
~ALKIN GÖZO 
!!AL K 1 N KULA~I 

t!ALKIN D 1 L i 

Sene 7 - No. 2268 

Sancak için 
u : 2020.1 PAZAR 22 - IKINCITEŞRIN 1936 idare itleri telefonu : 20203 Fiab 5 Kun&f 

ismet lnönü hükumetinin geni ve mühim bir muvaf f akigeti 

~e is!ir~ruz? Kontenjan sistemi yıl başında 
IJldemalıadderatlarıhalJrın- kalkıyor, •ıthala.At serbest olacak da hiç birıey ıöylenmiyen mem· 
leTtetler iıtiklale namzet ıayılır
Aen daha o zaman huıuıi bir 
idareye tabi tatalman muqhede. 
ile kabul edilen Sancaiın bunlar 
dan önce iıtiklale kavaımaıı en 

tabii bir hareket olar. -
Ticaret alemimizde 

büyük fer ahlık 
temin edecek kararlar 

Yerli malı himaye için konan mem
nuiyetler de tedricen ilga edilecek 
Netekim geni ldhalilt rejimine bağlı olan 
memnu liste bugünkünden222 madde eksik 

Hükômetin tebliği 
Talebe ve Muallim birliklerinf 

menedecek kanuni tedbirler alındı 
Talebenin dün izinsiz ve nasihatlara rağmen yapbğı 

siyasi miting, hükumeti bu karara sevketti 
Ankara 21 (A.A.) - Dahiliye 

Vekaletinden tebliğ olunmuştur. 

Dün, 20/teşrinisani/1936 da İe
tanbulda milli ta1ebc birliğinin siya
si bir miting daveti yapacağı öğrenil
mişti. 

T aıhkikat neticesinde bugün bu 
miting"in, İstanbul idare amirlerinin 
resmi nasihatlerine rağmen ve kanu
nen lizımgelen izin alınmaksızın ya· 

pıldığı ve bu harekete Milli T alebc 
Birliğinin önayak olduğu anlaşıldı. 
Türkiye Cumhuriyeti hükumeti, ta
lebenin siyasi kendi maadi ve ma
nevi çalışma topluluklarını dağıta
cak itlere kapılmalarını hiçbir za -
man hof görmemiş, talebe ve hoca· 
lar arasında böyle birlikler yapılma-
1ııını memleketin kültürel terakkisine 
mini telakki etmiştir. 

(Devamı S inci sayfada) 

Türk- lngiliz dostluğu 
Maltada balırigelilerimize karşı 

gösterilen kabul şekli resmi 
çerçeveyi kat kat aşıyor 

Valetta 21 (A.A.) - Bugün, iki Bu ziyafette Amirallar ile filo ku .. 
donanma sübayları arasında karşılıklı mandanları, Kurmay başkanlan ve re
ziyaretler ile geçmiştir. Aktam Amiral fikaları hazır bulunmuşlardır. Ziyafet· 
Sir Dudley Pound evveli bir koktey ten sonra Amirahmız Valetta opera•, 
partiai ve sonra Amiralımız şerefine aında şereflerine verilen gale müsame
aahildeki sarayıncla büyük bir ziyafet resinde İngiliz Amiralı ile birlikte ha. 
vermiştir. (Devamı i inci sayfada) 

Birçok Türk şehirleri 
Komünist merkezi imişi 

Münih müzesine konan bir levha sınıf kavgaları ile 
alakası bulunmıgan memleketimizin bazı mıntakalarında 
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Her gün Resimli Makale: a Hayatta muvaffakiyet şartları .. a Sözün Kısa:;ı 

Tuna sahillerindeki 
Tantanalı siyasi nümayiş 

·---Yazan: Muhittin Birgen 

V iyanada günlerce süren biiyiik 

bir konferans, Budapeştede bii
yük bir siyasi nümayişten sonra nıha-
yete erdi. . . 

Kon Ciyano, berabermde refıkası ol-
duğu halde Budapeşteye geldi ve Ma
carlar bu genç Hariciye çiftine karşı 
muhteşem bir kabul merasimi yap~!l'.:ı-. 
istasyon halılarla süslendi ve butun 
Macar ekabiri hep bırden istasyona 
geldiler. Şehir baştan başa bayraklar
la donandı. Halk, misafirlere sokaklar
da heyecanlı tezahürlerle choş geldi
niz!» dedi. Sonra, onların Budapeşte
deki misafirlikleri müddetince ziyafet
ler, şereflerine tertip edilen opera ga
laları 2irıbiri~i ~.aki? «;:tti· Pe~ter L!?;d 
gazet~inde gunu gunune takıp ettıg.:111 
bu misafirlik müddetinde, şunu gor
dum kı Macar matbuatı bu yüksek de
receli mısafirlere karşı ancak krallar 
hakkında kullanılan bir dil ile müte
madiyen Macaristanın hü:ınet ve mu
ha'bbetini ifade ediyorlardı. 

Bayan Ciyanonun ne zaman ismini 
zıkret.scler yanına Edda Musolini ismi
ni de ilave ettiler. Galan ve şövalie 
ruhlu Macarlar genç bayana karşı bü
yük bir hürmet gösterdi1er. Misafirse
verlikleri, neşe ve şetaretleri ile meş
hur kibar sınıfa mensup Macar kadın
lan pervane gfüi onun etrafında do
laştılar; meşhur şekerlemeci Jerbo'nun 
en güzel şekerlemeleri kutu kutu Du
na Palota oteline taşndı, en meşhur çi
çek mağazalan Bayan Ciyano için mü
temadiyen buket hazır'lamakla uğraştı· 
}ar; hüliı.sa, güzel havalarla g~en mt
safirlik günlerinde Macarlar, Italyanın 
ve Musolininin bu genç mümessilleri-

Bazıları hayatta muvaffak olabilmek 
için sadece paraya, bazıları sadece tah
sile, bazıları ise sadece zekaya, biraz 
da şansa güvenirler. 

Hangisi ana, 
Hangisi hızı 
Anlıyabilir misiniz?· 

n: karşı hürmet, itibar .~e ~uhabbet ~u gördüğünüz ~zel kadınlar bıı
gostermek namına .ne mum~un.se on:ı anneden doğma ikiz değildirler. Bir a-
yaptılar. O kadar kı, gazetenın ıfadesı- :ı k d H ·'L:_· d h •. - . k k" na ~e ızı ır. er ııu.ı e meş ur ne gore, cdansetmegı ço seven, ı- . .. . . 1 . 
b l - f ı· .1 h b g·· el F oks film rnuesseaealnın artıst erm-ar ıgı ve zera e ı ı e meş ur u uz . 
bayana Macaristandan pek güzel hah- dendır... . _ . . 
ralarla ayrıldı ve ctekrar geleceğim ve Soldakı kızıdır. Sagdakı de annesı· 
bu semavi şehri - citta celeste _ tekrar dir. Bunlar daimi surette bedeni hare
göreceğim!:1 diyerek gitti. ketler yaparak hu güzelliği, taraveti 

Bu, ancak krallara karşı yapılan, hat- muhafaza etmi~lerdir. Güzel kızın, 

Para, tahsil, zeka, şans muhakkak ki 
ayrı ve başlı başına birer kuvvetlirler, 
fakat müsaid bir fırsat çıkmadığı tak
dirde bu kuvvetlerden hiç biri yalmz 
başına iş göremezler. 

"' 

~- -· 
HERGUN BiR FIKRA 

Ketumluk 
SU1eyman Nazifin yanında, bir 

gün zekası nisbetinde geveze bir 
memurdan bahsediliyordu. 

Orada bulunanlardan biri, adam
cağızı müdafaa edecek oldu: 

- Canını efendim.. doğrusu ya, 
o kadar boşboğaz değildir. Hatta 
ekseri ahvalde, bir kulağından gi-
ren .. 

Derken, Nazif cümleyi ikmal ede. 
rek: 

- Ağzından çıkar! dedi. 

··._.------------------------* Bu gözlerin haç 
Para ettiğini tahmin 
Edebilir misiniz? 

Hayatta muvaffak <Ylmak için bu dört 
kuvvetten birer parçasını bir yere ge
tirmeye çalışınız, bu mümkün olmazsa 
içlerinden sadece tahsili tercih ediniz, 
hepsinin esasıdır. 

27 lira vermemeh 
için hapse 
Giren zengin hadın 

Londranın tanınmıf güzellerindeı 
Barones Stutterhein, dilberliği kadaı 
oto~_obil merakı ve otomobil kullan-
makta gösterdiği meharet ile de me~
hurdur. 

Sözüın ona .. 

E. Tıı1 ı ---

L ehcemizde, nereden türcd ~i bel· 

» olmıyan, manasız ve ıLizurn 
suz bir takım claf perseng» lerı var 
dır: 

- Sözüm ona .. sözüm bundan dı~a· 
rı.. hasa men huzur.. efendicağızırn• 
söyliy~yim.. anladın mı, efendim se~· 
sin?. demem o deme değil.. yani ya, dı· 
yeceğim şu!. vs .. vs .. 

Ben, bu tabirleri dillerine dolamış o
lanlardan pek hazetmem. Bunlard• 
ya bir' parça riya, yahud ki biraz kil" 
rarsızlık sezerim. Samimi ifade, kelar4 
silsilesinin arasına böyle fuzulı durak· 
lar sıkıştırmaktan müstağni kalmalı • 
dır. 

Ben bilirim ki, benimle abbabca kO" 

nuşan adam, laf arasında eşekten bah· 
sederse sözü bana değildir. O halde : 

- Sözüm ona.. sözüm bundan d l~s.· 
n .. haşiı huzurunuzdan .. 

Demesine ne lüzum var? BilfıkiS. 
böyle bir parantez yapmakl~, hıtabının 
bana raci olabileceğini düşünmüş, bÖY': 
le bir ihtimal hesaplamış olur ki, asıı 

beni gücendirecek de budur. 
- Demem o deme değil.. yanı ya, d:· 

yeceğim şu!. nun da manası yoktur. Bll 
sözler, muhatabının anlayışından, dira· 
yetinden şüphe ifade eder. Bu itıbadll 
hakareti değilse bile her halde istih ' 
fafı gösterir. 

- Efendime söyliyeyim .. arfladın mı.• 
efendim sensin? 

Tabirleri de, gene söz söyliyen kim 
senin, mesrudatından pek de emin ol • 
madığına, daha biçimlice, bir ya:an 
uydurabilmek için H'ıf arasında vaki~ 
kazanmak istediğine delil gibidir. 

Hasılı kelam: Pek eski zamanları~ 
konuşma ezgisini yadettiren bu ami -
yAne, bu manasız ve lüzumsuz ıar per
senglerinin bugün için ve bugünkü gi
dişe göre lehcemizden uzaklaştıı ılınasJ.ı 
bunların - sırf görenek ve alışkanlık • 
1a - kullanılmaktan vazgeçilmesi dili 
mizin tasfiyesi bakımından gerekli · 
sanırım. 

Biliyor musunuz ? 

ta belki krallara karşı dahi bu derecesi güzel annesi Madam Ray: _ Ben sa- Peki Kravford bir sinema yıldızı- Hakikaten gözü pek olan Barones, 
nadir görülen misafirperverlik tezahür- hahları aç kamına bir elma ile kahval- dır. Binaenaleylh, güzeldir. Cazibelidir. geçenlerde otomobil sürme nizamları· 
lerı arasında devlet adamları siyaset- tımı ederim. Öğleleri de bir sebze ve Hele öyle muhteşem ve gönül çeken na muhalif bir harektte bulunduğun· 
ten de bahsettiler. Fakat, ziyaretin so- komposto yerim, demektedir. gözleri vardır ki, değme delikanlı kur· <lan, mahkemece 27 İngiliz lirası ceza- ı _ Laplasse kimdir? 
nunda neşredilen tebliğ, yalnız birta- J ·ıt d . '/k d .1 ~ısında duramaz. ya ç,arpılmıştır. Fakat kadın bu cezayı 2 - İstanbul içinde ilk memba suyl1 
kım umumi sötlerden, iki memleket . ngı e;e e_şemsıge l e,')a . İşte b~ art_ı.·st b.ir film çevi.rir.ken, ro.1 v:rmemiş, mahkeme son bir tehi~~ nerede çıkmıştır? ' 
arasında tam bir fikir birliği bulundu- hangı larzhte kullanıldı . ıcabı proJektorlerın neşrettığı müthış gondererek, 48 saat zarfında parayı o- 3 - Kleber kimdir? 
ğunu ifadeden başka birşeyi ihtiva et- lngilizler 18 inci asra kadar şemsi - yakıcı ıfıkların karşısında fazla kalma· demediği takdirde 2 ay hapis yataca- (Cevablan yarııı) 
medi. Esasen siyasi meseleler daha zi- · ld h"l ı w * 

yenın ne o uğunu ı mez er ve yag - sı icap etmiş. Ve gözleri bozulmuş. ğını bildirmiştir. 
Yade Viyanadaki üçler konferansında d 1 nun·· ku·· suallerm' ce ahlar 

murlu günlerde ıslanıp urur armı~. Derdini kumpanya müdürlerine anla- Barones para vermektense, hapse v 1 : 
münakaşa ve haJledilmiş bulunduğu i- N h 1 _40 J H 1 -Avusturya imparatoru Fransova 
çin Budapeştede yapılacak yeni birşey i ayet I senesinde onas anvaz tamayınca mahkemeye baş vurmuş. girmeği tercih etmiştir. Jozef Umumi Harbden 2 yıl sonra öl· 
kalmamış bulun-:nası iktiza ederdi. Bu- ism~de .~ir ~dam su geçmez ~İr bezi Mahkeme de kendisini haklı bularak, Resimli posta kartları ne mü.ştür. 
dapeştedeki büyük ve hakikaten mu- haşıgın uzerınde germek suretıle fem- kumpanyayı, artiste 2 hin lira ödeme· • t d'ld'? 2 - Paristeki meşhur Elysce sarayı 

· · ·· d · · ~h - .. . 5. zaman zca e ı ı tantan bir siya"i nümayiş oldu. sıyeyı vucu a getırmış, ve nı ayet o ge oıahkum etmışler.. ız ne dersiniz, 1716 da yapılınıştır. 
:'\. · "b · h k Kartpostal denilen şey ne zaman i-Bu nümayi.~i'n hedefleri nedir? Maca tarı.nten ıtı aren şemsıye er es tara- değer mi}... 3 - Alfred Capus tanınmış Fransıı 

· t k t ı ks h k k f ..ı k 11 1 - h 1 cat edildi ve ne zaman kullanılmagw a rıstan cşar ve ayı oma ızın u ·u.~- ın\>lan u anı maga aş anmıştır. E l' . l d h k gazetecilerinden ve facia muharrirle ... 
M hed V ı znsan ar a a ço ha ı d ? B rak ed A ·k ta rnüsa~atıt i~tiyor; ua elerin de- 49 kişilik tiyatro şan ı unu me en merı a· rindendir. 1858 de Aix'de doğmuş, 192.Z 

ğ~'?tirilmesini .steyen Macar rövizyon- . . . . . . . deliriyorlarmzş lı pul meraklılarından biri yaptıiı u· de ölmüştür. İki Mekteb, Şarab isimlS 
culuğunun istediği şeyler var. Bunlar- Vıyanada «49 kışılik tıyatro'> .smı . . . zun araştırmalardan sonra, resimli tiyatro eseı:'leri meşhurdur. 
da ·· .d. k em· ı· 916 · k'· "lt altında yeni bir te~ekkül kurulmuştur Amerıkada evlı erkeklerın kurduk- k all ")'- d f b d 170 c n umı ı c.sm ış ır. m uçu - . ' · . . artpost arın ı 11. e a un an se- '4 - Miladdan evvel '400 ile 413 yıl• 
tüğü Macari'ıtan günün birinde mutla- Bu tıyat~od~ tama~ ~9 .. tane. yer var· Ia:ı tuhaf ~ır cemıye~ ~a:dır. Bu ce- ne evvel Almanyada basılmış olduğu· larında Makedonya krallığında Arch~ 
ka hudut hdricinde kalan Macarları dır. Ve ıçerıye ellincı muşterı alınma- mıyet bekarlık cemıyetıdır. Kadınla- t sb.t t · f laüs bulunuyordu. 

1 d h k k kl o r k"l nu e ı e mıı;ı ır. - '·-·~· L "-·-· tekrar hudutları içine almaya ahdet- maktadır. Bu tiyatro hey'etini kuran rın an ı an er e er gız ıce teş ı et- U . _k ___ k ___ _ 
miştir. İşte. bu defaki büyük nümayiş, kimseler niçin 49 seyirciden fazla iste- tikleri bu cemiyette ara sıra toplan- zun gaşamanzr: genı . ~z~rı Bir seneli ug uga yatan 
Macaristan•ıı bu davayı müdafaa uğu- mediklerini şöyle anlatmaktadırlar: makta ve hirhirlerile dertletmekte i- . Almanyanın Fr~rı~ Sa~u~kı ı~ım- yılan 
runda kuHandığı manevi taarruz siya- «Hükumet elJi kişiden fazla müşte- mişler. h.en yaşlı adamı .dogdugu gunu tesıt e- Takriben bir sene evvel Berlin hay• 
setinin -~,e~i bir tezahüründen başka bir ri istiap eden temaşa mahallerinden a- Bu gizl1 cemiyetin mensuplarından dıyordu, gaze~~iler u~~n yaşam~sını? van~ bahçesine müthif bir yılan gcti• 
şe;r .degl1Jır. . .. .. .. .. ğıı vergiler almakta.dır. Biz az fakat o1an bir doktor geçenlerde çok dediko- esrarını kcndısınde~ ogr~nmek ıstedı- rilmişti. Boyunun 9 metre olmasından 
.!şın ~acan~n .~ra~~nda~ ~orunuşu temiz müşteri ile ve kazancımıza kim- du uyandıran bir konferans vermiştir. qer. 114 yaşında dınç hır adam olan kinaye olarak yılana Goliat ismi veril-

boyledır. Bu buyuk numayışın İtalya . k d . D k h k f d d l"l Fredrik· · · F k G l' • h. · ·h k f .. - .. .. . seyı orta etme en hayatımızı temın o tor u on eransın a, e ı er a· · mışti. a at o ıat ın ıç ıştı ası yo .. 
tara ıAnıJan goru~~~ne. gelıncle,l ~ dda ~tmek için bu çareye baş vurduk.» rasmda yaptığı bir tetkikte deliliğin en - Arkadaşlar eğer uzun yaşamak tu. Bir şey yemiyordu. Önüne konulan 
gene vrupa ve enız mese e erın e - --- . • --· -·-· - -- k }" . 1 d ld - · f ız kat'iyyen evlenmeyinizl -1 ·1· l ı b"I ·1 · İtalyıı siyasetinin yaptığı bir cenah ta- ye doğru gitmeğe çalışan bir mücadele, ço ,. ev ı ınsan ar aras~n a o u~u?,.~· ıs ı~orsan en yag ~ pı ıç ere, .. tav~a~ ara ı e ı tı"' 
arru:ıu, ve daha doğrusu bir cenah nü- bizimki gibi, on sekiz seneden beri hiç he~arlardan gayet az ınsanın delırdıgı- ~~2.ı; ............................................... - ... fat etmıyordu. Gozlerını açıp ta bun-
may·şidir. Bununla İtalya da, kendi ba- durmıyan bir cidal... Hayat budur! ni söylemiştir. torııı protesto etmek için bir miting ları aörür görmez sanki iğrenmis gibi 
kımından ve kendi Jıesaplanna göre, Muhittin Birgen Pu konferans üzerine kadınlar dok- yapmağa karar vermişlerdir. tekrar gözlerini kapayarak uykuvn da .. 
muhtelif yerlerde tesirler yapmak isti- lıyor ve mütemadiyen uyuyordu. Ge-
yor. Siyasi. manevra bakımından kuv- 1 çen bir sene içinde dört defa d•risini 
velli olan Italya, bu defa da bu cenah j STER j NAN İSTER j NAN M A ! deiiştiren Goliat hiç bir şey yeme-o 
nümayişini yaptı. Vaziyetlerinden muz mif, çok fena zayıflamıştı. Mütehas" 
taı·ip olan Macarlar, bir nevi siyasi mi- Dünkü gazetelerin birinde şöyle bir havadis şöyle idi : sıalar yılanın öleceğine hükmetmişler" 
ting mahiyetindeki bu nümayişte rolle- vardı : uİ•tanbulda •on günlerde müthif bir balık bolluğu di. Nihayet geçen hafta Goliat'ın ar· 
riııi güzel oynadılar. Onların bundan ccSon günlerde •okaklarda •atılan balıkların bayat vardır. O kadar çok balık tutuluyor ki, bunlar para tık yemek yemeğe karar vermiş oldu
memnun oldukları kadar İtalya da yap olmaıı yüzünden ba balıkları yiyenlerde zehirlenme etmiyeceği görülerek tekrar deniu atılıyorlar.n ğu memnuniyetle görüldü. Hayvnn bir 
tlğı işten gayrimemnun değildir. Bu alametleri görülmii.ıtiir .. » Bu vaziyete göre bir taraftan bayat balıklar şehirde piliç ile bir tavşanı gövdesine indirdik-
safha da kapandı. Şimdi işin başka bir Bu hııvadisi okuduktan sonra birkaç gu·· n evvel gaze- satılırkPn, öbür taraftan tutu1an taze balıklar denize dö-

ten sonra bir de domuz yavrusunu ye· 
safhasmabgeçilecek. telerde çıkan bir başka havadisi hatırladık: O havadis te külüyor, demektir. · di ve tekrar uykuya daldı. Hayvanın 

Hayat ir mücadele ise milletler için 1 c TER I NAN JS TER lN ANMA 1 
de mücadeleyi bir dakika bile elden .:> •I • gene bir sene müddetle uyuyacağı zan:. 
bırakmamak bir zarurettir. Daima ileri _J nolunmaktadır. ,,-· 



SON POSTA 

F asl_ılar istik al istiyorlar 
Bir çok Fas şehirlerinde karışıklıklar 
çıktığı ve tevkif at yapıldığı bildiriliyor 
~ .. Patis, 21 (AA.) - Fasta Oran şehrinde Cuma günü Bü
, Uk camide namaz esnasında bir yerli, Fransız Fasının 
~tiklalini rnteyen bir beyanname okumak istemiş, fakat 
d erhaı tevkif edilmiştir. İstiklal taraftarlarının cami önün 
de )"ap:naya teş~b'büs ettikleri nümayiş polis tarafından 
l"agıtılın1ştır. Fas, Rabat, Cassablanca ve Ordjida yerlile
~ arasında da kargaşalıkların çıktığı !haber verilmektedir. 
ed~va~ Ajansına göre, bunlar, danışıklı ve evvelce tertıp 

ıltnış hir hareketin neticesidir. 
~t, ı 1 (A.A.) - Havas Ajan.sının haber verdiğine 

göre, Fas paşalığmın mahkemesi, 1 7 İkinciteşrindeki kar
gaşalıklara ônayak olan ihtilfilcileri muhakeme etmişt:r. 
Suşlular n biri yedi, diğerleri de üç sene, yedi ve üç ay 
arasında değişen hapis cezalarına çarpı.lmıştır. Yedi m:ız~ 
nun kefalete rnpten seııbest bırakılmıştır. Salı gününden 
beri firari olup ve ayaklanma hareketinden başlıca suçlu
lard~ biri bulunan İbrahim Uezzani isminde biri dün öğ
leden sonra halka bir nutuk verirk~m polis tarafından ya
kalanmıştır. Bu b.B.disenin yeni hir kargaşalık doğuracağı 
esnada Sultanın muhafaza kıt'aları nizamı temin etmişler 

Türk Hava Kurumu kongresi Beratta tabii hayat 
avdet etmiş 

dün Ankarada top l~ ndı Yerli ahali merkezi bir 

~erzifonda bir pilot, Ankarada da bir motörlü tayyare mahallede muhasara altına 
"1ektebi açılacak, mekteplerde modelcilik okutulacak alındı 

Ankara, 21 - Türk Hava Kurumu 1 pa gönderilen askeri bir heyet tarafın
geneı merkezi, Erzurum saylavı Gene- dan ayrıca yetiştirilmiştir. Bu altı genç 
~al Zeki Soydemirin başkanlığı aı:ıı:ı- hava iht~yat ~abiti ola'?.ilm~k hakkını 
a toplanarak merkezi idare heyetının elde etmışlıtrdir. (c) brovesı alan tale

\re. tnürakıplerin raporlarını tasvip et- beden 25 genç paraşütçülüğe ayrılmış
h:ş, ilk hava şehidi Bayan Eribenin lar ve kampta birçok atlamalar yap-

hrasını takdis için bir dakika ayakta mışlardır. Bir yandan talebe yetiştirf
Sllsulduktan sonra gerek Eribeye, ge- lirken, bir yandan da muallimler rekor 
i·k~ geçenlerde pianöruçuşu yaparken uç~şları üzerinde çalışmış~ar ve ço_k _iyi ::p şehit olan uçman Kamil~, kahra netıcelere v~rmışlar<lı~. Pilot v:ec~ 5 
!t\ lı~larına yakışır birer kabır yapıl- saat 20 ~akika, muallım muav~nlerın
&o ası lttifakla kabul edilmiştir. Bundan den Tevfik Aytan 7 saat 35 dakıka, Fe
\ı tıra bilanço tasdik edilmiş, millt ha- rit Orbay 9 saat 49 dakika, Ali Yıldız 
\1 ac:ıhğımızın inkişafı için yakın alaka 18 saat 35 dakika planörle havada kal 
~Yardımlarından dolayı genel J....ur - maya muvaffak olmuşlardır. Ferit Or
t.e? b.aşkanlığı ile M. M. Vekfiletine bay, ayrıca 320~ metrey~ ka~ar planör 
t' §ekJnir edilmesi karar altına alınmış le uçarak 35 kılometrelık bır mesafe 
h ~ son altı ay içinde Türk gençliğini rekoru kurmuştur. 
a\racı bir nesil haline getirmek yolun Yeni inşaat 

da kuvvetli adımlar atan merkezi ida- İki motörlü tayyare, 53 planör ve 48 

Berutt 21 (AA.) - Trablus Şamın 
muhtelif küçük askeri karakollarma 
hücum etmiş olan yerli ahaliden mü
rekkep 1bir grup, ~ehrin merkezi bir ma 
hallesinde askeri kuvvetler tarafından 
muhasara altına alınmıştır. Her iki ta
raftan ateş teati olunmuştur. Al--JJama 
doğru ihtilfilciler teslim olmak için o
toritelere bir heyet yolladıklarından ha 
dise kapanmıştır. Berutta dükkanlar a
çılmış ve şehirde tabii hayat başlamış
tır. 

