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Macaristana mahreç • 
verıyor 

Pamuk davasının halline doğru geni adımlar ita/ya -Avusturya - Macar konferansı bitti 

Konferan!sta Macaristanın da Nafıa ~ekileti ·izmirde 
•t.Ahl k .. 1d.. tetkıkata başladı, 

sı a _anmasına arar verı ı Ziraat Vekili de gidiyor 

Triganon. muahedesi gır_~~-~~!!...'!..~--.'!!:.~?. __ 
Viyanadatebliğneşredildi Elişleri ve küçük 

sanatlar Avusturya ve Macaristan, ltalyanın Habeş 
imparatorluğunu tanıdılar 

kongresi açıldı 
Celal Bayar nutkunda: 
"Bizim politikamız yapıcı 

ve yaptırıczdır,, diyor 
Ankara, 12 (Hususi) - Elişleri ve 

Küçük San'atler kongre.i. bugün İktı
sat Vekili Celal Bayarın mühim bir 
nutkiyle açılmıştır. Celal Bayar nut -
kunda bilıhassa demiştir ki: 

El işleri ve küçük san'atler kongre
si sayın üyeleri, 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Macaristan hakkında Milinodaki sözle rinin ilk neticeleri belircm. Musol1 .ninin 

!.la Lo~dra, 12 (Hususi) - Ro!:.:h :::: tekrar Macaristana terkedil· K a ğ 1 t fa brik a s rn d a 

Eşhas elindeki bakımsız arazi meselesi alikadarlan 
~eşg~l edi>:o~. Başvekilin bu gibi kimselerin işleteme
dıklen arazıyı devlete satmaları ve bunların köylüye 
tevzii yolundaki işaretleri göz önünde bulunduruluyor 

Başvekil son Ege seyahatinde Manisada tetkikleri esnasında 
İzmir, 12 {Husust muhabirimiz - \dar olarak istihsalatın artmuı tedhİı' 

den) - Başvekalet, Ege mı.ntaka - lerini ehemmiyetle t!kib etmektcd+rı 
~~Post gazetesine bildiriliyor: mesi pek muhtemel görülmektedir. f ıa b ı k 

ı.- n ~ 1 A \'USturya - Macaristan im para- Milı3.noda son defa irat ettiği nutuk- e C1 1 r a la wrı.ugu zaman d M Adr' ••••• • • • • • • • • • •• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
yatik . • ın. ~- -~carist~ ı- la Macaris'tana karşı sempati. v_e alaka-
. . de~zındekı ussu bahrısı olan ve sını açıkça izhar eden Musolım, Roma- 6 6 

sının istihsal işlerile yakından allka - (Devamı 5 inci sayfada) 

ooıumu serbest bırakmayrn 
bu gece beni öldürecek! ,, 

Şiındı de Italyanın elinde bulunan Fi- (Devamı 3 üncü sayfada) Bir amele makinenin dişlileri 

M 
'iıtci arasında parça parça oldu 

uhi ttin Ustu·· ndagv dan İzmit (H~susi) - ~zmit .kağLt ve 
karton Eabrıkasında bır facıa vuku 

H •• • c h • d b • !bulmuş, Kadir Çavuş ismindeki işçi, 65 Yaşındaki ihtiyar ana 47 yaşındaki oğlu için 
dün mahkemede bunları söyledi useyın a ı e ır cevap kağıt makinelerinin korkunç dişlerin-

de parça parça olmu~tur. 

Belediye Gazi köprüsü için tramvay biletlerine Kırpıntı kiğıt maki.neleri kısmında 65 yaıında bir kadının oğlu 47 ya. Kadın ağlıya ağlıya hii.kim• ıunl 
d 

·ı 10 ... ... çalışan Kadır Çavuş bir aralık bakmış şında Ahmet Mukbil aleyftüne açtığı söylem istir: 
zamme ı en parayı hala alıyor mu ? ki makineye fazla kırpıntı madde ta - da d"" d"' d.. ·· ı· h B, ~ zulmünden bıktı 
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• va un or uncu as ıye ceza ma • _ u cocugun 

Yali ve Belediye Reisi "Alındığı söylenen 10 para daha k~lm~~ta.dır. ~~ mah~~ru önlemek. i- kemesinde görülmüştür. (De;aını 3 üncü sayfada) 
9~0 d k ld l B u çm egılerek bırıken kagıtları almak ıs-
Jı a a ırz mıştır. ay nüseyin Cahil içindeki kin ve (Devamı sinci sayfada) • v 

gayzı teskin için buya/an haberi fırsat sayıyor! .. diyor r-_ .. _ .... --···-···-··":::\ ispanyada Boguşma 

Muhittin 'Üstündağ 
Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üs

ti.indağdan dün şu mektubu aldık: 
f(Ctunlıuriyet, Tan ve Akşam gazete

lerinin 8/11/936 tarih1i nüshalarında 
~l<:öprü inşa bedeli» olarak tramvay 
Uoretıerine zammedilen on paradan 

Hüseyin Cahif Yalçın 
bir milyon sekiz yüz bin lira biriktiği, 
Köprünün ihale bedelinin bir milyon 
altıyüz bin lira olduğu, fakat diğer mas 
rafları karşılamak için iki milyon li
raya varıncaya kadar on paranın Be-

(Devamı S inci sayfada) 

Ostad Hüseyin Rahmi ile bir konuşma 
Büyük halk romancısı mebus olursa edebiyatımız 

için neler yapacak 
(Yazısı 7 inci sayf.ada) 

Hayatı nasıl A -- • 

ucuzıatmatı? Asi kuvvetler Madrı 
Anketimize verilen 

cevaplan neşre başlıyoruz 
Okuyucularımızın bu büyük 

memleket me.selesine karşı ciddi 
bir alaka göstermekte olduklarını 
aldığınuz cevaplardan anlıyoruz. Ü
mit ediyoruz ki bu anketimizden 
çok hayırlı neticeler çıkacak, yani 
birtakım meselelerin hallini temine 
yarar malzeme elde edilecektir. He
men neşrine başlamak üzere oldu
ğumuz cevaplar arasında rut kadar 
m~lif görüş bulunursa neticenin 
o kadar faydalı olacağını düşünerek 
o'kuyucularunıza anlret suallerini bir 
kere daha soruyoruz. Bu suallen 
cevap vererek hem kendi kendinize, 
hem de mensup olduğunuz cemiye
~ karşı medeni vazifenizi ifa edi
niz ! 

Sualler şunlardır: 
t - Hayatımız pahalı mıdır? 
2 - Pahalılığın sebepleri neler-

di ., r. 
3 - Hangi şeyler en çok pahalı

dır?. 
4 - Burıfarı ucuzlatmak için ne 

yapmalı ? 

kapılarından püskürtüld ·· 
Bir İtalyan topçu alayı asilere yardı 

için İspanyaya gönderilmiş 
Hükumet kuvvetleri dün şiddetli bir makab_il taarruz 

yaptılar, asilerin nzevzilerini zaptettzler 

Madrit sokaklarmda kurU]aıa bir barikat (Yazısı 3 üncü sayfada} 
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,- __ H_e_r_g_ü_n __ , Resimli Makale: a Maddi temizlik, manevi teınizlih .. a r-
Sö z ün Kısası 

Koni Ciano seyahatlerini 
Londraya kadar 
Uzatacak mı? 

-Yazan: Muhittin Birgen-

e o~evizm karşısına yeni bir mü

dafaa kuvveti olarak ilk defa 
Faşızmi çıkaran ve yavaş yavaş dünya
ya yeni bir devletçilik, ve yeni bir sos
.~·aliım teşkilatı nümunesi veren Muso
Jıninin damadı, Kont Ciano. Harici~ e 
Nazırlığına geçer geçmez kendisine bir 
seyahat programı yapmış olduğunu gö
rüyoruz. Hariciye Nazırlığının balayı 
seyahati denebilecek olan bu siyasi 
cevelflmn şimdi de Londraya kadar u
zanacağından bahse başlanıldı. Bu ha
ber doğru mudur, değil midir? Bunu 
bilmiyoruz. Fakat, yaşının gençliğine 
ve bu sahadaki tecrübesinin azlığına 
rağmen, kendisine, çok mühim işler 
tevdi edilmiş olan bu zatın, şefi ve ka
yın pederi ne7Xiinde büyük bir emni
)·ete sahip bulunduğuna nazaran baş

lamış olduğu seyahatlerin tevali ede
ce~..ne şüphesiz nazarile bakabiliriz. 

* Z~edersek bugün İtalya için mev-
cut olan en mühim mesele, dün siJah 
kuvvetile meydana getirilmiş olan bir 
emrivakiin hukukan teyidinden başka 
bir şey değildir. Bunun için Berlinden 
ve Merkezi Avrupadan başlıyarak bi
ribirini kuvvetlendiren birtak1m anlaş
malardan sonra belki de Kont Ciano 
Londraya kadar gidebilir. Ancak, Lon
dra ile Roma arasındaki münasebetle
rin son safhası henüz ümit verici bir 
şekilde görünmüyor. Geçenlerde Mu
~1ini, büyük bir nutuk söyledi. Mila
noda bir taraftan karşısındaki muaz
zam Faşist kitlesine ve bir taraftan da 
radyo vasıtasile bütün dünyaya ve bil
hassa ckendisini radyoda dinlemekte 
olmaları muhtemel> İngilizlere hitap 
ederek patenik bir ifade ile söylenen 
sözler, muhltelif meseleler karşısında 
İtalyanın görü.şünü izah ediyor. Bunu
tuk İngilterede hemen akisler yaptı ve 
İngiliz Haraciye NaZ1n da sakin bir 
dille İngiltereniın görüşünü izah ile 
mukabele etti. Bu esnada gördük 
ki Akdeniz davasında cAkdenizin İn
giltere için bütün yollar gibi bir yol, 
fakat İtalya için bir hayat meselesi ol
duğunu» söyleyıen İtalyaya karşı İn
giltere cAkdenizin İngiltere için bütün 
yollar gibi biır yol değil, belki de bir 

. şah damarı mahiyetinde bulunduğu» 
cevabını verdi. Bunun gibi, Faşist Füh
rerin Milletler Cemiyetinin m.inasızlı
ğını id<l'ia etmesine mukabil İngiltere 
Hariciye Bakanı, İngiliz siyasetinin 
.Milletler Cemiyetine müzaheret esası
na isinat ettiğini .söyledi. Diğerlerinden 
sarfınazar, yalnız bu iki nokta üzerin
deki görüş ihtilMı, İngiltere ile İtalya 
arasındaki ihtil8fın ne kadar esaslı ve 
derin olduğunu göstermeğe katidir. 
Bu kadar derin bir görüş ihtilafına rağ
men, Kımt Cianonun İngiltereye kadar 
gitmesi ve oradan müsbet neticeler ge
tirmesi ihtimali var mıdır? Mister 
Baldvme göre bu suale miisbet cevap 
v.ermek kabildir. Üç gün evvel Lon
drada bir ziyafet esnasında İngiliz Baş 
bakanı, İtalya ile İngiltere arasındaki 
menfaatlerin zıt değil, biribirini mü
temmim menfaatler olduğunu söyle
miştir. 

* Kont Ciano, İngiltereye kadar gic1er 
veya gi~ez. Muhakkak olan cihet şu
dur ki Italya, bugün Habeşistan emri 
vakiini beynelıni1€l hukuk kitabının en 
yeni bir maddesi haline sokmak için 
dolaşıyor. Berlindeki hararetli dostluk 
Viyanadaki hararetli kabul merasimi, 
Viyana matbuatının tantanalı makale
leri ve bunu takip edecek Macaristan 
ziyaret ve iadei ziyaretleri, bütün bu 
siyasi nümayişler göateriyor ki şimdi
den birtakım <b;t devletler, yeni yazı
lacak bu hukuk madde.sinin altına cka
bul» imzasını atmaya hazırdırlar. Di
ğerlerine gelince, ekseriyetin bir gözü 
Kont Cianoya, diğer bir gözü de İngil
tereye bakıyor. Eğer İngiltere de •e
v~~> diyecek olursa nihayet, genç Ha
rıcıye Nazırı memleketine seyahat he
diyesi olarak güzel bir İmparatorluk 
tacı götürmeğe muvaffak olacaktır. Bu 
t~cın en parlak pırlantasının İngiltere 
pıyasasından tedarik edileceği muhak
kak olduğuna göre Kont Ciano da Lon
draya ancak böyle bir alışverişe imkan 

Kadın, erkek bazı insanlar muha -
taplarına derhal bir temizlik hissi ve
rirler, elleri yüııleri temiz, giyinişleri 
temiz, konuşuşlan temi:zıdir. 

Fakat maddeten tertemiz gorunen 
bu adamların bazılarında adi, sefil, 
küçük., kirli biz- ruh saklıdır. Bu a -
damlar maddeten temiz, fakat ma -
nen kirlidirler. 

Maddi temizlik vücut için, sıhhat 
için elzemdir, fakat manevi temiz -
liğin kıymeti maddi temizlikten az 
değildir. Dışımızla birlikte içimizi de 
temiz tutalım. 

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

( S Ö_Z __ A __ R_A _____ S_l_N_D_A __ ) 
Cenubi Afrikada 
Halh doktorlara 
Boykot yaptı 

Cenubi Afrikada doktorlar ara -
sında ~iddetli bir mücadele başgöster
miştir. Doktorlar, büyücülerin hasta 
tedayi etmelerinden tikayet ederek 
hükumet vasıtasile bunların ıcrayı 
san'attan menedilmelerini taleb eyle -
rnişlerdir. Halk bu talebe fena halde 
kızmış, kafirlerden ve feytandan ders 
alan doktorların memleketten ihraç e
clilmelcrini istemişlerdir. 

Bu vak•a üzerine hastanelere kimse 
gitmediği g~bi doktorlara da giden yok-
muş. 

Sekiz evli kadının kurdukları 
bir yankesicilik şirketi 

·-------------------------· 
HERGUN BiR FIKRA 

Bu biliyor mu sanki? 
Ankaranın kendisini, Ankara 

caddesine tercih ederek oraya gö -
çüp Ulus refikimize kapılanan Nu
reddin (Topluiğne) geçenlerde bir 
ahbap evinde, bir heveskann ke· 
man çalışını dinliyordu. 

Bir aralık, yanında oturan arka • 
daşına döndü, ve: 
- Bu zatı dinledikçe Neyzen Tev
fiği hatırlıyorum.. dedi. 
Arkadaşı hayretle sordu: 

Denizlere açılarak 
Balıh tutan 
Yılanlar 

- Ne münasebet? Neyzen Tev -
fik keman çalmasını bilmez ki! Holandanm bazı adalarında yetifen 

Nureddin güldü, ve: yılanlar, adaların fazla hali olmasın -
- İyi ya! dedi. Bu, biliyor nıu dan dolayi rızkJarıru denize açılmak ve 

sanki? balık tutmak auretile temin ediyorlar-
•-----------.--:-*. mı~ Bu yılanlar hakkında tetkikat ya· 
Japonyada vergılerını pan bazı hayvanat mütehassısları yı-
Muntazam lal)ların balıktan fevkalade hoşlandık
Ödeyenlere mÜRfifaf ]arını ve başka bir feY yiyemediklerini 

söylüyorlarmış. 

Veriyorlarmış Landon gazetecilerle nasıl 
alay etmiş? 

Amerika Reisicumhur intihabatın
da Ruzvelt'in en ciddi rakibi olan Lan
don iyi resim yaparmış. Bir gün bir 
baloda otururken, karfı.da bir kaç ga
zetecinin kendisini taraa.sut ettiklerini Yugoslavya zabıtası son günlerde 

8 kadından mürekkob bir yankesici şe- görmüş. Derhal kalemini çıkararak ma· 
bekesi yakalamıştır. Bu tcbekenin iki sa örtüsü üzerinde bazı feyler karala-
üç ay zarfında yaptığı yankesicilik mağa başlamıf. Gazeteciler bu fırsatı 
mikdarının 200 ü geçtiği anlaşılmış _ kaçırırlar mı? Landon kalkıp gittikten 

sonra bu tarihi masa örtüsünü almak tır. Şebekenin reisi 30 ~ında iyi tah-
sil görmü.f çok güzel evü bir kadın j • Japonyada vergi toplama i~lerinde üzere Landon'un yerine gittikleri za-

d ı man, masa örtüsünün üzerinde kendi miş. Diğer kadınların hepsi e ev i i - fevkalade güzel bir usul vazedilmiş i-
mişler. Kocaları çaldıkları eşyayı satar- miş, bir lngiliz seyyahı Japonyada karikatürlerini görm~ler. 
larmış. Şebeke efradı bilhassa çanta a- kendisinden istenen bir vergiyi der _ ispanya hadiseleri ve Fran-
şırmakta mütehassıs im.ifler. Polisin hal vermif. Bir hafta sonra bir mek - sanın sat meb'us/arı 
yakaladığı 8 kadın cürümlerini itiraf tuh almış, bu mektubda maliye daire- Fransız gazeteleri yazıyorlar: 
ederek mahkemeye verilmişlerdir. ıine gelmekliği yazılıyormuf. İngiliz Meb'uslar franaız meclisinin kori-
/spanya Cumhur Reisinin vergiyi ebik verdim zannederek telaş dorlarında konufUTlarken aağ taraf 

ile şuıbeye girmiş, orada kendisine : meb'uslarından biri: 
karısı Arapmış - Vergiyi derhal verdiğinizden do- - Mösyö Blum için ne büyük bir 

ispanya Cumhurreisi Azananın layı hükum~t te~kkürlerini bildirir ve felaket demiş .. Madrit d~rse BafVC-
karısmın l.sviçreye aıelmiş olduğunu sizden şu hediyeleri kabul etmenizi ri- kilimiz çok miifkül bir vaziyette kala
gazeteler yazdılar. Bugün ispanyanın ca eder demişler ve altı tane gümüş cak. Bir başka md:>'us aöze karıfarak 
haline hüngür hüngür ağlayan Madam çay fincanı ile bir çaydanlık vermişler. şunları söylemi': 

Azana eski Arap balifelerinin hıristi- Yankesicileri tulmağa P~ens Kaunitt'in fıkrası maJU.m .. 
yanla.şmış evlatlarından biridir. 21 ya- .d k l dur. Ölümden fena halde korkan bu 
şında Azana isminde ufak bir memur gı er en soyu an zata arkadaşının gözlerini hayata ka-

insan kudreti 

- E. Ta•ı.1 
l\\.MıM ektepte, tarih hocalarımız bize, 
iYi ilk ve orta çağlardaki insanların 
başarmış olduikları muazzam i~~eri 
söyliye söyliy~ bitiremezlerdi. Şoyle 
düşünmekle, hiç bır lüzum ve maıııı 
ifade etrniyen Mısır ehramları nazarı• 
mızda, beşeri kudretin bir daha ba~a .. • 
ramıyacağı birer harika olarak, büyu· 
dükçe büyümüş, ehemmiyet almıştı. 

Neticede bunlar, çölün ortasında, 
rnlmem hangi Firavunun adını, sanı • 
nı ahlafa unutturmamak gayesile üst
üste konmuş birer taş yığınından baş
ka bir şey değildi. Ve buraya sarfe.: 
dilen himmet, mesai, hamle, enerJlı 
hedrolmuştu. 

Onun içindir ki ben, bu ehramlann 
resimleri karşısında hiç bir heyecan 
duymam. Ben, bu çağın adamı, insan 
kudretinin, insan zekasının ve insall 
mesaisinin gene insanlara faydası o '" 
lacak işlere sarfını diliyen ve anlıyan· 
lardanım. 

Ne Firavun Keops, ehram yaptırdı~ 
ğı için, ne de Süleyman, meşhur ma .. 
bedini kurduğundan dolayı, benim in· 
elimde büyük adam değillerdir. Onla .. 
rm büyüklüklerini tasdik için tarih sa· 
hifelerinde başka meziyetlerini ararı:rn. 

· Diyeceğim şu: Ankarada, geçen haf· 
ta açılış töreni yapılan Çu:buk barajını, 
gitt'im, gördüm. 

l 25,000 nüfuslu bir şehre su veren, 
hayat veren cumhuriyetin bu azamet• 
li ve hayırlı eseri önünde duyduğwı> 
insanlık gururunu, eski eserler mef • 
tunu her hangi bir alimin Keops eh • 
ramı önünde duymuş olmasına imkan 
yoktur. 
Vatandaşlık gururu demiyorum. 

Çünkü yurdumun on beş yılı henüZ 
tamamlamamış olan en son tarih fas • 
lında bana iftihar ve gurur veren nice 
muazzam eserler vardır. 

Lakin düne kadar susuzluktan, stl 
bulamamak ümitsizliğinden muztarip 
bulunan bir beldeyi çağıl çağıl sula -
maık, ona hayat vermek için Türk mü· 
hendislerinin, Türk işcilerinin ve bun· 
ların hepsinin de başında Türk hükii· 
metinin sarfettikleri çok yüksek ve 
eşsiz hamlenin bu güzel ve heybetli 
neticesini ben nadir bir heyecanla sey· 
rettim. 
İnsan kudreti, Çubuk barajı kadar 

beliğ bir şekilde, henüz hiç bir tara.f· 
ta temsil edilmemiştior. 

Mısırın, meşhur bir Asuan barajı 

vardır. Azamet itibarile, Çubuktan kat 
kat mühimdir. Lakin orada, dünyanın 
en büyük nehirlerinden biri olan Nil 
akıyordu. Asuan barajını yapanlar Ni· 
lin gür sularını toplamaktan ibaret bir 
iş gördüler. Bizimkiler ise, iğne ile ku• 
yu kazar gibi, şuradan, buradan, ek • 
seriya kilometrelerle uzaktan, incecik 
su sızıntılarını arayıp bularak ve bi • 
dktirerek, cesim bir hazine vücude ge• 
Uirdiler: Adeta yoktan var edercesine! 
İsmet İnönü, açılış günü, bu baraj 

için çalışmış olanlara: 
- Su gibi aziz olun! demiş. 
Başvekilin bu duasına bütün Türk 

mili.eti camin!» demelidir . . 

ile scviştigi ortalığa aksettiği zaman, polis müdürü padığı söylenecekmif. Baş müsahibi -·-· ---·-··· · .... -----
herkes hayret etmiş ve kızın midesiz- a··k ·ı y d . I bu işi üzerine al.mıt. Prens Kaunitı'e: Biliyor musunuz? 
r~· h.'k 1 O ·· k"f. u reş 1 e aş arasın a ış eyen -· Altes, demi.f arkadafınız ( ... z) 1 - Fatih Mehmet İstan.bulu fet • ıgıne u mo unmuştu. gun ° u trenlerde yolcuların esyaları ve para -
bir katip olan Azana bugün Cumhur! l l d y d .k~ t d"l . f hiç bir yerde bulunamıyor ve buluna- hetıtiği zaman kaç yaşında idi? 

