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Sancak Türkleri yurt! Başvekil Şubat içinde 

k ki h t ft Belgrada, Mayısta da 
aça arını er ara 8 Londraya gidecek 

• 

hakaretle karşıladılar Vreme gazetesinin Ba_şmuharriri, ismet 
lnönünden sonra Meclis namına bir Heyetin de 

Belgradı ziyaret edeceğini haber veriyor 
Yüksek tahsil talebesi müsaade edildiği takdirde İzmir, 19 (Hususi) - Belgradda 

S k • • ·ı· • apacakl çıkan Vreme gazetesinin başmuharri· t 
·yarın anca ıçın mı ıng g ar Tİ M. Svedovski şehrimize gelmiştir. 1 

Antakyadan güzel bir ıörünüş 

-,-------------- Yugoslavyalı diplomat fCrefine bele -
1 1 ""\ diye tarafından Fuar gazinosunda ve-

plik ve çimento rilen ziyafette samimi nutuklar eöy -
ihtikarından sonra... Jenmiştir. Belediye reisinin nutkuna 

Halkın zihnine 
saplanan bir sual 

·Neden halkın büyük 
kısmına f edakiirlık yük
leten bir ilerleme ihti-

cevab veren misafirimiz demiştir ki: 
«Atatürk bütün insanlığın saadetini 

en salim yollarda tebarüz ettiren bir 
din yaratmıştır. Devlet reisinizle te • 
maslarımdan edindiğim mtıba şudur 
ki: Biz Balkanlılar sulh içinde inkişa
fa kararımızı vermiş bulunuyoruz. 
Türkiye~Yugoslavya arasında temas • 
lar sıklaşıyor. 

(Devamı 10 uncu sayfada) fsmel İnönü 

lCilis 19 (Hususi muhabirimizden)-[ Fakat Mehmet Alinin teklifi kimse 
a.ilan.Qa bulunan yurt kaçaklarından na tarafından kabul edilmemiş'tir. Bunun 
111Ye ınüdürü Mehmet Ali intihap gün- üzerine reylerini kullanmıyan bazı 
lel'in<ie müntehiplere .şu .şekilde teklif- kimselere Mehmet Ali bizzat dayak 1 
te bulunmuştur: cReylerinizi kullanı - ,atmıştır. 
ttıı, Yarım Suriye lirası mükafat ala - . Gene yurt kaçaklarından, Mustafa 
~ız.» (Devamı 3 üncü .ayfada) 

yacı, bir sanayileşme 
ideali, öbür taraf ta ek
seriya Türkten başka 
herkes olan bir takım 
teşebbüs sahiplerinin 
çok yüksek nisbetlerde 
para kazanmalarına ve 
hatta ihtikar yapma
larına sebep olsun ? 

Memleketin iktısadi teşkilatrnı 
yeniden kuran çök mühim bir proie 
Mevcut 118 Tic":ret Odası lağvedilecek, bunların yerine 
21 mıntakada Iktısat Odaları açılacak, sanayi işleri 

ile de Sanayi Federasyonları meşgul olacak 
(Yazıaı 10 uncu sayfada) 

.. 
Üniversitede bir hadise 

Hukuk Fakültesi ikinci sınıf talebesi dün dersde 
ayaklarını yere vurmak ve sınıfı terk suretile 

haklarında verilen bir kararı protesto ettiler 
. Bu yıl İstanbul Hukuk F akültesile iıelik tahsil ikinci sınıfa da teşmil edil
Ankara Hukuk Fakültesinin ve Mül- miştir. Bu keyfiyet Hukuk Fakültesi 
lti:ye mektebinin dörder seneye çıka - ikinci sınıf talebesini çok müteessir et
tıtdığı malumdur. Dört senelik tahsil, miş ve dün idare hukuku dersinde ta -
~ülkiye mektebinde ve Ankara Hu - lehe ayaklarını yere vurmak suretile 
ltuk Fakültesinde bu sene kaydolunan bu kararı protesto etmiştir. 
Yeni talebeye inhisar ettirildiği halete Bu dersin profesörü b.ulunan Fakül-
lstanbul Hukuk Fakültesinde dört se- (Devamı 3 üncü .ayfada) 

Şehir Meclisinin kararı: 
Mahlôt sade yağ yasak! 

"' * * -----------= 
Azadan biri bağırdı: • Anlaşılması kolay diye mahl6t zeytinyağı 
&ahlabilirmi~... Süte kanıhnlan ıuyun mikdannı ela kontrol 
etmek imkanına malikiz. Halis süt ntmayı temin edebildik mi?,, -

t
""'"""':\l . 

'." i':I .. 

" ... j , 

Bir yağcı dükkftnı 

Geçen hafta Şehir Meclisimizin top
lan tısına gönderilen bir gazete muha
biri, az kalsın işinden, gücünden, edi
liyordu. Çünkü biçare çocuk, toplantı 
havadislerinden çoğunu atlamış. 

Evvelki gün, yulda kendisine rast -
ladım. Bana derdini anlatırken: 

- Nasıl atlamayayım yahu? dedi. 

Müzakereleri dinlerken, ıgülmekten not 
tutmaya im.kan mı var ki? 
Şehir Meclisinin toplantılarında gü

lünecek ne dlabilirdi? Şehir Meclisimi
ze yapilm~ gayet komik teklifler mi 
vardı? Yoksa meclis azaları ben gör
miyeli hep nüktedan mı kesilmişlerdi? 

· · (Devamı 10 uncu Ariada) 

Sanayi ve istihsali himaye es· 
nasında eğer hazan alakadar

lar ihtikara kaçtyorlarsa devlet bu
na lak.ayd kalmaz. Derhal müda -
hale eder veya gümrükteki himaye 
nisbetlerini değiştirir, •yahud da 
kontenjan musluklarını ona göre 
açarak fiatları tanzim ve piyasayı 
idare edebilir. Fakat himaye nis -
betleri değişinceye ve yahud kon -
tenjan muslukları açılıncaya kadar 
ötekiler istediklerini yapmış, küp • 
lerini doldurmuş bulunuyorlar. Bu 
derde başka çare bulmak lazımdır. 

~ 
Talat, Muhittin Birgene seslenmişti: 

,- "Harbin başlıyacağını bildin , 
ne zaman biteceğini de bil!,, 

HARB Sil G RDIK?· 
Siyasi t~/rlllamızın ikinci kısmı 

Yazan: Muhittin Birgen 
(Yazın 2 inci ıaylamızda 
Hergün •Ütanumuzdadır.) 

1 
Bugün başladık, takip ediniz! 

' 1914 senesınin Ni
sanında Rus Çarı 

......................... -·-···· ... ········--····-·····•••• Yaltadaki şatosun-

Çimento 
İhtikarının da 
·Önüne geçiliyor 

Hariçten 30 bin çuval 
çimento ithal edilmesi 

kararlaştırıldı 

da istirahate çekil. 
mişti. İzzet Paşa i: 
le Talat Bey Ertug 
rul yatiyle Yaltaya 
gidiyorlardı. Vazi · . 
feleri Yaltadaki Ça ~~~ 
ra Osmanlı Sulta .. 
nının selamını gö 
türmekti. 

Bu seyahate işti
rak edenler arasın 
da bir de gazeteci 

Piyasadald çimento ihtikarı devam bulunuyordu. o za 
,etmekte, çimentonun torbası 120 ku - man Taninin baş . 
1r~tan satılmaktadır. Yalnız son bir muharriri olan Mu 1 
iki gün içinde piyasaya hissolunacak ı hittin Birgen. ~{:tl(JIJ!. 
,derecede çimento çıkarılmağa başlan- Muhittin Birgen 
mı.ştır. Fakat gene ihtiyaç karşılana- bir gazeteci sıfati
mamaktadır. le gidiyordu. Ama 

İhtikarın önüne geçilmesi için hariç- Talat Bey ona bir 
(Devamı 10 uncu sayfada) vazife vermişti. .... _ .................................................... . 

Rus hariciyesinin i 

Köylülerin 
Kalkınması • • 

~ çine karışacak ve 
neler sezerse Talat 

ıçın 
Beyi haberdar ede 
cekti. 

Çünkü Osmanlı 
devleti Rus hariciGelecek sene 400 mezun yetişti

recek olan Çavuş kursu sayesinde 
köylerimiz en kısa bir zamanda bi
rer şef bulacak. 

yesinin fikirlerini Cihan harbine girdiğimiz ilk zamanlarda bir İstanbul 

{Yazısı ve resimler 9 uncu sayfa
mı.zdadır.) 

:>ğrenmek mecblll'i mecmuasının kapağı 

yetinde idi. Rusya Türkiyeyi sıkışlırı-\kat avdet edilirken Rus Hariciyesi 
yordu. Yaltaya gidildi ve gelindi. Fa- {Devamı 10 uncu .ayfada) 



Z Sayfa .. S O N P O S T A lkinciteşrin 
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r-
Hergün 

Himaye siyasetimizın 
En nazik noktası' 
Nerededir? 

----Yazan: Muhittin Birıe11 

' Resimli Makale: a Batıl itikatlar a r 
Sözün Kısa ;ı 

Malta '-lenince .. 

e. Tat ı 

K ahraman donanmamız, Akdef. 

deki yeni vaziyet üzerine, 
İngiliz donanmasına Türklerin k 
seiamını götürmek için Maltaya g: 

• plık meselesi hakkında dün yaz -

1 dzğım yazıdan şu anlaşılıyordu ki 
devlet bir sanayi ve istihsal şubesini 
himaye etmek istediği zaman bundan 
hazan göze batan bir fenalık ta çıkı -
yor: Himaye edilen istihsal memle -
kette hem pahalılık yapıyor, hem de 
bu pahalılığın kardeşi olan kazanç, 
mahdut ellerde kalıyor, hem de bun
lar bazan kazanç hırsını ileri götürerek 
ışi ihtikara kadar vardırabiliyorlar. 
Dün iplikten bahsediyorduk. Galiba 
son günlerde bir aralık ta çimentodan 
bahsedilmiştL Memleketin istihsal sa -
hasını genişletmek ve mahsul çeşidini 
zenginleştirmek - ki ayni zamanda 
bunlar bizim aramızda muhtelif san 'at 
ve istihsal meleke ve kabiliyetlerinin 
de artması ve genişlemesi demektir -
namına ve biraz da müstehlikin haya -
tını güçleştirmek pahasına yapılan bu 
himayeyi bizler memnuniyetle kabul 
ediyoruz. Fakat, neden dolayı memle
ketin büyük bir kitlesine fedakarlık 

tahmil eden bir ilerleme ihtiyacı ve 
bir sanayileşme ideali, öbür taraf ta, 
ekseriya Türkten başka herkes olan 
bir takım teşebbüs sahiplerinin yüksek 
nisbetlerde para kazanmalarına ve 
hatta ihtikar yapmalarına sebep ol -
sun? 

Bazı insanlar salı günleri, bazıları Bazı insanlar arasında yerleşm:ş Hurafeye inanmak ruhan esir ol-

Bu Malta adı bana şahsi ve ufll 
olarak bir çok şeyler hatırlatır. • 
hatıram pek eskıdir: 189 ı.. sen 
aittir. O tarihte, resmen bır \•az f 
mahsusa ile ve hakikatte menfi ol 
Trablusgar.ba g~nderilen merhum 
bam, necat çaresini bu Malta ada 
ilticada bulmuştu. O zaman ben pel< 
çücüktüm. Minimini hafızamın uıe 
rinde ne Trablus, ne de Malta hiç 
iz bırakmadılar. Lakin, buradan alıl1 
getir.llcn yadigarlardan bir ikı tan 
hala bende durur. Ezcümle, tıpkı bi 
Beyoğlundaki Yüksekkaldırımı andı 
ran dik, merdivenli bir yokuşla, çıl 
bir denize hakim sarp bir kaleyi 1Jlll 
savver iki tablo, o zamanın ve o yo 
culuğun birer bergüzarıdır. .• 

da çarşamba günleri yeni bir işe olan bu kanaat b!ze ilk çağlarda ya- mak demektir, medeni bir insan ye-
girişmezler, bugünlerde başlanılan şıyan iptidai insanlardan gelmiştir, ni bir işe girişmek için gün seçmez, 
yeni bir işin muvaffakıyetle bitmi - şekil değiştire değiştire son şeklini en münasip fırsatı bekler, fırsatm 
yeceğine kanidirler_ bulmtLŞtur. geldiğini görünce harekete geçer .. 

('-S~Ö_Z_A_R ___ A_S ______ I N_D_A_) 
•-HERC·u·N BiR FIKRA-• Kadınları düşünen 

İşte, bir zamandanberi halkın zih -
nine saplanmakta -0lan sual budur. 

* Hatıra gelebilir ki bu zaruri hima-
ye esnasında eğer hazan, alakadar -; 
lar ihtikara kaçıyorlarsa devlet buna 
Jakayt kalmaz. Derhal müdahale eder 
veya gümri1kteki himaye nlsbetlerini 
değiştirir, yahut ta kontenjan musluk
larını ona göre açarak fiatları tanzim 
ve piyasayı idare edebilir. Esasta d6ğ
ru görünen bu hesap tatbikata geçer
ken değişiyor: Himaye nisbetleri deği

Amerikada 
intihabat 
Böyle oluyor 

ş5nciye ve yahut kontenjan muslukları ~erikalılar çok garib insanlardır. 
açılıncıya kadar ötekiler istediklerini Hele intihabat geldi mi, garabette i -
yapmış, .kitlenin zararına olarak küp- deta birbirlerile rekabete kalkarlar ve 
~e:ini doldurm~ bulunuyorlar. Bunun ekseriya. daha tuhaf olan namzcd par
ıçın bu derde başka bir çare bu.lmek IB.- sa}ı' toplar. 
zımdır. R · · A ·k d p· b h 

F k t b 1 I
A esmımız men a a ıttı urg 'e -

a a , çare u manı.n azını oldu - . ·d '-. bcled" · ·h batı d k di 
gu• ·· } k k 1 b' t . b l rın CJLJ ıyc ıntı 8 n a, en nu soy eme o ay, ızza çareyı u - . 1 ~· ınak ta gu"çtur- B 1A .. 1 d" lehınde propaganda yapan be eaıye re-. en, mese a, şoy e u- . . . . . . • . .. k 
jilnüyorum: ısı Wıllıam Macıraıre ı gostermc te • 

Büyük sanayi işlerinde-himaye, eğer dir. 
umsıkı tutacaksak, buna mutlaka lü- William uzun boynuzlu garib bir 
r:um varsa, hiç olmazsa bu sanayii dev- mandanın sırtında bütün fehri dolaş -
letin, yani Türk milletinin müşterek mış, bir taraftan kahkaha ev diğer ta
sermayesi altında top1ıyalım. Başka raftan da rey toplamıttır. 
bir ifade ile, bilfarz iplik işinde oldu-
ğu derecede kuvvetli bir himayeyi an- Cesaret imtihanı 
cak, devlet sermayesi He idare edile- Pragda bir müessesede gece bekçi-
cek işlerde yapalım. Bu takdirde hiç l'· · · · 1 k ı d . . • • ıgı ıçın a ınaca memur ar arasın a 
olmazsa, hımayenın dogurdugu paha- . .. 1 
!ılıktan yalnız mahdut · n1 t' _ hır cesaret musabakası yapı mış, bu 

ınsa ann ıs ı .. b L_ • • ~,_ ed 1. 1 fade etmeleri gibi haksızca b. et· e musa aJU1ya ıştırax en ta ıp er, gece 
ır n ıc hah ,. 1 . . d 1 hasıl olmaz. sa a kadar• hayaıct er ıçın e ve ö ü-

Bunun ikinci bir tarafı var ki 0 da lerin arasında tabancalar atılırken bek
şudur: Bu gibi işlerde hususi sermaye letilmişler. Gencin biri, bu tecrübeden 
yalnız kazancı düşündüğünden işledi- o kadar korkmuş ki kalb sektesinden 
ği işi ileri götürmek, tekniği yükselt - ölüvermiş. 

iyi ki •• 
Tarihçi Emin Ali sen derece muk· 

tesit olarak tanınmıştı. 
Bir sonbahar giinü, lodos havada, 

Nazmi AcarJa birlikte Adaya &idi -
yorlardı. 

Marmara kudurmuş bir halde idi; 
deniz dağlara çıkıyor, vapur dal -
galarla mücadele halinde, korkunç 
yalpalar yapıyordu. 

Nazmi A~ar: 
- Eyvah, Emin! Bu naııl fırtı • 

na? Batacağız mı dersin? 
Deyince, Emin Ali ıoiukkan1ı • 

bkJa: 
- Zararı yok, azizim! cevabını 

verdi. Ben, iyi olmuş ta eski elbi • 
selerimi giymişim .. 
··~~~~~~~~~~~------• 
Amsterdam 
Belediyesinin otomobil 
Kazalarına karşı 
Yeni bir t1?dbiri 

Belediye sokaklara 
Ayna koydurdu 

1 r 
Malta denince hatıra gelen cllS 

şeyler, hazan frenk muşmulası da 
diğimiz ve ilkbaharın ilk meyvası o 
Malta eriği.. Malta taşı .. Malta çarş 
Maltız mangal.. Maltız keçisi.. Mal 
patatesi.. Ve Malta hummasıdır. 

Kimi iyi, faydalı ve lakin hele sD 
nuncusu insanlık için bir Met Ôlan 
ıeyler ne ise ne; fakat gene Malta de 
nince, yakın maziye ait bir hatıra d 
ha uyanır ki onu siz de bilirsiniz, 
de bilirim. Bu hatıranın canlı aktör ' 
şahitlerinden bir çoğu hala aramıı 
yaşamaktadırlar. 

Ancak, inkılabımızın azamet ve kıllı 
retine bakın ki, o yakın mazide, o f~ 
hatırayı bırakan hadisenin mürettiPdl 
leri bugün bizi ayni adanın suları~,,. 
candan ve kıymetli vir dost sıfaıır 

karşılıyorlar. 

Oraya gönderdiğimiz kardeş se}jJ1) 
Romanya.da kadınlar fevkal8de süs- yalnız o fena hatırayı si'.lmeğe hizıııe 

lerine düşkündürler. Bunu düııünen edecek olsa gene bahtiyarız. 
T Fakat eminiz ki Türk donanmasın 

Broyla belediyui yolda dudaklarının bu ilk resmi ziyareti İngiliz impara ' 
rengini kaybetmİf olan bayanlara ko· torluğu ile Türkiye cumhuriyeti arıt ' 
laylık olmak üzere telgraf direklerine sında uzun ve mes'ut bir dostluk de"° 
birer ufak ayna koydurmuştur. Bu ay- resinin de ayni zamanda mübeşşiridtl' 
nalcu kadınlar tarafından fevkalade Ve yarın, Malta dmince, hatıra gt>~~ 
rağbet görmüştür. cek olan tek ve en önemli şey, her l" 

Londrada evli kadınlar devlete mensup kahraman denizcileri' 
,ı dolayısile dünya barışına ve Avrul" 

ha, tada bir gün tatil müvazenesine müştereken ettikleri tJll 
istiyorlar hizmetten başka bir şey olmıvacaktır. 

Londrada ccEvli Kadınlar Cemiye - * 
ti» namile bir klüp teşekkül etmiştir. Üstada mübarek olsun! 
Şimdiden üç bin azası olan bu klübün ~. 
. . . . Kırk yıl ve belki daha da çoktanberlw 
1lk ıçtımaına Londranın Sen Gabrıyel Türk d bl t Tü' k fikir kül - .. ı,. . • . . . e e ya ma, r ve · tur ıu 
kiliseaı batpapazı Seail Klak rıya.aet et- mine birlblrlnden kıymeUi bir çok eser ıır 
miştir · dlye eden Hüseyin Ro.hml üstadımızı, curıı' 

ijµ cemiyetin takib ettiği gaye evli hurlyet Hnlk Partlsinln namzedi olarak, ıti1' 
kadınların da bahanın bir gününde ti- t!ahya halkı meb'wılufa seçtı. 
til yapmalarıdır. • Partinin de, Kütahyalllann da, bu buYi)J 

Cemiyete riyuet ec:len bafpapas da Türt muhaı-rlrlne karşı göstermiş oldultlıııi 
kadınların bu arzusunun husulü için kadlrşliıa!lığı bütün millet şükranla ve se • 
her türlü teşebbüaten geri kalmıyaca- vinçle knr§tlamı.ştır. 
v • •• l · t · Ki.. ,. l d · lar Hüseyin Rn.hml Gürpınar halk çocuğıJı 
~nı soy c:11!' ~· _ up aza arı ~yor halk romancısıdır. İçinde ytl§adığı ve çok 11' 

. . . kı : «Btı tatıl ~ununden rnaksad ıf yap- . ıı• mek taraflarını düşünmüyor bile. Ge
ne iplik işinde bunun bir misalini gö
rebiliriz. Fabrikalar .şimdiye kadar br.z
de yalnız büyük sürümü olan iplik 
cinslerini yapmışlar, yani 20 ve 22 nu
mara ipliklerden daha incelerini yap
mayı tecrübe etmek değil, hatta dü -
fÜnmemişlerdir bile. Fakat, iş devletin 
t!linde olursa o kazandığı para ile ay
ni zamanda yaptığı işi ıslah ve tekniği 
yükseltme tarafına da büyük bir e -
bemntiyet verir ve bu yüzden de mem
leketin sanayii istifade eder. 

Amaterdam beledıyeamın tatbik et- ak w .kli 8 . -~ L d . tanıdığı devri ve muhiti kendlne has o eıı 
d k .•. . b' db" b'l k 1 marn degı r. ır evn JLa ının evı- lı Oalftblle muhtelif cephelerden tasvir ede' dut olursa o gene işin için en çı ahi - tıgı yenı ır te ır, otomo 1 aza a - . . 1 .. b akı d a ·ı k • ' 

lecek demektir. Bundan başka, egw er bir 1 d h lj .. · 1 nın ış erını ır P 8 t tı yapması a- ret edeblyatınıızn ve tarihimize yadigar e 

* Pekfila, denilebilir1 her şeyi devlet 
mi yapsın, her şeyi o mu yapacak? Hu
susi teşebbüse hiç "bir faaliyet sahası 
kalmıyacak mı? 

rının aza maaın a ay muea~ur o - b·ı d v 'ld' H ·· ,. d ı · I s.• 
takım ış· lerde himaye payı eksik tutu- ı cgı ır. er gun muta o an ıt e- den muhterem Ustad, nezih bir ömrü mes 

mustur. . . .. k . B' . t"t'l .... d gün .. ld ııı lursa, bu, hususi teşebbüs sahiplerinin o·· ] ... k rmı gorcce tır. ızım a 1 gunun en 1n1n layık mükft.fatını bu null o u 
rada da şoför er res.mı ma amlar maksadımız haftanın bir gününde ka - m111eUnln yüksek teveccühünde buımuş , 

girişecekleri işlerin haddi zatında · d · 'h ı k b ehi" öni.ın e ımtı an o ara ırer ıyetna- dı be t lara'- · ted'V• · t"" memlekette kolay yapılabilecek işler- .. nın ser s o A ıs ıgı yere gı • ,_, 
d me almakta ve acrbestce ıcyruaefer et- d' af ___ ı..:ı icl. t:' -le '-le ·s- Bu lnUhab üstada mübarek olsun! AncnJ en, yani memlekette yaratılması da- k d I ıp masr yaycu.n mea ır. ı:.r eJL r ı 
ha kolay ve memleket şartlarına na - mek hakkını kazanma.kt'a ır ar. Bu - tedikleri vakit kahvehanel&e, klüplere temennimiz odur kl, Ankaranın nurlu ınıı; 
zaran vücutları daha tabii olan teşeb- nunla beraber bunlar ı ı sene müd • . k h kk hii d' l N d k. hltlnde, henüz fikren çok genç blldlğiJll 

1• gıtme a ını z ır er. e en a- . ıc· 
büslerden olmaları gibi bir faydayı da detle müptedi sıfatını ta11,ınmaktadır - dı l d h ft d b' d f l .. ,_ muhterem edlb te§rlı vazifesini ifa e ın . ld' . n ar a a a a ır e a•o sun egıcn- b' t 1 dn "'1.:zl' 
temın eder. Jar. Ellerine giydiklerı e ıvenın arka- k hakkı h"' l l "\ le bernber, ser es zaman ann gene ,,~ .. 

k me nı aız o masın ar r .» 1 tın d am etsin ve kendlslnl candl.l"" Her halde bu meseleleri daha esaslı sına (L) harfini yazma ta ve sıkışık _ - .. ~- cı ı ı:ı. ev tıl 
bir tetkikten geçirmekte faydalann haUerde kollarını dışarı uzatarak, us- bili 20 kilometreden fazla sürmeleri- seven yüz binlerce yurddo.şlannı kıyrne 
b.. ··k ld • k .. "kka l . . k .1 - 1 d f 1 1 yazılarından mo.hrum bırakmasın uyu o uguna annm. ta şoförlerin nazarı dı t erını celbet- ne ta sı ere uç yo cu an az a a ma - u~ı .. ~ft 

1 
e• 

• · k d' Aynı zamanda, muharrir 6 n e~r a 
Muhittin Birgen mektedirler. Müptedi şoförlerin otomo- lanna müsaade edılmeme te ır. tın ve nankor blr meslek, Babıali cadde niıl' 

Bu suale de ben şöyle ce\·ap veri - ı 
ıorum: Hususi sermayenin yapacağı 
işler, küçük himayelerle yapılması 
miımkün ve kolay olan ışler olmalıdır. 
Esasen hususi sermayenin bir iddrnsı 
vardır; o der ki: 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
de bir kaz:ınç merkezi değil, haklk tte blf 

sefalet, bir zaruret ve elem meşheri olduıru• 
nu onun kaldırımları iızerlnde yıpranan ınu• 
ha~ir ömrtinün ekseriya husran ne ncuce"' 

fki yıl önce acele bir iş için otomobil ile Y eşilköye 
gidiyorduk. Telsiz istasyonundan Y eşilköye sapan şo -
seyi çukurlarla dolu, harap ve bozuk bulduk. 

iki yıl sonra, dün gene acele bir iş için Çekmeceye lendlğinl b1len büyük üstadın vatan kabe ~ 
gidiyorduk, telsiz istasyonunu geçince, gayri ihtiyari sinde onlnrın insaflı ve şerem bir miıdafil• 

bir hti.mlsi olmasını dilemek de hakkınııJ • sola baktık. Y efilköye sapan şosenin başlangıcında, o, 
cBen her hangi bir işi devletten da

ha ucuza maleder ve daha iyi yapa -
·~:· !fakikatt_e onun bu sözü boş ta 
degıldir; hususı sermaye daha kolay ve 
~aha masrafsız çalışır. Binaenaleyh o
.1un yapacağı işlerde himaye payı malı-

Tamirine başlandı, altı aya kadar biter dediler. 
Hakikaten yolun iki kenarına öbek öbek kırılmış taş yı· 
ğılmıştı. 

İSTER 1NAN 

l 
ldır. -

vaktile gördüğümüz öbek öbek taş yı2ın arı ~ene ayni 1 Bu ümldlerlc, kendisini teşyi ederken. o O: 
vaziyette duruyorlardı. lnun tertemiz, dürüst ve mesai ne mabJll .. 