Fransada yeni 
bir grev 

\ \ 

7.000 aİnele yevmiyelerinin 
arttırılmasını istiyorlar 

~heyetinin. mesaisi takdir edilerek ~a~.~ş~tle ç~lışmakt_a .olan Türkkuşunu, 
lantıya niliayet verilmiştir. onumuzdeki aylar ıçınde Ankarada açı Lille, 21 (A.A.) - iki bin demir 

Okunan raporun hülasası lacak bir motörlü tayyare mektebiyle sanayii amelesinin yedi bini grev ilan 
~- liava kurumu merkezinin bugünkü 1ku~_etekslendiiks'r:ıneyet · v~ Türkkuşu genç - etmiştir. Grevci amele, yevmiyelerin 
""l>lantı nd k "d h t· erını ız yıe ıştırmeye çalışacağız sı a o unan ı are eye ı ra- - · · yüzde J..5 nisbetinde arttırılmasını ve 
Porunda · ·mı d 'lm kt d' k". Genel Kumıay Başkanlıgının gösterdi-e?JCu e enı e e ır ı. - . 1.. .. . M 'fo . 40 saatlik iş haftasının tatbikini iste -

«!fava Kurum lt h gı uzum uzerııne, erzı nda bır cpilot 
\ı unun son a · ı ayı, a- t kA ın· kul mektedirler. Bundan başka fabrikala-
acılık hareket! . bakım d d 1 e anı o U> nun yaptırılmasına gi-

\ıe verimlı' ~rtı· B' ıbn ank 0 gun rişilmi.ş, kroki ve projeleri hazırlan- rın birinde bir amele delegesinin işten 
,, geçırnış ır. ır uçu yaşını . ı kt" ·ı · · k d" "eni dold T .. kku ı~-, mıştır. Yakında ışe başlanacaktır. An- e çe ırı mesını protesto etme te ır-
" uran c ur şu> nun p i:Uul k · . .. . ı B h ·· ~alışmalar ilk ahs 1 .. b'· "k k ara ve Izmır paraşut kulelerınden An er. u grev, em tesanut, hem deme-
ta. ının m u u, uyu ur k d ki 43 b' !li" Izm. 'rd ki 36 l"b "d' 

~rıcı Atat" k'" "k k f 1· t ara a ın ' raya, ı e ta ı at grevı ır. .. ur un ve yu se şe sme b. 758 ,. :ı.. , d·ı,,......; .. t· 
onunun" .. . d l d d kl ın u.ıraya ııuaııe e l.LUu.ı ır. ---------

""'· uzerın e ısrara ur u arı, s ,~ lık ı· · · b' ·ı B l • l .. llrk uk on a.ı.~ı ay ge ırımız ır mı yon u g.arıs anda 41 
s1n~n ~ ;ar~nı- kan~~lan1dırm~ d:~~- 647 bin 15 liradır. Bu paranın 469t490 
ı~eiini e .. :d ~gru s~~at.~k yod a a ~- lirası piyango geliridir. Kişi sürüldü 
ttı~tur. muJ e eyen ır 1 a ım 0 

- Geçen yılın ayni aylariyle bir karşı- Sofya, 21 (A.A.) - Dahiliye Baka-
l'ü laştırnıa yapılacak olursa gelirimizde nırun emri ile hükfunet merkezinde o-

lar rk~uşunun son altı aylık çalışma- 413 636 liralık bir artış göze çarpmak- turan ve yal'an şayialar çıkarmakla iş-
ı:-~ şôyle hülasa edebiliriz: tad~. tigal eden 41 kişi, polis ve idare ka-

Çü onünde bir yelken uçuşu kampı a- Tesbit ettiğimiz programa göre, önü- nununun 46 mci maddesi mucH,ınce 
lta~ış~ır. Bu kampa Tü~kkuşunun, An- müzdeki devre mesaisinin ana hatları, muhtelif vi.18.yet şeıhrlerine teb'it edil
lıt a, Istanbul, Adana, Izmir, Bursa ve motörlü ve motörsüz tayyarecilikle pa- mlşlerdir. 
t()~Y.~eri şubelerinin amelt ve nazari mo raşütcülüğü gençlik yığınları içine da-
l~uz uçuş kursıarına iştirak eden ta- ha derin yaymak ve modelciliği nıek - Mühendis ve fen mektebi 
ttı. den iyi not alan 109 genç çağırıl- teplerd,e kurmaktır. Motörlü tayyare 
~~ Ve. 30 _Eylüle kadar süren çalışma- mektebinde bir modelcilik laboratuvarı mezunlarrnm Unvanları 
hrnetıcesınde 109 talebenin hepsı (a) açılması için hazırlıklar yapmaktayız. Mühendis mektebi mezunlarına 
he <>vesi, 5 6 talebe (b) brövesi, 4 7 tale- Çalışmalarımızı bu maksada göre ge - bundan sonra O ipi om Enjeniyör iin~ 
ttı. ( c) brövesi almaya muvaffak ol - nişletmek. üzere 9 36 bütçemize ilave- vanı, şimdiki Nafia fen mektebinin de 
beUşlardır. Lise tahsili görmüş 6 tale- sine ihtiyaç görülen tahsisatı ricada bu tahsil derecesi yükseltilerek mezunla-

' Genel Kurmay Başkanlığınca kamJ lunacag-ız. ' 
~ rına mühendis ünvanı verilecektir. Bu-

"a d • d f t ı T •• k• Mısır na ait kanun Meclis Encümenlerinde ra enız e ır ına ur ıye ve müzakere edilmektedir. 

\t apurlar limanlara yanaş- Kahire bir dostluk muahe
ttla.dılar, yolcu ve posta desinin yapılacağını haber 

ahnıp verilemedi veriyor 
ı -

t nebolu 21 (A.A.) - Yıldız poy- Kahire, 21 (AA.) - Mısır, pek ya-

Bir fabrika berhava oldu, 
12 ölü var 

Roma, 21 (A.A.) - Merano kimyevi 
maddeler fabrikasının berhava oldu
ğu haber alınmaktadır. Söylendiğine 
göre infilak neticesinde asgari 12 kişi 
ölmüş ve birçok kişi de yaralanrnı~tır. 

Almanya ve İtalya, 
İspanya işine nihayet 

karışıyorlar mı? 
Faris, 21 (Hususi) - Bütün gazete

ler, Franko hükfunetinin Barselon li
manını aıbloka edeceğine ve topa tuta
cağına dair neşrettiği beyannameyi bü
yük bir ehemmiyetle karşılayarak 
Fransız hükı1metinin kendi gemil2rini 
her suretle müdafaa edeceğini yazmak 
tadırlar. Başvekil Blumun organı olan 
Populaire gazetesi, Balear adaları ile 
Katalonya sahillerinin pek yakm bir 
zamanda mühim deniz muharebeleri
ne sahne olacağını bildirmektedir. 

Ayni gazeteye göre, Barselon lima
nının ablokasını başarmak ve Valens, 
Alikante, Malaga, Kartajina gibi elim 
hükfunetin elinde bulunan limanları to 
pa tutmak için kafi mikdarda harp ge
misine malik olmiyan General Franko, 
kendi emrine verilen Alman, İtalyan ve 
Portekiz gemilerine asi bayrağını çe
kerek bu işi başaracakmış. 

Londrada çıkan Evening Standard 
gazetesi de ayni meseleye temas ede
rek, Barselon limanının ablokası için 
Portekiz gemilerinin General Franko
ya yardım edeceğini yazmaktadır. Ga
zete, bundan başka Alman ve İtalyan 
gemilerinin Barselon limanına girmek 
isteyen diğer ecnebi gemilerini araştır
mak hususunda Frankoya müzaheret 
göstereceklerini de ayrıca ilave etmek 
tedir. 

Londra, 21 (Hususi) - İtalya ve Al
manya tarafından General Frank.oya 
yapılan askeri yardımları mevzuu bal!
seden Daily Express gazetesi, bu yar
dımların tahminlerden fazla olduğunu 
ve hatta asi Generalin, bu yardımlar
dan vazgeçip te Madrit hükiı.metile an
laşmak istediği takdirde geri dönecek 
vaziyette bile olmadığını ehemmiyetle 
kaydetmektedir. · 

Gazete, buna mukabil, Sovyetlerin 
de Kabalero hükfunetine yapmakta ol
dukları müzahereti artıracaklarını ila
ve etmektedir. 

Sayfa 3 

• Alman - Japon 
anlaşması 

• Bertin - Viyana 
yakınlaşması 

E 

Almanya ile Japonya arasıncla 

yapıldığı meydana çıkan anla :
ma, günün hakim siyasi meselesi ol -
muştur. Bu hadise fikirleri işgal edit> 
dururken Moskovada bazı Almanların 
tevkif edilmeleri, Almanya ile Sovyet 
Rusya münasebatını son derece g<:r -
ginleştirmiştir. Bu münasebetle mey
dan alan kalem münakaşaları, dünya 
sulhu için hoş olmıyan bir cereyan at
mak istidadını göstermektedir. Çünkü, 
dünya milletlerini, Moskova ile Berlın
den birini tercihe davet etmek ve ko-
münizm ile faşizm arasında bir nevi 
ihtiyar hakkı bırakmak kadar tehliketi 
bir şey olamaz. Fakat,. bu cihet hariç 
olmak üzere, iki hükumetin, umumi 
menfaatleri mevzuu bahsolduğu za -
man, birbirine müvazi bir hattı harı! -
ket takibinde mutabık kalmaları ka -
dar tabii ne olabilir? 

Maamafih, umumi kanaat şudur ki 
Berlin-Tokyo anlaşması, Paris-Mosko -
va anlaşmasına bir mukabeleden baş . 
ka bir şey değildir. 

Bu iki sonuncu merkez etrafında 
tebellür eder görünen fikir tesanüdü -
ne mukabil Berlin-Roma anlaşması, 

hududlannı genişleterek bir Berlin 
- Tokyo anlaşması meydana getirmi~e 
benzemektedir. Çünkü Romadan akse
den haberler, İtalyanın, bu anlaşmaya 
hararetli bir tarafdar olduğunu göste
riyor ve bu mesele ile İtalya Hariciye 
Nazırı Kont Ciano'nun Berlin seyahati 
arasında sıkı bir münasebet bulundu -
ğu, şüphe g-Otürmez bir hakikat halin -
de göze çarpıyor. Mevcud kanaat su -
dur ki Berlinle Tokyo arasında yap~lan Alrnanyada endişe 

Paris, 21 (AA.) - Havas Ajansının anlaşma ile komünist aleyhdarı cephe, 
Berlin muhabiri bildiriyor: Berlinin iyL Toky.o. ile Berline inhisar etmiş olmu
habet alan mahafili Almanyanın Bur- yor, ıçıne Romayı da alıyor ve bu su -
gos hükUm.eti lehine olarak ve faal bir retle Avusturya ve Macaristan, tabiatı 
surette müdahalesinden korkmaktadır- ile bu cephenin rükünleri sırasına g:r-
lar. miş bulunuyorlar. 

İngiltere ne yapacak? * 
Londra, 21 (AA.) - Diplomatik ma Avusturya Dış İşleri Bakanı Gido 

hafilin bildirdiğine göre, İngiltere ken- Şmit Nöyrat'ın davetile Berline gitti 
di ticaret gemilerinin Barselon kara su ve Hitler tarafm-

Alma n • d k b ı !arı haricinde araştırılmasını veya zap- an a u olun -
tedilmesini kabul etmemektedir. Gene- Avusturya du. 
ral Franık:onun İngiliz teşebbüsüne ce- yakın ıa,ması Resmi Avus -
vabı henüz Londraya varmamıştır. Fa- turyanm fikirle -
kat siyasal mahafil, Barselon yakinin- rine tercüman olan Reihpost'a göre, IJu 
de «emniyet mıntakaları• tesisim iste- ziyaret ve görüşme bir intiha değil, bir 
yen İngiliz dileğinin yerine getirilece- başlangıçtır. Şu halde, yıllarca zaman 
ğinden emin bulunmaktadır. birbirine karşı hüsnü nazarla bakmıyaı; 

Madritte vaziyet aynı asla mensub bu iki millet, ken . 
Londra, 21 (AA.) - General Fran- dilerini ayıran mühim davalara rağmen 

konun, Madrit gece yarısından evvel sarmaş, dolaş olmak yoluna girmişler. 
teslim olmadığı takdirde şehrin tama- dir. Bu yakınlaşmada Kont Ciano'nun 
miyle tahrip edileceği hakkındaki teh- Berlin ziyaretinin tesirlerini görme • 
didi, dün bütün gün hararetli İngiliz _ mek mümkün değildir.- Selim Ragıp 
Fransız noktai nazar teatilerine sebe
biyet verrr~.iştir. Sanıldığına göre, İn
gilterenin Ispanya büyük elçisi Şilton, 
bilhassa Madrit mıntakasında harbi ebe 
şerileştirmek» için General Franko nez 
dinde ikinci bir teşebbüs yapmaya me
mur edilmiştir. 
Madrit sivil halktan cebren tahliye 

edilecek 
Madrit, 21 (AA.) - Havas bildiri

yor: Sendikala-r yarı resmi mahafili, 
Madridin tahliyesi lazımgeldiği kanaa
tindedirler. Madritte yalnız muharip
ler ile harp için elzem olan memurlar 
kalmalıdır. Esasen çoktanberi, muda
faa komitesi, çocukların, kadınların ve 
ihtiyarların Madridi terketmesi için bü 
tün kolaylıkları göstermekte idi. Maa
mafih muharip olmıyan birçok eşhas 
Madritte kalmışlardır. Mecburi bir tah 
liye yapılması düşünülmektedir. 

Hükômetin tebliği 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Son tecrübe, bu kanaatin isabeti
ni bir kat daha is bat etmiştir. Binaen 
aleyh hükumetçe hu teşekkülleri me 
nedecek kanunt tedbirler alınmıştır. 
Bu gibi teşekkülleri mevcut farze • 
denler hakkında yapılacak muamele 
kanunlarımızda sarihtir. 
Anadolu Ajansının verdiği malumat 

lstanbul 21 (A.A.)- Milli Türk 
Talebe Birliği mensuplarından, Üni
versite. Lise ve orta mektep mensu
bu bazı gençler evvelce kararlastır
dıkları veçhile bugün topfanmak 

0

iste . 
mişlerse de polis tarafından menedil 
mişlerdir. Polis bu toplantıyı müsaa
desiz tertip edenleri yakalamıstır. . 

Fransız Dahiliye Nazırmın 
ölümünden sonra... ~ Papaanast&syunun beyni ve 

Paris, 21 (A.A. ) - Paris mıntaka- kalbi çıkarıldı 

d~ fırtınası yirmi dört saattır şiddetle kında Milletler Cemiyetine girmeyi ta
t cvaın etmektedir. Cumhuriyet, Gül- lep edecek ve parlamentonun açılışm
d Ctcıal, İzmir vapurları, fırtına yüzün- da bildirilen hükı1met programı muci
v:rı lirnana uğrayamadılar. yolcular bince çabuk bir surette kapitülasyon-
" p k l 1 ların kaldırılması maksadile alakadar 

tek .~sta. çı arı mamıştır. hraç edile- devletleri bir konferansa çag-ıracaktır. 
Bir Alman tahtelbahiri battı sı amele sen~ikaları birliği kendi ta - Atina 21 (Hususi) - Atina Üni-

' raftarlarına hır beyanname neşrederek versitesi Nevroloji mütehassı 1 t _ 

20 nefer öldü h~lk. toplantı.sı tarafından Pazar günü lehi üzerine müteveffa Papa ~:~:ta:-., Uç bın parça tüccar eşyası fırtma-
•ıırı · ·ı.. Türkiye ile pek yakında bir dostluk 

Stı unetini beklemektedir. muahedesi akdolunacaktır. 

Papar 1astasyonun ölümü müna- !;;;~~~-~ .. ;~f;t~··d~i~;:;ii;~ ... 8~-;-ı;;k:~ 
Sehqtile çekilen telgraflar ismet İnönü ve Tevfik Rüştü Aras ile 
A. Elen Başbakanı B. Metaksas arasında 

nl..ara, 21 (A.A.) - Papa Anas- telgraflar teati olunmuştur. 

Berlin, 21 (AA.) - Atış talimleri içın. ıhz~r. e:1ılen büyük. ~ürüy~ş hare- yunun beyni ile kalbinin cesedinde~ 
yaptığı esnada ( 18) rakamlı denizaltı ke.tı~e ıştır~k . etmel~rını tavsıye et - çıkarılmasına müddeiumumilikçe mü· 
gemisi diğer bir gemi ile çarpışarak Lü mıştır. Bastılle ıle Natıon meydanı ara- saade edilmiştir. Papa Anastasyunun 
beok koyunda batmıştır. Denizaitı ge- sında saat 14 de yapılacak olan hu yü- kalbi doğduğu kasabaya gönderilecek 
misinin 20 neferlik mürettebatı tama- rüyüş hareketi Lill'de Salengro'nun beyni de tıbbı adlide muh f d'l ' 

· 1 ··lm·· ·· a aza e ı er 
mıy e o uştur. cenaze merasiminin .Yaoıldulı saate te- cektir. 

~üf etmektedir' 



4 Sayfa SON POSTA lkinci.e.trin 

( ................. IGll .. ~Emm ....................... ~--------E.'111--.. 
• Kontenjan sistemi yıl 

Doğu genç1eri dün toplandrlar 
Umumi müfettiş Tahsin Uzer gençlerle hasbihal yaptı 

ve Doğuda bir Üniversite açılacağını müjdeledi 

Bugün bütün 
berber dükkanları 

kapalı 

başı da k kıyor 
(Bag tarafı 1 inci sayfada) ı kabil olduğu kendiliğinden anla]ıiır. 

Birçok memleketler, döviz tedarik ede- G. İ. R.'in karar kısmı 11 madde 
bilmek için, yok bahasına vermekten Ticarette ıstikrarı tesis edebilmek ıd 
başka çare bulmadıkları malları ile, ring hesapları istatistik neşriyatla rıı 
açık buldukları piyasaları istilaya baş- vazi hale g€tirilınek için, müddeti a1'6 

B b !adılar. Kontenjan tedbiri, birçok ülke aydan bir seneye çıkarılmıştır. 
qzurumlu gençler dün yıllık kon-ıha tanıtmak maksadile Rumenli genç· er erler her yıl 29 !erde olduğu gibi; bizde de, müsta<:e - Yedincı maddesi, 40 gün evvel ılAO 

grcJerini yapmışlardır. lere Erzurum barları gösterildiği ve T eş:-inisaniyi merasimle len bu vaziyet karşısında tedbir almak şartiyle İktısat Vekaletine bu listelet' 

Kongreden evvel üçüncü rnmtaka öğretildiği, bir Erzurum albümü hanr- kutlulayacaklar ve tediye müvazenesini korumak, mem den birinden diğerine istenen madde 
umumi müfettişi Tahsin Uzer Halke- landığı, J 5 martta Erzurumun kurtu- leketi mali yıkımdan kurtarmak zaru- ri nakil salahiyeti vermektedir. 

