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ikinci beş senelik plan hazır 
Vekiller Hey' eti yeni iktisadi plinı tetkik ve 
müzakereye başlıyor, plinın esaslarını yazıyoruz 
• 

ikinci beş senelik plan birinciye nisbetle çok geniştir, bu planın tatbiki ile ger ger 
büyük ve küçük birçok sanayi merkezleri kurulmuş olacak, milli gelir artacak 
:-----------------------------------------------------------------· 

1 
Sancakta dünkü 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

vaziyet 
azil, tehdit ve Tevkif, sürgün, 

tedlıişler devam edigor 
Türkleri seçime sokmak isteyenler, şiddetin yapamadığını 
PaTaya yaptırmak teşebbüsüne giriştiler, fakat gene menfi 
neticele~ aldılar. Yalnız Kırıkhanda 3 bin lira dağıtıldı 
lskenderun• 16 

1"'tiusust) - Suri-

~e intihabatına San 
~a.ı... halkının iştira· 
bı temin icin taz

yik deva~ et
rnek,tedir. 

İhtiyar hey-
ıatlerinden intihaba
ta iştirak etmiyen· 

'erden bir aydan al· 
tı aya kadar hapse 
~oulacakları müs-

teşarlık makamın.· 
d.an tebliğ edilmis-
ti ' r. 

Sürülen Türkler 

Mustafa Seyfinin 

Humusa sürüldüler 
le~i an:laşılmıştır. 
Türk tebaasından 
Ce'Ml adında bid 

tevkif cdiJm.iştir. 

Yeni Gün ~mu· 
harrirl Fikri Balcı 
tevkif edileceğinden 
~üphclenerek kaç· 
mı~. 

Para dağıbyorlar 

Kırıkhan 16 (Hu
sust) - Kırıkhan 
mmtakasında halk 
tazyika rağmen se-
çime iştirak etmedi
ğinden ekseriyetin 

İ'Skenderun, 16 para vasıta.siJe ka-
(l-fususi) - San- zanılması yoluna gi-
takta intihabat baş- Frans!zlarla ::5urıyelller arasındaki muahedenin imzası gUnlerinde Halep rişilmif, şimdiye ka
ladıktan sonra dük· sokaklarında yapılan nümayişlerden bir intıba dar bir hayli para 
k&nlar tamamen kapanmıştır. Halk i-ıpanmışlardır. l sarfedilmiş.se de muvaflfakiyet elde e
kı günlük erzakını alarak evlerine ka- Avukat Vedi Mü-nü:r, Sami Azmi. di.lememiştir.Devamı 3 üncü sayfada) 

Anketimize gelen cevapları neşre başladık: Rusyada bir çok 
Hayatı nasıl ucuzlatmalı? Alman casusu 
Harpten evvelki ~azanç ve eşya fiyatları il~ bugünkü' Tevkif edildi 
1-cazanç ve eşya fzyatlarınz mukayese eden bzr okuyuc~ 1 
~=================:::;:::======~..) Rusyanın Garptan gelecek 

Kazanç Ev kirası 

~ir rençb~r yevm,yesı, 

Bugün 

(3-4) odah 

Harpten evvel 

3 • 5 m cidiye 

7 • 1 O kurut 50 • 65 kurut 
( 5 defa fazla ) 

Buglln 

( 18 defa fazla t 

Okııyuımnıuzun tsu11im elliıti cetvele göre yapılmış bir grafik 
(Yazısı 10 uncu sayfada) ; 

taarruza karşı hazırladığı 
müdafaa planı çalınmış 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 
······························································ r-
Bugunı 

Niçin evlenenıiyorlar? - Boğaziçi
ııe dair diişünceler 

6 ıncı 9ayfada 

Bizi nasıl güldiiriiyorlar? - Tarih
ten sayfalar: Maltaııın tarihi 

7 inci sayfada 

Resimli bir haftalık diinya vukuatı 
Tersanede bir saat - 'Sinema 

sütunlan 
9 uncıı sayfada 

Spor haberleri 
18 uncu sayfada 

Beş mühim esas 
Plirun yalnız gıda maddeleri sanayiine ait kısmı bile 
geniş bir kıymetlendirme teşebbüsünü ifade etmek
tedir. Bu kısım meyva ve sebze müstahsili ile hayvan 

yetiştiricilere büyük istifadeler temin edecekttir 

ikinci bet senelik plinın ne vakit tatbik edileceği malum olmamakla r. ~ 
1 

beraber birinci bet senelik pli.Dm henüz etüt safhasında olan kısmının 
tahakkukunun ikinci planın ilk tatbik senelerine rastlıyacağı anlaşılıyor 

Birinci beş senelik planın vücude getir diği eserlerden birkaçı: Kağıt ve cam 
fabrikalarile Kayseri kombinası (Yazısı 11 inci sayfada) 

Donanmamız Malta yolunda 
Ana gemisile denizaltı gemilerimiz dün, 
Yavuzla torpidolar da bugün hareket ettiler 

Kahraman bahriyelllerimiz filomuzu uğurlayan Jıalkı selimlıyor 
(Yazısı 10 uncu sayfada) 



2 Sayfa 

r 
Her gün 

Donanmam1zz Akdenize 
Dognı ufurlarken 

Resimli Makale: 

S o N p o s T A.. lkincitetrin 17 
~===--==========~=-=-==============z:=======-=--~========== ,-

Sözü ıi Kısası 

Her zamandan kuvvelligiı 

1 • • •• .--......... 



• • # ~~. -· 

D~ı ieilCB :J #1 ;j !=1;D 
A 

Asiler Madridin bir kısmını 
ettiler . , dün işgal 

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

lspanyol Başvekili: " Elimizde bir parçacık toprak 

Rusyada bir çok 
Alman casusu 
Tevkif edildi 

Londra lG (Hususi) - Daily Eks
press gazetesının Varsova muhabiri, 
büyük harpten sonra meydana çıkarı
lan bütün -:asusluk vak'alarından en 
mühimierinin, son günlerde, Mosko
vada keşfedildiğini bi1dirmektedir. 

Muhabir vak'ayı şöyle anlatmakta· 
dır: 

11ürk donanması 
Maltaya giderken 
İngiliz donanmasının bir müddet 

,bulundukça, onu ölünceye kadar müdafaa edeceğiz,, diyor 

evvel memleketim!Ze yaptığı ziya
reti iade etmek ıçin 'l'ürk donanması 
bugün Malt.aya yollanmıştır. Bu ziya -
relin ve bu seyahatin bizce hususi biı 

«Sovyet Rusya dört senedenberi mana ve ehemmiyeti vardır. Bir za -
garpten yapılacak bir hücuma karşı or- manlar dünyanın birinci sınıf kt'.lvvet-

Lc ıdra, 16 - Röyter muha'birinin 7.ayiat olmuştur. mizde bir parçacık toprak bulundukça dusunu hazır1amış ve her ihtimale kar- leri sırasında gelen Tüıik denizciliği 
.ı:adııdden saat 17,30 da telefonla bil- Sevilla, 16 (A.A.) - Bu sabah aşa- onu ölünceye kadar muhafaza e~ec~~ şı bir müdafaa planı yapmıştır. Osmanlı imparatorluğunun müzepzep 
~:rd ;·ne göre, fısı tayyaırelerin bugün ğıdaki resmi tebliğ neşredilmiştir: Mad ğiz. Harp, daha şimdi başlıyor. Çunku Son günlerde müdafaa planları ça- idaresi sayesinde, geriliye geriliye so· 
ogleden sonra Madrid üzerinde bir u- ridin biiyük bir kısmı dün işga,l edı1- bize .ıa~ım ~l~n malze~yi şim~i el.de lınmıştır. nuncu dereceleri bulmuştu. O donan-
;uş t ebbüsleri esnasında hükiıme1.ci miştir. General Varela'nın riyaseti al- edebıldik. Bızım zaferımızden hıç kun B 1 kt l l ak 5 v ma ki, bu millet, onun yelkenlerini bir 
la'" 1 . • rl b · 16 d .. h d ç··nk·· .11 t A • 1 u casusu an suçu o ar o -

JJ ıe er i.ıç motci ü ir Yunkers tay- tında bulunan üç kol, dün saat a se şup e e emez. u u mı e ası ere . 1. 1. _ftı..·ı... d 1 zamanlar Hind kutnusundan1 demir ve 
\ra d"" d yet gız ı po ıs t~ı atın a ça ışan es-,, re.,ıni Madıit hipodromu civarında ;!Manzırnares nehrini geçmiştir. Ve uşman ır.» . . I . . pirinç aksamını da altın ve gümüşten 
fere ·ndirmişlerdir. Hükfımetçi tayya- sol cenahlarda mukavemete maruz kal- Madrit, 16 (A.A.) - Havas bildiri- kı ~us ~.re:ısesl~rınde~ rana Mı~aıla- yaptırmıya muktedir bulunuyor, koca 
t~ f • rı. asi topçu kuvvetlerinin Mad mamışlardır. yor: Dün saat 15 şi biraz geçerek asi- va ıle muhım hır şahsıyet olan aşıkı AK.denizi, Ceneviz, Efrenc, Sardunya, 
tıdj ?"iÜtemadi sı.frette bombardıman Valansiya, 16 (A.A.) - Madrit cep- lerin tayyareleri Madridin kalabalık o- cürüm ortağı olarak yakalanmışlardır. İspanya ve benzerleri memleketlerın 
etın e oldukla-'"ı Casa del Campo ci- hesinde ) apmı.ş olduğu teftişten dönen lan Kuairo Kaminos mahallelerini bom Şüpheli yüz kişi de tevkif edilmiş- müttehit donanmalarına bir fare ka
\'arırı Jaki asi tahşidatını bombardıman E.argo Caball'ero, Havas Ajansı mu ha- baya tutmuslaroır. 1 O ölü ve 100 yara- tir. panı haline getiriyordu. Bu güzel ve 
etrn r<lir. Halen Üniversite mahalle- birine şu beyanatta bulunmuştur: lı varoıır. Yirmi dört saattenberi ölen- Kremlin sarayının demir kasaların- yenilmez kuvvete ilk darbeyi, İnebahti 
si c · arında bir çarpışma devam et- cMadr·• asla asilerin eline düşrni- lerin adedi 80 \"e yaral.an~:ıların adedi da saklanmış olan bu müdafaa plan- harbinde indirdiler. Kararsızlık ve ha
n:ektedir ki, bu, bazı asi kıtalann neh- yecektiı . .3ivil ahali ile payitahtın as- 100 .. t~~in edilmektedir. Oğlooen so;1- larını, harbiye nazırı Mareşal Voro~lof ıe'ketsizlikten doğan bu netice, maale-
l'i gcçt~klerin.i göstermektedir. Bütün keri kuvvetleri, kahramanane mukave- ra, as:l:rm topçusu Epana meyda~ı ~le bizzat hazırlamış bulunuyordu. sef, beklenmesi lazım gelen bir aki -
tiiin ; '>i topçu kuvvetleri, Madridin şi- met etmeğe azmetm·şlerdir. İspanyol Madrıdın en modern \"C en merkezı cad A k • ı· k t t fın betti ve o tarihten sonra, Osmanlı do-m . s erı ve po ıs ma ama ı ara -

k
al · 'asyonu yukarısında kain garp milleti, Faşizm istemiyor. Herhalde, delermden biri olan Edvardo Dato yolu d 1 hk"k 1 ld v nanması bir türlü belini doğrultama -·· · d . b rd an yapı an ta ı attan an aşı ıgına 
ıs01ını bombardıman etmiştir. Binaiar payitahtın muhtemel sukutu asiler iç.n uzıerm ekı mahalielerı bom a ıman .. k d mahf b 1 1A dı. Geriledi, geriledi ve ikinci Abdül• 

Ç-0,ı; hasar görmüş ise de insanca pek az ancak manevi bir zaf'er olacaktır. Eli- etmiştir. gore, asa a uz u unan P an- hamidin vehmi sa~sinde, bir yığm 
.-..::============================================= lar çalınıp kopye edildikten sonra tek- hurda demir halınc geldi. Geçenlerde 

Sancakla ıar yerine konmuştur. fıkrasına mevzu arıyan bir Fransız ya-

Başvekilin şehit Eribe 
için bir yazısı 

Kasanın ne suretle açılabileceği zıcısının dediği gibi, bu donanma, bir 

Du•• k •• • f erkanıharbiyeye mensup yalnız beş başka sefer daha Maltaya yollanmış • n u vazıye yüksek rütbeli zabit bilmekte idi. ken, mezkur adayı bulamıyarak geri 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) Mevkuf eski prenses ve aşıkı dönüp cMalta yok:. haberini getirmiş 

Yalnız Kırıkhan merkezinde :moo Kremlin sarayında sıkı bir sorguya çe- değildir. Osmanlı donanması için Mal-
''E "b f d k d f Suriye lirası tevzi cdildigv i tesbit edil- kilmişlerdir. ta nçıkları, yıllarca zaman, komşunun 

rı enın e a arlıg"' ını kızlarımızda vatan mü a aası k k d • • • • .., • • • miştir. yeniden tevkif edilen Almanlar 'apısı a ar yakın ve açık gelen bir 
ıçın ıftihar edecegımız hır kahramanlık sayıyoruz,, Tazyikin Ermeni Ve Aleviler Paris· lG (A.A.) _Havas bildiri- seyir sahası olmuştur. Tek başına ve 

O bütün dünyaya meydan okuyan Türk 
Ankara, 16 (A.A.) - 2!) ilkt,._cırin Güzel Eribe babası gibi, babasın- 1 zerin~ tesir~eri f . yor: Moskovadan gelen haberlere gö- için. Halbuki onun kolunu bükmive ça. 

b ...,. ' skenderun 16 {Hususı) - ntıha- L · dd ·· ·· .. h d" ~ ·· ·· J ta ahı Ankarada Türkkuşu meydanın- dan üstün bir hava kahramanı olmak b .. . . . re, enıngra 8 • uçu mu en ı:s, uçu lışanlar, hiç bir zaman te'!{ olarak kar-
~a par.:ışüt talimleri yaparken ~ehit için bütün hassa1aıra malik idi. Onun ~t. e~nasında goster~len taz:ık ~.erlı mütehassıs, bir tanesi tüccar ve iki şı çıkmıya cesaret gösterememışlerdir. 
düşen Eribenin ölümü kar~ısındaki şehitliği ile canımız çok yandı, çok sey ~ırıstıyanlar, Er~enı ve Alevıler uze- tanesi kadın olmak üzere yeniden on Bu arada Rreveze muharebesini bir 
taha üslerini Başbakan ismet İnönü kaybettik. Tesellimiz, kahramandan rınde de fena .tesırle~ ~apmış ve bu un- bir Alman tebaası tevkif edilmiştir. misal diye alıp bu Fransız muharriri-
( H ık S f 1 ·ı h" .. surlar da Surıyedekı ıdareye karşı en- M k d L · gr dda K·ıyefde ne, müşterek A\rrupa donanmasının 
< avacı ı ve por» say a armda m k şe ıt vermek, kahraman uretme ve ye- . .. .. . os ova a, enın a • 

lı eh dışeve dusmuslerdır H k fd t k"f d.1 · I Al kahramanlığına (!) bir misal diye a,ös· 
ava idi kızımız» atllı su yazı ile tiştirmenin en feyizli çaresi olduğuna .] .. · · · . . ve ar 0 a ev 1 e 1 mış 0 an - t• 

\-nlatmaktad ' . d Turk Memurlar Vazıfelerınden manlarla mühim miktarda Sovyet va· tercbiliriz. Maamafih dava o dcğıldir. 
ır · ınanmamız ır T"" k d n b ..J·· M «K:c ··k . · ·· ~ ... Uzaldattınhyor tanda ı da casuslukla tevkif edilmiş ur 0 anması, ul:Yun altaya 

uçu .. Erıbe, hava kurban1arımı- Paraşut, hır spor, hatta dar zaman- K kh l ~ (H "") _ K kh . ş • muşterek sulh davasına Türkün inan· 
zın .. h . h d k b" db" h 1. ırı an o ususı ırı an lcrdır. . 

arasına karıştı. Paraşut evesı, a- a can urtaran ır te ır a ınde k k S.. . t°h . 1 . cını ifade ctımek için gidiyor Bu 71 
\'acılık aşkı· onu kücük yasında ise çoktan çıkmıstır. Paraşüt, artık mem- kayma amı .. ureb~ld~' ~n ı apk ışd:r~ne Sanıldığına göre yakında Sansasyo- varet münasebetile ileri geri. söyle : 
ba l • d ' ' l k ' . arışmıyacagını 1 ırmış ve en ısıne nel bir mahkeme başlayacaktır l b · · ' 

Ş atmıstı. Onun yaşın a, paraşüt e et müdafaasının yenı bir dinamik . .1 • . · n 'n er ve u gezıntıden hoşnutluk ge-
sert ve ~ok erken bir cesaretti. Ailesi- usulü ve vasıtası halinde c:ekil ve ma- mezunıyet ven mıştkır. k"l . b" Gazeteler bu mesele hakkında süku- tirmiyenler, elbette ki Türkün dost -

• • • • • 'i Kırıkhan kayma am ve a etme ır t uh f t kt d" 1 d i7"11 ro· , b ta d h tıın ve kendısının aşkı, usullerın tered- na alınağa başlamıştır. Türk kızları ve .. .. • S . . u m a aza e me e ır.. . arı eoı e ır 'e arış n a oşlan -
düdüne galebe çaldı. erkekleri• paraşütizmi bir müdafaa va- T ~r~ duşmanı olan adık ta~ın edıl- Protesto Reddedildi ınazlar. Bu gibilere verilecek cevap, bu 

Eriben· fed k"' lı" k 1 t ·b· .... .. b l k mıştır. Gene Kırıkhanın Turk olan Moskova H3 (A.A.) - Röyter nevi ziyaretleri sıklaştırmak ve laf ~e-
da v t ı~.d fa .ır gınTı'.. kız ahrımız- sı al sı dgıadı logrcnmege mec ur o ma jandarma kumandanı Cemile de me- muhabirinin bildirdiğine göre Alman- rine fiille mukabele etmektir. Düşman 

a an mu a aası ve ur avası- yo un ır ar. . ·ı · · T·· k d"" tl tm 'k · · ~, · b 
nın . . . . .f "h d ... . K"" .. k E "b . h .. zunıyet ven mış ve yerme ur us- ya büyük elçiliği müsteşarı yirmi üç ça a a ıçın en ~cstırme ç::ı.re udur. 

masunıyetı ıçm ı tı ar e ecegımız uçu rı enın atırası, paraşu- l Al. t° il · t" • k L ' . 
bi k h l k · d k" h · d ·· .... b" k d manı o an ı ge ır mış ır. Almanın Mos ova ve enıngrad da s r Ra r a raman ı sayıyorum. tızm e ı evesın en oturu ır at a- K kh 16 (H "") T·· k . .

1 
. q k f" . . e ım ı,-rıp 

Ha t ·· 1 hah r· k h h ·zd· m an J ususı - ur ve tevkıf edı mış oıması ey ıyetmı pro-
" . ~a ının guze arını ur a- a azı ır. f Türk dostu memurlar istifaya icbar e- t t tmistir V k"ll h 1· 1 d 
ası ıçm bağışlamak arzusu, Türk kı- Bu satırlar, nönü ve çocuklarının, dil k d" H I h. . .. d.. .. es 0 e : h ·

1
k k . r~. b . e 1 er eye ı top an 1 

~:ındn en yüksek derecesini, güzel Eri- güzel Eribenin kahraman hatırasına Ak~t.ıte ~r.d acı;.r n.a: ı~~!, ~~ u~u Dışişlerı da l ~mıssc; ı~ı, .~. ~r~ - Ankara, 16 (l ususi) _Vekiller 
be ile göstermiştir. derin saygılar ve gıptalarıdır.» ı ı e r u.fnal '!edseınmuu~laşet lu testoyu tked .. er em1ı4ş k':c. ~ atkı ı~ı a- Hey'eti bugün saat altıda top1anarak 

meyanda vazı e erın ırı - dın olma uzere ışının as en ca -
• mışlardır. suslukla müttehim bulunduklarını bil- müzakerelerde bulunmuştur. 

Doktor Şahi 
Ankarada 

Tahvilat Antakya lG (Hususi) - Bura be- dirmistir. 
v k l ~ lediye azalığına dört kişi seçimde ma- --------

Alman Nazın Tahrana 
da gidecek 

n.. aça çı ıgının 1\am hükumetin ~rzusuna r~za g~ster- Marsilyada bir 
Önüne geçilecek nek istemediklerınden vazıfelermden 

istifa etmişlerdir. infilak: 30 kişi 
Ankara, l Ô (Hususi) - Meclis Antakyadan Meb'us Çıkmak 

bugün toplanarak inhisar idarelerinin isteyenler 
Ankara, 16 (Hususi) - Doktor birleştirilmesine ait kanunun kabu- Antakya 16 (Hususi) - Türkiye a-

Şaht bugün saat onda buraya geldi· sa- lünden önceki senelere ait hesap ve bi- leyhin.e çalışmakta olan eşraftan Kuse
Jnirni}etle karsılandı. Alman Nazırı lançoları tasdik ve kabul etmiş ve çar- vi zade Mustafa ve beledi)~e re~s~ Hacı 
Öğleden evvel İktısat ve l larioiye Ve- şamba günü toplanmak üzere dağıl- ,Etem Ant..akyadan namzetliklerını l~oy-
~illerile Merkez Bankası Umum Mü- mıştır. rnu~lardır. . 16 (H .) G 

O··ıdu·· 
Londra, 16 (Husu.si) - Marsliya

dan b ldırildiğine göre, bugün, hüku
mete ait bir mühimmat fabrikasında 
infilak olmuştur. Şimdiye kadar 30 ölü 
ve 200 den fazla yaralı tesb~ edılm:ş-

Hindistanda dini isy nlar 
Bomhay 16 (A.A.) - Bomhaym 

şimal mahaUesinde dini isyanlar çık· 
mıştır. Polis, silah kullanmak mecbu 
riyetinde kalmıştır. Elli kişi tevkif e
dilmiştir. Atılan silahlardan on iki kişi 
yaralanmıştrr. 

•••••••••••••••--•••••••-•••••Me•eaaee••eeeeaaa•aa•a••••• 

tir. İnfilakın şiddetinden bütün civar 
evlerin camlan kırıl1mış ve halk heye· 
cana düşmüştür. 

d .. ·· ·· k · · M ı· b ·· k.. · · Revhanıye ususı - eçen-urunu ma amında zıyaret etmış ve ec ıs çarşam a gun u ıçtımaın- ·
8 

. ed m.Pc:hur 1 b. 
C A • • • .. l . . . lerde urıy e ···""' o an ır c•ete 

elal Bayar tarafından Anadolu kh.i- da Sıvas atelye:ııne lazım o an ıkı mıl- L k" , ·Cl'kinıııde bir Hiristiyan ~ift-
bünde verilen öğle yemeğinde bulun- yon beş yüz bin liraya kadar taahhü- lig:ı~~ d')~eı"k)ı· Hıristi1uanı damı kaldırın~ 1~ 

Miitarekenin yıl dönünıünde 

k. k IA 'h ·ı k • n e "J o~ .:;ı, 
Jnuştur. dat hakkında ı anun ayı ası c ·am- ve 2500 Suriye altını mukabilinde bun-

Doktor Şaht öğleden sonra, Ekono- biyo esham ve tahvilat kaçakçılığının )an serbest bırak-mıştır. Bu hadiseden 
Jni ve Dı~işleri Bakanlarile Merke7" takibi hakkındaki kanun layih35ını ponra mahalli hükumete mensup bir 
Bunkası Umum Müdürü Salahattinin müzakere edecektir. müfreze tarafın.dan Lazkiyenin şimali . 
iadei ziyaretlerini ıkaLul etmiştir. Bu layiha ecnebi paralmımn ve ya- garbisindeki bazı TÜI'k köylerine 5000 

Alman Nazırı şerefine bu akşam hancı memleketler üzerine :kefideli Sur~) e lir~sı ce.zayı rıakti yazulını.ş: H~l-
Ankarapalasta Merkez Bankası U- çekler ve poliçelerin Türk parasmı ko- bu'kı bu k~y'lcrın çete soygunculugu 1le 
rn l\A··d·· ·· f d h" k w •• ll"k hk"' • "l"f hiç b r alaka1arı yoktur. um ·rn uru tara ın an ır a şam rumaga mutea ı a ·am nı a ına ve • 
Yeme .. i verjlmiştir. Doktor Şahta• Al- rakamları ecnebi para::ıile ifade edil
rnanyanın Tahran elçisi de refakat et- miş kıymetli evrakı memleket dışına 
rnektc Fr. çıkarmak isteyenlere üç aydan bir se-

Doktor Şaht, buradan vuku ulan neye k dar hapis cezası hükmoluna-
dav üzerine Tahrana gidecektir. cağı gibi bu paraları da müsadere edi

lecek, bir misli de para cezasına çar-
YugosJavya Sovye lerle pılacaklardır. 
münasebat tesis ediyor Sovy;tİ~ri~ di~İ~~~tik. ~Ün~;eb~t te-

B'i reş, 16 (Hususi) - Le Mo- sis etmemiş olan Yugoslav hükumeti, 
tn~n r,1~etesin ·n mevsuk bir memba- yılbaşından evvel Moskova hükume
dan a Jığı ho.bere göre, şimdiye kadar tini tanıyacaktır. 

Bu sabahki sis 
Bu ahalı da şehrimizde ve lim nda 

ke if b r sıs l ü'küm sür.mü.tür. Sis gece 
saat ond..ın it haren başlamış, gece se
ferleri m;· ki.ilatla yapılmış, fakat sis 
ke afet peyda ettiği için bu sabah va
purlar hiç iş'leyememiştir. Sis dokuz 
buçu ~ a kad::ı.r devam etmiş, dokuz bu
çuktan sonra _yavaş yavaş sıyrılmaya 
baslamıstır. . . . 

· .. , .. -· 

Bır dakikalık süküte riayet etmeyen adam - lııııl ı iı.•rıkı.tur\I • 
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ŞEHİR BABIBLEBİ 
J Önümüzdeki Perşem~ akşamından itibaren s ARA y SiNEMASINDA 

Mareşal dün geldi 
Hamidiye Sarayburnunda görünür görünmez donanma 

19 pare top ateşile Mareşalı selamladı 

Hukukta yeni 
imtihanlar 

,, 

Birinci ve ikinci sınıflarda 
dönen talebe ay sonund~ 

imtihana tabi tutuluyor 

Hukuk Fakültesinde dört eenelik 
tahsilin birinci ve ikinci sınıflara teş
mil edildiğini ve bu yümen bu sınıf
larda hu yıl dönmüş bulunan talebenin 
kanunuevvel bidayetinde bir imtihana 

l dah~ ta~i tutulacaklarını yazmıştık. 
Bu ımtıhanların şekli hakkında düne 
kadar kararlaştırılmış bir şey yoktu. 
Dün Kültür Bakanlığından bu husus-

Büyük Viyana Operasının 

Rakipsiz tenor 
ve bUyUk Mac•r ylldızı 

ihlişamlı çerçevesi dahilinde 

JEAN KiEPURA 
FRiEDL CZEPA 

'yı 

En güzel, en ahenkdar ve en son filmi 

AŞK GÜNEŞi 
(im Sonnens chein ) 

şaheserinde dinliyeceksiniz. Bu film bilhassa zengin ve kamaştırıcı 
mizanseni çılgınca masraflara mtıl olmuştur. 