ı N A N M A 
1 mAzislnln önünde saygı ve muhabbetle ell1 

iSTER • J meyi hoş bir vazife telfı.lı:kl ederiz. 
E. E. 'f, '"'*' l 

.._ ___________________________________________________________________________ _, 
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A 

Asiler 
limanını 

dün Barselon 
topa tutmuşlar 

_·Son 48 saat içinde Madrid üzerine 100 tondan 
fazla bomba ve patlagıcı madde atıldı 

Londra 19 (Hususi) - ltal~ vel Karada şimdiye kadar hayli muvaf- söylemiştir. Atllee, bu sözlerden İngil· 
·A 1_ ' • ... • •• ... • L_ 1 !!!!...:L don • terenin Franko hükCımetini tanımıya-""lnanyanın Burgosdakı ası hukume- fakıyet &azanmış o an auac:r an .. .. . t' edilmesı· 1~zım 

' • __:_J b cagı manası ıs ıpnam .IAl 

ti tanım_aJan üzerine, General Franko mamn büyük bir kısmı eller111Ue u .. - gelip gelmediğini sormuştur. Eden şu 
l>e,nelmilel fÜmulü olan bir beyanatta lunmasına rağmen ispanya~ en ~u- cevabı vermiştir: · 
bulunarak, muhtar ilan edilen Kata - him limanlarını i'gal edememışlerdır. cAvam Kamarası şunu idrak eder ki, 
t.ayanın Barselon limanını abloka al- Yakında mühlırı deniz muharebele- mutıariplerden bir tarafın tanınması ile 
tına alacağını bildirmiştir. rinin yapılacağı tahmin edilmektedir. İspanyanın meşru hüklımeti olarak iki 

İspanyol asileri tarafından verilen Bugün, Madrid üzeril~e tekrar UÇUf" partinin tanınması arasında fark var-
Lu karaın ba,lıca gayen, Baraelon lar yapan ui tayyareler, sivil halka lıi- dır. ~rtı~. ~~mevzu üzerine ilave ede
l'olu ile Sovyetlerfo Ma.drid hükUıneti- taben beyannameler atmışlucbr. Bu cek bır sozum yoktur.» 

ile yaptığı yardımı kesmektir. beyannamelerle halka fngiliz sefaret· L' bo 19100(AtoaA)~ b"ldi· 
Bu lim abı_L_ 1 alı ..J.::.. ._L h . . ndaki _L w lan ız n, esmen ı an wga a tına numga ~· aneeı ~- n 1AU1aya eıgınma ildi w • •• kırk kiz t 

.:ı, • • • • • im k . . . . . r gıne gore, son se saa zar-'Urde hıç hır gemı ıçen bırala ıyaıca tavsıye edılmektedır. Bu saha hır nevı fında Madride 100 tondan fazla bomba 
~e bu suretle hükfunet kuvvetleri cep- bitaraf mıntaka sayılacak ve topa tu • ve patlayıcı maddeler atılmıştır. 
hane ile diğer harb levazımabndan tulmıyaca.kbr. Madrit radyosu 
-.ıu.um edilecektir. İqiltermin nziyeti Madrit, J9 (AA) - Dün neşriyatı· 

Bir Fransız gazetesinin verdiii biı Londra, 19 - Franko hükUmetinin nı kesmiş olan Radio • Espana, yeniden 
lıabere nazaran, Barselon limanını ah- Almanya ve İtalya tarafından tanınma faaliyete geçmşitir. Bu radyo, asilerin 
lolı:a altına alan asi gemiler bununla smı bugün Avam Kamarasında mev- iki tanıkının Madrit cephesincİe el bom 
ibüa etaıiyerek limanı da topa tut • zuu bahseden Eden, İngiliz hükumeti- balarile tahrip edilmiş olduğunu haber 
bıuşlardır. nin haceket tarzını değiştirmiyeceğini vermektedir. 

Sancak Türkleri 
yurd kaçaklanna 
hakaret ettiler 

' (Battarlfı 1 lnel ..,, ... ) 
Asım, Adanalı Mahmu.t Celal intihabat 
ta mahalli hüldmıetin kazanması için 
azami mesai aarfetnllşler, fakat halk 
tarafından büyük bakaretle karjılan
mışlardır. 

Antüya ipa mitine 
Toplanan yüksek tahsil gençliği Milli 

Türk Talebe Birliğinde yaptığı bir top
lantıda Antakya ve İskenderun Türkle 
rinin varlıklarım tanıttırmak için giriş. 
tikleri mücadeleye bütün Türk dünya
sının iştirak ettiğini göstermek için 
bir miting aktedilmesine karar vermiş
tir. Talebe mitinge müsaadf edilmesi 
için de Vilayete müracaat etmiştir. Bu 
müracaat hakkında Vali muavini Hü
dai şunlan söylemiştir: 
c- Milli Türk Talebe Birliği tarafın

dan İskenderun sancağı için bir miting 
yapmak üzere müracaatta bulundu. 
Müracaat h•kk»ıda tahkikat yapılmak 

Fransız Dahiliye Nazırı 
M. Salengro'nun ölümü 

F ransız Dahiliye Nazırı M. Salen-
gro kendisini öldürmüştür. Bıı 

haberi dün geç vakit ajanslar vermış
tir. M. Salengro Sosyalisttir. Fransız 
Sosyalist Partisinin so,ı derece faal rü
künlerinden biri idi. Büyük harp pat
ladığı zaman o zamanki Fransız hükli.
meti, ordu ve askerlik aleyhtarı bulu
nan Salengroyu, estan erbabı arasın
da tahrikat yapar korkusile tevkü et· 
tirmi.fti. Sonra, o da, kendi sınıfı ile 
beraber hizmete alındı ve cepheye sev
kedildi. 

M. Salengro'nun intiharına sebep o• 
lan, cephedeki hayatıdır. Bu zat, iyi bi
siklete binmesini bildiği için, cephede, 
bisikletsüvar bir emir neferi gibi istih
dam olunuyordu. Bir gün, eski bölüğü
nün cephesine Almanlar bir taarı uz 
yaptılar. Taarruzdan sonra nefer Sa· 
lengro, emrinde bulunduğu yüzbaşıdan 
izin aldı. Eski bölük arkadaşlarmdan 
kimin sağ kaldığını ve kimin öldüğünü 
öğrenmek merakile eski bölüğünün bu
lunduğu mevkie gitti. Orada, bilhassa 
çok sevdiği Çavuş arkadaşının vurul-

tadır.» mmı oldugunw u öğrendi. Almanlar, '•usa·· ade ... uı.u.M .. _,_..s.:....ı- talebe mi- ., 'u "'~&' ll&AAIU_. Fransızların siperlerini işgal etmiş ol-
tinginin cumartesi öğleden sonra yapıl duldan için vurulan çavuşun cesedi, 
masını muvafık btılm•adır. taarruzdan ııonraki vaziyete göre, iki 

G-cJllha ...... taraf araım:Ja1d tehlikeli siperler arası 

ilk kömür treni 
An karada 

Çiftciler ve 
Göçmenler~ 
için kredi 

Talebeler bu husuata fU davetnameyi mmtaJramıda kalmıştı. Salengro'nun 

Rus d kala ııepıetmişlerdir. iddiama g6re, bu adamla arasında bir ya a ya DaD Arkadaf! ahit vardı: Hangisi vurulursa, öbürü o-

Nafia Vekiline mahfaza 
~de kömür takdim edildi Ziraat Bankası i1so,ooo 

almanlar Aylardır içimizde kanayan Antakya- nwı cesedini bulunduğu yerden al,p 
·- İskendel"Wl"milll yarasının diptmnu\ münasip bir mezara gömecek ve evra-

c 1 • • • safhasını büttill inilletle bli1ıb8 Türk kını ailesine gönderecekti. Salengro, 
asus ardan bırının muba- gençliği de ba1drmdm n gücinden e- arkadaşlannm ısrarma rağmen, hatıl 
kemesine dün bqladı min olarak Vü1iik Wr mtan ve vakarla eski müJAziıninin msibatleriııi dahi 

Wdfyur.. FaJrai bugün bqlıyan zulüm, dinlemedi. önündeki siperin gedijini 
liralık buiday yardım Moskova, 19 (A.A.) - Röyter jfkena,. hapis, nefi, ölüm ve sayısız aştı. Apadan evvel, arkadaşları, onu, 

., kredisi açacak muhabirin.in lildirdiğine göre, tevkif tazyik gibi kammıra dokunan hAdisel~r ileride ya.tan birkaç cesedin göğsünü 
) - Zonguldak - Çatalağzından 19 (H h b. . . edilen Almanların ilki bugün Tomak karşısında artık daha fwa tahammu- kanştınp hüviyet plAkası arar gibi bir 
ömür yüklü tren Ankaraya vasıl Ankara, ..... usuat ~u a ırımız .. civarında Nososihirsk mahkemesi hu .. lümüz kalmamıştır. .. şeyler yaptığını görpıüşlerdi. O siper· 

loJınUftur. Tren ve istasyon bayraklar- den) -. ~ukumet, goçmenlere ve zuruna çıkacaktır. Seni, öz kardeşine yapılan ~un den fırlaymca Mka arkaya üç tüfekse
fa ~· w'ııi. T.-. ~-- •u .. ll)ühtaç çiftciler• tolauml- v! ~emek.· ~ t.miftdeki t,u maden mü .. fnsnhk önünde protesfıosuna çagın - 8ıi tıptildi. Mubakk•k ki bu tüfekleri Al· 
JTl'T ~ ~ l«aı, ........ '"·Ttmeia a lAkeSıit;s•=: ~· ~•1:' • "! hendiSı, 'hat balunclufu 1afiet orga • ~· ~ *9. ~ ııereeamm manJar atmıf w SaJengroyu avlarmş-
komotiflerm düdüklerile aelAmlanmu- kanun projeaini bugiiıı mecliae tevdi · t-1!....._ t •• • goster ve gur sesını oz kardeşinin hak !ardı. Arkadac;:ları buna hükmettiler ve .,. . . nızasyonunun 11D1Da ı uzerme ma "' b.. ük" d · · yükselt' '» 

tır etmıştır. d d ah · akl "tt h' d' ve uy avası ıçın ·· fakat hepsi yor :un ve o~~ ....... ~ taarruz;-• en e s otaJ yapm a mu e ım ır. MiDi Türk Ta1ebe Birliği 15&.IMAU. 

Karşılamada, Nafia, İktısad, Güm- Bu projeye gör~, .göçmenleri: ku • Ceza kanunu mucibince bu suçun ce. dan d~layı yılgın oI:1f1anAradaniçin kı~-
rük ve İnhisarlar Vekilleri, meb'uslar raklık, dolu, sel gıhi afetlere ugrıyan zası idamdır. Alman konsolosu muha- ~~7ı~S36 euıaartesl ....ı~ü saat 2 de rını .bile kıpm'ta~a ı. ar~ .. hır 
Ve kal ba),k b' hai1t kiti ' haz b .. muhtaç çiftcilere ödünç olarak tohum· W k 5uu haylı zaman geçtı. 'V_e bir~ Salen• 
lunınn:lardır u esı ır u luk ve yemeklik buğday dağıtılması j. kem:~;::! U= Mtırüdürl: - ugu-"'.. Bayazıt meydanında bqhyacak Tak •D gronkun Almkandyada es~ "o~?u_şu yayıldı. 

~ .. · · 750 ()()() lira ka .-.....- ~· simde bitecektir. er en, ar a aşının oıusunu araması-
!rende Zonguldak ve Çankırı vali- çın ~tw Ranba 3. · . . • ...... yandı B kita nın bir manevra olduğu şayi oldu. Me-

lerı de vardı. İlk kömürü mümeesiller dar hır bu~~ yar~ k.redısı ~çacak - Berlin, 19 (Hususi) - Moskova .. ayaz p sele, cephe divanı harbine intikal etti 
Nafia Vekiline güzel bir mahfaza için- tır. Bu kredi ile dağıtılacak bu~daylar. dan bHdirı1di;:,;ne göre, a~r sanayi u- Ankara 19 (Hususi) - Antakya • ve Salengro gıyaben idama mahkôm 
'..l d-..ı--- al b -da 1 e· e· İskenderun ve havalisinin haklı davası 
"'e takdim ettiler. MerMime. davetlile- cv1a namına Alın man ug Yar- mum müdürlüğünün muazzam binası da b'·t.. ·-'L-11..-ratı, ues'kalan oldu. BilMıara, harp bitip te eski he-. · . • . dan al JJ kla ~-.. .. · ı.. .. _ esasın u un m~ •· _ı_____ w • 

1 
diw. b" rın ıstasyon büfeaıncle ızaz eclilmele • • m OMMI J'1 uu uzennw:n, mu kinıilen yanmıftu'. . lmak .. H . . V ki- sapların pek çogu temız en gı ır 81• 

ble nilıayet v~-=-..:- . bayaa edilmek suretile temin edilecek- D!:....anın kasalannda saklı olan .. ~ muhtevı ... ~,ı-- huzerle anikinc~ıy~ Bee az rada. Salengro haklmıdaki hüküm de 
ça~u. •=-. om a.au leti taraı.u.ıuau azır anan ı 'Y . • • k 

------- ~ ""· ., · .. . . eanayi teşkilatına ait bütün evrak ve kitap tabedilmiştir. Yann Millet Mec· tem~~ ~ bır divanı harpte ~e .: 

Oınl•ve•sı•te ..le BuğdayJar3, muh~tçil çift~ncirle 1• dosyalar da tamamen zayi olmuştur. lisi azalarına, ecnebi mahafile, alaka- ~.r goeksrüld~ vet ~~uest betki ;:;:!': ~çu-• ' u~ giirmenlere yıl vade' e Ve Zl me y ı ___ ..ı __ -·1.--U·~·-- d"' da •--" edil ı.. 1. kette d nun erıye re,,-... __ mıye-
-ır angının JIUUQCll ~J.AUt5&UG aır rlara .ev.,.~ ece.., menııe e . kald ldı 1 w ·ıt:.- ed"ldi. Bır• lıa ... dıs· e kefaletle ve nakden ödenmek üzere da~ baz d ı·ıı ,d edild"". d .. h ı· 1 aktır u-. kit Hata tı ırı ve suçsuz ugu ı CU:l l 

.. ... • _ ı e ı er eı e ıgın en, fUP e ı neşro unac • ...._.,,~ ap ~ Bu defa Fransada Leon Blum ile be-
.. - gıtılacaktır. Bu mebl• ridesi hülal e- bir _.-ı.. kimeefer derhal teftif edilıni"'" davasının ne kadar yüksek, ve kuvvetli ' ! - .. . . . 

(Rnataıafı 1 İlll1 sayfada) d" L_J __ t~:- ..;!!L! de~U:- ~ k . T • -1.ılr • tı--~ ttiw .. b""t•• d un- ra.ber Halit Cepbeşı hükumetı iktidar 
ite ~ . • ~ ~ ~e ı.-. ~· µr. Salihiyettar m•kamlarm anaatıne bır hcıAAa ıs uu.~ e gını u un e uv- mevkilne geldiği ıaman M. Salengro 
tı ~kanı. S~ddık ~n. ~ IZll .. Vade yıluwı mahsulü. çifte.inin bor.. göre yangını 9 braJilann maksadı, ri ve ~kalarile kat'! fe}tilde ispat et- da bu hükUnıetin Dahiliye Namı idi. 

uıtemıftır. Bu yuz~en ~ı saat derı cunu ödeyemiyecek kadar az olana bu eon zamanlanla ağrr sanayi itlerinde mektedı~. .. • Onu if bpfuıda alrenlıer ve bilhassa si-
~' talebelenn. bir. kamı da hotç tecil edilecektir. eydana çıbrda senit mikyasta sui- Bir Türk ,_a öldtiriiNll . yasi hasıtnları derhal hücumlara baş
·fb. katan Protesto mah.iyetınde -ıfı Dağıtma ve tahsil Ziraat Bankasınca ·tim' il •t ...vraki ıv.üahiteyi orta • Antakya 19 (Hususi) - Ordu nahi· !adılar. Bundan birkaç gün evvel Fran-t.....ı_ • f--l!-- ıı a ere 8J. ..,,... • . ....-:! __ ......, kö" - d ,. _ __. f 
-ntetmı' cnıır. . yapılacaktır. dan kaldırmaktı. !~m. J.Uw~. yun. ~n --"a a sız Meclisin.de, bir mebusun bir sualile 

Bunu mütdkıh talehe hır toplantı Taheil edilemiyeıa borçlar tahsili em· m~ zorla iştirak ettınlm~ ~te • baflayan bu meselenin müzakeresi, 
h,arak bu katımn düzeltilmesi için val bnunana göre tahsil edilecektir. Fransız Dahiliye nilmış, buna .m~avemet et~~~ Komünist ve milliyetperver mebuslar 
~ekilet nez.dinde u-bbüsatta bulun- D-- öd · --'- L .. L kifa t- -- Taşnak Ermenılen tarafından oldurul~ arasında müthiş bir yumruk kavgası 

.. ·-r- ggn;ung eyemıy~ K.amsr ye -ı- .. .. ştür Antakyada tek tük k lan w • ~a karar vermiştir. Bundan sonra siz bn1unmıyan ve tecil muamelesine Nazırının o umu mu. :. a son doguracak kadar hararetlendi ve Mec-
lialkevinde bir toplanb yapdmış ve tlbi tul1llmqan b rçl ı... boıçlarmı ö.. fesli Türkler de şapka giymişlerdir. lis, gerek Harbiye Nazırı, gerek Baı-
~ b · • akib et k .. b. · · · 

0 

!t 7 · ahili N .., ~ netleesf vekil ve gerek bizzat a18kadann ver-Le ilm~ ı!ı t me uzere ır demıedi~leri takdirde 70 faiz Yere - M. Blum D ye azırlıgını İskenderun 19 Husml) - Sancakta dikleri izahatla hüklimete itimat beyan 
Tetl sbeeç kanıftiı': 11 ıda . k ceklerdir ,. üstüne aldı. Pariste seçimin son kart vaziyeti neticesi şu • etti. Daha evvel Fransız erkim harbıye 

a e unı yo a n gıtme ıu- u. Z At f·"' .L .. ...:a.1 ıldı dur· Antakya merkezinde 5829 mün- reisi Generat Gamlen'in riyaseti altında ~ile haklarını istilıeal etmeğe ka,ar ıılt er a ur.ne auma,.,.er ,ap tehipten 319 faendenm& 2340 mün- ve iki solcu mebusun iştirakile M. Sa-
:.erıniş bulunmaktadır. Resmini lıtJtl.l11e etti . A.A.) Saie , . tebiplten 63Ô, Boyianda 1600 manıe • Iengronun bütün bu geçmiı vaziyeti 

Ankara, 19 (A.A.) - Dün, Reisi . Pans, 
19 ~ .. .- d .. narcın~ ın- hipten 203, Reyhaniyede 2SOO münte- tetkik edilmiş ve yapılan muamelele· 

Bir Kadın gırtlağı Cumur tarafından kabulü esnasında tihan =~ ~:rece Haeıie- hipten 231 kişi rey vermiştir. İştirak rin kanunt olduğu beyan olunmuştu. 
Keslıeı-ek IJldilrllldB M. Şahbn Alman Devlet Reisi M. Hit· canh _ ....... .a ... ..;-

1 pı · binler çı edenletin hemen hepsini memurlar, Fakat milliyetperver mebuslar, bu iza· 
,_ .. _ 1_ cephe ~-- mensup ce · d ı Taşnak Ermenileri teşkil h h. b' · · kabul ·· di Erenkö .... ~ ... ..ı... dün boğazından bı - ]erin resmini Atatür~e ~elim ettiii ... 1nç sağ cenah gazeteleri önünde gü- 3an arma. ar, atın ıç ırını ş8YU>:1 . gorme ... 

,,~ - •• • .. w 'lmi tir . .! .. eza1ı·· leni bul 1 etmektedırler. Ier. General Gamlenın bır asker glbJ ~kla kesilerek öldürulmuş bir ~adın ogrenı f · ri:1ltülu t .. _,~- e b ~~F~r ve emre itaat ettiğini söylediler. M. Sa· 
cesecu bulunınu tur. Yapılan tahkikat- ., biıçok pzel;C&Çl.ıu ve u ... .,.. ıgaro l glli R , iki e karş ·· 
ta bunun Maltepede vazüedar Seyfed- Bogazlar gazetesi binasının camlarmı kırmışlar- n %, ransız, lengro !11 çıkary ahk ı ~ rey· 

din isminde bir gencin karısı Gülsüm Mulıavelelli dır~ Teza~~rcül~r, .~k gece yarısına ltaluan gemileri ~:ze phsen a:at:ngro= dosı:~ 
~lduğu anlaşılmıştır. Kim tarafından Cenevre, 19 (A.A.) -Türkiye Hü- dogru dağıtılabilmi§t11'. Barselonda fonlandı duğunu isbat ettiler ve onu, namuslu 
Öldürüldüğü henüz malUın deiildir. k... . M .. k 1 · · Paris. 19 (A.A) - Başbakatı Leon r . .f da . 
'l' . umetı, ontro mu ave enameanun B Saleogrodan inhilil ed D hT Londra, 19 (Hususi) _ ~n li- ıse, ıstı aya vet ettiler. M. Salengro, ahkı~at yap'lmaktadır. 9 ikinc:itefl'iD 1936 tarihinden itibaren ~ ka h. n wkfileten .. t:n ~- manın<la bulunan İngiliz gemisine ilü- bu davete, hayatına nihayet vermekle 

Bır adam kansım 1un!u meriyete geçtiğini evrakı muhaiazaya ye b a ıı:s:ı1 bildiren ~=~ b ~ hak etmek üzere ikinci bir harp ~misi m~kabele. etti. Onun dostları, bu Ölü· 
Langada Hatip Kasım mahallesinde memur Fransız hükumetine bildirm~ v~ u edilmiştir. u daha gönderilmiştir. mu, aılevı sebeplere atfetmektedirler 

Cami sokağında Serkis oğlu Ma~.karısı olduğunu Milletler Cemiyetine if'ar et- gu;,.:r19 (A.A.) _ Leon Blumun ar- Barselon limanında Fransız ve ital- Fak~t vaziyet karanl~ır. ve bu izah 
26 Yaşında Balzarı w ekmek bıçağile sol miftir. zusu üzerine, Müddeiumuınt, Salengro yan harp gemileri de toplanmaktadır· hakikatte olsa bu haki.katı herkese ka· 
lnetnesi altından agır surette yarala • [Soa POlta ba haberi iki aihı evvel han . şeııait tahUııda ölmüş olduğu hak lar. Bir bombardıman ihtimaline karşı bul ettırmek kolay olmıya~aktır. 
Jnıştır. Kadın hastaneye kaldırılmJI - . t' ] · an! bir tahkikat ~nztır şehrin bütün ışıklan söndürülmüttür lelim ..... tır. · --.._ vermış ı. -r--ır • • 
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ismine· şerefine· şöhret· azamet ve güzelliğine layık bir muvaffakiyetle gösterilen şaheserler şahesesi: 

KO KUSUZ KAPT 
• 

Bugün matinelerden itibaren 1 P E K ve M E L E K sinemalarında birden 
Dlklkat: Halkımızdan gördüğü daimi rağbete bir şükran karşıhgı olmak üzere bundan böyle MELEK ve iPEK sinemaları sinema programlarını zengin· 

~--~ leştirmek gayesile seanslarını 15 dakika uzatmaga karar vermiştir .. Bunün~en itibaren seanslar: Saat 2·4, 15-6,30 ve geceleri g dadır.~--~ ...................................................................................................................................................................... 

r ŞEBİ R B A 81 B LE Bİ Bu akşam TÜRK sinemasında 
En büyük Fransız süperfilmi 

Gazi Köprüsü inşaatı 
Almanyaya sipariş edilen siyah çimento gelmediği 

için beton işlerine henüz başlanamadı 

• 
iş dairesi bugün 
Faaliyete başlıyor 

1, dairesinin İstanbul merkezi bu
günden it'i):>aren faaliyete geçecekth. 
Bu işle uğraşacak başmüfettiş ve ka • 
tibler Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Başmüfetti~lik için Dördüncü Vakıf 
Hanında kiralanan bir daire hazırlan -

Yeşil Domino 
Filminin ilk iraesi mUnasebetile B Ü Y O K G A L ·A 

oynıyanıar = Danielle Darrieux 
·cHARLES V ANEL - MAURİCE LESCANDE 

mıştır. DANIELLE DARRiEUX'nDn ,ımdfye kadar çevirdlll dlGer 
1, dairesi ba~rnüfettişliği, iş kanunu- ı bUtUn fllmlerl gölgede b1rakacak bir ,aheser. 

nun tatbikatından evvel iş merkezle - e· fil d v il B" ·· h" h Ik k · v · b" ır m eg .•• utun §e ır a ının görme ısteyecegı ır 
rinde yapılması icabeden tetkikleri ya- h "k n· F EKLER JU d arı a. aveten: ransızca RNAL en son ünya 
pacaktır. \, havadisleri 

Müteahhitlerin 
l!hligetnanıeleri 
Her sene yenilenecek 
Nafia Vekaletince, nafia işlerine gi

recek müteahhitlere müteahhitlik vesi
kası verilmek usulü ittihaz olunmuş -

~-------------------------------, Fok bahğını blle gUldUrecek bir film 1 
Can aıkınllaına karşı mUcadel• 11 

Candaa ve kahkaha ile gUlmek IUicı m 
işte Paris'in Michel' tiyatrosunda 1800 defa oynanan vodvH 

ERKEK HALA 
İnı • tur. Bu vesikalar, her sene 1 kanunu· 

şaat yen sani tarihinde yenilenecektir. Nafia Oynıyaıılar : MARGUERITTE MORl!NO • LUCIEN BAROUX • 
Gazi Köprüsü inşaatı için 2 ay ev- mediği için vaktinde yetiştiremiyece - Vekaletince bu şekilde hareket olun- GEORGES RIGAUD • MONIQUE ROLLAND 

vel Almanyaya sipariş edilen siyah çi· ğini ileri .sürer~k ç~.en.tonun ~i~ an masının sebebi, her hangi bir yolsuz Önümüzdeki Pazartesi akşamından itibaren 

mento henüz gelmemiştir. Bu yüzden evvel temın cd.ilmesmı nca etmıştır. muamelenin önüne geçmek ve devlete VILDIZ sinemasında GALA müsameresi 
köprünün yalnız İstanbul cihetindeki Yapılan taahhüde göre köprünün karşı deruhde edilen taahhüdlerin ta. ------·---------------------
kısmında kazı işleri yapılmakta, çi - inşası 2 ve nihayet 2,5 ıene sonra ik • mamen yerine getirilmesini temin et • .ııı11•-• 
mento gelmediği için beton işi yapıla • m~I e~ilmiş olacaktır. ~albuki bu mektir. Bunu, bütün devlet dairelerin- I 

SAKARYA (Eski Elhamra) sinemasında 

" k d muddetin altı aya yakın bır zamanı de de önlemek için, kontrol i~ini ted-
mama ta ır. · ld " h ld h d h h' · T 

K .. .. .. . .. . l geçmış o ugu a e emen a a ıç vır eylemek üzere hazırlanan talimat-
JOAN CRAWFORD 

oprunun mşaatını uzerıne a an b" . l "b"d" Be vl . •v 
. . . .. . ır ış yapı mamış gı ı ır. yog u cı- name dıger Vekaletlere de bildirilmiş-

Hugo Herman şırketı Nefıa Vekaletı- hetindeki kısımda henüz hiç bir hare- tir. 
DILEDIÖIM GiBi YAŞAR iM 

ne müracaatla taahhüdünü çimento gel ket yoktur. B"d 
a ema, müteahhitlerin Üzerlerine 

Fransızca sözlü filminde muzafferane muvaffakiyet kazanıyor.-Gm 

•J ihale edilen işleri yapmakta dürüst 0 _ 

Yeniden 8 köy spanya bizden luP, olmadıkları taahhütlerile alakadar 

Mektebi yaptırılacak Yumurta istiyor dairece göz önünde tutularak munta • 
()nümüzdeki yıl köylünün yardımi- ispanya hükumeti, ihracatçılara ya- ZaI)lan Nafia Vek~letine bildirilecektir. 

le ~eniden İstanbul köylerinde 8 köy rı resmi mahiyette müracaatla yumur- Mukavele hükümlerine aykırı hare • 
yatı mektebi yaptırılması kararlaştı • ta istemiştir. Yumurtacılar ispanya ketJeri görülen müteahhitlere tesadüf 
nlmıştır. Yaptırıl&e;ak mekteblerin pro- hükumetile temas haline geçmiştir. olu?ursa, bunların ellerindeki ehliyet 
jclerinin hazırlanması ile uğraşılmakta- Yalnız parasının peşin olarak öden .. vesıkaları tecdid edilmiyecektir. Aynı 
dır . . mel!i istenmiştir. Bu noktada bir an • zamanda müteahhitlik vcıısikaS'l almı-

• ..,. laşJna kabil olursa İspanya hükumeti- yan ve gene devlet dairelerile müna • 
MUsadesı alınmıyan degırmenler ne yumurta sevkine başlanacaktır. sebetlerini idame etmek isteyen müte-

Şehir hudutları içinde un değirme- ~;;;i-;;rii~-~i b~kdiy~İe;;bi'i: ah_hitler de keza Nafia Bakanlığına ih-
ni :tçabilmek için, Dahiliye Vekaletin- dirilmiştir. bar. olunacaktır. 
den müsaade alınması icap etmekte- Ayni zamanda, bu kabil değir-
dir. menlerde yapılacak ilave ve tadilat 