. . l k d İ arı çam ıgın an, şı aye e ı mış ır. mıyacak. 2 Am ik b' 1 "k hük" ·m t• ın· 
reısı o mus ve arısın• a spanyanın B"k l" d' kt"" .. b' t b - er a ır eşı u e ın 
k l h. d u reş po ıs ıre oru, ızza u Mösyö Blum'a da öyle söyleriz: ,ikinci reiSicumhuru kimdir? anı tari i için e yafatmı.ştır. h 1 k ·] · · tAk'b d"I · --···· . ·--· . .. _ ····-~·w·~··-·- ırsız 1 ış erını a 1 e memur e ı mış - Ekselans deriz, Madrit hükume- , 
olmak şartile gider. ve hırsızlığın nasıl yapıldığını bizzat tini hiç bir yerde bulamıyoruz. Bulamı- . 

3 - Descartes kimdir? 
(Cevapları Yarın) 

* Bu imkan var mıdır? Böyle kıymetli etkik etmek için Bükreş ile Yaş ara • d 
h k Y ı yacağız a ... » 

bir taş kaça alınabilir? Bunu elbet gö- aında bir seyaı ate çı mış. aşa ge diği -·· ........ ···----------- Dünkü Suallerin Cevapları: 
receğiz. zaman içinde 100 bin ley bulunan çan- mumiyeye de rezil olmak istemediği , 1 - Ateş (Le Feu) meşhur İtalyan 

Muhittin Birgen tasının aşırıldığını görmüş, efkarı u • için sesini çıkarmamıştır. şairi Dannunziyonun eseridir. Ayrı-
ı--------------------·--·------------------------,- ta Fransız muharriri Henri Barbusun 

t s TER İNAN is TER İN ANMA! da2bu ~i:!:. t~a~~:tuv~::~:lmek ga· 
yesile gelirlerken Osmanlılarla İstan• 
bulda Hünkar iskelesinde sulh mua .. 
hedesini yapmışlardır. 

Kıztaşı semtinde bir köpekte kuduz eseri görüldü. Ağ~ 

zından salyalar akıyordu, dili sarkıyordu, tutmak iste

diler, kaçtı, Şehzadebaşma doğru kıoşuyordu, orada sar'a

sı artmış olacak ki, saldırmıya başladı, önüne çıkan beş 

1.S TER iNAN 

kişiyi yekdiğeri arkasından ısırdı ve nihayet bir köşeye 
sıkıştırı1arak öldürüldü. 

Biz bu vak'ayı da öğrendikten sonra bütün iddialara 
rağmen İstanbulda köpek derdinin ortadan kalkmıs ol -
duğuna inanmadık, fakat ey okuyucu sen: 

1 ~ T E R 1 N A N .VI ~ı\ l 

3 - Büyük Antil adaları şunlardır: 
.Kuba, Jamayka. Halti, Porto Riko. 
, 4 - Küçük Anül adaları 1 O tanedir, 

r şunlardır: Barbad, Guadelup, Marti • 

l,nik, Dezirad, Mari Galan, Tabako, Sen 

--------------------------·--------------------·-' Lusi, Tıinite, Sen Marten, Grenad. • 



Elifleri 11e 
Hll,lllı aanatlar 
Kongresi açıldı 

(Bqtuafı ı lnd ..... , 

Si• kuvvetlerı· Madr·ıd m:ıı:~~~:m~m:::c1e~ san'atlerle iştigal etmek üzere ıurett • A vusturga görüşmeleri 
mahsusada bir büronım tesisini ihmal • Akdeniz davası 

n U•• nd en pU- 5 kU-rtu·· ıd U- ~biz• Tllrkiln iııoe zeWiııl,. a· •rlirıden dönen İtalyan Hariciye 
biliyetini ve milli ekonomi bakımın- Nazın Kont Ciano, az bir müd-
dan mevzuun ehemmiyetini bir tere det sonra beraberinde Musolininin kızı 

B ı 1 AA •ı daha teyit etti. Bu müşahedeyi lizln olan reftkasile beraber Viyanaya gittı. 

l·r talyan topçu a ayı Si ere buradaki doğru ve salinı mütaleaları- Kontun, Peşteye de uğrayacağı ve bu 
nızla kuvvetlendirmek ve yapılması JA iki ziyaret.in, Faşist İtalya tarafından 

Is 
zım şeyleri p18nlaştıımak istedik. Bu Avusturya ve Macaristan& gösterilmiş 

Yardım için panyaya gönderilmış· =~::ç~n'~~~~~~iç- =~~· ~~ ~~;~:~:uı:er:~ 
Memleketimizde büyük endüstri po- yahatının hır devamıdır. Berlinde AI· 

. ......, ..... rk,, ız (Önited Pres muhabi - resden A1ıcalaya gelmiflir. Bir lspanyol derse, m..ı. ile ademi müdahale ko- litikası bugünün büyük miılll davası ha manya ile İtalyanın bütün Avru~ me-

.__ ). küçük zabiti olan pilot, Hava il1erl Na- mrtel1 lnetlUl olacakbr. linde takip edilirken elişleri ve küçük seleleri karşısında müşterek bir siya-
uqo laaltadanberi Madridin işgali i· zın tarlfmdan mülhimlij'e terfi et- Aw ..,... ..... aan'atları bnal etmek çok hatalı bir aet takip etmelerı nasıl kararlqtı 
~an etmekte olan şiddetli har· tlrilmiştir. Barcelone, 12 (A.A.) - Azana, bir hareket olurdu. Hük6met asla bu bata- ise, Viyana ile Peştıe ziyaretleri ee-
"9hesi tekrar değişmiştir. ' Yeal kiıneder kaç gün i&irahat etmek üzere bulun• ya düşmemiftir. Bu noktayı nuarlan- nasında, bu üç devlet araaın4a mevcut 

"1.J;f11ftıw. müdafaa eden milis kuv • Valwiya, 12 (A.A.) - Her ıtln makta oldup Monteerrat'yı zl7arete nızda ehemmiyetle tebarüz ettirmek ınlıpnınıa devam eden esaslan etra-
fehir kapılarından dıpn çıka- J4adriM takviye kıtaatı aevkedllmek- gelmJf olan l'ransıZ gwteclierlne t6Y· ~ . fmda biı1akım gö~ler yapılacalt 

lal bir mukabil taamır.a PÇmtt - tedlr. le demiltfr: Bız kendl öz preasıplerimfz baJnmm- tabildir. Bu arada, go1Jden geçirilmif 
. Asuertn casa Delcambo orma - lladrft, t2 (A.A.) - Burada 1161· G.ıebe ~tımıza tanlim... lladri· dan devletçiyiz, filit ~eti, ferdi olan başlıca mevzu, Habeşistanla İtal-
16estne kadar geri oekflcti1rleri ve lenclijine göre, bir hük1lmet.çi bava fl- din diipneli, bizim teltilll .... ml· mesaiyi, emek değerini temel diye.alan yanm karşılıklı münasebetleridir. vı .. 
tanare kararg6hmuı tekrar ge- 1osu Mardit clvarmdaki nasını tanmmun etmel. Biz, llpuya- devletçiyiz. BUJaa polittbmızm karat- ~. ile Peştenin, bu ziyaretin bir n• 
~ söylenmektedir. tayyare karargibını keşfederek bom • nm hürriyeti tçifı çabıpJorm, lladrkll teristiii yapıcı ve yaptıncı olmasıdır. ticesı olarak, Habeşistanın Uhakını tam 
~lllllıı.ııtçllerla mav•ffalswetleıl banhman efmil ve yirmi kadar ta17a· kurtarmak için delil. El J§lerimizi ve kiiçilt aan'atlanmızı maları ve İtalyan Kralının bir tmpa. 

12 (A.A.) _Milli Müdafaa reyi tahrip etıniştir. A.iler M 41iıormf teşvik ve himaye edebilmek için mev- rator sıfatile taç giymesinde bir bel8 
apğıdaki tebliği neşretmiştir: Bir lt.Jpn ~ aJaıı Sal•manca, 12 (A.A.) _ NuyonaltSt zuu maddi ve manevi bir tekilde ele al- gö~~eleri artık, beklenehileeek bir 

~m.!!ıl kuvvetleri, Manzanares neh- Londra, 12 (A.A.) - Eden, İfOf par- lerin bir teblijinde acQmle .,,ıe cfe. mak iaüyoruz. hidisedır. 
~ köprülerini ellerinde bu- tisine mensup bir mebusun bir auallne nilmek.'tedir: Bu sanay.~ b~ü v~yeti kar- * 

~'111baktadırlar. -Cumhuriyetçilerin verdiği tahriri cevapta, İspanya büyilk Madridin merkezincfe l&i cenıhımı:ıa ~ında mazının ve tarihin buyük mea- İtalya ile lnıütereııin Akdeniz me-
kuvvetleri, Casa del Campo mın elçisinin, İngiltere Dış işleri Bakanlı- taarruz etmiş olan hilkOmet kuvvetle- ali~eUeri vardır. KapitiilAsyonlardan, sel~leri üzerinde bir ınl•pna)'I var-

-.m1nt1a ilerlemiştir. Bu mıntakada ğına, esir edlkniş olan bir ltaıyan as- ri püskürtü.büpir, Btlk6metçiler, mu eski devrin ilmal ve şuursuzluğundan ' mak istedilderl 
muharebeler olınuştur. Cum- kerinin ifadeleri hakkında bir rapor ve harebe meydanında 52 makttll bırak- doğan zaaflann mesuli~ti değil, bun- ı Mtle•I• töylenen ve yapı-

~'Je~M-in on sekiz tayyaresi, Casa rerek bir İtalyan topçu alayına mensup mışlardıt. Sol cen•bvmı.a karp yeni lan en az zaman.da ~amır ve ıslah et- ....... lan bütün hare-
~ önünde Asilerin mevzileri- toplarla askerlerin Nasyonalistlere yar bir taarruz daha icra eclilmiftir. Bu ta- ~ek ~r~ ve vazıfesı Cumhuriyet n•· ketlerden anlaşılı 
~ etmiftir. Dijer tayya- chm için İapanyaya gönderilmif oldu- arruz da, tanklarla toplarla takviye e- line duşuyor. ~wıada bu şerefli istim- yor. İtalyanın, mevcut intıbalara göl'I 
~ Naval Carnero, Lepnes ve Ca- iunu bildirdiilni tıeytt eylemiştir. dilmesine raAmen, suya düpnüttilr. mette pl8nlı bır savaş tertibi için top- ıı.teji şudur: 
... el'i bombardıman etmlfttr. A- EdeA. cevabını töyle bitirmektedir: Napoli, 12 (AA.) -Reuter muhabi- ~~.ış .bulunuy~ruz. Bugün zevkler de Akideniz hakimiyeti. 
'-Dlühim zayiata ujramışlardır. Bu hu8usta ftaıyan hüktlmetl nez- rinden: General Franlmnun kardeşi ~~~· T~ değişmiştir. El iflerl İ'talya, arazisinin bu deniz sularile 

-.., ilerin Escalona tayyare meydanın- dinde doirudan dolruya teşebbQsatta binbaşı Ramon Franoo bugün buraya ve küçük san atleri Cumhuriyet bir yıkanmasından ötiırü Jceadisini tam 
ıeten Yunkers tipi üç motörlü tay b~~ İngiliz h~etbıe dOpnu. gelmiştir. Binbaşı, gi2fil, bir memuriyet- uçurumun aŞZmda !atalamış bulunu- bir ada telakki e~. Ba denl· 
bomba ytlldü oJıduiu halde Hena Eger bu ıthamın doğrulup teeyyiit e- le Romaya gidecektir. ror. Ona la!ik oldugu veçheyi vermek ze ne derece bikfm '9luna, kıyılanm 

~ç. ve d.ış ~ pıyasada o~~ milli .. gelirimiz ve varlığını 0 ~ eamiyette say-y 1 Ç k M • f J ıçın, mılli refahımız ıçın, degerli yay- maktadır. Şimdiye kadar, bu sahillerm umen, ugos av ve e acarıs anın aa gın bir k~yna~ hal.in~ ~etiım~k istiyor, denizden gelecek bır tehlike karşısında 
er ·ı "'hl yapmak ..istedıklerı fi.kır ve ıdeal cep- ne derece zayıf bulunduklarını, ttaı-

cl. 1 . .. t k ,.,, a anmasına hesi budur. yan dış siyasetınin seyn bize göster-
·~j ....... ..._ ıs erı muş ere "' .,,.,. Senna:r• -w miştir. Fakat tayyarenin a1dıjı ehem-• .n..arar flBrlıa.l Pratik olarak iti ele akiığımıs nmın miyet, ttaıyayı, sendi kara 8lllanna ~ 

ır to 1 b ki ilk ağm:la bu kollarda çalışan vatandlı kim kıldıktan başka, muayyen bil' aa-p an yapaca armış nın ~~J:ndlacl .e~... ~ larm sermaye noksanını görüyoruz. Bu ha dahiliDde taamızi kabıliyeti yilk-
l.o zı z;na a e _,~ ~™• s-:- vatandaşlara sermaye vadetmek doiru aek bir kudret haline getirmiştir. Vazl-

ndra, 12 (Huıuıi) - Daily He- mediii de illve olunmaktadır. :ı Ma~arıstanın Tftyanon muahed~ı- bir hareket olamaz. Fakat hiç olmam yete bakınız ki İngiliz İmparatorluiu-
•~ aazeteainin yarı reımt Rumen Bu haberin batka membalardan t.. etm ~ ~: taleple:u tatmin muhtaç oldukları ~yi kolay, ucuz nun anayollan da, bu deaı:rxlen ve ltaı-

ersul gazetesinden naklen verdiği yid edilm . o1mu .. O . e ıç l yapac~ ır. ve bol olarak temın çarelerini ihzara yr_:ıyılarına uzak olma an bir nok· 
habere an R y 1 emıf ına ra11Den, nı- Bundan maada, Roma ııyul maha- mecburuz ve ihzar edecegız". ta ktedir Bınaeııaleyh, Akde-

,.,. •-re omanya, ugoa av- verıul _,. t . . t __ L! filin' • L_ . - Vi da . g~e . İn 
,... Ye Çek ı k lam lar •-e eıının yarı reım 1111UU• ın 1U1Daatine pre, ıyana ya • Bazı san'atkirlarımız büyu"k me • Diz hikimıyet bu bakımdan giltere-
lı_ ... oı ova ya par ento ı, t' habe . d .. l .. • lan .. .ı-~1 lan •--
...._lininin · 1 rd Miinoda .• ye ı rın ogru uguna temmat l8ı" pı uç uev et top tın esnasında muriyet içinde çalıfmaktadırlar. s.n•. yi de şıddetle a ikadar ediyor. uagil-
ıw......... . ,:-~ n tktreçen et e tm L .. 

1 yılmaktadır. Milletler Cemiyetinin ialahı meeelesi atlarını icra edebilmek için muh•- ol- tere ile İtalya arasındaki dava işte, bu· 
~ u u pro e1ro e e& uzere, An b de .... ülm' n...:: B h d--L'- --v A lmak tedi.x.: -r 

e toplanacaklardır. i ir surette ortaya ablan bu fi.. IO?Uf ""T .... r. u uıua~ yap~ ... : UAU1n iptic:lat maddeleri bile tedarik- dur: Bu:ınin hikinı o ı SA J- • 

&......_~.!-ek tin k ciddi t' le d kir tahakkuk ettiği takdirde: Roman- lacak olan teklifter kabul edilmedıgı ten Acizdirler. Mesailerinde &a,blan de ötekı aynı hiıkımıyet cldia eclyor. 
~ ... eil ~o .. "I -~teediı~ r ~yadan 385 y .. --1----...l--~ r-.. takdirde ltalya. AV111turya ve Macarie- hesabına ayırmıya mecbur oldukları Bu bahiste, belki bır gun Fransanın da 

gı erı ıuru mes; r. • -..-7- """ft......,.. b' liL Ce _.ı_ kileceLler' L . .&rllyecek b r soziı bulUnacaldır Fa-
. l~- t . tarih' k lo -Lyadan 300 eb' Bnt.--a. tanın ır ıde nevraucn çe ~ ı pay, .:endi paylanndan büyüktür Biz -., ... da .._ 

nın par aınen arızm ın • oe •a& m uı ..... ~e uhakkak l ak adır la · kat o susuyor ve evve • vanm, "" 
filbdiye kadar emaaline teaadüf edil- toplanacaklardır. m sayım ~ a ~~lğımlanızdtedb~lerle san'atkirlanmızı iki d~vlet arasında hal ve fasloJıJD!llUl• 

Rtllllll ....... te,&1 At ırma&, muhtaç oldukları ip- nı beki' F ka+ balia kalırsa, bu 

S O V Y e t R U S Y a d a A 1 m a n 1 a r 1 n Viyana. 12 (A.A.) - ltalyan • A- tidai maddeleri kendi te,kilatlan VUJ- dava ~~~~ :iısn~ myetlere rainıeDt 
vuıturya • Macar konferansı münase- tasiyle temin etmek iatiyoruz. öyle kolay kolay ha o unur cıns en de-

• • • betile nqredilen 'reeml t_,fii, Avuı - lıtihıale ait tedbi1leri ittihq ettik • ğildir. - Selim..,.. 
tevkıf mi Serim protesto etti = ıe';;.ı ~ oiWıLmma bak-:: -;:ı:;;~~D~~b~ "Ollumıı urbnl 

.,... • 12 (AA ) T • bild' · Tı-Lı!1 Macaristan " Avusturya • itleri •e ~üçük sat'atlar mamul&bnm Bıralımagın, il* gec• 

. l'WIOekova, • • - aa aıan11 ırıyor : ~, 1 kı · b 1 · f 
L!_ lla.\ovada, Alman tebaasından bir kaç ecnebi müteha1111, devlet aley • ıun ltalyanın Habef mparatorluğunu ~tı.f ~etı u unm~ bu ıtlere ken- Beni IJldilrBCBlf ,, 
-..... L_ı• t d •--..l-'f ed'lmi... tanımaya karar verdikleri ve Habqia - dını vermıt vatandat ıçm kazanç 'Yall• (R-tanfı ı inci sqfa4a) 

...uıye IUÇUD an 'l.'l'Y&l 1 .,..ır. . ta im iır kab'l' . ~ 
Adliye, bu meselenin tahkikabna devam etmektedir. tanın ekonomik sabada ıtletilmeıine ıı o ... as~ ~ aç ı ıy~ı olanla - artık. Beni 11kboiaz eder, para ver 
1 -c1r 12 "H .. ) Al M L fi . L__ Al lan '·tirlk husU8UDdaki Macar ve Avu • rın mıllı bir ihracat kolu halmde mun• yoksa öldürürüm dıye üzer me yürür. 

D~-...on a, ~ usuıı - manyanın oe&ova ae n, ~ man n .., · k' f 1 • On 
:""1ad h"k" t' d · k .. b' f İlt bek · k k 'dd' .1 turya hiik4metleri tarafından izhar e- tazaman m 1f8 eme erı lazımdır. Kendisi aylak aezer l,e pmez wa 
le.kif ~.ı:;. r~e .ı s:vır~eh"~ere t' ır eıd te eaı ur~a l ıa~: e dilen arzunun ltalya tarafından nazan San'atkarlarımıza bu bakımdan bana bakması lazımken Dell onun ço-

•a.rbel te ;_rınkı 1 vye .:: ~~ ı n e protesto etmıt ve mev u - itibare ahnacaiını illve etmektedir. mühtaç olacakları rehıberliği, yardımı culdarına bile bakıyorum. Oatelik to .. 
_,. ı oıra ı maımı ı-emıT.ır. d mak · · V ka' bü' • alan da .1 Gel 411ı taplent .... .,..... a yap ıçın e 111et nyeainde ıunum için birıktirdijim par 

ınmltere Harbe Vilayet Parti llC yapdac:ak bir t~kilit vüc~~a getireceğiz. cebren ehmden alda Ne yapmak icalt 
:r_, ~ • . 

12 
(AA ) R Muzakerelerınız ve kararlarınız ke- ediyorsa litfen yapanız ve benı banua 

q4 l l k J • Vıyana. . . - oma pr~ mali dikkatle takib edilecek, nuan iti- zulmünden kurtannızf. 
QZlTO ma l,, ODgre en tokol~na .menaub Jiç hökt\met mü .. bare alınacaktır. Buıtlardan kanun tek- Ahmet Mukhıl bu 1uçlan kamıleıa 

J..I me91ıllen, plecek toplantılannı Bu- line konması icabedenler, proje halin- inkar etmıftır. Bunun Gzenne ev • • 
dvin harp ve sulh hak- Bu yıl kongretere birer dape,tede yapm~yı kara.~~f~ıtlar- de millt hlkimiyeti temsil eden Büy&k bibi Osman urı ve o.inanın oğlu ta-

nda neler söylüyor? mebus miifahit olarak dır .. Bu. top~tı arın tarı 1 bılihara Millet Meclisine arzolunarak kanunt hid olarak dinlemmtlerdir. 

- iştirik edecek ~~.~~~:~~:; ... •• .. .. ·- ... _ fekil almalarına delilet edilecektir. Bunlana ıWelenne aore ihtiyar ka-
l. lo.ıdra, 12 (A.A.) - M;lli Miida- (Alkıtlar) ...ı.-an aöyledikleri cloirudur. 
~ haklt kuku derecesini yakındın t.etklt ve mü uu..ı ukbil 6 L-~ 
~ .~nda Avam Kamaraıı?da. Y.•- Ankara, 12 (A.A.) - Cumhuriyet şahede etmEtde beraber bu kongreler- Hakim Alunet M . ın gun •-ır-
" ınuzakerelere devam edılmıttar. Halk Parti., nin iki senede bir yapıl- de partili vatandaşların millet ve mem Yunan Krall Giride gidİflr ıine, 31 U,. para ceueı vermetine ka-

n Baldvin ezcümle demittir ki: makta olan dil kongrelerine memleke- leket işlerinde ilerı sürecekleri fikir ve Atina, 12 (Hususi) - Gazetelerln rar venniftir. 
bnaat beslemekteyim: tin her tarafında başlanmak üzeredir. mütal~alab yakından temas etmek ve veırdi'kleri haberlere göre Hanyada dl· Karan mütelkıb ihtiyar anne: 

l - lnailız ıiyaıası Avrupa sulhu- Partinın, memleketin siyast ve içtimai kongrelenn diltk işleri üzerinde ser- kilecek olan hürriyet abidesinin açı- - Bau aeıbetJ .,.raluyonunua. 
me yardım için elinden geldiği hayatında güttüğü yüksek maksadın ta beat ınün•apı ve keza Türk hüküm- lış resminde bulunmak üzere Kral,. .. Kork'anm Bu akpm beni öldürür. 

