o daima nezleli se- onun bu sültUtu, Cemilin dimağında - Artık ;kuvvetim .kalmadı. Anlar 
.si ile: garib bir merak husule getirmişti. mak istiyorum. Onu da mı öldürdü • 

- CemH hey!.. Geçen gün sizden Moranofun 'ŞU anda'ki vaziyeti; Ce- ler? Tıpkı kadın gibi .mi öldürdüler? 
~aldığım kitabı getirdim. Buyurunuz. milin aklına Prens Y osopofun bir tek diyordu. 

Demi~ti. sözünü getirmişti ... O da, böyle müp- Kent derhal cevap ıvermedi. Kadın 
Cemfl, bu kitabın bir bahane oldu- hem fakat çok merak veren bir tavırla bu sükutun ımanasını anladı. Polis 'l'e-

ğunu; ve, Moranofun kendisi le görüş- elini sıkarak: fi bir "buhrana intizar eaiyordu. Fakat 
mek istediğini hissetmişti. - Anlaşırız. kadının «her şeyi dinlemiye hazırım» 
r ·- . . . , Demem is mi idi?.. derken yalan söyl1ememiş olduğunu 

Bedia, Vasfi Rıza 'tarnfından. 20: Bine Ke
manı: Nuri ve arkadaŞlnrı taratından. 20.SO: 

Cemal Kfunil ve arkadaşları taraiından Tınk 
muslklSi ve halk ıarkıları. 21: Orkestra. 22: 

Pl!Uda sololar. 22.30: Ajans ve borsa haber -
leri. 

BUKREŞ 

16: Romanya musiklsl. 18.5: Plak neşriya
tı. 19.5: Orkestra. 20.30: Haberler. 20.45: Caz 
ha.vaları. 21.45: Haberler. 

BUDAPEŞTE 

18.10: Çigan orkestrası. 19.30: Ruvayyal o

peradan nakil. 22.30: Çigan orkestrası. 22. 

30: Dans plakları. 24.5: Haberler. 
PRA.G 

1'1;50: Plak ıneşriyatı. 18.45: Haberler. 18. 

55: Plftk neşrlyatı. 19.20: Bratislav'dan nakil. 
20.5: Senfoni konser. 22.15: Plak neşriyatı. 

22.35: Nakiller . .22.40: Strazburg'dan nakil. 

VİYANA 
19.35: Konser. 2U5: Hafif müzik. 21.10: 

Haberler. 23.25: Wagner'den parçalar . 
'VARŞOVA 

ıuo: Orkestra. 18: Tiyatro. 20: Plflk nelj. 

rlyn.tı. 21: Chopin'den parçalar. 21.~: Senfo
ni orkestra. 22.25: Marşlar. 23: Dans plikları. 

Yarınki pil'ogra-m 
12 Iİkinciteşrln 936 

İSTANBUL 

Öğle neşriyııtı · 

BORSASI 
10-11 - 1936 

==--
Tıiirk Devlet Borçlan 

Lir.A ıJJ' 

% 7,5T.B. 123.92511% 5 HazineB. 00.~ 
% 7,5 T. B. lI 22, 10 Dahili istikı:aZ oo,oO 
% 7,5 T.B. m 00,00 

Devlet Demiryollan Borçlan 
Ura Ut' 

Ergani 96, 75 \l :Anadolu IveU42,: 
Sivas Erzurum 'r.16, 75 Ana.dolu U 45, 

Sosyeteler Eshamı 
:ıJr' Lira 

İs. B. 'M.ü. s1:00 tst. Tramvay 2ıı,'9 

mı. 10,00 ısomontt '9,1' 
l) l) 

14,7§ 
l) l) Name '10,'0U !ferlros 

Merkez 1B. D. 90,00 A.. 'Çimento ıı.s,-91 

İSterlln 

F. 'Fııı:ngl 

20 F. Fı·angı 

ı Dolar 
ı İsterlin 

20 Liret 

ÇEKLER 
Krş. 

616,00 1\ Dolar 
17 ,0675 i Uret 

L. T. L.1~ 
o,79'5 

1sJO'S' 

NAKİT 
Xrş. l{rf· 

117,00 ı 1 Mark 26,oJ 

124,5 20 Drahrril 231~ 
618,00 1 20 Lwa '23,11' 

130,00 l 20 Ley 14ı'(Jll 

.Borsa Dışında 
L.j. L. K. 