Bu şek.ilde kurulmuş olmıyan un gibi inşaata da müsaade olunmıyacak

-------
Çamllcayı güzelleştirme 
Kurumunun müsameresi 

değirmenleri sahiplerine, motör ruh- tır. Geçen mevsim Fransız tiyatrosunda büyük 
-====::ıı:::::==========-=-==========-=::::ı:=-==:::::ıı:======,.. bir muvaffakiyetıe davetlilerini memnun bı-

Ku•• çu·· k Ha beri er rakan ve halle tarafından 9ok be~enllen 
ÇamlıcaWar müsameresi bu sene de tekrar 

Şark Demlryolları hakkındaki l Unkapanında Çöp istasyona edilecektir. 1 

müzakereler Belediye tarafından Un.kapanında yaptı- Memnuniyetle haber aldığımıza göre halka 
Şark Demlryollarındald malzeme ve saire rılmakta olan çöp istasyonunun inşaatı bir kendinl sevdlrml§ ve beğendlnnlş olan Ku-

kıymetıerlnl takdir lle meşgul bulunan ko - iki güne kadar ikmal edilecektir. rum bu sene ıehrin tiyatro hayatındaki mü-
lnisyonların vazifeleri bu hafta bitecektir. Sanayi Birlifi toplantısı hlm simalarını bir araya toplayacaktır. 
Vaziyet Parlste bulunan tlrket murahhas - Sanayi Birliği dün sabah bir toplantı yap- Büyük bir gayretle Çamlıcayı bir çamlık 

ianna blldlrllm.1.ştlr. Murahhaslar bir kaç mıştır. Toplantıda blliÜll yapılacak heyeti haline getiren, dünyanın en güzel manzara
ıün sonra Ankaraya geçecek ve ay başın - umumiye toplantısı etrafında görüşülen, u_ tarını taııyan emsalsiz Çamlıcada canlılltın 
dan sonra yapılacak ikinci müzakerelere umumi kD.tlb intihabından sonra 1937 senesi temini için her türlü çareye baş vuran bu 
başlanacaktır. mesaisi hak.kında bir rapor okunması karar- değerll Kurumun bütün faaliyetlerinde ol -

Fındık tekrar yükseliyor !aşmıştır. du~ gibi, müsameresinde de mevsimin yük-

Son giinlerde fındık flatlannın düşmesi Esnaf cemiyetlerinin bütçeleri sek sosyete muvaffa1dyetıne ıahlt olacatı -
lzerine Türkofls tetkikat yapmıştır. Bu tet- Senelik bütçelerini hazırlayıp Ticaret o _ mız muhakkaktır. 
tikatta İspanyanın buğday mukablllnde dasına vermiyen cemiyetler, varidatının yüz- Çamlıcada yazlık faallyetlerlnl büyük bir 
Fransaya fındık vermekte oldu~ anla9ılml§- de 25 ini yardıma, yüzde onunu da mütefer- memnunlyetıe takip ettiğtmiı cemiyetin yük-

,-Ş 1 K sinema -
Bu hafta senenin yeni filmlerinden 

bnyok ıırtist knçnk yıldız 

ŞIBLEY TEMPLB'ln 
en güzel filmi 

KÜÇÜK Asi 
Her yer 20 kuruı ~ 

lı1.llleuı Bmd111ni 
Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşı 

$ıhirTı"yatrosu 

111111111ııııu 
dram kısmında 
20-11-936 da 

akşam saat 20.80 da 

lllJI 
AYAK TAKiMi 

ARA&INDA 
Fransız tiyatrosu 

Operet kısıııı 

111111111 . 
akşam saat 20.30 da 

MASKARA 

Taksimde Maksfm 
varyete tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bu Pazar matine 16 

ve akşam 21 de 
Zozo Dalmas ve 

büyük tenor 
Tomakosla 
PIPIÇA 

büyük operet 

Yeni Neşriyat 

tır. Fakat İspanyanın ellndekl fındık mah- rik masrafiara ayırmaktadır. Bu cemiyetle- sek varlığından sabırsızlıkla bekledlğlmtz Arkitekt (Mimar) - Bu aylık derglnln 
ıulü mahdud olduğundan flatıar •ekrar yük_ rln muhasebeleri bu zamana kadar usulü müsamerelerinin bir an evvel yapılacatını 68 inci sayısı Şehlrc1llk mütehasaı.sı Dr. 
aeımete yüz tutmuştur. müzaafa ue tutulmakta idi. Bu usulun mah- umuyoruz. Wagner'in, Mimar Zeki Sayar'ın, Mim.ar Ke. 

Köy mekteblerinin müfrtdat programı zuru görülmüş olduğundan bundan sonraki -- mal Altın'm, Mimar CelAl Reşat'ın, Mimar 
5 ve üç sınıflı köy mekteblerlnln llk üç sı- hesablar usulü basit ile tutulacaktır. M 1 L L i sinemada Samih Kayhag'm mesleld yazılarlle intişar 

nınarına yeni müfredat programının tatbik Portakal bollaştı etml§tlr. 
i Tamamen Türkçe sözlü edllmlyerek eski üç sınıfiı köy mektebler Son bir hafta tçinde piyasaya bol mikdar- Çocuk - Çocuk ~lrgeme Kurumunun 

programının tatblkına devam edilmesi Ve- da portakal çıkarılmıştır. Bu yüzden fiat - E H L 1 S A L 1 P çıkardığı bu mecmuanın ıı inci sayısı çık-
tA.letce alakadarlara tebliğ edllml.ştlr. ıar düşmüş. 220 kuruşluk sandıklar 1ao ku- Muharebeleri mıştır. 

Maliyede Müsabaka İmtihanı ruşa satılmağa başlaml§tır. Bu seneki por -
Varlık - 81 inci &ayısı bir çok makale, bl-

Bir mnddetteııberi rahatsız bulunan 

Beyan 

NEBiLE 
&evlmll 

LONDRA Bira ha· 
nealnde 

21 İkinciteşrln Cumartesiden itiba-
ren seanslarına başlıyacakbr. 

TAKViM 

Rumt sene 
1862 -2 ci Teşrin 

7 

SABAH 
8. 
2 
6 

D. 
05 
63 

Öğle 

;:,. D. 

E. 7 11 
z. 11 59 

2 inci TEŞRiN 

20 
Resınt sene 

1936 

CUMA 

Arabt sene 
1355 -Kasım 
13 

İMSAK 

Ramazan s. 1 o. 
5 12 21 

5 09 
ikindi İFTAR Yatsı 
S. D. o:>. D. S. D. 
9 45 1~ - l 86 
14 33 16 47 18 24 --

Otomobilde bir kadm öldü 
Cibali İnhisarlar fabrikasında çalı "' Avrupaya maliyecilik tahSlline gönderlle- taka! mahsulü geçen senelere nazaran bol 

cek ola~r için bu ayın ytrınl beşinde Anka- ve iyidir. 
rada " ~tuü>ul deftardarlığında bir müsa- Müddelumomillfe davet 

BUyük muvaffakiyetlerle ı devam 
ediyor. Aynca: Taksim J stadında 

yapılan 

ki.ye ve 1Urler ve güzel tercümelerle çıkmış- şan 55 yaşında Ayşe hastalanmış, 0 to

tır. mobil ile hastaneye nakledilirken öl • 
Balk Bilgisi - Eminönü Halkevl Dil, Tarih 

ITrAIYB T08BNI Daka imtıhanı açılacaktır. Cuma gtlnll yapı- İstanbul müddelumumlllfinden : istanbul
lacak müsabakada muvaffak olan bir genç da olduğu anlaşılan Çem.lşkezek c. Müddeiu-
de 40 Ura asll maaşla düyunu umumiye ko- mumisi Mecid Tecman'm derhal memuriye- Matineler : 2,30- S akıam 9 da 
aııserllğt müterclmliğine tayin edilecektir. tımlze müracaatı. baılar .. 

mü~ür. ve Edebiyat ıubesl tarafından her ay çıka-
rılmakta olan (Halk Bil&'isi haberleri) n1n Bu ani hastalık ve ölüm 
(60) ıncı sayısı intişar etmiştir. tahkikat yapılmaktadır . 

hakkında 



SON POS X 

MEMLEKET HABERLERİ 

Edremid suya kavuşuyor 
Geniş caddeler açılacak, geni bir Halkevi binası 

hastane bahçesi yapılacak ve güzel bir 
1 ,,, 

••wnn•--•-• .. ••-••••••••••••-•••••••••••••••n•••H .. 
-"'\ 

Silivrililer bir 
Banka şubesi 
• 

istiyorlar 
Silivri (Hususi) - Burada se 

nevi 3 milyon kiloya yakın zahire 
istiıhsal edilir. Bu bakımdan mü -
him bir ziraat, ekonomik durumu 
itibarile de mühim bir ticaret mer
kez~dir. Fakat nedense burada Zi -
raat Bankasının küçük mikyasta dıı 
olsa bir şttbesi yoktur. ~ Edremidin görünüşü 

dıy ~~enud (Hususi) - Edremid bele- vermektedir. Bu yüzden Silivrililer Ziraat Ban-
~ esı, Şehrin imarı için çalışmakta ve İki yıl önce açılan memleket hasta- kasile muamele yapabilmek için 
le kabayı gün geçtikçe modern bir şek- nesinde elyevm 12 ha&ta vardır. Yıl- Çatalca veya Çorluya gitmektedir-
!ıas10Yrnaktadır. İmar plarunı tatbik sa- başından bugüne kadar ayakta teda - ler. Gene .bu yüzden Silivrililer Zi-
~ na koymak için bütçe müsaittir. vi edilen hastaların yekfrnu 3692 dir. raat Bankasına buğday satamamak-

seıe a?ılacak işlerin en başında su me- Yirmi yataklı olan bu hastane röntge- tadırlar. Çünkü buğday alım mer-
ee sı Vardır. Yıllardanberi getirilme- nile birlikte 25,000 liraya malolmuş- kezi Tekirdağındadır ve Tekirda -
çeş~alışılan iyi suyun yakında şehir tur. ğında da Silivri vilayet harici ol -
di~.elerinde bol bol akması temin e- Çok havadar ıbir yerde olan bu sıhhat duğu için götürülen buğday salın 
ı\tlk ış ve keşif raporları berayi tasdik müessesesinin civarındaki bir binada alınmamaktadır. Ziraat Bankasınm 
~ ~ra~a gönderilmiştir. yakında malzeme deposu olarak bu - burada bir sandık tesis etmesi bil -

~a.k~ edıye, yeni caddeler açmak için raya ilave edilecek ve bahçesinin ö - tün SilivriLileri sevindirecektir. 
d~e da bir çok dükkanları istimlak e- nündeki dükkanlar da istimlak edile- --------------
dahak. ~e bu caddelerle şehir bir kat rek geniş bir bahçe yaptırılacaktır. 

,. 

Havzadan bir görüni4 

Havza kaplıcaları henüz 
ıslah edilemedi 

. 
Fahri Kiper Samsun valisi iken hu hususta evkaı 

umum müdürlüğü ile anlaşmıştı, fakat kendisi ayni 
makama geçtiği halde bu k arar hala tatbik edilemedi 

Havza İkinciteşrin Samsuna 
bağlı ve şimendifer hattı üzerinde bir 
kaza merkezidir. Kasabanın 4000 nü
fusu vardır. Kazanın umumi nüfu9t.l 
25,000 küsurdur. Muhitinin sayfiyesi 
ha~inde bulunan bu kasabanın ortasın
da bir de kaplıca vardır. Üç membaı 
vardır. Her membada birer hamam 
mevcuttur. Külliyetli miktarda pan -
car ekimi yapılmakta ve kilosu otuz 
paradan Turhal şeker fabrikasına sa
tılmaktadır. Mahsulün şimdi idrak za
manı olduğundan kadın erkek bütün 
halk tarlalarda pancar sökmektedirler. 
Her gün vagonlarla pancar sevkedil -
mektedir. Burası Vezirköprünün ih -
racat iskelesidir. Yazın sayfiye mev -
siminde kaplıcalara hariçten bir çok 
misafir gelmektedir. 

Burada üzerinde durulacak bir me-

sele vardır. Bu da kaplıcaların asri 
leştirilmesi işidir. Eski Samsun vafü. 
Fahri Kiper bu ihtiyacı yakından gör 
ınüş bir idare amiri sıfatile kaplıcala 
rm ıslahını evkaf umum müdürlüğün~ 
kabul ettirmiş, evkafça da yapılan fen .. 
ni tetkiklerde ilk yıl için 65,000 liralık 
bir tesisat vücuda getirilmesi karar .. 
laştırılmış ve bütçede tahsisatı ayrıl 
mıştı. Bu sırada vali Fahrinin evkaf u 
mum müdürlüğüne tayini Havzalılar1 
daha geniş bir imar programı tatbik ~ 
dileceğine inandırmış ve sevindirmiş 
ti. Fakat aradan iki sene geçtiği haldt 
ne program tatbik edilm~ ve ne de e4 

dileceğine dair ortada bir emare gö 
rülmüştür. 

İktısat Vekaleti kimyevi tahlil şu 
besince Havza sularının yüksek h~ssa• 

,lan tesbit edilmiş dünyanın en iyi sula. 
rı arasına konulabileceği anlaşılmıştır 

!! 
1 
gu.zeııeştirilmiş o'lacaktır. Bu sıhhat yurdunun müdiresi ve 

~ke~ edıye reisi Cevdet Denizer, mem- başhekimi olan operatör Bedia Ertem
... hastanesine de çok ehemmiyet alp, çok çalışkan ve müşfik bir insan
Ba ·b· · · · ·· · · _,., · · · '0

' •• • •• • • • • • •• - dır. Tahlilhanesi, banyo yerleri, buz 
ı~ttı~ akammızm bir yardımı dolapları çôk mükemmeldir. 

fthk ır (Hususi) - Geçenlerde Kar- Geniş caddeleri dalına temiz olan 
karı ada Alaybeyinde oturan Abdül kasabada dilenci yoktur. 

Bir düğün evinde gelinle güvey 
odalarına girerken düşüp bayıldılar 

j0<-:~ Ba~an Afitabın bir batında üç Kapıları her yurddaşa açık olan 
~aşvelt~ogurduğunu haber vermiştim. Halk.evinde her türlü okuma ihtiyacı
blan h ıl ltımet İnönü, fakir bir kadın nı karşılıyacak bir hayli kitap vardır. 

oa Günlük gazeteler de bulunmaktadır. 

Silivri (Hususi) - Silivrinin Küçük Kılıçlı köyünde 
yap1lan bir düğünde garip bir hadise olmuştur. 

gelerek düşmüş ve bayılmıştır. Güveğinin bir ölü gibi yer· 
de yattığını gören gelinin de üzerine fenalık gelerek o da 
düşmüş ve bayılmıştır. 

fak,}_· Yan Afitabın analık husletini 
-lh. ır buyurarak kendisine şahsi yar- Burada mütalea esnasında konuşul • kızla nişanlamıştır. Nihayet bir iki gün evvel düğün yn· 

.. ıa k · ı d. maz ve sigara içilmez. Arzu edenler p1lması kararlı:t,.tırı1mı,.tır. Gece herkes toplanmı,. ve eg~ -

Mahmut çavuş isminde birisi ölmeden oğlunun mü -
rüvvetini görmek emelile oğlu Ahmedi Ayşe isminde bir Gelin ve güveğinin yerde cansız yattıklarını gören da• 

vetlileri bir telaştır almış ve düğün evi bir havra yerme 
dönmüştür. f· arar vermış er ır. burada keman dersi dahi alabilirler. -"T T T 

fit ~ttıir emniyet direktörü, Bayan A- Yakında yeni bir Halkevi binası yap- lenceler yapılmağa başlamıştır. Fakat güveği gelini alıp 
1 

Gelin güçlükle ayıltılmış ve güveği baygın bir halde 
tek~'. hastanede ziyaret ederek Baş - tırılacaktır. ta zi.fal odasına gireceği esnada üzerine ağır bir fenalık 
le ~~ın tebriklerini bildirmiş ve gön- ====-=c:m::::::ı-=-==-=========-===c::z:=:z:cıc-=:s:::ıc:::::s:::=================================== 
~e: ı~Ieri 150 lirayı Bayan Afitaba Emelle muallim Jandarmaya rüşaet 

hastaneye kaldırılmıştır. 

do·?tııştir. Ne kadar elim bir tesadüf ki, f Nakil ve tayinleri Teklif edenler 
Ran Çocukların üçü de ölmüşlerdir. ~ Emet (Hususi) - lıkmektep mu • Mahkum oldular 

~laz'ızd ı· , allimleri arasında bazı değişiklikler ol-
hı. e ICaret Ve zahireborsası Arbaa (Hususi) - Kazada bir ö-
.,.ta . mustur. k.. 1 .. h d. R .. t 

Y"ı,·ı zız (Husnst) - Elazizin- demir - c' . K 1 "lk k b. d A UZ ça an mu te ı ıza suçunun or . 
" e azı ema ı me te ın en yşe b d'l . . . k d Ş .1 N~ • Yurdun digrer ticaret merkezle _ y· k. ah" . ·ık k b. . as e ı mesı ıçın ar a aşı amı ve 
·~e b ırancı n ıyesı ı me te ıne, aynı . . . d 
<ielii~t·ağlanması şehrin ticari çehresini. k Z" D - . . k.. .. ·ık Nurı ıle Jandarma karakol kuman ar 

~;1 •1 rrniştir. mektebp~en 0
1Y~. ~gırmısazk 0b~udı nına 25 lira rüşvet teklif etmiştir. Ku 

vııay me te ıne, egırmısaz me te m en . . ,. . . . 
llıtı. etteki müstahsillerin hakları • S . G eli . h h. . 'Ik k mandan vazıyetı amırlermc ihbar e-
l \le ""' f aıt e zın Şap ane na ıyesı ı me - .. .. h I 
Sitı. ı:. • "~en aatlerinin iyice korunması Sandıklıdan bir görün::. b' 

11
. k b' l derek curmu ıtneş ud yaptırmış, suç u 

L .!!.laz1 h · d b. t ..., te ıne, mua ım me te ı mezun arın • . . .1 . l 
ııite b z şe rın e ır ticare ve za - s d kl d ı kt •k d H . G . K 1 'Ik k b' ve şerıklerı muhakemeye ven mış er· 
Qer t'·O.r~ası kurulmuştur. Bu borsada an l ı a su ve e e Tl an. ayrıye .azı ema ı me. te ı~e, dir. Neticede Mühtedi Rıza 3 ay arka-
~itre Uı lu hububat, zahire, un, pirinç, Gedız kazası ılkmek~ep m~allımler~n- dası Şamil ve Nuri de 45 şer gün hap-
l'tıaı.' tnaz·ı·'· cev. iz, pamuk ve hayvan k den Mehmet ve İsmaıl Gazı Kemal ılk · hk" ed·ı . 1 d' 

'lSUlI t • t t l 'lk k . se ma um ı mış er ır. ·"'e tn erı uzerınde alım satım taahhüd esısa l ga' n ırı aca m:kte~i~e, Em.et. ı ~e tep . tedrısat -· .............•..........• - -
11 Ltkaveleleri yapılacaktır. 'I' mufettışı Muhıttın Kutahya ılk ted -

l\Qra risat müfettişliğine, Kütahya ilk tedri- Hadiseler 
, !(~anda esrar s .. atan birkadm . Sa~dıklı (Hususi) - Buraya şimen- d~ getiril~esi kararlaştırıl~ıştır. lda. - sat müfettişi Kenan Emet ilk tedrisat k ,.._....,1~"'· 
~kt k arnan .. (Hususı) - Karaman dıfer ışlemeye başladıktan sonra ka - reı hususıye tarafından mukemmel hır müfettisliğine naklen tayin edilmişler· arcısınd 
'<ıltqe~ e camii civarında Külhan ardı sabefl11n iktısadi ve zirai vaziyetinde orta mektep binası yaptırılmıştır. Bu ~ 
l~l\ g~~da oturan bir kadın esrar satar- büyük bir inkişaf hasıl olmuştur. San- mektebe de Çetinkaya ismi verilmiştir. Sivasta temsil B~r tek odunla 
IQ1~ Ctırrnü meşhud halinde yakalan- dıklının 80 köyü ve bir nahiyesi var - Burada haftada bir defa pazar kurul - Sivas (Hususi) - Halkevj gösterit Bir tek odunla bütün bir kışı çı ~ 
~ ~e derhal meşhud suçlar kanunu- dır. Kasaba belediyecilik bakımından maktadır. Kasaba dahilindeki yollarla kolu fırsat buldukça halka piyesler karmanın usulünü fransızca bir mec. 
~~t ~ore muhakemesi icra olunmak ü- da .i.nkişaf etmektedir. Kasabaya elek· lağım teşkilatı islaha muhtaçtır. Ek - temsil etmektedir. En son olarak Ana muada okudum; ve derhal tatbika 
t~t~ ltıiiddeiumumlliğe sevkolunmuş- trik yaptırılması ve ayrıca sıhhi ve fen- meklerin imalinde de belediyenin biraz piyesi temsil edilmiş, büyük bir mu - başladım: Karilerime de tavsiye e -

' ni şartlara uygun su tesisatı da vücu- titiz davranması icap etmektedir. vaffakıyet kazanılmıştır. derim: 

~e;.,Al sana bir mesele daha Hasan . Jeçenlerde bir Bayan, radyoda 
veı'<liiH konferansta ..• 

... Erkeklerin kadınlaştığını söyle
mişti. Bu mesele birçok münakaşa
lara yol açtı... Sen ne dersin? .. 

Hasan Bey - Yahu erkekler na
sıl kadınlaşır?. Zavallılar bir elbise
yi iki sene giyiyorlar! 

Bu çok pratik bir usuldür. Çok 
ucuza malolur. Sobaya lüzum yok· 
tur. 25 santim uzunluğunda, kutru 
on santim olan sağlam bir meşe o -
dunu tedarik edersiniz. Bu meşe o -
dununu oturduğunuz apartımanm 

penceresinden aşağı atarsınız. Siz a· 
tar atmaz açıkgözlerin odunu kapıp 
kaçmaları ihtimalini düşünerek he
men koşar odunu yerden alır ve ge
ne koşa koşa apartıınanınıza döner· 
siniz. 

Bu tarzda dört kere odunu pen
cereden atıp, koşar alır, tekrar atar
sanız adamakıllı ısınmış olursunuz. 
Harareti en az iki saat devam eder. 
İki saat sonra ayni usulü yenider 
tatbik edebilirsiniz. 

Bir tek odun, münavebe ile kul . 
!anılabileceği için, bütün bir ev 
halkına kafidir. İMSET 



1 SaJ1a SON POSTA 

B• K •• h • J Konuşm~ . ır aragoz mu averesı Maziye esir olmak 
Yazan: 'Jsman ( • •ıal Kaygılı Nurullah Ataç 

Son Posta'nın mizahcısı İmsd bun
dan bir kaç &iin enel sayfalarımı -

zın birinde bir Karagoz muhaverec;i 

yapmqtL Bugiin de eski Ye çok usta 

mizahcımız Osman Cemal Kaygılı' -

nın manzum bir Karago~ muhavere
sini koyuyoruz. 

* • • 
Hacivat - Karagözum, gel bu gece de se

ninle karşılıklı muşaare yapalım, yani man
ıum konuşalım! 

Karagoz - Manzum ama, yeni gençler 
gibi serbest vezinle mi? 

Hacivııt - Hayır canım, biz bu yaştan, bu 
sakaldah sonra seninle tutar da hiç Orhan 
selime çomezllk yapar mı) ız ? 

Karagoz - Şu halde? 
Hacivat - Şu halde biz, seninle veznl, ka

liyesi yerinde konuşuruz. 
Karagoz - Öyle ise, başla bakalım, hamle 

senindir. 
Hacivat - Başlıyorum : 
Kıf yaklBftı, Karagöz havalar se -

rinledi 1 
Karagöz - Mazhar Osman, dün 

gece sakalımı dinledi 1 
Hacivat - Saka) dinlenir mi hiç, 

behey, çapkın külhani? 
Karagöz - Tansiyonum artmış mı 

diye dinledi •.• Hani! 
Hacivat - Oh, çok ,ükür Karagöz, 

bende normal tansiyon 1 
Karvgöz - Şişlide bir ev tuttum : 

Sineklere pansiyon 1 
Hacivat - Sağcı ınısın Karagöz, 

yoksa sen solcu musun? 
Karagöz - Nene lazım dizgallı, 

yoksa sen kolcu musun? 
Hacivat - Maksadım bir şakadır, 

darılma, hey top sakal 1 
Karagöz - Leylek hacı olur da i -

marn olmaz nu çakal) 
Hacivat - Faşistler mi haklıdır, 

marksistler ~i haklıdır) 
Karagöz - Kapalı kutular da kim 

bilir ne saklıdır? 
Hacivat - Karagözüm, marifet iş

te onu bilmeli l 
Karagöz - Asıl marifet suyu dilim 

dilim dilmeli. 
Hacivat - Onu hokkabaz yapar, 

ben hokkabu değilim t 

Karagöz - Tam yüz bin olursa al. 
sakın ha alma noksan 1 

Hacivat-Tramvayın birine otomo
bil toslamıf 1 

Karagöz - Benim ilk göz ağTııjı 

fosladıkca foslamıf I 

Hacivat - Bizim mahdum çok ya
man şut çekiyor kaleye 1 

Karagöz - Bizim kız da meraklı 
operete, baleye 1 

Hacivat - Bizim bayan adeta bir 
sinema delisi 1 

Karagöz - Bizimki de her gece ev
de poker velisi 1 

Hacivat - Boğaziçi uykudan ne za
man uyanacak? 

Karagöz - Sarıyer, gül pembeye ne 
zaman boyanacak~ 

Hacivat - Ben sana soruyorum, 
sen cevah ver, a moruk 1 

Karagöz - Sabret biraz, sabırla hel
va olurmuş, koruk 1 

Hacivat- Bir kedim var, halis Van, 

Karagöz - Ben de her zaman pilav rengi yakın tekire 1 
yiyen papaa değilim r Karagöz - Saim, T urgud, iskada 

Hacivat - Pilav dedin de timdi ha- taş çıkarır Bekire 1 ı 
tırladım zerdeyi 1 Hacivat - Bizim mizah yazıcı kah 

Karagöz - Hacivat, doğru konuf, lmset'tir, kah İsmeti 
yıkarım ha perdeyi ı Karagöz - Zurnada pefrev olmaz, 

Hacivat - Yıkılan perde olsun dö- nl! çıkarsa o kısmet 1 
külen de pmpanya 1 Hacivat - Ermel Talu süt sağar 

Karagöz - Avrupa, karşılıklı oldu deniz kadayıfından 1 

iki kumpanya 1 Karagöz - İmam Said fBl biçer 
Hacivat - Sen ne dersin bu işe, bu hindinin zayıfından 1 

aciyib gidite) Hacivat - Karagöz ben yoruldum, 
~aragöz - Korkarım; gelmesinler· benden artık sana pesi 

tırnak tırnak, diş dite 1 Karagöz - Öyle ise çeneni tut da 
Hacivat - Bana bu ay tayyare pi- artık, sözü kes! 

yangosu vuracak l Hacivat - Peki k~tim, hoşca kal, 
Karagöz - Desene ki (Baba1i) sa- ben gidiyorum iştel 

na selam duracak! Karagöz - Ben de gider, olurum, 
Hacivat - Hem de tam yüz bin lira, kaynanana enişte! 

değil dokuz yüz doksan 1 Oıman Cemal Kaygılı 

CÖNÜL İSLERİ 
Edirneli 
iki gencin 
Sevgisi 
•- Altı aydanberi 20 yaşında 

genç bir kızla sevişıyorduk. Aramız
dan su sızmıyordu. İkimiz de birbi
rımize karşı büyük bir aşk taşıyor
duk. Sevgilim, bir giin bana evlen
memızi teklif ettı ve kend sıni ebe
veynimden istememi söyledi. Bıtta -
bı evlenmek çağma geld 'ğim için bu 
teklifi kabul ett m. Kız hakkında 
yaptığım tahkikat da müsaıt bir ne
tıce verdı. 