çalışmalıdır. hakkukunu lrolaylqtll'mak, inkipfmı leri içinde yapılacak seçimlerin serbest kında Girit Adasına gidecektir. Diye ailamaia bql8mıftır. HlkUa 
- Sulh ihlal olunduğu takdirde arttırmak ve hızlandırmak ve parti fa- çe ~erey~ .. maksadile bu yı~ ı~. kongre- kalya Kralı hasta tUÇluya tu ... auı. h vermi,tir: 

-ı• .. ·re L_..a.._ hazır bulunmalıdır. allyetile hükfımet idaresi arasında da- lerme Bu-:~IP Mılet Meclisı uyel rin Bö ı bi L_ıL --L 
manx: ha sıkı bir yakınlık ve daha ameli bir d r. .... ~tt-_._ti•' bire ebuse' : Roma, 12 (.A.A.) -Kral Victor ı:ma - « ye .... r ~ye &.a&&lflJAD ~ 

tin memleketin de bu kanaatte t..raberLik temin edilmek . . en m~. 4~ "·ı~ r m itti· ~ rahatsızdır. Bu sPptea yıld&al- fada ceza aoruraun. Amaeae _._ 
•Cin parti rak ettirilmem.. partice .karar altuıa a- mü mfbıasebet le .l'.P.!~ olan~ hjirmet etıneiı9 ......... Elbd ~ 



4 Sa1fa 

Akdeniz seyahati 
Denizalh gemilerimiz Pazar günü limanımızdan 
ayrılacak, Yavuzla torpidolar da Pazartesi günü 

hareket edecekler ..,. 
Maltayı ziyaret edecek olan donan-ı Dönüşte Yunanistana da uğrana • 

mamız yarından sonra limanımızdan caktır. Bu esnada tahtelbahirler İstan
~yrı]acaktır. Şimdi tekmil donanma bula doğru hareket etmis bulunacak • 
~arayburnu açıklarında demirli bu - tır. Akdeniz seyahatı kırk gün devam 
Junr;naktadır. Ayın 20 sine tesadüf e- edecektir. Donanma aynı zamanda 
pen pazar günü sabahı ilk kafile !ima- İzmir limanını da ziyaret edecektir. 
pımızı terkedccektir. Bunlar, Sakar - Gjdiş ve geliş esnasında donanma 
~a. Birinci fnönü ve Dumlupınar de - tatbikat yaparak ilerliyecektir. Bu tat
bizaltı gemilerilc Erkin ana gemisidir. bikat ve ziyareti filme almak üzere üç 

Yavuzla Adatepe, Kocatepe, Tınas- film makinesi de donanmayı Erkin a
tepe ve Zafer muhriblerimiz de pa • na ~emisinde takib edecektir. 
~rtesi günü yola çıkacaktır. Her iki Büyük Erkanıhaııbiye Reisimiz 
kafile yolda bi.r]eşecektir. Perşembe Fevzi Çakmağın donanma hareket 
günü sabahı saat dokuzda Malta lima- etmeden evvel bir teftitte bulunması 
nına girilmi~ bulunulacaktır. muhtemeldir. 

Demiryolları ihtisas mektebinden Hırsız Abdülkerim 
mezun olanlar 

Devlet Demiryollarının 1339 sene - yakalandı 
sinde tesis ettiği hareket ve katar me-
muru yetiştiren ihtisas mektebinden Çakmakcılar yok~unda Şerif pa~ 
bu yıl 97 genç mezun olmuş ve diplo- hanında Aronun dükkanından 2fi00 

1 ı · d l lira ile be~ altın beşihirliğin çalındığını ma arı merasime tevzı e imiştir. k 
Bu talebelerin 52 si hareket ve 45 j yazmıştı · Zabıta yaptığı tahkikatta 

de katar memuru olarak mezun ol • b.u . hırsızlığı Abdülk.erim isminde biri
muşlardır. Mektcb tesis tarihindenbe- sını.n yaptığını tesbit etmiş ve Abdül-

r . 1120 t leb · tı· kerımi yakalamıştır • .Abdülkerim su -
ı a e mezun vermıs r. . . 

----------,-' - çunu ıhraf ve paralarla çaldığı diğer e~-

Üniversite Rasathanesi yaları evinin bodrum katında gömülü 
Üniversite rasadhanesi için 2 sene olarak noksansız teslim etmistir 

evvel sipariş edilen Astrograf aleti gel-
1
J-lanh civalrıknlda bundan evv~l ~ukua 

• • ı_ I ge en ırsız ı arın da Ahdu·· lkerım ta-
mış ve yerme &onu masına başlanıl -
mıştır. Teferrüatile birlikte 10 sandık rafından yapılmış olmasına dair poli-
içerisinde gelen bu aletin yerine kon- se bazı müracaatlar vaki olmuş, bunun 
ması için fabrika tarafından bir de mü- üzerine de tetkikata başlanmıştır. Bu 
tehassıs gönderilmistir. iddialara göre Abdülkerim .iplikci Le-

) onun dükkanını yakarak 1500 lirası~ 
Haydar yakalandı nı, Dimitri isminde bir adamın 60 kat 

Bakırcılarda metresi !\farikayı vu ~ elbisesini, jplikci lbrahimin 80 1ira 
rup kaçan Haydar Fenerde yakalan • kıymetinde ipliğini çalınış ve bu mal-
rnıştır. lan fspartaya göndermiştir. Fakat bu 

Marikanın yaraları ağırdır. iddiaların ne dereceye kadar doğru ol

içki çalan hırsızlar 
Beyoğlunda Özcan lokantasına dün 

gece sabaha karşı giren hırsızlar 100 ka 

duğu henüz malum değildir. Keyfiyet 
Js~rtadan telgrafla rorulmuştur. .............................................................. 
dar içki şişesi, masa örtüleri ve saire-
yi alıp götürmüşlerdir. 

Küçük Haberler 
lebremini Ballıı:evinde keman n lisan ~ Nümunelik tohumlar 

dero;leri Tohum ıslah istasyonları için Avrupadan 
Şehremini Balkevinden: Evimizde keman idhal edilecek nümunellk tohumlar 15 kilo

derslerl ile lngillzce ve almanca dersleri ve- yu geçmemek üzere kontenjan harici idhal 
rilmeie başlanmıttır. Öğrenmek isteyenlerin edilecektir. 

iki fotoğraflarlle pazardan mada 15 den son- Çimento ihtikarının lnüne geçilecek 
ra müracaat ederek kayt olmaları. • Çimento ihtikarının önüne geçmek için 

İplik buhranı bugün blr toplantı yapılacaktır. Bu toplan-
İpllk buhranının önüne geçmek için İktı- tıda vilayet namına mektubcu Osman Türk

aat Vekaletinin hariçten iplik idhal edeceği ofis namına müdür Mahmud ve Ticaret o
haberı esna!ı sev1ndirrnlşt1r. Fakat bunun i- dasından bir Aza bulunacaktır. 

çln gümrük idaresine henüz, bir evir gelme- Üniversitede ameli dersler 
miştl.r. Denizli dokumacılar esnafı cemiyeti Üniversitede ameli derslerin 15 teşrinisanı

relsi İsmail Hakkı ile İstanbul dokumacılar de başlaması k9.rarlaştırılm:ıştır. Her sene ol
esna!ı cemiyeti reisi Yahya bu iş hakkında duğu gibi bu sene de bu derslerin bir kısmı 
Vekıilette teşebbüslerde bulunmak üzere An- sabahları B de diğer bir tısını da öğleden 

taraya gitmişlerdir. sonra saat 14 de yapılacaktır. Bu saatlerden 
Bir esrar kaçakcısı birini tercih etmek talebe için ihtiyaridir. 

• ·açakcı Hasan adında biri Derincede Dil İmtihana girebilmek tçin bu kurların üçte 
lske.e.sinde dolaşırken gümrük muhafaza me- likisinde bulunmuş olmak şarttır. Devamın 
murl.mnın kendisinden şüphelenmesi üze - 1 eskisi gibi karne usullle kontrol edilmesi 
rine ~açmıştır. Fakat yanında bulunan ya- muhtemeldir. 
nm ıı.:ı..o esrarı çalıların dibine atmıştır. ~
rar mili adere ~. Hasan aranmağa baş

lanmıştı" 

l eni tiyln edilen muallimler 
Bakırko ı ortamektebl katibi Kerim Fatih 

ol'tamektebine, Beykoz ortaınektebi katibi 
Üsküdar 2 ncl ortamektrblne, Kadıköy birin-
ci ortamektebl fransızca mualimllğine İsma. 

Slmavae Kadısı OQla 

BEDREDDiN 
DESTANI 

l1 Orhan, Pertemiyal lisesi jimnastik mualli- • 
mi Kazım, Fatih ortamektebine, Pertevniy~J Yazım : 
Usesi resim muallJmi İihami Fatih ortamek- N AA z 1 M 
teblne Vekfıletee tayin edllmlşlerdlr. 

Sanayi Birliti katibi umumiliği H • K M ET 
Münhal bulunan Sanayi Birliği umumi ka4 1 

tibliğl seçimi ayın 20 sinde yapılacaktır . 

Namzed gösterilen eski sanayi müfettişlerin
den Halid dün istaııbula gelmiştir. 

• Yakında çıkıyor. 
kuruş.tur. Fiyatı 50 

Şimdiden sipariş 
veriniz f 

Yeni Kitapçı Ankara 
Caddesi No 85 

SON POSTA lkincitetrin 

Türk Hava Kurumu 

İstanbulun Orduya 
hediyesi 

B .. YÜK Pi A 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2.cl k•flde 11 / Birinci kanun ı 936 dadır. 
Yenı 
Pazar 

alınan 9 tayyareye 
günü me_rasimle 

ad konacak 

İstanbul halkının teberrularile sa -
tın alınan dokuz tayyaremize İstanbul 
2, Fatih 2, Beyoğlu 2, Eminönü , İs -
tanbul balıkçıları 2, İstanbul kasapla
rı 1, İstanbul esnafları 1, Haliç 1 ve 
Eyüp l adları takılacaktır. Bu maksat
la 15 teşrinisani pazar günü saat 14 de 
Yeşilköy tayyare meydanında, büyük 
bir tören yapılacak ve törenin sonun
da tayyarelerimiz uçarak İstanbul hal
kına beyannameler atacaktır. Şimdiye 
kadar İstanbul namına alınmış olan on 
sekiz tayyare ile beraber İstanbul ha
va filosu bu sene yirmi yediye baliğ 
olmuştur. 
Halkın Hava Kurwnuna göstermek

te olduğu yardım ve alaka sayesinde 
gelecek yıllarda tayyare adedinin çok 
yüksek miktarlara çıkacağı kuvvetle 
umulmakta ve bundan dolayı sevinç 
duyulmaktadır. 

Hava Kurumu bütün İstanbul hal -
kını yardımlarının şanlı bir verimi o -
lan bu törene davet etmektedir. 

Müştail maddeler antrepoları 
talimatnamesi 

Müştail mayi antrepolarına ait ta
limatname müsveddesi Vekalet tara
fından gözden geçirilerek yeniden İs
tanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne 
gönderilmiştir. Dün bu iş için Başmü
dürlükte bir komisyon toplanmıştır. 
Bu toplantıda projeye ilave edilecek 
son mütalealar görüşülmüştür. Proje 
yarın tekrar Vekalete gönderilecektir. 

Yeni gümrük ve liman binaları 
Gümrükler Başmüdürlüğünün taşı

nacağı Çinili han ile Liman Umum 
Müdürlüğünün taşınacağı Merkez Rıh
tım hanındaki kiracılar, yerlerini ta
mamen tahliye etmiştir. Merkez Rıh
tım hanında yalnız Tahlisiye Umum 
Müdürlüğü ile Gemi Kurtarma şirketi 
kalacaktır. 

Ayni handa bulunan Şirketler Ko
miserliğinin vaziyeti henüz belli değil
dir. Bunun için Vekaletten emir bek
lenmektedir. 

Çinili Rıhtım hanına yeniden bir 
merdiven ilave edilmiştir. Alt kat ta
mamen açılmıştır. -··'" ...... ' ............... ~ ........ . 

İstanbul Asliye Mahkemesi Birinci 

Ticaret Dairesinden: 
Türkiye İş Bankası İstanbul şubesi · 

nin İstanbulda Bahçekapısında Celal 
bey Hanında 4 numarada Simon Uşak
liyan aleyhine açtığı alacak davası ne
ticesinde 1 8/1 O / 9 3 5 tarihinde kabili tem 
yiz olmak üzere sadir olan giyabi hi.ik
mü havi 14/10/ 936 tarihli ve 163 adet
li ilamda oturduğu yeri belli olmıyan 
Simon Uşakliyana tebliğ olunamadığın 
dan işbu ilam tebliğ ve ilam aleyhine 
kanuni yollara müracaat etmek için 
kendisine bir ay mehil verilmiş olduğu 
hukuk usul muhakemc1eri kanununun 
141 _ 142 - 144 üncü maddeleri muci
bince ilan olunur. 

l\l~n!)UI 8f1Rdıqm 

~ıhir 1i"yatrosu 
Şehir J'1yatrosu 

Tepe başı 

Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (l0.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet aJan herkes 7 / Birinci kanun / 936 günü akşamına kadar 

biletini değittirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ... 

Sinirli ve ciğerleri ç A M Hülasasile banyo 
' zayıf olanlar yapmız. 

Çam ağacının biitün şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu tenef· 
füsü kolayl8fbnr. Sinirleri teskin eder. Cildi gilıelleştirir. Kokuları 
izale eder. Neşenizi artırır. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede 

arayınız. Çam ismine dikkat. 
-----

İstanbul Komutanlığından: 
1 -As.Ş.Batkanlıklarında çalııt ırılmak üzere tekaüt binbatı ve yiiJ' 

başıların en eenç yaıta olanlarmd an münasip m~kdarda tekaüt aübıı1 
mütekaiden çalıtbrılmak suretiyle (ücretle değil) alınacaktır. 

2 - Arzu edenlerin afağıdaki J artları tamamlayarak tubeleri v.:ı•I' 

tasiyle İstanbul Komutanlığına mü racaat etmeleri. 

3 - Sartlar ıunlardır: 

A. - istida dilek 

B. - Sıhhi rapor 

C. - En az iki ıene hizmet ede ceğine ve tayin edilecekleri yer' 

harcırahsız gideceklerine dair noter senedi. 

D. - Tekaüt oldukları ıünden bu ina kadar nerelerde ve ne gib1 

vazifeler gördüklerine dair ve.ika 

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

Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 
Fener]erin mevkileri : 

Çanakkale boğazı haricinde ve Mi-

Muhammen 
bedelleri 

Muvakkat teminat 
Lira Kuruş. 

dilli kanalında Baba burnu mevkiinde 10 460 
«Bababumu feneri» 

784 50 

Çanakkale geçidinde Bakırköyün 
güneyinde Galata aığlığında «Gala- 19 936 1487 70 
ta Feneri» 

Yukarda muhammen bedellerile mevkileri yazılı ilci adet fenerin intaat 
ve mübayaa.aile yerlerine konulması kapalı zarf usulile ve 45 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuttur. 

Karakterlerile ruiyet mesafeleri fenni tartnamelerinde yazılı bulunan b\J 
iki fenerin ihalesi 16 T~rİnİ5a.nİ 936 Pazartesi günü saat 15 de Galatadı 
Merkez rıhhm hanının 4 üncü kahndaki Sabnalma Komisyonunda yapıla• 
caktır. Şartnameler Tahlisiye Umum Müdürlüğünde «152» kurut mukabİ• 
linde alınacak ve teklif mektublan 16 Teşrinisani 936 Pazartesi günü ga• 

at 14 de kadar Komisyon Reisliğine tevdi edilecektir. «1672» 

Taksimde Maksim 
liyatrosunda 

Halk Opereti 
16 İkinci teşrinden 

itıbaren 

PiPiÇA 
bOylik operet 

yeni kadro, yeni 
bale 

Aleni teşekkür 
Mağazamızda bulunan küH'iyetli 

miktarda para ve mücevheratı çalan 
hırsızları 24 saat zarfında çaldıkları 

para ve mücevherat ile birlikte mey -
dana çıkarmak suretile yararlık gös -
teren İstanbul emniyet direktörü Bay 
Salih Kılıç ve ikind şube direktörü 
Bay Necati ve maiyeti memurlarına a
lenen teşekkür ederim. 
Beyazıt Şerifpaşa han 9 numarada 

eföise tüccarı Aron Taragano ( 762) 

,., BUGÜN j 

Taras Balb& 
ve ZENGiN MiKiLER ~ ... 
ALEMDAR • HiLAL 

Dühuliye: 20 kuruştur. ~----- :::;...; 

Profesör K. Kömllrcanm 
Modern ve herkese elzem kitapları 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticari mahimat ve bankacılık 
lırtiaat ilmi 

Krt· 
35 

122,50 
105 o 
87,S 

lbtiııu muhasebeleri {lirket, ııanayi, 
ı:irııat, banka) 175 
Ticari ve mali beııap 1 ci kıaım 70 
Zihni heııap kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri {yeni rakam) 56 ' 
Yeni hesabı ticari (mufasaal eser) 2()0 
Mali celıir (istikraz ve sigorta heeapları) 100 

Başlıca sutış yeri : İkbal Kitabevi 
lllJJ l llf llllfl 

111...111 

dram kısmında 
13/11/936 da 

akşam saat 20.30 da 
AYAK TAKiMi ı, arıyor 
ARAS~NDA İngilizce, fransızca, türkce daktilo, n in-

(735) •• ···························································a· Taşraya gldebflir. Kısa adres Son Posta 

Fransız tıyaıro.su 
O e et k gilizce stenograf! bilen bir bayan bir dairede p r 1.; . ı 

akşam saat 20.30 da çalışmak istiyor. Aynca lngillzce ve fra.nsızca 
MASKARA j ders verir ve husus! daktilo işler! de yapar. 111111111 • 

E. T. rumuzuna mektupla müracaat edlıe' 
bilir. 

Her sabah saat ıo-ıı kadar 2 - 1064 No.Y
11 

telefonla müracaat (760} 

~-...-~----.....,~-----~..._----------------------------------------~-.-----------------~---
,-----.--- Bu akşam TÜRK sinemasında 

lstanbul halkının en fazla sevdiği büyük Fransız artistleri 
PIERRE BLANCHAR • KATE DE NAGY • GABRIEL GA 3Ri0 • GINA MANES 

tarafından sureti fevkaladede oynanan aşk ve macera dolu 

• ÖLÜM ve 

l\kmeğin gıdai kuvveti nasıl arttırılacak 

Bu seneki buğday mahsulünün gfoten 
mikdarı yiizde sekizdir. Bunu normal şekil 

olan yüzde dokuza çıkarmak için sert buğ
rlay ilavesi lazım g{'lmektedlr. Beledi)·e bu 

'hususta tetkıkat yapmaktadır. 

A. ŞK - - 1 ~ı _____ _. Em~alc;iz filminin ilk iJ'a1;>si<Lr. Fransızca Ek:ur Jurnal dllnya havadisleri. 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Oçüncü umumi müfettişlik 

mıntakasında bayınd1rllk 

Muhittin Üstündağda 
Hüseyin Cahide bir ceva~ 

!Akhisar belediyesi (Baştarafı ı inci sayfada) 

ı 
lediyece alınmasına devam edileceği 

1 
ça ışıyor yazılmışhr. Bu haberler kökünden ve 

•a ne olur? 
Yalnı.z bir ıeyden korkarım: lı 

taha yedikçe gelir, dediklerine g" 
re, fU iki milyon lira dolduktan son 
ra, bi.zden köprü inıaat masrafı di 
ye onar para la.zla almakta deva 
edecekler ve bunu tamamen baık 
ıeylerde kullanacaltlar. 

~aşta Erzurum şehri olmak üzere bütün Doğu illeri 
nep birden imar ediliyor, yollarda kışın bile çalışılıyor. 

Erzurumdan bir &tirünÜ§ · 

Erzurum (Bu ha valide dolaşan bir ı !erde ç~ılacak ve ~til ya~ılmay~ -
•kuyucumuz yazıyor) - Sekiz ay ev- cakıtır. TransLt şosesinin Kop t~n Gur
veı merkezi Erzurumtla olmak üzere cübulağa kadar olan yolun bır kısmı 
kUrulan ve sekıiz vilayeti içine alan ü- ihale edilmiş bir kısmı da ihale ed~l : 
ÇÜncü umumi müfettişlik doğu illeri- mek üzeredir. Transit yo'l.unda dannı 
~ilin kalkınması ve genişlemesi işfade tamJr amele merkezleri ve koruma o~ 
,büyük bir hız.la çalışmaktadır. Bilhas- daları yapılmıştır. Aynca kışı şıddetlı 
sa yol ve yapı işleri çabuklukla ilerle- olan Kop dağında da fırtınalı havalar-
lllektedir. Erzurumda yeni bir şehir da yolculara yollarını göstermek üzere 
Vücude getirilecektir. Büyük bir cum- işaret direkleri dikilmiştir. Bu kış tTan
huriyet meydanı etrafında umumi mü- sit yolu kapalı kalmıyacaktır. 
fettişlik, kolordu, müstahkem mevki, Müfett~lik mınta'kasındaki diğer yol
~sta telgraf, Halkevi, inhısarlar idare- larda da amelei mükellefe çal~ınnak 
Si, ~ ve .ziraat bankaları, memur ve za- suretile faaliyete devam etmektedir . 
bit ev'leri, otel yapılacaktır. Yeni Erzu- Aras nehri üzerinde Sovyet Rus dos
rutnun planları tasdik edilmiş ve mü- tumu:zıla müştereken yapılan Serdara-

"nakasaya '.konmuştur. Bu yıl ihaleleri bat barajının Iğdır ovasını sulayacak 
Yapıldığı takdirde kışın malzemesi bir hale getirilmesi için projeler hazır
hazırlanacak ve i~bahar.da yeni şehrin Janmı.ştır. Bu iş üzerinde çalışmak ü -
~sı kurulacaktır. Şehrın su ve elek- zere Sovyet hükfunetinin bir su mü -
trik işi ~afia, vilayet ve belediye ara- hendisi gelmiş ve tetkiklerde bulun -
sında m~~reken yapılacaktır. Erzu - muştur. Iğ'dır ovasının sulanması doğu 
~~a getpırı1lec~. su . Paşalar suyudu:. illerinde küçük bir Mısır meydana gel-
. usu a andokenın garp sathı maı- . . . . 
lındeki bol sud Er T b mesı kadar ekonomik ve genış bır mana 

ur. zurum ve ra - .f d t kted" Ü .. .. U . .. 