Kredl Fonslye Müb.adil Bon. oo.00 
O, OCJl1 1880 senesi oo;oo Gayri » • 

1903 103,0:> Altın 9811 • 
97,00 Mecidiye ııOt 

1911 • 
Bir Doktorun - Gosp~din Moranof. gördü. Çabuk çabuk: 

- Buyurun. - Matmazel Paltonu isticvap et -
'1:2.30: Pıakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis . .:13.05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muhte
lif plak neşriyatı. 

________________ __..,, 

1 Günlük Çarşamba - Prens Yosopof'u tanır misıniz?. tim; ifadesini teyit etmenize muhta -

Notlarından (") - Babasını tanırım. Bir aralık, hü- cım, Matmazel Patton ge1kliği zaman 

Kan tükürme 
kumetin polis müdürü umumi:liği vazi- ne kadar müd.clettenberi odanızda bu
fesini der'uhde etmişti ... fakat; oğlu- lunuyordunuz, söyler misiniz? dedi. 

Her ne sebebe mebni olursa o1sun ağız- nu .. yani; şu. geçen gün şatoda karşı- Kadın bu cümlelerin manasını an • 
dan gelen itana daima çok chemmlyet !astığınız delikanlıyı 'tanımamakla be- lamıya çalıştı. Polis şefi söyledikleri -
vermek lazımdır. Gerçi hazan """""zdan 'b .!I b .. ·· R ada1 -· • k · 

"'v&.. ra er; onun aa utiın usy ıKı 'PO - nı e rar ettı. 
ye yahud burunun arka tarafından da k k · t c':l'~ · 

!isleri bir yumru ta ezme ıs e ıgıne Kadın yorgun bir -sesle: bazı tahrişat neticesi kan gelebllir. Ce-
ne bat.ı "asnbi ve isterik kadınlardan da yemin ederim. - Kısa bir zamandanberi, dedi. 

- Niçin?.. - O geldiği zaman ne yaptınız? di§leri nrasmdnn :ııe yahud diğer yakın 
yerlerden kan gelir. Bunların ehemmi -
yeti ~oktu,. Faknt bunun haricinde bk-

surukle geh .. n kan ekseriyetle akciğer ve
remL1e kısmen de kalb hastalıklarına aıd 
olan bir ali'unettlr ki son derecede dik-
kut et.mek, eh mmi~et vermek lazımdır. 

Buyük blr profe arı.in dediği gibi sinir
den olduğı•na hukmettiğinlz kan tükur
meye blle şiddetle alakadar olmak 15. -
zımdır. 

("') Bu nothın k~.ip uJdaymız, ,.. • 

but bİ!' albüme yapı~hrap k~on 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu aotlar 
bir -loktor gibi imdadınıza yetiJebilir. 

_ Oo !.. Beni isticva:b etmeyiniz Kadın şimdi biraz toplanmış gibi 
dostum. Size söyliyeceğim şeylerin idi: 

yanlış olmnları ihtimali vardır. Şu an- _ Yatağın kenarına oturmuştwn, 
da Rusyada hakikati yalnız bir şeyden 0 da ;geldi, yanıma oturdu, dedi. 
ögw renebilirsiniz. "\ 

- ,K;onuşmadınız mır - Neden?.. iLi 

- 'llayır. - Hadisattan... · lil 
Daire k pısının açılıp kapanması, - Çok kısa bir zaman içın 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 

fak.at.. Cemilin Jtalbi· artık büyük çok düşünceler çarpışıyordu. 
bir merak ve huzursuzluk içinde "di. - Emin misiniz?. 

(Arkası var) - Kat'iyetlel 

Akşam neşriyatı : 
1 Nöbetci 

18.30; Plakla dans musikisi, 19.30: Mono
loğ: Hazım tarafından. 20: Rıfat ve arkadnş
lan tarafından Türk !musikisi ve halk şarkı
ları. 20.30: Safiye ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 21: Orkcs -
tra. 20: Plô.kla sololar. 22.30: Ajans ve borsa 
haberleri. _____ ,, ___ .. _____ ....... l 

Bütün kremlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Peıtevin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihzanndan başka 

bir şey değildir. Krem Pertevin 

terkibine (gayriaaE) hiçbir 

madde pemez.. 

