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notamıza · cevabı 
Cevap Ankaraya geldi 
Fransa Sancak meselesini müzakere 

için geni Suriye hükii.metinin 
teşekkülünü bekliyor 

.Fransa hükumetinin cevabi notası hakkında dün gece 
Paristen telefonla aldığımız malômat 

lleyetl Vekile dün 
Fransanın 

cevabını görüştü 
Ankara 13 (Hususi} - Aldığımız 

Fransanın 
notasının 

cevabi 
meali 

malumata .. F h"k" . A 
t L gore ransız u umetı n· 1 • h kk d h""k" t• • 
al(ya ık kk Fransanın Sancak mese esı a ın a u ume ımıze (1 k· Ve s enderun meselesi ha ın· 
e. 1 cevabi notasmı evvelki gün Paris verdiği cevabi nota hakkında dün gece PariSte 

•ofirimize tevdi etmiştir. Sefirimiz no· çıkan Maten gazetesile TELEFONLA görüştük. t•. tnuhteviyatını hükumetimize bildir-
rnı,tir. Muhteviy'.at hakkında ketumiyet Maten Başmuharriri bize şu malumab verdi: 
tnuhafaza olunmaktadır. Hey'eti Ve- "Fransa Sancak ve Antakya meselesi hakkında 
itile bugün meclis toplantısından son- • 
;~bir içtima akdetmiştir. Ve bu top- dün Türkiye Cumhuriyeti hükumetine verdiği cevabi 
ltttıda Fransız hükumetinin Antakya notada bu meselenin ancak Suriyenin nihai şekli 
~taelesi hakkında notamıza verdiği 
tev b k'k d'I · ı idaresinin taa11yün etmesinden sonra mevkii müza-. a ın tet ı e ı mış o duğu tahmin -.:?. 

~ldarnektedir. Bu mesele hakkında ya· kereye konulabilecetini ve ancak=o %amdn Suriye ve 
ın Ankarad .. 

naca~ 1 a muzakerelere basla- Fransa hükumetlerinin Sancak ve Antakya mesele-
gı an aşılmaktadır. , 

Fransız L bn /erini tezekkür edebileceklerini bildirmiştir. - U an muahedesi de 

8 
imzalandı Tevfik Rüştü Aras ve Suat Davaz ile Fransız 

Antakyadan bir görünüş 

Mürteci tahrikçiler 
Kemalpaşa kazasında kapılara 
gaf ta yapıştıranların elebaşısı bir 

banka müdürü imiş 
Yakalananlar 4 kişidir. Müddeiumumi mahallinde 

tahkikatla meşgul. Bursa valisi Ankaraya gitti 
Bursa, 13 (Hususi) - Bursanın Mus- Bankası müdürü Adil Hidayet olduğu, 

,tafa Kemal Paşa kazasında bazı softa- nu meydana çıkarmıştır. Suçlular dön 
ların evlerin kapılarına <dinimizi unut- ,kişidir ve dördü de te\.~kif edilmişler. 
,mıyalım» şeklinde yaftalar yapıştırdık- pır. Adil Hidayetin böyle bir işe teşeb
,larını bk müddet evvel haber vermiş- ,büs etmesi hayret uyandırmıştır. Ye
.tim. O zamandan beri, bu mürteci tah- ,rine yeni bir direktör gönderilmiştir. 
rikçilerin kimler olduklarını araştıran hk'k t d , edilmektedir. Vali 
,zabıta nihayet failleri ele geçirmeğe ,Ta 1 a a e\ am h k t t . f r 
muvaffak olmuştur. ,dün akşam Ankaraya are e e ~ ı, 

Bursa valisi bizzat işi takip etmiş ve Müddeiumumi elyevm Mustafa Kemal 
.asıl tahrikatçının Kemal Paşa Ziraat Paşada bulunmaktadır. 

erut, 13 (A.A.) -Fransız. Lüb- delegeleri arasında Cenevrede yapılan müzakereler 
~~? ~uahedesi mahalll manda otorite- sırf iptidai mahiyetten ileri geçmemiş ve bu vadide Acıklı bı·r cı·nayet davası crının hu:zurunda saat 9 da imzalan • 
nt1Jıt R hiçbir karar verilmemiştir.,, d T ır. esmi binalar bayraklarla 

1 
onanınıstır --------------------------,_, · · 13 Yaşında bir yavru baba ve anasını 

Madrid ateşler içinde Yeni meb'us öldüren canavar ile karşı karşıya 

A"" ·ı 100 k d 1400 Namzetleri Küçük davacı ".Beni dünyada yalnız bıra~t~lar?. ban~ 
sı er a ın, İlan edildi bir vekil bulun,, diyince Reis Müddeiumumıyı gost~rdı 

k • k · d• d•J ve "Kızım işte senin vekilin!,, cevabını verdı er eğı urşuna iZ ı er Namzetler: Bir profesör, Dün ağır ceza mahkemesinde Ça-ı Katil hadisesi şöyle cereyan etmi~ 
bir hukukçu, bir muharrir, taicada Asım ve karısı Nefiseyi öldü- tir: N f 

'LI "'k "' t k il · · k b "[ l l Al' ·ı 'k' .. " 1 ·ı· d M Alı' maktul Asım ve e { .. Q u ume uvve erının mu a ı aarruz arı mu- . . .d ren ı 1 e sen 1 curmu smaı ın ava- aznun b 

6 bı·r de harıcıyecı ir 1 .... 1 :. .. . kı 1 Nuriyeyi kaçırmıf ve u ,././ k l d d" D ·· "' "l · arı goru muştur. senın zarı . . 
va,,a ıget e evam e ıgor. un ası erın A k 13 (AA) B l Davacı mevkiinde olan 13 yaşında.- yüzden mahkum olarak ~:pse gırmNıf, 

ta119aresi daha düşürüldü n ara, · · - oş o an k' k .. 1 . h k . f k l"d .. . kt ktan sonra ~sım ve & .., ç k s l ı ~ 0·1 T 'h C ~ ı ızın soz en er esı ev a a e mu· \apısten çı ı • . ...r d ) 

Bombardıman neticesinde Madridin muhtelif yerlerinde çıkan yangmlu-
dan bir görünüt ,(Yazası 3 üncü taffacla) . 

• 

an ırı ay av ıgına ı , arı , og- . . . (Devamı ıo uncu say~a a 
. p f .. l . d F teessır etmıstır. 

ra~ Fakühem ro~merın en ~ ~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zıl Nazmi Örkün ve Maraş saylavlığı· 
na Uşak eski belediye reisi ve Kırklar· 
eli C. H. P. eski başkam Ankara ve 
Paris hukukundan mezun Alaettin 
firitoğlu ve Kütahya saylavlığına mu~ 

(Devamı 12 inci sayfada) 

Karadeniz de 
Fırtına 
Ege vapuru Giresona uğ
rıyamadı, Aksu vapuru da 

12 saat rötarla geldi 

·Çimento ihtlk8nm tetkik için 
bir komisyon toplandı 

Fabrikalar, komisyon işini bitirinciye kadar f!~gasagı 
. b k k .. bugünden ztıbarerı çımentosuz ıra mama uzere 

istihsallerinin 010 25 ini piyasaya verecekler 
Çimento fiyatr 

farında ihtikar ya ı , 

pıldığıı bakkında .. 
ki neşriyatımız 

malumdur. 

den 1705 numaralı kanuna dayc na· 
rak istenilen komisyonun toplanrn 1sı• 
nı kararlaştırmıştır. 

K~adenizde üç gündenberi şiddet- Ticaret odası, 

Bu komisyon, Vilayet Mektuı çu
sundan, Ofis müdüründen, ve bir Ti

lcaret Odası mümessilinden müte~ck-
kildir. ti bir fırtına hüküm sürmektedir. Bu vaziyeti görerek , 

yüzden bir çok gemiler limanlara ilti- harekete geçrni{ 
ca etmek, büyük gemiler de bir çok is- \'e belediyeden çi· 

Bu üç kişilik komisyon, dün sa• 
hah ;aat onda, çimento ihtikarını tet
kik etmek gayesile ilk toplantısını yaP,-

kelelere uğramadan açıktan yollarına mento işini tetkik _ 
k b · ' d k l d k b' k · · mıstır. devam etme mec urıyetın e • a mış· e ece ır omıs~ Ti t da 1 h"'"'k 'F k b k . b 1 k'l' . . care o s unu a at u omısyonun, u mese e-

lardır. y~n .te~ ı ını ıste· müşaviri Medibi Sait yi tetkik etmeye salahiyettar olup ol .. 
Ege vapuru da Trabzondan kalk- mıştır. d ~ T' Od H k k Mil 

G. "' B ) d' d "h t yı· ma· m.:ı ıgının ıcaret ası u u .. mıf, fakat ıresona ugra~'amadan e e ıye e, ı raca ve sana • . f da) 
(Devamı 12 ind sa,tada). mulitı fiyatlarının k.ontıolünü emre- (Devamı 12 ıncı ıay • 
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Hergün 

İstanbulda bir 11ıüstehlikle1i 
ooperati/i hareketinin 

IBaşka bir fazileti 
- Yazan: Muhittin Birgen - --• 

•ı stanbul Türkünü iktısaden can-
landırmak için alınması mümkün 

ve faydalı olan esaslı9tedbirler arasın
da müstahsiller kooperatif çiliğini zik-
1 ederken bunun biri sermaye biriktir
me, diğeri de halka iktısadi bilgi ve 
terbiye vermek bakımlarından temin 
edeceği menfaatler üzerinde geçen gün 
biraz dumıuştum; bugün de böyle bir 
hareketin temin edeceği başka bir fay
dadan bahsedeceğim. 

• • • 
Bu fayda, İstanbulda ve bütün Tür

kiyede mevcut bir tağşiş ruhile müca
dele bakımından böyle bir müstehlik
ler hareketinin temin edeceği menfaat
tir. Türkiyede ve bilhassa İstanbulda 
her işte karıştırma, tağşiş usulü hakim
dir. Süt içeriz, ne dereceye kadar süt
tür, bilmeyiz; iki bardağını on kuruşa 
su içeriz, Terkos suyu olmadığından e
min değiliz. Tereyağı alırız, ne derece
ye kadar, un veya mısır unu veya pa
tates karışıktır bilmeyiz. cŞerbet gibb 
diye methedilen bir zeytinyağında aca
ba ne kadar susam veya ne kadar pa
mukyağı vardır, bunu da bilmeyiz. Ta
ze yumurtanın içinden civciv çıkması 
mümkündür. Geçende anlat ş oldu
ğum gibi, mükemmel bir yerli kumaşı 
İngiliz kumaşı diye almak ve ona göre 
para ödemek te belki her gün başımı
za gelen bir iştir ve bunun da farkında 
olmayız ve her şey bunun gibidir. Ma
atteessüf bu tağşiş ruhu memleketin 
her tarafında salgın haldedir. Hayat 
daraldıkça bu ruh kuvvetlenmekte ve 
daha doğrusu azmaktadır. Ancak is
tanbuldaki derecede tağşiş hiç bir yer
de yoktur, çünkü İstanbulda, dini ve 
imanı, ve milliyeti yalnız para kazan
maktan ibaret olan unsurlar da işe ka
rışıyor. 

SON POSTA "İkincite~rin 
--===-.r:==================-================~==========-========~ 

esin; li Makale: 

Ara sıra hayal peşinde koşan mu
citlerin zuhuruna şahit oluruz, bazı
ları bir devridaim makinesi yapmak 
isterler, bazıları ise kimyevi usuller
le altın .yapılabileceği iddiasındadır
lar. 

Boşa saı·fedilen zekalar . . 

Bu gibi adamlar yaradılışdan ap
tal değil, bilakis iyice zekidirler, fa
kat zekaları netice vermiye<:ek işe 
~arfedildiği için hiç bir semere ver
mez, tamamen bo~a gider, kıymet.iti
barile sıfırdır. 

Zekanızın az veya çok, mutlaka bir 
kıymet ifade etmesini istiyorsanız 

hayal peşinde koşmayınız, varmak 
istediğini1. hedefi peşinden tayin edi
niz. Ve sağa sola sapmad4n )lep ona 
doğru yürüyünüz. .. 

-=:::..:..;;;;;;;====~====~·==~~=-=~~~~~~~~~~~~~ 

( sOz A SI NDA J 
Bu adamın avucunda 
Gördüğünüz 
Şey nedir? 

I 

·- -· HERCUN BiR FIKRA 
1 

Kapı yoldaşı 

Avcılar mübaleğadan 
Hoşlanırlar, fakat 
Buhadarı da olur mu? 

İ S TER 

Odacı İbrahim, hemşerisi Meh -
mede Ankarayı gezdiriyordu. Ka -
raoğ1an caddesinden geçerlerken, 
İbrahim, bir mağazanın önünde 
duran şık bir otomobili işaretle, ar-
kadaşına: 

- Şu otomofili cörüyon mu, l\lc
met? diye sordu. 

- He, gördüm! 

- Onun içindeki, benim gapıyol-

~:::.! Davayire ya21lan tes • I 
kereler i o imzalar , ben götürürüm! . -· 

Madam Bek 

İ N A N İ STE R İN AN MA! 
Bir okuyucumuz dikkat etmiş, bize söyledi : müşteriler, tozlu yol keçeleri üzerin.de mütemadiyen gi

dip geliyorlar. Nihayet kalkıyorsunuz. Önünüzde duran 
5 - 6 pastalık tabaktan iki tane yemiş;.iniz Tabii bunların 
parasını verip gidiyorsunuz. 

cBirçok pastahanelerde pasta istediniz mi, onunuze 
kocaman bir tabak içinde muhtelif cins'ten 5 • 6 pasta ge
tiriyorlar. Siz bunlardan bir beğendiğinizi alıyor, canınız 
çekiyorsa bir diğerini yiy<>rsunuz. Bu arada çayınızı da 
içiyor, ahbaplarınıda uzun boylu yarenlik ediyorsunuz. 
Tabii küçük bir masa etrafında öksürülüyor, aksınlıyor, 
cıgara içiliyor, ceketin yakasındaki tozlar fiskeleniyor. 
Etraftan sandalyeler, masalar kımıldanıyor, garsonlar, 

iSTE R iNAN 

Geriye kalan pastalar tekrar tezgaha .gönderiliyor. Bir 
başka müşteri pasta istedi mi, boş kalan pastaların yanı
na ilri tane ilave edilerek yeni müşteriye tak -
dim olunuyor. Bu böylece beliti günlerce devam 
ediyor.• 

iST E R iNANMA f • 

l 

'--------------------------------------------------------------_] 

Kısa:ı 

Vanda kültür merkezi 

I!. Tal"ı 

5 ür'atin bir mertebesi va dır ~ı, 
insana sabitlik hissini ve ir . .Bit 

Türkler, inkılapta hızın o mertebesille 
vardık. Şimdiye kadar aldığırr: .z yo. • 
lun ve her gün katettığimiz m~ afenı!l 
iyicene farkında değiliz. Dah.:ı dÜJlı 
mektebi sübyanda, rüştiyede, idadide 
okuyup, edindikleri çalıp almaca ma • 
lılrnatı ilim zannedenlerimi.z pek çok • 
tur. 

- Mektepler olmasa, maarifi iyi ida• 
re edeceğiz .. 

Diyen nazırın devrinden çok uzal 
değiliz. Sekiz yaşındaki kızını: cBu ka· 
dar okumak yeter, sonra fenlenirs& 
kötü yola sapar .. » diyerek mahalle 
mektebinden çekip alan babaların bifı 
kısmı daha sağdır. 

Demek ki aradan pek kısa bir zaman 
geçmiş. Halbuki bu kısa zamanda, kül• 
tür bakımından neler başarmışız, ne 
kadar ileriye gitmişiz, bunu ())çme!C, 
aklımızdan geçiyor mu? 

Maarif, her sene, bütçesinin müsaa • 
desi nisbctinde her tarafta yeni yenJ 
mektepler açtığı halde, çocuklarımızın 
tehaci.imüne yetmediğini görüyoruJo 
Bu okuma iştiyakını doğuran, verilen 
tahsilin ciddiyeti, cwnhuriyet rejimlr 
nin okuyanlara açtığı geniş uf uktUl\ 
Bugün, ilim aramak için Çine kadal' 
gitmeğe lüzum kalmamıştır. İstanbul 
ve Ankara üniversiteleri, çok değerli, 
Türk profesörlerinin kafalarından ve 
ağızlarından, genç ve teşne dimağlara 
katıksız, arık bir irfan nuru saçıyor. 

Azim ile, şuurla çalışan gençlerin bU 
irfan kaynaklarından nasıl .istifade e~ 
tiklerini, mekteplerimizin neler yetiş• 
tirdiğini görmek, bir Türk yurddaşı 
için ilelebet iftihar vesilesidir. 1 

Cumhuriyet rejimi Türk gençliğini 
okutmakta, onu manen mücehhez ola·~ 
!"ak yetiştirmek için elinden gelen fe " 
dakarlığı esiv-gememektedir. 

İstanbuldan sonra, Ankarada açılan 
üniversitenin, ülkemizin şark tarafla • 
rındaki gençliği de lfıyıkile kavrıyama:. 
dığını gören hükfunetimiz, şimdi bir dı 
Vanda üniversite kurmayı düşünüyor.
müş. 

Bu müjdenin oralarda uyandıracağı 
sevinci gözönüne getirerek ben de bu• 
rada mesrur oluyorum. Latinlerin 
cEx Oriente lux» diye bir darbı meseli 
vardır. Işık şarktan gelir, demektir. 
Türkiye cumhuriyeti ve onun azimkAr 
hadimleri, bilakis nuru garptan şarka 
götürmekle bunu, bu bilgilerle senelik 
layetegayyer düsturu yalanlamak k.a· 
rarındadırlar. 

Artı yüz yıl süren Osmanlı saltanatı 
Vanda, adamakıllı bir ilk mektep bile 
açmamıştı. On üç yıllık Türkiye cum• 
huriyeti, orasını bir kültür merke.ı.i 
haline getirmek istiyor. 

Aradaki farkı görüyor, aldığımız yo· 
lu, terakkimizin hızını farkediyor mu· 
yuz? 

Ne mutlu bize ki, bugünlere eriştik! 

-------------~ 
Biliy or m usunuz? 
1 - Madam Montegut kimdir? 
2 - Harkof nerededir? 
3 - Falkland adaları nerededir, diı 

ğer ismi nedir? Bu adaların şöhreti ne
reden ileri gelmiştir?. 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 

1 - Fatih Mehmet İstanbulu fet 
hettiği zaman 25 yaşındaydı. 

.ı 

2 - Amerika birleşik hükum tinin., 
ikinci reisicumhuru John Adamstır. 
Kendi oğlu John Kinsi altıncı reisi • 
cumhur olarak babasının işgal ettiği 
sandalyeye geçmiştir. 

3 - Descartes Fransız fizisyen ve. 
filorofalarının en meşhurlarından bi • 
ridir. 1596 da Laha) ede doğmus, 1656 
de Stockholmde ölmüştür. Discou,.s de 
la mctholde, des Mcditations mi: hap
hysiques isimli eserleri çok meşhur· 
dur. 



14 lkinc:iteşrin .... 

Madrid 
mukabil 

r 10 
v• k r egı ___ r~şu_n~-· 

hükumet kuvvetlerinin ateşler içinde, 
taarruzları devam 
6 taggares! daha 

ediyor. Dün asilerin 
düşürüldü 

Lo muharebesi neticesinde asi tayyareler- çıkan yangın üç gündür devam. cdl· 
.ndra, J 3 (Hususi) - Hükfımet dd 

kuvvetleri, payitahtın kenar mahalle· den altısı düşürülmüş ve diğerleri u- yor. Dünkü muharebelerin en Ş! e~· 
rinde mevki alan fisilere karşı bugün zaklaşmak mecburiyetinde ka~ışlar- lileri Madridin T oledo köprüsii denı· 
k t'' · · dır. Ecn~bi mün1essillerin M:ıdrıtte kal· len mahallesinde vukua gelmiştir. a ı bir mukabil taarruza geçmı~tır. ,. 
J\skPıi idarenin neşrettiği bir tebliğde, mak için vermiş olduğu kar~, lıük~-\ Madrid. 1:~ (A.A.) - Miidafaa 
hükftmet kuvvetlerinin ağır fakat em!...'l met ilzerine gayet 1yi bir ~esır yap~:gı meclisi, aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
b r urette ilerlemekte olduğu bildirıl- gibi, milislerin de manevıyatını yuk- Hükumet kuvvetleri, dün Madrid 
ınekt('dir. seltmiştir. d' 'idi cephesinin muhtelif mıntakalarında 

100 kadın 1400 erkek kurşuna ızı . J 
HlıkUnıet kıtarıtına hitaben neşredi- C bel"tt' ık 13 (AA)_ Buraya ne muhtelif taarruzları tardetmış er ve 

len k d r e u ar , . ı;. N ı· l . w • w t eınri yevmide, hafta sonuna a a 1 d 'daresi yüksek İngiliz me- asyona ıst en agır zayıata ugra mış-
kat ı bır zaferin temin edilmesi istenil- ~~r:-;1 .... :; birinin Röyter muhabiri- lar ve hatta Villaverde istikametinde 
h'lektedir. b. ·ı l · l d' ne bildirdiğine göre, Riyo Tinto. ma- ıra~ ı.er emış er ır. . . . 
. Katalonyadan gelen mükemmel si· denlerinin asiler tarafından işgalmden Asılerin bir tangı tahrıp edılmış· 
lahıa la mücehhez kıtaat, dokuz muh- beri vüzu kadın olmak üzere 1500 ma- tir. 
t~lif millete mensup efrattan müteşek- den ~melesi kurşuna dizilmiştir. Haber Bu sabah saat dokuzda hükumet 
kıl ecnebi gönüllüler alayı ile birlikte, 11 '1 1 p b d M · alındığına göre, Estepona - ıv a aga ce avcı tayyareleri, asilerin bom ar ıman 

adrid.in şimal cephesinde Faslı kıt'a- hesinde beş gündenberi kanlı muhare- tayyarelednin payitahtı bombardıman 
1ara karşı şiddetli bir hücum yapmış· N ı · t 
)ardır. Her iki taraf göguv .. s göguv .. se çar- beler vuku bulmaktadır. asyona ıs - etmelerine mfı.ni olmuşlardır. Asilerin 
P ler çekilmeye mecbur olmuşlardır. Her 'k' t · d" .. "! .. tu"r 
lŞmışlardır. Hükfunct mahafili, muh- Al . l ı ayyeresı uşuru muş . 

telif cephelerde, devamlı çarpışmalar iki taraf ağır zayiata ~~a~~!~~ as~:; Seville, 13 (AA.) - Radyo ile 
neticesinde bazı mu-hı'm mevkiler is· ranta Servera kruvazdoru ak cep neşredilen bir tebliğde askeri hareka· 

• ve Elcczire ve Ceuta an erz ve • .. . ... · ld .. b'ld' 
gal etliğini bildirmek-te ise de, bu iddi- hane nakline d tmektedir. Fas tın dun hır az batıleşmış o ugu ı ı· 
al ik evam e ·ı k d' H"k"" k l · · arın ne derece doğru olduğu tevs kuvvetleri Madrit cephesine sevkolun- rı me te ır. u ·umet uvvet erının 
edilememiştir. maktadır. Madrid cenubundaki bütün taarruzla· 

.. Ancak mevsukan verilen bir habere M dridde Büyük y angml r ı püskürtülmüştür. 
~rke, bugün, Madridi bombartdımı A ~et- Madrid cephesi, l;l (A.A.) Valance, 13 (A.A.) - Konsoinol 
·4!e üzere şehre akın yapan ası tay- . . . . h . 1 dl S · · · 
Yare h d hükumete mensup 15 ta CuF .. ıırıyetçılerın ta assun e tm ış o • a l ovyet gem ısı Valance lımanına 

' ava a, y d kl · 1 · d" b~ .. f>'> b' k 1b' · '>487 b w Yare ile karşılaşmıştır. Hükfunet tay- u arı şıma ısta.syonu, un utun -- ın çocu e ı~esı, _ ton ug-
Yarelerinin taarruzu üzerine havada i\in bombardıman edilmiştir. istasyon, day• 100 ton un, 43 ton Morina balı
§iddetli bir muharebe olmuştur. Mad- nsmen harap olmuştur. Payitahtta bü- ğı ve 50 ton hamur işi ve reçel getir.
tıtten verilen haberlere göre bu hava yük yangınlar çıkmıştır. Gazhanede miştir. 

DoktorSaht 
.:J 

•• A 

Konuşma : -
Hafıza 

Nurullah Ataç 
Edeb')atı seven, zeki bir g nçle ko -

nuşuj<ordum. İki ecnebi dili b'liyor -
mu,. Geçen asırın en meşhur tiyatro 
muharrirlerinden birinin bir dramını. 
tercüme ediyormuş; yakında bir mec
muado çıkacak. Kimlerin eserlerini o
kudu· unu sordum; ıçle-rinde beo-ce ıyi
si ele. kötüsü de bulunan, fakat hepsi 
de yeni mubarrirler t>ayd'ı. . 

- B raz da: eskileri:,. ıneselfı Greklerı 
okusanız a! dedim. 
Şimdive kadar çok kimseye bu tavsi

yede buiunduın; birkaçını olsun ikna 
edebildim mi? bilmiyorum. Çoğu, Ho· 
meros'u da, Sofokles'i de okumamak 
için bir yığın sebeb saydılar. Fakat o 
gencin verdiği cev:ıbla şimdiye kadar 
karşılaşmamıştım. 

- Siz terakldye inanmıyor musu -
nuz'! dedi. 

Terakkiye bu surette inanmak, yani 
bu asır insanlarının eskilerden, tarih
ten öğrence.ekleri hiç bir şey olmadığı
nı sanmak, modern fi.lemin geçmiş de -
virleri Jıiçe sayabileceği fikrine kapıl
mak terakkiyi durduracak, insanları 
barbarlığa döndürecek ruhun ta ken -
disıdir. İnsan oğlu için ilerlemek, ken
di şahsın.dan, kendi çevresinden, ken
di zamanından çıkabilmekle kaimdır. 
Gözlerini sadece kendi içine çevirip de 
etrafını görmiyen, her şeyi kendi his
lerine ve menfaatlerine göre ölçen özcü 
(egoist) ferd ne kadar barbarsa, sade
ce kendi zamanına bakmakla iktifa e
den ferd de o kadar barbardır, yani ru
hu, kafası işlenmeıni§tir. İçinde yaşa -
dığımız muhiti, zamanı anlamak için 
de başka zamanları, başka muhitleri 
tetkik etmeğe mecburuz. 

E 
• L~Jıi.~tan ve Jngiltere 
• Habeşistan, ltalya 

ve lngiltere 

L ehistan Hariı iye Nazırı Miralay 

Bcck I.-0ndrayı ziyaret etti. Bu 
z'yaretin -.ahiri nanası,. Lord Eden'in 
Varşovaya yapmış olduğu ziyareti ia
dcdir. Hakikatte ise, bu zi:.;aretten ·s
tifade edilerek iki taraf arasında dik
kate değer konuşmalar yapılmıştır; 

Londranın başlıca düşüncelerinden 
biri, Lokarno konferansını toplamak
tır. Londra konuşmaları esnasında Lo
karnonun da mevzuu müzakere oldu· 
ğunda şüphe yoktur. Fakat Lehistan, 
birinci Lokarno konferansına iştirak 
etmiş bir devlet olmadığı gibi, bu 1*
kımdan, ikinci Lokarno) a da iştir.ııki 

yersizdir. Fakat bir defa bu konferan
sı toplattıktan sonra, vereceği kararlar 
la Leh - Fransız, Fransız _ Rus ve Fran
sız - Çek anlaşmalarını telif etmek ve 
bunların telif edilip edilemiycceğini 
bihakkın gözden geçirmek bir zaruret 
olacaktır. Miralay Beck'in Londra se
yahati, işte bundan ötürü ehemmiyet! 
haiz görünmekte ve kısmi silahlanma 
sı sayesinde kendisini bir derece em 
niyette hisseden: İngilterenin, diploma 
si noktasından, yeni bir faaliyetine delil 
sayılmaktadır. 