Belediye re1 "' 
Nüzhet 

Muhasebeci 
Halit 

Akhisard ın yazılıyor. 
Bandırırr.a İzmir hattı yolunda olduk

ça geniş lıir ova üzerinde kurulmuş o
lan Akhilsar 22 hin nüfuslu büyükçe bir 
kasabadır. Halkın geçim yolunu başta 
tütün ve kısmen pamuk teşkil eder. 
Kasaba dahilinde be1ediyenin mesaisi 
göze görünecek kadar çoktur. 

Belediyenin senelik bütçesi 90 bin 
liradır. Muhasebeci Halit Akgün bele
diye varida.ının 90ğalrnası için çalış -
maktadır. Yeniden bin beş yüz lira sar
file bir meteoroloji istasyonu yapıl • 
mıştır. Belediye yeniden halkın istifa -
desini gözetir bir şeki'lde inşaat yap -
mak tasavvurun.dadır. 

Geredede iki aymm 
maskaralıkları 

Gerede (Hususi) - Burada küçük
ken yakalanarak büyütülmüş ve ter
biye edilmiş iki ayı vardır. Tamamen 
elfüleştirilmiş ve insana alışmış olan 
bu ayılar eskiden köpeklerin şerrinden 
sokağa çıkamazlardı. Fakat belediye 
başıboş köpek'leri öldürdüğü iç.in sokak
larda köpek kalmamış, ayılar da şimdi 
sokak1arda sere serpe gezmeğe başla -
mışlardır. Bu ayıloe.r sokaklarda türlü 
türlü şaklabanlıklar ya}>Qrak halkı, bil
hassa çocukları eğlendirmekte ve gül
dürmektedirler. 

zonda birer kız sanat mektebi açılmak- ~~tişe ~ me kır. çunckilu. mumı mu-
tadır, kadroları gelmiştir. .. ~ta as~ı .. teş eden yer - ısmarlanan kumaşlar peyderpey gel -

Karakösecle pek y.akında elektrik 1:.~ bu~ük ve kuç:ı~ mem~rların bir mekte ve yerlerine gönderilmektedir. 
U:~viratına başlanacaktır. Burada bü- turlu elbi_se g'i~esını ve bır ~at. ~a Erzurum - Ankara arasında telefon 
Yllk bir Halkevi, Ort:amektep, bir un resmi elbıselerı bulunmasını temın ıçın temdidi işi de ge1ecek yıla kalmıştır. 
fabrikası ile sıhhi ve fenni şeraiti haiz ===-=====~~=:ı===::===-r:========:::::ıı======~==-
bir hamam yapılmakta· olup inşaatı F akılıda bug"' d b 11 .., 
bitmek üzeredir. Trabum<ia çok mo- ay o ugu 
dern ve her türlü fenni terakkiyatı ha
iz büyük bir nüınune hastanesi yapıla
caktır. Keşif ve plaruar Sıhhat Bakan
lı~a gönderilmiştir. 

topu birden yanhŞtır. 
Gazi Köprüsünün yapı parası karşı

lığı olarak nal!cil vasıtalarının her bile
tine hususi bir kanunla miıstakillen 

zampıedilen on para 1 Haziran 928 ta
rihinden 1 Haziran 930 tarihine kadar 
yalnız iki sene tahsil edilmiştir. Ondan 
sonra başka bir kanunla Köprü müru
riy€Si ilga ve Belediyenın bu kaynak
tan geliri, nakil vasıtalarının beher bi
letine müruriye muadili olarak, zam
mcdilen kırk para ile temin edilirken 
Köprü inşasına mahsus olan vergi, bu 
son kırk para içerisinde mevcut ve 
mündemiç farzedilmiştir. Evvelki on 
para da gene bu kanunla kaldırılmış
tır. 

Köprünün yap:ıılmasına elverecek ka 
dar para Belediye bütçesinden ayrıla
rak her sene bankaya (Bloke) edilecek 
muayyen bir meblağla -temini de ka
nunun hükümlerine giımlştir. Biriken 
para bu suretle elde edilmiştir. Ve Be
lediyenin 9 30 senesinden beri gazetele
re mevzu teşkil eden on para zammı 
almamaktadır. 

Hal bu kadaı- açık ve her türlü te
reddüde ve iltibasa müsait değilken bu 
yala~ haberleri ele alan Bay Hüseyin 
Ca~ıt ~çrkça meydana vuramadığı için
dekı ~ın ve gayzını teskin için - abalı 
sandıgı - Belediyeye ve onun dürüst 
v: ~aya~larıru işlerine bağlamış olan 
hadım~erıne zehrini akıtmak için bulun 
maz ibır fırsat sayıyor. Ve sanki büyük 
?i~ marifet yapıyormuş gibi iztihza ve 
istıhfaf dolu bir eda ile sütununa döşe
niyor. 

İşte bu yazıdan bir parça: 

«Muazzam bir köprü bir milyon 
altıyüz bin liraya yaptırılıyor. Ona 
ait ufak tef ek masraflar iıe köprü· 
nün dörtte biri kadar bir yelıüna 
yükaeliyor. Anlaıılan lcöprü inıa 
masrafı araıına iıtimlalı ve Mire 
gibi masrafları da aoltacaklar. Bu· 
na hak var mı yok mu? diye düıün
meyi çok na.zari ve manaaı.z bulu· 
rum. Çünkü halt. olıa ne olur, olma-

Pamuk dayasının halline 

Burada gene nazariyata Jalaca 
değilim. Tramvay ücretlerine ona 
para .zammederken Belediye bun 
köprü inıaat karıılığı dedi, deme• 
ne lazım gelecekti. 

Belediyenin o zamanki nezaketin 
kat'i bir •enet ittihaz ederek fİmd 
oyun bozanlığa kalkmaktan 
fayda haııl olacak?» 

Bay yazıcı alışkanlığın verdiği bi 
kolaylıkla cbuna hak var mı yok mu? 
diye düşünmeyi çok nazari ve manası 
bulurum. Çünkü hak olsa ne olur, ol 
masa ne olur» buyuruyorlar. Türki 
Cumhuriyeti idaresinde bu düşüne 
ile hareket etmeye cür'et edecekle 
hakkında colacak olan şeyin çok büy"" 
olduğunu• kendisinin hala görmek v 
anlamak istemiyen idrakine çarpma 
isterim. Herkes bilir ki vergi devleti 
hükümranlık haklarındandır. Bilha 
sa bizde her türlüsü ancak kanunu 
vereceği salahiyete biooen tahsil edi 
lir ve tahsis olunduğu yerden başkas 
na sarf edilemez, edenler~ ağır suç ceza 
sına çarptırılır. 

Şu halde Bay Hüseyin Cahit İst 
bul Belediyesini efkarı urnumiyey 
«hakka, kanuna ehemmiyet vermez, 
lediğini dilediği gibi yapan ba~ bo 
bir müessese ve bu hükmün tabii n 
ticesi olarak Türkiye Cumhuriyeti id 
resini kendi bünyesinde böyle anarşi 
bir kurumu muhafaza eden bir devle 
diye arzetmekte nereden cesaret a 
yor ve bundan beklediği maksat nedi 

Bu bozguncu Bizans zih~tine ka 
şı asla :revaç ve hayat imkanı verilm 
yeceğini açık ve kat'i olarak efkarı 
rnumiyeye bildirmeyi ihmali caiz o 
mayan bir vazife sayarım.» 

Muhittin 'Ostündai 

·••4ml---------------
ı Kağıt fabrikat1ında Feci bir kaza 

(Baştarah t inci sayfada) (Baf tarafı l inci sayfa~> .. 
Ege mahsul mıntakasının ıulama işle- temiş ve bu anda saçları buyuk 

Doğru yeni adımlar 

ri etrafında Nafia v~kaleti mühendis- s~r'atle dönen wkay.ı~lara .takılmıtt 
leri tarafından projeler hazırlanmıştır Bır an neye ugradıgını taşıran Kad 

ilk iş olarak Gediz ve Bakı · Çavuf istimdada vakit bulamadan k 
rçay ı be _L._ d.. · e ba~Iamı~tı 

mecraları temizlenecek ve bu mıntaka- Y•f a raucr onnuy T • T 

D .. d""k ali "'-•ı makine 
da bir barajla sulama kanalları mey _ on u ce zav ının ·~ . . 
dana getirilecektir ikinci m""h" • çarpa çarpa, ezilmiştir. Kadır hır an 
]arak Cella'"d ··1·: ·· k u ıml ış .e>-1 bir yığın et külçesi haline gelmişti 

go unun urutu ması e . · · b ·· h 
meydana çıkan 100,000 dönüm ara _ Söylendiğine göre, ışçının u mut 
zinin köylüye tevzii ifi gelmektedir. akV->ete uğramasınm tyegane sebe 
Cellad binterlandındak.i arazi çok müm- kendi dikkatsizliği olmuştur. 
bit ve mahsuldardır. Senede iki verim Fabrikada bir kaç a.y evvel de bu ş 
Yapacak kadar haz.ırlıklıdır B · kilde, başka bir facia olm~!!:_. . u araaı, .._. .............. ._. ....... ~ .. 

Üçüncü umumi müfettişlik iskan 
işini çok esaslı ve tetkike müstenit bir 
Programla yapmak istediği için gelecek 
Jnuhacirlerin nerelere iskanı suretile 
tıı.üstahsil hale getirilmesi faydalı ola
cağını tetıkikle meşguldür. Evvelden 
~lıniş göçmenler yerl~irilmişlerdir. 
Patnos ve Eleşkirtte de göçmen evleri 
Yaptırılmaktadır. Karına arazi tevzi ve 
teınliki bitmiştir. Kağızmanda Har kö
YÜnde yerleştirilen göçmenlerin ve yer
lilerin tapularının tevzii töreninde biz
zat umumi müfettiş Tahsin Uzer bulun
rnuştur. Sivas - Erzurum hattında faa
Liyetle çalışılmaktadır. Aşkaleden iti
baren 23, 24 üncü kısımlarda işler 
~r'atıe ilerlemektedir. Bu kış tünel -

civar köyler halkile pamuk ziraatin _ «Biz hiç kimsenin elinden arazısı 
J den anlıyan bi~ili çi.ftcilere dağıtıla- almağı düşünmedik. Ancak dev~ 

caktır. herkesin jşletebileceği kadar arazı 

Esebay· köiuilde-Ataiürk ·1n1ı,-
Bursa (Hususi )- F.sebey köyünde 

Büyük Önder Atatü:clt için dikilen anı
tuı açılma töreni bütün köylülerin iş
tirakile yapılfnıştır. Anıt çok güzel 

$ulama ve toprak tevzii İflerinin en sahih olmasını ister. Fazla arazisi ola 
Fakılıda huğ day satı§ı büyük kısmı Manisa vilAyeti dahilin _ ların, işletebileceği kısımdan fazla~~ 

Fakılı (Husu.si) - Harmanların so- dogru· bir tehacüm gözıe çarpmaktad dedir. Başvekalet, Manisa mıntakaaın- nı devlete satmalarını ve bunun k~ 
ır. da b. ·· •f l"W• !L.ı ı·· ·· · f yd h buluruz Bu ı~ 

nu alınmıştır. Bu yıl mahsul iyidir. Pi- Fakılı iStasyonuna her gün ı o vagon ır numune çı t ıgı ı.naasını muva- uye tevz:ıını a a · 
yasaya fa:zıla mikdarda buğday arzedil- gönderilse bile gene ihtiyacı karşılaya- fık görmüştür. Manisa vilayeti, vı1ayet uğraşmak llzımdır.» . .. .. 
mektedir. Buğday alım merkezi mah- mıyacaktır. dahilindeki Gifre çiftliğini satın alarak Bundan anlaşılıyor ki ?er koylu 
dut m.ikdarda mübayaa yapmakta, va- Bir kaç yıldır yapıfJ.mak istenildiği pantuk sahaları meydana getirecektir. lesi, işleyebileceii a.r~ıde~ fazlası 
gonlar dolunca yenisi gelinceye kadar halde hava1arın müsaadesizliği yüzün- Bu kısımda vücuda getirilecek pamuk haşkalarına satarak Jstihsala~.m ar_t 
mübayaa yapmamaktadır. Bu yüzden den yapılamı~an Fakılı-Boğazliyan şo- sahalarının verimi, Adana ve Aydın masına yardım etmek m~vkıı~~edı .. 
muamele biraz sııkı olmakta, vagon ge- şesinin ihalesı yapılmış, bütün hazır- mıntakalarındaki n:amu,_ ... h l Pamuk mahsulü Manın ıçın 
1i k .. ıın· ınd 1 rk . 1.1.1 :1~ .. ı edil k . r- a: .,.,. a arının . 25 nce oy er aras a a ım me ezme JA.Jarı J.Aıuo ere ışe başlanmıştır. iki misli olacaktır. züm kadar mühimdır. sene ev 

Pazar Ola Hasan a. Diyor Ki 1 Manisa mıntakası dahilindeki mü - Maniaa vilayetinde 250.000 dönü 
hi, işlerden biriıi de, bazı eşhasın e • kadar pamuk ziraati yapılıyordu. 

rr--~~~---...----~"""'PP'!'""""'______ lindeki bakımsız arazidir. Mesela Ma- nisanın Hacı Rahman~ar ve.~~cı H 

oitnuştur. 

- Hasan Bey acaba ne
den doktorlar, 

Hep yüksek yüksek 
.apartımanlar yaptırıyorlar? 