._ ____ ı.Mevalmln en bUyUk tama,aaı olacakbr.
41 
____ ., 

C. H. Partisi 
İlçe kongreleri 
devam ediyor 

l Yeni köy 
Muallimleri 

ta icap eden talimat gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe kon· 

84 çavuş bugünden itibareO 
köy muallimliği yapacaklal 

Bu talimat Rektörlük tarafından greleri devam etmektedir. Bugüne ka
geç vakit Fakülte Dekanlığına bildiri!- dar Beyoğlu, Bakırköy, Ça talca, Kadı- Eskişehir Öğretmen Kursu döO 
miştir. lköy, Kartal, Üsküdar ilçelerinin kon- faaliyetini bitirmiş ve 84 mezun "Vet' 

Gelen emre göre, birinci sınıfın im- greleri toplanmış, halkın dilekleri, il miştir. Bunlardan 4 dü Tuncelinde ff 
Mareşal Kadıköy rıhtımın da askeri'teftiş ederken tihanlar.ı :3? teşrinisanide başlayacak- kongresine gönderilmek üzere tesbit diğer 80 ni de Ankara merkez köyle' 

Bükreşte yapılan Balkan Antantı- re top atılmı' ve Mareşal se1am1an- t~r. Bu ımtıha_nlarA ~ski~i gibi eleme im· edilmiş, yeni idare hey'eti üyelerile, rinde baş muallimlerin nezareti a1tıJI' 
...ıa dahil devletler erkanıharbiye reis- mıştır. ıtıhan~a~ı ve şıfahı ımtıhanlar olmak ü- 111 kongresine ilçeler namına iştirak e· da çalışacaklardır. 
leri topalntısına iştirak eden Erkanı· Bundan sonra İstanbul Valisi Mu· zere ıkı kıs~~ ~yrılmıştır. Eleme imti- decek delegeler seçilmiştir. 1 Bu muallimler martta tekrar kut' 
harbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak hittin Üstündağ, donanma kumandanı lhanl~rı tahrırıdır. Medeni hukuk ve 1 Bu sabah saat on buçukta Sarıyer lsa devam edecek ve toprağın ilkbahet" 
dün saat 14 de Hamidiye gemisile le- Amiral Şükrü Okan, Generallar ve Ro- ı esasıye hukuk_un~andır. Şifahi imti- P arti merkezinde Sarıyer, gece 10 bu- daki tahavvülatını tetkik ederek üç s.1 
tanbula dönmüştür. Mareşalı taşıyan manya Konsolosu Motörle Hamidiye· hanlar eleme ımtıhanlarını müteakıp 1çukta parti merkezinde Fatih ilçeleri- 1 çalışacaklardır. 
Hamidiye gemisi doğru filonun bulun- ye giderek Mareşala beyanı hoş amedi ~e~en başl~~aca~tır. Eskisi gibi şifahi 1in kongreleri toplanacaktır. Mart devresinde 200 çavuşun dl' 
duğu yere gelmiş ve demirlemiştir. etmişlerdir. Mareşal bir müddet sonra ımtıhanlar ıçın 1:1 gün ara verilmiye- Bu ayın 12 sinde Adalar ve Bey- ha bu kursa devam ei:leceği alaka.det" 
Hamidiye Sarayburnu açıklarında gö- motöre binerek Kadıköy rıhtımına çık- cektir. koz, 24 dünde Beşiktaş• 2;) inde E- larca söylenmektedir. Kursa Kayser~ 
ründüğü zaman Moda önünde demirli mışlar ve buradan evlerine tesrif et- ikinci sınıfın imtihanları 1 kanunu- rninönü ve Silivri, 29 unda da Şile ve Yozgat, Kırşehir, Eskişehir ve Afyod 
bulunan donanmamızdan on dokuz pa- mişlerdir. ' evvelde başla:acaktır. Eleme imtiha- ı Yalova ilçeleri~in kongreleri yapıla- kıt'alarından yetişen çavuşlar alına~ 

nının yapılacagı dersler medeni hukuk- cak bu suretle ılçe kongereleri tamam- ılardır. 

Şehir Meclisi Sivas - Erzurum lar ve ceza hukukudur. Bu sınıf için : ıanmış olacaktır. 
Müzakereleri Tahvilleri satışı de şifahi imtihanlara ara verilmemiş-ı Birinci kanunun on beşine doğru Afyon istihsalimiz 
Ş h. M l' . d.. ih . .. E S h tir. Geçen sene ikinci sınıfta okutul- il kongresi toplanacaktır Bir müddet evvel Ankaraya gide~ 

e ır ec ısı un tısas encumen- rzurum - ivas attının uçuncü 1 · · 'k d · d · "h · ' 
1 

. f . . muş o an ıstatıstı ersın en ımt1 an uyuşturucu maddeler inhisarı müdür~ 
erı tara ından tetkık edılen kararları tertip tahvilleri dünden itibaren satısa 1 1 k Cür'efkAr hı·rSIZ .. d . . T yapı mıyaca tır. el Hamza Osman İstanbula dönmiiı::tür. 

goz en geçırmıştir. çıkarılmıştır. Satış müddeti 5/ 12/ !J:W İkin · ft 14'l t 1 b b' · · T 

Bu meyanda lstanbulun 934 yılı gününe kadardır. ft c~ sı~~ O an l be• ba ~ e,_h ırıncı. sı· . d/lksaraydaŞB~bfa ~asa~ mahalllke: Üç aydan beri İnhisar İdaresi köY' 

mumı u çesı, onservatuarın " ":t: çüncü tertip milyon 500 bin li- kt' .. . . unun e ın e ı a yon arı satın a ma tıJ U 
.. b""t . K 

03 
... 1 Ü 

4 
nı an a ·> ta e u ımtı ana gıre- sın e oturan erı enın evıne evve ı 1.. .. 1. d k" f l l k 

1 h b k 
,A •• 

1 
K v k ce ır. gun hırsız gırmış• hane halkının sofra d B .. dd b d b ' 

yı ı esa ı at ısı ı e araagaç mües· ra ıymetindedir. Bu istikrazın senevi . . ır. u mu et u ayın sonun a ıt~ 
'esesinin 934 yılı hesabı kat'isi göz- faizi yüzde 7 dir. Senelik faiz ve itfa Rumen harp gemileri başında. olmasında~ ıstıfade eden bwu cektir. Köylünün emeği nazarı itibar• 

d 
· '] · · k k J msız hır yatakla hır yorgan ve yastıgı l k f' l .. . d'ı. 

en geçırı mıştır. a çesi arşılıkları her sene düyunu u· sfanbulda . . .. a ınara ıyat ar ona gore tanzım e ır 
K 

v •• • • h l b hır battanıyeye sarmış, omuzuna yuk- . . B f l w wd;;.. 
araagaç muessesesının esap arı- mumiye ütçesinde açılacak bir faslı llavuzlanacalı . . . . mıştır. u sene aza yagmur yag ırı· 

il t tk
'k' . . d "d k h l lemış ve kendı evınden çıkıyormuş gı- h ld h l . 'd' lh d J ın e ı ı netıcesın e varı atının no - ma susa ayrılacaktır. . . . . a e ma su ıyı ır. racat a norJ1l81 

tan olduğu görülmüş ve bunun neden Haliçteki iktisat Vekaletine ait fab- bı çıkıp gıtmıştır. Zabıta hırsızı ara- ~ekilde devam etmek'tedir. 

beri geldiği sorulmuştur. Bir kamyon devrildi rikalar havuzunda havuzlanmak üze- ~.a~~~~1!".. . . . . . -· .. -·· 
Neticede bu müessesenin varidatı· Tarabyada yol inşaatında çalışan re. ş_eh~imize. gele~ Ro~a~y~ harp ge- Taksimde Maksim 

·- ------
BugUn 

pın noksanlığına sebep olarak et ka- şoför Leon'un idaresindeki kamyon ı mısı dun gece Halıce gırmıştır. Bu mü· tiyatrosunda 
~kçılığının fazla miktarda yapıldığı Deli bağırtan yokuşunu çıkarken bir- nasebetle Köprü mutadından iki saat Halk Opereti 
tikredilmif ve bu kaçakçılığın öni~e denbire bozulmuş, geri geri gitmeğe evvel açılmıştır. 18 Çarşamba akşamı 
;eçilmesi için 2 senedenberi tedabir başlamı,, ve yolun kenarında su yolu- Buraya gelen haberlere göre Ro- 21 de .. -~ 
•lındığı söylenmiştir. ıa devrilmiştir. Kamyon içinde bulu- manyanın diğer bazı harp gemileri de Zozo Dalmas ve 

Meclis perşembe günü tekrar tc f ıan amele Sa~i ağır surette yaralan- lstanbula getirilerek havuzlatılacaktır. pjp~oÇslA 
lanmak üzere dağılmıştır. lmış, hastaneye kaldırılmıştır. Yumurtalarımıza rağbet arllyor -------------

KD •• k H b 1 Yumurtalarımıza hariçten yapılan ÇU a er er talebler çoğalmaktadır. Yeniden Çe-

iplik Bahnnı Önlenecek bk Tedrisat MüfeUlflerl Toplanıyorlar koslovak. ve Avusturyadan yumurta-
İpllk buhranının önüne geçilmem lçln İk· İstanbul Maarif Müfettişleri k~nunuevve- larımıza ıstek vardır. Çekoslovak hey

baat VeWeUnln yaptığı teklif VekWer Hey'- Un iptidasında mühim bir toplantı yapacak- etile dün Türkofiste bu meseleler etra-
ttlnden çıkmıftır. lardır. fında görüşülmüştür. 

lıl.lftllUI 8flfdıqni 

$ıhir 1i"ya1'tosu 

111111111111111 

111...11 

Şehir flyatrosu 
Tepebaşı 

dram kısmında 
17 - 11 - 936 da 

akşam saat 20.30 da 
AYAK TAKiMi 

ARASINDA 

htıeat Veklletl buhranın önüne geçilme- Bu toplantıda llk mekteplerde tarih. ya- Yumurtalarımız talebleri karşılaya- Fransız tiyatrotıu 
d lçtn derhal faaliyete geçmtştlr. Bu faali- zı, ellŞJeri tedrisatının ne tarzda yapılacağı maınaktadır. Çünkü yumurta ihraç e- llllftlfl Operet kısıııı 
tetln mtıabet neticesi bir kaç gün lçlnde pi- görii§filecektlr. den memleketlerden olduğumuz halde oyun yoktur. 
ruada ıörünecektir. Bundan aonra pamuk İnelı:çUerle Sütçüler Ayrılacaklar mı? tavuklarımız islah edilmiş cinsinden -
1Pllklerin1D eakl tiyatıardan daha ucuı aatıl· Bakkallar Cemiyeti idare hey'etinden ya- değildir. Bu gibi yumurta ihracı ya- KONSERVATUAR ORKESTRASI 
aıaaı temin edilecektir. rısının yenilenmesi dün yapılmıştır. Sucuıa- pan memleketler tavuklarını islah ede-

Balkevlnde X:onferam rın intihabı çarşambaya, Sütçülerinki de a- k d h t ktan 250 t re sene e er avu yumur a 
yın on dokuzunda yapılacaktır. . . __ ı_:ı 

Bm.lnönti Halkevtnden: Çarp.mba lfinü S"t tanla aldıkları halde bızmuu er ancak yüz 
u sa rla lnekçller arasında lhtlllt . 

nın birinci konseri 
Şef: SEYFEDDiN ASAL 

Solist : LIKO AMAA 

BETHOVEN GECESi 1aat (11) da Evimizin Cağaloğlundaki Mer- d t kted1r " yumurta vermektedır. T avukçulugw u-evam e me . Sut satanlar karışık sü-
tez salonunda <MW1 edebiyat meselesi ve ne tü 1n k ll tar t muz ielah edilmedikçe yumurtalarımı- 17 İ\cinci Teşrin Salı saat 21 de 
tıyorlar?) mevzulu bir konferans verilecek- n e ç er a ından, inekçller ise kan- lebl . 1___ 1 v 1 1 f T' . tık sütün satanlar tarafından hazırlandığı- zın ta erı ll.W"Şı amıyacagı an aşı. ransız ıyatrosunda 

ŞIK sinemada 
20 Kuruşla 

Bu mevsimde gösterilen yeF
0 

ŞIRLEY TEMPLE'in 
En güzel ve en çok muvaffak 

olduğu 

KÜÇÜK ASi 
Filmile hem gülecek ve hem de 

ağlıyacaksınız. 

Aynca bu senenin yeni Parttmount 
Jurnal ve renkli MiCKEY MAUSE 

Ur. Konteranaı takiben bu mevzu etrafında ak d .. ını iddia etmektedir. Bu yüzden bu iki züm_ m ta ır. Biletler : ~ 76 • 50 Localar 3 • 4 Ura 
eerbeıt ve munakaşalı bir lı::onllfDla yapıla- bl blri d 11•••••••••••••••••••••••m.lı•llllıılııiiiiiii..I.••••••••••••••• re r n en ayrılarak ayrı birer cemiyet • 
taktır. Bu toplantı içln çağrı yoktur, herkes kurmak istemektedir. 
ıeleblllr. 

X:adm Beklınlerl Toplantm 

Türk OlnekoloJl Kurumu bu ayın toplan
lıaını dün Prot. Kenan Tevflğln ba§kanlıfl 

altında Beyoğlundaki Tı.&> Cemiyeti konferans 
salonunda yapmıştır. 

Bu toplantıda: Dr. Ahmet Asını Onur: 
Patlamlf dl§ gebeliği taklit eden bat ve de
linmlt bir apandisit, keza yeni bir cisimle 
~apılml§ avortman hakkında tebligatta bu
lunmuş ve bu hastalara alt ameliyatla çı
kardıtı mustahzarları göstermiştir. 

Dr. Necatı: Adet durması ve Hypophlse 
~ümörleri hakkında izahat vermlf ve film
ler göstermiştir. 

Avusturya Buğday İstiyor 

Viyana firmalarından blrl Türkoflse mü
racaat ederek Avusturyaya memleketlmlz
•en buğday ldhal etmek istediğinl blldl.rm.14-
Ur. Bu tekW ıetın edilmektedir. 

TAKViM 

Rumi ıene 
181>~ -

2 inci TE.ŞRIN 

17 Arabi aene 
1856 -2 el Teşrin Resmi sene Kasım 

4 1936 • 10 

SABAH 
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ÖJ10 
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2 12 16 
8. 1 D. 
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ikindi İFTAR Yatsı 
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9 44 12 1 35 
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BltUn dU11v• alnemacıhtının en 1Ukaek eaerl 

Her zaman için RAKİPSİZ ve daha senelerce RAKİPSİZ kalacak bir şaheser 

KORKUSUZ 
KAPTAN 

Fransızca sözıtı Metro - Goldwyn - Mayer birinci sınır süper lilm. Baş rollerde: 

KLARK GABLE • CHARLES LAUGHTON • FRANCHOT TONE 

Tabiti adalannın 5 ıehir halkı ve yerli iki dünya giizeli MAMO ~e MOVIT A 

iPEK ve MELEK • 
Sinemalarında birden gösterilecektir. 

Filmin ilk gösterilmesi şerefine önümüzdeki 
Pertembe akıamı yalnız MELEK sine
masında verilecek büyük sinema müsameresinin 
biletleri MELEK'de şimdiden satılmaktadır. 
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MEMLEKET HABERLERİ 
-·r-....................................................................... . 

lzmirli genç kızlar asker .Bir buçuk yıl 
• • Sonra ahırına 

\re tayyareci olmak ıstıyor Dönen at 
Paraşütçü Yıldız Uçman, İzmirde 

" Bir zamanlar olduğu gibi artık paraşütün açılmaması 
tehlikesi kalmamıştır. Paraşütle atlamak benim için 

heyecan bile vermeyen bir iş oldu ,, 

Soma (Hususi )- Burada tuhaf bir 
hadise olmuş, bir buçuk yıl önce çalı -
nan bir at aradan seneler geçmesine 
rağmen bir gün kendiliğinden ahıra 
dönmü.ştfü:. 

Bu at Turgutalp köyünden çilingir 
Ahmet oğlu Mehmed.in atıdır. Bir bu
çuk yıl önce çalınmış, bütün aramala -
ra rağmen bulunamamıştır. Hadise de 
unutulmuştur. 

Faıkat geçenlerde bir gün Mehmet a
hırında m~ iken hayvan birdenbi
re ahırın kapısından içeri girmiş, Meh
met te bu fevkalade hadise karşısında 
hayvanm boynuna sarılarak sevmeğe, 
okşamıya başlamıştır. Böyle sahibi hay
vanın boyınuna sarılmış, atını sevip du
rurken ahırın kapısı önünde bir ya -
hancı adam belirmiş, hayvanın ken -
disinıe ait olduğunu söyliyerek alıp gö
türmek istemiştiT. Fakat atın eski sa -
Mbi bittabi• buna razı olmamıştır. Bu
nun üzerine iş büyümüş, gürültülü bir 
münakaşa ha!jlamış, münakaşaya köy
lüler yetişmiş ve bütün köylüler Meh
d1cüin hayvanını tanımışlardır. 

Yıldız Uçman eski mektep arkadaşları ile bir arada Diğer adlam da hayvana tesahüp et-
i tiği için şöyle bir hal çaresi bulunmuş-

lik Ztnir ( Hususi ) - Tayyareci -ıda Ankara semasından yere atılmak, tur: 
ltı Ve askerlik arzusunun İzmirde kız onun için yenilmez bir arzu idi. Bu Hayvan götürülüp tekrar şose üze -
t ~~tepleri talebesi arasında çok derin bir otomatiksiz atlayı~tı. 700 metreden rine başı~ bırakılacak, at doğruc::i 
te ılde yer ettiği anlaşılıyor. Bütün atlıyordu. Elli metreye ininceye kadar köye dönüp ayni ahıra girerse Meh -
~nç mektepli kızlar gazetelerde ve paraşütünü açmadı. Bu cidden güzel mede a~t olduğu anlaşılacak. 
~1:c~ualarda askerliğe, tayyareciliğe, bir sahne idi. Herkes heyecanla onun Bu karar aynen tatbik edilm.i~ ve at 
lakn~rcülüğe ait yazıları büyük bir a- hareketlerini takip ediyordu. Elli met- köye dönmüş, doğruca eski ahırına 
· a ıle takip ediyorlar. reye inince emniyet paraşütünü açtı. gitmiş, içeri g'irmiş, durmuştur. 
~ ~ün Ankaradan şehrimize gelen Geç kalmıştı. O bir ideal uğruna, ken- Buna hayvanın bir buçuk senelik sa
h. ~trli paraşütçü Yıldız Uçman şehri- disini feda etti. Diğer Türk kızları da hibi de hayret etmi.ş, fakat hayvanı 
·•ıı1:d k" k k l terketmeğe l"azı olmamıştır. Çünkü 
.L e ı ız me teplerinde eski arka- onun gibi uçmasını, paraşüte atlama-
~sl h'ayvanı Deniızliı vilayetinin Acıbadem 
t • arını ziyaret ederken kız talebeler sını öğrensinler diye... Paraşütçülük-rıey kazasının Güney köyünden satın al -
l ecanlı ve coşkun gösteriler yapmış- ten korkmasınlar diye... mıştır. Bergamaya ak darı götürürken 

·c:dı~ Bu gösterilerin en heyecanlısı Genç kız yaşlı gözlerile, para~ütçü de bu vak'a başına ge1miştir. Eski sa-
ltı rnyuriyet Kız Enstitüsünde olmuş- uçmana sordu. hibi hayvanı vermeyince, yeni sahibi 

r. ıldız Uçman parasütçülu'"g"'e ve · .. .. -t B d t f - A de bırakmayınca iş zabıtaya aksetmi~. C\yyareciligw e ·t · b l ' k k - en e paraşu çu o acagım. -
.ı aı ıntı a arını ız ar a- b .. k b l d 1 · h k" h·ta Al' R · d 1.1aşlarına l k . l be ca a muracaat etsem a u e er er mı? ayvan oy mu rı ·ı emzıye ye -

an atır en hır kız ta e su y k diemin olarak tevdi edilmiştir. Mah -
'llali sormuştur·. ' - oaşınlız aç ... 

tı keme hayvanın d<ime verilmesine ka -- na .. 
t - Paraşütçülükte tehlike yok mu, - Maalesef kabul etmezler. On ye- rar verirse hayvan ona teslim edile -
ayYarecilik tehlikeli değil midir? di yaşınızı bitirdikten sonra... cektir. 

Şimdiye kadar yirmi dört defa pa- Bütün çocuklar burada heyecanlı Bir kadm 12 yaşmda bir 
~C\~iitle. Ankara semasından atılan Yıl- bir gösteri yaptılar. Ve hep bir ağız-
·~ Uçman şu cevabı vermiştir: dan bağırdılar: ÇOCUQU öldürdü 

1 - Tayyarecilik artık, otomobil kul· - Biz de uçacağız. Biz de asker o- Kızılcahamam (Hususi) -Eğerliel-
''nınak kadar emin bir meslek haline lacağız. veren köyünden 12 yaşlarında Ahmet 
~el.trıiştir. Tayyare motörleri son şek- Öğle tatilinde mektebin bahçesini oğlu İbrahim ile arkadaşı 6 yaşında 
k~ı almıştır. Paraşütler büyük bir te- kaplayan heyecan bir kat daha umu- Hüsnü oğlu Ali köy haricinde birbir· 
'd:~ül .g~sterrr~iştir. Bir zamanlar ol- mileşmiş~i. Beş yüzd:.n .. Eı:zla genç kız !erine karışan davarları ayırı~~ar.~en 
tehg~ g~bı artık paraşütün açılmaması 1 he~ aynı me.vzuu, goruş~yorlardı. İç- a:al~rın~a ka":~a .. çık~ş altalta ~=tu~t~ 
~ lıkesı kalmamıştır. Paraşütten at· lerınden Sabıha adında hır kız Yıldız bırbırlerıle dovuşmuşler yekdıgerını 
;tnak, benim için heyecan bile verme· Uçmana yaklaştı ve şunları söyledi: tokatlamışlardır. O sırada Alinin ana
~t!l. bir iş oldu. İyi bir yüzücü sahilde, - Ben, dedi. Davet edilmesem de, sı Hanife kavgayı işiterek yanlarına 
'd ~:rııı.e atılırken nasıl büyük bir zevk çağırmasalar da büyüdüğüm zaman gelmiş ve lbrahimi dövmeğe başlamış 
L Uyarsa paraşütle tayyareden atılırken asker olacağım. Askerlik benim için ve yerden bir taş alarak çocuğun başı· 
-:ı:de kalan intıba da ~udur. Bir defa bir meslek, ~ir ideal değildir. _Bir e~ na vurunca cansı.z. ye~e sermiştir. !"-a
'tl dıktan sonra zevkıne doyamazsı- kadını olacagım. Fakat kardeşım, aı- til merkeze getırılmıf Cumhurıyt:t 

1~· lemin erkekleri asker olunca ben de müddeiumumisi derhal tahkikata el 

tlik Cenç .kız ~u karşılıkları derin biT v~zife .istiyeceğim. Elim tutuyor• han- wymuştur, 
d katle dmledıkten sonra şu suali sor- gı vazıfede kullanırlarsa razıyım. Ya- --------

U: pamıyacağım iş yoktur. Bir adam kardeşini vurdu 
l'~d Eribe nasıl öldü, nasıl kazaya uğ- ÜU heyecanlı sözler bütün talebe 

ı l tarafından alkışlandl. Ve bütün genç 
'ti- Eribe ogün biraz rahatsızdı. İlle kızlar, kendilerine emredildiği dakika
~ •r.acağım diye tutturdu. O çok cev- da orduda seve seve vazife kabul ede
~r kızdı. Cumhuriyet bayramın· ceklerine dair and içtiler. 

- Ah Hasan Bey ah ..• ••• Herif o kadar kurnaz ki.. 

Sarıköy {Hususi) - Hdol köyünde 
Bayram oğlu Salim kardeşi Aliyi ağır 
surette yaralamıştır. Vak'ayı mütea -
kip kaçmış, fakat ertesi gunu gelip 
karakola teslim olmuştur. 

.. . İn ve cinin top oynadtğı bir yer
de birden bire boeazıma sarılnıa~ın 
mı? .. 

Sayfa 5 -
ı Kırklareli 2486 yıl evvel Türkler 

tarafmdan kurulmuştur. 
Bu şehrin 40 rakamile garip bi. · ünsiyeti vardır. 
Türklerden zabtedildiği zaman ~·ehre 40 kilise 
yapılmış, tekrar fethinde de 40 Türk ~ehit olmuştur. 

Kırklarelinden bir görünüş 

~ırklareli (Hususi) - Kır~lareli ı d~rin B~~ild~ v.ef~tından sonra şimdiki 
saglam havası, nefis suları, bag ve Vızede ılanı ıstıklal eden generalların 
bahçeleri, odun, kömür, kereste, ü - dan (Viza dö Doplos) tarafından ağu 
züm ve mütenevvi zahire mahsulleri - fedakarlıklara malolmak şartile bd 
le meşhur bir şehirdir. Bu tarihi ma - memlekette dağıtılmıştır. Bakiye kalaır 
mure, tarih nezdinde kadim İran me- Türkler Tuna boylarında ırkdaşlan Es 
deniyetile hem akrandır. Birinci ku - kit camiasına iltihak etmişlerdir. 
runıda ilk kuruluşu münkariz Midye Orta kurunda: Burası başka hadi 
akvarnından Masaket Türklerine aitttr. selere sahne olmuştur. Nasırada do 

Masaket Türkleri ırkdaşları bulunan ğan medeniyeti Yesuberki bir sür'at1' 
Eskit Türklerile anlaşarak galip Key- intişar etti. Bu yeni medeniyetin terrii 
hüsreve karşı Tuakyada müşterek bir taze müçtehit ve salikleri Bozilde (şim. 
hukumet tesisile cephe kurmuşlal'dt. diki Kırklareli) kırk adet kilisa inş~ 

Simdiki Kırklarelini pavitaht ittiha- etmişlerdir. Ekanimi Selase namına 
zil~ Buzdağına telmihan buraya cBuz- ta\'afgah olan bu kırk mabet şehrı 
eli» ismini vermişlerdi. Bu hükumet cKırkkilisa» ismini verdirmiye sebep 
ikinci Key'kavusun - Kambiz - olmu~tur. 
vefatına kadar gec;en 37 sene Burada kırk Türk şehit olmui 
kemali ihtişamla payidar ol - tur. Müfreze kumandanları Ahileı 
mustur. Kevkavusu istihlaf eden Türklerinden Saltık Bey, Balaban Bey 
Ah~eniler sUlalesinden cHis Taspesin:. Kılıç Aslan Bey ve Osmanlı Türkle . 
oğlu bir'.nci Daranın Eskit Türklerine rinden Satılmış Bey, Demirhan Bey1 

kar~ı sönmez gayz ve adaveti eser i o- Yahşi Bey, Akçehan Bey, Durmuş Bey, 
larak imhakar taarruzlara başlamıştı. Kayahan Bey, Sungur Bey, Karaca • 
(Masaket - Eskit) Türkleri memnuni- kaya Bey. Yinmi dokuzu da Sipahi ne• 
yetlc harbi kabul ederek şehrin kena- feridirler. Onlar da şunlardır: 
rından akan Şeytan deresinin şarkında 1 Umut), (Koğaıı), (Samsa), (Oy • 
birinci Dara askerile karşılaşmışlar, mak),, (Aydın), (Doğan), Uysal), 
bire karşı bin sayıda faik düşman kuv- (Sandemir), (Musa). (Palatekin). 
vetlerile tam 9 gün üç saat boğaz bo - (Kıranyiğit), (Şahveri), (Havarizim), 
ğaza dövüştükten sonra vatanlarını (~kaalp ı, (Mirzaalp), (Haltekin), 
kayıp ve tarihlerini kapatmışlardır. (Mirzatuğ), (A:kagün), (Satılmış), 
Fakat, san \'e şereflerini tarıhin şaha- (Maksut), (Yıldırıı:n). (Karaca), 
delin~ bırakmıslardır. (Gökçe), (Murat), (Ilhan), (Habip), 
l\fakedonvad~ cPilh daki (şimdiki (Mirza Mehmet), (Tekçe Çavuş), 

Vodine) p~y'itahtınıdan ileri harekatı (Demir Ali). 
yapan Filipin oglu; (Olimpiyadan) Bu suretle tekrar Türklere kavuşan 
doğma cİskender Aleksandrosla» çar - Kırkikilis:ı Fatihlere yabancı bir yur~ 
pışan «Kodamanos» namı di~r üçün- değildi. Ilk inşasından fethine kadar.ı 
cü Daranın son günlerine kadar nüfu- geçen zaman 1964 yıl idi. Yaşa.dığımııı 
zu hükfunet İranilerde kalmış, halk şu tarihe kadar geçen zamanları na .. 
tabakalarının ekseriyeti kahiresini de zarı itibara aldığımızda işbu şehrin ku .. 
o:İran - Masaket - Eskib Türkleri teş- rultı~u 2486 sene olmuştur. En son 
kil etmişlerdir. Müstevli c.İskender A- muhik ve meşru ismi Kırklarelidir. 
lek.sandros) cesaretlerinden dolayı em- Kırklareli Trakyanın en güzel bir 
niyet ve itimat edemediği Türkleri teh- beldesidir. Türk milletinin 2466 sene
cire teşebbüs etmiş ise de Türkler iz - lik ezeli mülküdür. 
zeti nefslerine ağır gelen bu muame - Nureddin Fikri Ertürk 
leye karşı beş saat şimale çekilerek 
burasını ateşe vermişlerdi. Bu suretle 
İskendere açıkça meydan okumuşlar
dır. İskender bu hareıkata karşı her ne
dense meskeneti kabul etmiştir. Türk
ler, şimale ric'atle Kırklareline beş saat 
mesafedeki bir sırtta yeni bir kale yap
mışlardı. Bu yeni mamureye cKa -
çanil» ismini vermişlerdi. Şimdiki Po
losun bulunduğu yerdir. Kalesinin en
kaz tarümarı haıa mevcuttur. İsken -

Hasan Bey - Affedersin 1clfını kes 
tim, Şehir tiyatrosunda ım k~vga et
tiniz? 

