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Baltıktan Akdenize uzanan bir ittifak 
verildi ı -~ğa_n_a_~-o--n-~-e-ra_n_s_ı~·d;;;,-· '-s-on_r_a_ 

lngiltere ile İtalya 
mülıim kararlar 

Balkan ordularında aynı 
modelde silah kullanılacak 

Bükreşte 

Mareşal Çakmak 

BU.kreşte 
Verilen 
kararlar: 

l 
Türk Şehitliğine Çelenk Koydu 

r ~ 

Bir İngiliz 
Gazetesi 
Diyor ki: 

Romanyanın teıebbüıleri m•· Harp vukuunda Balkan ordıı-
llcıffakryetle neticelendiği talıdir• larının bir tek lıumanda altmda 
de Lehi•tandan baılamalı üzere bulunması meıeleıi halledildi. 
Cek ı L Balkan ordularının tefriki meıai-. o• ovaRya, Yugoılavya, Tiir-
lriye, Romanya ve Yunaniıtan ela ıini ha%ırlamalr. için zabit ve hat-
daJa ·ı olduğu halde Baltık deni· ta aıker mübadele edilecektir. 
zinden Akdenize kadar uzanan Bükreıteki toplantılarda mem 

l 
arasında yeni 

müzakereler başlıyor 
Kont Ciyano yakında Londraya gidecek 

Viyana da verilen zig<?-f ette 
Şuşnig kadehini "ltalga 
K r a l ı ve Habeşistan 
İmparatoru şerefine içti 

Viyana, 1 ı (Hususi) _ Roma paktı
nı imzalayan İtalya, Avusturya ve Ma
caristan Hariciye Nazırlarının konfe
,ransı bugün merasimle açllmıştır. 

bir cukeri ittifakın akdi belrlenil- ı nuniyet verici neticeler elde edil-
mektedir. di. 
- J .... ~ 

Ehemmiyet Ye dikkatle konferansı 
ıakip eden siyasi mahafilin kanaatine 
göre, Viyanada iktısadi ve diplomatik 
sahalatda mühim kararlar alınacaktır. 
Başlıca şu meseleler görüşülecektir: 

ı · 1 - Kolleklif emniyet meselesinde 
,ittihaz edilecek hattı hareket, 

(Devamı 3 üncü sayfada ) Kont vıyanu 
Lorıdra, 11 (Hususi) - Bükreşte l Mareşal Fevzi Çakmak sai ihtimal ve imka.nJ.arından bah:>et-

Ya.Pıla~ Balkan Antantı erkanıharbiye b aily Herald gazetesi, harp vulruunda, ı· tikten sonra, şunları ilave etmektedir: 
\(!~lerı ooplantısını mevzuu bahseden ,bu Antantın Küçük İtilafl.a teşriki me- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Türk k ömürünün kıymeti artıyor 

Modern yakma vasıtaları 
memlekete tanıtılacak 

An~a~ada Pazartesi günü beynelmilel yakma vasıtaları 
~e:gzsı açılacak ve Türk köınürünün satışını çoğaltmak 
ıçın sergi menıleketin her tarafında halka teşhir edilecektir 

..... Kömür havzasından bir göıiiııüf (Yazısı 3 üncü sayfada) 

,. 

Ankarada acıklı 
bir tren kazası 

Edirne mebusll Şerefin 
damadı tren albnda 

parçalandı 
Ankara, 11 (Hususi) - Bugün bu

rada tüyler ürpertici bir tren kazası 
olmu.ş, Edirne mebusu Şerefin damadı 
Mustafa Refet lınkara banliyö trenle
rinin altında kalarak parçalanmıştır. 

Burada büyük bir teessür uyandıran 
bu hadise şu şekilde cereyan etmiştu·: 

Ankara ile Cebeci arasında işleyen 
banliyö katarı bugün saat 8, 1 O da Ce
beciden kalkınış ve Yenişehir yanın
daıki virajı dönerek Ankaraya gelece
ği em.ada birdenbire müteveffa Mus
tafa Refet ile karşılaşmış, Mustafa Re
fet sağır olduğu için şimendiferin sin
yalini işitmemiş ve çocuğu ile hattan 
geçmek isterken tekerleklerin altına 
düşerek kafasından, göğsünden ve ba
caklarından tekerlekler geçmek suretL 
le ezilmiştir. 

35 yaşlarında olan Mustafa Refet 
Çankaya Malmiidürlüğünde memurdu. 

Bak1rcllard• bir cinayet 

General Franko karar vermiş: Bir adam sokakta 

1 s p a n y o 1 Fa s rn rn b a ş rn a sa k it Metresini ağır 
ha n d d b 1 · fi · ı k · Surette yaraladı e a n a n r 1 g e r 1 e c e m 1 ş 

1
, Dün a~am ortalık karaı·dıktan son-

~LO~dra, 1 ı (Hususi) - Times. gaze- panyol Fasına istiklal vadetmiştir. Müs ı ,ra Bakırcılarda yol ortasında bir cina
~11~1~ verdiğ.i bir habere göre, Ispan- takil Fasın müst.akbel hükümdan ola- ,yet işleruniş1.ir. Vak'a şöyle olmuştur: 
~~a!!!erinin Şefi General Franko, İs- (Devanu 3 üncü sayfada) ı, Cemal adında bir i senelerden ber i 

''T;ş~·~·kı~;; .. y~-r~·~·~ ... h.i~ ' ·;~ .. '. j~~~! ;~;ı~:~::~ 
d ""'·ı b .. d• Spor Terbiyesi 

Sovyet Ermenistanında 
isyan başgöstermiş 

Fransız gazetelerine göre, Azerbaycan ve Ermenistanda 
bazı kimseler kurşuna dizilmiş 

Brüksel 11 ( Radyo) - Matin gazetesine göre Azerbaycan, Errnenistan 
ve Gürcüstan Sovyet Cumhuriyetlerinde mühim bir isyan hareketi baş gö~ 

termiştir. 

13u münasebetle bir çok kimselerin tevkif edildiği ve 150 kişinin de 
kurşuna dizildiği haber verilmekted ir. Diğer taraftan Echo de Paris gazete 
sine nazaran, Soyet G. P . U. teşkilatının aldığı yeni bir tedbir mucibince, 
Moskovadaki ecnebilerle temasta bulunan bütün Ruslar ve diğer şüpheli eş· 
has derhal tevkif edilmektedir. 

Son Posta: ihtiyatla verdiğim.iz bu haber diğer hiç bir membadan teyİI 
edilmemiştir. 

Büyük ikramiye kazanan kapıcıya 
dün ilk müjdeyi ben verdim 

Tayyare piyanğosunun tali/isi, "Darülacezede ilk ikramiye 
kazanan benim, çok şükür tali fakir fukaraya da 

gülmege başladı!,, diyor 
Yazan: Selim Tevfik 

egı ÜtUn Ünya Yazan: Fethi Tahsin Başaran 
Ermenı·ıerı· tel'ı·n edı·yor.',, cSon Posta• spor kısmına mun- Piyanko çekilirken tazaman yazılar yazacağını bildirdi- Tayyare piyangosunun çekildigıY• Asrl na habeı velin de, müjde ~rmeye be-

gıY·mı·z Türk Spor Kurumu İstanbul 1
' J.f sinema salonunda bulunan bütün gişe raber gıdelım! 

. aricteki Ermenilerden bazılannın aleyhimizde giriş- Bölgesi Baş.kanının bu ilk ve ~k kıy sahiplerine birer birer ve sıkı sıkı ten- Onlaroan kafi söz almanın verdiği 
tiklerı· fa ı· t• T .. k E ·ı b •• l ) k l l met li yazısı bugün 7 inci sayfamı•- bı'h ettım' ·. ferahlıkla, numaraları dinlerken dalnu a •ye ı ur rmenı er u soz er e arşı ıyor ar dadar. - Eğer, dedim, sattığınız biletlerden şım. Omuzlarım şiddetle sarsılınca. bu 

(Yaıw 6 mcı uyfada) ~ .._ ___________ _.ı bkine büyük bir ikr\miye vurursa, ba- (Devamı Sinci &a7fadal 
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Hergün 

İstanbulda Türkün 
Mevkiini 
K uvvetlendirnıek için 

.-Yazan: luhittin Birgen 

I
• s aı bul Belednesın n kuvvetlen

d"nlmesi lüzumu ıi erinde ısrar 
ederken varida ça kuvvetlenen bir 
Beledı) enın İstanbulda Tür.kün iktısa
di varlığım kuvvet endırecek birçok iş
er yapabileceğini dün söylemiştim. 

Bugün de bu işler hakkında bir mısal 
göstermek i.!öyonnn. 

* 
İstanbulda Türkün kuvvetlenmesi 

için en iyi vasıta, en iyi alet. bir müs· 
tehlikler kooperatifçiliği hareketidir. 
İstanbul 'lüıttünde eksik olan ıki şey 

var: Sermaye ve iktısadi bilgi. Serma
ye toplanmakla, bilgi de öğrenmekle el 
de edılir. J:o"'akat, İstanbul Türkü serma
ye sahıbi olablünek için evvela elinde 
serma) e denilecek birşey bulunmak i
cap eder. Eğer onda sermaye olsaydı, 
bugün onu yükseltmek çaresini arama
ya lüzum gönne1Jdik. Sermaye yoldur. 
ıSermaye, ancak se.nnaye ile elde edi
leceğine göre İstanbul Türkünün ken
eli kendisine seıma) e sahibi olması bek 
lenemez. öte taraftan Türke iktısadi 
bilgi vermek lizımdır. Bunu vermek 
IÇin, çok şükür, hayli mekteb'miz bu
lunmasına rağmen bu mekteplerden 
iktısadi bilgi alınmaz. İktısacli bilgi an
cak iş içinde alınır ve öyle alınd1ğı 
zamandır ki fayda verir. Mektepler, ta
Jebelttine - bilhassa bizim memleket
te - yalnız şahadetname verirler. Ha!
buki bize lizmı olan iş bılgisidir. Bunu 
da ancak .işten alabiliriz. 

Resimli Makale: 

~r kızgınlık bahsinde iki kıs
ma ayrılırlar, birinci kısma mensup 
olanların hi.ddetileri yüzlerinden o
kunur, dillerinde coşar, bağırıp çağı
rırlar. 

a Kin tutan insanlar .. a 

İlkinci kısma mensup olanlar hid
detlerini hiç belli etmezler, en kız
gın dakikalarında bile gülümsemeye 
çalışırlar, kızgınlıkları içlerinde sak
lıdır, gizli bir kin tutarlar ... 

Birinci kısma mensup olanlar ha
zan can sıkarlar, fakat tehlikeli de
ğildirler, buna mukabil ikinci sınıfa 
mensup olanlar insanı mahvedebilir
ler. Kin tutan adamlarla dost olına-
yınız. .. 

-=-=====;~==:==;:==~==~~~==~~~~~~~~~ 

~S_O __ Z_ A_ RAS 1 N D A ) 
24 Saatte gözlerinizi 
Hiç kırpmadan 
Durabilirmlslnlz ? 

·- -· ff ERGUN BiR FIKRA 1 
Ne diyecekler? 

Ankarada bulunan sevimli ar • 
tist Raşit Rıza son derece haZll' ce
vaptır. En ıüç var.iyetlerde dahi SO· 

ğukkanh1ığını kaybetmez, niikte 
yapmak fırsatını bulursa da hiç ka
çırmaz. 

Geçenlerde, bir ay sonu, Başit, 
Karaoğlan caddesinde İzmir sayli • 
vı ve ıazctecile.rle beraber bütün 
ıüzel san'atlar erbabının dostu ve 
hiınisi Hamdi Aksoya rastlar. 

- Aman, Hamdi Beye.iğim! Pek 
parasızım .. Bana iki üç lira ver! der. 

Bukadarıda 
Fazla 
Cesaret I 

--------------------~ ~ 
Kısa:>J 

Sağ - Sol 

!. Talı.1 

I
• stanbul gazete erinde o 

Belediye, halkın sokaklar 
yürüme yasağını tatbika b 
kısa günde epe) cc de para ce 
sil etmiş. 

Belediyenin elinde keşki fazla kU~ 
ret olsa da, hayatla doğru yür mesı 
bi1mi) enlerden de ceza alabilse, lstaıı
bul şehrinin az vakitte yüzü güler, 
bü t:çesi genişlerdi. 

Bu sağ - sol nizamı, ne yalan söY
leyim, hoşuma gidiyor. Günün bırindlt 
dalgınlıkla yolumu şaşırıp ta ben ~· 
cezaya çarptırılsam ağzımdan tek bit 
sızlanma kelimesi duyulmıyacaktır. 

Hayatta her türlü Iaübaliliğin a e'r 
hinde olduğum gibi, bizim sokak lail • 
baliliğine de son derece klzan arda • 
nım. Kalabalık sokaklarda ~ urwne' 
benim için bir işkence, bir azaptır.~· 
aeriyetimiz, tariki funa babamızın :ıııl" 
lı imiş gibi tasarruf ederiz. Eş) a ko ' 
yup geçidi tıkar, )Ol orıtasında durd 
yarenlik ederiz. 

Beyoğlunda, benim evin önünde sı ' 
rat köprüsünü temsil eden, 60 santiJll 
eninde bir yaya kaldırımı örnegi var 
dıır. Aksi gibi, tramvay da bu kaldı ' 
rıını sıyırarak geçer. Çok defa, süflt 
meraklısı bir vatmanm yıldmm h zi• 
le sürdüğü katar, bu kaldırımın üzerin' 
de yanımdan geçerken Azrailin gölgdi 
gözüme görünür gibi olmuştur. 

İşte bu ecel geçidinin üzerinde bilff 
uzunca bir hasretin acısını bir tesa ' 

* 
İstanbul Türkünün iktısat iş1erinde

ki mevkii böyle olunca onu kurtarmak 
için bence mümkün ve mutasavver o-

Muhterem saylav: 
- Vereyim amma, 'höyle sokak 

ortasında para verdiğimi preiıler 
ne derler? 

• diate çıkarmak istiyen saygısız, pata• 
~,~~~-- vatsız i!l68lllar vardır. 

labilecek yegane çare, biraz evvel söy- Amerikada yapıldığını işittiğimiz Diye sorunca, Raşit, kemali cid • 
lediğim gibi, bu şehirde belediyenin garip müsabakalara bir yenisi daha İ· diyetle: 
yardımı ile kuvvetli cmüs'tehlikler ko- lave edilmi~tir. Bu göz kırpmamak ve 1 - Hiç! Ne diyecek1er? Raşide 
operat'ifçi'liği• hareketi uyandırmak- muayyen bir yere bakmak müsabaka- bottu var da onu ödüyor, derler; 
tır. Böyle bir hare.ket, iki gayeyi bir- sıdır .. Birinciye 100 dolar vaadedilen •-c-ev_a_h_ın_ı_v_er_ir_. _______ ,_ıt 
den temin eder: Türke sermaye birik- bu müeahakaya dört yüz kişi iştirak et- ~U Peşteli gencin 
tirir ve ona iş bilgisi verir. Bir koope- miş ve Nevyorklu Mis Marian Tartes Y 
ratifin ne güzel bir sermaye biriktir- gözlerini tam 24 saat ayni yerden a· Y aplığını 
me ınaıkinesi ve bir Ticaret Mektebi 0 - yırmadan ve kırpmadan durmak sure- Yapabilirmisiniz ? 
labileceğini göstermek için şu misali tile birinciliği kazanarak mev'ut mü
ileri sürebilirim: Vaktile Aydın incir-

Tanınmıf caftbaz ve cianaöilerden 
Mis Kentilla Parİ•te Entransijan ıaze
tesinin idarehanesine uğramış ve ora
da muhtelif can'bazlık numaralan yap
tığı esnada 30 metre yüksekteki bina
nın en üst katındaki parmakların Ü· 

zerinde resimde iÖrdüğümüz gibi dur· 
mağa muvaffak olmuflın. 

Amerikalılar ve zabıta 
i] ı1 üfatı almıftır. 

c e arasında, birkaç idealist genç ta- romanları 
rafından kuruhnu.ş olup ta birkaç sene- Yıldızlar arası seyahat/ar 
lik bir perişanlıktan sonra 935 sene- kulübü Amerikanın kitap tibilcrinden biri, 
sinde tekrar faaliyete geçmiş o1an Ay- Üç sene evvel Liverpolde açılan yaptığı tetkikler neticesinde, halkı za· 
dm incircileri kooperatifi, ben İzmire bıta romanlarından ziyade, cürüm et-

Yıldızlar arası seyahat 1dübü bir kaç 
gittiğ'im zaman, aakat bir hukuki bün- yalannm alakadar ettiğini tesbit et· 

·ı a·· b' ı gün evvel Londrada bir f uhe açmış-ye 1 e ort ın iradan ibaret bir ser- miş. Meseli, halk uzun uzun tafailit 
mayeye sahipti. Dokuz sene idaresine tır. Resmi küşadda tuhaf ve iarip bir 11 L_ı L: L..--::.. .. ~· 
f..+" k d k' ı G .. .. p . f okuyacağına, IUllHI 111r ~· aormeaı 
loj ... ıra ettiğim. bu :kooperatif bu müd- e va a o muştur: eçen pazar gunu eştenın maru "h ed" 
det ~nde takri>en yüz elli bin lira ser- Merasime ıelenlerden bir tanesi re- lokantalarından birine bir ııcnç girer. tercı ıyormUf. 
maye ile iki yüz elli bin lira ihtiyat isin nutuk verdiği bir sırada sözünü Şef ganona yjyeceği yemekleri ısmar- Bunun için fimdi, ubtta romanile 
sermaye yaptı ve ortaklarına bu rnüd- kesmiş: lar, ve parasını da pc\'İn verir. lamarla. beraber aynca bir kutu içinde kanlı 
det zarfıoda beşyüz bin lira kadar da - Efendi demi" bizi aldatıyorsun! .. dtğı yemekler tunlardır: katil aletıi, (tabii minyatür halinde) 
kar dağıttı. Piyasada müstahsil lehine Biz bir an evvel aya merihe gitmek i•- Bütün bir kaz dolması, Altı tahak, cesedi, ilah... beraber •byormUf. A
yapmış olduğu pek büyük diğer hiz- tiyoruz. Burada böyle oturmaktansa salçalı balık, bir kilo kaz ciğeri kavur- merikaıun bir çok evlerinde .altflllll ye. 
metlerinden :sarfınazar, şunu söyl-iye- ı k ı 
b·ı· vagon ı umpanyasına memur yazı ı· ması, dört büyük parça ıalam, yarımı· mekten sonra, bu kutular m&Mnm ii-

ı ırim: Bugün Aydın muhiti içinde öy-
le köylüler Yardır ki bunların ticaret, rız, hiç olmazsa Avrupayı görürüz. .far kiloluk altı parça ekmek ve on üç zerine yayılıyor, cinayet ıi,Jcniyor, de-
oirket k tif 

1 
dinleyiciler de bu mütaleaya iştirak tane bira francalasile ür litre ıuarap ve !iller toplanıvor, ve katil bulunuyor-

y· ve oopera mevzu arı üz:erin- s r- J 

deki ameli ve bir işe yarar bilgileri etmişler, resmi küşadı yapan reisi •ı- bir kilo muz. muş. Bu oyuncakların briç partilerini 
t>erhangi bir İkıtısat fakültesi mezu- kı~ırmağa ~lamışlar, adamcağız, Lokantacı peşin aldığı para üzeri- ger.ide bıraktıkları söyleniyormUf. 
nundan ve hatta bir kısım iktısat dok- her ne kadar: ne müfterisine: Pariste işsizlerin saç/an 
t.orlanndan daha kuvvet!lidir. Bu sözde - Seyahat için hazırlıklar yapıyo- -- Eğer bu yemekleri tamam yedi-
en ~~. b~ mübalağa yoktur. ruz, fakat fimdilik buna imkan göre- ğin takdirde kahvesini de ben cabadan bedava kesiliyor 

Köylu ıle ve köyde kooperatifçilik meclik, vesaiti fenniyemiz o mertebe ikram edeceğim demiş. p · beled" · L~ k ·· d _ L _ 
yapmak gü~r şehi }" ·ı şehird k . . d .. .. .. arıs ıye.ı Dit 8ıÇ CUl1 en.De-
miisıteh'Iiıkl ~ '!" ı ı e . e emalc gelmedı demafSC e, sozunu Genç gülmü~. gelen yemekleri bi- ri enteresan bir '"ilik tecrübe etmelt-
çok kola~~ Ya:1'ahatı~1_Y31;Pmak ıse dinletememit ve istifa etmeğe mecbur tirmif, ve sonra etrafına bakınarak: tedir Pariste İfsizler haftada iki defa 

,,.,. · ız ıa\.e ın şuurlu lm ·• B' k b d b 1 d · · olması llzımdır. ~- b- h k İs 0 u.,..ur. - ır a a ayı u unur a aynı meccanen tırat olacaklar ve saçlarını 
~,J!C ır are et - Al J k LJ . 1 ı· · k tanbulda o kadar kısa zamanda ka- manyaua aç tane ev var yeme&. en ısmar arsa ısteyı te rar e- kestireceklerdir. 

