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E ede bereketli yıl ı tspanyada vaziyet karanlık 
. g General F rankonun 
~zmi~den y~pılan ihracat 60 vaziyeti müşkül 

.mılyon )ırayı bulacak Barseıon tehrlnde Alman, ltaıpn 
Ozüm, incir ve tütün yetiştiren köylüler Ban/caya 
ile Kredi Kooperatif /erine olan borçlarını ödediler 

Burdurlular tlmdlden hazırlıklara 
başladılar. Merasime Batbakanın 

riyaset etmesi muhtemeldir 

Burdar 18tu1onu 

Avrupanın bit kere daha 
anlaması lazımdır ki Şar
kın efendi milleti, sakin, 
tahammüllü, fakat hakkı 
mevzu bahso.ldup zaman 

ç~tin bir millettir. 
NotaJ. ...... el ........... ... ...... .,. ....... .... 
a.w lmnlıılı .......... daha Jllllz'is, ______ ... 

dertli olar ....... Avnıpenm Tiirk
teld bu çetİll ruhu bir kere daha 
hnıme• bünnmclen bize ._,.,... 

iyilldm temin eder. 
Y•••nı Muhittin Birgen 

(Yazısı iklnol sayfamızda 
bergQn IOtunumuzda] 

Bakkalkög 
Cinayeti 
Katilleri 

Burdur, (Hususi) - 1 T etıiniev- tasyon butv&n batına muazzam bir 
'tel tarihinden itibaren itlemeye bat- tik kuruhnuttur. Merasime hususi 
lann Baladız- Burdur hattının açılına trenle üç yüz kadar davetli ittirlk e
lberaaimi pek yakında yapılacağı için decek, bir gece tehrin misafiri olarak 
felµrdc hummalı bir çalıfma göze çarp- Burdurda kalacaklar, Halkevinde fe-

~tadır. Cumhuriyet meydanının is- (Devamı ı ı inci sayfada) Bütün ıiipheler yakalanan 

iki kişi üzerinde toplandı 

iç Erenköyünün Küçük Bakkal kö
yünde Hüsniye Gül.üm adında üç ço-

mağaulan yağma edildi 

Bir Konsolos 
Öldürüldü 

Suçlulardan sekiz kişi daha ölüm 
cezasına çarphnldı. 

Moakova 22 - T aa a- tralnaia madeninde kundakçılık etmİf 
jantından: Novisibirsk mahkemesinde ve bu huıusta ecnebi bir devlete men
müttehem Stuldin, haft celtede söyle- sup bir fahııtan talimat almıt olchıp 
mit olduklarını mahkemede aleni ola- nu töylemittlr. 
rak itiraf etmiftir. Müttehim, Cen- (Devamı 11 inei •:rfa•> 

Yat1cılar işi acıta vurdular 

lstanbul karışık y~ğ 
yemekten kurtulamazmış 
Topta ~yal satanlar: •Ne olayana l.tanbulda oluyor. Şehir lleclüıl 

ne tedbir alına alauı piyasaya hiçbir teair yapamıyacakbr ,, diyorlar 

Fenerbahçe • Beşiktaş 
maçı çok sert oldu cuklu bir kadını tüyler ürpertici bir Bir ptcs MkkAnı 

ıurette öldilriilmeei ile neticelenen ci- · Şehir MedlGrf bu hafta yaptılı top-1 yajı satışına müsaade olumnuına b· 
-r.etin tahkikatına dün de Miiddeiu- lantJda mahlit sade ve tereyajı utı- rar verdiği malOmdur. Bu karer bir 

(Diiıakü maçlara ait ta&ilat spor •:rfam•nadır.) 
...._ ______ ....... _______________ ~ (Onum il IDci •1'ada) pıa mm'lae w yalnız mabldt Mytin- (Devamı 11 bad 187Wa) 
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r 
Hergün "'!Resimli Makale: 

--·-
Telaş ve endişeye 
Lüzum yok 

- --Yazan: Muhittin Birgen-

Antakya ve İskenderun meseles~

nin halli uzadıkça memlekette 
bir asabiyet hali göze çarpıysı.r. Halbu
ki, bence ne asabiyete, ne telaşa, ne de 
heyecana sebep yoktur. Türk hükCımeti 
bu işe . el koymuştur. Türklerin haklı 
olarak inandıkları ve güvendiklerı bü
yük insan, Atatürk daha geçen gün Bü
yük Millet Meclisi karşısında söylediği 
nutukta bu bahsin üzerinde layik ol
duğu ehemmiyet ve kendisine mahsus 
olan ciddiyetle durmuştur. Atatürke 
inanıyor muyuz? Onun halletmediği 
Türk meselesi, halletmiyeceği Türit da 
vası olabileceğim kabul etmemekle doğ 
ru bir kanaat ve iman taşıyor muyuz? 
Şu halde hiç bir telaşa, hiç bir endişe 
ve heyecana sebep yoktur. Hududumu 
zun yambaşında bizim gibi Türk, bi
zim kadar Türkçü, bizim kadar mitli 
olan kitlenin bizim gıbı milli bir hayat 
yaşamalarını temin edecek şartlar mu
hakkak surette temin edilecektir. Ben 
buna çoktan inanmış bulunuyorum. 
Bunun ıç.in kendimi müsterih addedi
yorum. 

* Denebilir ki, son günlerde oradaki 
kardeşlerimiz fazla tazyiklere, fazla 
tehditlere, eza ve cefalara maruzdur
lar; hız buna karşi lakayıt mı kalalım? 
Lakayıt kalabilir mıyiz? Hayır, ne la
kayıt kalalım, ne de kala biliriz. Bilhas
sa şunun için lakayıt kalamayız ki on
lar da bizimle beraber milli davanın 
müdafaasına iştirak ettiler, yıllarca kan 
döktüler. Nihayet, bir tarih-fmının za
ruretleri karşısında ana hududun dı

şında kalmak zaruretine katlandılar. 

Bunun için onların bir dertleri bizim 
iki derdimizdir, iki katlı bir derdimiz! 
Onların derdi benim de derdimdir, 

hepimziin müşterek ve milli derdımiz
dir. Bununla beraber, ben işin bu uza
yışından hatta memnunum: Bu mem
leketin otuz senelik umumi ve milli 

l 

Sporda, bir sporcu yaralanabilir, 
fakat kendisini istemiyerek yaralı -
yana karşı kin tutmaz, bilir ki sport
menliğin ilk şartı civanmertliktir. 

(söz 
Mükellef ağır kürkünü 
boynuna dolamış 
Bir bayan gibi ••• 

· SON POSTA 

Kalem ve dıl münakaşası da bir 
çeşit fikir sporudur ve bu spora gi -
renlerin tabi oldukları kaide beden 
sporuna girenlerinkinin tamamen 
aynidir. 

Kalem ve dil münakaşası fayda -
lıdır, hem zekayı biler, hem hakika
tin meydana çıkmasına yarar. Bu 
spôra giriniz, fakat mağlfıp olunca 
kin tutmamayı biliniz. 

-=c===-'"'"'=--==-=-....., 

·- -· HERCUN BiR FIKRA 
alemila geçinmiş! 

Kendi iddiasına göre Avrupada 
tahsil etmiş, ve gene kendi rivnyet 
ettiğine nazaran frcnkçeyi siitbcsi.it 
bir frenk kadar bilen, cahil, küs -
tah bi:r genç, Müze miidiirü mer -
hum Hamdi Beyin de bulunduğu 
bir mecliste kendi kendini nıethe . 
diyordu. 

- Ben, diyordu, Pariste iken, u
zun müddet kalemimle geçindim!. 
Hazırundan birisi sordu: 
- Gazetelere makale mi veri -

yordunuz? 
Hamdi Bey öteden derhal atıla -

rnk: • 
- Hayır! dedi; beyefendi oğlu • 

nıuz gazetelere değil, her ay pede • 
rine yazdığı mektuplara karşılık ge
len paralarla geçindiler! 

·-------------------· Son mada ı~'?:'J:']~~ 
Kadın tipi 

Geceleri koynuna 
Fareler alan ' 

Londralı kız 

lkinciteşrın L3 ~ 

r ~ 

Sözün Kısası 

Kim mutazarrır olacak? 

'------lemet HulOsı--..... 

E pey zamandır dvam eden çiJlleıv 
to ihtikarının hata önü alınaınıv 

dı. Bu işi tetkik için toplanan ko~1~ 
yonlar da hiç birşey yapamadan dagı 
dılar. 

Ama siz diyeceksiniz ki: 
- Çimento ihtikarından bana ntı 

ne tamir edilecek evim, ne de yapılaJI 
apartımanım var ... 

Biraz derin düşünecek olursanız: 
-Bana ne? 
Diyemezsiniz. Çünkü bu ihtikar :o• 

evini tamir ettireni mutazarrır eder, 
ne de apartıman yaptıranı. 

Çimento ihtikarından zarar görece) 
olanlar evsiz, barksızlardır. 

Evini tamir eden çimentoyu pahalı• 
ya aldığı için evinin bir kısmını kira)~ 
verirken kirayi çm~ntonun fıyat f&f" 
kını da hesaba katarak isteyecektır. N 
partıman sahibi derseniz o da Ö) le: 

- Pahalı! 
Sözüne verilecek cevabı akan sulat' 

bile durdurur: 
- Neresi pahalı bayım, siz çimeıY 

tonun çuvalını kaça aldığımızı b lı) ot 
musunuz? 

Bu cevap karşısında: 
- Affedersiniz bilmiyordum, :,ozii· 

mü geri alıyorum! 
Demekten ba~ka çare yoktur. 
Ama gene diyeceksiniz ki: 
- Ben ne evini yeni tamir e tti . en ıı 

evine giderim, ne de yeni apa"tınıall 
yaptıranın .. Çimento ucuzken tami!· ~ 
dilmiş evler, yapılmış apartımanıııt 
~k! 

Çok.. Fakat nasıl üzüm üzüme ba~6 

baka kararırsa .. Ev de eve, aparümail 
da apartımana baka baka pahaıılanırı 
Bunu da gözönünc getirmek Utzım. 

Başta söylediğim gibi çimento htİ
karmdan da zarar görecek olan ~.ı, e1' 
apınıman sahipleri değil, evsiz b<.ırksıZ 
lnrdır. 

Biliyor musunuz ? 
hayatını gün gün yaşamış, bu hayatın Avrupada za • 
her köşesini görmuş ve her köşesinde yıflık modası son 1 - Museviler bnşka hangi is ımler16 
başka bir tarzda çalışmış ve çabalamış günlerini yaşıyor. Londra sakinlerinden Mis Gig yıadedilirler? 
bir Türk sıfatilc söylüyorum ki Türkün Şişmanlardan da Blowers hayvan meraklısıdır. insan - 2- Yunin şehri nerededir? 
varlık duygusu ve vatan aşkı böyle hoşlanmıyan mo· lardan ziyade dört ayaklılara karşı de- 3 - Hunyad ailesi kimlerdir 'e ne• 
dertli mücadeleler ve çetin boğuşmalar da düşkünleri, bi· rin bir alaka besliyen genç kız, bu - rede otururlardı? 
arasında yükselmiştir. Tiirk o mahluk- Bu resmi mükellef ve ağır kürh.ü - zim balık eti de· nun için de evlenmemektedir. (Cevapları Yarm) 
tur ki dertten korkmaz, f~liiketlerdcn nü nermin 'vücuduna dolamıs, başını diğimiz tipleri * 
yılmaz, elem ve ıstıraptan kuvvet ve d k .. k.. .. . . ki b" B Çiftliğinde, renk, renk, çeşid, çeşid Dünkii Suallerin Cevapları: 
şevk alır. Ben bunu şu son otuz sene- a ur unun ıçıne .. 8~ a.mış ır a - arıyorlar.. 40.000 den ziyade fare besliyen, üre- 1 -Lap1asse Fransız riyaziyccile • 
nin her günü bir · başka m#.icadele için- yan sanacaksınız degıl mı?··· işte şu gördü. ten genç mis, 400 fare derisinden bir rinden ve astronom 1 arından en meş • 
de geçen hayatında adım adım gör - , ~akat aldanmayınız: bu .. Lon~.rada ğünüz kadın, mo· kürk yaptırmıştır. Londralı kız bunu burudur. Askeri mektep riyazivecile .. 
düm, vak'a vak'a tecrübe ettim. Ko1ay Krıstal sarayında teşhır cdılen guver- da yaratıcılarının en pahalı kürklere bile değişmiyeceği- rinden birin'n oğludur. Kendi ism·ıc a .. 
bir muvaffakıyet, muvaffakıyet de _ cinlerden biridir. O kadar güzelliğine bulup çıkardıkla· ni söylemekte imiş. nılan bir çok nazariyeleri varci•r. 78. 
ğildir; bizatihi büyük bir muzafferiyet mağrur ki, bakınız nasıl kabarmış?... rı yeni bir kadırı yaşında ölmüştür. 
bile olsa bence Türkün yetişmesi, Türk Musolininin oğlu güzelliği nümu . F arderle gayet ahbap olan Blowers, 2 - İstanbul içinde ilk memba suyt 
vicdanının inkişafı ve Türk karakteri- • . ekc::::r günler, bunlardan bir kaçını boy- Beyazıtta Üniversitenin Bakırcılar ka• 

l ğ ak Sa d nesidir. nin sertleşmesi bakımından o kadar se- sznemacı l a mer r l nuna yerleştirmekte, hatta bazı gece - pmnda Bizanslılar zamanında çıkmış.-
vinçle karşılanacak birşey değildir. Mil Musolininin büyük oğlu, yakında Otellerde müşterıfere terlik ler de koynuna almaktadır. tır. Bu membadan Kanuni Süleymanlı 
letimin manevi hıfzıssıhhası, hayat tec hava muharebelerine dair çevrilecek 0 _ d d·r kadar istifade, edilmiştir. 
rüb~~ ~'e ~illi varlık idealinin yük.,el- lan bir filmin direktör muavinliğini he iye e l zyor izmaritle kız istemek usulü 3 - Klebcr meşhur Fransız inkiliıbı 
mesı ıtı9arile ben ona arada sırada boy k .. b b d · · . t • Bazı Amerikan otellerinde tatbı"k .... generallerinden biridir. Strazburgdtı .. .. . .. · yapma uzere a asın an ızın ıs emıs. "' 1 l h y G 'd le muşkul ve çetın mucadele günler:- 11.

1 1 
.. d b . . . t" ' d'I k .. t ·ı · ragwbetin" k Tütün eri i e meş ur eni ine e doğmuştur, bir masonun oğludur. :Mı• . . . • ı" uso ını e u ıznı vermış ır. ı ere muş erı erın ı azanan 

nın gelıp çatmasını çok candan dılerim. ')'> y· . b. Tk b .. l d bütü d .. dünyanın hiç bir yerinde mevcud olmı- sırda 1800 yılında bir Memltık tara' 
İşte, ben bunun için endişe etm"yo- . :-- y~şında bulunan_ ıt~orıoA Mus~- t ı~I y~nı 1 

• ug~n :r :k üze~ d~nyaBo- yan tuhaf bir evlenme adeti varını~. fından öldürülmüştür. 
rum. Hatta müsterih ve memnun bu- lınıye, ılerde ltalyan fılm ımalatı mu- e erme sıraye e m e ır. u B h_.;t· . d 1 k . -- · ·~ · · · · · · · · · ~. ·- _.. 

1 
·ı·k t 11 1 her Y • •• t uranın a aıısın en ev enme ıste - 100 mı.iyon nıelre fı·ı·m 

lunuyorum. es~esinde bir vazife veri mesi ihti - yenı ı o e ere ge en enı muş e- . . .. .. /' l 

1 d 
. b. •ft t ·1·k mekt "b t yenler en ıyı tütun yapraklarından seyreden adam * ma i var ır. rıye ır çı er ı ver en ı are -

t
. yaptığı bir püro içine marifetli bir şe-

İyi kararlan almakta daima ge,.. kal- Vittorio'nun sinemacılığa ve tay - ır. k I k Ho1ivudda Paramunt film kurrı• 
:s 1 d T I'kl · ·· ·· J on ka w d d kilde saçlarından bir aç te oyarmış. 

makla meşhur olan Avrupanın bir da- :_:~e~ ~~e ... ~a~!.ı .~üyük m.~~a~~ v~r. ~::__ it edr ı 1 erm yku:(ut apdan gı ı1n an, Sonra bu püroyu yarısına kadar kendi- panyasının prova filmlerini göstereıl 
ha görmesi Iazımdır ki Şarkın, bu, asır- a ı a apon ar onun yapı mış ~ operatörün şerefine bir müsamere ve' 
ı mizin bu iş1e kafi derecede alaka ile t M"" t . t ld gı·derk t 1. si içtikten sonra söndürmeden annesile ar ve asırlarca hakim rolü oynamış c- ır. uş erıye o e en en er ı- . . . rilmiştir. Operatör dünyada en fazla 
f d

. .
11 

. meşgul olduğuna emniyet ve itimat .... d b b 1 .. t .. r k h kk evlenmek istediği kıza gönderırmış. 
en ı mı etı, sakin, tahammüllü ve fa- gını e era er a ıp go u me a ı film seyreden bir adamdır. 

k gösterelim ve nihayet Fransanın da 
at, hakkı mevzuu bahsolduğu zaman milli hakları inkar etmemek ve mua- verilmiştir. Müşteri götürmezse terlik Damad olacak gencin anası bu pü- Spylendiğine göre bugüne kodat 

çetin bir millettir. Şu ufak meselede hedelere riayet etmek lüzumunu tak- bir defa giyilmiş olsa bile başka rnüş - royu gelin yapmak istediği kıza hıra- 100 milyon metre uzunluğunda filıf.. 
bunun bir kere daha görülmesi, yarın dir eden bir devlet olduğunu unutmı- teriye verilmeyip atılmaktadır. kır ve ertesi gün erkenden gidip ister göstermiştir. 
ortaya daha büyük meseleler çıktığı yalım. Bizimle onlar arasında olsa ol- Kağıt terliklerin kaşifi Çim Bronson imiş. Eğer kız püroyu içip külünü geri Hattı üstüvayı iki buçuk kere d<Y 
zaman bizim için çok faydalı olur. Bu- sa bir yanlış anlaşma olabilir ve elbet isminde bir adamdır ve bu keşfi saye- verirse evlenmeği kabul ettiğini, içme- necek kadar uzun film seyreden ope" 
nun için temenni etmeliyiz ki Fransa .
1 

b bu da ortadan kalkacaktır. sinde az zamanda büyük paralar ka - den iade ederse reddettiğini bildirmiş ratör meslegy inden memnundur. 
ı e izim aramızda - bizimle Suriy~ ara-

d Muhittin Birgen zanmıştır olu muş F k/ k d sın a değil ! - imzalanmış olan bir mu- · r · are mera ısı a ın 
ahcdenin tamamen tatbikı meselesin - l Modam Blouers isminde bir lngili:t 

den dolayı notalar gidip gelsin, iş bir ı· STER ı• NAN ı• ST ER ı· NAN M A l kadını çiftliğinde otuz bin fare besle" 
az daha uzasın ve ayni zamanda San- • mekte imiş. Madam bu kemirici ha)'" 
cakta halk biraz daha tazyik görsün. vanları hususi yuvalarında yetiştit~ 
Bu, oradaki kardeşlerimiz için biraz İki havadis var ki bunları kışlık ve yazlık diye ayıra- Kışlık havadis te şu: 
daha müz'iç ve bizim için de biraz da- biliriz: cHavaların soğuması üzerine odun fiyatları yükselmiş- mekte ve küçük, büyük, siyah, b,.ya~ 
ha dertli olur ama Tu··rku··n bı"r kere da- t' B ··k ·· · b b" ·h:t"k. d ba k b. d Y•• koyu renkli her cinse sahip bulunma Yazlık havadis şu: cBoğaz gün geçtikçe bir kat daha ır. u yu se11şın se e ı ı ı ar an ş a ırşey egıı-
ha kavrulması, Avrupanın da Tu""rkte- dı"r Muhtekı"r:lerle mu··cadele lu··zumıudur tadır. 
k rağbetten düşmektedir. Böy'le giderse az zaman sonra · ·• M d Bl d ·· el i bu çetin ruhu bir kere daha tanıma- Bu iki havadisin yazlığını her yaz, kışlığını da her kış a am ouers ünyanın en gıız 
sı ~kınımdan bize hesapsız iyilikler Boğazda oturan bir tek fert kalmıyacaktır. Bu mesele gazetelerde okuruz. Ve bu gidişle de daha çok yaz, daha farelerinin sahibi olmakla iftih"r et• 
vcrır. halledilmeli, Boğaza rağbet arttırılmalıdır.• çok kış ayni havadiSleri okuyacağımıza: mektedir. Şimdiye kadar lngilt~red" 

İşt~ be~ bu mülahazalardan dolayı-! J S 1 ER J NA N J S T ER l [yapılan bütün fare sergilerinde bu nıtı• 
dır kı telaşa. endişeye ve heyecana se- N A N .VI .~ ! ı' damın teşhir ettiği fareler mükafat k& 
hep olmadığı fikrindeyim. Hükumeıi-1 zanmı~lardır. 
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• 
ispanyada vaziyet karanlık • /ngiliz siyaseti ve temiz iş yavaş çıkar meseli 

• Sovyet Rusyanın endişesi 
icra eylediği yazlık seyahat sırasıdda 
karşılaştığı bir yabancı devlet adamile 
neler konuşabileceğini tahmin etmek 
müşküldü. Bugün, bu, böyle değildir 

ve milletlerin birbirlerine karşı olan 
durumları, Cenevre toplantılarında bü 
tün vuzuhile anlaşılmaktadır. Şu halde 
İng{liz siyasasında göze çarpan tered -
düdün esas manası btr olamaz. Bu haki 
kati, İngiliz bahriye nazırı Sir Samuel 
Hoare son bir nutkunda şöyle ifade et
miştir: 

General F rankonun vaziyeti müşkül 
1918 yılındanberi büyük Britanya -

nm harici siyasetinde göze batan bir 
kararsızlık vardır. Bu hakikat, bizzat 
İngilizler tarafından da inkar edilmi -
yor. Fakat müvazeneli bir münasebet 
kurmaya imkan bırakmamasından do
layı, bu tereddüt, bir çok şikayetler~ 
sebep olmuştur. İngiliz diplomasisinin 
kararsızlığını tevil etmek için söylenen 
pek çok söz arasında, bilhassa şu var -
dır: 

(Bı.1 tarafı ı inci sayfada) 
güne kadar düşmiyecek olursa Ger.e
r~ı Frankonun vaziyeti müşkülleşecek 
tır. Kendisi payitahtın muhasarasına 
devam mecburiyetinde kalacaktır. Esa
sen, payitahtın ele geçmesinin ancak 
ınanevi bir kıymeti vardır. Kazanıla
cak zaferin pahalıya mal olacağı ve har 
tabiden başka bir netice vermiyeceği 
kuv\'elle tahının olunmakta-dır. Gene
ral Franko tnühlmmat ve harp rnal
Zetnesi alaırak Madride sevketmekte o
lan Barselon, şehrini muahaze etmek
tedir. General Franko, bu hareketi «re
Zilane» diye tavsif ediyor. Ediyor ama 
kendi yaptığı ticaret te bundan aşağı 
kalmamaktad1r. 

Barselonu bombardıman etmek teh
didi, General Franko11un bu limanı fili 
bir surette afbluka etmekten aciz oldu
ğunu göstermektedir. Bitaraf her dev
le'tin yapabileceği şey, Generalin gemi
leri tarafından bitaraf gemilere karşı 
Yapılacak her tüdü hareketin korsan
lık telakki edi'leceğmi ilan etmektir. 
Fransız filosu Barselonu terketınedi 

Paris, 22 (A.A.) - Bu sabah ecnebi 

memleketlerde intişar eden bazı haber 
!erde Barselonda bulunmakta olan 
Fransız gemilerinin İspanyanın kara 
su1aırını terketmiş oldukları bildirilıni.'j 
olduğundan resmi mahafil, bu haber
lerin yanlış olduğunu beyan ve bu ha
berin dün sabah Barselonda bulunan 
Allbatros muhri'bi yerine Valmy torpi
t.o muhribinin getirilmesinden ve Dup
leix kruvazörünün Palına de Majorqc.e 
a gitmesinden galat olduğunu ilave ey-
1ıeınektedir. 

Alman - İtalyan mağazaları 
yağma edildi 

Perpign.an, 22 (A.A.) - Barselondan 
alınan haberlere göre, oradaki Alman 
ve İtalyan tacirlerinin dükkanları Ge
neral Franko hükfunetinin Almar.ya ve 
İtalya t . .ıfından tanınmış olması se
bebile yağma edilmiştir. 