Hadiseler~~ 

karşısınd 
Ramazan maniltl.-:. 

Davulumu alayım mı? 
Sokaklarda çalayım mı? 
Gelmiş iken, iftar vaktı, 
Evinizde kalayım mı? 

Pide alın kaba kaba, 
Hazırlayın bir tas çorba .. 
İftarlığında peynir reçel 

Simit varsa, o da caba. 

Böreklerin peynirlisi, 
Demişlerdir: En iyisi. 
Eğer azsa yetişemez, 
Yapılmalı bir kaç tepsi! 

Gözümüz tok, karnımız aç; 
Kaymaklı mı gene güllaç? 
Hoşafa da dayanılmaz, 
Olmalıdır bir kaç bakraç. 

Burayacak geldim, zira. 
Dişime de Iazım kira. 
Ne kadar? ·Mı, fazla değil, 
Bana yeter beş on lira! 

İM SET 



6 Sayfa 

Boğaziç i neden bi r 
türlü i ri l emiyor? 

Boğaziçini diriltebilmek için Boğaziçine gidip g elen 
vapurların tarifelerini orada yaz kış oturmak isteyen• 

lerin ihtiyaçlanna uydurmak lazımdır 

Boğaziçlııden bir cörünll§ 

Şirketi Hayriyenin, Boğaziçini di - ti Hayriye, Boğaziçinin illetine hayli 
riltmeğe çalıştığı muhakkak.« Can bo- yanlış bir teşhis koymuştur. Ve habre 
ğazdan gelir> derler. Yani, Bağaziçini vedlen iliıçlar, Boğaziçini kemir~n 
k urtarmak demek, bir can damarın1 derde deva ol.maktan uzaktır. 
kurtarmak demektir. Bu itibarla, Şir- Şirketi Hayriye, Boğaz içinde yapı
keti Hayriyenin, Boğaziçini kurtar - lacak evlerin malzeme~rini bcda,·a ta
mıya çalıştığına bakınca, hakiki bir ha- şıyor. Fakat boğaz içinde ev kıtlığı mı 
yır şirıketi olduğuna da inanmak la - var ki? gazetelerin ilan sayfalarına göz 
-eım gelir. gezdiriverince göıiilüyor ki boğaz içi-

Hatıta Boğaziçini ölme'kten kurtar - nin saray gibi evleri, Eyüp sultandaki 
mıya çabalarken kendi menfaatlerini kulübelerden ucuza satılıyor. Ve boğaz 
de düşunmüş olsa bile. Çünkü eninde, içinde öyle yerler vardır ki, sıra sıra 
sonunda, Boğaziçi Şirketi Hayriye için evleri birer rahip kafast gibi bom boş
ccanan» değil, ccan> sayılır. Binaena - tur. 
leyh, cevvela can, sonra canan> dil - Şirketihayriye boğaz içinde mehtap 
şünoesile davranmasından tabıi ne o - alemleri, ucuz gezintiler tertip ediyor. 
labilir ki? Fakat bunlar, ölünfe mahkum b'r has-

Şirketi Hayriyenin Boğaziçini dirHt- tanın acısını muvakkaten dindiren ilaç 
mek için yaptığı fedakarlıklar, sayıp lara benziyor. 
dokmekle biler tükenir gıbi değil. İstanbullular. senenin üç ayının üç 

Fakat bütün bunlara rağmen, Bo - gününde, boğaz içinin cesedini neş'e
ğaziçmde harelret yok. Boğaziçi ko - ye, ışığa, sese boğuyorlar. Ve onlar a
Jayca basübadelmevte kavuşaca - Jemlerini sabaha erdirdikten sonra.bo
ğa benzemi)"'.>r. Ve bu gidişle, Şırketi ğaz içinin bedbaht yerlileri, eskisinden 
Hayriye, maddi ve manevi kar umdu- daha koyu bir sessizlik, eskisinden da
iu bütün gayretlerinden maddi ve ma- ha koyu bir karanlık içinde kalıyorlar! 
nevi ziyan göreceğe benziyor. Şirketi Hayrıye, Boğaziçinin propa-* gandasını yapmak için mecmualar çı-

Geçenlerde elime geçen Boğaziçi karıyor. Bir Aınerikalıya, bir Fransıza, 
mecmuasını karıştırıyordum. Bizim bir Almana hitap ettiği takdirde çok 
.Udebayi kiram-,Boğaziçine dair ne ve_ yerinde, çok lazım bir tarif. Fakat hiç 
clzeler yumurt1amamışlar Yarabbi? bir İstanbullu Boğaziçine tabiatin bağış 
İçlerinde Boğaziçini cenneti alaya ben- ladığı mazhariyetleri görebilmek, seze
zetenler bile var! İnsan o pırıl pırıl bilmek için, edip, şair karihasından 
teşbihlere bmrnıca gayri ihtiyari: cKör doğma bir cevherin, bir teşbih n, bir 
ölür, badem gözlü olur!> darbı meseli- tasvirin rehberliğine müh1aç değildir. 
ni hatırlıyor! Hepimiz biliriz ki, cgüzeb, cemsal-

Fakat buna rağmen inkar edemiyor siz», charikulade> kelimeleri, Boğazi
ki, Boğaziçinin ölüsü bıle badem göz- çindeki tabii cevherin değerini tasvir 
lüdür! etmekten çok acizdir! * O halde, Boğaziçini diriltmek için 
Düşünüyorum: Böyledir de. o gü - ne yapmak lazımdır? 

aelim, o ölüsü bile badem gözlü Bo - Bence, Boğaziçi hakkında vaktile ya 
i aziçi niçin dirilemiyor? Mec'diye kö- zılmış olan reportajlar, Boğaziçinde o
yü namındaki csinekistan» bi1e gi.ilüs- turanlar arasında vaktile yapılmış o
tana döndürülüyor da, Boğaziçi niçin lan anketler, bu sorgunun cevabını sa-
canlanamıyor? rahatle vermiŞlerdir: 

Ve uzun boylu kafa patlatmıya ih - Boğaziçini diriltebilmek için, Boğaz-
tiyaç duymadan anlıyorum ki, Şirke- içine gidip gelen vapurların tarifeleri-

tÖNÜLİSLERİ 
~-------------------------------------------------_, ............ -..;~ . ihtiyar bir kadın ve yaptık ve anladık ki, kardeşim S9 

yaşında bir kadınla sevişmektedir. 
Genç bir erkek Bu kadın, bittabi yaşlı olduğu için 
bıtiyar llır erkek1e genç bir kız.;n güzel değildir. Ayrıca gayri tabiilı -

~vJenme.sini ~rniyet hoş karşıladı - ğin en bariz tarafı da zengin olma
ğı halde, ihtiyar bir kadının genç bir rnasıdır. 
e rkekle izdivacı niçin hoş görülmez? Meseleyi kardeşime açtık, bize 
B u, belki insanların bir hatası \'e kafi fikrini söyledi: 
y ahut bu izdivacın kahram nların- - Ben bu kadınla evleneceğim, 
dan birinin gafleti sayılır. kararım bu!. dedi. 

İşte Tekirdağda geçen bir aşk t:ı, Aile içınde büyük bir fırtına ko -
bu hatanın ve gafletin canlı bır mi- ı:>aran bu hadiseden sonra niha) et 
ıalidir. Hadiseyi, bana Hasan ısmi:ı- kardeşimi reddettik. Şimdi evlenmek 
cie bir genç yazıyor: üzereler .. Kağıtları bile asıldı. Ne 

•- Benden küçük bir kardeş"m J apacağımızı bilmiyoruz?» 
var. Geçenlerde kardeşim 'n ev e.1 - * 
li.rilınesi için aile büyukleri top}a- Yapılacak hiç bir şey görmüyo -
nıp karar verdiler, bu kaı ara ben de rum. Aile büyüklerinin sözlerini din
iştırak ettim. Me le) ı karele !•rıe lemiyen b'r delikanlı, bu hareketin'n 
açtım. B rdenbire büyük b.r a abi- cezasını ,ilerıde görecektir. Gençlik 
yelle: denen en kıymetli hazinesini kay -

- B n evlenm m! .. dcd .. Sebeb'.ni betmiş bir kadın, nihayet bir hafta 
so du . >ylcmed . Bu n rl içinde hakiki tasviri ve hakiki haleti 
m za ı men ağz d n t k b r ıuh'yc<;ile meydana çıkar. Bekleyi-
'l1C bı'e • amad,k. • niz. kardeşiniz er geç bu kadından 

N ıha) eı bir gön m .. c r .. sı geı; r- a) rılıp nadim 9laçaktır. 
"'<' nri~n ~iinhe'erıerek tahk kat ' .... TEYZE 
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1 
___ G_en_ç:._k_ı_z_la_r_ı_m_ı_z_ı _a_l_a_k_a_d ... a_r_e_d_e_n_d_a_v_a __ _ 

Kahramanlara saygı •.. 

R us Çarlığı l 600 senelerinde ar -

tık bütün Türkistanı ve Kafkas
yayı istila etmişti. Fakat Kafkasyanın 
küçük bir parçası vardı ki koca Rus 
ordularına karşı silaha sarılmış ve bir 
adım bile ilerletmernişti. Bu memleket 
(Dağistan) clı. 

11 k a"'ına henüz 
F k t de/ikan ' ı ç .o b b s-o a . . 'l'a~ıyet am a 
eri:en gençler ıçrı~ . : hayal ve 
kadı r. Onlo' en~: 
siir alemınde yaşar ar. 

Dağlılar her tarafı yalçın uçurumlar, 
köpüklü çağlıyanlar. sık ormanlar ve 
aşılmaz geçitlerle dolu olan memle -
ketlerini büyük bir kahramanlık ve us
talıkla müdafaaya başlamışlardı. Gil
zi Melunet ve Hamza gıbi halk reisleri
nın ölümlerinden sonra bu kahraman
ca hareketin başına 1834 de Şfunil geç
ti. 

k 
· ,. evlenmege tervik l::.::~~;..-------ır 

Eski bir be ·a l b. adamı 

Baştan başa emsalsiz kahramanlık -
lar, fedakarlıklarla dolu olan bu istik
Ifil harbi trun y.irmi beş yıl sürdü. 

Çar, Dağlıların mukavemetlerini kır
mak için şimali Kafkasyaya yüz bin -
den çok asker gönderdi. 1844 senesine 
kadar Ruslar her tarafta mağlup ol -
muşlar, binlerce esir ve maktul ver -
mişlerdi. Büyük ümitlerıle hazırlana -
rak büyük merasimle yola çıkan otuz 
bin, kırk bin, altmış bin kişilik ordu -
lar, yalçın dağların bir geçidinde, da -
racık bir vadide veya dık bir yamacın 
dibinde sıkıştırılıyor, darmadağın e -
diliyorou. 

1844 de Prens Vorontzov Kafkasya 
umwn !kwnandanhğına gönderildi. 
Kumandasındaki ordu yüz bine J ak -
!aşıyordu. Bu general, Napolyonun beş 
yüz bin kişi ık bır ordu ile Moskova ü
zerine yaptığı seferd~ Fransız ordusu
na ka~ı büyük mu vaffakiyetler ka -
zanmış, birdenbire şöhret yapmıştı. 
Nerede bir zorluJt. görülür ve nerede 
bir ihtilhl kopars;ı bu adam gönderili -
yor, muvaffak oluyordu. Fakat Ş:.ı
mil onu da bi.r kaç defa mağlup et1i. 
Otuz, kırk, elli bin ki'iilik Rus orduları 
hiç bir ~ görmeden ve yarıdan fazlası 
kınlarak kaı;ıJ ordu. 

Nihayet 1859 da Gunip dağına çe -
kilmiş olan Şamil, bir hainin dağa gi
den bir tek geçidi diişmana haber ver
mesi yüzünden esir oldu. 

Şamil, Çarlık Rusyasının en büyük 
düşman:ydı. Çar da ona karşı hiç bir 
dostluk göstermedi. 

Son zamanlarda Kafkasyadan gelen 
bir yo!cunun anlattığına göre eski Rus 
hiikı~metinin bir haydut telakki ettiği 
Şamil bugün pek haklı olarak bir kah
raman olarak anılmaktadır. Hafta Sov
yet Rusya hükfımeti şimali Kafkasya -
nm en büyük şehri olan Viladı Kaf -
kas'a bir hevkelini dikmiştir. 

Demek kt asıl Rus milleti kendisi gi
bi Çarlara esir olmak istemiyen bu yi
ğit adamı ve onun miUetıini seviyordu 
ve Çarların istibdadından kurtulduk -
tan sonra ilk fırsatta bu sevgiyi isbat 
etti. 

Çarlık Rusyasile Sovyet Rusyanın 
görüş ve siyaset fa:nklarım anlamak için 
Şamilin hatırasına dün ve bugün ya -
pılan muameleyi göze ahnak kafidir. 

Turan Can 

ı baş ı ır 
f!lme k yaş ı keri göstererek 
uzaktan elma r ak gibi o/ıır. 
kandırmıya , o ışm 

Bir bekar dostumla, evde kalmış kız
lar için aramızda şu konuşma geçti: 

- Bekar yaşamak, seni memriun edi 
yor mu? Adını yazmıyacağım için bu
nu bana açıkça söyliyebilirsin. 

Güldü: 
- Dünyada halinden memnun olan 

kimse var mı? Bekar kaldığım müddet 
çe. elbette bekarlıktan ufak tefek şi
kayetlerim olacaktır. Fakat evlenecek 
olursam, bu sefer de evlilikten dert yan 
mayacağımı bana kim temin edebilir? 

- Bekarlığın, sence en çok şikayet 
edilecek tarafı nedir? 

- B r can yoldaşının yoksulluğu ... 
Çünkü bekarlık hayatında en güç ele 
geçen budur. 

- Tanıştığın kadınlar arasında sana 
can yolda~lığı edecek kimseyi bulama
dın mı? 

- Bugüne kadar hayır! Yaşrm elliye 
yakJaştığına göre bundan sonra da bu 
lacağımı pek ummuyorum. 

- O halde, niçin evlenmiyorsun? 
- Bu suali, ben de kendi kendime, 

günde belki yüz kere soranm: Evet.. 
Niçin evlenmiyorum?. Sanki evlenmek 
o kadar güç bir iş mi? .. Her gün yüz
lerce insanın evlendiklerini, görüp ışi 
tiJ orum. Ben de bunların arasına ka
tılsam ne olur? .. Fakat sonradan gene 
kendi kendime: 

~i:
0

&ğ~~iÇi~a~ .. Y~;~-~t~;;;~k .. l~t~·: lenme~a~~ ~~ ~:':;.~:·· d~=k ~~: 
yenlerin ihtıyaçlanna uydurmak la - yılır. Sen ise, yaşamaktan hemen de 
zımdıır! Faraza sabahleyin Beykozdan bıkmak üzeresin! 
bomboş kalkan bir vapur yolcu almaz-

Ve böyle düşünerek kafamın içinde sa. faraza Beykoza giden son vapur 
6 ıo de kalkarsa .. Faraza, kış tarifeleri, beliren düşünceyi, daha doğmadan öl-

' dürürüm. Boğaziçinde oturan yerlileri, saat yir-
miden sonra vapur bulmak imkanın- - Haydi, diyelim ki sen, rahatı, be
dan mahrum bırakırsa, ve faraza, bu kfu:lık la buldun da onun için evlenme
aklıma geliveren tarife sakatlıklan - din. Fakat şüphe yok. Bütün yurddaş
na bulunabilecek olan misaller ortadan larının senin gibi bekar kalmalarına 
tamamen kaldırılmazsa, Boğaziçi, ba- razı olmazsın. O halde, söyle bana, kJz 
şında dolaşan mezartaşı kabusundan larımıza koca bulmak için ne yapma-
kuctulamıvacaktır. lı'? ... 

BugünkU halde, Boğaziçinden İstan- Başını ümitsizce i.ki yana salladı: 
bula el'ken vapurlar hareket ettirmek - Erkekleri evlenmeğe razı etme-
ve Köprüden Boğaziçlne geç vapurlar nin çaresine bakmalı! .. Fakat bu iş, ba
kaldırmak, Ş~rketi Hayriye için za - na pek kolay görünmüyor. Zamane er
rarlı olacaktır. kekleri, çok ağır hayat imtihanların -

Fakat bu ziyanlar~, lüzumsuz ted - dan geçtikleri için adam akıllı piştiler. 
birlere harcanan masraflardan iktısat Hele yaşı kırkı aşanlarımız, umumi har 
ederek katlanmak müm'kün, ve caizdir. bin bin bir mihneti içnide adeta iki 
Ve bu ziyana bir müddet tahammiil kavrulmuş oldular. 
etmek, Şi~rketi Ha) riye) i. u_?urunda ni- Tecrübe görmüş, kadın gönülleri il
ce fedakarlıkl~ra ka~landıgı maksadı-· rerinde uzun tetkikler yapmış bir er
na ka~'UŞtur~bılece~tır: . . . . keği, evlenmeğe teşvik etmek, yaşlı baş 

Aksı takdırde Bogazıçı, ıçınc gıtmek 1 b. 1 kta ı k · ·· . . . . ı ır ac amı, U7..a n e ma şe erı gos-
ıçın vasıta bu1unamıyan bır cennetın - . . 

l h 1. .b. "t 'd .. tcrerek kandırmaga çalışmak gıbı olur. 
tat ı aya ı gı ı .acı acı, ve gı gı e so- F k t d ı·k nlılık g- h ·· · 

kt. 1 N · S d ıı h a a , e ı a ça ına enuz erı -nece ır. acı a u a 

şen gençler için vaziye~. b!1111b~şka~ 
Onlar, henüz hayıal ve şıır hlemınde ' "" 
şarlar. Sevgililerin saçından düşen b~ 
telde bile türlü file~ler ~~fede:ler.~U 
divaç ağına, asıl ışte böylelcn kola 
düşer. Biz ise yakamızı her önüm·: 
gelene kaptıranlardan değiliz. Evli 1 

lik için en münasip çağ, 25 ile 30 Y~ 
arasıdır. 3S ini aşan, hatta 40 mı, 5 
sini bulanlar arasında da evlenen! 
var. Fakat böylelerinin evlilik hayatı• 
na atılması, kirez ağacımn son bahar' 
da çiçek açıp kışa doğru yemiş verlllr 
si kadar gülünç oluyor. 40 ında evlell" 
45 inde baba ol.. Sonra, 50 sine g~linC~ 
kalıbı değiştir .. Neye yaradı bu? Ins:.ıJlr 

k . - at· genç yaşında evlenmeli ı, topraga . 
tığı çekirdek, vaktile filiz salıp yern_it 
verecek zaman bulabilsin ... Bunun i~ 
de yapılacak şey, gençlerin, gönülle 
boş olarak yaşamalarına meydan ver
memektir. 

Müsaade edersen daha açık anlattı" 
yun: Vaktile, hem iyi, hem de kötü bit 
adet vardı. Çocukları, cdışanya» dl.l" 

d 
.. ı 

danmasın diye, konuda komşu a murı 
sip birer kız bulup başgöz ederlerdi. 

Bunun faydası şu idi: Çocuk, bekfır' 
lığın serseri hayatına alışacak vakit~ 
lamazdı. Ve tam sevda çağına gelince, 
bir yuvanın sahibi olurdu. Bu sayede. 
memlekette genç yaşında evlenen·et 
pek çoktu. Adetin kötii tarafı da, bu 8" 

cemi kocaların, çok defa vakitsiz evl~ 
me yüzünden bütün teşebbüs kab"li• 
yetlerini, hatta iradelerini kaybetme" 
ierine sebep olması idi. 

Şimdi, böyle gözü açılmamış sığırcı1' 
kuşuna benziyen genç kocalar kalrtı3" 
dı. Brujından kavak yeli esen çocuk!ıtf 
bile, evlenmenin ne kadar ciddi bir it 
olduğunu anladılar. 

Bekarları evlenmeğe teşvik maks!l" 
dile yapılacak propaganda, radyod5 

söylenen ilanlara bımziyecek olursB1 

kimse üzerinde tesiri görülmiyeceğ n• 
şimdiden emin olalım. Herşe) den ev " 
vel bu bir alışkanlık meseledir. Uzutı 
seneler, bekar yaşamış bir adamı, e1/" 
liliğin kayıtları altına sokmak ne h."1l" 
dar güçse, gene uzun seneler evli ya" 
şamış bir adama da, ömrünün bundaJl 
sonrasını bekar olarak geçirtmek, o kıt• 
dar müşküldür. 

Bekar, bekarlığa, evli de e' il ~ e 8" 

lışmıştır. Bütün gayretler, henüz e'/" 
lenmemiş olanları evlendirme hede " 
ne ulaştırmak için sarfedilmeJidir. Bel" 
ki yanlış, belki doğru .. Fakat ben bÖY" 
le düşi.inüji orum. 

Ali Aluucı 
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SON POSTA Sayfa ~ 

[ Bizi nasıl güldürüyorlar? =ı Tarihten sayfalar: 

KOMİK FAHRi 
ANLATIYOR 

Mal tanın 
• ,.. 1f 

tarihi 
Yazan: /MSE'T Malta' şimdi tarihte olduğu gibi mütaassıp bir karakuvvetin elinde degildir. 

Orada büyük ve dost bir milletin şerefli bayragı dalgalanıyor. Maltada şeref 
ve namuslarile yigitçe ölen Türk çocuklarının ruhları başla Turgut reisin rahu 
olduğu halde bugünkü Türk donanmasını selfımlıyacaklardır. Gönül isterdi ki 
Turgut burnundan geçerken Yavuzun heybetli taret/eri de o büyük ölülerin 

'-~ası-ettin Boca•' da Nasreddin Boca 
rolünü yapan Fahri. 

R:omik Fahriyi Turan tiyatrosundaki 
tclasında buldum. Bu oda sahnenin ar
kasında ufacik bir yer ... 

- Haberim var, dedi, nasıl güldür
düğümü öğreruneğe geldiniz ... 
, - Evet, her yiğitin bir başka yoğurt 

l'ıYişi varmıq, sıizin güldürme tarzınız 
da da herhalde bir başkalık vardır. 

- Beliti, olabillı-. 
- Siz bu işe ne vakit başladınız? 
- Ben Hamidi Ticaret Mektebi lli-

Si~ devam ederdim. Mektep öğleye ka 
dardı. ög-leden sonra da kaleme gider-
clitn. 
' - Kamilcliğin de kalemi var mı? 

- Süpürge sopası vardır ama kalemi 
~ktur. Berum gittiğim kalem Tevkii 
l>ıvanı Hümayun kalemi idi. Ben ora
da memurdum. 

Önümü ilikledim; Fahrıi dt?vam et.ti: 
- Eski Alipa.~ada Hadikai Maarü a

~nda bir hususi mektep vardı. Bir za
lnanıar da arada ooğrafya ve hüsnü bat 
lnuallimliği yapmıştım. 

- Muallimlikten, Hümayun kale -
nı1nden nasıl ordu da sahneye atladı -
nız? .. 

- Birdenbire sahneye atlamadım. 
~ela perde arkasına gardim. Yani Ka 
l'agöz oynattım. Benim Karagöz oy -
~ttığımı kimse bilmiyor zannediyor -
~· Meğer muallim olduğum mekte
lıe~ bütün çocuklarının bundan haber
.. rı varmış ... Bir gün bir de sınıfa gir
~ ki, ne göreyim. Tahtada bir Kara
~ resmi ve çoculklar gülüyorlar. Ya
"cak bir iş var mı? 

- Çocukları falakaya yatırmak! 
b....- Yok, onların ne kabahatleri vardı. 
~ Karagöz oynatmıştım. Onlar da 
"'Lln.U rcltlam ediyorlardı. 

- Fena reklam değil! 
- Mektepten istifama sebep olan bir 

l'~klfun. 

l.. Bundan sonra artık yapacak bir tek 
-v kalıyordu. Sahneye çıkmak ... Ben de 
~~eye çıktım. İşe trajedi ile baş
t dun. Az zaman sonra da komiklik 
tt~afıın ga.Up geldi. Komedilerde 1roi al
~. Herkesi güldürdüm. 
~,Sahneden bir kadın sesi geliyordu. 
fl>t;_ o_peret oyınanıyordu. Fahrinin rolü 
~ perdede başlıyacaktı. Fahri bir 
)>an.dan benimle konuşuııken, bir yan
aan da makyajını yapıyordu. Bir ku
tu açtı. Kutunun içinde sakalların, bı
>'ıkıarın envaı vardı. 
~sakal, kara sakal, yeni berber e
k: .en çı~ bir taze sakal, palabıyık, 
esık bıyık, Çarlston bıyık .. Fahri ku

tudan kısaca toparlak bir sakal aldı. 
~~esine yapıqtırdı. Karşımdaki Fahri 
egış~, bir hoca bozuntusu olmuştu. 

1 
- Tulılat sahnesinde, dedi, en büyük 

0knıayı komikler yer .. Komik olacak
san Tulılat sahnesine gir. Olmıyacak
san nafile! 

- Siz her istediğiniz zaman, her is
~iğıniz kimseyi güldürebilir misiniz? 
~ - Biz komikliği dirhemle veririz. 
h rşımıroakini güldürmek için kaç dir 

em komiklik yapmak lazımsa o kadar 
l'aparız. 

- Ya kilo ile komiklik yapmak la
tung ı· e ı:rse ... 