* İngiltere ile İtalya arasında münase-
betlerin iyileşmesine doğru adım atıl-

ı 
makta olduğu şu 

lnglltere, sırada Avam Ka-
Habeşlsta11 rnarasında geçen 
ve ltalya bir müzakere~ Ya-

, _______ ziyeti dikkate de. 

Bu akşam geliy or er Alman İktısad Nazın Doktor Şaht 

u r te 

Terakkiye inanırım; fakat terakki ha
fızanın mahsulüdür. Belki ccins:1lerin 
dahili bi'r terakkileri vardır;yani bugün 
doğan bir ferdin, dünya yüzünde ilk o
larak görülmüş insandan bünyece iler
lemiş olduğunu kabul edebilirim. Fa -
kat bu terakki - böyle bir şey varsa -
medeni dediğimiz cemiyetlerin insan -
larında olduğu gffü iptidai kavimlerin 
ferdlerinde de v.aııclır. Bugünün karın
cası da, kedisi de ilk karıncadan, ilk 
kediden müterak.kidir. Ama biz terak
ki dediğimiz zaman cinslerin bu tekil· 
mülünü kasdetmiyoruz. Bugünün in
sanın, ilk insandan bilgi, his, özgecilik 
( altruisme - diğergiım.lık) itibarile 
farklı, üstün olduğunu söylemek isti -
yoruz. Bızler, onı.ın bilmediği bir çok 
şeyleri b.liyoruz; tabiatc hfilcim ol -
makta ondan elbette çok ileriyiz. Fa -
kat bu nasıl olmuştur? Bu ilerleme 
hafızanın malli.-.ılü değilse bugün İn
giliz cemiyet'ile Patagon cemiyetinde 

ğer bir surette aydınlatmaktadır. Hü
kumet namına muhavereye iştirak eden 
Lord (Cranborne) dır. Bu zatı sual 
yağmuruna tutanlar da muhalefet me
buslarıdır. Lord (Cranborne) un ver
diği cevaplara güre «İngiltere hükfune. 
ti, Habeşistanı, Milletler Cemiyetinden 
çıkarmayı hiç bir zaman hatır~ ge
tirmemiştir > Şu halde, İtalya ıle İn
giltere arasında düzelme} e başlayaıa 
münasebetlerin, bu ifade ıle tekrar şe
kerrenk bir hale ge~esi muhtemeldir. 
Çünkü, İtalyanın .Ingiltereden bekl• 
diği Habeşistanın ılhakını tanımaktım. 
Halbuki İngiliz Hariciyesi, Ha~~~ 
ı..~ıA müstakil bir memleket telak.kisı-

u - ··-·-, bu sabah tayyare ile Bedinden hare· 

e aüde istihkak hakkının hangi tarihten 
şlıyacağını bildiren layiha kabul edildi 

ket edecek ve saat 17 de Yeşilköye gel
miş bulunacaktır. Alman nazm lstan .. 
bulda bir gece kaldıktan sonra yarın sa

bi memleketlerde staj Yeya tahsilde ge bah An.karaya gidecektir. Doktor Şah
çirdikleri müddet bilfiil hizmetten sa- tın An.karadaki temasları bir kaç gün 

1~a a d" B art ni beslemekte devam e :yor. u ş • 
ı lt da bir İngiliz - Italyan yakın-
ar a ın !!-ı~·· d" 
laşması adeta gayrimw.LIASeul~ urRa. 

ım gıp 

d ·ı A hJ · f • bir derecede bulunmalı idi. Halbuki 
Roma ya a Si a ~nma iŞ erme öyle değildır: insan oğulları içinde, 

yılır. . .. sürecektir. 
Mülki memurların yalnız staJ mudde 

ti fiili hizmet hesabına katılır. F ra n sız 

Parlamentosunda 
meb'usfar dövüştü 

Kabul edilen diğer kanunlar rlZ ertldı kend'lerinden önce gelenlerin tecrü -
Bükreş 13 (AA.) - Kral tarafından oelerini, bilgilerini zaptetmiş, unut -

imzalanan bir emirname ile, Hava Ba- mnmış olanla:r: ilerlemiş, onları topla -
kanlığ' Mü eşarı Çaranjil bu Yazife.. mamış olanlar geri ~Aalmıştır. ~ültür 
sine ilaveten Bahriye Nazırlığına tayin sahibi olmak, m~. ~· bır m.n
olunmuştur. Eti yüksek zabit te bu ba- ıiyc sahib olmak (korükoı:unc ~glı 
kanlıkta genel sekreter olarak çalışa.. olmak demiyorwn) demektır. ~azı~n 
caklardır. Bütün bu tayicler, silahlan- biisbüt.ün alakasını kesen, eski dcvır
ma işinin Tatarcsko kabinesinde aldı- lerin eserlerini aı:ık lü~umsu71ur, ba-
ğı ehemnıiJ-eti göstermektedir. tJ.ldı diye ata~ k~e, ."?8a?lı~;~ asır-

H t. A · larda:nhcri geçırdıg)., bırıktırdıgı tec -
Yugoslavya eye ı tın da rübeıere yeniden başıamağa knlkış -
Atina 1 ~ (Hususi~ .- Yugoslavya -yor demektir. 

Sosyal yardımlar vekılı beraberinde j. 
ki meb'us bir ayan ve beş de Belgrad 

- bel diye mecbsi azası olduğu halde 
dün kşam Selanikten buraya ge!miş

Türkiye ile Yunanistan arasında 20 
.Haziran 1934 tarihinde yapılan Merıç
Evros irmağı.nın her iki kıyısında yapı
lac::ak id.rolik tesisatın tanzimine mü
teallik. itilafın tasdikına, Giresun m~
busu Hakkı Tarık Us, ve ikı arkada· 
şının hrıfta tatili kanununun 4 üncü "e 
5 iı.ci maddelerinin debriştirilrnesine 

dair kanun teklifleri ve harbin önünü 
alm:ık ıçin cenubi Amerika muahede
sine Cumhuriyet lıükU.mctim.izin ilti
hakmm t sdikına dair kanun lay,ihala
rı da meclisin bugün kabul ettiği ka
,nunlar arasındn bulunmaktadır; 

Meclis Pazartesi günü toplanacak 
tır. 

Grekler, ilm5.nde, san'atinda Mnemo
sına'nın (Hafıza) edadları olduğunu 
bildikleri içindir ki bugün de hepimi
ze rehberlik edecek eserler bırakmış -
lard r. lerdir. 

2 
-a 

b aşilik 
ala dılar 

Baba lk postuna oturtul n ev sa ibinin cebinden bir 
topak ta afyon çık·ı. Tahkikat devam ediyor 

Dahiliye Nazın yüzün~en 
mecliste görülmemıf 

hadiseler olmuştur -



4 .Jayfa SON POSTA 

f. __ ...__B_İB ___ B_A~B_B_B_L_E_B_i __ , 
Elektrik 
Şirketindeki 
1 ahkikat 

Şirket kaçırdığı iddia edilen 

1 Sivas - Erzurum 
istikrazı 

f 
Ramazan 
Hazırlıkları 

Kayıt müddeti Pazartesi Müftülük camilerde. vaaz 
günü başlıyor verecek hocaların listesini 

g ümrük resmini vermiye · h ıı k 
Erzurum - Sivas hattı üçüncü ter-, ' hazırladı 

tıp ta vi eri için ayıt müddeti pazar- Pazartesi günü Ramazan a ı ha la-
ama :le olduğunu bildirdi t~~i ~ün~n?.en, birincikanunun dör- maktadır. Müftülük ve Evkaf ~azıriık-

Elektrik şirketinde yapıldığı beyan duncu gunu akşamına kadardır. Ka- !arını bitirmişlerdir. 
olunan kaçakçılık etrafındaki tahkika- yıt muamelesi Türkiye . Cumhuri~eti Ramazanda Fatih, Beyazıt, Sultan
tı idare eden komisyon posta baş mü- ~er kez Bankası şubelerıle muhabırle- ahmet, Şehzadebaşı camilerile Y enica-
dürlüğü binasında kendilerine tahsis rı tarafından yapılacaktır. mide her gün ög~le ve ikindi na 1 _ 

M h 1 · ' · 1 . maz a 
edilen odada mesaisine devam etmek- u .te ır tertıp er enıısyonu yapı- . rından sonra vaızlar verilecektir. Müf-
tedir. Haber verildiğine göre tahkika- lacak Sivas - Erzurum istikrazının u- tü~k bu camilerde vaız verecek zeva
tın ilk kısmı bitmiştir. Elektrik şirke- mumi kıymeti azami :~O milyon Türk tın bir listesini hazırlamıstır İst b I 

1. d ş· d. k d b ' · an u ti, komisyonun bir sualine verdiği ce- ırası ır. ım ıye a ar yalnız altı u- Müftülüğünden Ömer Nasuhi h r haf-
vapta muhtelif tarihlerde gümrükten çuk milyon liradan ibaret birinci ve i- ta cumartesi günü ikindiden so:ra Fa-
çektiği malzemenin Anadolu mıntaka- kinci tertipleri çıkarılmıştır. tih camiinde vaız verecektir. 
sındaki tesisatta sarfedilmeyip başka 4,500,000 Türk lirası kıymetinde 
mıntakalarda kullanıldığını sonradan olmak üzere üçüncü tertip de 16/ 11/ Şüpheli ölüm 
anladığını bildirmiştir. Ve bu işin yan- 9:36 tarihinden 5/12/ 936 tarihine k.a- Unkapanında Zeyrek yokuşunda 
lışlıkla küçük memurlar tarafından ya- dar satışa çıkarılmış olacaktır. Bu ıs- oturan hamal Hüseyin oğlu Bekir bir
pıldığını da ilave etmiştir. Bunlar için tikrazın üçüncü tertip 20 şer liralık 123 denbire hastalanmış ve Beyoğlu bele
biçilen gümrük vergisini de şirketin hin adet .. 500 z~~ .~iralı.~ ~? rik .4 ~in.~- diye hastanesine kaldırılmış, ve orada 
vermeğe amade olduğu kaydolunmuş- det tahvıllere bolunmuştur. Yırmı lıra ölmüştür. 
tur. it~bar~ k~ymeti~deki üçüncü ter~ip tah• Ölüm şüpheli görülmüş, keyfiyet 

Komisyon ise bu gü~rü~ rÜ!'umu- vıllerm ~hraç. fı~at~ on dokuz lıra ola- müddeiumumiliğe bildirilmiştir. Adli 

# 
Nehir 

işte bu 
hafta 

.Jkinciteırin 

Uzerlnde yangın... SEblrya çöllerinde 
DON kazaklarrnın kalpleri ••• 

SARAY sinemasının 
kemali muvaffakiyetlc göstermekte olduğu ve DANiELLE OAR'I;' IEUX· 
ALBERT • PREJEAN ile NATHALIE KOVANKO • INKiJINL f 

tarafından temsil edilen 

Volga Ateşler içind 
cazip ve gUzel Fransız filminin hissi ve müessir mevzuu. IH\vcten : 

FOX JURXAL En son dllnya havadisleri. 

Asri bir hadiseden daha fazla! rü4' 

Artistik bir hadiseden daha büyük! Ne olabilir? 
Sizi hulyalar içinde yaşatacak bir eser r 

Tamamen renkli bir şahes .:r 

VALSLE 
Meşhur cKUKARAÇA• filminin yıldızı STEFFI DUNA Nev - Y r .un s ı . r
kilr dansörll Collıns ve 300 dillJer dansöz.... Şıırkı, muz k, dııns. •r, 

çalpanıhır... Bu biricik harıkayı koşup 

SAKARYA 
sinemnsında görOnUz, gözleriniz kamaşacaktır. 1ınve: Paramour.t J nrıuıl 
ve Mickey, Moskovaoo harp tabyası, Romanya kralının Çekoslovak a~ ı 

ziyareti vesaire... Yerlerinizi önceden tutahilirsıııiz. 
~ ................ :..-................... ~~~~ 

Bugün T O R K sinemasında 
PiERRE BLANCHAR'ın en heyecanlı filmi KATE DE NAGY'nin en 

AŞK - ÖLÜM ve ŞEVTA nun muhakemenin netıcesıne kadar rak tesbıt edılmıştır. tabib tarafından muayenesi icra edil-
<J.epozito suretile gümrüğe . yatırılm.a- . ~una ~azaraı:}>~O liralık t~h:ille- dikten sonra Morg'a nakline ve otop- Hind denizlerinde cereyan eden bir aşlc romanı. ilave: 

pını muvafık görmüş, keyfıyetten şır· rın ıhraç .. fıy~tı. 4!..> lıradı~ .. Bu ıstıkra- si icrasına lüzum gösterilmiştir. Ceset '-••-•• BugUn saat 1 de tenz l§th metine 
Fransizcn EKLER 

keti haberdar etmiştir. zın senevı faızı yuzde yedıdır. Her tah- Morg'a naklolunmuştur. 
. vile 20 adet senelik kupon merbut- lf 
Çiçek merakı tur. Bu tertibin ilk kuponu 5/Birinci Defterdarlıkta kurs BUtUn latan bul ve Tt.irklye halktnın uöreceöi, büyük 

,,. J1 

kanunımı6 da ödenecektir. ANT A K YA ve j S K E N DER U N 
Bı·r d "' tt Bu istikraz için çıkarılacak tahvil- Her maliye memuru kursa 

a amın agır sure e ler ihraç tarihinden itibaren ancak on 
yaralanmasına sebep oldu sene geçtikten sonra itibari kıymetleri devama mecbur tutulacak 
Beyoğlunda Balıkpazarında oturan başabaş tediye edilmek şartile tedavül- ?efterdarlıkta memur~a~ın ~esleki 1 

Evrediki çiçek meraklısıdır. Fakat bah- den kaldırılabilecektir. Bu istikrazın malumatlarını arttırma~ ıçın bır kurs 
· I d - · · · ki · · · · ihracına müteallik her nevi ilanlar mu-jaçılmıştır. Kursta vergı kanunlarının 1 

çesı oma ıgı ıçın çıçe erını evının b:ı. 
1
.. . .. • 

1 • · 1 kt d" B k'l vakkat ve kat'i tahviller ve bunların tat ~atı ve usu u defterı gosterılmeK· ı penceresıne sıra ama a ır. u şe ı • . 
4 

. . . 
d · k k kt F k t l kuponları ile tediyelerine müteallik ev-ıtedır. ay sonra bu kursun bırmcı e çıçe mera ı yasa ır. a a nası - d . . . . . . 

b · k k 1 B ık d rak ve senetler faiz ve dig-er muame- evresı bıterek, ıkıncı devresıne başla-sa u çıçe sa sı arı a ı pazarın a ' k H . 

~ ·· d I bel d' J leler bu istikrazm tamamen itfasına naca tır. er malıye memuru bu kur-ergun o aşan e ıye memur arının . . "'k ~ ·· ·· ·ı· · t' kadar her türlü vergi ve resimden mu· sa ıştıra etmege mecbur tutulacaktır. fozune ı ışmernış ır. 

Evvelki gün bu saksılardan biri bir- aftır. 
~ılı~ l>alı~ı 

kuruşa 
15 Üenbire yerinden oynamış ve aşağıdan Kupon bedelleri tediyesi iktiza e

geçmekte olan Halil isminde bir satı- den tarihten itibaren beş senelik, tah
cının kafasına düşmüştür. vil bedelleri de tediyesi lazım olan ta· 

Halil ağır surette yaralanmış, hasta- rihten itibaren on sepelik müddet geç- ltalyan balıkçı gemileri limanımız-
neye kaldırılmıştır. Evreqiki hakkında tikten sonra hazine lehine müruru za- dan ayrılmış bulunduğundan tutulan 
da kanuni muameleye başlanmıştır. mana uğrayacaktır. torik balıkları harice gönderilememek-

• tedir. Dün tutulan toriklerden bir ço-
Bır çocuk tramvay ğu denize dökülmüştür. Aralarında bir-

Adapazarında Hatice isminde bir J d k }d lik yapan balıkçılar halık fiyatlarını 
kadını öldürmekten suçlu maznun Se- a tın a a ı düşürmemeğe karar vermiştir. 

Dün bir katil yakalandı 

rezli Kel Hasan isminde bir ada- Balıkhaneye getirilen fazla balıkla-
mın şehrimizde bulunduğu Adapazarı Yaralı kazadan ancak 45 rın satılmıyacağı anlaşılınca denize dö
kaymakamlığından telgrafla hildiril- d k"k h t külmekte ve bu balıkların sahiplerine a 1 a sonra as aneye günlük satl!l üzerinden paraları birlik 
pıiş, polisçe yapılan araştırmada Ha- k ld 1 b•td• T a ın a ı 1 tarafından ödenmektedir. 
ıan Küçükpazarda yakalanmış ve i-
kinci sulh· ceza mahkemesinde hakkın· Dün akşam saat 7 ,25 de Lalelide Dün toriğin çifti balıkhanede 20 • 
da tevkif müzekkeresi kesilmiştir. feci bir tramvay kazası olmuş, on iki 25 kuruşa satılmıştır. 

Sinemasıızda 

Ana vatan hasretile ynnmı 280 bin .TUrkUn ATATÜRKÜNE ve şarılı lın~ ra
ğına kavuşmak için her tarın mUşkUlAta rnğınen yaptık! ırı topitı lll 1 ırı, 
lstiklAI Marşını söyliyerek Türk şehitler Ahides.ne çelenk koyınn .cırı, 
fesleri nehre atıp şapkn giymeleri merasimini ve güzel Aııtııkyn ve Is ... en· 
derunun manzaralarını gösteren ve bUtUıı zorluklara ve takiplero rn .ıııen 
çekilen pe SO••zıu•• filmi evvel~i akşamdan beri bml r ·e 

bu " kişi YAŞA seslerile ulkışlamaklaaır-
lar. Siz de mutlaka görnnuz. 

TAŞRA SINEMACILARI A 
Her yerde görlllmesi ll\zım olan bu filmi sinemalarında göstermek 
isteyenler : İstanbul, Beyoğlu, Yeşil sokak No 23 ÖZENF1LM 

adresine mnracant etmelidirler. 

Y 1 L D 1 Z l'y I.' ı~"o .. tünRdOünSyaS ı·'nin 
SiNEMASINDA 11 

bir muvllfrnkıvetle 
gösterilmekte ve herglln ğnzel 

filmler meraklılarile salonu 
doldurmakta olan 

MABGABiTA 
şaheserini görmek fırsabnı 

kaçırmayınız. 

Muhrik ve tath sesini tan1r. 
fakata 

SOMER SiNEMASI 

• yaşlarında bir çocuğun ayağı kesilmiş- Balıkçıların söylediklerine göre to-

8. I b'I k tir rik günden güne azalmaktadır. Buna ~ 1 
ır o omo ı azası · d A d b ·· 1 d b ·· M hk ı d Sirkeciden hareket e en vatman • a se ep son gun er e aş gosteren 8 eme er e 

Şoför All idaresindeki 1999 numaralı oto- 1. . .d . d k. 28 1 T k fırtınalardır _ 
~ mm ı aresın e ı numara ı op a- . _ 

mobil Kopril üzerinden geçerken Durmuş oğ- .. •. p l 'f · 10 k k 1 b 

Bu Korsikalı çocuğun 
tam bir erkek olduğunu 

gösterecektir 

MARINELLA 
Pı - Sirkeci tramvayı Laleu apartıman- a amutun çı tı uruşa, ı ıç a· y J h• J•k 

lu Mustafaya çarparak ağır surette yarala- . . } - k.} 1 20 k a ancı şa Jt J lan önünden aşağı inerken Sırkecı E- ıgının ı osu 5 - uruşa kadar sa- -

mış~.Şehreminlnde oturan şoför Yahyanın tem isminde birinin oğlu olan Ömer tılma~tadır. Bu sene kılıç balığı her Dün Birinci Cezada bir 
1dares1ndeki 287 numaralı otomobil Aksaray asılı olduğu tramvaydan hızla yere at- senekınden fazla tutulmaktadır. Kefa- } b k f 

BUtUn lstanbulun gidip gö· 
receaı va dlnllyeceaı ilk 
fllmldlr. Cidden bUyUk bir 
sinema hldlsesl olacaktlr 

tramvay caddesinden geçerken 3 yaşında lamı~. fakat sol taraftaki kaldırım dar im kilosu 40 - 50 kuruşa, kalkan yav- kadın a ir erke tevki 
' k'l 3- 40 k d ı d"ld• Şehir ı'iyntrosu l'ethl ismindeki çocuğa çarparak ağır suret- olduğu için birdenbire müvazenesini rusunun ı osu n ~ uruşa, i ha- e ı 1 ht.1r:Dul Bmdııım Tepebnşı 

te yaralamış, yaralı çocuk hastaneye kaldı- kaybetmiş ve ayağının biri tekerlekler lığının kilosu 55 - 70 kuruşa, ilaryanın Dün birinci ceza mahkemesinde s~hir1Yyatrosu dram kısmında 
rılmış, toför yakalanmıştır. altına giderek parça parça olmuştur kilosu 15 • 20 kurusa, barbunyanın ki- b. d .. t' d l 111111111111111 14111/936 da c • • k ır avanın ruye ı esnasın a ya an şa- akşam saat 20.30 d& 

• . • Tramvay derhal durdurulmuş. za- losu İse 120 • 150 kuruşa adardır · bitlik ettiği sabit olan bir erkekle bir AY AK TA KiMi 

Bır adam metresım ~urdu ~ıtaya habe~ verilmiştir. Fak:t. zabıta Vl!şilköy tren kazasmm mesulU kadın tevkif edilmişlerdir. Vak'a şöyle 111111 ARA&INOA 
Küçükpazarda oturan Pıç Osman ımdadı sıhhıyeye telefon ettıgı halde D" hah Y 'lk .. d ~ı_· • olmu~tur: Fransız tiyatro~-u 

d b
. .. 

1
.. b·ı· l · · h Ik un sa eşı oy e •ı trenın T , • Ş Operet kı,; • ı 

ile metresi Ayşe arasın a kavga çık- ır turu otomo ı ın ge meyışı a ı .
1 

. l k h Birınci ceza mahkemesınde aron m gtlndllz saat 14 de 
mış Piç Osman bıçakla Ayşeyi göğ- heyecanlandırmış, bu suretle 45 daki- ~~~p~şmŞas~ eD net~ce el~en B azanı.; ta .• isminde bir adam Kırıstın isminde bir 111111111 çocuk tiyatrosu 
sünden ağır surette yaralamıstır. Ayşe ka zavallı çocuk kanlar içinde, ayağı· 

1
.:. a ı afr d emb~r.y~l ~rıt' aKş mu ettış· kadın aleyhine bir hakaret davası aç- FATMACIK 

' .. k b' h ld d .. ıgı tara m an ıtırı mış ır. azaya se- - akşam saat 20.30 da MASKARA 
hastaneye kaldırılmış suçlu yakalan- nın hırı opmuş ır a e yer e mute· b b' . . l k mıştır ---·· ·-· . . , . , , , . , . • . ....... • ·- .-
mıştır • madiyen ağlamıştır.. t'ef' ıyet vkC:rC:nt •. ıŞstaks~onAa .gfıtrı·enMo k~m.ot- S~çlu Kıristin kendisini müdafaa Taksimde ~1aksim 

· N.h b 'l l b'l · k ı m ma ınıs ı a ır rı r. a ınıs tiyatrosunda 
_ --··---·. - l ayet otomo ı ge e ı mış, çocu f k l ld w h ld d .için geçen celsede Ahmet ve Necmiye H lk O t' 

C h h . k ld l sama or apa ı o ugu a e urmıya- a pere 1 
- eryra palşa hastanesınhel 'kad ıdr~ mSışthırh ... rak dolu bulunan hatta girmiştir. Hak- isminde iki ,ahit ikame etmiştir. Dün 16 İkinci teşrinden 

ara ının ayatı te ı e e ır. ı ı k' l k d hu ı:ıahitler dinlenmek üzere celbedil-
. d b'l' · ·k · h kk kında ta ıbat yapıma ta ır. T itibaren 
ım at otomo ı ının gecı mesı a · ın- miş, hunlardan Ahmet evvela Necmi- p İ p İ Ç A 

İrtihalini dünkü gazetelerin kemali da da tahkikat yapılmaktadır. Mezbahadan vergi ahnmıyacak Y.enin kendi karısı olduğunu iddia et- bOynk operet 
teessürle bildirdikleri merhum Şerif- • • Mezbahadan kazanç vergisi iste· niş, bilahare Necmiye aralarında ni- yeni kadro, yeni 
zade Süreyyanın kızı Nüveyre Sürey- Bu yıl vargı tahsılatı fazla nilmiş, bu yüzden belediye alakadar kah olmadığını, metres hayatı sürdük- - "" ' . ~a~e •. . ' ·~ . '"" . ' .. ' .. . . .-
yanın cena~esi bugünk~i . cumar~~si Qefterdarlığın yaptığı bir tetkikte makamlara müracaat ederek teşebbüs- lerini ... s~ylemiştir. . .. rak ~er~al haklarında tevkif kararı-
saat 12 de Nışantaşı Teşvıkıye camım- g n yılın ilk altı ayında yapılan ver- lerde bulunmuştu. Maliye Vekaleti Hakım hu fena tarzı ıfadeden şup· vermıştır. . 
den kaldırılacaktır Allah rahmet ey - eçe h l k b 11 dah E k .. dd · Ar w •• d ıl· 
lesin ( 763 ). . . gi tahsilatına nisbetle bu yılın ilk be9 Defterdarlığa belediyeler tarafında~. iş- e ~nedre b azl ı sua er ·1 a sdor~kuşd':le . . vraM mku fi eıuhmukmk ı dıge g~'ndde~\l" 

ayında yapılan vergi tahsilatında yüz- !etilen mezbahaların kazanç vergısıne n~tıce e un arın para ı ew te arı e ı • mıştı~.. ev ~ ar a ın a mu eı 
de 25 nisbetinde bir fazlalık vargır,, tabi tutulmıY,,acağını pildirmiştir, mıt yalancı şahitler oldu~unu anlaya- mumılık tahkıka•a başlamıvır. 

Vefat 

- - -- - -
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• 
MEMLEKET HABERLER/ 

Osmaniye belediyesi harekete 
geçti, çalışmaya başladı 

Kasabada kısa zamanda bir çok işler başanldı, 
belediye varidah arttınldı, yakında su 

ve elektrik tesisab da yapılacak 

,-Doğru 
Değil mi? 

Zafranboluya temiz su 
kolayhkla verilebilir 

A na.dolum.uzun bir çok yerleri~
de büyük masraflar ihtiyar edı-

lerek temiz su temin edildi, fa • 
kat anlaşılıyor ki Zafranbolu mü
him bir merkez olmasına rağmen 
bu saha da biraz himmete daha 
muhtaçtır. 

Bugün bize bu nokta üzerinde dur
mak fırsatını veren bu güzel 
memleketteki okuyucularınnz • 
dan Ömer Yüceldir. 