Hasan Bey - Sebebi var . . . Malılm ya güneş gir-
dostum, etraftaki küçük ev m.eyen yere doktor girer-

~~~~~~~~~~~~~~~------lem....~··LneS_~·:ı:nınm· uw· tL_-3Jn~ 

nisanın bir kazasında, yalnız bir kadına mıntakalarında pamugun donum b 
aı"d 70 000 d"" ·· · d şına verimi Adana mıntakasının , onum arazı var ır. 

Manisada yaptıkları tetkiklerde köy- yüksek verimind~n daha üst~n~ür. 
lüler bu meseleye temu ettikleri za _ Ziraat Ve~iletı .. pamuk ıstıhsal 
man Başvek'l 1 ·· l · l d' hakkında hır plan hazırlamakta 

ı fUn arı ıoy emış er ı: 

(<Bir kiıııi b k d · · · Pamuk planı, Adanaya olduğu ka 
- r• u a ar genı~ arazıyı . 

nasıl işletebilir) Ortakçı uaulü sakattır. Ege mıntakasına da ehemmıyet ver 
Herkes kendi arazisini işletmeli, bakı· mesini ic bet irecek ve pa;nuk toh 
mına dlemmiyet vermelidirn. mu mevzuıle yakından alakadar ol 

---·----·~-·---a· 0---- nacaktır. 
Baylar 

T ekHyt ve T eksayt Ekltra ıizl her 
tehlikeden koruyor 1, 3. 6 ve 12 lık 

Ziraat Vekilinin pek yakında iz 
re gelerek tetkikler yapacağı Anka 
dan haber verilmektedir. 



6 Sayfa. SON POSTA 

• • 
Genç kızlarımızı alakadar eden dava 1 ----- N 

- Niçin mi evlen 
mi yorum?... Tuh~ 
bir sual doğrusu ... 
Tabii koca bulama
C!ığım için .. 

• 
IYORL~ 

Fakat .6u müsaade!!in.., hududunu hiç biı 
~aman aşırmadım. Aşmak istey~nler;, 

' ~ '~ 
derhal derslerini al</ılar •• 

N 

Bunları bana dak 
Lilosunun başından 

oirkaç dakika için 
•yrılmağa razı olan, 
genç bir kız söylü
yor. 

Kendisine soruyc. 
nım: 

- Kocayı nıçın 

bulamıyorsu

nuz? Hiç koca bul
mağa teşebbüs etti
niz mi? 

Ne galan Söu!iyeyim' · 
t!fJ/enmeı. için bazı 
gen~lerin bana kur 
yapmalarına müsaa· 
de tttim. 

Tabii -neticeyi tah· 
rnin edersiniz. Hiç 
;biri bir daha semtime 
agramadı. Çünkü ta· 
nışmaktan maksat • 
ları evlenmek degi(di. 

Bir eski devir kı
tı, böyle bir sual 
karşısında, kimbilir 
nasıl kızarıp bozarır 
dı. Muha'tabımda ise 
i>ilakis hissolunur 
bir asabiyet seziyo-
rum. Bana diyor ki: 

- Koca bulmağa 
teşebbüs etmek her 
genç kızın hakkıdır. 
Evet, niçin saklaya
yım, tanıdıklarım i

çinde bazı gençle -
.rin bana kur yapma 
lnrına müsaade et

tim. Fakat bu müsa 
adenin, hududunu 

hiç bir zaman aşır
madım. Bu hududu 

• • 
aşmak isteyenler, 
yüzlerine kapanan 
bir kapınıw önünde, 
istiskale uğramış mi 
afir vaziyetine düş 

· tüler. Neticeyi tahmin edersinız. Bir da 
ha semtime uğramadılar. Çünkü, ta
nışmaktan maksatJarı, evlenmek creğil
di. Benim ise, yuva kurmağa ihtiyacım 
var .. Kendimi, birta'kım gönül oyunla
rına, feda edemezdim elbette ... 

- Bu kur yapanlar içinde, ya siz.in
le gerçekten evlenmek isteyenler de 
varsa ... 

- Zannetmiyorum! Çünkü, böyle bir 
arzuları olsa, kur y-apmaktan vazgeçer, 
ciddi münasebet devresine geçmenin 
yolunu ararlardı. 

Burada, sesini biraz daha yükselte
rek devam e1ıti: 

- Şimdiki halde, hayatımdan şika-

yıetçi değilim (..ok şükür, ekmeğimi ka- lerdir. Mesela, bana birkaç talip çık
mnıyorum. Altm~ lira maaşım var. mış olsa, kendime koca olarak, herhal
Bu par.,., oeni geçindirmeğe kafi geli- de beğendiğim erkeği değ11, kendisile 
yor. Yaşlı ve yatalak anneme son yıl- geçinebileceğim erkeği seçerdim! Çün
larında yardım edebildiğime memnu- kü çok defa, genç kızların beğendikle
num. Ada .. .m siz de: Evlenip ne yapa- ri erkek tipleri, iyi koca olmuyorlar. 
cağım? .. Sanki, evlenenler içinden hak - Görücülük usulünü nasıl bulursu 
kiyle mes'ut olabilmiş kaç kişi çıkar? nuz? 

- Niçin biroe11 bire yeise kapılıyor- - Bu usul, eSki devirde belki bir işe 
sunuz? dedim, daha gençsiniz. Günün yarrardı. Bugün, görülmeyen genç kız 
birinde, beğendiğiniz bir erkekle... kalmış mıdır ki, onu görmek için, bir 

Sözümü kesti: görücüye ihtiyaç olsun? .. Bununla be-
- Ha ... Bakınız, bu cbeğendiğiniz er raber, ben genç kızların genç erkekler

kek:ı> tabirine biraz ilişmek isterim. Ev- le, yalnız başına tamşma:t'arı aleyhinde 
leruneği kafasına koyan bir kız için ko- yim. Bu taınışmaların pratik faydası gö 
ca ile beğenilen eııkek, başka başka şey rülmüyor. Gençler, biribirlerinden pek 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r!~ 
- · buki, ana ve babaların yardımı ve hi-

Çok heyecanlı 
Bir genç kız 
Tekamül etmiş insan, aile ocağı • 

nı kendi elile yapar. Anlaşmak, sev· 
mek, mes'ut olmak ayrı ayrı kadı • 
mn ve erkeğin kendi elindedir. Ö • 
mürlerin harman olup ta savruldu
iunu ve zaman denilen mefhumun 
kısala kısala yok olabileceğini ev • 
velinden düşUnmek lazımdır. 

Fakat işte genç bir kız okuyucum 
ıd, bütün bunları bir tarafa bırak • 
mış, taze kalbinin heyecanına kapı
larak düşünüyor: 

- 21 yaşındayım. Bundan üç yıl 
evvel bir genç beniml nişanlanmak 
istedi, razı olmadım. Bir müddet 
sonra baş'ka birile nişanlandım. A • 
radan bir sene geçti, nişanlımla ge
çinemedik, ayrıldık. Bu sefer, bana 
ilk defa talip olan genç yeniden iz-
divaç teklif etti. Bu teklife ailem ile 
beraber ben de razı oldum, nişan • 
landık. Şimdi nerede ise evlenece -
ğiz. Fakat ben bu adamı sevmiyo -
rum. Bütün çırpınmalanma ve ceb
ri nefislerime rağmen bir türlü ısı -
namadım. Uzun uzun bunun sebe • 
bi~.araştırdım, !1ihayet anladım ki, 

ben sık sık gördüğüm başka bir gen
ci scvjyorum. Fakat onun beni se
vip sevmediğini bilmiyorum. Ne ya.. 
payım?. Nasıl anlıyayım?. Nişan -
lımla evleneyim mi? Yoksa, onu se
vemediğim için bu nişanı da boza -
yım mı?. 

* Kızım, yaşınızdan çok gençsiniz. 
Heyecanlarınız o kadar mezbul ki, 
k~ndinizi nasıl olursa olsun, ne şe -
kılde bulunursa bulunsun kapıp ko
yuveriyor, oonra bir heyecandan bı
kıp başka bir heyecana kavuşmax 
iStiyorsunuz. Bu sizin kararsızlığı -
nızdan, yaşamak arzularınızın zen -
ginliğinden ileri geliyor. Kabınıza, 
hayatınıza sığamıyorsunuz. Bu bel
ki bir müddet içindir, geçer. ' 

Temenni ederim ki, evlendikten 
sonra artık bütün bunları bir kena
ra bırakarak kocanıza karşı sevgi -
nizi, ocağınıza karşı rabıtanızı kendi 
elinizle temin edesiniz. Anlıyorsu • 
nuz ki, size evlenmek tavsiye edi -
yorum. Sevmediğinizi sandığınız 
genci .seveceksiniz, mes'ut olacak -
sınız. Yeter ki siz böyle isteyiniz. 

TEYZE 

mayesi temin etlilere}{ yapılan tanış
maların çoğu evlenme ile neticeleni
yor. 

Nasıl bir erkekle mi evlenmek iste
rim? .. Bunu size anlatmak, hem güç o
lur, hem de uzun sürer. Kocalık edecek 
erkek, bir kere bütün z.evklere kanmış 
olmalıdır. Sonra da, karısını çalıştır
mağa mecbur olıruyacak derecede geçi
mi yolunda bulunmalıdır. Bu evsafta 
kocalara da, ne yazık ki; gençlik çağını 
geçirenler arasında rastlayabiliyoruz. 
Arkadaşlarım içinde ,! enç kocalarla ev 
lenenlerden pek azı bahtiyar olabildi
ler. Fakat bilmem ki, yaşlı bir erkek, 
genç bir kadını tatmin edebilir mi? ... 
Böyle nisbet.siz evlenmeler, çok defa 
kadının zararı.na oluJ(>r. Koca kıtlığı 
yüzünden, birçok genç kızlar, çocuk sa 
hibi dul erkeklerin evlenme teklifleri
ni kabule mecbur oluyorlar. Kabul et
meyip ne yapsınlar? Hani, nerede ko
ca? 

- Peki, Bayanım .. dedim, koca buh
ramnı ortadan kaldırmak için hangi ça 
reler aklınıza geliyor? .. 

- Hiç bir çare aklıma gelmiyor. Da
ha doğrusu, aklıma gelen çareler için
de hangisinin işe yarayacağını kestire
miyorum. Genç kızların kocasız kalma 
larının mesuliyeti, şüphe yok ki, tek ta
raflı bir mesuliyettir. Yani, bundan yal 
ruz erkekleri mes'ul tuta'Qiliriz. Evlen
me çağına gelen bir genç kız, kocayı 

kendi intihap edemez ki... Mutlaka ve 
ister is'temez bir ctalip> cıkmasını bek 

Lik maçlarının 
üçüncü haftası 

Bu Pazar G. saray Süley
maniye, Fener Beykoz, 
Beşiktaş Anadolu, Vefa, 
Güneş ile çarpışıyorlar 

İstanbul lik maçlarının üçüncü haf
tası pazar günü üç stadda birden yapı
lacak'hr. 

Bu hafta yapılacak oyunlar içinde 
büyük bir alaka uyandıracak ehem
miyetli çarpışmalar yoktur. Buna rağ
men, nisbeten en heyecanlı müsabaka-

;,,;tJ -~~ 
;:_~\~,Q~ 

lo 

nın gene Galatasaray ile Süleymaniye 
arasında olacağı muhakıkaktır. 

Taksim stıadyomunda yapılacak bu 
müsabaka haftanın en ehemmiyetli te 
laklci edilen oyunudur. 

İkinci müsabaka : 
Vefa ile Güneş arasında yapılacak-

tır. 

Bu müsabaka da Taksim stadında ya 
pıılacaktır. Güneş takımı bu sene maç
lara en kuvvetli şekliyle iştirak etmek 
tedir. 

Vefa takımı geçen seneki formunu 
bulamadığından bugüne kadar yaptığı 
oyunlard~ zayıf bir manzara göster • 
mekteydi. 

Bununla beraber bu maçın günün sa 
yılı oyunlarından biri olacağı da şüphe 
siıxlir. 

Üçüncü müsabaka : 
Eyüp ile İstanbulspor arasındadır. 
Kadıköy stadında yapılacak bu oyun 

kuvvetleri müsavi iki takım arasında 
cereyan edeceğinden hayli heyecan u
yandıracaktır. 

Dördüncü mü~abaka: 
Fenerbahçe ile Beykoz arasında ya

pılacaktır. 
Zaman, zaman her takını için zorlu 

~~. 
~~ 

V.~· -

bir rakip olan Beykozun, Fenerbahçe 
karşısında mukavemet göstereceği mu
hakkaktır. Beyıkoz müdafaasının göster 
diği mukavemete mukabil, hücum hat
tının fazla iş görememesi sarf edilen bü 
yük enerjiyi her zaman indirmektedir. 
Futıbol meraklıları lik maçlarında Bey

İkinciteşrin 
-~-~ 
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lngilterede 
son maçlar 

Sanderland 30000 
kişi önünde Portsrnut 
takımile yaptığı maçı 

3 - 2 kazandı 

İngiltere lik maçları on dört haftalık 
oyunlardan sonra takımların hakiki 
yerlerini veren bir şekil almnğa ba~· 
lamıştır. Haftalardan beri likte di.işük 
vaziyette olan geçen senenin şampiyo
nu Sanderland bu mevsim likte en baş·. 
ta giden Portsmut takımını 301000 kişi 
önünde 3 - 2 mağrup etmiştir. Sander· 
land takımı bu muvaffakıyetten sonra 
lilde üçüncü vaziyete kadar yükselmiş· 

' tir. 
Başta giden takımın l 81 .. Sanderland 

takımının bir noksan maçile 16 puva· 
nı vardır. 

Arsenal galip 
İngiltere likinde en son vaziyette o· 

lan Leed Ünited takımile Arsenal ara
sında yapılan maçta 40,000 seyirci ha· 
zır bulunmustur. İlk devreyi 2 • O biti· 

ren Arsenal ikinci devrede iki gol da .. 
ha atarak 4-1 galip gelmiştir. Arsenal 
bu galibiyetten sonııa on üçüncü vazi
yete gelmiştir. 

Talinıatnnme komitesi toplanıyor 
Türk spor kurumu talimatnamesini 

hazırlıyacak ol'an komite bugün fede-· 
rasyonlar bürosunda toplanarak işe 
ba.Şlayacaktır. Toplantı akşam altıda 
olacah.-tır. 

Askeri Liseler atletizm . 
şampıyonası 

Üç hafta devam eden askeri liseler 
Atletizm şampiyıonası yarın yapılacakı 
müsabakalardan sonra sona erecektir. 

Cumartesi günü yapılacak bu müsa"" 
bakalarda uzun, üç adım atlama ile, 
100 X 200 X 400 X 800 şeklindeki bay
rak yarışı vardır. Bugüne kaciar yapı
lan müsabaklarda Kuleli 83, Deniz li· 
sesi 71, Maltepe 52, Deniz Gediklisi 22 
puvan almışlardır. Müsabakalar Kadı
köy stadında yapılacak, saat 15 de baş· 
layacalktı. 

Ameliyat olurken yüzüstü 
bırakılan hasta 

kozun mevkiini tayin et'tirecek olan bu Japonyada Kyu~u hastanesinde 
müsabakayı alaka ile beklemektedir. çok feci bir hadise olmuş fakat baş 

Beşinci müsabaka: hemşirenin çok yerinde bir müdahale-
Hilal ile Topkapı arasında oynana • sile felaketin önü alınmıştır. 

caktır. H b'b' l' h · 
• • • 1~1•• h fif t k 1 1 astane serta ı ı, ame ıyat anesın· 

Bırıncı r=.ın en a a· ım arı o an .. .. . . . 
b :n.· tak d k' l"kt a de fevkalade muhım bır kanser amelı• u LAi urun arasın a ı maç, ı e • .. .. 
lacakları dereceyi tayin edeceğinden yatı ~~parken: kapı~ın .onune ~elen 
ayrı bir ehemmiyet taşımaktadır. beş kışı baş asıstanı ıstemışler .. Asıstan 

Bugüne kadar yapılan maçlara na- dışarı çıkar çıkmaz kafasına hır topuz 
zaran T~kapınm daha ağır basacağı vurarak adamı bayıltmışlar. Biraz son· 
ümit edil.mektedir. ra da aynı akıbet sertabihin başına gel· 

Altıncı müsabaka: nü~ ve hasta masanın üzerinde yarala· 
Beşiktaş ile Anadolu arasın.da oyna- rı açık olarak kalmış. işin fecaatini gö-

nacaktır. ren baş hemşire hastanın öyle de böy· 
Karşıla..,.ıg· ı k1üplerin kuvvetine gö- 1 d "l y • • ' •• d" ~ ·· · · t ··b 

'l" • b e c o ecegını gor ugu ıçın ecru e •· 
re takım yapan Beşiktaşın u oyuna 1 . . 'f d d k _ı h ı ı· 

1. h . t . v. edil erınden ıstı a e e ere aer a ame ı .. peA e emmıye wrmıyecegı 7.ann - . . 
kt d. yatı ıtmam etmış ve hastayı kaldırmış. 

me e ır. l' l h b' _ı k 
Bu ihmali yüzünden sürprizlerle kar Ame ıyat ~ ~~ şa ıs .~r ao tormuş, ve 

şılaşması çok muhtemeldir. rekabet yuzunden ~ıger. doktorlar ta· 
Beşiktaş, Anadolu maçı bu itibarla !rafından bu yolda hır suıkasde kurban 

gizli hiı: heyecan saklamaktadır. olmuşmuş. 

liyecektir. Talip çıkmazsa, kızcağız, ev
de ka1mağa mahkfun, demektir. 

- O halde, ne yppmalı? 
- Evlenmeleri güçlüğe düşüren se-

bepleri ortadan kaldırmalı. .. Bir gümüş 
nikah halkası! İşte bütün masraf!.. Ne 
düğün var, ne demek ... Kız, ve erkek 
taraflan, biribirlerine aradaki ahengi 
bozacak teklüler yapmamalıdırlar. 

-Hangi kızlar, daha çabuk koca bu
labitiyorlar? Çalışanlar mı, evde otu
ranlar mı? 

- Çalışanlar, evde oturanlara nis-

beten, isterlerse daha çabuk koca bu
labiliyorlar ... Çünkü, koca bulmak san
atini, evde oturanlardan evvel öğren
miş oluyorlar. Koca bulmak san'ati, 
dedim. Buna gülmeyiniz. Zamanımızda 
bu san'ati bilmeyen kızlara koca yok. 

Güldüm: 
- Siz bu san'ati öğrendiniz mi? 
O da güldü ve konuşmamızın başın

da söyled1klerini unutarak: 
- Elbette!.. dedi. Fakat tatbikatına 

geçmek istemedim. Çünkü, şimdilik ev-
lenmek niyetinde değilim! Akmrı 
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stad Hüseyin Rahmi ile 
bir konuşma 

BiZi NASIL GÜLDÜR .. YORLAR 
Kelleciyan anlatıvor 

? • 
Büyük halk romancısı mebus olursa edebiyahmız 

için neler yapacak 
- Bay Hüseyin Rahmi Gürpınar 

lar mı? ;. 
._ Bakalım efendim. 
ltuçuk demir kapı kapandı. Bekljyo-

Anket yapmak kolaydır. Edip, şair, 
. 8an'atkclrlar kendilerinden bahsedil
d ~erhangi bir meselede fikirleri so
ugu zaman bir türlü susamıyorlar. 

•In edip, şair ve san'atkirlar bunda 
z değiller ya... HattA hazan lüzu

Undan fazla söylüyorlar. Belki de 
dan, ben mesleğin henüz acemisi ol 

t ~ halde - maşallahım var - bu an
lŞUlde birşeyler becerebiliyorum. 

!laatiın bu mer~ ya: 
._ ?düstakbe1 saylav Hüseyin Rahmi 
görüşeceksin! Kumandasını alınca 

un depremedi. o kadar ki, vapura 
uğunı 7.aman dahi kendimden ~ 

Un. 
• • • 

(AYdabir) mecmuasını açtım. Baştan 
•.ile oklHD&ğa başladım. Sayfaları 

'- .. elle çevirip dururken birden bi
~ litıseyin Rahminin reanile karşılaş-
ır~~~ mı? 
~kendime: 

Ostad Hnseyln Rahmi 
- Gene haklısın ama, bunu menet

mek şimdilik imkansız gibi. Biz o bey
nelmilel telif hakkı mukavelesini imza 
!ayanlardan değiliz. Hoş neden imza
layalım, eialemin bizden eser aldığı 
mı var? 

- Ya, akademi? Bunun hakkında 
hiç bir taısavvurunuz yok mu? 

Yazan : IMSET 

- Ama maıl nalm, • diJla iki brlf ~
de, iten diye,tm ..... 

- .. ._ lümıh - taltll .8Ül'ti701'. Demeı 
mi? 

'ili? 
-Hakkmvar . 
Duvardaki kara -

g6zteri göstererek 
80rdum: 

Keleclye sa.at se • 
kizıde randevu ver
miştim. Apartımanı 

nm kapısım çalar
ken saatime baktım 
Sekiz buçuktu .. He- - Bmılar ne olu-
men lyarı bozdum, ,or ? 
sekize getirdim. - Oynatırım, hem 
Kapı açıldı, beni modem tarzda oy-~Bak bu ilıl! dedim. Yazısını oku

la ~uşmamızm mukaddemesi için 
~ı olur. 
ı.ı; ilk satırlan: 

karşılayan Keleciye natmasım bilirim ... 
_Akademi de zaman zaman mevzuu saatimi gösterdim : Perdenin arkasına 

bahsolur. Bence bu, daha sonra düşü- - İşte tam söz radyomu koyarım. ~et salgınına mevzu olmaktan 
lliJı lan hiç bir edip, şair, san'Atkar .. 

kalınadı.• 

nülecek bir meseledir. Zil"!l henüz lisan verdiğim vakitte - Radyo ne olu-
üzerinde işleniyor. Bir kere lisan is - geldim. Saat sekiz. yor ? 
tikrar bulsun, Akademi arkadan ister O da cebinden sa - Eskiden def ça ~:' Üstadın, başına gelecekler içine 

g!nu.ş! diye güldüm, devam ettim: 
«I:su çeşit 't mülikatlann gayretli 

istemez gelir. Şimdilik ilk iş şu müka- atini çıkardı. !arlardı. Ben onun 
fat davasını halletmek olmalı. _ Hakkın var, yerine şimdi radyo 

lb\l}ı çeşı . . - . 
'1 llrrirlerine, ne kazanç ternın ettıgı-
a.._b~Yt>rum. Çalclıklan kapıların ço 
"''?1<fan gördükleri asık suratlara ehem 
~Yet vermeyişlerindeki ısrarlarına ha 
~ bu emeklerin pek te boşuna çe
~ediği anlaşılıyor.• 

- Si.ze bütün edebiyatçılar namına dedi, tam sekiz. çalıyorum. Geçen-
peşin teşekkürler. Onun saatine bak de gene böyle bir 

efe ~!aşılıyor ama1 benim vaziyetim 
~:: tuhaflaşıyor. Demek Hüseyin 
trık 1 Gtlrpmar, boylu boyunca bir 

et ve anketçi düşmanı. Eyvah bu
::. ~ana olanlar o1clu desenize. İster 
~ ınız kapıyı suratıma şarkadak ka-
~laır da neye uğradığımı şaşırayım. 

h ~~Hl önüne işte bu düşüncelerle 
bir hnfştun. Hele kapıda yüzüme: cHele 
b.J:... bakalım!• sözüyle kapatılınca kork 
~a uğradığımı zannettim. Elimde 

kala bir tek koz kalmıştı: 
"1 - Dünyada kaıbul etmemezlik ede -
~ı, ~yordum, mebus namzetliği ha
~ ~erinin ilk duyulduğu günlerde bu 
'1 l.flerse, (burnu büyüdil) diyecekleri 

lrıUhaık.kak kestirir. 

• • • 
Ilı (Şıp Sevdi) nin (Tutuşan gönüller) 
~şhur muharririle karşı karşıya o
ba~ruz. Evvela saylav namzetliği 
lhrt rleri dolayısile kendisini tebrik et. 
~ Mahviyetle teşekkür etti. Mem-

aına, hali şüpheli. Bir taraftan: 
~ - Geçen sene de böyle rivayetler çı
bi ~ldı idi de sonra olmadıydı, diyor. 

ler taraftan : 
~'::Yakında .Ankaraya gideceğim. Sö 

U ağzından düşürmüyor. 
'tile - Saylav olur olmaz, edebiyatımıza 
~etle yardım etmeği düşünüyor-

~'i; Hele bir saylav olalım da ... ötesi 
y. 

'-l - Hiç zamietmem. Bence şairler, 
.._llhanirler, gueteciler saylav oldular 
et...._ edebiyat için ağız açmadılar. Semiz 
~ yetişıtirene mükifat veriliyor da 
~izlikten kırıldığımız halde edebi-

f.çının elinden tutan yak. 

* * * 
Henüz saylav olup olmadığım kati· 

yetle bilmiycn üstadı, Millet Meclisin
deki müstakbel icraatı ve talepleri ü
zerinde daha fazla yormak istemedim. 
Sözü edebiyata geçirerek sordum: 

- Yeni eserler hazırlıyor musunuz? 