Avusturya konsolosu öldürüldü 

Salamanka, 22 (A.A.) - Burgos rad 
yosu, Bilbao'daki Avusturya konsolo
sunun öldürüldüğünü bildirmiştir. 
Amerikalılar İspanyayı tcrkediy9rlar 

Va~ington, 22 (AA.) - Hariciye Ne
zareti, Madrit ve Barselondaki diplo-

masi ve konsolosluk memurlarına. bü
rolarını kapatarak emniyetli mmtaka
lara gitmelerinin arzuya şayan olduğu 
şeklinde talimat vermiştir. Barselonda
ki General konsolosuna civarda bulu-
nan Amerikan harp gemi1erini çağıra
rak konsoloshane memurları ile Barse
londa bulunan Amerikalıları bu gemi
lere bindiımek için salfilıiyet verilmiş
tir. 

Son harp vaziyeti 

Da!amanka, 22 (A.A.) - Resmi teb
liğde, şimal ordusu cephesinde on be
şinci fırkanın hiikfunetçilerin mütead
dit hücumlarını tardettiği, buniarın 
150 ölü venlikleri:, keza Villamuev.acla 
da hükUınetçilerin de(edil'dikleri bildi
riliyor. Espinos de Los Monteros cep
hesinde asilerin Vallccro mevkii ile o 
Vii:1a Mayor tepelerini işgal ettikleri 
bi!l.dirilmektedir. Y~dinci fırka, Madrl
de hükumetçilerin müteaddit defalar 
Kaı-.iel de Monkloaya ve asilerln Kasa 
de Kampadalti mevzilerine :tank]arla 
hücum ettikleri ve fakat mühim zavi
atla tardedildikleri bildiriliyor. Asiler 
dört tank el~ geçirmişlerdir. 

İş başında bultınanlar ihtiyarlamış
lardır. İş ba§ına gelmesi tazım gelen ne 
sil ise, büyük harp neslidir ki pek faz
la zayiata uğramıştır. Bu sebeple, İn -
gilterede, bir nevi adam kıtlığı hasıl ol
muştur. Bugün bir Dizraeli, bir Gladis 
ton bulunamıyor. Bulunabilmiş olsa 
idi~ bu, bocalama da hasıl olmazdt. 

Bizzat bir kısım İngilizler tarafından 
bile kabul edimiş olmasına bakarsak 
bu iddianın doğru olması ihtimali çok
tur. Fakat hakikat büsbütün böyle dev 
ğildir. 

c Biz İngilizler çabuk karar verme -
yiz. Vereceğimiz kararın avakıbını bü
tün şümulile düşünmek mecburiyetın
deyiz.~ 

Anla-şılan, temiz işin geç çıkacağı 
darbı meseli İngilizlere ait olsa gerek. 

* 

Japon imparatorunun kardeşi 
Roma ve Parise de gidecekmiş 

Japon - Alman 
İttifakı Fransayı 
Kuşkulandırdı 

1918 muharebesinden sonra, bütün 
dünyaıun takip ettiği siyaset açık b;r 
siyaset, yani Cemiyeti akvam siyaseti 
olmuştur. Halbuki harpten evvel, va -
ziyete hak.im olan, gizli diplomasi idi 
ve muharebeden evvel bevnelmilel si
yaset bakımından umurni;etle malwn 
ol~, sadece A vrupanın hÜMı müseiles 
ve Ittifakı müse1les diye iki zümreye 
ayrılmış bulunmasından ibaretti. bir 
Reval mülakatının ne üade edebilece -
ği, Alman imparatorunun Korfuya 

Japonya ile Almanya arasında, ko -
münizme karşı iki m c-mleketm mücade
lelerinde bunların yekdiğerlerine kar
şı yardımda bulunmaları esasına müs
tenit olarak yapılan anlaşmanın bey -
nelmilel sahadaki akisleri devam edip 
gidiyor. Bu anlaşmayı, kendisine karşı 
bir nevi ittifak sayan Sovyet Rusya, 
Tokyo nezdinde teşebbüste bulunarak, 
itilifın mahiyeti hakkında izahat iste
miş, verilen izahatla da pek iktifa eyle. 
memiştir. Bundan anlaşılan şudur ki 
muayyen idealler etrafında dünyli mil
letlerinin zümreleşmesi devam etmek
tedir. Bu halin, binnetice umumi bir 
harp doğuracağı şüphe götümez bir 
mutlak hakikattir. Selim Ragıı• 

cP. s., m dostu Anka ra y 1 g a·· rıp bir ağızdan and 
Berlin, seyahabnın kanunda yapılacağı haberini tekzip 
ediyor. Prens muhtelif payitahtları da ziyaret edecek İzvestiya, harp kuvvetleri 

te§kilatlanıyor, diyor 

:U~u~ta:a~dığı bir re n ;~~~a g~~i~;~!n ı:;~~ 
« ... ne yapıp ya- fıkrac tep harici, fakat ya-

pıp bizimle Ankara J tak başucu bir mü-
Berlin 22 (A.A.) - Salahiyettar lmerasiminde haztr bulunmak üzere 

l\\<lhafilde Mikadonun kardeşinin ya· Londrsya gidecektir. Prens Londradan 
kında Berlini ziyaret edeceği şayiası avdetinde, Avrupanın muhtelif payi

dolayısile şu beyanatta bulunmaktadır: tahtlarına ve bilhassa. Paris, Roma ve 

ya gelecektin, X ··· rebbileri demek ol-
T okyo 22 - Fransız sefiri, harici- - Yedi .. se~z s~- Yazan: Behcet Kemal Çağlar duğumuzu düsünür-

ne evvel gordunıdu, kcn kavradım'. Bir 
ye nazırı muavini M. Horinchi'yi zi-
yaret ederek Japonyanın bazı ecnebi benim iç.in yeni bir şey sayılmaz, yol-ı besmele çekmek insiyakı ve anlama • 

«Mikadon k" .. . Berline uğrayacaktıT. Şu halde Mika-
Prens Chich .:n en ·p uç~k kar1eşı. olan donun bir kardeşinin 1936 kanunuev~ 
K 1 S k. . ı ~· 1 ıtbanarda ngıltere velinde Berlini ziyaret etmesi mevzuu 

d'l g
1 
ı.-bi~-ı: art~:a b~sbütü~ hastalanı - ~azlıg.v ı_ He her kalemimizin ucuna ge-

devletlerile olan müncuebetleri hakkın- rını. - dıye duşunmıyecektın. tışte, ıtıraf edelim: Bazan içimizde ·· _ 
da bir takım sualler sormustur. B Ank ·· ı b" k ·· ·· t b" şup , u . ~ara, o_y e ır .. a~ goruş e, ır henin şeytanını güldürerek, tekrarla-

İyi malWrıat almakta olan mahafil. .kaç gezış1e, tarıhte rolunu oynamış -ve dığımız büyük sözlerin asıl ve öz ma
FTansız sefirinin bu müracaatının se- hükmünü vaktile sürmüş her hangi bir nalarını, ilk defa, onlan Ankara so -

ra ı e ızır.cı Edvard'ın taç giyme bahs değildiT. 

i}len Fra11sız Nazırı 
için 25 bin kişi 
Tezahüratta bulu11du 

Lille, 22 (A.A.) - Dü.n aksam be
lediyede Salengronun tabutu ö~ünden 
binlerce halk ve muhtelif hey' etler 
geçmiştir. 

Bugün saat birde cenaze merasimi 
Ya,pılmış ve Leon Blum heyecan veren 
bir nutuk söylemiştir. Nutuk bütün 
tehirde hoparlörle neşre1ilmiştir. 

Başbakan Salengronun alçak bir if. 
tiraya kurban gittiğini kaydeylemiştir. 

Paris, 22 (A.A.) - Salengronun 
hatırasını taziz için dün akşam yapılan 
tezahürata 25 bin kişi iştirak etmiştir. 
Velodromun- dışında da kalabalık bir 
halk kitlesi bulunmakta idi. 

kral Kostanlinin cenazesi büyük 
merasimle kaldırıldı 

/talyanlar bebi, resmen tekzip eclilmis olmalan- büyük ve~ eski ~ehı:.i dolaşma.nın ~e.y- ka.klar:nda toplulukların ağızlarında~ 
u b · yalılara has sathı alakası ve dikkatı de duydugum veya durup dururken kendi 
ııa e-flfanda na rağmen. komünizme karşı bir A~-v kavranılacak bir şehir değil dudaklarımdan dökülmekte olduklarını 
Yeniden ilerliyorlar man - Japon ıveya japon - Alınan • f. Ankarayı bir nabız gibi dinlemek) farkediverdiğim zamanlar kavradım. 

taJyan itilafı mevcut -0lduguy na dair or- memleket damarı nasıl atıyor- memle 
~oma 22 (A.A.) - Batı Habeşis- k t k lb" 1 . 1. b d' • - Sevgili X, artık, bir eğlence dive, 

ı tada dolaşan şayialar olduğunu beyan e a ı nası ı.ş ıyor, ura an anıa - c:öyle Lif olsun dive yaptı 1 m 1 • _ 
taupa harekat yapan talyan kıtaatı ça- mak k ş· a· k d · 1. :s J gı şey er 

eylemektedir. gere... ~ ıye a ar emnıy et 1 de bile, bir vazife ve mes'uliyet taı·a _ 
buk ilerlemektedir. et b u1 d veyademndıyldurulınsız or ar+ antilve. s.ızın - fı arıyacak kadar içli, hesaplı ve derli 

Gazeteler hiç bir tarafta bu ilerle- Rwsyanm Mukabelesi ular an o ııc: ıı.es er.mı ye 
._ ~ ı.·· :ı . . bo ~ k b ttA b" toplu olarak düşünmek nöbetlerim tu-

rnelere ciddi bir mukavemet gösteril- Lan.eh 9? (AA~ R.. . natta .r..-up eı-ını §a.tara , a a ır tuvor 
mediğini ve bilhassa Gimma sultanlığı M :ic- . ~ 1.-.-b.l~~er aJan- defa da çaJlrnlayıp ihtiyaten temizli - Bu· 1 1 d bT k . 
halkının kıtaatı şevk ve heyecanla kar- sının ° ova m a ın 1 ırıyor: '\·-erek, suyun başındayken, kaynağın h ~~mara ı a .~ ıye og~~und~n, 

Sovyet hükumeti, Almanya _ Ja- kendi.sinden -doldurmak fırsatı var '\t.e ru u~ ~ı ayap ve munevverlıgun zın-
şılamakta olduklarını bildiriyorlar. d _ _J:ı_.ı:v· b.ld" .

1 
k b" h • . de, donuyorum. ponya .arasın a ımza ea.uwgı ı ırı - bunu yapma ır ayatı zaruret bır 

lngiltere amef e fırkasmdan 7 mekte olan Anti l<<>münist mua ede- müstesna :isabet... 
1 

Ankarada, bayramertesi açılan, bü -
k L_f hn-~- s v kt"l kızdığım fak t ··ı·· .. d yük barajın: Eşsiz Başvekilin cbunu 

l 1 ye mu aoeıe o a&. üzere, ovyet - a ı e , a D uınun en ,, . . zat ort o uyor . . sonra ıbü·,.;;ırlüg-ü.ne teslim oldug' um bı·r y~panlar. su gıbı aziz olsunlar!» sesi-
'an.:m balık avı anlaşmasını ımzadan :r·un. 1 kt ld - b · 

L d 22 (AA) Kr_'M Sek J ~ bu··'.'l:.·u'"k "'u"'rk ~iri: nı_n ~.'.en_ı. çın ama . a o ugu u günle-
on ra · · - aı i- istinkaf etmic;.tfr. ·1 :ı.- r-- d 

zinci Etlvard·ın, taç giymesi münase- ' . l «.Şiir.de rnanayi aramak için onu rm ~s.t~n. en geçıyoı:_dum: yanı~d~, 
b .1 90 k d . ad 1 Japonlara Sahalı.n su arında halik nesr.·.o tahYil etmek ve oar"""er Tr:e marı- kendtsını, ılk defa, dagda her hangı bır 
etı e - a ar sıyaset amma ıort- ""' o·~u .. 

l k .. . ... avı yapmak hakkını veren bu an1asrn.a tık kaidelerine vurmak, hpkı nasıl ıve ~banın tapma~ ve inan. m. _ak i~tiyacile 
u unvanını tevcıh edecegı ve 'bunb- J ... L·· •• k.ı_· -"'- . . h T b ı b nk l~ba aponya ıçuı :Duyu Dlr enemmıyeti ha- ne.resinden ötüyor diye bir bülliülü ke- ~ annya ag anışı gı ı ı ı a ver-
rın arasında amele fırkasına mensup iz bulunmaktadır. sip teşrih etmiye benzer• .mealinde bir mış ve sonraları bu haklı ve isabetli 
7 zat bulunduğu beyan o1unmaktadır. şey ~·azmıc::tı. presti.şin şuurunu ve hikmetini kavra-

Sovyetlere Göre Vaziyet Tehlikeli - .; '"JC 

Ar t · 1 f .Ankarayı da, ne .kadar muh~m ,.e mak yolunu .tu~~~ b~r. ~ir vardı. 
ıman Orpılo art ransız Moskova 22 - Tas ajansı bildiri- mükenunel olursa olsunlar, sadece bi- Ruh1arımız bırbırırun elim sıktı. Aklın 

limamnda yor: naları ve asfalt yollan ile anlamıya ~a- hemen belediyeye ve sineğe gitmesin 
Atiııa 22 (Hususi) _ Tabutları Paris, 22 (A.A.) ·_ Bahriye Ne- İzvesJtia g~etesi1 «barış~ .k~rşı Al- hşmak, bu kadar zavallı ve manasız Belediyecilik manasına değil mahalli-

ft I d · ·ı K l K . . man - apon ~omp osu~> baş1ıgı altın- bir şey .. Sakat bir şey, cılız bir şey.. iik manasına kullanıyorum; şehircilik 
aya an gctırtı en ra ostantın ıle zareti tebliğ ediyor: d •v • ba k ıı.. K ]" 01_ . . , ' İ . . •Y a neşrettıgı şma alede ezcümle Ankarada her şeyden önce ve her !r\..ayıtlarından uzak, bütün memleket 

b.ra ıçe ~a Sofıya ya ô\ıgiin büyük Wolff, ltıs, Tıger ve Jaguer ismin- sunları söylüyor: şeyin üstünde, 'kül halinde, ibir ruh, havasını birden teneffüs ettik .. o, ko-
ır cenaze merasimi yapılmıştır. Kili- deki dört torpidodan mürekkep bir Al- · A ~L~--JJ k" k .. . bir atmosfer var.. Eski alışkanlıg-1 _ nuşu;·ordu ve ben, barajdan başveki-
_ • .J l q d'" .. vl d B SLLa.ruır ı omunızme karsı mü-

Sccıe yapı ar. dini ayinde Kral, veliaht man .ı oı:u, un og e en sonra rest __ .J , • J A1m . . · mız ımalfun.; dostları sivri 'Zekalanna lin elile boşanırken, betonlarla bera -
ı. }' · · · W lff · ..l ~eıe, apon - an glZlı blokunun 

"Ve ~ütün Prensler, Başvekil ile Vekil- ımanına gırmışbr. o torpıaosu, h-1_.k.. l. et" • • l k . . . hayran bıraksınlar diye, nükte y:ıp • ber, benim ru. humu d~ yıkadığını far-
B · h·ıı · ki aıu ı ma ııy mı gız eme ıçm bır _ 

ler, Atinada bulunan elçiler atasemil;. r.ıtanya sa ı erı açı arında hasara b h d" B b k l mak fırsatını fevtetmiyenlerimiz çok: kederek seyrıne daldıgım suyun şarıl-
, • • v ld v d fil 'k· . e ane tr. u aş a mem eketlerde t d .. 1 1 • . . • d 

ter ve Navaller eski &~vekiller Gene- ugramış o ugun an onun J 1 gemı- :ı...·lh So tl s· ı·w• ~- «Yaınnış, kül olmuş ıbir ruh değil ısın an _son ~m e erı.nı ıyı uyama • 
T ' • t f d k"lm ,_ ·ı 1· ve uı assa vye er ır ıgıne &arsı o- d g"'l b di ordu kı· rallar bulunmuslardır sı . ara m an çe ı e·K suretı e ımana 1 iki" 1. . . • mi?» :filan diye hezeyan yapılmasmın ım; '°' 1 a Y · 

· · t" .1 . t. ıan emperya ıst ve ılhak sıyasası- A 1 h k1 h 

Bir Fransız askeri tayyaresi 
kayboldu 

ge ırı mıs ır. 
1 

. . önüne geçeyim: Toplu olarak, her şe- c vrupanın şuuru ve a ı ayr:ı -
' . . . . . nm başan ması ıçın akdedilmis bir as- · t ı ı ak d k · · nı, bakalım Ankaradan nasıl olg~ \" 

Alman sefare~,. gemılerın t~nıırı ve keri ittifaktır ve her iki kıt'a. amil yı opar arnış o ar eme ıstıyorum. ~ 
ma}reme alınası ıçın Brest lımanına olması 

1
. eder. ya ş Burada, tabiatin ilk tekevvün anların- guı-urlu bir hayranlıkla bahsedecek. 

. 1 . d cap daki hava esiyor. Birden, iklim ve mev Fazla beklemeyiz. Gider gıtmez b3.s . ,gn;me erı müsaa esini istemis, nezaret · 
bu müsaadeyi hemen vermis~ir Alman - Japon ittifakı hiç süpfıe- sim kayıVlarından uzak, içinde kuru - layın .. » 

Bizerte 22 (A.A.) - Beş kişiyi ' • siz bugünkü beynelmilel vaziye~in en muş sandığın bir ümit dalının çiçek - Belki, böyle bir şey söylemedi, f:ı • 
harnil oldug ı halde Böne'a hareket feci unsurlarından birini te3 kil etmek- lendiğini, bir hayal çiçeğinin birden kat ben sezdim ve bu satırları barajdan 
etmiş olan askeri deniz tayyaresi, kay- Arnavutlukta İnlihabal tedir. Bu ittifak harp ku,vvetlerinin hakikat mirasına kaibolmıya yüz tu~- dönüşte ve ilk defa sana mektup 0 a . 
holmuştUT. Yapılan aras,trrmala:: neti- T. irana 22 (A.A.) - Bir KTal k·ı~ ı -'- "d v h tuğunu farkediyorsun.. rak bir hamlede yazmıya kovuldum. e- tes uat anma.:ta oı ugunu ve ansın .[. lk d f 1 "Ik d f b - " 
cesinde denizde bir tayyareye aı"t olma- mı"rnamesı·, 1 · I · · 31 1 h ' ndan d-ı.- _]_ h ' e a yazıcı G manın, 1 e a u Dün; otelin penceresınden ... \'e ilh .. ı say av seçım erını • er zama a1U1 ziyaae te iikede --~eket '--~1-1-::..:ı ·ı L· 1 a :L . 1· 1 b kı k k 1937 1 . v •• ·v • ~ıu ~ e ~ur ene ıuır şe~· er p S 1 ı,ılhma ı mevcut o an ir ta m en- inci anun o arak tesbıt etmek- oldu_gunu gosteren bel.iğ bil muladde- vermiye çabalıyor olmanın ze .. :ı..;-! ve · · 
kaz b I t dir .. All.1.1 Müstensihi: 

u unmuş ur. te • medır. manasını Atatürk anıtının etrafını S"-.... Behçet Kemal Çağlar 
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Kambiyo ve 
Borsasında 

Zahire 
Vaziyet Berberler dün tatil 

yapmadılar 
Berberler önümüzdeki 
pazara abideye çelenk 

koyacaklaı 
Berberlerin pazar günleri kapalı bu

lunmaları hakkındaki kanuni hüküm 
Resmi gazete ile neşredilmiş, berberler 
cemiyeti de trenden itibaren tatil ya -
pılacağını tamim etmiş olmasına ra~
men dün şehirde bir çok berberler açık 
bulunmuştur. Bu berberler kanunun 
henüz vilayete tebliğ edilmediğini, pa
zar günleri açmak için de ellermde 
ruhsatiye bulunduğunu iddia etmişler
dır. Maamafih bütün benberler bu haf
ta pazardan itibaren kapayacaklardır. 

Berberler bu hafta pazar günü Tak
sime çıkarak abideye çelenk koyacak
ardır. 

Berberler her yıl 2!> teşrinisani gü
nünü tatile kavuştuklarının yıldönü
mü olarak kabul etmişler ve her yıl 
ayoi gün merasim yapmağı kararlaş
tırmışlardır. -----

Yeni balıkhane 
binası yapılıyor 
Yemişte yapılması düşünülen ba

lıkhane için belediye imar bürosu mü
dürü Ziyanın riyasetinde ve şehircilik 
mütehassısı M. Prost·un da iştirakile 
bir hey°et teşekkül etmiştir. Hey.et 
binanın kurulacağı yer etrafında t~t
kikat yapmaktadır. 

Diğer taraftan bir iki mütehassıs da 
ecnebi memleketlerde yapılan balıkha
ne binalarını tetkik etmektedir. 

Bu tetkikat ikmal edildikten sonra 
projenin noksansız olarak tanzimine 
başlanacaktır. 

Proje için tetkikat ikmal edildikten 
sonra bir müsabaka açılacak ve en mü
kemmel projeyi hazırlayan mimarın 

planı üzerinde inşaata başlanacaktır. 

Memurlarm varisleri 
Memurin kanununun muaddel 

48 inci maddesi mucibince, memurla
rın hali hayatlarında iken, ölümlerin
den sonra ana ve babalarından birinci 
derecede hangisini varis tayin eyliyor
larsa, bu hususu müeyyid bir beyan· 
name ile doldurmaları icae etmekte
dır. 

Vefatlarından önce bu şekilde tan
zim edilmiş bir beyanname vermeyen 
memurların ana ve babaları, tekaüt 
maaşı almak üzere müracaat ettikleri 
vakit, evlatlarının varislerini gösteren 
beyannameyı vermemış olmasından 

dolayı tekaütlük maaşından mahrum 
kalmaktadırlar. 

Dahiliye Vekaleti, bu halin önüne 
geçmek üzere keyfiyeti, bütün vilayet
lere tamimen bildirmif ve bu suretle 
memur ana ve babalarının, ihtiyarlık-
arında sefalete düşmelerine meydan 

verilmemesini istemiştir. · 

Y&ngm başlangıCI 
Su•!iyede Bağdad caddesinde otu

ran Raif mutfakta ateş yakarken ba
canın kurumları birdenbire tutuşmuş 
etraftan yetişilerek, ateşin büyümesine 
meydan verilmeden söndürülmüştür. 

t A·K·v·iM ·-· ·=- • .... 

Gece yarısı acı 

Acı çınlayan 

Düdük sesleri 

Hava kuvvetlerine 
yardım vergisi 
istisnalara ait tamim Tiftik piyasası fazla isteklidir 

malmemurluklanna Kam'biyo borsasında geçen hafta i- ve değirmencilerin de mübayaayı k~r 
Kadıköyünde evvelki aıkşam bü- bildirildi çinde ehemmiyetle üzerinde durula - mesi yüzünden fiatlar biraz gerilern•r 

tün bir semti gece yarısı yataklarından cak en mühim hadise Türk borçları ku- ı tir. Maamafih bugünlerde bu farkın tt' 
fırlatan garip ve gülünç bir hadise ol- 2882 numaralı hava kuvvetlerine ponlarının tesviyesinin bir neticeye lafi edilerek iyi işler yapılacağı ürrıid 
muştur. yardım vergisi kanununun istisnalara raptedilmesidir. edilmektedir. 

Kumlukta oturan lzmaro İsminde ait bulunan 2 inci maddesinin A fık- Düyunu umumiye idaresi hükume- Bu sene cihan relfoltesinin tahrniıı• 
bir kadın akşamdan kurduğu rakı ma· rasının tatbikinde bazı mahallerde te- timizle istisareden sonra Türkiye ve den noksan olması, buna mukabil bi
sasmda gece yarısına kadar içmiş, kör reddüde düşüldüğü vekaletce görül- Almanyad~n maad~ memleketlerde zim buğday rekoltemizin garbi Ana • 
kütük sarhoş bir halde iken de pence- müş, bu arada kilometre ve deniz mili 25 teşrinisani 9;~() da ödenmesi lazım dolu ve Trakya müstesna olmak üze" 
reden uzanarak eline geçirdiği bir dü- hesabile verilen harcirahların vergiye .gelen Ünitürk kuponlannın l 8. 75 re geçen senenin fevkinde bulunmasl 
düğü acı acı öttürmeğe başlamıştır. tabi tutulduğu anlaşılmıştır. Fransız frangından tediyesine ve bun- ihracat için büyük ümidler vermiştir• 
Civar evlerde bulunanlar korkuyla Halbuki umumi, mülhak ve husu- dan sonra 23 mayıs 9:n de ödenecek Nitekim orta Anadolu istasyonlarında 
pencerelere yığılmışlar, polis ve bekçi si harcirahlar ile umumi müesseselerin kuponların da % 30 fazlasile 1.24 do- biriken buğdaylar mahreç piyasalt'rl 
de düdük seslerinin geldiği tarafa koş- seyahat vazifesi dolayısile müstah- lardan tediyesine karar vermi~tir. Bu sevkedilmek için günlerce istasyon ; 
muştur. demlerine verecekleri harcirahların ha- karar sureti de 17 teşrinisani tarihli 1arda beklemektedirler. Böyle bir vak'" 

Pencerede mütemadiyen düdük ça- kiki vesaiti nakliye masrafları tama- Fransız İnformation, T emps gazete • a şimdiye kadar pek az görülmüş }ıi' 
lan lzmarodan başka fevkalade bir şey men, maktu harcirahlarda hakiki vesa· ]erinde bir tebliğ halinde neşredilmiş - diselerdendir. Alakadarlar buğday fi
görmiyen zabıta sarhoş kadını derhal iti nakliye masrafına tekabül eden tir. atlarının küçük bir fiat tenzili ile bü • 
yal@lamışlar, karakola götürmüşler· mtktarlar verilecek ve bunlar vergiden Bu tebliğin neşri esham ve tahvilat yük mikdarda ihracat yapılabileceği 
dir. istispa edilecektir. borsasında büyük bir memnuniyetle fikrindedirler. 