Bu okuyucumuz eksikliği söyle 
mekle iktifa etmiyor, nasıl ~ -
mamlanacağını da anlatıyor. Işte 
hülasatan söyledikleri: 

Sayfa 5 

Büyük adamlar yetiştiren 
bir kasabamız: Akseki 

Muhtarile köylüleri kaymakamlıktan, belediye reisi 
Şurayı Devlet azalığından, diğerleri de mühim 

mevkilerden mütekait bir halkla karşılaşan 
nahiye müdürü pılıyı pırtıyı toplayıp kaçmış 

cSıhhi bir heyet şehir sularını mat
ltiba pek muvafık bulmadı, var • 
dığı neticeyi bir raporla kayma-

cli d . Aksekiden bır" go··run·· u··ş kamlığa ve belediyeye bil r ı. 
l)i.irı Osnıaniyede etler açıkta ve eşek sırtında taşmıyordu, bugün kapalı O tam.an biz sandık ki, eksiklik Akseki (Hususi) - Akseki An • tar takdime baslamıs kend' · . li 

tamamlanacaktır. Fakat bunun ] ·ıA · · k' k d b' ' ·' ısını va 
C 

arabalarda naklediliyor ta va vı ayetının se ız azasın an ı- mütekaidi olarak t t bel d' b · ·· d eye . : . - .. . . anı mış, e ıye re-
ttı ·1 e elibereket (Hususi muhabiri • getirilmiş ve yarıdan fazlası tanzim e· yerme gunün birin e çeşm rısıdır. 2o00 nufuslu çok eskı hır kaza isinin şfirayi devlet azalıgw ından, digw er-

ı:de ) l «içilemez:. levhasının yapıştırıl - k 'd· B' h · 124 

[

"I' . n - Bundan bir kaç sene ev - dilmi•, park ta bir de sahne inşa 0 un· ı met_ ezı ır. ın aneyı mütecaviz lerinin kad.ılıgwından ceza reisligwinden 
" ıs 1 k T dığını gördük. Şimdi ne yapı a - k İb • • 
nd ne adar ismi var cismi yok kabi- muştur. Parkın diğer kısmı da önü • cak bilmiyorum, fakat kaniim ki ~ar?a ~!Ü, ~adı'. Güzelsu, Cevizli daha bir çok yüksek memuriyetlerden 
etee~ olan Osmaniye belediyesi riya· müzdeki sene içinde tamamlanacak .. bu 64 bin nüfuslu kasabaya te - ısmınd: u~ nahıyesı vardır. Kazanın mütekait olduklarını, en küçük müteka 

1ıqkik• ay A~rnedin geçmesinden sonra tır. miz su getirmek pek güç değil - umumı nufus~ 3~,000 dir. Kasabada it köylünün kaymakam olduğunu gö-
tıktn 1 tnahıyeti ve hüviyetile ortaya Gayri sıhhi şek.ilde çıkarılan ekme- dir. ve İbradı nahıyesınde eskiden yapıl- rünce burada nahiye müdürlüğünü ba-

iç ıştır. Bu tarihten evvel belediye ğin temizliği temin edilmiş, fırınlara Kasabanın 400 ila 500 metre yük - mış otuz kırk odalı büyük kaşaneler şarmak iş.inin pek kolay olamıy_acağı-
, ama h· b. - b k - · dek M - H' ar vardır. ı l k qk b' ıç ır şey yapmamış, tek u- asri makineler aldırtılmıştır. Bır uçu sekligın i agara ve ıs nı an amış, o gece eşyasını top ıyara 

tık· ır eser vücuda getirmemiştir. H al- kilometre fose ve altı menfez inşa o • mevkilerinden çıkan ve kasaba Bundan otuz sene evvel İbradı na- gitmiştir. 
ekcı, ~s:naniye uzun yıllar Cebelibe· Junmuştur. Ortamektebe muvakkaten bağlarına 5- 1 O kilometre mesa - hiyesine yeni bir nahiye müdürü ta - Bu vaziyet bugün burada darbıme· 
lır, \;ııa.Yetine merkezlik de yap.mış-. bir bina tedarik edilmiş , fakir vatan • feden gelen iki su vardır. Bu su - yin edilmiş, ziyaretine gidenleri muh - sel halindedir. Bugün de ı's bas,mda. 
l. r ı h lardan biri İzzet Mehmet Paşa T kfc anı orada bir vilayet beledıyesı daş ara astanede tedavi gördürülmüş- ......... a • ' • ' ' ' ' ' ' ' ...... " • ' .. _. • ...... - yüksek makamlar is, gal eden Aksekili 

tnekti t .. zamanında kasabaya getirilmişti.. M d . d 
B . ur. Mağara suyu ise kasabanın sayfi- ar in e bir pek çok şahsiyetler vardır. Arazisinin 

~at ay Ahmet, her şeyden evvel vari - Su projesini Vekalet yaptırmıştır. yesi olan bağlara getirilmiş ve bir D el inin vurdug""u ziraate pek elverişli olmaması halkı ha· 
• .. ,.1da~ttıracak müesseselere ihtiyaç bu- Mühendis Yasinle anlaşılarak kurula· · · b •w · d f 
• -. .. u- hayli istifade temin edilmiştir. Polı·s 