Tam gidip bu izdıvaç teklifıni kı
zın anasına ve babasına bıldirece ~ 

ğim bır sırada, sevgilimden: 
- Benı istemesın!. di~ bir haher 

geldi. 
Şaşırdım, kaldım. Sebebini öğ • 

renmek istedim, bir türlü söylete -
medim. Ondan sonra da aramız :ı -
çıldı. Hiç görüşmez olduk. Fakat ben 
bu genç kızı hala çıldırasıya sevi -
yorum. Ne yapayım, nasıl hareket 
edeceğimi bılmiyorum. Bana bir yol 
gösterir misiniz?• 

Edirne: S. Ş. İş. 

* Oğlum, mütekabil sevgi ve arzu -
larJa kuruJmıyan bir yuvanın sağ!am 
kalması imkansızdır. Velev ki siz o
nu sevmekte devam etsenız lıile 
mes'ut olamazsınız. Bu genç kız, 

hır kaprise kapılıp size böyle bir tek
lifte bulunmuş ve sonra da vaz geç-
miş olabilir. Binaenaleyh erkeklik 
gururunuzu da nazarı itibara alarak 
arlık bu arzudan vaz geçiniz ve bu 
kızı unutmağa çalışınız. 

TEYZE 

Alfred de Vıgny heni.iz genç b'r sa
irken, tanınmış, ht.) arca muharrir er
den biri ona: cS zin es rlerinizi bi1mi
) orum, benım yaşımdaki adamlar ) e
niden kitab okumaz, eskileri tekrar o
kur• demiş. Böyle tecessüsü ölmüş, ken 
dilerinden sonra gelenlere alaka göster 
miyen, yetişmekte olanı merak etme
yip de sade kemale ermış olan:ı bağla
nanlar çoktur. Onlara hemen taş atmı
yalım! ... Gerçi se\·ilecek, müdafaa edi
lecek bir ruh hiıleti değil, fakat ga
yetle cBeşeri.<lir» İnsan oğulları-
nın çoğunda, mazıyı istikbalden 
de, halden de üstün tutma -
ğa bir mej il vardır! Bize: cGeçmiş de
virlerin insanları belki her hususta, 
sanat hususunda ise hiç şüphesiz, biz
den akıllı, bizden uslu idiler. Bız ne 
yapsak onlara erişemeyiz• gibi gelir ... 
Mazinin üstünlüğünü iddia cdefl!er, 
hali öğenlerle münakaşaya girişince 
ekseriya muzaffer çıkarlar. Bugün Fu
zuli gibi, Nedim gibi bir şairimiz olma
dığını söyleyin, vardır diyenlere karşı 
çıkın, sizinle beraber olanlar hasımla
rmıza hak verenlerden birkaç mısli 
çok olur. Hem de sizin tarafınızda müt
hiş bir silah bulunur; siz, karşınızdaki
lerin hayranlıkla zikrettiği parç-alaı a 
samimiyetle omuz silkip: cBuniarın 
neresi güzel? bunların da ne manası 
var ki?• diyebilirsm'z; halbuki sizin 
göstereceğiniz parçaların güzelliğ:ni 
onlar inkar edemez; böyle bir şeye kalk 
salar bile siz: «Bunca asrın beğendiği
ni sen ne hnddinc çirkin bulursun? s~
nin haksız olduğunu ben söylemiyo
rum, asırlardır gelip sözlerini dinlet
miş, iş görüp eserler vermiş insanlar 
söylüyor» dıyebilirsiniz. Onların bu ka
dar keskin bir silah yoktur: iddiaları
nın doğruluğuna maziden şahit göste
remezler. 

Zaten bir şiirin, herhangi bir sanat 
eserinin güzel olduğu nasıl isbat ed;le
bilir ki? Bize onu güzel bulduran - geç
miş günlerin mahsulü olan zaman ve 
mekandan aldığımız, içimize işlediği i
çin bize ilşikfır bir hakikat gibi gözü
ken - bir «peşin - hüküm• dür. Eski e-
serleri bize beğendiren cpeşin _ hü
küm> teessüs etmiş; yeniler jçin ise 
böyle bir şey yoktur. Onun için yeni 
eserlerin devamlı olup olmıyacağ1m 
kestirmek kolay bir şey değildir; mazi-
nin, başkalarının yardımı olmadan hü
küm vermemiz lazımdır. Doğruluğu tec 
rübe edilmiş hazır hükümler dururken 
yenilerini, zamanla tasdfk edilip edil
miyeceği bilinmiyen yenilerini edin
meğe ne lüzum var? 

Halden ziyade mazinin sanatini be
ğenip öğmemiz işte bunun içindir. Ger
çi maziperestler de, zamanlarının bazı 
sanatkarlarından, bazı eserlerinden 
hoşlanırlar; fakat bunlar eskileri taklit 
ederek, yani ölmüş bir heyecanın köh
nemiş kalıplarına dökülerek meydana 
getirilmiş eserlerdir. Denilebilir ki ye-
ni bir eserin, mazipcrestler tarafın
dan beğenilmesi taze, samimi olmadı
ğının, sahteliğinin, fenalığının başlıca 
delilidir. 

Yeniyi hafifseyip eskiye havranlık 
beslemenin cbeşeri• bir zaaf olduğu~u 
söyledim. Maziden kalma herşeyi dai
ma kötü görmek te belki yine o zaafın 
kendini gizlemek istiyen bir nev'idir. 
Fakat maziyi inkar ile edilen haksızıık 

' ona esir olarak edilen haksızlıktan ha-
fiftir. İkinci zaaf, birjncisinden ehven 
ve hiç şüphesiz ki ondan daha sevim
lidir. 

Belediyede devam cetvelleri 
Belediye memurlarının vazifelerine 

muntazaman devam edip etmedikleri 
belediye müfettiflerince ııkı bir ıuret~ 
te kontrol edilmektedir. 

Bu hususun temini ve devam ced
vellerinin de bir yanlışlığa mahal kal
madan tetkiki için, bundan böyle de-

vam cedvellerine, her memurun vazi
fesi, ünvanının, soyadının ve sicil nu
marasının yazılmasına karar verilmiş
tir. 

Ayni zamanda, devam cedvelleri· 
nin, her ayın ilk günü teftif hey'eti 
müdürlüğüne gönderilmesi de, tami
men bütün belediye f ubelerine bildi
rilmittir. 

( ___ G_e_n_ç_k_ı_z_la_r_ım_ız_ı_a_la_Ak_a_d_a_r_e_d_e_n_d_a_v_a ____ J 
• • 

NiÇiN 
Evlenemiyor) ar? 

Kendini evde kalmış saya11 bir genç kız 
bekarlığa llarşı düşündtğü tedbirler 

Eflt>elô bütün ge"f kadmlM 
elhirliti edip be/car erlceklere 
karşı müt.lıq bir boykot 
gapmalı. 

• 
Kız san'at mekteplerinden birine de

vam eder. Koca bulmaktan ümidini 
çoktan kesmiştir. Boş va6.<itlerini dıkış 
dikmek, kitap okumak, arada çalgı çal
makla geçirir. 
Yanında koca lafı olunca, kızarıp 

bozarmağa başlar. Bu hali, utancından 
değil, hiddetindendir! Bu yaşa kadar, 
evde kalmasına sebep olan o koca de
nilen münasebetsiz mahluka karşı de
rin bir hınç besler. 

Geçende, aramwiakl teklifsiz.likten 
cesaret alarak kendisine yeni bir kıs
met çıkıp çıkmadığını sordum. Beni 
fena halde tekdir etti: 

- Sizin yerinizde olsam, böyle bir 
sual sonnağa cesaret edemezdim! 

Bu kadar eşiniz dostunuz var. Be -
nimle alakadar olup bir tanışma vesi
lesi hazırlamağı hangi gün aklınızdan 
geçirdiniz? Şimdi kalkmış, alay eder 
gibi: 

- Yeni bir kısmet var mı? diye so
ruyorsun uz. AğabeyJ.ik böyle mi olur 
kuzum ... 
Yarı şaka, yan gerçek, fakat her iki 

halde de dokunaklı olan bu sözlere kar
şı kendimi müdafaa etmek lazınıdı. 

Dedim ki: 
- Tamaınile haksızsınız! Koca bul-

mak için, sistematik bir çalışma lazım .. 
Benim ise, bu çalışmaya ne vaktim mü
sait, ne de kabiliyetim kfıfi... Sizi bir 
yuvanın sahibi olarak görmek en bli
yük arzumdur amma, ne yapayını ki; 
kocalar çok azaldı. Hele sizin beğene
ceğiniz kocayı bulmak büsbütün güç ... 

Sustu ve hemen mevzuu değiştire -
rek: 

- Aman, bırakın bu koca lafını de
di, başka şeylerden bahsedelim ... 

Fakat bu defa, mevzuu değiştirmek 
benim işime gelmedi. 

Evde kalan kızlar için ne düşündü
ğünü, kendini evde kalmış sayan bir 
genç kız ağzından dinlemek, enteresan 
olacaktı. 

- Siz, ne dersiniz, diye sordum, 
gençleri, ev'lendirmek, evlenmeğe teş

vik etmek için ne yapmalı?. 
Şakrak bir kahkaha arasında sözü -

mü kesti: 
-Ne mi yapmalı? Bütün genç kadın

lar elbirliği edip bekar erkeklere kar-

Bekfırltk t.ergisi de konmab
Fakat bu oergi ~ar erke 
maaşı yükseldikçe artmalı ki 
tesiri olsun. 

disine iş bulamamalıdır. Sonra 
lık vergisi de, fena bir usul değ 
bence! Amma bu vergi, rastgele 
kesten ayni nispette alınmasın. V 
ye tabi olanların maaşları yüksel 
vergi rnıkdarı da artsın! Mesela üç 
lira maaşlı otuz beş yaşında bir g 
ayda yüz lirasını elinden alın da, 
nasıl, çarçabuk kendine bir eş ara 
çıkar? Yoksa, altı çocuk babasını, 
vergisinden istisna etmeye benze 
ettiği hayır, ürküttüğü kurbağaya 
mez küçük fedakarlıklara, bekar 
manın zevki için katlanacak pek 
erkek bulunur. 
Bekarlık kanunu, ağır hükümlü 

malı ve amansız surette tatbik ed' 
lidir. 

- Gençleri birbirlerile tanıştır 
için nasıl bir çare aklınıza geliyor? 

- Gençleri tanıştırmaktan bir 
çıkmaz. Onlar, biribirlerile tanı 

yor değiller ki... Marifet, tanışmıı 
sevişmekte değil, evlenmektedir. 

Ben, bilakis bekar gençlerin, ka 
larla kolay temaslarının azalb 
fikrindeyim. 

Ahlfı.k zabıtası, bu işde mühim 
oynayabilir. Her kapının fuhuş yll 
sının çöküntüleri üstünde yüz temiS 
ile yuvası kurmak rnürnkündil 
Bence, evlenmelerin azalması dahB 
yade kötü kadınların çoğalmasın 

ileri geliyor. Kabilse, İmralı adaS 
mahpus sürer gibi, fuhşu san'at editl 
kadınları da Hayırsız adasına süflll 

Bekar erkeklerden isteyenler, g' 
onlarla birlikte yaşa) abilirler. 

Belki, ileri gidiyorum. Belki f 
bu şekilde ortadan kaldırmak mümlt 
değil. Fakat benim kanaatimce, soıc 
sürtükleri, yalnız gençlerin ahlaıc 
bozmakla kalmayan, çok muzır ın 
lfıklardır. 

Bunlar, ayni zamanda gençlerirı11 

içtimai vazifelerini unutturuyorl 
onları evlenip yuva kurmaktan al 
yuyorlar! 

Ali AloJICI 

Almanlar canh kasaphk 
hayvan alacaklar 

şı müthiş bir boykot açmalı!. Ta ki be- Almanlar, memleketimizden c 
karlar, adeta sari hastalık taşıyan mik- kasaplık hayvan mübayaası için 
rop yuvaları gibi., hiç bir yere sokula- lin Ticaret Mümessilliğimizle teırı 
masın, kimse ile temas edemesinler!. 

geçmişlerdir. Almanlar kendilerine 
Göri.in, o zaman, nasıl akılları baş - rilecek hayvanların sıhhatli olma 

larına gelir. Yoksa, bekar yaşama~, istemektedir. 
bu kadar kolay olduktan ve bekar, el üs " 

Bunun için Alman hayvan saS tünde taşman mümtaz bir şahsiyet ola- ti 
rak kaldıkça, gençler evlenmeği zor zabıtası hayvanlarımızın evsafın~ 
akıllarına getirirler! Öyle vaziyetler bit etmeğe ba-şlamıştır. Bu iş bitir~lcl 
ihdas etmeli ki, bekar yaşamak imkan- ten sonra Almanya bizden bol mıld 
sız bir hal~ gelsin. Mesela, muayyen bir da canlı hayvan mübayaasına başla)' 
yaşa kadar bekar kalan bir erkek. ken- caktu 
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Necati Kemal " En fena demagoji ıudur: ( On bet yıl önceyi 1 
düşünftn, buna da şükür! ) .•• Bugün Tombokto şehri bile oh z 
yıl evvelki Tombokto şehri değildir. Bf;ll lzmirin gerilediğini 
dfişünmek hile istemem. Bu, ne acıklı 1Jir şey olur. Fa.kat çok 
ileri, daha ileri gitmediğine, gidemedij .me üzülüyorum ,, diyor 

Dr. Necati Kemal 
nerdeyse beni azar
lıyordu. Görüşleri 
eski bir Türk kılı
cı gibi keskindi ve 
bir granit kadar sert 
tL Ben yüksek sesle 
konuşulan yerden 
hemen sıvışırım. 

Yüksek ses ancak ya 
vaş hareketleri hı~ 
!andırmak için 11-
zım geldiği zaman 
kullanılır. Üstat ta 
sanki bana Çıkışı-
yordu: Necati Kemal ça]qma odasınd-' 

- Yazında, baharın, kışında eşsiz bir cak. 
iklim güzelliği anlatılamıyan bir renk Demi.Şti. . 
ve ışık güzelliği olan bir toprak üstün- Kültür mecmuasının direktör ve baş 

Bedia Ferdi cSon Posta• objektifi brpsm da de oturan insanlara bu nasıl soru111
'" vazıcısına sordum: 

t . bilmem?... · - İzmirde bir sanat ve kültür hayatı cı· üküs Hayatta lüküs bir hanım.efen- . - Herhalde tiyatroda güldüren ben rım. HattA bir kere gördüğüm insanla-
ı "ardı? ,değilim! rın bile.. , 'Qir şiir okur gibi söylüyordu. var mıdır? 

B Sanki bunları önceden ezberlemişti. Kollarını, oturduğu geniş ve maroken 
- edia! - Nasıl gül' dürüyorum yani?.. Sa k · ı ·· ı· · · 1 . yın _arı, ne ya an soy ıyeyım Anlaşılıyor ki Necati Kemalin mu - koltug-un kenarlarına dayadı. Sigara · 
Yı bildiniz.. - Benim size soracagım- suali siz ba- B • n - .. e~, ~e bir taklidimi yapınız ,harrirliği ve filozofluğu kadar, hatip- sından uzun bir nefes çekerek acı ac' 

' eli Doluda> otelcinin Rum kansı? na mı soruyorsunuz? Doğrusu yavuz d goreyım diy edim. Anl dıın ol a · em a ne .. liği de vardır. gülümsedi: 
- Bedia.. evsahibi imışs' iniz.. yapacak Anı d b t kl di İ d Sunu d b'ld.i . 

1 
sa ·· a yanım a u a 1 Ona mıirde oturmaktan hoşlan:p _ İşittiniz mi? Var erlerse inanır 

S a ı ruz. - Yavuz evsahibi... yapması b~ .e~z~rsiz olur, bir daha se: hoşlanmadığını sormuştum. Başka bir mısınız? San.at ve kültür hayatı toplu 
lli kz Cazda tıknaz Pervazyaı;ın Erme- - Cümleyi ben tamamlayım: Anket- fere daha ıyı:ını yapar da tıpatıp bcnı sorguya geçma için vakit bulamadım. hayatın icabıdır. Burada 0 yok ki ... 
ı arısı? çı·yı· bastırır. Mevzua avdet edelim! canlanduır diye ko kt m d Ilı k b r u · Çünkü ayni çoşkunlukla sözlerine e- Başını sa yara , ir sevgiliye has· 

- Bedia! - Henüz erken değil mi? T" trod ıA ? -V - ıya a tu uat yapar mısınız. vam ediyordu: ret çektigini anlatan sesiyle devam edi-
.ııın e şi.ın.di. Maskara'da Bay Mürteza- - Evet bendehaneye avdet etmek - Ekrem Reşid.in operetlerinde da- _Şimalin sis~ .renksiz ve ı.şıksız kı- yordu: 
' karısı? için erken, fakat mevzua avdet etmek ,ha provalardan başlarız. Ekrem Re- y!larını görenler, Çeşmeyi, Urlayı, Kuş - Akşam oldu mu, şehir sokakları 

- Bedia! için değil! şidin beğendikleri olur ve bunları pi- jidasını ve Karşıyakayı düşünsünler. nın sonunda kale kapıları ararım ve biı 
~.~ güldüren dört operetin, en çok - Ha mevzua avdet.. yese ilave eder. .Burada her saniye yaşıyorum. Evet, ız- Dizdar ağasının sert kumandasını bek-
iıte Uren kadını Bedia ile konuşmak _ Evet, siz sahnede gükiürüyorsu- - Bunda nasıl muvaffak oluyorsu - tırap içindeyim, fakat bu, oturduğum lerim: o:Yasa ... ..k! ... Savu .. .llll .. > Akşam 
~ lnisiniz? nll2. Bu nasıl oluyor?. nuz? yeri az sevdiğimden değil, çok seveme- oldu mu, herkes elinde zembil, çıkın, 

"lllJ. tlu.şmak istiyenler ellerini kaldır- _ Muharririn yazdığı rolümü yapı- _Sahneyi bilir misiniz? .diğimdendir. paıket, evine döner. Burada akşam ha-
~Jtı a.r. Yok, bak hep birden olmaz... yorum. Gülüyorlar. • _Karşıdan! . Bura~ı. Karşı~akada Ano~al~er mi.i- yatına Kadifekalenin ortaçağ çehresi 
""tı......~·· Bu kadar kişi kendisini rahats1z b b '? r· rd h d wil '? Sahn . essesesıdır. Eskiden sadece dılsız mek- hakimdir sanki ... Onun karanlık siloeti '"""ll .,.,. - Bu asit irşey mı. - çe en ayı:r eg mı. e ın- . lırd K .. 1 - 1 d 
,.. Yellin! uç dört kişilik bir heyet se- Basit her.k: b'lir 1 b ld B'lh ada tebi dıye anı ı. or er ve sagır ar a şehre çökünce sokaklar boşalır, ışıklar 
l'lll berab gid r H hazır - • es yapa ı - sana ne er u unır ·- ı assa or ak . d. bd 11 k 
ı._ er e ım. eyet mı, _ 'Vanı· ben de sahn..ve çıksam, sı·zın· uA 1 V f"l b' 1 tikt vardı. F at şını ı a a ar, ısaca söner ve herkes uyur ... "iyd. 1 1 x, -~ ..,.Lazım a, as ı e ır eş en sonra... ,An 1 1 k.lar da bulunu or. 

ı yo a... rolünüzü yapsam; herkes güler mi'? G"ld" .. B .. b. . orma o an çocu Y Hay Allah razı olsun. .. En sonra iş. 
ş·İçinizde kalbi olan varsa gelmesin... - u uruyorsunuz. u ıyı ır ış İşte Necati Kemal burada o zavallılara te İzmir akşamlarını en realist bir gö· · 
?\..~iden söyliyeyim. Dört katlı bir a- - Muhakkak... mi? 'yaradılışın esirgroiğini vermek, yara - rüşle anlatmaktan çekinmiyen birini 
-xt - Evet muhakkak, gülerler, ama be- - Niye fena olsun. Müteessir i.ns.an- dılıc::ın e'ıp~ı·k bıraktıg-ını tamamlamak bulduk . .. ırnanın dört kat merdivenini çıka- '1 ~ 
~un. Kalpleriniz sağlam mı? Pekala nim güldürdüğüm için değil, gülünç ol ~arın teessürünü gidermek kadar ıyı ne için uğraşıyor. Eskiden insanlar gündüzleri yaşar, 
~ll öne düşüyorum: Birinci kat mer- duğum için! olabilir ki.. Böyle bir yurdun direktörü olmak geceleri uyurlarmış. Şimdi ise bütün 
ıı{eni ~ıktı~,. ikinci kat merdiveni çık- - Ben neşeli parçalar oynamayı çok , - Bir jestinizi soracağım. Hani Saz için hiç şüphesiz, biricik olan bu yurt gün çalışırız ve yaşamak için gecenin 
ltaL.ı gerıye ıkı katımız kaldı. Bir kat seviyorum. Cazda: gtbi biricik bir adam olmak gerektir. yansını ayırmak lazım.gelir. Yaşamalt 

'-"l, ha gayret ... İste burası! - Neden? , cHayganoşum, nonoşum> şarkısını .Sahiden de Dr. Necati Kemal sayısı üç imkanını bulduğumuz, yaşayacağımız 
" Bakın içerden bi~ piyano sesi geli- - Çünkü hem kendim neşeleniyo - ,söylerken bir çıralık ayağa kalkıyor, beş tane olan ~oloji Alimlerimizden sırada dört duvar ortasına, tavan altı~ 
,,or B rum; hem de seyircilere neşe veriyo- J>oyun kmyordunuz.. biridir. Tıp tahsilini Almanyada yapan na v-e döşek üstüne düşmek niçin? Düı.ı 
1." · etli.anın kocası Ferdi piyano ça- b t ln kend' sah sınd d ~·ı ha ak · · ld k' 4l,,or D rwn. _ Beg-enmediniz mi? . u za ya ız ı a a egı sos- yaya sadece rcanm içm mı ge i . 
":' ··· ınleyin güzel mi? Eh, Medine ı ·· '-"ik f Isef ı da ct. Bö ı ldukt b' h t daha "!!en ·ı - Neşelenmek, neşe vermek, sizde _Bilakis, çok beğendim. yo OJı ve sosyo.ıuJ e e a anın a ye o an sonra ıze aya ı 
li cı eri gibi kapıda bekliyecek deği- yeni doğan bir his midir? kuvvetlidir. Sözleri kestirmedir, karar güzel ve daha tatlı yapmağa yarayan 
dı.z. lieıe şu zile dokunalım .. Kapı açıl- _ Hayır, ben her zaman neşeliy _ - Size neyi hatırlattı? !arı sai-sılmaz, inanışlarını her zaman sanat ve kültüre de ne lüzum kalır? 
~ I(apıyı açan Ferdi. Tanışmıyor mu dim, her zaman neşeliyim... - Gazinoda şarkı söyliyenleri. doktrinlere bağlar. Necati Kemal gerilemeyi kabul et . 

Uz? Tanıştırayım: - Ve her zaman neşeli kalmanızı te- - Ben de onları gördüm. Ve onla- İzmirde üç yıldan beri çıkan ve neş- miyen bir kafadır. Belki daha hızlı ge· 
!'hı:- Ferdi, konservatuvar muallimle - menni ederim. .rın yaptıklarını yaptım. Bu hareketi ,riyat direktörlüğünü yaptığı (Kültür) tilememiş olmanın da b'ir ileri gidiş ol· 
le ?en ve Şehir Tiyatrosu orkestra şef- -Teşekkür ederim. ,benim aynen tekrar edebilmem sizi gül mecmuasında ~k özlü, bilhassa oriji _ madığını d~ünüyor da onun içindir 
rınden! S dürdü. İşte gene nasıl güldürdüğüme nal yazılan çıkar. Bana da: Üçüncü sorguma şu cevabı verdi·. - iz Deli Doluda Rum taklidi ya-
; Arkadaşlarım, yani kariler... pıyorsunuz. bir cevap... - Sorgularmızın her biri, birçok ba- - Gerilemek ne demek? İzmirin de~ 

211 ır salona giriyoruz .. Yemek te ha- _Ben rumca bilirim! Saatime baktım. Yediyi beş geçiyor, .hisleri ihtiva eden başlı başına birer adımlarile ilerilem~i görmek bile d: anınış ama bizim için değil herhaı- _ Saz cazda Ermeni taklidi yapı- ,Bedia operete gidecek, eh artık: mevzu olacak kadar şümullüdür. Bu i- bizim için endişe mevzuu olmalıdır. En 
b. ··· Yok masanın üstündeki mahalle- - Hoşça kalın! tibarla cevaplarım biraz Lakonik ola - (Devamı 10 uncu sayfada) 
ıye yorsunuz .. 

oı ? kadar dik dik bakmayın, ayıp - Biraz da ermenice bilirim. Demek zamanı geldi. Haydi benim 
,..ltr. lkram ederlerse o başka ama et- B k cayın karilerim. Hep beraber Bayan-
"<!eı.ıe kı - aş a.. ., 

rse sa n el uzatayım demeyin... ..ıan mus·· aade alıp yollanalım. a0··zlerı' _ B - Fransızca da bilirim... µ 
,,.,. ed.ia geliyor. Gülümsüyor.. Tabii ' niz masanın üstündeki mahallebide kal "''IS f , - Kuşdili, kutu dili, kepçe dilini de .... 
Safa ır .g~ldik, nazik ._bir ev kadını mi- ilave edersek bildiğiniz dillerin sayısı dı; benim de öyle ama ne yapalım, ik-
lc:orlerının yanına boyle gelir ... Siz şu epey artacak! Ermeni taklidiyle, Rum ram etmedi işte! 
ı:,.. tu~ıara oturun, ben de otururum ... İM SET ~~dı ben Bediayı istintaka başlıya- ,taklidiyle konu.şuyopsunuz. Başka ne 
"agunı. .taklitleri yapabilirsiniz?. 

- Bayan, Tiyatroya nasıl girdiniz? 
-Efem, ben ... 

d - Bayır bunu sormuyorum. Tiyail'o 
a kaç seneden beri... 
- Efem ben ... 
- Hayır bunu da sormuyorum. 
- Tiyatrodaki hayatınızda birçok.. 

- Herkesin taklidini yaparım. Me
seli cMaskara> da Hazımın taklidini 
yapıyorum. 

- Sahi Maskarada Hazımın sesiyle 
,konuşuyor, gözlerinizi onun gözleri gi
bi fırıl fırıl döndürüyorsunuz. 

, - Buna güldünüz mü? 
- Pek çok! 

, - İşte nasıl güldürdüğüme bir mi -
l't.- Bayır bunu da, bunu da sormuvo- ,sal! «Dudakların> ı seyrettiniz deg!ı-·l 
'4ln. ~ ., 

- Efem ben. .. 

mı. 

d - .Evet esasen bunlar o kadar sorul- . - Evet! 
tiu kı, benim tiyatroya nasıl girdiğimi, . - Orada da Şevkiyenin taklidini ya
tiYatrocıa kaç seneden beri çalıştığımı, pıyorum. 
tı Yatrodaki hayatımda şimdiye kadar - Tıpkı onun gibi konuştunuz.. 0-
tıeı.~: gördüğümü benden çok başkala- nun gfüi yürüdünüz. 

ogrendiler. - Buna da güldünilz demek?. 
lü - .. B~nim soracağım şu, siz tiyatroda , - Ne yalan söyliyeyim, çok güldüm. 