~~ güzel ve ikat'i neticeler ~r:bilir Almanya tapu ve kadastro müdü- debilcceğini söylemiş. - • l'5i:zlerin tr ... nı ve saçlarının ke-
kı ınsa~ ha~t eder. Ya~nız, bu işi Be- riyetinin çıkardığı i.etatiatiğe nazaran Trenlerde aşk koşelerı silmesini deruhte edenler ise berber 
~=~ye etm~ı ":_e himaye e- Almanyadaki evlerin tam 18 milyon Amerikada lllenivis eyaletinde, mektebi talebeleridir. Bunlar ~izlerin 

•:-..ıı_ kıçuırtuımde bugunlcu zayıf vazi- olduiu tesbit edilmiftir. Nüfusa naza- tren kumpanyaları yeni eiıtem vagon- saçlarını bedava keserek •an'at öğren· 
ye,ı.muen u ası.}bıdır. Bugünkü ad L . ·L ba 'L • k ed" le Beledi~in kaçmakta Joo ran Almany a&.1 ev m.ıdarı f&.a larını pıyaaaya çıkarmı,lardır. me t ır r. 
ti ~ur. Kadroları zanyıf vmaya ;~- memleketlerden fazladır. Şu netice bi- Bu trenlerde vagondan vagona te- Bu hadisenin ilanı İf8İ7leri çok 
uyıf ve bunların zayıt!i~~:u:d: z.e kaynanalarile geçinemeyen aelinle- lefon olduğu aibi her komparhmanın memnun etmiş, çıraklar çok rağbet 
de. Belediyecilik ve iş şuuru zayıftır. nn Alman.yada en fazla olduğunu gös- ayrı birer radyosu, ayrıca da aşk köşe- görmüş, müracaat edenler de son dere-
İ?tımat h~yatlta kuvvet paradan ibaret- termek.tedır. !eri vardır. cede memnun k.alnuşlardır. 

Akşam üzeri İstanbtil Balıkpazan 111 

run, Eminönünde Bebek tramvayla • 
rının durduğu noktanın, saat yedı il• 
yedi buçuk arasında köprüniin bilha.5"' 
sa sağ kaldırımnun manzarası b'raz r 
5a.bi bir insanı deli etmek. onu soka,i• 
çı.krnağa ve yaya yürümeğe tö\ be et ' 
tiımek için kifidir. 

Temenni ederim ki belediyemiz, bil 
dak raübaliliğinin önüne geçsin, İs • 
tanbu1 halkını intizamla yürürneğe •· 
bştırsın. Fakat bu laübalilik ciğerleri
mize öylesine işlemiştir ki. pek ) aklD'" 
da müsbet bir netice elde edileceğin'" 
den pek ümiili değilim. 

İstanbullular, yıllarca çektiklerf 
her türlü çile yüzünden lrend. erini 
ermiş bilirler. 

Erenler.·n de - mal\ım a _ sağı. .,-ıltl 
o~ 

Billgor musıınıız? 

1 - Ateş (Le Feu) timin eseridir? 
l - Ruslar İstanbulu zaptetmek ga• 

yelile gelirlerken Qsmanlılarla il:s-tan ' 
bulun neresinde sulh mulhedesi yap • 
IDlflardır?. 

3 - Büyük AntH adalanm sayabilil . . . ., 
mısınız. 

4 - Küçük Antil adaları kaç tanedit 
ve isimleri nedir? 

(Ceva,lan Yama) 

* 
Dünkü Sualleria Cev8"an: 

- Kağavuz Romanya TürklffindeJ 
hıristiyan -0lan Tür:klere v.erilen 1sinl 
dir. 

2 - Fiyort iki veya üç tar~ ~ ~ÇU. 
ve bıçakla kesilmiş gibi kayala a çev· 
rilmiş dat" ve uzun körfez'lere \ıerilen 
isimdir. Norveç, hland~ İskoçy:a ve 
Amerikanın en cenup mıntakasında 
bunlardan binlercesi mevcuttur. 

3 - Monna Vanna Belçika şairler.in'" 
den Meterlingin meşhur operasıdır. 

-4 - Meşhur Türk amirl.lı Burak .Reil 
Moranın garbı cenubisinde, daha son· 
ra kendi adile yadedHen ~iiçiik adantll 

Beyoğlu kazasın.da yaşayan 2.f0,900 nüfus için tamam t mizin iki milyona yakın nüfusu besleyen 3 üncü Umum şimalinde kendisini saran üç Venedill 
890 tane doktor bulunmasına mukabil Şar'k vilayetleri- Müfettişlik böJgesinde sadece 69 tane doktor vardır. gemisinden kurtulamayınca, gemısi .. 
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ve. iş Ü?.erine daoo fazla bilgi ve ha:~ İ s T E R İ N A N ı s T E R İ N AN M A ! 

I 

~yetle yürümeğe başlar. Öyle yü~
yup, .müstehlikler koope.tatifçiliği ha
reketme sermaye bakımından bir isti
n at noktası vazifesini g&~;;:.·· .. 
npr.hol • 1...... ~u gun T

- a. • nin cephaneliğine ateş vermi , ü düş· 
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Bükreşte mühim 
Kararlar verildi 

Sayfa 3 
• 

adrid dün de düşmedi 
(Baştarah 1 inci sayfada) 

- Balkan Antantı ve Küçük Ana
tanta mensup bulunan Romanya, Le
histan ile Çekoslovakya arasında ihti
lafları halletmek üzere azami gayret 
sarfetmektedir. 

8 
• Fransız - İtalyan 

münasebatı • 

lier iki taraf kazandığını iddia ediyor Bu faaliyete şahit olan siyasi maha
filiın kanaatine göre, Romanyanın te
şebbüsleri muvaffakıyetle neticelendi
ği takdirde, Lehistandan başlamak ü
zere Çekoslovakya, Yugoslavya, Tür
kiye, Romanya ve Yunanistan da dahil 
olduğu halde, Baltık denizinden Akde
nize kadar uzanan bir askeri ittifakın 
aktedilmesi beklenebilir.• 

• S iy asi f aaliyet arttı 

I
• talya ile Fransanın arasındaki mü· 

nasebetler garip bir safhaya gir· 
bo Londra, 1 1 (Hususi) - Madridin 
ledl1_1bardımanı şiddetle devam etmek
d kır. Her iki taraf takviye kıtaatı al-

kı !arından sık sık taarruzlar ve mu-
abn ta B .. A1 .. arruzlar yapılmaktadır. ugun 

t a:ırıdın askeri idaresi tarafından neş
r~·ılen bir tebliğde, hükfunet milisle-
1;nın Manzares nehrinin köprübaşları
~ ktarnamen hakim oldukları söylen-

e tedir. 
n·~iğer taraftan asilerin yanındaki 
tn°Yter muhabiri, Albay Castejon'un ku 

2 
andası altındaki bir asi kolunun Man 

~lla~es nehrini geçerek Madridin şi
'b·aı. ıstasYQnunu işgal etmiş olduğunu 
ltdır-. k ~ . k··ıı · 

yesi, henüz nehri geçememi~tir. 
İspanya Hariciye Nezaretı, bu ak

şam Londradaki sef~~ile yaptığı tel~f~n 
muhaveresinde, mudafaa hareketının 
inkişafından memnun olduğunu beyan 
eylemiştir. . 

Buna mukabil Li:zıbondan verılen ve 
başka hiç bir membadan ~e~t ~ilmi
yen haberlere göre, Mad:ıdı mudafaa 
eden milisler arasında ısyan çıkmış, 
fakat bu hareket tenkil edilmiştir. 

Sevil radyosu da, şimdiye kadar ye
dinci.si olmak üzere bugün yeni bir 
Sovyct tankının iğtinam edildiğini ha-
ber vermiştir. 

Sevil 1 1 - General Kipo de Lano, 

radyo ile neşredilmiş olan bir tebliğin
de bilhassa şöyle demeıktedir: 

Madridin mptı, bazılarının zannettik 
leri gilli. kolay değildiır. Düşman, açık 
ovada mağlup edilmiş, püskürtülmüş
tür. 

* * • 
Madrit cephesi, 1 ı (A.A.) - Havas 

muhabirinden: Dünkü gün tayyare fa
aliyetleriyle temayüz etmiştir. Nasyo
nalistlerin on altı tayyaresi, hükfunet
çilerin mevzilerini yirmi beş dakika 
bombardıman etmiştir. 
Bombardıman, bazı dakikalarda o de 

rece şiddet kesbetmiştir ki Madrit ta
mamiyle dwnan ile örtülmüştür. 

= 

Londra, 11 (A.A.) - Royter a
jansına Bükreşten bildiriliyor: 

~e tedir. Asilerin kuvveı u ı-

M e c liste yeni kanunlar 
müzakere ediliyor 

Viyana 
Kon/ eransından 
Sonra 

Balkan er.l<anıharbiye reisleri kon· 
feransı, dört devletin teşriki mesaisi
ni istihdaf eden kararlar ittihaz etmiş
tir. Harp vukuunda Balkan orduları
nın bir tek kumanda altmda bulunma
sı meselesinin de halledildiği, diğer ta
raftan, erkanıharbiye reislerinin, dört 
devletten birine icabında yardım edil
mesini kolaylaştırmak maksadile aynı 
çap ve modelde silah ve mühimmat 
kabulü hakkında da mutabık kaldık
ları ve Balkan ordularının teşriki me
saisini hazırlamak için Balkan ordula-

mek istidadındadır. İtalyanın Habe:-;ıs
tana karşı yapmaya karar verdiği asl-::e
ri harekatın ba!jlangıcından evvel o z:ı· 
manın Fransız Baş\·ekili Laval ile Mu· 
solini arasında bir anlaşma yapılınıştL 
Bu harekatın bilahara inkişaf eden 
muhtelif safhalarında da görüldüğü gi· 
bi, bu anlaşmanın. bu harekatın yapıl· 
masında büyük bir amil olduğu anla
şıldı. Sonra vakit geçti. Fransada, bü. 
yük siyasi bir değişiklik oldu. Bunun 
neticesi olarak, İtalyan rejimini hiç le 
hoş görmiyen bir heyeti hükumet ik
tidar mevlkiine geçti. Bu arada, Fran· 
sayı Romada temsil eden ve bu anlaş· 
mada büyük bir amil olan sefir de teb· 
dil olundu. Şimdi, Fransa ile İtalya· 
nın münasebetleri pek pemberenk de· 
ğildir. Böyle bir zamanda vaziyeti ka· 
pıp kavrayacak bir adamın Romaya 
gönderilmesi de Fransa için pek müm
kün değildir. Çünkü, bu takdirde, gi
decek olan sefirin, İtalya Kralını yal
nız bir Kral gibi değil, ayni zamanda 
Habeşistanın İmparatoru olarak ta se· 
lfunlaması 18.zımgelecektir. Bu ise bu 
günkü Halk Cephesi Fransasının dü
şündüğü bir mevzu değildir. Fransa ile 
İtalyanın karşılıklı vaziyetleri şimdilik 
bu safhadadır ve İtalya, Fransanın 
zecri tedbirler bahsinde kendisine kar4 

şı takındığı tavrı hala hazmedemediği, 
için bir İtalya - İngiltere meselesinin 
~evcudiyeti kadar, istikbal, bize, bir 
Italya - Fransa meselesi sürprizini sak· 
lıyor. 

Yarın 
~eşhud suçların muhakeme usulüne dair kanunda 
değişiklikler yapılıyor. Tahsildarların adedi arttırılacak 

gu ~ara, 11 (Hususi) - Meclis cuma 
fa.tu toplanacaktır. Ruznamesinde ve
m eden saylav1arın tezkereleri ile bazı 
dt ebusların teşrii masuniyetlerinin kal
~lnıası hakkında tezkereler .. okuna-

, 1 ve yeni bazı kanunlar muzakere 
~ılecektir. Müstacel kaydile gelen la
fihaıar arasında Maliyeye yeniden 200 
eildar ve 260 tahsilat katipliği i~~ 

eden kanun Iav'ihasile ceza usulu 
tı. \.._ w 

, Uıı.akemeleri kanununun 174, 175, 
'65 inci maddelerinin taıdili ve meşhut 
llıçlar muhakeme usulüne dair kanım-

da bazı tadiller vardır. Ceza kanunu

nun son yapılan tadilinde bazı değişik
likler yapıldığından yeni hazırlanan 
bir layiha ile ağır hapis cezasının as
g::ı ri haddi bir sene, azami haddi de o
tuz sene olarak tesbit edilecektir. Ma
nifatura ve terziler cemiyeti belediye
ye müracaat ederek kendi cemiyetle-
rine mensup hizımet erbabının da bele
diye kanunu mucibince tescillerini is· 
temişlerıd.ir. Kamutayıdan bu meseleye 
ait y.akında bir tefsir çıkacaktır. 

-----~----------~-.. 
türk - Sovyet 
Dostluğa 

-ismet İnönü ile Molotof 
arasında telgraflar 

teati edildi 
ih ~nkara, l 1 (A.A.) İlk teşrin 
tılalinin 19 uncu yıldönümü müna-

8~tile İsmet İnönü ile Molotof ara
•ında aşağıdaki telgraflar teati olun -
lttuştur: 

1
)lk teşrin ihtilalinin 19 uncu yıldö
n~tn.ü münasebetile, gerek şahsen be
b ırn Ve gerek Cumhuriyet hükumetinin 
b araretli tebriklerimizi arzetmekle bil
i a~sa bahtiyarım. Dost birlik millet ~ 
tetınin saadet ve refahı için beslemek
be ı°lduğumuz samimi temennileri ka-
il etmenizi rica ederim. 

ismet lnönü 

rı.··lık te~in ihtilalinin 19 uncu yıl dö
d U~ij ınünasebetiyle yollamıı; bulun
d 1unuz samimi tebrik telgrafınızdan 
t 

0 ayı benim ve birlik hükumetinin 
le~:kkürlerini, ve dost büyük Türk mil 
~tnin mütemadi muvaffakiyetleri için 

1 .. slediğim en iyi temennilerin kabu • 
un·· . 

U rıca ederim. 
V. Molotov 

Ziraat Vekilinin çekileceği 
şayiaları kuvvetlendi 

Amiral 
Roma 

Hortinin 
seyahatı 

Romada siyasi müzakereler 
cereyan edecek 

Peşte, 11 (A.A.) - Başvekil Da -
ranyi, Viyana konferansından sonra 
B. Ciano'nun dört gün için Macarıs -
tana geleceğini söylemiştir. 

İtalyan nazırının avdetinden bir haf· 
ta sonra Macar hükumeti naibi amiral 
Horthy ve refikası ve B. de Kanya ile 
Daranya, İtalya kralını ziyaret edecek
lerdir. iki devlet reisi, iki memleketi 
alakadar eden meseleler hakkında nolc
tai nazar teatilerinde bulunacaklardır. 

Celal Bayar bir 
nutuk söyliyecek 
Küçiik sanatlar kongresi 

bngün toplanıyor 
Ankara, 11 (A.A.) - Küçük san'at

ler ve el işleri kongresi dolayısile İktı
sat Vekili Celal Bayar, yarın tam saat 
1 O da bu mevzu üzerine mühim bir 
nutwk söyliyecek ve sözleri An.kara 
radyosu ile :nşredile<:ektir. 

Vekiller Heyeti toplandı 
Ankara, 11 (A.A.) - İcra vekil -

leri heyeti bugün başvekil İsmet İnö
nünün başkanlığı altında toplanmış 

ve bazı görüşmelerde bulunmuş ve 
bu işlere ait kararlar vermiştir. 

(Baştarah ı inci sayfada) rının teşriki mesaisini hazırlamak i-
2 - Bo~vi:zme karşı müdafaa ve İs- çin zabit ve hatta asker mübadele ede-

panyanın vaziyeti, cekleri bildirilmektedir. 
3 - İktısadi tesanüt. Bükreş 11 (A.A.) - Havas ajansı 
Burada söylendiğine göre, Kont Cia- bildiriyor: 

nonun yaptıgıy m üzıakereler esnasında B lk k f a an on eransı memleketleri-
Berlinde görüşülmüş olan meseleler- · k" h b 

b 
nın er anı ar iye reisleri konferansı-

den Avusturya hükfunetini ha erdar 
nın mesaisini bugün bitirmesi muhte

etmiştir. 