• - Büyük ıroman hazırlamıyorum. 

Şöyle küçük küçük hikayeler yazıyo
rum. Artık uzun psikoloji tahlillerin
den ben de bıktım. 

- Ne diyorsunuz? Halbuki eserleri
ıaiı.de sayfalarla ruh tahlilleri vardır. 

- Evet bir zamanlar öyleytli. Fakat 
artık bıkım. Şimdi öyle şeyleri okuma
ğa bile tahammülüm yok. Hafif macera 
romanları, seyahat ve avcılık hikaye
leri okuyorum. 

- Siz bir halk yazıcısısıruz, Türk o
kuyucularına birer esnaf ve işçi roma
nı yaımağı diişünmüyor musunuz? 

- Bunu çok düşündüm. Fakat sene
ler var ki şehir hayatından uzaktayım. 
Böyle bir eser yazaıbilmek için tetıki

kat yapmak gerek. Hangi şartlarla ça
lışıyorlar? Nerede ve nasıl yaşıyorlar? 
Muhitlerinin Üzerlerindeki tesiri ne -
dir? Bunları bilmeden roman yazıla -
maız ki... 

Bunları söyliyen büyük romancımı
za biraz gıpta ve -çok çok hürmet ve 
takdirle baktım. Hüseyin Rahminin 
hallka nasıl olup ta kolayca hitap etti
ğini şimdi daha iyi anlıyordum. Demek 
elliye yakın eser yazan bu adam birço
ğumuz gibi bir pastahane köşesinde iki 
frenk romanı arasında milli eser yaz
mamış. Tevekkeli değil, Hüseyin Rah
mi hala bütün kıymetile. ayakta duru-
yor. 

- Ne kazandınız eserlerinizden? 
- Kırk senedir yazarım. Fakat son 

yirmi iki yılda sade romandan altmış 
bin liraya yakın para kazandım. 

~ 1:Jaklışvuz! Bu m~at meselesi 
~edilmeli. Muhakkak böyle bir teş

Ve himaye ister. Avrupada bunun 
~~i vardır. Eğer saylav olursam, İnanmadığımı hi~edince kısa bir 

E!clisteki meslektaşlanmla da bu hu- hesap yaptı: 
~konuşacağım. Onlarla birleşip bu - İşte böyle evl3.t! dedi. Bu hesapla 
'l.a. llt Çaresini bulınağa çalışacağım. Hem altmış bini geçer bile ... 

1e:en vaktile Yakup Kadri de bu me- Tekrar edebiyat teşvik mükafatı hah 
la eye temas etmişti. Sanırsam yakın- si açılıyor. Üstad gülerek: 
d:.da gene böyle bir rivayet dolaşıyor- _ Zolayı düşünün, djyor, Gorkiyi ha 

R tırlayın. Onlar da kimseden yardım gör 
it - ivayeü hep dinliyoruz. Bir de te- memişlerdi. Zola bir tavanarasında, kö 

11 hakkı meselesi var. Eli kalem tutan yünden gönderilen zeytinyağına ek -
eı1'k~. ~~ eserlerinin hem de en kö mek batırarak senelerce yaşadı. Fakat 
~ e?nı gırı.şıyor, adapteye, girişiyor pekala hem me~hur. hem de zengin ol

tım. Elifi elifine se- Kelleciyan; karagözleri, nal mJan, narılleleri arasında.. karagöz oynatıyor -
kimi. Hayretimi görünce güldü; ı - Sonra ? dum. Benim :radyo parazit yapmaya 

- Seni mahcup etmemek için ka- - Sonrası yok. İki dakika sonra hid başladı; M!Y' edenler sıkılacaklar zan -
pıyı çaldığın zaman saatimin ayarını detindcn eser kalmamıştır. Ne yapar netmi.Ştim. Halbuki içlerinden bıri: 
değiştirmiştim. yapar, punduna getirir güldürürüm. - Bmaııa Karagöz ne tabii oksürü-

- Ben de mahcup olmamak için ay- - Çocukken de güldürür müydün? yor demez mi? 
ni şeyi yapmıştım. - Tabii, ben çıocuk:ken çok haşarı - Sen yemek dersleri verırken de 

Keleci beni bir salona aldı. En evvel idim. Mektepte sınıfın altını üstüne ge tuhaflık edermişsin? 
bu salonu tarif edeyim. tirirdirn. 

Duvarda bir domuz dişi, yanında Mu - Mademki sınıfın altını üstüne ge-
hiddini Arabinin resmi, biraz ötede de- tinnişsin, o halde bilirsin; altı mı iyi-
ve derisinden karagözler, hacivatlar. dir, yoksa üstü mü? 

Ortada bir mangal, mangalın yanın- - Orasını bilmiyorum, fakat dışı i-
da bir çift nalın .. Ama nasıl nalın.. Siz çinden çok iyidir. 
diyin iki karış yüksekliğinde, ben di- Bir saniye sustu: 
yey.inı, beş karış yüksekliğinde... Her - Bu fena iş, dedi, güldürmek benim 
halde pek görülmii.ş birşey değil. zararıma ama ne yapayım .. Naşit gül-

Bir kenarda bin konsol var. Konso- dürür, güldürmese patron onu kapıdı-
lun üstünde bronz de~... şarı eder, aç kalır ... 

Hani şu çarşıda sattıkları develer Ben de güldürürüm. Fakat ben gül-
yok mu işte ondan. Bunlardan bir tane dürdüğüm için kapıdışarı edilmek, aç 
alıp bir konsolun üstüne koysanız bir kalmak tehlikesine maruzum... Hem 
minası olmaz değiı mi, Keleci de eğer bunu yalnız işte zannetme, güldür
konsolunun üzerıne böyle bir deve koy mek benim her yerde zararımadır. Şim 
muş olsaytlı hiç bir manası olmazdı. di bile .. 
Ama K-eleci bu develerden birçok al- - Neye ? 
mış .. Ve konsolun üzerine bir kervan - Deminden beri güldüreyim diye 
halinde dizmiş. gevezelik ediyorum. Ben gevezelik e-

Söze Keleci başladı: derken sen önündeki pastaları yiyor-
- Bay dedi, kapıdan girerken kapı- !_.un, bana kalmıyor. Bu zarar değil 

cıya gazeteciyim demişsin. 
- Evet.. Öyle .. 
- Demek onu da aldattın? 
-Neye? 
- Sen meğer haciz memuru imişsin . 

Teker teker esyamı yumaya kalktın .. 
İlave etti: 
- Dikkat et, eğer gazeteye bunları 

yazarsan ve eğer evime hırsız girerse 
senin yakana yapışırım. 

- Pekila yazmıyayım.. Soravım 

söyle .. , 
- Sor bekliyorum. 
- Adın ne? 
- Keleci. Bir L ile iki de gül... 
- Ben senin adını Kelleciyan bilir-

dim .. 
- Artık yan gitmiyorum, düz gidi

yorum. Onun için yan'ı kaadırdık. 
- Ya cL• nın biri! 
- Onu da tasarruf olsun diye kaldır-

dık. Adımı iki cL• ile yazarken fazla 
müreıklrep sarfoluyordu. 

- Sen güldüren bir insan olarak ta
nınmışsın. BuM sebep ne? 

Talebe kahveye 
Gitmesin, 11111 I 
Fakat nereye gitsin? 
Bir okuyucumuz, Bay M. R. Köp

rülü bir kaç gün önce bu başlık al
tında yazdığımız yazıyı okumuş, 

haklı bulmuş. 

cBununla beraber gençlerimizin 
devam edebileceklerı yerlerin büs
bütün de yok • olmadığını haber ve-
riyor. 

Okuyucumuzun saydığı yerlerden 
biri Erenköy ve havalisi jçin Hılfil 

spor klübüdür. Bu mües ese 25 yıla 
yakın bır 1.aman evvel kurulmuş. 
hiç bir yerden yardım ve müzaheret 
görmedıgi halde kendi kendine vük
selmiş güzel bır yuva olmuştur. O -
kuyucurnuz d yor ki: 

- Ben etmem, hazan zor.la ettırırler. 
:&k aklıma geldi; bir gün Suadiyede 
yemek tarif ediyordum. Yaşlıca, hem 
epey yaşlı bir Bayan. .. 
Kulağıma eğildi: 

_ Benim Bayan burada. olduğu iç~.n 
yaşlıca dedim. Gayet genç ve gayet gu-

zeldi. 
Sesini yükseltti: 
- Beze, yani öpmenin fransızc 

Beze denilen bir pastayı soruyordu. 
d. ? - Sen ne cevap ver ın. 

- Bu kadar kişinin içinde yapamam, 
ayıplarlar. Dedim. _ 
Çıkıyordum, arkamdan bagırdı : . 
- Buraya gelirken yarı~ saat gerı~ 

leıttiğin saatini yeniden ayar .~tmeyı 
unutma! Yarın da başkasına soz ver, 
bu sefer yarım saat değil, bir saat geç 
gidersin! 

İM SET 

rinden ve umumı heyetinden bır dı
lekte bulunacağım. 

Şimdiye kadar spora ve spor 
kollarına hasrettiği çalışma sahasını 
genışleterek böyle güzel san'atlar • 
dan olan temsil ve musikiden zevk 
alıp ta çalışacak -yer. bul~~ıyar~k 
kahve köşelerinde vakıtlerını geçı -
ren gençlere de, onları b~ halden 
kurtaracak koruyucu kucagını aç -
sın ve bu gençlerin de isteklerine 
uygun temsil ve ~usiki kolu teşk.i
line ırnrar alsın, nızamnamesınc bır 
maddec:lt daha ekleyiversin. 

Bu surete hem gençlerimiz kah
ve köşelerinden kurtulmuş ve h m 
de köyümüz musiki ve temsil şu -
bes nde ) etışen değerli gençlen ka
zanmış o ur ki bu gençlerin önce 
"O d kl r eserlerile belli olduğu 
gibi çevremizin hayır cemiyetlerine 
\' l ka ldukça onemli yaı arlık -
!ar olaca ına kuvvetlt inanını var-

~ l'cüıneye. Bu yüzden yerli muharri' - cW. 
Yerli eeeri kıymetleneınUror. 1 

- Güldürüyorum da onun ıçin. Ne 
bileyim ben insanları güldürmeden du
ramıyorum. Yaradılışım böyle .. Bize 
bir müşteri gelir değil mi? Müşterinin 
kavgaya meraklısı da. bulur bulur be
ni~ ôda}'ı bulur. Pür hiddet içeri gi-1 

K. T. rer.ı ! 

Öğrendiğime göre HiJalspor khi -
bü bu ayın 14 nciı cumartesi unü 
saat 16 da yıllık kongı esıni yapa
cakmL'i· Klübun kıyrnetlı idarecıle -

dıı. 
Er nköy: M. B. Köprülü 
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ve sivi celeri ve lekeleri kat'iyyen izale e er. 

Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat arkadaşıdır. ihtiyarları gençl~tirir ve gençleri güzelleştirir. insana ebedi bir taravet veren Hasan acıbıa
dem yağile yağsız gündüz ve yarım yağla gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştırılan ve halkı aldatan kremlere vesair itriyall 
aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU: ANKARA, İST ANBUL, BEYOGLU 
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Y eşilköyde iki 
tren çarpıştı 

İki kişi yaralandı, bir 
vagon parçalandı 

DUn akşam sirkeciden 5,55 de kal
kan 333 numaralı katar ile 340 numa
ralı katar Yeşilköyde çarpı.şmışlardır. 
·Bu çarpısma neticesinde bir vagon ha
rap olmuş, diğer bütün vagonların da 
t'amları kırılmıŞtır. , 

Kaza Yeşilköy istasyonunun 20 met
re yakininde ve makınist Şakir Arifin 
idaresind ı katarın 340 numaralı ka
tarın lokomotifine manevra esnasında 
çarp sile vukua gelmiştir. 

Yolculardan Galip isminde biri diz
kapağından, ateşçi Lutfu sağ kalçasın
dan yaralanmış, nüf u ça başka kaza 
olmamıştır. Henüz kazanın sebebi an
laşılmaını.ştır. Tahikikat yapılmaktadır. 
devam ı1ünditrro, emieso 1 Iivi 

Subaylar ve askeri 
Memurlar haç yaşına 
Kadar çalışacaklar 
Ankara 12 - Hazırlanan bir layi

haya göre subay ve askeri memurların 
tekaütlükleri için tahdit edilen yaş 
hadleri yarsubaylarla, teğmen ve asteğ
menler için ( 4 1), yüzbaşı ve ön yüz -
başılar için 46, binbaşılar ıçin 52, yar
bayılar için 55, albnylar için 58, tuğ
generaller, tümgeneral ve amiraller 
için 60, korgeneral, orgeneral ve ami
raller ıçin 65, mareşal ve büyük ami
raller için 68 dir. 

Askeri memurlar 60, altıncı ve ye
dinci, sekizinci sınıf memurlarla me
mur muavinleri 55 yaşına kadar çalı-

lngiltere Krah anavatan filosunu 
teftis etti • 

Portland, 12 (A.A.) - Kral, hüküm-
dar sıfatiyle ilk defa olarak, bugün ana 
vatan fılosunu teftiş etmiŞtir. Kral, İn
giliz bahriyesinin inkişaflarını görmek 
üzer c;on defa Portlandda bulunduğu 
sırad alelfıde bir bahriye yüzbaşısı idi. 
Kral, halk ve bahriyeliler tarafından 
§iddetle alkışlanmıştır. 

Fırtınaya rağmen, Kral, program mu 
cibince, tef i)ne devam etmiştir. 

Akdeniz 
Meselesi 
Bir anlaşma için lngiltere 
balyaya henüz tekliflerde 

bulunmadı 
Londra, 12 (A.A.) - Rö~ ter ajan -

sının diplomasi muhabiri yazıyor: 
Londra Siyasi mahafili, M. Baldvin 

ile M. Mussolininin son nutuklarının 
vaziyeti tenvir etmiş ve İngilizlerle 
İtalyanlar arrasında daha dostane mü
nasebetler tesisıne doğru bir yol açmış 
olduğunu beyan etmektedir. 

Maamafih bu muhabir, İngilterenin 
İtalya ile İngiltere arasında Akdenize 
ait bir itilafname aktine matuf bazı 
tekliflerde bulunmamış olduğunu ila
ve etmektedir. 

Bu bapta henüz hiç bir müzakere ya
pı~marnıştır. Fakat diplomasi yoliyle is. 
kandiller yapılmış olduğu zannedil -
mektedir. 

Londra, t 2 - Deyli Meyil gazetesi
nin bildirdiğine göre, İtalyanın Lon
dra büyük elçisi Grmıdi, yakında Ro
maya gidecek ve Akdenizde İngiliz -
İtalyan münasebetlerinin tanzimi hak
kında bazı müzakerelerde bulunacak· 
tır. Grandi, Romadan Londraya müs
bet cevapla dönecektir. 

Eski Çin Başvekili Ankaraya 
gitti 

Eski Çin Başvekili Wang ile Çinin es
ki şimendifer nazırı muavini Tsen dün 
şehrimize gelmişler ve An'karaya git
mişlerdir. Geçen sene Çinli talebe ta
rafından bir suikasta maruz kalan eski 
Başvekilin bu seyahati tamamil€ hu
susidir. 

Ankarada kostümlü 
Milli balo 
Ankara 12 {Hususi) - Başbakan 

ismet lnönünün himayesinde Çocuk 
Esirgeme Kurumu tarafından (5) bi
rincikanun cumartesi günü akşamı 
Ankarapalas salonlarında milli kos
tümlü bir hala verilecektir. Tertip hey
eti yakında ilk toplantısını yapacaktır. 
Balonun çok eğlenceli olması jçin ça
lışılmaktadır. 

Yazan J Muazzez Ta hain Berkand 

Dünkü bora 
Marmarada bulunan balıkçı 

kayıklarının battığı 
söyleniyor 

Dün öğleye doğru şehrimizde birden
bire bir bora çıkmış, denizde bulunan 
küçük merakip büyük tehlike atlat -
mıştır. Marmarada bulunan balıkçı 
kayı'klarından bir kısmının bu bora 
esnasında battığı soylenmektedir. Ka
dıköyünden gelmekte olan Kalamış va
puru rotasını Marmaraya çevirmek su
retile dalgaların tesirinden kurtulabil
miştir. Bu vapur dalgaların şiddetile 
yana yatmış, yolcular arasında panik 
olmuştur. 

Bora devam ettiği müddet zarfında 
vapurlar iskelelerden hareket etmemiş, 
Ada seferleri de müşkülatla yapılabil
miştir. 

CiLDiNiZi 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona 
!Uzumu olan gıdayı verece
rflnl zannediyorsanız bu tec
rübe sıze pek pahalıya mal 
olabileceğini derhatır edi• 
niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz. 

v 

FOT G 

Beşikten mezara kadar 

sağlam ve beyaz kalan dişler! 

Diş macunu 
tecrübelerden 

kullananlar birçok 
sonra neden daima 

RADYOLİN 
de karar kılıyorlar 

Çünkü RAD YOL/N: 

e Di~1erde 
husulüne 

(Küfeki • Tartre) 

imkan bırakmaz 

mevcud olanları da eritir. 

• Dişleri mine tabakasını çi -

zıp hırpalamadan temizler ve 

parlatır. 

e AF;ızdalci mikroHJ.arı % 100 
kat'iyetle öldürür. 

e Diş etlerini besler, diş eti hastalıklarına 
mani olur. Ağız kokusunu keser. 

SizdeRADYOLi N 
Kullanınız. 

AF A ATÖBLERİNE 
i·L AN 

CAPELLI-FERRANİA 
Fotoğraf levazımatı gelmiştir. 

Başlıca fotoğraf levazımatı satan mağazalarda satılır. 
Umumi acentalığı : UMBERTO J. REFORZO 

Posta kut~su 2 2 9 5 

rile bakamamıştı. yen ve iskelenin iki tarafına dizilen - Seni gücendirdim sanıyorıı111' 
kadın erkek, ço1ulc. çocuk arasında o- Hiç konuşmuyorsun. 

Ekrem okumağa çalıştığı kağıtları nun gözleri bir çift siyah göz arıyor • O ilkin gene cevap vermemişti; ~' 
sinirli patmaklarile iterek yerinden du: kat araba eve yaklaştığı sırada birdell' 
kalktı. - Acaba beni bekliyor mu} bire başı sert ve azimkar bir titreyiş~' 

- On be~ yaşında bir mektebli ço- Kalbinde kırılan ince bir duygu ile doğrulmuş ve gözleri onunkileri delıP 
cuk gibi hayallere dalıyorum. Deli mi başı önünde, arabaların durak yerine geçmek istiyerek ona dikilmişti. 
oldum ben? Geçmiş senelerin arkasın- doğru gidiyorken şen bir çocuk sesi - Ben hislerini açıkça söyliyen ~ 
dan böyle koşacak ne var? Yoksa es - kulağında çınlamıştı: düşüncesini gizlemiyen bir kızım. f3ıJ' 

- Bunlar hep onun el yazısile ter- bi yüzyüze bakmaktan, yalnız kalmak- kiden sevdiğim bir kızı senelerce son- - Geçen hafta sizi bekledik dok ~ nu şimdiye kadar anlamadığınıza şıı' 
cümeleri ... Zavallı çocuk ne kadar çok tan korkmuşlardı. ra karşımda görünce böyle üzülecek tor, niçin gelmediniz? Bugün de ııel- şıyor ve üzülüyorum. 
çalışıyor, hayatını ne kadar güçlükler Hatta Ekrem Büyükadaya onları kadar sinirli mi oldum} memif olsaydınız size darılacaktık. 
bahasına kazanabiliyor 1 görmeğe geldiği zaman bile o bir ba- Pencereyi açarak dışarıya baktı. Gc- - Kim darılacaktı Mualla~ Bir defa o eski günlerin akıntısırı' 

Elindeki kagıtları Okumak istiyor· hane ile daima yalnız kalmaktan çe - niş sokaklar elektrikler altında ışıldı- Bunu sorarken göğsünün üstünden kendisini kaptırdıktan sonra artık IJ~ 
du: fakat yazılar gözünün önünden kinmiş, aralarına Bcdiayı, ablasını, yor, ağaçların koyu gölgeleri yer yer ağır bir yük kalkmış gibi ferahladı. riye dönemeden bütün ondan sonrB~ 
sıyrılıp kaçıyor, onun ince ve intizam- hatta dadısını sokmuştu. sokağı karanlığa gömüyordu. _ Ablam .. Bedia ve hen... günler arka arkaya Ekremin önüncl~ 
sız yazısının arasından esmer yüzü, si- - Mualla, yüzüme bak, artık be • Birdenbire aklı başına gelmiş, de- _ Bedia ve ablan belki darılırlar ~ geçiyorlar, o yürürken yanına, kar 

h l f k k k b k d "b" h d'k"l L be ı·-• • • jb' ya göz eri ış ırara çı ıyorlardı. nimle dost değil misin} rin ir uy u an uyanmış gı ı emen dı ama senin beni beklediğinden pek e· şısına 1 ı ere~ n ıgınm en ınce dl) 
Ve Ekrem bu mühim evrakı okuyo- Alev alev yanan yanakların parlat~ giyindi ve sokağa fırladı. min değilim. şelerine kadar ·kolaylıkla ve raha 

rum zannile başını önüne eğmiş durur- tığı gözler yerden kalkmadan, ince bir Yürümek, koşmak, yorulmak isti:- Genç kız bu sö~e cevab vermeden veren bir sadelikle sokuluygı:lardı. 
ken, hakikatte uzakları, geçen günleri çocuk sesi mırıldanmıştı: yordu. Fakat kendinden kuvvetli zi- yürümüştü. Arkasından giderken Ek.-
görmekten, 

0 
gün1erin cazibesine ka- - Ne söylüyorsunuz doktor} Sizinle lim bir el onu koşturmuyor .. duygu • rem ona bakıyordu. İnce vücudu mavi İşte Mualla ile bahçededirler... .-ti 

pılmaktan büyük bir lezzet duyarak dost olmamam kabil mi? lan gibi ağır adımlar onu tenha yerlere ipekler içinde ne kadar yumuşak veca- - Sana getirdiğim kitapları oku 
/ 

.. l .. k kilere dalı - O halde benden niçin kaçıyor - götürüyordu. zib çizgilerle dalgalanıyordu! dun mu Mualla? 
goz erını apıyor, gene es - sun? Ne kadar zaman yürüdü? Belki iki Arabada onun yanına oturduğu hal- - Okumaz olur muyum? Size ıı' 
yordu. 

- Sizden kaçmıyorum doktor. dakika, belki de iki saat 1 de bir söz söylem eğe artık cesareti kadar teşekkür etsem azdır doktor. 
O gün iııirli ellerimin çem- Çocuk sesi boğazında boğuluyor gİ· Yürürken dşündü mü? Neyi ve ki ~ kalmamıştı. Genç kız elindeki şemsiye - Kuzum Mualla, bana artık ~, 

b' mi? Bunu bilmiyordu; fakat birden• ile oynarken ondan o kadar uzak gö - tor diye hitap etmesene! 
beri icinde Muallanm gözleri nasıl şaş- ı · · · 
kın ş kın } üzüme d kilmişti ! - O haf de ellerini ver ve yüzüme bire ,karşısındaki geniş koyu sulara rünüyordu ki... - Niçin? 

- Peki doktor, s"z Bedianın yanına bak: Dostuz değil mi? gözleri dalarken bulunduğu yer gö - - Dargın mıyız Mualla? - Senin için bir doktordan baş1'1J 
gidiniz; fakat rica ederim ellerimi bı- - Evet! zünden silindi, kendisini bir saniye i- Bunu söylerken Ekrem kendi sesi- bir şeyim de ondan. 
rakınız .. bileklerimi acıtıyorsunuz. Küçiik eller, kalın erkek elleri ara- çinde lstanbulda Büyükada iskelesin • nin acısından titremişti; fakat Mualla- - Peki, sizi nasıl çağırayım? 

smda çırpınıyor gibi titremiş, fa - de gördü. nın berrak gözleri derin bir hayretle o- - ismimle... ......, 