!duruyorsunuz... ı· .. - işte böyle güldürürüm. Ben bü • 
- Ben mi? ıun arkadaşlarımın taklitlerini yapa-

Berberlerin sevinci 

ilk hafta tatili yapbklan 
gün abideye çelenk 

koyacaklar 

Berberler Cemiyeti idare hey' eti 
dün bir toplantı yapmışhr. Toplantıda 
Atatürk'e ismet lnönüne ve yüksek 
makamlara hafta tatiline kavusturul
dukları için tefekkür telgrafları' çekil
mesine karar verilmiştir. İlk pazar ta
tili yapıldığı gün berberler toplu bir 
halde merasimle abideye çelenk ko
yacak, her sene bu günün yıldönümü
nü kutlulayacaktır. 

lstanbul 
Cihetindelıl 
Sinemaların hah 
Lalelide oturan Suat Şahin ismin

de bir okuyucumuz İstanbul cihe -
tindeki sinemaların intizamsızlığm
dan müşteki .. Diyor ki: 

«- Geçenlerde bu sinemalardan 
birine gittim, gişede balkonda yer 
olup olmadığını sordum, var, dedi -
ler. Bileti aldım ve balkona çıktım. 
Fakat oturacak değil, ayakta dura -
cak yer bile yoktu. Öylece belki bir 
saat ayakta, ter içinde, sigara du 4 

manları arasında boğuldum, kal -
dım. Nihayet önde bir yer açıldı, o -
turdum. Fakat bu yer de tam sine -
ma makinesinin önü idi, etraf tan 
bağrışmalar oldu. Mecburen kafa -
mı kıstım, vücudumu topladım, iki 

kat öylece bekledim. Bu ıztırap ve ~ 
ren hal beni ter içinde bıraktı. Ni • 
hayet elektrikler yandı. Bu sefer de 
dwnan ve koku içinde bulunan si ~ 
nemanın yan pencereleri açıldı. Deh
şetli bir soğuk hava içeriye hücum 
etti. Terli vücudum, bu hava kar -
şısında titremeğe başladı. Etrafta ne 
bir belediye memuru vardı, ne de 
dert anlatacak biri.. Sinema sahip
lerinden birine şikayet ettim, dinıe
ternedim. 
Beyoğlu cihetindeki sinemalara 

intizam verildiği halde İstanbul si -
nemaları niçin ihmal ediliyor ve 
halk para için neden bu kadar sı -
kıntı ve zulüm altına alınıyor, an -
lamıyorum.• 

Biz okuyucumuzun bu derdine 
tercüman olduktan sonra yalnız be
lediyenin dikkat nazarını çekmekle 
iktifa ediyoruz .. 



8 Sayfa 

İngilterede bu yıl hangi 
takım şampiyon olacak 
Portsmut başta gidiyor meşhur Arsenal ancak 
dokuzunculvkta tutundu. Müsabakaları on binlerce 

; İngilterede 
lik maçları en hara
retli bir devreye gir 
miştir. Geçen sene 
iik maçlarında iyi 
derece almış olan ta 
kımlar yavaş yavaş 

eski yerleriıne doğ

ru Herlemektedirler 
Bilhassa geçen sene 
nin şampiyonu meş. 

seyirci takip ediyor 

' SON POSTA 

Ankara sergisinde 
mükafat kazanan 
san' atka rlarımız 
Ankaradaki küçük san'atlar ve el 

işleri sergisi kapandı. Sergide mallarını 
teşhir eden Türk san'atkarlarına ve 
Türk müesseselerine jüri tarafından 
muhtelif para mükafatları verildi. 

Bu mükafatlardan birincisi 2000 li-
ralık Atatürk mükafatı idi. Bunu İs • 
tanbul ayakkabıcılarından İsmail Ke
mal, ikincisi 1500 liralık hükumet mü
kafatı idi, bunu da İstanbul kuyumcu
larından Saran kazandılar. Bundan 
başka Beyoğlu Kız Akşam San' at mek
tebi 250, Müzeyyen Örer 250, ve H alil 
usta 250 şer lira mükafat kazandılar. 

Dün bir arkadasımız mükafat alan 
hcm~erilerimizle k~nuştu. 
Ayakkabıcı İsmail Kemal diyor k i: 
- Ben Aydında doğdum. Babam 

Akdeniz devletlerinin dünya harbinden sonraki 
kuvvetlerine bir bakıs 

hur Sanderland ta
kımı her hafta ka· 
zandığı maçlardar 
sonra bugün likte i 
kinci vaziyete kadaı 
yükselmiştir. San 
derland Çelsi takı 
mını 49 bin kişi Ö· 

1 bir mekteb hocası idi. Beni Aydın ida
disinin üçüncü sınıfına kadar okuttu. 

Kunduracılığa çok merakım vardı. 
San'ata mektebi bitirmeden atıldım. 
Dört sene çıraklık ve kalfalık yaptık -
tan sonra ilk dükkanımı Aydında aç • 
tım. Orada dokuz sene çalıştım. Fakat İngilizlerin Repulu muharebe kruvazörü 

nünde 3 - 1 mağlUı; 
etmiştir. 

Aydın işgal edilince lstanbula geldim. Türk donanmasının, bir nezaket ra- ,en.dişe ile şahit olmuş, hele Fransızla' 
İlk zamanlar Fatihte küçük bir odada ,simesi olan, Maltada İngiliz filosunu ,rın cDünk~rk• sınıfı muharebe krıı ' 

~---~'"""""'"'""'"'-->lu.~~~--~""--"'~.:.....ır.:.:....c..c.ı;' çalışıyordum. Sonra lstanbul cihetin _ 1ve (Faleron) da Yunan donanması~ı .vawrleri, Italyanların bunlara muk9' 
de bir dükkan açtım. ,ziyaret ettiği bu sıralarda . ~de~ız ,lıları tezgaha koymalarına karşı der • Birmingham - Ar-

'senai a r a s ı n d a _ Sanderiand takımının merkez muhacimi iki Çelsi oyun-
kj maç ta büyük bir cusu arasından son golünü atarken 
alfıka ile karşılanmıştır. Ve 50 bin kişi- , Bundan başka İngiltere likinin en 
nin önünde oynanmıştır. İngiliz Milli paşında bul.ıı.nan Portsmut Hadersfildi 
takımının meşhur kalecisi Hiles de Bir- güçlükle 1 - o mağlup etmiştir. 
m~ham takımında oynama.kıtadır. İ ·ı · ık ngı ız i maçlan bu sene her sene-

Ilk devre 1 - O Arsenalin lehine bit- P.en daha ziyade ehemmiyet kesbQt-
mişt.ir. Arsenal müdafaasının çok par-
lak oyunu karşısında Birmingham ta- miştir. Zira dördüncü vaziyette bulu-
kımı fazla iş görememiş ve ikinci dev- nan b~ takım birinci Portsmut'u üçer 
rede Arsenal iki sayı daha yaparak ne- ,puvan farkla takip etmektedirler. 
ticede 3 - 1 galip gelmiştir. Sanderland Portsmut'tan bir maç ek-

Arsenal bu gaHbiyetten sonra doku- sik yaptığı halde başta giden takımdan 
runcu dereceye kadar çıkmıştır. ancak iki puvan geridedir. 

Bu haftaki lik maçları 

F enerbahçe Beşiktaş 
ile karşılaşıyor 

İstanbul futbol şampiyonasının üze
rinde durulacak oyunlardan biri pazar. 
günü Fene~bahçe ile Beşiktaş arasın
da yapılacaktır. 

Üç haftadır karşılaştıkları her takı
mı mağlup eden bu iki klüpten Fener
bahçe bugüne kadar bir tek zorlu muç 
yapmamış, buna mukabil Beşiktaş Jik 
şampiyonası üzerinde yürümekte olan 
kuvvetli takımlardan birini, Galatasa
rayı mağlup etmiştir. 

Beşiktaş; Galatasaraya karşı süratli 
bir oyun tatbik etmeğe başladığı halde 
sonlara doğru yorgunluk göstermisti. 
Bugün iki hafta evvelki oyununa ·ve 
formuna nazaran herhalde bütün hat
larında kuvvetli bir ahenk temin ede· 
cek bir hale gelmiştir. Futbol hayatları 
nın son günlerini yaşayan Beşiktaşiı o
yuncuların bir kısmı bu kısa müddet 
zarfında icap eden idmanı yapmadan, 
nasıl olsa bu işin içinden çıkarız dü
şüne.esiyle işi sıkı tutmağa lüzum gür
medılerse bu haftaki maçın neticesini 
t~yin etmek o kadar güç olmasa gerek
tır. 

Üç haftadan beri Eyüp maçı rnüs -
te5na, yaptığı bütün oyunları kolaylık
la kazanan Fenerbahçenin likteki vazi
yetini a§ağl yukarı taayyün ettirecek 
olan bu maç için Fener.in lüzumu kadar 
idmanlı olması lazımdır. 

İki taraf ta çok evvelden bildikleri 
bu .. rn~him maç için oyuncularını tıım 
~anasıle hazırlamış iseler bu mevs:m 
lıktew~al.nız bir defa ~rşılaştıklarını gö 
reccgımız bu müsabaka futbol zevkimi. 
zi tatmin edecek bir oyun olacaktır. 

Bir tek galibiyet golü için doksan da
kika uğraşacak olan takımlardan baka
lım talih hangisine yar olacak? 

Memlekette en çok gol fırsatını bu
lan F':~erbahçe muhacimlerinin Beşik
taş mudafaasının çetinliğine rağmen 
hasımlarını hayli sarsacakları şimdi
den tahmin edilebilir. 

..., Senelezıden beri Beşiktaş hücum hat 

tında büyük iş gören Hakkının son o
yunlarda merkez muavin yerine alm
ması bu hücum hattının kuvvetini ya
rıdan fazla düşürdüğü için Fenerbahçe 
müdafaası büyük tehlikelerden de u
zak kalmış demektir. 

Beşik.taşın ağır, Fenerbahçenin sür
a tli oyunu işi sert bir şekle dökmezse 
Fenerbahçenin likteki vaziyetini::le bü
yük bir değişiklik olmıyacaktır. 

Fenerbahçe takımı: Hüsamettin, Le
bip, Fazıl, Cevat, Angelidis, Mehmet 
Reşat, Naci, Şaban, Rıza, Esat, Fikret. 

Beşiktaş takımı da: Mehmet Ali, Hüs 
nü, Nuri, Faruk, Rakikı, Feyzi, Cemal, 
Sulhi, Nazım, Şeref, Eşref şeklinde sa
haya çı!kacaklardır. 

Galatasaray - Hilal 
Her yaptığı maçı heyecanlı bir su -

rette bitiren Galatasaray, bu hafta Hi
lale karşı da tutuk bir oyun gösterirse 
Jırtık likte iyi bir derece almak gayesi
ni unutmak mecburiyetinde kalacaktır. 
En basit futbol kaidelerini lüzumsuz he 
yecan ve telaş yüzünden unutan Gala
tasaray muhacimleri kolayl?kla kazanı 
lacak oyunları bile içinden çıkılmıya
cak kadar karışık bir hale soktukiarı 
Jçin takım ekseriya çok müşkül mevkie 
püşmektedi.r. 

Likin başında ve sonunda olan bu 
iki takımın yapacakları maç haftanın 
iyi oyunlarından biri olabilir. 

Eyüp - Güneş 
Bu mevsim zarfında yaptığı lik maç

larında nazarı dikkati celbeden takım
)ardan biri de Eyüp takımıdır. 
. Şimdiye kadar karşılaştığı takımları 
yenen Güneş ise İstanbul !ikinin ba
şında yer alan bir takım olarak göze 
çarpmaktadır. 

Gü~ takımı bugüne kadar hemayar 
takımlarla çarpışmamış ise de yaptığı 
oyunlarda kuvvetli olduğu hakkıncia 
hepimize iyi bir fikir verecek merkez
dedir. Eğer tahminlerimizde yanılım-

12 senedir de Beyoğlund Y ,müvazenesi ile alakadar denız ışlerJne ,bele olmak üzere büyük saffı harp zırh' 

S gı·ye k akk b a .. 
1
md. d" bir göz atmak faydasız olmaz. ,hal büyük gemiler inşasına başlamalt· 

- er aç ay a ı gon 'f!r 1 - • • d. ' ) . . . ? Akdenız müvazene•ı ne ır. a cevap vermıştır. 
nız__ 6 "ft (3} .. k k (S) .. k d , (1914) dünya harbine kadar Akde- 1 Habeı harbi ve Akdeniz: 

çı . u er e , u a ın. .. . . t • B •ta . t İt 1 1 H b . t pi ,niz hakı.mıye ı, rı nya ımpara or - a yan ar geçen sene a eşıs a 
)uğunun muvafakatile, Fransızlarda .fethe başıadıkları zaman bu fütuhat 
.idi. .Akdeniz hakimiyetinin İngiltered:? o· 

Filvaki yanıbaşında gittikçe büyü - ,emelini hoş görmiyen İngiliz siyas ı 
yen Almanya imparatorluğu bahriye:- lup olmadığını haklı olarak kendi kcP' 
~ine karşı bütün İngiliz filoları Manş dinden sormak mevkiine düşmüştü. 
denizinde ve Atlas Okyanusunda bı - Filvaki Akdeniz için a:Marcnostro • 

1 rikmiş, buna mukabil Akdenizde cİn- bizim deniz» diyecek kadar bahri kU\'' 

giltere - Fransa - Rusya• itilafı haki- vetlerine inanan İtalyanlar Habeş ha(' 
miyetinin temini Fransız bahriyesine bini, İngiliz mümaneatına rağmen ; ııı· 
pırakılmıştı. ,ferle bitirdikleri zaman İngiliz cfkfırı 

Cihan harbinden •onra : ,umumiyesi çok haklı V(l yerinde bir !'l' 
( 1918) mütarekesi muazzam Alman sabiyete kapılarak bahriyesinin yenı ' 

donanmasını ve onun peyki olan A - ,den takviyesini istemiş ve bugün İn ' 
Kunduracı İsmail K S vusturya _ Macaristan bahriyesini or- .giliz müdafaa t~kilatı cidden humml'l' 

Kemal uyumcu aran ,tadan kaldırdıktan sonra İngiliz bah - P bir çalışışla işe sarılmıştır. 
· · A d k" · k 1 t ç··ıı Çünkü Akdeniz hakimiyeti İngııte· B" T·· k · · · l • t k .... k ,nyesı vrupa ara ıpsız a mış ı. u -

ır burl ışcısı o mi am.'l sana a uç~ - ,kü Fransız ve İtalyan bahriyelerinin re için bir hayat ve ölüm meselesidir· 
ten aııı amam do ayısı e ıııunu da soy- H" d " t 1 Akd · d t• ' 

• • T • • T • • ,harpten çok sarsılmış ve yıpranmış o - ın ıs an yo unun enız en geç ı 
~ıyeyı~ ~ıA gelece~. ~ergılere daha ıyı ~arak çıkmış bulunmalarına mukabil ğine iman eden İngiltere Akdenizde şll 
ışlerle ıştırak edebılırım. Ingiliz donanması büsbütün kuv- kuvvetlerle karşılaşıyor: 

Yani bugünkü rnuvaffakiyetimiz ,vetlenmiş ve harp tecrübelerinden a - Fran•ız bahriyesi: 
son değildir. ,zami istifade etmiş bir halde meydan- 6 - Dritnot. 

Kuyumcu Saran : da duruyordu. 2 - Muharebe kruvazımı. 
Kuyumcu Saran henüz Ankaradan , Bu hal yeni bir bahriye programı 1 - Tayyare gemisi. 

gelmemiş. Dayısı bana izahat verdi: tatıbikına b~lıyacak olan Fransamn 6 - Zırhlı kruvazör. 
- Sergide 10 parçası platin ve pır- .~ar~kete geçmesine ve faşis~ inkıHibı 12 - Muhafazalı seri kruvazör. 

lan talı, 4 parçası 18 ayar altın, iki par- ,ıle Italya~m uyanma saa tlerıne kadar 40 - Büyük distroyer. 
devam ettı 1 1 O - Denizaltı gemisi. 

çası da gümüş olmak üzere 16 parça ' F 'l k' d. "kk dil k 1 .. . h" "k ı va ı ı at e ece o ursa go ltalyan bahriye•i: 
ış teş ır ettı . ..1.. k " Al A t M S l ~ k .. ··kı .. ~ .. ,ru ur ı manya, vus urya - aca- 1 4 _ Dritnot. 

aran mes ege uçu ugunde çırak ristan ve Rusya imparatorluklarının 2 - Muharebe kruvazörü, yahut 
olarak başlamıştır· Babasından on para ,deniz kuvveti namına neleri varsa or- büyük hattı harp zırhlısı. 
mirasa konmadan yükselmiş, bugünkü ,tadan yok eden mütareke devresinden 1 - Hava nakliye gemisi. 
hale gelmiştir . daha düne gelinciye kadar her deniz 6 - Zırhlı kruvazör. 

Eğer bu piyasada sırtında devleti pek çok masrafı göze aldırmayı 12 - Muhafazalı seri kruvazör. 
ustasına desti ile su taşıyarak adam ol- icap ettiren büyük saffı harp zırhlı la - 60 - Büyük distroyer, 
muş üç büyük san'atkar varsa birisi ,rı yerine seri kruvazörler inşasını mu- . 90 - Denizaltı gemisi. 
de Saran'dır. vafık görmüş ve Büyük Britanya bah- /•panyol bahriyesi: 

Bizim iş çok çok gayret zek"' k - ,riyesinden maada hiç bir devlet drit - Dahili harbin zalim keşmekeşrerf , ' a, av t f · ı . . 
rayış, istidad ve heves ister. Bunlar 

0
• no 

1 
sı~ı 1 gemı erı tezgaha koyma- içinde çırpınan İspanyol donanm.asıll1 

lunca insanın kuyu mculukta yüksel - ,mışDar .ı. , h Ak• • • s ·· .. k mevzuubahs etmiyeceğiz. 
. . . b b kt enız er a ımıyetı ve uyu Türk bahriye•i: 

memesı ıçın se e yo ur. B . 
25 senelik kuyumcu olan Saran 'fıtanya: 1 - Muharebe kruvazörih 

tam çekirdekten yetismedir. Devletten .. Müt.arekeden sonra inşa ettiği dev 4 - Büyük distroyer. 
.. d"' ~ .. .. b ' 'kt . "f ,cusselı «Rodney• ve cNelson• sair 6 - Denizaltı gemisi. 

gor ugumuz u son teşvı en ıstı a - dr't tl d d "l"' y 
ı no arını a onanmasına ı ave e- unan bahriye•i: 

de ederek daha gayretle çalışacağız den Bu··yu'"k Br't k" 1 . · , ı anya, ra ıp mem e - 1 - Zırhlı kruvazör. 
Halıl uda : ,ketlerin büyük gemi inşa etmemeleri- 8 - Büyük distroyer. 
Halil usta da hala Ankarada bulu • ,ni muhtelif deniz muahedelerile te • 6 _ Denizaltı gemisi. 

nuyormuş. Çadırcılarda koltukculuk ,min etmiş ve bu muahedelerle bilhas- Bazısı müttefik, bazısı dost ve na 
eden oğlu dedi k i: Japon ve birleşik Amerika deniz re- .zısı da rakip tel8.kki edilebilecek 11 

- Babam elile işleyen bir esnaftır. ,kabetlerini gözönünde bulundururken ı:Ieniz kuvvetlerinin evsafı hakkınd 
Vaktile bedestende dükkanı vardı. Fa- ,Fransızların ve İtalyanların küçük \'e resimlerile beraber gelecek müsahn 
kat sonraları romatizmasından ötürü seri gemilerden mürekkep bir çok kuv- bemizde tafsilat vereceğiz. 
evde çalışmağa başladı. Güzel el işi ,vetli ince filolar vücuda getirmelerine A. Cemalettin Saracoğlu 
tesbihler, ağızlıklar, ve saire yapar. 
San'atkar adamdır Babam. Mükafatı 
ben de gazetelerde okudum. Peder bi
ze daha bir mektub bile yazmadı.» 
~~k-·oiu;s~ı:k; ·EyÜp ~ GÜ~~Ş n'.ıaÇ~"da 
bu haftanın sayılı oyunlarından birı 0 • 

lacaktır. 

. Beykoz - lstanbulspor 
Istanbul lik maçlarıhda bu sene ma

ale6ef çok düşük bir vaziyette bulunan 

,İstanbulsporun Beykozla yapacağı ma
,çm İstanbu1spor namına büyük bfr e
hemmiyeti vardır. Her iki tarafın da 
gördüğümüz oyunlarına göre bu maç
~a terazi daha ziyade Beykozun lehine 
ağır basmaktadır. 

Süleymaniye - Anadolu 

derin bir heyecan saklamaktadır. 

Vefa - Topkapı 
Her gün bir parça daha düzgün o)"' 

,namağa başlayan Vefa takımı Topkapı 
,karşısında tahminimize nazaran ilk za
,ferini kazanmış olacaktır. 

, AE~kiden ?eri her ~a~şılaşmaları bir 1 İdmanlarına büyük bir dikkat sarfe
,hadıse teşkıl c:ae~. bu ~kı emektar takı- ,dilen Topkapının da ihmali caiz oJnıı· 
,mm maçı eski gunlerı yaşatmasa bile yan bir kuvvet olduğunu söylemeliyiz. 
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Köylerimizin kalkınması için atılan büyük 
36 Bin köy hocasına 

ihtiyacımız var! 
V!uallim mek teplerimiz bunu ancak 

yarım asırda temin edebilir 
Halbuki bu sene 84 mezun veren, gelecek sene 4000 

mezun yetiştirecek olan çavuş kursu sayesinde 
köylerimiz en kısa zamanda birer şef bulacak 

f azan: Sadri Ertem 

Acık hava da yeni öğretmenlere ziraat dersi ve riliyor 

i'°eniköy öğretmenlerinin Ankara Halk evinde verdikleri temsilden bir intiba 

İlk defa köy sahnede konuşuyor. Ken ı memleketlerde köyü ıslah, köyü mede
di hayatile, kendi diliyle, kendi dekoru niyete adapte etmek için «delege)) ~
J;le ... Ankara Halkevinde Eskişehirde sulünü tutmuşlardır. Her köyden b!r 
açılan çavuş kursunu bitiren halis köy adamı alırlar, onları şehirde hazırlar
insanlannın veda müsameresinden hah lar. Bizim usulümüz de bunun aynidir. 
~etrnek istiyorum. Fakat bizimkinin daha üstün bir tarafı 

Bu müsamere emsalini binlerce de
fa gördüğümüz «perde açıldı, perde ka
Pa.t\d.ı ve sahne alkışlandı• formülün
~en tamamen uzaktı. Bu aşılmaz mesa
lelerin üstünden seslenen köyü sahne
r.e ilk defa konuşurken gördüğüm için
p..ir ki ondan bahsedeceğim. 

var. Bu da köye şef olacak insanın da
ha önce ordu gibi gerçekten üstün bir 
medeniyet vasıtası ile sıkı temasta bu
lunmuş olmasıdır. 

Öğ retmenler biliill inşaatta çalışırlarken 

Sahne ve sahnede yaşayan şahıslar 
bizim muharrirlerin, müelliflerin, ar
tistlerin tanımadıkları filemden bir par 
~a idi. Saffet Arıkamn bir Kristof Ko
~omp gibi Anadolunun içinde keşfettiği 
µtsanlar köy realitesini hükfunet mer
kednin sahnesine nakledebilmişlerdi. 

Beklenen, istenen sahnenin, yarınki 
halk edebiyatının tomurcuklarını on -
~arın sahnede hareket haline geçen ruh 
larında, sözleri:nıde, orijinal hakikati tes 
bit eden seslerinde tanıdım. 

* *. 

(1 •• 

Bu elemanlar A nalfabetizme karşı 

yapılacak mücadelenin nüvesi bugün 
84 insandır. Gelecek sene bunların sa
yısı dört bin olacak ve en kısa zaman
da köyler birer şef bulacak. Kısa za
manda diyorum, çünkü bu mücadele
de kısa zamanın bile uzun olduğu
na kaniim. 

Ba1kan şehirlerinden birinden geçer
ken dinlediğim taptaze: bir hikayenin 
tesiri hala kafamdadır. Size bu hika
yeyi kısaca anlatacağım: 

Bir gün nezaretlerden biri, Mülkiye 
memurlarına şifre ile bir emir verir. 

Ümit doluyum. Ümidim yalnız bana Şifrede istenen şudur: 
Janımadığım alemden haberler, parça- cMıntakanızdaki Analfabetlerin mik 
~~ getirmesinden değildir. 40 bin kö- darını bildiriniz. Geçen seneye nazaran 
>'~:tnüz var. Ve bu köylerden 16 bini- 1 mikdar ne kadar azalmıştır.> 
tıın nüfusu 15 O den, 16 binin dört yü~- 1 . . ... 
den aşağıdır. Bu köylerin ancak onda 1 Kaymakam şıfreyı _alınca alak::ıdar 
birinde devlet teskilatı mevcuttur. Köv memurlara havale edıyor. Memur da-
11eri yeni davalar~, yeni hayata intibak ha aşağı memurlara gönderiyor. Niha
~ttirmek için, daha basit bir sözle ifa- yet is kö~·e kadar geliyor. Köyün muh
de edeyim; ümmilikle mücadele için en tarı düşünmeğe başlıyor : «Analfabet a
lşağı 36 bin hocaya ihtiyacımız var. / caba kimdir?» 
3

6 bin kö.y hocasını bizim muallim Tabii muhtar meseleyi siyasi cephe-
fnekteplerı ancak yarım asırdan fazla den düşünmektedir. 
bir zamanda ortaya atabilir. Halbuki ı' B a· 1 1 A · t · 
~ . . «- u ıyor o sa, o sa... narşıs g1-
.. alfabetızm ıle en yakın zamanda, bu bi birşey olacak» 
lŞı meydana getirmek mecburiyetinde-
l'iz. Arıkan ilk mücadelesinde en kuv- Önce muhtarın uykusu kaçıyor. Ni-
\retli, en işe yarar unsuru keşfetti, ilk hayet kararını veriyor: 
mücadelesi en kısa zamanda, en iyi ku
mandanların eline geçiyor. 

* *. 
«- Arasıra bizim köye genç biı a

(~am geliyor. Avrupada okumuş, öte
beri laflar ediyor ... Maksat bu olsa ge

, rek ... » 

Orduya giren köylüyü, kışlayı tanı- Muhtar cevabını yazıyor: 
Yanlar, çok iyi bilir. Onların kıt'alara 

Yeni köy 
Öğretmenleri 
İş başında 

«- Köyümüzde bir tane Analfabet 
gelişleri ile gidi~leri arasındaki K.. ·· - tmenleri yetiştirm k ··zere 
f vardır. O da her zaman köyde oturmaz. oy ogre e u 
arkı bütün köylüler çok iyi k 1 - t c d Eski h" 

t Zaman zaman gelir, gider. Ma,,rif mü- Kültür Ba an ıgı araı.ın an şe ır -
anırlar. Askere gidip gelen köy -
delikanlısı köyüne yepyeni bir a- fettişi ... dir.> de açılan Çavuş kursunun bu sene 84 

lemin mümessili olarak döner . Bu bir Muhtarın raporu nahiyeye, nahiye _ mezun verdiği malfundur. Mükemmel 
hayal değil, bir hakikattir. Hele ordu den kazaya, kazadan vilayete, vilayet- surette yetiştirilen bu öğretmenler An 
Saflarında yeni hayatı gördükten son- ten n ezarete kadar gidiyor. kara köylerine tayin edilmişlerdir. 

ra merhale merhale terfi ederek ça - Balkanlarda dinlediğim bu hikayeyi Resimlerimiz Çavuş kursu mezun-
Vuşluk rütbesine çıkanlar, dünyanm memleketimizde duymamanın çaresi }arının nasıl yetiştirildiğini göstermek
~ çetin mamalarını yenmiş, en büyük bence artık keşfedilmiştir. Gerçek bir teclır. 

ı 
ı 

Zahireler ambalaj ediliyor 

adım 

l:tntihanını geçirmiş insanlarıdır. Bun- fikri realize eden Saffet Arıkanı ve iJk ı· 
ları köyün kalkınma unsuru olarak ile- tedrisat "'1Üdürlü,ğünü şükranla ana
r i sürmek köye medeniyet misyonunu rım. 
10kmak için en yerinde tidbirdir. Bazı ' Sadri Ertem Öğretmenler köy çocuklarile bir arada 



10 Sayfa SON POSTA 

Şehir Meclisinin karari: ff(.lemlekelin Başvekil Şubat içinde Belgrada, 
M hl At d w k f lktısadi Mayıst~ da Londraya gidecek a u sa e yag yasa . Teşkilatı 'Ba~~a~afı 1 inci sayfada) ıhatib şunları söylemiştir: 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ve mikıdarını öğrenmek imkanı fen - Ba~~e~ılı~ı~ İsmet İnönünün ya ~ «937 İzmir Fuarında Türk-Yugos · 
Acele bir işini bahane ederek yanım- nen mevcut değildir. Böyle olunca da, fktısat Vekaleti memleketin iktısad1 kında, ikincıkanun veya şubat ayı için- lav dostluğunun timsali sayılacak ka • 

dan uzaklaşan genç meslekdaşa, bu su- satıcılar:ı. kontrol etmek im.kam yok - teşkilatını yeniden kuran yepyeni bir de Stoya~inoviç'e iadei ziyaret için dar büyük bir paviyon vücuda geti • 
alleri soramadım. tur. Binaenaleyh, sade ve tereyağlarm proje hazırlamıştır. Bu proje ile mem- Belgradı zıyaret edeceği müjdesini al-' rilecektir.» 