Sarhoşluktan kurtulan kadın, ver- Keyfiyet mal memurluklarına ta- karşılanmıştır. Bundan anlaşıldığına Cumartesi günü kapanan buğday pİt 
diği ifadede kapısının bir kaç kişi ta- mimen tebliğ olunmustur. göre hükumetimiz altın olarah taah - yasasında beş, altı çavdarlı ekstra be' 
rafından zorlandığını, bu yüzden kork ' hüt ettiği borçlarını altın olarak ödi- yazlar 5.22, ekstra polatlılar H. seri 
tuğunu ve düdük çalmak mecburiye- İplik buhranına yecektir. Bu vaziyet gerek dahilde ve buğdaylar 5.:-m paradan satılmıştır. 
tinde kaldığını söylemiştir. gerek hariçte memleketimizin itibarını ARPA : Piyasa isteklidir. Duruı11 

lzmaronun fazlaca sarhoş olduğu karşı tedbirler bir kat daha yükselteceğinden borsada geçen haftaki sağlamlığını muhafaı• 
görijlerek hakkında tahkikata başlan- . . . . .. . gayet müsaid tesirler bırakmıştır. etmektedir. Biralık arpalara 4. 1 ~ pilra-
mıştır. İplık ıdhalını uzerıne alan uyuşturu- Memleketimiz dahilindeki tediyata dan, yemekliklere de 4-4.5 paradan ' 

c~ maddeler inhisarı idaresi . e;vel.k~ gelince bunun ne suretle yapılacağı lıcı bulunmaktadır. 
18 talebe tevkif 

edildi 
Talebe ve Muallimler 
birliklerinin levhaları 

dün indirildi 
Cumartesi günü yapılan talebe teza

hüratında polise hakaret suçundan tev
kif edilen İhsan Baran cürmümeşhut 
mehkemesinde beraet etmiştir. 

Gayri kanuni şekilde miting yap:l -
masına önayak oldukları için 18 talebe 
tevkif edilmiştir. Bu talebelerin mu -
hakemelerine yakında başlanacaktır . 
Talebeler meyanında tıbbiyelilerden 
Fethi ve Lebid de vardır. 

Hükumetçe feshedilen Talebe ve Mu
allimler birliğinin levhaları dün zabıt:ı 
tarafından indirilmiş, birliklerin fesh 
edildiği de resmen alakadarlara bildi
rilmiştir. 

Bu sabah bir 
tramvay bozuldu 
Beyoğlu cihetinde seyrü

sefer 45 dakika durdu 

Bu sabah saat 8,45 de Şişli ile Tünel 
arasında işleyen tramvay arabaların -
dan birisi Sürpagopta bozulmuş, bu 
yüzden Beyoğlu cihetinde tramvay mü
nakalatı tam 45 dakika durmuştur. Bu 
araba müşkfılatla Taksime kadar getiri
lebilmiş, oradan Şişli hattına alınarak 
depoya götürülmüş, saat 9,30 da da 
tTamvaylar işlemeye başlamıştır. Bu 
yüzden bir çok kişiler işlerine, mektep 
talebeleri mekteplerine geç kalmışlar, 
istasyonlar yolcularla dolmuştur. 

Denizyolları yeni vapurlarmı 

bekliyor 
Deniz yolları idaresi görülen lüzum 

gun dokum~cılar esnaf .c~mıyet~ reısı bugüne kadar kat'i surette belli olma- Mısır piyas~ı ıisteksizdir. :ı.:~.)-4.8 
Yahyayı çagır~rak k~~dısınden ızaha~ mıştır. Bu hususta borsada muhtelif paradan az mikdarda satışlar olmuş " 
almıştır. Cemıyet reısı esnafın hangı şayialar dolaşmaktadır. iki gün sonra tur. 
cins ipliğe rağbet ettiğini ve fiyatların ödenecek olan yedi numaralı kupon TIITIK : Fazla istek yüzünden p?ıı 
ne durumda olduğunu anlatmıştır. bedellerinin 11 O kuruş yerine l:lf) ku- yasa sağlamlığını muhafaza etmekte ' 

idarenin yakında yeni ve esaslı ted- ruştan ödeneceği gibi diğer memleket· dir. Hafta içinde fiatlar 3-4 kuruş ka-
birler alması beklenmektedir. lerde olduğu gibi Türkiyede de 18.75 dar yükselmiştir. Bu fazlalık bilhaesl 

iplik buhranının baş göstermesi ü- frank üzerinden ödeneceği hakkında oğlaklarda ziyadedir .. 
zerine o zamandanberi 2000 amele iş- bir takım rivayetler vardır. Geçen hafta içinde :mOO balyeye ya• 
siz kalmıştır. İpliğin yükselmesi üze- Tebliğde Türkiye ve Almanyanın kın satış olmuştur. orta mallar 113-117• 
rine mamul eşya fiyatları yüzde on tediye haricinde bırakılmış olması, bu Y ozgad, eskişehir mal1arı 120, Kasta • 
nisbetinde artmıştır. memleketler hissesi için düyunu umu· monu 125, oğlak 130-132 kuruştati 

miyeye yatırılan paraların Türk lirası muamele görmüştür. Almanya ve İn • 
Ayasofyanm tamiri veya Alman ~ar~ı. olduğundan bu giltereye ~~vkiyat dev~m . ~ttiğinden 

A f .. · · k bb · memleket hamlılerının Fransız frangı- bu hafta ıçınde ehemmıyetlı ışler bek-yaso ya muzesının u e ve mı- . 
1 · · t · 1 · ·k l d"l · t' nın sukutundan muta.;zarrır olmamala- lenmektedır. nare erının amır en ı ma e ı mış ır. . . . .. 

Şimdi camiin Alemdar cihetine bakan r~wı_çın ayrıca hır ~uzakere c~e~an et· Anadolu yapağıları üzerinde mua ' 
kısmındaki duvarların harici sıva ta- tıgı ku~etle tahm.ın olunma btl~w~r., mele olmamıştır. Trakya mallarına yeP 

. . b l k ·· .. ıı· Düyunu umumıye aynı te ıgınaen 1. f b "kal f l lAk .. d•w• d .... 
mırıne aş anaca ve camım guze ı- Ü . .. . . SOO f k . ı a rı ar az a a a a goster ıgın eı~ 
w. . k . . b d nıturk ıhraç fıatının ran yen- b . l .. · t 1 d t ,, 
gını ve ıymetını ozan sonra an ya-

33 167 
.. d 

1 1 
k b" . u cıns er uzerıne sa ış ar evam e 

1 k. I k... ·1 k ld l ne . .> o ar o ara tes ıt etmış- k d" B d d b" k 111 pı ma es ı sıva ar amı en a ırı a- . . b .. k"" d l f' .. 4,) 1. me te ır. un an maa a ır ta ı 
tır kı ugun u o ar ıatına gore - ı· .. l T k w •• ba _ .. caktır. ak d tuccar ar da ra ya yapagısı mu ycı.ıt 
ra kadar tutm ta hır.' ettiklerinden piyasada mevcudu aza .. 

Muhakkak olan ır sey varsa son w · ş· k 1 Ba f tt" • · . . : . ... maga başlamıştır. Geçen hafta Trak • Yem ır et er şmu e ışı tebliğden sonra ünıturk tahvılatının 11 63 68 k t t 1 t t 
w • • ya ma arı - uruş an sa ı mış ı • 

•• • •w. bir kat saglamlaşması ve şımdıden son- c·· .. l . ,..8 k k d 1 el fstanbul Şirketler Başmufettışlıgıne . . l l 94 d uz yun erme ı uruşa a ar a ı 
t . . B .. ra tedıye edılecek kupon arın ·- o- k k d tayin edilen zmır Şırketler aşmufet- . . w .d. çı ma ta ır. 

.. S ... 1 b 1 1 k d.. lar üzerinden tedıye edılecegı ır. YUMURTA • Hafta içinde fiatld 
tışı urun stan u a ge .ere. un sa- Türk borçlarına olan itimad arttı • b' ·1 . • w h . • 
bahtan itibaren yeni vazıfesıne başla- .. .. b' . .1 ıraz gen emesıne ragmen arıce sa . I . I ğından haftanın son gunu ırıncı er l d k d" 1 b 1 · • 
mıştır. Eski Başmüfettış .brah~m ?e z- ?4 05 ikindileıa 22.35, üçüncüler de tış ar devam letm~ t: ır ... sta~ .u p;al 
mir Başmüfettiııliğine tayın edılmış bu- - · • . l .. • b yasasın a ma ın cınsıne gore ırı ve 

T. • • •• • • • 22.55 lıradan muame e gormege aş- il d w '>6 28 'k · ·ı t lunduğundan hır ıkı gun ıçınde yenı ze ma arın san ıgı - - , ı ıncı e 
vazifesine doğru hareket edecektir. lamıştı~. . 23-24 liradan satılmaktadır. Havald 
____ ,,.., • ___ .,.m_• -· ___ Bu fıatlar geçen haftaya kıyasen o - serinlemeğe başladığından bu günlerdd 
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Şehir Tiyatrosu 
Tepe başı 

dram kısmında 
oyun Y·•ktur. 

Fransız tiyatrosu 
Operet kı ~·•ıı 

akşam saat 20.30 da 

tuz, kırk kuruş fazladır. buzhanedeki yumurtalar da satışa çı• 
Merkez Bankası eshamı üzerine e- karılacaktır. 

hemmiyetli işler olmamıştır. 88.!10 li- Son günler zarfında cihan piyasasın• 
raya kadar az mikdarda satışlar yapıl- da yumurta fiatlarında sukut kayde • 
mıştır. dilmiştir. İtalyaya sevkedilen yumur • 

Zahire Boraumda talar 480 liretten satılmıştır. Almanya 

Zahire borsasındaki muamelat: Ge- da istihlakin azlığından idhalatı azalt• 
çen haftanın iptidalarında gayet istek- mıştır ve evvelce 90 mark tediye etti• M A S K A R A Ii geçen buğday piyasası biraz gevşe • ği yumurta fiatlarını ~2 mar.ka kadar 

~-------------- üzerine Karadenize haftada dört vapur Taksimde Maksim 
varyete tiyatrosunda 

miştir. Mısır ve sair hububat üzerine e- düşürmüştür: ~~am~fı~ b.u fıatlara da 
hemmiyetli muameleler olmamış, yal- satış yapıldıgı ogrenılmıştır. 
nız keten tohumuna istek fazlalaştığın- ZEYTINY ACI : Ufak bir düşük • 
dan ehemmiyetli ihracat yapılmış, ce- lükten sonra zentinyağı piyasasında 
viz ve tiftik için iştihalı talebler devam tekrar yükselme alameti başgöstermiŞ" 
etmektedir. tir. Ezcümle sabunluklar :i!l kuruştan 
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tahsis etmiştir. Fakat eldeki vapurlara 
göre tanzim edilen bu tarife ihtiyacı 
tam olarak karşılamamaktadır. 

Bu imkansızlık yüzünden idare 
Avrupaya sipariş etmiş olduğu vapur
ların bir an evvel ikmal edilerek gön
derilmesini temine çalışmaktadır. Bun-

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 

Zozo Dalmas ve 
Tomakosla 

PIPIÇA 
büyük operet 

"M AZU R KA,, 
filmini yaratan 

BUGDA Y : Hariçten gelen sipariş- 40 kuruşa çıktığı gibi yeni mahsul ye" 
leri karşılamak için haftanın iptidala • meklik zeytinyağları 41-42, eski mah" 

l rında ehemmiyetli satışlar yapılmıştır. sul yemeklikler 46-55 kuruşa kadat 
Fakat son günlerde ihracatın durma!ı yükselmiştir. T. G. 

POLA NEGR • 
1 

lar geldikten sonra tarifelerde geniş 
mikyasta değişiklik olacaktır. Sefer a- ~ 
detleri çof;altılacak, tarife tüccarın is
tediği şekilde tanzim edilecektir. 

Bugünkü tarifeye göre hayvanlarla 
yolcuların ayni vapurla naklinde zor
luk çekilmektedir. Yeni gemiler ge]in
ce hayvan sevkedecek gemiler ayrıla-

Pek yakında en son ve nefis rolünde 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Hendek köyleri de 
elektriğe kavuşuyor 

Kasabanın genç belediye reisi Haraklı suyundan 
elektrik istihsaline çalışıyor. Elde edilecek 1500 
beygir kuvvetindeki elektrikle Hendek köyleri de 

ışığa kavuşmuş olacak • 

Bursa 
Belediyesinin 
Yeni icraatı .. 
Bursa (Hususi) - Belediye şehir-

de bazı hayırlı ve faydalı icraat yap • 
mıştır. Bu meyanda çarşıda, şurada, 
burada seyyar aşçılığı, bilhassa seyyar 
plav satmayı yasak etmiştir. Evlerde 
kurabiye yapılıp sokaklarda satılması 
da yasak edilmiştir. Bunlar mutlaka 
dükkanlarda yapıhp satılacaktır. Bu • 
nun sebebi kuUanılan mevad.dıiptidai
yenin kontrol edilebilmesini temin et• 
mektir. 

Bütün hayrat çeşmeler tetkik etti -
rilmektedir • Bunlardan suları te
miz olmayanlar ya kapattırılacak, ya 
islah edilecek, bir kısmı çeşmesiz ma· 
hallelere nakledilerek sehirde susuz 
mahalle hırakılmayacak,tır .' 

Bursa • M. Kemalpaşa yolu ikmal 
edilmiştir, yakında işlemeğe açılacak
tır. Belediyede muhtarlık islerine baka
cak bir büro kurulmuştur. Bu büro hal
ka azami teshilatı göstermektedir. 

Belediye şdırin tam orta yerinde 
Hendeği elektriğe Kavuştura cak olan Baraklı suyu bir de asri abdesthane yaptırmıştır. Bir 

)\ h~znıit, (Hususi) - İzmitin kaza, ~anların elinde yetişen Cumhuriyet iki yere daha asri abdesthaneler yap -
a 1Ye ve köyleri, tabiatın bir çok gü- çocukları eaylSlzdır. Buna rağmen her tırılacakttr. EVkaf müdürlüğünun is -

::iliklerini çevrelerinde sak1ıyan ve- sene talebe adedi şayanı dikkat bir şe- tasyon caddesinde yaptırdığı asri otel 
hı·rtıli Yurt parçalarıdır. Eski çağların kilde artmakta ve halk mevcut mek- de ikmal edilmek Üzeredir . 

b~ ç~k kahrına ve ihmaline uğrayan teplerin çoğaltılma&~~ı dilemektedir. 
&Uzel yerlere Cumhuriyetin islah Hendekte, gençlık hareketleri de Karamanda nar az 

eden ve başaran eli girdikten sonra her k~ndis!n1 hissettirecek derecede mev- Karaman (Hususi) _ Her yıl Ka-
:11~da geniş inkişaf işleri ve eserleri ~ı al~ı! bulunm:ktadır. Ecza~ı ~~mi- ramanda 100 bin kilo nar elde edilirken 

tulrneğe başlamıstır. lm reısı bulundugu Gençler Bırlıgı, u· bu yıl havaların yağışlı oluşundan bu 
O ' · yanık ve ileri görüşlü Hendek çocuk· mikdar elde edilememiştir. Bu hal pi-

tı' kadar ki, bugün İzmit Vilayeti· larının birer inkılap, spor, kültür kay- yasada nar fiatlarının haylice yüksel-
ın herhangi bir köşesini gezerseniz, nağı olmuştur. Pek yakında Halkevi mesini mucip olmuştur. Toptan 6 ku

~I ll~akkak ki, iyi, güzel varlıklarla, de açılacaktır. Hendekte, köy ve kasa~ ru11a satılan nar tüccarlar tarafından 
lerı görüşlü bir halkla karşılaşırsınız. ha yolJarı da mütemad'iyen yapılmak- ka~ılırcasına alınmakta ve dolayısile 
i t~rı güzargahında bulunan köyler, tadır. Halk oldukça refah içindedir. müstahsil sevinmektedir. 
dç taraftaki bir çok kasabalardan çok 

~ha hareketli ve i!eri bir manzara 
i'Osterir. 

PAZAR OLA HASAN BEY 
oTvo~ Ki·: 

Sayfa 

Bartmda yapılacak yeni ceza 
evinin yeri tesbit edildi 

5 

Yeni ceza evi şehir içinde 5625 murabba metrelik bir 
arsada kurulacak. Arsanın krokisi Vekalete gönderildi 

' 

Bartımn umu ıni görünüşü 

Bartın, (Husus!') - Adliye Vekaleti-ı taki sondajlar gelecek yıla bırakılınış-
nin şehrimizde bir ceza evi yaptıraca.- tıı:. . 
ğıru yazmıştım. Bu 100 kişilik ceza evi Şehrin elektrik şebekesine ait çah5· 
ve Adliye binası için tesbit edilen ö- I malar devam etmektedir. Direkler, pf'y 
mertepesi uzak olduğundan muvafık derpey gelmekte, bir taraftan da dikil. 
görülmemiştir. Buranın hükfunete ya- mektedir. Santral binasının inşaatı dt 
kın olması istenildiği için, hükfunet ilerlemektedir. Binanın üstü so'külmüş 
konağının arka tarafına isabet eden Ba tür. Makine konacak kısım üzerinc.Je de 
şaoğullarına ait geniş arsa muvafık gö- çalışılmaktadır. Makinaların bu ay için 
rülınüş ve bu hususta Vekalete maltı- de hususi bir vapurla gelmesi muhte· 
mat verilmiştir. Adliye Vekaleti, arsa- meldir. 
nın ölçtürülerek krokisinin gönderil- Miiddeiumumi iznini bitirdi 
mesini istemiş, Nafia fen memurunun İki aydan beri mezun bulunan Müd· 
5625 murabba metre olarak tesbi.t et- deiumumi Nurettin Faytlagör şehrimi· 
tiği arsanın krokisi birkaç gün evvel ze dönmüştür. 
Vekalete gönderilmiştir. Yeni şube reisi 
Arıt kömür mıntakasında sondajlar Kazamız Askerlik şubesi reisliğine 