O günden sonra aralarında bir şey kat Muallanın gözleri artık onun yü • Kalabalık bir halk yığını ağır ağır na çevrilmiş ve aormu_ştuı - Ekrem mi?• 
lmış, sevgili bir şey kaybolmuş gi- züne eski durgun ve tasasız bakışla - vapurdan çıkıyordu. Gelenleri bekli - - Niçin} ,- (Arkası var) 
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Avruoa, y,aptığımız hareketlere 
çok likayt kalıyOrdu 

Lıgiltere T ürkiyeye Sir Gerard Lowter isminde bir sefir yollallllfb, İıiçb~ telkin 
altında kalmıyan halk fevkalade dostluk tezahürab yapmış, sefirin arabasını dört 

taraftan kuşatmış hayvanları çıkararak arabayı bizzat çekip götürmiiflerdi 
Franaaya gelince, o da aynı mevkide 

di. Fransa da bizimle bütün tarihte 
~aeriya dost olmuştu. Türkiyecle o .. 
- dili konuşuluyor, onun Avrupa .. 

t. aaçtığı hürriyet ve inkılab tohum· 
~ın Türkiye tarlasındaki inkişafıdır 
Q 908 inkılabını doğuruyordu. Orta· 
"" bir de Abdülhamidin Alman dost• 
"'İti aiyueti kalkıverince derhal F ran• 
la da bize dönecek, o da bizim elimizı. 
:len tutup inkılabı muvaffak etmeğe 
hıdım edecekti. 

Kamil Paşanın planları 
l~e, biz 908 inkılabına bu fikirler 

ISİııcle aimıittik· Alman siyasetinin 
"ime.ili olan Ferid paf8 Vlora çe
kilip aadrazamlığı, harici siyasette 
"1\layYen bir rengi olmıyan Said pa • 
fll'a verdiği ve Said paşanın da aada • 
~tte d.uramıyarak yerini Kamil paşaya 
clcettiği zaman, işte inkılabın ikinci 

Yiik adımı bu suretle atılmış ve her S'fet Pap Kafkas cephesinde 
tey Meta tamamlanmıt oluyordu. Söz il tut lı: 1_...... ~n biz bu nevi nüm · l -'--- • yukar ~yle _L • l . . . e UfmUf. apuınna ıı.-,,- • aYlf er e&.9'Cnya ı · 
~ m~ .yerme, .Y.a nız çenesını. tıtr4:' ler ve bizim üstümilzde, hayatlannın dan gelen telkinlerin mahlulü olduğu 
.. bu ihtiyar vezırın kafasında kim bi- bahasına inkılab .. almıt halde veni fn-:ı~- fi · _. n d . b' . . .linl yapmayı goze J 15uu. 1e rıne ve onun 

ele ~rın d ır Kasıyfasetı: k~ :.~ı ~~ bat ittihatcılar, bu. artık kendiıinde phsında İngiltereye müteveccih olan 
19
1 

~1 var dı 1 ~ 8 1 0 •• uyuw enerji namına biç biT teY kalmamıt. bu doetluk nümayİfi hiç bir telkinin 
erın mey ana çu~maması ıçın ag· ·· ·· 1 k ,. · ___ ,L! d h 1 -._n k k pah tm k h soz soy eme ten aaz C111U zaman a a- ma su ü değildi. Halkın kalbinden 

""' ı sımsı ı a tu a ususun - k . . 
:.J_ •• d·w. .t. u.. t bo d w .

1 
mınm arşısında ne kadar derın hır kopmuf, kendi kendine tezahür etmit 

ua goster ıgı o ı ına, eıoe Ş egı - h" b'd h · · 
.l! O Abcl·'lh 'd k d 1 .

1
. urmet duyar ve ı ayette onu akı- ıbır co~unluktu O zaman her şeyi 

!il. , u amı arşısın a ngı ız k · 

Güzel bir yaz gecesi, banliyöde, da- Herkes ona baktı, bu sesle alakadar ol· 
racıık tozlu ve harap olmuş evlerin sı - duğu anlaşılan kadın da başını kal • 
ralandığı sokaklarda başıboş dolaşıyor- dırdı. 
dum. Fakir bir meyhanenin arkasına - Evet, Kieff'i gördüm, Beyaz kili· 
~~a: açık kapısından içeri baıkınc~, sesini, isimlerini hatırlamadığım daha 
ıçkı ıçen adaml~T~n bulunmasına r~g- bir çok yerlerini gezdim. Kısaca, gör• 
~n, sa~onda haki~ ~l~ mutlak su -ı düğüm için şimdi bize anlattıklarının 
kUt benı hay~ete duşürd'ü. w • h~psini tanıyorum. Dnieper! Ah, be • 

.. ~ırmış bır halde, dar, tabanı egrı n~ Dnieperim! Bu harikulade şarkıyı, 
bugru, tavanı basık vwe kapkara olan bır opera Choeur'inde söylediğim için 
salona baktım; ortalıgı kap!ıyan yarı ben de biliyorum. Ses pek bilinıniyen 
aydınlıkta saçları darına dağınık baş - bir tınetle solonu tahtelirz bi · ·ı . 
lar, .keme~siz .gömlekler, çıplak .. v~ya tiyle dolduruyor, teneffüs et~i~~ 
1.Aptıs ~ym~ .. ay.aklar . gordum. hava ile ciğerlerimize doluyordu. B:r· 
Mey'ha_nenın bır koş~de, b~ .. ma~a den bu hazin ve ümitsiz seslerin göğ 
etrafında topla~ış dort ~~ kışılık bır sümü sıktığı, ve beni boğmak üzere ol· 
grup vardı. İçlennden bırı, dokunaklı duğunu hissettim. 
ve kısık bir sesle: 

- Ah, evet! diyor, benim memleke -
timde hiç bir yerde göremiyeceğiniz 
ıhlamur ağaçları vardır, ve bir azizin 
tasviri önünde yanan mum gibi dim -
dik du:ııwlar. 
Meylıaneden içeri adımımı attım. 

İki üç kişi bana şöyle bir yan baktılar, 
sonra gene susarak zayıf sesin geldiği 
tarafa döndüler. İhtiyar meyhaneci a
yaklarının ucuna basarak yanıma gel
di, alçak sesle bir bira istediğimi söy
Jedim.. 

- Benim memleketimde her şey baş
kadır, her şey güzeldir. Fakat, orada da 
b&r yerde olduğu gibi ıefalet vardır. 
Adamın biri; 
- Her yer öy'le! dedi. 
Pencere yanındaki masaya otur -

dum, içki içenleri, bilhassa ıhlamur a
ğaçlarından, en çok sevdiğim bu a -
ğaçtan bahsedenle al8kadar olarak tet
kik etmeğe başladım. 

- Benim evime gel, kadın! İstedi ' 
ğin kadar bira içersin! Gel.. 

Esmer adam birden ayağa kalktı, 

ısrar eden bir eda ile: 
- İmkanı yok, dedi Ona bira ıs • 

rnar lıyan benim. 
- Sen veya ben, bunun hiç ehem .. 

miyeti yok, değil mi? 
Tenekeci tuhaf bir iniltiyle bağırdı> 
- Söyle şarkını, dostum! 
Kadın, uzun saçlı adama alaylı bir 

tavırla baktı ve tatlılıkla: 
- Hakikaten, dedi, oralaıı gördü c 

nüz, ve tabü tanıyorsunuz da ... 
- Ey kadın, bir budalanın kalbi. 

içinde hiç bir şey tutamıyan çatlak biı 
kaba ben:r.er. Söyle şarıkını! Sana yirınl 
kopek vereceğim, ister misin? 

Ağır ağır pantalonunun ceplerini ka· 
rıftırdı. 

Gözleri endişeli esmer adam hoş ~ 
nutsuzlukla karışık bir infialle bağır· 
df: Hayret ettim, bu bir kadındı. Çakır 

keyifti, ve dudaklar:ınde geçmiş za - - Senin mangırın olmadan da bu il 
manlan hatırlamağı seven insanılara olabilir! 
mahsus acı, fakat şirin bir gülümseme - Bunun ehemmiyeti yok! Sen ve· 
vardı. İri yarıydı, dolgun göğsünü ma- ya ben, netice ayni. Zira, bu kadın, sen 
saya dayamıştı; gözıleri kapalı, garip veya ben, Kudüs yolunda çölde bıra .. 
bir teessürle başını sallıyarak, ağır a- kılmış bir eşek rersine benzeriz. 
ğır konuşuyordu: Kumral mujik filozofa, örgünen bir 

~Yasetinin tanlı bir müdafii olduğu i- aten ne kadar çok teyler yapacak aa· ke~~inden beklemek. lizım geldiğini 
cındi ki makamını kaybetmis, inziva· nırdık l hen uz anlamamış olan Türkiye hal-

'~·-çeJt.ilmişti. Şimdi tekrar. sadarete ilk muvaffakıyetsizlikler kmin bu d<M1tluğa ne kadar ehemmi -

- İnsan hiç bir yerde kendi mem • tavırla baktı, sonra, cebinden para ke· 
leketindeki kadar rahat değildir. sesini çıkardı, bir kaç kere salladı. Pa 

Biraz evvel işittiği mzayıf ses yeni- raların neşeli sesi duyuldu . 

...... artık Edirnede Abdülhamidin yet vermit olcluğunu bu delil her fey• 
tah.~~~mü kalmamıt olduğu için di .. Me,rutiyetin hariçten uğradığı ilk den iyi gösterir. 

(Arkası var) ~ıgı aıbi hareket edecek, türlü türlü dar.be, Avusturyanm Bosna .. Hersek 
llYaaet plan ve projelerile dolu olan ve Yenipazarı ve o zamana kadar -· ·------··--
.-kafuuıdaki hazineden planın birisini muhtar olan Bulgaristanın da iatikla • •••••••••••ı•• 
bırakıp ötekini çıkaracak ve fU biçare lini ilan ederek zaten kendi idaresinde 
Osmanlı imparatorluğunu kat'i ola • bulunan şarki Rumeli vilayetini ken • 
rak selamete götürecekti. O, her gün disine ilhak etmesi h&diselerile geldi. 
((T aymis» gazetesini okuyan bir sad • Biz bunlara çok fazla aldırmadık... Za .. 
l'lzaındıl «Taymis» gazetesif Bunu o- ten aldıracak halimiz de yoktu. Bir 
~Yan bir vezir, aman yarabbi, kim bi- ta~aftan biraz askeri faaliyete ehem .. 
lir ne kadar büyük bir adamdı ı Çok ~ıyet ver~ekle ~raber .muvaf~akıye
tiiltür o mqrutiyete ki bize böyle bir tı daha zıyade diplomatik faaliyetten 
•claht siyaseti» ve bu «piri rufi zamiri» bekledik. Hiç tüpbe.iz «piri aiyaset» 
.. aariptir, bu tabirler Ali Kemalindi ı . bu derde bir deva bulacak, lnailiz ıi .. 
ladrazam yapmıştı ı yasetini harekete getirecek, Türkiye-

• • • nin ve meşrutiyetin düşmanlarına HASAN 
YULAF öz O 
Çocuklara hayat ve aıhhat ve • 

ren yegane neşvü nümalannı te -
min eden yegine pdadır. Bilhas
sa pirinç, mısır, patates, arpa, mer
cimek, irmik, badem özlerinin ka
lori ve vi tamin}eri çok ve yüksek 
olduğundan dünyada mevcud bü
tün gıdalar arasında diplomaiar 
i1ıe musaddak .birinciliği kazanmış
lardır. Allahın insanlara bahşetti
ği en saf hububattan çıkanlan bu 
özlü unlara çocuklar bayıılıyorlar. 
Seve seve yiyorlar. Kemllderi 
kuvvefıleniyor. Çabuk yürüyor -

lar. Çabuk nefVÜDüma buluyor
lar. Tombul tombul oluıywlılr. Ha
san özlü unlarını mutlak ıurette 
çocuk)armıza yediriniz ve Avru _ 
panın terkibi meçhul gıda-lannı 
doktorunuza sormadan yedirme • 
yiniz. 

Basan depo81C lat.nbul, Ankara, 
Beyoilu. 

Kanul Paşayı mçm tuttuk ? karşı lngilterenin nuıı bir müdafi 
1,ıe, biz meşrutiyete harici siyaset olduğunu gösterecekti. Bir taraftan 

'-hmından bu fikirlerle girdik ve ge- kayıbı melhuz olan teylerin zaten 
ile bu fikirlerle Kamil paşanın etrafını kaybedilmiş olUfu, öte taraftan da 
lı::u,atarak, onu sımsıkı tutan bir efkarı (((:lahi siyasete» olan emniyet ve iti • 
1lınumiye hareketi yaptıl. Bu fikir he- madımızla bu hadiseleri sükdrıet için
lben hemen umumi idi ve bir akide ka- de kartıladık. Fakat, ittihat ve Terak ~ 
dar köklü görünüyordu. İttihat ve T e- ki, Kamil Papnın muıvaffabyetlerini 
taltki dahi bu fikirde idi. Bundan dola- beklemeden evvel bizzat harekete geç• 
)'ıdır ki Kamil paşanın, bir kaç hafta· ti ve halkı ayaklandmh. MCf"Hiyetiıı 
lak bir icraattan sonra eğri büğrü ve Türkiyede balkın Iİ}'Ul bir terbiye al
a.r.u bir yürüyü,le, yahud yerinde masma çok yardım etmit olan bu hal
ea:vıtla inkılabı yapmak. değil rejimi kı ayaklandırma hareketi, en evvel bu 
~11vvet1enc:lirmek bakımından hiç bir hadiselerle hatlar. Mitinıler, nutuklar, 
teJ yapmadığını ve hatti ters İflerle atqli gazete makaleleri, nihayet. A .. 
~ olc:luğunu görüp de Tanin ona vusturya • Nbııcar mallarına kartı boJ· 
Llcuma hatladığı zaman pek çok mü- kotaj, bütün memleket, aiyuetle meş
llevver onun aleyhinde bulunmuftu. gul olmıya, aiyasetten bahae bqladı. 
Cünün birinde latanbul meb'usu Hü- işte bu sıralarda lnciltere de Türkiye
leyin Cahid, bir takım meseleler üze • ye yeni bir aefir göndermitti. Sir Ge
rinde .hük\imeti istizaha çağırdığı rart Lowter, günün birinde, dost in • 
~an pek çoklan ayıplac:lı gilterenin sefiri olarak Türkiyeye gel
"e hüktbneti dütürüp onun yerine eliği zaman yüksek ve hararetli bir halk 

~m~~em~kh~m~L~~~Jnu~,:·~Q~i;t;i~il=e=b=r;f~~;n:dı~.~T~ü:T:~:~;e:d:~:i~~~~~~~~~~~~~~! 
~'usunun hücum ettiği esasların = 
~otunda haldı olmasına rağmen. ıui- Nizip Urayından: 
Lat ve Terakki onu değil, Kamil pafa• 
)1 tercih etti ve pir ruşi zamir, Türki- 2/ 10/1936 tan"Mnden 2/11/1936 tarihine kadar bir ay müddetle ka-
~edeki lnailiz dostluğu cereyanının bu palı zarf uauJile eksiltmeye konulan ve bedeli mubarnmeni 2980 lira olan 
ibtiyar bayrağı, tam ve ~at'i bir mu • Nizip kaaabaımm halihazır haritumm ihalesine mezkUr günde talip zübur 
tdieriyet kazandı ve ta\ı bir itimad etmedijinden 17111/1936 salı günü aaat 14 de ihalei bt'iyesi icra edil-
l'eyi aldı. mek üzere 15 gün müddetle temdit edilmiftir. 

O ıünlerin psikolojisini hiç unut • 2490 aaydı kanun ahlrimı ıöz önüne a)mpak ve harita Nafia Vekile. 
inam: Biz gençler, kanları inkılab ateşi tince yapılan prtnameye uygun bir tekilde olacağından taliblerin mezk6r 

eiiwu&. ve daha evvel Nizip belecliyeaine müracaatlan ilin olunur. (2881) 

den; Herif: 
- Fakirler için, insanın doğduğu - Bunu gördün mü? diye sordu. Bu 

yer, açlıktan ölmiyeceği yerdir, cümle- laflardan sonra para kesesini tekrar 
leri.ni mırıldandı. cebine soktu. 
Kadının tam karşısında oturan adam Kadın gö~eriııi kapadı, hafif hafit 

ona bir bardak votka doldurdu ve: başını salladı. 
- İç! dedi. _İşte onlar! dedi Onları aramızda 
Uzun boylu, fakat ince, yakası çö - im~, gözlerimizde imiş gibi görüyo • 

zülmüş delikli bir gömlek giymiş olan rum. Yolun k.enarına oturmuşlardır, 
bu adamın kestane rengi saçları, et _ güneş ba§knnı yakıyor, rüzgAr onlan 
rafa endişeli bir h~ bakan iri yuvar- toza buluyor .. 
lak gözleri vardı. Siyah, uzun, çok u- Gözleri şişmiş adam: 
zun sakalını mütemadiyen sıvazladı _ _ Evet doğru! Ben de hatırlıyorum, 
ğını farke1rtim; sağda bıyıklan asker dedi. Sesi örs üstüne vurulan bir çekig 
tarzında kestlmiş kısa boylu şişman sesi gibi çınladı . 
birisi vardı, alnını çerçeveleyen ka _ _İnsanlar bu küçük körıenn etra • 
yaştan bir fırıncı olduğu anlaşı - fını sarmışlar .. Ve onlar şarkı söylü • 
lıyordu. yorlar .. Bakın nasıl şarkı söylüyorlar. 
Kadının üçüncü arkadaşı tenekeci, Biraz sonra da, kadının geniş göğ .. 

eski bir ahbap Nusbka idi. Zilzurna sünden canlı ihtizaz halinde bir inıltl 
sarhoş, kararmış gözlerini maakeliyen yükselfü: 
kirpikleri arasından sızan ağır bir ba- cBenim _küçük - ve sıevgili - anne-
kışla kadına bakıyordu. Uyuyan bir ciğiın!• 
balık gı'bi, zaman zaman ağzını açı - Opera cmeur'inin eski şarkıcısı ye~ 
yor, güglükle Jrekeliyordu. niden elini masaya vurarak: 

- Söyle şarkını .. dostum! Haydi be _Çok iyi! diye gürledi. 
söyle şarkını.. , Siyah saçlı adam azapla:. . . 

Sayısı <>nu bulan diğer müş • _ Bizi rahatsız etmeıneruzı nca e • 
teriler, si.gara duma.nlarile fazlaJa - derim, diye bağırdı. Ben de şark•ctyım, 
şan karanlı'kta şekillerini değiştirmiş sesim smnki kadar kötü olmadığı hal· 
gibiydiler. Hemen hemen barekellliz, de, burnumu bu işe sokmuyorum. 
ve mütemadiyen susarak, votka veya ötek 
bira içiyorlardı. Arasın, içlerinden bi- isi: 
risi, salıOnda uçan bir kwıcağız libi bir - Budala, diye bağırdı. Niçin kızı• 
kel~ söyleyip susuyordu. yorsun, bilmez misin ki, bir budala • 

Kadm: nın lifına kulak ası]maz. Budalanın 
kalbi dudaklarında olduğu halde, a • 
kıllı adamın dudaklan kalbinde saklı· - Bizim memlekette, ve bilhassa 

panayırda körlerin daima şarkı aöyte
dikreri işitilir, di~ anlatıyordu. Ah! 
Onların şarkılan, ne kadar yanıktır. 
Karşımda, kapının öte tarafında in

sanın bir Diyakos zannedivereceji bir 
adam oturuyordu. Omuzlarına düşe -
cek kadar uzun saçları vardı, kanbur -
du, keten renginde fırça gibi bir sa -
kal, yelpaze şeklile büt'ün göğsünü 
kaplıyordu. Sırtında bir ceketi, kolalı 
ve ötesi berisi yağ lekesi olmuş bir 
gömleği vardı. Çözülmüş kıravatının 
bir ucu sakalının altından görünüyor
du. Sol gözünün altı tamamile morar
mıştı, sağ gözile de mütemadiyen ka
dına bakıyordu. 

Birden; 
- Ben de orada idim, diye bağırdı, 

kocaman elinin içile masaya wrdu. 

dır. 
Kumral adam a)\kadaşına bakıp ar ~ 

kasına dirsek vururken, siyah saçlı a .. 
damcı!, dişlerini sıkmış, yanan gözle .. , 
rile, münasebetsiz adamın üstüne a ... 
tıJmak üzere idi. Tam bu sırada, salo•, 
nun kHşesinden zayıf bir ses yükseldi' 

- Dinleyiniz, efendiler! Hakikaten 
bilgiç adamlarsınız amma, herkesin şar
kıcian zevkalmasına da mini olamaz .. 
sınız. Peygamberce söylediğiniz llf .. 
Iar bi:r.e birer küfür gibi geliyor .. Ra
hat oturun, bakalım! 

Kadın gözlerini açtı, gene derhr"' 
kapadı, ve içini çekti. Sonra başını ru 
kaya attı, bir elini göğsünün üstün• 
koydu, iri gümüş bir borunun se i gi• 

( Aı·kası y,arın ) 
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Iıl/K ÜLKf fİNDE 
ill TDtıK ZARiTi 
MüJAztm Cemll'ln Akıbeti J11 

A. R. 
Prenses Emma, Cemilin odasında genç zabitle haşhaşa 
kalmıştı, şato kahyası ile hizmetçi Maşa Prenses içeri 

girer girmez, çekilip gitmişlerdi 

Fakat, arkasından uzanan iki el, için bugünkü öğle ve akşam yemekle
birdenbire gözlerini kapatıvermi~ti. rini bizimle yiyeceksiniz. Bunu da, 
Ve o anda; baygın, ruha kadar işle • muhterem halp.ın tarafından size teb
yen bir verven kokusu, Cemili ilikleri- liğ etmekle müftehirim. 

ne kadar titretmişti. - Bunu ~a, şerefle kabul edilecek 
Göz kapaklarının üzerine tatlı bir bir emir tel~kki ederim .. ve ... 

tazyik yapan bu ılık ellerin hararetli - A .. durunuz, daha bitmedi. O • 
lezzetini bir kaç saniye olsun daha faz- çüncü bir şey daha var. O da, benim 
la tadmak için hiç kıpırdamadan öylece tarafımdan. 

kalmıştı. - • •• . 

Zorla değiştirilen, ve gayri tabii <>- - Sorsanıza.. hiç merale e tmiyor 
·larak erkekleştirlen bir kadın sesi: musunuz?.. · 

- Ben .. kimim?.. - Artık, her emrınize ve her ar -
Diye bağırmıştı. zunuza m utlak bir surette itaate mec· 
Cemil, hiç hareketini bozmadan: bur olduğumu hissettiğim için, i~te 
- Siz mi?.. Siz .. mahzun ve müte- gözlerimi kapıyorum. E mrinizi o su -

essir gönüllerde sürur ve neş'e yara- retle dinliyelleğim. Ve o suretle itaat 
tan bir meleksiniz. edeceğim. 

Kadın sesi, aynı taklid ile cevaıb ver- _Söz mü, kumandan) 
mişti: 

- Olmadı.. istediğim cevabı vere -
mediniz. Adım ne benim? .. 

- Söz.. -.;ı:iz p renses. 

- Öğle yemeğinden sonra, hem -
şirem Olga ile felalelere kadar gidece· 
ğiz. S iz de, bize refakat edeceksiniz. 

- Adınız mı?.. Bana kalsa. .. aize, 
~imdiye kadar hiç bir ziruha verilme-
mi~ olan bir adı vermek isterdim. Fa- - Bu emrinize itaatle de feref kes-

kat ne yapayım ki, buna muktedir de- bedeceğim. 
ğilim. Ben de her kes gibi, size .. asalet- - Fakaaat .. bu, o kadar kolay ol -
med.b; Prenses Emma, F eedorovna mıyacak, zannediyorum. İhtimal ki ha
hazretleri diye, hitab etmek mecburi- lam, sizi biri bezik partisine alako • 
yet indeyim. yacak. 

- Olmadı ... Gene istediğim cevabı - işte .. bu, fena. 
veremediniz. Sözlerinizi daha basitleş-
tirin iz. 

- Prenses Emma, F eedorovna. 
- Biraz daha. 
- Prenses Emma. 
- Daha ... 

Cemil, adeta kelimenin 
ıutar gibi cevab vermişti: 

- Em .. ma ... 

harflerini 

Cemil, gözlerinin üzerinden hafif 
bir temas ile kayan elleri tutarak ba -
şını sür'atle geri çevirmişti. 

O zaman Prenses Emma, sen bir 
,kal.Laha ile geri çekilmişti. Ellerini çır
par<ik: 

- Halam, size .. benim, çılgın bir 
kız olduğumu söylemişti. Görüyorsu
nu7 ya?. Sevgili halamı tekzib etme ~ 
meye çalışıyorum. 

Demişti. 

Cemil, etrafına sür'atli bir göz gez
dirmişti. Odada, prenses Emmadan ha~· 
ka, hiç kimse mevcut değildi. Şato 

kahyası ile hizmetçi Maşa, prenses 
İçeri girer girmez, çekilip gitmişlerdi. 