0 
•• ldu•• rıçte ış aramaya mec ur ettıgın en z~ 

hası &unu hissetmiş ve işe buradan cak fabrikadan alınacak 150 voltluk Bu su kasaba için fazlasile kafidir. mir, Aydın, Manisa ve havalisinde Ak-
~~~~~ştı~. 4500 lirad.~arf~l·e ~enni.~ir cereyanla kasabanın tenviri kararlaştı· Çünkü senenin en sıcak zaman - Mardin (Hususi) - Geçen hafta sekili büyük tüccarlar vardır. Bunların 

et ola.na ~~muş {eh ort ıre ten 1 a- rılrnıştır. Çok mühim olan su ve elek- larında bütün sular kurumuş ol - erkenden şehre gelerek bir bekçi ile bir İzmirde biı de Akseki Bankası vardır. 
~ıttzııda es 1

1 
mez a ~~sı yerden eşek triğe 9:-l7 senesi zarfında kavuşulacak· sa bile, bu membadan saniyede polis memurumuzu tüfek ve hançerle Müdür ve memurini kamilen Akseki-

h prn • Yapı an et na lıyatım araba ile tır. ( 160) litre su çıkar. Belediyemiz 1 yaralıyan ve kendisi de başka bir bek- lidir. Birbirlerine yardımı çok ~ever .. 
~oyu~g:e b~şl~~ışt~r. G ünde yirmi beş Belediye içtimai hareket1erle de ya- bu suyun kasabaya getirilmesi çi tarafından öldürülen Bender Memo ler. Hayatta yekdiğerlerini daima hi • 
kıYey senedeç3ı _0esıl~n mezbaha bele • kından alakadar olmuş, umumi meclis- için bir hayli para sarfedecektir. köylü deli İzzetin, bacağından ve muh- maye ederler. Türkiyede bu hususta 
..._ e <.) O lıra ı· · ·ı b' k · 'lk · Fakat buna mukabil temin edile- 1 d k "'ıiştir 1"" .. 01. ge ır temın et- ce ven en ır arar üzerıne ı teşrın a- telif yerlerinden hançerle yaraladığı birinciliği alırlar. Eski devir er en a· 

· iv ıra sarf'! 'dd l b ' d b f k cek varidatla bu para üç dört se·-•cb..,,e 1 e cı en güze ır yın an it~ aren, peçe• çarşa ve ara polis Salih tedavi altında bulundugwu lan bu aAdat hala mevcuddur. 
.. ve et h"I' k nede ödenebilir. Hatta halk bu su 

iih'ırn 'h . a 1 urularak şehrin iki don kaldırılmıştır. Belediye, büyük bir Memleket hastanesinde ölmü~tür. Mevkii pek sevilecek bir mıntakQ. ı tıy b için şimdiden teminat akçesi de T 

'r. Hal bele;~ı u s~retle giderilmiş - broşür hazırlamak için muharrir Ali yatırmağa hazırdır. Polisin ölümü bütün Mardin halkı- değildir. Kasabanın s~yu ~a j~i de~il: 
ektedir ıyeye Y1 da bin lira getir- Enver T oksoyla anlaşmıştır. Muharrir Ben bu teklifi bir kaç defa beledi _ nı müteessir etmiştir. dir, sarnıç içilrnektedır. Koylerınde ıyı 
Bir b · !yakında O smaniyeye giderek tetkikat- ye meclisine teklif ettim. Fakat memba suları vardır. Başlıca mahsula-

U~etind uçuk" h~ktar getJ.işliğindeki arz ta bulunacak ve müteakiben eseri yaz· hiç bir netice çıkmadı.» Şehid polis Salih için, şimdiye ka • tı hububat, mevaşi, tereyağ, peynir -
b e asrı bır şehir parkı vücuda mağa başlıyacaktır. Bu okuyucumuzun Dahiliye Veka- dar Mardinde görülmemiş büyük bir cilik, meyva ve sairedir . 
.._l."İik "' • letine arzettiği bu mesele üze - cenaze töreni yapılarak mezarı çelenk· Manav attan Aksekiye mükemmel 
4 unıet dolıtorları Defterdar olan rinde şimdilik yalnız nazarı dik - lerle süslenmiş, kabri başında Emniyet bir sose :apılmaktadır. Bu yol Antal-
A.l"asında değişihlikler Malmüdürleri kati celbetmekle iktifa ediyor, ay- Direktörü Nureddin Keskinbora, Şar- ya ~ilayetini Konyaya raptedeceğin • 
ıthnkara (Hususi) Edirne Ankara 12 (Hususi} - Nevşehir ni zamanda: Bu vaziyete göre bay ve Halkevi Başkanı Aziz Uras ta- den çok ise yarıyacaktır. 
rı. at D Zafranboluya temiz su kolaylık - f d b' k .. l · t' • d k t A t"h" irektörü Muslih, Kü .. malmüdürü Vehhi Erzincana, Balıke- ra ın an ırer nutu soy enmış ır. . Burada her evde bir 0 uma ez.ga• 

" Ja I la verilebilir, diyoruz. C 1 b k V l' F h h · 'h 
ı-....;;d •• Ya, stanbul Tıp talebe yurdu sir hususi idare müdürü Fehmi Anka- D d "'•ı •9 enaze a ayına aş a a 1 e mı hı vardır. Alaca yaparlar, arıce. ı dra. ç 
"'

1 
.. u og"'ru egı mı. v h ld b "h (70) ~irnuavini Dr. ı:üseyin Env:r ra muavinliğine, Birinci kolordu mu- !!----...-~~~'!"':""=------:-:~ ural olduğu a e ütün memur ~e edilir. Debağlık ta oldukca mu ım ~ır. 

hUk· ta maaşla Edırneye, Arapkır hasebecisi Sabri Urfaya, İstanbul def- Bursada kadm hakim namzetlerı sübayalr, askerler, binlere~ ~alk ıle 150 tane debağ tezgahı vardır. Dag .• 
ll~la UAtnet doktoru Şerif (35) lira ma- terdarlığı tahsil şefi Mazhar Müfit Bursa (Hususi) - Bursa adliyesin- Halkevi bandosu iştirak etmıştır. laala kıymetli av derileri. avla~~r .. Bıl-
d 111 T k d t b l d f d 1 h l deki hak.im naın:ı:etliklerine tayin edi- tilkı derısı ıhraç Uru" Fe asy.aya, Diyarıbekir sıhhat mü- o a a, stan u e ter ar ığı ta si hassa~ kaplan, sansar, . . 
l h len hukuk faku" ltesi mezunlarından B d ... d d kt k d l burada bu 11:irda· rnı aynı maas,la ve sınıfla Te· kontrol memurlarından Nejad Yozga- OZ ogan a O or ve eczaCI JO edilir. En iyi kaplan erı erdı -

g Belkıs Sabahat ve Rıza buraya gelerek l k Na_,.
1
.f •

3
na •.. Kütahya sıhhat müdürü Dr. da, 4 üncü kolordu muhasebecisi R em- ' 1 dı Bozdoğan (Hususi) - Geniş ve müm lunur. Halkı çokça ış an ır. 

.. N' d E k ' M d' d f d yeni vazifelerine başlamış ar r. D b ldı'r. Aksekinin topalı tı"tı.ta. • uncü sınıf sıhhat ve içtimai zi ığ eye, s ı ar ın e ter arı h" h' ı · • -bit toprak'lara ve büyük bir nüfusa ma- ar ımese . 
•ek tVen~t müfettişliğine tayinleri yük- Nihat H akkariye defterdar olarak ta~ Eskişe ır şe ır me~ ısı lik olan Bozdoğan ha1kı doktorsuzluk- !::12.:ı~i.s~~~ı. ?i.l~ . ~~1~~!;1,11.1 ~·. ~:..:1~~·._·-

asdıkt · · · d 'l · · d' Eskişehir (Hususi) - Şehır meclisi tan ve ec11anesizfl.ikten şikayet etmekte:- ,,;. 
en geçmıştır. yın e ı mışıer ır. yıllık toplantısına başlamıştır. Riyase- dirler. HaA dı·seıer ~ 

B ueredede bir meşhud suç vak'ası te avukat Salfilıattin, ikinci reisliğe 30,300 den fazla nüfusu olan bu ka-
h ursada asfalt yol Yasin zade Mehmet Ali, katipliğe de zada ne bi.r doktor ve ne de bir eczane Karşısınd . '- I . ~u Gerede (Hususi) - Meşhud suçlar . 

b~1" rsa. (Hususi) - Merinos fahri - diş tabibi Hamit seçilm:Ujtır. vardır. Halk vilayete ve hükfı.met mer-~ ., kanunu çıktılktan sonra burada ancak f b 
~a.şıa a gıden yola asfalt döşenmesine bir tek vak'a kaydedilmiştir. Kabiller Eskişehir şeker a rikası kezine müracaat ederek Bozdoğana Ölüm ilanları 
~ nrnıştır. mahallesı·nden Yusufun dükkanına E k' h. (H si) Eskış· ehir doktor ve eczacı gönderilmesini 1e -
«ll:ka s ışe ır usu - şe- 1 ·de «Hazin vefat» başlığı 

~il.va kractan dönen paraşütçülere Türk Mustafa isminde birisi gelmiş, kundu- ker fabrikasının kampanya tatili za- menni etmişlerdir. Gazete eı A 

Velil . u~urnu merkezinde bir ziyafet ra çalmak istemiş, fakat yakalanmış, manı yaklaşmıştır. Umum direktörlük altında şu tarzda ilanlar ~ıkıyor: 
~ıııtı tniştır. Yeni ha\'a kulübünün a - mahkemeye sevkedilmiş, bir aya malı- bürosunun Ankaraya kaldırılacağı söy- Bursa Halkevinde "Süferayi saltana~ı s~~yede~ « .. k~ 

a töreni pek parlak olmuştur. kfım olmuştur. lenmekted:ir. Bursa (Hususi) _ Halke\ri Ar kulü- Paşanın hafidi, Hazıneı ~ssa daş ~ 
. . b k « » ın hemşıre za esı, · k I ı· t eti tıbı sa ı ı ..... w 

le - İstanbuldaki memba
~~ t•nede ancak 350 bin 

su veriyorlarmış Ha
san B ev . 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Kiı 

. .. Halbuki şehirde satı

lan su bu mikdard.an çok 
fazla imiş ..• 

... Bu fazla su acaba h an 
ei membam olmalı!. 

Hasan Bey - Sucuların 
varidat membalarının su -
yudu.r. 

büne bağlı resım ısını aa ıye e g - K t nu eşrafından « ..... » ın yege-
rilmiştıir. Gençlerin iyi resim yapmak .as a1 ıno 1 

• » Bankası ikinci di-
. edi nı, e yevn ....... ·· . . hususunda kabiliyetleri tenmıye - b d Fa 

kt
.. .. » ın ıra erı, c ...... » -

lecektir re oru <'<....... 'd - I · d k" it . son sınıf mil avım erm en 
Müzik kolu hergün biraz daha ilerle- u es~n pederi Ahmet ölmüştür.» 

mekte ve her verdigw i konserlerde mu- « ...... » 1 ld 1 l a l• Bu yaldızlı ya ız ı p~ş~ ar, ş ~ '1 

vaffakivetler kazanmaktadır. Temsil f k bır ve saıre " c:öhretli zatlar, eşra ' e a 
kolunun yeni bir çalıŞ'ma devresine baş- '1 • 

arasında ölenı ararsınız ... 
ladığı görülmektedir. 0 ilanın en son satırının en sonu-

nuna sıkıştırılmış, rütbesiz, nişansız. 
bir zavallı Ahmettir. Karamanda balo 

Karaman (Hususi) - Yeni inşa edi
len C. H. P. binasının açılma töreni mü
nasebetile bir balo verilmiştir. Balo 
sabaha kadar nezih ve samimi bir hava 
içinde devam etmiş ve davetliler iyice 
bir vakit geçirmişlerdir. 

Ama aılesine büyük hizmeti do· 
kunan bir Ahmet... Çünkü onun sa· 
yesinde ailenin bütün asaleti (!) ilan 
tarzında da olsa gazetelere vazılmı~ 
tır. 



Genç kızlarımızı alô.kadar eden dava 1 
• • 

NiÇiN 
Evlenemiyorlar? 
Kızlarına hoca bulamayışını /ahir oluşuna 
atfeden izmirli bir babanın tavsiyeleri 

{ 

--~~--~-----__,_~~-----~ 
•Biz kocadan um idi çoktan kestik. Şimdi 
büyügü terzi yanında· çalışıyor, ötekini 
de kız san 'at mektebine tJerdik. Birinin 
kocası makas, ötekinin corba kasesi ... ,, 

Altı çocu[pyle hasta _karısını !zmir-l Fakat biz, ayağımıza gelen devleti tep
de bır~kıp, _ısta?"bulda ~ aramaga ge-ı tik. Daha i!i bir kısmet çıkar ümidile, 
len mutekaıt hır baba ıle konuştum. ilk taliplerı birer bahane bulup ba.şı
Vaktile geliri yolunda bir adamdı. Son mızdan attık. 
radan büyük bir teşebbüse girişerek 
bütün sermayesini batırdı. Şimdi acı
nacak bir haldedir. Tek başına, İstan
bul sokaklarında, vadedilmiş küçük bir 
memuriyetin peşinde koşması bana do
kundu. Evinden, çoluk çocuğundan ha 
her alırken, kızlarına münasip birer 
koca bulup bulmadığını da sordum. 

Zavallı adam, şaşkın bir gülümseme 
arasında: 

- Kocadan ümidi, çoktan kestik, de
di. Şimdi büyüğü terzi yanında çalışı
yor. Ortancasını da Kız san'at mekte
bine verdik. Birinin kocası makas, öte 
kinin de çorba kepçesi!. 

Ben gene sordum: 
- Hatırımda kaldığına göre büyüğü 

ne bir talip çıkmıştı!. 
Başını salladı: 
- Talip bir değil, birkaç tane.. idi. 

Şimdi de böyle varımızı yoğumuzu 
kaptırınca, kapımızı kimse çalmaz ol
du. 

- Demek, koca bulmak için, herhal
de zengin bir babadan doğmak lazım?. 

- Baba .. Anne .. Hala .. kim olursa 
olsun, kocaya varacak kızın yakın ak
rabası arasında bir zengin bulunmalı!. 
Şimdiki erkekler, alacakları kızın, kaç 
parmağında kaç marifet olduğunu sor
muyorlar. Kaç liralık adamın kızı ol
duğunu anlamak istiyorlar. 

- Peki... Evde kalan kızlarımıza na
sıl koca bulmalı? .. 
Muhatabım, bu sualimi, büyük ehem 

miyetle karşıladı. Bir idam mahkumu
nu müdafaaya hazırlanan bir avukat 
gibi, yerinden kalktı. 

- Nasıl mı koca bulmalı, dedi, ev
lenmeği mecburi kılmakla ... Çünkü be~ 

--·· .. . .-~~-~ CONULISLERI 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Afyonda Bayan Şükriyeye: 
Evlenecek iki genç arasında bil -

hassa manevi bakımdan seviye far
kı eğer kızın aleyhine olursa bir de
receye kadar hazmedilebilir, telafisi 
kabildir, kızın eııkek seviyesine yük
seltilmesi mümkün olabilir. Fakat 
seviye farkı kızın lehine ise müş -
terek hayatı idame etmek imkan ha
ricindedir. Her gününüz, her daki -
kanız zehir olur, söylersiniz anla -
rnaz, duyarsınız hissetmez, tavsiye 
etmem, vaz geçiniz. Para insanı 

mes'ut etmiye, hatta yaşatmıya bile 
kafi değildir. 

* * • 
Şişlide Bayan Mihribaya: 
Ayrılmak elinizde deC:ildir. Mah

kemeye müracaat edeceksiniz. ba -
rışma mühleti \'erecekler. altı ay, 
belki bir sene bekliyeceksiniz. Son
ra muhrıkemc ba!?lı~·acak, hakinı dai
;:na uzlaşma ihtimalini gözönünde 

bulundurur, yuvayı yıkmak kolay, 
yapmak güçtür, teenni ile hareket 
eder ve aradan uzun aylar geçer .. 
İki yıl, bel.ki de daha fazla .. O vakte 
kadar ne olacağını biliyor musunuz? 
Hem doğrusunu söyliyeyim, ben bu 
vaziyetle sizi fazla sinire kapılmış 

görüyorum, sinirlenme de ekseriya 
haksızlığa delalet eder. Size biraz 
slikCmet tavsiye ederim. Bırakınız a
radan bir kaç ay geçsin. Sonra gene 
konuşuruz. 

* * * 
Ödemişte Bayan (P. K.) ya: 
Mutlaka hastalık veya istek~zlik 

neticesi değildir. Sinir yorgunluğun
dan da olabilir. Karar vermek için 
acele etmeyiniz. 

* * * 
Drağmanda Bayan •M. C.» e: 
Hayır. o yazıda sizin vazivetinize 

1ema.:; edilmiş değildi, ben sizi bil -
mem, hikayenizi işitmedim, nasıl is
tersiniz ki, sizin maceranızla alaka - ı 
dar olmuş olayım? 

TEYZE 
\ 
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Halide anlatıyor 

Yazan: IMSl!}T 

- Sizi beklettim, 
istemişsiniz? 

Halide, radyonun Pişkiı! 
Teyzesi ve sahnenin tanın· 
mış komedi artisti karşım
da idi. 

- Rica etmiştim, bir mü

:ı.akat yapmak. L 
- Mülakat. Yani siz ba. 

na soracaksınız, ben de size 
cevap vereceğim. Sorun ba- ----------

- Güldürmek için mi! 
- Ağlatmak için bu 

dar zahmete girilir mi? 
- Vah vah vah. 
- Neye vah vah dedini' 
-Kara.kışta mantosuz 

yatroya gidip gelişiniz? 
- O kadar vah vah 

meyin, şimdi iki gözüm 
cesme ağlayıveririm. 

- Siz radyoda da mo 
kalım da cevap vereyim! Radyo~~ Piş~ ~eyzesi ve sahnenin tanınmış komedi loğ söylüyorsunuz? Sa 

- Siz güldürür müsünüz? artıstı Hahdenın konuşurken alınmış dört pozu ve radyo .. Bunların harı 
- İşim _gücüm bu. güldürmeyip te ı - Bu ölümlü dünyada daha ne ka - sinde güldürmek daha kolay? 

n~ }:a?.acagım; güldürü~ü1::, -~~~e gül-, dar yaşıyacağız .. Güldüreyim de her - .ı 
duı urum_ , gene gene guldururum. kesin gönlü hoş olsun! - Radyoyu hiç sormayın, sahneı 

G · ı mukayese edemem onu .. Sahnede gül - uze amma nasıl güldürürsü - - Güldüremediğiniz insanlar var 
nüz? . mıdır? dürdüğüm belli, fakat radyoda öyle 

- Işte burası tuhaf. Bana ahiret sua- önümde mikrofondan başka bir . - Ben ne bileyim efendim, hani ti- ,_,1 
li sorar gı"bi sualler soruvorsunuz. Bas- yok. Beni dinliyenler kimler? Bi.ı.w· . yatronun kapısında bekleyip.. Hişt ~t 
bayagı- güldürürüm i<:te, hem benim yorum. Hoşlanıyorlar mı? Sesler)' - -. hemşire bana bak ayol seni güldür - ~ 
seyircilerim beni görür görmez gülü _ düm mü? Yahut ta bey birader söyle duyamıyorum, yüzlerini göremiyo . 
verirler. Uzun uzun söylememe de ha- b k . d ki anlıyayım .. O kadar güç ki bu a ayım nasıl gül ün mü? diye sora-
cet yok, amma ben gene sövlerim. ak Amma ben: 

J c değilim ya.. Ha şunu söyleyim. 
- Ne dersiniz? Tramvayda, vapurda, filan da beni .gö- Canlarım, ciğerlerim, diye sözil 
- Ne dediğimi merak ediyorsanız rüp gülenler çok olur. başladım mı, öyle sanıyorum ki ca 

buyurun tiyatroya.. - Nasreddin Hoca gibi size de ho- ciğerim diye kendilerile konuştu -
- Ben sizden duymak istiyorsam.. canız inkisar mı etti? insanlar eğer bir kusur yapsam da 
- Tiyatroda gölgem yok ki orada da - O neymiş bakayım, söyleyin bir ğışlıyacaklar .. 

ben varım .. Orada da ben söylüyorum.. kere .. 
- Nasıl sövlüvorsunuz? - Nasreddin hocaya, hocası: Sana 
- İşte şimdi ~öylediğim gibi. herkes gülsün diye inkisar etmiş .. 
- Peki beni güldürün de göreyim. - Bana kimse inkisar etmedi amma 
Sağ elinin şehadet parmağını yüzü - işte ben ne bileyim gülüyorlar .. 

me doğru uzattı. Gözlerini gözlerime - Siz ne kadar zamandanberi sah -
dikti.. nedesiniz? .. 

- Sizi mi? - On iki sene. 
«Si-Zi-Mi::o üç hece değil mi? Bu üç - Sahneye çıkışınız nasıl oldu? 

~ece beni güldürmiye kafi gelmişti. - Dayak yemekle .. 
Oyle ustalıklı bir: - Anlamadım... 

- Sizi mi? 
Deyişi vardı ki.. Gülmekten kendimi 

alamadım: 

- Ne de kolay gülüyor mll§sunuz?. 
Ne düşündüm, ne yoruldum, amma siz 
güldünüz .. 

- Siz ağlatır mısmız? 
- Sahnede; hazan e\·et.. Amma sah-

ne haricinde onu söylemem işte .. 
- Peki söylemeyin amma sahnede 

ağlattığınızdan çok güldürüyorsunuz? 

- Annemden dayak yedim .. Seni gi
di seni.. Kendine başka ~ bulamadın da 
bizi elaleme rezili rüsva etmek için mi 
bu işe girdin diye basardı tokadı. 

- Siz gene ... 
- Ben gene bildiğimi okurdum. Ha-

ni hiç unutmam .. Annem, tek tiyat -
roya gidemeyim diye mantomu yırt -
mışh.. Ben gene gittim. Kış kıyamette 
paltosuz, yayan Odeon tiyatrosuna ka
dar gider gelirdim. 

karları, kendi hallerine daha uzun zeretleri kabule layik görülmiyenler 
müddet bırakacak olursak, evlenmeler d'2, münasip birer kızla evlenmekten 
gitgide azalacaktır. başka çare bulamazlar. 

Ben kendimce, bekarları evlendir - Bu iş te gene semt semt, mahalle 
mek için ~öyle bir çare keşfettim: 25 mahalle teşkilat yapmakla yürütülebi
yaşına ~elıp te evlenmeye mani bir ra- lir. Evlendirme teşkilatında kullanıla
hat..:;ızlıgı, yahut tıbben tesbit edilmiş 1 cak olanları son derece d ·· ·· t -
h h · b" ı· 1 ' urus , na 

er angı ır mazere 1 o mayan iş güç musları ve faziletlerı· tecr··b d -
h .b. 

1 
. . . . . u e en geç 

sa ı ı genç er, nıçm evlenmedıklerını, miş zabıtaca fena haller· g·· · · ı · 
mahalli hükumete birer beyanname kirn'seler arasından seçmeık l~ru mdemış 
·ı b"ld" - b azım ır. ı e ı · ırmege mec ur tutulurlar Bu Dedig·;...,,.. yo1da ·· ·· k 1 b . . · ..... u n yurunece o ursa, 
eyann~eyı vermıyenl.er, kanuna kar memlekette birkaç yıl içinde evlenme

şı gelmış s~yılarak mes ul olur ve hak miş bekar erkek kalmaz. 
larınd~ takıbat yapılır. Her g~~ç •. dol-ı Ev1enme mecburiyeti 25 ile 45 yaş 
durdugu beyannamede, kendısını ev- arasındakiler için tatbik edilir. Yaşı 
lenmekten mahrum bırakan sebepleri 45 i geçen erkekler, evlenip evlenme
açıkça yaz?r .. B~ ~ebep1er, her semtin mekte serbesttirler. Vaktile evlenip bo 
namus ve fazıletı ıle tanınan yaşlı baş- şanan ve ilk karısından çoc k h"b. 
lı k. 1 . d ·ı . h ' u sa ı ı 

ımse erın en seçı mış eyetler tara- olan erkekler de evlenme;., b 
f d • tk"k dili • se mec ur 
ın an le ·ı e r. edilemezler. 
Bekarın ileri sürdüğü mazeret, he _ 

kimliği alakadar ediyorsa kendisi tam 
teskilatb bir devlet hastanesine gönde
ı ilerek ciddi bir muayeneden geçirilir. 
Mazeretleri rcıporla tesbit edilenler 
bekar yaşamakta serbest kalırlar. Ma~ 

Bu yoldan yürünecek olursa, memle
kette birkaç sene içinde bekfır delikan
lı kalmamış olacaktır. 

Ancak, dediğim gibi, ilk iş olarak 
bekarları beyanname vermeğe mec
bur kılmalıdır! 

Ben radyoda altmış yaşında 
Teyzeyim, altmış yaşındaki teyze 
kusuru da olsa görülmez değil mi? 

Ne ise aldığını mektuplar yüreği 
su serpiyor, dinleyicilerimden hele 
cuk dinleyicilerimin babalarından, 
nelerinden bir çok mektuplar alıyor 

Çocuklarım hem eğlendirip, henı 
yaptıkları huysuzluklardan vaz g 
diğim için, bana teşekkür ediyorlaf· 

Halideyi çağırıyorlardı. 
- Dram var, dedi, onun için çağı 

yarlar. Dramımız da var, komiğ" 
de .. Her ikisinde rol alıywum. mı 

Güldü. 
- Halta deyip kestiniz .• 
- Söyliyeyim: 
Notlarımı gösterdi; siz de komiıd 

müsabakasında bir rol verdiniz de .. 

- Kız ve erkeklerin tanıştırılma~ 
için bürolar tesisine taraftar mısını$. 

- Hayır! Evlenmek, çok ciddi bir 
tir. Böyle ciddi bir işi daimi kon 
altında tutmak lazım! Bu büroları 
kontrol güç olur. Dediğim gibi, 
mahallenin ileri gelen yaşlı başlı a 
ları, bu vazifeyi pekala görebilecekleı 
için, ayrıca bürolar açmağa lüzum yo~ 
tur. 

Yeter ki işe, kanuni bir veçhe ve~ 
lerek başlansın. Az kazancı, geçin& 
mek mecburiyetinde bulunduğu nii 
kalabalığına kafi gelmiyenler, b~ 
bekar kalmak için bir sebep olarak g 
tereceklerdir. 

Böyleleri de irşat edilerek kola, 
yola getirilebilir. Bekarlığın, evli 
ten daha masraflı olduğunu isbat 
mek güç bir iş olmasa gerek. .. 

Eğer, dediklerim kabul edilir de, e' 
lenmeyi kolaylaştırma yolunda unı 
bir hareket başlarsa, bu hayırlı da\ s 
yardım edecek binlerce namusltl ' 
tandaş bulunabilir! Ali Akıncı 
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DÜRÜYO L R 
nlatıyor 
IMSE'T 

• 

"' 
- Güldürmek için mi? 
- Ağlatmak için bu J;l1 

dar zahmete girilir mi? 
- Vah vah vah. 
- Neye vah vah dedLJll' 
- Karakışta mantosuz~ 

yatroya gidip gelişiniz? 
- O kadar vah vah ~ 

meyin, şimdi iki gözüm ~ 
c"ımıe ağlayıveririm. 

- Siz radyoda da mof. 
sahnenin tanınmış komedi loğ söylüyorsunuz? saııf 
ken alınmış dört pozu ve radyo.. Bunların haPI 
ada daha ne ka - sinde güldürmek daha kolay? 
düreyim de her -
! 
iz insanlar var 

efendim, hani ti
bekleyip.. Hişt 

yol seni güldür -
bey birader söyle 
n mü? diye sora-
şunu söyleyim. 

, filan da beni gö
r. 

a gibi size de ho
? 
ayım, söyleyin bir 

aya, hocası: Sana 
nkisar etmiş .. 
· ar etmedi amma 
gülüyorlar .. 
mandanberi sah -

ız nasıl oldu? 

k yedim .. Seni gi
fka iş bulamadın da 
·sva etmek için mi 
asardı tokadı. 

nem, tek tiyat -
e mantomu yırt -

tim. Kış kıyamette 
n tiyatrosuna ka-

f ik görülmiyenler 
kızla evlenmekten 
ar. 
t semt, mahalle 
makla yürütülebi
ilatında ku!lanıla
erece dürüst, na
ri tecrübeden geç
halleri görülmemiş 
seçmek lil.zımdır. 
yürünecek olursa, 
ıl içinde evlenme

lmaz. 
•eti 25 ile 45 yaş 

tatbik edilir. Yaşı 
, evlenip evlenme
Vaktile evlenip bo 
ndan çocuk sahibi 
vlenmeğe mecbur 

ecek olursa, memle
inde bek5r delikan
lır. 

gibi, ilk iş olarak 
me vermeı:e mec-

- Radyoyu hiç sormayın, sahne1 
mukayese edemem onu .. Sahnede ıf> 
dürdüğüm belli, fakat radyoda öyle tf 
önümde mikrofondan başka bir . 
yok. Beni dinliyenler kimler? BilrJI! 
yorum. Hoşlanıyorlar mı? SeslerJ. 
duyamıyorum, yüzlerini göremtyorıı1 
ki anlıyayım.. O kadar güç ki bu 
Amma ben: 

Canlarım, ciğerlerim, diye sözü~ 
başladım mı, öyle sanıyorum ki caıı 

ciğerim diye kerııdilerile Jronuştuğ~ 
insanlar eğer bir kusur yapsam da 
ğış!ıyacaklar .. 

Ben radyoda altmış yaşında b 
Teyzeyim, altmış yaşındaki teyze 
kusuru da olsa görülmez değil mi? 

Ne ise aldığım mektuplar yüreği 
su serpiyor, dinleyicilerimden hele f 
cuk dinleyicilerimin babalarından, 8 
nelerinden bir çok mektuplar alıyor 

Çocuklarını hem eğlendirip, hem 
yaptıkları huysuzluklardan vaz geÇ~ 
diğim için, bana teşekkür ediyorlar· 

Halideyi çağırıyorlardı. 
- Dram var, dedi, onun için çağı 

yarlar. Dramımız da var, komiğiıı1' 
de .. Her ikisinde rol alıyarum. Ha 

Güldü. 
- Hatta deyip kestiniz .. 
- Söyliyeyim: 
Notlarımı gösterdi; siz de komiıd 

müsabakasında bir rol verdiniz de .. 

mısı:_.!t 
- Kız ve erkeklerin tanıştırılma~ 

için bürolar tesisine taraftar mısınıS· 
- Hayır! Evlenmek, çok ciddi bir 

tir. Böyle ciddi bir işi daimi konıf 
altında tutmak lazım! Bu büroları ı1' 
kontrol güç olur. Dediğim gibi, Jı' 
mahallenin ileri gelen yaşlı başlı aôl 
!arı, bu vazifeyi pekala görebilece!llt1 

için, ayrıca bürolar açmağa lüzum yo, 
tur. 

Yeter ki işe, kanuni bir veçhe \'e~ 
!erek başlansın. Az kazancı, geçindi 
mek mecburiyetinde bulunduğu niİ 
kalabalığına kafi gelmiyenler, bııtl 
bekar kalmak için bir sebep olara!I r,8 
tereceklerdir. 

Böyleleri de irşat edilerek kola f, 
yola getirilebilir. Bekarlığın, evli! / 
ten daha masraflı olduğunu isbat 
mek güç bir iş olmasa gerek ... 

Eğer, dediklerim kabul edilir de, e' 
lenmeyi kolaylaştırma yolunda um 
bir hareket başlarsa, bu hayırlı da' ' 
yardım edecek binlerce namuslu 
tandaş bulunabilir! Ali Akıııtl 

" Son Posta ,, nın Londra mektupları 

Parlamento mahzenleri her 
Basketbol federasyonuna • günde niçin aranır? 
_Yapılan ha~sız hücum _s_e_n_e~a~y_n_ı~--~--~~~~~ 

Kralın nutkunu salonun kapısından din/emeğe mahk um meb'uslar - altı yüz azası 
ve dört yüz oturacak yeri olan meclis - nutuk söylerken bir liraya bahse tutuşan 
Başvekil - mecliste münakaşa uzayınca kapıdan yükselen ses: "Eve kim gidiyor?,, 

Basketbol birincilikleri şimdi bazı sebeplerle yapılamıyor. Bu 
sebepleri Burhan Felek hepimizden iyi bilir. İyi bilir amma 

hadisat bilmemesini icap ettiriyor. Bunu da biz biliyoruz 

Yazan: Osman Müeyyet '-------------:--:-:-:-:-7-:--:--:-:-'.:------:--~~~~J 
( Londra hususi muhabirimiz irfan Şahinbaş yazıyor ) 

D" Ba Urltii sabah gazetelerinin birinde 
n· Y Burhan Feleğin BaSkelbol ve Te
l~s Federasyonu Başkanı Tokat Say-

b.vı Bay Sürevva hakkında takdirkar 

Loadr•, 8 ikincitcırin 

Ingiliz Parlamentosu fkinciteşrin ba
şında açıldı. Kral Sekizinci Edvard 