Kazamız dahilindeki Arıt kömür tayin olunan binbaşı Tevfik Saltı'k va
mıntakasında İktısat Vekaletince mü- zifesine başlamıştır. 
teaddit defalar tetkikat yapılmıştı. Son Amasra Nahiye müdürü Mazhar Yal 
olarak yapılan tetkiklere nazaran son- çının Çaycumaya nakli üzerine boşa. 
dajın bu sene içinde yapılacağı bekle- lan Amasra nahiye müdürlüğüne Ra· 
niyordu. Fakat haber alındığına göre, gıp Lenger tayin edilmiştir. Yeni na· 
bu seneki bülçe vaziyeti dolayısile Arıt hiye müdürü vazifeye başlamıştır. 

~~~~---------.-·------------~--=-~ Karamanda Zafranboluda 
Elektrik şebekesi Azılı bir kurt 
Geııişletiligor Öldürüldü 

1 HidiK:M' 
:karş1S1nd 

Berberlerin Pazar tatili 
Nihayet beı;berlerin istedikleri de 

oldu. Pazar tatiline onlar da kavuş
tular ... 

Kendilerini bu pazar tebrik ede
cektim ama ... Sakalım var, bu halde 
yanlarına gidersem ayıp olur, diye gi 
dip tebrik edemedim. 

* - Her sakallıyı baban mı zanne
dersin? dediler; cevap verdim: 

- Pazar günleri hayır, çünkü sa
kalsız adam göremiyorum. 

* Berberin dükkanını kapayan ka · 
nun, ne olurdu tıraşçının da ağ..:ı

nı kapasaytlı. 

* - Pazar günleri berberler işsiz 

mi oturutlar? 
- Hayır, biribirlerini tıraş eder~ 

Ier. 

* Bundan böyle pazar günleri her~ 
kese sözümü dinletebilirim. Çünkü 
o günlerde sakallı gezeceğim! 

* Hay Allah razı olsun : 

Methetmek gibi olmasın am
ltıa Hasan bey .. 

••• Ben müken:unel bir atıcıyımdır. ... Parmağına nişan alıp vururum... Hasan Bey - Bilirim sen eski-

Haftanın bir gününde olsun kıl
dan ince boyunumuz berber uslurast 
altında kalmaktan kurtuldu . 

den beri mükerrunel çifte atarsın! .. İMSE"f 



SON POSTA 

BİZİ NASIL GULDÜRÜYORLAR ? 
izmirden Röporta}lar: 23 
• 
lzmirde her gazetede 

muharrir ünif Fehim Anlatıyor 
Yazan : l!J'!St,'T 

rastlanan 
Faik Şemsettin fikirlerini anlatırken edebiy:atımı
zın gerilediğini kabul etmiyor: " Mademki 

varız, edebiyatımız da vardır, olmasaydı 
davası da olmazdı ,, diyor. --------

Her akşam saat beşe doğru (Ana -
dolu) nun yazı işleri odasına sessizce 
girer, sağ .köşede ve pencerenin yanın
daki masaya oturur; yunanca ve fran
sızca gazeteleri önüne çeker, sahıfelçri 
çevirir, sütunlarda dolaşır ve sonra yüz 
paralık kurşun kalemini gazetenin 
müsveddelik kağıtları üzerinde hızlı 

hızlı gezdirmeğe başlar. 
İzmir hakkında ~öyle diyordu: 
- Doğduğum yer değildir. Lakın 

çok severim. Çünkü fikır hayatımın 
ilk muhiti olmuştur. Burada her şey 
gözönündedir. Uğultusu gürült?sü yok
tur. 

1\lünif Fehi nıe göre tanınınq phsiyetJerden ba zılan 

191 O da Sakızda (Tatbikat) adında 
bir gazete çıkarmağa başlamı§. O za -
man yirmi bir yaşındaymış ve bu ga
zetenin mürettipliğini baba!ı1 muhar
rirliğini kendisi, ressamlığını da kar -
deşi yapıyormuş. Daha sonra İzmirde 
(Tale'bc mecmuası) nı, (Teşhir) adın
daki gazeteyi; İstanbulda (Müşahe -
de) mecmuasını çıkarmış. Ondan son -
ra ise İmıirdeki gazetelerin hepsinde 
çalışmış. 

Karikatürcü, ressam Münifle Son 
Pootada konu.şmıya başladık: 

- Sen ressamsın .. 
- İltifat mı, yoksa rnalfımu alam mı? 
- Ne o, ne o .. Ciddi ol, arkası gele -

rek.. 
- Buyursun .. 
- Buyuruytır işte, sen karikatür de 

raparsm .. 
- Evet onu da yaparım. 
- Mükemmel! 
- Ne olacak anlıyayım .. 
- Anlatayım, seninle konuşacn -

ğız, karikatürlerinle nasıl güldürdüğii
nü soracağım. 

- Şimdi işim Yar. 
- Bitmesini beklerim. 
- Sonra da başka yerde işim var. 
- Peşinden oraya gelirim.. 
- Sen biHrsin .. 
- Ben bilirsem öyle işte .. 
Müniiin peşi sıra gidecektim amma, 

kay!bediverdim. Yağmur da yağıyor -
du. Nihayet onu bir matbaanın :klişe 
odasında buldum. Buldum amma bu
luncıya kadar yağmur altında sokak so
kak dolaşmaktan karikatüre döndüm. 

- Şimdi söyle ... 
- Sor söyliy~yim. 
- Soracağım malfun. 
- Öyleyse cevap vereyim: 
Etrafına bakan her insan beşeriı• gü

lünç bir ç.ok :noktalarını görebilir. Mi -
zahçının hususi bir gözlüğü yoktur. 
Mizahçının hayret uyandıran tarafı, 

sadece bu gülünç hadiseleri, unsurları 
bir yere toplayı} san'atkarane bir şe -
kilde tesbit etmesindedir. Gülünç o -
lan her şeye gülmek beşerin zaafla -
rından biridir. Yalnız herkesin gülü
şü, her yiğitin yoğurt yemesi gibı içti
mai terbiyesine bağlıdır. Mesela şap
şal, sırıt.kan bir gülüş, kasıklarına yum
ruklarını bastıran, gözlerinden yaş ge-

tiren gülmeler az gülünç değildir. Ben 
tebessüm hududunu aşrnıyan gülüm -
semeden zevk alırım ve tercih ederim. 
Tebessüm zariftir, şuurda akis uyan
dırmıyan, bir içi olmıyan gülüşlerin ne 
kıymeti vardır? Leonar Dö Vincinin 
meşlrnr Jokond tablosudaki Monali -
zanın 6ihirli gülüşü ne kadar manidar
dır.? 

- Kaç senedir :karikatür yaparsın? 
- Yirmi sene oldu .. 
Bir Fağfur mecmuası çıkmıştı. İlk 

defa oraya karikatür yapmıştım. 
- Bir dokundun ha? 
- Nereye? 

- Bin ah dinlemek için kasei fağ -
fura! Ya ondan sonra ... 

- Bizde çıkan bütün mizah mec -
mualarına karikatürler yaptım. 

- Karikatür nedir? 
- Karikatürden evvel karikatürcü-

yü söyliyeyim .. 
- Peki öyle ise ben de daha evvel 

onu sorayım .. 

- Karikatürcü nedir? 
- Herkes gibi gören insandır. 
- Bu kadar mı? 
O Yok biraz daha var, herkes gihi 

götür amma herkesin gördüğüni.i teş
hir etmesini de bilir .. Ve bu yüzden ka
rikatüre gülünür .. 

- A, sahi bu böyle diye değil mi? 
- Evet sahi bu böyle diye! 
- Karikatürde burnu biraz büyük 

olan bir adama koskocaman bir burun 
yapıyorsunuz. 

- Karikatür biraz da miibalağa de
mektir. Karikatürcü burnu biraz bü
yük olanı burnundan yakalıyor .. Me -
sela Mazhar Osmanın göze en çarpan 
tarafı orası, ben de oradan yakalarım. 

Sordum: 

- Ya aktör Galip .. 
- Burnu yok ki burnundan yaka -

CÖNÜLİSLERİ 
"Kız gibi 
Delikanlı,, 
&kiden mahçup ve çekingen bir 

erkek makbul sayılırdı. cK•z gibi 
delikanlı• ta~>iri bu makbullükten 
kalma bir sözdür. Şimdi ise erkekler 
için •kız gibi• teşbihini kullanmak 
bir nevi istihfaf sayılır. Zaten uslu
hığun, ağır ~lılığın, kadınlara kar
şı mahçubiyetin bir ifadesi olan bu 
tabirin bugün bu şekilde kul!anıl -
masına da imkan kaımadı. Cemiyet 
hayatı kadınla erkeği ayni sahada 
yan yana getirdi. Sokak ve ev, fab
rika ve atelye, daire ve banka ka -
dınla erkeğin bir arada çalıştığı, 
gezdiği, yürüdüğü, konuştuğu yer
lerdir. 

Fakat bütün bunlara rağmen bu
giin kadından kaçan, mahçup ve sı
kılıpın erkekler yok değildir. 

Işte S. S. S. inisyali ile bana bir 
'Tlektup gönderen genç okuyucum da 

bunu itiraf ediytır: 

- 29 yaşındayım. Kazancım bir 
genç kızı geçindirecek kadar mü -
sait.. Fakat şimdiye kadar hiç bir 
kı1Ja tanışamadım. Bunun sebebini 
mcrhçupluğumda ve çekingenligimd!? 
buluyorum. Hele son günlerdt? kal
bimde bir sevmek arzusu uyandı ki, 
beni gece gündüz meşgul ediyor. Ne 
yapayım? Bana bir yol gösterebilir 
misiniz?• 

· * 
Mahçup'ruğunuzun ve çekingen -

liğinizi-ı sebebi sizin aile hayatına 
girmemiş 'bir muhitte yetişmi~ ol -
manızdan ileri gelir. Evlenecek o -
Jursanız bu karakteriniz kendiliğin -
den silinir, müteşebbis bir adam o -
lup çıkarsmız. Size ev'lenmeyi tav -
siye ederim. Evlenmek arzunuzu 
dostlarınıza ve arkadaşlarınıza açı -
nız, onlardan tavassutlarını rıcrt e -
diniz. 

TEYZE 

Münif Fehim 
lıyayım, amma onun da yakalanacak 
tarafı vardır. 

- Karikatür muhakkak güldürücü 
bir şekilde mi yapılır?. 

- Hayır, hazan resim dramatik o -
lur. Fakat re!Sim lejandla birleşince 
güldürür. 

Anlaşılan Faik Şemseddinin patron 
olmak alnında yazılı değilmiş ve o da 
uzun yıllardanberi artık bu arzusunu 

l 
yenerek yalnız muharrir olarak kal -
mış. 

İzmirde fikir ve san'at hayatı olup 
olmadığını sordum. 

- Tamam mıdır? Dedim. 
- Nerlen olmasın? İzmirde yoksa 

İstanbul ve An.karada neden olsun? 
Fakat tamam değildir. 

- Sebebi? 
- Sebebi mi? İşte bunu söyliyemi -

yeceğiro. 

- Neden? 
Boynunu büktü ve gülümsiyerek ce

vap v~rdi: 
- Çünki.i sakal da benim, bıyık ta ... 
Faik Şemseddin bir çok arkadaşları 

gibi lzmirin gerilemediğini söylemı -
yor: 

- hmirden ayrılıp biraz zaman son
ra dhnenledn gördüğü geriliği biz de 
burada hissediyoruz. Daha doğrusu 
biz de İzınirle beraber her gün eski 
varhğımızdan bir şeyler kaybedıyo -

- En muvaffakiyetli karikatürlerin ruz. 
hangileridir? - Daha iyi ya ... Eskileri kaybetmek 

- Celal Sahirin ensesinden bir ka- yemlerine yer açar. 
rikatürünü yapmıştım. O benim sözlerimi duymamış gıbi 

- Muvaffakiyeti bunun neresinde? devam etti: 
- Karikatürünü görür görmez her- - · Bu bizim en büyük derdimiz, en 

bere gitmiş, uzun saçlarını kestirtmiş- büyük ıztırabımıı.dır. Niçin geri!iyo -
ti. Muvaffakiyet işte burada.. ru?.? Eski refah ve zenginlik niçin yok-

- Daha başka? tuı? Halbuki İzmirin altın madenleri 
- Ahmet Haşimin karikatürü. olrul üzüm ve incir sahaları eskiye göre 
- O da karikatürünii görünce Cetal da ha çok artmıştır. Hatta üzüm ve tü-

Sahirin yaptığını mı yaptı? Amma' fü.n cinslerinde iyilik bile vardır. Bun
Haşimin saçları uzun değildi. dım 20-30 yıl evvelki çekirdeksiz ü -

- Sana bunu anlatayım, ben Ha - zilmden bugünkü çekirdeksiz üzüm 
şimin bir karikatürünü yapmış, Ga - daha iri ve iyidir. Eski tüccarların 
latasaraydaki resim sergisine vermiş - yerlerini mi tutamadık? Hayır, Türk
tim. Haşim sergiye girer girmez en ev- ler eskiden en az giriştikleri ticaret ha
vel kendi karikatürünü görmüş ve yatında da 15-20 yıl içinde bir alış -
ba~ka resimlere bakmadan ters yüzü kanlık ve ustalık elde ettiler. 
sergiden dönmüştü. - Sıkıntı yalnız İzmirde değil, dün-

- Karikatüre kızılır mı? yanın her tarafında var. 
- Kızan da olur.. Küçük bir misal söyleyim: Yangın 
- Niçin? yerlerinde yeni mahalleler doğarken 
- En zalim hakikatleri biraz da bü- oranın yol, lağım, havagazı, elektrik ve 

yülterek ortaya koyan bir nevi ayna su ihtiyacı düşünülmemiştir. Oray3 
olduğu için! yeni bir ev yaptıran bir yurttaş yazın 

- Senin karikatürlerine gülmıycn- yarı bele kadar toza ve kışın da çamu
ler, dudak büküp geçenler olursa ca - ra bulanmaktan usanmış, yuvasını el-
nm sıkılır mı? den çıkarıp eski İzmire dönmüştü:-. 

- Bilmem.. Edebiyatımızın öldüğünü, geriledi -
- Neye bilmezsin? ğini kabul etmedi: 
- Nasıl bileyim, ben karikatürleri- - Madem ki varız, edebiyatımız d1 

me bakanların kimler olduğunu bile - vardır. Olmasaydı davası da olmazrb. 
mem ki beğendiklerini, beğenmedik- - Bizden ve garptan kimleri beğ.? -
lerini bilebileyim. nir ve seversiniz? 

- Karikatürlerinle güldürüyorsun, - Garp ruhunu ve tekniğini en iyi 
yahut ta senin dediğin gibi tebessüm anlamış bir san'atkar ve bunların eser
ettiriyorsun, bu iyi mi? leri bence en sevdiğim san'atkar ve e-

- Ben giildürmüyorum. Ben gülünç serlerdir. 
olmıyan şeyleri gülünç şekle koyup or- Faik Şemseddin sanırım ki burada 
taya çıkarıyorum, buna gülüyorlar. bir (dil kayması) yaptı: 
Fena olsa.. - Türk ruhunu ve garp tekniğıni.•. 

- Öyle ya fena olsa gülmezler .. Ve Diyecekti. 
sen yapmazsın! Sö) Jedim. 

İMSET - Evet öyle ..• 

Faik Şemseddin 

Dedikten sonra devam etti: 
- Eskilerden Fuzuli ve Galip De' 

deyi divan edebiyatının dar çerçeve!~ 
rinden çıkabildikleri için, Yunus EJl'l 
reyi Anadolunun ruhunu sazında e 
iyi çalabildiği için severim. Yenilerde 
en çok sevdiklerim her nedense Hüse' 
yin Cahit, İsmail Habip ve Ruşen F,ş: 
rcftir. San'at çerçevesi içinde bu1U 

nanlar en çok hayran oldukları 

Fransız heı keltraşı Auguste Rodı 
Yunanlı Phidiastır. Garptaki fıktr ,,-e 
edebi yat adanılan arasında beğendi!<' 
lerim o kadar çok ki... 

Hayatının en acıklı hadisesini sor ' 
dum. İçini çekti: 

- Kalbimin bu dargınlığını hıç u 
nutamanı. Küçük kızımın bir doktoru~ 
yaptığı yanlış tedaviye kurban git.Il'l~ 
olmasıdır. 

- Ya gülünç olanı? 
- Kırk sekız sene süren hayatım1I1 

ta kendisidir. Yaradılış bizi aleme mas· 
kara etmek için dünyaya getirmiş! flet 
gün yarım düzüne - şişirmediğimı ar • 
kadaşlar bilirler - tefrika yetiştıımelt· 
ten daha güzel hayat maskaralığı oıot 
mu? 

Güzel bir hatırasını uyandırmak st1' 
retile onu sevindirmek istedim. La~ıJ) 
ümidim boşa çıktı. 

- Sever gibi olduğum zaman on st' 

kiz yaşındaydım. Sevileceğime eıni11 
olmadığım için sevmedim. Bunun içıı> 
aşk bence bir meçhulden ibarettir. 

Dedi. 
- Şimdiye kadar yazdığınız yaz•lal"' 

da neyi müdafaa ettiniz? Hangi çeşıt 
yazılar üzerinde uğraşırsınız? 

- Dört yaşın.danberi matbaatarıt> 
mürekkep ve yağ kokuları içindeyiffe 
Anlıyorum ki benim içime son daki • 
kada sinecek koku da budur. Ben oe 
bir Flaubert, bir Daudet olmak içi11 
çalıştım. Birbirini kovalıyan göçmeıetı 
yangınlar ve felaketler hayatımın se)~ 
rini değiştirdi. Yüz elli kadar iliri u • 
faklı tercüme ve telif eserlerim gaıe· 
telerde tefrika edilmiştir. Fakat oniaJ' 
benden ziyade (ücret) in eseridir. J3e• 
nim beğendiğim yoktur. Fakat ne a • 
cıdır ki en kötü bir tercümem oıaıı 

(Arvanitaki) halk tarafından en ço1' 
beğenilmiştir. Ben de yazılarımd t cfl 
çok okuyucunun hoşuna gitmeyi, yaJl~ 
(ücret) in hakkını düşünürüm. Şimd• 
elimde çocuklar için hazırladığım bit 
seri kitaplarım var. Onları bas ı ~ • 
ğım zaman ... 

Faik Şemseddin birdenbire doğrul· 
du ve duvardaki saate baktı: 

- Çocuk deyince aklıma geld . 13 • 
zim oğlana bir dolma kalem götürecek· 
tim. Onu bekletmeyim. Allaha ı mar .. 
ladık. 

İpten kurtulmuş gibi dışarı fı ladı. 
Kadircan K:ıflı 

Bir izah 
Sayın Bay Necib Türkcü lle yaptığırı1 

15/11/36 tarihinde çıkan röportajda sosyo• 
lojl Alimi Fouillee'nln, romancı Feuillet i ~ 
lslm müşabchetlnden dolayı yanlışlık oımu • 
tur. cAşk marazi bir şekil almadıkça fanidl ' 

sözünün de ruhiyatçı Ribot'ya alt oımııY P 
kendi fikri olduğunu blldlrmlştir. ~ \ l1 

1 
n özür <lilerlm. 



Hoş Sözler :=J 
Dojra dişin 

!(adın ağlamıya başladı: 
ğı~ ~a~a bir şapka almıyorsun de . 
lt rnı? Oy le ise bir daha meleğim di ~ 
et Yan:ııtna sokulma! 1 

llsan meleğine hiç şapka almaz mı? 
~ - Birfaz doğru düşün karıcığım, hi9 
1.,.tl~klerin kadm şapkası giydiklerini 
"tl tın ....... ? 

•uı, 

* istidat 
'r" Uccar oğluna darıldı: 

b() '! D~rsine hiç çalışmıyormuşsun, 
h;. e .gıderse ticaret hayatında benim 

llnı tutamıyacaksm .. 
iın- Tutarım baba, senin bana aldı • 
&itti _defterler, kalemler yok mu, hep .. 
l'\un~rkada~larıma fazla karla satıyo -

rena bava 
Bugünlerde konuştular. 
- N'e pis hava .. 

ti;- .Evet, sanki geçen ağustosta imi • 
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Hayatı nasıl ucuzlatmalı? 
(Ankaralı birokuyucu~uz: Pahalılığa sebep kalabalık 
f bazı şehirlerde ev ve dükkan kiralarıdır, maaşın mühim l bir kısmı ev kiralanna verilmektedir, diyor 

--'-----------------------------~ 

Büyük şehirlerimizde kuru lan apartımanlardan birkaçı 
Ankaraclan Salahattin Sert Demir malın pahalılaşmasile müşterisi azalı. 

imzasile bir okuyucumuz yazıyor: yor ve yüzüstü kalıyot. 
«Hayat henüz pahalıdır. Birinci de- Hayatı ucuzlatmak için belediye· 

rece pahalılığa sebep bazı mühim fCY- ler, alacakları ev kiralarını karşılık 

ı · A il ' be . göstermek üzere şehirlerin muhtelif 1 
erın vrupa ma arına nzememesı . .. . . 

_..._ t Avrup d l . 'k' . yerlerınde memur ve tuccar nısbetme veyanu a an ge mesm, ı ıncı .. .. A 

_ Karın siyah saçlı mı, yoksa sıınşı n mı? d d . d gore evler ve dukkanlar yaptırıp aha-
erece e ıse ükkan ve ev kiraları- ı· ki ·ı ı· bö' 1 

~! 
--~~~~~~~--~~__:=-=~-==~~--~--=-~-=-~~~---=-:=-~--~-=-~--

_Ben evden çıkarken siyah saçlıydı, fakat şimdi ne oldu bilmiyorum... d ıye ucuz ra ı e verme ı ve Y ece 
ır. . ihtikarın önüne geçmelidir. Bunlar te-

ŞlrekAll Bazı şehırlerde memur ve tüccar min edildikten sonra mallara maktu 

'ı\nnem, sen hikaye anlatırken o 

~-· 
~bir daha sefere daha çok 

kadar cülmiif ki az kalsın çatlıya • 

güleceği hikayeler anlatayım. 

faydasız 
- Çocuğunuzu susturmak için bir 

şey yapmıyor musunuz? 
- Yapıyoruz, ağlamrya başlar baş -

lamaz tokatlıyoruz amma hiç bir fay
dası olmuyor. 

Atıyorlardı: 

* llytlk 

- Benim öyle bir tarlam var ki so-

- Tek başıma iş görüyorum diyor- çok, buna mukabil dükkan ve ev az· fiyjlt koyarak pahalı satılmasına mey
sun amma tabelanda cAli ve şüreka- dır. Mesela herhangi bir vatandaş ma- dan verilmemelidir. 
sı> Y~~lı. aşının mühim bir kısmını ev kirasına Pahalılığın en birinci sebebi bazı 

- Oyle yazmak icap etti. Aliyi yaz- vermekte ve eline pek az para geç- malların Avrupa mallarına benzeme
dıık.ta~. son,.ra, tabelada boş yer kalmış- mektedir. Üstünü ve ailesile çocukla- mesi ve yahut Avrupadan getirilmesİ· 
tı. o:Şurekası» kelimesini ilave ettik t · · d" k · · d h · · B ·· ·· · · rını emız gıy ırme ıçın e arıçten dır. unun onune geçmek içın halk en * borç almak mecburiyetindedir. Bu su- çok neye rağbet ediyorsa onların ma-

61çfl retle gı~asım layıkile tedarik edeme- kinelerini temin etmek ve fabrikalaı; 
- Karşınııırlaki evde oturan kadın me-ktedır. kurmak lazımdır. Bu suretle hem para 

yüzüme kirli bir tabak attı. Tüccar ve esnafa gelince dükkan dahilde kalır, hem de Türk san'atkan 
- Böylelerine kadın demiye yüz bin ve ev kiralarını satacağı mal üzerine yetiştirmek ve malı ucuza maletmek 

şahit lazım. Tam manasile bir kadın zammederek satmaktadır. Bu suretle mümkün olur. 
olsaydı, temiz tabak atardı. 

Tarakhlarm bir temennisi j Sarıköyde düğünler çoğaldı 
Taraklı (Hususi) - Taraklı tren Sarıköy (Hususi) - Nahiyede dü-

istasyonuna 37 kilometre mesafede - ğün mevsimi başlamıştır. Hemen her 
dir. Her tarafı büyük ormanlarla mu- gün bir düğün olmaktadır. Son on be~ 
hat olan bu kasabada bu yıl odun buh- günde 15 düğün olmuştur. Her dü • 
ranı vardır. Buradaki ormanlarda ke- ğünde de ayrı ayn pehlivan güreşleri 
reste yapmağa salih bir tek ağaç bile tertip edilmekte, kazananlara koç• ko 
yoktur. Hemen hepsi eğri büğrü şey· yun, keçi hediye edilmektedir. 
)erdir. Ormanların böyle olmasına rağ- -:- '. ...... ·-_~ ·-·--· ' ' ·-·-· · ·- ···-
men orman memurları kereste imaline vındırecektır. 

- Necla bir sersemle evlendi.. nu bulunmaz... - Kim bilir benim gibi daha kaç. 

müsait olmayan bu ormanlardan odun Taraklıya civar Göynük kazası or· 
k~tirrnemekte ve f>GOO nüfuslu koca rnan idaresi herhangi bir sebeple yıkı-
k b halk b .. d od k lan veya devrilen ağaçları köylüye ve-

- Evvelden bilmiyor muydu? - Ya benimki daha büyük; sonu de· güzel kadın size resimlerini yap • 
...:::.!arasız olduğunu bilmiyordu. ğil; başı bile bulunmaz. tınnışlardır. Öyle değil mi? 

~--~----------- -~--~----~--~--~ 

Gelecek selere 
k Çirkin, yaşlı kadın, genç güzel er • 
ege söy:Iedi: 

b -: Size hayatımı anlatmak isterim, 
~' adeta bir tefrika romanı gibi takip 
~"lf ebilir. 

~~;:- Teşekkür ederim, mabadini gele
·~ sefere bırakalım! 

Jf 
'l'lyatro uı,eslade 

- Bana bir koltuk verir misiniz? 
- Maskara için mi? 

...:::_Hayır, benim için! 

Stlr'at asrı 
tk Onlar, evleneli henüz bir sene ol -
~U.~~~· .fak~t .bi~ sene çıngar çıkabil • 
b.eısı ıçın kafı bır zamandı. Kadın si -

1rliycti, kocasına: 

ltl ~ Bir senede, dedi, bütün serveti -
1 Yedin ... 

bp-:= 'Şi~ sür'at asrındayız. Bunu 
~ unen lazım. ............................•.... , ......................... . 

- Bayan çocuğu kaybettim .. 
- Aylığından keserim. 

- Seninle evlenmek istiyorum diyen bir erkek hakkında ne düşünürsü...'1? 
- Ne düşüneceğim, ya bir budaladır, yahut ta bir yalancı! .• 

, Kazanç 
Şişman misafir giderken 

ettim: 
teşekkür 

- Bize gelmeniz benim için hem 
büyük bir şeref, hem de büyük bir ka
zançtır. 

- Kazançtan maksadınız ne? 
- Oturduğunuz koltuğu muhayyer 

almıştım .. Kırılırsa geri verecektim. 
Kırılmadığına göre sağlam demektir . 
Artık geri vermiye lüzum kalmadı. 

• Senden ıstlyecetım 
Hem gençti, hem güıeldi, hem de 

bayandı; kar.şımda kırıtıyordu: 

- Bilsen, dedi, ne vaziyetteyim. 
Terzime yüz lira borcum var. ParayJ 
istiyor, halbuki ben ancak elli lira \'e
rebilirim. 

- Elli lirayı ver, dedim, geriye ka
lan elli lira için beklesin .. 

Biraz daha kırıttı. 
- İşte ben de bunun için sana söy-

1 
Iedim ya, verebileceğim dediğim elli 
lirayı senden istiyeceğim! 

~~~~~~--~~~~ 

Mlsallr gelmedi 
Hizmetçi gece yarısı bayanı uyan -

dırdı: 

- Bayan bayan kalkın .. 
- Ne var? 
- Hani siz yatarken misafir filan 

ge1irse beni uyandır dememiş miydi -
. ? 

nız ... 
- Evet.. 
- Misafir gelmedi. 

"···················--·······-················-····-··-

İkizlerin babası - İkisinden bi • 
rini mi seçeceğim? 

asa a ı u yuz en un sı ıntısı . .. . .. 
km kted. ı s· k 1 nlmek uzere ucuz fıatla koy muhtar-

çe e ır er. ır ısım orman ar 
• w • 1arına devretmektedir. Muhtarlar köy 

hılkaten baltalık oldugu ıçin bunlar ke- sa d gıw h b b h k t t"' . n ı esa ına u ma ru a ı uccar-
sılmese bile muhafazası mümkün ola- } · t kt d' l B ı h ara cıro e me e ır er. u surete em 
mamakta, ve ağaçlar bir iki sene son- köylü mahrukatsız kalmakta, hem de 
ra ya kurumakta, ya çürümektedir. Bu bu ağaçlar bilahara tüccara kar verile
ormanlardan köylünün yakacak kes- rek satın alınmak zarureti hasıl olmak 
rnesine müsaade edilmesi ha.lkı çok ae- tadır. 

"lstanbal 
ihmale uğramış?;, 
Denmesin! 
Okuyucularımızdan avukat Galip 

şehirde ağaçların ne halde bulundu
ğunu merak .etmiş, her Avrupa şehri 
gibi, bizim Istanbul ağaçlarının da 
intizamla kesilip, diziılip dizilınedı -
diğini, bakılıp ha-kılmadığını anla
mak istemiş, fakat ilk göz atışta şehir 
ağaçlarının binaların tepelerine, 
damlara, kubbelere, duvarlara tır -
manmış, belediyecilerin gözünden 
kaçmış olduk1armı görmüş, diyor ki: 

« - Kesilmekten kaçmış damlarA, 
kubbelere çıkmış olan bu ağaçları 

sıra ile yazıyorum: 
1 - Vilayet maliye dairesinin kar

şısındaki yüksek duvarın cephesi -
nin tam orta yerinde ve insan eli 
deymiyecek noktasında: 

2 - Belediye dairesinin yanındaki 
hamam kubbesinin üstünde. 

3 - Belediyenin yanındaki SuL -

tan Mahmut türbesinin mermer du
varılan ve kapısının kemeri üstünde. 

4 - Üniversitenin fen fekültesi· 
nin karşısındaki arsanın duvarında. 

S - Sultanahmette Muallimler 
birliğinin mermer binasının kap1 • 
sında. 

6 - Çemberlitaşın kaidesinin ü • 
zerinde. 

7 - Sirkecide otelciler cemiyeti
nin binasının kapısında.» 