M .. k 1 ln r'tal . meldir. uza ere er, ya ız yan ımpara- ,. . 
torluğunun Avusturya ve Macaristan Salahıyettar mahfeller bu konfe-
tarafından tanınması meselesi üzerin- rans hakkında büyük bir ketumiyet 
de cereyan etmiyecek, ayni zamanda muhafaza etmekte iseler ise de, haber 
bu devletlerle İtalyanın Milletler Ce- alındığına göre, dört devlet dış bakanı 
miyeti hakkında takınacakları vaziyet arasındaki görüşme esnasında tesbit e
de mevzuu bahsolacaktır. dilmiş olan kararlar çerçevesi içinde 
Konferansı mevzuu bahseden Reich- süel teşriki mesai iç.in memnuniyeti 

ı;x>st gazebesi merkezi Avrupa harita- mucip neticeler elde edilmiş bulun· 
sının değiştirilmiyeceğini, yeni ittifak- maktadır. 
lar yapılmıyacağını ve yeni taht kurul
mıyacağını yaını.aktadır. 

Viyana, 11 (A.A.) - Avusturya Baş 
bakanı ve Şuşnig tarafından bu akşam 
Roma protokollarını imza etmiş olan 
devletler delegeleri şerefine verilen zi
yafette, Avusturya ve Macaristan dele
geleri, İtalyanın Habeşistan imparator
luğunun tanınması demek olan cüm
leler sarfetmişlerdir. 

Macaristan Dış işleri Bakanı Kanya, 
Macaristan K.raıl naibinin Romayı ziya
reti esnasında, İtalya Kralına kendisi
nin Habeşistan İmparatoru ünvanınm 
Macaristan tarafından tanındığını biz
zat bildireceğini söylemiştir. 

Avu9turya Başbakanı, Şuşnig ise, 
İtalya Krah ve Habeşistan imparato
ru> nun sıhhatine kadehini kaldırmış
tır. 

Kont Cianonun Londra seyahati 
Londra, ı 1 (A.A.) - Deyli Herald 

gazetesi, İngiliz resmi mahfellerinin 
Cianoyu 11mdraya davet etmeleri im
kanını derpiş etmekte olduklarını ya
zıyor. Bu tedbir, İngiliz - İtalyan ger
ginliğinin izalesine matuf ilk adım ola
caktır. 

Akdeniz meselesi 

Anadolu ajansı notu: 
Rador ajansı tarafından verilme

miş olan bu telgrafı ihtiyati kayıtla 
neşrediyoruz. 

Bükreş, 11 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bu sabah Mareşal Fevzi Çakmak. 
aynında refikası, Türkiye elçisi, mih
mandar general Mihail ve refakatin· 
de bulunan Genel Kurmayımız erka
nı, elçilik ile;i gelenleri olduğu hal
de, Türk şehitliğine giderek mutad 
merasimle bir çelenk koymuştur. Ma
reşal şehitliğin bir kaç senedenberi de
rece derece tekamülü hakkında kendi· 
lerine verilen izahatı dinlemiştir. 

Öğle üzeri hariciye nazırı Antenes
co, Mareşalımız ile Yunan ve Yugos
lav Genel Kurmay başkanları şerefi
ne bir ziyafet vermiş ve bu ziyafette 
Milli Müdafaai Nazırı ve Romanya 
erkanı harbiye reisile Türkiye, 
Yunan ve Yugoslav elçileri, h~ 
riciye nezareti erkanı ve Türk, Yunan 
Yugoslav genel kurmay hey'etleri a• 

zası hazır bulunmuştur. 

* Son hafta içinde, A wupanın başlıca 
merkezlerinde, siyasi faaliyet artmış

tır. Bükreşte ya-
Slyast l pılan Balkan An-

key neşma tantı erkanı har· 
- - - ----- biyelerinin toplan 

tısı, Lehistan Hariciye Nazırı Bek'ın 
Edeni ziyareti, Yugoslav Saltanat na' 
ibinin Londraya seyahati ile dün Vi· 
yanada açılan İtalyan, Avusturya vs 
Macaristan hariciye nazırlarının kon· 
feransı muhakkak ki Avrupa efkan 
umumi\·esinin nazarı dikkatini celbe· 
den hadiselerdir. Diğer taraftan yeni 
Lokamo toplantısının zeminini hazır
lamak için yapılan temas ve :nuhave
reler de bu faalivete ilave edılecek o· 
lursa siyasi faali)·etin tablosu tamam· 
lanmış olur. İtalyan - Alman mukare· 
net tezahürlerinden sonra endişelere 
kapılmış olan bazı devletler de mev~l 
dostlukları takviye için yeniden faali· 
yete geçmişlerdi~. Bu toplantı ve ~e
masların neticelerini şimdiden kestır
mek me\'simsizdir. Bununla beraber 
mevcut işaretlere nazaran, Sovyetleri 
hariçte bırakmak suretile, A\•rupada 
biri Faşist, diğeri Demokrat y iki ~u v
vetli blokun teşekkülüne dogru ~ıdıl· 
eliği anlaşılmaktadır. Avrupadakı bu 
siyasi kaynaşmayı Sovyetlerin dikkat· 
le takip etmekte olduklarını da unut 
mamak lazımdır. - Selim Ragıp 

Deyli Meyil gazetesi, Akdenizde bir 

anl~maya varımak maksadiyle İngil- T.u··rk ko··mu··ru··nu··n k f • f 
tere ile İtalya arasında müzakerelere .l ı zgme l ar ıgor 
.ba!jlanmış olduğunu bildiriyor. İngiliz Ankara, 11 (Hususi) - Ekonomi işlemiyen yerlede başka vasıtalarla ge-
hükumetinin bu hususta teklifler dahi bakanlığı tarafından Türkiyede enter· ne aynı vesait gönderilecektir. 
yaptığı, ve bunların şimdi Akdıenizde l h. tt ·ık v· l k .. Ayrıca ko··mu··ru··n istihsal tarzı 

t k tl rın. miıkta h nasyona ma ıye e, ı sergı o ma u· 
mevcu uvve e rını mu afa- . . } kt 
zaya ve iki memleket menfaat b .. l _ zere Ankarada 16.1.937 tarıhınde açıl- filme alınarak reklam yapı aca ır. 
lerinin yazılı zamanlar altına alı~:- masına çalışılan «Kömür yakan ve - Serginin muvaffakiyeti için her 

li Ankara, 11 (Hususi) - Ziraat Veki- sına matuf bulunuyor. sait ve ısıtıcı aletleri ve tesisatı bey • türlü çareye baş vurulmuştur. Serginiı> 
k·~ul li<;in rahatsızlığı yüzünden ve- d • 
nıa etten istifa edeceği evvelce yazıl- Bakırcılar a bırcinayet General Franko karar 

nelmilel serğisi» nin hazırlıklarına ehemmiyeti kömürden petrol ve 
hummalı bir faaliyetle devam edil - müstakı istihsali usullerinde vücud1. 
mektedir. Serğiyi açmaktan maksat geti

0

rilen tekamülü göstermesi bakı· 
memlekette kömür sarfiyatını çoğal- mından büyüktür. Bu usul kömürü a• 
tacak vesaitin en asri şekillerini, halka lıp petrolü bulunmı~an ~emleket~erf 
göstererek tanıtmaktadır. Bu sergi bu- yeniden müstesna hır vazıyete getıre
ra mehafilince maden kömürümüzün cektir. Serginin, halkımızı ev ekono
milli ekonomimizdeki rolü bakımından misi bakımından doğrudan doğruya 
yeni bir devrin başlangıcı addedil • alakadar e~ebilecek kısmı, teshin ~l~t: 

~· ı~tı. Hastalığının devam etmesi dola- (Baştarafı 1 inci sayfada) • 
d ISik~e murnaileyhin çekileceği hakkın- ~amaktadır. Cemal son zamankrda ka- vermış 
\; ı_ şayialar kuvYetlenmiştir. Ziraat dının harekatından şüphelenmiş, Mari- (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 
h·e'ka.c ıne Erzincan saylavı Aziz Sami yi gizlice takibe başlamıştır. Nihayet .rak muhtelif isimler zikredilmekle be-

ı.n getirileceği söylenmektedir. ,dün ak~am saat 7ye doğru Cemal metre raber, şimdilik, kuvvetli bir tahmine 
.si l\fal'iyi P. ':ırcılarda Haydar namın- ,göre eski Osmanlı hanedanından biri-

~iinhal mebusluklar listesı· da bir adaı.ıla beraber giderken yaka- sinin tahta getirileceği söylenmektedir. 
ll lamış ve derhal bıçağını çekerek : İleri sürülen birtakım mütalealara 

Ugün neşrediliyor - o:Deınek, ~liphelerim doğru! Sen göre, İspanyol Fasının bu istiklali za-
tı. başkasile .de görü!?ü.vorsun ha! .. • diye hiri ve ~kli mahiye1ıtıe olacak, mem-

b nkara, 11 (Hususi) - Münhal me- .bağırarak kadına saldırmıştır. leket .tamamen İtalya ~ Almanyanın 
lıu.t uk ar için seçilecek namzetlerin Cemal, hırs ve kinle kadını muhte- nüfuzıu altına girecektir. 
i~ ·.arın ne.1redilecektir. Son şekle .lif yerlerinden ağır surette yaraladık- Fransada olduğu kadar İngilterede 

k d. ş· d. k d k h · leri ve tesısatı kısmı olacaktır. lştırac me te ır. ım ıye a ar gere arıç· . l f k 
· ·1 k d h'ld 1 _:ıenlere temın o unan men aat en· ten getırı en gere se a ı e yapı an e.a • . ' 

b
. k ·· tl b h · dilerinden hıç hır masraf alınmaksızın 
ırço muracaa ar unun e emmıye-
. · ·· d .. w l k d Se mallarının hükumet tarafından böylo 

tını gun en gune çoga tına ta ır. r- l b. tt h' l d . . ,. can ı ır sure e teş ır o unması ır. 

ll:i ru:seyin Rahminin, Fazıl Nazmi- tan sonra kaçarken yakalanmıştır. de heyecan uyandırmış olan bu haber 
li:' } nriciyecilerimizden Celal Alaet- Marinin yanındaki Haydar ortadan üzerine, Paris hariciyesinin Londra ile ve vesait hususi bir trene yerleştirile-

gı kapandıktan sonra beyenılen a1etler b d d h · · b'r Bir firma için un an a a ıyı ı 

(\_ı..ı~n • tihapları bu pazar E!iinü Yapıla- kaybolmuştur. Kadın tedavi edilmek temasa gı·ri.şeceği muhaklkak savılmak- rek seyyar serg~i halinde memleketin 
~tır. _ ___________________ u_ .. z_e_r_e_h_as_"';...t_a_ne_.__,e_k.;..;.a.;;.ldır;;;;;;;;;..;;;ılm;;;;::ı.ş:!..t=ır:.:·::..· ___ ..::ta=d=ı::.r:... -------------~h~e~r_t~a~r~a::fı::n~da~t~eşh:!:.:ir .olunacaktır. Iren 

reklam vasıtası bulunamıyacağı için 
sergiye rağbet gösterileceği tahmin e-

.W..-.-.ktedir. Selim 



• 
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r ___ ş_E_B~i•~~•-A_B_E_B_L~~~~~~----fı 
Üç kurnaz sabıkalı 

Bu aksam • SARAY Sineması 
Gayet kuvvetli bir mevzuu olan 

Rus Prensesinin asi bir .kazak 
cereyan eden bakiki 

b·ır ve Hll 2 senesinde Rusyada 

Olğunluk 
İmtihanları 

imtihan sualleri şimdiden 
tespit edilerek muallimlere 

bildirildi 

936 - 937 ders yılı lise fen ve ede
biyat kollan olgunluk imtihanlarında 
sorulacak sualler tesbit edilmiştir. 

Fen kolundan imtihan o1acaklara 
fizik ve kimyadan, lisede okutulan 
elektrik bahsi ve o bahse ait tecrübe-
ve meseleler, lise üçüncü sınıf proğra
mına göre okutulan mihaniki fizik ve 
termodinamik bahisleri ve o bahislere 
ait tecrübe ve meseleler, lise 1 ve 3 ün
cü sınıflarda okutulan bahisler ve o 

yakalandı 
Bunlardan biri 270 Jira, 
biri de iki palto aşırmış

lardı , üçüncüsü de 
lzmirde tutuldu 

Edremitten İstanbula gelen İslam 
isminde bir adamı bir arkadaşı ile bir
likte manitacılık suretile dolandırmak
tan ve 270 lirasını almaktan, bir baş
ka adamın da ayni suretle :-JO lirasını 
çarpmaktan suçlu V chbi yakalanmış
tır. 

Vehbi lslamm önünde yere iç tara
fı para bi.iyüklüğünde kesilmiş bir pa-
ra paketi düşürmek ve sonra bu pake-

bahislere ait tecrübeler ve meseleler i- ti bulduğunu bahane ederek İslamın 
le lise 3 üncü 11nıfta okutulan labora- üzerini aramak suretile dolandırmıştır. 
tuar tecrübe ve meseleleri sorulacak- V ehbi zabıta memurlarından izini 
tır. gizlemeğe muvaffak olmuş, fakat dün 

Riyaziyeden: Bütün cebir, müsel- Çukurçeşmede yüzünü yıkarken yaka-
&e1at ve tersimi ve tarkimi hendese, lanmıştır. 
tohiiyeden insan anatomisi ve fiziyo-

Meşhur kaldırımcı hırsızlardan Yor-
lojisi sorulacaktır. 

go Beyoğlunda Beyker mağazasından 
Edebiyat kolundan olgunluk imti- iki palto çalarken yakalanmıştır. 

hanlarına gireceklere tarihten liseler-
d k ihi

. 
3 

4 .. .. .
11 

Bir müddettenheri bazı suçlardan do-
e 0 unan tar n ve uncu cı t c- l Em . t M"'dti 1 .. ~ .. • • • w fy d T"" ki ayı nıye u r ugunce aranan 

,rındekı bahısler, cogra a an ur ye, b ab k l cI'w h 1 kl d · . 1 1 1 u s ı a mm ıger ırsız ı arı a tes-
Bulgarıstan, Yunanıstan, ta ya, ran b"t d'l k ed' " . ı e ı me t ır. 
'coğrafyalarına ait Mhisler, edebıayt- * B d b' '"dd t l Ü k"" .. . . un an ır mu e evve s u-
tan T urk.iyede tanzımat ve ondan son- dar tram d b" h b' d 
raki devirlerde Türk edebiyatı tarihi, yankesec~~ın a t'I ır fa sın cel~~ten 
felsefe ve içtimaiyat grubundan lise a İzmı' skure 

1 
e pbarka l çaTı f~nk 

• sonr re açan sa r a ı ev ı 

2 ve 3 üncü sınıflarında gösterilen bü- ı· · ·· t · d ak ı .. hah' l 
1 

ak evve ısı gun zmır e y a anmıştır. 
tun ıs er soru ac tır. O · d l ad 130 · 

B a]ı Jj 
. ih 

1
. zerm e yapı an aram a lira çık-

u su er se ımt an ta ımatna- B d b l w . mıstır. u parayı nere en u dugu 
ıJi11CSİnin 5 8ınci maddesine göre bütün h k. kı d f 'rd t- ı_ ı_ 'k t ld k . . . . . a n a zmı e aımu a yapı ı • 
p:ıuallımlere bildırilrruştır. t t t b l ·· d ·ı kt" 

Türkiye Milli 
sigortası kongresi 
Milli Reasürans vadesi 

gelen sigortalan ödeyecek 

Dün Türkiye Milli sigorta tirketi
uin Galatadaki binasında. saat 11 de 
hwedarlar içtima etmişlerdir. 

İçtima<la hükumet komiseri olarak 
lktısat Vekaleti Teftiş hey' eti Reisi de· 
bulunmustur. 
\ Müzakereler neticesinde: 

1 - Tasfiye memuru avukat A
tıf ile Orhanı.n mesaileri tasvip edil
m.İf ve vazifelerine devamlarına, 

2 - Bilanço defterini ve tasfiye 
hesabatını kontrol için bir rnürakıp in
.tihabına karar verilmiş ve mürakıp 
intihap edilıniftİr. 

İflas Eden Şirketlere Sigortalı 
Olanlar 

an sonra s an u a i"OD en ece ır . ............................. ·-·············· .. ···········--
Ramazan 

İkinci't.eşrinin on altıncı pazartesi 
günü Ramazanı şerifin iptidası ol
duğu ilan olunur. 

Hukuk 

İstanbul Müftüsü 
Fehmi Ülgener 

F akü/lesinde 
• 

ikinci sınıf 
Hukuık Fakültesin.in dör.t seneye çı -

karılması üzerine bir ikinci sınıf ih -
dası zaruri olmuştur. Bu hale göre 
şimdiki ikinci sınıf üçüncü, üçüncü ,:;ı
ruf ta dördüncü sınıf vaziyetine girmiş 
olacak, yani bugün ikinci ve üçüncü sı
nıfta okuyanlar müktesip haklarını 
kaybetmemiş olacaklanlır. 

Birinci sınıf talebelerine gelince hu
kukun birinci sınıfında hiç imtihana 
ginnemiş veya dönmüş olan 45 1 talebe 
vardır. Bu talebeler ayın yirmisinde ve 
24 ünde hukukun birinci sınıf dersle-

Föniks dö Vien ve Milli sigorta şir- rin.in kaffesinden imtihana tabi tutu-
ketlerine sigortalı olanlardan vadesi lacaklardır. Evvela iki dersten eleme 
gelmiş veya geçmiş. yahut da sigortalı yapılacak, elemede derslerden beşer 
iken ölüµı ve yangından zarara uğra- nwnara alan talebe muvaffak olmuş 
mış olanların sigorta bedellerinin ve- sayılacak, bunlar ikinci sınıfa geçmiş 
rilmesi için milli Reassürans tarafın- olacaklardır 
dan yarım milyon lira ayrılmıştır. 1 K. -0·.~-Ç;,;.;.· ·;;;·

0
·-.;;.;K;,;;;,· ;.;.;· ~;;,;;H;;;;;A;;.;-;;;;;B;;;,;;E.;.;.;· ·R·--L_E·.-·R-· .;;;-, 

Fönikse sigortalı olanların mua- _ _ 

melelerini ba11ka şirketlere devretme- Dünkü kazalar 
leri işine gelecek haziranın 12 sine, Beyoğlunda Kalyoncu caddesinde oturan 
Türkiye Milli sigorta şirketine sigoı;- Todori Galatada bir binada boya yaparken 
talı olanların da gelecek l'lenenin teş- müvazenesini kaybederek düşmüş, vücudu
rinjevvelinin 24 düne kadar devam e- nun muhtelit yerlerinden afır surette yara
dilecektir. lanan Todori Beyoğlu hastanesine kaldırh-

Haliçte bir adam boğuldu 
Kasımpaşada Debağhane meydanın

da oturan ve Havuılarda çalışan 60 
yaşında Halil ile SS yaşındaki Musta -
fa bir vapurdan diğer Yapura uzatılan 
bir kalasıın üzerinden geçerlerken de -
ı1ize düşmüşlerdir. Mustafa kurtarıl -
mış, Halil boğulmuş, cesedi bulunama
mıştır. 

mıştır. * 75 yaşında Vedat Sirkecide yük va
~onları arasında dolaşırken başını vagon 
tamponina çarparak atu surette yaralan
mış, ifade veremiyecek blr halde Cerrahpa
~a hastanesine kaldırılmıştır. 