- O zaman da kilo ile yaparız. 
li.::- Olur ya, kilo ile yapılan komik
la f§i de az bulanlar ~ıkar_, komi.klifil ton 

ıstc ler. · 

Fahri makyajsız yüziyle 
sahne haricinde 

sessiz selamlarına heybetli salvolarla karşılık versin. 

Apenin dağlarının Sicilyadan Afri
kaya geçişi sırasında olan çöküntüler 
burada bir sıra adalar yapmıttır. Bun-
ların en mühimleri Sicilyanın cenubun
da Pasaro burnu ile Afrika aTasındaki 
(Malta) adalarıdır. Akdenizin şarkı i
le garbı arasında ve bir geçit yerine 
tesadüf eden bu adalar Akdenizle ve 
buradan geçen ticaret yollarile alaka
dar bütün devletlerin gözlerini çek
miştir. 

Yazan: Turan Can 

Malta adaları bizim (malta taşı), 
- Onları da havale ederiz. l 
_Kime? jeo ojide Kalker denilen y~muş~ 
- Gilldünneyi ton ton dağıtanlara. ve sarımt~ak taşlardan ibarettır. Eki-
- Güldürmek için ne yapmak lazım- l~cek. arazı pek azdır. Kıyılar cenupta 

dır? dımdık yarlardan ibarettir. Şimal ta-
- Güldüımek içıin halkın karşısına rafları daha alçaktır. Fakat bu adalar

çıkan artist güldürücü olarak tanın- dan (Malta) adasının en büyük hu
m.ış olmalıdır. susiyeti, tabii ve mükemmel üç lima

na sahip bulunmasıdır. Bunların kıyı
ları çok derin olduğundan gemiler sa
hile yanaşabilirler. En sert rüzgarlara 

karşı bile mahfuzdur ve büyük bir do
nanmayı ferah ferah barındırabilir. 

Eskiden (Melita} diye anılan bu a- İngiliz donan ması Maltada 
danın uzunluğu 27, genişliği 14 kilo- .. .. . . .. 
metred. Ü . d l 

1 
.1 d'- de baharat goturen ve Bostancıbaşıya lik hır ordu dufmanın yardımına iel .. 

ır. zerın e ta yanca ı e ıger . b' . . . · ha · 
A d

'll · . ._ d d aıt ır gemıyı çetın bu rpten ıonra dı. 
vrupa ı ermın Karışmasın an o- ] . d"I 

w b' d'l k 1 b kl e e geçır ı er. Muhasara uzayıp aidiyor ve telefat 
gan ır ı onuşu ur ve eyaz ır a B' b' · clı d l b k 
Af 'k k d b' . d ır ırı ar n an ge en u ara ha- sayısı yirmi b1ine yaklaşıyordu Musta· 

rı a ır ı arasın a ır tıp arze en be 1 K • S 1 S"l · 
(M lt ) d ·ı b' . h iki r er anunı u tan u eymanı ve fa paşa dik kafaldığının neticesi olarall 

a ız enı en ır çeşıt a a mes- T·· k · 1 · · · 'k L. d d k.. d ur vezır erını gıttı çe ıuz ırıyor u. muhasarayı kaldırmağa mecbur oldu. 
un ur.. Padişah bir meclis topladı ve Maltanın * 

Eskı Romalılar, Kartacalı'lar, Yu- muhasara edilerek zaptına karar veril- Tur~ Reisin öldüğü yer, hala o-
nanlılar ve Araplar bu adalara gitmiş- di n d la k (Dr t b ) d' . . una ına o ra ago urnu ıyo 
]er• buranın lımanlarında kalmışlar, fa- * l 
k l · 1 d" R d T·· k • anı ır. at yer eşememış er ı. a osun ur - 15()3 yılı mayısın on sekizinci gü-
ler tarafından za.ptedildiği 15'.l~ yılına nü Türk donanması Maltanın otuz mil lngilizlerin en kuvvetli bir deniz 
kadar burada esaslı bir kale veya liman 1 açığında görüldü. üssü ve 250,000 nüfusu olan bu ada-
yoktu. Radostan çekilen. (~en J~n) Başkumandan Lala Mustafa paşa nın. merke~i 56,000 nüf:ıs.ludur. Şöval
şövalyeleri Papadan kendılerıne bırer ile Derya Kaptanı Piyale paşadan baş- yelık devrın~en kalan abı~elerle d.?lu
yer i:stediler. Papa da o zaman İspan- ka Trablus Beylerbeyi Meşhur denizci dur. Bu şehır 1566 da Şövalye do la 
y~lların i~aresinde olan, fakat .ehem- Turgut paşa da bu muhasaraya işti- ~alet tarafından kurulmuştur. Valet 
mıyet verılmeyen ~u bof ve fakır ada- rak edecekti. Padişah Turgut paşaya dıye anılır. 

Kokain kaçakçı)an komedisini Fahri ~ şövalyelere verdı. Kale yapmaları i- danışılmasını bilhassa tenbih etmişti 1 Bugün 371 yıl aonre tekrar Türk 
yazmıştı, Naşitle beraber oynadı çın yardımda bulundu. Türk donanması iki yüz gemiden donanması Maltaya gidiyor. Fakat 

- Güldürücü ola.ndt tanınmış olmak * ibaretti. Kaledeki on bin düşmana kar- şimdi orası korsan ruhlu, mütaassıp 
için ne yapmalıdır?. (Sen Jan) şövalyeleri (119G - 12- şı otuz bin Türk askeri aönderilmişti. bir kara kuvvetin elinde değildir. Ora-

- Güldürmelidir. 70) yılları arasında Avrupanın Hırıs- A I M 1t ı_ ı · · k d da büyük ve dost bir milletin Aerefli . . f d K d.. .. sı a a :&.a esının arşısın a ve T 

- Güldürmek için. tıyan devletlerı tara m an u usu .. 1. b l d w k'· f · - d bayragw ı dalgalanıyor Türk donanması .. .. k _J_ • • uç ımanın u un ugu or ezın agzın a · 
- Güldürücü tanınmalıdır. muslumanlardan urtarmcm ıçın açı- S Elrn d da b' LaJ dah d vaktile giremcdi;:.c limana ve Türk de· . . ent o a ın ır ıL e a var ı. tsıı 
- Yani.. lan ve sonunda hezımetle bıten harp T h .. l ed p· l nizcileri do vaktiyle gire~dilderi !!leh-. "k 1. urgut paşa enuz gc m en, ıya e Y 

- Tavı.tk: mu yum.urtadan çıkar, yu- sırasında kurulan bır tarı atın sa ıkle- 'ku fkıi 1 · w re giriyorlar lak.in en samimi bir dost 
murta tavukta ık b h . 1 .d. Ö . h'll . d k' b' paşanın ma s ı r Cl'ıne ragmen, ' 

mı n ç ar a sıne ge - rı ır. nce Surıye sa ı erın e ı ır b ha d'kli H lb k' b" ve misafir sıfatile 
dik. Siz onu söyleyin, ben de ötekini kaç kalede, daha aonra Kıbrıs, Rados .~raskı mu . sar7 Me ltı ·kal a. ~- ı . u- ... 
söylerim B- .:ı d l · l b l d tun uvvetı ası a a esı uzerıne Mal tada şeref ve namuslarile yiğit• 

· ve oorum a yer ~mış er, ura ar an .. .. d 
Bakın size bir vak'a anlatayım: k l M Jt itmiş1erdir. sur_mek lazım 1

• çe ölen Türk çocuklarının ruhları, baş-
Komik Abd. b' .. Be ovu unca a aya g b" ük' A . ll 

ı ır gun yazıt camii- o· - h b' l k d' Harp pek çetin oluyordu Limanın larında dünyanın en uy mıra a-
'tnı. V dinli ~. ın ugruna ar ı mes e e ınen · . · uh ld - h l ı:e gı ış.. aız. yormuş, vaız de b d l d ill' t kt b' J ağzındaki zinciri kırmak· kalenin ku- rından Turgut Reısın r u o ugu a. 

tiyatronun aleyhınde atıp tutuyormuş. u a am ar a m ıye yo. u v~ . ır s- - 1 k 1ıkl de Türk donanmasını selamlayacak· 
Abdiyi tanıyanlar ona bakıp gülümse- panyol ile bir Fransız, hır lngılız, bir ruldug.~ y~ çın . aya ara'.. bu kaya- lardır 
meye baş.lamışlar. Abdi buna sıkılmıs ltalyan yanyana harp ederlerdi. (Gran lıklar uzerındekı kalın ve yuksek kale · 
birdenbire yüzüne fazıla ciddi bir tav;; Metr) yani büyük efendi denilen reis- duvarla.~ına tırmanı_n~ çok güçtü. Ya· Gönül istercli ki Yavuzun heybetU 
vermiş. Başkalarında ciddi olabilecek lerini aralarında .intihap ederler, onun· pılan hucumlar netıcesız kalıyor ve as- taretleri de o büyük ölülerin sessiz se
olan bu yüz Ab<iide gülünç bir hal al- emirlerile ve din uğruna ölmekten bir ker kırılıyordu. Turgut paşa Maltaya lamlarına heybetli salvo (•) larla kar· 
m..~·.Gören~er kahkahayı basmışlar. Ve an geri kalmıyacaklarına yemin eder- yetişince tutulan yaniıf yolu hemen şılık versin! 
va~zı°: emrıle Abdi camiden kapıdışarı lerdi. Hemen hemen bütün tarikatlarda anladı fakat artık ok yaydan çıkmıştı. Turan Can 
edı~ı.ş·.. .. . .. .. . . olduğu gibi bir takım merasimleri var- Sent Elmo·nun karşısındaki sığlığa * . . . . . .. 
hi ~dunuz ya, Abdi guldu~e~ ~~'.~ dı. toplar ~urdu. Muhasarayı kendiai i- .. ( ) Gemının ~ır ceph~ındeki hu· 

. ç. ~y yapmamış ama, gludurucu . ·w ·ı (J . dare ettı. Bu sırada kaleden atılan bir tun toplarla hep bırden edilen ateş ..• 
bılırunı.ş olınası herlresi güldürmesine Reıslıge seçı en ean Parısot de .. 11 b. ka lad 1 sebep olmuş.. la Valette), Türkler aleyhine yapılan gu e ır yayı parça ı ve parça ar- 8 1 d' IAk. t ·ı dT 

Birinci perde b"tm' r İk" . k l b' k t daha artt ki . dan birisi Turgut paşaya rastlayarak 8 8 ıye em a 1 espı e 1 ıyor 
başlıyordu Fahri ~a~eıy.e ıkncı pektrde ha ınl adrı T1~. kal ·n ell . dırmba la ışe onu öldürdü. Bununla beraber bu bü- Belediye Yazı ve Fen işleri Müdür .. 

, çı aca ı: aş a ı. ur erı erın e u unan .. .. . ~ . . . ı~ '-. . 1 . 
- Konuşmamızın mabadi ben saL C . T 

1 
ve Tr hl 1 l yuk T urk Amıralının aldıgı tedbırler üklerınce beledıye em i:lKının yer erı .. 

~- ezayır, unu a usgarp a s· . . k'll · · 
nede iken de devam edebilir t b l A adolu arası d ._. t' . semere vermı,, Sent Elmo kalesı zap- 1i inşa tarzlarını, ~e ı erını ve ne su-

. · an u ve n n aıu ıcaretı- • . . ' ki ·· · b. 
Fahrı sahneye çıktı. Ben seyircile ... a .. b ıt l .:ı.•·t ba~k M l tecülmıştı. rtle istifade olundu arını gosterır ır - - mızı a a aCUA an " a ısır su arı- ~ 

rasına karı.ştım. d l '-· I d h" istatistik hazırlanmaktadır. 
.. . .. na, Ana o u JUYI arına a ucum et- Şimdi bütün hücumlar asıl Malta . . . . 

Tevkn dıvam huınayun kaleminin .
1 

ı_ l . .. . .
1 

. . M f Bu ıstatıstıkde beledıye mallarının 
bık ko ik 

. tı er. ıı;a esı uzerıne çevrı mıştı. usta a pa- _ _] 'k 1. · · - · d 
sa memuru m Naşıtle karşı kar- .. .. l . 6eneae ne mı tar ge ır temın ettıgı e 
Şıya g:e~ış· lerd' B"t·· h rek ti . b"' Şovalye do Romoga 1561 de yaptı- şa ka e kumandanına teslım olmasını h d'l k . 

r·· ı. u un a e erı, u _ . Nil _ . kl' . F k L" V I T" k l . ı yrıca esap e ı ece tır. 
t .. ··zı . . .

1 
. ··ıd·· .. gı hır akında agızlarında hır kaç te ıf ettı. a at a a et ur e çı- y l k'k Jd b' .. 1 • un so erı seyırcı en gu uruyordu. .. . . . . k ._ . f d k' d . d apı an tet ı atın teze en ıtırı -

Sırrını kendı·ı~· d k fed d"kl . T urk gemısını batırdı ve yakaladı. sme aacnm etra ın a ı enn ve su o- J • h l . . ·~. h k'k• ... ı e eş eme ı erı . . .. . l h d ki . .. k nesıne ve azır anan ıstatıstıgın a ı ı 

b h h h 1 ..ı_ nl Bunlardan bmnden yuz bın altın aldı. u en e erı gosteret"e : k 1 · · d · d"kk u assa er a~ o arın yaradılışla- _ .. ·a am ara ıstma etmesıne ı at e-
rın<ia vardı. Gülmek için mi onu b;l- l:>G.~ de Ra.d~s ve Antaly~ sularında - işte efendine vereceğim yer bu- <lilmektedir. 
mem, fakat herhalde güldürmek içın hır kaç gemıyı batırdılar. 1a64 yılında rasıdır. Yeniçerilerle doldursun l Bu hususlara ait muamele ikmal e-
yaratılmıslardı. I' Kefalonya.adasına doğru geldikleri 7..a- Dedi. c'ilir edilmez, ·kat'i netice hemen Da-

İMSET man Venediğe 60,000 altın kıymetin-J Bu sırada Sicilyadan sekiz bin kişi-lhiliye Vekaletine bildirilecektir. 
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ispanyada asi bir zabit adamlarını revolverle 

lspany~da piyadeler bir tanka hücum ediyorlar. 

Ka41ander'de doğan mefhur beşizler a!fttikçe büyümektedirler. 

Majeste Kral Edvard bahriye üni
formasile mütareke yıldönümünde 
Meçhul Asker abidesine çelenk 
koyuyor. Kral tahta çıktıktan sonra 
bu merasim ilk defa yapılmış ve bü
yük bir halk kalabalığı merasim ye
rini kuşatmıştır. Y1iksek askeri er'kan 

merasimde hazır bulunmuşlardır 

Son Amerika Cumhur Reisi intiha
bı esnasında, ortaya dikilen bu tahta
da, Amerika haritası ak.islendirilmiş, 
ve elektrikle tenvir edilerek, Ruz
veltin kazandığı daireler yeşil, Lan
don' unkiler ise sarı ışıklarla g~ste-

rilmiştir. 

Son günlerde Londrada, han kapı
larının üzerinde bulunan alameti fa
rikalar sergisi açılmıştır. Bu ıergide 
teşhir edilen alameti farikalardan 

«Sultan» isimlisi 

140 kilo ,ağırlığında olan bu tayyare 
fotoğraf makinesinin 8 objektifi ve 

8 reflektör aynası vardır. 

ltaly:anm 1.:.1.yatı askerleri Mısır hudutlarında 

Dünyanın titredlği Kobra yılanı, ba k~nız• şu Londra hayvana'!: bahçesi 
getirilen, üretilen ve adeta ıincabın bir az kabasını andıran hayvan 

karşısında nasıl mağlup oluyor 

Bunları sıraya dizilmiş zeplin balon lari zannetmeyiniz. Buntar, son eist 
bir tayyarenin bir tek kanadı al hnda taşınan bombalardır. 

Mareşal De Bono. .. iıie Marefal Badog lio ve Adisabaha Dükas1 Roma 
Kopitol' e giderlerken ... 
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TERSANEDE BiR SAAT 

Türk tezgihlarında, Türk 
işçisinin yaptığı ilk gemi 

lJk gemi Sanyere işleyecek ve ayni tezgaha bir 
ikinci gemi daha konacak. Tersane müdürünün bir 
şikayeti: "Yazık, diyor, Haliç bu gidişle dolacak!" 

Yad ydtlııdardan AliDia dö Buian.ı 

.. Tiirk .... isiDba ...... Harry Baur Kimdir? ·• • 1y Jllr.elesine. r,m."-8 sorduk. ı 
- Dolra plin, J1riDm yanmdan so-

la saı;ın. Y-uz, -yüz em aclıDı tadar yü- , 
l'iiyün. Çeldç seslerini duyarsınra .. 
: Yürüdük. Bir kömlr deposunu ge -
~ce ~seslerini duyduk. Avlu ol
~ça temiz. Ustü sarmqıklarla ör -
tülü bir havuzun fıskiyesi şarıldıyor. 

Müdür bm yazıhanesinde kabul et
ti. İş adamı olduğu uaın boylu muka~- T 

demeye lüzum gönnemesinden bellı. 
Yan açık pencereyi büsbütün açtı. ÇQ
CUğunu iftiharla gösteren bir baba gi
bi kııza.kta duran Şirketi Hayriyeniıı 
IXlüstakbel 75 nwnarasını gösterdi: 

- İşte artık iskeleti aşağı yukarı ta
lnamlam~r. Baş bölme, kazan, maki
ne, kıç bölmelerini görüyorsunuz. 
Tekne de kısmen örtülüyor. 

Şapkasını başına geçirdi. Piposuııu 
Yaktı. önümüze düştü. Yazıhanenin 
altında vapurları kızağa çekmek için 
kul'hmılan muazzam bir elektrik vinci 
Yar. 

Müdür izahatına deva mediyor: 
- Şiııket, vapurlanmn teknesini her 

tafta temizletir. şu ga vapur sıra bek
. iYorlar. Fakat kızaiın önünü gene ça
ı 1ur doldurmllf. Gemiyi kızaklamak 
~•in en aşaiı 7 mette su lazım. 

Başını iki tarafa sallıyarak devam 
eliyor: 

- Yazık, Haliç bu gidişle dolacak. 
n lha ortalan 2-2 buçuk metre su an
ca' ~er. Öy1e sanıyonmı ki 50 sene 
IO.ıra buralarda artık gemi işletilemi -
1~~k. 

'ı'ürit tezPblarında Türk iŞ9isinin 
Yaptığı ilk geminin Wteletüıi geziyo
ruz. 
Şimdi ustabaşı kazancı Arif anlatı -

)Or: 
- Boyu otuz üç metredir. Eni 6,6, 

derqıliği 2, 4S. Bakm bölmelerini ince 
laçtan yapıyoruz. Daha sağlam olur. 

- Ne uman bitecek. 
- Yaza artık, San,.n bununla gi-

deceği~ · 
- Kaç mil yapar dersiniz? 
- Su içinde on iki mil. 
Gülüşüyoruz, Arif U&'ta devam edi

Yor. 
- Makineleri kız gibi. Kömür yaka

cak. 350 yolcu taşıyacak. 
- Türkiyede yapılan ilk gemi bu 

ınu? 

- Evet, 50-60 sene evvel bur~arda 
harp gemileri bile yapdırmış. Sonra 
bırakıımı.ş. Türk işçisinin yaptığı ilk 
ıemi budur. 

Ben kırk yıllık bir armatör gibi tek
tıeye alıcı gözile bir baktım. Sonra 
Ciddiyetle sordum: 

- Vah vah, galiba tek uskurlu bu? 
- Tek uskurlu elbet. Bu kadar kü-

çük tekneye çift uskur olur mu? 
-Sahi olmaL 
Şirketin şimdi yapı1inakta olan 7S 

numaralı gemisi yalruz doğmadı. Bu 
75 numaralı gemi ikizdir. Kızaktan 
indirilir, indirilmez, yerine kardeşi ku· 
?Ulacak. Bunun için de ( 75 ) in bütün 
abamı çift yapılmaktadır. Öylesine 
ki, 75 suya inince (76) nın bütün ak
aamı hazır demektir. Bir montaj Türk 
ÜJçısinin ikinci gemisi de suya indiri -
lecek. 

Küçük bir şirket vapuru, direjjııdea 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çocukluğu, hayata atılışı, uğradığı 
feliketler, sahne • • • • ve sınemaya gırışı 

Tersane mticlilrii arkadaşunıza 
konuşuyor 

Memleketi · 
mi:zıde Harry Baur'u 
bilmiyen yoktur sa· 
nırız. Dünyanın heı 
tarafında çok takdir 
edilen bu yüksek 
san'atkarın hayatı 
hakkında (Son Pos
ta) okuyucularına 

mal1imat vermeği 

faydalı bulduk. 

sintinesine kadar tamir ediliyor, aşa- Harry Baur işleri 
ğı yukarı yeniden yapılı~or. iyi giden bir kuyum 

Onun beş altı metre gerisinde sim - cunun oğlu idi. Dün 
siyah bir deniz taralı plıfıyor. yaya gelişinden bir 

Kü9ilfc: bir kayık bizi tarağa götür- hafta sonra babası
dü.Tarağın genç makinisti bütün dikka nm mağazası hırsız
tini kovalara vermiş, manivelanın ba - lar tarafından tama 
şında dimdik duruyor. Kovalarda ça - mile soyuldu. Yapı
mur azaldıkça kovaları daha aşağıya 

lan araştırmalara 
sarkıtıyor. Kovalar siyah, yapışkan ça

rağmen hırsızlar bu 

yoktu bile ... Bir ha~ 
li uğraştıktan sonra 
uçuncü, dörduncü 
derecelerde bulu .. 
ııan tiyatrolard:ı e
hemmiyetsız r er 
aldı... Oyun baş na 
ancak on frank al
makta idi ... Bu ';· z
den san'at hayat n
dan iğrenen Henri, 
ailesini geçindırmek 
ınecburiyeti kar ı · 
ımda bulundı.. un -
dan memleket dahi· 
linde bir çıftlıkte 

kAhyalık etmeğe baş 
Jadı ... 

Harbi umumi nı· 
tftyet bulmuştu. Pa
riate tiyarto hayab 
başlamıftı ... murla dopdolu yukarı çıkıyor, ı~,namadı ve ailesi 

b' aç d ba t lım l - b .... HGµi derhal ~ift. ır s u ya uza ı ış o uga oşa - bu yüzden koyu bir 
lıyorlar. Duba dolunca açık denizlere tik kAhyalığmı hı· 
götürülür, orada bir yay vasıtasile ka- sefalet içine düştü. raktı ve Parise dön 
paklan açılır, çamur tekrar denize bo- Günlerce yiyeceksiJ dü... Tekrar ti~ ro 
şal't.ılırmış. içeceksiz kaldılar... hayatına gird· ve 

- Bu iş, bu küçük tarakla olmaz, di- Asıl ismi Henri Ma- Barry Bam, TUu Balha flJmlNle kendini gÖSterrneğe 
yorlar, buralara büyük büyük tarak • rie olan Harry Baur sokaklarda sürün-ı a~tinde arkada.şlasını buldu. Kendisi 1 başladı ... cSililı başına•, cKrab, •Ko
lar ister. Yoksa Haliç dolacak, köprü mekte idi... Felaket feJAketi kovalar ni tanıyanların sayesinde Marsilyamn kotlar mektebb, dıfari Dügan'ın dava
falan istemiyecek. Hem bu çamurdan derler. Sekiz yaşına basan Henri o sı- meşhur Olimpik spor klübünü kurdu.. sı•, cLö Grölüşon deliko• piyeslerindtt 
iıla tuğla yapılır. rada babasını kaybetti. Biçare adam El'an bu klübün fahri reisi bulunmak- baş rolleri yaptı w emsalsiz muvaffa-

Halbuki Silahtarağadaki tuğla har- sefalet yüzünden ölüp g'itti. Umulma- tadır. Parise iş aramağa gitmişti... Bir kı et.l k andı Aırtık Paris san'at ve 
manları çamur bulmak için küçük kil- dik bu yeni felaket karşısında anası gece Komedi Fransezin verdiği cA- . Y' er 8 

. ... . 

çük motörsüz vasıtalarla çalışırlar. A- ağır bir surette hastalandı. Bazı iyi yü- mants• piyesinde bu?undu ve tiyatro tiyatro m~~erinde hep Henrı B .. ur
meleler kepçelerle denizin altından ça- rekli insanlar çocuğ:.ın sefalet içinde kal hayatına intisap eylemeği kurdu... dan bahsedilıyordu-. Bu sıralarda da 
mur çıkarmağa uğraşırlar. Bizse bu ça- maması için onu Rühbarr mektebine Tasarlaçlığı şeyi mutlaka başarmak ismini Harry'ye çevirdi ... 
muru götürür dökeriz. Gerip değil mı? yudırdılar ... Küçük Hemi üç sene pa- ar~usunda bulunan Henri deı1ıal Kon- 1930 senesinde ıiııema hayatına a-* pas mekıtebinde kaldı ... Fakat papas ol- servatuvara müracaat eyledi... Yakı - tıldı ... İlk çevirdiği film David Go der 

Dönüyoruz. ASır11k Haliç vapuru, mak isteğinde bulunmıyan Henri on şıklı bir genç olan Henriyi müdürler 
pat pat yürüyüşile, üç yaşına basınca mektepren kaçtı ve beğendiler... Fakat imtihana tabi tutul idi... İlk filminde sinemada dahi ytik-
1 •Erişir menzili maksuduna aheste Marsilyaya gitti. Orada gününe göre ması lazımdı ... Arka arkaya iki defa im sek bir şaMiyet olduğunu isbat ey etli. 

giden, I kundura boyacılığı, portakal, sabıın, tihana girdi ve her iıki defasında• mu Bundan sonra arka arkaya filmler çe-
Tizi riftar olanın piyine dimen do- elma satıcılığı yaptı ... Bu hayatı iki se- vaffak olamadı. .. Fakat azmi sayesinde virmeğe başladı ... Her filmi bir önce-

laşır.• ne yaşadı. .. O sıralarda ahvali sıhhiye- nihayet muradına erdi... Kadroya alın- kinden güzeldi ... Kıendisinin en beğen-
Beytini hatırlatıyor. si biraz düzılen annesi, çocuğunun o· dı ... Daha ilk ve iptidai rollerde kendi-
Halbuki Halicin iki yakası da ağzı- kumdını arzu etti ve onu Sen Nazer- ni gösterdi... 

na kadar fabrika ve iıaalathane dolu deki kolleje koydu. Çocuk tahsil:ne 1907 senesinde o vakıtleri meşhur 
imiş. İki tarafında muazzam bir en - gayretle devametti. Çünkü sefaletin ne san'atkar Gemier'nin idare etmekte ol
düstri hareketi bulunan Halicin orta olduğunu layikıyle tatmıt idi. .. Mekte- duğu Antuan tiyatrosunda rol aldı ... 
yeri hfila mızmız. -bini ikmal edince Marsilya İdrogr:ıfı Sonraları Odeon ve Matüren tiyatro~a-

Fakat bugünümüze şükredelim. E - mektebine yazıldı ... İstikbali taayyün rına girdi... 
ğer biraz evvel duyduğum tahakkuk etmiş gibiydi... Yaşca ilerilemeye öaşla Harbi umumi patlak verdi... Dörtse-. 
ederse tarihten SO yıl sonra buralara yınca küçük Henri Mm Baur gitgide ne evvel delice sevdiği bir güzel kız ile 
otomobil ile gelen bir •Son Posta• mu- asabi oluyordu ... Her vesile ile kavga evlenmiş olan Henri Baur'un üç yaşın 
harriri dönüşte şöyle yazacak: ediyordu ... Sınıfının birincisi olmasına da bir oğlu vardı ... Harbi umumi ila-

((Baralan valıtile tlenü der • rağmen günün birinde en sevdiği ho- nında ikinci çocuğu doğmak üzere idi .. 
ya İmİf, lıayılılar, motörler İflermİf. cası ile ~.ir münaka~aya girişti ve ho- Talihsi21lik gene san'atkarın yakasına. 
Hatta o lıatlar •eriye ~lmeie lü • casın~. mukemmel ~ır_ surette dövdü ... yapışmıştı ... Sevgili karıst ağır bir tifo-

lı 50 el T " lı . . Bu yuzıden mektebın ınzıbat mecfü.i o- ya tutulmuştu ... Tam bu sırada Henri 
~~ yo • .. ~- evv ar lfÇI • nun kaydını terkin eyledi... Artık deli- silah başına çağırıldı ve derhal cephe
~lft .Y'IJ?'~• _illı """"" harada de • k-an.lıbk eşiğinde bulunan Henri gene ye sevkolundu ... Cepheve gider gitmez 
nıae ındınlm.zı. eski san'atine, yani kundura boyacılı- büyük yararlıklar gösteren san'atkar 

Şimdilıi alatlyomun balandai a ğına ve ayak satıcılığına başladı. Ha- dahi tifoya tutuldu ve tifodan yatnıak
yerin aafı mezbalı.a, .ala Eyiil*ll • yatını müşkülatla kazanıyordu. Asker- ta iken yüzü felce uğradı ... 
tanın oapar i•lıelai İmİf. O .zaman. liğ'i gelinceye kadar bütün müşküllere 

1 

Tam iki sene askeri hastanelerde te
lar vapar yapmaia batlam.,Zar am- göğüs gerdi .. ~skere alınınca derhal davi gördü ... Hastalığı geçti, fakat çü
ma tlenisin 6ittiji "lllllliJael lı lı ,Fasa ~evı~edıldi. .. SJX>ra çok meraklı o ... 