· l k D w 1 · · · 1 t l ld k Berberlerin hafta tatili yapabilme- retinden dogw du. Bugu .. n birçok memle- Bu hüküm, hevetı· urnumiyesi it! 
vıne ge ere ogu genç erı ıçın s an- uş yı önümü utlulandığı ve bu mü- J 

bulda açılacak yurd meselesi etrafın- nasebetle bir konser temin edildiği zik- leri hakkındaki kanun metni resmi ga- ketlerde bu sistem doğduğu gibi ya~ı- riyle, piyasa bakımından hükiımete 1 

d 1 1 .. .. .. . t " zete ile neşredilmiştir. yor. Bizde hükıimet, sistemli mesaisi zım gelen kuvveti ve elestikiyeti te 1 a. g. enç ere. goruşmuş :e c.emıye ın. redilmiştir. Yıllık faaliyet raporundan 1 • 
Z k d 

Dün stanbul Berberler Cemiveti ile, Türk milletinin milli korunmas: ve min etmekte ve maliyette veya fiY 
reısı e erıyya an cemıyetın gnyesı sonra hey'eti tefti<liye raporu okun- · ~ 
h 

._,_ k T ic.lare hey'eti bir toplantı yapm·.s, t<;,tı·- ekonomik kurulması için bütün emni- ta veya piyasa disponibiletesinde ,,u 
alUlında izahat aldı tan sonra Şcırk· . - ?t muş ve yeni· idare hey' eti Riyas~tine lin bu haftadan itibaren bactlamaınnı yet şartlarını haiz, yeni rejime varmış de gelecek veya getirilecek hareket 

ta bir ünwersite açılacağını gençlere Z k . T 1 k 1 T b 1 y . T .. k. 1 ·ıh ri hemen önlemek imkanını vermekte' müjdelemiştir. · e erıyya anse . atibi umumi iğine kabul ederek tekmil berber dükkan- u unuyor. em « ut ıye gene ı a- d. 
KonOTeyi eski reis Zekeriyya T aıı- Ziya, muhasipliğine Necati Sadrettin, !arına pazardan itibaren kapamaları i- ~at rejimi>, kı:ca G. . R., güdümlü e- ır. 

o· d l w A f A 1 w d İb- çı'n tamı'm yapmı•tır. onomi politi amızın, milli faaliyeti Ayni vücude gerilmek, yani nümurı 
ı k b vezne ar ıgına tı ve aza ıgına a .,, 

11e ısa ir söylevle açmıs, ve Konore müdafaa ve himaye prensiplerimizin diye kullanılmak u··zere veya yoI~tı 
e- Bugünden itibaren bütün berber '-' Riyasetine Haydar Gürel ve katiplik- rahim Budak seçilmiştir. Bundan son- bir silahı, muhtelif devletlerle ticaret raberinde \'e ticarete arzedilmemek 

lere de Mehmet ve Salih seçilmiştir. ra Atatürk'e ve ismet İnönüne kongre dükkanları pazar günleri kapcınacak- anlaşması müzakerelerimizin teknik zere veyahut ta döviz tesviyesini jca 
İlk olarak okunan cemiyetin yıllık münasebetile saygı telgrafları çekile· tır. Gelecek pazar da toplu bir lıalde bir pazarlık vasıtası halini almış bulu- ettirmiyecek ve satışa çıkarılmıyac 

faaliyet raporunda Şark oyunlarını gar rek toplantıya nihayet verilmiştir. Taksime gidilecek abideye çelenk ko- nuyor. Ana prensibi, Türkiyeye girme mahiyette, hediye ve kolipostal irsalfl' 
---------· nulacak ve merasim yapılacaktır. .si lazım ve girebilir her şeyin, mikdar . tında büyük kolaylıklar ve imkanl 

inhisarlar idaresinin T .. k Bundan sonra her sene 29 teşrinisa- ,tahdit edilmeksizin, ithaline imkan ver verilmiştir. 
ur Yunan demirgolu ni günü bu tatilin senei devriyesi ola- .mek \'e bu suretle umumi mübadele ve Devlet, belediyeler, imtiyazlı şirlt 

Faaliyeti Müzakereleri rak merasimle kutlulanacaktır. ,faaliyet hacmini artırmaktır. ler, sermayesinin yansından fa 
Anadoluda bazı mıntakalarda yağ- Trakyadaki Türk _ Yunan hudu- · Berberler Cemiyeti Reisi fsmail G. İ. R. e bağlı olan listeler şunlar- devle~e ait 1:1ü.esseseler ve menafii fi 

murların fazla yağması yüzünden du etrafında lstanbulda her iki hüku- Hakkı tatil etrafındaki fikirlerini şöy- ,dır: mumıyeye hadım cemiyetler, (kl) li 

memlehalardaki tuzlar erimi• ve tuz m t _ L L 1 d 1 k le anlatmaktadır. (S) listesi. Bu listede herhangi mem sinden istifade eden memleketler .,, e muraınnas arı arasm a yapıma - · . . . . . 
buhranı tehlikesi belirmiştir. inhisar i- ta olan müzakereler hararetli bir :ıaf- «- Berberler sevinç içindedir. Bu l~~ett<:k~•, m

1
1

1
kdar rdtahd5ıt ;?ılt~de~sızınd serbeshtçe .1:1übay.a~: yapabilecekler 

d 
· b ak I d "- 1 d"w h . . . suretle biz de h k 'b" h ft d b' gn e·ıe ma ar va ır. ınaı ıp ı aı ma onun arıcındekı ulkelerden yapac , 

aresı u mınt a ara erna ıger mm- aya gırmıştır er es gı ı a a a ır d 1 . 1 b ı· t d di .. . . · ·· ·r · k b 1 e er, umumıyet e u ıs e e r. Tur- ları mübayaalar mukaveleler ve su 
takalardan ıcap eden mık.tarda tuz sev- Yunalıların tekliflerine heniiz ce- gun tatı ımıze avuşmuş uıunuyo- kiye umumi itha1atının yüzde 5 5 _ ı· · d ' bes ·· · · . 
k · b J b h ·· ·· ·ı · · T ruz Artık her · d'w• · ·b· · • çu ı umumıye eser t dovız tesvı)e 
etmış ve u ıuret e u ranın onune vap ven memıştır. ürk murahhasları · pazar ıste ıgımız gı ı ğu bu listeye girmektedir ta hh'·d·· ·· iht" d h 1 d · · Tak gez k e wl w• • a u unu ıva e er usus ar a, 

geçmıştır. y~rın r yaya giderek yerinde tet- ece v eg enecegız.» _ K - listesi - Türkiye ile klerink an- ra Vekillerinden, daha evvel mezuni' 
içki fiyatlarının ucuzlatılması için kıkler yaptıktan sonra döneceklerdir. • laşması veya benzeri anlaşma mevcut yet alacaklardır. 

yapılan tetkikıler bitmiş şaraptan baş- Ancak bu tetkiklerden sonra cevap ha- imar Planı memleketlerle, ticaret müvaznemizin Yeni rejim. umumi ekonomik 
ka içkilerin fiyatlarında tenzilat yap- zırlanacaktır. Dün sabah Türk murah- devamlı ve ehemmiyetli nisbette aktif tikamızın teknik bir cüz'ü haline gl 
mak imkan dahilinde görülememiştir. hasları Şark. Demiryolları binasındaki Şehircilik mütehassısİ kaldığı memleketlerden, mikdar tah - miş ve bir ithalatı tahdid Aleti olm8' 

Hususi amillere içki yaptırılmıya- dairelerinde hususi bir toplantı yap- şimdiye kadar verilen d.it edilmeksizin girebilecek malları ih tan tamamen çıkmış bulunmaktad.-
cağı hakkındak..i rivayet. idarece tekzip mışlardır. tn·a ~iyor. Türki~e, um~mi ithalfıtı- Ticaret ve iş fılemimizde büyük fer~ 
d

·1 kt d" haberlerin yanlış oldu- nın yuzde 62,5 çugu bu lıstededir. lık temin edecektir. 
e ı me e ır. V • I V · · em antrepo ar yapılacak g" unu söylüyor - - lıstesı. - Muhtelif vekaletlein 

Birinci nevi sigaraların İstanbul ci- ,müsaadesiyle girebilecek malları ihtiva 
h t . d k t 1 d d B wl Gümrük idaresinden Liman Umum Bı"r haftada k 1 e lJl e U U ar erunun a, eyog U Vall ve Belediye Reisi Muhiddin üstün- ediyor. Türkiye umum ithaltı.tının yüz- ya 8 anan 
cihetinde ise çanta biçiminde ince kar- Müdürlüğüne geçen antrepoların dev- dnğdan aldığımız bir mektupta denlllyor ki: de 11,5 çuğudur. kaçakçılar 
ton mahfazalar derununda satılması- ri salı günü tamamlanmış bulunacak- «Şchlrcll1k mütehassısı Mösyö Prost'tan _ A _ listesi _ Ticaret anlaşmalar!yle, 
nın sebebine ııelince: tır. Bu iş üç buçuk ay içinde ikmal e- aldığım bir mektupta, imar plô.nı ve ş~hrin istihsal edilecek karşılıklı menfaat esa Ankara 21 (A.A.) - Geçen bM 

Çanta biçimindeki ince karton dilmiştir. Bundan sonra Sirkeci yolcu müstakbel vaziyeti hakkında gazetelerde in- 51 üzerinden, ayn ayrı memleket~re hafta içinde gümrük muhafaza örı' 
ahf 

. l 'nh" "d . . . salonunun devrine geçilecektir Devir tlşar eden havadise de temas ederek· bunla- 1 1 lb • tü, dördü ölü, biri yaralı elli sekiz ki' m aza ar ı ısar ı aresının yenı ge- · .. _ _ . · ve an aşma ara aglanacak hususi lis- . . . .. . .. 
tırt. t•w. b' '-. ·ı 1 k d işleri tamamlandıktan sonra Sirkeci rm her turl.u asluesastan ari olduğunu, ça- tel erle ithal hakkı verilebilecek m"llar çakçı, ıkı hın yuz altmış altı kılo gu~ 

ıgı ır ma&ıne ı e yapı ma ta ır. · ıı 1 "" k k • !1'1 

Bu ı rıhtımı Sarayburnuna kadar antrepo- şma arı tetkik ve araştırma sahasında bu- dır. rü açağı, dokuz yüz kırk dört ..P-ı 
n arın maarafı kutulara nazaran lunduğunu, henüz tekarrür et~ ve kat'iyet h · k fi 

çok azdır. Matlup olan mali eti dü Ü· larla doldurulacaktır. - l\I _ listesi. _ Türkiyede yetişen ve- ~n ısar açağı, otuz dokuz gram er 
- ·· ·· ·· • · · '-al" · ~ .. k şl Şimdi Gümrük Basmüdürlüğün\in • kesbetm1ş hiç bir şey olmadığını söylemiş ve ya imal edilen ve milli faaliyeti koru- ın, dokuz gram esrar, iki yüz altı tiff 

rup tutunun cınsını, & ıtesını yu set- w . . • . · 11.ıöyle yanlış havadislerin yazılması kendi ha- k l ---' 
kt

. B bak d b d I bulundugu hına ve Sırkecı yolcu snlo- • ma bakımından ithal edilmemesi gere- toz inin i e seksen iki kaçakçı hay• ... 
me ır. u ım an a ema yanız . . llnde çalışan bir takım rna.c;um tüccar ve k 1 k nu da bıre t h l k l k en memnu malları ihti\'a ediyor. Hi- nı e e geçirmiştir. 
arton mahfazalar kullanılacaktır. Fa- r an repo a ıne onu aca - mülk sahiplerini haksız ve yersiz bir takım maye ihtiyaçları ve inkişaf dereceleri - .......................................... - .... ~ 

kat elde mevcut bir miktar j 8 tok kutu t!:; ·~ , ·--·-·· _ . . . -··· .. ··-·- ıstırap ve endişelere diişürecetını ve bazı a- le mütenasip olarak, bu mallar üzerine ııııln&uı 8rtıdııını Şehir l'tyatrosU 
vardır. Bu iıtoku harcamak için birin- rek kartonların birikmesi ve satılma- çık. gozlert spekülasyon hevesin sevked1..ce- mevzu memnuiyet te, takip edilen po- .$chir11"yafı.osu dra~e~~!~ında 
el• • ·g 1 b. k k 1 hl'k . d B . · B ğinı ve her iki halde de imar hareket ve te- 1-ı·k d . k Id 1 nevı ı ara arın ır ısmı utu ara ma~ı te ı esı var ır. unun ıçın ey· , ı ı aya nazaran, te rıcen a ırılacak- 11111111111111 22-11-936 da 
konarak plyaaaya ıevkedilmektedı'r. w 1 f d k ahf 1 . şcbbüslerlnln zarar göreceğim ilave etmiş- t N·t k. . 1· b ~ og u tara ın a arton m aza ı sıga- ti ır. ı e ım yem memnu ıste, un- gUndOz saat 15,30 

Ayni yapıda hem karton hem kutu ralar, İstanbul tarafında da kutu mah- r.B sözl r1 k eri de h kl b dan evvel neşredilmiş olan ve ·bir kanu 111111 akşam saat 20.SO 
l . ·ı k 1 u e n ço Y n n a ı, ve u . 1937 ın· k AYAK TAKı-• 

o ursa müşterı erin utu arı taleh ede- fazalı sigaralar sattırılmaktadır. yolda bütün dünyada istihsal edilen tecrüb . nusanı tar ıne adar meriyette _. 
_ e_ kalacak bulunan kontenjan kararna- "' ARA&INDA 

• lerin muhassalası oldugunu teyitten başka . l"st . d 222 Fransız tİ"'8lroıill 

1 k ·ı } •• t •• J J J ,mesı memnu ı esın en porisyo- .J ne CI er e su cu er ayrı ıyor ar bir şey lllveslne lüzum yoktur.. 'th r .. kü 11 11111~.111 Operet kı- 1 ,nu ı a ı mum n ma ar meyanına koy gOndOz saat l4.30 cM 

Dünkii scçimd en bir intıba 

Sürcüler Cemiyeti idare heye- Bu iki taraflı iddia aütcülerle inekci-
tıııin seçimi yapılmıştır. !er.in arasını açmış, her iki zümre de 

lnekcilerle şütcüler arasındaki ihtilaf birbirlerinden ayrılarak, ayrı cemiyet 
de.vam etmektedir. lnekciler karışık kurmayı kararlaştırmışlardır. Esnaf ce
•Ütün, sütcüler tarafından, sütcüler de miyetleri bürosu da bunların ayrı ce
ka.rışık si.itün inekciler tarafından pi- miyet halinde çalışmasını muvafık gör
yasaya verildiğini ileri sürmektedir. ih- mektedir. 
tilaf bu yüzden çıkmıştır. lnekcilerin ihtilaf bir müddet sonra halledilecek 
iddiasına göre piyasaya, yani sütcüle- inekciler ayrı, sütcüler ayrı cemiye~ 
re taf süt verilmekte, fa.kat sütcüler su kuracaklardır. 
katarak, hile yaparak piyasaya sürdür- Son toplantıda Ali Cemal, ibra -
mektedirler. Sütcülerin iddiasına göre him, Mustafa, Mehmet, t erenkli Mus
de piyasada sattıkları süt inekcilerden tafa, Hafız Mustafa yeni idare hey'eti-
lldı~ları süttür. ne seçilmişlerdir. 

Belediyede iki tayin muTü~ukr: ' th ı· . akşam saat 20.30 da MASKARA 
.. . r ıye ı a at ve ıhracatının yüz- """"" 

Munhal bulunan beledıye ba, mü- ,de 90 nı, Türkiyenin klerincr veya ben- Taksimde Maksim 
rakipliğine Beyoğlu belediye muhase- zeri anlaşma ile bağlı okh~ğu memle- varyete tiyatrosunda ......... r...1ıo._ıılil. 
becisi Nuri ve onun yerine de rmlak kctlerden yapılmakta olduğu ve - M - Halk Opereti 
şubesi mümeyizi Tevfik terfian ta- .listesindeki maddeler ~İftçimizi veya Bu Rkşaın 21 de 
yin edilmişlerdir. henüz genç olan bir kısım san- matine 16 da 

. atlarımızı alakadar ettiği ve zaruri Zozo Dalmas ve 
Bır çocuk tramvaydan düştü öldü ve tabii olduğu düşünülürse, Türkiye- Tomakosıa 

Beyoğlunda Sakızağacında. oturan .Y"- ithali kabil maUarın, mikdar tahdit P 1 P 1 Ç A 
14 yaşında Etem oğlu İhsan Kurtuluş- ,edilmeksizin, ithali serbesttir demek bUyOk operet 

ta tramvay durmadan atladığı sırada 
yere yuvarlanarak vücudunun muhte
lif yerlerinden yaralanmış, Etfal has
tanesine kaldırılmıştır. ·· · · · -· · · ·-r A •{·v·rM·-
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Bugün TÜRK sinemasmda 
Zamanımızın en meşhur artiatlcri tarafından yaratılan ve görülmemiş bir muvaffakiyet lı:azanaD 

YEŞiL DOMiNO 
En buyük Franaız filmini. bütün lstanbul halkı gidip görmelidir. Bq rollerde: 

Danlelle Oarrleux - Charle• Vanel - Meurlce Eseende 
Bu filmi, DANIELLE DARRIEUX'nün ,i.ııdiye l<adıır çev"rdiği filmlerin en mükemmelıdir. 

ilaveten : Franaızca EKLER JURNAL. Bugün aaat 11 de 

~------• TENZiLATLI MATİNE 

POMPEiNiN SON GONLERi 
Tarihi ve büyük mizansenli muhteşem film 

Önümüzdeki Çarşambadan itibaren 

Mi L L i ve AZAK 
Her iki sinemada birden başlıyacak 
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HABERLERİ 

Vıra şehir bir vasiyetle viran 
e ilen güzel bir kasabadır 

Abdülhamidin oğlum diyerek paşa yaptığı bir soysuz 
"Burada taş üstünde taş bırakmayın,, diye vasiyet etmiş 

kat bu yağ piyasalarda acı ve fena yağ
ların çeşnisini değirtirmek için kulla -
nılmakta ve memleketin ismi anılma
maktadır. Buradaki peynir şirketi halis 
yağlar çıkartılması için Ekrlınos maki
ne ve tesisatını getirmiş, çalışmıya baş
lamıştır. 

Lüleburgaz kurtuluş bayramında Halkevi namına nutuk söylenirkea 

Trakyalılar kurtuluş bayramlanm 
kutlulamaya başladılar 

Lüleburgazda, T ekirdağında, Müreftede, Silivride 
yapılan bayramlar pek parlak oldu, diğer 

kasabalar da yer yer bayram yapıyorlar 

Bu mıntakada zir.aatin günden gü -
ne genişlediği görülmekte ise de, mah
sulün düşük kıymetli olması, köylünıin 
istihsali ucuz verimi çok mahsulatı he
nüz tanınmaması yüzünden ziraat iş -

- Viranşehirden bir göriinüt leri iktısadi vaziyet üzerinde tesir ya-
Viranşehir (Bu havalide dolaşan bir 1 şehir - Diyarıbekir arasındaki yollar pamamaktadır. Kırklareli (Hususi) - Her yıl cum- de Cumhuriyet meydanına gidilmiş, !s-

~~uyucumuz yazıyor) - Urfaya bağlı ikmal edilmiştir. Resülayn nahiyesinde 15 bin nüfusu olan kazanın bir nahi- hurfyet bayramı ile Trakya §ehir ve tikial marşı çalınmış, bayrak çekme 
•1r kaza merkezi olan Viranşehirin ta- bir mekteıb ve kaza merkezinde bir ye ve 130 köyü vardır. Köylerde okur kasabalarının da kurtuluş bayramları merasimi yapılmış, gece belediyede bir 

l'thi Mezopotamya tarihi ile başlar. K:ı- park, Urfa - Viranşehir yolu üzerinde yazar olmadığı için köy kanunu talbi- baş'lamakta, her gün bir kasaba, bir şe- balo verilmiştir. 
~banın her tarafında Sümerlerden son Bazalttan dokuz gözlü bir köprü yap- kında güçlük çekilmektedir. Köylerin bir kurtuluş yıldönümünü kutlulamak- Lüleburgaz 