Bu suallerin cevaplarını karineyle ka.rışık -~ıa:ak s.atılmasına iz~ ve~mek lekett~ halen ~~cvc:~d 118 Ticaret ve ~ış .bulunuyorum. İnönünün ziyareti- 88.fvekilin Londra seyahati 
bulup çıkaramadım. Meraktan kurtul- caız degıldır. Zıra kontrol edilemıye - Sanayı Odası riagvcdılecek Türkiye 21 nı bır parlamento heyetinizin ziyareti D ı· Ek · · d·~· 

k 
· d ş h. M ı· · · · d .. k.. - ı b -

1 
ıhh . ' ey ı spres gazetesının ver ıgı 

ma ıçm e e ır ec ısımızın uru u cegi için, satıcı ar u yag ara, s ate ıktısat mıntakasma ayrılacaktır. Bu takib edecektir. haber ·· B k·ı · 1 .. .. J toplantısına gitmekten gayri çare bula- ziyanlı nesneler de katabilirler Biz bun k l d b" İk l f e gore aşve ı ismet nonu Kra · mınta a ar a ırer tısat Odası bu - srnet nönü Y.ugoslavyanın her ye- Edvard'ı t · • · I 
madım. arı bittabi, mütehassıslar kimyager- l ak lk . . . . A . n aç gıyme merasımı yapı a~ • * er arasında yaptığımız t~tkikat, tah- 1 u~rc tır. 1 tısal t Odcakaları sanayı ış • rtınde samımı hır surette karşılanacak- cağı mayıs ayında Londrada buluna . 

Ş-l.! 1\11" 1· . d.. d batal 'k t t' . d .. - dik erı e meşgu o mıya tır. ır.)) cakt i t ı .. .. d ~ur ın.ec ısı un e, maz ar ıU. a ne ıcesın e ogren .> S . . . . ır. :ısme nonu aynı zaman a me 
bermutat encümenlere havale edip du Ve işte, bütün kızılca kıyamet bu . anayı ışlerıle yeni kurulacak sana- lktısadi münasebetlere temas eden rasimde Türkiyeyi temsil edecektir. 
ruyordu. Fakat Meclisin tatlı tatlı da nazbata etrafında kopuyor. yı f~e_rasyoniar_ı meşgul olacaktır. Bu- • ----------
ğılacağını umduğum sırada birden bir( Sıhhiye ve Mülkiye encümenleri aza nun ıçın ayrı hır proje hazırlanacak - lzmirden Röportaı·lar 
kızılca kıyamet koptu. Ve azalar biri· arı, mazbatalarını cansiparane 'ia: tır. 
birlerine girdiler. :aa ediyorlar. Hasan Fehmi 'l ni - ~kusat Odalarında İktısat Vekaleti (Ba.ftarafı 7 nci sayfada) Necati Kemal : 

Efendim ... Mesele cyağ-. meseles: az edince, mazbata müdafilerinden Fe tarafından tayin edilmiş bir genel sek- fena demagoji şudur: «Ün beş yıl ön- - Garpte .. . 
Bir zabıtai belediye talimatnamesi va1 idun Manyasi: reter bulunacaktır. Bu genel sekrete- ceyi düşünün, buna da şükür, y:a yirmi Dedikten sonra doğrudan doğruy~ 
ya? Olanca gürültü, işbu zabıtai beıe - Hasan Fehmi, bu işle bu kadar ala rin yanında muhalli tüccarlardan mü _ yıl önce neydi?> Bunun kökünü ku- Garpteki eserleri saymağa başlıyacak 
diye talimatnamesinin '436 mcı madde kadar ise, niç~ en~ümen toplantılarm- rekkeb bir istişare heyeti olacaktır. Ge- rutmahdır. Bugün Tombo'kto şehri bile ve bizdeki yokluktan bahsetmiyecek 
;inden kopuyor. :la bulunmadı~ .. dıyor. nel sekreter lüzuın .. d .. v.. ~ otuz yıl evvelki Tombokto değildir. B~z sandım. Lfiltin o şöyle devam etti ve 

Çünkü bu madde,hıfzıssıhha kanu · Hasan Fehmi Tok, bu söze kızıp Mül 
1 

d b . . h go~ ugu zaman ne yaptık? Biz ne yarattık? Daha neıer ben hem bir nefes aldım. Hem de se· 
187 dd k

. .. . d . tif kalk ar a u ıstışare eyetıni toplıyabile - yapmalıyız diye duş·· unm·· ek ge ek B n · 1 ül. ·• d . • 1Unun inci ma esine zıt gidiyor- ıye encumerun en ıs ava ışıyor. . İ , r- . e vınç e g umse ım: 
muş. Galip Bahtiyar kalkıp on~ gön1ünü al celı::tır~ . ktısat O.dalarının, mm takaların İzmirin gerilediğini hatırlamak bile is- •- Ve bizde, iyi olan, ileri olan, fay· 

Zabıtai belediye talimatnamesinin maya çalışıyor. Ve ondan sonra gene muhtelıf yerlerınde ajanları buluna - temem. Bu ne acıklı birşey olur. Buna dalı olan herşeyi severim. Bazan insa
bu maddesi, piyasada karışılr yağ sa yağ münakaşasına devam olunuyor. Mü caktır. inanmıyorum. Fakat çok ileri, daha i- nın rahatlığı için bir zeka zaferi olan 
tılmasına müsaade etmiyormuş. Hal . nakaşadan hoşlanmıyan Selami İzzet: Tüccarlardan kaydiye, ve saire üc- leri gitmediğine ve gidemediğine çok en küçük aleti, bir şiir gibi, bir tablo· 
buki, hıfzıssıhha kanununun t 87 inci - A canım, yağları biribirine karış- retlerini lktısat Odaları tahakkuk etti- üzülüyorum.. gibi, derin bir hazie yoklar, seyrede • 
maddesi diyormuş ki: rsalar ne olur, karıştırmasalar ıne o _ recek, fakat tahsilatı maliye şubeleri Doktor Necati Kemalin edip olma - rirn. 

- Hayır ... Karışık yağ satılabilir. Fa .ur? eliyor. yapacaktır. Odalarda muhasebe servisi masına rağmen kendisini edip sayd!ğı- - Acıklı hadiseleriniz? 
kat bir şartla: Karışık yağ satanlar. Arka su:alardan birisi onun ağzmm bulunacaktır. Bu paralar tahsilattan nı sanmam. Dilsizler, körler, sağırları - Aptallık ve bilgisizliğin hükmü 
kaplarının Üzerlerine: cBu yag· karı - payını verıvor M k B k ve e.n zoru olan aptallarla ugraşmaktan altında boyun eg·meye mecbur oldugum· 

J · • _ sonra er ez an asına yatırılacaktu. şıktır» diye )azmaya mecbur tutulur· - Sen anlamadıgın şeye kan~ma! 8 .. t.. lkt t Od l A k d . vakıt bulup ta edebi eserlerimizi oku- vakala:rdı.r. Saymak.la bitmez. 
lar ! Birisi : u un ısa a rı n ara a yenı- yorsa ondan hazırsız biır cevap alacağı- - Ya gülünç vakalar? 

Gördünüz mü işi? zabıtai belediye - Yemeklik yağ ... Sade yağ ... Tere- ~en k~rul~cak l~a.n ktısat Ofisine mer- mı düşünüyorum. Bu ümitle dedim ki: - Gülünç ... Ooooo ... Anadan doğma 
memuru, karışık yağ satan adam.cağı- y~ğ ... Hint yağ, balık yağ diye yağları ut ~ ~ca tır. tısat. Od~larının büt - - Bizde edebiyatın öldüğünü .söylü- gülüncüz ayol.. Şu dünyanın üstünde 
:lı yakalayıp cezalandırmak istiyecek. yuz sınıfa ayırıp ta işi karıştırmayın! çelerını Ankaradaki Ofıs yapacaktır. yorlar: Ne dersiniz? insanlığın hali kadar gülünç birşey var 
Halbuki, kanşlk yağ satan adam: diyor. Merkez Bankasındaki paralar İktısat - Ölmek için var olmak gerektir. mıdır'? 

- Ben, diyecek, vakıa karışık yağ Sol cenah azalardan birisi bunu ha- Ofisinin emrinde bulundurulacaktır. Dedi. . - Hiç sevdiniz mi! Aşk hakkında ne 
satıy-0rum ama, bunu saklamıyorum ki? .raretle tasdik ediyor: Oda memurlarını lktısat Vekaleti ta- O ande onu bır ruh doktoru değH, dti§ünüyorsıınuz? ' 
İŞte ... kutulanmın üzerinde cbu vağ - Evet... Yağlar arasında sınıf farkı yin edecektir. operat~r sandım. Hem de bir bakı~ta - Çocukken bir defa sevdim. Sahi-

. karışıktır' diy l • voktur' A '--- d b l l b l T hastalıgı anlayan, yaranın kangren ol- den sevdım· ,_.ld' - k .. h .• e yazı ı. ., · n&:ara a u unan stan u icaret d • hük .. ve seveuı ım, çun u e-
Zabıtai belediye memuru, haklı ola- - Vardır! Odası Umumi Katibi Cevad Nizami bu uguna b" um ;~ren ve kesip biçen nüz kendimi bilmiyordum. 'Bir kuzu 

rak ayak direyecek: - Yoktur! derken İsmail Sıtkı ayak- işle de meşgul olmaktadır. yat:;: ; .. opera or... gibiydim ... Çinsi aşk mutlak bir has· 
- Benim ona aklım ermez. İster giz- lanıp, dağılan münakaşa mevzuunu hu z ı. talıktır. Açlığuı bir hastalık olması gi· 

li sat, ister aşikar sat. Sattığın yağ ka- !asa ediyor: Talat, Muhittin Birgene - Yani bu itibarla edebiyatımızın ~i... Uykunun bir hastahk olmas"«İbL 
rışık ya? Cezam çekeceksin! - Efendim ... Mahlilt yağ işi müthiş- öldüğüne inanmam. Fakat. doğacağına Imkansızlığın, yahut engel1erin şahlan-

Bu vaziyet karşısında bittabi yağcı- tir. Biz, bugün bile temiz yağ bulamı- seslenmişti: "Harbin başlı- inanıyorum.. Doğacak, mutlak doğacak! dırdığı tabii arzuya aşk diyoruz ve ~i· 
da hıfzıssıhha kanununu çıkarıp, zabıtai yoruz. Bir de karışık yağ satı.lmasına yacağını bildin, ne zaman Tam zamanıydı: şirdikçe _şişiriyoruz. .. 
belediye memurunun burnuna dayaya resmen izin verdik miydi, yağın içine - Nasıl bir edebiyat istersiniz? Garp Caddeye çıktığım zaman onun otur-
cak. Ve haklı olarak itiraz edecek: her türlü mülevvesatı karıştırırlar! Ve biteceğini de bili " te ve bi2ıde hangi eserleri beğeniyor- duğu binaya baktım. Burası harrıten 

S t -ı kar ık lm ril (A ... "'--c. ı :-...: -~.ı-) sunuz? 
6

r - enin elindeki talimatnameye de ereyag arın ış o asına izin ve · ___.Ulnll.l .._ .. ~--- önceki mimarinin bir şaheseri denecek 
benim aklım ermez. Çünkü 0 talimat- memeli imiş te, zeytinyağların karışık erkanı ile temas vazifesini üzerine aian Hiç şüphesiz bir manasızlık yaptım. kadar güzel bir villa idi Yeşil ve ko· 
name kanuna uymuyor! olmasına müsaade edilmeliymiş! Se - Muhittin Birgen şu kanaati de beraber Çünkü edebiyatımızm olmadığını söy- kulu çamlar çatılara yükselmişti. Pen 

Ondan sonra da çene dövüşü: bep? Zeytinyağlara ne mikdarda, ve ne getiriyordu: liyen bir adama bizim eserlerimizde cereler, körfezin durgun ve masmavi de 
- Ben vazifemi senden mi öğrene- karıştırıldığı anlaşılabilir, kontrol etli- Çarlık Rusyası Avrupayı kana boya- hang~.inin daha güzel olduğu sorula _ nizine karşı, tülleri bürünmüş perileri 

ceğim? lebfür diye :mi? Bugün .süte karıştm- mağa karar verm~tL Hem de pek ya- maz.dı. seyre doymayan kocaman gözler gi 
- Ben kanuna mı inanacağım yoksa lan suyun mikdannı da kontrol etmek kın bir zamanda... Laklıı bu manasızlıktan bir mana çık biydL 

sana mı? im.kanma s8hlbiz! Fakat henüz süte su Talat Bey de harbin patlayacağını tı. 
Münakaşa ... Hakaret ... .KarakoL Mah katılmamasını temin edebildik mi? biliyor, fakat ibu kadar yakın olınası-

keme... Hem zeytinyağının karışık olmasına na ihtimal vermiyordu. 
-:--=---------...---------=Kadircan Kaflı 

Faşist Meclisi deniz Geyvede telefon tesisatı * müsaade etmenin manası ne? Zeytin Bilihara Muhittin Birgenin tahm'..ni 
yağ da, susam yağı da, pamuk yağ~ da tahakkuk edince Talat: cMadem ki har 
ayrı ayrı satılır. Sade zeytin yağ iste- bin çılk:acağını bildin, ne zaman bitece

Ve hava kuvvetlerinin Geyve (Hususi) - Kazada telefon 
K.imbilir bu çe~it kaçıncı gürültüden 

sonradır ki, sılı:hat işleri müdürlüğü o 
talimatname maddesi ile o kanun mad 
desi arasındaki tezadı sezmiş. Çare dü
şünm~ Sonunda da: 

- Kanun haklıdır efehdim. Talim.at
nameyi ona uydurmak lc1zınıdır. demiş, 
ve hazırladığı müzekkereyi belediye 
encümenine yollamış. Encümen keyfi
yeti umumi meclise arzetmiş. Umumi 
Meclis işi Mülkiye, ve sıhhıye encümen 
lerinc havale etmiş. Mülkiye ve Sıhhi
ye encümenleri de tetkikat, 1ahkikat... 
Bir mazbata hazırlamışlar. Ve dün, 
m.a1Jbata heyeti umumiyenin tasvibine 
arzedilen bu mazbatada kısmen sıhhat 
işleri müdürlüğünün noktai nazarı, kıs
men de zabıtai belediye talimatname
sinin rnalU.m maddesi bulunuyor. 

Deniliyor ki; 
- Evveli yağları ikiye ayırmak la

zım: Yemeklik yağlar... Sade ve tere
yağlar ... 

Yemeklik yağlardan zeytinyağına 
yüzde yirmi beş nisbetinde susam ya
ğı, veya pamuk yağı kanştınlmasm
da bir mahzur yoktur. Yalnız zeytin
~ağına hem susamyağı, hem pamukya
gı karıştırılması kötüdür! 

Maamafih, zeytinyağının karışık oh
rak .satılmasına hile yapılmasından kor 
kulmadan izin verilebilir. Çünkü, ı.ah

~l neticesinde hileye sapılıp sapılmadı
gını a nlayabilm<!k imkanı daima mev
cuttur. Yani satıcılar, kontrol edilebi· 
lirler. 
Fa~~t .. sade. ve tereyağlarda iş böy

le dc1tılaır. Vakıa sade ve tereyağların 
da karışık olup olmadıklarını fennen 
anlamak mümkündür. Fakat 0 k.:ı _ 

yen, sade zeytinyağ alır. Karışık zey- ğini de bil!• demişti 
tinyağ isteyen, hepsinden de ayrı ayrı Muhittin Birgen «İttihat ve Terakki
alıp, gider evinde istediği şekilde ka - de 1 O sene• isimli eserinin ikinci kıs-
rıştırır! mına işte bu satırlarla başlıyor. Eski 

Arkadan birisi sesleniyor: Tanin ba.şmuharririnin yazdığı bir ro-
- Doğru ... Evinde ne halt kanştınr- man değildir. Fakat bir romandan daha 

sa karıştırsın. Fakat biz buna :resmen cazip, yaşanmış bir tarih ve hayat bi
müsaade '€tmemeliyiz! kiıyesidir. Bugünden itibaren okumaya 

Ve tasdikler biribirini takip ed!yor: başlayınız! 
- Hakkı var İsmail Sıtkının ... Zey- ------

tinyağının içine ne karıştırılmış diye Çimento ihtikannın da 
anlamak için her yağcının yanına bir önüne geçiliyor 
kimyahane.mi açacağız? 

- Münakaşaya bile lüzum yok. Za- (Baştarah 1 inci sayfada) 
bıtai belediye talimatnamesi münasıp- ten 30 bin ton, yani 600 bin çuvallık 
tir. Karış~k yağa müsaade yok. Sıhhi çimento ithal edilmesi kararlaştırılnuş 
olmıyan hıfzıssıhha kanunudur! Onu tır. Bu mikdar iki çimento fabrikası
değiştirsinler! nın bir senelik istihsaline tekabül et-
.Mazıbata müdafilerile, mazbata mu:ı- mektedir. Hariçten sokulacak çimen

rızları, :t~bihte hata olmazsa İspanya tonun ucuza mal edilmesi için de güm
asileri ile hükfunetçiler gibi biribirle- rük resmi yarı yarıya indirilecektir. Bu 
r.ine giriyorlar. Fakat körolası karar, suretle piyasaya her çimento çuvalı 
Madrit şehri gibi, bir türlü bir tarafın yüz kuruşa mal olmuş olacaktır. İtha
eline geçmiyor. latın hangi memleketten yapılacağı he-

Eski Baro reisi Halil HiLminin mal- nüz belli olmamıştır. Bu hususta tet
bata müdafilerine son hücumund:m kikat yapılmaktadır. Çimento ithal edi
sonra, reis müzakereyi kafi görüyor. lir edilmez ihtikar tamamen ortadan 
Ve: kalkmış olacaktır. Şimdilik bize çimen 

to verebilecek hükfunetler Romanya, 
Belçika ve İtalyadır. 

Artırılmasını İstiyor tesisatı. tamamlanmaktadır. Şimdiy" 
Roma, 19 (A.A.) - Büyük Fnşist kacla.r yak.in ve uzak hiç bir köye tele 

Meclisinin dün geceki içtimaında M. fon yapılm~tı. Nihayet kay:ma.karr 
Musolini harici, dahili, askeri ve iktı- Ahmet Bülhül'kaya işe ciddiyetle sa 
sadi vaziyet hakkında izahat vermiştir. rılmış, köylülerin yardımile lazım olan 
Meclis, milletin askeri hazırlığının ta- paranın "büyük bir kısmı temin edilerek 
cil edilmesinin ve bilhassa deniz ve ha- 937 modeli 77 adet telefon ahizesi sa· 
va kuvvetlerine hususi bir ehemmiyet tın alınmıştır. 
atfolunmasıru istemiştir. Meclis, bilhas Büt.. t . t bı'tı.rı"lmek 
Sa mı·nı mu·· daf · · · · ikt dA un esIM üzeredir aa sanayıı ıçın ısa ı H""k... . . 
muhtariyet talebinde bulunmuştur. u umet hına81 korıdoruna da mü 

Meclis, genç muharip teşekkülleıi _ kemmel bir telefon santralı yapılmak· 
nin ti.nkişafı ve Faşizmin İtalyan kadın- tadır. · 
!arınca daha mükemmel bir _şekilde .... _ .• ,. ....... 0 -·-· .. ···-·,---

kavranması hususunda tedbirler alın - ı 
masını parti sekreterliğinden istemek
tedir. 

Boluda bir beraat kararı 
Boludan yazılıyor: 

SemeTkant mahallesinden Ahmet 

isminde bir adamı hir kavga e~nasında l 
öldürmekten suçlu polis Rafetin mu~ 
hakemesi ikmal edilmistir. Yapılan mu-

, 1 

hakeme neticesind.e Ahmed.in anasını 1 

ve babasını öldürmek isterken bu ha-
1 

reketine mani olmak isteyen polisin 

üzerine hücum ettiği, polisi öldürmek 
1 

istediği, polisin tahvif m.aksadile attığı ı 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Veremin ilh 
Tezab.ürü 

·-
Cuma 

(*) 

- Evvela diyor, mazbatayı, sonra da 
İsmail Sı tkının teklifini reye koyara
ğım. 

-·-··-·--···········-.. ·········--···---··- 1 İstanbul yağlarından daha karışık o·ian silaha da ehemmiyet vermiyerck silahı 

Verem ekSeriyetle küçük yaşta kapılır. 

Bu müthiş hastaı.ıtın mi.kroblan .kiiçük ,, 

yaşlarda vücuda girer. Bazan pek erken, 
bazan da bülüğ ve şebabet devirlerinde 
birdenbire tezahür eder. Gençlerde u -
zayan öksürüklerden dalma şüphe etme
lidir. idi tehıttesiz bronşitler beş on &iiJı 
zarfında iyileşir. Fakat bu müddeti •e
pen brolljİtlerde uzamanın sebebi der

hal t.etkik edilmelidir. 
Mazbata reye konuyor. Mazbata mu- münakaşa neticesinde ma7lbataya re elinden almak istediği, polisin .müda-

harrirleri .iki ellerini birden kaldın _ ' Y f · r_ halinde kaldı 
1 nl ekse · t t kil ed · 1 aameUJ · ğı anlaşıhnıt 

ror ar. Ve koca Mecliste, işine geciken vere er nye eş ememış er- • ı 
Iş Bankası Müdürü Yusuf Ziyadan baş dir. Azalann tesir altında bırakılma- suçsuz olduğu görülm~, beraetine ka-
ka mazbata muharrirlerine rey veren malan şartile, ayni mazbatanın bir de- rar verilmiştir. Polis Rafet 67 günlük 
yok. fa daba reye ;konması da bu iddiamı is- bir mevkufiyetten 1K>nra vazifesine ha.-

Fakat hayret: Reis: bata yetecektrr. ' lamıftır. 
- Efendim .... diyor ... Ekseriyet var. * 

:Deva.mlı ö.k.sürillderde ilk akla gelen 18.Y 
göğüste bulunan bezlerin §itmesidir ki bu , t. 
veremin pl§darıdır. Bütün bu vaziyet -
ıerde lazım gelen tedabir alınırsa gele- , 

' cek büyült tehlikenin önü ahnmıı o -

lur. 

dar. . Mazbata kabul olundu. 
Bt: ı~t.e daha ileri gidip. te, yağın içi- Vakıa diğerleri itiraza kalkışmıyor-

Dağılan Meclisten çııkar'.k:en düşünü- den meslektaş, not tutamıyacak kadar 

( *) Bu •• tı.n ık.ip ..ldayma, ,. • 
ı.t bir elbüme 7ap'fbnp kollekai,oa 
JapDU.L SJkmb zemanınszd. ba .aotlaı 

ıe kaı ı.ştırılan mnddelerm mahiyetin! )ar. Fakat ben ıiddia edebilirim ki, bu 
yordum: gülmekte haksız mıydı? 

- Acaba, bu müzakereleri talti,p e- ~ Naci Sadullah 
• 

.bir cloktar Pi bdadmıza 7etiphilir. l 
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Memleketin her köşesinde halk Orduya hediye ettiği 
tayyarelere ad konurken coşkun tezahüratla daha 

bir çok tayyaı·e almayı vaadediyor 

Anasrnı boğan Bütün efradile dolandmcılık yapan.· 
bir ı n g iliz bir aile ya kal ndı 

kız mahkemede 
1 

« « .. 
İngilterede herkes kıza hak ver-
diği halde yaptığı işe pek mü-
teessir olan maznun " Bir ana 
katilinin kendisini müdafaaya 
hakkı yoktur 1 ,, diye avukat 

tutmayı reddetti 

Madam Tolli, bir köylü kadınıdır. 
İngilterede, Doultingde Somersette bir 

Bunlar İbrahim isminde bir kasabı bir evde define 
gömülü olduğunu söyliyerek kandırmışlar ve elinden 

bir ahırla 2787 lira para almışlaı; 

w.ııı•ı·n--~:1'1' ı çiftliği vardır. Muhitinde, hasisliği, 

Koçarh tayyaresine ad konur.iten 

Adapazan tayynresi ne ad konurken 
Aydın 19 (Hususi) - Halkımızın lak tezahürata vesile olmuştur. E:en

hiınmetile satın alınan «Koçarlı» tay- Jer civarındalci koşu ve panayır yerınde 
Yaresine ad konma merasimi, pazar yapılan mera.simde bir çok nutuklar 
günü Turnalı ovasında halkın ve köy- söylenmiş, tayyareye konan Adapaza.~ı 
lünün candan tezahüratı arasında ya - ismini örten örtünün kaldırılması mu
Pıldı. Bu kutlu gün münasebetile halk zayedeye konulmuş, bu iş 1~3 lir~ S5 
güneşle birlikte ovada toplanmıştı. kuruşa orta okul muallımle::ın~~ 
Sabahın saat sekızinde çelik kartal Haticeniıı üzerinde kalmış ve ortuyu 

.ıfukta göründü ve dakikalar içinde açmak şerefini o ka~nmıştır. ~ay_ya. -
rilzülerek ovaya indi. Törene saat on- reciler şerefine bir zıyafet venlmış~ır. 
da başlandı. Cumhuriyet marşı ç:ı - «Samsunn ve «Bafra» tayyarelenne 
hndıktan sonra Hava Kurumu başka- Merzifonda ad kondu 
nı Ahmet Emin Arkay, ondan sonra da Merzifon (Hususi) - Samsun ve 
Koçarlı muhtarı Mehmet birer söylev Baframn tayyarelerine burada ad kon
vererek Türk göklerini korumak 1~111 du: Buranın Kışlalar civarında ve Ta
Koçarlı ovasının daha bir kaç tayyare- san dağlarının eteğinde güzel bir tay
~~ ihtiyacı olduğunu belirttiler. Köy - yare alanı vardır. Samsun ve Bafranm 
luler bu samimi temenniyi candan te- böyle güzel bir alana sahip bulunma -
zahüratla kar.şılıyarak: ması yüzü;.:den bu mes'ut tören Mer • 

- Veririz. Kısmet olursa gelecek yıl zifonda kutlulandı. 
daha fazla tayyare alırız!.. Her iki yerden de birer heyet gel -
.. Dediler. Bundan sonra Aydın vaEsi mişti. Gelenler arasında Samsunun A
Ozdemir, tayyarenin kordelasım kesti. hali gazetesi sahibi «İsmail Cenani> il~, 
Kıymetlı tayyareci Bediinin idare Bafra belediye reisi ve «Altın Yaprak> 

ettiği tayyare, halkın se,·gisi ve kıs - dergisinin yazı işleri d;Lrektörü de var
kanç bakışları arasında Turnalı ova - dı. Misafirler belediye, Hava Kurumu, 
sından yükseldi. Aydın ve Koçarlı ü- Halkevi tarafından kıarşılanmışlardır. 