1

. rüğe çıkarıldı ve sivıl hayata .atıldı.. o 
fi, :.1 nı ar e- lan Henrı bu hayatta muvaffak oldu.. sıralarda kendisini herkes unutmuştu .. 
....,,.cp.,..» K. T. Çavuş ilken terhis edildi. Marsilyaya Hele tiyatro ileminde onu hatırlayan 

diği ro:Lleri cSefiller•, cCürüm ve Ce-. 
za•, cSamson•, «Siyah göder• ve he
nüz biı' ay kadar evvel ikmal edi
len cBetoven'in aşkı• filmlerindeki· 
lerdir.• 

Halen cParis• adında büyük bır f 11rn 
~virmekle meşguldür. 

1930 dan beri sevgili karısını b ı se
ne sonra da çok sevdiği oğlunu ka\ bet .. 
ti ... Hayattaki her muvaffakıyetın mut 
laka ailesi azasından birinin hayat. ba
hası ıle ödeyen bu yüksek san'atkir 
geçenlerde ikinci defa evlennı"ştır. 

Filmlerde, oyunlarda rollerini n su 
retle o derecede kuvvetle yaşattığı gc. 
~nlerde kendisine sorulmuştu. 

Harry Baur ~u kısa ve kuvvet ce
vabı vermıştir: 

«Ben kendime uyan rolleri al .. m ve 
hayatta geçirdiğim müthiş ıztır oıan 
canlandırmaga ujı'a§ırım. .. • 

O. Tuuul 
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.· Anketimize gelen cevaplan neşre başladık 

"" . Hayatı nasıl ucuzlatmalı? 
bulacaiksınız: 

Milli -· küme 
tesbit 

esasları 
edildi 

dün 
Hayatı nasıl ucuzlatmalı mevzulu 

anketimize aldığımız cevapları bugün
den itibaren neşre başlıyoruz. 
Şimdiye kadar bize cevap vererek 

hayat pahalılığının sebelerini ve haya
tı ucuzlatmanın çarelerini göstermeğe 
yardıın eden okuyucularımızın her bıri 
bu meseleye başka bir bakımdan bakı
yo:rfar. Maalesef, herkes sorduğumuz 
suallere, ayni sualler çerçevesi içinde 
cevap vermiş değildir. Bununla bera
ber biz bunları birer birer ve hatta kı
saları olduğu takdirde ikişer, üçer neş
redeceğiz. Bunlar okunduğu zaman el
bet içlerinden birtakım faydalı fikir
ler çıkacak ve bunlardan da elbet isti
fade edillecektir. 

cMuhtcrem gazetenizin eski bir kari: 
iyim. Oldukça kalabalık bir aile reısl 
bulunmam dolayısile (haıyatı nasıl u· 
cuzlıatma[ı) mevzulu anketiniz beni ya
landan alfı'kadar etti. 

Ben anketinizin sade iki sualine ( l) 
vıe (3) numaralı suallerinize cevap ver
miş olacağım. 

• • 
lstanbuldan dört, lzmir ve Ankaradan 

Bunun için de harbi umumiden ev
velki ihtiyaç maddeleri ve kazanç nıik 
darile şimdiki ihtiyaç pıaddeleri fiyat
lan ve kazanç mikdarını karşılaştır
makla iktifa edeceğim. Bu suretle (h!l
yatımıız pahalı mıdır?) ve (hangi şey• 
ler en çok pahalıdır?) sualleri aşağı yıl 
karı cevaplanmış olacak kanaatinde
yim. Bu mühim meselenin (sebepleri) 
ile eğer pahalı ise (ucuzlatmak çarele
rini) de mütehassısları arasınlar. Bell 
bur.ada harpten evvelki hayat ihtiyaç· 
larile bugünkü medeni ihtiyaçları dl 
hesaba k.atmıyacağım. Yazacağım cet• 
re! muayyen bir vasatiyi aşağı yukarı 
gösterir k.anaatiındeyim. Münasip görül 
düğü takdirde neşrini rica ederim. 

ikişer klüp iştirik edecekler 
Milliküme~m~~~a lı~buWın r-------------~----------------

dört, İzmirden iki, Ankaradan iki klüp Eski bir söz der ki: 

iştirak edecektir. 
Önümüzdeki sene bu iş muvaffakı

yetle başarıldığı takdirde yakın mm
takalarm da bu kombinezona ithal edil
mesi muhtemeldir. 

Maçlar iki de\Te üzerine tertip edil
miştir. Ayni ~ehir dah11indeki klüple
rln yaıp'tıkları maç hasılatı klüplere 
terkedilecek, ve belki de bütün federas 
yon bundaın ufak bir hak alacaktır. 

Sehirlerarası maçlarından klUpler 
hiç bir hasıılat almıyacaklar. Buna mu
kabil bütün yol masrafları, f~rasyon 
tarafından tediye edilecektir. Her klüp 
dığer bir şehre gittiği zaman cumartesi 
ve pazar iki maç yapacak ve avdet ede
cektir. 

Böylelikle İstanbul kl'üp1erl bir de
fa İzmiri, bir defa da Ankarayı ziyaret 
ed~kler, buna mukabil Ankaralı ve 
İ'2lmirli futbolcüler İstanbula .ikişer de
fa geleceklerdir. Federasyon, şehirler 
arası temaslarındaki muhtemel zararı
na karşı bütçesine beş bin liralık bjr 
tahSisat koymuştur. 

Milli küme işleri için t.oplanan ajan
lar dün bütün işlerini bitirmişler, bu 
maçlara ait fikstürü de tanzlın etmiş
lerdir. 

Milli küme oyunlan t 4 Martta baş-
1ıyacaktır. Her ajan bu fikstürler hak-

Milli Küme Fikstürü 
l.tanbula 1, 2, 3, 4, lzmire 5, 6, Ankara ya da 7, 8 numaralar verilmiıtir. 
Hangi şehir takımlarının hangi tehir takımlarile ve nerelerde çar-
pıpcaklan apğıdaki listede gösterilmiştir. · 

14 Mart 

20 c 
21 c 
27 « 
28 « 

a Nisan 
4 « 

10 • 
11 « 

17 c 

18 « 

24 « 
215 « 

1 Mayıs 

• « 

l.tanbulda 

1-2 
4-3 

1-5 
2-5 

3-7 
2-7 

3-2 
1-8 
2-8 

2-6 
1-6 

lzmirde 

5-6 

2-5 
2-6 

6-8 
6·8 
5.3 
6-:~ 

6·~ 
5-4 
5-7 
6-7 

Anlı:arada 

8-7 

7-1 
8-1 
8·6 
7-6 

7-2 
8-2 

7-5 
8·5 

l11tanbulda lzmirde Ankarada 

8 Mayıs 6-1 8-3 
9 « 4-2 6-1 7-3 

15 « 4-5 
16 c 3.5 8-7 
22 c 7.4 
23 « 3-1 6·5 8-4 
29 « 1-7 

30 • 4.7 

5 Haziran 4·6 
6 c 4-6 

12 • 3-8 

13 c 4-8 
20 c 3·2 

4-1 

27 « 1·2 
3.4 

3 Temmuz 4-2 
1·3 _______________________________________________ .,/ 

kındaki düşüncelerini 1 Kanunusani 
937 tarihine kadar bir rapor halinde 
federasyona bildirecekıtir. 

Filkstür yapılırken İstanbula bir, iki, 
üç, ve dört numaıralar verilmiş, İzmıre 

beş, altı, Ankaraya da yedi ve sekiz nu
maralar konmuştur. 

Maçlar bu numaralar üzerinden biri. 
birine isabet eden takımlar arasında 
yapılacaktır. 

cSen bir iyilik yap ta, denize at: bl
lik bilmezse halik bilir!• 
Zamanımızda bu sözü şöyle söyleme

l'iyiz: 
cSen bir iyilik düşün de f.N-cir halin

de cemi~tin içme at. Elbet bir gün fay 
dası görülür!• 

Anketimize gelen ilk cevabı aşağıda 

Meslek Harpten evvel 
Bir küçük memur maaşı 200 - 250 kuruş 
Bir rençber yevmiyesi 7 - 1 O > 
für marangocı ustası 20 - 25 » 
yevmi~ 

Vesaiti nakliye 
Tren Harpten evvel 

Haydarpaşa - Erenköy 
gidip gelme 2nci mevki 11 O Para 

Vapur 
Hayıdar:paşaya gidip 
gelme 1 inci mevki 

Havayici zaruriye 
Bir hazır elbist. 
Bir palto 
Ayakkaıbı 

Patiska yarda 
Amerikan bezi yarda 

Ev kirası 
3-4 odalı vasat bir ev 

Hububat 
Buğday 

Üzüm 
İncir 
Fasulye 

60 
Harpten evvel 

80 - 120 kuı·uş 
90 - 100 » 

50 - 60 > 

2,5 - 3 > 

1,S- 1,75> 

3 - 5 mecidiye 
Harpten evvel 
30 Para 
3,5 Kuruş 
2 :ıt 

2 • 

'Bugün Nisbeti 
25 - 30 lira 
SO - 65 kuruş 

10 - 12 defa fazla 
s > > 

120 - 1 so :ıt 6 > • 

Bugün 
• 

18 kuruş 7 

11 9 
Bugün 

1500.1600 kuruş 12 
1200-1400 :ıt 12 
400- 500 » 10 
25- 2 7 • 1 o 
21- 23 • ·13 

18 _ 20 lira 18 
Bugün 

6 Kuruş 8 
20 > 7 
15 » 7,S 
24 > 12 

Nisbeti 

defa fazla 

• » 

defa fazl 
:ıt :ıt 

• • 
> • 
• :ıt 

> > 

misli fazla 
» > 

• • 
• • 

Eski hesaplan Ankarada lik maçları Kahv7!ceç~dy!):~~~~::k. 4,20_6 
kuruş kilo 11 O kuruş 20 

kafi ştırma kta ne 1 Ankara G~~ttzltıG~:~:~· y~:dfler Birliği ~~iy::kilmiş) : r:-;.'s2,5 : : ~t!Y : :~ > > 

• • 
• • 

f d 
' 

1 --~) o·· ıs· t·kı·ı 1"11 Y F hri H -..l· Trabzon yağı ,. 8 - 12 » > 63 _ 85 > 6 5 ay a Var An.kara, S (Husın>ı - un ı a a, aşar, a , aıııuı. y , umurta tanesi 3 5 P ta · 60 
1 ve Ankaragücü sahalarında ilk maçıa- Dünkü oyunda iıki takım arasında en Şeker 80- _ 

90 
ara nesı -80 para 12 

nna devam edildi. Ankaragücü saha- iyi oynıyan Ankaragücünün sol hafı Süt ok:~ 
50 

_ 
70 

> kilo 26 - 30 kuruş 13 

> 
> > 

Y •zen : Çavu9 Ollu 
insan züğürtleyince eski hesap ve 

defterleri yoklarmış, Berlin Olimpiya
dının hesaplarını karıştınnak, Paris ve 
Amsterdam olirnplyatlarmın masraf -
larile umumi bir mukayese yapmak 
sevdasına düşenler, büyük bir faydası 
olacağını sanmadığımız bu işleri kurca
layıp duruyorlar. 

Geçen sene 60 b'jn liraya patlayan 
Altıncı Balkan oyunları da bir gazete 
tarafından kurcalanmış, o zaman bu 
işe fena halde sinirlenenler, Berlin o
lımpiyatlarını parmaklarına dolayan -
lar, bu masrafların pek fa-r1a olduğu
nu ve :lrendileri iş başında olsalarmış 

bu masrafı bHmern kaç bin lira eksiğine 
yapacaklarım ve bu büyük masrafa faz 
la hesap bildikleri için de bir türlü a
kıl erdiremiyorlarmış. 

Bu işlerde asıl bizim aklımızın er
mediği bir nokta var. Olan olmuş, Ber
lin olimpiyadı tarihe karışmış, Türk 
Spor Kurwnu umumi heyeti bütün 
masrafları tetkik ettiktensonra işi tas
fiye etmiş bulunduğu halde nasıl bir 
maksat ve ne gibi bir gaye ile ben, sen, 
o davası hfila güdülüp duruyor. Ams
terdama girlerken birinci sınıf Tuna va 
puru yokuluğuından bahseden eski At
letizm federasyonu reisi galiba Amster 
damda fena derece alındığım nazarı dik 
kate alarak bu vesile ·ıe bir de tasar
ruf yapmağı düşünmüş olacak ki at
letleri La Martine vapurunun tıklım 
tıklım dolu üçüncü kamaralarında İs
tanb la yollamak lfıtfunda bulunmuş
tur.Spor işlerimizin sakat taraflarını bu 
rada aramak lazımdır. Görlüdü ki her 
kes h<.'r telden ayrı biT saz çalıyor. Gi
den gelen vuruyor, hülasa bir hercü 
merç içınde yuvarlanıp gidiyoruz. 

Eski Atletizm federasyonu reisinin 
teşk ı · ttan ayrıldık :ın sonra zaman za
:nan. Ç3 la kalem yazılarla yaptığı bu 
1a) r \darlık elinden giden işe karşı 

• > 
sındaki maçlar takımların bır kısmı gel Musa idi. Yine Ankaraıgücünden Ya.şar Kömür .. 25 _ 30 > litre 15 - 20 > 8 
mediğinden hükmi galibiyetlerle neti- ve Hamdi, En\·er muvaffak oldular. Tuz > 20 _ 30 > kilo 4 - 5 > 6 

• • 
• > 
» • celendi. Günün mühim karşılaşmaları Gençlerbirliğinin bire karşı üç go!!e Gaz • 40 _ 60 • » 6 - 1 > 9 

İstiklal sahasında yapıldı. Ankaragü- kazandığı bu maçı da gene hakem Ö- Et • litre 20 - 22 > 21 » » 

~M~~u~~n~~W®~M~m&~areetti.E~c~~huı~~~~=======·==5=-=6===k~u-ru~ş~k~i~~3-5~-~4~5~>~~8---·~-~·J 
hafız.gücü ile maç yaptılar. Bunların hakem atışı yaptırmasaydı, bu ikinci - y k d 1c:· d l 
neticelerini sırasiyle yazıyorum: maçı birinci~ nazaran, daha iyi ida- Donanmamız . u ar ~ ·ı ce ve e göre bir itçi ile 

Ankaragücü sahasında: re etti diyebilecektik. Tak1mlar şöyle hır rençberın hayatı aşağı yukarı ya• 
İlk maç saat 13 de Demirspor - Çan- idi: }~ /f l d rı yarıya pahalılaşmı~tır. Fakat bir kü-

kaya arasında yapılacaktı. ~mirspor- Gcnçlerbirliği - Rahim, Asun, Kad- a a g 0 Un a ç~k memurun i.ktısadi yaşayıt seviye-
lular gelmediklerinden Çankayalılar ri, Ahmet, Hasan, Keşfi, Selim, Selfı- Maltayı ziyareti kararlaşan donan- sı. harp~en evvelki zamanların aynı gibi· 
soremoni ile oyunu karlanmış sayıldı- haddin, Rasim, Niyazi, İhsan. mamızın Erkin ana gemisile Birinci İn- hır netıceye varılmaktadır. 
lar. Ve Deınlrsporlulara birkaç oyuncu Muhafızgücü - Tevfik, Enver, Saf- · önü, Dumlupınar, Sakarya ve Gür de- Bir .işçi ve bir rençberin bugünkü 
vererek aralarında bir ekzcrsiz maçı fe.t, Fahri, Kemal, Sait, Ali Selçuk, Na- nizalt.ıı genülerinden mürekkep ilk ka- kazancına göre hayatın pahalı oldu"u 
yaptılar. im, Şerif, Süleyman. filesi dün sabah saat 11 de, Yavu7.la muhakkaktır. g 

İkinci karşılaşma, Güvençspor - Kı- Birinci devrede, ilk golü l .f üncü da- L<lat.epe, Kocatepe~. Tınazte~ v~ Zaf:r Fakat müsavi bir seviye gösteren· 
rııkkalegücü maçı idi Hakem Refiğin kikada Gençlerden Saliı.hattin yaptı ve torpıdolarından murekkep. ıkmcı kafıle memur hayatı da zannedildiğinden çok 
düdüğüne her iki takım da icabet et- oyuna on dakika geç kalmak suretiy:e de bu sabah saat altıda limanımızd\n pahalılaşmıftır. 
medi. Öğrendiğimize göre, Güvençspor yaptığı hatayı telafi etmiş oldu. ayrılmışlardır. z· h . 
kl " ln y· · · dakik d N" · k l · · ·· . ıra arpten evvellc.ı hayat ihtiy:u-~ 

übü idare heyeti, azalarının ya ız ırmıncı a a ıyazı a ecının Dun sabah donan'l!lanın ılk kısmının Iarile bugünün med i ·hr 1 k 
şimdilik ferdi sporlarla uğraşmasına gafletinden istifade ederek Gençlerbir- hare'Ketinden evwl Ingiliz sefiri muşla yas kabul t • ken d 1 _:_~çarı w. ı· 
karar vermiştir. Boks klübü ile birleş- liğinin ikinci golünü yaptı. ~ e mıyece er~e degış
mek meselesi üzerinde de müzakereler İkinci devrede de beşınci dakikada yAmav~zala 6ş""'üker:1'0kdona~~ k1um1ankdanı mit ve küçük memurun kazancını ha· 

G 
ır ru ana ıyı yo cu u te- . . .. 

yapıldığı haber verihnektedir. Bu tak- ençlerbirliğine penaltı oldu ve golle menni etmiştir. ~ne dün sabah saat ~~t sevıyesınden aşagılara dütürmÜf· 
diroe Güvcnçsporlular, bisiklet, boks neticelendi. Bu gol o zamana kadar çok b" d ~ R. t· h tur. 

~ Muh f ·· ·· ·· b on ıre ogru ıyase ıcum ur daire . 
sporları yapacaklar ve ileride de atle- J.ena oynayan a ızgucunun iraz müdürü Hasan Rıza, Vali Muhittin Üs- Bır de hu heıap]ara gerek (yarda .. 
tizm ile de meşgul Dlacaklardır. gayrete gelmesine sebep olduysa da bu ) 

İstiklal sahasında : vaziyet çok sürmedi. 1 7 inci dakikada tündağ, deniz Ticaret müdürü Müfit metre ' gerek (okka - kilo) ve gerek 
Hakem Ömerin idaresinde saat 13 de Muhafız aleyhine üst üste iki defa çe- Necdet motörle Yavuza giderek donan (okka - litre) hesapları kiloya, metre

başlıyan bu oyunu A.nk:aragücü bire kilen bir korner atışından sonra Niyazi maya güzel seyahat teme~nisinde bu- ye ve titreye tahvil edibnemittir. Zira 
karşı dört golle kazandı. takımının dördüncü golünü yaptı. lunmuşlardır. Bu e.snada bır kısım halle ölçülerin değitmeırilo fiyatlarda ·· 

Oyunun birinci devresi; birer sayı ile A k 
1
. b ta motörle, sandallarla ~anmanın et- tohlik lehine hir alçal be~u~ 

ve beraberlikle bitrni<'+i. İkinci devre- s eri ıselerde Hend ol maçı rafını sa~, teşy'ic'ilerı taşıyan Aka- . k b ma e 
:1• yın ve Şirketi Hayrı·yerun· vapurları rur en u tahavvül bilhassa peraken-

nin on sekizinci dakikasına !kadar da Askeri liseler arasında yapılan hend-
vaziyet böyle devam etti. Fakat sırf bol müsabakasının ilk turu Kuleli, Mal- Yavurun yanına gelerek durmuşlardı:. de satışlarda bir türlü temm edileme-
şahsi gayrete dayanan Altınordu mü- tepe liseleri arasında yapıldı. Müsaba- Burada heyecanlı tezahürat yapılmış1 mittir. Derin hürmetlerimi arzederim. 
dafaası ikinci gol olduktan sonra çözül- ka n~cesinde Kuleli 12 - S gibi 1·ük- tor!'ido'larda bulunan zabitan ve efra~ Mütekaidini askeriyeden Muatafa 
dü ve daha iki gol yedi. 1sek hır sayı farkiyle galip geldi. !kin- selam mukabelesinde bulumnu.ştur. Şenel 
Takımlar şu şekilde çıkmışlardı: ci müsabaka Deniz lisesi ile ~dikli a- Bundan sonra hareket eden denizaltı 0----------
Altmordu - Malmıut, Murat, Meh- rasında yapıldı. Müsabaka sonunda De ~isile ana gemisini Akay ve Şirketi 

met, Mahmut, Oğuz, Sadi, Recai, Re- niz lisesi 11 - 5 sayı ile maçı kazandı. Hayri~ vapurları Yeşilköy açıklarına 
26 sında Maltadan ayrılacak, 2 8inde 
Pire limanında bulunacak, gelecek a· 
yın üçünde de Pireden hareketle doğ
ruca Izımire gidecektir. Gelecek ayın 
onunda da İstanbula hareket edilecek
tir. 

G 1 
kadar uğurlamışlardır. 

şat, Sedat, .~~:vet, Hasan. . alatasaray zmire gidecek 
Ankaragucu-:- Osman,.A1ı.~ıza, E~- Galatasaray birinci futıbol takımı iki Donanmamızı, Maltada İngiliz deniz 

ver, Musa. Semıh, Nazmı, Nuzhet, Bı- .. . harp gemileri adanın 20 mil açığında 
-----· ·-· -·- ----- . _ maç yapmak urere Izmtre davet edil- karşıılayacaklardı.r. Bu sırada iki taraf-
s~nme~ ~i: a

1
1iika besledif nin ne büyük miştir. Galatasaray bu seyahati yılba- t lhn 

bır delilıdır_ Çavuşoğlu şında yapacaktır. an se toplan atılacıak böylece li-
mana girilecektir. Donamnamız ayın 

Yavuzda İngiliz mbitanına ve davet
lilere üç ziyafet verilecektir., -
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İkinci beş senelik Dl8n hazır 
Vekiller Heyeti yeni iktısadi plinı tetkik 
müzakereye başlıyor:, pl~nın esaslarını yazıyoruz 

Anltara, 16 (Telefonla)- İktısat Ve- tibara alındığı anlaşılmaktadır. 1 

ve 

Ule-tinm alakadar şubelerinin uzun za... Planın yalnız ba •ıamı bile geni~ 
~berı üzerinde çalışmakta olduk- m:kyaata bir kıymetlemlirme tefe~ 
~ ikinci beş senelıik sanayi planı ta- büaünii ilaJe etmektedir. Bundan 
~en hazırlamnışbr. Bu günlerde 
)linın vekiller he~inde müza)ere e
~i anlaşılmaiktadır. 

PIOn nasıl hazırlandı ? 
•inci beş senelik plan, bilindiği gibi 

bir taraftan birinci beş senellt p!Ana 
llt tatbikatın süraUe ilerlemesi ve bu 
~t.tan alınan neticelerin daha şi!n 
fdlıl.ı memleketimizin refahını yer yer 
~iş bulunması gibi teşvik edici 
,-..UUerin mevcudiyeti, diğer taraftan> 
~kalkınmayı bir kat daha hız
~ zarureti karşısında, bu se
ıı.ıbaşında, Ankarada 11ktısat Vekilimi
tia reisMfi altında toplanan sanayi kon
hmde ele alınmJ§tı. 

Kongre, ikinci plin için İktısat Ve
Jııaleti teşkilatının teklif olarak tevdi et 
illi mevzuları muh~if bakımlardan 
~ve gerek bu teklifler, gerelt
le kongre azuı tarafından ileri sürü
~-diğer teklifler müna'kaşa edilerek 
-.va bağlanmışµ. 
Lnırenin kararlan, pe-k tabil oJa -

l'ak. istişari mahiyette idi ve bilhassa. 
Jll4na alınaclık sanayim lüzum ve za- kongresinde sögledi/i gibi, na ne vakit ba,lanacaiı lıenü ına- trai merlrezleri ~ardır: 
tuıev, bunlardan her birinin hususi te- •M d. /ı kfr"k, · irim tleiiltlir. Bellıi Je, Velıill.r He- ZongUld.ak enerji merkezi: Elettrlfi
fe'bbasıere bırakılıp bırakılamıyacağı aa ın ve e e ı ~agı- yetince kabuliinJen •nra birinci kasyon işlerinde ilk olarak bu mınta-
~ )lnnsip noktalarına Bıhisar etmek- ini, şimdiye kadar kurulan planın henüz ~ ... _,._.ı ;__._ kanın ele alınması yalnız plimn her 
~ leli. •• -, • n . . -·~ ncuı .... ":""nan hangi şekilde bir icabı değil. ayni za-
lkb..t Vekiletinin kongreden sonra sanagıın mu emmım W a - tlemır ve çelılı, iİınya, aeramıi, hn· manda demiryullarrmızuı o mıntaka-

11-., tetkikler neticesinde yaptığı iş ise. nelcs ( mülhak } branşlarını tJd_r ve 6İ7 /nauıa ,,..,....cat aanayü ,i- ya düşen kısmının birinci derecede bir 
lesild meıvzuu bahis sanayi şubelerinin. ek mik bünuemizin bı, meumlaı-uun taladhh, ilind zaruretidir. Hatm-lardadır ki bugün ya-
~ yerler, maliyetleri, ruıta ~. ono . . . ~ plinın illı tat6ilı •nelerine t...Jiil rın Filyos üzerinden Ankaraya gelmek 
bilite he p'an, memleket ihtiyacı ve- ıstı/zam ettiAı genı bır kısım etlecelrtir. Brmrınla beraber mrılıalr- üııere olan Çatalağzında, Zonguldak 
ra ihracat ~~~ları gibi l'üz~mlu te- sanaııii derpic etmic olma- kak olan cihet. birinci lanın bu in- havzası köm~rlerinin ilk yükleneceği 1enilatm tesbıh ı1e beraber planın he- '.:7 " .,, ,, • • • • p .. • vagonlann bır taraftan ÇataJağzını Zem 
1tti .._.niyesinin memleketin kon - sındadır. •ımlarının ılııncuıne alınmaJf61, •· guldağa di~r taraftan Zonguldağı E-
ına ~ !Sre telifi şekl~ fe>°ıt Ana ktfar lılaci P1•• ._ __,,; .. ..,.,,,. ,... rejtiye bağlayacak olan demiryolu üze 
daha şil~uUü bir çalı§ma olmu§tur. maml~ ~ 6ir ..._ MINl7Ült rin~ ~yı ~ elektrik kuvvet ile 

Yem plnnrn hn~tteri Plinın gmış otan mevzuıan, ana balunt1awaJar. tıemın edilecektir. 

meyva, Ytlf •ebze ve hayvan mas~ 
'lalaaillerimiz büyük i•tilatleler temiq 
eJeceklerJ ir. 