Tasarruf Haftası 
Her sene olduğu gibi bu sene de gelecek 

ayın 12 sinden itibaren bir tasarruf haftası 
yapılacaktır. Bankalardaki tasarruf hesap
ları şimdi 70 milyon llra kadardır. Cemiyet. 

Denizyollarının 
Yeni bütçesi 
Bütçeye vapurların tamiri, 
kaptan ve makinistlere 
zam için tahsisat kon uludu 

Larafmtlan kaçırılması üzerine 
bir drıtmı muhtevi 

Volga Ateşler içinde 
güzel Fransızca filmi bqhyor. Baş rollerde 

DANİELLE DARRIEUX - ALBERT PREJAN 
INKljlNOF - NA THALİ KOV ANKO 

Bl\yUk bir aşk, macera ve ltıks şaheseridir. tıaveten : En son 
FOKS ,JURNAL DONY A HAV AD1SLER! 

Deniz yolları idaresinin yeni yıl 
bütçesi hazırlanmıştır. 

Umum Müdür Sadettin hafta için- ''•--•ım---------------------~ 
de bütçeyi Ankaraya gönderecektir. 
Yeni sene bütçesinde vapurların ta
miri için fazla tahsisat konmustur. SANCAK Fil Mi 
Deniz yolları idaresinin gemileri bu Sureti mabsusada gönderdiğimiz sinema operatöı:U tarafından çekileJJ 
sene geniş miktarda tamir görecektir. ve Türkçe izahittlı bUyOk bir film. 

Bu iş için idarenin elindeki havuz Ana vatan hasretile yanan İ&kenderun ve Antakyalı 280 bin TtirkUJJ 

k 1 d 1 btiklllllerirıi kurtarmak için bin tOrlU zahmetleri göze alarak yaptıkları 
afi ge me iğinden stinve Dok şirke" 

J nııtıngler, abideye çelenk koyma merasımi, İskenderun ve Antakyanın 
tin.in havuzundan da istifade edilecek- manzaraları vesaıre .. , 
tir. Bu aktamdan itibaren 

Kaptan ve makinistlerin yeni büt- s u·· M E R sinemasında füme 
çede hepsine zam yapılmıştır. fü\veten gösterilecektir. 

Umum Müdür Sadettin Deniz yol- '••••••••••••••••--••••••-•••~ 
!arının yeni yaptıracağı vapurlar için 
tekliflerde bulunan gruplarla yapılan 
temaslar hakkında Vekalete izahat ve
recektir. Yeni vapurların henüz nere
ye yaptırılacağı malum değildir. Bu
nun için yakında memleketimize ge· 

lecek Holanda hey'eti beklenmektedir. 
Bu hey'etle de görüşüldükten sonra 
kat 'i karar verilecektir. 

İktısat Vekaleti müşaviri Faik Kur
doğlu Holandada yaptığı temaslardan 
iyi neticelerle avdet etmiş bulundu
ğundan bu hey' etin gel~ine ehemmi
yet atfedilmektedir. 

Holanda hey'etile demir ve maki
ne idhali işleri için de görüşmeler ola
caktır. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunda 

Dün mühim bir toplanh 
yapıldı 

Dün Çocuk Esirgeme Kurumu mer
:.. .... z ney'eti bütün kaza başkanlarının 
iştirak.ile geniş bir toplantı yapmış, 

mekteplerdeki çocuk himaye kolları 
vasıtasile yemeksiz çocukların vazi
yetleri uzun uzadıya görüşülmüş, son
ra, anneler birliğinin yeni yaP-ılan ta
limatnamesi okunmuş, bu toplantıya 
bütün anneler birliği azası da iştirak 
etmiştir. Talimatname müttefikan ka· 
bul edilmiş ve anneler birliğinin daha 
şümullü bir surette çalışması esasları 
tesbit edilmiştir. 

YARINKi CUMA GONO 
Matinelerden itibaren 

ALEMDAR • HiLAL 
•·--~ sinemalarında ~--rJr 

ls.13111lUI Brıtd '""' 
$ıhir 1i'ya1rosu 

ııım111111m 

Şehir fiyatrosu 
Tepe başı 

dram kısmında 
12111/936 da 

akşam saat W.30 da 
AYAK TAKiMi 

ARA SIN DA 

11111...111 

111111111 

Fransız tiyalrosu 
Operet kı"' ı 

akşam saat 20.30 da 

Taksimde Maksim 
tiyatrosunda 

Halk Opereti 
16 İkinci teşrinden 

itibaren 

PiPiÇA 
bllytık operet 

yeni kadro, reni 
bale 

MASKARA 

_______ ı_sı_an_b_uı __ va_k_ıı_ıa_r __ Di_re_k_ıö_rı_ug_u __ ll_An_ıa_r_ı ______ I 
Değeri 

Lira K. 

Peyparaaı 

Lira K. 

385 00 28 90 Ayasofya müzesi aanılinde Evkafa ait İnfaata eıv~ 
rifli 70000 tuğla bini «5» lira «50» kuruttan. 

35 00 2 70 Çenberliiaf'ta Atikaliı>8fa camii avlusunda du~ 
İnfaatına elverifli 70 metre murabbaı tAf beher mel• 
re murabbaı «50» kurus. 

Yukarda yazılı enkaz mahallen pazarbk su;etile 16/11/936 pazartetf 
günü saat 10 • da satılacaktır. İsteklilerin Mahlôlit kalemine, almak içİll 
yerinde bulunacak memuruna görünmeleri. (2882) 

Türk Hava Kurumu İstanbul Şube
sinden: 

Sayın lstaııbul balkının yardmlarile alınan 9 tayyareye ad koruna nııe" i 
rasimi 15/ Teffiniaani/ 936 pazar günü tam saat 14 de Yetilköy tayyare 
alanında yapılacağını ve bütün yurddatların bu ferefli törende bulunabil-

meleri ve ucuzca gidip gelmeleri için o gün öğleden itibaren ak~mm .oı. 
trenine kadar bütün mevkiflerden Y etilköy için azimetle gidip gelme hak• 
kı bahteden yüzde elli tenzilith alelade biletler temin edildiğini sayın yurd
datlara arzeyleriz. «2874» 

Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğün
den: 

Deveboynu demiri yap~lmak üzere 16 X 16 m/m eb'admda 8400 kilo 
dört köıte demir ile bunların ambalajlarında kullanılmak üzere o.s~ 2~ 
mim eb'admda 250 kilo demir çember ve 16 mim boyunda 250 kilo çi~ 
alınacaktır. Bunlann tamamının muhammen bedeli 830 lira 37 kuruş 'fi 
muvakkat teminab 63 liradır. 

Eksiltme 27 /11 /936 tarihine nutlıyan cuma günü saat 15 de yapıl.,. 
cağından taliplerin ıprtnamcyi görmek için her gün eksiltmeye i•tirak içi11 
de daha evvel teminatlarını vezneye yatırmak ıuretile muayyen gün ..,, 
saatte komisyona müracaatlan. «2823» 

Nizip Urayından: 
2/ 10/1936 tarihinden 2/11/1936 tarihine kadar bir ay müddetle kıt' 

palı .zarf usulile eksiltmeye konulan ve bedeli muhammeni 2980 lira olıaJJ 
Nizip kuabaımm halihazır haritasının ihalesine mezkur günde talip züh~ 
etmediğinden 17/11/1936 aah gÜnÜ saat 14 de ihalei kat'iyeai icra edil
mek üzere 15 gün müddetle temdit eclilmiftir. 

2490 sayılı kanun ahkamı göz önüne alınarak ve harita Nafia Vekile
tince yapılan prtnameye uygun bir tekilde olacağından talihlerin me.zkUt 
günde ve daha evvel Nizip belediyesine müracaatları ilin olunur. (2881) 

·-·------
İstanbul Defterdarlığından: .. ~... •;. 

Senelik r.f. 
icar Bedeli 

Lira 
Mahmutpqada Çuhacı Han IOD kat No. 28 Oda J 36 
Büyük Çartı Keseciler Sokak No. 46 Dükkin : 24 
Büyükada Panço Sokak No. 8 Ev : 108 
Yukarıda yazıb mallar 4/12/1936 cuma günü saat 14 de kadar hizaJ9o 

rmda yazılı kira bedelleri üzerinden pazarlıkla ve kira bedelleri Dört Mil-
savi taksitte ve taksitler pe'in ödenmek fftrtile bir ıene için kiraya veri~ 
ceklerdir. Taliplerin Yüzde 7,5 pey akçalarile haftanın Sah ve Cur0• 
günleri Defterdarlık Milli Emlik Müdürlüğünde müt~ekkil U.bf ko~ 
yonuna müracaatları. (F) (2879) 
=;=. •• 

bu sene bu miktarın 100 milyon liraya çık- A Ş K O L U M 
masını temine çalışacaktır. r • Bir kadın zehirlendi ve ŞEYTAN 

T Ü R K Sineması yann akşamdan itibaren Ortaköy<le Akaretlerde ()turan h -
yanın kızı Ffue U) kusuzluk an zahmet 
çektiği için 1 S uyku hap·nı birden yut
muş. zehirlenmiş, Ha Eki ha tanesine 
aldırılmıştır. 

Bakırkoy kazasının Yeşilkoy nahlyesıne 
.. Kamarya Kö~ .. . 1 PiERRE BLANCHAR ve KATE DE NAGY 

bağlı Kalitarya. köyünün İstanbul beledıye!':i Bu kadar meraklı bır aşk ve mıwera filmi görlilmenıiştir. 
hududu içerisine alınması İcra Vek~llcrl l ı 112 ıaııt miltemacliytn heyecııııla r.örül~~ek franı;,ızc:a muanmn Lir film. 

Heyetince kararlaştınlmıştır 

İlaveten : Fnuı•ızca EkleT e.n •on dünya hebeTleri, ltalyan Hariciye 
N11zırı 'nın Alman_yıı ıeyıı.hati. Frnnsada aiyasi mücadeleler, Tayyare 

ile deVTiilcm aeyabati vt:ınıire,., 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Bu- yıl Kısantos 
araşt1rmalar 

harabelerinde 
yapılacak 

- Herkesin bir dereli 
var, Hasan Bey! 

- Benim de derdim şu: 
Karımın yüz.il daima boya
lıdır. 

.,,. 1 
I• 
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( ____ c_e_n_ç kıNmr Çkarr Nen _d_a_v_a ____ J "Taş akları yalnız biı 
dünya değil bütün 

Ermenileri tel'in ediyor!,, EVLENEMİ.YORLAR? Haricteki Ermenilerden bazılarının aleyhimizde giriş
tikleri faaliyeti Türk Ermeniler bu sözlerle karşılıyorlar Biri otuz, öteki 23 yaşında' gelinlik iki kızı olan ihtiyar ana, 

evlatlarına hoca bulamayışının sebeplerini anlatıyor Dejenere bir imparatorluk camiası 
içinde yetişip, (Hasta adamın) mirası
nı paylaşmak için münasip fırsatlar 
gözleyen Emperyalist kuvvetlerin men 
faatlerine, körü körüne bir Met gibi hiz 
met etmiş cemiyetlerden birisi de Taş-

- Anneciğim, ilacının vakti geldi! .. 
Saçı, başı dağınık, gözlerinin altı, 

mor lekelerle dolu, yorgun bir kı.z, e
lindeki kaşığı, karyolanın başucunöa 
dura:n şişeden akıttığı san bir su ile 
doldurdu. Yataktaki annesi, illcı gö -
riince, yüzünü burqşturdu: 

- Aman kızım.. İçimde bulantı 
ıvar .. Biraz sonra içerim! 

Genç kız, bana dönerek: 
- Kuzum, ne olur, dedi, siz söyleyin 

bari... Bir kaşık ilacı, içirinciye kadar 
ıkla karayı seçiyoruz! 

Hasta, henüz elli yaşlarında var, 
vok. Ona benim ziyaretimi haber ver
diıkleri zaman; b~ma örtmek için na
maz bezi arıyordu. Bulamayınca: 

- Aman... Gel gel! .. dedi, sen, be -
o.im evlldun sayfürsın. Elimde doğ -
dun ayol! .. 

Şimdi, bu yataktaki hasta anne ile, 
,karşı karşıya koca buhranın çareleri -
"ile dair konuşuyoruz. 

Ellilik kadının iki kızı, bir oğlu var. 
Kızlardan büyüğü otuzuna . merdiven 
dayamış, küçüğü, 20 ile 23 yaş arasın
da .. Fakat kavruk ve çelimsiz şıeyler .. 
Sırtlarına birer basma entari geçirmiş
ler, ayaklarında şıpıtık terliklerle, pa
uklı pasaklı ortada dolaşıyorlar. 

Annesi bile hasta yatağında kızların 
bu hallerine üzülerek: 

- Şunları, bir türlü adam edeme -

dim gitti, eliyor, saç bir tarafta, baş bir 
tarafta gezerler. Giyin sır
tınıza birer ipekli bluz, siz 
de 8.lemin kızları gibi, te
miz pA.k evin içinde dola- 'J 

şın! Amma, kime anlatır
sın. Üzerlerine, Allahtan bir miski• ,.ıik 
çökmüş! 

Bu acı ihtar üzerine kızlar, yarı bel
lerine kadar kızarıyorlar. Anneleri, a
ğır ağır devam ediyor: 

- Zamanlar, değişti, çocuklar... İki 
dirhem bir çekirdek gezmiyen kızlara 
koca yok! .. Siz, bu gidişle sittinsene ko
ca bulama~ıruz! Saadet Hanımın, ar
mut kurusu suratlı, çiyan bakışlı kız -
ları bile, birer koca sahibi oldular. 

Sizin onlardan ne kalır yeriniz var? 
Kaş desen kaş, göz desen göz ... Bir tı -
randozluğunuz eksik! .. » 
Baktım ki, söz uzıyacak, kız anasma 

sordum: 
- Koca bulmak için sizce ne yapma

lı? .. Kızlarımızın kocasız kalmamaları 
için ne çare düşünüyorsunuz? 

Yatağının içinde, doğruldu. Alışma
dığı bir mevzua girmek üzere bulunan
ların kendilerine verdikleri ciddi eda
yı takınarak: 

- Vallahi, dedi, koca oldu bir kuy
ruklu yıldız.. Ele geçirebilene aşkol -
sun! Dünya kazan, sen kepçe olup ye
di iklim, dört köşeyi dol~an, koca diye 

. CÖ,NÜL · iSLEtıi . 
Sa/ bir 
Aşk ve 
Ani bir ayrılık 
Bana her gün bir Ç(lk mektuplar 

ıelir. Bu mektupların hemen hep -
ande ümitsiz bir aşkın hikayesi var
'1ır. Ayrılık, tahassur, hicran, nev • 
pıiili, bedbahti içinde boğulan bu 
mektupların sahipleri ya genç er • 
kekler, yahut ta genç kız ve kadın -
lardır. 

işte, İımirden aldığım bır mektup 
4aha ki, ayni ümitsizliği taşıyor. 
'Mektubun imzası Y'>k. Yalnız al -
ft.ıncıa bir tane A. A. M. Z. inisyali 
atılmış, fakat kalemin.çok fazla bas
lırılışından anl'aıjılıyor ki, asabi bir 
eı::kek ~lile yazılmış. Diyor ki: 

c- lld senedir genç bir kızla de -
fü~esine seviştik. İki sene sevgileri • 
pıizi birbirimize açamadık Nihayet 
o benden daha cesur davrandı. Bir 
kız arkadaşı vasıtasile bana bir mek
tup gönderdi. Meh."tubunda sevgiı:.in-
~en bahsediyordu. Ben de mukabele 
e1Jtim. Böylece iki ay, muhtelif za -
manlarda buluşarak, temiz, saf bir 
aşk ile seviştik. Falkat bir gün bu 
Af evgimiz. kızın ::ıi1esi tarafından 

duyuldu. Babası ani olarak onu İs
tanbula gönderdi. Müthis bir sıkın .. 
tıya düştüm, ne yapaca~mı bilmi . 
yorum. Es.kilerin ckara sevda• de -
dikleri o müthiş haStalığa yakalan -
dığırı:ı sanıyorum. Ne yapayım, ba -
na bır yol gösterir mi:siniz?• 

* Oğlum, bu kadar çok ehemmiyet 
verçliğiniz bir meselede niçin yaşı -
nızı, mesleğinizi, kazancınızı yazmı

yorsunuz? Siz de teslim edersiniz ki, 
biitün bunları öğrenmeden sizt- bir 
yol göstermenin imkanı yok. Yaşı -
nız kaç?. Evlenmeğe, l;>ir kadını 

mes'ut etmiye müsait midir? Mesle
ğiniz, bu kızın ail~sile mütenasip 
~i~ir? Kazandığınız para geçinme
n.ızı temin edebilir mi?. Bilmiyorum, 
sıze ne söyliyebilirim. Bununla be .. 
raber öyle sanıyorum ki, havata a _ 
tılmış, tecrübeli bir genç olrr:ıya _ 
caksınız. Maamafih ben sizi b:r ha
yat adamı olarak kabul edeceğim. 
Tavsiyem ~udur: · 

En makul hareket, kızın hatasına 
baş vurmak ve kızı istemektir. Bu 
suretle muvaffak olursanız, tutul -
duğunuz hastalıktan ·kurtulmus o • 
lursunuz. • 

fF.YZE 

nak Cemiyetidir. 
Devirlerin başdöndürücü bir sür'atle 

değiştiği, hasta adamın eşsiz bir hamle 
ile kalkınıp üstündeki (basta adam) eti 
ketile beraber tepesindeki tufeyli ve 

( mürteci müesseseleri de maziye ebe
. diyen gömdüğü, bu arada bir yan müs 
temleke oluş felaketini de önlediği ta

hant hant ötsen gene nafile... Amma, 
<!ğlum, ben sana bir şey söyleyim mi: 
Alemin kızları, pekala koca buluyor -
lar. Benimkilerin on parmağında on 
marüet varken, böyle evde kaldılar. 