mine çok uyııunQur. Bir tarafta bir l tince ıkitabı getirirler. Valpol bahsi kay 
parti, karşı tarafta rakip parti oturur. heder, ve bütün azaların önünde raki
İngiliz parti sisteminin doğuşundan be- bine parayı verir. 

ır s .. .. . 
ve b ~ette ve ehemmiyeti mahsusa ıle ı 
sa ır de Bay Süreyyanın resmini ba
ha~k Yazdığı yazıyı okudum ve pek 

ıı buldum. 

8 
Bav Burhan spor idarecilerimiz ara

ınlllda bLJıassa yazılarında gaf yapma-

d ak Ve hatava duşm' emekle meşhur-
Ur. -

.. Bundan birkaç gün evvel serbest 
~reşler hakkında gerek Yusuf Hüsed.:: ve g:rekse Macar Karpa.n!.iye.ye 
b· Yııldıgı yazılar güzel bir goruş, ıyı 
d ıt anlayış eseri ise Basketbol hakkın
'-~t~auıığı. yazı da o kadar fena bir ten
"I İlr. 

't"İşırı tarihçes. ga ·et basittir. Bu sene 
'ğı Utk Spor Kurumu kongresi toplandı
Vo~arnan memlekette sporu yapılan 
di e.Ybol ve Basketbolden bahsedilme
ait zıra sporun ne federasyonu ve ne de 
ri Olduğu resmi bir yeri vardı. Tahri
ba ~ki firniz üzerine yeni fedrrasyon 
it ş arılan intihap edilırken bir de bas-
etboı ba~kanlı"ı teşekkülü yapılması-

nı .sted · k " ı . 

Osman MUeyyet 

duğunu cevaben bildirmişti. Halbuki 

0 zaman Bay Naili federe, gayrı federe 
otuz iki takım arasında Halkevinde 
Basketbol turnuvası yapıyordu. Naili 
gitti. Feridun gitti. Bay Süreyya düne 
nisbeten pek yardımcısız kaldı. 

Şimdi birincilikler belki de bu se
beple yapılamıyor. Ve bütün bu sebep
leri Burhan Felek hepimizden iyi bi
lir! İyi bilir ama bugün de hadisat böy
le icap ettiriyor, bunu da biz biliyoruz! 

Osman Müeyyet 

ta 'rekhfirniz kabul edildi. Fakat cilvei 
• 11h! Federasyon başkanlarının nam
:ııeri ~ekl·f edilirken bu cihet gene 
!anut ldu. Celse dağılıyordu, arkadaş
d tı tica ile durdurduk ve a\ ak üstün
§~bllay Süreyyada~. bu spo;u da tenis ÜÇ şeJırin ajanları 
ca e~ıik~e beraber uzer..ne almasını ri- Milli hüme 

Lordlar Kamarasına 
giderek nutkunu 
verdi. Bu nutukla 
kendisinin hemen 
hemen hiç bir ala
kası yoktur. Rüku -
met her sahada gü
dülecek politikanın 

bir şemasını hazır

lar, Kral da bunu o
kur. Lordlar kama
rasına Avam Kama
rası azaları giremez 
!er. Nutku kapının 
önünde dinlerler ve 
sonra odalarına çe
kilerek münakaşayı 
başlarlar. 

Parlamento Tay
mis kıyılarında Ves 
minister sarayında
dır. Açılma törenin
den en•el .on altıncı 
asır askeri kıyafeti
ni !abis on, on iki ki 
şi sarayın bodrumu 
na inerek, her oda
yı, her mahzeni göz
den geçirirler. Bu
nun sebebi şudur: 

Geçen sene İngi
lizler fazla et sar
fetmişler. İskoçya -
nın et sarfiyatı çok 
olmadığından ora
dan domuz getirtme 
yi Mecliste münaka 
şaya koyuluyorlar. 
İskoçyalı bir aza İn
g'lizlere pek saygı 
göı;tenniyen nutku
nu bitirdikten son
ta, Kontes Astar kal 
kıyor ve eli ile ev
vela bütün azalan 
ve sonra da İskoçya 
1ı azayı işaret ettik
ten sonra: 

•- İngilterede bu 
kadar hayvan var
ken İskoçya domuz 
!arının rahatını ne 
için bozalım!• 

Diyor. 
Büyük bir kahka

ha kopuyor, ve Mec 
lis gene normal ha
line giriyor. 

Bay Sürey h '-lı 1 • f f t p/ Orfa bu' t k : ya a... olarak bunu ka- Şl ç n o anıy r 
e me ısterned · · 

dar ne bu spo ı, zıra, şimdiye ka- Türk spor kv-umu Futbol Federas-

1605 senesinde Bi 
rinci J ak'ın idaresin 
den lıoşnı.;t olmıyan 
bir grup Gay Faks 
isminde bir serseri
yi para ile kandıra- İngiliz parlamentosu nun içi ve dışı 

Azaların her me
sele üzerinde fikir
lenni söylemeye, hü 
kl.uneti tenkit etme 
ğe hakkı vardır. La
kin Kral ve ailesine 
hiç bir şey söyliye
mezler. Münakaşa -

nın harart nden kendini unutan ~e 
Kral ailesinin fazla para almasına ısne şek'ld run yapıldığını ve ne de yonu tarafından yeni teşkil ed'ilen mil

di" . 
1 

.. e yapılmakta olduğunu bilme- li küme işi üzerinde esaslı bir karar ve-
gını soyledi. 
'" rilmek üzere bugün İstanbul, Ankara 
"ihayet b . .d l l kend . · u lŞ gı erayak ısrar ar a ve İzmir futbol ajanlarının iştirakile 

IDld ısıne kabul ettirildi ve kongre da- bir toplantı yapılacaktır. 
'-ıı ı. Fakat bu arkadaş yalnız bıra-" ma~"'- Futbol Federasyonu reisi Hamdi E-
.dı· . ··""" ve hepimizin müzaheret va-nı im min Çapın riyaset edeceği bu toplantı-
etlll.i a. ak. sureti!~ bu vazifeyi kabul .da Milli Küme işi esaslı ve kat'i şekli
SPo ştı'. lfıtekim Istanbulda Halkevi ,ni alımş olacaktır. Milli küme işi hak
l'ad: ~ı~ektörünün yaroımile Olimpi- ,kında yapılacak bu toplantı birkaç gün 

ıştırak eden takım hazırlandı. içinde ha1ledilmek suretile kökünden 
lli~iz Bay Süreyyadan büyük hüsnü halledilmiş olacaktır_ 
gö~e:.fedakarlıktan başka birşey Spor kurumu 

Bu .. t i i ti ı:un stanbulda Basketbol faaliye- Talim atnamesi ç n 
ııa;ıaınu~tır. Zira şahsi fedakarlık ve Komite toıplandı 
~ai~ıeUerile bu işi ayakta tutan Bay 
ıne , ıle Galatasaray kaptanı Feridun Türk spor kurumu talimatnaµıesini 
llıa~:eketimizden uzaklaşmış bulun - hazırlayacak olan komite azalarından 

tJdırlar. Hamdi Emin, Fethi Tahsin, Necmi Ata-
ı\t;:ltat bu arkadaşlar mevcut iken ve man, Ulvi Ziya, Osman Müeyyet dün 
13

3 
lızrn Federasyonu sabık başkanı toplanmışlar ve bölge. mesai talimat

rat\ Burhan Felek umumi merkez ka- ,namesini hazırlamaya başlamışlardır. 
bui e B~etbol işlerine hak.ınağı ka- Salı günü yeniden toplanacaklardır. 
tis· etmı~en acaba uzun seneler içe- Bürhan Felek mazereti olduğu için ko
llıı:nlde bu sporun yürümesi için ne yap mite içtimaına i.ştirak etmemiştir. 

.., ır? 

llıa liiç anlanuyan bir arkadaş hiç ol • 
Ilı zsa büyük bir gayretle ecnebi te
d.a asl~r.~ yaptırmış, ve takımı olimpiya
li' goturmüştür. Alınan netice fenadır. 
ti:kat Bay Bürhan on bir sene Atle-
8 tn federasyonu reisi iken bu güzel 
a~tun tealisi, terakkisi için ne gibi fa-

Yetıer göstermiştir? 
r~~run. gerilemesinden mes'ul fede
d<t >on reısleri ise atletizmin inkırazın
Ilı ıı dolayı Bay Feleğin günahları aşıl
.ııJ;acak dereceyi bulur. Federasyonlar 
kt" ayet birer yol göstericidir. Gayret 

01~P < in, fertlerin hüsnü niyetleri ile 
t. 

k· llay Burhan Felek ne için bir Tür
~ıl'e hirınciliği yapılmadığını soruyor? 

V1>t ne · · d" im ııu ıçm un yapı adı? Biz de bu-
huı ~erak ediyoruz. Ne için bir İstan
lıuı oırınciliği yapılmadı? Bunu İstan
llı rııntakasına geçen sene sorduğu-

ke~boz zaman heyet reisi İstanbulda bas-
ı oynayan bir tek klüp mevcut ol 

B takımları bu glln 
karşılaşıyorlar 

İstanbul futbol birincilik müsabaka
larına iştirak eden A takımlarının ih
tiyatları olan B takımları maçları bu
gün muhtelif sahalarda yapılacaktır. 

Galatasaray-Süleymaniye, Vefa - Gü
neş Taksimde, Beşiktaş - Anadolu, Hi
lal - Top'.kapı Şerefte, Fenerbahçe - Bey 
koz, İstanbulspor - Eyüp takımları da 
Kadıköyünde oynayacaklardır. 

Eskişeh irde koşu müsabakaları 
Eskişehir (Hususi) - Burada sokak 

mukavemet ve bisiklet mukavemet 
koşuları yapılmıştır. 'Mukavemet yarı
şında, İdman yurdundan Mustafa birin 
ci, Tayyare klübünden Ahmet ikinci 
Türkgücünden İbrahim üçüncü olmu~
tur. 

Bisiklet yarışında ise muvaffakiyetle 
turları bitiren Halitle Rasime madalya 
verilmiştir. 

rak Vestm!nisler sarayının bodrumuna 
barut fıçıları yerleştirmişler ve Parla
mento azaları ile beraber Kralı da ha-
vaya uçurmaya karar vermişler. 5 İkin
teşrin 1605 te suika~ ten haber alan 
polis derhal Parlamento bodrumuna 
giderek Gay Foksu tevıkif etmiş ve aza
larla Kralın hayatını bu suretle kur
tarmıştır. O zamandanberi her Parla
mento açılışında bodrumlar muayene 
ediliyor, saklı barut veya dinamit ara
nıyor. Bu adet yalnız Parlamentoya 
münhasır değildir. Bütün İngiltere, her 
sene 5 İkinciteşrinde Gay Foksu hatır
lar; havai fişekleri atılır, Gay Foksun 
bezden yapılmış timsalleri yakılır. 

İngiliz Parlamentosu iki kısımdan 
mürekkeptir. Avam ve Lordlar Kama-

rası. 

Lordlar Kamarası 1800 e kadar oy
nadığı mühim rolü artık -Oynayamıyor, 
ve adeta bir müze gibi Vestminister sa
rayında duruyor. Avam Kamarasının 
kabul ettiği bir şeyi Lordlar hiç bir za
man reddedemezler; kabul edilen şeyin 
kanun olmasını tehir ettirebilir !er fa-

' 
kat bu haklarını para ve emlak işlerin-

de kullanamazlar. 
Parlamento denince akla Avam Ka

marası ·ge1ir. 
Bütün memleket tarafından seçilmiş 

olan azalar altı yüz yirmiyi bulur. Bun 
!ar her zaman Meclise gelmeye mec
bur değillerdir. 

Bir saylav böyle bir mecııuriyetin 
konmaması sebebini şöyle anlatıyor: 

c- Allaha şükredelim ki, her azanın 
Meclise gelmesi mecburi değil, yoksa 
biribirimizin kucağında otururduk.• 

Hakikaten, Mecliste normal bir vazi
yette dört yü:ııden fazla yer yoktur. Sa
lonun uzunluğu istikametinde her iki 
tarafa karşılıklı koyulmuş dört beş sı
radan başka oturacak yer mevcut de
ğildir. Salonun ortası boştur, bir ucun
da meclisin başkanı oturur, diğer u
cunda vazifeleri meclisin intizamını te
min olan, iki memur bulunurlar. 

Salonun bu teşkilatı iki parti sisle-

ri mühim parti adedi dalına ikide kal
mıştır. 

Mecliste münakaşalar bazan çok ha
raretli ve gürültülü olur. Fakat büyük 
bir ciddiyetle devam eden bu fikir dö-

d n bir Sosyaliste, Meclıs başka
yand: : ek konuşmasını tenbih ve 
nı uşuner • .. .. . 1 Kral hakkında söyledigi s~zu ge.rı a -

'ht ediyor. Aza böyle bır şey 
vüşmeleri esnasında bazan öyle hadise
ler olur ki, herkes güler, ve meclisteki 
tansiyon erir gider. 

masını r ar _ .. 
_ d müteessir oldugunu ve so-

yaptıgın an B" t" . ldıgı· nı bildiriyor. u un zunu gerı a 
Meclis bu hareketi a!kışlıyor. 

M ]. t 2 45 te toplanır ve ekse-
ec ıs saa , k "hi İngiliz kabine sisteminin ilk başka

nı v'a!pol ateşli ateşli bir nutuk verir
ken, latince bir cümle söyler. Azalar
dan biri derhal kalkarak cümleyi yan
lış söylediğini Valpola bildirir. Valpol 
ısrar eder, bir liraya iddiaya girişirler. 
Kütüphaneden cümlenin bulunduğu la 

. 1 1 d dag-ılır. Ancak ço mu m 
rıya e od .. 
bir iş olunca gece Parıament a _mun~-
kaşa ile geçirilir. Saat 11 e ~ogru ~ır, 

E k'~ gidiyor• dıye bagı
memur: • ve -· 
rır ve azalar dağılırlar. . 

' irfan Şahinbaş 

Hususi tahsil görmüş. bir 
Genç şahadetnamesini 
Nasıl alabilir? 

Ankarada oturan bir okuyucu -
muz, (N. B. G.) bize bu suali soru
yor. 

Kendisi 92 7 yılında orta mektep
ten ayrılarak hayata atılmak mec -
buriyetinde kalmış ve o vakittenbe
ri de meıktebi bitirerek bir şaha -
detname almıya gaye olarak içinde 
beslemiştir. Şimdi mektebe deva -
mına imkan yoktur, hususi surette 
ders almasına da mali vaziyei mü -
sait değil, o halde ne yapacak? 

Yegane çare, meccani akşam ders
lerine devam etmektir, fakat bu su
retle gayeye irişmek uzun sürer, fe
dakarlık yapıp gene hususi bir mu
a lJôm tutmalıdır. Bir defa icap eden 

'umatı edindikten sonra Kültür 
Bakanlığına bir istida ile müracaat 
edecektir. Vek5lel bu gibi müraca -
atçıları en yakın bir mektebe yollar, 
orada imtihanı yapılır, ve muvaffak 

olduğu takdirde şahadetnamesi ve -

rilir, orta mektebi müteakip ~yni .şe
kilde lise hazırlamak ta mumkun-

dür. 

* · Oltide Yusuf Öndere: 
İddianız bizim tarafımızdan tetkik 

ve isbat edilemez, binaenaleyh ga -
zeteye konulması mümkün değil -
dir. Bununla; beraber ait olduğu ye
rin nazarı dikkati celbedilmiştir. 
Hakkınız varsa meydana çıkacaktır. 
Müsterih olabilirsiniz. 

* •• 
Maçka tramvayları ve bir 

okuyucumuz 
.Maçkada oturan bir okuyucum·.ız 

yazıyor; 

_ Her sabah saat 8 ile 9 arasında 
Maçkadan kalkan ve fsta.,ı:ul cihe -
tınc memur, talebe taşıyaı tramvay 
arabaları daha Maçka civarında ta -
maınen dolmaktadır. Bu arabalar, 
Ha bıyeden yolcu alamarl•kları ba'de 
Harbı) e makasına sokulmaktadır. 
Maçkadan tamamen dolan bu arab~
Jarın Harbıye n~akasına girml'd n 
doğrudan doğruya gitmes.nı i<tıvo -
ruz. 
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Genç bir terbiyeci 
ile neler konuştum? 

Rauf inan " Diri ve bütün Türklüğün sesi olan bir 
edebiyatımız yoktu ki ölsün! ,, diyor 

SON POSTA 

Aile dersiniz 
Hırsız tabanca -

yı ev sahiplerine 
çevirdi : 

lkinci~şrin 

Asla 
Hakim sordu: 
- Sen bu l'l18P 

t 
kemeye başka 

defa daha gelfil ; 

tin? 
- Asla ... 
- Sabıkan ) 

demek .. 

- Sizi geç vakit 

raha tsiz ettiğim i · 
çin affedersiniz , 
gündüz eve girmek 
imkanını bulama
dığım için çarnaçar 
geceyi beklemek 
mecburiyetinde kal
dım. 

- Yeni elbisenle çamura düş -
tün ha .. 

- Gece de balık tutulur mu? - Var ama 
mahallede iş go 
meye başlıya1ı d 
ha üç gün oldu d 

- Tutulur. 
- Ne yapayım anneciğim, çı -

karacak vakit bulamadım. 
- Geceleri oltaya ateşböceği 

1zmirde terbiyeciler bir konferanstan sonra 
İzmir kültür direktörlüğünün kori - Halkın, yani büyük yığının hayatın -

dorları aralıksız bir uğultu içinde ... da, okumak denilen şey, henüz bir ih
Bepsi de genç olan dir ik bir talebe ve tiyaç, bir hayat zarureti olmamıştır. 
buallim kitlesi burayı doldurmuş. Ki, Bunun da sebebini ayrıca r efah eksik -
misi direktöre girmek için sıra bekli - liğinde aramak gerektir. Çünkü san'at 
yor, k imisi kaleme girip çıkıyor, ki - ta, ilim gfüi ancak hayatlarında fırsat 
mi.si de elinde bir kağıtla telaşlı teiaşlı ve imkan ıbulan zümrelerin malıdır. 
karşıdaki odaya dalıyor. Bu aralık şu- - İzmir geriliyor mu? 

- Amcam tabii: bir ölümle öl -
dü .• 

- Otomobil mi çarptı? Tram • 
vay altında mı kaldı? 

W . ..... lll l ıi<l •l .. • l •ll iUa.u4 , . I ' 1 1 t · •l < .. I 11,.lı.ıftt<llfl•"ıt~·-• .. ıM•ll'llll-

Kuşkulu 

takarsınız?. 

r-
S obanın karşısın dal 

İçelim demle çayı, 
Sobanın karşısında .• 
Yiyelim şu pastayı; 
Sobanın karflsında .• 

Oturalım yanyana, 
Sen bana bak ben sana; 
Az değil. kana kana, 
Sobanın karıısında .• 

Dıtarda çok aoğuk vaı , 
Belki de yağıyor kar, 
Ama bize ne zaraT •. 
Sobanın karıısında •• 

rada burada yeni mekteplerinden , ye- - Dört yıldanberi buradayım. Ge -
ni programlardan hararetli hararetli rilemekte olduğunu sezmedim. 

Bilmezdim meğer neymiı; 
Bunu herkes bilseymiı, 

Kadın kadınla tanışmıştı : k 
- Sizinle tanıştığıma çok memnu - Seviımek ço hoı feymiı, 

bahseden gruplar var. Bu sözleri pek tabii karşıladım. Çün-
Bundan ye<li sekiz yıl önce İzmirtle kü insan kocaman bir geminin salo -

maarif emini olan Bay Fuad buranın nunda kiıtabına daldığı bir sırada, o 

num, şimdiye kadar bana sizden çok L.. __ s_o_b_a_n_ın_k_a_r_§_ıs_ı_n_d_a_ .. ___ •_* __ . 
bahsetmişlerdi. 

- Her halde, hakkımda söyledikle-
ku .. ltür hayatında eşsiz bir tohum ve vapur son hızla da gitmiş olsa hiç ye -

· d k ld rine inanmamışsınızdır. bina bırakmı.ştır: Bu da en son terbiye rın en ımı amıyor sanır. 

sistemlerinin tatbikine büyük bir yer Fakat bunun bir de başka cephesi 
ve ehemmiyet verilmesidir. o kadar var: İstanbul gibi yedi yüz bin nüfus
ki İzmir k ültürcülerinin teşebbüsile lu bir şehirden İzmir gibi 1 70 bin nü
dünyanın en tanınmış terbiye alimleri fuslu bir şehre gelen adam da orayı as
olan İsviçreli Klapared. Adolf Feriye lı11dan daha küçük bulabilir. 
gibi profesörler İzmire kadar gelmiş - Ne ise, ben bu dava üzerinde dura -

* * * 
Blrk taccarı 

Hakim maznuna sordu: 
- Seni tavşan çalmakla itham edi -

yarlar. Senin mesleğin yok mudur? 
- Var bayım. ler, konferanslar vermişler, tetkikler cak değilim. 

yapmışlar ve: Rauf İnan Türk edebiyatının ölmek- _ Nedir? 
- Tebrike layıksınız. On sekiz ve te olduğunu söyliyenlere cevap veri - - Kürk satarım. 

b . yordu: * * * 

······•····················· .. ·········-···········-·····--

- Hocari söyledi, hiç çalışın• ' 
yormuşsun .. 

- Benden başka dedikodusurt~ 
yapacak kimse aklınıza ge)ıned1 

mi? "- •··--•--e•-·•- ....,,/. 
Aldılıma gire 

- Karına bir hediye alacaktın, ııl 
dın mı? 

- Henüz almadım, düşünüyorult 
_ ????? 

- Aldığı~~ göre işime yarıyacak ti 
şey olsun! 

* * * 
Olmaz mı 7 

Kadın, Haydarpaşa istasyonunda 1 
komotife kadar yürüdü, makinisti çıı 
ğırdı: 

- Bana bak, dedi, evim ErenkÖ)' 
Göztepenin tam ortasındadır .. sağda lJI' 
yaz boyalı .. onun önünde duruver ol 
maz mı? 

* * * on dokuzuncu asırların köhne ter ıye 
nazariyelerini atarak en son usulleri - Diri ve bütün Türklüğün sesi olan Atlatırken - Sen bir erkekle mektuplaşı- Bayır 
ilk defa umumi bir şekilde tatbik eden bir edebiyatımız yoktu ki ölsün. Bu- yormuşsun .. 
memleket burasıdır. güne kadarki edebiyat mekteplerimiz - Çocuğum baban nerede? - Bir erkekle mi, asla.. 35 lik genç kıza sordum: 
Demişlerdi. hep kendilerini halkın üstünde gören - Anneme ondülasyon yaptırmıya - Gelen mektubu gördüm. - El'an hayalinizde yaşattığınız gef. 
Bunun neticeleri gecikmedi. o k a- ve hakikaten onun dışında kalan bir gitti. - Kimden geliyor du, Aliden ci mi bekliyorsunuz? 

dar ki İzmir muallimleri arasında baş- zümrenin edebiyatıydı. Ne sağlığile bir - Tabii annen de beraber.. mi, llüseyinden mi, Nihattan mı - Hayır, şimdilik sadece 
lı~~~nil~~~m~~~b-wrlı~~. ~~ ~~elli~hl~ - -Tuk~~m~~ili,oe_v_d_e_. ____ s_ö_y_~_~_k_a_y_rm_?_ .• _________ be_kl_~_o_r_~_. _________ _ 
ra yolile İstanbukia ve bütün Türki - muz olacak! ... 
yede yerleşti. . Acaba bu genç terbiyeci edebiyatı Sebebi var IOyat 

Bu işin cidden muktedir ve olgun ka- da bir terbiye vasıtası olarak mı lelak- - Karım seya - - Şemsiyeyi ni' 
falı birer UıStası olan, garbın en yük - ki ediyordu? Yoksa sahiden vitrinler hate çıktı, kendisi - ye aldın, yağrrııll 

dolusu edebi eserler yaratan bu kafa-
' sek terbiye enstitülerinde yetişen Mus- . ne günde iki mek - yağmıyor ki.. 
tafa Rahmi ve Sadreddin Celal gibi lar, bu gözler, bu eller ve şu yı.lz pa- b 

ralık kurşun kalemleri, havanda su tu yazıyorum. - Söyliyeyı'm, 1'1 Şahsiyetlerin vardımı, İzmir muallim- B ·? 
" mu dövüvorlar? - u ne sevgı · b d d k l !erini zafere kavuşturdu. " _ . en e yaz an a 

. .. t - Bizden kimleri begenırsiniz? - Se\•gi ile aıa - ma bı·r ı'tı'vattır. "\fı Rauf !nan bugun yaşı o uzu geç - " J. 

mediği halde İ2ımir kültür direktör - Bugünkülerden Yakup Kadri, Fa-· kası yok, giderken, zın her gtin taş1 
lih Rıfkı ve Nazım Hikmeti.. .. Dünkü-ı - h ·· 

muavinliğinde eda ima daha yeniye ve !erden Mehmet Akifi. .. ceger . er gun sen - mak mecburiye 
'-daima daha faydalıyaıı> düsturunu tu- Havanda su dövmüyormuşuz! den bır mektub a - tinde kalmıştım eli 

tan genç bir terbiyecidir. _ Garptan? lamazsam, dönüp _ Musiki, çiçekler için çok fayda lı imiş. alıştım .. şimdi bıfl 
Tahsilini Almanyada ve Viyanada _ Maupassant, Romain Roland, Ber- gelirim~emişti. __ -İyi söyledin piyanonu al, bahçe ye götür, orada çal! kamıyorum. 

yapın~ olan bu genç terbiyeci şimdi nard Chav, Heine, Schiller'i severim. ~ ı~ 
1 

---------------

ayni zamanda idareci olmuştu. Birini diğerinden daha çok beğenmek "" 'tY Az bile 
Arkadaşım bana onun hakkında h k ·· · F 

için kendimde a goremıyorum. a- Dürbünle gökyüzündeki yıldızları 
§unları söylüyordu: kat en çok sevdiklerim Gorkinin eser-

- Yeni terbiye cer~anlarında söz leridir. 
söyliyebileceklerden biridir. Basılmış Evleneli çok olmıyan bu genç mü _ 
ve basılmamış pedagoji eserleri her tefekkirin aşk hakkındaki düşi.incesini 
öğretmenin köşe kitabıdır. Kültür Ba- merak ediyordum. Buna da bir terbi
kanlığı son eserlerini bastırmak üze - yeci kafası, bir terbiyesi görüşile ce -
redir. Fakat cinsanıı> a olan sevgi ve vap verdi: 
saygısı her şeyden üstündür. _ Aşk bazı hodgamlıktır, bazı da ru-

Ufak tefek, geniş alınlı , uzun, es - hun hayattan üstün bir tezahürüdür. 
merce ve sevimli bir yüzü, zeki bakış- Fakat ben böyle düşünmem. Aşk ben
ları olan bu genç terbiyeci ile Kar~ı - ce başkasını daha çok sevmek, sevdi -
yaka vapurunda beraberiz. ğine bütün duyguları, düşünceleri ve 

Dört yıl önce İzmire gelmiş. iç rahntile teslim olmaktır. 
- İzımirde oturmaktan pek memnu- - Ne ile uğraşıyorsunuz? 

num. Hele sabah ak~am yapılan şu kı- - En çok terbiye üzerinde çalışıyo-
sa vapur yolculuğu insana o kadar ya- rum. Bir eserim ve bazı makalelerim 
rıyor ki. .. Kızgıf'i bir vadiden serin bir var. Daha bir kaç tane olacak! ... 
kumsala çıkmış gibi oluyorum. - Onları şüphesiz beğeniyorsunuz?. 

- Fakat İzmirdc canlı ve işlek bir - Gün geçtikçe daha çok beğenmi-
san'at ve kültür hayatı yok gibi.. yorum. Beğenerek başladığım bir e -

- Vardır. Yalnız bu havatın bütün ser zaman geçtikçe beğenilmez olu -
Türkiye ölçüsündeki eksikliği, kendi- yor. Nasıl bir eser yaratmak istiyorum? 
sini İzmirde de österiyo". Sebebini iki Bu henüz tam manasile belli değil. Her 
noktada buluyorum: Birincisi, san'at- halde yarının Ti.irk gençli&'ini yurdun 
kar halkın iç:nde. halk için halka söy- dilediği vasıflarda yetiştirebilen, ül -
liyen ve halkın içinden gelen bir dille 1 ki.ilerin gerçek olmasında payı bulu -
ve gönülle ynzmıj or. İkincisi de. bizde 1 nan bir eserL. 
san'at nihayet edebiyattan ibarettir, Kadircan Kaflı . 

- İlacım tesirli, uyanmıyor .. 
- Bir daha içmemek içindir. 

gösteriyordu; birisi sordu: 
~ Kaç para alıyorsun 
- On kuruş! 

- Çok değil mi? 
- Az bile, bir Holivut yıldızını ya -

kından görmek istesen daha mı az para 
sarf edersin? .. 

- • Hangi saçınızı vereyim ba 
yan sarıyı mı, yoksa siyahı mı? 

- Güzellik ensti tüsünden geliyorum •• - Ben deli değilim, deli olsan> lıiç böyle tabanca e • 
linıde sokağa bırakırlar mı? - Enstitü kapalıydı demek! 

I 
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Haftanın 
Filmleri 
"Sakarya,, sineması: 

Mavi valslar ••• 
lngilizce renkli filim 

Oynayanlar: Steffi Duna, Şare Kol
lin's. 

Mevzuu: Dans hocası olan (Conatan) 
IÜnun birinde korsanlar tarafından e
lir edilerek vapurlarına götürülür ve 
hapsecı·1· V (K l'f ·ya) körfe- · ı ır. apur a ı omı "Saray sineması: 

'IOJI rosTA 
1 

"Türk" sineması: 
tine u almağa gider. (Conatan) k.e~- __ __:~"-----
di.lerıne yardım etmeğe mecbur edılı~· ı V ) t } • • d Cıvardaki Las Palınas köyünden bır 0 ga a eş er IÇID e Aşk, ölüm, şeytan 
Çoban korsanların geldiğini haber.~~~ 
li~: Köyün reisi halkı top~r ve koyu Fransızca sözlü film 
lnudafaa edeceklerini teblig eder. (Co-

Fransızca filim 
Oynayanlar: Kate dö Nagy, Piyer 

Blanşar. btan) yakalanır. Haydut zannedilerek 
Waına mahkfun edilir. İdam günü köy
de dans bayramı yapılmaktadır. (Co
llatan) haydut olmadığını, dans hocası 
Olduğunu söyler. Köy reisinin kızı Se
«afina bunu isbat etmesini söyler. Kıza 
dans ~rsleri vermek şartile serbest bı 
takılır. 

Tam bu sırada kızı almak istiyen 
Don Baltazar askerlerile çıkagelir. 

Serafina ise hocası Conatana aşık o
lur. Bunu haber alan Baltazar Conata
llı asmağı kararlaştırır. Fakat kız Cona 
tanın serbest bırakıiması şartile ken
clisile evleneceğini söyler. Conatana çı-
kıp gitmesi termih edilir. . 

Bu arada köy reisi Baltuarın zabıt 
Olmadığını ve askerlerinin hep hay -
clutıardan ibaret olduğunu aqlar. 

Conatan dostlarile birleşerek düği.i
llü bozar. Müsademe vukubulur ve ga
lip gelir. Kendisini kahraman addeder
ler ve bu sayede sevgilisine kavuşur. 

"Sümer,, sineması: 

-Öldüren gözler ••• 
Fransızca sözlü 

Oynayanlar: Mari Bel, Hanri Rolan, 
Berval, Gina Manes. 

Oynayanlar: Danielle Darrieux, Al
bert Prejean, İnkijinof. Natali Koven-
ko. 

Orlof kumandanı olan zabitin kızı 
(Maşa) ya aşık oluyor. Halbuki Şalin 
adında diğer bir zabit dahi bu kızı sev
mektedir. İkisi arasında bir rekabettir 

başlıyor. 
Bir gece kasabayı haydutlar basıyor. 

Her iki delikanlı esir ediliyorlar. Ka
zakların reisı Şiletof herkesin emrine 
itaat etmesini talep ediyor. Şalin tek 
başına bu emre muhalefet ediyor. Şa
linin gayesi sevgilisi Maşa'ya kavuş -
maktır. 

Bu vakalardan çok ürkmüş olan güzel 
(Maşa) hastalanıyor. Kız Olga adında 
bır kadın tarafından tedavi edilmek-
tedir. 

Olga da vaktile haydutlar tarafın -
dan kaçırılan kibar bir kadındır. 

Şalin'in taarruzlarından (Ma~a) yı 
işte bu Olga kurtarıyor. 

Orlof bir kuvvet ihzar ediyor ve 
haydutlara hücum ediyor. Haydutları 
dağıtmağa muvaffak oluyor. Haydut -
ların reisi Şiletof yakalanıyor ve ada
let yerini buluyor. 

Orlof ise sevgilisi Maşa'ya kavuşu-
yor. 

"Melek,, sineması: 

Çapkın mülazım 