1 

4 -Kimya sanayii 
Birinci beş senelik pl&nda zaçy a rı11 

k'k>r, sutlrostiık, süperfosfat kısımları

nın memlektet ih'tiyacına göre t esiıd
mevzuu bahsolaıı kimya sanayiinin diıı 
ifer bil' kuımmda ikinci beş senelik pl~I 
la tesis edileceği tahmin olunabilir. 

Sentle'tik mayi mahrukat sanayiınim 
bu meyanda olduğu ve İktısat Vekili
mizin evvelce Büyük Millet Mecli m
ele söylediği gibi soda sanayilnin tesisi 
hususunllll mevzuu bahsolduğu da mu 
htkkak gibidir. 

Dijer taraftan evvelce de mukarre~ 
olduğu gibi İsparta ve Burdur havali· 
sinde gül.yağı taktiır amelelerinin ço ... 
ğaltrlınası hususunun da plana dahil.. 
olduğu haber verilmektedir. 

5 - Denizcilik ve deniz 
servetlerinin istismarı 

Bu mevzu üzerinde bugün için şunu 
kaJ dedelim ki hemen bütün yurduı 
muzu çevreleyen denizlerden ve bu de-;1 
nızlerin saklamakta <>Muğu servetler-f 
den istifade yeni planın ana hatları~ 
dan biridir. 

Bahkçıhğm her türlü tesisat ve teş
kilatile mühim bir istihsal kaynağı ha· 
line getırilmesi, başlıca limanların, tahJ 
mil ve tahliye vesaitini'n nhtım ve an
trepolarının ikmali, ticaret fllomuzl11' 
genişletilmesi gibi mevzularm planın. 
denizcilik kısımında gözönünde tutul· 
duğu anlaşılınaktadıır. ı ..... r" hatları itibarile, şu sanayi fubelerinde Bundan maada gene burada kurula-

llıinci bet ..,..zilı plan, werelı hül& edilebilir: Madencilik cak oJan santraJdan elde edilecek ener- Hülasa ikinci beş senelik p18n mem·. 
ttaevzalarının tenevvüü ve tlerpiı et- 1 - Madencilik ji Zonguldak havzası kcmür istihsalatı leketin birçok ihtiyaçlarına aynı za-j 
fili labrilıalarla teaiaatın fa .. lalıg .. ı, 2 - Elekttr1k santrallan Etrafında sıkı biT ketumiyet muha- nın rasyonelleştiri:lmesini temin edebi- manda cevap veren, ekonomik kalkın· 

"' 3 - Gıda maddeleri sanayii faza edilen plin hakkında fazla tafsi- leceği gibi Karayükte kurulmak üzere mayı büyük mikyasta hızlandıracak_ 
lereiae i•tilzam ettiği mcural ba- 4 _ Kimya wıayli lit alınamamakla beraber, çdttan beri bulunan demir ve çelik sanayi merke-- yurdun ekonomik istikl8lini tamamla. 
'-lanntian, bi.inci plana ni•betle~ S _ Denizcilik etüt edilen ve bu itibarla muhtelif za- Z'inin bir kısım enerji kuvvetini temin yacak bir projedir. Değerli lktısat Ve-
,.., weniflir. Denilebilir lıi, memle- Bununla benber derhal illve etmek man~rda, muhlelH şMillerde yapılan edebilecektir. kilimiz Celal Bayar İktisat Veka eti 

~ e-....uı faaliyetini büyiiA lizımdır ki, bu hülAsa planın mevzu- ~bil ıyevzulat ve bemy~1!8~~~a~ti ka~ila- İkinci enerji ~ntralinin de madenler teşkilitmı modem bir şekle sokarak bu. 
6', lliı•aa -&. !I~ 1 . . }arını tamamen ifade edemez. Birçok . m ar ... - e a.QMJı - yeni teşkilatı memleketin ihti.yaçlaı na 

• • Grtfuo--. ,.IUI •• ın d .h edildiği.. . dir: kısmı üzerinde muhtelif bakımdan tet- . vzular ::-..:-.3> ..ı...._. ml ._ ı..allr I h . . sanayi, kongrede e tasrı gı- · 1ması cevap verır rne ~mue w;va 1ı 
n ın re a ını, tlolayuıle ha:zı· b" . . 1 ba·ıarıa b' 'b' . kik edilmiş o Kütahya linyit hav- surette Nııl•c.+ırarak b .. b-.. - il 

a.-!- 'd ı.. • ı, zıncJ:r eıne g _ ın ınne mer- 1 - Madencilik· zasında kurulması esası tutulmn~... r- "'j• ugun u~un m • 
--':" varı alını •llCI zamaıulcı laıa- but o1makla beraber planda ayn ayn • ...,........ Jetin takdir ~ şükran hislerini da\·et 
~ilec:d Raelfe yiilueüecelr, M:lli bakımlardan ele alınmaktadır. Maden Bu me nda Ereğli kömür ve Kü- 3 - Gıda maddeleri SUIJİİ edecek pariak neticeler aldığını b di.-.. iıl•- ~i2i ~acalr, sanayü bunun en bariz misalidir. Bil- tabya lill;;ı havmlannm işletilmesi . ğ'imiz için en hararetli tebriklere lay k-
?iir-.,... Monca..ii o.lı;ınJa 6i farz kömür ve liny\t madenlmi, dahi- Ergani civarında fimdiden işletilme~ Bu ~yi ~anında zırai ihracat tir. 
Ki bir inkılap yaratacaktır. Bw pla. li istihlakin ve barice yapılan ihraca- başlanılan Guleman krom havzasının ~l~ ~.kısrnırıa ait sanayiin iıkinc'i beş senelik plan gibi, bUyuk 
... tad>ilı nelicaiaJ 111e1n1eı tın tezyidi maksadile kıömür i8tihracı- daha geniş miky.sta i&tisımarı, Ergani, t~ düşunu~ugu ~ İıkt~at Vekale- devlet teşebbüslerinin diğer bütün sa• 

• elle nın arttırılması, eömjlrok ve aentetik M bakır madenl . . tının meyva tıcaretı işlerinde ihtisası halardaki · kalkının l 
_. ~ biiyiilr .,. lıiiçülı birfOA .,_ mayiat istihsali, elektrik enıeırjfat iatih- KK:~, urda~-:-ı · }rul'C'lıT'I ennd m olan Türk ~ ecnebi milpvirlerinin bir ımar ve a iş eri e ay. 
-..,. Ani. . la Fnnı • ~ U\Ugar gıı ıuuuı .,,~ ma en _dde 1 emlek t' d ni zamanda tasavvur ve tatbik mevkıi· '- . :r-1 ~ _,~·-~ meocat- s~li, halkıntıeminiu~ ~uh't~t ih: !erinin, Çinko, Antimuan, Molipden gi- :ı ~ ~~~ yapt ~ o~~~.~u ne geçirilmesinin ne büyük idari '"' 

m rr• elmıf vcaccurnr. tiyacmm •- m elU. sanayı bi diğer metal madenlerin ve demir us ı uw""r. mali bir kudrete nasıl müstesna bir 
Pi/anın karakt r. tik - şubelerinüı tesisini istilzam eden geni.J ceviıerlmnin işleıtilmesi mevzuu bah- Yaş w kuru meyv~ bu me- idare kabiliyet~ bağlı <>lduğu düşü· 

1. • • e ıs . ~a~ bir şekilde plioa ahmnıştır. solduğu tahmin edilebilir. ya~ e~, kay~ gıbı meyva-Iann am nülürse planın ehemmiyeti biT kat da-
ıı, deJerJı Jktısat Vekilımı- Yeni plln il ZllRlll ~ . balaJına, ~lenmesı.ne, muhafazasına alt ha tebarüz eder. Birinci plim tasarla· 

2in bu hügük teşehhüse doll- edi'---tn 2 - Elektrifikasyen itleri te::~~ruı::ı::.~unıa~:.~tlfıp yıp tatb~. mevkiine koyarak büyük biı 
6 ""'-.'" şe . ·J-.... a ml.l.Aıe'61 ter- kanını sur'atle tahakkuk ettiren 

tu i/.i adımı atarken sanayi llıiıaci Nt ...... ,.,.... faf6iiı- İiktısat Vekilimiz Celil Bayar, birin- ~nakl~e ~esaitinin tedariki leketin ikt.ısadiyatmın ve DeVlet
1 == 

eli sanayi plinının tatbik sahasına ko- vele ~'ldi.r a mmış olmuı lnıv- yesinin dünya bllhranına karşı müda· 
nulmasma karar verildiği gün matbuat · faasını muıvaffakıyetle başaran, Cum .. 
mümesırillerine beyanatta bulunurken Bundan başka İk.tısat w Maliye ve- huri.yet hükiımeti, şimdi ikinci beş se· 
memleket balumı.ndan elektrik tesisa- killerinin şark seyahatlerlnde bt'Ueş- nelik plin ile daha büyük bir inşa vts 
tı işlerine de tıeımıs eeeret yurt içinde ti.ti ıibi şark ~ halkma kalkU111laya teşebbüs eıtmekle, ya lnıı 
muhtelif yerlerde lnımbnuş olan ve ~ tıebfi,r edil-en taze et w koıısene sa- bugünkü Dellbı değil, gelecek nesıll~ 
rulmak üzere bulunan elektrik 1a1ıtral- nayiinin de plana alındıjı muhakkak rin de minnetini Jraarwnış, Türk varJJ ... 
leriniıı de göı.önünden uzak bulundu- ıJbidir. iını bugün birgokJarımızm belki tasa" 
rulmadıjmı işaret eıtmişür. Bugün ye- vur bile edemi)"!eelderi bir yüksekliğ, 
ni endüstri pIAnmda &'!'ile birinci safta Difer' bazı gıda maddeleri sanayiin- çıkamuş olacaktır. 
yer alan ele~n ifi. bir taraf- de, kalservecilik gibi, p)Anda nazarı i- Adil Akba 
tan tkbsat Veicilimizin tesis masrafla
rında ve istiblllt ücretlerinde!d ağırlık 
lar dolayısile üzerinde dumıuş oldulu 
mahzuru mümkün olduğu kadar berta
raf etmeğ? istihdaf etmekle beraber e
sas olarak yurdumwxla gittikçe inki
şaf etmiş ve edecek olan sanayi için 
mukıtezi erıerji kuvwtini en ucuz bir 
surette temin eıylemeği gözönünde bu
lumlumıaktadır. 

lü.ci Mt yıllık pliııın çalışma sahala rmdaıa birini teşkil edecek olu Toros-ı Yeni beş senelik plinda elektrifikas-
lanfa Bulıanfaiı ~işleri için derpiş edilen büyük san- ikinci ilet yıDık pliıı .. fizeriade çok çalqılacak olu Dtall~ada llaa mevldl 
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ÇAM Kokulu EREN 
SON POSTA İkinci teşrin 

Kolonyası Kalp ve ciğerlere ferahlık veren sıhhi yeni icat fevkalade mükemmel bir kolonyadır. Bet graııı 
EREN kolonyası banyonuzu çam ve kır çiÇekleri kokularile ilkbahara çevirir Cildinize taze ba· 

yat verir, ve mis gibi kokutur, isim ve markasına dikkat ediniz. Tanınmıt eczane, itriyat ve tuhafiye mağazalarında satılır. Depo.u Evliya Zade Nureddin ticarethanesi, lstanbul. 

Anasını yumruklıycln, 
hizmetçiyi döven talebe 
Gece yarısından sonra eve sarhoş gelen ve önüne 
gelene taarruz eden 16 yaşında delikanlı mahkum 

oldu, cezası tecil ed!ldi 
Beyazıtta Yıldız oteli sahibi Meh-fçocukluk etti. Ziyanı yok. cevabını 

met Eminin oğlu Ticaret lisesi talebe- vermiştir. 
lerinden on altı yaşında Etem evvelki Fakat müddeiumumi ananın dava
gece .eve saat yarımda sarhoş olarak dan vazgeçmesinin kanuna göre hu
gelmış ve kapıyı geç açtığı için hiz- kuku amme davasını düııüremi v •_ 
· · M l v b' k T yecegı 
pıetçı e ege ır to at vurmuştur. ni ileri sürmüş, Etemin tecziyesini is-
Yukarıya çıktıktan sonra hiddetini ye- temiştir. 

nemiyen Et~m hizmetçi kızı dövmeğe Dinlenen şahitler hadiseyi tafsilati
deva?1. etmış ve aralarına girip hiz- ,le anlatmışlar, neticede mahkeme E
metçıyı kurtarmak isteyen annesi Ay- tem hakkında açılan zabıta a h k 

· d ·· .. b' Y a aret 
şenın e yuzune ır yumruk vurarak davasından dolayı yaşının küçükJüğü-
yaralam ıştır. nü nazarı dikkate alarak 15 gün hap-

Annesi Ayşenin polisi haberdar et- sine ve 20 lira para cezası vermesine, 
mesi üzerine polis İbrahim eve gele- ~~hdit suçu sabit görülmediği için bu 
rek Etemi karakola davet etmiştir. Fa- cıhetten l;>eraetine, diğer davacılar da
kat Etem pencereden polise gelemiye- valarından vazgeçtikleri için bu husus
ceğini bildirmiş ve yeni baştan müna- taki hukuku amme davasının da suku-
sebetsizlik yapmağa başlamıştır. tuna karar vermiştir. 

Hakkında şikayetçi olduğu için za- Fa~at suçlunun hususi vaziyeti na-
bıta Etemi ertesi günü takip etmiş, zarı dıkkate alınarak cezasının tecili
Yıldız otelindeki odasında yakalamış, ~: ka~ar verilmiştir. Hakim kararı teb
fakat Etem yakalanacağını anlayınca lıg ettıkten sonra: 
kapıyı kilitlemiş ve duvardaki çifteyi v - Bir daha böyle şeyler yapma. E
alıp polisi tehdit etmiştir. Maamafih ger tekrar karşımıza gelirsen bu ceza
~tem buna rağmen yakalanmış, ve Y! da o zaman sana çektirirler demiş
hıüddeiumumiliğe sevkedilmiştir. Müd tır. 
Reiumumilik polisi vazife ifasından -- · ·' ·-·-H' • ··-·-·· · ·--·
ben için tehdit etmek• zabıtaya vazife 
halinde hakaret, anasını dövmek ve 
hizmetçiyi dövmek maddelerinden E
temi mahkemeye sevketmiştir. Dör
i:Iüncü ceza mahkemesinde yapılan du
ruşmada davacılardan Etemin annesi 
f\yşe: 

- Efendim, davamdan vazgeçryo
rum. Analık değil mi? demiş. Hizmetçi 
Üe: 

- Ben de davamdan vazgeçtim. 
Onların bu kadar iyiliğini gördüm Bir 

Profesör K. Kömürcanm 
Modern ve herkese elzem kitaplan 

K
3
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Ameli ve tatbiki kambiyo S 
Yeni muhascue uaulü 122,.SO 
Ticari malümat ve banlı:acılık 105 
1

1

1diaat ilıni 87, 50 
~tiaaa muhasebeleri (şirket, aanayi, 

2'.ıraat, banlca) 17~ 
Ticari ve mali huııp 1 ci kııım 70 
Zihni hc.ap kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 
Yeni hcaabı ticari (mufuııal eser) 200 
Mali cebir (iııtilcraı: ve sigorta hesapları) 100 

Başlıca sııtış yeri : İkbal Kitahevi 
(165) 

İktısat V ekiletinden: 
«iŞ KANUNU» nun dokuzuncu «Tetkilat1> faslındaki hükümlere göre 

kurulan «iŞ DAİRESİ» nin Teşrinisani 1936 batından itibaren faaliyete 
batladığı 145 inci madde mucibince ilin olunur. «1661» «2802)) 

--
o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

~·T 1FOBiL41mm' 
Dr. Ihsan Sami 1 

'l'ifo ve parutifo hustahkhmna tu· 
tulınamak için ağızdıııı alınan tif:J 
hnplıırıdır. Hiç rahııtsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutu::.u 55 Kr. 

Doktor < ' 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısıııda. Piye rloti 

l caddesinde 21 numuradu hergUn 
öğleden sonra hııstıılurını kabul 
____ _.eder. 

TARLADJR 

--
- .(~ ....,,~_ , "- -~ 

Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

1 - Orkestra için seçme sınaviyle fU Müziıiyenler abnacaktir. 
A - Bir Flüt ve küçük Flüt çalan, 

B - Birinci ve ikinci keman çalanlar, -
C - Viyola çalabilenler, 
Ç - Bir kontrbas çalan, 
D - Bir üçüncü Trombon çalan, • 
E - Bir obuva «Korangle» çalan, 

2 - Seçme sınavları lkincitetrinin 23 - 27 inci «Pazaıte.t, Sah, 
Çar~mba, Cuman günleri ıaat 10 da Galatasaray Liseainde ,apı
lacaktır. (2736) 

"Son Posta" nm edebi tefrikası : 33 Bunu söylerken gözucile Muallaya receğine dair bir gece evvel kendi ken- Başını çevirdiği vakit Hofmanın 
bakıyordu. Makinenin çıtırtısı hafifle- disine verdiği kararını hatırladı ve sa· hala hayretle bir Mualli.ya, bir de ken• 
miş , ağırlaşmış gibi idi sanki... dece : disinc baktığını görünce a-ülerck ona 

Direktörün bakışını takip eden - Teşekkür ederim efendim. yaklaştı. 
Hofman hemen atıldı: Diyerek yazısına dönmek istedi, fa· - Bu garip tesadüfe pek mi pştı-

- Müsaade eClerseniz size Bayan kat Ekrem ona elini uzatmtştı.. nız dostum? Halbuki yeni Türkiyede 
Oalmeni tanıtayım. Dün 15un'a vakit - Bayan Dalmen, elinizi veriniz ve bu gibi sürprizlere alışmalı.ınız artık. 

Yazan 
1 

Muazzez T•haln Berkand bulamamıştım. size saygılarımı sunmama müsaade e- Scnelerdenberi Ahmet diye tanıdığı .. 
Ekrem bir saniye, bir nefes kadar diniz. nız bir dostunuz, yeni bir aile ismi ala-

f akat beni gördüğü için ya o kaçmak 'gizli hiç bir düşüncesi olmayan açık lcısılan bir saniye gözlerini kapadı \'e Genç kız, ince parmaklarının dost rak bir kart bastırsa ve bu kartı oda .. 
isterse! Ya gururu benim maiyetimde kalpli bir dost ... sonra gülerek Muallaya doğru yürür - bir el tarafından sımsıkı sarıldığını cınıza vererek size yollasa, sizin: 
çalışmaktan onu menederse! Ne yapa- _ Her Hofman nerededir matma .. ken sakin bir sesle Hofmana cevap duyarken bütün benliğinin sarsıldığı • - Bu yabancı adam kim} Şimdi 
yım? Ona nasıl muamele edeyim? O- zel? verdi: nı belli etmemek için dişlerini birbiri- meşgulüm, onu kabul edemiyeccğiml 
na yakınlaşsam, benden kaçacak.. _ içeride müdürün dairesinin bek- _ Ben de Bayan Dalmeni dün se· ne kilitlemişti; fakat bir gece evvelki Diyerek kendisini savmak isteme .. 
Ben ondan kaçsam, onu tanımıyorum leme salonunda katibile birlikte çalı • lamlıyamadığım için müteessirim a • kararı o kadar sarsılmıyacak bir irade niz tabii görülmez mi? 
~·eya ona hakaret ediyorum sanacak. şıyor. zizim. Ancak bundan sonra yeni soy ile bütün.varlığını sarmıştı ki parmak- - Elbette ... 
Herhalde ona karşı en tabii bir tavır K t v k"t · .. adı almak biz Türklerde böyle çok bü- kırını Ekreminkilerden ayırırken ta • - Halbuki bir saniye sonra arkada· . apıyı aç ıgı va ı , pencerenın o - . .• . . . . . l 
takınmalıyım. Onun bılhassa gururu- .. d M IIA k k d"" yük sürprizler y;ıratacak galıba Dal- bıı ve hır telı tıtrem ıyen hır sese ona şınız yaptığı muzipliği bir tarafa bıra-

• • A.. • nun e ua anın ar ası apıya o - T • • • v k k . k d" d b 1 k k d zd ki na ılı meden ne fazla laubalı ne de "'k k' . d t t men ismi altında ben de çocuklugunu cevap verece uvvetı en ın e u a- ara o acıyı itip içeri girse, si e · 
v • nu , yazı ma ınesın e ça ır ça ır yaz- . . . 

fa~la. soğtık olmanıaga. çalışm~lı:ırr;ı. makta olduğunu gördü. bildiğim ve eski bir aile dostu oldu • bılmıştı: .. . hayreti artık görmeli 1 
(yı bır memurunu takdır eden hır amır A k d b lb' . . . ğum Bayan Muallayı tanıyamamıştım. - Teşekkur ederım Bay Taylan. Hofman ağır Alman zekasilc bu in-
gibi .. hayır, eski bir aile dostu gibi ... » r asın a ~yaz e ısesı ve şım sı- Bu mağrur kızın hiç bir ikilik ka - ce vaziyeti anladığı vakit bu garip te· 

* * * yah dalgalı kesık saçlar ile on sene ev- I\luallaya yaklaşmıştı •.. Genç kı - bul etmiyen ağır ve tabii tavırları Ek- sadüfe gülmekten kendini alamamış-
velki genç kızdan farksızdı ve Ekrem zın ellerini makineden çekerek kalk- . 'l'kl · k d v k b" ·ı 

B T l k d H f 
. remı ı ı erme a ar sogu ır su ı e tı. 

ay ay an apı a garsona o ma· ona bakan gözlerınin bulutlandığını tığını ve kendisine büyüyen gözlerle l l 'b' · t · ti' D k B D l · · · 
d 

- k' · k · ·~ · k . . . . . . ıs atmış ar gı ı tıtre mış . - eme ayan a men sızı, s ız 
nı sor ugu va ıt, onun şır ete gıttıgı- cndı kendıne itıraf etmemek ıçın he- baktığını görmemit gıbi ona türkçe H l v k 1 b k d k · · d - h ld b 
h

. h b ld l b' k . ayret e agzı açı on ara a an e onu pe ıyı tanı ıgınız a e, eş 
ı a er a ı ve ıemen ır ta sıye at- men Hofmana doğru yürüdü: hitap etti: H f d w • d 1 1 d b b l w k ' 1 k · k t" d · . d" o mana ogru gıtme en evve pen· a tı ay ır era er ça ıştıgınız ımse -

ı) ura şır e ın a resını ver ı. - Bonjur Hofman. - Bayan Dalmen, sizi gördüğüme cereden eğilerek kalabalık sokağı sey- nin hakiki hüviyetini ancak şimdi öğ-
Artık bütün sükunetini ve soğuk - Bonjur Taylan... Hastalığınızı pek memnunum. Aylardanberi bü - rediyormuş gibi bir iki dakika orada renebildiniz. 

kanlılı ğın ı bul mu.· kat'i kararını ver· pek mera k ettim, fakat sızı rahatsız yük fedakarlık:larla şirketimizde çalı - kaldı. Bunu söylerken Muallaya gözucile 
miştı: etmemek için gelmedim. şan kıymetli memurun siz olduğunuzu Kulağının dibinde Muallanın ma - bakıyordu. Ekrem de baktı, fakat genç 

- r'· ı zavallı genç kızı bir defa ya- - Teşekkür ederim azizim. Ehem- tahmin edememiştim. kinesinden fışkıran ve binlerce küçük kız başka bir dünyada yaşıyormuş ve 
talamı n .. s~nele~ ~ittabi onun bu miyetsiz bir yorgunluktu, geçti. Bu • Bundan sonra beni bir amir gibi de- mitralyöz birden patlıyormuş gibi bey· konuşulan sözleri hiç işitmiyormuş gi
raras•rı• tedavı etm ıştır. Bundan böyle gün kendimi pek iyi duyuyorum ve is- ğil, eski bir aile dostu gibi görmenizi ninde uğuldıyan tıkırtı onda rahatsız - bi durmadan elindeki yazısile uğraşı
ona k cı ı _h~kiki bir dost olacağımı İs· ıtediğim kadar çalışabileceğimi ümit e- rica edeceğim. lığa benziyen bir titizlik uyandırmış- yordu. Yüzünde ağır, durgun bir ma· 
pat et ı ıelıyım, kafasının arkasında diyorum. Mualla, onu tam bir amir gibi gö • tı. na vardı. (Arkası var) 
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iTTU-IAD.~TARA~KiD~ ONS~N~ 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Ecnebi devletlerin 
gösterdikleri faaliyet 

lngiltere muhalifleri tutuyordu, Almanlar müthiş Türk dostluğu gösteriyorlardı, 
Rus sefareti baştercümanı Mandelstam Babıaliden çıkmıyordu. Fransızlar da işi 

misyonerleri vasıtasile yürütmeğe çalışıyorlardı. 

Babıali de 

l!)] 4 senesine kadar hariçte Oı:ı -
ltıanlı imparatorluğu hakkındaki fikir 
!Undan ibaretti: İmparatorluk çökme
~e rnahkumdur; Türklerde kuvvet o -

rak yalmz bir askerlik, daha. doğru -
~ Yalnız bfr askeri kahramanlık var-

r. Memlekette sanayi namına hiç bir 
tey yoktur; ziraat çok iptidaidir; si· 
}'as~ kültür yoktur; muhteI•f milli -
}'etler ayrılmak isterler; hülasa, Os -
ltıan)ı imparatorluğu iktısaden hiçtir 
\>e iktısaden hiç olunca da askeri kah
tarnanlık büyük bir fCY değildir. İm -
~:U-atorluğu tutacak maddt ve manevi 
ıç bir kuvvet olmayınca onun çök

~csi zaruridir. Bunda herkes mütte • 
ık.ti. Fakat, ne zaman çökecekti? He· 

l'tıen çökmeli miydi) Bu noktalarda it
ti.~ak yoktu. Herkes imparatorh: ğun 
ÇoJonesini, kendisi için en müsait za -
l'tıana tehir taraftarı idi ve Osmanlı 
bnparatorluğu da bu sayede yaşıyor _ Ecnebilerin içinde bin bir entirilm. çe v~ek istedilderi Babıaliye Sait Paşa 
du B -k l . . gırer ken: .. 