Eczaneler . 
Bu gece ınibetci ola• ecaımeler ,unıar 

dır 

if.stanbul cihetinilekiler ~ ,,, 
Aksa rayda : (Etem ~rtev~. Alemdar .. 
da : (~bdülkafür). Balnnköyünile : sı. 
'"'ll IBey:nzıttıı. . (Bellı:ı.S.). Eminönünde ' 
lll • • eli)• 
(Salllı Necati). Fenerde : :cEmllyn . 
Karagümrükt.e : (Swı.d). Kuçükpnzrtrd~ 
mn~an Huliısl). Samacyada : (TeofilOS. 
~ b&' 
Şehremininde: (A. Hamdi). Şehzade 

şında : (Halil) . 
Beyoğlu cihetind.ekiler : , 
Galatada : (llidayet). Hasköyde : cm 

(M•. _.eti · 
Sim Aseo) . Kasıınpaşada : ue,,.. 

arlll ' Merkez nahiyede : (GalEtnsaray, G ,ı 

Şişlide : (Maçka). Taksimde : {Ke 
Reblı1, Kurtulu ) . 
ÜsküBar - Ksı<liköy ve Aıl:ılardakilcr ~ 
Büyiilmdadn: {Merkez). Heybtilide : (1/ .. 
sun Kadıkü_y ;-,1,1.;~ryolunda: (Rıfat ıvııı» .. 
taı·ı. Modada : lAlfı.edd.in). Üsküda.r-çar 

şıbQYUllda : Cİttihad). 
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Urfa Vilayet Daimi Encümeninden: 
Atofan pudr 150 gram 
Atofan tablet tüp adet 16 
Asid Koloridrik pür 250 gram 
Asid sülfürik püı 250 gram 
Asetat amony&k mayi 250 gram 
Asoirin pudr 400 gram 
Aspirin tablet tüp Adet 15 
Alues sokotrin 25 gram 
Alçı 50 kilo 
Aristol 50 gram 

Antipirin 150 graın 
Aıitfenik siyah 10 kild 

Aıit Pikrik 30 gram 
! 4i Karbonat düsüt 2 kild 
Son düpero 250 gram 
Buji pcllidol lüp Adet 4. 

Banzunaftol 250 gram 
J(odein saf 40 gram . 
Kolorat döpotas 750 gram 
Kuloridrat dökinin 1 kilo 250 gram 
J(apsü\ ekstra etere fujel mal 400 g. am 
Sir Bılank 150 gram 
Kulorür dökalıiyüm billuri 1 kilo 50tJ ~ 
Karbunat dö mo.inezi 4 kilo 
Kapiller dö Kanada 50 gram 
Asit sitrik 4 kilo 
Asit sitrik 4 kilo 
Diyörctin 250 gram 
Ergotin dö bonjan 1 kilo 500 gram• 
Esans dö Kannel 25 gram 
Esans dö Meliı 25 gram 

Eaana dö Neroli 25 gram 
Eter sülfürik Medisinal 1 kilo• 
Eter Anastezik 5 kilo 
O okzijene 20 2'i2'e 
Ekorı dö Kondurango 50 gram 
Ekors dö kinkina kırmızı 1 kil~ 
Ekorı doranj amer esası olmak üzere 250 gram' 
Etil karbonat dö kinin 50 gram 
Ekors dö kannel Seylan 250 gram 
.Fehlenk miyarı solisyon N. 1 250 gra~ 
Feblenk m~yan so1isyon N. 2 250 gru. 
Foafat dö fO 250 gram 
f'oafat dö fO trikalsin 250 gram 
Gliserin nötrü 12 kilo 
Gliserin ıolid 25 gram 
Gaz iyodforum beslik 40 metre 
Çaz iyodforum birİik 20 metre 

-Eldiven Kavufçuk N. 8 çift 6 '. 
Eldiven kavufçuk N. 7 çift 6 
Eldiven kavuşçuk N. 7 /5 çift 4 
Ht'rmitol 100 gram 
Hüvil vazelin 600 gram 
~üvil Amontdus 600 gram 