.rab medeniyetine kadar geçen de - tırılııllijtır. yol, su ve sağlık işlerine çok ehemmiyet tadır. Kurtuluş bayramları pek parlak . Lüleburgaz (Hususi) - Kasabanın 
,\>ırıerin işlerini taşıyan harabeler mev- Viranşehirin yağı pek nefistir. Fa - verilmektedir . olmakta, bu şenlikler halkın cumhu - Doğanelinden kurtuluşunun 15 ınci 
~~~ ~~~==~~~~============~~======= ri~t~~~ekup~~ed~~is~~~~~ümüroş~~~ilra~~~-

d Patlişahlrk dev\inde buradaki halk Kastamonuda kend1·rcı·ıı·k ve bağlılıkları izhara vesile teşkil et - lanmış, gece fener alayları ve balo ter-
erebeylerine bağlı göçebeler halinde mektedir. tip edilmiştir. Bu münasebetle bir ge-

.Yaşamakta idi. Bunların hiç bir hükıl- Edirneliler de kurtuluş bayramlarını çit resmi tertip edilmiş, ateşli nutuk-

tnetıe bağlılıkları yoktu. Abdülhamidin Bir kendir fabrikası açıldığı takdirde bu ha· ,lide çarşamba günü lrut1ulayacaklardır. Bü- lar söylenmiş, halk coşkun bir sevinç 
~~aşalık) rütbesini vererek evladım yük hazırlık yapılmaktadır. içinde gece ve gündüz eğlenmiştir. 
a?~ !mradaki göçebelerin başına getir- kendir İstihsaJatı daha ziyade artacal Müreftenin kurtuluş bayramı -
ıgı lbrahim Paşa adında birisi öldüğü Mürefte (Hususi) - 17 ikinciteşrin Bir Çoban sürü 

Zanı.an oğullarına (taş taş üzerinde bı· Mürcftenin kurtuluş günüdur. Bu Sahibini öldürdü 
takmayın ve aşiretleri bozmayın) di- mes'ut günün şerefine bugün parlak 
Ye vasiyet etmiş. İbrahim paşanın ço- tezahürat yapılmış, nutuklar söylene- Kızılcahamam (Hususi) - Yağlı-
CUkları da aşireti can'landırıcı ve ko • rek ve muhteli! eğlenceler tertip olu- ca köyünden İdris oğlu Mehmet ismin-
tuyucu olan bu direktifi iyi anlıyarak narak Müreftenin kurtuluşu tes'it edil- de bir adam çobanı tarafından kafasına 
~evcut bütün köyleri tahrip etmiş ve mi.ştir. sopa ile vurulmak suretile öldürülmüş-

36 yılında da deVlete karşı isyan ede- Tekirdağmda kurtuluş bayramı tür. Bu çoban Aübey köyünde oturan 
~elt, kaza merkezini tamamen yakmı.ş- Tekirdağı (Hususi) - Tekırdağblar Mustafadır. 
b al'dır. Cumhuriyetin ilanından sonra kurtuluş bayramlarını pek parlak te - Bir gün Mehmet davarlarını say· 

U adamlar bu mıntakada tutunamıya- zahürat ile kutlulam~lardır. Askerl mak için sürünün ba~ına gittiği za· 
Caklarını anlıyarak cenuba kaçmışlar- 1 ~-=-'""'""ıı.-~~~ ......... """"'=--~---_:;.~..._~~~..Al kıt'alar, mektepler Ye bütün esnaf te- man Mustafa eline kocaman v k· Iın 
~~- t~.e e1me1lkıleri~e muvaffak olmuşlar ve Kastamonodan bir g-örüniif şekkülleri merasime iştirak etmişler - b. l k· ft ~ ha 

u un ıa goçebe haline g t• · 1 ( dir. Törende ordumuzun Tekirdağına ır sopa a mış, ar a tara an e me-
dir Şimdi b .. b . e ırmış er- Kastamonu Hususi) - Kastamo- mühendisleri gelmit ve Kastamonu ha- girişi aynen temsil edilmiş, askeri kıt'a din kafasına indirip kaçmıştır. Mch-
kö~lerine d'~ g~e ele~ın hemen hepsi nuda kendircilik terakki etm~tedir. valisinin kendirlerini çok güzel bul- Muratlı yolu üzerinde kars.ılanmış, met oraya düşüp bayılmı~. bir müddet 

onmuş ve zıraate başlamış- K asu çayı 1 t ki d O 1 k lardır. Yalnız bu işin tamamen halle _ Ö arı· K l n a Hp ~ en.. m~r.ı, muşlardır. Bir fabrika kurulduğu tak- kıt'a kumandanı yolu kapıyan korde - sonra öylü tarafından görülerek evi-
dileb'lın · · · dah · · · mer ı, aya 1• ve atıp koylennm d' d k d' · · · k · k" f la"yı l\esmı'c::, bu noktada beledı"ye reı·sı· ne götürülmüı:ı, fakat ölmüs,tür. Mus-ı esı ıçın a bır ıkı yı1a ihti • b l k b b ır e en ır tıcaretının ço m ısa e- "$ T 
Yaç vardır çay oy_unca uzanan su a mün it ah· decegv · t b't d"l · t' ' tarafından kendisine bir buket veril - tafa yakalanmıı:ıtır. Cinayeti teşvik su-. I . ,.. . . . . .. ı es ı e ı mış ır. T 

Hudut üzerinde bulunan bu ka ad çe erınde adeta hır kendır denızı goze 16 670 d.. .. "d l'k . 'h miştir. Halk namına nafia başkatibi retile işlediği sanılmaktadır. 
et~ . z a k d D k k"] l"k , onum arazı esene ı ıstı -~erıya kaçakcılık vak'aları olmakta çarpma ta ır. o san ı ometre ı a-

1
.. . . Mahmut Sümer tarafından heyecanlı 

fakat yapılan sıkı takibler neticesind~ razi kendirle kaplıdır. sa ~t 5•6 1?1ılyon kilodur. ihracat İnebo- bir nutuk söylenmiş, bundan sonra şe- lzmitte bir zarfcıhk vak'ası 
b~~rday~al~a~a&~ K~~~u~k~ıl~~y~i~l=u=ı~~~e=l=e=~=n=d=~=y=a=p-ıl=m=a=k=~=d=ı=r.====~h~ir=v=e~k~rt~~~~~n~d~o~~;r~ı~b~·n;d;e~o;W;u;~~~~h:a~~ bmit(Hwud)-Ci~rk~l~d~ 
~iranşehirden Urfaya 100 kilomet _ meşguldür. Fak.at bir çok köylerde as- z J d b• k d Jd İzmit pazarına gelen Zarife isminde 

~~yolla Viranşehir - Dirik, Viran - ri teaisat olmadığından soyma ve işle- ara yo Ull a il amyon eVrİ İ bir kadın zarfcılık suretile soyulmuş, 
Tr~k· gad"~·-a·-.. ·-··- me a.ıneliyes. i el tezgahlarile yapılmak.- Ç I .., .. . d fakat zabıta bu kurnaz yankesecileri 

b l d amur ugun uzerın e oturan şoför muavini öldü Ru .. d l i ta; urgan, ıp u euret e mey ana getı- derhal yakalamıştır. 
am muc~ e es rilmektedir. Tetkiklerde bulunmak ü- -·. ·- . . . -- --·---

1 ekirdağ (Hususi) - Burada rü - zere Kastamonu Ticaret Odasına Rus Ha• dı•seter· ' 
a~ mücadelesi başlam!~tır. Baytar __ ,.,...,.,..__, ----· ·-·-- R 
tnudürü Mehmet Giray köyleri dola~ - Bigada karga ve d - \,.__c .. -·.,.,. 

ttıaktadır. Şarköy ve Çorlu kazaların- Serçe mücadelesi 8f$1511) 
d~ki hayvanların muayeneleri ikmale- Biga (Hususi) - Belediye karga Gümüş saçlılar 
~ılnıiştir. Aydın rüam mücade1e te~ki- ve serçe mücadelesine başlamıştır. 
&tında çalışan LUtfü Bilgen Tekirdağ Mezruata zarar veren bu hayvanlarla Söz arasında okudum: 

Ve Kırklarelinde ruam mücadelesini herkes mücadeleye mecbur tutulmuş- cFransada kadınlar saçlarını gü 
tetkik etmektedir. tur. Davullar çalınarak yapılari bir ila· müşletiyorlarmış .. > Sanki bu da yeni bir moda mı? 

Bigada iki metruk kasa açıldı 
Biga (Hususi) - Burada işgal za

~anma ait ve Yunanlılardan kalma iki 
asa hususi bi: komisyon huzurile aç

tırılmış, içinden tedavül mevkiinden 
kaldırılmış olan 700 liralık kağıt para 
çıltnııştır. 

- Hasan Bey .. hani seninle geçen 
gün önünden geçtiğimiz lokanta yok 

na göre belediyeye herkes iki karga Devrilen kamyonun yam nda tahkikat yapılırken Ben bu modaya uyalı yıllar oldu. 
ve iki serçe başı götürmeğe mecburdur. Sivas (Hususi) - Zaradan gel-,luğunda oturduğu görülnıüştür. hem saçlarımı değil, kafamı gümüş-

i 
. hh' f . ..... mekte olan Mustafanın idaresindeki K z d !ettim. Parıl parıl parlar. 

zmır Si ıye mü ettışhgı kamyon yolda devrilmi~. şoför muavi- amy~n . ara an yarım saat ıı.esa- * 
İzmir (Hususi) - Sıhhiye Müdü~ ni ölmüstür. Kamyonu idare eden 50• fede devrılmı~. çamurlukta otura&ı Os- - Eskiden altın saçlı kadınlaı 

rü Doktor Rifat Dedeoğlu İzmir mm- för Mu~tafanm ehliyetsiz olduğu ~n- man oğlu Durmuş da kamyonun altın- vardı.. 
takası Sıhhiye müfetti~liğine tayin e- laşılmıştır. Ölen şoför muavini Osman da kalmış, ezilerek ölmüştür. Mu9tafa - Buhran onu da yok etti; şimili 
dilm~tir. oğlu Durmuşun da makinenin çamur- tevkif edilmiştir. hepsi gümüş saçlı oldular. 

••. Dün orada bir yemek yedim .• . . . Aman azizim yağları o kadar 
hafif, o kadal' hafif ki .. 

Hasan Bey - Methetme azizim, 
muhakkak pamukyağından yapılmış 
tır. 

* Kadınların gümüşü tercih etme • 
lerin~ hiç şaşmamalı .. 

- Söz gümüşse, sükUt altındır. 
Denildiği zaman da onlar gene gü

miışü tercih etmişlerdi. 

* - Evimizde ne kaşık kaldı, ne de• 
çatal.. 

- Ne oldu, hırsızlar mı çaldı? 
- Hayır, karımla, kızım saçlarını 

gümı.işleıtmek için kullanmışlar. 

* Şöyle havadisler okuyacağız: 
Fıl~ yerdeki filanca berber, saç 

gümuşlerken gi.lmüş yerine lehim 
kullandığı içın dtikkanı belediye t:ı· 

rafından üç gün kapatılmıştır. 

* Saçın güınüşisi olmaz, ama gü 
rnüşlüsü olur. İMSET 



6 Sayfa SON POSTA 

BİZİ NASIL GÜLDURUYORLAR ? 
Vasfi Riza ile mülikat 

Hazım söylemiştı: J 
- Hele sana bir Vasfiyi göndere

y 'iın, o çok konuşkandır, bak neler an
latır ... 

Bir dakika geçti geçmedi, Vasfi gö-
ri. ndü. . 

- Sizinle konuşacağım .. 
- İmkan yok .. 

Yazan : iMSET 

- Nasıl güldürüyorsunuı;? 
Diye sormadım, o bana ce

vap olarak: 
- Nasıl mı güldürüyorum. 

Lükü.s Hayatta Hazım : 
c- Ben lüküs oldum. 
diyin~ : 
- Sen idare kandili bile ola 

- Canım etmeyin, eylemeyin.. mazsın! diyorum, gülüyorlar. 
- Allah aşkına beni bırakın.. Demedi. Ben ona: ',yan bir bahçivan elinde bahçe kovası 
- Allah aşkına bırakmam. -Daha daha başka?. ,sahnenin bir başından öbür başına geç 
- Mesele güldünnclt meselesi.. Diye sormadım, o bana. mişti. Geçerken öyle bi~ bakışı var~ı ki 
- Benim hıç bir fikrim yok. - Daha daha, cTosun> da sarnoş tak ,herkesi güldürüyordu. Işte o bendım. 
- Şu kadarcık ta fikriniz yok mu? lidi yapıyorum, ve zemzem diye rakı- Demedi. Ben ona: 
- Hayır yok. "ld '" .. b d yı nasıl i9tiğimi anlatıyorum. Ona gü- - Siz gu uruyorsunuz, un an 
- E şimdi ne olacak? lüyorlar. memnun musunuz ? 
- Hele boyun bağımı bir düzelteyim D ed. b Diye sormadım, 0 bana: 
- Ondan sonra? em ı , en ona ... 

- Hepsi bu kadar mı'i - Memnun olmasam bu sahnede se-
- Müsaadenizle diyip kaçacağım.. Diye sormadım, o bana: nelerden beri kalır mıydım? 
Vasfi birşey söylemedi, .hani Ayna- , - Bu kadar olur mu, gene Luküs Demedi. Ben ona: 

roz Kadısındaki gibi: Hayatta, _ Siz sahne haricinde de güldürür 
- Şülle Lapa tebşiredir baklava, cZeynebim Zeynebim kıyma bana gü- müsünüz? 

dinler isen nush edeyim ben sana... zelim» , Diye sormadım. O bana: 
Ger şineyi bende künem buraya! Şarkısını hem alaturkamsı, hem de _ İşte deminden beri gülüyorsunuz 
müfteilün müteilün failün. alafrangamsı söylüyor; güldürüyorum. sa! 

Ya ben biliyorum ya, efendioeğızıma Demedi. Ben ona: Demedi, ben ona 
efendi babam kallavisini giyecek... . - Siz ne vakittenberi güldürüyorsu- _ Daha daha neler yapabilirsiniz? 

Demedi. Ayaklarını yere vurup: nuz? diye sormadım. O bana: Diye sormadım, o bana : 
- Ben Karagöz isterim!. , - Hatırlar mısın bir zamanlar Şeh- _ Köpek gibi havlayabilirim, bur-
Diye bağırmadı. zadebaşındaki Darülbedayide bir piyes numla zurna çalarım. Yanık bir sesim 
Ben ona: oynanıyordu. Tevziata dahil olmı- vardır. Alaturka gazel söylediğim gibi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·a~franga prkı da söyliy~ilirim. 

1 
Demedi. Ben ona: 

-CÖNÜL iSLERi 
S11na 
Eren bir 
Macera 

c - 2'4 yaşındayım. 2 3 yaşında bir 
genç kızla uzun müddet seviştik ve 
birbirimizle eVlenmeğe karar ver -
dik. Fakat babası İstanbula tayin e
dildiği için maaile kalkıp gittiler. 
Fakat biz muhaberemizi kesmedik, 
muntazaman mektuplaştık. Geçen
lerde kendisinden bir mektup aldım. 
Mektubunda bir genç ile nişanla:ı
dığını, artık aramızdaki münasebe
tin kesilmesini yazıyordu. Halbuki 
ben onu halci seviyorum. Elimde bir 
çok mektupları ve imzalı fotograf
ları var. Bu nişanı bozmak tasavvu
runda bile bulunuyorum. Siz ne der-
•• ? 

sınız .. • 
Edirne M. Ş. G 

* Hatnnız aşikar. Bu genç kıza karşı 
bütün münasebetiniz müddetince 
hiç de ciddi davranmamışsınız. Onun 
hüsnüniyetle ve sabırla hareket et
tiiinin en canlı misali, uzun mür1 

det size bağlı kalmasıdır. 23 yaşına 
gelmiş bir genç kızın en büyük endi
şesi evde kalmaktır. Sizinle alaka
dardı, fakat ciddi bir teklifiniz vaki 
olmayınca, bittabi ikarşısına çıkan 
ilk talibe muvafakat cevabı vermek 
mecburiyetinde kaldı. 
Artık herşeyin bittiğini zannedi 

yorum. Sevdiğiniz bir insanın saa
detine mani olmayınız. Namuslu 
bir erkek gibi hareket ederek eli -
nizde bulunan bütün mektupları ve 
resimleri imha ediniz. 

• * • 
Şişlide Bayan cB. C.• e: 
İhtisası olan bir doktorun fikrini 

alınız. Muhtelif sebepleri vardır. U
zaktan bir şey söylenemez. 

• • • 
Fatihte Bay (Kerim) e: 
Görücü ile evl~mek usulünü bu

gün, kim bilir, belıki yalnız bizim 
hududumuzun haricindeki pek geri 
memleketlerde tatbik ederler. La -
tife ediyorsunuz sanırım. 

TEYZE 

, - Tuluat yapmak kabiliyetiniz de 
var mıdır? 

Diye sormadım, o bana: 
- Yarasadaki; Kont cenapları, Ba

ron cenapları sahnesini seyretmedin 
pıi? Ltiküs Hayattaki kömürlüğün a -
nahtan sahnesini Hazımla birlikte ne 

1kadar uzattıktı. Onu da görmedin mi? 
Demedi, ben ona! 
- Güldürmek iyi birşey midir? 
Diye sormadım, o bana: 
- Güldürmek hiç fena birşey olur 

mu? Sizi güldürü yorsak size fenalık 
mı ediyoruz? .. 

Demedi, Behzadı kolundan yakala
yıp, Maskaradaki gibi : 

- Baba, kadın şimdi de türkçe çıl
dırıyor, kalk gidelim! 

Diye sürüklemedi, sadece : 
- Benim hiç bir fikrim yok. 
Dedi; sağ elimin başparmağını, gene 

,ayni elimin şahadet parmağının üzeri
ne koyarak: 

1 - Şu kadarcık ta yok mu" 
. Diye sordum. 

-Yok! 
Diye cevap verdi. Çok konuşkan oldu 

ğunu Hazımdan öğrendiğim, Vasfi gi.il-
1dü, güldürdü, fakat hiç konuşmadı. Bo
yunbağını düzeltir düzeltmez de gidi
verdi. 

İMSET 
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Erenköy cinayeti esrarını 
hala mu haf aza ediyor 

Evden 50 lira kayboldu, fakat öldürülen kadının 
boynundaki altınlar duruyor, yeni ipuçları ele geçirildi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Seyfettin ailesine merbut bir adam
dır ve köyde hali vakti yerinde olarak 
tanınmaktadır. Hüsniyenin boynunda 
bir dizi irili ufaklı altın vardır. 

Vak'a nasıl duyuldu ? 
Evvelki gece sabah ezanı okunduk

tan sonra besleme Fatma Hüsniyenin 
büyük çocuğunu elinden tutarak koşa 
koşa ihtiyar ninesinin 25 - 30 adım me
safede olan evine gelmiş, kapıyı yum
ruklayarak; Hüsniyenin ölmüş olduğu 
nu söylemiştir. Hastalııklı bir ihtiyar o
lan Hatice nine hemen başını örtmüş 
çocuklarla beraber vak'a mahalline gel 
miş, Hüsniyenin evin küçücük toprak 
zeminli sofasında yattığını görünce ba
şını kaldırmak istemiş, fakat eline kan 
bulaşınca feryat ederek dışarı f ırlan:u§ 
tır. 

Ha'ticenin feryadına bütün köy hal
kı koşmuş, 30 - 40 hanelik köyde vak'a 
hemen duyulmuştur. 

Maktulün vaziyeti 

PoliSler Hüsniyeyi evin dar sofasın
da kanlar içinde bulmuşlardır. Zavallı
nın gırtlağı kesilmiş vaziyettedir ve bi
ri kafasında, biri kulağının arkasındn, 
bi.ri de yüzünde ve boynunda olmak 
üzere üç derin yarası vardır. 

Bir anda bastırılmış olacak ki ne o
dada yatan dört çocuk, ne de üç dört 
adım Herdeki komşu evden ses duyul
mamıştır. 

İlk izler 

Evin içi tamamile karmakarışık bir 
halde bulunmuştur. Bitişik daire ara 
kapısı olan ahırın tahta kapısı kırılmış
tır. Lamba, şişesi· bir tarafta, dibi bir 
tarafta olarak ahırda bulunmuştur. 

Bir de içi kireç dolu bir leğen, bir 
bıçak daJibesile delinmiştir. Bunu, kati
lin bıçağını temizlemek için daldırdı
ğı zaman yaptığı zannolunmaktadır. 

Çocukların yattığı odanın kapısı sabah
leyin çocuklar dışarı çıkmak istedikleri 
zaman dışardan bir iple bağlanmış ola
rak bulunmuştur. Besleme Fatma ile 
Hüsniyenin büyük çocuğu ıbu ip kapıyı 
çekerek koparabilmişlerdir. 

ilk tahkikat 

Köy bekçisi sahur davulunu çalarak 
Hüsniyenin evi önünde durduğunu, an 
cak Hüsniye uyanıp lambayı yakınca 
oradan uzaklaştığını söylemiş'tir ki 
maktulün o zaman henüz hayatta oldu
ğu bu suretle anlaşılmıştır. Bu ifadeye 
ve maktulün vaziyetine göre sahur da
vulunda uyanan Hüsniyenin sahur ye
meğini tabağa koyarak ısıtmak için 
mutbağa götürdüğü sırada mutbah ka
pısı önünde taarruza uğradığı tahmin 
edilmektedir. 

Besleme Fatma, ilk ifadesinde en kü 
çük' çocuğun ağlaması üzerine uyandı
ğini osırada etrafın yeni aydınlanmakta 
olduğunu, odada Hüsniyeyi görünce ço 
cuğa süt getirmeğe gittiğini zannederek 
dışarı. çıkmak istediğini, fakat kapının 
dışarıdan bağlanmış olduğunu görünce, 
uyanan büyük çocukla beraber ipi ko
pardıklarını, sofada Hüsniyenin yüzü 
gözü kan içinde yattığını gördüklerini 
ve ninesine haber vermeğe koştukları
nı söylemiştir. 

kendilerine biraz borcu varmış. Ve bU 
adamlar geçenlerde bu borcu isteıne1' 
için Hüsniyeye müracaat etmişlermiş. 

Lakin gene köylülerin ifadesine gö· 
re Hüsniye fevkalade namuslu, evine 
ve erkeğine bağlı bir kadındır. Hiç bit 
şüpheli hali görülmemiştir. 

Cinayet neden yapıldı? 
Cinayetin neden yapıldığı henüz meÇ 

huldür. Evin içi araştırılmış olduğu 
halde içinde elli lira bulunan bir cüz· 
dandan başka birşey kaybolmamış11r• 
Hatta katiller Hüsniyenin boynunda o· 
lan altın beşibirlik dizisini bile alma· 
mışlardır. Maamafih bu dizi cinayet sı· 
rasında bağı kesilmi.ş olacak ki bir ke· 
narda bulunmuştur. 

Köylülerin söylediğine göre 55 altıtı 

lira bulunan ve odada bir rafın altınıı 
saklanmış olan bir çıkın da asırılma· 
mıştır. 

* 
Cinayet esrarengiz mahiyetini mu· 

hafaza etmekle beraber izler az degil· 
dir. Maktulün başındaki bıçak yara· 
ları, leğende hasıl olan ·bıçak deliği, s· 
hırda bulunmuş lamba, oldukça müh;ı11 
ipuçlarıdır. Bunlar gözöni.inde tutula· 
rak şu neticelere varılabilir: 

1 - Bu cinayetin yapanlar köyUrı 
ve evin pek yabancısı değildirler. Ya· 
hancı olsalardı, ahırdan eve geçilecel< 
yolu bilmezler ve buradan geçmeğe de 
lüzum görmiyerek evin ya, hafif olall 
kapısını, yahut ta alçak olan pencere
lerini zorlarlardı. 

2 - Vuran adam çok kuvvetli biri: 
sidir. Çünkü bıçağı temizlemek için içl 
kireç dolu leğene daldırınca leğeni tıı· 

mamile delebilmiştir. 
3 - Cinayette şimdilik para hırsın• 

dan başka bir sebep görülemediği için 
katil veya k!ltiller, soygunculukta pelC 
acemi imişler. Evi baştan başa aradık• 
lan halde ne altınları bulabilmişler, n.t 
de maktulün boynunda bağı bıçak dar· 
besile kesilen ve bir ikenara fırlayan al• 
tınları almadan savuşmuşlardır. 

4 - Fakat savuşmadan evvel çocuk• 
ların yattığı odakapısını ip1e bağlama• 
yı, lfımbayı ahıra fırlatmayı unutma• 
maları da ayrıca nazarı dikkati celbet• 
meğe değer. 

5 - Katillerin, ahırın kapısı kırıt• 
mış olduğundan oradaki arakapıdan e' 
ve girdikleri muhak!kak gibidir. Bekç~ 
nin sahur davulunda evin içinde Hin11' 
ba yanması, cinayetin sahurdan sonr4 
yapıldığını göstermesi dolayısile katil• 
ler kadın uyanmadan evvel girmiş bU' 
lunuyorlardı. Ve kadıncağız sahur ye
meğini mutbahta ısıtmağa giderken 6' 

vin içinde idiler. 
6 - Maktulün ve kocasının bellibar 

lı bir düşnanı olmadığına göre IambB 
elinde d~arı çıkan kadının katmeri 
teşhis ettiği· ve onların da ele geçme" 
mek için bu cinayeti işledikleri de tan• 
min edilebilir. 

Bu kadar delail olduktan sonra zabt' 
ta faili veya failleri herhalde pek kısa 
zamanda meydana çıkaracaktır. Şimdi' 
lik tahkikata ehemmiyetle devam edil' 
mekte ve bu tahkikatın cinayetin fail" 
leri hakkında verdiği kanaat ve tahmid 
ler titiz bir kıskançlıkla gizlenmekte" 
dir. Faillerin bugün c,lmazsa yarın eıı 
geçecekleri umulmaktadır. Fakat Müddeiumumi tahkikata elko

yunca küçük Fatma bu ifadesini de-. 
ğiştirmiş, o gece eve Paşaköyden Meh- Sönmemiş sigaradan çıkan 
met ile Süleyman isminde iki kişinin yangın 
geldiğini, Hüsniye ablasının onlara kah .. .. .. .. .. J • 
ve pişirdiğini ve kendisine beş kuruş Arnavutkoyunde tutuncu . stefa~ı 
vererek geldiklerini Seyfettin ağabey- ahşap evının kaplamaları bırdenbırl 