zerinde cevelanlar yaparak akrobatık Merasimden sonra Halkevi bir öğle 
hareketlerle sürekli alkışlar topladı. yemeği vermiş; Hava Kurumu da hü
Geceleyin Hava Kurumu tarafından tün memleket münevverleri dahil ol
değerli tayyareciler şerefine Halke - duğu halde güzel bir çay tiyafeti ter-
Vinde bir ziyafet verildi. . tip etmiştir. Merasimden ve Halkevi-
Adapazarı tayyaresine ad konma nin öğle ziyafetinden sonra tekrar a -

merasimi lana gidilmiş; Bafralılardan, şube reisi 
Adapazarı (Hususi) - Adapazarı ile, diğer bir genç tayyare ile Merzifon 

tayyaresine ad konma merasimi par - üzerinde uçmuşlardır. 
~~~~----------.-· • 

lzmirde de kız talebeler 
askerlik dersi alıyorlar 

dik kafalılığı ile tanılan Madam Tol
li'yi kendi ailesi halkı da sevmemekte 
imiş. 

Bu aksiliği yüzünden hiç candan bir 
arkadaşı ve dostu olmıyan Madam Tol
li, gidecek bir yer, konuşacak bir kul 
bulamadığından sabahlan akşama ka
dar, mutfakla, ahır arasında mekik do
kurmuş. 

* * * 
Madam Tolli'nin 

Katlin. 
bir kızı vardır: 

Katlin annesinin aksin~, gayet uy -
sal, melek gibi güzel, o nisbette iyi ah

Yakala ııanlar 

Polis Müdürlüğü oldukca mühim bir 1 
dolandırıcılık hadisesinin tahkikine 

laklı bir kııxiır. Bütün kabahati, her is- başlamıştır. 
tenilen şeyi yapması, hele annesinin e- Hadise bundan 1 O ay kadar evvel 
mirlerini kusursuz olarak yerine ge - başlamaktadır. lbrahim isminde Niğ -
tirmek istemesidir. Buna rağmen an - deli bir kasab emvali metrukeden Be
nesi en fazla onunla uğraşırmış.. yoğlunda bir apartımanın yarım his -

Tahammülün de bir hududu, bir du- sesini satın almış, bu evi de Emlak 
rak yeri vardır. İşte Katlin de bir gün Bankasına ipotek etmek istemiştir. Fa
sinirlerine hakim olamadığı bir saatte, k t h" ı· ld - · · b k · t k 
O
··z a · . d - t h .. 1 a ev ısse ı o ugu ıçın an a lpo e 

nnesının ayagına a ammu e - 1 • 1 · 
demem. ·· ·· d ·ık def 1 k, muarne esı yapmamış, brahım banka-

ış, omrun e ı a o ara o-
na karşı koymuş. Bundan fena halde dan çıkarken yanına sokulan bir şahıs 
şaşıran Madam Tolli, büsbütün çile _ her şeyin bir kolayı bulunabileceğini 
den çıkinış ve kızının üzerine hücum söylemeğe başlıyarak lbrahim ile dost
etmiş. Herkesin derin bir uykuda bu- luk tesis etmi~tir. 
lunduğu bir sırada, engin sessizlığin D l J l k b ~lıyor 
· · d b" 00- d ba 1 M o an ırıcı ı a~ 
ıçın e ır guşma ır ş arnış. a -

Bu adam İbrahime ipotekle değil, 
fakat tamamen meşru olarak mühim 
bir para ele geçirebileceğini söylemiş 
ve demiştir ki: 

- T oplcapıda bir ev var. Bu evde 
Dolandırılan kasap İbrahim 

Ermeni çetelerine aid beheri yüz bin tın suyuna batırılmış bir at nalı bu • 
liralık 3 bono ile at nalı şeklinde bir lunmuştur. Fakat o zamana kadar Ah'. 
altın külçesi gömülüdür. Bu evi satın met lbrahimden bir hayli para çekmiş .. 
almak veya kira ile tutmak suretile bu tir. 

defineyi çıkarmak mümkündür, ancak Mahmut Celiılet~n hapse giri)or 
benim param yok. B b 1 b" E · · ö u ono ar ır rmenı çetesıne g n• 

Adamın bahsettiği ev T opkapıda derilecek, mukabilinde 15 bin lira ali.t 
Tekkeci mahallesinde Cami sokağın - nacaktır. ~akat bu esnada bir aksflfk 

Katon da 16 numaralı evdir. lbrahimle bu şe- zuhur etmiş, Mahmud Celaleddin sev• 
dam Tolli hiddetten gözleri döıunüş, kilde dost olan adam Mahmud Cela - diği bir kadını yaralamış, hapse girmiş• 
kan beynine fırlamış bir halde keneli leddin isminde birisidir. Ev Mahmud tir. Bittabi bonoları Maidede bırak -
kızım boğmağa teşebbüs etmiş, bu ni- Celaleddinin kayin validesi Ülfetin e- mıştır. • 
yetle kızının kavradığı boynunu var vidir. Fakat Celaleddin Ülfetin kayin Maide bu işden hissesine düşen pa• 
kuvvetile sıkınağa başlamış. İşin feci validesi olduğunu saklamaktadır. l k . . I t kt d" F _ rayı a ma ıçın ace e e me e ır. a • 
bir sona varacagını sezen genç kız, n- lbrahim Ülfetle pazarlığa girişmşi, 1 t fb h" d kt B · f 

lnu . h . . . . . ..>a ra ım e para yo ur. unun ıç n 
nasınm bu umu ) an aın tasavVll - avda '>O lıra bıle getırmıyecek olan bu T k h · · d h"b" ld ~ ~ 

A • 1 ak için kendi kendisini J . - • • • op apı arıcın e sa ı ı o ugu asrı 
rll:?a manı 0 m F k k evı 60 !ıraya kıralamıştır. Fakat hır ahırı Maidenin üzerine ferağ etmiştir .. 
mudafaaya koyulmuş.. a at ızından k Tk k Ülf d k 
daha güçlü kuvvetli olan hain ana, ag- a sı ı çı mış, et ev en ~ı ~ıya Şimdiye kadar Maide ile Mahmud Ce• 
zından köpükler saça saça tazyıkı art- hazırlanırken hastalanmış ve olmuş - 15leddine ve Mahmudun kayin birade .. 
tırmış. tür. rine verdiği para da 2878 lirayı bul • 

Kızı: Mahmut Celiılettinin karısı muştur. 
- Anne bana günahtır. Beni ruçın .. .. . . . ı.:: 

öldürmek istiyorsun dedikçe katı yii _ Ülfet olunce ortaya Maıde ısmınde Şimdi iş Mahmud Ce~aleddin~n ÇIK.• 

kı . . bir kadın çıkmıştır. Maide Mahmud masına ~·e bonoları tahsıl etmege kal-
re ı ana. . . h dl k k · 

_ Geber ... Ge.ber ... dermiş. Celaleddinin karısı, Ülfetin de kızı ve mıştır. Ma mu a ·arısının ve ayın 
Soluğu tükenmiş bir haldedir. Ni • varisidir. biraderinin mütebaki hisselerini de bo· 

hayet canhavlile, son bir gayret gös - !\1 h d C IAI dd' _ l Ülf ~ noları tahsil edince verecektir. Bono f . . a mu e a e ın nası eun . 
teren Katlin bırdenbıre anasının elle - k d" k . l"d . ld • ki d lar Maıdede durmaktadır. 
rinden kendi boynunu kurtarmış ve O· en ı . ayı~ va ı esı ? ugunu sa_ a ı 

·· · atılmış B d ise Maıdenın de kendı karısı oldugunu nun uzerıne . u sıra a anası- . . .. 
nın nereden çıkardığını görmedig· i bir saklamıştır. Maıde de evın kendısıne N"h "k" .. l M h d Ce-. •• . . "() 1. d • k" I ı ayet ı ı gun evve a mu 
J·iletle kendisini öldürmek istedig•ini geçtıgını, o ıra an aşagıya ıra ıya- lAl dd" h . h d k İb h" 

· · - ·· · · N'h 8() a e ın apıs ane en çı mış, ra ım 
görünce mukabıl hır hamle ile onu ye.! mıyasagını soylemıştır. ı ayet ev d .d. k _.ı· . d bo l . t ıe-.. · k" ı F k d M . e gı ıp enıuısın en no arı ıs em.?• 
re düşürmüs ve uzerıne çullanarak boğ liraya ıra anmıştır. a at ev e aı - CelAl d b l M "ded ld -• a e ono arın aı e o ugunu, 
muş. . denin de beraber oturması şartile. Bit- M "d · de mütebaki üç bin lirayı al• 
Kız derhal polıse koşmuş· b" M ·d d k d f d h aı enın 

Anamı öldürdüm B. .. r ta ı aı ~ ~ aranaca e ıne en a - madıkca bonoları veremiyeceğini a8y;ı 
- . .. .. ·· ana sov ıp berdar edılmış, ona da bir aslan payı · - · · · · · · Jb hl 

sayıyor benı oldurmek istiyordu. Ne B · ledıgını bıldırmıştır. O zaman ra IJf 
_ ' . . _ vaad olunmuştur. undan sonra da d ) d 1 k ld - h' tml 

yaptıgımı bılemedım, onu bogrnuşum.> . . I . . k 'b" o an ırı ma ta o ugunu ısse f) 
,demiştir. Katilin mahkemede avukat defınen~n çıkarı ması ıçın apı dı ın- polise başvurmuş ve bir cürmü meşnu~ 
tutmıyacağı söylenmektedir. de hafrıyata ba, lanmıştır. tertib edilmiştir~ 
······························································ 

Cürmü mefhut 

· · Mahmut Celcilettinin kayin biraderi B ·· · lb h" M 'd b !erine devam ıçın müsaade istemişler- unun uzerıne ra ım ,.._.aı eye o .. 
dir. Bu müsaade kendilerine verilince Tam ameliyata başlandığı sırada noları Galatada bahçeli kahveye ge .. 
muntazam bir surette dersleri takibe kapı çalınmış, içeriye bir erkek başı u- tirmesini söyJemiş, 3 bin lirayı verecc-
başlamı~lardır. zanmış ve: ğini bildirmiş, evvelki gün Maide vq 

I Kültür lisesi askerlik dersi muallimi, - Vay, siz burada ne arıyorsunuz, Mahmud Celaleddin 8 bonoyu kahveyd 
kurmay yarbay Ekrem kız talebenin define mi} demiş, haber vereceğini götürmüşler. Burada da lbrahimden· 

Kültür lisesinin kız ve erkek talebeleri askerlik derslerini erkek talebe kadar söylemiş ve nihayet o da ~ıusma payı ;~ bin lirayı alırken kahvede tertibat 
İzmir, 19 (Hususi Muhabirimiz - Bu sahada ilk adımı atan Kültür lise- alakayla t~~ ettiklerini müşahede olarak tbrahimden 400 lira almıştır. almış olan komiser Eşref, Ali Rıza, 

den) - Şehrimiz mekteblerindeki as- si olmuştur. etmiştir. Hatta bazı kız talebeler, er _ Bu adam Mahmud Celaleddinin kayin Şükrü tarafından cürmü meşhud ha· 
kerlik derslerine kız talebeler de ken-l Kültür lisesindeki kız talebeler mek- keklerden daha büyük bir alakayla as- biraderi garson Ahmettir. Hafriyat so- linde yakalanmışlardır. Tahkikat de .. 
di arzularile devama başlamışlardır. teb idaresine başvurarak askerlik ders- kerlik derslerini takib ediyorlar., -

1
nunda da denildiği gibi 3 bono ile al- vam etmektedit. 
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Denizyolları işletme 
müdürü mahkemede 

Güneysu vapuruna mal yükletilip yükletilmemesi 
yüzünden çıkan bir münakaşa mahkemeye aksetti 

Dün Güneysu vapurunda bir hadi-ımesine lüzum görülmüş ve bunun için 
ae olmuştur. Saat onda fzmir ve An • mahkeme vapurun avdeti tarihine bı
talyaya müteveccihen hareket edecek rakılmıştır. 
olan Güneysu vapuru tahmil olunacak s· ı· ) k ı· 
yükün fazla olması yüzünden vaktin - ın ıra 1 ge ın tacı 
de hareket edememek vaziyeti ile kar-ı Kuyumcudan iğreti alınmış, 
şılaşmıştır. Keyfiyet gemi süvarisi Ne- 60 liraya bir kadına sahlmış 
zir kaptan tarafından deniz işletme mü-1 Ah t M··k d b. 

·· ·· · h ·1 · z I me u errem namın a ır a -
duru Zekerıyaya aber verı mış ve e- ı d k S b 'd 'k' ·· . . . am uyumcu a rı en ı ı gun sonra 
k&l)lya Sırkecı rıhtımına yanaşmış o- · d 1 k ·· ;, l" k" ·1 1000 . . . . ıa • o unma uzere ~ ıra ıra ı e 
lan vapura gıderek vazıyetı tetkık et - l' k t• d 1 b. l' l _ . . . h ıra ıyme ın e e mas ır ge ın tacı a -
rnegc başlamıştır. Gemıyı vaktınde a- b k d" · b l ld -

k 
. k . . . l .. d .... mı~ ve unu en ısıne orç u o ugu 

re et ettırme ıçın ış etme mu uru H · · d b" k d 60 ı· . l . . . avva ısmın e ır a ına ıraya 
Zekerıya zmıre aıd eşyanın gemıye t t 

··kl ·ı · b 'k.. ·· sa ~ış ır. yu etı memesıne, u eşyanın ı ı gun A d · · ·· ·-· h ld . ra an yırmı gun geçtıgı a e ta-
ıonra kalkacak ekspres postasıle . 1 d" - · . .. k .. . . k . cıl) gen ge me ıgını goren uyumcu 
gonderılmesıne arar vermış ve bu Sah · M""k · b l M"'k 
k · ·· · · b"ld' . . rı u erremı u muş ve u er -
ararını gemı suyarısıne ı ırmıştır. t b' k d h" · ·- · · .. a.. .. . . rem acı ır a ına ter ın ettıgını soy-

.yun un uzerınel ge~ıye ya~aşm~~ ~ liyerek kuyumcuyu Havvanın evine 
lan kayıklardan zmır eşyasıle yuklu .. t.. .. .. M"'k H 
r_ · H 1·1 "d k L • go urmuştur. u errem avvaya ta,.. 
KOmısyoncu a ı e aı ayıa. gerı çev- . . . .. . .. . 
.
1 

. . cı gerı vermesını eoylemesı uzerıne 
rı mıstır. H l ld - · · b 1 b' ' Fak, b" f · "d avva ma ı satın a ıgı ıçın u ta e ı at ıraz sonra gene zmıre aı dd . . . 

. .. .. .• . k . re etmıştır. Bunun üzerıne mal sahi-
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Merhunatın cinsi 

Bir pırlanta yarım kolye ( onaltı taşlı) üç çift roza küpe, 
üç pırlantalı tek taş yüzük. 
Bir pırlanta yanm kolye (onaltı taşlı), yetmiş bir miskal 
inci, bir altın kese (uçları zümrütlü) üç altın incili kamçı 
Dört miskal inci 
İki pırlanta bir roza yüzük, bir pırlanta akar pantantif 
Bir altın çalar saat 
Bir adet bir liralık 
Bir altın kol saati, iki altın halka 
Bir zümrüt ve bir roza yüzük (bir taşı sırça) bir gümüş şekerlik 
İki roza yüzük, bir albn saat 
Bir pırlantalı bilezik, bir pırlantalı yüzük, bir pırlantalı 
nişan (bir taşı noksan) 
Bir pırlata agraf 
Bir elmaslı ve bir altın kol saati, bir altın bilezik 
Bir roza iğne 
Bir çift roza küpe 
Bir roza tek taş yüzük 
Bir roza iğne 
Bir roza gerdanlık (iki parça) bir roza iğne, bir çift roza küpe 
iKi AL TIN saat, bir çift roza küpe 
Bir çift pırlanta tek taş küpe 

Hesap No: Borçlunun iam' 

46054 Fahire 

45055 Ayşe 

56226 Mecdettin 
31505 Mümta7 
59154 Hatice 

113 Ümran 
67445 Zahide 
67417 Halit 
55509 İhsan 
67850 Hadiyf 

681M Haraçya 
67993 İstingaço 
61519 Fatma 
56978 Yusuf Ziya 
68465 Fatma 
59844 Saniye 
53467 F. Nasibe 
68962 Güzide 
43729 Hatice esya ıle yuklu dıger bır kayı gemıye b" S b . ""dd . ..
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' . l l - ı a rı mu eıumumı ıge muracaat 
ybanaşmış ve hamul.esı . b.~şa tı maga ederek keyfiyeti ihbar etmiştir. Yukarıda dosya ve hesap numaralarile adlan yazılı kimaelerin Emniyet Sandığına rehnetmek auretile ödünç 
a.şlanmıştır. Bu va~ıyetı goren :e .ge- Müddeiumumilik tahkikat yapmak- almıt olduktan paralan günlerinde ödemediklerinden dolayı sandık çevirgenliğinin dairemize olan bat Till'ID• 

mtde bulunan komısyoncu Halıl ış - tadır ve isteği ve bu bakımdaki kanuni merasimin tekemmülü üzerine yukarıda cins ve sıfatları yazılı tqınır mallann 
letme müdürü Zekeriyaya bu farklı • e· kU t hl v 2/12/936 tarihinden itibaren sandal bedesteni mezat dairesinde tqhirine ve 9/12/936 tarihine rutlıyan Çar -
,rn~amelenin sebebini sormu~ ve aldı- ır s a ıgın cezası 
ğı cevab kendisini tatmin etmediği i _ Ççüncü ceza mahkemesinde Suk _ tamba günü aaat on dörtten ba,lıyarak birinci açık artbrma suretile satılmalarına karar verilmittir. isteklilerin adı 
çin münakaşaya başlamıştır. Münaka- yas namında bir adam hakkında Türk- geçen gün ve saatte mahallinde•hazır bulunacak ityara bat vurmaları ilin olunur. (3087) 

şa büyümüş, iş polise haber verilmiş, lüğü ve orduyu tahkir ve arkadaşı Yu- -== l.k iplik siparişi verildi 

1 
ve polis geldiği zaman komisyoncu sufu bıçakla tehdid suçlarından dolayı Her sabah tıraş olmak medeni 
Halilin elbiseltrinni yırtılmış oldu - yapılan duruşma bitmiştir. Türkiyeye pamuk ipliği idhalini ü-
ğunu ve elinin şiştiğini görmüştür. Suçlunun iddia edilen suçları işle - zerine alan Uyuşturucu Maddeler in- bfr ihtiyaçtır. 

f~etme müdürü Zekeriya ile iki ko- diği sabit olmuş, 1 sene, altı ay 1 gün hişarı ilk siparişi yapmıştır. Mal yol -
..misyoncu lejad ve Reşid müddeiumu- hapsine, 30 lira para cezası vermesine, dadır. Önümüzdeki hafta içinde mem Fakat iyi bir tıraş sabunu, en iyi bir tıraş bıçağı kullananlara 

ise bu ihtiyaç büyük bir zevk olur. miliğe, oradan da 3 üncü sulh ceza 22 lira mahkeme masrafını ödemesine leketimize bolca ~plik girecektir. 
mahkemesine sevkedilmişlerdir. karar verilmiştir. lktısat Vekaletinin emrile Uyuştu • 

t4uhakeme esnasında Zekeriya: rucu Maddeler İnhisarı ikinci müdürü 
verecek şeyler ; işte size bu zevki 

Basan tıraş sabana 
Basan tıraş makinesi 

- Komsiyoncu Halil, asabiyetle Belediyeler arasında işbirliği Şakir, Çukurova mıntakasına, İzmir 
ke.ndi kendisini öteye beriye çarptı. Öf- Belediyelerin yapı ve yollar kanun- şubesi müdürü Vahid de Ege mınta -
ke ~le elbiselerini yırttı. Kendisini tes- )arına nazaran tanzim edecekleri imar kasına iplik hakkında tetkikatta bu -
kine çalıştım. Fakat fayda etmedi, de- planlarının ana hatları Vekiller Hey'e- lunmak üzere hareket etmişlerdir. 
miştir. tince tesbit edilmiştir. Bu hususa mü- Bunlar o hava,lideki iplik ihtiyacını 

Basan tıraş bıçaftı 
Basan pudrası 

Davacı Halil ise: teallik kararlar, Dahiliye Vekaletince da tesbti edeceklerdir. Basan kolon1uı 
- Beni itip kakaladılar. Elim şişti. bütün belediyelere bildirilmiştir. Ba

Elbiselerim yırtıldı, demiş ve davacı dema, icra vekilleri hey'etinin ittihaz Tamir edilen ilkmektepler 
oldqğunu beyan etmiştir. ettiği esaslar dahilinde imar işleri yü- Maarif Müdürlüğünce ilkmekteble- tından temin olunmaktadır. iikmekteblerinin esaslı tamirleri niha -

Oinlenen iki şıahid kafi görüleme - rütülecek ve bu suretle bütün beledi- rin mühtacı tamir olanları tesbit edil- 936-937 ders yılına yetİftirilmek ü- yet bulmuştur. Diğer ilkmekteblere aid 
rniş, Antalyaya hareket etmiş bulunan yeler arasında, şehirlerin imarı nokta- mektedir. Bu hususta sarfı icabeden zeııe tamire baslanan ilkmekteblerden taQ'lir işlerinin de kısa bir zamanda 
Ci\Qeysu kaptanı Nezirin de dinlen - sından işbirliği temin olunacaktır. meblağ, hususi idare bütçesi tahsisa - İstanbul 2 nci 've Üsküdar 23 üncü in\a,cına çalışılmaktadır. 

Yazanı Muazzez Tahaln 

boğuluyordu. Ancak Mualla koyu renkte ve göze line benzedi}cçe siyah, beyaz, eflatun 
. - Ekrem, benim hayatımı zehir - çarpmıyaca.k bir şey seçmek fikrinde ve yeşil, ne renkte kumaşlara bürü -

!edin.. beni manen öldürdün; fakat iken Matmazel Silven bir feytan gibi nürseniz bürünün üz, gene kumat de
Bediayı mes'ud göreceğim bir sırada omuzuna yaslanarak söylüyordu: ğil, sizin ince güzelliğiniz gözleri çe ... 
karşıma dikildiğin için senden kaçını· - Sizin gibi ince bir kadına her kecek. 
yacağım .. senden kaçarak Bediayı za - renk yakışır. Açık renkler giyerek şif- Bunu mağazadan çıkarken matma· 
vallı bir kız gibi ağlatmıyacağım .. onu man görünmek korkunuz da yok .. Şu zel Silven söylüyordu ve Mualla m 
yeni gireceği aileye boynu bükük bir deniz yeşili tuvaleti alınız. Sade ve defa olarak, güzel o1duğu için acıya ve 
öksüz gibi göndermiyeceğim. güzel... Tam istediğiniz gibi, fazla de- sevince benziyen karışık ve ezici biı 

O gururum ki onun benden nın sarı başı gözünün önüne geliyor - Senin varlığına, senin amir guru - kolte değil. Koyu renkleri hep tecrü- hisle çırpındı. 
uzaklaşmasına dayanamıyarak be- du: runa ve istibdadına, belki de zalimliği- be ettiniz, bir defa da bunu giyinin iz * 
ni ondan ayırmağa sebeb olmuştu. - Bediacığım, Peşteden sana ciha- 'ne tahammül edeceğim; fakat küçük de görelim. Beğenmezseniz başkasını - Bayan Dalmen, müsaade eder • 

Fakat bugünkü vaziyetimde beni zın için bazı şeyler getireceğim. lstan- kızım bu yüzden sefalet ve mahrumi - alırsınız. s.eniz size sefarethanemiz katiplerin -
alçaltacak ne var? .. Ben onun kapısını bula döner dönmez de biraz broderi iş- yet çekmiyecek. Mualla Silvenin hallerini biraz Be- den ve benim iyi dostlarımdan Bay 
9CllıP: letmeğe başlarız. Bu senenin sonunda dianın şımarık ve cana yakın tavırla- Erdoğan ile Bay Alatayı tanıtaca • 

- Ekrem, işsiz ve aç kaldım; bana mektebden mezun olacaksınız. Ondan Sabah gezintisi ıçın Belçikalı Mad- rına ve sokuluşlarına benzettiği için o- ğım. 
ekmeğimi kazanacak bir iş ve.r 1 1 sonra da artık düğün hazırlıklarına mazelle buluştuğu zaman gözlerindeki nun bu sözlerine gülüyor ve kızcağı • - Teşekkür ederim efendim. 

Diye yalvarmadım ki... başla~ak l~zım g~lece~.:. ~izim. u~a - y:şlar tamam ile kurumuş, solgun yü • zın gönlünü hoş etmek istiyordu: .. ~iyahla:_ .~iyinmi~ iki ge~ç, aay~yla 
Bilakıs, onun varlığını bile bilme - cık butçemız her ıstedıgımız şeyı hır - zu mağrur ve ağır bir mana almıştı. - Peki, lutfen bu elbiseyi bana giy- onunde egılırlerken Muallanın gozle· 

diğim bir şirkette, vücudumü parça -,den almamıza müsaid olmadığı için her * dirir misiniz matmazel? ri, bu sözleri söyler söylemez hemen 
)arcasına çalışmakta olduğum sırada o ay ancak bir kaç parça kumaş filan iki genç kız yığınlarla güzel ku - Fakat bir defa aynada kendisini gör· uzaklaşan V'e kendilerinden bir adım 
karşıma çıktı. alabileceğiz. maşlar ve renkler içinde sersemlemiş dükten sonra başka hiç bir tuvalet in- uzakta Matmazel Silvenle konuşan 

gibi birbirlerine baktılar ... Onlara ser- tihap edemiyecek kadar bu deniz kö- Ekreme takıldı. Onun yüzü bu akşam 
Saatler geçiyor, MualJa birbirini tut

mıyan bin bir sualin cevabını kend: i 
vermeğe çalışarak harab oluyor, fakat 
bir türlü k rarını veremiyordu. 

Simdi bu kazançlı işini bırakıp ka -
çacak olsa, sevgili Bediayı bir Çerkes 
halayJk kadar bile cihazlayamıyacak, 

onu b:r: ı önünde fakir ve kimsesiz bir 

visi yapan sevimli yüzlü kadın: püğü tülleri sevdiğini itiraf etmeğe ne kadar sararmıştı 1 
- işte efendim, bütün koleksiyo- mecbur kalmıştı. Otelin geniş taraçasında Tuna su -

numuzu gösterdim; şimdi siz seçe • Terzi kızı onun son tereddütlerini larının bin bir renkli çılgınlığına baka-

Bir daki!:ıı oluyor. hemen çantası -
nı hı~ırlayıp İstanbula kaçmak ateşile 
vücudü cayır cayır yanıyorciu: 

ceksiniz. ~ketmek için ısrarla tekrarlıyordu: rak yemek yerken de, bir taraftan iki 
kız gibi•kocasının evine göndermeğe Demeseydi, belki de bu güzel renk- - Emin olunuz, hiç eksantrik değil yanında oturan ve durmadan kendi · 
mecbur kalacak. lerin sihri altında kıpırdıyacak kuvve- matmazel; biçim 0 kadar sade ki e _ sile meşgul olan Macar gencinin ve Er

- Hofmana bir kağıt bırakırım : Bu son düşünceler Muallanın göğ-
«fstanbuld n bir telgraf aldım, yeğe - süniin üstünü kızgın bir demirle dağ
nim hasta ımiş .. hemen gitmeğe mec - lamış gibi acıttı. Gözlerinden dökülen 
our kaldım .. affınızı dilerim.ı> diyerek sıcak ve nihayetsiz yaşlar beya7. yastı
mazeret g .. ~·eririm. ğının üzerini ıslattıkca, genç kız daha 

fakat bu kararının ortasında Bedia- 1 büyük bir ağlama ihtiyacile sarsılarak 

ti bile kendiJerinde bulamıyacaklardı. teklerin aşağısındaki tüller bile ancak doğanın hikayelerini dinliyor, onlan 
Mualla, bir elbise almak istediğini dans ederken göze çarpacak. cevap veriyor, bir taraftan da masa · 

Matmazel Silvene söyledi~ zaman, - Bayan Dalmen, göze çarpmak _ nın ta öteki ucunda, etrafındaki ma • 
Belçikalı kız ellerini çırparak: tan bu kadar korkuyorsanız vücudu- damlarla çok konuşan, fakat az yiyen 

- Ah, beraber gidelim; mağazaları nuzu değiştiriniz .. Kendinizi değişti _ ve pek az içki ıçen Ekreme göz ucile 
dolaşmağa bayılırım. rınız. bakıyordu. 

Demiş ve beraber gelmişlerdi. Siz böyle ince bir Tanaira heykc • (Arkua yar) 
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MOl~m Cemll'ln Aka.beti 

YEDi~ 
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A. R. 

Prenses Emma hiç bir· gurur hissetmeden sözüne 
devam etti: " Size kısaca söyleyim... Benim 
ve hemşiremin mensup olduğumuz komite, Çarlığı 

Yazan: HughAuatin 

• 
İngilizceden ~vıren: Hasnan Uıaklıgil 

ık· Saatlik Kabôs 
devirmek için teşekkül etmiştir n 

Prenses Emma. derin derin içini çek- - Prenses Emma.. görüyorsunuz 
ıti. Ve sonra, sözlerine devam etti: ki, sizi; sözlerinizi kesmekten korka -

- Görüyorum ki, hayret ve taac - rak, nefes almadan dinliyorum. Beni, 
cüb içinde kaldınız. Fakat ne çare ki, cidden hayretler içinde bırakıyorsu • 

fak çalılığa doğru yürürken kadının çığlığını işittiTfl 
merdiven başına koştum ve gerim den f ırlıgarak 

hakikat bu merkezdedir . .. Bunun se- nuz. Rica ederim, devam edin. - 26 -· .,. - lki bana Mösyö Arnold'un ölümünde sebebe istinad etmeseydi, katil bekle' 
bebine gelince ... Eğer bir başlıaıu ol • Diye mırıldandı. ~ "' _ı,1.._i',a bir amil bulunabileceğini anlat- yebilirdi. Öyle ya, ilk cinayete alet O' 

saydı ,belki de bu sözlerime güç inana- - Evet ... İşte sizi, bu suretle ta • ~KSIRMA.. {tı. lan makası evin içine getirmek tehli' 
bilirdi. Fakat siz, bu hakikate herkes - nıdık. Ve sizin, senelerce komitecilik - Ben bu malum·atın bilakis vazi- kesini neden göze alacaktı? Acaba bit 
ten evvel kanaat getirecek bir adam - etmiş, komiteciler peşinde gezmiş .. ar- ( Saat 

6
' dakikıı. 19 

-llll:lt 6• dakika 25 ) J yeti basitleştireceğini sanıyordum. fırsat çıkacağı takdirde silahlı buhıll' 
sınız ... Amma, diyeceksiniz ki; bunu, tık tamamile pişkin ve olgun bir insan P I" f k l ~ - Basitleştireceğini mi? Ben ina - mak arzusuna mı müstenitti? So11r3 

ne b iliyorsun Emma? .. Durunuz, size haline gelmiş olduğunuzu anladık. Ve.. 0 ıs ş: 1 ~ saatine baktı ve bir kaç dına aksi, karıştınp karıştırmadığını da şu var: Cinayet hissi bir sebebe, bit 
onu da söyliyeyim. ondan sonra, sizden istifade etmek için sanıye gozlerı saatin üzerinde takılı düşünüyorum. intikam arzusuna dayanmadığı takdi~' 

Prenses Emma, yüreği tükenmiş gi- çareler aramıya başladık. kaldı. Mösyö Merrit'in yüzü karardı, üze- de gösterilen istical nasıl .izah edilebı' 
b b ı "'L k C 1 B d f d İşte, yazıhanesinde, Bil'in kapıyı a· rı'ne haysiyetı" taarruza ug~ramı~ hır' a- Iı"rı. i ir anza sü ut etmişti. emi' git- - en eo İsti a e mi?.. T r 
tikce artan bir hayretin sarsıntısı ve - Evet. çıp da: dam hali geldi ve bu ciddi tavır, ar-

ı d N - Bir cinayetmis ölenin adı Madam kasına elbı"se namına sad-· bı"r don ve Kent bir saniye diişündükten sorır' sersem iği için c idi. - e suretld .• " '"'""" h k ' 
- Cemil bey!.. Biz sizi o kadar ta- - Acele etmeyin... Merrit'miş, dediği zamandanberi iki bir mayo giymiş olan adamla pek ~u a emesine şöyle bir netice ver 

nıyoruz ki .. şu anda size, bütün haya- Cemilin kalbine, birdenbire kor - saatten fazla vakit geçm~ti. gario göründü. dı : . .. .. .. .. 
1
, 

tmızı bir kitab gibi okuyabilirim ... Bu- kuı;ıç bir şüphe girmişti. Ve, bu şüp- Polis şefi bu iki saatlik vakti bir ka- Kent bir taraftan ıslak bir mendil - Butun bu dufunceler doğru 0 

nu da merak ettiniz, değil mi?.. Şu hal- henin husule getirdiği heyecanı ye • busa benzetti. Evet, iki saat bir kabus ile terini siliyor bir taraftan da sözü- sa bile Mösyö Patton'un zevcenizi ol· 
de, evvela bunu izah edeyim ... Azi - nemiyerek suallerine devam etmişti: içinde yaşa~. bir gölgenin arkasın • ne devam ediyo~du: dürmüş olamıyacağı, Mösyö Lang'ı~ 
zim !. Siz, Sarıkamış harbinde cephe - - Çok rica ederim, prenses Emma: dan koşmuştu. - Bakınız, sizin hana verdiğiniz da bu cinayeti yapmak için hiç bir se' 

nizi ve mevkimizi o kadar kahraman- derhal cevap verin .. Benden bekledi - Teğmen başını kaldırdı. Milano içeri malumat• Lang'ın Arnold'u öldür - bebe malik bulunmadığı gene bir hıt' 
ca müdafaa ettiniz ki; bunun men • ğiniz istifade; milletimin ve, vatanı - giriyordu. Ona kendisini takib etme- mesi için für sebeb, Patton'un da gene kik.at olarak ortada durmaktadır. 
kabesi; günlerce, haftalarca, aylarca, mm zararına mı?.. sini işaret etti ve balkona açılan kapıya Arno!'d' u öldürmesi için ikinci, mun • 
askerler arasında dilden dile gezdi. A- - Hayır .. azizim. bayır ... Ne mü - doğru yürüdü. Balkondan da çimenli- zam bir sebeb teşkil etse dahi, Patton'
deta, harb ceridelerine geçti... Hele, nasebet?.. Belki de; aklınızdan ve ğe inen üç basamaklı merdiven karsı- un karınızı öldürmüş olaınıyacağı mu
hastanede Grandük Nikola gibi bütün hayalinizden geçiremiyeceğiniz deret larındaydı. Balkonda, merdivenin ö' - hak.kaktır. ~u halde Madam M~rrit'in 
Rusyanın karşısında eğilmiye mecbur cede, memleketinizin ve milletinizin nünde duran bir adam, içeride olup bi- muay!.e1: hır seb~Ie, Mös_y-ö Arn~ld_'· 
olduğu bir şahsiyeti alenen tahkire faydasını temin edecek bir mesele. ten her şeyi görebilirdi. un muteakıben hır h~kasılc, malı hır 
cür'et göstermeniz, size artık efsanevi - Haaaa. Şimdi, işi biraz anlar gi- Teğmen polise hitab etti: seb~b~e ~Idürüimüş olacağını mı farzet-
bir kahraman mevkii verdi ... Onun i· bi oluyorum . .. Yalnız bir şey rica e • - Eve girdikleri zaman siz burada me ıyım 
çindir ki; Çarlık hükume6, 5izden çe· deyim. Beni meraktan çarçabuk kur- ayakta duruyordunuz, dedi. Acaba i- Kent mendilini .. cebine yerl~tirdik-
kindi. Sizi başka esirler gibi, karargah- tamıak için bir aual sormama müsaa • çerde bul l ·· d · eli · ten sonra tekrar soze ba~ladı: unan arı goz en geçır nız E ~ • . . . · · 
lam sevketmekten korkarak, altın yal- de eder misiniz? mi, yahud da telefonu işidebilmek Ü • - ger bu ikincı cınayet h ısst hır 
dızlı bir kafes içinde hapsetmeye ka - - Sorunuz. zere kulak kabarttınız mı~ .. ,., __ _ 
rar verdi. Ve, buraya göndereli ... Biz, - Hep, «hiw diyorsunuz. fyi am· Milano omuz silkti: 
o sırada Moskovada idik. Büyük bir ma; siz, kimlersiniz?.. - Her ikisini de yaptım. Bir defa DYO 

Program 

meraka kapılarak sizin hayatınız hak· - İşte;' şimdi ben de size onu söyli- sizin çıktığınızı gördüm. Bahçıvanla 
kında tahkikata giriştik. Bunun için yecektim ... Cemil Bey!.. Artık size, konuştunuz, sonra bahçeye doğru git
de muhtelif vasıtalara müracaat ettik .•• çekinmeden söyliyebilirim ki.. ben .. tiniz. O dakikada arkama döndüm. 
Hakkınızda, bir çok şeyler öğrendik... ve, hemşirem Olga .. biz, gizli bir ko- Merrit salonda yalnızdı, bardagw ına bir 
O.. 20 İkinciteşrin 936 
ğrendiğimiz şeyler, bize derin hayret- mileye mensubuz. içki dolduruyordu. O zaman oturdum İSTANBUL 

---il .... ...._... 
• Son Posta • 

İstanbul Gelir ve Para 

BO SA 1 
19-11 - 1936 

Türk Devlet Borçları 
Lir.il IJt• 

% 7,5 T. B. I 24 '275 % 5 Hazine B. oo,oO 
% 7,5 T. B. n 22,61> Dahlll istikraz 99,0S 

% 7,5T.B. mo o,oo 

Devlet Demiryollan Borçlan 
Lira l.IP 

Ergani 96,SO \1 Anadolu Ivell42, 70 
sı.vas Erzurum 96, 15 1 Anadolu M 45, WJ 

Sosyeteler Eshamı 
Lira. ler verdi. Ve bilhassaf Tiflis'den aldı- Cemilin bütün vücudu titredi. Du- ve çayıra baktım. öttc neşriyatı : 

ğımız bir mektub, artık sizi, bizim na- daklarında, tatlı ve iştihah bir tebes- i:a. B. Mü. 
Jak bahçıvanın ceblerini aras,tırıyor· lJ.a/J: Plılkla Türk musfidst. 12.50: Hava- 81.00 ist. Tramvay 

zarımızda büsbütün 1yükseltti... Bu süm belirdi Birdenbire kıvılcımlanan dis. o.oı;: F;:ak:la ham müzik. 13.25: Muhte-
mektubun sahibi kimdir, bilir misi - gözlerini, prenses Emmanın gözleri- du. Temin ederim sizi ki bu görülmeye lif plak neşriy;ıtı. 

J J IU. 

:a • Name 
ıo,oo 

ıo,oo 

Merkez B- D. 88,50 

Bom.onu 
Terkos 
A. Çimento niz? .. ne dikerek: değer bir manzaraydı. J ak işini bitirip Aqam neşriyatı : 

- Hayır. -Yaşşşş,şa .. benim, sevimli ve a- çahlığa doğru yürüdüğü zaman kadı- 18.30: Plfiltla dans muslklsi. 19.30: Spor ÇEKLER 
- Haaa .. onu da söyliyeyim ..• Bel· ziz prensesim. nın bağırdığını işittim. Fırladıın,mer- musahabeleri: Eşref Şe!ik tarafından. 20 : Jtrt. 

ki hatırlarsınız. Genç bir kız. Tiflis Dedi. divenin alt başına doğru koştum, Mös- Türk musiki heyeti. 20.30: Vedia Rıza. ve ar- İsterlln 613,00 I' Dolar 

hastanesinde, hasta bakıcılık yapan, Prenses Emrna, bu takdirden kü - yö Merrit bu sırada kulak kabartmış kadaşları tarafından Türk musikll:i ve halk 'F. Frangı 17,14 Ltret 

genç bir kız Nerkiz. çük bir gurur bile hissetmeden sözü - yukarısını diJ~IiyorClu. şarkıları. 21 : Orkestra. 22 : Plakla sololar. 22. aı--------N-AKİT--------~ 
Cemil, hirdenbire sıçradı: ne devam etti: Teğmen bi noktaya işaret etti: 3o: Havadls. 

Krş. Kı1· 
- Nerkiz miL Evet. Hatırladım... - Bu komite nedir .. ve kimlerden - Şu halde dört b~ dakika müd • BuıatEŞ 

d l · d"" •· l d l 16: Rumen halk musfkisf, 13,20: Şarkılar :ro F. Frangı 
Ah, Pe temiz ruhlu n~ büyük kalbli, ne mürekkeptir, bilir misiniz?. et e gerıye onup sa on a 0 up bite· ı Dolar 

b k 1 k (pllk), 18,55: Orkestra, 19,55: Haberler, 
117,00 1 Mark 
126,00 20 Drahmi 

cür'etkar bir kızdı ... Demek ki, onun- - Hayır. ne a mamış 0 aca sınız. 21,10~ Orkestra. ! 1 İsterlın 
la tanışıyordunuz?. - Size, kısaca söyleyim ... Bu ko .. - Evet. BUDU.EŞTE 20 Liret 

- O da ,ayrı bir bahis Cemil bey ... mite. (Çarlık) ı devirmek için teşek - Teğmen: 17; Çığan orkestram, 18,46, Vlyolon ha -

616,00 2n Leva 
130,00 :ro Ley 

Acele etmeyin. Onu da öğreneceksi - kül etmiştir. Ve hunun efradı da, Çar· - Dikkat et, dedi. Bu, bir saniye vaları, 19,50: İmparator birinci Fra.nsova Jo_ 
nız. lıktan nefret edenlerden mürekkep meselesidir. Banyonun muslukları i - zefin şenlikleri, 19,50: İmparator Franso~a 

Cemil, dayanamadı. Ellerini ka1 .. tir. kinci defa olarak açıldığı zama.JJ. su tak- Jozefin marşı, 20.30: Gltar havaları, 22,05: 

dırdı. İki tarafa açh. (Arkası var) riben on da.kik.a kadar akmı~, soma taş- Orkestra, 23,05: Çigan orkestrası. 
= === ==='=====================:::: .. = .. ===.= mıya ba~lamıs ve genç kız taşan su_ PRAG 

Genç ve güzel bak.Lşlı. güz:ı vücutlu ı ~el~ ~o~~u .. Ka~n. onun~e dız yun kapt altı~dan sızdığını görmü _ 17,15: Mozarttan parçalar, 19.10: Plak neş-
kadın b~ on dakika kadar oyle kal - çok.er grbı egildi ve tıtnyen bır sesle t" B .. dd t fınd . k ş riyatı, 20,45: Bratısıavdan nakiller, 22.15 . . .. .. . . ur. u mu e zar a sız ar anıza 
dı. Sonra bırdenbıre donup gıttı.. mırıldandı: d"" .. b k d - d . . . Plak neşriyatı, 22,45: Brnodan nakil. 

* Anl Be . evı·yorsun onup a ma ıgınız an emın mısı ~ . - ıyorum. ru s · . ViYANA 

Genç kadın ertesi gün de göründü. - Seviyor muyum? Kim söyledi? nız}. 17,30: Muhteli! havalar, 19,30: Pragdan 
Cahize artık onu rüyasında bile gör~ Kadın iğrenerek geri çekilmişti. Mılano başını sallıyarak: na~ 20.45: Viyana senfoni orkestra, 21,20: 

meğe başlamıştı.. O kadar aradığı, b~k- - Fakat sevmesen böyle her gün ge- - Eğer dönmüş olsayd_tm hatırlar- Viyana musikl.sl. 23,45: Vlyana mu.s1ld.s1. 
lediği ve hasret çektiği aşka en sonra lip te gözlerim.in içine.. dım, cevabını verdi. VABSOVA 
kavuşmuştu. Ah, kendisini o kadar Kadının yüzünde alaylı bir gülüm - Teğmen : 17,15: Orkestra, 18,20: Şarkılar, 18,45: Ope-
mes'ut buluyordu ki... Bu kadın her seyiş görü1dü: ra, 20: Musiki miliiababesl, 21: Hatı! mu -

- Pekala, dedi. _Ye biti!ik salona sikl, 21,40: Muhtelif müzik havalan, 22,45: halde çok akıllı, çok zeki ve iyi kalbli 
bir insandı. Herkes gibi Cahizenin yal
nız yüzünü ve ~dunu değı1, zeka 
ve ilmini de biliyor, seviyordu. 

Sevmese böyle her gün gelip de kir
p iklerini hiç kırpmadan dakikalarca 
bakar durur muydu? 

Giderken ve gelirken genç kadının 
yüzünün de güzel olduğunu gördü. 

Sordu: 
- Biraz oturınal mısınız? Sizinle 

konusmak istiyorum. 
Kadın susuyor ve sadece bakıyor -

du. · 

- Ap ... tal!.. Şunun kuruntusuna da teveccüh" et•:, Hendrıks aldıgı · ·· 
bakın. A l b · · · bakt w u emır u- Dans musikisi (Plak). 

yo enım sana nıçın ıgı- zerine Mösyö Merrit'i oraya getirm· -
mı biliyor musun? Sana baktığım §U ti. İki adam orada sömineni ış_ Ya r2~ ~:~it~r:: :a: a m 
göz1e bir yakısıklı delikanlıya baktım, da ak .. . b kli'. · la d n yanın iSTANBUL · ay uzerı e yor r ı. 

kocamdan gizli olarak onunla bir gü - M'l ·ı ad b 1 
h . a· ş· di . . b ı ano ı e çavuşun or a u unuş- Öfle neşriyatı: 

na ış1e un. ım onun ıçın sana a - ı__ M · •· h d"" ·· d"' .. b' k üUı errıt ı eyecana uşur u mu ı- 12,30: Piakla Türk musfklsl, 12,50: Hava.. 
ıyorum. ı· ı:_ ı__ dii" ·· d" b"l di 13 05 PJAkl h ru üzlk 13 _ !?!?... ınemez, llUMlt şur uyse ı e yü • s, , : u a a m . .25: Muh-

- Gene anlamadın mı bunak herif? 
O katlar çirkin ve iğrençsin ki sana zor
la bakıp ta gözümü cezalandırıyorum. 
Kadın gitti ve Cfilıize dükkanın d~ -

bine bir çuval keriıik gibi yuvarlandı. 

zünde bu telaşın hiç bir eseri görülnıe- tellf pl~ neşriyatı. 
di. Akşam neşriyatı: 

M · ı· ... · . d ... b' d 18.30: Pl3.kla. dans nıusiJdsl, 19,SO: Dlynlo~: 
errıt po ıs amırıne ogıu ır a ım Bedi v fi R t r d 20 a ve as ıza ara ın an, : Cemal 

atarak sordu: Kiimll ve arlcıda.'}Ia.rı tarafından Türk mu -
- Teğmen sigorta hakkında ver - siklsl ve halk şarkıları, 20,30: Müzeyyen va 

diğim malumat acaba ifinize yaradı arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 

Bo:rsa Dışında 
L. K. 

1880 senes1 oo,oo Gayri , , 
1 16{)3 J 103,00 Altın 

L. JC. 
oo,oO 
o,oOJ 
981 

Kredi Fon.siye ~ Mübadil Bon. 

i 1911 • 97,00 Mecidiye 00 

---------------------------r1 
Nöbet el 
Eczan eler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler §onlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 

Aksarayda: (Ziya Nurl). Alemdarda.: cf:' 
sat). Bakırköyünde: (Hilfü). Beyıızıt ' 
ta: (Haydar). Emlnönünde: (Meıurıet 
Kazım). Fenerde: (Arif). Karngüm.riU'' 
te: (Arif). Küçükpazan:la: (H.lkmet ce' 
mil). Samatyada: (Teofllos). Şeııreuıi ' 
ninde: (Nbım). Şebzadebaflllda: (ffjltll' 

dl). 

Beyoğlu cibetiudekilcr: 
Galata da: { Yenlyol, Mustafa Nail). l{ll5' 

köyde: (Barbut). F.nsımpnşada : (Vn ' 

sıfJ. Merkez nnhlyede: (Galatns:ı.rnY'• 
Matkoviç). Şişlide: (.Mım). Taksiı;ıde: 
(KÜ1."kçiyan, Zatlropulos, Ertuğrul). 
Usküdar, lfadıkôy ve Adalardakiler: 

Büyükıldach.: <Merkezl. Heybelide: <'111' 

sul). Kadıköy Pnzaryolunda: (MerkeZ). 
Modada: (Faik İskendeı-J. Ü.Skildar seli' 

Böylece on gün kadar geçti. Cahize 
artık ağzına kadar dolmuş olan bi bar
dak an farksızdı. Son gün sokakta hiç 

Onu (Zındık) diye diri diri fırında 
yakmak istedikleri zaman bile bu ka -
dar acı ç~iğini sanmıyordu. 

mıi\ halk şarkıları, 21: Orkestra, 22: Plakla solo- 1 
- Evet. Mösyö Merrit, şu ~ekilde lar, 22,30: Havadis,... l 

.:.-------------------------~ 
mlyede: (Sellıniyc). 
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LlllA 
VERnEK SURETİLE BİR 
HAVAGAZI ~OF-BENİ 
ALARAK EVİN İZİ 
A5RiLEŞTİRİNİZ 

SON POSTA 

HAVAl:iAZI 5DF·BENi 
'101 İSTİKLAL [AD. VADELİ SATIŞ 

._____ 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

Münhal Silo Şeflikleri için Ankara' da bir müsabaka imtihanı açılacakt:r. 
'ta!iplet"in afağıdaki teraiti haiz bulunmaları 1.lzım<lır : 

1 - Türk olmak, 
2 - Hiç bir vechile mahkumiyeti bulunmamak, 
3 - En &f&iı lise derecesinde bir fen veya aan'at mektebinden mezun 

olmak, 
4 - 30 yaşından ••ağı ve 50 den yukarı olmamak, 

5 - Vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni arıza ve has.
talıklarla mal~ olmamak, 

6 - Buhar ve elektrik makinalannda ihtiıası olmak. 
Yukarda.ki maddelerde yazılı •artları haiz olup aynı zamanda silo, fabri

ka ve değirmen gibi müesseselerin fenni kısmını iderc etmit olanlar ve Zi
raat mühenCLi diplomasını haiz olup ta makinacıl kta ihti&Uı olanlar ter
cih edil. ır. 

Kendilerine mesleki bilgilerine ve imtihanda g .. sterecekleri muvaffa -
kiyet derecesine göre «150-175» lira ücret verilecektir. 

Taliplerin bu ayin yirmi betine kadar Ziraat Bankacı Umum Müclürlü
İiine müracaat ve li.zımgelen evrak ve vesaiki tevdi etmeleri f&rlbr. 

imtihan buhar, elektrik, değirmen IMkineleri nazariyat ve ameliyatın -
elan yapılacaktır. 

-imtihan günü ayrıca ilan edilecektir. u3033» 
-------

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret '100,000,000 

İhtiyat akçesi Llret. HS,'769,154,51 
Merkezi İdare: MİLANO 

İtalyanın başlıca tehlrlertnde 

ŞUBELERi 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca

ristan, Yugoslıı.\'ya, Romanya, Bul

garistan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Müttehide.si, Brezilya, Şlll, Uruguay, 

ArJanUn, Peru, Ekvatôr ve 
Kolumbiyada 
Atilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karakoy 

Palas (Telef. 44841 /2 3/4/5) 

Şehir clabilindeki acenteler : 

istanbulda : AliUemclya lır-r:ında 
Telef. 22900 /3 11/12/15 Beyoğ -

lunda: İstiklal caddesi Tele!. ~1040 

İZMİRDE ŞUBE 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

1 -

1J.!~ni!!!~a~ı~!ir s'i-1 
tunun iki satı. ı bır (santim) 
sayılır. 1 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife 1 - 400 kurut 

• !-%50. 
• 3-2ot. 

• ' - 100 • 
Dlı';er yerler : iO • 

Son ~ahlfe : - 30 • 

~--ioOr:r.iıi;i;s~A N fıAI 1 
BAKTERiYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umumi lı.an talılılib, freasıi llOlrtai 

naıorıııdan { Wnuerman ve Kahn teamül· 
leri ) kao kürcyvatı •• ılmıısı, tifo ,e 
aıtma hutalıkları teşhisı. idrar, balgam. 
cerahat. ltaznr11t ve ını tahlilii.tı, ültra 
miıu-kopi, buau.i atılar i.tihun. Ka9da 
üre, şdcer, Klorür. Kolleater.ia m.iltariarı
aaa tayı••· 

oAu: No. l IJ. Tel: 20981 

.>ay fa 16 

Baş [}Lş 

en: 
cc 
~---- -

1 inhisarlar u. Müdürlüğünden : 
1 - Cibalide Kutu Fabrikumda yapılmakta olan filitreli İçme suyu te

sisatına ilaveten «207.65)) lira kqif bedelli su tesisatı pazarbkla yaptınla. 
caktır. 

2 - Pazarlık 2/12/936 tarihine rutlıyan Çarfamba ıünü aaat 14 ele 
Kabatatta Levazım -.e Mübayaat Şubeainddö Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - isteklilerin ketifnameaini ıörmek üzere her rin l>&zarhk icin c'e tayin 
olunan gün ve saatte% 7,5 pvenme para)ariyle birlikte adı geçen komis-
yona gelmeleri ilan olunur. ((2976n 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Olgunluk imtihanları yüzünden uzatılmıt olan byıd müc1deti 25/ 11 / 

936 Çarfamba •kpmı sona erecektir. ((3071)) 

İstanbul Kültür Direktörlüğündf n: 
Yeni Lise İlk Türk Lisesi birinci ve ikinci ve Amelihayat okulunun bl • 

rinci devresinden mezun olup bugüne kadar diploma alamayan talebenin ıi 

nıf veya mezuniyet imtihanlarile ve hangi ders yıllarında mezun cldukla
nnı en son 15/Birincikinun/936 tarihine kadar lstanbul Kültür Direktör-

lüğüne bildirmeleri ve Devlet Buımevinden alacakları bo' diploma ve kab· 
larile 50 kurutluk pul altı adet en son çekilmİf küçük fotoğraf ve hüviyet 
cüzdanlarının noterden tasdikli auretlerini getirmeleri ve bundan sonra ya. 
pılacak bu gibi müracaatlann aazan dikkate alınacağı beyan ve ilin olu. 
nur. «3324» 
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VET URUBU 
lafı umumi, kanSlzllk ve kemik hastalıklarına şua tesirleri çoktur. Çocuklar, Gençler, 

Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

~uy 

9ötdünü j . uıü r 
~n'ldunuj mu ? 

1 -:}7 
PH LIPS 

RADVOLARINI 

Bir defa dinlemekte bu radt/8nun 
mUkemmellyetını lebat edecektir. 

••t•t •alea• ıllalata. Vo·y"oda caddesi. Jeneral H•n. Oro•dl • ••k.ıJ!t&r)bUI 
•uMac&ran ı Beyoflu, latlkllJ cadd•I 98 

Türklyenln her tarafında ·acentelerimiz vardır. 

zayii olanlar yapmız. 

.. 

Sinirli ve ciğerleri Ç A Hülisasile banyo 

Çam ağacının bütün tifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu tenef
füaü kolaylqtırır. Sinirleri teskin eder. Cildi güzelleıtirir. Kokulan 
izale eder. Neşenizi artınr. Şiıesi 60 kuruftur. Her eczanede 
arayınız. DeposuTaksim eczanesi. ÇAM isim ve markasına ve etiket 

- Uzerinde T!k•lm eczaneal firmasına dikkat e<iiniz . ..-11111~ 

Bol bir aydınlık elde etmek 
için Osram anıpullerini kul

lanıncz. Çifte ispirallı olan· 

lar yüzde y irrniye kadar . . 
daha çok aydınlık neşre-

, derler. Esld ampulleri atınız 

ve Osra111 lrnl lıullant1uz. Aıle· 
sela: f.1utfağını zıkı Jenıek 

pişirir/ren 65 (Dlm) li bi;r 
~~~~~ lrullanabilirsİniz. 