Hüvil clö füva dö moru 4 tİfe 
Hüvil oliv uterlize 2 kilo 
timi dö risin 5 kilo 
fJodüyür dö potasyom 1 kilo~ 
tJ.od madeni 250 gram 
tİmyol 1 kilo 500 gram 
ls>ek iplik • N. t çilesi 16 ~ 
ipek iplik N. 2 çilesi 10 adet 
ipek iplik N. 3 çilesi 1 O adet 
!pek iplik N. 4 çilesi 5 adet 
lpeıi iplik N. O çilesi 16 adet 
f.Jzol 6 kilo 
l.okoplut 20 adet 
l-i»mh madeni 25 adet 
Laminarya isterlize 36 adet 
Mup.mha but& iç.in 30 mebe 

Nltro prİlyat dö ıüt 50 gram 
Nitrat darjan çubuk 100 ıram . 
Nelaton sonda 30 adet 
l\fyon bürüt 200 gram 
Onguan populeüm 100 gram 
Okzit dö zen kilo 2 
Opyom tozu 100 gram 
Piramidon 400 gram 
pudru ipaka 125 gram 
Pudru dö kinkina 250 gram 

Rizom hidraatiı pudru 100 gram 
Ruin dö iskamune 250 gram 
Rasin dö poligala 1 kilo 500 crun 
Rasin aıp~rt 100 gram 
Rasin dö at 100 gram 
Raain perzil 100 gram 

Rasin c:1ö fenuvil 100 gram 
Rasin c:lö pötit ho 100 gram 
Rasin dö jalap 250 gram 
Gudron dö Norveç 250 gram 
Boraks 1 kilo 
Sülfat dö kinin 250 gram 

Santoni.o 15 gram 
Sükrü döle 250 gram 
Salisiat dö sut 2 kilo 
Sunitrat dö bizmut 500 gram· 
SaVUll nuvar 500 gram 

o 
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Adapazarı bükümet konağında 

1 L--------İ-st_a_n_hu_ı __ B_e_ı_ed_i_y_e_si __ l_ıa_n_ıı_r_ı ________ ı 
İcra Vekilleri Heyetinin 8/10/936 tarihli 2/5414 ıayılı kararile Ka

litarya köyünün Belediye ıınırı içi ne alınmı§ olduğu ilin olunur. «B» 
«2866» 

Sük dö nerpürün 500 gram. 
Serum fiziyolojik 50 adet 
Serum gilikoze 50 adet 
Serum jelatine 30 adet. 
T analbin 500 gram 
Tannijen 400 gram 
T erpin 500 gram 
Tanin 1 kilo 250 gram 
Timol 50 gram 
Teobromin 300 gram 
Talk tozu 1 kilo 000,.; 
Orotropin 500 gram 

/ 

Vazelin beyaz 1 O lcilc.. 
Validol sO gram 
Kate N. 1 kutu 6 
Kqe N. 2 kutu 6 
Kate N. O kutu 6 
Kaşe N. 00 kutu 4 
Hidrofil pamuk 120 kilo· 
Gaz hidrofil top 50 xıoo 
Serum tetenik 30 adet 
Serum istıraptü koksik 30 adet 
Karbunat nütrü dö kinin 25 gram 
Kola cevizi 500 gram 
Kakodilat dö sut 25 gram 
Bi kulorhidrat dö kinin 100 gram 
Böm tırankil 250 gram 
Bilüdömetilen mediainel 25 gram 
Şite için lapa 400 adet 
Dereceli kadeh 25 grambk 2 adet 
Pipet 10 gramlık 3 adet 
Esbah tübü 3 adet 
Billur havan N. 4 adet 2 
Billur havan N. 5 adet 2 
Bot tİfe 500 lük 25 ~' 
Bot fİfe 300 lük so adet 
Bot tİfe 250 lik 50 adet 
Porselen kavanoz 100 gramlık 30 adet 
Ponelen kavanoz 50 gramlık 20 adet 
Porselen bvanoz 30 gramhk 20 adet 

Yukarıda yazılı 138 kalem i1icm tutan 1300 6ra tahmin edil 

mistir. 
Memleket hastanesinin ihtiyacı o lan cinı ve miktarları yukarıda yazılı 

bulunan ve bedeli mecmuu (1300- lira tahmin edilen 138 kalem ilaç 2490 

sayılı kanuna tevfikan 2/11/936 gününden itibaren on ~ gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuttur. isteklilerin 17/11/936 sah günü ıaat on ~rt: 
te o/o 7,5 dipozito akçe&ile Viliyet Daimi Encümenine müracaat etmelerı i

lin olun~ 

icra dairesinde manifaturacı Riza 
oğulları İbrahim Hi.lırıi ve birader

lerinin Konkordato Komiseri Bak· 

kı Armu~u tarafından: 

Adapazarının Uzun çarşısında manl!atu-

racılıkla meşgul iken Konkordaro ynpmat 

üzere mehil talebinde bulunan Rıza oğlu İb
rahim Hilmi biraderlerinin talebleri icra tet

.. e "'abul oluı1arak 5/11 936 tarlkik mercıınc ... 
hinden itibaren iki a} mehil verildigi kara. 