sine söylememesini tenbih ettiklerini tutuşarak kaplamalar kısmen yandık' 
bi.ıdirmiştir. tan sonra söndürülmüştür. YapılaO 

La.kin Fatma yaraôılış itibarile has- tahkikatta yangının yoldan geçenlei 
talıkh, aptalca bir çocuktur. Söylediği tarafından atılan sigaradan çıktığı aJl .. 
sözleri herkes anlayamamakta, hatta }aşılmıştır. 
bahsettiği adamları köy ahalisi bile --------
Iayikıyle tanımamaktadır. Bu şartlar Bir karpit kazası 
içinde Küçük Bakkalköyüne '4 saat me- Yedikule istasyon caddesinde 0 tu' 
safede bulunan ve Küçükbakkal köylü l 

ran 14 yaşında Hamdi oğlu MahmU !erinin bile pekaz tanıdıkları Mehmet 
ve Süleyman adındaki iki kişiyi Fat- evlerinin yanındaki arsada karpitle o1' 
manın tanımasına köylülerce ihtimal narken karpit birdenbire parlamış, kar' 
verilmemektedir. piti ihtiva eden kutu da olduğu yer' 

Fakat bu iş pek te asılsız değildir. den fırlamış, Mahmudun kafasın• 
Söylendiğine göre Seyfettin bu adam- çarpmış, ağır surette yarAlamıştır• 
lardan bir mikdar kömür ve saire almıs Mahmut hastaneye kaldırılmıştır. · 



Spor işlerimizde fazla 
liübalilik var 

~ * * ----------. 
Galatasaray - Hilal maçına yan hakemi bulunmadı 
ve oyun hakemsiz-başladı, hakeınsiz bitti. B~ şerait 

dairesinde sporun ilerlemesi beklenemez 
Spor işlerimizde halledilr:ı~s~ güç J o .maç !hiç b~r suretl~ ~esmi bir oyun gi

dava1ardan biri de hakemHk ışıdir. Es- bı kabul edılmemelıdır. 
ki ve yeni hakemlerin lutuflarına ka-1 Bir futbol maçına başlanmadan ev
~an bu hakemlik işi her gün yeni ve vel oyunu idare edecek hakem, herhan 
tçinden çıktlmaz bir şekll almaktadır. gi noksan bir vaziyeti nazarı dikkate 

Bugün yapılacak olan Fenerbahçe - almalıdır ve oyunun icabı esasen bu-
l3eşiktaş maçı için seçilen Sadi Karsan nu amirdir. .. 
rahatsızlığını ileri sürerek bu mühtm Şimdiye kadar birçok maçlarda gor
lnaçın hakemliğini üzerine almadı. düğümüz aaübalilik maalesef dün gene 

Spor işlerimizde otorite esas olarak gözümüze battı. 
kabul edilemediği içindir ki her gün Galatasaray - Hilal maçının devam et 
Y<!ni bir laübalfük ile karşı karşıya ka- tiği doksan dakika müddet zarfında bu 
lıyoruz. oyun yan hakemsiz oynandı. 

Muntazam çalışmağa alışmamış olan Yan hakemsiz yapılan bir oyun için 
lar keyiflerine göre hareket etmek su- nizami midir diye bir sual sormak abes 
retile ciddi tutulmakta olan işleri kar- olur. 
lrıakarışık ediyorlar. Çünkü böyle bir maç hiç bir zaman 
. Maç günü veya bir gün evvel üzerle- nizami olamaz. Yan hakemlerinden bi

tine verilen vazifeden sarfmazar et - rinin dahi mevcut olmaması o maçın 
rnek suretile müşkülat çıkaranlar tıpkı nizamsızlığı için kafi bir sebeptir. 
~Por .disiplinine muhalif hareket eden- Bu noksanlıktan doğabilecek hatala-
e.r g~bi tecziye edillmelidirler. rı saymağa lüzum bile görmüyoruz. 
b liakem komitesinin başarmağa mec- Acaba B atkımları maçları resmi bi
l Ur olduğu işlerden biri de B takım- rer oyun mahiyetinde değil midir? 
~rı oyuroarına A takımları maçları Biz bunları da resmi oyun olarak 
gıbi ehemmiyet vermek olmalıdır. kabul ediyoruz. 
b. lier sporda olduğu gibi futbolde de O halde bu işteki Iaübalilik neden 

1r takım kaideler ve şartlar tam ol- ve nereden gelmektedir? 
~azsa yap:ınan herhangi bir maç usul- İşte futbol işlerimizin tıkırında git-
&uz ~ 

oynanmış olur. memesini mucip olan dertlerin başında 
Futbol sahasının nizami bir ölçüde olan bu laübalilikler ne şekil ve ne suf hnası, kale direklerinin yerinde bu- rette olursa olsun halledilmelidir. Bu 

sunması, sahanın kireçle çizilmiş olma- işlerin intizamını temin etmek hakem h ne bileyim buna benzer şartların komitesinin başlıca vezaÜinden biri ol
" e.Psi kitaba uygun bir şekilde olmalı malıdır!. 
~ bu şartlardan biri noksan olunca Cehti Şahingiray 

11 takımları maçları Galatasarayın yeni 
dün yapıldı atletizm kaptanı 

Dün İstanbul lik şampiyonası B ta
Ş~nıları maçları, Taksim, Kadıköy ve 

ref sahalarında yapılmıştır. 

·latasaray Hila~ 

4 1 
'l'~ksim c:ıtadyomunda yapılan bu ma

~U:ı. ılk devresinde Galatasaray bir tek 
~~ı ~apmış, bir çok fırsat kaçırmıştır. 
Peıncı devrede Galasaray 3, Hilal de 
y naltıdan bir sayı yaptıkları için o
run 4 - 1 Galasarayın galibiyeti ile ne-
ıceıenm·şı· -ı ır. 

Güntt 
4 

Eyüp 
1 

8
.13 takımları maçının bu oyunu Tak
~~. stadında yapılmıştır. Sert oynayan 

0 
Yiip takımı hakemin ihtarı üzerine 
Yunu terk.etmiştir. 

SUleymaniye 
4 

Anadolu 
2 

ttı ~i takım da çok genç oyunculardan 
Utekkepti. Oyun zevkli oldu. 

11
• Maçı daha güzel oyrıayan Süleyma
ıye iki sayı farkla kazandı. 

Vefa 
10 

Topkapı 

1 
t· l3irinci devrede oyunu 3 - O galip bi
i:t~n Vefalılar ikinci devrede bire kar
'1 l ~ol daha atarak oyunu rekor sa-
l abıleoek bir farkla bitirmişlerdir. 

. ~ İkinci devırede Topkapı oyuncuların
~an b. 7 ki . ır kısmı sahayı terketmişlerdir. 
§ şı dl.arak sahada kalan Topkapı kar 
ısında Vefa hakim oynamıştır. 

Fenerbahçe Beşiktaş 
5 3 

Galatasarayın yeni atletizm kapfa.u 
Cezmi Şahingiray 

Memleket atletizminde büyük hi:>sele 
ri ve başlıbaşına mühim rolleri olan Ga 
latasaray atletleri dün fevkala.de bir 
toplantı yaparak Atletizm şubesi için 
yeni bir kaptan seçtiler. 

Uzun müddet Atletizm işlerini yüz 
üstü bırakrmş olan Galatasaraylılar bü. 
yük şampiyonlar ve rekortmenler yetiş 
tirmiş olan klüplerinin şerefli mazi -
sini gözönünde tutarak bu şubeye yeni 
bir hız vereceklerdir. Zamanının kıy
metli bir atleti olan Cezmi Şahingiray 
bu suretle iş başına getirilmiştir. 

ikinci futbol antrenörü de geliyor 
Futbol federasyonu tarafından geti

rileceğini evvelce yazmış olduğumuz 

antrenörlerden biri daha bugünlerde 
memleketimize gelecektir. Londradan 
gelecek olan antrenör federasyondan a
lacağı talimattan sonra işe baslamak 
üzere İzmire gidecektir. • 

Kuleli - Maltepe voleybol maçı 

SON POSTA. 

Eşref Şefike cevap 

Dinarll ile Hüseyin 
karşılaşmalıdır .... ----

Profesyonel güreş federasyonu 
kurulmadıkça ıampiyonluk iddi-
asına kalkışacak olan pehlivan ken
disine meydan okuyacak her pehli· 
vanı yenmek mecburiyetindedir 

Yazan : Naci Sadullah 

Sayfa 1 

• 
Istanbuldan Amerikaya 

Bir Transatlantikte Okya nus 
yolculuğu nasıl geçer? 

-tc • -tc 
Yolculuk insanı çabuk ahbap yapıyor. Ayni masada yemek 
yediğimiz Macar kadınına Türklerle Macarların kardeş sayılacak
larından bahsettim. Kadın hayretle yüzüme haklı ve "'Yanlış olacak . 

Bize Türkler bizim el di düşmanımızdır diye öğrettiler,, dedi 

Dünyanm en. büyük gemilerinden cRe ks» in, kaptanı tarafından .son Postn» 
ya hediye edilen resim 

Nevyork, Teşrinievvel - Büyük danberi başka türlü işitiyorum: Bize 
yolculuklara dair birbirine benzeyen hergün Türkler bizim ebedi düşmanı
bir çok yazılar okuduk. Büyük seya- mızdır, derlerdi, kardeş olduğumuzu, 
hatlerin nasıl geçtiğini, Transatlantik- ve ayni ırktan geldiğimizi ilk defa siz
lerde yolculuğun nasıl olduğunu iıdetş. den işitiyorum, demesin mi? 
ezber biliriz ... Buna rağmen böyle bir Şunları söyledim: 
yolculuğa hazırlanırken kalbimi dol- - Bizim tarihlerimizde ve sizin ta
duran heyecanı ortaya dökmekten ken- rihlerinizde de aramızdaki yakınlığı 
dimi menedemiyorum. gösterecek bit çok vesikalar vardır. 

Türkiyeden Amerikaya nasıl gidi- T.ürkler kimsenin düşmanı değildir ve 
lir} Transatlantikde seyah~ nasıl ge- kımseye düşmanlık etmesini bilmezler 

Başpehlivan Tekirdağlı Hüseyin çer? Belki bunlar biraz eskimiştir am- ve istemezler. 
İzmirden gelen bir mektup, başpehli ma, yola çıkanın, çıkacak olanın, se- Kadıncağız seyahatin uzadığı gün

vanılık müsabakaları yapılacağını ha- yahati sevenlerin gönüllerine her za- ler esnasında fikrini değiştirdi. Sözle
ber veriyor. man ılık heyecanlar dolduracak sual- rime hak verdi, ve bu kardeşliği çok 
Kızılcahamamdan bir telgraf alıyo- lerdir. arzu ettiğini hepimize ayn ayn söyle-

ruz: di. 
cGelecek hafta, büyük çayırda, Tür- Transatlantikte Seyahat 

k
. b ehl ı - Şu mektubu yazdığım esnada yu-
ıye aşp ivan ıgı için güreşler ya- işte şimdi dünyanın sayılı Trans-

pılacaktır.• l ikl . d b" . l (R k ) d karıda orkestra çalıyor. Bir müddet 
. . . .. at ant erm en ırı o an e s e- · b l k Cım Londos gelıyor. Beledıye, en guç . h . ') t •1 .. . sonra sınema aş ayaca .. Şu muhak-

1 
.. Tü'...ıı. hl' nl k .. nır mu teşem gemı -'t mı uzerıne k k k" · h t ·~· .. dd u 1.1\. pe ıvanını a ama uezer seç l d d' O k .. d a ı ınsan seya at e tıgı mu et zar-

me müsabakaları yapıyor. Y~ una evam e ıy~r. . oca gov. ~ fında vaktini hiç boş geçirmeden, eğ-
Eminönü Halkevi de bu modaya uyu_ hıç. rahats~z. ol~ak. ıstemıyo:muş. gı~ı lencelerin en güzel ve en nezihi ile eğ

yor, beli kemerli eli şahadetnameli bir sakın denızın uzerınde ~essızce .. ıler~ı- lenebiliyor. 
başpehlivan da o çıkarıyor. yor. Salonlar, beynelmılel, guzellık Nihayet Cenova limanına geldik. 

Bu hesapça, bizde pehlivanlığın da müesseselerinin teşhir salonları kadar Kocaman gemi yüksek rıhtıma kolay-
edebiyattan farkı kaflmadı: Ortalıkta çeşitli rengarenk tuvaletlerle dolu .. Bir l kl t 
ed 

;ı... • k ed" boll y ı a yanaş ı ... 
euıyat yo , ıp ugundan geçil- bayram gününde sanki bir süvareye 

mez. . davetliymi~iz, hissini tawyorum. Ye- Cenova Şehrinde 
Meydanda pehlıvan yok, şampiyon mek salonunda 90 tane geni~ masa C K · t f K l • d wd 

bolluğundan geçilmiyor. v '. enova rıs o o omp un og u-

Kar Al
. Ank d k . d var. Buna ragmen yolcu adedı fazla ğu yerdir. Tarihi kıymeti haiz olan bu 

a 1 ara a resmen azan l- • ek · kl · ik" 
v Tü" ki b" · ·1· - · · k b t a· y: olduğu ~ın yem yıyece erıı ııye ~ehri görmek istedik vapurun orada 
gı r ye ırıncı ıgını ay e me 1gı- . . . . . . T • 
ne kani. Çünkü ondan sonra, şampiyon taksım etmışler, hız ıkıncı devreye dört saat kalmasından istifade ederek 
luk içim doğru dürüst bir güreşe ç~kıp d?ştüğüm~z. için e~ela birinci parti- dışarı çıktık. 
ta yenilmediğini iddia eyliyor um yemesını bekledık. 

T k
·-.J g·l · Bütün caddeler asfalt, sokaklar ter-

e ırua ı : L" l d k ·· .. d b k 
Ş · d d·-· b · ·b; k ıste er e uş sutun en aş a ne temizdi. Yüksek yerlerden şehrin Pa-

- ampıyon e ıgın enım gı ı e- . . U b - b" 
li h d t l

. 
1 1 d' , ıstersenız var. cu ucagı ıtmeyen naromasını seyrettik. Deniz ve sahil 

mer , şa a e nameı ı o ur. l)Or. . . .k k Ad . 
Dinarlı : lıstelerı tetkı etme a eta ınsanı yo- boyu ne cazip.. Bizim Floryayı biraz 

- Halkevinin güreşlerinden bana ruyor. da Fener ve Bostancıyı, Göztepe, Kar
ne? Ben belediyenin tertip cttiğ: seç- Bir Macar Kadını ile Konusma tal sahillerini hatırlatıyor. Bol ağaç
mel~rin ~irincis.iyim! Keı:ıerin ne_ .kıy- Sofrada refikamdan ve y~ğenim- lık, gayet muntazam yapılmış binala? 
metı var. Şarnpıyonluk bılekle d~gı! de den başka bir yabancı bayan daha var- ve geniş meydanlar. Kristof Kolompun 
kemerle oluyorsa, yarından tezı yok: d S h tt · t f d k" · heykeli iskeleye çok yakın bir meyda· 
yüz tane ısmarla ,·ayım! divor. B~nc.:e ı. eya a e ınsan e ra ın a ı ınsan- d E . v. d 1 kl d 
b 1 d h

. b" ·. · · h ks. . larla çok çabuk tanısıyor. Biz de ken- nın ortasın a.. şıgın e çe en er u 
un ar an ıç ırısını a ız çıkarmai{ . . ' 
imkanı yok. Çünkü bu güreşlerin hep- dısıle derhal ahbap . olduk, :vıacarmış. ruyor. 
si de, hem resmi, hem değil. Binaena- Uzun zamandanberı Amerıkada yer- «İspanya Fatiat Olacaktır !» 
leyh, bir profesyonel güreş federasyo- le.şmişmiş, şimdiye kadar ömründe bir Bir barıkanm önünde durduk. Gö
nu yapılmadıkça, şampi~onluk iddiası- kerecik olsun bir Türkle tanışmamış i- züme bir levha ilişti. Orada duran bir 
na kalkışacak olan pehlivaz: kendisine miş. Konuşuşumuza hayretle kulak mi~ İtalyana sordum: 
meydan okuyacak her pehlıvanı yen - safim oluyordu· B b.. ı· d l k · · d · · - u uro spanya an ge ece mu-
mek mecburıyetın edır. . T·· ki ı M ı · k h ı · k 'd · · · l 

H lbuk
. B E f ş f"k . - ur ere acar ar aynı ır a acir erın sev ve ı aresı ıçın açı mış-

a ı, ay şre e ı , bu şeraı t 1 k d ı ı d ~ ·ı · · 'nd T k' d -1 ·1 ·· mensuptur ar, ar es, sayı ır ar egı tır dedı ıçı e e ır ag ı ı e guresmek · t · , ~ ıs eyen d d' .. .. .. d · . Dinarlıyı haksız çıkarmaya kalk ısı mi e ım . Ve sozune şoyle evam ettı. 
· yor. B' F · · ··k ·· Ne hakla? B .. .. · k d .. l . h - ız asızmın tu enmeyen muca-. u soz uzerıne a ının goz en ay- · I · · 

Dün çıkan yazısında: «Tekı"rdag-lıya l b.. "'d'" b • · dele davasında spanya meselesını ken-ret e uyu u, ne cevap verse egenır- 1 
meydan okuyanlar çoğaldı.. Halbuk,' . . ) K k 1. k di işimiz telakki ediyoruz. spanya Fa. , sınız . e e ıyere : 
Tekirdağlı, stadyomda meydana çıktı- şist olacaktır. 
ğı zaman, bütün meydan okuyanlar o-. - Ne m ünasebet. . Ben çocukluğum- Vaktin darlığından tarihin işlediği 
rada hazırdılar. Hüseyin, mert bir Türk ·-···········-···••••••••••n••••••00

• .. ·-····-··· .. -- bu güzel şehirde fazla kalamadık, va
güreşçisi gibi, her önüne gelenle tutuş- Salisen, Tekirdağlı meydana çıktığı purumuz açık denize doğru yol aldık
tu!» diyor. zaman, karşısında Arifle, Yarımdünya- ça kırmızı, mor, mavi noktalar rıhtım-· t . B takımları şampiyonası maçlarına 

esır edecek kadar mühim olan bu o- Dün yapılan iki lise arasındaki vo- Evvela Tekirdağlı ile tutuşmak iste- dan başka rakip yoktu. Kara Ali sa- ela ufaldıkça ufalıyor, beynelmilel ay· 
leybol maçı H alkevi salonunda oynan- yen bir sürü değil, bir tek pehlivan katt.ı. Dinarlı Mehmet. pe?livan ..• Y.n- nlık işareti olan beyaz mend!ller, git 

z mıştır var: Dinarlı Mehmet. t d d T k d -ı H aınan zaman daha hakim oynar · nanıs an ay 1 ve e ır ag 1 useyın, tikçe küçülüyordu. 

~Un çok heyecanlı olmustur 
' . 

"hn F Müsabakanın ilk devresi 15 _ 11, i- Saniyen Dinarlı Tekirdagylıya m _ daima yendiği zayıf rakiplerini birer S h . d b 
. enerıbahçe güzel hücumlardan k" . d . 15 4 

kl" d • ı ey d f d h k 1 lıkl lt d k eya atın evamını undan sonra· 
•ıtifad d k ın~ı ev~esı. . - şe ın e Kulelinin dan okumuyor, hakkını kazanmaya ça- e a a a ve o ay a a e ere o ki mektuplarımda yazacağım. 

e e ere 5 - 3 maçı kazanmıştır. lehınde bıtmıştır. l hşmak için güreşmek istiyor. (Devamı 11 inci sayfada) Etem Vassaf 
• 



8 Sayfa 

arrir Suat derviş beraet etti 
Suat Dervişe " sen ,, diye hitap eden ve kendisine 
bunun doğru olmadığı hatırlatılınca hakaret davası 
açan nahiye katibi davayı kazanamadı. Karara 

göre Mahkeme masrafını da ödeyecek 

ŞON POSTA İkincitqrin 22 

Sancak için 
Ne istiyoruz? 1 Türk-İn iliz dostluğu 

Maltada bahriye/ilerimize karşı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Bu zamanlarda Suriyenin ne olaca- gösterilen k ı Ul şekli resmi 
ğı malum bile değildi. Fransa şu tak- • k f k f 
dirde Suriye, Lübnan ve Sancağı ayni çerçeveyz Q Q QŞlgOr ' 
zamanda işgal altına almış bulunmak- . (Baştarafı 1 inci sayfada) lyaretine bütün 19 uncu asrı işgal ti 
tadır. . . .. . . .. . zır bulunmuş ve müsamereye büyük den Türk - İngiliz dostluğu gününün 
Surıye ile Lub_nanı:'1 ıstıklfillerınm üniformalarile sübaylarımız da gitmiş- yeni bir doğumu olacağını ümit ede· 

mevzuu bahsoldugu hır zamanda San- lerdir. Dig· er taraftan efrat da mihman- · - S . k . . .1 . rım.» 
cagı urıye parçası sayma ıçın ı erı d 1 ·1 h'rd d ı ı · A · 1 T" k" C · · A· ürü1 930 t k'rt k . . b ar an e şe 1 e o aşmış ar ve sıne- mıra ur ıye umhur Reısı 

h
sususetna devleeştl ·ı a arba'rnhamkesı ıse u malara götürülmüşlerdir. tatürk'ün ı;erefine içmiı;, bir müddei 

erarası ır a mevzuu . . T T • 

teşkil edecek vaziyette değildir. Türki- .. _ ~ost meml:~:.t_ ~enızcıleri en. bü- sonra ~a Amiralımız Kral Sekizincı 
ye haberdar edilmeden vücude getiri- yugunden en kuçugune kadar an ane- Edvard ın şerefine içerek mukabele ey• 
len lbu hal ancak hudutların yeniden ta- vi İngiliz misafirperverliğinin tam bir !emiştir. 
yihi için ıbir sebep olabilir. nümunesini göstermişler ve bizim de- Yavuzda Ziyafet 

Mandater devlet sıfiıtile Fransanın nizcilerimiz de her tarafta sempati u- Valetta 21 (A.A.) - Amiral Şük• 
vazifesi; idare ettiği memleketleri is- yandırmışlar, intizamlarile takdirler' r Okan bu sabah Amiralla birliktt 
tik!lale kavuşturmaktır. 921 de muka<l- toplamışlardır. klübe gitmiş, sübaylar da mihmandar 
deratları hakkında hiç birşey söylen- 1 .1. A . l z· f ti. larile tersaneyi gezmi!lllerdir Amiralı· 

· mlek tl · t'kl"l ngı ı z mıra ının ıya e T • 
mıyen me e er ıs ı a : n.amzet sa- V 1 21 (AA ) f ·ı· Akd mız öğle üzeri lngiliz Amiralının şe-
yılırken bu zamanda hususı bır idareye a etta · · - ngı ız e- f y d b" "k b' · 
tam tutulması bir muahede ile kabul niz donanması komutanı Amiral Sir re ıne avuz a uyu ır zıyafet ve-
edilen Sancağın bunlardan önce istiklıi Dudley Pound dün akşam ziyafetin- rece~tfr. Onda.n sonra da at yarışları· 
le kavuşması tabii bir hareket olur. is- de misafirlerine son derecede parlak• na gıdeceklerdır. 
t~diğimiz ş.ey insan hakkına, hürriy~- kabul göstenniştir. Çok samimi bir Donanmamıza yapılan kabul, re9 
tıne.ve tabıate en uygun olan bir vazı- dostluk ve mütekabil muhabbet hava- mi çerçeveyi kat kat aşmaktadır. 
yettir. sı içinde geçen ziyafetin sonlarına doğ· Valetta, 21 (A.A.) - Amiral Şü~ 

Suat Dervİf Vfl davacı memur mahkemede Sadri Ertem ru Amiral ayağa kalkarak misafirleri· rü Okan, İngiliz Amiralınm dün gefÇ 
Muharrir Suad Derviş bir hakaretJad Derviş de: ni selamlamış ve şu nutku söylemiş- ki nutkuna, bugün verdiği öğle ziyafe-

iddiasile cürmü meşhud mahkeme- - Memura hitaben hakareti muta- Japon İmparatorunun tir: tinde mukabele etmiş ve lngilizce 0lıı• 
sine sevkedilmiştir. Hadise şudur:: zammın bir söz söylemedim. Yalnız - «Türk filosuna hoş geldiniz der- rak aşağıdaki nutku söylemiştir: 

Suad Derviş kendisine ait resmi bir bana sen diye hitap etmesinin nezaket Kardeşi Berline gidiyor ken eski Türk. İngiliz dostluğu ve ye- F :ı· b . 
muamele yaptırmak için Feriköy nahi- kaidelerine aykır.ı bir şey olduğunu (Baştarafı 1 inci sayfada) ni Türkiye hakkında bir kaç söz söyle- • eroı .. ulun~ak.la müftehır oldtı~ 
ye müdürlüğüne gitmiş ve Nahiye ka- hatırlattım, demiştir. - manm Japonya· Sovyetler BirJiği mü· mekfön kendimi alamam. Türkler ve gRuı:n~z Turk m~lletı ve onun kıymet 
tibi Yaşara müracaat ederek elindeki Şahit olarak odacı Etem ve Musta- nasebetleri üzerine vahim tesirler ı'cra 1 ·ı· I b' b' l · · k'd b · k eısı hakkında ızhar buyurulan dosta• ngı ız er ır ır ermı es ı en erı ço h' . h" · d 
evrakı göstermiştir. Yaşar cevaben: fa, dinlenmişler, bunlardan Mustafa edeceğini beyan eylemiştir. iyi tanırlar. Fakat askerlikte ilk temas ~e 1~~rat 

1
ve ar temenn~yattan "' 

- Bu benim işim değil, yukarıya Suad Dervişin hakaret etmediğini söy- Arita; bu beyanata bir cevap ver· 1834 kırım kısmi harbinde vaki oldu. ayı şu ran arımızı arz~derız. 
götürün demiştir. le~iş, şahit Muharrem de: mekten içtinap etmiştir. İngilizler Türklerin kardeşçe nasıl har- Türkiye ve Britanya donanmalatt 