Ne diyelim, Rabbimin takdiri... 
Bana sorarsan koca bulmak için, kız

larımız, azıcık bi1gili olmalL. Armut 
piş, ağ7.ıma düş olmaz? 

Kadıncağız, bu tekerleme ile, koca
yı armuda benzettiğinin farkında de -
ğildi, söljüne devam etıti: 

- Evet, armut piş, ağzıma düş ol -
maz. Azıcık, çalışıp çabalamalı, kendi
ni dirhem dirhem satmanın yolunu bul
malı.. Erkek kısmı, kadının nazlısını 

sever. 
Ha1buki, bizim kızlarımız, bir er -

kek görünce, ya kül kedisi gibi bir ye
re siniyorlar, yahut ta, yiyecek gibi 
üstüne saldırıyorlar. Ne alçak ol, ba -
sıl, ne yüksek ol, asıl! demişler. İşte be
nim kızlarımı ele alalım: Ömrü billah 
bunları bir erkeğin yanına çıkarama
dım. Konudan komşudan, bildik, tanı
dık, kimse ile görüşmezler. Bir erkeğe 
rastlasalar, köşe bucak kaçarlar. 

Peki, sorayını size, böyle kız nasıl 

koca bulur? .. 
Eskiden bir temsil vardı: 
cKızdır, nazdır, bin altın azdır!• der

lerdi amma, şimdi öyle mi? .. Kı2')lar u
~uzladı, erkekler pahalılaştı. Yaşı, şöy
le (30~ la (JS) arası, ayda yüz lira ge
liri olan erkeıtier, tatilokum §ekeri gi
bi, kapanın e1incle kalıyorilar! 

- Peki! Bunları anladık. Erkekleri 
evlenmeğe teşvik için ne yapmalı? 

Birden gözleri büyüdü, hiddetle: 
- Çatır çatı.r vergi kesmeli! dedi . . ' 

vergıyı versinler de akılları başlarına 
gelsin. Her sokağın başında fingirde
şecek bir kı:ı bulan erkek evlenir mi 
hiç?. 

- Demek bekarlık vergisi ahnması
na taraitarsınız? 

rihi bir hakikattir. 
Ti.irk milleti bir taraftan bu tarihi ro 

lünü muvaffakıyetle başarırken diğer 
taraftan birtakım düşnanlarını ve on
ların senelerce değişirmeğe mecbur ol
madan kullandıkları komploları ve if
tiraları da ezmiştir. Bu ezilen düşman 
lar ve manasızlığı bütün dünyaca ar
tık kabul edilen iftiralar: Taşnaklar ve 
Ermeni katliamıdır. 

Songünlerde Taşnakların tekrar faa
liyete geçtiklerini ve tekrar eski usulle 
rlni kullanmaya başladıklannı görüyo 
ruz. H€r fırsatta ayni nakaratla önü
müze çıkan bu alabildiğine alçak ve 
alabildiğine sersem düşmana cevap 
vermenin bugiln ne lüzumu, ne de fay-
dası vardır. 

Tarihte Taşnakların, birtakım Em-

Avukat Vartan Akıül 

tik. Fakat iki taraf ta, hatta bu anlaşı 
ma:.!ıktan şahsen mutazarrır olanla• 
dahi bugün maziyi tamamen unutmuş· 
lar, bu vatanın selameti için kardeşçt 
çalıŞ,!llağa koyulmuşlardır. Ben bunun 
esbabını biraz da kanımızda buluyo ı 
rum. Bana öyle geliyor ki, bizim da, 
marlarımızda da Tüı1cün asil kanı var~ 
dır ve bu muhakkaktır. 

Ben bu sözlerimle bütün arkad~şla: 
rımın ve bütün Tür'k Ermenilerinin hi.t 

peryalist kuvvetlere dayanarak bu va
tan hudutları içinde oynadıkları kanlı siyatına tercüman olduğuma eminim.ı> 
oyun bir daha asla tekerrür edemiyece * 
ği için, sade Türkiyedeki Ermeni va- Getronagan Ermeni lisesi müdürü 
tandaşlarımız nezdinde değil, fakat bü- Bay Ohanes Merdinyan diyor ki: 
tün dünya Ermeni camiası içinde dahi artık bir alçaklık ve kalpa~nlık remzi - Arada bir bu kabil neşriyat ışiti-

lir. Bu gibi tezviratı bütün Türkler gibi 
olan Taşnakçıhğa son defa temas edi- Ermeni vatandaşlar da tel'in etmekte: 
yoruz ve bu temasta sözü füzuli ola- dirler. 
rak uzatmamak için Ta...cmak1ara Türk 
Ermenileri ağzile ve Türk Ermenilerin Bunlar birtakun maceraperestlerdir 
en kestirme ve en samimi cevaplarını ki bütün gayeleri bu yoldan giderek 
yolluyoruz. hayatlarını idame ettirmektir. Yani, bu * kadar bayağı ve bu kadar şahsi bir 

Türk Ermenileri Patriği Bay Mesrop menfaat için bütün dünya Ermenile-
Norayan diyor ki: rini kana ve ateşe atmağı göze almış 

- Bu gibi siyasi me:sail ile meşgul birtakım alçaklar. 
değilim. Söz söyleımeğe salahiyetim Fakat artık dünyanın hiç bır tarafın 
Y'>ktur. Fakat bu memleketin evladı ol da Taşnak sözünü nefretle karşılama
mam bakımından şahsi kanaatimi sorar sanız, ben bu meselede her Türk gibi yan bir tek Ermeni kalmamıştır. Hat· 

t.a Amerika ve Fransadaki ırkdaşları
düşünmekteyim. Yani ~iz nasıl düşü-
nüyorsanız öyle.» mız bile Taşnakların bütün rezilane ga 

* Galata Sürp Lu~avoriç kilisesi \'ez
nedarı Bay Dikran Bayanoğlu diyor ki: 

- Her fırsattan i.Stifade edilerek ya
pılan bu garazkar neşriyat ve propa
ganda bir takım hainlerin alçakça tas
niatından başka birşey değildir. Biz 
Ermeniler, bu vatanın inkişaf ve teali
sine bütün varlığımız ve bütün mev
cudiyetimizle çalıŞ1yoruz. 

yelerini öğrenmişler onlardan tamaıni· 
le yüz çevirmişlerdir. Bunun en büyük 
misali, bundan birkaç yıl ev\·el Taş-
nakların kendilerile mücadeleye gıren 
muhterem bir Ermeni piskoposunu öl
dürmeleridir. 

Bu hadise Taşnakların ne kadar 
parazit bir unsur olduklarını zaten is
bata yeter. 

Binaenaleyh bu neşriyata biz hiç b r 
zaman bir kıymet ve ehcmmiy t ve1• .. 
medik ve vermiyoruz. 

* 
Biz vatan hudutları içinde her Türk 

vatandaşı gibi tam bir samimiyet ve 
sevgi ile kardeşçe çalışıyoruz. Ve men 
faatimizi Türk milletinin menfaatile iç Türk Ermenileri idare heyeti namı 
içe görüyoruz. Bizce böyle düşünmiyen na katibi umumi Avukat Bay Vanan 
herkes mel'un ve menfurdw·. Akgül şunları söyledi : 

Eski idarelerin kötü tedbirleri neti- - Haraç gazetesinin neşriyatını ga-
cesi Türkler ve Ermeniler arasında zetenizde okuduk. Heyetimiz bütün 
meydana gelen lkili.k felaketini biz hem Türk Ermenileri namına bu kabil nes
can, hem kan hem de mal bahasına çek riyatı nefret ve teessürle karşılar. · · 

-:-~--:~-=-~~~~~~~.,----__;:_.:..:...:__ 

Mütarekenin 18 inci gıldönümü 
- Elbette... Amma, bu vergi, az o

lursa, be'karları pek sarsmaz. Şöyle ay
lığın dörtte biri kadar filan olmalı! .. 

- Aman, dedim, sonra, ne yapar za
vallılar? 

- Ne mi yaparlar? Zoru ıörünce 
hemen evlenirler .. 

- Genç koca mı iyidir, orta yaşlı 
koca mı? 

- Genç koca elbette iyidir. Koca de
diğin adam, yüzüne bakılır gibi ol _ 
mazsa, .~adının gö;~ü başka erkeklerde 
kalır. Omrü oldukça kocasına 1sına -
maz! 
Kocanın yaşlısını ne yapayım? İşin 

yoksa, tükürük hokkası dök, dur! .. 
Amma, bu dediklerim, eski zamana 

göre.. Şimdi adı koca olsun da kendi 
isterse. mısır koçanı olsun! Kocanın ya-
şına kım bakıyor ki... Akıneı 

~ütar~kenin .Y~dönümü ~ünasebetile sefarethancler mümessillerinin iştirı.
kile dun Ferikoy mezarlıgında merasim yapılmıştır. Resimde merasimde ha

Zil' •ulunanlar ıöriihnektedir. 



Spor Ter biyesi 
- ~ . . 
Sporca demek meşin bir topun arkasından şuursuz koşan, yal?ız 
tabiatin verdiği kuvvetle bilmem kaç metro cirit ata~, mektebın
den veya işinden kaçarak klübe gelip tavla, domıno oynıyan 
İnsan demek değildir. Sonra sporun olduğu gibi sporu seyretme
nin de hususi bir terbiyesi vardır, halkımız ararında _maç~~r~a 
~ bağınp çağırranlar artıyor. Bu kimsenin hakkı ve haddı degıldır 

Yazan: Fethi Tahsin Başaran 
Tiirk Spor Kurumu htanbul Böfı«:jji Başkanı - .. ·- •. .. 

Yazımın başlığını okuyup ta, spor hcrşeyden evvel dogru ozlu .. v.~ so~lu, 
terbiyesi de olur mu, diyenler bulunup büyüklerine ka:.şı say~lı, kuçükl~~ ıne 
buıunmıyacağmı bilemem. Şayet bu karşı sevgili, mues~eses~e kar~ı yurek 
lUali soracaık olanlar bulunursa onlara ten bağlı ve itaatkar..' mutevazı ve sıh
si-..:ı.· . ·ı · h tı· b' . gene olmaga mecburdur. Bu 
--·ı.uıden cevap vereyim kı1 spor gıoı a ı 11 • .. . WM 

lSil ve faziletkar bir hareketin elbette mecburiyetlerin tahammul ettıgı feda-
kendine has bir terbiyesi vardır. karlığı vefakarlığı yaparruyanlar ve bu 
b Spor terbiyesi diyince akla, bu ter- karakteri haiz olamıyanlar sporcu ola-

1Yenin yalnız spor yapanlarda bulu- mazlar. 
.nacağı gelmemelidir. Spor yapanın, Sporcu demek, meşin bir topun. "P~
l'aı>tıranın, spor teşekküllerini kuran- şinden şuursuz koşan, yalnız tabıatın 
!arın id "h t verdigw i kuvvet ile bilmem kaç metre ' are edenlerin ve en nı aye se-
YircUerin de bu terbiye ile mücehhez cirii atan, mektebinden veya işinden 
0~1an icap eder. Türlf spor kurumu kaçarak klübe gelip tavla, domine oy-
11lZaınnamesi.nin aşağıdaki şu fıkrası bu nayan insan demek değildir. . . 
~..,_. Sıhhatine itina etmiyen, şeref ve ıtı-
~uıyenin umumi hatlarını bakınız ne 

riizeı çizmiştir: barı büyüklerine karşı .isyankar hare-
<Ber Tiril sporcu., Tiril •por cephesin- kette gören, nizamlara, kaidelere ria

~ lllisan teref tatı1aa .ar imandır. Bu an· yet elmiyen, halktan alkış toplama aş-
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BİZi NASIL GÜLDÜRÜYORLAR ? 
-

Osman Cemal 
Anlatıyor 

Yazan: IMSET 
A merikalı seyyah, yahudi tercü - f 

manına sorar: 
- İs'tanbUlda alaturka musiki yok 

mudur? 
- Vardır. Size dinleteyim.. 
Tercüman seyyahın önüne düşer. 

Beyazıttaki işkembecinin önünde du· 
rmlar. 

- İşte şimdi başlar: 
Seyyahı hokkabazların kahvesinden 

-.-. -

- Sen ağlatabilir misin? 
- Bal •ibi I 

Bir lııraat parçasını tam on ye
Ji lehçe ve five üzerine okumas· 
tum. · 

- Hayır ... Aygır Fatıma .. 
-Ha!. .. 
- Yazxiığın eserler arasınd eJ} gn 

lünç olanı hangisidir? 
- Bir zirzopla tanıştım. 
- Eserinin adını söylerken ne~ ı: u 

ziline baktın? 
- Bakmadım canım, sana oylc gei· 

mi.~ .. 
- Pekala1 ba§ika .. 
- Çingeneler. 
- Sözüm yabana... Bu Çmgeneler , .... her ..- saftlllllla brtısmda bulu- kiyle yanan tutuşan insan sporcu ola

'-" lpore11711 a az k...ud kadar şeref ve maz. 
~ li1* &anır. Tiril qıorealutu herhan- Bir idareci ve l:Jir sporcu çok iyi bil- • 
11 Wr spor anşmı ..,na.ek Jiksek ter- melidir ki, ~r geçici bir heves ~e in
"1tııhıde iıl&ialitüni ...,_,. ıöstermek- zibatsız, intizamsız gelişi güzel bır ha
lt idenıelwir. Tirk ...... it• laallle JUl'd- reket ve bir süs değildir. 

- Nasıl mı güldürürüm. Güldüren 
ben değil.im hadiselerdir. Ben cemiye
tin, yahut ta halkın gülünç taraflarını 
görür ve yazarım. Güldüren ben de -
ğilim, ben gülünçlüğün bir komisyon
culuğunu yaparım. Yazıdaki güldür -
me tarafım budur. Bir de benim pek 
samimi dostlarım arasında bilinen şi -
fahi giildürme tarafım vardır. 

romanında sen çingeneye çingenece na 
maz kıldınnışsın .. Şunu anlat. öğre -
nelim. 

t. laiüiin ,... ... ıar. Jilm* apor terbiye- Spor demcıt, toplu bir kitleyi vah-
lhıı riaıermek •• imek elmak meTkilnde
ılir. Bir .,_ ..USuMla 9eJrehDe terbiyesi· 

'1n izii, lııerhaasl ı.ır ... a. rallP reımesı.. 
ili iatediti tanla meyli. ...... taraf için ba-
lla ıtekilde de ola teref kine• ltir tezahür ba-
11.._ sokınaktaa ltiiyik &katle kaçınmak
llr.) 

Sanırım ki §U satırlar sporcuyaı ida
reciye ve seyirciye spor terbiyesinin 
lsaslannı bildirmeğe kifi bulunmak
tadır. 

Dünyanm her tarafında b1r ınsana 
rnethü sena makamında (sportmen a
dam) denildiğini işitir dururuz. Bu va
sıfla gOOteriJmek istenilen nokta o ada
bun çok mükemmel bir terbiye ile mü
cehhez bulunduğuna işarettir. Muhak
kaktır ki sağlam vücutte sağlam kafa 
01ıduğu gibi spor da ancak sağlam bir 
terbiye ve vücut sahibine has bir ha
rekettir. 

Spor terbiyesi olmıyan bir gencin 
liJlora kabiliyeti ne kadar yüksek olur-
sa olsun yaptığı spordan ne kendisine Fethi Tahsin Başaran 
"e ne de muhitine hayır gelmez. Ce-m· det halinde harekete, şahsi teşebbüse, 
. ıyet terbiyesi içinde mütalea edilme- nefse itimada, tahammüle, fedakarlığa, 

s~ ~hun.gelen spor terbiyesinin verilme vefakatlığa, itaate alıştıran ve en niha
:~ı !§inde spor klüplerimizin büyük va- yet vatan ve istiklal ve cumhuriyeti 
l ı ~ ve mes'uliyetleri vardıt. Spor klüp müdafaa kudretini yükseltmeye yara
erı teşekküllerile beraber kanunlar 
"e nizamlar ve en nihayet amme mü- yan yüksek bir harekettir. 
Vacehesinde birçok vazife tekabbül e- Sporda galip ve mağlup ayni şeref 

- U .zan otUTmaya bayılınm a
ma, uzun ionuımai pelı itime ael 
me.z. 

aldığı sandalyeye oturtur. İşkembeci
ye girer; 12 buçuk kuruş verir. 

- 12 buçuk kuruşluk uzun bir iş • 
kembe kıy! 

Der.. İşkembeci.. Tiki Tak, Tiki Tak 
işkembe kıyarken, tercüman da sey
yaha izahat verir: 

- İşte alaturka musiki, ahenge dik
kat ediyor musunuz? .. Buna uşşak peş· 
revi derler. 

* Adamın biri Nuruosmaniye camii -
nin kapısına bir masa koymuş, tutkal 
satıyordur: Avazı çıktığı kadar bağı -
Tır: 

- Mesela sürahi mi çatladı. Bunu al 
yapıştır. 

Meseıa soba mı patladı, bunu al ya
pıştır. 

Mesela çaydanlık mı kırıldı bunu al 
yapıştır. 

Orada bulunanlardan biri kendini 
tutamaz: 

- Mesela kaynananızın ağzı mı a -
çıldı. 

Tutkalcı sözü tamamlar! 
- Bunu al yapıştır. 
Bir başkası sorar: 
- Ya tutmama? .. 
Tutkalcı cevap verir: 
- Ya tutarsa .. 

- Aman onu bir yap ta göreyim. 
- Neye y~ar? Ben yapacağım, sen 

yazacaksın, amma iş gene olmıyacak .. 
- Bir çare bulsak .. 
- İmkanı yok, senin hatırın için bir 

meydanın ortasına çıkıp işte bendeniz 
Osman Cemal. şifahi olarak bu tarz
da güldürürüm, diye bağır bağır bağı
racak değilim ya! 

- Sen ağlatabilir mısin? 
- Bal gibi! 
- Ağlatmanın da ballısını hiç gör-

medim. 
- Azizim,. öyle ağlatmalar vardır ki 

onları balla bile mukayese edemeyiz. 
Bal yanında bulamaç gibi kalır. 