· u çıo me zamanının ge mesını 
!>cJdiyen a.Wcadarlar arasında İttihat du. Bunu senelerce aradı, fakat bir manevi bir mevki elde etmeğe çalışır-
"e Terakki hareketine karşı :nuhtelif türlü bulamadı. Nihayet, Balkan mu· dı. 
~~zda cephe alanlar muhtelif siyasi hare~e~inden sonra Rusya .~r~eni me- Viktorya Mitran kimdi ? 
lorüşlerle hareket etmişlerdir: selesını ele alınca artık Mosyo Man • 
Jn "it h 

1
. . . delstamın da kimseye karşı yüzü kal- . Berutun büyük bir ailesine mensup 

gı ere mu a ıflere JÜZ verıyor madığından çekilip gitti. hır matmazel, Victoria Mitran vardı ki 

lngiltere, ittihat ve Terakkinin im • Almanya namma kim Cağeloğlunda kurduğu mükellef bir 
l>aratorluk içinde uzun müddet yaşıya· çalışıyordu ? evde yaşar ve orada Fransız - Türk 
lnıyacağına kani olduğundan onun .. • • dostluğunu feyizlendirmeğe gayret e~ 
Yerine geçeceğinden emin bulunduğu Boyle. hır unsur da Almanya. eefa - derdi. Çirkin denmiyecek kadar güzel, 
mürteci unauyn• t tın h . t rethanesıne mensuptu: Her Weıss O - fakat daha ziyade zeki ve hoş bir ka _ 

""" u ıya e emmıye . d 'd' T·· k' . d.. d '\'erdı" Bu l ·ı· k 1 _:..... · nur. tezı e şu 1 ı: ur ıyenın uş - ın olan hu matmazel Suriyenı·n b·u· • , ngı iZ o ou~syon sıya- 1 .. ' • 
•etinin klasik usulü idi. O zamanın ta· man arı Almanyanın da duşmanları - tün bu kabil insanlar gibi, herkesin ve 
rihinde büyük bir rol oynamış olan se- ~ır. ~l~anyanın . :ürkiye toprakları her tarafın cebine birer mavi boncuk 
faret baştercümanı Fitz Maurice bu si· ıle hıç bır alış verışı yoktur. Maalesef• koymasını bilirdi. Belki Fransa için 
Yasetin kahramanıdır. Bu zatın işi, Alman~anı~. Av~sturya.J\1acarint~n ve ayni zamanda bir istihbarat vazifesi de 
tÜcü irtica muhiti içinde d 1 _ İtalya ıle muttefık olmak zaruretı onu yapardı. Fakat, Balkan muharebesi es-

la 
o aşıp on 1 . 1 w k 1 h 

rı İttihat ve T era LLı· ale hi k k t- on arın ımparator uga arşı o an ha- nasında ve Balkan arbinden sonra 
AA y ne ış ır k 1 . . .. ... l M , 

lrıak ve imparatorluk içı'nde .. t kb l re et erını menetmege mani o muştur. ösyö Pişotla arasında mevcut dost • 
1 mus a e Al · · b b' h ... l k · ·· k' ngiliz siyasetini tutacak siyasi bir or- . ma~~a ıçın u, ır ayatı zarur.et u sayesınde Tur ıyeye hayli hizmet-
du vücuda getirmeğe çalışmaktı ıcabı ıdı. Fakat, A~sturya - Macarıs- leri de dokunmamı~ değildir. Kenef.si 
Rus BAb Alfd k" I tanın tarzı hareketı de Osmanlı topra· sonra Fransaya çekıldi ve orada, harp 

yanın 1 8 1 ÇI ışması ğına göz dikmiş bulunmaktan değil, esnasında hastabakıcılık ederken öl _ 
Ru•yan .ı_ b.. l bi b t .. Habsburg tahtını İslav tehlikesine kar- dü (Arkası var) 

.. an oa oy e r a9 ercuma - .. d . . . · 
ııi v dı BUı!c ı. O anlı . şı mu afaa ıhtıyacından ıleri gelmiş - -:;miiiiii.--·.··--·····-·· -. -. -. --H·.· -· --·--~ ar . anare am ımpara • . • 
torlu'" h-LL.-d bü ··L b' tır. Zaten, bu meseleler de halledil -gu a&JU1J a yu.. ır eser yaz· . .. 
lnış olan bu zat Go podin M d l t mış oldugundan artık Almanya ile 
h 

s an e s am, T" k' d k' d 1 .. ,., . 
er iki tarafla da münasebette bulu • u: ıye arasın ~ ı ost uga manı o • 

nur ve f-Lat ltt'h t T kk' k labılecek müttefikler meselesi de yok-
aA , ı a vo era ıye at- l .. . . 

tı do t ·· H .. d"" tur. A manya Turkiyenın maddi ve s aorunur u. .. . . .. 
Meml k t · · d R d t b l manevı ınkışafı ıçın her yardımı yap _ 

e e ıçın e uaya os u u • 
trıaL R il n__ lı . l mıya ve onu müdafaa etmeğe her za-

a:, usya e vnnan ımparator u· 
iunun t iht ·· beti · h b'l man hazırdır. Hakikaten o tarihte Os-ar munaae erı ase ı e . .. 
imkansız olması ve fngjltercnin açık .. manlı ımparatorlugun.un, çökmesine, 
tan açığa dostluğunu iıtiyen kuvvetli paylaşılmasına muh~l~f olan ye~ne 
hir zümre bulunması Mandeatam'.ı İt- devlet te Alma~ya ıd~. ?• kendısıne 
tihat ve Te kL~ ·ı h · . Basraya kadar iktısadı hır yol açmıya ra ILl ı e oş geçınıp o mu- .. . . 
~tte fn~tore al-A..:..d l ve bu yol uzerınde ıktısaden yerleş -

5» c,.ıuu e ça ısmıya .. bak d H ... Balk .. 
•evkederdi. Meaela lngiliz başt~rcü • mekge . P ıyor ~· atta, an ıttı -
l'rıanı hiç bu t L w k R fa ı hır ans1avıst hareket olduğu hal-

' araR ugramaz en, us . 
baııtercu··manı • k .L bi . . d de bıle gene bundan korkmuyor, Ro -

Y .. ı aı.& zı zıyaret e er- . • .. di Bu · ti · d b d manyada, Bulgarıstanda haız oldugu 
. zııyare erın en ve u ara a 1 

benden de kitabı d bah t . . B nüfuza güvenerek stanbulda kendisi-
n a ıe mıştır. u .. h. b' .1 k d 'k lata .. R b. · d d ne mu ım ır menzı no tası te arı gore uaya ızım ostumuz ur 

clostumuz olmalı1. dl k 
8 
.. ' ederek şarka ve cenuba. doğru iktısat 

~ır, aca tır. ızım k"l .. "f 1 en b'·y··k d" Alın .
1 

ve u tur nu uzunu yaymıya ça ışı • 
u u uşmannnız anya ı e .. . . 

ln~Iteredi E'" Al d k yordu. Abdulhaınıt Alman sıyasetini 
e• r. ger manya an uvvet v• • ı 

alan Av tu M . h boşuna tutmuş degıldı. mparatorlu • 
us rya - acarıstanın are - w • · 

keti ] dı b'd k' B l gun o halıle devamında en çok men -o masay ne ı ayette ı u gar . 1 · · 
harek t" d _ 1_! B Ik ) b" faatı olan A manya ıdı. e ı, ne e sonra.ıu a an ıar ı . • 
Vukua gelmezdi. Esasen Balkan mil • Fransız mısyoner teşkılAtı 
letlerinin bu hareketleri de zaten ta • Fransızlar başka tarzda hareket e -
bii ve tarihen zaruri değil miydi? Rus- derlerdi: Türkiyede bir çok şirketleri 
Ya Balkan devletlerine karfı Türkiye- vardı; mektepleri ve gazeteleri vardı. 
Yi müdafaa edemezdi, çünkü serde O da bunlar vasıtasile nüfuzunu yay· 
kardeşlik vardı; Fakat, başkalarına mıya, hatta, İttihat ve Terakki ile 
karşı Rusya «daima Türkiye He bera- dostluk yaparak bunu arttırmaya ve 
ber olabilir.» Ben kendisinden bu tezi yeni yeni imtiyazlar elde etmeğe, bil -
kaç defa dinleyip «evet» diye baş sal- hassa Alman nüfuzuna engel çıkarmı
ladım. Mösyö MandeJstam, Türkiye • ya ve nihayet muhtemel bir miras pay· 
de yeni bir Mahmut Nedimof arıyor- }aşmasında fazla hak iddia edebilecek 

HASAN 
YULAF ÖZO 
Çocuklara hayat ve sıhhat ve • 

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

lar. Çe.buk neşvünüma buluyor
lar. Tombul tombul oluyorlar. Ha
san özlü unlarını mutlak surette 
çocuklarınıza yediriniz ve A vru _ 
panın terkibi meçhul gıdalarını 
doktorunuza sormadan yedirme -
yiniz. 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, 
Beyoğlu. 

Sayfa 13 

r J 1 Hikaye Dünyaya ikinci geliş 
L·---------.ıı------------------ -----------Yazan: Lion Feuctwanger 

Oldukça sırık boylu, uzun şiş yüzlü 
ve, gözlüklü patlak gözlü Frans Han
rih, bir, birinci kanun akşamı Borsig 
sokağındaki odasında ayakta duruyor
du. 

Yeşil boyalı odada, bir karyola, bir 
masa, iki tanede iskemle vardı. Köşe
de de, küçücük, köhne bir rafla, bir 
radyo, bir de, sahibi çoktan ölmüş bu
lunan bir kuş kafası görünüyordu. 

Frans Hanrih, patlaymcıya kadar 
yemiş, boğazına kadar doymuş, üstelik 
yorulmuştu da. O, zengin vitaminli·ye
mekler yemenin taraftarı, cfevkalbe
şer» le, bu dünya mücadelçsinde, en 
layığımn yaşamıya hakkı olduğuna 
inanan bir insandı. Diktatörlük reji -
mi için propaganda yapan bir zecri ce
miyetle, ayağa giyilecek eşya satıcılar 
kurulunun azası bulunuyor, ve meslek 
bakımından da bir kitapçının tezgah -
tarlığını yapıyordu. 

* İşini pek te öyle sevmiyordu. Zira 
müşteri, kendi beğendiği muharrirle
rin eserlerini almıyordu. Mesela, bir 
kahramanın harp hatıralarını veya Ni
çenin c:Zerdüşb ünü adeta ısrarla tav
siye ettiği zaman, alıcı hikayeleri, şark 
Prusyasmın dekoru içinde anlatılan, 
değeri de üç buçuk markı aşmıyan ki
tap1arı istiyordu. 

* İşte, bu yüzden hayal inkisarına uğ-
ramış, bir kat elbise edinmesine, bin -
netice cemiyette idare heyeti azasına 
seçilmesine yarıyacak olan aylığını art
tırma isteğinin de reddedilmiş bulun
masından dolayı fena halde canı sıkıl
mıştı. 

Birden sevgilisinin alaylarını hatır
ladı. Bir eğlence yerine gidip keyfedil
mesini istiyen sevgilisini, parasızlık 
yüzünden, kemküm ederek atlatmış, 
ve sadece kuru kuruya, o da üç defa 
üstüste, gezintiye çağırm~tı. İşte bu 
hadiseyi de hatırlayınca kızdı, sinir -
lendi. Derken odasının kafi derecede 
ısıtılmamış olduğuna bakarak köpür -
dü. Ve bu hiddetle, hemen kararını 
verdi: Eğer, havagazı musluğunu açıp 
ta, kutuda bulunan son kibrit ateş al -

Çevjren: İbrahim Hoyi 
öyle gelmiştir» diye söylendi. 

Derken gözlerinin önünde, yüzlerine 
gaz maskeleri geçirmiş bir tak1m ın : 
san hayaletleri belirdi. Gözlüklerini 
çıkardı. Gözlüksüz ölmeyi daha ~c -
refli buluyordu. Bir kuvvetin yarattığı 
memleket ki hiç bir yolcu geri dönme
miştir .. dedi, ve acaba yatağa u1.an -
sam mı, yoksa bu ülkeye iskemlede o
turarak mı u1aşsam ... diye mırıldan
dı. 

.. Bir çok nüshalarını satmış olduğu 
cOlümün kapıları> kitabı aklına geldi. 
Bir keresinde, bu romanı geri \·ermek 
istiyen müşteriye ret cevabı vererek, 
satılmış bir kitabı geri almıyacağını 

kat'iyetle söylediği için, patronile )'ilP· 

tığı ağız dalaşını hatırladı. Sonra, bu 
ayın havagazı sarfiyatının fazla oıa -
cağını düşündü ve ev sahibi madamın 
da bunun parasını eşyasına tutacağı 

aklına geldi' 

Böyle yapayalnız ölmenin pek feci 
olacağJnı kestirdi, bir insan yüzü gör • 
mek iştiyakile yanarak, mütereddit a· 
dımlarla pencereye doğruldu: Daha 
şimdiden başka dünyayla ilgisi olan in
sanlar, karlı sokaklarda hayaletler gf.-. 
bi gidip geliyorlardı. 

* Radyodan belirsiz bir ses duydu. O 
tarafa doğru seğirtti. Kulaklıkları sar
kık kulaklarına geçirdi. Gür, insanın 
hoşuna giden bir ses, kaplumbağaıarı 
anlatıyor ve şöyle diyordu: 

cKaplumbağanın küçücük başının 

içinc:je, öyle bir beyin vardır ki, ağır ., 
lığı, vücutla hiç bir surette mukayese 
kabul etmez. Kırk kilo gelen bir kap
lumbağanın beyni dört gram çeker. Bu 
kürenin en eski sakinleri bu kabuklu 
hayvanlardır, dersek hiç te yanılma ~ 
yız .. Kaplumbağalar, aşırı derecede ha
rarete, kuraklığa dayanırlar. Soğuğa 

ise hiç yüzleri yoldur. Adeli kuv\ et
leri ise harikuladedir. Orta çapta hi~ 

kaplumbağa, serpilmiş bir çocuğu ko .. 
!aylıkla sırtında taşıyabilir, oldukça 
büyükleri de, bir kaç kişiyi birden, e~ 
peyce uzun bir mesafeye solumadan 

mıyacak olur -
sa, başka hiç bir 
şey yapmıyacak, 

gaz musluğunu 
olduğu gibi bıra
karak tatlı canı -
na kıyacaktı. 

Yarmki nushamızda · 
götürür. Yeme .. 
den, hele hiç ne • 
fes almadan u .. 
zun müddet ya ~ 
şarlar. Paris ne • 
batat bahçesin • 
de bulunan bir 
kaplumba~ 

ğanın hiç bir şey 

GRİZU ... 
Yazan: (lsldoro Acevedo) elan 

Frans muslu - Çeviren : Faik Bercmen 

ğu çevirince, ga - --·-----------• 
yemeden altı sene yaşadığını hatırla rip ve ıslık gibi bir ses odaya yayıldı. 

Tuhaf bir meydan okuma, muzaffer 
bir galebe çalma hissi bütün varlığını 
kapladı. İşte, hiç tereddüt etmeksizin, 
ve talihe, kadere metelik vermekgizin 
hayatının i1k mühim adımını atmış bu
lunuyordu. 

Ölümünden sonra, kahvaltılarında, 
verdiği tereyağı yüzünden her gün a • 
ğız dalaşı ettiği ev sahibi madamın, 
aylığını arttırm.ıyan patronun ne di -
yeceklerini düşündü. Gittikçe fazlala -
şan kokuyu içine çelaneğe başladı, ve 
bu işe ne kadar dayanacağını hesapla· 
mak, saatine bakmak için aydınlığa 
doğru yürüdü. 

Sonra, kendisi gibi, genç, münevver, 
ve istikbale doğru ümitle bakan, müs
tait bir delikanlı için bu Bkibe-tin ne 
kadar haz'in olacağını aklından geçir -
di. 

Evet, bütün kabahat, cemiyetin fena 
kuruluşunda idi. Buna karşı gelmek 
için de bir diktatör lazımdı. 

* Cenaze alayı nasıl olacaktı, kim bi
lir? .. Gazetelerdeki cİrtihali müessif» 
başlığı altındaki yazıyı gözünün önün
de canlandırdı. Hiç şüphe yok ki An
zuğer gazetesi pek hafif bir ihtimalle 
kendisine yalnız bir satır tahsis ede -
cek, belki ismini bile anınıyacaktı .. Bir
den başı döner gibi oldu. c:Canım bana 

tırım ... > 

* Frans Hanrih, ayağa kalktı Kulak 4 
lıklar daha hala başında olduğu halde 
sendeliye sendeliye pencereye doğr~ 

gitti. Pencerenin kanadını açtı. Deri~ 
bir nefes aldı. Ve tekrar geri döner~ 
havagaz.ı musluğwıu kapadı. 

Hafif bir rahatswık hissediyordUt 
amma canlanmıştı. Dev gibi de acık "' 
rnıştı. Odada, tuhaf bir koku vardı. Ra~ 
yodan da anlaşılmaz sesler geliyordu, 
İnce, eskimiş, rengi atmış pardesösü ., 
nü sırtına geçirdi. 

Artık gözünde, misk gibi bir bardali 
bira veya şarap, hatta dans salonu ve 
başka bir kız arkadaş, tütüyordu. 
Odasından çıkarken, ev sahibesine 

rastladı ve ona keyifli keyifli: 
- Bir kaplumbağanın, bir kaç kişiyi 

sırtında taşıdığını, bilir miydin?. diye 
sordu. /. 

Bu arada, radyodaki ses konferansı4 
nı şu sözlerle bağlıyordu: 

- Kaplumbağaları, hiç tanımıyor va 
onlara gücümüzün yettiği kadar izi • 
yet, işkence ediyoruz. Zira, bu hay• 
vanların dayanma kabiliyetlerini; hiç· 
bozulmıyan bir sıhhat alameti olarak 
kabulleniyoruz. Halbuki, kaplumbağa, 
sandığuruzdan fazla hassastır. Yalnız şu 
var ki, yavaş yavaş müteessir olur: 
Bundan ötürü de, kap'lumbağa her şe· 
ye dayanır, diyoruz.. 

Zonguldak Urbaylığından: 
1 - İtfaiye için bir Ototanktın alın muı 
2 - Muhammen bedeli 4,600 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 345 liradır. 

açık eksiltmeye konmustur. 

4 - lhaleai 20/11 /936 Cumartesi ıaat 15 de Zonguldak Uray Daimi 
Eucümen tarafından yapılacaktır. 

5 - isteklilerin fVbıame için 30 kurutluk Damga pulu ile bir zarf gö' 
deren* Urbaylıktan alabilirler. ((2826» 
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ikincil~ 

• 
(Af<L/K ÜLKffİNDE 
IJitı TDtıK ZARiTi 

MOIAztm Cemll'tn ikabetl 

YEDi 
ARAS,NOA 

Yazan : Hugh Auıtin lngilizceden çeviren: H~nun UıaklııiJ A. R. 

Cemil şatoda mühim bir vak'a ile karşı karşıya gelmişti, 
karşılarına çıkan kontes Olga, şu havadisi vermişti: 
" Hadi çocuklar, hazırlanınız Moskovaya gidiyoruz ,, Tek bir • 

iZ bile yok! 
Demiş; ve başını çevirmi~ti. . . liçine .giren. hareketleri .. Aleksi baba- Çayırdan Ve gara'j•l sak/ıgan Çİf/erin arkasındafl 
Cemil beyninin bütün sinıı lerını ve (ın zıyaretı .. bu korkunç ve esraren-

damarla~nı birbirine karıştıran düğüm lgiz .adamın, balta il~. parm~ğın~ kes- dolaşmak suretile görülmeden eve girmek mümkün.• 
leri çözmiye çalışırken şatoda daha ı mesı .. Moskovadan böyle garıp hır lıa -

mühim bir vak'a ile karşı karşıya gel- berin g~lm:si .. bü~.ün bu~lar, ~i~ in - Lang çorapla dolaşmaktan sıkılıyor· Patton'u yollayınız. 
mişti ... Karşılarına çıkan kontes Olga, jsanın dımagı~ı altust etmıye kafı ge - muş gibi hazan ayak ayak üstüne ata- _ 25 -

' Şu havadisi vermişti: Iecek şeylerdı. rak hazan iki ayağını da sandalyenin Vur abalıya 
- Hadi bakalım, çocuklar!.. Hazır- İşte bunun içindir ki, Cemil bir ço~ altı~a sokarak yerinde kımıldanıp d.u-

lanınız. Moskovaya gidiyoruz. e!ma ~arabı içmesin~ rağmen s~nir~e .. • ruyordu. Kent ona sonuncu suali sor -
Prensesler, haykırmışlardı: rındekı buhr!mı teskın edememış; <lu- du v u zaman birdenbire hareketsiz kal- Kent yalnız kalınca: 
_ Sebep?.. şüncderini unutm~k. ihtiyacile, Ma - dı, ggözleri de daha muhteriz bir mana -John, dedi. Makasın kameriyeden 
_ Mahut meseleyi kurcalamışlar. şanın huzurundan ıstıfade etmek, ve aldı. Bununla beraber başile evet işa- eve nasıl getirildiğini öğrenmek iste -

'Bu sefer de• doğrudan doğruya (mü- · onunla biraz vakit geçirerek oyal~n - reti yaptı. rim. Hizmetçilere sor, kapılar ~ütün 
barek, Allah adamı) na başvurmuş - mak istemişti... Fakat Maşa, hayrete Polis amiri devam etti: gün açık mı kalıyor_'? Sanırım ki ça -
Iar. O da, haşmetlu Çariçe hazretlerine şayan bir hissizlik}~ _odas.ına ç~ki.lmiş; _Şahsi servetinizin bugün için sizi yırdan ve garajı saklıya~ çitl:r~? ar • 
emretmiş .. Saray na1Jlnndan, kaza odasının kapısını lcilıtleyıvermıştı. Madmazel Patton'u istemekten alıkoy- kasından dola~ak suretıle gorulme -
kaymakamına; mübarek Allah ada • Maşanın bu hare~et~, c:e~ilin gu • duğunu ela söylemiştiniz sanırım} den eve girmek mümkündür. 
mından da Büyiik kilisenin başpapazı- rurunu fena hal~e ıncıtmıştı... Du: Lang kaşlarını çath. Fakat cevab - E~et, he~ de kolaydır. .. . 

• na emir gelmiş ... Bu mesele hakkında daklarını büke büke yatak odasına gı· vermedi. Kent ısrar etti: - Gıt, tetkık et, bakalım oyle mı} 
kat'i müzakereye girişmek için bizi rerken: _Otuz bin dolar kadar bir para va· Hendriks yolda Mösyö Pattona rast-
beklemektelermiş . .. - Vay canına .. öfurümde bu kadar zi etinizi düzeltmeye kifayet eder miy- geldi. Adam ceketini çıkarm111» gömle-

Cemil; bütün bu sözleri, büyük bir katı hisli bir kadına rastgelmedim. eli; ğini çıkamııf sahte saçı~~ ~ıkarmıştı ve 

dikkatle dinlemişti ... (r~1ahut mese~e) Diye s~ylenmişti. . . Lang gene cevap vermedi. Fakat b~ su~~t-~e -~zel gösterışını de kaybe~-
denilen sey ne idi?.. Bır kere de çıft- E .. hakıkat te• bu merkezde ıdı. .• w ını açtıgwı zaman kuvvetli bir sesle mış gorunuyordu. İnsan sadece hır 

' 1 A agz R_ 1 b• b •• 1 w • likte, hizmetçi • ve yahut hafiye - An- Selanik ve Manastırda, umumı ev - sö ledi: pantalon ve AO suz. ır anyo gom egı 
nadan işittiği bu (mübarek Allah a - lerde kendilerini para ile kiralıya.n en ~ Peki amma• Madam Merriti de ile giyinmiş olursa kolay kolay aza -
damı) kimdi} .. Bu adam (haşmetlu süfli mahluklardan .. ve, Rumelı Bal- sırf eğlenmek için öldürmü' olamam met sat~.maz: Bunun!~. ~r~ber Pat -
Çariçe hazretleri) ne, hangi kudret ve kanlarında, dağ başlarında yaşıyan ç~- ya .. Size açık söyliyeyim, benimle iki tonun ~o~ler~ ~arlak gorunuyord~, :e 
hangi salahiyete istinaden (emir) ve· ban kadın ve ;kızlarından; taaaa, H~~: cinayet arasında herhangi bir müna • ko~atıklı b~yık~armın ucu da sı~ı. -
rebilirdi} Acaba; Moskovada girişile- de Sultanlara kadar ~e~. ~esadüf ettı~ sebet arayorsanız boşuna vakit kay- liklerınden hiç hır şey kaybetm:mı.ştı. 
cek müzakere neden ibaretti? kadını çar çabuk buyulıyen Cemıl, b d' z. Kent ayaktaydı, Pattona hır ıs -

• ·· k d" . .. d" e ıyorsunu k I .. -1.! f k P 
1
. ... Cemil; üzerine vazife olmıyan şey- hizmetçi Maşanın en ısıne goster ı - Polis amiri: em e gosterw, a at atton po ı~ a -

Ier hakkında kat'iyyen mütecessis bir ği bu kayıtsızlık karşısında fena halde _Mutabıkız, dedi. Fakat bir de im- mirinin bu işaretini görmemezlıkten 
adam olmamakla beraber, en kayıt - sinirlenmişti. kan meselesi var: Madam Merriti dört geldi. 
sız insanların bile nazarı dikkatlerini Kalpağını, bir tarafa fı~la~ı!_tı. Ce- kişi öldürmüş olabilir. Bunlardan birisi Kent ~or~u: . • . 
celbedebilecek olan bu sözler karşısın- ketini çıkarıp bir kanapemn ustune at· . · · S ra Mösyö Amoldu da öl- - Mosyo Patton bırıncı kata çıktı-

:ı._ _ l sızsınız. on kı .. .. ·· 'd' da, derin bir merak hissetmişti. mıştı. Odada, gezinmiye oaş amıştı.. dürmü~ olabilirsiniz. ğ~nız zaman zınızı gormuş mu ı ı -
Meselenin, daha merak edilecek bir Bu gezinme, ne kadar devam etmış· Kent delikanlının çoraplarına ba - mz? 

ciheti varsa o da; prenses Olgaya bir- ti. Bunu, bilmiyordu. Yal?~z, şatonun kıyordu. Gözlerini kaldırarak çıplak -~·-- - MT -

(Sut 6, daldkalS -sa&t 6, dalcibl9) 

- Hayır. 
Sesi netti. 
- Nereye gitmi~ olduğunu şı 

öğrenmiş bulunuyor musunuz? 
- Evet. Madam Amoldun odaS1' 

da, onunla birlikteymiş. bd 
- Odanıza çıkmadan evvel de 

nu biliyor mu idiniz? 

- Hayır. Lang bize kızımın ketl 
odasına çı ·tığını söylemişti. 

K d. . . .. . bb- ettt - en ısını gormıye teşe us 
niz ıni? ~ 

- Hayır. Doğrusu hevesim de yo 
tu. 

-Neden? 
Pattonun nazarları bir an bulutlB~ 

dı ve daha alçak bir sesle cevap ..,er 
di: 

(Arkası var> 

'--·-----··········· .. ········ ... ·•······· .. .,,; 
• Sou Posta • 

İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
16-11 - 1936 

1 

Türk Devlet Borçları 
Lira Llı' 

% 7,5 T. B. I 22,07 11 % 5 Hıızine B. oo. oO 
% 7,5 T. B. II OJ ,oıı Dahili istikraz 00.~ 
3 7,5 T. B. m 00,00 

De\'let Dcıniryolları Borçlan 
Ura LiJ11 

Ergani S6,05 1 Anadolu Ivell42,40 
SivnsErzurom96,75 ı Anadolu M 42,70 

denbite bir neşe gelmesine mukabil, büyük saati, gece yarısını ılan eden °~ kollarına da baktı. 1 A D 1' O ' 
prenses Emmanın da fena bir asabi • ikiyi çalıyordu. Uzaktan, kasabadak~ _ Evet, diye ısrar etti. Matmaz-el :__ ____ • __________ _ 

yete kapılıvermesi idi. kiliselerin. inceli kalınlı çan seslerı Patton kendisine tenis sahasında bir Sos~ler Eshamı Llı" 
Fakat; çok zeki ve insanları idare duyuluyordu. Orman tarafından: fa: bardak içki getirdiğiniz zaman barda· Bugünkü Program tst. Tramvay 

etmek hususunda çok kabiliyetli olan sılalı ve azametli bir köpek sesı gelı- ğına bir ot parçası yapışmış olduğunu 17 İklnciteşrin 1936 ,. 
11 

Ha. ~~:: Bomontı 
kontes Olga derhal bahsi değiştirmiş; yordu. . görmüş, söylemişti. Sizin de bu nok - tSTANBUL ,. :ıı Nııme 10,00 Terkos 
tam saat on bire kadar gene neşeli bir Cemil• birdenbıre oda kapısını a~ - taya nazarı dikkatinizi celbetmiş ola - Öğle n~iyatı: " . erkez B. D. 90,00 A. Çimento 
surette vakit geçirilmesini .temin et • mıştı. Doğruca, Maşanın odasına gı • caktır sanırım. 12,30: Plnkla Türk m~sl, 12,50. Hnva. 