Suad Derviş bunun üzerine evrakı - Katip sen deyince bayan sinirlen- Paris 21 (Hususi) - Paris - Soir belttiklerini öğrendiler. Bunu, büyük arasında ödetenberi teatisi mutad zi• 
yukarıya götürmüş fakat oradaki me· di. )le bunun doğru olmadığını söyle- gazetesine nazaran Japonya impara- harpde karşı karşıya çarpışmak da is- yaretlere tekrar başlamak emelile Tür~ 
mur da bu işin kendisine ait olmadı- di. Yoksa ağzından fena bir söz çıktı- torunun taç giyme merasiminde bu- pat etti. Ve İngiliiler Türklerin nasıl donanmasından bir müfreze İngiliz d'1' 
ğından bahsederek tekrar nahiye ka- ğını duymadım, demiştir. lunmak üzere gideceği Londradan dö- centilmence harp ettiklerini gördüler. nanması baş kumandanının bu defs 
tibi Ya)ara havale etmiştir. Suad Der- ifadesi bittikten sonra şahit l\1u. ııüşte Berlinden geçecek ve Hitleri zi- Büyük harbi müteakıp Türkiye bü- vaki olan nazik davetine memnuniyet-
viş nahiye katibine ikinci defa müra- harrem ak sakalını sıvazlayarak: yaret edecelttir. yük liderinizin irşadı altında yapılan le icabet etmiştir. Çok eskidenberi bir 
cantında gene ayni cevap ile karşılaş- - Bay Hakim... Sizden bir ricam Bu münasebetle Japonya ile Al- kültürel, sosyal büyük yenilikler etra· birini iyi tanımış, sev.rniş ve sayını' '1' 

mış: var. Bunları barıştırıverelim olsun bit- manya arasında aktolunan ittifak da fında tek bir vücut halinde birleşmiş- lan Türk ve İngiliz bahriyesi arasındll" 
- Bu benim işim değil. Yukarıya sin, demiştir. resmen ilan edilecektir. tir. Bu büyük yeniliklere bütün dünya ki ziyaretlerin ihyasına bil" başlangıç 

gidin. Suad Derviş: gibi İngilizlerin de hayranlık ve tak- olan bu sefere iştirak etmiş olduklar' 
Bu cevap üzerine Suad Derviş: - Suçsuzqm. Evvelki iddialanmda Birçok Türk şehirleri dirkarlığını celbetti. Nihayet 193() da nndan dolay: Türk müfrezesinin zabi-

- Evrakın nasıl doldurulacağını ısrar ediyorum. Beraetimi isterim de- komünist merkezi İmiş! Türkiye bütün dünyaya bir siyaset tan ve efradı pek bahtiyardırlar. Türlı 
söylemenizi rica ederim, demiştir. miştir. dersi vermek muvaffakiyetini kazan· harbiyelileri Malta"da mazhar oldukla: 

F k k" . y (Baştarafı 1 inci sayfada) 1 h k b ld k ld'"' · ı a at, atıp aşar: Müddeiumumi de: dı. Ve ngiltere bu sessiz mücadelede rı üsnü a u en, yüre ten ge ıgı~ 
- Sen dolduracaksın. Benim va· S d D . . h't b Buna mukabil mesela Yunanistan Türkiyeye yardım etmek arzu ve fırsa· gördükleri dikkat ve nezaket eserlerı· 

• w. • • - ua ervışın memura ı a en • . . 
zıfem degıl. dıye mukal>elede bulun- .. 1 . ld • .. 1 h ka t' l haritası, üzerinde komünistliğe rnüte- tını - tabii bundan Montrö'yü kas- nin kendıleri vasıtasile Türk milleuni soy cmış o ugu soz er a re ı mu a· il 
muştur. l d w • • b t' . t l b allik tek bir işaret yoktur. detmek istediğimizi anlamııtsınızdır - müteveccih olduğunu bilerek. pek ın • 

zammın o ma ıgı ıçın erae mı a e T • • 

Kendisine «sen» diye hitap edil- ederim demi• mahkeme klsa bir mü- Bu müzeyi tertip edenlerin nereden buldu. Bu mes'ut hadiseyi, lngiltere tehassıs olmuşlardır. Bu yüksek ,,, 
mesinden müteessir olan Suad Derviş zakereden so~ra kararını vermiştir: malumat topladık1arını merak ettik. Kralı Majeste Sekizinci Edvard'ın kıymetli dostluk duygularını tehalü1't 
memura bir kadına kar~ı bu tarzda hi- O d b' h k l Fakat tabii olarak hiç bir netice elde Türkiyeyi ziyareti takip etti. Bunun le memleketlerine götüreceklerdir. 

. d w 1 d w h 1 cc rta a ır a aret mevcut oma- d ed'k s· . d ('6 Ü()Q k d . "h' ld T" k b h . . d h d k .,, tap etmenın ogru o ma ıgını atır at- d w d S d D . . b . k e em ı . ınesın e > , çeşit nadir ne a ar ınce ve mu ım o uğunu an- ur a rıyesı, a a geçen e e .. 
ıgın an ua ervışın erııetınc a· ki d' b l 1.. k B . d" ] d 1" 1 ki b h · 1, mıştır. .

1 
. . Mahk fl eşya sa ayan ve tinyanın elli başlı atmaya uzum yo tur. u zıya.ret es- ı su arın a se am ama a a tıyar o 

Katip Yaşar bu ihtardan sinirlene- darardverı myıştır. ..d emek ~asra arını ilim merkezlerinden biri olan bu mü- nasında Kralımım iki deniz destroye .. duğu Majeste Kralın afiyet ve saadır 
k 1. .. . S d D avacı aşar o eyece tır.» . l l bö' ] 1 . . f k . B ·ı . d f b .. "k 1 1 ·ı· h b' sl' re po ıse muracaat etmış ve ua er- . zenın nası o up ta ye yanış şeyle- rımız re a at ettı. u gemı erm av e- ıne, uyu ve şanı ngı ız ar ıye 

vişin kendisine hakaret ettiğini ileri Hırsız hır kadm mahkllm oldu re istinat ederek aBJlsız malumat ver- tinde kumandanlarını kabul ettiğim nin daima taalisine ve o yolla lngilil 
sürmüştür. Hadise müddeiumumiliğe Karakinin dükkanına çorap almak diğini bir türlü anlayamadık. zaman gerek Majeste Krala gerek in- milletinin refah ve ikbaline sevinçle 
ve oradan da 4 üncü asliye ceza rnah- behanesile giderek 11 çift çorabı çalar- Müzeyi ziyaret edenledn yanlış ma- giliz denizcilerine gösterilen büyük ve kadeh kaldırır-:» 
kemesine sevkedilmiştir. ken yakalanan Hayriye isminde bir lumat edinmelerine mani olmak için la- içten gelen misafirperverliğin hayran· Amiralımızın bu ziyafeti de diğer' 

Davacı Yaşar kendisine hakaret e- kadın 20 gün hapse mahkum olmuş zımgelen teşebbüsatın yapılmasını te- lığı altında kaldıklarını gördüm. Şimdi leri gibi derin bir samimiyet ve dost' 
dildiğini mahkemede tekrar etmiş. Su- ve hemen tevkif edilmiştir. menni ederiz. JTürk filosunun Maltaya yaptığı bu zi- luk havası içinde geçmiştir. 

Yazanı Muazzez Tahaln Berkand 

rüz. Siz isterseniz gidiniz. bir maddede göstereceğiz. ret, bir çekingenlik, ne bileyim iyi ve-
- Ben asıl onun için söylüyorum Ve Bay Taylan geniş odada bir a~ağı ya kötü bir alaka hissi arıyorum. Fa• 

Madmazel Silven, çünkü yarın erken bir yukarı dolaşarak söylüyor, Mualla- kat onlarda uzak bir yabancılıktan vo 
kalkması lazım gelecek de ... Bay Tay- yı görmeden, ona bakmadan, karşısın· lakaydlıktan başka bir mana yok. 
lan onun sabah saat dokuzda şirketin daki memuruna hitab ediyor: Bense birdenbire nasıl b\itün geçetl 
yazıhanesinde bulunmasını istedi, yaz- - Bu mektubun tercümesini ne za· seneleri gerisin geriye çiğniyerek 0118 

dıracak mühim ve müstacel mektub - man yapabilirsiniz} koştum. Şimdiye kadar onu her hatır' 
ları varmış. - Bir saat sonra hazırdır efendim. lay,ışımda acıya, şefkate benziyen wtb 

- Bunu size kendisi mi söyledi} - Bir saat sonra mı} Peki..4 bir !ıisle onu düşünmekten kendimi a' 

Bu valsin ilk ahenklerile birlikte - Bizim patronun benim tamdı - Bunu soran Muallanın sesinde alA- Genç kız kağıtları elinde odadan çı- lamamıştım .Hatta bazan Güzini kefl' 
Muallanm gözü önünde kendi k.üçük ğım eski zamanlarda böyle sık sık baş lm ve telaş vardı. kacağı sırada birdenbire hatırına gel- di kızım olduğunu unutarak, halleri ' 
evinin balkonu canl ndı: Aşağıda Be· Ağrıları olmazdı .. ne olmuş ona} - Evet, o giderken siz dansediyor- miş gibj seslendi: ni, bakışlarını ona benzetmeğe çalır 
dia arkadaşlarile dansediyor. Sesindeki alaycı ahenge şaşmış gibi dunuz. Bana: «Yarın sabah saat tam - Bayan Dalmen, pek yorgunsu - tığım zamanlarım bile oldu. Küçük kı· 

O günkü hatıra ile beraber beyninin hemen susmuştu. Fakat Hofman, ağır dokuzda gelmesini rica ediniz» dedi. nuz: bu sabah, isterseniz bir iki saat is- zımın esmer başını göğsümde sıkar ' 
içinde şimşekler çakmıştı: Alman zekasile bunu anlamadan cid4 

- Peki Mendim, tam dokuzda ge- tirahat edebili:rsiniz. Bu mektub saat ken hazan. onu ccMuallal» diye çağıt' 
- Yaşamak istiyorum .. ben de ya- divetle cevab verdi: leceğim. dörtte hazır olursa da kafidir. Biz an- mak istediğim günlerim de oldu. Bil' 

şamak, gülmek, eğlenmek, mes'ud "ol- - Bu sırada pek yorulduğundan _ Bu kadar geç yattığınız halde} cak beşte toplanacağız. tün bu hislerim, benliğimin üstünde tJ: 
mak istiyorum. bahsediyor. Arbk dinlenmek. için İs - _Tabii efendim ... İş başka, eğlen- çan belirsiz ve isimsiz bir tül gibi betli 

... tanbula döneceğinj söylüyor. ce bcşka. Peşteye eğlenmek için gel - Mualla 1kapıdan çıktıktan sonra Ek- sarıyordu. 
Bir vals.. bir tango.. bir fokstrot.. - Ne zaman lstanbula dönecekmi- medik. tem derin bir yorgunlukla kanapenin Onu burada ilk gördüğüm gün el• 

gene bir vals .. bir daha ... Ve Mualla şiz) * arkasına dayanarak gözlerini Kapamış- ona karşı aynı içli ve fakat beni ondaf 
dönüvor, dönüyor, omuzlarının üstüne - Mukavelenin kafi metni ö - Mualla beyaz spor elbisesile masa- tı. Başının içinde ağır, bunaltıcı bir ser- uzak tutabilecek kadar temiz bir kar· 
bir çift kanad açılmış gibi yere dokun- bürsü gün imzalanacak, demek üç gün :sının başmdu.. elinde kalem, gözleri semlik vardı. de~ şefkatile onu dolayabileceğimi sarı• 
madan dönüyor ... Erdoğanın, Alatay'- sonra hareket edebiliriz. kağıtta, yazıyor: - Ona acımakla aldanmışım. Kendi mıştım. 
ın, Macar gencinin, Belçikalı fabrika- Mualla gülüyor... İstanbul uzak.. - Lfıtfen son cümleyi tekrarlar mı- kendime onun hala eskilere bağlı ola- Fakat şimdi anlıyorum .. çok iyi afl" 
törün, hatta Hofmanın kolları arasın- çok uzak bir hayal şimdi. sınız) bileceğini düşünmek pek çocukca bir lıyorum. ·· Onun böyle bütün dünya' 
da uçuvor. - Malzeme beş hafta zarfında, bü- şeymiş. O unutmuş, her şeyi unut - dan ve dünyadakilerden uzak g,özler~ 

- Her Hofman, patron nerede) - Artık otele dönmek ~amanı gel- tün kusurlardan beri olarak lstanbul li- muş. Bana kar~ı bütün hareketlerinde etrafına bakrnaaı .. güzel gözlerlnin bB 
- Başı ağrıyormuş, yntmağa git -ıdi sanırım Bayan Dalmen ... Saat üç. manında teslim edilecektir. en tabii ve içten gelen bir yabancılık kışını şunun bunuı: Üstünde durdur 

mek için izin istedi. - Biraz daha müsaade edin Mösyö - Hayır, Hbütün kusurlardan beri var. 'rnası bende taşan hır ateş yaratıyor. 
Mualla gülüyor. jHofman, biz Madmazeli otele götürü- ~larak)> cümlesini siliniz. Onu Başka Bana bakarken gözlerinde bir nef- (Arkası var) 
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C. HAR ı· E NASIL cı·Roı·K? Dün çıkan kısmın hnlasası 
Bir boşanma davası 

Yazan: Muazzez Tahsin Beıkand 

] 
O ıün Sedad karısile mahkemede kar-

• ıılaşımştı: Zerrinle üç sene evvel ev -

Fakat kibar ve ciddi tavırla l::ı haki· 
min karşısında dururken, bu~iin, genq 
kadın o akşamı hatırlamaktan çok. ço~ 
uzaktı. Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -

Talat Paşa Türkiyenin harbe girmesini 
bir türlü istemiyordu 

Talat Paşa ile konuşuyorduk; o dalgın dalgın düşünüyor ve sonra güJerek, her 
şeye rağmen neşeli neşeli yüzüme bakıyor ve ilave ediyordu: " Belaya bak ki 

hangi tarafa baş vursak bize yüz veren olmuyor! ,, 
F altat, harb zuhuruna se • ı j yı, kuvvetlenmeği düşünmeli idik. 

b:b. olabilecek hemen hemen ltiç bir 1 Kaybedilecek bir dakika dahi yoktu. 
hadıse göze çarpmıyordu. Bir aralık Bununla beraber, ben Avrupada bir 
tn büyük mesele Balkan Harbinin bir harb hazırlanmakta olduğu fikrimde 
•ulh neticesine bağlanması işi olmuş. sabit idim. Bunun için lstanbula gelir 
tonra da bu Ermeni muhtariyeti ile Al- gelmez. yazdığım ilk makalede ihti • 
l'rlan askeri heyeti ifleri hayli hararetle yatlı kelimeler ve Ustü örtülü bir ifade 
llıilnakaşalar doğurmuştu. Fakat. bun· ile bu fikrimi söyledim. O zaman için 
lar harb çıkarmıya kafi sebcbler olma- bu bir kehanet idi. Hatta belki de gö--
dıiı gibi orta yerde bunlardan başka zü kapalı, karanlığa atılmış bir taştı; 
l'rlühim bir hadise de görülmüyor- fakat, pek kısa bir zaman sonra, vuku-
du. Bariz olan yegane şey, İngiltere ile it beni teyid etti. Bunun için Talat 
Rusyanın anlaşmaları 0 zamanın ıstı- bey, sonraları beni aördükce, arada bir, 
1-hlarınca «itilafı müselles» namını ta· ~ Nasraddin hocanın hikayesine telmih 
~1Yan itilafın «samimi itilafa iıımini al- eder ve: 
ını, bulunması idi. - Mademki harbin çıkacağını bil-
. Avrupa i,lerinin bu zahiri sükune- din, ne zaman biteceiini do bilmeli • 

tine rağmen beni bir harbin gelmek ü- sin 1 
~tre olduğu fikrine sevkeden amil. sırf Diye alay ederdi. 

Rusyada gördüğümüz muamele idi. Cihan harbinin ilk mes'uliyetleri 
i~rnam altı senedenberi gazetelerinde Cihan Harbine kim sebeb oldu} ln-

urkiyeye dair bir tek iyi kelime oku- sanlığın gördüğü bu büyük felaketin 
cluğumu hatırlamadığım, daha düne birinci derecede ve doğrudan mes'ul • 
~dar bizi bu derece sıkıştırmış olan 

1 1 
!erinin kim olduğunu bilmek yirmi iki 

11 IDemleketin birdenbire, hatta o k~- senedenberi daima alakadarlar ara -
d_ar ehemmiyet verdiği Ermeni mesele- sında münakaııa mevzuu olmuııtur. 
aı ' d T T 

rıı e bırakarak, yalnız Almanya ve ' Hatta, h8.la, bugün bile. arada sırada 
Alınan askeri heyeti üzerinde durması bu meseleden bahsedilir. 
•e bundan bahsederken de artık ami- Büyük harbi beraber yürüten iki mai Bence bu harbi az çok herkes hazır-
~e ve tehdidkarane bir dil kullanmı- lup baş: Kayser Vilhelm ve Başkuman- lamıştır. Panslavistler, Pancermaniat-
Yar.ıt dostane telkinler ve tavsiyeler 1 Yol . . . . dan Enver Paşa, Yavuzun güvertesinde ler, Fransız intizarncıları, ngiltere em-

undan gıtmesı ıçın zihnim başka ı· · L_ ı '- ·· h k hi beh b 1 . . ııaret ederek, böylo bir halde Ruayanın pemya ızmı cmfta o ma&. uzere er ea, 
r ee u amamıftı. Bunun ıçın Ta- T b'' ··k k'' "k h '11 t b h rb lat beye b f k · · b · d k, bizimle ittifak yapmıya taraf dar ola • uyu veya uçu • er mı e u a 

l. k .'. 1 u . ı rımı, ıraz a orka b'l y• . tahmin ettiöimi aöyledigyim için ayrı ayrı çalışmı,tır. Hayat bir mü-
.. or a soy emı~ ld v 1_ • • h ı ecegmı • . 

T 
0 ugumu Ç01'. ıyı a- ··ı k. cadele olduğuna göre bu hali de tabıi 

tırlarım zaman, gu ere . 

A 
· - Hah 1 iste o zaman kuzu ile kur· görmek lazım gelir. Harb, yarın gene 

vrupada. bir harb hazırlanmakta l k 'd ld kl b" L d I k b d k · ol f k . . 
1 

. dun nası ar eş o u an ır ~ere a- o aca tır; un an açınmanın çaresı 
F ~aııı ı rı ona evvelce ıarıpkge dı. ha görülür t yoktur ve yarınki harbin hazırlanışın-
a"'~' Rus dostluğunun bu taş ın te- d d d derece herkt:s şimdiden 

lahürü için o d.a başka bir aebeb bula- piye alay etmişti. Panslaviat Rusya an. aı· etreahcebı'ı'dı'r 
..... d - mes u ıye s . 
··•a ıgı için bu nokta üzerinde biraz ile ittifakı Talat beyin zihni bir türlü (Arkası var) 
durdu. alamazdı. Fakat, istediği bir şey vardı: ~ .......... ·-----·------

Kurt ile kuzunun kardeş Avrupa ailesi içine girmek. 
B b. d. d A h )'eni Neşriyat olmaları - u, ıze, ıyor u; vrupa u -

. kulcu düveline girmeği temin eder. P likJlnik _ Ayda bir tanılUJllf doktorla-
Avrupada umumi bir harb hazırlan- Şimdiki halde hukuku düvel denilen nmı:ın çıkardıiı bu tıb mecmuasının lldncı 

dığı fikri üzerinde bir müddet durup ~ey, eğer varsa, olduğu kadarile, yal - teşrin sayısı çıkmıştır. 
diitünen Talat bey bunu olmaması ar- nız Avrupalılar içindir. Biz, Asyalı, .. 

' · l 1 h h ld Havacılık •• Spo.r - Türk Hava Kurumu lueunda id.i: Afrıkalı, Avustura ya ı, er a e Av-
tarafından n~redllen bu Havacılık ve Spor 

- Aman, dedi, fU sırada olmasın 1 rupa harici ve yabancı bir milletiz. Hu- mecmuasının 178 inci sayısı çıkını.Otır. 
Sebebini sorduğum zaman bana u- kuku düvelin esas prensipleri bizim 

h l M. T. A. - Ekonomi Balı:anlıtı Maden 
:tun uzadıya izahat verdi: Avrupada akkımızda cari deği dir. b tetkik -.e arama Enstitüsü tarafından çıt.a-
İr harb olması dönüp dolasıp Türki- Bunları söyledikten ııonra da dalgın d ,. 1 1 aavuıı d 1 . ' • .. .. .. .. rılır meslek mecmuası ır ... ne J~ a n-

Ytyı alakadar edecek, nihayet kıyamet dalgm duşunuyor ve sonra euıerek, tmi ti b' h y , 1. .. .. b tişar e ş r. 
ıziın yorganın üzerinde kopacaktı. er şeye ragmen neş e ı, yuzume a - .. 

lenmişlerdi. Sevişiyorlardı. Hu sevişme 
epey müddet devam etmişti. Fakat ev
lendiklerinin üçüncü senesinde Zenin 
mahkemede Sedad'dan bahsederken: 

- Üç sene tahammül ettim. Fakat 

artık dayanamıyacapm; ben mes'ud 
olmak, gençlltfmi bilmek istiyorum. 

'_ Dün, bugün ve yarın ... Seni her 
zaman herkesten kıskanacağım küçük 
karıcığım benim. 

Allahın açık deni2Jlerinde, tabiatla 
karşı karşıya geçen o günler ne güzel
di! Sabah erkenden yemeklerini alıp 
kotraya binerler, genç vücudlarmı ak
şama kadar güneşe, rüzgara, hatta ba -
zan yağmura bırakırlardı. 

- Ne kadar yandım görüyor musun 
Sedad? Vücudüm bir bronz heykele 
döndü. 

- Öyle güzel oldun ki Zerrin, sarıa 
bakmakla doyamıyorum. 

- Şimdi öyle diyorsun ama, baka -
lım kışın salonlarda da beni beğenecek 

.. ? 
mısın .. 

- Seni her zaman ve her yerde beğe
neceğim karıcığım. 

Böyle iken nasıl olmuştu da bir k3Ç 

ay sonra aralarına isimsiz bir soğuk!uk 
girmişti? O güne kadar karısın;.n her 

- Kocanızdan ayrılmak ist1) orsunuz 
öyle mi? z 

- Evet efendim. 
- Niç.n? Ondan şikayetinizi ~öy leyi. 

niz. • 

Genç kadın söylerken, hususi hayac 
tmdan, kendi kadınlığından bir şey ver• 
diğini bildiği için kısık ve boğuk bir 
sesle anlatmıştı: ( 

- Üç senedir evliyiz. İlk zanıan1arı 
çok ij i geçindik, birbirimizoen şikaye
timiz yoktu; fakat onda birdenbire al'lıt 
lıyamadığım bir değişiklik oldu. O gl.{4 

ne kadar evde ve bende her şeyi beJe-. , 
nirken sebebsiz titizlikler, hoşnudsu~ 
luklar bularak her gün benimle kavga 
etmek için vesileler aramağa başlad1. 
Aylarca buna tahammül ettim, kurdq.. 
ğumuz yuvayı bozmamak için her şeyi 
hoş görrneğe çalıştım, fakat sonunda aı 1 

tık sabrım tükendi, ben de ona knrşı &YJI 
nı suretle mukabele etmeğe başladın\ 
İşte o günden sonra aramıza bir cehen
nem hayatı girdi. Her gün kavga edl • 
yorduk. Nihayet isyan ettim, gençüll
mi böyle layık olmıyan bir adam uğ:na. 
na feda edemezdim; ayrılmağa kanp 
verdim. , 

yaptığı şeyi, her giydiği elbiseyi beğe- Sedad yatağından fırlıyarak b~r siga-
nen, seven Sedad yavaş yavaş onda ku- ra yaktı. Alnından terler akıyordu. 
surlar aramağa başlamıştı. _ Gençliğimi, layık olınıyan hır a • 

- Zerrin, bu gece bu elbiseni giyme- ,dam uğruna feda edemezdim ... Öyltt 
seydin keşki. mi? Demek benden ay.rılmca, gençliği'.. 

- Niçin Sedad? Daha geçen gün bu- ni uğruna feda etmek için F eriaunla 
nu çok beğenıniştin ya! evlenecek. 

- Yeşil esvabını daha çok seviyo - Güzel Zerrinin taze vücudü gözünün 
rum. önünde bir heykel gibi canlanl\ ermişti~ 

- Ne tuhafsın .. halbuki o rengin ya- Bir kaç saattir kalbini kemiren yılanın, 
nık derime uymadığını söyleyen sen- dişlerinin acısını duyar gibi oldu ve bir 
ciin; fakat isterson hemen bunu çıkarır saniye içinde göilerinin önündeki perdı 
onu giyerim. yırtıldı, düştü. 

- Hayır, hayır, vaktimiz yok grtık, - Hep sebeb o ... 
geç kalırız. İlk defa olarak, Zerrine karşı ola.ıı 

Bir başka gece: huysuzluklarının başladığı günü hatır4 
- Ben yatma- ladı. Avrupadan 

ğa gidiyorum Zer Yarmki nushamızda : gelen Amcasının 
rin. oğlu Feridunu o 

- Niçin Se - Garip bir gün zerrin ye .' 
dad? Bu gece so- eV meğe çağırmış •

1 
kağa çıkmıya - tı ve iki genç, s~ 
cak mıydık? Nes- Yazan: Pierre Mille dadı biraz unu • 
rin ve Feridun - Çeviren: Nurullah Ataç tarak kendi ço • 
la bir kare yapa- cukluk ve iUt 
cağımıza söz vermiştin. gençlik hatıralarını canlandırmışlar • 