Okuyucumuzun mektubuna mü -
talea ilavesine lüzum görmüyoruz . 

* Dokİorumuzun •orgulara 
cevapları 

Zonguldak orta okuldan Ömer 
Lfıtfi Aksu: 
- Miyopluğunuz zannederim ki, as 
keri liseye girmenize manidir. Mı • 
yopluk ancak gözlükle tashih olu . 
nur. B a tedavisi yoktur. Gözu 
yormamak suretile zamanla azalır, 
fakat hafif bir miyop iseniz. Bu iti -
barla si~e çok sevindirici haber vere
mediğim için müteessifim. 



8 Sayfa 

Saçların 
Güzelliği 

Saçları güzelleştirmek ne ondüle, 
ne altı aylık yaptırmak, ne de boya -
maktır. Hayır ... Saçları güzelleştirmek 
onıları sağlamlaştırmaktır. Hasta saça 
ne kadar ondüle yapsanız, ne kadar 
boyasanız nafile ... Saç, padamak, kıv
rılmak ve güzelleşmek için kökünden 
kuvvet almalıdır. 

Bunun için yapılacak şey şunlardır: 

Her akşam yatmadan evvel saçları
nızı iyice tarayınız. Ve yumuşak bir 
fırça ile evvela ön, sonra yan saçları
nızı iyice fırçalayınız. Arka saçları yu
karıdan aşağı fırçalamak kafi değildır. 
Başınızı yere doğru eğerek fırçayı saç
'ların diplerinden ucuna kadar bir kaç 
defa sıkı sıkı geçirmelisin1z. 

Bu fırçalama saçları gündüzün toz 
ve kirinden kurtarır. 

Yağlı bir (losyon) la birkaç günde 
bir akşamları saç diplerinizi oğmalı -
sınız. Losyondan elinize biraz döker, 
parmaklarınızın uçlarını saç araları -
na sokar, iyice oğarsınız. Vücudumu -
zun her kısmı gibi saçların da beslen
miye ihtiyacı vardır. Beslenmiyen saç 
kırılır, parlaklığını kaybeder. Saç uç -
larının ikiye bölünmesi yağsız kalma
larından ileri gelmektedir. 

Saçların sıhhatini bu şekilde koru -
yunca siyah veya sp.rı rengi ne olursa 
olsun güzelleşmemelerine imkan yok- ' 
tur. Denilebilir ki en güzel saç en çok 
sıhhatte olan saçtır. 

En güzel kuvafür hangisidir? Zaman 
zaman saç modası değişir. Bazan bir 
yıldız, yahut artist ruhlu bir kadın saç
larını yeni bir şekle soka·r. Öteki ba -
yanlar bunu görür beğenir ve tatbE{ e
der. Ha~buki bir kuvafür ne kadar gü
zel olursa olsun her çehreye yaraşmaz. 
En güzel kuvafür, yüze en çok yara -
şandır. Bunun için hatta icap ediyor
sa modayı da feda etmelidir. Uzun saç 
modası çıkabilir. Yüzünüze uzun saç 
yaraşmıyorsa aldırmayınız. Saçlan 
fazla kıvırmak bir başkasına yaraşa -
bilir. Size gitmiyorsa taklit ebneyiniz. 
Her bayan için en son moda ve en gü
zel saç tuvaleti yüzüne, giden tuva -
lettir. Bunu hiç unutmayınız. 

Bu bluz, örülüp iş • 
lendiği zaman resim • 
dekinden çok daha gü
zel olacaktır. Tayyö • 
runuzun renginden 
yünle örer, üstündeki 
brodeyi açık renk 
yünlerle yaparsınız. 

Resimdekinin rengi 
laciverttir. Brodesi 
kırmızı, yeşil, beyaz 
yünlerle yapılmıştır. 

Örgü - Kollarla 
vücudun roba kısnıı 
düz örgüdür. (Bir sı -
ra bütün yüz, bir sıra 
bütün ters, ve niha • 
·yete kadar hep ayni 
şeyin tekrarı.) 

Bedenin robadan a • 
şağı kısmı çok kolay 
bir fantezi örgüdür; 
( 1 O) tane yüz örgü ö
rüldükten sonra bir 
tan~ ters örgü yapıl • 
mış, sonra hep ( 1 O) 
yüz örgü, ( 1 ) ters ör • 
gü .. İlk sıra böylece 
bitince ikinci, üçüncü ve bütün sonra 
ki sıralarda da ( 1 ) tersin üzerine ( 1 ) 
ters, ( 1 O) yüzün üzerine ( 1 O) tane yüz 
örgü örülecek. Etekte lastik yoktur. 

Bluza bu da bir başkalık vermiştir. 

Önü robanın bittiği yere kadar açık 
bırakılmıştır. Yaka dört köşe, kapa -

lıdır. Öndeki açıklığın ve yakanın ke 

Raglan 1ı~ı1u 
Bir manto 
Raglan ko1lu manto. Bu mantonun 

bütün şıklığı kol
larındadır. Üst -
ten geçirilen bir 
kaç dikiş omuz -

· ' larda raglan, dir-
seklerde hafifçe 
bol olan kolları 

bileklerin üzerin
de tamamile dar
laştırıyor. Kürk 
.yaka, kapalı ve 
ufaktır. Önde kü
çük bir püskülü 
var. Omuzlardan 
eteğe kadar bü -
tün beden düz ve 
vücuda uygun. 
Cepler, kollara 
benzer şekilde bir 
kaç parçadan ya
pılmıştır, Alt ta -
rafları sivri, ağız
ları geniş ve bol. 
Sen tür arkada 

dar, önde geniş ve yuvarlak. Ufak bir 
toka ile açılıp kapanıyor. Sade ve pra
tik bir mantodur. Her gün için rahat 
rahat giyinilecek şık bir sokak kıyafeti 
istiyen bayanlara tavsiye ederiz. 

Kürk ve fötr'den yapılmış . bir şapka 
Sivri tepeli bir şap -

ka. Kenarına kürkten 
geniş bir band geçiril
miştir. Tepesi fötrden
dir. Yanından sarkan 
ince kordela kadife -
dendir. Çok genç ve 
bilhassa şapkası çok o
lan bayanıların istifa -
de edebileceği orijinal 
bir modeldir. Bu bi -
çim şapkalar bu sene 
çok mo<ladır. 

Uzun kürkle giyile
bileceği gibi, kürk ce
ket ve tayyörle de ga
yet iyi gider. Bu tarz 
şapka giyenlerin saç -
larını şapkayı güzel 
gösterecek tarzda ar -
kaya doğru taramaları 
ve kulakları dı~arı -
da bırakmaları icap e
der. 

SON POST it. lkiiıciteşrin ·~ 

Tarihten yapraklar: 

Bozgunu zafer yapan 
koca Hızırın kılıcı 

·----------------------------------------------------.,._,; Koca Hızır elindeki geniş ağızlı ve eğri kılıcını 

alabildiğine savuruyor, her yaklaşanı deviriyordV· 
Nihayet kralın karşısına çıktı, bir vuruşta onu 

yere sererek k~fasını kesti _______ ..;... ______________________ ~~~--~--~------------
. dl 

Tunaya dayanan Türk orduları ~im- halde bozulması ve kılıçtan geçm~1 

di Balkan geçitleri.ne kadar gerilemişti. mekti. Padişahın atının dizginler 
İikinci Murat biribiri üzerine bozgun tuttu: 

haberleri almış ve üzülmüştü. Düşma- - Yiğitler, döğüşüyorlar. Onl::ıl'l b 
na sulh teklif etti ve on yıllık bir mü- rakıp nereye gidersiz? Ordunun. h,~ 
tareke yaptıktan sonra yerine on dört nice olur? Allah aşkına çekilmeyıl1· 
yaşındaki oğlu Mehmetli çıkardı, Ma- Diye hem çıkışıyor, hem de yal\ 
nisaya çekildi. yordu. 

Fakat aradan altı hafta geçmemişti Kılıçlar havada şimşekler çak G 

ki düşman mütarekeyi bozdu. Papanın yor, kalkanların, biribirlerine ç::ı!P~ 
vekili Kardinal Sezarini incil üzerine zırhların sesleri, inlemeler, bağıroı' 

• yemin ettiğinin onuncu günü şu hük- lar ve yalvarmalar korkunç bir uğL111 

1 mü verdi : halinde ovayı dolduruyordu. 

narına kırmızı yünle ilik geçirilmiştir. 
Ters yüz örgüden yapılmış bir parma 
eninde bir şeritle önde ufak bir 
fiyonga yapılmıştır. Bu, bluzun baştan 

geçmesini temin ediyor. Kollar, yerine 
bol olarak geçiırilmiştir. Dirseklerin üz 
erinde daha ziyade boldur. Kol ağzı 
(elbiselere konan) lastikle büzülmüşt 
ür. 

Kadifeden yapılmış 
Şık bir elbise 

Fantezi kadifeden öğleden sonra el
bisesi. Yaka, gö
ğüs, ve kollar çok 
yenidir. Yaka: 
Önde yuvarlak ve 
hafifçe dekolte -
dıir. İçinden ayni 
kadifenin beyazın 
dan yapılmış u -
fak bir jile görü
nüyor. Arka ya -
ka diktir. Ortası 

na beyaz fantezi 
kadife geçirilmiş
tir. Bu şekil san
ki boleronun al -
tından beyaz ka -
difeden bir bluz 
giyilmiş hissini 
ver~yor. Ve göze 
çok hoş görünü -
yor. Boleronun ö
nü yuvarlak bir 
toka ile göğsün 

üzerinde toplan
mıştır. Kollar dir
seklerde boldur. 
Dirsekten itiba -
ten, kolun dışın
da başlıyan bır 

bc:ı.nda büzülerek dikilmiştir. Bu su -
retle bilekler sıkılarak dirseklere fazla 
bolluk verilmiştir. 
· Jup ayn değildir. Robun yukarısına 
merbuttur. .............................................................. 

1 YEMEK BAHiSLEfil] 
Vanilyalı tat~ı 

( 4) yiı:murtayı iyice çalka ]ayınız. 
İçine yarım kilo süt, biraz şeker, bir 
parçacık limon tuzu ilave ediniz. 
Ya kalıplar içinde, yahut doğrudan 

doğruya yağlanmış bir tepside pişiri-

niz. 
(Tepsiye koydunuzsa 3 çeyrek saat, 

kalıplar içinde ise yarım saat pişirmek 
lazımdır). ( 125) gram şekeri bir ye-
mek kaşığı limon suyu ve bir yemek 
kaşığı su iıle kaynatıp kestiriniz. Tep-
siyi indirir indirmez üzerine dökünt:z. 

Limon suyu yerine vanilya da kul
lanabilirsiniz. Bu tatlı soğuk veya 
sıcak iki türlü de yenir. 

_ Din düşmanlarımıza karşı verilen · M l p d' h d •iı'l'f. 
.. .. y :.ıd· acar ar a ışa ın ça ırına 1 

sozu tutmak borç degı:ı: ır. d k d kl 1 d H n1 d . . n.d b. a ım a ar ya aşmış ar ı. e 
Çünkü Türk devletının başı a Jf başlarında Macar Kralı genç LadiS 

~uk vardı. Türkleri Avrupadan çı- vardı. 
karmak için bu ne ~üyük bir fırsattı. 
Zaten Bizans imparatoru da bu iırsala 
işaret etmişti. 

Macar, Ulah, Sırp, Alman, Venedikli 
ve Radoslu şövalyeler hemen toplan
dılar. Macar kralı Ladislas ile Jan Hün
yadın kumandası altındaki büyük or
du Balkan dağlarını aşıyordu. Bu or
dunun arkasında eşya getiren iki bin 
araba bulunuyordu. 

Hepsi de zaferlerinden pek emin idi
ler. Hemen her gün bir küçük Türk 
kalesinin düştüğü, bir Türk kasaba ve
ya şehrinin yağma edildiği haber alı
nıyor, bütün bunlar Edirneden başla
yarak Rumeliye dehşet salıyordu. 

Vezirler toplandılar ve Sultan Mu
radı geri çağırdılar. 

Murat bir defa daha rahatının bozul
masından sıkılmıştı. Fakat başka ya
pılacak iş yoktu. Kırk bin kişilik ordu
sunu, her nefer için birer altın vererek 
Cineviz gemileri1e, Boğaziçindeki Ana 
doıluhisarından karşıya geçirdi. 

Bu haber düşman ordusuna gelince 
o çılgın yürüyüş oldukça yavaşladı ve 
Varnaya doğru dönüldü . 

1 444 yılı Teşrinisaninin onuncu gü
nüydü. 

Ehli Salip ordusu Varna körfezinin 
Cenup kıyısında ordugah kurmuştu. 

Körfezin şimal kıyısında Varna kalesi 
vardı ve ikisinin arası bataklıktı. 

İkinci Murat Rumeli askerlerile de 
ordusunu kuvvetlendirerek büyük bir 
hızla Varna karşısında göründü ve 
düşmandan dört bin adım uzakta or
dugah kurdu. 

Krallar, Kardinaller, Piskoposlar bi
rer fırkanın kumandasını almışlardı. 

Hünyad başkumandan olarak seçilmiş
ti. Renk renk ve büyük bayraklar düş
man cephesinin boyunca dalgalanıyor
lardı. İkinci Murat ise bayraklarından 
daha öne bir sırık diktirmiş, oraya düş
manların bozdukları sulh muahedesini 
asmıştı. Böy'lelikle askerlerinin cesare
tini arttırıyor, düşmanın da adeta yü
züne tükürüyordu. 

Harp günü bir rüzgar çıktı ve Ma
car ordusunun o kocaman bayrakları 
hep yıl'tıldı. Bunu uğursuz sayanlar 
çoktu. Hünyad vakit geçirmeden Ana
dolu Beylerbeyi Karacapaşa kumanda
sındaki Türk sol cenahına saldırdı. U
lahlar da sağ cenaha saldırdılar. Bu sal 
dırış'lar o kadar sıkı ve zorlu olmuştu 
ki Türklerin her iki cenahı da geriledi. 
Hatta Ulah!lar Padişahın çadırına ka

Yeniçeri Sekbanbaşısı Yazıcı Do~ıı~ 
Padişahın hayatının tehlikede olduğll 
nu gördü. Karacapaşaya çıkıştı: 

- Bre çekil!.. · 
Diye bağırdı ve kılıç çekti. 
Padişahın yanında Koca Hızır ad'~ 

da ihtiyar bir Yeniçeri vardı. Yaıı 
Doğanı tutup kenara attı: 

- Padişah, kaçırılmakla kurtarıl' 
maz. İşte böyle kurtardır!.. 

Diyerek ileri atıldı. 

Ayni zamanda bir Macar askeri 1i9' 
zıcı Doğanı yere serdi. 

Koca Hızırın kı1ıcı bu Macar asj{e' 

rinin kafasını uçurdu. Sonra ileri atıl' 
dı. Kargaşalık arasında Kral LadısJ:l' 
sın atı bir balta ile ayağından yaraltıJ'I' 
mış, Kral yaya kalmı.ştı. Şimdi onun e' 
rafını saran Macar şövalyeleri de bire' 
birer can veriyorlardı. Koca Hızır ehil' 
deki geniş ağızllı ve eğri kılıcı alabıld;' 
ğine savuruyor, her yaklaşanı devirı' 
yordu. En sonra Kralın karşısına çı~· 
tı. Bir vurll§ta onu da yere sererek J<ıl' .. e 
fasını kesti. Ancak o zaman gerı) 
döndü ve kesik başı Padişahın aya:d~' 
rının dibine attı. 

Sarsılmış olan Türk saflarında çııgıll 
bir sevinç sesi duyuldu. 

Murat emir verdi: 
- Onu bir sırığın ucuna koyun "·e 

muahedenin asılı olduğu direğin ya111' 
d 'k' 1 na ı ın... 

1 Bozulan muahede ile o muahedeY 
bozan Kralın kesik başı böyle yanyarı~ 
dururken hiç şüphesiz çok manahydl· 

Hünyad bir canavar gibi olmu~tıt
Kralm başını ve ölüsünü elde etnıel<• 
ordusunu bozgundan kurtarmak içill 
hiç birşey esirgemiyordu. Fakat bütiiJ'l 
emekler boşa gidiyordu. 

Güneş batarken Hünyadla diğer kıl' 
mandan ve askerlerden pek azı kurtıl' 
lup kaçıyorlar ve harp meydanını aol' 
duran binlerce ölünün ve yaralının us· 
tünde kızıl ışıklarını döken bir güne; 
Balkan dağlarının ardında yatıyordt1• 
O Balkan dağları ki o günün sabahıP9 

kadar müttefik ordularının çılgın ıs' 
fer şarkılarile çınlamıştı. 

Turan Can 

~ Sivasia 
. . 

Belediye· işleri 
dar yaklaştılar. Fakat Padişahın ku- Sivas (Hususi} - Sivasın uzun etv' 
mandasında olan merkez fırkası ya- mek ve pide dediği ekmeklerin ima!l 
man dövüşüyordu. İki cenahların gale- menedilmiştir. Bu ekmekler iptidai de1 

besini gören Macar Kralı Ladislas atını y. ..y.. .. ~ 
il · ·· d.. Dosdogy p d' h ·· gırmenlerde ogutulen unlardan ya 
erıye sur u. ru a ışa m us- y • • • • f 

tüne yürüyordü. Genç Macar şövalye-
1 
pı]dıgı ıçın ıçınde kum bulunuyor V 

leri de onu takip ediyorlar, ağır zırhlı, halkın sıhhatine zarar veriyordu. BoJ1' 
yüksek boylu Macar atlarının ayakları dan böyle ekmekler diğer şehirlerde ol" 
altında sanki yer sarsılıyordu. duğu gibi somun halinde bulunaca1'• 

İkinci Murat vaziyeti hiç beğenmP.- tu. 

mişti. Belediye geçen sene başlanan ka • 
- Hiç bir ümit kalmadı. Bitti!.. nalizasyon inşaatına devam etmek , 
Diyordu. tedir. Mahkeme çarşısı, Paşabostarılt 
Zaten bu harp yerine aşağı, yuka"ı C h . _ .Jd . d k ld · . .,. .. 
1 1 · ı· .... um urıyet cc:w esın e a ırım ın~ zor a ge mış ı. 

İkinci Murat kaçmağa hazırlanıyor- ıatı yapılmaktadır. 
du. Karaca Paşa buhun farkına vardı. Belediye meclisi içtimalarına baş ' 
Onun kaçması henüz harbeden ve mağ- lamış ve bilhassa su işlerini müzakerf 
lfıp olmamış olan Türk .ordusunun her mevzuu dahiline almıştır. 



Sinemanm en güzel sesli yıldrzı 
Gras Mur eskiden 

hatırı 
bir 

zçın 

opera artisti idi. Kocasının 
sinemaya girdi 

Gras Mur Bil' Aşk 

Sinema yıldızlarının içinde mükem
Dlel sese malik olanlar pek azdır.. O 
kadar azdır ki, bütün stüdyolar haki
katen müstesllJl sese malik ve rol ya -
hbilecek kabiliyeti haiz genç ve gü -
Zel kadınlar arayıp durmaktadırlar. 
Güzel sesli sinema yıldızlarının sayısı 
zannedersek beş altıyı geçmez ... 

Mütıtehit Amerika cumhuriyeti hu
dutları içinde Tennesee valiliği vardır. 
Bu vilayetin en büyük merkezlerin -
den biri Jellikodur. Bu şehrin civarın
da Cumberland dağları vardır. Bura
ları çok münbit yerlerdir. Ayni zaman
da kıymetli madenler çıkarılmaktadır. 

gecesi filminde 
ha berrak, daha billuri olarak ... Ya -
vaş yavaş çalışmağa başlar. 1922 ac -
nesinde işe yeniden koyulur ... 

Operetlerde, revüleroe, konse~-
lerde söyler, .. Nihayet muradına nail 
olur ... 

7 şubat 1928 tarihinde Nevyorkta 
meşhur Metropoliten operasında «La 
Bohem> i söyliyecektir. Herkes bu ye
ni muganniyeyi dinlemek arzusunda -
dır. (Celiıko) şehri muteberanı, Te -
nesee valisi hep hususi trenler ile ge
lirler. Amerikalılar için bir izzeti nefs 
meselesi mevzuubahstır ... Şimdiye ka
dar muganniyeler hepsi melez idiler ... 
Halbuki (Gras) yüzde yüz Aınerikan
dır ... 

Operada müt.hiş bir muvaffakiyet 
kazanıyor.. Amerikada ve Avrupada 
turnelere çıkıyor. Pariste (Opera Ko
mik) te (Luiz) eserini söyliycceğı \'a
kit meşhur Şarpantie orkestrayı biz -
zat idare etmiştir. Locasına tebrik için 
gelen gelene ... 

La Duseden, Mussoliniden; Belç:ka 
kralı birinci Alberden; İspanya kralı 
(on üçüncü Alfons) tan; Huverden; 
Ruzveltten tebrikler almıştır ... 
. Nihayet... ~ ta ayaklarına gelmiş

tır ... Fransaya gelirken vapurda Va
lan~~- P.arera adında genç bir İspanyol 
aktoru ıle tanışıyor... Sevişiyorlar ... 
Ve bir kaç ay sonra Kan şehrinde ev -
leniyorlar ... 

~~:--==::=::=-==============-==========~~~~ 9 

Dünyanın en vefalı 
imiş! mahliiku fil 

1 s;mma haberleri 

Dua kitabını 
niç'n okumak 
istiyorlarmış ? 

lngiltered.~ bir c_a_m_b_a_z_h-an-e--fı-.lı-. -k-e-ndisini iyi eden 
eczacıya uç sene sonra rastlayınca önünde diz .. kt•• 

h k ti ·ı . ·ı· ~. . ço u ve are e erı e ıyı ıgını unutmadığını anlattı 

Şakacı bir delikanlının 
kitabına attığı imza 

mesele çıkardı 
Sinema san'atkarlarına karşı halk a

rasında çılgınca merak beslenmekte -
dir. Kimi san'atkarların kullanmış ol -
dukları malları elde eylemeğe uğra -
şır; kimi imzalarını toplar; kimi fo -
toğraflarını; İstanbulda bile sinema 
san'atkar1arının resimlerini toplıyan 
biınlerce ve binlerce meraklılar var -
dır ... Öğleden sonraları Beyazıt; Bey
oğlu, Kadıköy kırtasixe mağazaların
da sinema san'atkarlannın fotoğrafla
rını satın aılmak üzere birbirini iten 
kakan gençlerin sayısı hayli yüksek
tir! .. 

Londrada çıkan LC'ndon Opin
yon yazıyor: 
Hayvanların bir çoklarının ha

fızaları hayli :kuvvetli 1ir, bir çok
ları da kendilerine y~ pılan iyiliği 
kat'iyyen unutmaz
lar, ve minnetlerini 
ilk fırsatta ödeme -
ğe kalkarlar. 

18 7 4 tarihinde 
geçen bir vak'a bu
nu pek güzel izah 
etmektedir. 

O tarihlerde halk 
bütün eğlence yer -
]erinden fazla at 
cambazlarına rağ -
bet gösteriyordu. 
Dünyada git gide a. 
zalan cambazhane _ 

ler o zamanlar et -
raflarına binlerce 
insan topluyordu. 

İşte bu nevi at 

Bu mera'kın hiç umulmadık bir su -
rette tecellisi ziyadesile şayanı dik -
kat tir: 

Vak'a hakikidir ve (Roma) nın en cambazı kumpan -
büyük kiliselerin.den birinde geçmiş- yalarından biri İn -
tir: gilterede Tenburi 

Bu büyük kilisenin gayet kıymetli Vorsda temsiller 
bir dua kitabı varmış. Herkes bu dua vermeğe başlamış
kitabından bir kaç satır okuyabilml* tı. Kumpanyadaki fillerden biri, hal
için birbirini ezermiş ... Bundan bir ay kın bilhassa hoşuna gidiyordu. Hay -
kadar evvel bu izdiham son haddıni van zeki gözlerile seyircilerin elinden 
bulmuştur. Kilisenin başpapazı hal - şeker aldıkça, onu herkes seviyor, ve 
kın birdenbire dini akidelere karşı bü- yaptığı numaraları alkışlıyordu. 
yük bir inhimak göstermekte olduğu - Bir gün bu hayvancağız birdenb;re 
nu görmekle beraber hangi yazıya kar- hastalandı, oynıyamaz oldu. O koca 
şı bu alfıkanın izhar edildiğini anla - gövde çadırında bile ayakta durarnı -
mak ister... yor, sırtüstü yatıyordu. Cambazhane-

Sahifeyi gözden geçirir, fakat bir nin müdürü, bir baytar aradı. Aksi gi
fevkaladelik görmez ... Nihayet sahife- bi Tenburi Vorsdaki baytar izinli git-
nin altında: tiği için kimseyi bulamadı. Civardan 

Klerk Gebl telgrafla getirtilen bir başka baytar: 
Hollivud - Ben ömrümde hiç fil tedavi etme-

İmzası nazarı dikkatini cel\)eder. . dim, bunun nesi olduğu anlaşılmıyor, 
Bir kaç gün sonra ise papaz bu~bütün diyerek başını aldı gitti. 
hayrete düşer ... Duaları okumağa ge- Bütün şehir halkı file acıyor, hay -
len bilhassa kadınların mukaddes ki- vanı ziyaret ediyordu. O sırada Ten -
taba bir göz gezdirdikten sonra taaccüp huri Vorsun eczacısı da hasta fil nasıl 
ile birbirlerine bakındıklarmı ve he _ oldu diye görmeğe gitmişti. 
men a\'det eylediklerini görür ... Pa _ Zavallı hayvan zeki gözlerini kapa -
pazı dahi bir meraktır alır... Kitabı mış. inleyip duruyordu, olduğu yercie 
tetkik eder ve görür ki Klerk Gebl'in topr~ı eşeliyor, kıvranıyordu. 
imzasının yerinde yeller esiyor ... Me _ Eczacı cambazhanenin müdürüne 
raklının biri kitabın o sahifesini oldu- gitti. 
ğu gibi yırtıp almış ... Halbuki bu im - - Bu hayvana ne oldu? diye sordu. 
zayı atan Klerk Gebl olmayıp .~akacı Müdür nevmidane başını salladı. 
bir delikanlı i.miş... Ve: 

Mesele (Vatikan) da Papaya asket- - Ne olduğunu bilir miyim, dedi. 