- Nasıl ağlatabilirsin? 
- Ben bir tarihte bir gazeteye iki 

yazı yazmıştım. Bunlar çok hüzünlü 
yazılardı. Ali Naci bu yazıları okumu.ş 
bana: 

cSen hep böyle yazsana .. » demişti, 
ben de ona cevap verrnişUm. 

«Anam öldü, çocuğum öldü, bu ya -
zıları yazabildim. Bekle karım ölsün 
bu tarzda bir yazı daha yazayım.• 

- Karın öldü mü? 
- On sene sonra evet. 
- Üçüncü acıklı yazını da yazmış -

sın demek! 
Osman Cemal bir lftlız;l düşündü: 

- Hele kitap çıksın, sen oku. o za • 
man çingenece namazı da ôğrcnır in, 
orucu da. 

- Taklit yapmasını bilir mısın? 
- Bilirim. Bir kere şive ve lehçeler 

hakkında münakaşalar yapıldığı bir 
sırada bir müsamere tertip edilmi~ti.. 
Bu müsamerede bir kıraat parçasını 
tam on yedi şive ve lehçe üzerınc o · 
kumuştum. 

- Güldürmek kolay mıdır, guç mü· 
dür? 

- Bazan çok kolay, hazan da çok 
güç .. Gülmek istiyen ne söylesc.n gu · 
ler, gülmek istemiyen de. ne soy l<!sc~ 
gene gülmek istemez, iş, ışte bovlesını 
güldürmekte. . .. 

_Sen gülmek istemeyenı de guldu-

rebilir misin? 
_ Tabii, onun da muhakkak bit 

nabzı vardır. Nabzını bulup ta serbe
tini ona göre verdin mi? Gülmc>k rieğil 
katılır bile! 

- Bu gükH.irme.k merakı. bum ah 
çılık sana nereden geldi? 

- Ben çocukken çok .?1u!~a.~lıt.~ın 
Taklitler yapar, herkesi guldururdum 
Matbuata intisap ettikten epey so'lra 
cŞebap> mecmuası için benden mi~h 
yazıları istediler. Ben de yazdım Jstf 
mizahta atılmış ilk adımım 

Hal8 ayni yolda yürüyen u tat bır 
an yüzüme baktı: 

_ Soracağın daha neler \ar? 
- Kafi üstadım. 

d hissesini taşa-lar. Elverir ki spor ter-
. en müesseselerdir. Bu müesseseleri biyesini haiz olarak bütün enerjilerini * 
idare etmek ınev«tiinde. olanlar da i_u ve tekmil teltrtik kabiliyetlerini sarf et- Bu lıkraları yazan Osman Cemali 

- Öyle ise ben gidiyorum 
- Nereye? 
- Yazı yazmıya .. 

fahsiyeti hükmiyenin .tekabbül ettıgi matbaada pusu kunnuş bekliyordum. 
" · miş olsunlar. 
azıfe ve vecibeleri ,:Yerine getirmeğe Sporu s~yretnie.nin de hususi bir Gelir gelmez yakalıyacak. 'kendisile ko-

l'llecbur olan uzuvlarıdır. kt 

• - Aklıma geldi, dedi, Son Postada 
bir romanım çıkmıştı. Gerçi gülünç ta
rafları ~u amma, esas itibarile ou 
roman derin bit hüznün 'hıahsulüydü. 

- Bu romanın adı neydi üstat? SQn
suz hüzün, yahut ta Bitmiyen ıztırap 
·man mı? 

- Yanlış söyledi!l? 
- Neye? 
- Güldürmiye diyecektin ı1:rsET :S terbiyesi vardır. Nası;l ki tiyatro sey- nuşaca ım. 

ir spor klübünü idare etmek sala- retmenin ve musiki dinlemenin de hu- - ims~t! 
h.iYetinde, ellerine tevdi edilen gençte- susi adap ve ~rkanı varsa. SpOr Neşriyat müdürü beni çağırıyordu: 
llin ahlakını, sıhhatini ve terbiyesini ko 1 ,.ıı~· k d t _Ne haber üstat? seyretmek, insan arıı'ı Z1:l\.a \'C u re 
l'Uınak ve yükse,ltmek vazife ve mec- ve kabiliyetler'ihi tetkik eylemek de- - Osman Cemal gelmişti. 
buriyeti varch~-. Bjr ~r klübü idare mektir. Böyle ytik.Sek bir tetkik yapan- Osman Ce,male merdiven başında 
et.ınek dem~ ~ut birkaç gencin ların bu yükseklikle mi.itenasip hare- rastladım; hemen gitmek üzere idi. 
Yalnızca spor zevkini şöyle böyle tat- ket etmeleri icap eder. Spor sahasında - Aman üstadım dur. 
l'llin ve onların gelişi güzel galibiye-t enerjisini sarle'<ien ve asil bir hareke- - Durdl,lm, durdum. 
"eya mağlubiyetinden hissement ol- _tı'n mu"cadelesini yapan genci tez"·if - Seninle konu~acağız.. d s rn k " . selmı"ş, Kilisli bir köşker kızı ır. a-
. e deınS değildir. Bir spor idareci- kimsenin hakkı ve haddi deaildir. Hele -. Konuşalım, nasılsın, iyj miı;in? t tok 

ır.in. .e rr h il k b""•sı ı'Imin kadir ve kıyme mı . . ın en başlıca ~·azifesi arkadaşları.- lüzumsuz bagı"' rmalar çag-ırlllalar spor Çoluk, çocuk nasıllar? ı a s ıymelini "' ... . d' et . .. muhitin miıne\ \er aıle -
••a, doğrulukla yürümeği, karşısındaki- sahalarına girmemelidir. Halkımız ara - Teşekkür ederım, te~kkür ede - ır rn1-ı· - . 1 n b' . l 11akdı·r eden 1 . . b"le köstereıruyecegı )lr mı -
ı e daima iyi muamele etmeği, hak.em- sında hakemlere bağırarak ihtaralta rim amma, sen ŞU ızım oc aya gel, erının ı 0 

~re kayıtsız tarisız itUti ve kendileri- bulunanların adedi artmakta olduğu öiraz daha uzun konuşalım. Ö' .. neh bir adam fuzu nazarla kızının yüksek tal:· · 
rıı seyredenlere karşı hürmet ve ~eza- görülmektedir. Spor seyircileri bilme- - Uzun oturmaya bayılırım amma. 1. lini ikmal ettirm~tır. 
k.etıe hareketi öğretmek ve bwmn ha- lidirler ki, hakemler, galibiyetlerini uzun konuşmak pek işime gelmez'! Neziptc fabrikatö~ Fehmi Sön - A rrıca bir oğlunu muallım. Jr 
rı:ınde yürüyenler olursa, velev ki en bekledikleri fert veya takımı galip çı- - Neye? mez, bize )'azdığı bir mektupta Ga - oğl;nu da doktor çıkaımı~tır. Bulun 
Yüksek kabiliyetle bir sporcu olsa da- karmağa çalışacak insanlar değildir. - Neye olacak, söz gümüşse, sükut ziantepte diş tabiplii,ri yapan Fatma bu muvaffakıyete sebepte Kılıst" b'r 
hi, onları, müessesesinin bağlı olduğu Onlar Q oyunların, beynelmilel kaide- altındır; derler. isminde genç bir münev\·erimi7.den orta mektebin mevcut oln asıd Uu 
teşkilatın harekete gelmesinden evvel ~rine göre hüküm vermekle mükellef - Altınların olmadığını biliyorum. bahsedı'. or. Diyor ki: kl 

1 d b. .. -' . • tkar adam, çocu arının o uı 
Cezalandırmak ve yanlu~ hareketlerini olan yüksek saHihiyetli kimselerdir. Bari sen gene razı 0 a ıraz gumiiş c- 52 vac:ında"lm. Şımdiye ka- k 
t ~ " " " ım tep t hsilini dişıni tırn. ğına 'l· 
~ihe çalumuıktır. Bu vazifemizi ifa- Gene seyirciler bilmelidirler ki, yap- edin! dar bir rdk disc .• ilere bac: vurdum, fa- d · · Y -,--- k t r " tarnk ~ ptıımış, g ne ışını tıına••t· 
a başladığımız gün, Türk sporunu ve tıklan fuzuli hareketler kazançlarını Karşı arşıya o uruyoruz: ka-l hı·ç bı'ri di,lerimi tPClavi edeme -
Po k 1 b. N d' l ro·n bakal '-" 11. katarnk cocu'klarının ) tilo;pk 1 -

rcusunu memleketin, büyüklerin istedikleri fert veya ta ımların ga i ı· - ey ı < e 1 ım. di. Son defa olarak bu genç kıza m;i. -
arzularına liyi.k bir hale koymuş ve yetini temin etm~z. Bilakis galibiyeti- = DYearddeimnnyaonkın! "· racaat ettim. Büyük bir dikkat sar- sılkrıni temin etımiştır. 
lınmenin yüksek muhabbetini kazan- ni istedikleri takımların veya fertlerin d · ttı Gönül isterdi kı, her mcm t ke lı1 
dı'!nış oluruz. şaşırmaılarmı, kavait hilafına haıeket- - O da y(1k amma, dert olmadıktan federe!< bi.itün dişlerımı te avı e . her kazasında bir oı ta nu ı<t P cıls ı \ 
1
_ ldarecileriıİıizin bu vazifeleririe mu- l~ri':1i . ve sinir:lerjnwinA ~zulm~s~~ı ve sonra dermana ne lüzum var ki... Öğrendim ki bu genç k~ say ve gay- \'C her kazada böyle zekı, du•"' o bır 
~abıl sporcularımızın da birçok vazi- bınnetıce lıaıks, • ~,z maglubıyetlerını mtaç Sör.le. R8ka1ırn üstat, sen .l),Ssıl gül - retile. bi.ıtün Joksul u :ırı .) cnnuş, adam bulunsun.• 

_..__~----..... -:.-..'""'""....._ ___ ""..,;_-';:..-.._....ı.Aa.AL------------~-dürürsü=n=?--~---------_..-s_e_n_e_leı_c_c_d_ı_d_inerek çahı;m_ııJ_v_e _y_ü_k_-_____ _ 
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İSTANBUL 
Öf'le DelJl'iyatı : 

10000 metre b.yaz yajb kanaviçe 
6000 » y~il yağlı kanaviçe 

İkramiye, mükafat ve amorti kazanan 
numaralan aşağıda okuyunuz. ıı 30: PlAtla Türk muslldsl 12.50: Hava

dis. 13.05: Plakla hatif muzilt. 13.2!5: Muhte
lit pUi.k neşriyatı. 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazıh (2) kalem malzeme fA11n 
mucibince pazarhkla aatıa alınacaktır. 

il - Pazarlık 13/Xl/1936 tarihine rutlıyan Cuma günü saat 1 
.Kabata.tta Levazım ve Mübayaat ıubeaindeki ALm .Komisyonunda 
laca.ktır. 

36839 2 
30,000 lira kazanan 30 Lira kazananlar 

25434 
Akşaın Dflll'lya tı : 

24082 
Sonu ( 82) rakamı ile biten bütün 

biletler ikişer lira amorti alacaklardır. 

10,000 lira kazanan 

3250 
1000 Lira kazananlar 

19828 6244 

500 Lira kazananlar 
27557 3188.f 25209 11834 
24860 38175 2772 36692 
18742 33587 31945 20893 

32535 
16007 
37473 

9335 18462 20967 2888 

150 Lira kazananlar 
27907 
16-452 
309.ı3 

31318 

26626 
34052 
36372 
16408 
'31413 
39226 
3745 
1035 
7465 

27320 

6013 33187 29921 21616 
18119 37573 522S 37290 
21674 39752 25955 12943 

50 Lira kazananlar 
22752 11754 38392 
17980 19419 1~321 
32952 29713 4992 
26441 11881 16580 
11585 34997 39127 
23623 31538 3915 
38090 30608 26000 
9231 14603 25166 
808 521 18127 

21396 
2093 

24507 
337i0 
36328 
5424 

31583 
36776 
32350 
4880 

17364 
13325 
23122 
6097 

23902 
8907 

28013 
31702 
29708 
18973 
39171 
8874 
2263 

39865 
151 

8433 
9787 

24765 
22464 
4901 

20349 
3902 

33251 
7394 
6164 
9071 

35001 
233~2 

34281 
26872 
2503 
8187 

23935 
34214 
15526 
6570 

29947 
10730 
32437 
10608 
2215) 

540 
835 

1630.f 
13256 
1600 

25339 
19104 33250 
23972 5957 
30580 11637 
26306 3584 

6.392 36465 
8274 38196 

11060 36271 
24195 12630 
29181 31002 
25701 7462 
8739 8784 

22111 38693 
25551 1217 
10455 t0256 
178J6 18833 
28377 27506 
22513 26626 

-48 25150 
27227 12453 
19370 30080 

1448 10531 
27699 20018 

7499 6106 
32567 11782 

712 39017 
22019 29173 
23642 38911 
22922 33337 
14890 28599 
8924 39088 
9493 25847 

32362 35046 
22022 33466 
39281 26702 
34295 35995 

1590 779S 
15829 16929 
16076 39230 
15648 777 
37253 2548.f 
31755 6396 

4537 34389 
33596 38852 
4869 6697 

34896 24172 
113 ;sos 

4984 11 IQ8 

18312 216 o 
9420 34243 

13013 31 ?42 
1185 34880 

22663 34560 
15713 26732 
il 137 1130 
15567 5618 
15997 27371 

1821 35116 
31444 5018 
29663 34287 
33493 20834 
28761 23306 
27527 4925 
26588 11322 

3263 19696 
18934 16693 
'1641 24414 
37626 l0572 

3490 29482 
87-49 6020 
3299 14414 

19292 3705 
629 25521 

15079 29007 
39655 6703 
33249 25925 
9H8 9326 
4168 6435 

33013 9275 
38100 39208 
31356 31871 
31721 24269 
26130 35389 

18 30: Piil1a dnns musikisi, 19.30: Mono
loğ: Hazıuı tarafından. 20: Rıfat ve arkndnş
tarı tarafından Türk musikisi ve halk şarkı· 

Ia.n. 20.30: Saftye Ye arkadaşları tarafında• 
Türk musikisi ve halk prkıları. 21: Orltes • 

tra. 20: Plakla. aololar. 22.30: Ajans ve borsa 
haberleri. 

Yarınki pr•I'••• 
13 İkiuoitqrUı 936 

İSTANBUL 
Öğle neşriyatı : 

12.30: Pl~kla Türk muslkLsl ıuo: iıava
dJs. 13.05: Pl9.kla hafit miWk. 13.JS: Muhte
lif plak neşriyatı. 

.&.qaa Mlll'l)'atl : 

18.30: Pllkla dans mustkls1. 19.30: Spor 
mu.sahabele:rl : Eşref Şefik tarafından. JO: 

Türk musUd heyetl Z0.30: Vedia Rıza ve ar. 
tadaşlan tarafından Türk muslklsl :nı halk 
tartılan. 21: Orkestra. 22: Plltla sololar. 22. 
30: Ajana n borsa haberleri. 

NIJbetcl 
Eczaneler 
Bil pce Dibetel elaa ecz&allll' fU)ar • 

ilr : 

btaahl eiJaeti=tıldler : 

Atsara;ıda : (Ziya Nuri). Alemdarda 
(Sım Raalm>. Bakırköyünde : <Merkez). 
Beyaıadda : <Baydar). l!:mlnönünde : 
<Hüsnü Haydar). Fenerde : (Arif). Ka -
ragüm.riikte : C Arlt). K üçükpazarda : 
<Hikmet cemil). Bamatya Kocamustafa
paşada : (Rıdvan). Şehremininde : CNd
zun>. Şehzadebaşında : Cİsmau Hakkı>. 

Bey of la clhetlndekller : 

ili - Şartnameler parasız olarak sözü geçen fUbeden alınabilir. 
iV - lateldilerin pazarlık için tayin olunan iÜJı ve saatte o/o 7,5 

venme paralarile birlikte ismi geçen Komisvona gelmeleri lazımdır. 

(24 

* * 1 - Şartnamesi mucibince muhtelif eb'atta 1090 metre yassı kayıf 
zarlılda aabn alınacaktır. 

2 - PuerWı 24/11/936 tarihine rutbyaa s.ı. ıünü saat ıs de 
t•a Levazım wı Mübayaat tuf>esindeki alun komiayonunda yapıdae~ 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen tubeden ahna 

4 - İsteldil.ia puarLk için tayin olunan ıün ve saatte% 7,5 pv 
me panlarile birlikte ada seçen komisyona aelmeleri lizımchr. «2747» 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde 
1 - 936 saıe.i için zabıta memurlarına satın almacak azı 4500 ~ 

5419 çift fotin ile azı 4500 ~qju 4960 çift getir yirmi bir gün müddetle 
kapalı zarf uaulile eibilme,.e konulmuttur. 

2 - F otiain beher çiftine 335 ve &etirin beher çiftine 275 kurut J.·--- fiyat kmauLnu,tur. 
3 - il.le 16/11/936 pazarte1i günü saat on befte Eımıiyet itleri 

mum Midüdiiü IHnumcla müt~ldl lronmyon huzurunda yapdac. 
4 - Ebiltmeye pecelder 2384 lira 52 Iruru,luk ımnaklmt tem· 

mektup ve makbuzu ile ve 2490 laJih kanunun %, 3 8ndl maddeleri 
yazılı bela'elerle birlikte teklif mektuplaruıı ihale vaktinden bir saat e 
kom.iayona v.-.nelsi. 

5 - Bu it iPa fula iahat almak, M=•v Ye fAl'bl•11nıa IÖrmM 
teyenlerin bmsiia IÖ&Ü ıeçaa komi.yoma lllilwaat edeı'ıilt:elderi. d 
cc2570» ---~ ----·-----~-

Edirne Kültür Direktörlüğünden : 
Cinai Azı Çoiu Fatı bir teminab Tarilli uat 
Elbise 210 225 ıs 253.12 231111136 ıs 
Kundura 210 225 5 84.37 » » » » 

642 
10635 
16670 
12959 
13656 
35643 
29150 
271 39 
,34064 

16733 18511 38115 
17703 7477 8432 
9867 2894 22532 

24729 4020 19816 
19735 23300 5215 

449 2015 25027 34445 
16500 
3599 

----···-········-··-····-···-···-···· .. ······ ..... 

Gala.tada : (İsmet). Hasköyde : <Bar -
but>. Kasımpaşada : (Vasıf). Merkez 
nahiyede: CKanzuk, Baronakyan. İtl
mnd). Şişlide : (Necdet). Taksimde : 
(Taksim). 

1 - Edirne Enek U..i ile Öjretmen okulu için yukarıda yazıh 
kalem pyecek etJaYI 6/11/936 tarihinden itibaren ayn ayn açık ebiff 
....,.. lmnulmuftar. 