Teneffll s Yfll arile geçen hastalık· 
hıra karşı 1<0ruyucu, tesiri kali pas
lillerd ir. Nezle, bro nşit, grip ve 
uoğnz rahats ızlıklanıı d n, ses kısık-

lı J'.tında pek faydalıdır. 

Knlnhnlık yerlerde. tozlu muhit· 
lercle, l.ıulnş ık ha talıklardan vika· 
ye eder. 

INGILlZ KANZUK ECZANESİ 
\. Beyoğlu, ls lnnlıu..l - , 

Kayıp : Mühürümü zayi ettim. Yenisini çı
karacnğımdan · eskisinin hükmü yoktur. 

Eminönü İstlkllH lokantası Ömer Knya 

(766) .............................................................. 
Son Posta Matbaas• 

Neşriyat Md. : Seilm Ragıp EMEÇ 

1
. 

&AfflPLl!Rll ( A. Ekrem UŞAKIJ.GU. 
S. Raeıp EMEÇ , 

1 Havalara güvenDıeyiniz 1 
Ani hararet değişiklikleri sizi nezle ve 
grip tehlikesine maruz b .. ırakabilir: fakat 

il • 

I· 1 
Vücudünüzü bir kale 

gibi müdafaa eder. Gripin 

sade soğuk algmhğmdan 

mütevellid rahatsızhkları 

değil, baş, diş, sinir ve 

adale ağrılarmı da geçirir . 

• 
1 a Gripi11 

TUIA 

Bayanlarm candan arkadaşı : Aybaşlar1nda kullandıkları 

"FEMiL,, Tuvalet bezleridir. 
H•r eczanede bulunur. TUrklye ve umum Balk•• 

hUkOmetlerl için veklll ı, Ecza Deposudur. 