- Uykum var .. keyfim yok. dı: 
_ Öyle ise ben şimdi telefonla Feri- -Birbirimizi çok sevdiğimizi gören 

duna senin biraz hasta olduğunu söyle- ailelerimiz bizi az kalsın e\'lendirecekr 
rim, kendi kendimize otururuz; ister- !erdi bile ... 
sen sana piyano çalarım. - Sen tah$il için Avrupaya gitme-

seydin belki bu da olurdu. 
- Ben vatacağım, istersen sen otur. İki genç, o günleri dih:ünürken kah-
Zavallı Zerrin, gözlerindeki ve yüzün -:ı kahalarla gülüyorlardı, fakat Sedadı.Q 

deki acıvı gizlemek isterken ne kadar gülınediğinin farkına varmadılar. Se-
çocuklaşıyordu. dad da ilkin, bu hissetiği şeyin ne ol .. 

Sonra bir gün, birdenbire, onun ço- duğunu anlıyamamıştı. Ancak Feridun 
cuk gözlerinde bir isyan ateşi tutuş - amcasının kızını görmeğe geldikce i .. 
muştu: çmdeki isimsiz huysuzluğun arttığını. 

- Sen gelmezsen ben Feridunlarla hatta kendi kendisine bile, belli etme.. 
birlikte giderim. mek istedikce daha çok titız.endiğim 

A k T' d · d Ulkü - Ankara Halkevi merkezi tarafm-
Vrupa birbirile kavga halinde bulu - ıyor ve ı ave e ıyor u: dan çıkarılan Ülkünün 46 inci sayısı bir çok 

nan bir aile halinde iki parçaya ayrıl • - Belaya b~k ki, hangi tarafa baş- alakalı yazılarla çıkmıştır. 

- Bu gece Sabiha ile kocasını ye - biliyordu. 
mekten sonra bize çağırdım, Feridun - Ona daha ilk günden bunu söyle· 

ll'lıştı. Türkiyeden bütün milletlerin vursak bize yüz veren olmuyor. Aylık llesaplarıncla Kolaylık - Muhasip
birbirlerile alakaları, bağları vardı. Ai- Bun unla beraber• Talat bey neş · e- lerimizden Sıtkı zorlu tarafından cAylık he

leden olmıyan, yabancı telakki edilen li idi. Ermeni meselesi bütün şiddet ve saplarında kolaylık. adile bir kitap neşre
tck bir millet varsa 0 da bizdik. Bi - ehemmiyetini kaybetmişti. iş yalnız dilmlştlr. 
~İm ne bir müttefikimiz ve ne de hat- Alman heyetine kalmış olmakla bera- Bu kitap 10 liradan 100 liraya kadar ııra 
ti hakiki bir dostumuz vardı. Biz Av- her Ruslar bu noktada da tazyik yo • ve beşer kuruşluk küsuratının ve yüz liradan 
rupa1ılar nazarında hasta ve tabii va- lunu bırakmışlardı. Şimdi bir müddet 1000 liraya kadar da beher blr beş, ve on u
tiaten mahrum, hatta vasiyet hakkı bi- için iki tarafla da oynamıya ve vakit 

1 
ranın vergilerini t.evklfat ve tediye mlktan-

lc olınıyan bir memlekettik. kazanmıya imkan vardı. Harp ona na· nı gostermektedir. 
O güne kadar yaşıyabilmiş olmamı- zaran uzak bir ihtimal idi. Hatta huna Tediye ve bordro tanziminde muhasebe-

~ın sebebi de sırf bu iki blok arasında- pek de ihtimal vermiyordu. Fakat, ben cilere, ita şeflerine tediye ve tevkifatı tetkik 
ti anlaşamamazlık ve bundar. doğan ona bizim arkamızdan Çarın hemen ve teftiş eden mes'ul diler bütün allkadarla-
111\ivazenesizlik idi. ((Harb çıkarsa ga- Romanya kralını da ziyarete gideceği- ra tavsiy edilecek faydalı bir eserdir. 
lib olan taraf Türkiyeyi dilediği gibi ni delil olarak söyledğiim zaman ilk Para n fnkılip - Ahmet Hamdi Başar 
Yutınıya kendisini haklı bulacaktım defa olarak benden öğrendiği bu hava- cİktısadi Devle~Uik• kitabının üçüncü cll
diyordu. Bizim için, her ne olursa ol _ dis onun da zihnini işgal etti ve o da dini ıPara ve InloliP• adı altında neşrt!tti. 
•un, bir müttefike ihtiyaç vardı. Tür- benim gibi etrafta fevkalade bir şey- Muharrir açık bir lisanla yazdığı bu eserde 
tiyenin mutlaka ya doğrudan doğru • ler cereyan ettiğine kanaat ietirdi. Bu- altın esasına dayaD.m.1' para tellkkllerirun 

. . 'k . h .. manfı.sızlıtını n bu esasın liberal devrelerin 
Ya, yahud bilvasıta bu ıkı Avrupa blo- nunla beraber, onun f1 rınce enuz ü ld ~ t .. 
ı_ v. • • mahsul o uı;unu ıaye guzeı ıurette izah 
il Undan birinin ittifakı dairesine gir - harb o kadar yakın degıldı; belkı ha - ve ispat etmekt.edir. 
~esi lazım idi. Ancak bu sayededir ki zırlanıyordu, bel~~· . zannedilebileceği Yeni Adam - 150 inci sayısı çıktı. İsmaıı 
bı:ı Avrupa ailesine girmiş olabilecek - kadar uzak da degıldı; fakat, her halde Hakkının, F. Dalsar'ın. Ulak'm, yazılarlle 
tik. ortada büyük alametler olmadığı için ressam İngres üzerine bir tetkik, CHamanJs-

Bahis buraya geldiği zaman, eğer harbin gelmesine henüz vakit vardı. mus> tefrika, iç, dış, kültür, san'at, ekonomi, 
mutlaka bize rastgele bir müttefik la- Dünyayı karıştıracak zaman gelinceye haberleri, re~am Fltret Mualli'nın deıenle
aıınaa, Rusyanın aösterdiği dostluğa i- kadar biz mutlaka kendimizi toplama- ri vardır. 

da geılecek, poker oynıyacağız. meli idim. Her şeye sebeb olan manası:r; 
Geçimsizlik, kavga ve gürültü böyle gururum ve saçma kıskançlığımdır. Za'4 

vallı günahsız Zerrin, haksızlıklarıma 
başlamıştL ne kadar büyük bir sabırla tahammül 

Se<lad şimdi yatağında son günü dü- etmişti. Bugün bile bana bakan göıJe .. 
şünüyordu : Sıklaşan çekişmelerden rinde düşmanlık yoktu. 
sonra, bir haftadanberi konuşmuyorlar- Anlamadıg~ı b'r fel"k t' .. 1 ı a e ın guze yu .. 
dı. Sedad salonda, divan üstünde yat!- vasını yıktığını düşünmeden, bir ny i· 
yordu. O sabah çay içtikten sonra Zer- çinde, taze yanakları birer sarı gül gıbi 
rin bn denbire, hiç bir başlangıca lü - solmuş. 
zum görmeksizin ona yaklaşmış ve: 

Genç adam beyninden ateşler fışkı· 
- Sedad, bir çatı altında iki düşman rarak yerirıden kalktı. 

gibi yaşıyacak yerde ayrılalım, demişti. - Zerrin .. benim sevgili, tem.z ka"I• 
Ve ayrılıyorlardı işte ... Bugün kan cığım ... Ben bir alçaktan başka bir ·ey; 

koca hakimin karşısında buluşrrıu~lar- değilim. Manasız gururum 'e yer. i! 
dı. Genç adamı bunu düşünürken, yum- kıskançlığımla seni ve ikendiıni bed ... 
ruklarını sıkarak yaralı bir hayvan gi- baht edecektim. 
bi kıvranıyordu. Zerrinin arkasında 
çok sade bır kurşuni tayyör vardı. O
nu görür görmez Sedad cbu esvab1 ta
nımıyorum> diye düşündüğünü hatır
ladı. Başındaki şapka da yeni idi. Yal
nız omuzlarını örten kürk Sedada ya -
kın bir dost gibi gülmüştü. Bir sene ev
vel bir akşam, karı koc& ) emek yer -
}erken kapı çalınmış ve biı mağaza ha
demesi büyük bir kutu get:rmi5ti. Ne 
güzel akşamdı o! .. Zerrin bu güzel sür
prize ne kadar candan sevinmişti! 

* 
Mahkeme koridorlarında mübaşiriıa 

kalın sesi yükseldi: 
- Zeı rin ~anım _ Se_dad bey... 

1 
Sıra beklıyerek korıdorda konuşa.il 

iki a\ ukat gülerek mahkeme salonun~ 
girdıler ve ellerindeki kagıtları siyaH 
cübbeli hakime uzattılar. 
Beş dakika sonra, Zerrin hanım - Se

dad be) boşanma davası, karı kocanın 
barışmaları yüzünden sukut etmüıti. • 
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(Afıl/K iJLKff NDE 
IJitı TDUK lARiTi 

ile YEDİ 
ARASINDA 

A. R. 

Cemil şaşırdı, gözlerini açarak sordu: " Ne söylüyor
sunuz Emma? Koskoca Çariçeyi böyle bir ittiham 

Yazan : HaBlı Aa•tin lnıilizceden çeviren : Hanun U ıalılıp 

altında nasıl bırakadilirsiniz? n kimin üstünde? 
- Mesela.. Kont To1stoy, Prens len •• (Allahm Adamı) Gregori ile ta-

Kropatkin, Mlloain, Türkenyef, Pi - nıttık.J Genç kız babasını düşünüyordu kendisine telaş 
yerlarof .. daha, aklıma gelmiyor; bü- Çarın; o gün defterine (Gregori) b b J l d 
tün bunlar, Rus asilzadeleri değil mi diye kaydettiği ismin sahibine, bugün Veren Şey a asının iğer erin en SOnra isticvap 
idiL Halbuki bu adamlar, Çarlık ül- (Rasputin) diyorlar . d l l d 
kesinden zulüm ve istibdadı kaldırmak - Allahın Adamı .. Raaputin ... E- e İ mİŞ 0 mQSl İ İ 
jçin çalışmadılar mıL vet, bunları j'ittim. Kent birdenbire polis memuruna sından çıkarmaya çalıştı. Nafile. Kim larını anlamak için çorablannı da KÖZ-

- A .. durunuz. Ben sizin noksan- - Ala ... Gregori Raaputin, kim • döndü. Polis memuru hem kızgın, hem bilir, belki de bu iç sıkıntısını, hiç bir den geçirecek mi idi? 
farınızı ikmal edeyim. (1823 kanunu- dir? .. Gayet basit ... Tobolsk vilayeti- de sıkılmıf görünüyordu: şey düşünmediği zaman bütün hiivi - Birden banyo dairesinde biT g&riiltü 
evvel) isyanında mahkum olan 321 ki- nin .. hududs.uz orm~nl~~ı içinde.. otuz - Teğmen bu adamın hakkı var, ı yetini saran dehşet hissine tercih edi- işitti. Bir saniye sonra birisi bpya VU' 

fİnin hemen hepsi de, Rus asilzadesi kulube~en ıbaret hır ko~.d~ ... 5am. ke : dedi. Benim hatırımdan çıkmış. Haki- yordu. Zaten bu dehşet hissi bütün ev- ruyordu. Babasının sesini da"8: 
idi. Bu zavallılardan beşi, idam edil .. r~stelerınden yapılmış. kuçu~uk hır kı- katen işittim: Yekdiğeri arkasından de, merdivende, odada da hüküm sü - - Jan 1 
mi,ti. Hatta bunlardan (Pestel) ve ~~sede ~pa~lık ~den ~ır rahıb. · · Fakat patlı yan bir seri bomba gürültüsü ile rüyordu. Cevab vermeden gidip kapıyı açtı. 
(Rileif) ismindeki iki isyan kahrama- oy le hır. rah~? kı; ~abıat on~, yarad~lı - akımyordu. Eğer (Jak) a ceplerini a- Genç kız oda kapısının anahtarla ki- Patton bir göz atıfla kızınm perİf8ll 
nlnın pek feci birer 11ekilde idam edil- tında hır mumtazıyet vennıf. Yanı o- ratmamak için tepinen bahçıvanın va- vaziyetini anladı. Sahanlığa -•-- b-

T bamba k '- h litlenmediğini görünce dıprl çıkmak ~ rnesi, cellatları bile müteessir etmitti ... nu, herkesten f a yaratara~. a. - ziyeti beni alakadar etmemif olsaydı pının arkasındaki iskemleyi -=....1ü. 
ıt-• l (l p be ) isteğine kapılmıştı. Anahtar yoktu. •""' .. Fakaaaaat .. bulun bakalım şimdi o a- yallerde can anan sa eygam r ın muhakkak arkama dönüp bakardım. Gülümsemeye çalı-rak: 

b k h l d b Genç kız bir sandalyenin yaslanılacak Y w z- k ,. ıilzadeleri ... Bugünün asilzadeleri; ip- çehresini; aanki ir mas e a in e, u Merrit üç dört dakika müddetle aksır- .. k'l"d' al ._ da rak - avrucugum, ~or uyor maaanr 
ah"b' .. .. · · y b yerını ı ı ın t ~ıamına yıya , ıı- d" d leri görün mi yen elleri çekilip oynatı - g~nç r 1 ~n Y~.une g~.·~·~: · • e u dı. k k hk. · · So d ıye sor u. 

lan bı.rer '-uklaya do"'ndüler ... Bu, ıı:ırö- yuze de, hıç hır ınsan gozunun taham- Tegwmen kuru bir sesle sordu: •liltırara ta ım etmıttı. nra a Baba w • • • de 1 
~ • artık imkansız görünen ,eylerin de o- d" - cıgım, ne ıyı ettin ıe .. 

rünmiyen ellerin sahibleri kim).. m_ül. ede. m.iyec. eği der. e.cede kuvvetli, - Aksırıkları fasılalı mı idi? l al d l b ın 
-f b k b k lbl k d labi eceğine hükmederek ayn ı o a ı G. k k d' . lam (çar) diyeceksiniz; değil mi? .. Hayır, na .. ız, sıvrı •.re.r o .. g.ı _ı a er.e a ar - 20, 30 saniye farkla aksırıyor - . . bak k I 1 enç ız en ını top ıya pL,tı. 

fu ed k 1- B açmı,, ıçıne mış, aryo anın a tını F k p . . w dostum. Bugün, o da adi bir kukla ha- n~ z. en •. 1 g~z 1 ave etm~ş. · ·. u du. t t' a at atton elını çocugunun omuzu-
line eldi. j gozlerın rengı nedır).. Buna hıç kımse - Peki bu aksırığın şimdi içinde araş ırmış ı. na koyduğu zaman küçük bir kız 11Di 

-g E .. fU halde, kim?.. do~u ce~a~ vere~e~. ~ü~ü, ?, gö~- bulunduğumuz salondan 1ıeldiğine e- O zaman korku odadan ıilinmi,, iki onun .kolları arasına atıldı, üzerinde U-
- Bir kadın .. ve bir de, erkek... lerın rengını ve mahıyetını, henuz hıç min misiniz ? kapının arkasıqa sinmif ıibi idi. Bu buatan kaçmış gibi bir hal varda. 
_ Kim bunlar?.. kimse layık.ile tahlil ve tetkik edeme .. _ Evet, teğmen, bunu yeminle te- kapılardan birincisi sahanlığa açılan * 
_ Haaa ... Durunuz bakayım .. ıi- mi,tir. yid edebilirim. kapı idi, ikincisi de banyo aalonunun- Patton acemi parmaklarla kmnan 

ze bunları kısaca anlatayım? .. Kadını - Tuhaf şey. . . Kent, maznuna dönerek yorgun bir ki idi, ve onun da anahtan yoktu, an- saçlarını ok,uyordu. 
anlatmak, kolay. iki kelimelik bir fey.. . - Tuhaf f~Y ~ıL ~~cı fey: dese- sesle: cak iç tarafından kapatılabilirdi. Jan: 
yani, Alman casusu... nıze tuna .. : Çunku bu goz~er, bırer !~- - Gidip giyinebilirsiniz, dedi. Genç kız odada yüksek yaslaklı bir 

- Alman casusu mu?. caat kaynagından başka hır fey degıl- Merrit hafiflediğini saklamakta az 
k R b .. sandalye bulunduğuna dilıclıcat etti ve l 

- Evet. dir. Bugün, fU oca usya .. ütun var- çok zorluk çekiyordu: 1 R A (Arkaawr) 

- Kim bu casus?.. lığı ile, 0 rengi ve mahiyeti irsiz ır - Tefekkür ederim teğmen cümle- Alçak bir koltuğa oturdu, fakat derhal ~ bel b. bu kapıya yaklaşmamıya karar verdi. a D~O 
- Haşmetlu, Çariçe hazretleri. çift 1ıöz kartıaında tiril tiril titremekte- sile mukabelede bulundu. ayağa kalktı. Çünkü bu vaziyette tuva- -
- Ne söylüyorsunuz EmmaL Koı- dir. Hendrika zayıf bacaklı adamın mer- let masasının önündeydi ve 11rtını ban-

koca Çariçeyi böyle bir itham altına al- - Hayret r... . . divenden çıkışına baktı: yo dairesinin kapısına dönmüt olu .. BugUnkü Progra• 
mak...... - Papaz Gregorı, ~abıatın bu •.~! - - Bu adamı burnu kurtarmıttır, yordu. 

_ Dostum r. Münak.ya lüzum fundan istifade etmeyı, çarçabuk og - diye söylendi. 22 İkinciteşrin tll 
· · B' .. k ·· ·· d k · atalak Acaba giyinmek için bir elbise çıkar- tsT.&NBUL yok. Gözlerinizi biraz açarsanız, haki- renmıttı... .ır gun, ~y~n e ı ~ . . Ölle neşriJ&ll : 

kati siz de görürsünüz. Eğer göremez- bir kad~~ı z~yaret~ g~tmıf.. gozle~~nı - 'El - malı mı idi? 12.30: P1ltla Türt mualtlll. 12.11: .... 

seniz, bunu hadisat size zorla göate .. onun 1ıozlerıne dıkm•f·· «Kalk .. yu .. Gardrobdan bir aktam elbisesi çı • d1I. ı3.05: Pllkla hatlf mbtt. ıı•: ......_ 
rir. Onun için bunu üzerinde fazla dur- rül .. >> demitti. Kadın, derhal yorganı AKAN SU.. kararak, her iki kapıyı da görebilecek llf pllk neşriyatı. 

d w bir tarafa atmıf .. yerinden fırlamıf .. ra- bir noktada durdu ve -'\ya küçük bir .&qam nefriJ'&h : mıya egmez. 
1
. d' "k ... 

hib Gregorinin önüne ge ıp ız ço e- (Saat 6, dakika 2S - .. t 6, dakika 311 ' leke veya yırtık bir yer arıyormuş gi- ı8.30: Pllkla dana muait11L ıt•: l:mfe-
- Ya, Öteki erkek .. 0 kim)·· rek, «bana; Rabbimiz laanın lisanile bi elbisesinin krepdöşin kumatını u .. rana: Suat Dervif tarafından. IO: ...._ 'fi 

- O, mu?.. işte onu size. böyle iki emrettin ... Kalktım. Geldim. Mucize- Öyle zaman olur ki insan pek ehem- zun uzadıya muayene etti. arkadaştan tarafından Türk m111Udı11 w balk 
kelime ile hülasa edemiyeceiim. Vikı- ne inanıyorum.» demişti... Rahib miyetsiz teferrüata izam edilmiş ma- p.rkılan. 20.30: Badi ve arkadql•n larafm• 
a, vakit de epey~e ~e~ti amma, .zarar Gregorinin bu mucizesi, derhal etrafa nalar atfeder. Fakat bu vaziyet ilanihaye devam dan Türk musild.sl ve halt tartılarL n: 0r-

~~k .. bu adamı. sıze ıyıce ~nlatabı~~ek intifar etmitti. Artık vilayetin her ta- Jan Patton oda.sına girl!rek kapıyı edemezdi. f yi h~de olup olmadık .. teatra. 22: PlO.kla sololar. 22.30: .,._ " 

ıçın be~ on kelıme faz!a ıo~lemelıyım. rafından, bir çok hastalar, çoc~k~arı ~~- kapadı, sonra kapının kanadına yasla- - • -" • - • . . . • - borsa haberleri. 
Cemıl, Emmaya dogru bıraz daha e- mıyan kadınlar, rahib Gregorı01n kılı- narak odasını banyo dire11i ile birleşti- Y • r 1 • k 1 • r • •" • • 

iilmi~ti .. Bütün dikka~ını, kulaklarına sesine hücum etmi,lerdi... Hastalar, ren kapalı kapıya baktı. + 808 Poıta + ı3 ~:::=mi 
_vermıştı. Emma; .~~fifce dudakları.nı iyi oluyordu. Kadwlar da, muayyen Genç kız babasının odasına çıkıp İstanbul Gelir ve Para Ölle ııeşriJ&k: 
ı~ırdıktan sonra, ıozune devam etmıf- müddet 1ıeçtikten sonra, çocuk doğuru- çıkmayacağını dütünüyordu. Kendisi- B O R S A S I ı2,30: Pllltla Türk musitlll. ua: &an. 
ta: . . . . . yordu ... Tobolak vilayetinde, bu yeni ne telaş veren fey bütün diğerlerinin dia, ıs,05: Plitıa hafif müslt. lUI: 11• 

- Tam.. 1902 senesı teşrınısanısı- peygamberin mucizeleri bu suretle dal- babasından evvel iaticvab edilmiş ol .. 21.11 _ 1936 telif pllt neşrl.JatL 
ni~ 1 inci gün~ idi ... :· .~aşmetlii Çar lanıp budaklanırken, Çarın ~ayla • maları idi. Hepsi de yekdiğerini müte- AQuıı neşrlJ'&b: 
Nıkola hazretleri, o gunun akşamı, hu- rında da üzüntülü bir hava eaıyordu... akıb hole dönmütlerdi, demek imtiha- Türk Devlet BorPm 18.30: PlWa dans muaUdd. ıt .. : ODcü-
ıusi hatıra defterine aynen fU sözleri Çar, korkuyordu. Niçin korkuyordu; nı muzafferiyetle geçirmi~lerdi. Geri- LlrA Lira ıara mual, İ. Oallb tarafından.•: lldU • 

kaydet~~ftİ : • ... • kimden korkuyordu?.. Bunu, kendisi ye kalan Charles Patton, yani babası " 7,5 T. B. 1 24,07S 3 5 Hulne il. 00,00 arkadaşları tarafından Türk m~ w ballr 
[Bugun.. Tobolık viliyetinden 16- de bilmiyordu. Bardak bardak votka vardı. Bununla beraber mutlaka bir CJ. '1,5T.B. D 22,SO Dahlll l.at.ttral99,05 prkılan. 20.30: Müzeyyen" artad-lk" ta-

l b hl IJiô '1.5 T. 8 · m oo,oo ratından TOrt m118lldal .,. halk tutaWL içtiği halde, bir çok gece er, ~. a ~ra suçlunun bulunması lazımdı. 1 2ı: Orkestra. zı: Plikla sololar. 11,11: AJana 
kadar uyku uyuyamıyor; gozlerıne Genç kız endi,elerinin çocukca ol- Devlet Demiryollai1 Borçlan ve borsa haberleri. r-

E lr Doktorun 
GUnlük Pazar 

müphem bir takım hayaller görünü • duğunu düşündü. Korkusunu yenmi· Lira Lira l 
yordu... Bir gece Çar, yatak odasına ye çalıftı, sert yüzlü ve sabırsız polis Ergani ~7.00 Anadolu 1Tell42.85 --------------.. ,., 

Notl•rından (*' gitmek için büyücek bir salondan. ge- tef inin babasını itham etmiyeceğini Ü- Sivas Erzurum 96,7S Anadolu lıl 46. ıo 1 r Jta.T"betcl __________ ....,, ...... ·---ı çiyordu. Salonun kapısında beklıyen mid etmeye cehdetti. Sosyeteler IWMDM ı I'llU 

Oturduğunuz nöbetciler, acı bir feryad işitm.işler.. * Lira Ura Eczaneler 
Ve Çalış tığınız salona girmişler .. Çarın, baygın hır hal- . ts. B. Mü. s1.oo tst. Tramn7 22,SJ Bu ıece nöbetei olan ecsaaeler ..-r -

de yere yuvarlandığını giirmüşlerdi... Mösyö Norman Lang zemın katının • • Hl. 10,00 Bomontl 9,4S dar : 

Yerlerin Harareti Car, aklı başına geldiği zaman bu bay- büyük salonundan çıkıp da babasına • • Name 10,00 Tertoe 14,J.ı istanbul cibetlndekller : 
Yururken, hareket halinde bulunduğU - 1 ;ınlığının sebebini izah etmiş .. «salon- polis şefinin bekl~diğini. ha~r. verdiğı Merkez B. D. 88.0S A. Çimento 13, 7S Aksarayda : <Sarim>. Alemdarda • flllr-
muz içln, lhılrakatımız fazla olur ve ha

raret husule gelir. Hareketin sür'at ve 
derecesine gore bu hararet de artar. Me
selll koşarsak soğuk havalarda bile sı -

dan geçiyordum. Birdenbire, korkunç zaman genç kız bırdenbıre hır ıç sıkın- ÇEKLER rı Rasim>. Bakırköyünde : (İstepall). Be-

bir manzara ile karşılaştım. Ortada, ha- tısı duymuftU. Ve tam o dakikada ha- Krş. ı.. T. L. için yazıdda : <Cemm. Eminöntlnde : <Ben-
b ed"l 1 · sason>. Fenerde : (VitalU. ICarqlmrlk-bamın tabutu duruyordu. Tabutun dört basının isticva ı en erın sonuncusu f.sterlln 613,00 ı Dolar O,ı98'l te : (M. Fuad). Küçükpazarda : (Yorıl>. 

tarafında da, yalın kılıçlı dört Kazak olduğuna dikkat etmifti. P'. Frangı 17. ıss , Liret ıs. 16 Samatyada : (Eronlos,, ŞebremlnlDde : 
caklık hissederiz. Aksi vaziyetlerde tse, b 1 d B L~ h N La g aynı dakikada Madam · neferi u unuyor u. u taoıonun ey- orman n NAKİT (Nizıml. Şehzadebaşında : <Iamall Bıat-
meselıi otururken ihtirakatunız azalır betine dayanamadım. Düştüm, bayıl- Arnold ile genç kıza giyinmek ıçin o- Krş. Krş. 