5749 
~1994 

,31287 
8401 

11656 
1048 

21595 
3010 

1348Q 
16017 
14243 
~9389 
. 5814 

126 

4784 3336 28468 
12504 29748 37280 
4858 11518 1053 2921 

29317 20486 17790 28020 
2682 36012 5287 31313 

22967 36124 35730 28784 
19079 39391 22282 10915 
8218 23928 5748 17147 

23258 14460 21292 17439 
30164 8338 14595 1.f709 
14288 15412 11631 1585 
18687 36346 12558 4243 
12833 1210 12855 20006 
3825 15382 31682 12033 

19109 7794 18924 39576 
23296 14973 17330 7586 
23089 3669 24925 28232 
11229 36319 8507 36781 

Mükafatlar 
20 bin liralık mükafat şu kırk nu -

mara arasında beşer yüz lira olarak 
taksim edılrniştir: 
21727 21278 3618 28990 4292 
6900 9621 35451 ıı884 6245 
2075 16268 11786 12472 32762 

23214 38684 11687 27624 3263 
21956 39861 8571 27436 18261 
8892 9017 4117 13525 39343 

32473 34411 301.f9 28416 18485 
27397 12876 35519 1457 30338 

10000 liralık mükafah 
şu numara kazanmışhr: 

18085 

Üsküdar - Kadıkö1 ft Adalardakller : 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: (Yu
suf). Kadıköy Pazaryolunda : (Mer -
kez). Modada : (Faik İskender>. Üskü -

dar Ahmediyede : tAhmediye). 

-----··-···--··-·---·· .... ·------·......-100 Lira kazananlar 
38591 29080 16543 5388 15208 
28040 38656 9669 4927 33799 
12617 25487 21835 5285 7090 
6846 26614 11327 32023 22754 

689 1532 1345 7 10066 31036 
9217 27213 16522 39802 17632 
6633 20687 8905 25448 6469 

17605 21367 16074 31363 38848 
34198 35020 27993 8634 37005 
2318 11316 26837 34491 27513 

2 - lbaıeleri 23/11/936 pazarteai günü saat 15 de Edime bba 
konajmda Kültür Direktörlüiü odalllMla toPJanacak komisyon önünde 
pılac:aktır. 

3 - lateldilerin 2490 numaralı eksiltme Te aıttmna kanununda 
belse Te daha ~ mal aandıjına yabracaklan teminatlarm 
bum ile IMınbel- yubıda yaah ıünlerde komi.yona gelmeleri ı 

4 - Eniltme ,..tnamel.-i ve niimuneleri Edinıe Kültür Direkt'" 
iir. ... wMuak söriilebilir. (<2885» 

lstanbul 4 incü icra memurluğundan: 
Bir bo.çtan dolayı mahcuz olup. arttuma ............ ... 

rar ~en1en 2 .det, biri kestane naginde •• aJtı ptlllda fiisi ıiyah ve 
ne altı y"flDCla beyp Fatih Atpazanatla 18/l 1 }9.16 tarihine tetadiif 
den çarfalDba iÜJıÜ saat 11 de aatılacağından taliplerin o IJÜD meh•llin 
hazır bulunacak memuruna müracaat etmeleri ilan olunur. ( 425) 

"Son Posta" nm edebi tefrikası : 28 Genç kız sabahtan akpma kadar has· Kanapenin üzerinde yanyana otur· ran bir aes mırık1andı: 
tanın odasından getcn ufak bir patırdı· muflar, bir albümdeki rcaimlere bakı· - Yalvarırım sana Mualla .. bur 
ya kulak ver rek sofada kitab okuyor, yorlardı: kal.. ben gidip Bedianın yanında ot 
iş işiiyordu. - Bakınız doktor, bu genç Ahit cağım. 

Doktor günde iki defa hastayı gör- benim babam. * 
meğe gidiyor ve dışarı çıktıiı vakit - Biliyorum yavrum.. Bebekteki Ekrem yanan başını 
Muallanm siyah gözlerile karşı karşıya yalının sofasında bu reemin büyüğü t~ından kaldırarak dirseiine 
ielmekten .korkuyordu. var. yandı ve bulunduğu yeri 

Yezen ı Muezzez Teheln B•rkend - Küçük Bediamız da ölecek mi - Annem gençliğinde ne kadar tırlamak istiyormuf gibi etrafına 
Mualla ile Ekrem arasındaki büyük dama söylüyor ve ondan da aynı dü • doktor} güzelmi, görüyor musunuz~ lundı. Afağıda timdi çılgın bir Z-ii 

yaş farkı ise, onların tamamile iki dost rüıt ve kibar dostluğu bekliyordu. - Hayır MU&lla, o ölmiyecek .. onu - Sen ona çok benziyorsun Mual· orkeetraamın çılgın müziği otelin 
ve arkada' gibi Mustafa P8'anın iki Ekrem o vakte kadar, on altı, on ye. kurtaracağız. l&. va.sanı delirtiyordu. 
yanında dolaşmalarında hiç bir mahzur di yaşlarında bir genç kızla otuzuna - Atefİ bir türlü düşmüyor. - Bu resim halamın oğlu lametin Yan çıplak kadınlarla siyahlı erk 
bırakmıyor ve bütün dedikoduları or· gelmi' bir erkek arasında bu kadar ıı· -Ate~i düşecek .. Bedia iyiletceek .. rennicfu. Geçen gün 1nıilt~n yol- ler gOya orada, onun etrafında danı 
tadan kaldmyordu. kı bir bağlantının yafıya.mıyacajını bu üzüntülü günler geçecek yavrum. ladı. diyorlarmış gibi odayı sıcak bir ja 

Hatta ihtiyar pa,a öldükten sonra zannetmişken, kendiıinin de bu güıel Onlar böyle başba,a dalmı,larken, buğusu kaplamıştı. 
Mualla ablasile birlikte kışlan Nişanta· ve taz;c kızın büyülü neş'e ve sıcaklı- Bir gün Bedianın ateşi arttığı için içeriden bir hıçkırık sesi yükae1mitti. Birdenbire gelen delice bir fiki 
~nndaki konakta geçirmeie bafladıkları ğına sokuLmakta olduğunu anlıyor :ve telefon etmişler, hemen gelmesini rica l~te o dakikada Mualla her 'eyi unu • siyinmek, aşajıya inmek, bu çılgın 
vakit bile, aradaki uzak mesafeye rağ- Muallaya beklediği candan ve aağlam etmişlerdi. tarak yerinden fırlamış, koşmak iste- tırdının arasına katılarak .döıunek 
men gene onların ufak bir baş ağrısı dostluğu vermek istiyordu. Ekrem aeldiği zaman Muallayı göz mişti . içmek .. kana kana içmek jıtedi. 
için bile genç doktorun Nitanta,ına ka- Ancak, onun dostluğunun çocuk yaşları arasında ealonda, apğı yukarı Naaıl olmuştu da Ekrem birdenbire Vataitndan fırlıyarak dolablna 
dar gitmesi tabii görülüyordu. Muallanın bilmediği ve anlıyarnadığı dolaşıyor gördü. onun kollarından tutarak ~kebilınif- ru yürüdü; fakat aynı 18Jliyede 

başka bir yüzü daha vardı ki bunu - Ne oldu Mualli? ti! ladı: 
Ekremin kendisine güvenen ve ne genç kıza göstermemek, onu üı;küte .. - Doktor, Bedia çok .hasta, durma.. - Hayır, oraya gitmiyeceksinl 

- Mualla aşağıda ise onun gö 
yaptığını bilen ağır başlı halleri sene- rek sonsuz itimadını geri çektirmemek dan sayıklıyor. - Gideceğim... Hüsniye ağlıyor, .1 k k 1 d b"l •. 

L , H . . ,_ .. k"' d rı e arşı arşıya nası ura ı ecegı 
ler geçtik.ce Muallanın üzerinde büyük için oislerinin bu ikinci yüzünü kalbi- astanın vazıyett ıner gun un eo duymuyor musunuz~ OL_ L-'k k l f l b"l 

b 1 b k d h • d • 'ld" f k · f _ı 1 G . k . . . oa.na Oö ar en nası ne es a a ı e bir t ir göstermeğe başlamıştı. Ona ne asmağa, onu giz emeğe mec ur a· a a agır egı ı, a at atcşı 8Zl8 oı· - itmıycce sın dıyorum .. senı o· • . ? 
gözü kapalı ve niha} tsiz bir itimadla lıyordu. duğu için çocuk sayık1ııordu. raya gitmekten menediyorum, anlıyor gım Zi bas l w k 
bağlanmış, genç kalbinin en temiz İşte Ekrem, ikisi de birbirinden kuv· - "\ alvarırım size ddktor, hemen musun) le tı, se en aaraona soau 
d 1 ı . b" b' . d d . ol b d . . . a· b. . 1 k l . D · "b" 11 ·ı k b"l k ımıarladı. ost uğunu ona vermişti. vet ı, ır ırın en erın an u uygu· gıtmeyınız. ıraz ızım e a mı~; sız :emır gı ı e ene genç ızın ı e • l . . _ı_ 

Aral ._ l 1 k b l h k'k • b d ı ··1·· kla l . . k f t.!I - Bafım ateş er ıçıaoe yanıv 'f:'ında&.i dostluk ve anlaşma o ari e çarpışır en, un ara a 1 ; isım· ura a o ursa.nız o um ya şa.maz sa· ermı sı ıyor, ona ne es awırmıyor - v • 

kadar hududsuz ve bütün harici tesir- lerini ve manalarını vermeğe çabaiar- nıyorum. du. mutlaka basta olacagım. 
lcrden uzak kalmıştı ki, Mualla, temiz ken Bedianın uzun hastalığı bu içli - Peki yavrum .. itte ıitmiyorum.. - Bırakuıız. Bediayı ıörmeae ~de- Sonra masasının bafına geçerek 
ve sağlam seciyesinin getirdiği en ge- çarpışmasına bir ad koymuştu. İstediğiniz .kadar Jxmu:ia kalacağım; ceia.ı. lışmak istedi. Eline bir dosya aldı .. 
.,iş serbestlikle kendiıtine karşı olan Kızcağız tifodan yattığı için Mu • fakat een ertrk ağlamıyacabın değil Genç doktoran elleri, yaptıiından ğıtları birer birer çevirdi. 

"' tlmaz inan ve dostluiunu aeaç a- alliyı onun yanına aokmuyorlardı. mi Mua.Ha> •tanuak t<aıılanaa diilmüıtii. Vm• (Arkası YN' 



•.. -. . B*mlj . 
SON POSTA 

Herkes zannediyordu ki, biz meputiyeti ptirmekle, bütün demokrasi alemi bizi 
takdir ederek dostumuz olacak ve bizi her tirli harici tecavüze karp müdafaa 

edecek.. O zamamn siyasi aclamlan çok saf diişüncelere sahiptiler 
Merkezi} etci ve komiteci renkleri 

~flJledi. Ordu brtmndaki vaziyete 
lelince, o orduyu elinde tutmak istedi 
~ nıemlekete inkılibı bu sayede mal 
~i tasarladı. Tedricen onu büe • 
-b&tün eline almak üzere ordunun ba
'tllıa Enver P8f8Y1 ptirdi, fakat, Enftl' 
'8ta da ittihat ve Terakki kav ntiııe 
4-Janara.k ordunun bafana ..... 
loJııa onları, bu defa da bia:at ittihat 
.. Terakkiyi kendi eline aldı. Bu m • 
lede tairin dediği burada da aörüldü: 

Mok olayun ciym aönii8-, 
Meml6kün olur ..-., na.J'lll 



10 Sayfa, - -
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CAf<LIK İJLKf flNDE 
IJitı TDUK ZARiTi 

MOlbım Cemil'ln Akıbeti 

A.R. 

Cemili eski Kontun çile çıkardığı bir daireye misafir 
etmişlerdi. Hizmetine verilen Maşa ise, çok güzel bir 

Kafkas kızı idi. Cemil istemiyerek geldiği 
bu yerden memnun kaldı 

Nitekim öğleye do~'(' çiftliğin en deler kont hazretlerini kıskanmışlar • 
güzel faytonlarmdan biri ile şatoya dı. Az kalsın, Sibiryaya nefyolunacak
nakleder ken : lardı. Fakat; pederleri, Çar hazretleri· 

- Hay, Allah ... Galiba bize, akla nin üzerinde nafiz oldukları için, onu 
ve hayale gelmiyen işler zuhur edi .. kurtarmışlardı. Şu şartla ki; bu dai -
yor ... İyi. Hoş. Zaten ben de o düpe- reyi yaptumışlar; kont hazretlerini 
düz hayattan bıkıp' usanarak kendime buraya kapamışlar; kapının gümüş a
hir iş arıyordum ... Arıyordum amma .. nahtarını da, Çar hazretlerine yolla -
böyle; Çarlar, saraylar, kontesler, mışlardı. 

prensesler, Yosopoflar, Moranoflar - Ay .. burası, bir çilehane dese • 
arasında bir maceraya sürüklenee'eği - ne ... 

mi hiç ummuyordum.·· Bir tarafıma, - Çok doğru söylediniz efendim. 
esrarengiz insanlar sıralanıyor. Öteki Kont hazretleri burada tam beş sene 
tarafımda da csı.suslar peşimi bırakmı • mütemadiyen çile çıkarmışlardı. An -
yor ... Ne ise, zavallı Annanın dama - cak, Çar hazretlerinin vefah üzerine, 
ğına birer parmak bal çalarak, rahat buradan kurtulmaya muvaffak olmus-
rahat yaşıyorduk. Fakat, acaba şatoda ]ardı. ' 
ne yapacağız?.. Eğer (Maşa) denilen C ·ı d · .. d.. .. .. d'V• b 

'k A d ·v· . . emı, aıre mu urunun ver ıgı u 0 kız• hakı aten nnanın edıgı gıbı 14 t ld k h l di 1 d'k .. · · b' k d . . . ma uma ı o u ca ayret e n e ı ten 
mufsıd ve fıtne ır a ınsa, ışımız 'b b' b .. l ··ı .. 

A k An 
.1 ha 1 d v sonra garı ır te essum e gu umse -

var... rh , na ı e ş a ıgımız . 
mış: 

derse, onunla 
yok. 

devamdan başka çare 

* 
- Böyle bir yerde ikamet etmek o 

kadar hoşa gidecek şey değil amma .. 
hadi, hayırlısı ... 

Şatonun şarkına isabet eden cep - o· .. . . 
hesinde; adeta şato binasına asılmı~ ıye soylenmıştı. 
gi'bi duran küçük bir daire, Cemile tah- Bereket versin ki; hoşa gitmiye -
sis edilmişti. Bu daire de, tıpkı çiftlik- cek bir tarihe malik olan bu dairenin 
teki daire gibi, üç odadan mürekkebdi. verdiği iç sıkıntısını, Madmazel Masa 
Yalnız bir fark varsa, salonu ve yatak izale etmişti. ' 
odası daha büyük; şekil itibarile de, Daire müdürü; Maşayı getirerek: 
tuhaf bir garabet göstermekte idi. - Hizmetinize, bu kız bakacak -

Kendisini oraya yerleştiren daire tır. Sizi memnun edeceğine eminim. 
müdürü ile, aralarında şöyle biT mu • Dediği zaman, Cemil derin bir hay-
havere geçmişti: retle durarak: 

- Latif bir manzara ... Geniş ufuk- -Yaaaa ... 
lar, temiz bir hava, orman bütün ha.ş- Demek medburiyetini hissetmişti. 
metile görünüy6r. Fakat, bu dairenin Maşa; Annanın tarif ettiği şekil -
yapılışı bana çok garib geldi. Adeta, den, büsbütün başka idi. Henüz on se
her yerle alakası kesılmiş, küçük bir kiz yaşlarında kadar tahmin edilen bu 
manastıra benziyor. kız, Kafkas tipinin timsali olacak de-

- Çok hakkınız var, kumandan e- recede güzeldi... Uzun boyuna çok 
fendi. Onun içindir ki bu daire, otuz uygun olan geniş omuzları ve olgun 
beş seneden beri ilk defa açılıyor. bir göğsü vardı. .. Kıvırcık kirpikleri

- Yaaa .. otuz beş senedir, niçin ka· nin gölgeleri arasında, koyu zeytin 
palı kalmıştır?. rengi gözleri derin bir bakışla mah • 

- Efendim, bu daire, müteveffa murlanıyordaı.. Rengi, duru beyaz ve 
kont hazretlerinin gençlik zamanın _ mattı. Etli dudakları hafifce kıvrılıyor; 
da, hu~usi bir maksadla yapılmıştır. çehresine sakin bir ciddiyet veriyordu. 

- Ne gibi, hususi maksad?. Uzun, koyu kumral saçları .!ımsıkı ö -
Daire müdürü, Cemilin kulağına e- rülmüş; bu örgüler, bir taç gibi başı

ğilm,~ti. Mühim bir sır tevdi eder gibi na yerleştirilmişti. 
fU cevabı vermişti: Cemil, bir kaç saniye, gözlerini Ma~ 

- Müteveffa kont hazretleri, genç• şanın çehresinden çevirememişti. Ve 
liğinde bir saray rekabetine uğramıştı. ancak, bu hayretinin gülünç olacağını 
Çariçe, hazretlerinin fazlaca jltifatları- düşünebildiği dakikada, kendini toplı
rıa mazhar oldukları için, bazı asılza- yabilerek: 
·-· .............. -... ........ ....... 
r-

E i r Doktorun 
G Un 1 ü k 'lerşembe 

Notlarından (*) ---
Kalb hastalıkları 

- Madmazelin adı nedir~ 
-Maşa. 
- Kendisile, hangi lisanla konu -

şabileceğiz ? 

- Ruscadan başka lisan bilmez. 
Zannediyorum ki siz de, meramıntzı 
anlatacak kadar Rusca biliyorsunuz. 

il - Eh, şöyle böyle. 
- Ümid ederim ki, az zamanda e

l peyce öğrenmiye muvaffak olursunuz. 
ı Cemıl, cevab vermedi. Derin derin 
içini çekti. 

SON POSTA 

ROMATıZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılan T E S K İ N 
ve izale eder. 

Her eczanede arey•nız 

Kalb hastalığı denince kalbin kapakla
rındaki bozukluk ve c!al'lık gibi ~eyler ha
tıra gellr. Bunun neticesi kalbin yorgun
luğu ve buyuklUğu tahaddüs eder. De -

veran gu('leşir, ayaklar .eller şicer, nefes 
daralır. Yokuş ve merdh·en çıkmada bü

ytik müşküliit ve öksürük baş

gösterlr. Yuzün rengi morumtrak bir hal 
alır. Kar:ıciğer şişer, büyür. Hazımda sı
kmtı baı:;Jar. 