. it ralJar komiser tayın edil-
riyle bu ışe a ev b ·-

·ımiş ve u gunmekliğime binaen bana ven 
kaydına başlan -

den itibaren alacaklıların 
. i Hilmi bir:- 'erlerde 

mış olduğundan Ibrah m 
_ . da bulu•ıanların 

alacak veya istihkak ıddıasın 

1 kayd ttirme-
yirml güne kadar alacakların -- bite 
lerl ve mevcut senet ve sair evrakı ınus 

_ . tıerinin verUrne-
asıl veya usulen tasdık.lı sure 

kezalik gene bu 
sini ve uzakta bulunanların 

. il teahhütlü olarak a.-
müddet içınde p05ta e . 

. . evrakı ıııuı;bıte· 
Jaca.klarını bildirmelerı \ e le 

. • f hareket eden -
ıerlnl göndermelen hll~ ına 

i e kabul t.-<lUemi
rln konkordato müzekk.eres n 

ıı; ı·· -ı· olunur 5/11/936. yece6 i uzumu ı an · · ~-· 

Doktor •• 

lbrahim Zati Oge~ 
Belediye karş1sında, Piyerlotı 
caddesinde 21 nuınarada herghl\nl 

h tal U'llll k 1 u 
öğleden sonra as •ı _ _...,..il': '••••m> eder· _ .... __ _ 

- - - kuk Dai c inden: 
İstanbul Asliye 6 uıcı llu 

tıhte Çinili Ha
Nuri Egeli tarafından Fa 

kak 6 No. lu evde 
marn kurbunda Odalar so karı 

• hl belli olmıy:ı.n -
iken elyevm ikametga 

ı boşanma cıava-
.. aleyhine açı an 

sı Muyesser . Tebligata ral-
hkik tı sırasında. 

sının ta a ~. t iltaleb 
gelmedigınden ; 

icrasına karar 

kAğıtlar ok\\\l• 

men mahkemeye 

hakkında gıyaben muamele 

l .. erine dosyadaki 
verUmes uz . d va arzuhalim tekrar 

ve davacı vekilı ::ı. 
muş etmiş ve şahitlerini 

vlilik kaydı ibraz . 
ve e ~·nı beyan eyi mı,; ol-

ikame edeceı;ı 
usulen bahisle mu ım<.>leli 

muameleden 
makla işbu 

1 
il beş gün tciı1c :ı \'e on 

karar tnst r e . 
gıyap.. üddetıe ilanen tebliğine \"C tahki-
beş gun ~. tarihine müsadif çarşamba 
katın 9 lw 936 . -

.. t na talikine karar verılmı~ \'e gı. 
ı;unu saa o 

kararının bir ni.ishası da mah ıne d\-
yap . 
vanhaııesine asılmış bulunduğundan beş guı1 
içinde itiraz etmediği ve muayyen gun vt 

saatte İstanbul Asliye Altıncı Hukuk ınah-
..... takdirde gı

kenıesinde hazır bulunma-....• 
1 n1n mut.eler tutu• 

yalımda yapılan muamc e .• 
ıacağı tebliğ yerinde olmak üzere ılan olu-

our. (27268) • 
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Diş fır~larının serti ve 
dökülmiyeni makbu1dur 

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

İstanbul Liman İşletme İdaresinden: 
Galata Rıhtımında Merkez ve Çinili Rıhtım hanları arumdaki İdaremİ· 

ze ait yıkılacak olan Panorama, Orta, Maritim hanlarının mebni bulun • 
duğu arsa üzerine yeniden inta ettirilecek Yolcu aalonu projesi için Türle 
ve Ecnebi Mimar ve lntut Mühendi~leri 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 Mükafat veri
(ecektir. Taliplerin proje müsabaka.Jna ait izahnameyi Galatada Fermene
cilerde Haydar hanında Fen Servisi Şefliğimize müracaatla almaları lü • 
7.i,mu ilin 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 edilmİ§ olan Kılıç Ali Pata ma

hallesinde çöplük iskelesi Kara Mustafapaıa sokağında 229 229/l 
numaralı depo ve dükkanın tamamı: 229 no. Çöplük iskelesi soka • 
ğında kötede 26 mükerrer üzerinde mebni bir katlı kagir bir dükkan 

olup köıeden kepenkli camlı kapıdan içeri girilir zemini çini döıeli 
ve bir cephesi kristal camlı ve istor kepenkli ve diğer tarafı camsız 