Bir fil ve yavrusu 
herkesin gözü önünde sırasını bıraktı. 
Eczanenin önüne geldi ve cambazha • 
nede öğrendiği usul dairesinde ecza _ 
cının önünde eğilerek kendisini selfım
ladıktan sonra kalktı, ve adamcağızın 
hayretle açılan gözleri önünde hor u • 
munu başının üzerinde gezdirdi. Ve 
sonra da önüne sokularak upuzun yat
tır. O dakikaya kadar ne olduğunu aı-:
lamıyan ve şaşkına dönen eczacı hay
vanı irdenbire tanıdı. Bu filin üç s·e
n~ e~vel iyi ettiği hayvan olduğunu 
,gordu, ve derhal üzerine çıkarak hay
vanın yüzünü gözünü öpmeğe b~şladı: 

• Tenburi Vorsda aradan yarım dsra 
Y~k~n bir müddet geçtiği halde ka _ 
dırşınaslık bahsedilmek istendiği za _ 
~an hep o fil hatıra gelir, ve nankör 
ınsanlara: 

- Bir fil kadar iyilikten anlamıy r
sun denilir. 

Bigada ekim işleri 
Köylüye boğa dağıtıldı, 
fidanlık yapıldı, tohumlar 

bedava temizleniyor 
miş ... Ve cPapa> halkın bu saygısız _ Başımıza büyük bir felaket geldi. At 
lığını bir dini emri yevmi ile resmen cambazhanesi demek bu hayvan de -
takbih eylemiştir!.. mekti. O ölürse ne yapacağız. Hayva- Biga (Hususi) - Ziraat Vekaleti 
---· ·-·- · - n d rdı· nı· anlı k k b. · tarafından buraya go··nd ·ı ın e yaca te ır ınsan erı en ve mo-
aralarından hiç su sızmıyor. çıkmadı. törl_e işleyen Selektör makinesi, renç-

Sırf kocasının hatırı için (Holivut) Eczac~:. . • herı en. fazla olan Dimetoka nahiye 
ta sinemada şarkı söylemeği kabul ey- - Azızım, dedı. Eger hayvandan Ü - merkezıne konmuıatur. Köylu'"nu··n h v -

lem iştir. T ug 
F"l· 

1 
d k" ff k" t• midini kesmişsen son bir tecrübeyi ben daylarını meccanen eleyecek ola b ı ım er e ı rnuva a ıve ı opera - k "stiyorum B d k d w. k" n u lardak· mu ff k" ti . d. h. yapma ı. . en o tor egı - ma ıne, saatta bir ton hugw day t . ı va a ıye erm en ıç te a- liın eczacıyım Bak d"" .. ta ] k . emız-

şağı kalmamaktadır. Geçen sene (Bir 'olu~san heme~ tertip~~ ş~?· raz~ em~ tedı~: .. 
~ ge;esi) filminde gördüğümüz bu ğim ilacı verelim. ıp ge ırece . Cıvar koyluler bu makinenin gelme-
san atkarı bu sene (Macaristan gece- M""d.. d b 1 b . ıınden çok :memnun .kalmlfla,rdır. Ge· 
leri) ve (Margarita) !ilimlerinde doya ~ ur ·u~r a u ~şe _:azı ol~u. Ec - çende Karacabey harasından Plevne 

Mösyö Mur (Jelli.ko} şehrinin ileri 
gelenlerindendir. Zengin bir banker -
dir. Madenleri ve büyük pamuk tar
lalarını işletmektedir. Mösyö Mur beş 
~uk babasıdı.r. En büyükleri Gras 
ısrnindediır. Pamuk tarlalarının civa -
tındaki bağlarda çalışan (Nnpoli) 1i 
İtalyan köylüleri hep şarkı söyliyerek 
ÇalıŞtıklarından Gras bunlardan daha 
küçük i'ken şarkılar öğrenmiş. Pazar 
günleri kiliseye gider, orada kasideier 
okurmuş. Tahsilini Vard Belmond kol
lejinde ikmal eylemiştir. Henüz 16 ya
tında iken on kişi onunla ev . 
lenmek istemişler... Bu sıralarda 
Naşvilde bir konser vermekte olan 
rneşhur müganniye Mary Gardenİ işi
t~n Gras mektebini, i1Jdivaç için pe
şınde koşanları bırakmağa karar verir. 

Chevy Chasedeki şan mektebine gi
rer. Fevkalade terakki eylediğinden 

f 918 senesinde meşhur İtalyan tenörü 
Ciovani Martinelli ile teganniye baş
lar. Fakat konserde muvaffak olamaz .. 
Bır rnüneWt o sırada şöyle bır yazı 
Yazar: • .. . Konser salonunda aslanın 

s~si yanında bir sıçan cıyaklaması işi
diJdi.. .> Kendisinin sıçatıa benzeiil -
diğine fevkalide sinirlenen (Gras) he
nıen (Nevyorka) gider. Babasını din
lemez. Ailesini terkeder ve para ka -
~runak için küçük Grinviç şehrinde 
lKara Kedi) barında şarkı söy1emeğe 
başlar. - (Bir Aşk gecesi) filminde bu
na ima edilmişti zaten - kabarelerde 
Şarkı söy'.liye söyliye altı ay sonra müt
hiş bir larenjite tutulur ve sesı kısı -
lır ... 

doya seyreyliyeceğiz. O Tuğrul ~~cı. ab.gı .
1
1
• ve nhe 0 dl ugunu bıl~e~ı - cinsinden 15 boğa getirilmiııı v h 

------~~--------~~~~~~=~~-~~~~~wmız rrıacr a~rcyar~~tudL . . .. T• e a~ 
Fil ağzına huni ile akıtılan ilacı hor- va? yetışt.ır~e~ ıçın ayrılan örnek köy-

Mes'ut oluyorlar ... Dört senedenbe?i 

Kendisini tedavi ettirmek için on pa
rası bulunmıyan (Gras) şundan bun
d.~n ödünç para alır ve hemen profe
sor Mario Marafiotiye gider. Profesör 
altı ay şarkı söylememesini tcnbih e -
der. 

Sen Lavrens River civarındaki bir 
k çük adaya gider ve orada altı ay ka
lır ... Yavaş yavaş sesi gelir. Hatta da-- iki ıüzel 7ddız: Friedl Çepa ve Cin Artür 

tumunu oynatarak zor ile içti ve son - lerıne verılmıştır. 
ra da mahzun ve hasta bir çocuk gibi Bu yıl bağ yetiştirmek için Biga ci
gene başını samanların üzerine uzattı. varında halka 500 dönüm bağ yeri 

__ E_:te:~ gün ~ilin halinde biraz salah meccanen tevzi olunmuştur. Emeşe ve 
gozuktu ... ~.Ynı .. t~~tip :ekrar edildi. Hacılar köyü ormanlarındaki çitemik
~~y~~n .~ç-~ncu gun ayaga kalktı. Dör- lere afılanmalt üzere f)()() tane de An-

' d~nc~ gunu bir~z ~eşillik ve şekeı;. ye- tep fıstığı aşısı celbedilmiştir. 
dı. Nihayet beşıncı ve altıncı gun - Biga ve Karab·ıga ·ı o· k d 
1 t 

·1 · · ı ı e ımeto a a 
er ama mı e ıyı.1eşerek gene temsille- a rıca örn k f d l ki . . . 

rine devam etmeğe başladı Y e 1 an ı arı ıhdas edılmış 
s· k f'" h t l . . . . .. ve bunlara badem, dut, çitemik toh\ım-

1 •• ~ ' .~~nk ;sa ahnıp ıyıleşmesı yu - ları ekilmiştir. Bu fidanlıklara Antep 
, zun en ı ı a meş ur olduktan son - f t - h 1 • . 
! ra, Tenburı Vorsı terkederek gitti. ~s ıg~ to um arı dahı ekılecek ve üre-
! Aradan üç sene geçti. Sirk, iyi iş ya- tılmege çalı!.ı~~-caktır. 
,pamadığı için dağıldı ve diğer hayvan- .. Bur~d~ gogus hastalıkları için sigc1ra 
,larla beraber fillerini de sattı. Tesadü- ıçınde ıçılen ve yaprağından fenni si
fen üç sene sonra, yeni bir sirk, tekrar lgara yapılan tatala, ( Datorostram n
,Tenburi Vorsa geldi. yom) istihsaline dahi önem verilme · e 

Mü~teri cel.~~~mek için reklam yap _ başlanmıştır. Kimyada kullanılar bu 
mak uz~re butun artistler önde ban _ daturostramoyom otu, Biga toprakla
do oldugu halde şehri dolaşmağa haş- r·rıd cok uzel yetişmekte ve ad m 
)adılar. boyunca uzayıp da1budak salmaktadır. 

Kafilenin etrafını kesif bir kalaba- Müstahsıller, yctiştirdik!eri kuru 
l~ sardı. O sırada gayet garip b.r hu- bamya dizisi şeklindeki . mahsul e ·ni 
dıse oldu. Alav eczanenın önünden ıre ~imdılık b cl k" ı k ~ b - ,. ura a ı a ıcısına tanesini 
çer en, carnbazhaneye mensup bir fil, on paraya satmaktadıı Iar. 



10 Sayfa 

F enerbahçe Beşiktaşı 
2 - O mağlôp etti 

F enerbahçenin hücum batb dün çok güzel bir oyun 
gösterdi. Beşiktaş stırt oyunu sayesind. büyük 

bir mağlubiyetten kurtuldu 

Beşiktaş kalesi bir tehlike lltlatıyor 
İstanbul şampiyonasının hatırı sayı- da tam kuvvetlerile mücadele eden iki 

lr oyunlarından biri olan Fenerbahçe- taraf zaman zaman sayı fırsatı bulmuş, 
Beşiktaş arasındaki maçın ilk devresi Fenerbahçe Fikret vasıtasile yaptığı 
tıfır sıfıra, ikınci devresi ise Fenerbah- hücumlarda oldukça tehlikeler yarat
ıenin 2 sayı yapmasi'le neticelendi. Her m~tır. 
~i takımın bugüne kadar yaptığı lik Daha ziyade müdafaa halinde kalan 
11açlarında aldığı neticelere göre Fe- B~iktaş bu devreyi böylece atlatmış
lıel'bahçe lehine görülen bu maq tah- tır. 

Dünkü lik 
Maçları 

Galatasaray dün Hilalı 

daha büyük bir farkla 
yenebilirdi 

G ırlatasaray likte eı> son vaziyet

lerde olan Hilal ile senenin en 
hafif maçını yaptı. Daha oyunun bida

yetinde Hilfil mü 
Galetasarer 7 dafaası önünde 
Hllll O bir çembar halin-

de vaziyet alan 
Galatasaraıy birinci devrede -4, ikin~i 
devrede 3 sayı yapaı ak bu maçı 7 - O 
bitirdi. 

Galatasaray: Sacit, Hüseyin, Salim, 
Hayrullah, Suavi, Necdet, Bülent, Gvn 
düz, H~irn, Danyal. 

Hilal: Kiriz, Akif, Rüstem, Rıza, Fa
hir, Kesim, Nimet, Onnik, İbrahim, Ah 
met, Kemal, 

Hakem: Sedat (Güneş). 

Güneş için bu netice çok fenadır 

Gintt haftanın taıhmin ettiğimiz gi 

>i en heyecarllı oyunlarından biri 
1ı.i :,ıısptı. Şimdiye kadar karşılaştığı bü
------- tün rakip1erile çe 

EyUp O tin maç yapan E-
GDnet O yüp kuvvetli Gü-

neş takımı karşı
sında mağlup olmak şöyle dursun, bir 
.ÇOk defalarda galip gelmek üzere kuv
vetli ve güzel fırsatlar yakaladı. Birin

lkincitetrin 23 

47 ,886 Seyirci önünde ingiltere Mili. 
takımı lrlanda Milli takımmı yendi 
Oyun büyük bir heyecan içinde oynandı, lngilizler 

3 gol yaparak futbolda üstünlüklerini gösterdiler 

lnglltere Milli takımı merkez mubaelml lrlanda kalesi OnOnde 

Stok Siti klbünün Nhaıında yapı· açıkları Partımult takımından Warool. 
lan İngiltere - lrlanda milli takımları ikinci golü Sunderland takımından ln• 
arasındaki maç hafta araıı oyunların- giltere likinin en çok aol atan oyunc\J' 
dan olduğu için çarşamba günü oynan- ıu Karter, ton golü de Araenalın ~· 
rnıştır. lngilterenin meflıur aol açığı Bastİll 

Ayrı ayrı iki tarzın mücadelesi fek- yapmıftır. 

ınin edildiği gibi Beşiktaşın mağlubiye
tile bitti. İstanbul şampiyonası için ~e
~en hemen kat'i bir vaziyet ihdas ede
~k olan bu maçta Fenerbahçenin ümit 
'Klildiğı ıkadar süratli oyunu, ağırlaş-

pış olan Beşiktaşlı oyuncuların yavaş
•ğı knrşısında en normal bir neticeyi 
~ermiştir. Oyun kabiliyetini kaybetmiş 

İkinci devrede Fenerin sürati ayni 
hızı muhafaza ettiği halde, yavaş yavaş 
.nefesi kesilmeye başlayan Beşiktaş bi
,ri soldan, biri sağdan yapılan kuvvetli 
hücumlar arasında kısa fasılalarla iki 
gol yedi. 

Bir taraf üçüncü golü ararken, diğer 
taraf ta bu bozuk vaziyetten kurtulma
ğa uğraştı. Muavin hattından cidden 
güzel yardım gören Fener hücum hat
,tı büyük bir tazyik altına aldığı Beşik
taşı her dakika tehlikeden tehlikeye 

linde aörülen bu maçta lll8iltere mü· Bu müsabakada 47,886 seyirci bll" 
dafaası çok kuvvetli bir oyunfa kalclc- lunmuştur. Çok muvaffakiyetli oyna

rini müdafaa etmişlerdir. Mevsimin en yan İngiliz milli takımı 2 kanunue<1• 

değerli oyuncularını bir araya toplayan velde yapılacak Macaristan • İngilter• 
İngiltere hücum hattı, birinci golü sağ maçına da ayni kadro ile çıkacaktır. 

ci devre iki taraf ta derece alamadı
ğından, ikinci devre çok hararetli oldu. 
,Mutlaka galibiyet için gayret eden Gü
neş, oyunun sonlarına doğru tamamile 
müriafaa halindeoynayan Eyüp karşı- .. 
sında. bütün şanslarını denedi, bir tek 
sayı çıkaramadı. 

, __ ......... .._,_...,. -----------------

Beşiktaş - Fener kaptanlan hakemle 
bir arada 

olan sporcularda sık sık tesadüf edilen 
sertlık ve hatta lüzumsuz hırçınlık dün 
kü maçı hiç yoktan çığırından çıkara
bilirdı. Garip haleti ruhiye içinde ce
reyan eden bu maçta futbol kaide ve 
nizaml ııına taş çıkartacak haller gör
dük. 

Ü) un kudretini kaybettiğıni görme
den her fırsatta sağa sola çatan oyun
cuların bir futbolcüden ziyade bir mu
harip tavrı takınması bu nihoş vazı
yetin hakem tarafından ancak hafif ih
taı larla geçiştirilmesile neticeleniyor
du. 

Galatasaray maçından sonra. Fener
bahç nın de pek fazla hırpalandığı bu 
maç, artık kolay kolay .önüne geçilmez 
fena bir çığıra doğru gittiğimizi bir ke
re daha bize ihtar etmiş oldu. 

Kıı k beş dakikalık ilk devre esnasın-

soktu. Beşiktaş takımı daha müşkül 
bir va1.iyete girmemek için, takımda 
mütemadi tadilat yaptı. Hakkı meı kez 
muavine, biraz sonra Hüsnü hücum 
hattına çıktı. 

Güneş: Safa, Faruk, Reşat, İsmail, 
Rıza, Daniş, Kemal, Necdet, Salahat
tin, İbrahim, Rebii. 

Eyüp: Halit, Nuri, Alaettin, Mehmet, 
Şükrü, Cihat, Alc1ettin, Agc1h, Adnan, 
Mehmet, FaTUk. 

Hal:em : Şazi (Beykoz). 

Vefa en iyi oyunlarmdan 
birini oynadı 

Oyun kıran kırana gidiyordu. İki sa- o yuna çok iyi bir başlangıçla Top 
yıyı çantaya koyan Fenerbahçe hiç bir kapılılar başladı. Bu akınlardan 
hadisenin çıkmaması için gayret edi- birinde Vefa sağ müdafii yapılan bir 
yordu. Artık oyun şirazesinden çıkmış, hata neticesi sa-
hakem işi idare edeyim derken, büs- Vefa 8 katlandı. Bir az 
bütün kızı.ştırmağa baslamıştı. İkı sa- Topkapı 2 sonra Topkapı ilk 
şıdan sonra oyunu gittikçe sertle~iren sayısını yaptı. Mü 
Beşiktaş fazla mukavemet göstenneğe teakıben Vefalılar çok güzel akınlara 
başladı. Oyunun sonlarına doğr!.l bir başladı'lar. Bu akınlardan istifade eden 
kaç tehlikelıi hücum yaptı. Bu arada Şe Vefa sol açığı güzel bir ~ütıe Vefanın 
rcfin muhakkak bir sayısı topu sağdan beraberlik sayısını yaptı. Bu sayıdan 
sola götürmek için kaybettiği bir an sonra Topkapılılarn, ceza sahasında 
içinde kaçtı. yaptıkları bir fena hareketi penaltı ile 

Soldan Eşrefin güzel bir ortalayışı cezalandırıldı; bu suretle Muhteşem Ve 
da Hüsnünün yetişememesi yüzünden fanın ikinci sayısını yaptı. Elle tutulan 
boşa gitti. Fenerbahçe hücum hattmın ı toptan dolayı cc7.a vuruşunu gene Muh 
çok enerjik bir mücadelesi Beşiktaşın teşcm çok güzel yaptığı bir vuruşla Vı
mağhibiyetile nihayetlendi. Oyunun fayı 3 - 1 galip vaziyete getirdi. Fakat 
sonlarında hakem Beşiktaşlı bir oyun- devre bitmeden önce Vefalılar Topkapı 
cuyu dışarı çıkardı. kalesini sıkıştırdılar. Oyun karıştı. Ka-

Fenerbaı.: Hüsamettin, Fazıl, Le- leci dışanya çıkt~~ı bi~ sı~~da ~ş ~a
bip, Cevat, Angelidi6, Reşat, Niyaz:, .ı:~e Muhteşem guzel bır şutle dordun-
Naci, Ali Rıza, Esat, Fikret. cu sayıyı yaptı. 

Beşiktaş: Mehmet Ali, Hüsnü, Nuri, Devre bitmek üzere iken Gazi haf-
Faruk, Rifat, Feyzi, Cemal, Hakkı, Sul- tayın düdüğünden evvel Vefanın be-
hi, Şeref, Eşref. şinci sayısını da yaptı. 

Hakem. Adil Giray (Güneş). İkinci devre başladığı zaman, ToPb-
pılılar güzel bir sayı çıkardılar. Vefa
lılar da biraz sonra güzel bir sayı da
ha yaparak devre bitmiş oldu. 

SUleymaniye noksan bir 
kadro ile oynadı 

K adıköy sahasında yapılan Anado 

lu - Süleyman.iye maçı gayrita
bii şartlar içinde cereyan etm~tir. Sü

ley:maniye takımı 
A11adol• bu maça ancak se 

Dünkü maçtan heyecanla bir •hne 

suı.~manlr• kiz oyuncu ile çık 
mış, bu oyuncu

lardan biri de sakatlanıp dışan çıkın
. ca takım yedi kişi kalmıftır. Kuvvetli 
. rakiplerinden birini bu vaziyette yaka-

.1Se§ild8f • Fener maçın dan haıka bir görünüt 

Dünkü maçtan he yeeanh bir görünUş 

lamış olan Anadolu üst üste beş gol a- gene toplamış olan lstanbulspor bugün 
tarak maçı kazanmıştır. kü vaziyette kolay kolay toplanacak bit 

1 
manzara göstermemektedir. 

stanbulspor mUşkUI vaziyette iki tarafta güzel oynadı 
•ı stanbul lik şampiyonasında en ha-

fi'f bir takım halinde bulunan İs- Davuq>aşa-Beylerbeyi arasında ya 
tanbulspor, dünkü maçta Beykoz kar- pı1an bu maçta Beylerbeyi takı-
-------. şısında büyük bir mından birçok oyuncularını kaybetmi$ 

mağlubiyete uğra ti. Oyun çok gü· 
mış, her iki dev- Berterberl t zel oldu. Birinci 

._ _____ .. rede yediği goller Davutpeşa 1 devrede maçın be 

le 8 gibi bir sayı ile mağlup olmuş- raberliği adeta gö 

Berkoz 
lstenbulspor 

tur. Mevsim başında takımı gençleşti- ,rülüyordu. Nitekim oyun böylece sona 
ren ve son hırftalarda eski oyuncuları erdi. 



Londranın her köşesini 
sara~ bir salgın: Kumar 
Kokteyl partisi ile 
kumar maceralarına 

3000 lngiliz lirası 

baŞlıyan topJanhlar derhal 
intikal ediyor. Bir gecede 
kaybeden kadınlar var 

Londranm kumarha nelerinden biri 

fngiltzlerin ne kadar muhafazakar, Burada genç bir kadını pek ender 
•n'anelerine bağlı olduklarını biliriz. olarak görebilirsiniz. Bunlar, ya ku
Sununla beraber, içkinin de babası sa• mardan zevk almıyorlar, ve yahut da 
Yılan bu kültürü yüksek milletin, içki oyun pek yüksek oynandığı için işti
inhirnaki de fevkalade fazladır. rak edemiyorlar. lyi terzi elinden çık-

f ştc son günlerde Londra gazetele- mış fraklarile etrafta dolaşan uşaklar, 
tinden birinde okuduğumuz 'u satır- canlı istihbarat ajanlarıdırlar .. Kimi İs· 
lar, fngilizlcrin içkiden başka yeni ye· terseniz, sorunuz. Size, dakikası, daki· 
tıi zevkler peşinde de koştuklarını gös- kasına, santimi santimine, ne kadara, 
tcrınektedir. ve hangi oyundan oynayabileceklerini, 

Filhakika, bu günlerde Londrada itibarlarının olup olmadığını dolgunca 
kuınar partileri revac bulmaktadır. Bu bir bah~iş mukabilinde kulağınıza fı
kunıar partilerinin bir hususiyeti gizli sıldayıverirler .. 

SON POSTA 

Rusya da bir Alman 
mühendisi idama 

mahkum oldu 
(Baştarab 1 inci sayfada) 

Mahkeme müteakıben bes mütte-• 
hi~i daha isticvap etmiştir. Bunlar, 
kundakçılığın ve tahrikatın mensup ol· 
dukları mukabil ihtilal grupları tara· 
fından tertip edilmiş olduğunu söyle
mektedirler. 

Moskova 22 - Novisibirsk dava
sında medhaldar dokuz suçlu, Alman 
mühendisi Stuklin de dahil olduğu 
halde, ölüm cezasına mahkum edil· 
mi~lerdir. 

Fransada grevler 
Devam ediyor 

Lille 22 (A.A.) - Dün akşam, bu 
mıntakamn her tanfında maden sa
nayii amelesi grev ilan etmişlerdir. Sa
at 12,50 de amele i~i bırakmış ve fab
rikaların ek.serisini işgal etmiştir. 