Cemil; Emmanın bu ta~kın hare .. 
ketleri ve sözleri karşısında sersemle -
mişti. Ona, ne suretle mukabele edece
ğini kestirememişti. Ve sonra, olgun 
ruhlu ve zarif bir insan vaziyeti al -
mayı tercih ederek: 

- Siz mi, çılgınsınız; prenses? ... 
Böyle bir şeyi aklımdan geçirebilmek 
için çok insafsız olmak icap eder. 
Tatlı, cazibedar ve bilhassa lfüüfkar 

- Ooo .. olmadı, binbası.. sözünüz-• 
den cayıyorsunuz. 

(Arkası var) 
--•••--•••••••• •••••• .... •••••••H--•- -••••••••••••K 

r-
e ı r Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Emziren 
Kadınlar 

Cuma 

(*) 

Yavrularına süt emziren anaların sütle
rinin azalmaması ve sütün evsafının bo
zulmaması için kendilerine çok dikkat 
etmeleri lA.zımdır. Büyük teessür ve he
yecan, korkular derhal süt ifrazı üze -
rlne menfi bir surette tesir eder. Süt a
zalır, terkibi bile bozulur. 
Emziren kadınların hıfZIMıhha kaidele
rine riayet etmeleri; uykularına, gıda -
!arına ehemmiyet vermeleri, ayni za • 
manda bilhassa manevl ve ruh1 vazı -
yetlerine de dikkat etmeleri çok lhım -
dır. Birdenbire sütü azalan analar, bu
nun evvelemirde sebebini kendi tahıs -

larında aramalıdırlar. 

( *) Bu notlan kesip aaklaymız, )'il -

but bir albüme yapıfbnp kolleluiyon 
yapmız. Sıkıntı zamanmızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetİfebilir. 

Nöbetci 
Eczaneler 

--, 

1 
bir neşe kaynağı olabilirsiniz. ı· 

- Aman dostum. İhtiyatlı söyleyi
niz. Sakın halam duymacıın ... Beni şi-ı 
martacağınızdan o kadar korkar ki... 
Bir daha bu daireye ayak basmıya has
ret kcılırım. 

Bu gece nöbetci olan ecza.neler ,unlar -
dil' : 

İstanbul cihetindekiler : 

- Şu h:ı lcle, susuyorum, aziz pren
sesim. Siz" karşı olan takdirlerim ve 

1
ı 

his! rim, kamilen kalbimde kalsın. 
- Hah, şöyle ... Şimdi gelelim, böy

le nlgıncasına sizi ziyatete gelmemin 
seb -.bine... Evvela, safa geldin iz. T e
me ni ederi.m ki, buradaki misafirliği
nizden İyı hi:ı~r ve tesirler hasıl edi
nız. 

- Çok tesekkür ederim, muhterem 
prenses ... Buna, çok eminim. H<1tta. 
net renin böyle ola.cağwa, şimdiden 
sizı bir s,,, t hile verebilirim. l 

- Acc 1
:- etmeseniz, daha iyi olur, 1 

zan .,ederim ... Ziy netimin ikinci se _! 
bel rıe gel'nce ... l Jenüz buradaki ihti- ı . 
ya .rınız tamamile temin edilmediği 

Aksnrayda : (Seren . Alemdarda : <Eş

ref Ncşı:?tı. Bakırköyunde Cİstepanı. 

Beyazıtta : (Asador Vahram). Eroinci -

11 ünde : ı Beşir Kemal, Cevad). FenPr -
de l Hüsameddin>. Karagiimrükte 
(Kcmalı. Küçükpa.:arda (Necati!. Sa
matyn Kocaınustafapaşada (Rıdvan>. 

Şehremininde : CA. Hamdi) . Şehzadeba. 

şında : <.\saf). 

Ceyoğlu cilıetindekiler : 

Galatndn · (Yeniyol, Mustafa Nail). Has
köyde : ıNisim Aseo). Kasımpaşada 

(Miıeyyed ı. Merkez nahiyede : <Galata
saray, l\Iatkovlçı. ŞL~Ude : (Asım). Tak
simde : (Kıil'kciyan, Zafiropulos. Ertuğ
rul). 

Üsküdar - Kadıköy ve Adalardakiler : 

Büyükadada : tŞinasil . Heybelide : (Ta-
11aşl. Kadıköy Muvakklthanede (SM-
cietı. Kadıkoy Söğütlüçeşmede (Os -
ınan Hulüslı. Üsküdar İmrahorda : (İm
rahor). 
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YEDi 
A RA.StNDA 

Yazan : Hugh Austin İngilizceden çeviren : Hasnun UıalılıriJ 

Boğuşmadan öle~ adam 
- Şu perdeye bak. Bahse girerim ki M. Arnold 
bu perdegi sağ tarafına iğri olarak toplamış değildi 

Fakat kadın hole doğru yürüdü, po
lisin kendisini almak üzere geldiği za
man oturmakta olduğu koltuğa otur~ 

du. 

- 22-

CANiNiN USULÜ 

dam hiç boğuşmadan kendisini öldürt• 
mez. Birden taarruza uğra.saydı b~ • 
le hiç değilse bağırırdı. 

Kent hiddetli bir sesle: 
- Başı suyun içindeyken zordu. 

Fakat bugün sana ne oluyor ) GörmÜ• 
yor musun, başı suyun içinde zaptedil
mış ve hu vaziyette öldürülmüş, aksi 

halde iki kadın adamın sesini ip:lirler~ 
di. Halbuki duydukları bütün fCY mus• 
luktan suyun akması ve banyonun j .. 

çinde suyun şıkırdamasından ibaret 
kalmıştır. Evin .içinde herke. Madanı 
Arnold'un odasında olduğunu biliyor
du. 

(Arkuı ftl') 

( Saat S , dakika S8 • ... t 6, dakika 2 ) 

_____ •_A_D_Y_o __ ---.ıı P" • • o D p Ol ta • 
ça:~~sn~e;ğ::~~~ncu mmtakanın Bugünkü Program ---is-tan_b_u_l_G_e_lı-·r·-v-:e_P_.ar_a_ 
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K , İSTANBUL 
Ve merdiveni çıkmaya başladı. ent • ö ile neşriyatı : 
in gayf>uheti esnasında Hendriks mu- 12.30: Plakla Türk muslld.ll. lJ.50 : Ha.a-
tad harekata nezaret etmişti. Fotoğ • cUs. 13.05: Plakla hafit müzik. 11.25: Muhte
rafcı lazım gelen fotoğrafların alınma· Uf plAk neşriyatı. 
smı bitiriyıordu .İki p olis memuru da Akşam neşriyatı : 
banyQ odasının suyunu boşaltmakla 18.30: Plakla dans muslkisl. 19.30: Spor 
meşgul· oluyorlardı. Wisemant ise musahabeleri : Eşref Şefik tarafından. 20: 

parmak izlerini alm!.ftı. Türk musiki heyeti. 20.30: Vedia Rıza ve ar. 
Kent odaya girince Wisemant bir kadaşları tarafından Türk mualklsl ve halle 

Ç
ift 111akası Hendriks'e uzatarak men- şarkıları. 21: Orkestra. 22: Pllkla ıololar. 22. 

alı K 
30: Ajans ve borsa haberlerl 

fi şekilde başını s adı. ent: BUKREŞ 
- Bunları bir ~efa ba~çtvana gös- 16,15: Orkestra, 18,20: Pl&k neşriyatı, 

termek lazım ,dedı. Herıf neredey~e 19,15: Opera, 21,45: Fransa, Almanya ve Ro

buraya getirilecek. Jak sen sahanhga manya. haberleri. 
çtk, bu işle meşgul olursun. BUDAPEŞTE 

Kent banyo daires.ine gireceği stra- 17,30: Çiğan orkestrası, 1'1,50 : Spor ha -
da Herndriks yanı.na geldi, Kent de ar· berleri, 19: Saksafon havalan. 19,30: Ope -
kasına dönüp bakmadan ona anlatmıya radaıı nakil, 22,30: Plak neşriyatı, 23: Ha -

basladı: berler. 
:_ Mösyö Arnold kendi odRsına PRAG 

d ı 'ki k d "t k' odada 1610· Brnodan nakil, 17,10: Kuartet, 19: 
girme en evve , ı a ın o e ı • · 

S k 
w .. A Haberler, 19,30: Opera, 22,U: Haberler, 

bulunuyorlardı. uyun a tıgını v~ r-
. d' w. • • • t' l S 23,50: Rusya haberleri. 

nol'un banyoya gır ıgmı ışıt ı er. on- VİYANA 

ra suyun tekrar aktığını da duydu • 19,35: Or1-estra, 21,10: Beethovenden 
lar. Ve genç kız kınnıztmtrak bir su - Straustan parçalar, (konser), 11,10: Ha -
yun kapı altından sızclığını gördü. Bil- berler, 22,20: Kabare plA.klan, a.ao: Viya -

diğimiz bundan ibarettir. na musiklsl. 
Hendriks başına ağırlık veriyormuş VAR~OVA 

gibi hasır ~pkasını çıkardı, elinde e- 16,30: Orkestra, 17,15: Şarkılar, muhtellf 
· · · d'kt onra tekrar basının havalar, 19,20: Koro, 19,45: Opera musikisi, 

vırıp çevır ı en s , 
.. · k d d onra da. 20: Filarmonik konser, 23,30: Kıla temsil -
uzerıne oy u, on an s · 

k ·1 ler, 23,45: Dans musikisi. - Ne olursa olsun ma as L e eşarp 

parçasmı ele ııeçird.ik ya, dedi. 

* 
Yarınki pr•l'r•m 

H İkinciteşrin Hl 

İSTANBUL 

Öfle neşriyatı : 

BORSASI 
12· 11 - 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Llra. Lira 

' 

10

% 7,5 T. B. I 23, 775 

% 'l,5 T. B. II 22,05 

% 7,5 T. B. m 00,00 

% 5 Hazine B. 00, 00 
Dahlll Lstikraa D0,00 

1 

Devlet Deıniryollan Borçlan ı 
. Lir 1 

Lıra. a , 

Ergani 96, 7511 Anadolu IYeU 42, 40 : 
Sivas Erzurum 96, 75 Anadolu M (2, 40 

Sosyeteler Eshamı 
Lira 

is. B. Mü. s1.oo 1 ist. Tramnr 
• • HlL 10,00 Bomontl 
» » Name 10,00 Terkos 

Merkez B. D. 90,00 , A. Çimento 

Lira' 
n,so, 
9,20 

14,75 

u.so 

'· Isterlln 
F. Frangı 

ÇEKLER 
Krş. 

613,00 

17,15 

lj Dolar 
il Liret 

NAKİT 
Krş. 

1 

; 

L. T. L. için 
0,795 1 

lS.124 

&q. 

20 F. Frangı 117 ,00 j 1 Mark 
ı Dolar 126.00 ' 20 Drahmi 

26,0J 

JS,00 1 
2S,OJ 
14,00 

ı İsterlin 

20 Liret 
616,00120 Leva 
130,00 20 LeJ 

Borsa Dışında 
L. K. LK. 

Kredi Fonsiye 
1880 senesi 

' 1903 il 

ıi 1911 il 
·' .. 

Mübadil Bon.. 00,00 

00,00 Gayrl • 11 0,000 

103,00 Altın "° 
97 ,oa Mecidiye 00 1 

Kent banyo salonunun eşiğinde du-
ruyordu. Solunda çıkıntı halinde bir 
çamasır dolabı banyonun baş kısmını 
gözd~n saklıyordu. Banyo da dip ta
rafın sol duvarına doğru eğri bir şe • 
kilde yerleştirilmiş,ti. Teğmen karşı -
sında Madam Arnold'un odasına açı

12.30: Plakla Türk muslkld. 12.60: Hava- ... '+. • ., ' • • •ınmuı>• • ' • • • • 
dis. 13.05: Plakla hafit müzik. 11.25: Muhte- ği, 20: Saz heyeti, 20,30: Müzeyyen YC arka-
m plA.k neşriyatı. daşları tarafından Türk musild.sl ft hal~ 
Akşam neşriyatı : şarkıları, 21: Orkestra, 22: PlWa IOlolar, 
18,30: Ambasadörden nak:ll n.ryete müzi- 22,30. Ajans ve borsa haberlerl 

lan kapıyı görüyordu. Sağında bir du- , 
var ve duvarda da bahçeye açılan bir 

pencere vardı. . 
Mösyö Arnold'un cesedı banyonun 

1çindeydi. Başı kendi odasının duva-
rına müteveccih, diz kapakları kıvrık 
ve banyonun kenarına hafifce geçer 

vaziyette yatıyordu. 
Musluklar banyonun ayak ucunda, 

Madam Arnold' un yatak odası tara -
fındaydı. Banyonun duş kısmının et • 
rafında daire şeklinde bir perdelik var· 
dı· ve bu perdeliğe halkalar ile iliştiril-

' 

ınis olan perde toplanmış vaziyette ce
sedin omuzuna doğru sarkıyordu. 

Kent banyoya yaklaştt: 
_ Acaba banyo donu ile havluları 1 

nerede ?dıiye söylendi. Hendriks ce -

vab verdi : 
- Fotoğraflarını çektikten sonra 

zemini temizlemek için meydandan 
kaldırdık. İsterseniz getirteyim? 

-Hayır. 
Teğmen hem hafı ile ne fi işareti 

yapıyor, hem de duş makinesinin al • 
tından sarkan perdenin eğriliğine ba • 

kıyordu. 
Arkada durmakta olan Hendriks 

• 

tSir çok muhteur tıraş tnçııkları vardır. Fakat : 

MOND -EXTRA 
bir tanedir ve (ROTBART) mamulatmdandır. Her yerde satılır. .,,,, birdenbire coştu: 

- Olur şey değil ( Bu yaptda bir a-
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Urfa Vilayet D~imi Encümeninden: 
Atofan pudr 150 gram 
Attıfan tablet ti;p adet 16 
Asid Koloridrik pür 250 gram 
' Asid sülfürik püı 250 gram 
Asetat amony.:\k mayi 250 gram 
AsPİrin pudr 400 gram 
Aspirin tablet tüp Adet 15 
Alues sokotrin 25 gram . 
Alçı 50 kilo 
Aristol 50 &ram 

Antipirin 150 gram 
Asitfenik siyalı 10 kilo 

Asit Pikrik 3U gram 
Bi Korhunat düsüt 2 kilo 
Bon düpero 250 gram 
Buji pcllidol lüp Adet 4 
Banzunaftol 250 grun 
Kodein aaf 40 gram 
Kolorat döpotas 750 gram 
Kuloridrat dökinin 1 kilo 250 gram. 
Kapsül ekstra etere fujel mal 400 gram 

Sir Bılank 150 gram 

Kulorür dökalsiyüm billuri 1 kilo 500 KnD. 

Karbunat dö mağnezi 4 kilo 
Kapiller dö Kanada 50 gram , 
I Asit sitrik 4 kilo 
l)igalen 18 fİşe 
Diyöretin 250 ga·aııı 
Ergotin dö bonjan 1 kilo 500 gram , 
Esans dö Kannel 25 gram 
Eaans dö Melis 25 gram 
Esans dö Neroli 25 gram 
Eter sülfürik Medisinal 1 kilo 
Eter Anastezik 5 kilo 
O okzijene 20 şişe 
Ekors d~ Kondurango 50 lfT&m 
Ekors dö kinkina kırmızı 1 kilo 

• 

Ekora doranj amer esası olmak üzere 250 grar 

Etil karbonat dö kinin 50 gram 
Ekors dö kanncl Seylan 250 gram 
Fehlenk miyarı solisyon N. 1 250 gram 
Fehlenk m;yarı solisyon N. 2 250 gram 

Fosfat dö fO 250 gram 
Fosfat dö ~o trikalsin 250 gram 
Gliserin nötrü 12 kilo 
Gliserin ıolid 25 gram 
Gaz iyodforum be,lik 40 metre 
Gaz iyodf orum birlik 20 metre 

Eldiven Kavutçuk N. 8 çift 6 
Eldiven kavu,çuk N. 7 çift 6 
Eldiven kavuşçuk N. 7 I 5 çift 4 
He-rmitol 100 gram 
Hüvil vazelin 500 gram 
Hüvil Amontdua SOO gram 

Hüvil dö füva dö moru 4 •İfc 
Hüvil oliv i.terlize 2 kilo 
Hüvil clö riain 5 kilo ( 
lyodüyür clö potasyom 1 kilo 
J,od madeni 250 gram 
lktiyol 1 kilo 500 gram . 
ipek iplik N. 1 çilesi 16 adet 
ipek iplik N. 2 çilesi 1 O adet 
ipek iplik N. 3 çilesi 1 O adet 
ipek iplik N. 4 çilesi 5 adet 
ipek iplik N. O çilesi 16 adet 
Lizol 6 . kilo 
Lokopl.ut 20 adet 
Uzımh madeni 25 adet 
Laminarya itterlize 36 adet 
MUf&IJlba buta için 30 metre 
Nitro priayat dö ıüt 50 gram 
Nitrat darjan çubuk 100 gram 

Nelaton aonda 30 adet 
Afyon bürüt 200 gnm 
Onguan populeüm 100 gram 

Okzit dö zen kilo 2 
Opyom tozu 100 gram 

Piramidon 400 gram 
pudru ipaka 125 gram 
Pudru dö kinkina 250 gram 
Rizom hidraıtis pudru 100 gram 
Ruin dö iskamune 250 gram 
Ruin dö poligala 1 kilo 500 sın/ 
Ruin uperf 100 pam 
Ruin dö q 100 gram 
Rasin perzil 100 gram 
Rasin dö fenuvil 100 gram 
Rasin dö pötit ho 100 granı 
Rasin dö jalap 250 gram 
Gudron dö Norveç 250 gram 
Boraks 1 kilo 
Sülfat dö kinin 250 gram 

Santonin 15 gram 
Sükrü döle 250 gram 

Salisilat dö ıul 2 kilo 
Sunitrat dö bizmut 500 graai 
Savun nuvar 500 grana.ı 

hkamune re~in 25 gram 

SON POSTA Sayfa 11 ·. 

l~-------------~~------~-------------------
( 

KUMBARA ' 

ı- İstanbul Belediyesi lıanları 1 '--------
Satılmak üzere Mezat l,Ieri Müdürlüğü Eşya Şubesine Ali Kemal tara -

fmdan 3489 numara.ya kaydettirilip satılmıyan bir levha ile sahibi belli ol
mıyan bir komodin ilin tarihinden itibaren on bef gün içinde &ahipleri ge-
lip etY•larını götürmedikleri takdirde satılacaktır. (8.) (2913) 

Sük dö nerpurun 500 gram 
Serum fiziyolojik 50 adet 
Serum gilikoze 50 adet 
Serum jelatine 30 ad:.1. 
T Analbin 500 cram 
Tannijen 400 aram 
'T erpin 500 gram 
Tanin 1 kilo 250 gram 
Tunol 50 gram 
T eobromin 300 gram 
Talk tozu 1 kilo 000 
Orotropin 500 gram 
Vazelin beyaz 1 O kilo 
v alidol 50 gram 
Kqe N. 1 kutu 6 
Kqe N. 2 kutu 6 
l<afe N. o kutu 6 
Kaşe N. 00 kutu 4 
Hidrofil pamuk 120 kilo 
Caz hidrofil top 50 X 1000 
Serum tetenik 30 adet 
Serum istıraptü kokıik 30 adet 
Karbunat nütrü dö kinin 25 gram 
Kola cevizi 500 gram 

Kakodilat dö ıut 25 gram 

Bi kulorhidrat dö kinin 100 pam 
Böm tırankil 250 gram 
Bilüdörnetilen medisinel 25 gram 
Şi,e için tapa 400 adet . 
Dereceli kadeh 25 gramlık 2 adet 
Pipet 1 O gramlık 3 adet 
Esbah tübü 3 adet 
Billur havan N. 4 adet -
Billur havan N. 5 adet 2 
Bot 'i'° 500 lük 25 adet 
Bot tİfe 300 lük 50 adet 
Bot tite 250 lik 50 adet 
Porselen kavanoz 100 gramlık 30 adet 
Ponelen kavanoz 50 gramlık 20 adet 
Porselen kavanoz 30 gramlık 20 adet 

Yukanda yazıh 138 kalem ilicm tutan 1300 lira tahmin edil 

miftir. 1 

Memleket hastanesinin ihtiyacı o lan cim ve miktarları yukarıda yazılı 
bulunan ve bedeli mecmuu (1300- lira tahmin edilen 138 kalem ilaç 2490 
sayılı kanuna tevfikan 2/11 /936 gününden itibaren on be, gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuttur. lateklilerin 17/11 /936 •lı günü saat on dört· 
te % 7 ,5 dipozilo akçesile Villy~ Daimi Encümenine qıüracaat etmeleri i~ 
lin olunur. (2862') 

1 

o 

BIRE, 
1000 

... ----

Teneffüs "'ollarile geçen bastalık-
. .J • • k tl pas lara karsı koruyucu, tesırı a -

tillerdir. ~Nezle, bronşit, grip ve 
bogaz rahatsız11klannda, ses kısık-

lığında pek faydalıdır. . 
Kalabalık yerlerde, tozlu muhıt

lerde, bulaşık hastalıklardan vika-
ye eder. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu, fstanbul ._.,, 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 · 

iSTANBUL ----ilan fiatları 
_ Gazetenin esas yazısile bir.sü

tunun iki satırı bir (santım) 
sayılır. . . " • 

2 - Sahifesine göre bir santım ılan 
fiatı şunlardır: 

Sahife 

• 

: ı _ &IO kuruş 

2-Z50 )) 
3 - %00 D 

, • - 100 , 

Diğer yerler : 60 , 

Son sahife : - 30 , 

3 _ Bir santimde vasati (8) keli
me vardır. 

'4 _ ince ve kalın yazılar tutacak
l arı yere göre santimle ölçülür. 

···············································-··········-
Son Posta Matbaa•• 

~rıyJt Md. : ~elim Rıl'1 lp E \' EÇ 

'

, ~ Ekrem USAKLıü.U. 
i.AtUPLElti: s.· R8b'1P EMEÇ 



Badroıanaı dltllemellllalz. 
flmdlJI kadar lllç bir rad· 
JO 1811• rudımı•••• lla 
derece adüatle mefdaaa •• ,. ••• ,tir. 

Çelllllllaltal• 

··~-· ..... 11 dlaal 

·R. C. A. 
Radyolannın başlıca 

hususiyetleri bunlardır • 
• 

Gelip dlnleyinlz. 

O.T.T.A.Ş. 
Beyoğlu istiklal caddesi 
Tokatbyan karıısında 

Çellk kollu bir bokdr ha•mını •••al kolar 
r••er•• pllk ll111balı R. C. A. radro•• da 
paraaltlerl llrl•c• ortada• kal•r1r. Herk•• 
dlllnde del• .. • R.C.A. lft• bBrle bir radrod•. 

En çok ve en büyftk ikramiyeleri vermek birlnclllğint kazanan 

NiMET GİŞESi 
Bu keşidede dahi 

30.000 LIBATI 
2«>82 numerolu bilet sahibi olup Ankara'da bulunan ve Yıldınm telgrafile mlijdelenen Emin&al 

Şark PerukAr ulonu sahibi ve Berberler Cemiyeti Reisi Bay lsmail Hakkı'ya 

11.000 L 1BAT1 

15.000 Lira kazan Bay Halli parıJI 
Nimet gişesinden abrken 

944 numerolu bilet sahibi Darülaceze kalorifer memuru Bay Halil'e, 10.000 
Lirayı, 3250 numerolu bilet sahibi olup adresini yanlış veren bir Baya 

80.000 Lira kazanan 8aJ 
lsmaU Hakkı K A Z A N D 1 R D I. 

Adrese dikkat: lstanbul, Eminönü 16 No N 1 M E T G 1 Ş ES 1 

RAFA EL . GRAZIELLA 
Lamartln'ln 61me• iki taheserl 

Halit Falıri Ozansoy 
tarafından bu eserlerin değerleri nisbetinde güzel bir üslüpde 
dilimize çevrilmiştir. 

Kapakları birer tablo kadar canh renkli resimleri ihtiva eder. 

RAF AEL 100, GRAZİELLA 75Kuruştur. 
İstanbul: Kanaat Kitabevi 

,.,. Dr. IHSAN SAMI 

P B O TE • • N Gonokok Aşısı 
BelııotuJdutu ve lbtilatlarına kar ı pek te-l • •irli Ye taze aııcbr. l?lnnyolu lultanmab

mut tirbem No. 113 

Merhemini kullanan Frengi ve .BelsolUklutun• tutul.mu. Her eczanede bulunur 

• 
Iktısat Vekiletinden: 

«iŞ KANUNU» nua dokuzuncu «TetldJit» fubndaki hükümlere .,,,. 
kundan «İŞ DAIRF.SI» nin Tetftniaani 1936 batıatlan itibaren fulJ# 
hatladığı 145 inci madde mucibince ilin olunur. ((166h> «2802» 

lstanbul Vakıflar DirektörJUDU 114 ıları 

Değeri Peyparu1 
Lira K. Lira K. 
1330 00 99 7b 
Çenberlitat'ta Mollafenari mahalletinde Nuruosmaniye cadclrııiode .1' 

24 yeni 22 Nr: h ve 332,50 metre murabbaındaki Mollafenari ~ .,.. 
ımm tamamına verilen bedel bacldi liyık ıöriildüiünden ihalesi 16/11/ • 
936 Pazartesi günü mt 15 te puarbk ıuretile yapılacaktır. LMP r't 
mablUlit kalemine ıelmeleri. (2905) 

Ç A M E R E N K 1 Kalp •• cijerl .. fenhbk v .. uhhl yeni icat fevkalade mikemmel bir kolonyacbr. &.t .,.-
Kokulu o on yas 1 EREN ..... ,.. ... ,...uzu pm ..... çiceldrri lmlmlarle ........ pvirir CilclMli• ... ~ 

ptwrir, .. -. tlli llılll 1•, W. .. m' ımı "I nt r P h TM s ı • t '' ...._ .t ıls&,. ................... D .. - EYl,a Z.- Nw ..... ............, lat 'dı 