.ve istor kepenkli üstü demir potrel li voltoludur. Ayni senet ile tasar
ruf olunan ittisalindeki 229/1 numaralı depoya galveniz saçlı ve de· 
mirli ve çift ıürmeli kapu ile ve ayrıca bir camekan kapı ile girilir ze· 

mini çimento döıeli genit bir ardiyenin arka köıesinde bir abdestha
ne ve yıkama mahallini muhtevidir .. Ve gen it ahtaP bir merdiven ile 

üst kata çıkılmaktadır. Oat katın d ötcmeai demir potrel üstüne tetkil 
edilmit ahpp döteme olup tavanı ahpp ve Marsilya kiremidi 
ile mestur ve pencereleri demirdir. Bir kapı ile 229 numaralı 
dükkanın üstündeki taraçaya çıkılmaktadır. ltbu depo 143 
metro murabbaı sahasında olup dükkanla beraber 169 metro mürab
baıdır. 4 numaralı depo 168 metro murabbaı ıaba üzerindedir. ta -

mamı açık arttırmaya konmuı olup ilin tarihinden itibaren tartname 
si herkes tarafından görülebilecek ve 15/12/36 tarihine rutlıyan salı 
günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma suretile satıla
caktır. Satıt Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanunu hükümlerine 
tibi olduğundan mezkUr 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 lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri 
\re delli.liye ve vakıf icareai &atıf bedelinden ödenir. 20 senelik evkaf taviz 

Tehlikeyi. 
Büyümeden 
•• 
Onleyiniz ! 
B nynk, ktlçUk birçok hastalık

lar soğuk algınlığı ile baş-
lar. Mikroplar tışnyen vncude ıın
cuın ederler. Nezle ve kırıklık baş
gösterir, Hararet yükselir. Artık 

en korkulacak hastalıklar için bile 
zemin hazırlımnıış deıııektır. 

Kendinizi üşüttügUnüzü his
seder etmez derhal bir kaşe 

G.R 1 Pi N 
Ahnız 

GRlt•1N sizi gripe karşı ko
rur. GR1PJN en şidıletli baş ve 
diş a~nlarını geçirir. GR1PIN 
UşlHınekten mütevellit hol ve 
sinir ağnlımnı, bütllıı sızı ve 
suncıltırı diııdi~ir. 

G RIPI 
Kaşelerini tecrübe ediniz. 
BütUn eczanelerde 

bedeli mütteriye aittir. Satıf bedeli pqin ödemek lazımdır. icra ve iflas 
kanununun 126 mcı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer a-
li.kadar1ann gayrimenkul üzerindeki haklannı ve hususile faiz ve masraf. a.~-------------
larina dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadık
ça satıt bedelinin paylatmasından hariç kahrlar. Alakadarların i,bu kanun 
maddesine uygun ıurette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak İs· 
teyenlerin 934/924 dosya No. •ile dairemize müracaatları ilan olunur. 

20_ ıenelik taviz bedeli mÜfteriye aittir. (424) 

* * lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Kılıç Ali Pap mahallesinde çöplük iıkelesi kara mustaf a pata ıo· 

kak 229/1, 229 No. lu depo ve dük kanın tamamına 30 Eylul 934 tari· 
1 
hinde 4000 lira ikraz etmit olan ikinci derecede ipotek sahibi olup 
,.adresi malCim olmıyan Y ordonaki oğlu Kileantiye. 