Teknisyenlerle iş başıları tarafın
dan neşredilen bir beyannamede grev· 
ci i\mele ile mütesanit oldukları ve a
melenin metalibatı tatmin edilinceye 
lcadar greve devama karar vermiş ol· 
dukları bıiciirilmektedir. 

Fransız Alman milletleri 
arasmda 

Hamburg, 22 (A.A.) - Son defa te
sis edilen Fransız - Alınan cemiyeti, 
muharipler birliği başkanı Anri Pi~o 
şerefine bir resepsiyon tertip etmiştir. 
Pi~o. Fransa ile Almanyanın biribirinı 
daha iyi tanımaya alışmaları için kar
şılıklı tenezzüh seyahatleri tertip edil
mesini teklif eylemiştir. 

Ankarada bir muhakeme olnıasında, ve hususi eğ\lenceler perde- Bu kokteyl partileri şeklinde baş-
ai altında, polisçe malum olmıyan, ki- }ayan, kumar, muayyen bir saate ka- Ankara 21 (Hususi) - Ziraat Ene
lit)i kapıların ardında cereyan etmesi- dar hakiki hüviyetini muhafaza eder. titüsü Doçentlerinden Kazım bun<lan 
dir. ((Yabancılar>> çekilip de, asıl «erbap)) ı altı ay evvel bir askerin çenesini kır· 

Bu gizli yerlerde bir çok tanınmış masa başında kalınca, bu sahte hüvi- mıştı. Bu davaya pazartesi günü baş
ltumarbazlar, beynelmilel dolandırıcı- yet silinir, gider ve kumar havası orta- lanıyor. Askerin avukatlığını Mahmut 
lar, ekseriya binlerce ln.giiiz lirasını yı, keskin bir sar'a gibi kaplar. Esad Bozkurt meccanen deruhte et-
deve yapmışlar, bir çok hanümanlar Yüreklerde bir heyecan, gözlerde miştir. 

Sayfa 11 

Egenin bereketli yılı 
• 
lzmirden yapılan ihracat 
60 milyon lirayı bulacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
miş ve rekoltenin üçte ikisi ihraç edil
miştir. Kalan kısım ancak Noel yortu
larının satışlarına karşılıktır. 

Tütün mahsulü için 936 yılı adeta 
bir bayram yılı olmuştur. Üç gün için
de rekoltenin yarısı tükenmiş; fiyatlar 
933 yılına naıaran yüzde 70. 935 yılı
na nazaran yüzde 2 5 bir üstünlük gös
termiştir. Piyasa bundan yirmi gün ev
\'el açıldığı halde rekoltenin yüzde 85 i 
satılmıştır.» 

Çok şayanı dikkat kayıtları ihtiva e
den bu rapora bazı rakamlar ilitve et
mek mümkündür. Üzüm, incir ve tii
tün mahsulünden memlekete giren pa
ra 34 milyon lira, köylünün eline ge
çen para da \'asati olarak yirmi be~ mil 
yon liradır. Şunu da gözönünde tutmak 
lılzımdır ki ihracat tacirinin elinde he
nüz satılmamış üçte bir nisbetinde mal 
v~rdır. 

Diğer mahsullerin satış vaziyetleri 

Yağcılar işi 
Açığa vurdular 

de göıönünde tutulursa bu yıl İzmir 
limanından ecnebi memleketlere : apı
lan ihracatın net olarak altmış milyon 
lirayı bulacağı muhakkaktır. Buhran 
başlayalı beri bu yektln kırk milyona 
kadar inmişti. 

Üzüın, incir ve tütün eken k(jyliiler 
Ziraat Bankasına ve kredi kooperat f-.. 
lerine olan borçlarını ödemişlerdir. E
ğer 936 mahsul yılı satışları daha ikı 
yıl devam ederse köylünün Ziraat B ıt 
kasma ve diğer bank'alara (y :ı ~ cı dr 
ve tütün bankalarilc Ziraat Banka~ı), 
olan borçları tamamen ödenecektir. 

İncir Ve Üzüm Satıtları 
İzmir, 22 (A.A.) - Sekiz kuru" 

otuz paradan 22 kuruşa kadar 881 l 
çuval üzüm ve 7,30 paradan 16 kurU!I" 
~a kadar 255 çuval incir satılmıştll'r 
Mevsim başlangıcından bugüne kadail 
satılsln üzümler 342,012 çuval, inc:n, 
ler de 175,087 çuvaldır. 

Ankara da 
Lik maçları 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Ankara 22 - Bugün Jik maç1ariq 
kaç gün içinde, talbik olunmağa baş- devam edildi. 
lanacaktır. Yağcıların söylediklerine İlk maçı Gençler Birliği ile KırıJo. 
göre. bu sene zeytin!ağı fiyatları ~ük- kale yaptılar. Gençler ilk ha.ftaym ha.. 
sektır. Buna muka·bıl pamuk ve sısam k" k 3 O h.t. dil ı·k. ~ 

~ . .. .. .. . ım oyna yara - ı ır er. mcı 
yagı fiyatları çok duşmuştur. Işte bu 1 · b · 

tl b vl 1 1 ak hlAt devrede genç erın arız farkları gene sure e u yag ar a yapı ac ma u -
lar hem vücude nafi olabilecek hem göze çarpmaya başladı. On beşinci da-
de memleket istihsalatından düşUk fi- kikadan itibaren biribiri arkasına be~ 
yatla:r1a satılan yağlar kurtarılmış ola- gol atarak oyunu 8 - O gibi büyük bi• 
caktır. Kararın tatlbi'kınıdan sonra zey- farkla bitirdiler. 
tinyağı fiyatlaırının düşmesi beklen- İkinci maç Çankaya ile MuhafızgÜ• 
mektec::Ur. Mahlut sade ve terayağı ışi- cü arasında yapıldı. 
ne gelince, bu mesele etrafında bazı a- Oyunun ilk dakikaları karşılıkli 
lakadarlar şunları söylemektedir: hücumlar arasında muhafızın bir ha}'f" 

«- Belediye bu karan vererek bal- li sayı fırsatı kaçırmasile geçti. 
kı fena yağları yemekten kurtarmak Yarı oyun 2 - 1 Çankayalıların l• 
istem.şitir. Eğer karar sıkı tedbirlf.!rle hine bitti. 
takayyüt altında bulundurulursa ve ikinci devrede Muhafızlar da.IM!a 
ya~:rlann hile yapmalarına mani olu- muntazam ve seri oynadılar. Nihax.ı 
nabilirse iyi bir neticeye varmış ola-
caktır.» sona doğru Çankayalılar üçüncü bir 

aöndürmüşlerdir. garip garip ışıldamalar başlar. Burad:. 
Londranın Montekarlo'sunu bul- kalanların, hepsinin yüzünde yepye

tnak cidden güç bir iştir. Buraya gire· ni bir zevkin, ekzotik hislerin alamet· 
bilmek için, nüfuzlu bir tavsiye ile do· leri belirir. Masalara otururlar, fişler 
lu bir cüzdan sahibi olmak lazımdır. şakırdar, kartlar hışıldar. 12 saat, böy-

Japonyada felAkete u vgrayanlarm Buna mukabil, İstanbul piyasasına 
toptan yağ veren yağcılar ise şu iddia-

sa yısı lan Heri sürmektedirler: 

gol daha yaparak oyunu 3 - 2 galib biııı 
tirdiler . 

Altınordu ~ Demirspor arasındaki 
maçı, Altınordulular 5 - 2 galip ol§. 
rak sahadan çıktılar. 

Londranın Montekarlosunu mu· le bir zevk, eğlence için hiç de çok bir 
•:ızam, mükellef bir gazino diye telak- vakit değildir. 

Tokyo 22 (A.A.) - Dornei ajan· 
sından: 

Dahiliye Nazırı, Osaruzave'deki fe
laketzedelerden 1600 kişiden 935 inin 
kurtarılabilmiş olduğunu haber ver
mektedir. 279 ceset bulunmuştur. 113 
yaralı ve 453 kayıp vardır. 

li ederseniz, yanılırsınız ... Hayır, Bu Bu aleme sonradan girebilmek bah
Montekar1o, ilkönce bir kokteyl partisi tiyarlığma nail olanlar, ekseriya, beş 
teklinde görülür, sonra içerde daha ge• İngiliz lirası dühuliye, ve bir şişe ~am
ri bir salonda binlerce Jngilıiz lirasının panyaya da 3 İngiliz lirası verirler. 
döndüğü bir kumar salonu halini alır.. Gecede üç bin İngiliz lirası kaybe- Küçük san'atlar sergisinde 

Park Lone, cenup Audley - Street. den kadınlar, 200 den beş yüz İngiliz Ankara, 22 (Hususi) - Küçük 
Kinghtsbridge'de, ve Harnpstead'ın te· lirasına kadar banko açan kadın ve er- San'atlar sergisinden bazı ~yaların 
Pelerinde bu kumar yuva~~rı~a.hergün kekler vardır. kaybolduğuna. dair lstanbulda müraca· 
faaliyet halinde rastlayabılırsımz. Bu hususi Montekarlonun en sami- atlar yapıldığı haberi buraya geldi. Bu 

Yüksek, vakur, maun kapılardan, mi köşelerinden biri de, kokteyl parti· haberin bazı eşyaların iadesinin bir iki 
Çc)i~ kilitli odalardan v geçerek, baygın lerini tertip eden ev sahibinin yatak o- gün ~ecibnesinden galat olduğu anla-

• 'Ve ınsanı rehavete, eglenceye, sefaha- dası ve yahut mutfağıdır. Buralarda şılmıştır. 
te sevkeden ışıklarla yarı nurlandır~l~ oynanan oyunların zevkine doyum ol· Bu sergi büyük bir intizamla idare 
ınış, yumuşak Şark halılarının serılı madığını, ismini söyliyemeyeceğim bir edilmis ve muvaffak olmuş bir sergi
bulunduğu salona girer, ve ((paranızı davetli bana bir sır verir gibi söyledi. dir. S~rgiye gelen eşyadan hiç biri 
Yakmak» için sıra beklersiniz.. Yepyeni bir zevke kendini kaptır- kaybolmamıştır. 

Yeşil örtülü masanın üzerınde her mıs olan İngiliz sosyetesi bu derdin al· 
Rece binlerce lira. döner. iskambil ka· tın.dan nasıl kalkacaktır? ... 
ğıdının çevrişile, her zaman heyecan- Bunu bize ancak zaman a:österc-
lı, her zaman lakayd olan kropye, bir cektir ... 
çoklarının bir servet gibi görünen fiş 

Alman Hariciye Nazırı 
Viyanaya gidiyor 

V1yana, 22 (A.A.) - Gazetele

•- Şehir Meclisinin kararını oku -
duk. İçimizde bir takım fena fikir be!.
leyen esnaf bulundukça bu kararın tat 
bik edileceğini zannetmiyoruz. İstan
bul piyasası Anadoludan tamamen hi
lesiz yağlar çeker. Anadolunun hile 
yapmasına imkan yoktur. Ne oluyorsa 
istanbulda oluyor. Şehirdeki yağcıların 
elllerinde birtakım makineler bulun
maktadır. Bunlar sayesinde bu adam
lar birçok yağları biribirine karıştıra
rak ucuz, fakat hileli yağlar yapıp pi
yasaya seVkediyorlar. Bunların önüne 
geçmek lmkansı.7Jdır. Bu adamlar ceza 
vermeğe de razıdırlar. Nihayet altı ay
da; 25 lira ceza verecek, zararını on 
gün içinde çıkarmış olacaktır. Bu su
reıtle Şehir Meclisi ne kadar tedbir alır
sa alsın gene piyasaya hiç bir tesir ya
pamıyacaktır. Bundan başka müşteri
nin yağın iyisinden ziyade ucuzuna 
rağ!bet etmesi de bu tedbire bir mani 
teşkil edecektir. 

Bakkalköy cinayeti katilleri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ehramlarını, bir köşeden öbür köşeye 
nakleder durur. 

Bakara şömendüfer oyunu en faz
la revaçtadır. Bununla beraber, iç oda
larda ruletin de döndüğünü görebiiir· 
•iniz. 

Amerika • Yunanistan 
Atina, 22 (Hususi) -Amerika ile 

Yunanistan arasında yeni yapı1an ika· 
met mukavelesi dün burada imza e
dilmiştir. Bu mukavelenin esası iki 
devlet tebaalarının mütekabilcn en zi
yade mazharı müsaade devlet tebaası 
muamelesi görmeleridir. 

rin haber verdiğine göre, Alman Dı~ mumi Orhan tarafından devam edil
işleri Bakanı Baron Yon Neurath, i· miştir. Müddeiumumi Orhan dün pa
kincikanun bidayetinde Viyanayı zi- zar olmasına rağmen gece geç vakte 
yaret edecektir. Bu haber, müsait bir ka9ar köyde kalmış zannaltına alınan-

Burada sosyal durumun bir değeri 
Yoktur, lordluk, asılzadelik manasını 
kaybetmiştir. Altın anahtar, yahut pa
saport, yaJnız paradır. 

Bazı kumarhanelerde pırlantalara Doktor Sahim Tahran temasları 
boğulmuş geçkin dullara rastlarsınız, ' 
baska salonlarda is muhitinde tanın- Tahran 22 (A.A.) - Rayşbank 

' k d I · f 1 ·ı b" ı·k Dı"rektörü Şaht dün han Milli Banka 

şekilde karşılanmıştır. lan isticvap etmiştir. 

lzmir konsolosunun ziyafeti 
İzmir 22 (A.A.) - Şehrimizdeki 

Sovyet Konsolosu tarafından dün ak· 
sam lmnir gazetecileri şerefine Konso
İoshanede bir şo1en verilm~tir. Şölen 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

Cinayetin yakalanan iki şahıs ta
rafından yapıldığı şüpheleri gittikçe 
kuvvet bulmaktadır. Bunlar dün de 
sıkı ,bir surette isticvap edilmişlerdir. 

Esrar perdesinin bugün ortadan 
kaldırılması ihtimali çok kuvvetlidir. 

Ziraat Bankası kanunu 

Burdur - Baladız hatb 
yakında merasimle açı h yoı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
reflerine bir ziyafet ve müsamere veri
lecektir. Merasim komitesi çok şık bro
şürler hazırlamıştır. Bu broşürler mlıı 
safirlere takdim edilecektir. Bu törena 
Başbakan ismet İnönünün riyaset edeıııı 
ceği kuvvetle tahmin edilmektedir. 

au haber burada sevinçle karşılan-1 
mıştır. Açılma merasiminde köylerdesı 
şehre binlerce köylü gelecek, bütü~ 
mek;,tepler o gün en ufak talebesine ka• 
dar merasime iştirak edeceklerdir. ............ ._ .............................................. .. 
Çinde tayyareci kadınlar 

nıış zengin a ın ar üsun arı e ır ı -

te, iptilalarını da tatmin etmekle meş- Dir~ktörü ile iki saatlik bir görü~me ltalyanm yeni denizaltı gemileri Ankara 21 (Hususi) Ziraaat ban-
~uldiirler. yapmıştır. Şaht bundan sonre. par- 650 tonluk kası kanunu Ziraat Encümeninde tet· 

Mücevherciler, elmascılar, kürkçü- lamento başkanını ziyaret etmittir. ~oDm~.22 (~A.~- d . lt kik edilmektedir. Layihanın tetkiki bit-
ler, ca:ıbant maestroları, ve varyete ak- Dış işleri Bakanı Rayşbank Direk- y~nı . can~. ve ag ur e~ıza. ~·g~· mek üzeredir Yakında meclise sevke· 
t .. ı · Dah k'" ··kt b'. ••W k dar törü serefine bir akııam ziyafeti ver- mılerı blliun Taratoda deruze m ır • · or en... a ·uçu en uyuge a • T • • Qilecektir. 
herkes, taliini buralarda dener. mittir. , mıştır. 

( lnli kadınlar da tayyarecıliğe merali 
sarmışlardır. Mis Daisy Lee Şnnghaı 

Tayyare mektebinin en göziipek 
tayyarecilerindendir 



12 Sayfa 

'8uçlu avukatına çıkıştı: "Sen 
ne biliyorsun, atıp durma!,., 

SON POSTA 

lzmitte yalnız 
buğday ekiliyor 

Ziraat bahisleri: 

Köylüyü gök yüzüiıe 
Geçen yıl 3 kile ekerek 90 b k kt k t J 
kile alan bir ihtiyar bu yıl 50 a ma an ur arma ıyız 
kileden 1500 kile bekliyor . . . . ... 

ı . (H t) 1 • ..
1 

Pamukçulugun ınkışafı ıçın evvela su meselesini lıalletmelt 
zmıt, usus - zmıt ve mu • 

hakatı bu sene tohumluk olarak mün· mezrua{ı f ey ezanlardan kurtarmak lazımdır 
Avukat şahit istemişti, suçluyu müdafaa ediyordu. hasıran verimi çok olan «Cumhuriyet Pamuk istihsalitımızı arttır • muk verimini arttırmakta su,.m nr • 
Faka suçlu "O gece orada mı idin? n diye haykırdı buğdayrn ın~n ekmit.ti~. Ad.apazarı mak ~ha y.üzden memteketin geli- biınct.n dyade lıesabbhiı önMn&dir. 

... taraflarındakı panwcar ekıcıler ~le, pan rini ~oğaltma~ yolunda hükumetin işte bugün üzerinde ehemmiyetle 

Bundan bir müddet evvel Cibalide,tile ikrar etmiş olmasına ve dinlenen carı bırakarak bugday ekmege başla· verd~ kararlan biljyorsu~uz: Pamuk dUYduğumuz ndkta budur. Hükume -
mıştır. · 'h l' · I!:..-·· k'· .zlı" d k 1 f iık. r de ........ 'Ik d b k-Ayakkabı iskelesinde Hüseyin isminde şahitler de keyfiyeti vazıhan naklet· Vilayetin tren güz "'h d . . ııt• sa ımız, ı.:n•ısun u gın a a - ı~m "lfın -gı ı a ım u no 

bir şahsı üç yerinden yaralqan Ahme- miş olmalarına binaen yeniden şahide tasyon olan Mekece k~;:n:ı: ~:~~ 1~: ~ı~ca, yaln~z dokuma fabrikaklarımKaızı~ t~ 7ütealli~kytir .. ~!z~e pamuk çifte!· 
din duruşmasına birinci ceza mahke- ı·· lmad w .1 . .. d'" M . . . SO . . . ıhtıyacını bıle karşılıyamıyaca tır. • sı, tar asını go üzunun kararaız yag· 

uzum o ıgını ı en sur u. aznun rahım ısmınde lık çok sevımlı ve d k' h' .. · · d b ah d d h' 1 · ha mesinde devam olunmuştur. d b .Aı... l . lb" . . ed' .. 
1 

.. b' . . ı ı ıç muşterısız urmıyan u mem· muruna, y u a ne ır erın mer • 

Vak'a gecesi Ahmedi yakalayan 

polis memuru Nedim şahit olarak din
lenmiş, ve hadiseyi şu şekilde anlat· 

a u f<L11ıt erın ce .. ını ıstem ı. çok ~tlı. soz u .. ·~. ihtı.~ar vardı.~. Bu leket malını da, istenildiği kadar~ dı- metsiz suyuna emanet etmİftİr. Bu 
Avukat tekrar soz alarak: koca ıhtı~ara ... bu.tun köy 1halkı hurmet şarıya verebilmek ve böylece köylüyü şartlar altında ziraat fenninin icabet • 
- Celbedilecek olan şahitler eder. Yalı Hamıt Oskay ın da dostu- kazandırmak ihtiyacıncladırl. Muhak- tirdiği (Vaktinde sürme), (iyi hazır • 

hadisenin vukuuna bizzat şahit o- dur. . . . kak ki, pamuk işi bugün bir memleket lama), (muntazam ekme), (giizelti-
lanlardır. Hadiseyi bizzat görmüşler· . ~afıl lbrahı':" Ded. e evvelkı sene işidir ve bunu baf8.?mak için he. r feda- mar), (hastalık ve böceklerden koru " 

mıştır: A f t-L 1.y__ d . dir. Bunların celbini taleb ederim, de- w rı ~ye onum ıs an ıst~yonunun a- karlığı yapmaktan geri kalmıyacağız. ma) ve saire ameliyat layıkile yapıla-
- Ben Fener tarafından gelı!or· di. gıttıgı (Cum~uıiyet bugdayı) tohu- Pamuk istihsalitımızı, ilk hızda bet mıyacağı gibi, derme çatma yapJaa -

dum. Gece saat on buçuk raddelerınde S l '-- d'" L mundan 3 kıle ekmiş, 90 kile almış· "z bin balyaya çıkarmak azmi kartı· da harcanan emek nisbetinde mahsul .. I . . . uç u avu&ata onere~: B k"' l . k 50 yu 
idr. lerıden koşarak hır adam gelıyoı-- Se b' . . tı~. u ~r 1 ış arşısında bu sene sında, köylüyü dütündüren tek tey ıu alınamıyacağı &şikirdır. Görülüyor ki 
d B adamı Ar'f . . d k' l' - n ne ılıyorsun declı. O gece kıle ekmış. 1 id" f"Ihak"L w ·ı k . 'nd b"' .. --L • u. u 1 ısının e ı po ıı ar· . . l · mese es ır. ı ı~a pamugun ıu ı e ~mu ışı e su, utun pam .... yetıf" 
kadaşım kovalıyordu. Bana: orada mıydın} şkembeden atıp dur· - Bu yıl. Allah sağlık verirse 1500 olan münasebeti, bizde her yerdekin • tiriciliğinin ruhunu te9kil etmektedir. 

- Tuti diye haykırdı. ma. .. . .. .. .. kil~ alacağı~ diyo~, ve. Cumhuriyet den büyüktür. Yalnız pamukta deiil, Jyi, ucuz ve çok pamuk= usla, ter .. 

D h 1 t tt Ark d d . . Bu aoz herkesı guldurdu. Muhake- bugdayını şoyle tavsif edıyor: nebatların hepsinde su hayatın teme· tibli ve çok su demektir. 
er a u um. a 8f a yetıftı. d k'kal k b" .. k d C h . t 'b' be k 1· • 

O . . d k O .. d b' me on a ı ı ır muza ere en son· - um urıye gı ı re et ı.. lidir Tabiatta ilk hayat suda doğmuf • Mısır bugünkü pamukculujunu ha· 
zerını ara ı . stun en ır teY çak- k . . . · • ' ... ... ... . • 

ra mez ur phıtlenn celbıne karar ver· toprakta ilk verim su ile ba9lamıttır. vasına togragına degıl, sadece Nil in 
madı. Arkwadaş: . di. Karamanda zahire piyasası Su olmadıkca minimini bir otun bile •uyuna borçludur. Ve suları köylüye 

- Bıçagı ne yaptın} dıye sordu. Belediye tahsildarmı döğen Karaman (Hususi) _ Bu yıl huğ- yeşermesi kabil değildir. Çünkü, küçü· itaatli ~ir hale getirmek daiına hült~ -
Suçlu cevap verdi: day rekoltesi köylüyü sevindirecek ğünden büyüğüne kadar her nebat, metlerın başarabileceği işlerdendır. 