22,so 
9,'iJ 

14,7; 
ıs,60 

mıştı. v derek elini kaldırmıştı. Parmaklarının La~g· dis, 13,05: Plıiklıı. hafif müzik, 13,25: ~iuh-
lşte şimdi, Cemil; dairesine avdeti ucunu kapının ceviz tahtasına daya - _ A.trlamıyorum, diye mırıldandı. teli! plft.k nC§ıiyııtı. 

b h ... d. J Akşam n ri1atı.; ettiği zaman• ugünün a ısatı a tın,., mıştı. Polis amiri söyledi: us1k1s1 
19

,so· K on • 
d ... d 1 · "b· ·d· M t K Ik benim odama k I d 18,30: Pla.kla dans m • · 
a,\: etba sedrsedm ehı;nkış gıdı Wı'ldı'. H' 

1
- aşa .. a ·· _ Eğer bahçeye ç1ı ·mkış -~say ı?ız :ferans: Doktor Fahrettln Kerim tnratm _ 

ÇEKLER 
Krş. 

61S,OO il Dolar 
17,175 Liret 

L. T. L. fç!JJ 
0,7972 

15,14 

e.. un a a a sız egı ı... ız- ge. bardakları bilahare ama uzere çı - d' Rı '"~"""lan tarafın-
• • •• • v k dan, 20: ve 1'.\ za ve ar-~ Krş. metçı - ve yahut, hafıye - Maşay! gor- Dıye bagıraca tı. ' . . menliğin iiZerine koymuş olacaktınız.. Türk muslldsi ve halk şa.rkıları,20,30: 

117
,
00 

ı ı ı Mark 

lıyan bu hfidiseler; prenses Emmanm, ğazı da b:rdenbıre tıkanmıştı. . -. l laydi öyle, diyelim, fakat ben o Hazım tarafından orkestra refakatue Lü -
1 

İstcrlln 616,oı ı 20 Leva 

NAKİT 

düğü dakikada hissettiği hayretle baş- Fakat; parm~kları taş kesılmış .. bo· Delikanlı: ~k musiki heyeti, 21: Bedia, va.sn Rıza ve 2~ ~:~ı 
1
,
6

,

00120 

Dr hm1 

pek samimi olan ve laübali hudutlar - Ne hakkım var'?··· Kendı guru • kadını niçin öldürmüş olabilirim, ni - küs Hayat operetinden bir temsil, 21,30: Or-
20 

Liret 
130

,oo 120 Ley 

~ · · • · -·- ~, rumu kurtarmak için:v onun gururu • çin? Ben deli miyim? diye bağırdı. kestra, 22: Plakla. sololar, 22,30: Havadis. 1t-------- ----------
nu ayaklar. altında v~ıgneme~ .. hayır. - Hayır, Mösyö Lang deli değilsi· BUKltEŞ Borsa Dışında 

GE ~~ Dıu-~kklorun Bu, doğru bır şey degıl. niz. Akıllısınız, çok akıllısınız. ıG,15: Plak neşriyatı. 17;55~ Müsab.abe. L. K. L. ı;:. 

23,00 
23,0ll 
14.oJ 

u Salı Diye, mırıldanmıştL Kent ayağa 'kalkarak bir aşağı, bir ı8,t5: Konser, strauz'dan parçalar. 18,55: Kredi Fonslye Mübadil Bon. oo,o:ı 
Notlarından (*) * .. . yukarı dola_şmıya başladı. Balltonun şarkılar. 19,15: Milsahabe. .19~: senıo~ 1880 scncsı oo.oo Gayri> > o,ooJ 

____ ___._______ Cemil.· uyanır uyanmaz, gozlerı ya- l l . arkasından bahrıva- konser. 20,30: Haberler. 21,20. Pliik neşrly 1903 :a 103,00 Altın 988 
.. . d d camı pencere erı • le 19U > 

97
,
00 

Mecidiye 00 Daiına nındaki dolabın uzerın e u • b h d · en kırpma makinesini tı. 
. k b' ·1 nın a çe e çım BUDAP11ı;:TB T ·.,... · Saatın a re ı ı e l ld w •• •• .uy Buı·uııla ran saate l ışmır•··· .. . d b" idare etmekle meşgu 0 ugunu goru- . arkıl 

17
,60· Plak neşriyatı. 19: 

lk 12 Takamının uzerın e ır· 17,30. Ş ar. · _ _ . , _ . . 
Tı .ç.ç.. E d • • ye ~v~nı, yordu. . . . . Tiyatro. 21,35: Çigan orkestrası. 23: Kuartet. -------------·--eneı ı US _J ınız leşmıştı. . . . Kent böylece bır ıkı dakıka dolaş -

2305
: Haberler. r .. 

Nefes alma ve nefes vermede ağız mut- Cemil, bu kadar uzun ve del~k~ız bır tıktan sonra Hendriksin içeri girdiğini ' PRAG Nobef ci 
laka kapalı olmalıdır. Burunun içerisin- uyku uyuduğuna ha~r~t e~mıştı. Fa- görünce durdu. 1s,10: Operet musiklsl. 1a,ıo: Alman var- Eczaneler 

de gayet ince tüyler vardır ki havadan kat bu derin uyku'. s.ınırlerıne tama - _ Hayrola! kılan. 19,10: Bratlslav'dan nakil. 21,15: Ku- Ba ~nöbetçi eczaneler şunlardır: 
giren toz ve tozlar üzerinde bulunnbile- mile sükunet vermıştı: _ Hiç: Tek bir iz bile yok. nrtet. 21,45: Brne'den nak:11. tstanbul cihetlndekllu: 
cek mikroplan zapteder ve bunlann el- Yataktan kalkarken: _ Allah cezasını versin .. Dur ha- VİYANA Atsarayda: (Şeref). Alemdarda: (Sır .. 

ğerlerimlza kadar gitmesine mani olur. _ Adaaam, sende ... Kıldan nem k l da 20: Orkestra. 21,45: Ok.uma ve haberler. rı Rasim). Bakırköyünde: CHllAl>. Beya' 
d b d. . .. a ım ora . Hafit ö ünde· Bundan maa a umun içerisi gtrintlli, kapan budalalar gibi ken ımı ne u - Kent delikanlıya döndü: 22,20: Mozart'dan parçalar. 23,15: or· zıtta: (Asadoır Vahram). Eınln n · 

çıkıntılı olduğundan giren soğuk hava züp duruyorum~ .. Şunu~ şurn~ında, _Siz ve Mösyö Merrit bir banyo kestra. (Sallb Necati). Fenerde: (HüsamedcUn)· 

cl~erlerlmize inlnclye tadar ılınır, g()t- bir misafir adamım ... Ne .ıse •. bugun ta- salonuna maliktiniz de vgil mi~ VARŞOVA Karagiimrük.te: (Keman. Küçükpaznr -
sumuzu rahatsız etmez. Halbuki ağızla ~ ftl kl d 7 15 Plak neşriyatı. 17,30: Sonauar. da : (Necati). Samatyada: CTeomos>· lihimiz cok gidiyor oa, çı ı er e, şa- __ E .. •et. Mu·· ı:::terek banyoya malik 1 .' : 
nefes almak mecburiyeti hfisıl olursa k l ''" T 19 20 Senfoni konser. 22,45: Dans havalan. Şehremininde: (A. Hnmdi) . Şchzadeb!l .. 
o z1man bir müddet "eOnra boğazımızda tolarda, prensesler, o;t~s er arası~.- olan odalar Mösyö ve Madam Arnol- ' · şındn: (İmıall Hakla). 

kuruluk hissederiz. Bu ilk fena alamettir. da dolaşıp duruyoruz. a ~t, )~arın ır dun ki, Mösyö Patton ile kızınınkidir. Y ar 1 ilk 1 P r 0 1 r • m Beyoğlu clhetinaekller: 
Ağız nefes nlınn cihazı değildlr . . Mikrop- de <'<Arş, Sibiryaya ... » deyıverırlerse... _ O halde sizin için merdiven sa - iSTANBUL Gabtada: CHuseyin Hüsnü). Hnskoyde: 
l.mn r,-

1
rmes1ne maru olamaz. Hııva so - O zaman, tokat yiyerek uykudan u • h l v da görünmek tehlikeli değil Öğle neşriyatı : <Nlslm Aseol. Kasımpaşada: CMücyyet>· 

d d.. w · B '"t"" an ıgın k .. ftu.•..ı 12.50' Hava- lldC' ğuk olarnk girer ve oksüruk başlar. jyanmış bir a ama onecegım. u un . d"~ 12.30: Pliikla TÜr m~ · Merkez nahiyede: (Della Suda). Şlş • 

Çoc• kların ağızları a ık uyumalarına lıl- bu saadeti bir rüya telakki edeceğim ... mıy ı kalk H'dd t1" 'eli f dis 13.05: Plfıkla hafl:f müzik. 13.25: Muhte- <Nnrgil~iyan) . Tnkslınde : (Limonci .. 
kayt kalmnyını1 Mutlaka bı runlarındn 1 · · rn'ı 'muhitimde dönüp dolaşan Lang ayağa ILtı.f ı e ı 

1
1 

' a - lıf 0pıtı.k neşriyatı. 
yısı , k "'k"' una azaya ça ışıyor - yan). 

bir rıza, bir tıkanıklık var demektir. l . h" b'rine lüzumundan fazla at u ununu m Akşam neşriyatı : Usıcüdar, Kadıköy ve Afuılardakiler: 
şey erın ıç ı. .' du 18 30· Pl" ... 'a dans musikisi. 19,30: Bayan lld (Ta -daki butün 5.rız:ılar tedavi yahut <W>.l Biıyükad:ıdn: (Şinasi) . Heybe e: 

t 1' duzelt ı blllr. alaka gös:ermıyeyım. . . Kent: Janı~ ~e arkndnşlan tarafından Egzotik naş) . Kndıköy Muvukklthnncde: csaıı. .. 
Diy~, hır karar vermıştı. M ile - Pekala, dedi. Gidip giyinebilir • musiki. 20,00: Saz hey'etl 20,30: Cemal Kil- det) . Kad . .l .ıUuçcşmcde: (Hulu.si 
Korıdora çıkar ~~m:_z, aşa _ . . adam Arnold ile Matmazel ınU ve ıırkndaşları tamtmdan Turk musiki. Osman) . Üsküdar Çarşıboyunda: <itt11 

karşı karşıya gelmıştı. Kayıtsız ve ne sınız. ~ .. 1 . . l da odaları- lil ve halk şarkılan. 21,00: Orkestra. 22,00: l 
. l l"" · f · Patton a soy eyınız, on ar L..:h:a:.:t~)·------------şeli bır ses e se arY> "~mış ı · k b 'l' l L ... tf bana Mösyö Plakla -sololar. 22,30: Havadis. l (Arkası var) na çı a ı ır er. u en 

. ~-----~---------....;. 

( * o notl~n k •İp s~!ayınaz, ya • 
but J- • r alhüme yapııtanp kollcksiyon 
yap•nız. Sıbnh nmanmızda bu notlu 
bi ktor gibi imdadınıza yetiıebilir . 
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l~Vi . z' v 1 • 
.. 28 J!iin wrf ında birçok seneler daha genç'eşmiş ol~rsunuz. Meşhur bir 
Univer.site profesfü·ü, genç hayvanlardan cilt i.;in hakiki bir cevher ;.,ı ·ı.~a-
Je nuıvaffak olmuştur. · 

100 ka<lından 99u beslenınemis bit 
tilde maliktirler. Buruşukluklar." sol
bıuş ten'er ve gevşek yanaklar hu 
~alin bazı aiamt"tlcridir. 
Zamanımızda tecrübe ile sabit ol

l'tıuştur ki: cildiniz. milyonlarca me
ScuneJeri sayesinde sureti htısu,;\·•ede 
ha:>.ırlanrnış bivçok unsurları ma;; •:e 
canlı hüceyreler şekline ifrağ ed:!rek 
kaybettiği güzellik ,•e tazeliği kaza
llabilir. 

Cilt icin en mükemmel gündelik 
tiiı.ellik ~ rt"retesi hudur: 

.Genç hay\•anlardan istihsal edi'erı 
nıoceı cevheri, taze krema ve musaf
fa zeytinyağı. 

Bütün bu unsurlar, şimdi Tokalon 
krenıinin terkibinde mevcuttur. Bu 
krem, tanınmış cilt unsurlarının en 
l'rıükemmeli Ye en fazla beslevicisi -
dir. Yalnız bir gece zarfında cildi:ı.i -
~ taravetlendirecek \'e inanılmıvacak 
der~e canlandıracaktır. Ve 28 gün 
larfında devamlı bir güzellikte yeni 
bir ten temin edecek, beşerenizi bir 
gii} yaprağı gibi daha tatlı, daha 
l'lennin kılacak ve buruşukluklardan, 
gevşek yanaklardan ve yüzün 7.aya
lanıış adalelerinden kurtaracaktır. 

Bu şayanı hayret semereyi, ayna-

genç hayvanlar 
dan ıstıhsal edi· 
len " BIOCEL .. 
ce\'herl 

nıza oaka_ak ta.sdık edeceksiniz. 40 
ve 50 yaşlarında birçok kadınlar son 
derece besleyici bir unsur olan bu 
kremin muntazaman kullanmaları 
sayesinde hemen bir genç kızın terü 
taze cildine \"e nermin tenine malik 
olmağa muvaffak olmuşlardır. Ak -
şamları, Tokalon kreminin pembe 
rengindekini ve sabahları (yarrsız) 

beyaz rengindckini kullanınız. Pem
be rengindeki krem en fazla bes -
leyici bir kremdir. Fakat sabahlan 
(yağsız) beyaz krem kullanılması 

müreccahtır. Çünkü fevkalade bir cilt 
unsuru olduktan başka pudrayı gay
rimer'i kılar ve son derece yapışma
sına medar olur. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Mık tarı Tahmin ilk İhale tarihi Cinsi 

Çift 

lakarpin 120· l 35 
Niiınu'Qe ve şartnamesi 
0 kulda görülür. 

bedeli 
Kuruş 

500 

teminatı 

Lira K.r. 
51 20/1 '/936 Cuma 

günü saat 14 de 
Kültür Direk~ 
törlüğünde. 

Edirne San'at Okulu talebeleri için alınacak olan 120 • 135 çift iskar -
Pinin evsaf seraiti yeniden teshit edildiğinden 5/11/936 tarihinden itiba. . 
~ 15 gün müddetle yeniden açık eksiltmeye konulmuttur. Okulda mev-

cut nümunesine göre eksiltmeye İf tİrik edeceklerin pey akçelerini yatıra
rak Kültür Direktörlüğünde satın alnıa Komisyonuna gelmeleri ilin olu -

nur. «2828>> 

KUPONLU · VADEli • 

SON POSTA 

,--------~----~~ os.-vaAlf,,LI BAN;(ASI 
TÜRK ANONIM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10.DDO,Oot İngilil lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri. Yugoslavya. Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
\•ardır. 

Her türlü banka muameleleri 
yapar. 

Uo.< . Jr haiue C.am • 
L1:t.uo.J.J: n.lı,c;..h.:.~~St.!1 

Puzardırn ıııa t:t t her.,.,üıı 3 - 6 
D •'.1.llJ.l(ıJ,J .'fı. Tc..:ı.'.)l : 2..W:H 
'J eL ilümd .iı i:.ö - Heylerbe •, 4-> 

Son Posta 
====---======<~===~========== 
Yevmi, Siyasi. Havadis ve Halk gazetcsı 

Yerebatan. Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları ı 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE. FİA TLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. , 

TÜRKİYE 

________ , 
1400 750 400 150 

YUNANİSTAN 23+0 1:!~0 710 ı _';IJ 
ECNEBİ 12700 ı 10.4'1 800 30ıJ - -

Abone bedeli peş.ndir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ila\'esi lazımdır . 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

MEVDUAT 

ADAPAZARI 

TURK · TiCARE;T ·BANKASI 

Sayfa l5 
= 

Ramazan münasebetile 
Mühim Tenzilat 

H i L M i K 1 T ·A P H A N E S 1 N 1 N 
Neşriyatından 

EL KUR'AN 
Yeni Barllerle Kur'anı Kerim 

Kur'anı kerimi yeni harflerle tec'l.•id üzere pek kolay ve hatasız okunmak
ü.ıdır. Türkçe harflerimizle ilk yapılan bu mukaddes kitap binlerce Türk 

çocuğuna, halkına ve köylüsüne kur'anı hatmettimıiştir. İşaretleri, me~oct
ları gayet sade olduğu için iki deia basılmıştır. Hediyesi bir lira i}{en ya~-
nız bu Ramazan ayı için 75 kuruştur. Yanlış almamak için (Hilmi Kitaph:-ı.
nesi) yazısına çok dikkat ediniz. 

TÜRKÇE KUR'ANI KERiM 
Tercüme ve Tefsir 

Yeni harflerle basılıruştır. Türkçeye gayet sade bir üslupla terci.ime 
eden İslam dini alimlerimizden İzmirli İsmail Hakkı'dır. 

Çok değerli, çok ehemmiyetli bir tercüme ve tefsirdir. (900) sahifeden 
mürekkep. Yaldızlı cildle müzeyyen hediyesi 150 kuruştur. Çok be~enil
miş ve çok satılmıştır. 

YENİ HARFLERLE BASIL:.\fIŞ ZİRDEKİ DİN ESERLERİ DE RAMA
ZAN MÜNı\SEBETİLE YÜZDE 40 TENZİLATLA ALABİLİRSL"İZ 
1. Al\.11\IE ciizii şerifi (Yeni harflerle Türkçe) 15 

2. YASİNİ ŞERİF terciimesi ve metni» • 15 
3. TEBAR EKE ciizü serifi » » 15 
4. KADSE.Mİ'A ciizü .şerifi » » 15 
5. VEZZARİYATİ cüzii şerifi ., » 15 

6. Al\U\IE .. CÜZÜ ŞERİFİ yeni harflerle (Arapçası) 20 
7. TEBAREKE CÜZÜ SERİFİ,, ,. » 2J 
8. HADİSİ ŞERİF (Ga;et sade yazılmış 1150 hadisin Türkçe ter

cümesidir.) 40 
· 9. MEVLİDİ ŞERİF (Yeni harfle tamamı) ıs 
10. RAMAZAN ARMAGANI (l\füsliimanlara armağan) 

Bu kitap tekmil (Namaz sureleri ve duaları havidir.) 20 
11. AMME (Yeni harfleı·le 10 
12. Halk için din kitabı YENİ İLMİHAL 25 

13. MIZRAKLI KÖY İL;\IİHALl (120 sahife) 33 
14. ŞURATUSSALAT Namaz bH;!isi 10 
15. Köy çocuklarına DİN DERSLERİ ı.; 

(Bu kitab her ki.içük çocuğa dini mükemmelen öğretir.) 
Ytıacarda gösterilen 1 5 kitap çok temiz ve çok güzel basılmıştır. Bu ~d

taplardan posta ücreti alınmaz. Fazla olarak bunlardan yüzde 40 tenzilat 
yapılır. 

Eski Harflerle Dini kitaplar 
Türkçe Kur'anı Kerim Terctlmesl 

İzmirli İsmail Hakkı'nın riyasetinde bir heyet tarafından yapılmı~tır. 
Tenzilattan sonra 75 kuruştur. 

Ma&nil Kur'an • Tlrkçe Terctlme ve telsh"' 
İzmirli İsmail Hakkı'nın (iki cilt) tenzilattan sonra 150 kuruş. 

Narftlbeyan - Terctlme ve Telslr 
Kur'anın hem metni hem. tercüme \'e tefsirini havidir. Tenzilden son-:ı 

(300) kuru~tur. Bütün bu eserler İstanbulda Ankara caddesinde 62 r.u-

maralı il İLMİ KİTAP HA NESİNDE bulunur . ... 
in Kenan 

Sizi . soluk algınhgından, nezleden, gripten, baş 
ve dı &Aralarından koruyacak en iyi 118 budur. 

~ İsmine dikkat buyuiulması 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2.cl keşide 11 J Birinci kinun / 936 dedır. 

Büyük ikramiye: 40. 000 liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: 
Bilet alan herke.1 7 / Birinci kanun I 936 günü akşamına kadar 

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

~------------------------------~ 
[ İstanbul Belediyesi ilanları 1 .._ _____ _ 

1 - İstanbul Ziraat Bankasından maaf almakta olan Mahalli idare T e
kaüt ve ökaüzlerinin 1936 yılı ikinci altı aylık yoklamalarına 16/Tc~ı ~nİ· 
sani 1936 gününden itibaren başlanmı~hr. 

2 - Yoklama İlmühaberlerinin arkasındaki izahata göre cevaplar ya~ 
~laca.k· ve fotograflaıfl yaprtbnlmı~ ve tasdik edilmif olacaktır. 

3 - Maaf sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturdukları yerlerin kay. 
makam veya Nahiye Müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, 
nufus tezkeresi ve maa.t cüzdanlariyle birlikte zat ifleri müdürlüğü sicil ka· 
lemine gelerek yoklamalarını yapbrmaları ilin olunur. (2979) 
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16 Sayfa 
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1 NTiNLER 

Saçlan parlatan, düzgünleştiren, ince kokulu yağlı ve yağsız 
adragana ve likid nevilerile gençlerin ve kadınların hayat arkadaşı. 
Hasan Briy,antinleri 30 • 40 • 50 kuruşa. Hasan deposu: lstanbul, 
Ankara, BeyoAlu. 

( 

MÜHİM 
İLAN 

Meşhur Rus - lsveç 

L ve ŞOSONLARI 
taze mallarımızı bu sene de mUşterilerimizi memnuıı etmek için bOyUk 

fedakarlıklarla getirdik. Bütün toptan ve perakendft mağazalarında 

~--• bulabilirsiniz. lsveç " T R A P E Z ,, fabrikası ~--~ • 

ıSON POSTA ,I ______ _ 

KANZUK MEYVA TUZU 

Kanzuk ıneyva tuzu en hoş meyva 
usarelerile hazırlanmıştır. Hazmi 
kolaylaşhrır. lnkıbazı izale eder. 
Kam LemizHyerek vücuda tazelik 
ve cunlılık bahşeder. 

lNCtpz KANZUK ECZANE.Si 

l ....... B•c•y•o~.~ l•um·•l•at•a•nb•ul ...... ~ 
Ya,adıGımız ekonomi 
devrinde size pahalty :1 

mal edilmek istenen 
na•lhatlart tUc>hell gö· 
rUniiz. 

Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pert,w'ı 

kLıllanabilırs i rnz. Yanıu sa
at zarfında o tesirıni gös-
1 erıniştir, bile . 

.... 
Krem Pertev'in y ıtrını asır-

lık şöhreti asılsız değildir. 

Ynz binlerce kü;ııdeıı Krem 
Pertev hakkınd t sanıimt 

kanaatlerini sorabilirsiniz. 

~•9mmmz-..ıc:ammm.=gmaı11~ 

BANKA KOMERÇiYALE 1 
iTA LYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 

İhtiyat akçesi Liret 145,769,05.t,50 
Merkezi İdn.re : MİLANO 

İtalyanın başlıca .şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca

ristan, Yugoslavya, Romanya, B ul

garistan, Mısır, Am.erıka Cemahtrı 
Mtittehidesi, Brezilya, Şili, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvator ve 
Kolumbiyada 

Afilyasyon !ar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas (Telef. '4:4841 /2/3/ 4/ 5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 
İstanbulda Alalemciyan hanında 

Telef. 22900 / 3/ 11/ 12/ 15 Beyoğ -
!unda: İstlklA.l caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 
.. ! ...................... _, 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

ban fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (san t im) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife 1 - 400 kuruş 

• 
• 
• 

Diğer yerler : 

2 - 250 » 

3 - 200 • 

4 - 100 • 
60 • 

son sahife : - 30 • 

3 - Bi:ı: santimde vasati (8) keli
me vardır. 

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

··--·-······-···························-···· .. ·····-·-
Son Posta Matbaam 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi ( A. Ekrem UŞAKLIGlL 1 S. Rai!P EMEÇ 

fkincitetrin ı; 

En büyük sergilerde 1 
diploma 48 madalf8 

kazanmıştır. 
Böyle güzel dişler yalnu: 

RADYOLİN 
Kullananların dişleridir. 

1 
' nı, tabipleri diyor ld: 

«Dişlerin ve ağzın sıhhatı sabah ve akşam günde 2 defa dişleri t&
I ~ mizlemekle kabildir.• Radyolin, bilkimya saf kalaylı tüplerdedir. 

HALiHAZIRDA: Erkek kadm ve çocuklar için 
En mükemmel İngiliz fabrikaları mamulahndan 

Trençkot ve Gabardinlerinln 
Zengin ve münteh~p çeşitlerini en müsait şartlarla 

ve her yerden ucuz fiyatlarla 

Beyoğlunda 

den başka HiÇBiR MAGAZA takmm eaemez. 
Sizi son derece alakadar edecek 

Vltrlnlerlm'ze IOtfen bir göz gezdiriniz. 

AEVUE -tını lateylnlz. 

Cin .. model ve ft"t huauauncıa cııtar yUkeell 

marka uıatıerıa muk•Y••• ediniz. 

Kullananlardan bl r WI k 1 r edl n 1n1 z. 

lfte. o vakit nadan ftst&aaln 

Umumi Oeooa11 ' ı.t&nbut. BahQe l<apıı. Tq Han 19 Telefon : 211S64 

--
MEMUR ARANIYOR 

Anadoluda Demiryolu güzergahında bir Vilayet merkezinde elek· 
trik Şirketinin muhaberabnı ve dosya muamelatını müstakilen idare 

edecek ve daktilo ile seri yazı yazacak bir memurla, muhasebesinde 
çalışacak bir muhasebe memuruna ihtiyaç vardır. 

Taliplerin tahsil dercelerile şimdiye kadar nerelerde çalıştıklarını 
ve talep edecekleri maaş mıktarile, tercümeihallerini bildirir ve· 

sikalannın bir kıt'a fotograflarile birlikte ( K. E.) işaretile fstanbul 
176 numaralı posa kutusu adersine göndermeleri 

Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğün
den: 

Deveboynu demiri yapılmak üzere 16 X 16 m/m eb'adında 8400 kilo 
dört köşe demir ile bunlann ambalajlarında kullanılmak üzere 0,5X20 
mim eb'adında 250 kilo demir çember ve 16 m/m boyunda 250 kilo çivi 
alınacaktır. Bunların tamamının muhammen bedeli 830 lira 37 kunıs ve 
muvakkat teminatı 63 liradır. ' 

Eksiltme 27 /11 /936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de yapıla
cağmdan taliplerin şartnameyi görmek için her gün eksiltmeye İ!tİrik için 
de daha evvel teminatlarını vezneye yatırma~ suretile muayyen 2ün ve 
saatte komisyona müracaatları. «2823» 