Mevzuu: Vak'a Havai adasında ce
reyan eylemektedir. Kive adında bira
dam dolaşmakta iken bir evin önünde 
duruyor. Evsahlbi evi satın almak is
teyip istemediğini soruyor. Kive evi al 
mak istediğini fa.kat SO dolardan faz
la parası olmadığını söylüyor. Ev sahi
bi ona diyor ki: cSO dolara bu evi sat
mam ama sana kolaylık gösteririm. İş
te sana bir şişe veriyorum. Bu şeytan 
şişesidir. Bunun sayesinde herşeyi el
de edersin ... Fakat işin tahakkuk ettik
ten sonra bu şişeyi başkasına satmalı
sın. Şayet satmadan ölürsen lanetine 
uğrarsın... Fakat aldığından da ucuza 
vereceksin.> 

Derdini arkadaşı Lopakoya açıyor. 
O da tecrübe etmesini sonra şişeyi ken 
disine satmasını teklif ediyor. Kabul e
diyorlar. Kive cbir evim olsa!> diyor. 
Tam bu sırada babasının öldüğünü ve 
kendisine bol para bıraktığını haber a
lıyor. Bunun üzerine 'işeyi Lopakoya 
veriyor. 

Kive evinde mes'ut yaşamaktadır. 

Me\'Zuu: Avukat Jordan bir banke
rin karısı olan İreni sevmektedir. Ban
k~rin uçarılığına rağmen İren kendisi
Ilı sevmektedir. Fakat Jordanı da feda 
edemıyor. İren arkadaşlarile İsviçreye 
&id'yor. Jordan onu takip ediyor. İre
llin kocası Jordandan otomobilini alı
yor. Yolda kaza neticesinde ölü)or. Ölü 
lllü haberini Jordan veriyor. İren dul 
kalı~or. Jordan evlenmek kararındadır 
Ve metresi şantöz Kler ile münasebe
tin~ ke iyor. Kız intikam almak gayesi
le Irene bir imzasız rrıektup gönderi
)'or ve kocasını Jordanm öldürdüğünü 
haber \eriyor. İren Jordan ile görüşü
~r ve meseleyi açıyor. Jordanm canı 
•ıkılarak İrenin suallerinin hepsine ce
vap vermeden kaçar. 

Almanca film 
Oynayanlar: Güstav Frölih ve Lida 

Baarova. 

Kokna adında bir kıza rastgeliyor. Aşık 
oluyor. Fakat günün birinde kendisinin 
cüzam illetine uğradığını görüyor. Kız 
ile evlenemiyeceğine üzülüyor. İyi ol· 
ması için şeytan şişeye ihtiyacı var. 
Şişeyi elde etmek için uğraşıyor. Lopa 
koyu buluyor. Fakat o da şişeyi başka
sına satmış bulunuyor. Nihayet şişeyi 
buluyor. Satın alıyor. Hastalığı geçi-
yor ve sevgilisi ile evleniyor. Fakat şi· 
şeyi elden çıkarmak istemiyorsa da son 
ra lanete uğramaktan korkuyor. Birçok 
maceralardan sonra nihayet şişeye biı 

Jordan ortalarda yok. İren bu arada 
Brinon ile evlenir. Bir sene sonra Bi
Yariç şahrinde Jordana rastgelir. Jor
dan Brinonun önünde hakikati anlatır. 

Mevzuu: Londraya gelen Viktorya 
alayı ) üzbaş1larından Feri baloya git 
meği, arabacının yerine geçmeği ve 
kardeşini şaşırtmağı tasarlar ise de ter 
tip eylemiş olduğu plan suya düşer. 
Çünkü Jan perükünü arkadaşı Bessi 
ile değiştirmıştir. (Feri) kardeşını öpe
ceği yerde Bessiyi öper. Bessi vak'ayı 
büyük annesine anlatır. İhtiyar kadın
cağız Jan'ın arabacısı ile sevişmekte ol 
duğunu tahmin eder ve Feriyi hakika-

sahip çıkıyor. Kive evini günün birin
de yanmış buluyorsa da karısı sağ kal· 
mıştır. Artık rahat bir bayata kavuş
muştur. 

Resimler sıra ile 

e Mari Bel •Öldüren Gözler fil
minde 

'"\ 

ten arabacı zannederek Jandan çıkıp 
kendilerine gelmesini teklif eder. Fe
ri teklifi kabul eder. Feri ile Bessinin 
aşkları günden güne koyulaşmaktadır. 
Nihayet hakikat anlaşılır ve iki sevda
zede saadete kavuşurlar ... 

e Kate dö Nagy ile Piyer Blanşar 

e Volga Atetler İçinde filminden 
heyecanlı bir sahne 

Çapkın mülizim filminde prkılı bir ı 
aahne 

e Mavi vaıs filminde bir •tk ..ıı. 
nesi 
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Acıklı bir Cinayet davası 
<Battan& t inci •:JIMa) ' Reia de: . 

fiseden intikam almak istiyeıdt Çatal- - Senin Tekilin İfte ... diye mü~ ı 
cadan köye dönmekte olan kan koca- iumumiyi aöetermittir. 
yı köprünün başında beklemiş, tam Bunlardan aonra phitler dinlenme
onlar köprüden geçecekleri sırada ta- ğe baflanmıt. ve hidi1eye o sırada vaz'. 
bancasile Asıma ateş etınİf, fakat ta- ıyet eden Çatalca müddeiumumisi Ali 
banca ikinci defa patlamadığı için b- Kemal yukarda verdijimiz tafsilatı an
saturasını çekerek adamcağızı altı ye- latm .. ve katil hakkında: 
rinden yaralamıştır. «Ali Wi.eyi yaptık.tan sonra biz-

0 sırada da Asım kendini müdafaa zat karakola .ıelerek tealim olmuftU. 
için tabancaaını çckmipe de tabanca Çok .ojukbnh olan bu adam titreme
patlamamış ve Ali Asımı öldürmüştür. den ber fCYİ açıkça itiraf etti» demit-

Katil bundan sonra vak'anın deh- tir. 
şetindcn korkarak kaçmak isteyen Ne- Mahkeme diğer .phitlerin dinlenme-
fiseyc de hücum etmiş ve onu da ÜÇ ıi için başka güne boablmıftır. 
yerinden yaralamak suretilc kat1etmif
tir. Diğer maznun Süleyman Ali ile 
beraber silah tedarik. etmİf ve vak· a ee
nasında da Alinin yanında bulunmut

Beşiktaş Halkevinde beden 
terbiyesi dersleri 

tur. Ali cinayeti işledikten 90nra biz- Beflktaf BalkeT1 Spor komltesı taratın -
zat teslim olmustur. dan ftl'ilen tarar ft yapıdan anlqma il -

B LJ da• •· ed")d'•• Rrlne Beşlktq spor 'klübü Jimnastik sa -u acı& ı va ruyet ı ıgı esna- . 
· 3 . Jonlannda her çarşamba eünü -.at 16-lT 

da maktulJerın kızı 1 yafllldalu yav- de twanmıza ölretmen Mübeccel ve 

ru göz YB.flan dökerek lhikimdcn 8Öz saat n,30-ıs,so arasında da Mazhar ta _ 

istemiş: rafından beden terbiyesi der.sleri •erllecelı:-
- Benim anamı, babamı öldürdü- Ur. Bu derslerde çahpnat lstlyen kızları -

.ler. Erkek kardeşimin ölmesine sebep mızın her çarp.mba günü eTiıntzde veya~ 
oldular, onlardan davacıyım, bana 1iktaf çor klübünde ölretmen Mubecceıe 

I 

hakkımı istemek için bir vekil bulun tıe erltelı:lerln de Mazhara müracaat ederek 
demiş. stmıertnı lcaydetUrmelert llzımdır. 

l ______ ıstu __ hll __ v_u_ı_na_r __ Dir_e_kı_nr_ıu_j_u_h_a_nı_an ____ __.I 

Sahlık Emlik 
Değeri Peyparuı 

Lira K. Ura K. 

870 33 65 28 Ba)'&Zld : Eski Seld.nl.fl Y alrupaia yeni 

• 

837 62 62 82 

'30 78 55 00 

727 36 54 00 

670 sz 50 25 

525 65 4000 

518 40 3800 

517 10 3180 

• 12 6 70 

2&3 68 19 80 

Tavp.nlafl mahallesinde Huanpaşa 
karakolu caddesinde Simkq banı al-

bnda eski - 93 yeni - 89 Nr: h IWKir 
iradlı dükkanın tamamı. 5932. F 

Mabmucl P : Mahmudpaf8 mahallesinde Nuromıa
•İye., V ezirhan caddesinde elyevm 
eWdrilr.çinin İfpl ettiii 57/1 Nr: lı 
Drsir düldcima t•munı. 5937. 

.. : Mabmudpe9a ...ı..u.m.ıe Nara.ma-
niye camiinin Çar,lbpı caddesinde 
elyevm ahçmm ifgalinde bulunan 

Li.lLieeae+ a.-mı. 5934. 

B l:;A,.. : ÇeJ!lli ojla Ali ttia ımhalleaincle Ye 
aimmi avlu W. emld - 96 ,.U • 47 
Nr: ...... - --- 5960.. 

M ! .. P ı ;u • ,., ı• -LrPe±de.,.____ 

• 

B 'z 1 . ' 

• 

~ Veaid • cadduitzdı 4ewm .,._ 
plıç •WaliadeW ••Jeıaıi-17 

; Nr: .. -... d-•·-- taw. 10242 
1 M 1 dpıp _...,! lin:ıle Nmoama. 
~ Vezirhen adıl rinde miri - 41 . 
,.- - 43 Nr: • el,c;w :1 cama 

itrW. IMı.._ Wırıir r' ''"• 
... 5935. 

ı Ç ı t· eila Ali ıttia -a.Pu· Mle Ye 
.mai ati ı .. ..W • •,90 yemi • 
53,54 Nr: .. Wrlairiaw ............ 
la liil•-.. .. _mı 4631. 

1 ç-. mrhall ,· sla w içirMie pba 
.... iırt btta 58 ft • Nr: ....... 
odaJann tamamı. 4845/ 4660. 

ı Çarp mehalleUade Kolancılar kap111 
awWrniade 11 • Nr: la cliilckinm ta-

-·· 3802. 
Mn' •• P ı Dar• bm eehe'n°ade M • ~· 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• l.tare merkezi: 

İstanbul (Galata) 

T iirlriyetlelri pıbeleri: 

lstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mersin . 
Adana bürosu 

· Ytmaııiıtantlalri pıhlm 

Selanik, Atina, Pire . 

• e.. nevi banka m.uemela 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

kiralık kasalar 

.. , ........ ~ ... 2 - ci ... 

.. 2J& - Nr: • -- • • ..... 2242. 
ıza 42 17 10 .,... : f.m Selrt.a ..... Y• ç jr ~ T-. 

Çumra Asiiye Hukuk ınkimliğin
den: 

113 79 14 50 

6:9 17 • 00 

,. ...... w+I ,· •• F .. n ;,.e .-..Z,... -6 lfr: la H ;iıı El Lhrn 
.. 5831 

: B•h• a·p -••I . 1 erW Dulw:t 
,.a Kmalta:r _,,...._.. Zl • Nr: la 
.. n. Metre ....... -... ••. 10561. 

ı ILnıçp te.. Me• t M. de ffiw.. 
altı S: ela 65. Nr: lr ..-ar--6.11. 

Yabnda yazalı ...... MIA11wk a... 15 -.- ıalWdetle llplr artbaw,. 
çılamlmlftır. bıaJe.i 25/11/US ÇMpml. sfb.a wıt 15. de (?.Ma&ta,ta 
Vakıfl.ar &tmiidürlüiü ıco.m., ... mda yapı...._.ıw. &.w.sı ia MahlMit 
blemine g,ımeleri. (2821). 

Çumra kaza merkezinde fotoğrafiJ 
Ankörmli Hasan tarafından Çumra
nm Ankören Mustafa kızı ve Hasan 
brm Faıma aleyhine açtlan boşanma 
davasın~ dolayı gönderilen davetiye 
nin me*ırenin köyü terkederek gittiji 
ve balen ikanaetgihı meçhul bulundu
ğu mübqir tarafından davetiye arka
sına ftl'ilen mep'Uhattan anlaşılma• 

üzerine llAnen teblipt icrasına karar 
veri1dijinden 26/11/936 tarihine te
sadüf eden perşembe günü saat 9 da 
1De2bure l'atma veya kanuni vekilinin 
Çumra Asliye Hu.kut Mahkemesinde 
hazır bulunmalan ve abi halde hak
kında 1JY8P karan verileceği illn olu-

1 İstanbul Belec!iyesi banlan 1 n:. _ c.-r - .. _ - ı11t-
Yeni llÇllan itfaiye rmldef.aiıKle 8YYdi itfaiyede mistabclem oLmlu o-~ ım aenMlnde aldtlun mesunı

Jet f&hadetnımeml bJbettım. Yen1slnl çıkutulacaktır. Hariçten beyhude müracaatta bulunulmamuı ilin olunur. kartacaltmdan z{l;vlln hükmü yoktur. 

uB.)) cc2964» ·H No. lu Sua 

lstanbul Defterdarhğından 
Mllammen claiw 

Lira IC. 
Kadıköy : Ratimp&f& mahaUeaiaiıa Uzunhafız 

IOkajmda .- 1 yeni 81 _,... evin 

1/16 payı. zoo 
Lmerbatun Mahallesinin Fıçıcı sokaiında eski 

yeni 1 1ayıh evin 1/2 pafL 960 
Kadıköy : Caferaia mahallesinin Diftrdibi IO 

kaiında yeni 2-4 ayıb dGldcln ve ev 3700 

Kunıçqme ı Ku eokaiı yeni 12-18 ayıb ananm 

-

4 lüuecle :ranm hineei. 135 38 
Bilytikada ı Karanfil mahalleıinin Daıkaloı ıo-

kaimcl& yeni 52 1a,W ev. 300 00 

rf 

Ylllranda JaZalı m aUar 20/11/ 938 cuma tllrii eaat 14 ele pefba pa. 

ra ve açık artırma ile aablacaktır. Sa!Jt bedeline istikrazı dahlh ve 90 
5 faizll hazine tahvilleri de kabul uhmur. Talipleria % 7,5 peJ akçe-
ı.riai Yakti mua17eninclea .,....1 ,. brwak D.fterclarbk Milli EntlllE 
Müdürlüiw.M rdtefeklril atıı ko aıisyonuna müracaatları. (M) 

(2717): 

latanbul Defterdarbjındu : 
Sıaılilı M. lcu 
.... Lira -M Lu ...... ç.ı.a ._ 2. Irat 13 Neı la d?'' '• 14 

............ Çuhw ._ 2. imi INo: il••.. 18 
... , •n Ne ..... ._. ..... Irat m Noı la M l 'ı llO 
•Mıı••n Nntı•ir he-..•• kal ICMw omla 36 
•" ı •n NntrWr iw nmln imi .... 180 
Cn' .... aketwle M. YM , ...... s. 41 Noı .... , ... 207 
C.lm ............ M. v-... ........ s. 41 Noı .. ...... 207 
Ge .. ta B••ebada M. Ytlııaelı ....._ S. 9 No: la ...... 207 

Yubncla Jamh maDu hialannda ~ --·=• ..... icu 
t.ec1•.ı a..11&-. icu bedelleri d8rt llllaa'ft taWn. " te•ld. ....... ve-
rilmek prtle 20/11/1938 cuma cOnl rut 14 da ... utbıw ile Mr aene 
için ldra,. w.tıceldlr. T•lipluiu Jilılle 7,1 pq üıgılarW ftkti mayye
ninden enel JBbrarak Deft_... MiDi Emllk Mticlarlliflnde mltetek·· 
kil aatıt komiayonuna müracaatları. (M.} (2719) 
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~ ............................................................................................................................................ , .......................... .... 

O•• Z n'ı•n yuttugv U du•• du•• k r BİSİKLET ~ 
Benim var bir bisikletim, 
Siyah, yeı :l boyalı .. 

Özen - Baba, baba. 
Erdem - Ne var yavrum, bir yerin 

mi ağrıdı? 
Özen - Hayır baba, bir yerim ağ

rımadı, koltukta hiç kımıldamadan da -
ha ne kadar oturacağım? 

Erdem - (Telefonda) Siz misiniz 
doktor, mühim bir mesele.. çocuğum 
Özen düdük yuttu. Bir düdük .. evet, e
vet yutalı epey olmuş. kendisine sora
yım. (Özene döner): 

Erdem - Özen, düdük büyük müy -
d "'? u. 

Özen - (Parmağile işaret eder) İş
te, bu kadar .. 

Erdem - (Telefonda) ~te bu kadar, 
affedersiniz şaşırdım.. beş altı santim 
va::.. Bekliyorum doktor. 

üzen - 13aba doktor mu geliyor? 
Erdem - Evet çocuğum. O gelince 

bir şeyin kalmaz. 
Gülsüm - Çok merak ediyorsunuz 

bay, ben küçükken bir kere tam bir met 

Onu pek çok severim; 
Ne de güzel oyalı .. 

Gece gündüz demeden 
Dolaıırım dağ, tepe .. 
Üzerinden inmeden 
Gezdim, Eyüp, Maltepe~ 

Gidonunun üatünde 
Bir korncuı, bir zili .• 
Fenerinin içinde, 
V mdır biT de ceb pili. 

Y okuılardan akarım, 
Bir •el gibi engine .• 
Her an öne bakarım; 
F ~merinin rengine .• 

Arkadaılar binelim, 
Biaiklet •anki bir at .. 
Eğlenelim giilelim, 
Geliyoruz vart! Vart! Vat .• 

Dünyanın en büyük dürbünü 

Berlinde yapılmakta olan bu dürbiruı 
dünyanın en büyük dürbünü olaca}{ • 
tır. Yıldızlarla uğraşan filimler bu düre 
büne büyük ehemmiyet vermektedİtııl 
ler. 

Hindistan leylekler• 

Güllelerin üç yüz kilo ağırlığında olduğunu ıöylemiıti, fakat köpek onun yalanını ç1karJı. 

;;;~~YENTBii.-M"ECEMiZ~-~e;~m-;;:;;-
Kazananlar . . ·-· d Kazananlar 

31 birinciteşrin tarihli bilmecemi -
Zin halli •Demirci» idi. Kazananları a
şağıya yazıyoruz: 
BİR İŞ BANKASI KUMBARASI 
Vefa erkek lisesi 2/ A dan 445 Cemil 

Öı.iıal 
MUHTIRA DEFTERİ 

Mektep çantası ve bir de futbol topu veriyoruz. 
hediyeleri 

Yanyana iki re -
ıim koyuyoruz. 

Soldaki resim ta -
mamdır. Sağdaki o
n un ayni olacakken 

iki yerini unutmuş, 

noksan bırakmış -

tır. Şimdi siz bu re-

simleri kesin, sağ • 

daki resimde eksik 

verece -
gız. 

Bilmeceyi mat -
baaya gönderdiği -
niz zarfın üstüne 

bilmecenin gazete -

de çıktığı tarihi yaz-
mayı unutmayı -

nız.. Bilmece müd -

deti on beş gündür. 

Geçen haftaki bil -

rneccmiz için vere -

ceğimiz fotoğrafı ki-

MUHTIRA DEFTERİ 

ilk mektep 4 üncü sınıfta 48 numaralı 
Hüseyin, Ankara Dumlupınar ilk mek• 
tehi 2 nci sınıftan 715 Aysel, Adana 
Gazi Paşa ilk mektebi sınıf 4 şube 11 
de 61 Hayrünnisa Sanzeybek, Adapa
zarı Ulus caddesi Orta mahallede 7 ~ 
numaralı evde İ. Şimşek. 

ALBÜM 
K. K. 1 O uncu ilk mektepten Nejat', 

İstanbul kız orta mektebi l inci sımt 
talebesinden 403 Leman, İstanbul 4<_\ 
uncu ilk mektep 4 üncü sınıftan 18CJ. 
Feyzi, İstanbul Nuruosmaniye cadde
si numara 63 de R. Beverci, Ankarcı 
gi.lmrükler müdürlüğü 2 nci ,şube me
murlarından Şevket kızı Güner Tan .. 
kut, İzmit Akçakoca ilk mektebl 5 in• 
ci sınıf talebesinden 74 Nc\·zat, .\da • 
pazarı İzmit caddesi numara 8 d • Fet
hi Sert, Mardin Sakarya ilk mekte .. 
binden 200 Lamia. 

(Arkası ya. ın) 
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Viyana konferansı 
Macarları 

Kont Ciano 
Peşteye gitti 1 

Karadenizde 
Fırtına 

IJniversitede 1 Bir ltalyan filosu 
inkılap dersleri I Pireye gidiyor 

memnun etmedi · J Baştarafı 1 inci sayfada) 
Üniversitede tnkııap dersleri prog- Atina 13 (Hususi) - İtalya.da gö· 

ramı tesbit edıuniştir. Bu programa ı nülü bulunan Yunan Kralı Kostantin 
talya Nazın lehine Macar doğruca İneboluay gitmiştir. Bu vapu· .rröre 16 17 30 Tesrinisani 1 21 22 ·1 K l' Ol s fy b 1 ıo A ' ' ' A ' .' ' ı e ra ıçe ga ve o anın ta ut a• 

Kanunuevvel, 4, 5 Kanunusanı, 11 şu- k 
M h l• tutulan meclisinde tezahürat un Karadeniz iskelelerinde bıraktığı 

U teviyatı giz l yolcuları Karadeniz vapuru getirecek-
bir protokol imzalandı yapıldı tir. ı 

tını getirme üzere giden Averof zırh• 
bat, 9, 23, Mart, 5, 6, 26, 27 Nisan, 1 O 1 1 d h 
ı 7, 31 Mayıs günleri Mahmut Esat ısı i e ört torpido mu ribinden mü .. 

'Peşte, 13 (Havas Ajansı muhabirin- Budapete, 13 - Viyanadan bura· Dün saat 12 de Karadenizden !i-
den) - Siyasi mahafil, hayal inkisarı- Y~ gelen .~al~: dı~ işleri bakam Kont manımıza gelmesi beklenen Aksu va
na uğramıştır. Çünkü Viyana konfe- Cıano bugun ogleden sonra Macar par- puru ancak gece yarısından sonra ge
ransı, arazi iAstatUlerinin değiştirileceği l~me~t~suna gitmiştir. Sos~alistler ha- lebilmiştir. Bu fırtınalar yüzünden bir 
ne dair bir guna, telmihte bulunmamış- rıç hutun mebuslar parJamentonun çok kazaların vukubulduğu söylen
!ır. Yalnız bu ~ahafil, Avust~1!a ile ~u celsesine iştirak etmişlerdir. Sosya· mektedir. Fakat liman dairesine hiç bir 

Bozkurt, 25, 26, 27 Teşrinisani, 24, 25 rekkep Yunan filosu dün sabahleyin 
26 şubat, 17, 18, 19 Mart, 19, 20, 21' Brendiziye varmışlardır. 
Mayıs µünleri Hikmet Boyar, 11, 25, Averof rıhtıma yanaşınca içindeki 
Kanunuevvel, 8 Kanunusani, 19 Şubat, Yunan prensleri karaya çıkmışlardır. 
15 Mart, 2 ve 30 Nisan, 28 Mayıs gün- Bura gazetelerinin Roma muhabir .. 
leri Recep Peker, 16, 1 7 Şubat, 30, 31 !erinden aldıkları telgraflarda iki ltal
Mart, 20, 21 Nisan, 11, 12 Mayıs gün- yan diritnotu ile dört torpido muhribi
leri Yusuf Kemal Tengirşenk ders ve- nin Brendiziden Pireye kadar Yunan 
receklerdir. Derslere saat 17 de başla- filosuna refakat edecekleri bildirilmek· 
nacak ve 1 8 e 1 O kala nihayet verile- tedir. 

Italyanın Macarıstanın tekrar sılahlan- lıstler kasden bu toplantıda bulunma- k h b · gelmem' t" . aza a en ış tr. 
ma hususundakı metalibine müzahe- mışlardtr. 

ret ~tmekt.e .o~malarından do~ayı mem- Kont Ciano diplomatlaora mahsus 
cektir. .nunıyetlermı ıııhar .. etmektedırler. locaya girdiği zaman meclis baskanı, 

Vivana, 1 3 - Uçler konferansının St k ·· k · k ' k B •• t bl.w. d . t d"l t k ranyavos y, muza ereyı esere . 

Yeni meb'us namzetleri 
ilan edildi 

Her Fakülte talebesinin bu derslere ......................................... __ _.. _ _.._ 

resmı e ıgın e ışare e ı en pro o o- c• A o • 

lün metni gizli tutulmaktadır. Umumi- ıanoyu selamlamı.ş ve kendısınden, (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 
yet iti.barile iyi malümat alan mahfe!- M~~rista~ın. teşe~~ür~erini B. Mus • harrir ve milli romancı Hüseyin Rah-
lere göre, müzakere zaptında Komünist solınıye hıldırmesını rıca etmiştir. mi Gürpınar ve Yozgat saylavhğına 
propagandasına da işaret edilmekte ise M k' Hicaz hükumeti nezdinde maslahatgü-
de bunda, bir Bolşevik aleyhtarı cep- ül IJ8 mektebinde değişiklik zarımız Celal Arat Parti Genbaşku-

devamı mecburidir. Talebelerin dersle- rr 
re devam edip etmedikleri hususi su
rette hazırlanan devam karneler'ile kon 
trol ettirilecektir. Bu dersleri hariçten 
isteyenler de serbestçe dinliyecekler
dir. 

• Son Posta • 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
he teşkili hakkındaki Alınan teklifi na- Ankara, 13 (Hususi) - Ankaraya rulunca parti namzedi olarak onaylan· 
zarı dikkate alınmaksızın, Komünizmle nakledilen Mülkiye mektebinde ~ mıştır. Sayın seçicilere bildirir ve ilan 
mücadele tavsiyesiyle iktifa edilmekte- gündenberi tedrisata başlanmıştır. Ilk d . 

Tekirdağrn kurtuluş Bayramı 
d. d . p f .. Et M e erım. 
ır. e_rs~ ro .. es~r em . enemenli ve~- C. H. P. Genel B kan Vekili 

Tekirdağ, 13 - Bugün Tekirdağın 
14 üncü kurtuluş yıldönümü binlerce 
yurttaşın coşkun sevinci ve manalı bir 
bütünlüğü ile kutlandı. Hindistanda karışıkhklar 4 ölü, 

12 yarah var 
Londra, 13 (A.A.) - Bombayda 

yeniden çarpışmalar vukubulmuştur. 
Dört ölü 12 yaralı vardır. Silahlı lngi
liz kuvvetleri sükunu tekrar tesis et
in işlerdir. 

Tokat maarif müdürlüğü 
Ankara, 13 (Hususi) - İstanbul Ma

arif müdür muavinliğine tayin edilen 
Tokat Maarif müdürü Rüştünün yeri
ne 40 lira maaşla Eskişehir lisesi türk
çe muallimi Alişan tayin edilmiştir. 

m~tır. Mulkıye mektebı bu seneden ı- l lnö ~ 
tibaren dört sene olduğundan ders nu 
progmlarında değişiklik yapılmıştır. 

Geçen sene birinci sınıfta kalan talebe Çimento ihtikannı tetkik 
bu senenin ikinci sınıfını, birinci sı- • • b• k • ) d 
ruftan ikinciye geçenler üçüncü sınıfı, ıçın ır omısyon top an ı 
ikinciden üçüncüye geçenler mektebin (Da~ tarafı 1 inci sayfada) 
dördüncü sınıfını teşkil edeceklerdir. şaviri Medhi Saidden sorulmasına lü

zum görülmüştür. 

Yunan Veliahti ltalyada 
Milano, 13 (AA) - Yunanistan Ve 

liahti Prens Pol ile Pcr:enses İren ve Ma 
ri bugün Floransaya varmışlardır. Bu
gün İtalya Kralı tarafından kabul e
dileceklerdir. 

Ankarada bir bisiklet 
kuruldu 

klübü Eğer Ticaret odası Hukuk Müşa· 
virliği, bu komisyonun kanuni sala- 8 it R • · 
hiyeti haiz bulunduğtl!ıu bildirirse• ko- ayazı a amazan sergısı 

An.kara, 13 (Hususi) - Bisiklet Fe- misyon, iknici toplantısında, çimento Evkaf idaresi birinci sınıf camilerin 
derasyonu bisikletçiliğin daha geniş su ihtikarını meydana çıkarma yolunda avlt,ısunda bulunan eski harap ve ca

.rette inkişafını temin etmek için Fede- faaliyete geçecektir. miin güzelliğini haleldar eden tesbihçi 
.:asyona bağlı ?ir. bisiklet klübü açma- Bu mesai sona erinceye kadar piya· dük.kanları ile buna benzer barakaların 
ga karar verm~tır. . k l . . f b yıktırılması ve yerlerine yenilerinin 

sanın çımentosuz a maması ıçın a -
~===========~=~=~=============~~~~rınisti~~l~nin~~e~~b~~p~a~ ku~a~rı~~~Bum~ 

Ku .. çu·· k Haberler şini İstanbul piyasasma vermeleri ka- yanda Beyazıt camiinde pek fena bir 

Sefaret Ve Konsolosluk l\Iemurlarmdan 
Vergi Ahnmıyacak 

Sefaret ve konsolosluk memur ve müstah
demlerinin buhran, ınüvazene ve hava kuv
vetıeıi vergilerine tabi olmadıkları bir ta
mimle Maliye Vekaletinden Defterdarlığa bll

tarlaştırılmıştır. manzara arzeden barakaların kaffesi-
, B b nin kaldırılmasına ve yeniden camiİn 

Mıntaka San'at IUektebi Müdürü Ankarada l u günden iti aren piyasaya çi- k l 
k ı k Y l b f ıyrneti e ahenktar dükkanlar inşasına 

İstanbul Mıntaka San'at Mektebi Müdürü mento çı arı aca tır. a nız u se er 1 
I '-" l başlanı mıştır. 

Yusuf Ziya. mektebin muhtelif hususatı üze- tüccar arın ihti~ra sapmama arı için, 
k l l k H Bu dük.kanlar ramazana kadar ik-

rinde Vekaletle görüşmek üzere Ankaraya daimi ontro yapı aca tır. er tüccar 
gitmiştir. günlük sarfiyatını tesbit ederek ona mal edilecek ve Beyazıt avlusunda her 

Köy davaları ve hususi idare avukatları göre mal alacaktır. sene yapılması mutad ramazan sergisi 
Köylerde çiftlik ve arazi sahibleri arasın- ------ gene kurulacaktır. 

Bir Çocuk Yandı da Mdis olan arazi ve mer'a davala.n kö - Amerika Cumhur Reisi -,· ... l<isAH:.::.A::.;•:,iB.:.!' E:::· =R=LE==R='"J:::·-
Oazlıçeşmede oturan Şükriye, evinde ba- yü temsil eden muhtarlar tarafından doğru- Dairesinden büyük 

dirllıni~tir. 

hk kızartırken 2 yaşındaki çocuğu Nevzadın dan doğruya tutulan avukatlar m~rifetlle İngiltere Otomobil Fabrikalarmda Grev 
yüzüne kızgın yağ dökülerek ağır surette ya- takib edllmekte idi. Bir köprüyü açtı Londra, 13 (A.A.) - Birmlngham'dıı.ki bü-
ralanmış, yaralı çocuk hastaneye kaldırıl- Bfldema vll~yet hususi idare avukatlarının Nevyork, 13 (A'..A.) _ Cumhur yük otomobil fabrikalarının 5000 amelesi, 
mıştır. . köylerin hükmt şabsieytlerl namına açıla - Baskanı Ruzvelt San Fransisko ile Ok- beher arabanın boyanması için verilen müd-

l\lekteplerdekı Sıhhi Muayene cak davaların evrakını tetkik ettikten sonra 'd d . . b' k·· .. .. . detin azaltılmasını protesto için dündenberl 
. h .. h h llln b"' .. k fil an arasın alci yenı rr opruyu hır h 1. d ,.,_1 Dk, orta ve liselerde er uç ayda bir ya- azırlanacak raporuma a en uyu m - . .. ~ . • grev a ın euıı er. 

pılm.ıkta olan umumi sıhhI muayenelere pa- kiye memurlarına vermeleri kararlaştırıl • elek~rık du~mesıne b~sarak modern Nobel Kimya Mükafatı 
zartesi gününden itibaren başlanacaktır. mıştır. tenvırat tesısatını faalıyete koymak İstokholm, 13 (A.A.) - Nobel kimya mü-

Mektep doktorlan her talebenin sıhhi va- Donanma Piyangosu suretile, buradaki dairesinden açmıştır. kafatı Berlindeki Kayzer Vilhelm fizik mm-
ziyetlni yazmak için icap eden defterleri ha. Donanma piyangosu pazartesi günü çeki- Köprünün uzunluğu 17 kilometre ler enstitüsünden B. Peter Debye'ye veril-
!lrlamaktadırlar. lecektlr. ve sarfedilen para 77 milyon dolardır. miştir. 

13-11 - 1936 ., 

Türk Devlet Borçlan 
Lira. Ura 

% 7,5T.B. I 23,85 % 5 HazlneB. 00,00 

% 7,5 T. B. II 22,05 Dahili lstlkru 00,00 

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

Devlet Demiryollan Borçlan 
Llı:a. Ura 

Ergani 96, 75 ıı Anadolu Ivell42, 40 
Sivas Erzurum 96, 75 Anadolu M 42. 70 

Sosyeteler Eshamı 
Lira. Ura 

ts. B. Mil. 81 .oo tst. Tramvaf ıı.so 

ı ı Ha.. 10,00 
ı ı Name 10,00 

Merkez B. D. 89,00 

Bomonti 
'l'erkos 
A. Çimento 