uykuda ise busbutun noksaJ1laşır ve ça- dım.» demişti ... Sarayda, bu gibi vak'- dalarına çıkabileceklerini söylemiştı. 20 F. Frangı 116,00 ı ı Mart 26,JJ ::;otla clhetlndekUer : 
buk uşurüz. Bu sebeble oturduğumuzi :e alar eksik değildi. Yüz altmış milyon Arkalarından da kendisi geliyordu ı Dolar 126,00 20 Drabml 23.JO Galatada : (Sporidls>. Hasköyde : <Bar-
çalıştı~ımız yerlerin hararet dereces m"- k k' d be t' 1 (V rı Merbl na 

teb'aya ve dört milyonluk bir orduya, Deme ı o a ser st 1• 1 ister\in 616,00 20 Le1a 2s.os butl . Kasımpa.şada : ıısı · -
tedll sıcak olmalıdır Yattığımız :zaman her tarafı korkunç muhafızlarla çevril- Vakıa Mösyö Merrit holde kalmış - 20 Liret 130,IA) 20 LeJ 14,JJ hiyede: (Kanzuk, Güneş) . Şlşlide: (Jlalt). 
muhakkak az çok ortunmemlz llzımdır. l le tUmadl 

mi., saraylara malik olan koskoca Rus- tı. Fakat bu, polise babasını a a adar Taksimde : (Takalm, · Şu eskl Türk darbımeseli ne kadar dot- __ ... _ ö A.dalardüiW : 

Ya imparatoru; tek ba,ına, harabelerde eden bir if,ada bulunmuş olmasının Borsa Dış...... Üslriidar • ltadlk 1 " rudur: 
Uyuvıuun üzerine kar yatar. 
(. ) Bu notları kesip saldaymız, ,. • 
but bir albUme ppıfhnp kollekaiyoa 
Japınız. Sdaatı samanamda bu notlar 
Wr dnktor ıihi imdadınıza Jetitebilir. 

1 b l d . ş·· h · 'f d · L. iL ı.. iL Büyükadada : ıŞinasH. Hey~Ude : <Ta-kalmış bir çocuk gibi korkuyor .. yatak- neticesi o a i ir ı. up eaız o, ı a esını IM-

k b. d f d h w Kredi Fonsiye J,fübadll Bon. oo.oo naş>. Kadıköy İskele caddesinde : ( 
tan kalkar kalkmaz, aile muhitine ka- tekrar etme üzere ır e a a 8 çagı- 1880 aenesl 00,oo Gayri • • o,OJJ raklL Kadı.köy Yelddirmenlnde : ~ .. 
rışmakla beraber, gene peşini bırakma· rılacaktı. ıooa • ı03,00 Altın ~8S ıer>. Üski.idar Çarşıboyunda : (Ölam ıte-
yan bir takım müı:'iç hayallerden tiki- Fakat hayırG, bütü~ bbunla

1
r çockaufkca 1911 • 97,00 Mec1d1Je OJ nanı. _ 

yet ediyordu. (Arkam var) dütüncelerdi. enç JUZ un arı a -



Geçenki Bilmecemizde Kazananlar 
{Dünkü nüshadan kalan kısım) 

DİŞ FIRÇASI 
l<'atih Sangüzel caddesi 21 de Bed:a, 

~anbul Erkek lisesi Fı 3 de 7240 Ali, 
~leymaniye orta mektebinde B/ ı de 
teb ·l'ıtrat, Beyoğlu Senpoşeri kız mek
bı ınde Şefika, Beyoğlu birinci ilk 

ektepte Sabiha. 
Para çantası 

de Süıeymaniye 8 .inci ilkmektep A 2 
ıı n 372 Necdet, Istanbul Erkek !isesi 

6 Engin, Kurtuluş Tepeüstü Nazar
~n Apar. 6 da V. Kırnuz, Arnavutköy 
la kban]ar sakak H de İrfan Rıza, .~s
be rıbuı Erkek lisesi 2 C den -456 B. Oz-

k. 
1\1ürekkepli kalem 

'r Beyazıt 5 inci mektep 4 den Ratip 

2:hır, Fatih l 9 uncu mektep 5 den 
bı{!l Nermin Alşar, Ayazpaşa 29 uncu 

ktep 2 A dan 166 Leon Bahar Tc
~~ı caddesi Pehlivan sokak 8 d~ Yu-
u ... f l,> ' 
)'ik ~emal, Istanbul eıkek lisesi 378 

rı Baysal. 
BOYA Kı\LEl\Iİ 

~ Beyazıd Bozdoğan kemeri cad. 29 da 
sı agoy Lutikoff, Ülkü ilkmek. karst -
~da 3 de Süveyda, N·~antaşı kız o;ta
Sa k. 642 _Nadide, Yeşi köy ilh"'JJlek. 42 
8t hahat. Ist. Kız Lisesi 1 /C den /06 

rrjn Özman. 

F' . KİTAB 
Saı at~h Fevzi Paşa cad. Altay 140 da 
'J.afd, Izmir Ticaret Lis. 1 O dan 229 Mu
lıü!er. ~ron. Davudpaşa ortamek. 69 

4 d nu Ozyaiçm, Samat) a 43 üncü mek. 
ta en Müfide Hüsnü, İst. Hadmlar has
cijnesi eczacısı Hayri kızı Em er, 54 ün
t11ı llı~k. 5 'B den Şemseddin Ataç, Bar
Se Z~raat fen memuru Zekai karde~i 
tu~gı Paşık, 4 3 üncü mek. 5 2 Ömer Fa
ha ' R:onya Lis. 4/B den 622 Sıdkı Ba
P.t c1~n, Samsun Muradiye sokak 2 1 de 

e- alıat. 

'l' KART 
~t ortamek. 3 den 330 Cihad, Be-

€şr e j 
Şef iğe 
C1:vap 

yoğlu 12 nci mek. 453 Tezcan, Samsun 
Fazi mck. 394 ekfü, İzmir Mersinli ilk
mek. Selçuk oğlu S. Olgun. Malatya or
lamek. l ı A dan 538 Enver, İstanbul 
Şehremini Tatlıkuyu cad. 7 de Baha -
eddin, Gönen Sarıköy Hkmek. 2 36 
Dilaver, Balıkesir 6 ey'lul mek. 5 den 
Bedri Güneş, Edremid ortamek. 2 den 
l 00 Sabahaddin, Kilis kazası tapµ ka
tibi Hikmet oğlu Mhmet Muammer, 
Diyarıbekir Sahra topcusu komutanı 
eki vasıtasile Şevket, B€yoğlu Musevi 
Lis. 384 Jak Pepo, Şehremini EreğH 

mahallesi Pazar ~ekkesi sokak 19 da 
1 Nezihe Çelenk, Istanbul Erkek Lis. 

2 C den 1228 Cevdte, İst. Erkek Lis. 
3 F den 465 Asaf, Beyoğlu 45 inci mek. 
4 den 87 Sabatay, Foça nüfus M. Galib 
kızı Jale, İst. Erkek Lis. 1248 Ferruh, 
Ankara Ulucanlar Akbaş mahallesi 
Günleç sokak 1 de Gönül, İst. Kız Li-,. 
1 9 dan 85 O Zafer T~rhan, Sultanah - , 
met Dizdariye Çeşme sokak 6 da Ve -
dad Özınan, Su1tanahmet Paşa yokuşu , 
13 de LutfuUah, Eminönü şube başkanı 
yarbay Avn1 kızı Nermin. Mardin Sa
karya mek. 3 den 22 Necdet Çayan. 
Nrfa Naf·a müdürü Ağabeyin oğlu Ce
mil, Diyarıbekir asliye ceza hakimi 
Sadık Şimşek kızı Sabahat. Kouya as
keri ortamek. hesab memuru Mesud oğ. 
Hikmet. A ana Atatürk mek. 4/C den 
65 Abdurrahman, Yerebatan ŞengiU 
hamam ç.kmaı._ t 3 de Ya~ar, İst. Erkek 
Lis. 2 Eden 1021.. iya. Fındıklı Dere so
kak 20 de Yekta kızı Gi.ingör, İst. 1 inci 
mek. 4 A dan 2 18 Yaşar, İstanbul 44 
üncü mek. Hikmet, Beyoğlu Tarlaba~ı 
Altın Bakkal sokak 13 de So. Tan, 
Uzunköprü Sakarva mek. 3 den Hasan, 
İst. Erkek Lls. 3 rD den 830 Yılına~ İst. 
Erkek Lıs. 153 M. Yılmaz, Kumkapı 
ortamek. 7 de 60 Cahid, Çanakkale 
Seddülbahir ilkmek. Gd. Kç. Su. Gür 
kızı Şükran, İzmir ortamek. 3/A dan 
268 Hadiye Erdi. 

Güreş 

F ederasgonıınun 
Bir mektubu 

(Baş taraf 1 7 inci sayfada) Güreş Federasyonundan aldığımız 
gür.eşlerden önce de tahmin ettiğimiz• bir mektupta Koç Ömerin ölmesi do
gıbı, birinciliği aldı. layısile bir sabah gazetesinin yazdığı 

hn~en b~~ün bunları b~::abi, Tekir~a~- yazılara ~u ~olda cevap verilmektedir: 
n degıl, Eşref Şefıgm haksızlıgını - Olımpıyadlardan evvel pehlivan· 

aydınlatmak maksadile yazıyorum. lar muayene edilmişler, ve Ömer dok~ 
~Şref Şefiğe göre, şampiyon Tek;r- tor tarafından zayıf görüldüğü için id

daglıdır. Ve D:narlının teklifini kabule ınan yapmaktan menedilmiştir, Ömer 
nı~bur değildir. buna rağmen gizli gizli çalışmıştır. 

.. Birçok kimselere göre de Halkevinin 2 - Ömer Cerrahpaşa hastanesi-
gureşlerinden önce yapıla~ seçmeler! ne gönderildiği halde maalesef yer bu
~azanan Dinarlı Mehmet şampiyor. _ lunarnadığı için ilk zamanlarda yatırı-
:~:· ~iç n:.ecbur olmad,;-~ı hal.de, Tekir lamamış, b~tün masrafı Federasyon 

gh ile gureşmek istegmdedır. tarafından ödenmekle beraber 1stan-
1'ekird -

1 
.. 1 k? bul Verem Dispanserine gönderilmis-

~· ag ı gureşmezse ne o aca - . . B d d h · 

SON POSTA , ~ 

JUVAt~l iN KANZU~ 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah oltırak sabit 
ve tabıt renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegilııe- :ı:ararsız 

ve tıınınmış sıhhf sa;. boyas!llır. 

lNGtLlz KA."\ZUK ECZANESl 

Be~ oğlu - lstanbuJ 

............. mm ...... jr 
HALİ TASFİYEDE BUI~UNAN 

Bili OS - ASFALT LiMiTED 
Şirketi tasfiye memurluğundan: 
Galata'da Merkcı Hıhtım hnnında 

5 inci katta icrnu tıcnret etmekte 
iken şer,kleri t~rafmrlun fesih ve 
tasfiyesine karar verilip nl lusıll tes
cıJ ve ılan kılınan Bitimos - Asrıılt 
Limited şır~etinde alaca~ olanlann 
Beyoğlund·ı lstıklaı cadesinde ~ent 
Anluvan apı ıtırnanının 3~3/1 numa
ralı da resinde tasrıye memuru Avu
kut Ce' det Fahriye mlirucaatln alıı
caklarını kuyıd ettirm eri lüzu ııu 
ıhln olunur. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıabeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

t_:' Her türlü banka İfİ * 

Meşhur \'e mergup uTAN» saatleri
nin 16 taş üzerinde işler 9 3 7 modeli 
gelmiştir. 

«TAN» saatlerinin satış hakkı h~r 

şehir ve kasaba için yalnız bir ba~r;e 
verilmektedir. 
Arzu edenlerin Türk Saat Şirketine, İs
tanbul Yeni Türkiye han 7-8No. ya mü 
racaatta acele etmeleri tavsiye olunu•-. 

Siıt~abi herkes, iki pehlivandan hangi- tır. ~~ ':"11 s.onra a ~ı ~iye v~ mua-
nın hareketini daha makul daha sem venetı ıçtrmaıye vekaletıne muracaat .--------------

l>~lik, ve daha mertçe bulur~a onu şam edilmiş ve 3117 numaralı tezkere ile 
Pıyon tanıyacak! Haydarpa~a emrazı sariye hastanesine 
h liangisinin kuv\·etine, tekniğine da- yatJrılml{ltır. Ve bu hastanede vefat et-

a fazla kanise, onu üstün sayacak~ miştir . 
t · 'I'ekirdağlı Hüseyin, Dinarlının dave Tedavi edilmesi için ldüp arkadaş-
~ni alır almaz, E~ref Şefik ağabeys~ne lan tarafından müsamere yapıldığı da 

ektup yazıp sormuş: asılsızdır. 
- Ne yapayını? Meydana çıkayım F d · · · 

!tıı? Beli d k' · ·ı· b ' .1. k . d e erasyonumuza hır kımsenın ö-
ı.. . m e ı cıcı ı ıcı ı emerı> a- 1.. .. d ,,, .1 1 _ L 1 L 1 ""' tadına .kanmadan tehlikeye atayım ~mun e amı o maK e1'.esi sürü ürken 
lnı? · hıraz daha munsif ve haklı olmak. i~ 

et ~şr~f Şefik ağabeyisi de, onu himaye 
lı trıenın hilesini, sözüm ona bulmuş. 
tn alkevi şampiyonunu, güreşmemekte 

azur göstermeye çalışıyor. 
tı li'akat bana öyle gelir ki, eninde so
~nda, Tekirdağlı Hüseyin, Dinarlı ile 
t 1lılaşmak meoburivetinde kalacak -
~r .. Çünkü, Halkevi~in verdiği para 
~·=kırdağlıyı gelecek seneki şampiyona 
f .k kadar geçindirmez. Eg~ er Esref Se-
ı - . . 
~beysi kendisine bir iş bulmadıy-

cap eder. 

··-················· ... ············ .. ····· .. ····-·········-
sa, hayatını güreşerek kazanan Tekir
dağlı Hüseyin, ergeç meydc:na çıkmak 
zaruretindedir. 

Fakat bu da\•eti kabul etmek için de, 
gene, Dinarlının ya Kara Ali ve Müla
yim gibi sakatlanacağı, yahut ta son 
müsabakalardaki gibi seyahatte bulu
nacağı zamanı mı bekliyecek? 

Naci Sadullah .. 
Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
Emlak ve Eytam banka.sının Kurtulut Tramvay caddesi San Alemdar 

~Pertmanlllll1 7 numarada akrabaları general Zeki yanında oturan F ehime 
evziye ile Mustafa Sadettin aleyhlerine açılan alacak davumdan dolayı 

~~aleyhler namm{l gönderilen davetiyeden F ehime ve Fevziyenin gös-
~r~len adreste bulunamadığı ve ikametgihlarmın meçhul bulunduiu terhile 

~:-. ~e'*:i iade kıluınuw ~z~e yirmi bet gün müddetle kendilerine ilinen 

1 
blıgat ıcrasma karar verı1mıt olduğundan muhakeme günü olan 26/12/ 

't:,~36 tarihine müsadif Cumartesi saat on buçukta müddei aleyhimanın 
·~~t veya bilvekile mahkemede bulunmaları lüzumu ilinen tebliğ olu-

ı.Qr. (428) 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi,. Havadis ve Halk ıazetcsı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

-= 
Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1046 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

,,,..,,,. _....._ 

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

Cevap için mektuplara 1 O ku~Iuk 
Pul ilavesi lazımdır. 

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

&on Posta Matbaa•• 

Neşriyat Md. : SeliJD Ragıp EMEÇ 

&AHIPLERlı ( A. Ekrem DŞAKUOU. 
S. Ragıp EMEÇ 

Sa1f• ıı ~ 

c • 
1 LDiNiZi 

BESLEYiNiZ 1 
.. 28 ~n zarfında birçok seneler daha gençlt"Şlllİ§ olursunuz. Meşhur bir 
Universite profesörü, genç hayvanlardan cilt ir>., hakiki bir eevher istihsa
le muvaffak olmuştur. 

100 kadından 99u beslenmemiş bir 
dide maliktirler. Buruşukluklar, sol
muş tenler ve gevşek yanaklar bu 
halin bazı alametleridir. 
Zamanımızda tecrübe ile sabit ol

muştur ki; cildiniz, milyonlarca me
sameleri sayesinde sureti hususiyetle 
hazırlanmış birçok unsurları mas \'e 
canlı hüceyreler şekline ürağ ederek 
kaybettiği güzellik ve tazeliği kaza
nabilir. 

Cilt için en mükemmel gündelik 
giizellik reçetesi budur: 

Genç hayvanlardan istihsal edilen 
Biocel ce~heri, taze krema ve musaf
fa zeytinyağı. 

Bütün bu unsurlar, şimdi Tokalan 
kfeminin terkibinde mevcuttur. Bu 
krem. tanınmış cilt unsurlarının en 
mükemmeli ve en fazla besleyicisi -
dir. Yalnız bir gece zarfında cildini -
zi taravetlendirecek ve inanılmıyacak 
derecede canlandıracaktır. Ve 28 gün 
zarfında devamlı bir güzellikte yeni 
bir ten temin edecek, beşerenizi bir 
gül yaprağı gibi daha tatlı, daha 
nerm.in .kılacak ve buruşukluklardan, 
ge\ şek yanaklardan ve yüzün zayrf
lamış adalelerinden kurtaracaktır. 

Bu şayanı hayret semereyi, ayna-

günlOk 
güzellik 
reçetesi 

genç hayvanlar· 
dan lstıhsal ıdi· 

len " BIOCEL .. 
cevheri 

nıza bakarak tasJik edecek 
ve SO yaşlarında birçok kadı , . ..;on 
derece besleyici bir unsur , .1 bu 
kremin muntazaman kull 1aları 

sayesinde hemen bir genç k ı terli 
taze cildine ve nermin tenin malik 
olmağa muvaffak olmuşlardı Ak -
şamiarı, Tokalan kremin ·n mbe 
rcmgindekini ve sabahları 
beyaz rengihdekıni kullanınız Pem
be rengindeki krem en fa a bes 
leyici bir kremdir. Fakat sabahları 
(yağsız) beyaz krem kull .ılması 
müreccahtır. Çünkü fevkalad bir cilt 
unsuru olduktan başka pudr · aay
rimer'i kılar ve son derece ) • ~ma

sına medar olur. 

1 lstanbul Belediyesi ilanım . 1 ,_, _____ . 
Hepsine 53 lira kıymet biçilen itfaiye müdürlüğü binası ka.rs· ındaki 

arsada bulunan ( 1 ve 2 metre boyunda 142 adet ot - t:ışı, 3 1 /2 ~e~ c bo
yunda 12 adet k~e demir direk, 12 adet muhtelif demir parçalan, • adet 
iki kanatlı demir kapı, 1 adet sekiz kanat demir kepenk, 3 adet derr. ir par-

maklık, 2 adet hela btfl, 2 adet kuyu bilezik taşı 1200 adet çürük tahta 
ve direk parçalan) satılmak üzere açık arttırmaya konulmut ise de bede
li ihale gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa cevrilrn.İftir. ~artna
mesi Levazım Müdürlüğünde görüle-bilir. lstek]i]er 4 lira1ık ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 24/11/936 salı günü aaat 14 de Daimi Encü
mende bulunmalıdırlar. (8.) (2780) 

* * Zührevi hastanesine alınacak 50 tane karyola açık eksiltmeye konu1-
mUfSA da Ledeli ihale gününde giren bulunmadığmdan pazarhja çe '"ilmit
tir. Bu karyolaların beJMine 800 lirn bedel tahmin olunmuttur. Şartnc esi Le 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazıh ~·~sika 
ve 60 liralık ilk teminat makbuz veya m.ektubile ben.her 24/11 /93) salı 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2793) 

---- --------------------
Cumhurbaşkanlıgı Filarmonik 

Orkestrası Şefliğinden: 
1 - Orkestra için seçme &maviyle su Müziaiyenler almacaktıa • 
A - Bir Flüt ve küçük Flüt çalan, ' 

B - Birinci ve ikinci keman çalanlar. 

C - Viyola çalabilenler, 
Ç - Bir kontrbas çalan, 
D - Bir üçüncü Trombon çalan, 

E - Bir obuva ccKorangle» çalan,. 
• 2 - Seçme sınavları lkincite,riııin 23 - 27 md «Pazartesi, Sali 

Çar,amba, Cumal> günleri saat 10 da Galatasaray U.Sin·1~ yapı· 
lacaktır. (2736) 

---------------=---- - - - -~ 

Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğün
den: 

Deveboynu demiri yapılmak üzere 16 X 16 m/m ~'admda 84'l0 kilo 
dört kö•e demir ile bunlann ambalajlannda kuHanılmak üzere 1l,5:\: 20 
mim eb'adında 250 kilo demir çember ve 16 mim boyunda 250 kilo çivi 
alınacaktır. Bunların tamam1nın muhammen bedeli 830 lira 37 k:.ırus ve 
muvakkat teminatı 63 lirMhr. ' 

Eksiltme 27/11/936 tarihine rutlıyan cuma günü saat 15 de yapıla
cağından taliplerin fVlnameyi gör111ek için her gün eksiltmeye i'ti ·f.k için 
de daha evvel teminatlannı yezneye yatırmak ıuretile muayyen gün ye 
saatte komisyona müracaatları. «2823» 

İstanbul Kültür Direktörlüğünde .. 1: 
Yeni Lise tık Türk Liıeai birinci ve ikinci ve Amelihayat okulur. m bi -

rinci devresinden mezun olup bugüne kadar diploma alanuyan tale1 e--:in aı 

nıf veya mezuniyet imtihanlarile ve hangi ders yıllarında mezun c l :.ıkla
rını en aon IS/Birincikinun/936 tarihine kadar lstanbul Kültür Di e.dör-

lüğüne bildirmeleri ve Devlet Basımevinden alacaklan ~ diploma ve kab
larile 50 kunıtluk pul alb adet en son çekilmiş küçük fotoğraf ve : üviyet 
cüzdanlarının noterden tasdikli suretlerini getirmeleri ve bundan sc"'lra ya. 
pılacak bu gibi müracaatların nazan dikkate alınacağı beyan ve il ',n olu-
nur. c<3 H4» 
--~----~-~~--~-~~~~~~~~-------~~ - - ----
İstanbul Üniversitesi Rektörlü<!ünc ~n: 
Olpnluk imtibanlan yüzünden uzatılmıt olan lrayıd müJdeti :'. · ! 11 / 

936 Çartamba upmı IOIUl erecektir. u3071)) 
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Radyosunun 1 37 modeli geldikten sonra Piyasada 
radyo münakaşasına son verildi 

1937 Modeli 

• 
Radyosunu görüp 

dinledikten sonra 
batka RADYO al· 
mağa razı olmıya
caksınız. 

Bugün belki başka 
R a d y o y a sahipsiniz 
fakat yarın muhakkak 
surette bir 

•• ile tebdil etmeğe 
kalacaksınız 

- O. T. T. A.Ş. Beyoğlu, istiklal caddesi Tokatlıyan karşısında 

KASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAllA 
KURU 
BİR 

C~SM~ 
--VAZİY [TİNDEOİD 

ONU rAiZt,E: 
QANk'AYA VE~lNl2!) 

~ususf fARTlARIMIZ\ 
SORUNUZ 

• 

-------...--~~·~----------~~~-------·------
...-~ Sinirli ve ciğerleri Ç Hülasasile · banyo 

zayıf olanlar yapımz. 
Çam ağacının bütü~ ~ifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu tenef
füsü kolaylaştırır. Sınırleri teskin eder. Cildi güzelleştirir. Kokulan 
izale eder. Neşenizi artırır. Şi§esi 60 kuruştur. Her eczanede 
arayınız. DeposuTaksim eczanesi. ÇAM isim ve markasına ve etiket 

" ., üzerinde Taksim eczanesi firmasına dikkat ediniz. 

Valn.ız 5 kuruştur. 
Bütün vilayetlerin nufuıunu göıteren 

lıtatlltikll. Siyaıi, 7 Renkli'. . • 

Türkiye Haritası -:' 
çıktı. Maarlf;·,Kitaphaneainde 5 kurul. 

' Doktor ~--•-.. 

HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında. Her 
gün akşama kadar hastalarını 

-- kabul eder. Tel 24131 

Son Posta 1 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife : 1 - 400 kuruş 

• : z - 250 • 

• : 3 - 200 • 

• : ' - 100 • 
Diğer yerler : - 60 • 

Son sahl!e : - 30 • 

3 - Bir santimde vasati (8) keli· 
1 me vardır. 
4 - İnce ve kalın yazılar tutacak

ları yere göre santimle ölçülür. 

~· ~ ·; . ~. .. . ,.. ADEMi iKTiDAR ~ 
ve BELGEVŞEliLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri ~ Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 125S Hormobin) 

$i$elt.~: 
~LT., .f LT, 

1Pur . .-. 3,,., 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Münhal Silo Şeflikleri için Ankara' da bir müsabaka imtihanı açdacakbt• 

Taliplerin a,ağıdaki teraiti haiz bulunmaları lazımdır : 
1 - Türk olmak, 
2 - Hiç bir vechile mahkUmiyeti bulunmamak, 
3 - En aşağı lise derecesinde bir fen veya san' at mektebinden mezutl 

olmak, 
4 - 30 Ya.tından &ftlğı ve 50 den yukan olmamak, 
5 - vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni arıza ve bal" 

talıklarla malul olmamak, 
6 - Buhar ve elektrik makinalarında ihtisası olmak. 

Yukardaki maddelerde yazılı ,artları haiz olup aynı zamanda ailo, fabrİ• 
ka ve değirmen gibi müesseselerin fenni kısmını idare etmİf olanlar ve Zi· 
raat mühendisi diplomasını haiz olup ta makinacilıkta ihtisası olanlar tet• 

cih edilir. 
Kendilerine mesleki bilgilerine ve imtihanda gösterecekleri muvaffa 

kiyet derecesine göre «150-175» lira ücret verilecektir. 
Taliplerin bu ayın yirmi betine kadar Ziraat Bankası Umum Müdürlü .. 

ğüne müracaat ve lizımgelen evrak ve vesaiki tevdi etmeleri fUHD'· 
imtihan buhar, elektrik, değirmen makineleri nazariyat ve ameliyatın -

dan yapılacaktır. 
imtihan günü aynca ilan edilecektir. u3033ı> -