Mezkiir p7ri menkul emli.k ve eytam bankaıının alacağından dola 
11 mezkUr bankanın 844 No. lu kanununun hükümlerine tevfikan 15/ 
12/36 tarihine müaadif Salı lfÜDÜ dairem~n 34/924 No. la doıyaaile 
ıaat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırması yapılacaiından 
ilinın teblii makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(424) 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ: 1863 

Sermayesi: ıo,000,000 ingilız lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

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

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

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

1937Saatli Maarif Duvar Takvimleri Çıktı. 
Her türlü malümatla dolu, herkelln beğendiitl bu tak•imlerin taklitleri vardır. Aldanmıım.tk için 
(Saatli Maarif duvar takvimi 1 iımine ve (Saat 1 reımlne dikkat edilmelidir. Merkezi: lıtanbul Maarif Kitaphaneıicitr( 

Birinciliği diplomalarla 
tasdik olmuştur. 

İkincitqrin 1 t ~ 

Hasan ~eposu: 
Ankara, lstanbul, 

Beyoğlu 

BiR ATES OAMLASI GiBI ! .... 
Veniis . Ruj 

kullanan dudaklardan çıkan 

her kelime bir ateş damlası 

g. bi yakıcı olur. Renklerin 
dudaklara en çok uyan ve 
yaraşanı yalnız VENÜS ru· 
junda bulunur. 

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

İnhisarlar 
ğünden: 

İstanbul Başmüdürlü .. 

Hükmü lkincite,rin 936 sonunda bitecek olan içki sabcılığı tedıımeleri
nin yenileme muamelesi Beyoğlu mıntakalarındaki satıcılar için 93' 
lkinciteıtrin on beşinden yirmi ikiıine,lstanbul ve diğer mmtablardaki aatı
cılar için de aynı ayın yirmi ikisinden otuzuna kadar yapılacaktır. 

936 Birincikanun~n birinci gününe kadar tezkerelerini yenilemiy_. iV 
ki satanlar hakkında kanuni icaplar tatbik edileceğinden muayyen slr 
lerde satıcıların konturatlan, e.ki tezkereleri ve birer fotoıırafluile mürr 
caat ederek yeni tezkerelerini almaları ilin olunur. «2562u , .................... ~,,.. 
SIHHI KANZUK BAL- BANKA KOMERÇiYALE 

SAMiN KREMLERi I iTALYANA 

Esmer, sarışın, kumral, her tene 
tevafuk eden gnzellik kremleridir. 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cildi 
besler ve bozmaz. Çil, leke, sivilce 
ve buruşukluklan k8.milen giderir. 

4 ••kllde takdl111 edlllr1 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsamin yağsız gOn
dUz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsamin acıbadem 
gece için 

4 - Krem Balsamio acıbadem 
gUndüz için 

Kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıkları yegane sıhhi kremlerdir. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - lstanbul 

Or. HORHORNi 1 
Eminönü eczanesi yanında Tel. J 
24131 Her gün akpma kadar 

-- hastalarını kabul eder. 

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

Ne~riyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHIPLERh ( A. Ekrem UŞAKLIGU. 
S. Ragıp EMEÇ 

Sermayesi Liret '100,000.000 
İhtiyat akçesi Liret 1'6,'189,15',11 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın bqlıca tehlrlertnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, lıl&ca· 
rlstan, Yugoslavya, Rom&nJ&. Bul
garistan, Mısır, Amerika Oemablrl 
Müttehldesi, Brezilya, Şill, UrupaJ, 

Arjantin, Peru, Ekvatör n 
Kolumblyada 
A filya.syonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddeal K.arakOJ 

Palas (Telef. 448fl /2/3/Wi) 
Şehir dahilindeki acenteı. : 

İstanbulda : Alalemclyan hanında 
Telef. 22900 /3/11/12/15 BeJOI • 
lunda: İstikHU caddesi Telef. üDM 

İZMİRDE ŞUBE 

Doktor Hafız c. ... 
Dahiliye ınütelı.-. 

Pazardan maada beretın 1 • 8 
Divanyolu(104) No. Telefon: maıl 
Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyi d 

Boa Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 

İSTANBUL 

İIAn fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sil· 

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife 1 - 100 kar .. 

' 2 - 251 • 
• 3 - 290 • 
D ı&-IM • 

Dlğer yerler : 61 • 
Son sahife : - 31 • 

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

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
ları yere göre santimle ölçülür. 

Avukç Dokto! ve ~it ad!a IJ old 
akYim ve malOmatlı ECE muhtıra defterini anyı· 

DU. 10 Qefid üzerine zarif şekillerde bulrlm .... 
br. BU4mum tatat ve kitapçılarda l>ul1umr. 
'9p08ll: Ankara C'ld•i, Afitap·•·• • ıu 