1 \'akıa şimdiye kadar karşılaştığı Zayi - Beyoğlu Malmüdürlüğunden aldı
hadisattan şikayetci değildi. Hatta, e· ğım 26/10 936 tarih ve 5 3502 numaralı mu
&aret hayal:nda bundan daha iyi ö _ ameleli istldanameyl ve merbutu 2 Teşri -

miir geçirilemiyeceğine kanidi. Fakat nisani 936 tarih ve 30613476. nuınarnlı evı·~-

b .. t.. b 1 - h b' d kımı g:ıip ettim. Nush:'li samye çıkannıık uu un un ara ragmen; ar ın eva • 

Kalb hastalıklarının s~ebl bir çok defa 
romatizmadır. Ve yahud geçirilen entani 
ağır hastalıklardır. r..~uzmln kalb hasta_ 
lıklarında veremin de rolu vardır. 
Yol yüriır!<en, yokuş ve yahud merdiven 
çıkarken fazla çarpıntı ve nefes darlığı 

hissedenlerin kendilerini blr defa mua
yene ettirmeleri çok lazımdır. Çünkü bir 
çok defa kalb hastalıkları tesadüfen teş
his edilmiştir. 

( *) Bu notlan kc"'b sdı:1ayınız, ya _ 

but bir "lbüme yapı,tanp kollek,iyon 
yapınız. S 1-ınh z1U11anm1Zda bu notlar 
bir dd,•r:- gibi imdadmrı:a yetİf!'bilir. 

· k' . zere keyfiyeti ilan ederim. 
mı, ve esaretın uzaması va ıt vakıt dd 1 Tak'jim Valde çeşme ca es 
kalbinde derin acılar husule getirmek· 133 numarada 
te idi. 

İste simdi; daire müdürünün su söz-. . . 
!eri, birdenbire kalbini iğnelemişti: 

1 

- Acaba, bu esaret hayatı o kadar 
uzıvacak mı? .. 

1 Diye, kendi kendine söylenmişti. 
1 Bu acıyı tadil etmek için başını Ma-

l 
şaya çevirmi~ti. 

- Şu bavulu açsanız da1 içindeki-

l 
leri dolablara yerleştirseniz. 

Diyecekti. 
(Arkası var) 

Fatma İlisü 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şube~i 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iti * 

12 Birincitefria 

Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden : 

1 - Orke&tra için seçme sınaviyle şu Müzi&iyenlec alınacaktır. 
A - Bir Flüt ve küçük Flüt çalan, 

B - Birinci ve ikinci keman çalanhr. ·

C - Viyola çalabilenler, 
Ç - Bir kontrbas çalan, 
D - Bir üçüncü Trombon çalan,' 
E - Bir obuva «Koranglen çalan, 

2 - Seçme sınavları lkinciteşrinin 23 • 27 inci «Pazartesi, Sall, 
Çartamba, Cuma» günleri saat 1 O da Galatasaray Lisesinde ,.apı,.. 
lacaktır. (2736) 

İstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
1 Zir.cirlikuyu İlk Okulunda açılan Pansiyona ikinci taksit batı olan/ 

Birinci Kanundan itibaren de talebe alınacaktr. 
2 Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki aylık ü~reti 20 liradır. Büyük tatil. 

de okulda kalacaklardan ayda 12,5 lira alınır. 
3 - Y azıtmak ve fazla malumat almak isteyenlerin Okul Direktörlü • 

ğüne b~vurmalan lazımdır. «2813n -- -----~--------

. K·i. .O P R i N~' · kaı~leri · Hı:RnRoi~R·K.9fU1ş . 
• ' • • • _, • ' ' ;,,. : ._ . r·~ 

BA .oı ~"Ol'IATIZMA A~RIL RllE.GRI \IE NEZLEYE KAR 1 BI ıc ı ı< ILAÇTIR 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Cinsi Mık tarı Tahmin İlk İhale tarihi 

Çift bedeli 1:eruinab 
Kuruş Lira Kr. 

iskarpin 120-135 500 51 20/111936 c~ 
Nümune ve şartnamesi 
okulda görülür. 

günü saat 14 de 
Kültür Direk· 
törlıiğünde. 

Edime San'at Okulu talebeleri için alınacak olan 120 • 135 çift iskar • 
pinin evsaf şeraiti yeniden tesbit edildiğinden 5/11/936 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle yeniden açık eksiltmeye konulmu,tur. Okulda Jlle9'• 

cut nümuneaine göre ebiltmeye i9tirak edeceklerin pey akçelerini yatıra. 

rak Kültür Direktörlüğünde satın alma Komisyonuna gelmeleri ilin. ,olu • 
nur. «2828» 
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Urfa Vilayet Daim~ Encümeninden: 
Atofan pudr 150 gram 
Atofan tablet tüp adet 16 
A sid Koloridrik pür 250 gram 
A sid •ülfürili: püı 250 gram 
Asetat amony<ık mayi 250 graın 
Asnirin puclr 400 gram 
Aspirin tablet tüp Adet 15 
Alucs solrotrin 25 gram 
Alçı 50 kilo 
Aristol 50 grar.ı 

Antipirin 150 gı m 
Asitfcnı siyal• 10 k ilo 

As" Pikrik 30 gram 
Bi Karbonat düsüt 2 tdlo 
Bon düpero 250 gram 
Buji p cllidol tüp Adet 4 
Banzunaftol 250 gram 
Kodein gf 40 gram 
Kolorat döpotu 750 gram 
Kuloridrat dökinin 1 kilo 250 gram 
Kap5iil ekstra d ere .fujel mal 400 gram 
Sir Bılank 150 gram 
Kulorür döknls~ üm billuri 1 kilo 500 gram 
Karbunat dö mağnezi 4 kllo 
Kapiller öô Kanada 50 gram 
A · . trik 4 k ilo 

Digalcn 18 fİfe 
Diyöıctin 250 gram 
Ergotin dö bonjan 1 kı1o 500 gı-am 
Esans dö Kannel 25 gram 
Elanı dö Mclis 25 gram 
Esans dö Neroli 25 gram 
Eter aülfüıik Medisinal 1 kilo 
Eter kıastezik 5 kilo 
O okzijene 20 şi'e 
Ekora dö Kondıırango 50 gram 
'Ekors dö kinkina kırmızı 1 kilo 
Ekors daranj amer esası olmak üzere 250 gram 
Etil ka.rhonat dö kinin 50 gram 
Ekors dö kannel Seylan 250 gram 
FehJcnk miyarı solisyon N. 1 250 gram 
Fehlenk ~yarı r.olisyon N. 2 250 gram 

Foafat dö şo 250 gram 
Fosfat dö fO trikalsin 250 gram ı 
Gliserin nötrü 12 kilo 
Gli erin olid 25 gram 

Cu iyodforum beşlik 40 rnd:re 
Caz iyodforum birlik 20 metre 

Eldiven KevutçUk N. 8 çift 6 
Eldiven bvuf?Jk N. 7 Çift 6 

iven bvufÇUk N. 7/5 çift 4 
Hrmütol 100 gram 
Hüvil vazelin 500 gnı.m 
HüTII Amontdua 500 cram 
H-Vil dö fim dö moru 4 tif8 
Hüvil oliv isted.ize 2 kilo 
HüVil oö ris.in s kilo 
lyodüyür dö potasyom 1 kilo 
lyod madeni 250 p.m 

·~oı 1 kilo 500 gram 
ipek ip&k N. t çilesi 16 adet 
lpdı · i1ı: N. 2 çilesi i o adet 
ipek ipliı N. 3 Çilesi 10 .det 
lpdı iplik • 4 Çilesi s adet 
.. iplik N. O 91Cli 16 adeı.. 
UzOI ~ kilo 
ım•ad 20 adet 
!Lhımlı madeni 25 adet 
laminarya isterlize 36 adet 
Mupmba basta için 30 metre 
Nitro priıyat dö süt SO Q&m . 
Nitrat darjan çUbuk 100 gram 

Nelaton sonda 30 adet 
'.Afyon bürüt 200 gram 
Onauan populeüm 100 gram 

Okiit dö un kilo 2 
Opyom tozu 100 gram 

Piramidon 400 gram 
pudru ipaka 125 gram 
Pudnı dö kiılkina 250 cram 
Rizom hidrutis pudru 100 gram 
Ruin dö iskamu~ 250 gram 
Rasin dö poligala l kilo 500 gra~ 
Rasin aspet"f t 00 gram 
Rasin dö &f 100 gram 
Rasin penil 100 ~ 
Rasin dö fenuvil 100 gram 
Ruin &; pötit ho il 00 cram · 
Rasin dö jalap 250 gt'&m 

Gudron dö Norveç 250 gram 
Boraks 1 kilo 
Sülfat dö kinin 250 gram 

Santonin 15 gram 
Sükrii döle 250 gram 
Salir;ilat dö sut 2 kilo 
Sunitral dö bizmut 500 gn~ 
Savun mıvar 500 'I""' 
lskamune rezin 25 gram 

SON PO:Sf A 

Bir çok nraş hıç•ıı; l nnı tecrObe 
ettim. Hıç lıırıstııden memnun luıl
madıın. 

Nihayet sııka.ımı ku;;: toyn lıatUli2f 

He tıra~ eden POKER tıraş bıçıı.· 
ğtnı beğend im. 

o K E 

Sayfa ı t 
~ 

ÇOnkO; POKER; cildi tahriş et
meden ç.ttbuk ve rahat brq et!en 
bıçakhr. 

R 
D..inyanın en eski ve en iyi tırat bıçağıdır. 

• 
{5..VCIME 

inM sö~ler; 
nuzarı dıkkut ni 
CP}Oeden - rn MHi iberıi di
ğer kıuhnlar<lnıı temayüz 
ett.ren · lenımııı labıi ~gU· 
r: ll ğı olmu -;;tırr. Ve iHlve 
(•dı~ or: h ı cok genç kızla
nn ~ a l urn i ı·ı parlı k ve· 
yıı yüzleri dJ lJOyi1k hO~ Ok 
pııdra p •ft r.1111 gürtınOr.ıı 
Bt n de her kııdın gihı pud· 
rıı kııHa dun. Fa at kuH" n
dığıııı ı u ira, ı av ı :umlırıl
uıış olduğu ıc n tnbıJ il:ur gfl
Y.f •• ık t, sırı bır.ı ır. O im· 
dar ince ve o kada r hafifdır 
ki adctn uçnr. lşte bunun 

içindir ki Toknlon kreml 
muntazamen ve yel mı ak 
olarak yayılır ve cildi hemen 
gayrı mer'i ınce bir güzellik 
tobal~ası krıpJ .ır. Hnrıcr hir 
vınakıynjn ınanzurası veren 
modusı g çmı,. ve 8ğır pud
rahırc1nn tnınarnen haşlrn ve 
rıctcleıı tahıi bir gl\zellık te
min eıl r. Ye ı i ke~ffcl len 
hu şaya ı ha~ ret h vat ı ch
rılmış pudrııyı kullnnınn~·ın 
ımctm httkhnrtnkı hnttln rı
kirlermlzi ıılt nst eclecehtir. 
Hemen bugnnuen tecrtıhe 
erllııiz. 

Sük dö nerpürün 500 gram 
Serum fiziyolojik 50 adet 
Serum gi!ik~ze 50 adet 
Serum jelatine 30 adet 
T analbin 500 gram 
Tannijcn 400 gram 
T erpin 500 gram 
Tanin 1 kilo 250 gram 
Timol 50 gram 
T eobromin 300 gram 
Talk tozu 1 kilo 000 
Ürotropin 500 gram 
Vazelin beyaz 1 O kilo 
Validol 50 gn.m 
Kate N. 1 kutu 6 
Kate N. 2 kutu 6 
Kase N. O kutu 6 
K. N. 00 kutu 4 
Hidrofil pamuk 120 kilo 
Gaz hidrofil top so x 1000 
SttWD tetenik 30 adet 
Serum Utın.ptü kok&ik 30 adet 
KUbunat nütrü dö kmin 25 zram 
Kola cevizi 500 cram 
Kakodilat dö sut 2S cnm 
Bi kuJodıidrat dö kinin 100 sram 
Böm tır.nkil 2SO cram 
Bilüdömetilen mecLind 25 gram 
Şi,e için tapa 400 .det 
Dereceli kadeh 25 BT8.Jll}ık 2 adet 
Pipet ıo gnunLk 3 adet 
Esb8h tübü 3 adet 
Billur baYaD N. 4 adet 2 
Billur MTaD N. 5 adet 2 
Bo, tite 500 lük 25 adet 
Bo• fİfe 300 lük 50 adet 
Bot •İte 250 lik 50 adet 

[çü üzerne 
Fenni rasık liağf 
Mide, barsak, böbre 

dü~kuulüğüııe 

e l 
! Kors ı r 

Jstiyf'nlere olçü 
tımfosı g i ı 1 ~ "'' 

EmlnönU 
lımır sok gı 

Tel. 2 0 219 
ZA LARY A 

Oreop ılo:ı 

Taklitçı:erde · 
salu 1 nız. 

KANZUK 
Saç ekslrl 

COMOGENE 
Saçların kOklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesine mdnl olur. Kepelderf 
izale eder. NeşvOnemasını kolay
laştıraJ'tık hayat kabiliyetini art.il· 
rır. Latif rsvihalı bir saç eksır.dır. 

lnglllz Kenzuk Eczanesi 
Beyoğlu - İstanbul ... 

Son Posta 
Yerebatan, Çataıçeşme sokak, 25· 

iSTA 1 BUL 

ı _ ~!~:'!~!!!!ir_sü- t 
tunun iki satırı bir (santımJ 
savılır. 

2 - ~hifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife : ı-4"kuru 1 
! - 151 il 

ı -• » il 

il 
4 -- 100 > 

.. it oıeer ı: crlet : 
So!l ıı:ahlfe : - 30 :D 

Porselen kavanoz 100 f:Tamlık 30 adet 
PorselP.n kavanoz 50 erambk 20 adet 
Porselen kavanoz 30 gramlık 20 adet 3 - Bır santimde vasati (8) keli-

me vardır. 
Yukarıda yazılı 138 kalem ilicm tutan 1300 lira tahmin edil 1 4 _İnce ve kalın yazılar tutacak-

mittir. 1 ıarı yere göre santimle ölçı.. l ür. 
Memleket hatan.esinin ihtiyacı oluı cina ft miktarlan yulamda yazılı L-----·-----·--------bulunan Te bedeli l1leCllllJU ( 1300- lira tahmin edilen 138 .kaleaı iliç 2490 ....... ·-············· .................................... . 

sayılı kanuna tevfikan 2/11/936 gününden iböaren on~ gün müddetle 
açdc eksiltmeye komnuttur. lsteldı1erin 17/11/936 aalı günü saat on dört-

le% 7,5 dipozito akçesile Vilayet Daimi Encümenine naüracaat c:tmeleri i-
lin olunur. (2862) 

tı.c. rıv.ıt tl. : Edim Ragıp F' EQ .. . 
· ( A. hkrem UŞ .l\h vll.. 

iıAtUP1..ERı: s. l ııgıp E~u 1:.v 
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SAN UVVET URUBU 
Zafı umumi, kansızllk ve kemık h••lillıklarına fif• tesirleri çoktur. Çocuklar, Gençler, 
Genç kızlar ve ihtiyarlar her Y•tta l•tlmal edebilirler. Ha•an Depo•u: latanbul, 
Ankara, BeyoAlu. 

•u,_. 

Ç}öuli'müj ,,,;; ' 
~n'fJHnHj ""' 2 

1 ~7 
PH LIPS 

RADVOLAAINI 

aır defa dlnl•m•kl• bU ractyonu" 

mOkemmellyetını l•b•t edecektir. 

aateı •••••• ı1aalat .. Vo~Yoda aaddeef, J~neraı H• n. Oreadl. ••l1 lıtao11>ut 
•••••.,.. ı Beoltu, letllllll cacldeel H 

TOrklvenın het taraflnda :.acentelerlmlz vard1r. 

T... .. ... ,. .... _ aOtll tertlllatt& n laıııtta ,_ıı•-

1987 M O D E L 

CHRYSLER-PLYMOUTH 

OTOMOBiLLERi GELMiSTiR. 
Bu mocleller aijw otomobiBen brp lizlerl her cilıetçe tatmin edecek btltlia imal tatbikab 

ve yeailikleri Wrdir. Bir defa reliP pmeaiz kAflcUr. 

ESAD ABDCRRIBIM 
Cluyaler - Plymouth otomobilleri ve Fargo Kamyonları Acentalıfı 

Tabi• a,._ ............. =Tel. .... = T ...... •PKO ......... L 

l DE ON 
Yeni çıkan plAkJar 

.. ciro•• we Odeoa F•llrl .. ., ... tlel-'1 ••'••ılll 
BAYAN VEDiA RIZA GiZ 

Hbam f8rkı - Afkmla 88ı1lDlem 

Nr. 270107 Ktırdlll tarkı _ =e =~':tı:::'b.., 
Beste: &Uhatun Pınar 

Bayan HAMiYET YOCE SE 
KorcUll tartı - sonsuz ~ 

Nr. 270106 Mubaner l&rkı _ =t 't.1Aık1Duyp111 
Beste: ... FAkl ,,.., .... 

BAYAN AHMURE 
Rumba - Botann San km 

Nr. 276103Tap -==== 
Beste : lıtulBfa .eera 

NEZIPLI DEU MEHMET 
N 2?0l 14 Ayudap prkul - DQman dftman olmq .klnflb 4111 

r. Okm prtp - Bir çiçek •Olbn11 
.... ,. Çtk•r1lmlfbr. ~---...ıı 

• 
lkhsat Vekaletinden: 

,,ış KANUNU>> DUD clolammca «Te,Hib> ,.,.,,.. hD'ıL .... 
kurulan <<İŞ DAIRF.sJ» Din Tetriniwü 1938 ...,..,._ ..._ ı..lhNM 
batlaclıiı 145 inci nwcldıe muclMnce ilan olunur. «1881» «2802a 

'RADYO 
.ve CEP 
l.AHBALAR lllA 

!1AHSUS 

Df.TA . . 
=PILLfRI 
Huıu~ aul'ftM yo/#l•lfll'. 

Parlak ziyalı Ye, 1an
ma mldcleti fw"9ıbr. 
Uzun HIN• ısYe--kla 
bozulma ve lmnetind• 
.. • etmes. '"··· .. , .. ~ den latGn •• pratlıidb-

---