ÇEKLER 

9,20 

14,75 

U.75 

!sterlin 
F. Frangı 

Krş. L. T. L lcln 
0,79Sısl 

15,1240 

NAKİT 
Krş. Kq. ~ 

20 F. Frangı 117,00 1 Mark 26,0J 
1 Dolar 126,00 20 Drahml 22.os 
1 İsterlin 616,00 20 Leva 2S,t0 

20 Liret ıso,oo 20 Ley 14,0t> 

Borsa Dışında 
L. K. L K. 

Kredi Fonsiye Mübadil Bon. 00,00 

1880 senesi 00,00 Gayri ı • 0,000 

1903 • 103,00 Altın 992 

1911 • 97,oo Mecidlye 00 
.. _ .....ııl 

................................................... .-..-... .• 
Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergOn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

~ı••••D .. eder. 

lerin çılgınca oynaşmalarını göreme - pesi üstünde bütün vücudunun titre • - Bu yaza evlenir ve seninle ltal-
den bir çamın gölgesinde yan yana, diğini duydu. Gece çok mu serindi? yaya bir seyahat yaparız. 
diz dize oturmuşlardı? Karanlıkta irileşen gözlerile etrafına - Ne iyi olur! Seyahat etmesini o 

Ekrem kararsızlık içinde çtrpınıyor, baktı .. Geniş caddede ne bir insan, ne kadar istiyorum ki ... Bahusus senin • 
bağırmamak, acıyla haykırmamak için de bir tek hayvan ... Kocaman kala - le. 
erkek kuvvetinin ve gururunun bü - balık şehir sihirli bir elle boşaltılmıştı 
tiin kudretile kalbini zorluyon;lu. sanki 1 

- Ne delice bir hayale kapılmı - - O bütün hayatını, parlak gençli-
şım 1 Bu küçük kızın bana karşı olan ğini bana vermişti ... Ben ona ne yap-Yazan~ Muazzez Tahaln Berkand 

...;enç kızın kızaran yanakları bir • yumuşak eli avuçlarının arasına alı ~ bağının saıhici bir dostluk ve kardeş - tını? 
den bire sararmıştı. .. Bir saniye dur • yor ve kısılan, boğan bir sesle ona so- lik bağından başka türlü olamıyaca - Bu vicdanının sesiydi ve onu yakıcı 
muş, düşünmüş, sonra kararını ver • ruyor: ğını nasıl oldu da düşünemedim? bir azapla sardı. 
miş gibi gözlerini azimle ona çevir • - Mualla .. küçüğüm .. benimle ev- Gençliğimin çılgın maceralarile ge- - Ekrem, insan hayatında yalnız 
mişti. lenmek istiyor musun? çen günlerini bu küçük güzel kızın bir tek defa sever ve bir tek adamı ... 

- Peki .•. Bundan sonra artık size Korku ile ona bakarken genç kızın yanında dinlendirmek istemek ne va- Öyle değil mi? Ondan sonra gelenle-
Ekrem diyeceğim. gözlerinde ıztırapla, acıya benziyen rılmıyacak bir istek ve dilekmiş me • rin hepsi birinci temiz ve derin duy • 

bir sevincin yandığını görmüştü; fa - ğer ... gudan arta kalan ufak tefek his ve he-
Niçin hep böyle en eski zamanları, kat cevap vermiyor, ağzından bir tek Muallayı zorlamak, ona bu teklifi- yecanları ancak toplıyabilir. Bense 

Mualla ile sadece bir dost olarak ko - kelime çıkmıyordu. mi tekrarlamak büsbütün bana ya - ömrümde yalnız bu ilk sevgiyle kal· 
nuştuğu zamanlan hatırlıyordu? Hal- Ekremin koluna dayanan eli büs - kışmıyan, yaşımla mütenasip olmıyan mak istiyorum ... Karşımdaki adama 
buki karşısına çıkan ve elinin bir ha • bütün gevşek bir teslimiyetle onun ıhir alçaklık olur. lyisi mi· artık bu teh- kalbimin heyecan kırıntılarını bir sa
reketile itmek isted-ği, düşünmemek vücuduna asılmış, küçük siyah başı, likeli dostluğa bir son vermeli, Mual - daka giıbi vermek ve onun bana vere· 
istediği bir hatıra, o uzak günü daha kapah gözlerile onun göğsüne düş - luyi artık görmemeliyim. ceği kirlenmiş, örselenmiş duyguları 

- Ekrem, ablam hasta, günlerden
beri düşmiyen bu ateş benim içimi ınk· 
mağa başladı. 

- Ağırca bir griptir.. Bir kaç gün 
sonra geçer yavrum. 

- Ablam çok zayıf, hastalığın bir 
ihtilat yapmasından korkuyorum. 

- Zavallı ablacığım, ölürken ne 
kadar heyecanlıydı bilsen.. Adeta öl
mek istemiyordu sanırsın. 

- Üzülme yavrum artık .. Göz yaş· 
farını kurut! Sana yazık değil mi 
Mualla? 

- Bundan sonra benim her şeyim 
sensin Ekrem .. Bana dünyada bir Be· 
dia kaldı· bir de sen... İkinizin saadeti dün yaşamış gibi ısrarla beyninin için- müştü. - Gidelim mi Mualla? almak istemem ... 

de dolaşıyordu. - Söyle Mualla, hayatını büyük Şaşkın bir çift göz evvela kaçan ve Söyle bana Ekrem, benden evvel için yaşıyacağım artık. 
İ~te küçük bir el koluna dayanmış, dostuna verecek kadar ona inanıyor, titriyen bir bakışla gözlerine dalmı~- sen hiç bir kadını sevdin mi? 

onu çamlıklarda dolaştırıyor: ona güveniyor musun? tı; fakat o b ugenç gözlerin derinliği-ı - Hayır sevgili.. hayatımdan çok Ne acı, ne kabuslu hatıralarl 
- Bakınız Ekrem, Hıristostan Di - Genç kızın, sürükleniyormuş gibi ııe henüz varamadan dal gibi ince iki kadın geçti .. pek çok ... Fakat bun - Ekrem bunlardan kaçmak için otur-

lin görünüşü ne güzel? yürüyen ayakları birdenbire durmuş - kol boynunu dolamış, sivri bir çene ların hiç birisini sevmedim.. Kalbi - duğu kanapeden kaçmanın kafi gele-
Fakat onun c:trafına bakacak, kar • tu ... Yorgun bir ses: göğsüne dayanmıştı. min ilk sıcak duygusunu ve en temiz ceğini sanmıştı; fakat işte otele doğ -

ş1sındaki güzellikleri görecek kuvveti - Ekre~. yoruldum.. oturalım - Ekrem, şimdiye kadar bütün !heyecanını sana veriyorum .. Bana İnan ru yürürken onlar da peşi sıra geliyor· 
yok. Bu küçük elin dayandığı kolu biraz! du.y5ularım, bütün düşüncelerim se • küçük Muallam benim. far, bütün benliğini sararak ona nefes 
bütün vücudunun ateşile titriyor. Diye mırıldandı. nindi... Bundan sonra hayatımı da aldırmyıorlardı. 

Ve birden, nasıl ve nereden buldu - - Peki yavrum. al., .. Benliğim hep senin olsun t - Artık evlenelim Mualla... İşte şimdi karştsında annesi ve Naz.. 
ğunu bilmediği bir cesaretle, denize a· Ne kadar zaman bu güzellik altın - Peki Ekrem .. Ne zama nister - mıye var. 
tılıyormuş gibi gözlerini kapıyarak bu 1cla, etraflarında.ki yeşil ve mavi renk- Ekrem oturduğu tahta sokak kana- 11en. (Arkası nr) 
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iTTU-IADve.TARA~KiD~ ONS~N~ L--------~-----~--------~~ --------~.J Yazan: cMaxime Gorki» 

Dünkü Kısmın Hülasası: 
- 2 - Çeviren: Şerif Hulfısi 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -

Türkiye Alman ve Rus rekabetinin 
ortasında kalmıştı 

kının gittikçe daha kederli o,maga baş
Birisi kadın olmak üzere dört işçi basık laması bende bir karışıklık \'e sıkıntı 
ve karanlık bir meyhanede içmektedir- hissi uyandırdı. İçimde anlatı,maz biı· 
le.r, hepsi de sarhoştur. Kadın eski bir merhamet, körlere, görenlere, kendi .. 

"" 
Almanya ile lngiltere çarpışacaklardı .. Alman '1ilosunun mahvedilmesi, Alman 
ordularile Rus ordularının birbirlerine girmeleri, boğazlaşmaları ve her 

ikisinin de mahvolmaları lazımdı 
Halk, \'İmdi iyi lıatırlamıyorum, 

~~ sefirin geldiği gün, yahud 
~r kaç gün sonra, onun arabasını dört 
~aftan kll{lattı ve hayvanlarını ara • 
b' dan çıkararak onun yerine arabayı 
hl2:zat çekip götürdü. Sıcak şarklı ru· 
tınun saflığını ve samimiliğini gös -

t~ren bu heyecan ve teveccüh, şüphe
~Q, ~ngiliz efkarı umumiyesi arasın • 
. a bır tesir yapmamış değildi. Fakat, 
aıyasette hissin hiç bir tesiri olmadığı
~: sonraki hadiseler bize pek güzel 
0&retıniştir. 

Avrupanm lakaydisi 
, Hakikatte, slyaset, Türk.iyenin bu 
8~f 'k· 1Yane hissi taşkınlıklarına karşı her 
~ 1 istikamette de hissiz ve lakayt ka -
:Y-ordu. Ne İngiltere ve F ransaya karr Q'Österilmi~ olan sıcak muhabbet on
arı lüzumundan fazla bize karşı te -
~e~cühkar yaptı, ne de, Almanya ken· 
sıne karşı gösterilen aleyhtarlıklar • ~ 

<lan dolayı ürktü ve kızdı. Her iki ta - Enver paşa Galiçyada 

muganniyedir. Arkadaşları kendi,;inin 

şarkı söylemesini isterler, müşterilerden 

biri homurdanır fakat kadın onu dinlemez 

bi kuvvetli ve kalın bir sesle şarkısını 
söyledi: 

Ah! Biz zavallı körleriz, bize 
merhamet! 

Çünkü, bir §ey görmez gözleri • 
miz var, 

Çünkü, istiyor da çalııamıyoruz! 
Meyhanedekilerin üstüne bir ağırlık 

çökmüştü. Siyah saçlı adam ellerile 
yeknesak şarkıya tempo tutuyordu. 
Kumral saçlı adamın yüzü korkunç 
denecek kadar ciddileşmişti. Arkasına 
bir baktıktan sonra, mühjm bir şey 
söyliyecekmiş gibi bir parmağını yu -
karı kaldırdı, 

- Sus! dedi . 
Halbuki, buna lüzum yoktu. Güneş

t.e ısınan ihtiyarlar gibi büzülmüş olan 
dinleyicilerde hiç bir hareket yoktu. 
Bir Diyakosa benziyen adam boynu -
nu uzattı, teessürü anlatan bir dikkat
le şarkı dinlemek için hareketsiz kaldı. 

Ah! Biz Allahın ııığını bile gör-
meyız, 

Ah! Parlak güneı bile larkedil -
mez oldu, 

Bize merhamet ediniz, merhal • 
met .. Merhamet .. 

Bir şikayet kadar iniltili olan şarkı 
farklı iki notadan ibaretti. 

Ah! Bu boı gözlerle, nerelere gi
der'z! 

raf ta kendi dünya hakimiyeti hesap - bütün Asyada şiddetli bir mücadele Bu devrin diplomasi tarihinin kolay 
arında soğukkanlılıkla devam ettiler. cereyan etmiştir. Rusya cenuba, sıcak kolay anlıyamıyacağı, biç değilse be-

d 
O zamanki dünya, şöyle bir müca- denize doğru yürür, İngiltere onun lim kendimce izahını bulamadığım bir Şarkıcının zengin sesi, sonsuz bir. ge-

e) d İ l l İ ceye dalmış olan· körün azabını harıku
hi e ~~ hu m~c~dele~i? doğur uğu ~arşısına diki~ir .. Fakat,. ~~il.tere i ~:- ~e~e.esi şudur: ngiltere, neden dola- Iade bir hisle anlatıyordu. Farkında ol-

r muvazene ıçınde ıdi: ıyen Cermanızmın kendısı ıçın en bu- ~ ı 1 ttıhat ve Terakki tarafından kendi- Ar 1 duğu rntırabı onu ağlatıyordu. a sı-
8iO harbinden sonra büyüyen Al- yük tehlike olduğuna karar verdi- Fine uzatılan bu eli kabul etmedi? Bu ra da ümitsizlikle başını sallamakta 

me, hayatımda gördüğüm ve yaşadığım 
her şeye karşı sonsuz bir m..:rhamet 
uyandı. Sebebini anlamadığım bir me
lankoli ile, gözlerimi güneşin erguvani 
parlaklıklarına, ve göke diktim ve ken
di kendime: «Acaba bir daha doğmı • 
yacak mı?> dıye sordum. Bundan son -
ra içimde daha üzücü, daha ürkütücü 
bir takım hislerin belirdiğini farket • 
tim. Sonsuz bir kederi kucağında a -
vutmağa çalışan bu şarkı iliklerime ka
dar işledi, bu tesirle bütün vücudumun 
sarsıldığını hissediyordum, \'e artık 

her taraftan beni sarmış olan bu şar -
kının yarattığı fileın içinde ya~amakta 
idim. 

Ansızın, bir diğer ses, deminki ka • 
dının sesinden daha sıcak bir ses me -
lodiye karıştı. Uzaklarda çakan bir 
şimşeğin gürültüsü gibi, sadece ha-'fayt 
mırıldanıyordu. Gür ve sağlam, ergu
vani renklere bir şerit gibi sarılan bu 
sesin camlarda ihtizaz ettiğini farke
diyordum. Şarkı söyliyen kadının söz- · 
leri bu dolgun sese sarılıyor. yükseli • 
yor ve büyüyordu. Şimdi, salonda inli
yen iki çalgı vardı. Evet, birbirile tam 
bir akor içinde birleşen iki harikulade 
ses.. Şarkının basit güftesile öpiişen 
melodiden kalbi sızlatan bir bilmediğim 
ıztırap dökülüyordu. 

Gözlerimiz kör, kalblerimiz de 
belki. 

Ah! lslaklık yoktur artık göz · 
lerde .• 

Bu mısraları gür ve sağlam ses mı -
rıldandı. 

Gene gür bir diğer ses: 
- Oooo! diye gürledi. 
Arkama döndüm, sesin gözleri şiş ve 

uzun saçlı adamdan geldiğini gördüm. 
fanya, A~usturya - Macarista~ ve ği tarihten itibaren R~sya ile anl~ş - « li ona sade İttihat ve Terakki değil, o idi. Sesle ıztıraplı 
h~l~~yı peşıne t.~karak ~aha.. zıyade mıştır. Uzak Şa~~:a, Çınde, Efganıs - ~aman bütün memleket hep birden u- bir ifade ihtiyacı 
bil .Yumek v: dunyada~ı . nufuzunu, tanda, lranda, hulas~ ~er tarafta an • zatmıştı .. o zamanki İngiltere bu eli ne içinde hatırlanan 

·--------------- Sandalyesinde iki 
Yarmkl nushamızja : kat olmuş, boynu 

uzamış, gıitıkçe 

biraz daha kadı-. hassa mustemlekelerını arttırmak !aşmıştır. Reval rnulakatından son -ıkabul ettı, ne de hatta kabul ediyor gÖ· kederleri gittikçe 
Üze~e ~eynelmilel rnüca.clelede kuv - ra da artık Rusya ile lngiltere Osmanlı tündü. Bunun sebebi yukarda izah et- kuvvetle.şen bir 
Vetlı hır mevki almıştı. Günden güne f mparatorluğu üzerinde de anlaşmış' tiğim İngiliz siyasetinin bir neticesi mi ihtizazla anlatı -
b~yüyen Alman donanması, İngiltere· gibidirler. Belki henüz kat'i karar ve- idi? Yani• İngiltere Alman yaya karşı yordu. Salonda 
~~n Yanı~ında. fngilt.ere için biiyük rilmemiş~ir, fakat, ~~sya biliyor ki, za- Rusyayı kullanmak isti~ordu da on • mutlak bir sü • 

MEKTUP na yakla .• makta 
idi. Omuzlarına 

alnına \·e yanak
ları üstüne düşen 

Yazan: 
Çeviren: 

Reymond Fauchet 
Nurullah Ataç 

ır tehlıke teşkıl ediyordu. Bundan manı gelınce, kendısı İstanbula yerleş- elan mı böyle hareket ediyordu? Bunu kfıt hakimdi, yal-
~olayı İngiltere, siyasetini değiştirmiş- menin çaresini bulacaktır ve İngiltere zannetmiyorum. Çünkü, Alman teh ~ nız kadının sesi yükseliyordu. Bu ses 
ti· J ı 1 t v 'tt•f k · d R b h d 1 k k R h' d 1 evvela bizi sarıyor ve kendine bağlıyor, · apon ar a yap ıgı ı ı a sayesm - e usyanm u arzusuna « ayım e- i esi arşısında usyaya ıç eği se 
de R U ak ş kt k' · k' f k · · d w. • Ç" .. 1 . k be · f'k . sonra da arkasına kadar açık kapıdan usyanın z ar a ı m ışa ı • ıne nıyetın e degıldır. unku Rusya, ngıltere adar ve nım ı rımce her .. . k . . k 
rıa mani olduktan sonra bu defa da Alman tehlikesine karsı lngilterenin halde ondan daha fazla bağlı olan Fran- ~aha 1hurrdıyetıe hıçkırma ıçın so a-
1\Iı:n ha b. ·· ... k 11 b'l "'· " "I"h 1 'h T kk' f d k ga fır ıyor u. 
1_ an yanın şına ır çorap ormege u ana ı ecegı yegane sı a tır. sa ttı at ve era ı tara ın an endi- E- .

1 
. b 

1 
k nl kt sallanan 

qra · · y k.ı k d O k' T k' . .. . .. .1 d l v h' gı mış aş ara, ara ı a ı . r vertnıftı. a n zamana a ar zaman 1 ür ıyemn mevkii sıne gosterı en ost uga ıç olmazsa " tlara pencerelere ve semaya ba-
ngıltere için baş düşman - Potential 1 t t 'ht d" d bö 1 b' .. yarını dostluk.la mukabele etti ve ken-. kıvucu d U: Güneo:: henüz batmıştı Gök-en R k b. d be . s e o arı e unya a y e ır mu- yor u . ~ . 
eıny • usya i en ır zam~n. an rı cad~le vardır. Bu mücadele içinde Tür~ di siyasi müdafaa sisteminin müsaid te, batı tarafında, kırmızımsı bir alaimi 

<>nun yerine ~:a ~eçnuştı. Al • kiyede meşrutiyet olmuş, Osmanlı im· olduğu derecede Türkiyeyi tutmıya ça· semanın bütün renk_le_ri~e süslü. idi. B~-
ltıanya şarka dogru ilerliyor, Alman ~ t 1 ... 11 ek . h.. . t lıştı (Arkası var) tan güneşin alevlen ıçınde erıyen bır 
l'a şark memleketlerini nüfuzu altı - parad or ukgu ~srf;k·~şlec. md'~ş, urrıyb: - . · · · ' · · · ' · · · · · z' · · - bulut kanatları açılmış iri bir kuşu an-
n. l B ve emo rası ı ır erı unyanın ır ' um· . ..rt.. .. 1 a a ıyor, Almanya Bağdada ve as - . . dırıyordu. ~un erguvanı o usu a -
ta,, d ... k d' . b' l tarafında daha yerleşecek ve ınkışaf e- t d . h ag-açların garip bir gu" zel _ Ja ogru en ısıne ır yo açmıya d k . b ) b ın a sıya 
""'1 rd A . Al k ece mış, un ar manasız ve oş şey- lig-i vardı ve iri bir kuşa benziyen bu-
~ ış1y0 u. ym manyanın uv • l d' 1 ·ı ·ı Al d ·· ·· ' 
'-'etli bir müttefiki olan Avusturya - erklır.d'ngı;,~re ı efl manya o~uş~·} .... lut kanatlarını ağaçların ~ııa.rın~a 
Macaristan da Balkanlardaki nüfuzu • ce ~r Aırlm; mand lı o~lunRun ma dvel ı ~ dinlendiriyordu. Tarylalrular derın bı~ ~u-
ll ka d ... . ki f . mesı, an or u arı e us or u a - klıta varmışlardı. a z arzın ıçıne 

U arttırıyor şar ogru ın sa sı- b" b' 1 . · 1 · b w 1 ( . ·· · aks t~· d·-· b' k " . ' . .. :. rının ır ır erme gırme erı, ogaz aş- \ gizlenmış guneşın e ~ır ıgı ır aç 
"asetınde Almanya. ile elcle yuruyor ~ h 'ki · · h lm 1 ( '\ "l " .. .. d Ş k .. d . . .. malan ve er ı sının de ma vo a a- ~-J~ parlak go ge gorunuyor u. ar ı soy-
t u. Bır tarafta pancermanızm, boyle l" d B 1 k .. "k b' liyen kadının sesi içime suyun bir sü-it rı azım ır. un ar var en, çuru ır , 
tıvvetli bir hamle yaparken, öte ta - . t l v h t 'd t k rahiyc dökülüşü gibi giriyordu Di -t ft . d ımpara or ugun aya mı ı ame e me . 
a an da Panslavızm, aynı zaman a d h' b' d ~ 'ld' B .. "k s A ğer dinliyenler de derin bir kederle 
heın müdafaa, hem de tecavüz halin- . avası ıçl kırb~ey el gkı Rır. u çur~ H A N dost olmuş halde idiler. Uzun zaman 
d b ı . . ımparator u ır ara ı , usyanın ın- . . b' t k k ı· · .. 

e una karşı koyuyordu. ngıltere ıle k' fı k kull l f k b hıç kımse ır e e ıme bıle soyleme-
ı-. • •. ışa na arsı anı mıs, a at, o u - t ed d' y ln b" d f c"ransa Pancermanizm:ın buyük ve . . · · 

0
.. z Ü gc cesare eme ı. a ız ır e a 

,, k ehl'k . k P l . . vazıfeyı muvaffakıyetle yapamamış, Y U L A f körkütük sarhos olmuş Nushkanın bo-"a ın t 1 esme arsı ans avızmı d k r d " 
ı . 1• b.. .. son asır a artı onun e ın en tutup o· g-uık sesi duyuldu: 
Atoymıya karar vernus er ve utun l be b h be k d . k 1... Çocuklara hayat ve sıhhat ve -
d.. . ·ı_ 1 b, u''zerı'ne nun a ra er ar a ar gıtme a • .. .. - Niçin homurdanıyor bu karı' unya polıtııKa arını unun 1 . . B . R 1 ren yegane neşvu numalarını te - ' .. • · 

.ku 1 d zım ge mıştır. u sıyaset usyayı n· mm· eden yegane gıdadır. Bilhas- Fakat, bu soz, şarkının notaları a -
nnus ar ı. ·ı d t h Ih k" b d b. - t l k"' "k b' · R . f gı tereye os yapamıyor, a · u ı u sa pirinç, mısır, patates, arpa, mer- rasın a, ır ırmaga a ı ıp en uçu ır 

usyanm sıyase 1 dostluğa ehemmiyet vermetk .tazım. cim.ek, irmik, badem özlerinin ka- fısıltı bile getirmiyen bir taşın sesi gi-
Rusyaya gelince, Almanyanın bü ~ İngiltere dünya hesabını ancak bu lori ve vitaminleri çok ve yüksek bi boğuldu. 

l-'iik satveti karşısında kendisini evve- dostlukla tamamlıyabiliyor, bu olma- olduğundan dünyada mevcud bü- Ah, ey Meryem ana, 
la Fransa ile müdafaa etmek esasını dı mı, İngıilterenin hesapları açık ve tün gıdalar arasında diplomalar Bize ceza vermek neden! 
tutmuş, sonra da İngiltere ile anlaşıp Almanya kuvvetli kalıyor. Bu kuvvet- He musaddak birinciliği kazanını~- Bu mısraları söylerken kadın başını 
bütün cephelerde Pancermanizme kar- le o, yarın başka bir davaya, öbür gün lardır. Allahın insanlara bahşetti- sallıyor, ve bu hareketlerile şarkısı -
~ı taarruza geçmek planına yapışmış - daha başka bir davaya kalkacak ve bel- ği en saf hububattan çıkarılan bu na tempo tutuyordu. Dua eder bir hali 
tı. Fakat, bunun için Rusyanın bir şar- ki de kendisinin Romanya üzerindeki özlü unlara çocuklar bayılıyorlar. vardı, ve parmaklarını bir saz çalıyor-
tı vardı: Sıcak denizlere inmesine hakimiyeti ve müttefiki Avu rya - Seve seve yiyorlar. Kemikleri muşçasına hareket ettiriyordu. 
Fransa ve bilhassa lngiltere tarafın - Macaristanın da Drang Nach Osteni kuvvetleniyor. Çabuk yürüyor - Bir aralık a1nı kayış kemerli fırın -
d lar. Çabuk neşvünüma buluyor- cının kadına doğru uzandığım, kadı -
an müsaade edilmek. Sıcak denize in- ,(Şarka hülul) ile, Balkanlara, lar. Tombul tombul oluyorlar. Ha- nm önüne beş kopeıklik iri bir madeni 

tnek demek lstanbul ve boğazlara ha - stanbula ve hatta Bağdat ve san özlü unlarını mutlak surette para koyduğunu gördüm. 
kiın olmak ve Balkanlarda nüfuz ve Basraya doğru yürümekte de- ı çocuklarınıza yediriniz ve Avru _ Şarkıcı kadın göz kapaklarını oynat-
hatta hakimiyet elde etmek dernektir. vam edece.le. Buna mani olmak için panın terkibi meçhul gıdalarını madan ellerile parayı yokladı. dı, y~-

değildir; ötedenberi buna muhalif o ~ lazımdır. Ona sarılmak ise Türkiyeyi yiniz. gene eski yerine bıraktı. Fırıncı içini 

saçları yüzünü 
örtmekte idi. Kıravatının ucu rüzgar
da sallanmakta idi. 

Bize merhamet, ey kalp sahipleri •• 
Siyah saçlı adam yumruğile masaya 

vurarak: 
- Yetişir artık! diye bağırdı. 
Gözleri şiş adam, hırçın ve emreden 

bir sesle: 
- Sus be! diye haykırdı. 
Kadın bu iki sesi işitmemiş gibi gö

ründü. Gözleri dama kapalı, kıvrak 
parmaklarile göğsü üstünde sallanan 
kumaş parçasını evirip çeviriyordu. Ba
şını muntazam hareketlerle sallıyor, ve' 
çok güzel bir sesle: 

Bize merhamet, ey Allahı seven-

Ayni sıkıcı gür ses: 
- Oooo! diye gürledi. 
Artık tahammül edemedim, kalkt~ 

içtiklerimin parasını verdim, meyha 
neden çıktım, caddeyi nihayetine ka 
dar yürüdüm, güneşin son ışıklarile ha. 
la parlamakta olan tarlalara doğru ile!' 
ledim. Ah, ne rahatlık! 

Garip bir ihtirasla teneffüs ediyor .. 
dum. başı boş dolaşıyordum, ba~ıl'Ill 

biraz yana iğmiş ilk yıldızları kuca ~ 

ğında sallıyacak göklere bakıyordum. 
Önümde güneşin battığı yere ka .. 

dar uzıyan bir yol vardı. İki tarafında 
ihtiyar meşe ağaçları sıralanmıştı. Yüz, 
lerinde bir melankoli, bir başkası ta • 
rafından terkedi1menin Yerdiği hüzün 
hali vardı. Bir şeyler dinliyormuş gi • 
biydiler. Dallarda hiç bir hareket yok. 
Başımın üstünden susan bir gece kuşu 
geçti: Kapkara bir gölge olarak gökte, 
kalbde birden canlanan hatıralar gibj 
göründü, ve kurşunileşıen alacakaran 4 

lıkta kayboldu. 
Durmadan yürüyorum. Alacakaran· 

lık ağır ağır bir şeyler ıçme giz . 
!eniyor. Kulaklarımda, boğuk bir aksi 
sada gibi, 

Gözlerimiz kör, kalblerimiz de 
belki .• 

Bize merhamet, ey Allahını se • 
Fransa bu işe zaten o kadar muhalif Rusyayı tutmak, on~ sımsıkı sarılmak 1 doktorunuza sormadan yedirme - vaşça masanın kenarına vurdu, ve onu 

lan İngilteredir. On dokuzuncu asrın bırakmaktır, çünkü Çarlık bunu böyle Hasan deposu: İstanbul, Ankara, çekti, hafif bir hareket yaptı, ve ye -
Son yansında Rusya ile lngiltere ara- istiyor. Onun da büyük iddiaları ve Beyoğlu. niden başını önüne eğdi. .Mısra 1arının kedirini 

veni er .• 
ve ıztırabını 

•ında, Uzak Şarktap Balkanlara kadar, vaz geçemiyeceği hülyaları vardır. Meyhanede karanlığın artması, şar- duymaktayım. 



14 Sayfa SON POSTA 

" Son Posta ,, nm tefrikası : 30 

• 
YEDi 
. ARASINOA MOliztm Cemll'ln ~ 

Cemil kendisini tarassut etmek için orada bulunan 
hizmetçisi M ışayı isticvap etmiş fakat ağzından tek 
bir kelime alamanuştı. ''Ne kadar durgun tabiatlı kız 

Yazan : Hugh Austin 
lngilizceden çeviren : lla11111n V talılııiJ 

Annanın tamamlle aksine,, diye düşünmüştü. 
Şüpheli iki kişi 

Cemil şaşırmıştı. Ellerini havaya - Başka iş bulamadım. 

kaldırarak:: - Bu şatoya intisabın çok eski mi?. 

Bu 
sebebe 

iki kişinin ikisi de cinayeti yapmak için biı 
ve bir imkana malik bulunuyorlardı - istirham ederim, Prenses Emma.. - Hayır~ Çok yeni. 

- beni, müşkül bir mevkide bırakma - Cemil, l\faşayı • tıpkı· çiftlikteki 
yımz. Halanız böyle bir teklifte bu • hizmetci Anna gibi - uzun uzun söy -
lunursa, nasıl reddedebilirim... ister letmek istediği halde; onun, gayet sa· 
misiniz; ona karşı isyan edeyim. Siz- kin ve hareketsiz bir tavırla kısa kısa 1 
den mahrum kalmıyacağımı bilsem .... ceva,blar vermesi, Cemili sinirlendir -

- Zekanızı işletiniz. Kıvrak bir ya- mişti. 
lan söyleyiniz. Behemehal, bizimle be- Maşaya, uzun bir nazarla baktıktan 

Binaenaleyh Mösyö Arnold'un ağ- John sen de banyo dairesini temizlet! 
zmdan tek bir kelime çıktığı takdirde Teğmen merdivenden aşağıya iner
mahvolacağı katilce de meçhul olma - ken iki polis tarafından itile kakıla yu
mak lazımdı. Şimdi Mösyö Arnold'u karıya getirilen bahçıvana rastgeldi. A· 
banyosunda oturmuş vaziyette tahay· dam durmadan itiraz ediyordu. Fakat 
yül edelim. polis şefi tevakkuf etmedi. Hole var

Bir hareketle Hendriks'in nazarı dığı zaman dokuzuncu mmtakanın ça-

silsilesinin sona ermesini bekledi. 
hayet sordu: 

- Sizi balkon üzerinde bırak 
dakikadan itibaren, geri dönd .. 
zaman merdiven ayağında buldu 
dakikaya kadar bütün ya.ptıkla 

ıaber geliniz ..• E.,. Allaha ısmarladık. sonra içinden: 
dikkatini celbetti vuşuna: 

bana tafsilatile anlatınız. · 
Buradan yemek s;ılonuna gidebilmek - Ne kadar durgun tabiatlı k1z. An-
için hiç olmazsa on beş dakika sırfet - nanın, tamamile aksine ... - Şu perdeye bak, dedi. Bahse giri- - Bana Nlerrit'i yoJlayınız, dedi ve 

şirim ki Mösyö Arnold bu perdeyi sağ şöminenin önüne oturarak bir sigara 

Merrit gözlerini sildi ve aynı 
şahsi ve ölü sesle söylendi: 

tarafına eğri olarak toplamış değildi. yaktı. 
- Buraya geldik ,oturduk. M .. 

Arnold viski getirmeye gitti. 

mek lazım. Daha geç kalırsam• hala • Diye söylenmiş .. prense.sin avdetine 
mın merak etmek ihtimali var... Siz icabet etmek için, hazırlanmasına de
de iş lerini'zi bitiriniz. Ve derhal geli - vam etmişti. Banyonun içine girince perdeyi sol e- * 
nız. Jile banyonun baş tarafına doğru itmiş Mösyö Merrit polis amirinin işaret * olacaktır. ettiği koltuğu sessizce kabul etti. Ren-

Başının bir haı:eketi ile gerido 
üzerinde duran kadeh ve şişe dolu 

* Cemil, gece yarısına ancak bir saat Kent bu cümleyi söylerken perde .. gi ilk mülakatlarındakinden daha sol-
Prenses Emma, süzül:n. bir yı!dız kala dairesine avdet edebilmişti. nin kıvrımlarını tabii bir vaziyette bı· gun, gözleri de daha çekingen, daha 

siyi gösterdi, ve ilave etti:: 
- Sonra ben.. bir ilci bardak 

daha içmek için afağıda kaldım. gibi ortadan k~ybolu:ermıştı. ~ess.ı.zce Elindeki; beş mumlu bir şamdan ile raktı. Perdeyi yukardan tutan ince ma· muhterizdi. Bununla beraber ilk defa-
. kapı açılmış; ~m~tcı . M~.şa~ bır. golg~ şatonun girişli çıkışlı koridorlarında, şalar yerlerinden kımıldanmamışlardı. kinden daha az heyecanlı görünüyor • (Arkası_., 

gibi ~ükunetle ıçen gırmıştı. ~lın~ekı merdivenlerinde kendisine yol göste - - Ba:k, dedi. Perdenin normal va· du. B a D y. 
bir kaç kitabı yazı masasının uzerın - ren uşak dairenin kapısını açarak ge· ziyeti budur. Şimdi katilin nasıl hare • Oturdu. Zayıf bacaklarını kavuş - !--------------,,...1 
deki kalın meşe ağacından yapılmış 0

- ri çekilmiş; yerlere kadar eğilerek: ket etmiş olacağını gözden geçirelim. turdu. Koltuğa yaslandı, fakat birden- Bugünkü Progra• 
lan z ... r if rafa yerleştirecekti: . _ Allah rahatlık versin. * bire şiddetle sarsıldı ve şiddetle aksır • ıt Wneltqrtn 

918 Cemil, içinden gelen dayanılmaz bır Kent tekrar kapının eşiğine döndü: dı. isTANBUL 
vrzu ile onunla konuşmak istemişti. Demiş .. Cemil içeri girdikten ;onra _ Mosyö Arnold'un banyoda kı • Kent söze b~lıyacaktı, fakat aksırık ötte neşriyatı : 

_Maşa!.. t~krar kapıyı kapıyarak çekilip gitmiş- mıldanarak suyu şıkırdattığını unut • --TA j,( ·y· 1iİ -· -- - 12.30: Plilk!a Türk mUBlldd. 12.IO: 

Maşa, cevab vcrmemis, ti. Zabitin • tı. . . d d' --------------- <ils. 18.05: PlAkla hafif miizik. 13.25: C 1 d b ma, e ı. .. 
den emir alnııya hazırlanan terbiyeli emı · tavan an asma ır pen,ol Perdenin arkasına geçti. 1htiyatla, 2 inci TEŞRiN llt plflk neşriyatı. 
bir nefer gibi dimdik durarak Cemilin laq;bası yanan o küçücük holde bir kaç maşaları yerlerinden kımıldatmadan, Akşam neşriyatı : 

nı; l k 1 t V R t 18,30: Ambasadörden nakll varyete Dl yüzüne bakmakla iktifa etmişti. sa .. ,ye ya. nız a mış ı. e sonra, se • sag"' tarafa dog"' ru çekti . Sonra sol kolu· um sene 14 Arabt sene 
· d' t k' k" "k k I A 1862 1355 ğl, 20: Saz heyeti, 20,80: Müzeyyen ve - Maşa .. sen, nerelisin?.. sızce ıp e ı uçu apı açı mıştı. · nu uzattı, birisini saçlarından yakalı • 

1 k d M 1 - - d~lnn tarafından Türk muslklsl _ (Yalta) lı. çı an apı a, aşanın mu ıteşem en -; yormuş g:.ı..·1 parm-'-larını açtı. Sol ko- 2 et Teşrin Resmi sene Kasım 
ro UoK 1 1936 7 §O.rkılnrı, 21: Orkestra, 22: PlAkla - Demek ki fransızca bilmiyor - damı dalgalanmıştı. lunu .şiddetle a~;ağıya doğru eğdi. Son· 22,30: Ajans ve borsa haber!~rt. 

' Cemil, dudaklarında takdirkar bir ··- ----• 
aun. ra sağ kolunu kaldırdı, müteakiben o· CUMARTESi BUKREŞ 

- Hayır. tebessümle Maşaya bakmış. boğazın· nu da indirdi. Polis şefinin bidayette 18.20: Şarkılar. 18.45: Mektub kutusu. 

- Almanca da bilmiyorsun. dn düğümlenen kelimelerle mırıldan • ittiği perde tıpkı cesedin bulunduğu za- SABAH 1 Ll\!SAK 10: D:ı.ns musiklal. 20.45: Orkestra. 2U5: 

- Hayır. mıştı:A d h d M '\ man olduğu gıibi yere gitmişti. 8. D. Şaban s. ı D. berler. 
- Demek ki, büyük şehirlerde o • - y. a a yatma ın mı, aşar.. Kent sözüne devam etti: 1 35 29 12 10 BUDAPEŞTB 

tu ad 
'\ - Hayır A k ık k l 6 46 5 03 

ı9: Şarkılar. 19.80: Tiyatro. 21.40: uablf' rm ın '. · - rtı su ş ırtısı a mamıştır. H 
- Yoksa• beni mi bekledin d B' k Ö lki Ier. 2.4S: Orkestra. 24.5: Haberler. - ayır. · · Musluklara doğru yürü Ü. ır ıs- ğle 'ndi Akşnın Ynlsı be -~ ~ 

- Mektc gittin mil) mı suyun akma delig-ini tıkamış olan ::ı. D. S. l D. ı::ı D S 1 D kılar 19ıF B ld 
· Ş h ld k · · • · · · l 7 .55: Almanyadan nakil, şar . · - Evet. - en, ge ım. u a e, artı ıstı· kumaıı parr~sı musluklara sarılmıştı. E. 7 .05 9 43 12 - l 3ö 20~ 1 d d. rahat edebilirsin. T r- . Plli.k neşriyatı. 19.45: Askeri bando. 

- Talısi inin erecesi n• ır). Polis ~efi muslukları açıyormuş gibi Z. 11 58 U 37 16 52 18 28 Bmo'dan nakli. 22.ıs: Pli& neşrlyatL '111' 
- Mersi. ..l'::::!:::::::::=:::::::::!=::::::::=:=.::::=:: - J im naz. bir hareket yaptı : r Orkestra. O . . '\ Maşa, sessizce çekilmisti. Kapı ; sü- 1 1 k d k ıt..r0••betcı· - oo .. Jımnaz mır.. T - şte, dedi. ki a ın suyun a tı - .L'"~ 

VİYANA _ Evet. kunetle kapandıktan sonra, kilidin i • ğını tekrar işitmektedirler. 
- Fakat .. jimnaz, iyi bir tahsil de· çinde anahtarın çevrildiği işitilmişti. Kent ellerini, dirseklerine kadar kol· Eczaneler 

ınektir. Cemil kuvvetli bir el tarafından sarsıl· Iarını yıkar gibi bir hareket yaptı. Ha· Bu gece nöbetci oliln eczaneler şunlar • 

17: Pl!k neşriyat.a. 17.ü: Halk şarkılan. -
15: Operet. 21.15 : Pllk ne.oriyatı. 22.20: ş.11 

kılar. 23.10: Plak neşriyat&. 23.50: Şard 
kuartet. 

- Belki. mış gibi, sersemlemişti. uali bir havluyu tutarak silindi. Sonra dır : 
K k baktıkta J İstanbul cilietindekiler : Cemil, hafifce ve manalı bir ~kilde apanan apıya n sonra; havluyu yere bıraktı ve nihayet ayak· 

y~ 1 d d ki b k Akmrayda : (Sa,rlm). Alemdarda : CAll tebessüm ederek suallerine devam et· omuz arını kaldırmış, u a anm Ü • }arının ucuna basarak Mösyö Arnold'-

ınıstı: rnÜf.i un oda kapısına doğru yürüdü, orada da : (Cemil). Eıninönünde : (Mehmet 

VARŞOVA 

17: Şarkılar. 19.30: orkestra. 21: Şark ~ 
vnları, Hind şarkılan ve saire. 21.30: Mub' 
tellf ııarkılnr. 22.30: Dam havalan. 

Rıza>. Bakırköyünde : (Hilal). Bcyazıd-

-· E .. böyle bir talısi! gördükten - Ne tuhaf kız. Adeta, canlı bir (Hendriks) c hitab etti: . Kllzım). Fenerde : <Vltall). Kamgüınıill:-
sonra. niçin daha mühim bir işe girmi- heykel. _Kumaş parçasını, şüphe yok, ma- te : CM. Fuad). Küçiikpazarda : CYorgH. Yarınki prorram 
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i&TAKBUL 
yorsun?. Diye söylenerek yatak odasına gir- kası tutan elinde sıkıyordu· dedi. Do&- Snmatyada : CTeofllosJ. Şebrenıin1nde : 

Maşanın mat ve duru beyaz çelue· mıştı. tum benim bulduğum izah şekline ne (Nazım). Şehzadebaşında : CÜnlYerslte). 
· h f 'f bel · t' y L· 'k Halbuki bu gece Cemil; oyalana - . I . k' d .. ıı . a ı ce pem eşmış ı. e, ıurpı • . . . b' dersın? tırazın varsa, çe ınme en soy~ 

Jeri hafifce titriyerek cevah vermiş .. cnk, Ye zihnını tırmalıyan ır takım l 
1 tl. .. şeyleri unutacak bir şeye ihtiyaç his - e 
Çavuş: 

_ setmekte jdi. _ Amma, bütün bunları kim yaptı, 
,-----------, Gündüz, öğle yemeği bir hayli neş'- mesele onu bulmakta, diye homurdan-

Bir Doktorun eli geçmişti. Yemekten kalkılıp da si- dı. 
GUnfük Cumartesi 'gara şalonuna geçildiği zaman, Kontes 

Notlarından (*) Olga sözü bir biçimine getirerek: 
,._ ______________ -

1 
-Türkler, esasen merd ve sevimli 

Açık havada insanlardır. Fakar,.. sizi,. bunların en l 

-23-

iHTiLATI.AR 

Yürüyünüz! sevimlisi görüyorum. 
Demişti. 

Hukfımet ve banka memurları, fabrika-
(Saat 6 , drılcika2 - saat 6, daldka 9) 

Cemil, bu sözlerin delalet ettiği 
Iı:ırda çalışan amele, mağazaı"rda bulu - rnaksndı hissetmekte geçikmedi. La _ Çavuşun yüzü aydınlandı: 
nnn mus!.ahdcmln ve sabahtnn ""~ama B d f y lnız üç maznun var 

""A9 kin• birdenbire Prensf'-S Emrnayı sinir- - u e a a • kadar kapalı yerlerde günlerini gerir - ded' 
mek mecburlyctindr olanlar akşam uzerı lendirecek ve gücendirecek bir hareke· 1• 

Lşl rlndcn çıktıkları vakit derhal trnm- te meydan vermemek için, safderun Teğmen banyo salonundan çıkar • 
,. aylnrn, otomobUlere blnmemelidirler. bir tavır takınarak: ken: .. . . 

T .. ki h kı__ d k' t "h·· - Öyle mi? diye soylendı. Benım Ht ı gun hiç olmnz.m bır saat kac!ar de- - ur er a Kln a · ı eve cu u • 
n ~ kcnnr.nda, ve yanud açık a gll ı nuze ço eşe ur e erım, on es • çı kil .. k t kk"' d · ' t hatırımda kaldıgıv na göre yalnız bir tek 
•eri . de yoruımamak ş:ı.rti!c ge<ınmeıı - hazretleri ... Ben de, maalesef Rusları maznun olacak! 
dlrlcr Oünc l yerler daima. tercih edil- lıiç tanımamıştım. Büyük bir takdir ile Odaya. henüz girmiş olan adliye 

arzedeyim ki; Ruslar., misafirperveJi • doktoru ılc karşılaştı~ar. Dokt~r F or • 
liklerini llıtüfarlık derecesine çıkaran bes'in arkasından hır sedyeyı taşı -
bir m tmiş ... Ehemmiyetsiz bir te • makta olan beyaz bluzlu iki hasta -

nel dlr. ' 
Un ıtın y1'1ız kl ınsan denll n çiçek, Mlş-
1 n d 11ğl 1 bl, guncşi en çok seven bir 
çlç ·ur. 

aadi.iften sonra, burada ve huzuru - bakıcı geliyordu. .., 
( * ) Bu notları kesip aaklayını-z-, -,..-... nuzda nail olduğum hüsnü kabule na· Teğ;en du~~ad~n~ d d' Ölüm 
hut bir albüme yapıftınp fcolleksiyon sıi mukabele edeceğimi bilmiyorum. - a~!o aıresın e, e ı. . .... 

d b 1 D . b · t' saatini bılıyoruz, doktor cesedi gotü-yepınız. Sıkıntı zamanınız • u not ar ıye ceva vermış ı. . . 
bir • ktor gibi imdadınıza 7etifeLilir. (Arkan var) rebilirainiz. Fişi (Hcndrikı) e verınız. 

Beyoğlu cllıetindekiler : 
Galatnda : (Hüseyin Hüsnü). Hasköyde: 
(Barbut). Kasımpaşada : (Vasıf). Mer
kez nnhlyede : meııa Suda, Kinyoll). 
Şişlide : <Nargileciyan}. Taksimde : <Lt-
monclyan). 
Üsküdar - Kadlkö7 ve Adal:mlaltilc.r : 
Büyükadnda : (Şinasi) . Heybelide : <Ta
na§). Kadıköy eski İskele caddesinde : 
(Sotrakll. Kadıköy Yelde~irmenınde : 
(Üçler) . üskUdar Selimtyede : (Sellınlye). 

Öfle neşriyatı : 
12.30: Plt'Lkla Türk muııUdsi. 12.50: Ha• 

dJs. 13.05: Pl[Utla ham mür.lk. 13.21: ııuııw' 
ııt plak neşriyatı. 

Alqam neşriyatı : 
18.30: Plfıkla dans muslldsl. 19.30: Konfr.' 

rans: Suad Derviş tarafından. 20 : Belma ~ 
arkadaşlan . tarafından Türk mualk1sl ft 
halk şarkıları. 20.30: Münir Nureddin ve .,J 
kndnşlan tarafından Türk musikisi -.e ıı--' 
şarkıları. 21: Orbstra. 22: Pllkla sololar. J'! 

lso: Havadis. 

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

palı zarf usulile eksiltmeye konulan ve bedeli muhammeni 2980 lira olaJI 
Nizip kasabasının halihazır haritasının ihalesine m~~ gün~e t.a~p zühur 
etmediğinden 17 /11/1936 salı günü saat 14 de ıhaleı kat'ıyeaı ıcra edil
mek üzere 15 gün müddetle temdit edilmiştir. 

2490 ta yılı kanun ahkamı göz önüne alınarak ve harita Nafia V ekiJe. 
lince yapılan f(lrlnameye uygun bir şekilde olacağından talihlerin mezkUr 
günde ve daha evvel Nizip belediyesin~ müracaatlan ilin olunur. (2881) --------
İstanbul Kültür Direktörlüğünden: 

ı - ZincirJikuyu tık Okulunda açılan Pan&iyona ikinci tabii: b8fı olan 

2 
Birinci Kanundan itibaren de talebe alınacaktr. 
Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki ay.hk iicre i 2.'> lindır. Büyük tatil
de okulda kalacaklardan ayda 12,5 lira alınD'. 

3 - Yaztlmak ve fazla malfunat almak iateyenlsin Okal Dir 'rtiwlti • 
iüne bafYUl'maları lizımdar. u2813» 
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Urfa Vilayet Dıimi Encümeninden: 

Atofan pudr 150 gram 
At" fan tablet tüp adet 16 
Asid Koloridrik pür 250 gram 
A «: id sülfürik püa 250 gram 
Asetat amony<Ak mayi 250 gram 
A scirin puclr 400 gram 
A spirin tablet tüp Adet 15 
Alues sokotrin 25 gram 
Alçı 50 kilo 
Aristol 50 r;ram 

Antipirin 150 gram 
Asitfenik siyah 10 kilo 

Asit Pikrik 30 eram 
Bi Karbunat düsüt 2 kilo 

Bon düpero 250 gram 
Buji pcllidol lüp Adet 4 
Banzunaftctl 250 gram 1 
Kodein saf 40 gram 
Ko1orat döpotas 750 gram 
Ku1oriclrat dökinin 1 kilo 250 gram. : 
Kapsül ekstra etere fujel mal 400 gram 
Sir Bılank 150 gram 

Kulorür dökabiyüm billuri 1 kilo 500 gram 
ICarbunat dö mağnezi 4 kilo 
Kapiller dö Kanada 50 gram 
Asit sitrik 4 kilo 
Digalen 18 fİfe 
Diyördin 250 g.a1lm 
F.rgotin dö bonjan 1 kilo 500 ıra
Esam dö Kannel 25 gram 
Esans dö Melfa 25 gram 
Esans dö Neroli 25 gram 
Eter ıiilfürik Mediıinal 1 kilo 
Eter Anutezik 5 kilo 
O okzijene 20 fİfe 
Ekors db Konciurango 50 grani 
Ekors dö kinkina kırmızı 1 kilo 
Ekora dor<.'nj amer esuı olmak üzere 250 :nım · 
Etil kfrbonat dö kinin 50 gram 
Ekors dö kannel Seylan 250 gram 
F ehlenk miyarı solisyon N. 1 250 gram 
F ehlenk mkyan solisyon N. 2 250 gram 

Fosfat dö fO 250 gram 
Fosfat dö fO trikalain 250 gram 
Gliaerirı nötrü 12 kilo 
Gliserin ıolid 25 gram 

Gaz iyodforum beflik 40 metre 
Gaz İyodforum birlik 20 metre 
Eldiven Kavutçuk N. 8 çift 6 
EIJiven kaVUfÇuk N. 7 çift 6 
Eldiven kavutçuk N. 7 I 5 çift 4 
HE-rmitol 1 oo araın 
Hüvil vazelin 500 gram 
Hüvil Amontduı 500 gram 

Hüvil dö füva dö moru 4 tite 
Hüvil oliv isterlize 2 kilo 
Hüvil dö risin 5 kilo 
Jyodüyür dö potasyom 1 kilo· 
fyod madeni 250 gram 
lktiyol 1 kilo 500 gram 
ipek iplik N. 1 çileai 16 adet' 
ipek iplik N. 2 çilesi 10 adet 
ipek iplik N. 3 çilesi 1 O adet 
ipek iplik N. 4 çilesi 5 adet 
ipek iplik N. O çileai 16 adet 
Lizol 6 kilo 
Lokoplaat 20 adet 
Lizımlı madeni 25 adet 
Laminarya i6terlize 36 adet 
MuttınM hasta için 30 metre 
Nitro pri.yat dö süt 50 gram_ 
Nitrat darjan çubuk 100 gram_ 

Nelaton ıonda 30 adet 
Afyon bürüt 200 gram 
Onguan populeüm 100 2ram 
Okzit dö zen kilo 2 
Opyom tozu 100 gram 
Piramidon 400 gram 
pudru ipaka 125 gram, 
Pudru dö kinkina 250 gra.ı.. 
Rizom hidrutis pudru 100 gra~ 
Rasin dö iı)pmune 250 gram 
Rasin dö poligala 1 kilo 500 gram 

Rasin aspert 100 gl'aD) · · 
Rasin dö &f 100 graq 
Rasin perzil 100 gram .. 
Rasin dö fenuvil 100 gram · 
Rasin dö pötit ho 100 gram 
Raıin dö jalap 250 gram 
Gudron dö Norveç 250 gram 
Boraks 1 kilo 
Sülfat dö kinin 250 gr.ıım, .. 
Santonin 15 gram 
Sükrü döle 250 gram., 
Salisilat dö sut 2 kilo 
Sunitrat dö bizmut 500 gra.111 
Savun nuvar 500 gram 
lskamune rezin 25 gram 

SON POSTA 

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

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

ze ait yıkılacak -0lan Panorama, Orta, Maritim hanlannm mebni bulun -
duğu arsa üzerine yeniden in,a ettirilecek Yolcu salonu projesi için Türk 

ve Ecnebi Mimar ve İntaat Mühendi~leri arasında bir müsabaka açılmıftır. 
Müsabaka 6/Şubat/1937 tarihinde hitam bulacaktır. 
Projeler bir Jüri Heyeti tarafından İncelenerek birinciye (2500), ikin-

ciye (1000) ve beğenilen diğer iki projeye (500) zer lira Mükafat veri
lecektir. Taliplerin proje müsabakasana ait izahnameyi Galatada Fennene
cilerde Haydar hanında Fen Servisi Şefliğimize müracaatla almalan lü -
zumu ilin olunur. (2754) 

İnhisarlar 
ğünden: 

İstanbul Başmüdürlü -

Hükmü İkincitetrin 935 aonuni:la bitecek olan içki sabcdıjı tezkereleri
nin yenileme muamelesi Beyoğlu mıntakalarındaki &atıcılar için 936 

lkincite,rin on befinden yirmi ikiaine,lıtanbul ve diğer mmtakalardaki satı
cılar için de aynı ayın yirmi ikisinden otuzuna kadar yapılacaktır. 

936 Birincikanunun birinci gününe kadar tezkerelerini yenilemiyerek iç

ki satanlar hakkında kanuni icaplar tatbik edileceğinden muayyen gün

lerde ıahcıların konturatlan, eski tezkereleri ve birer fotograflarile müra

caat ederek yeni tezkerelerini almaları ilan olunur. «2562» 

Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

1 - Prkestra için seçme s.ınaviyle fU Müzisiyenler alınacaktır. 
A - Bir Flüt ve küçük Flüt çalan, 

B - Birinci ve ikinci keman çalanlar, 
C - Viyola çalabilenler, 
Ç - Bir kontrbas çalan, j 
D - Bir üçüncü Trombon çalan, 
E - Bir obuva <tKoranglen çalan, 

2 - Seçme sınavları İkincitetrinin 23 • 27 inci ((Pazartesi, Sah, 

--• 
Çar.-mba, Cuma» günleri aaat 10 da Galatasaray Lisesinde yapı. 'ı 
lacaktır. ( 2736) 

lktısat V ekiletinden: 
«İŞ KANUNU)) nun dokuzuncu «Teşkilatn faslındaki hükümlere göre · 

kurulan uİŞ DAiRE.si» nin Te,rinisani 1936 başından itibaren faaliyete 
bafladıiı 145 inci madde mucibince ilin olunur. « 1661 » «2802» 1 
========:::-====================~==============:==========:::a::::::= ' 

Sük dö nerpürün 500 gram 
Serum fiziyolojik 50 adet 
Serum giiikoze 50 adet 
Serum jelatine 30 adet 
T "naibin 500 gram 
Tannijen 400 gram 
T erpin 500 gram 
Tanin 1 kilo 250 gram 
Timol 50 gram 
Teobromin 300 gram 
Talk tozu 1 kilo 000 
Orotropin 500 gram 
Vazelin beyaz 1 O kilo 
Validol 50 gram 
Kate N. 1 kutu 6 
Kafe N. 2 kutu 6 
Kate N. O kutu 6 
Kate N. 00 kutu 4 
Hidrofil pamuk 120 kilo 
Gaz hidrofil top 50 X 1000 
Serum tetenik 30 adet 
Serum istıraptü koksik 30 adet 
K arbunat nütrü dö kinin 25 gram 
Kola cevizi 500 gram 
Kakodilat dö sut 25 gram 
Bi kulorhidrat dö kinin 100 gram 
Böm brankil 250 gram 
Bilüdömetilen medisinel '25 gram 
Şife için. tapa 400 adet 
Dereceli bdeh 25 gramlık 2 adet 
Pipet 1 O gramlık 3 adet 
übah tübü 3 adet 
Billur havan N. 4 adet 2 
Billur havan N. 5 adet 2 
Bot fİfe 500 lük 25 adet 
Bot tİfe 300 lük 50 adet 
Bot tife 250 lik 50 adet 
Porselen kavanoz 100 gramlık 30 adet 
Ponelen kavanoz 50 gramlık 20 adet 
Ponelen kavanoz 30 gramlık 20 adet 

Yukarıda yazıb 138 blem ilicm tutan 1300 lira tahmin edil 

mi:~ bataneaİnin ihtiyacı olan cim ve miktarlan yubnda yazılı 
bulunan ve bedeli mecmuu (1300- lira tahmin edilen 138 kalem iliç 2490 

ıayıh kanuna tevfikan 2/11/936 gününden itibaren on bet sün müddetle 
açık ebiltmeye ~. isteklilerin 17/11/936 sah günü saat on dört-

te % 7,5 cipozit'! aWsM Viliyet Daimi f;rimenine. nüincaat etmeleri~ i-
lin olunur. (2862') '\ 
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,_.. KANZUK 
•• 

.. 

Oksürük Şuru JU 

En muannit öksürüklerle bro 5it, 
astm ve boğmaca öksürııı. iln 
kan ilAcıdır.Gö~Osleri zayıı ( . ın
lara vikaye edıci tesiri ~ıı .uu 
dikkattir. 

Bntnn eczanelerde vardır . 

1NG1L1Z KANZUK ECZA?\ :st 
Beyoğlu, lstanbul 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

AcenteJ~ıi: Karaköy Köp 'hap 
Tel 42352 - Sirkeci Mühürdarzade 

Hao Tel 22740 ----> 

1 

Trabzon PostaL~ rı 
Pazar 16 da Salı, Çar
şamba, Cuma 12 ce 

izmir sür'at post..J sı 
Cumartesi 15 de 

Pl.ersin postalar• 
Salı, Perıembe 1 Ü da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesi, çar • 

ıamba 18 de 
lzmit - Pazar, ıalı, per-

şembe 9,30 da 

Mudanya - Pazar, Salı. Per-
şembe, Cuma 

8,30 da 

Bandırma - P P- zartcsi, Salı, 
Çarşamba, Per
şembe. C1ımar
tesi 20 de 

Karabiga - Sa lı, Cuma 19 da 

Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 
"Salı postası gi
diş ve dör:i: şte 
Lapseki ve İm-
roza da uğrar. 

Trabzon ve Mersin postalarına 
kalkıı günleri yük alınmaz.,, 

( 2938) 

Son Posta 
•=- " -- ~ 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazı tcsl 

Yerebatan. Çatalçeşme sokak. 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan vazı \ e 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz \'e gazetemize aittir. 

ABONE FİA TLARI 
~1 - 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. _____ , ___ _ 

TÜRKİYE 1400 750 400 1.>0 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 :!iO 
ECNEBİ 2700 1040 800 :WO 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme~. 
ilanlardan mes'uliyet alınm'lz. 

Cevap içın mektuplara l O ku ·uş uk 
Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 
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Çocuğum iştahsızdır demeyiniz. Se eceji 
gıdalarla besleyiniz ve ·· yiitiinüz 

Yavrularımı her istediğini yemiyorsa kabahat sizdedir. Onu sevdiği gıdalarla besleyiniz. 

Özlü Unlarına Yavrular Bayılıyor. 

Vitamin-Kalori-Gıda-Kuvvet-Sıhhat 
Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır • Arpa - Bezelye - Yulaf -

Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü Özlü Unları 
Çocuklarınızu yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi 

çok olan bu mükemmel özlü unlıırla yavmlarınız neş'eli. sıhhatli, toıu bul, kmıh, canlı olurlar. Çabuk büyürler. 
Çabu'c diş çıkarırlar, kemikleri kuvveUeuir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARlLE yapılan mahallebi ve çor
baların ve tatıılann ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nerasetini 
on sene muhııfaza eder. Daima tazedir. Hiç kmtlanmaz. Taklitlerinden s·lkınınız. Başka marka verirlerse almayımz 
ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA DlKKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA, İSTANBUL, BEYOÖLU 

. ' ~ ' . "' .. . . . ~ .. ' 

En korkunç düşman ve 
Pn nıiikemmPI ~il~h 

Kalori randımanı hiç bir vakit Kok 
randımanıile mukayese edilemez. 

Son tecrübelerin teyit 
etti~i hakikat: 

Kalori itibarile, adi koka yüzde 
kırk faik bulunduğu sabit oldu 

Satış yerleri : 
Merkezi: Maden Kömürü işleri T.A.Ş.Bahçekapt Taş Han Telefon:2t 195 
Galata: Türkiye İt Bankası şubesi. Telefon: 44630 
İ.stanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı, Taş Han Telefon: 22042 
Ankara: Yenişehir, Ali Nazmi aparhmanı. Telefon: 1162 
Ankara: Adapazar Türk Ticaret Bankası Tel. şube 2316, Müdiriyet: 231Q 

. \ - : '~.. .. ~ - . . .... ... ~ . ' • . ' • ~ ... ~ ' J 1 
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SATILIK BİNA 
Kızılay Cemiyetinden: 
Cağaloğlunda \stanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Direktörlüğü 

karsısında. Kızılay Mümessilliğinin bulunduğu bina satılıktır. Müra • 
caat mahalli Yeni postane civarında Kızılay hanında (eski Aksaray • 
lılar hanı) depo direktörlüğüdü.r. 

Atletik hututunuza mulıaf azo 
_ ediniz • 

şı,matılıkl-. mGoed•lı ıdl• 
"'~ ve bunun •n ,,, ç ..... 
olan SHORT LINIA yı glyl · 
"'•· OalmT maHJının tHI• 
rllı Ja~lı tabahJı gld••k. 
Huaual elhllkl bir triko· 
d•n yapılmıt olan SHORT 
LllllA adi bir kOtot gibi 
.,.katur. 

Fiyatı ı 10 liradan itibaren. 
&atıt yari ~alnıa ı 

.1. ROUSSEL 
Parlı1 166 Bd. HauH"1ann 

~-- IST ANBUL, Beroglu 
TOnel meydanı 12 No. ru. 

Mı§uım•ıı ılyareı adlnız •ave 
16 No.lu tarifemizi lıtaylnlı. 

• ----
_. 

Soğuk algınlığı tehlikesine kartı kendinizi G R 1 P 1 N 
kaıelerile koruyunuz. 

SOGUK ALGINLIGI: Bat, m., GRIPIN ütütmeden müteyeli' 
bel, kulak ağrılarına sebep olur. haatabklara mini olur. 
GRİPIN bütün ağnl.an dindirir. SOGUK ALGINLICI: K..wr. 
SOGUK ALGINUGI: ~ezle, net'esizlik tevlit eder. 

bir çok tehlikeli huta- G R 1 P 1 N: Kmklığl pçİrİf • 
hklar doğurur. n~' enİT • iade eder 

111 

N bit Macunu fabrikasının müteha111s 
kimyagerleri tarafmd an İmal edilmektedir. 

Edirne Vilayetinden: 
Edime Memleket hastanesinin 1950 lira tutarındaki 176 kalem ecza1' 

tıbbiyesi açık eksiltmeye konuhnutıa da talip çıkmadığından 10 gün müd
detle temdit edilmittir. lsteklilet"İn ihtiyaç listesini görmek üzere FAroe 
Vilayet Daimi Encümenine l&tanbulda Sıhhat ve içtimai muavenet mü
dürlüğüne müracaatlan ve ihale günü olan 20/11/936 cuma günü saat 
15 de 147 liralık teminat makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi Enriimmiof 
gelmeleri. <e2965n 

BANZOPiRiN kaı~leri HER vERoe40KuR vi 
~ • • • • • • • •• • 1 • • • • • ._ •• • •• • ... • 

NEFES BORVL4RINI TEMiZLER. BALGAM SOKTURUR,OKSURUGU HEMEN GiDERiR 
--·-------------- ---- -

,,-. Herkes : Beyoğlunda 411 

TOKATLI 
PASTANE ve LOKANTASINI 
tercih ediyor. Çünki, hem 

hem de konsumasyonlar 
nefistir. 1 

rahat, 

Meşhur BALALAiKA orkestrası 

l~ her ... akşam icrayı terennüm 
=:-= ..,.. etmektedir. - ,, 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü· 

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan • 
fiatı şunlardır: 

Sahife 

il 

il 

» 

: 1 - 400 kuruş 

2 - 250 il 

3 - 200 • 
4 - 100 • 

Diğer yeder : 60 • 

Son sahife : - 30 • 

3 - Bir santımde \'asati (8) keli· 
me vardır. 

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

&on 1-osta h.atoaaa• 

Neşrıyat Md. : Selim Ragıp E~ıEÇ 

SAHiPLERi l A. Ekrtım UŞAKLIOU, 
1 S. Rıt!llP EM l!.:Ç 
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