- Kanalizasyona attım. 111ahkOm oldu mahiyettedir. Hasat işi tamam ile fit • kendisine gereken maddeleri ancak SU· Sovyetler IU işinin ehemmiyetini çok 
Kanalizasyona gittik. Bize eliyle Bqikı.,ta ıaraj sahibi Abraham mal edilmiş ve satış muamelesine baş- da.n ~ri~iş bir halde alabilir .. V~ denen· i~~ takdir ~en memlek;~~dendir: Üç 

bıçağı çıkardı. Üzeri kanlıydı. tanzifat vergili iatemeğe gelen beledi- lanılmıştır. Şimdi sert buğdayın kilosu ~.ıttır ~ı r~tgele her hangı hır ~e~t ~ort e~nedir, 8akık denızmı ~~ip ~h-
K ak 1d 'f d · · ld k B' H··. ye tahsildarı Aliyi ıaraı· içı"nd tahkir 4-5, beyaz buğdayın kilosu da 3 kurut bunyeııne hır gram kuru ı:naddeyı ıın· rı yolıle Kara ve Hazer denızıne bır • ar o a ı a esını a ı . ıze u e . b'I k . . w .. .. 1 · k · · .. 'nd __ 1.. k._..1 la 
· · d w .. k'" dah 1 ed k d"' du""Oıind 2 · · ah 30 para ile 4 kuruş arasında muamele dıre ı me ıçın en aşagı uç yuz gram eştıtme ıtı uzerı e ~ma wuır r. eyını vur ugunu, çun u a evve ere ov .- en ıncı ceza m - .. . 

k d. · · k t · t ett·~· · b k · d uh-'-e · 1 '- . görmektedir Çavdar yüz para arpa da su almak zorundadır. Suyu bulamıyan Bu sayede dort buçuk mılyon hektar en ısıne sır a ısna ı15ını ve un- emesın e m aa; meıı yapı ma~ta ı· · • . k . . . . . . . 
.ı d I ld w .. 1 d' M h k b't · Ab h yüz on paradır Yulaf azdır Yapagwının nebat, yıyece ıız kalan hayvan gıbı • arazıye yenıı bır hayat vereceklerdıı . ..,an o ayı ona garez o ugunu ıoy e- ı. u a eme ı mış ve ra a· · · . . . "k . . d'W• L __ _ 

d. fi'l' ...:._L· .. "ld··w ·· d ,. - kilosu 50 ıarı tiftiğin 90 koyun derisi dır. Hayvanın verımıı olması nasıl bes- Hu umetımız ver ıgı &a11UID 
ı. mın ı ı ısaoıt goru ugun en -t: ay a ' ' · b "I · _L f ı h b'ka ba 1 Ged' 

P 
.. h . 30 

1
. 80-90 keçi deriıi 50 sıgw ır derisi de 40 lenmesıne ag ı ıse, topr~tan az a emen tat ı tına f amıt ve ız, 

olis Arif de fUnlan illve etmi~ gun apaıne ıra para cezaıı verme- ' ' h 1 1 k d ha kar M d Bak 'b' lana fa 
tİT: 

· '--- ·1m· . kuruştur. Pastırma ve suçuk fiatları da ma su ama a ne tın arınca su en res, ırçay gı ı su , y • 
aıne &arar verı ıftır. b l b w 1 d d ı 1 tedb• lerin' 40 ile 45 arasında tahalif göstermekte- u masına ag ı ır. . a ı ve zararsız oması ır ı a-

- Ben Cibali karakolunda mukay
yldim. O gece karakolda yalnızdım. 
Hüseyin y~ü kan içinde: «Yandım» 

Çekirdekten yetişmekte olan 
iki kDçD.k hırsız 

cfiye içeri girdi. Kendisini yaralıyan Üç gün evvel lbr.ahim isminde bir 
adamın Fener istikametinde kaçtığını çocuk Tahtakalede bir bakkal dükka
aöyledi. Derhal bu istikamette kotma· nından peynir çalarken yakalanmıt ve 
i• başladım. Ve ilerden .relen arkada- cürmü methud mahkemesine sevke
fllll Nedimle birlikte Ahmedi yakala- dilmitti. Çocuğun yaşının tesbiti için 

dık. mahkeme iki gün ıonraya talik olun-
Suçlu Ahmet karakolda: «Öldür- mut ve lbrahim velisine teslim edil-

mek kastile yaraladım» dedi. mitti. 

Hakim suçluya sordu: Evvelki gün lbrahimin 15 yaşında 
- Ne dersin} Minas isminde bir çocukla birletcrek 
- Doğru söylüyor efendim. gene T ahtakalede çorapçı dükkanından 
- Öldürmek kastile yaraladım de- çorap çalmıttır. lbrahim ve Minasın ya-

mitsin. kalandıkları saate nazaran cürmü met-
- Çok sarhoş idim. Bu aözü söyle- hud kanununa göre takibat yapılamı-

diiimi bilmiyorum. yacağından umumi hükümler dahilin-
Hüseyinin avukatı Süreyya diğer i- de takip edilmek üzere iki küçük hır

ki fahidin celbini istedi. Müddeiumu· sız hakkında birinci sulh ceza mahke
ıni maznun Ahmedin ıuçunu tusili- mesince tevkif kararı verilmittir. 

Yazanı Muazzez Tahaln llerkand 

dir. ' Şu kadar yar ki nebatlar, hayatları • raştırmıya girişmiştir. Bu işi baprdığı 
na gereken suyu ömürlerinin her çağın- gün, pamukculuğumuzda özlediğimiz 

~-•••••••••••••' da aynı mikdarda aramazlar. Bunun ilerilik; hemen başarılmlf ot.ıcaktır. 
OSMANLI BANKASI her nebata göre kestirilmit ve düzene Buğdayı, tekeri hallettikten aoma bu· 

konmuş bir kararı vardır ve köylü bu nu da halledince iktısadiyatımızın (be
düzeni yerinde tutmakla mükelleftir. yazlar eaç ayağı) nın sarsılmaz bir me
Onun için tabiata henüz hakim olmı· t~net alacağına fimdiden pvenebili -

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TF.Sis TARİHi : 1863 

Sermayesi: 11,....... İngWz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

ÇIFn:I 
yan yerlerde, köylünün gözünü bir va• rız. 
kit ümidle havaya bakar bulduğumuz 
gibi bir vakit te endite ile bakar görü· Ziraat hasuandald mifklllerlald Mse 

V k · d k" b' .. .. .. J'UllUSı abe cnab nre:Jha. rüz. a tın e ı ır yagmar yuznu ----- ............ ___________ _ 
güldürür, vakitsiz bir yağmur dereyi ~--•••••••••••~ 
t~ırarak ocağını söndürür. 1 
Pamuğun su düzeni ötekilerin ara- ktlsadl Devletçlllk 

sında daha başka bir hususiyeti haiz
dir. 

istenildiği vakit verilebilen bir su, 
pamuk fidanlarinı beyaz kozalarla süs
lediği halde, sırasız gelen bir ıu da tar· 
layı meyvasız bir ormana çevirir. Ve 

a anca kitap 

PARA,,. 
iNKILAP 

Her torlu banka muameleleri 
yapar. 

1 
bu hal her türlü ziraat itlerinin başarıl

••••••••••••••~ masına engel olur. Demek olur kip&• 

Ahmed Hamdi .Bqar'm ba çok 
miihim eseri yeni çıktı. Herkea 

okumabdır. Fiab 70 braf. 

- Bedia bütün bu güzel feyleri kim bir çok defa annemle ve babamla gel- - Tetellür ederim .. Bir• ~taız 
bilir ne kadar beğenecek,. sill'prizlere diğim Peştede bu sefer pek ıılulacak • olduiumu ve ye-.ıek yemiyeceiimi 
ne çok •evinecek 1 tım. kendile.ııin~ aöyl-ry~. 

- Aman, Feridunun gömleklerile - Ben de sizi tanıdığım için pek Hayır, kabil değil bu kadar yakın -
kravatlarım unutmıyalım. mes"udum Madmazel Silven. dan ve haşhaşa denecek bir yalnızlak-

T elaş ve helecanla bit mağazadan ö- - Bana gelince, size bir iki gün İ· la onun karşısında oturup yemek yiye-
tekiıine uçarak dolaşırken bu her fC"' çinde o kadar alıştım ki, mutlaka ıizi mezdi. Onun hislerini gözlerinden o
ye rağmen tatlı geçen günlerinin bitti- sörmek için gelecek yaza latanbula gi- kumasından, içinin fırtınasını yüzün· 
ğini düfünmek istememişti. deceğim. de görmesinden korkuyordu. 

Hele dün gece, boğucu, öldürücü bir Halbuki artık bir defa onu tekrar Fakat garda onları uğurlamağa ge- Macar gencinin bunu söylerken ae- * 
kıı""kançlıkla nasıl parça!andımf gördükten sonra kaybetmemek için ö- len bir çok .kimseler araıında Madma- si samimiyetle titriyor, gözleri de de- Mualla lıtanbula döneli iki ay ol -

O ne kadar kibar ve ince bir güzel- lümlere kadar fedakarlık yapmağa ha- zel Silvenin ve Macar gencinin getir • rin derin genç kıza bakıyordu. muftU. ilk günler s*ıirli ve buhranlı 
Jikle güzeldi 1 Sofrada batka kadın - zırım ben. dikleri güzel çiçekleri gorur görmez Mualla onun elini kuvvetle sıktı. bir ça'lıtma içinde kendisini dinliye • 
lardan ayrılarak ona bakan gözlerim Onu kaybettikten sonra tekrar bul- birdenbire içine zavallı bir çocuk &cllı - lstanbula gelirseniz burada aizin cek vakit bulamamışken yavat yavaş. 
lezzetle, zevkle onun yüzünde ve VÜ· mak .. uzaktan bir «Bayan Dalmen>> düşmüt ve gözlerinden yaşlar bofan• :bana karşı gösterdiğiniz büyük misa • .işler yoluna girdiği için artık dütünce· 
cudünde dolaşıyordu. gibi olsun onu görmek bile, bütün son- mıştı. firperverliği ben de size kendi yurdum- lerini açık gözle görmeğe başlamış • 

Sonra onun yanındaki erkeklerin suz azablarına rağmen, kalbime bir ra· Her Hofman ona bakarak gülüyor • da göstereceğimi umarım. Allaha ıs • tı. 
kolları arasında yumuşak bir teslimi • hatlık veriyor. clu: marladık Mösyö. Bazı günler, her şeyi feda edip bu-
yetle dansederek dönmesi içimin ale • Fak.at bütün benliğim onu «Mual - - Kızım, mutlaka sizi ağlatan şey radan kaçmak, Ekremden uzaklara git· 
vini tahammül edilmez bir kuvvetle la.>> diye çağırırken ona böyle yabancı trenin yüzü olmalı 1 lstanbuldan ayrı- Güzel Peşte yavaş yavaş uzaklarda mek istediği halde kendisinden kuv • 
arttırdı. sözler söylemek ne dayanılmaz bir iş- l lırken yeğeninizden uzaklaştığınız i • kalı)ıordu. Mualla b~ını pencereye da· vetli bir el onu yerine bağlıyordu. Bl1 

Onun ince belini dolıyan bu kolları r.kence ve ıztırab kaynağı 1 çin göz yaşı döktüğünüzü zannediyor- yıyarak dışarısını seyretmek istedi; fa-I kuvvetli elin yalnız Bediaya olan sev· 
kırmak, koparmak, Muallayı kendi de- * dum; halbuki işte timdi ona gidiyor- kat ensesinden şakaklarına doğru yük • .gisi değil, Ekremi görmek, onun yakı 
mir kollarım arasına sıkıştırmak ister- Tren Peştedcn ayrılırken Mualla ağ- .sunuz .. sevgili lstanbulunuza kavu • selen kuvvetli bir bat ağrısı birdenbire nında yaşamak kaygusu ve kendi içiriir 
ken onun bir suköpüğü gibi bir yerde lıyordu. Yola çıkmadan evvelki saat • şacaksınız .. o halde niçin ağlıyorsu - bütün vücudUnü kırmıf, kesmişti. -sönmiyen ateşi olduğunu itiraf etmek 
duramadan elden ele kayması beni ku- ler büyük bir telaş içinde geçmif, ma- nuz. Başını trenin sallantısına bırakarak istemezken, bütün günün hummalı ça· 
durtmuştu. ğazaları dolaşarak kendisine ve Bedia- Mualla gülümsemek istedikce göz gözlerinin kapadı. Beyninin oğultuıu- lışma saatlerinden sonra yatağına, yal· 

Biraz daha orada kalsaydım, aklım- ya bir çok şeyler almıştı. yaşlarını tutamıyacak kadar aaabileşi- nu dinliyerek düşünmemek ve uyu • nızlığma gömüldüğü vakit bunu ka· 
dan geçen çılgın şeyleri yapacak, bel· I Artık tek başına gezecek kadar alış- yordu. . mak istiyordu. ranlıklara söylemekten büyük bir zevk 
ki de onu eclebiyen elimden kaçıracak-ıtığı Pette sokakları ona samimi, güler - Bayan Dalmen, sizi tanıdığım İ· - Yemek için sizi bekliyorlar Mad- duyuyordu. 
tam. yüzlü bir dost 111>i bakıyorlarclı. çin pek mes'udum. Siz olmasaydınız ınazel. (Aram v•) 
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• kadını ıle tanışmıştım; bu hıkayeyı ba- tesir eden de onların hatırasıdır de -
• • • na o anlattı: dım. Bu meseleyi arkada~ımın koc.ısı • 

Yazan: Eski Tan ın Batmuharrl r l Muhıttın Birgen - Henüz bir genç kızdım, hafta son- na açtım. Her zamanki soğukkanhlığJ 

O ı b 
•• •• k d ı d larını gidip köyde, yeni kocaya varmış ve vüzuhu ile bana şunlan an!nttı: 

Za man a ti U Yu ev et arasın a a?baplarımdan bi:ini~ evind~ g?çirir- Onlardan evvel o evde,. vaktile müs· 
dım. Oldukça genış bır ev ... lngıltere- temlekeler<le yaşamış hır adam otu -

T 
•• k d 1 ""' k b • 

1 
k de ona benzer evler çoktur; fakat bu - :~rmuş; bilardoya pek meraklı olduğu 

Ur Ost Uguna mu a 1 Ço Şey nun bir de bilardo salonu vardı. Ki - ıçı~ s~lo~u .. da o yaptırmış. O a~'lmın 
rası da emsaline nisbeten hayli ucuz- akıbetı kotu olmuş ... Daha fazla bır şey 
muş... öğrenemedim. cAkibeti kötü olmu~» sö-

1• stemı• yen )• kı• devlet vardı Sözüme inanmıyacaksınız ama size zünün manasını da pek . ~nlıyamadı~; 
hakikati olduğu gibi söylüyorum: 0 ev arkadaşımın kocasının dılmde bu SOZı 
bana, içine dehşet çökmüş, her tarafını o adamın birtakım ahlfıksızlıkla? a düş· 
de~et sarmış gibi gözüküyordu. Daha tüğünü gösterebileceği gibi bir akşam Al,11an ve Fransız dostluğunun ittihat ve Terakki içinde de mümessilleri mevcuttu: 

Sivil unsurlar arasında Fransızlara, askeri unsurlar arasında da Almanlara karşı 
sempati 

Fakat, benim kanaatime göre 914 
tar•hinde Avrupada barut fıçılarını a• 
tetleme kararını vermek mes'uliyeti 
r,rlığın omuzlarına düşer, ilk teşeb -

Ua, ilk kıvılcım Petresburadan, pans
la\Pistlerden gelmiştir. 914 nisanında 
teıadüfün beni sevketmif olduğu Yaf
tada, üç pn ve dört gece esnasında 
RÖrdüğüm şeyler, bende harbin pek 
~altın olduğu kanaatini uyandırmıştı. 
'len bu kanaatimi ne bir vesile.aya isti
?ad ettirebilirim ve ne de iddiamı isbat 
~in elle tutulur bir delil gösterebilirim. 

akat, muhitimde görüp de burada 
tafsiline im.kan bulunmıyan bir takım 
~~lcrden aldığım intıba bende sür'atle 

1 .~Yle bir vicdan kanaatinin teşekkü • 
dllne sebeb oldu ve ifte bundan dolay~ 
a ben Cihan Harbinin çıkarılmasına 

Çarlık Ruıyanın karar verm~ş olduğu
na kaniim. 

Bence Cihan Harbinin 191 ·1 
lenesi Ağustosunda patlamasının 
birinci derecede mes'ulü odur. 

uyanmış bulunuyordu. 
' .. ijr' atle yürümüş ve nihayet ittifak ak-
1 tedilmişti. 

Aktedilmekle beraber, ittifak, bida· 
yette gayet mahrem tutuldu. Hatta na
zırlar arasında bile bidayette bundan 
haberdar olmıyanlar vardı. İttifakın 
şartlarına gelince, dört sene devam e -
den harb esnasında Almanya ile Ara
mızdaki münasebetlerin esasını teşkil 
eden bu vesikanın gerek feklinden, 
gerek ahkamından resmi surette bah
sedildiğini hiç bir zaman işitmedim. Bu 
husustaki maluma~ım, muhtelif za -
manlarda parça parça toplanmış ve 
hafızada parça parça kalmış şeyler -
dir. 

lttif akm şartları ne idi? 
j Bu ittifak vesikası alelacele yapılıp 
bitmi~ bir şey olduğu için, galiba, her 
iki taraf da onun şartları üzerinde u • 
zun uzadıya uğraşmış değildi. Biz, ni· 
hayet bir müttefik bulmus olmaktan 
memnun, Almanya da hızla gelmekte 
olan harbde kendisine yeni bir l:uvvet 

- 2 - ilave etmekten mahzuz, her iki taraf 
Almanya ile ittifak da teferruat üzerinde durmıya lüzum 

. )'alta dönüşünden itibaren Türkiye-
1 görmemişti. Bildiğime göre, bir kere, 

llın harici siyaseti meselesi gittikce ar- ittifak tedafüi jdi. Yani bir taraf teca-
t~n. bir ehemmiyet kazanmıştı. Kendi· vüze uğrarsa öbür taraf onu müdafaa 
•ını Avrupada çok yalnız hisseden, . . . edecekti. Zaten, bütün muahede de, 
A.vr~ milletleri aileai içine girmek is- ~~yser Vılhel~ ~smanlı ünıf,rmasıle zannedersem, bu prensibin tesbitinden 
teyen Türk devleti için, o zamanki bırınde~ de, ~ıgerınde.n de :.ar~ıml~r başka bir şey değildi. 
;vrupa şartlarına göre, yapılacak u - gel~esı~e ragmen .. kımse Turkıyenın Ben seferberlik ve harb esnasında 
~n boylu kombinezonlar yoktu; 0 va- teklı flerıne alıcı gozle ha.kınıyordu. paraca sıkıntılı zamanlarında bir kere 

tıtler, Avrupada bugünkü kadar çok Fakat, Saray~Bosna suıkastı, Avus- nazırlardan bir zata ittifakın akdi es· 
~~vle~ yoktu ve mevcud olanlar da bir- t~rya - Maca:istan v:.li~tını :,er.~ se:· nasında Almanyanı~ bir harb halinde 
ırlenne bağlanarak :iki blok vücuda dıkten sonra ışler degıştı ve gunun bı- bize paraca yardım etmesi cihetinin 

tetirmişlerdi. Bunlardan birine gir - rinde Mitat Şükrü bey bermfüad mat- düşünülüp düşünülmediğini sorduğum 
lkıek veya girmemek meselesinde ise ~a~ya geld~ği zaman ba~a. ~iman ya .il': zaman bana <ehiz o kadar büyük bir işe 
Babıalinin hatta herhangi bir tercih ıttıfakın mhayet aktedıldıgı haberını giriyor ve samimi bir ittifak yapıyoruz 
~c.pması dahi mümkün değildi: Her verdi. Bu ,artık harbin patlamak üze· ki araya para gibi haais bir mesele bah
lti taraf da kendisine karfı alaka .. re olduğunun bence en son alameti i- sini katmıya bile lüzum görmedik!» 
le gos- d" 

miyordu. Altı büyük devlet arasında ı. diye cevab vermişti. Bu, daha ziyade 
etaaen Türkiyeye kar9ı dost görünen ittifak nasıl aktedildi ? rom1'nt\k bir görüşle sümmettaderük 
ye bu doatlu1darına mukabil çok şey Babıali, Balkan Harbinin sonunda verihniş bir cevabdı. Hakikat 9u idi ki 
~tenıiyen yalnız iki memleket vardı : Almanlardan kuvvetli bir yardım gör- o amanki Babıali ittifakı bulduktan 
dı..anaa ve Almanya. Fakat, bunların meğe başladığı sıralarda bir kaç sene so~ra. b~nun f~r~~arı .ve bilhassa muh
it.. dostlukları, kıamen ara~~rı~daki ~e- evvel efkarı umumiyeye de adeta bir t~~ı~. ıhtı~alle.rı u.~erınce .. uzun .b~ylu 

bellerden, kısmen de T urkıyede ık- cürüm sayılan Alman dostluğunu da- duşunmege hıle luzum gormemıftı. 
:~t nüfuz arzulan~~. ile~i .geliyor· ha ileri götiirüp bir ittifak yapılması Şu kadar .bi!iyorum ki Almanya ile 

· Yapılabilecek mümkun ıttıfak an- ftkrine tamamen yanafmış ve bunun yapılan hu ıttıfakın f8rtları arasında 
tak bunlar arasında düşünülebilirdi. için Almanyaya teklifler yapmıştı. Fa- bazı fütuhat tasavvurları vardı ki, ya-

Bu iki dostluk iabbmetinin İttihat kat, 0 sırada lstanbulda bulunan Al _ ni, bazı arazi üzerinde, ezcümle Kaf -
~e. T ~r~ içinde mümessilleri de var· man sefiri Baron Fon Vangenhaym kasyacla Türkiyeye bir hak ~~nıtmıştı: 

· Sıvıl unıurlar araamda Fransızla • Türkiyenin bir harb halinde yardımcı Fakat, bu, muahede aktedılırken mı 
'' ve askeri unıurla.r arasında da Al- bir kuvvet değil, belki de bir yük ola- kararlaştırılmış, yoksa sonradan ya -
~an yaya. kar!ı ~m~ti. ~ t~rih~e cağı fikrinde bulunduğu için b~ teklife pı~m~ş bir itilaf ~e~ine mi tesbit edil· 

ansa aıyaaeti muatakil degıldı; hır Almanlar tarafından güler yüzıe, dost- mıştı ~ Bunu, şımdi hatırlayamıyo • 
~raftan İngiltereye, öte taraftan, Rus- luk sözlerile mukabele edilmiş, fakat rum. 
~~a b~lı idi. ~ k~ ~i Fransa har- ciddi bir cevab verilmemişti. ·~lmanya ile itti.fak h~kkında bildikle-
.. ıstemıyerek gmnı9 degıl, belki de sü- Fakat, Saray-Bosna vak" asını takib rım bunlardan ıbarettır. Şurasını ha-

doğrusu dehşet değil de kin. Siz bana fazla viski içip kendini kuyuya atm1ş 
böyle şeylerin manası olmadığını, be- olduğu manasına da gelebilirdi. Belki 
nim siniTlerime kapıldığımı söyliye . kendisi de bu akibeti kötü olmamn nt 
ceksiniz ama kat'iyyen değil. O zaman- demek olduğunu pek bilmiyordu; zaten 
lar ben şimdikinden daha sıhhatte böyle şeyı.ler onun umurunda bile de-1 

idim: siz de tasdik edersiniz ki ben hiç ğildi. Evi !kiralarken bütün bunlarken
tle müvazenesiz bir kadın değilimdir. disine toptan anlatılmış, o da hiç §ÜP"' 

Henüz hayatı pek bilmiyen, sevgi falan hesiz merak edip izahat istemem1şti. 
nedir henüz öğrenmemiş kızların he- Ben de eski usul terbiye görmüş, Claha 
men hepsi gibi ben de kendimi bahti- başka sualler sormağa cesaret edemi -
yar, tamamile bahtiyar hissediyor - yecek bir kızdım. 
dum. Arkadaşımla kocasına gelince on· Zaten düşündüklerimi arkadasıınm 
lar da birbirine yakışmış, sevimli, ne- kocac;ına açmak bir kere bile ak1ıma 
şeli insanlardı. İlk zamanlar öyle idi; gelmedi. İçimde şu chissi kablelvuku• 
fakat o köydeki eve yerleştikten son- denilen cinsten ıbir şeyler duyuyordum. 
ra ben onların arasında yaşamağa da· Ama bunun ne olduğunu ben de ı:ıçık
yanamaz oldum. Hele bilardo salonu ça bilmiyordum. Sorsalar izah ede • 
tüylerimi ürpertiyordu. Beni yatırdık- mezdim. Hem bilirsiniz ki İngiliz ter • 
lan oda ise içime fenalıklar veriyor - biyesinin ilk ve en mukaddes kanunu 
du. Tek orada yatmıyayım diye kaç de- c:herkes gibi olmak- tır. Ben de bu e -
fa yalanlar uydurup geldiğim ~iinün sastan ayrılamaz, aklıma kimsenin rlü
akşamı gerisin geri Londra'ya döndü- şünmediği şeyler geldiğini itiraf f'de· 
ğüm çok oldu. İçime düşen korkunun mezdim. Zaten söyliyecek olsam ar • 
oy.le anlaşılmaz, tabiat fevkinde bir kadaşımın kocası hemen babama gi ... 
sebebi olabileceği aklıma bile gelme- der, beni bir akıl doktoruna gösterme
mişti: o odada uyumak elimde değildi, sini tavsiye ederdi. Her gün evin~ ke-ı 
işte o kadar. Orada hem içimi korku yif1e1 neşe ile giriyor ve hiç düşünme-, 
sarıyor, hem de sinirlerim bozuluyor- den hiddetli, deli gibi bir şey olu) or
du. Bilhassa sinirlerim bozuluyordu. du; etrafında da herkesi hiddetli ve 

Bilirsiniz ki biz İngilizler öyle ge - deli gibi buluyordu. Bu garip halin G 

niş hayalli insanlar değilizdir. Ben de evle, herkesi titretip çılgına döndüren} 
öyle sıkılmamın sebebi ne olabileceği- o evle bir münasebeti olabileceği bir 
ni düşündüm: cMuhakkak ki bu evin ya gün bile aklına gelmedi. 1 
hava gazı borularında bir bozukluk Arası çok geçmedi, bütün dostları. 
ve yahut ki havasında insana dokunan onları terketti. Ben bile evlerine uğ ·, 
bir şey var» dedim. Arkadaşınım ko - ramaz oldum. Artık onlara tahammül 
casına sordum; e d e m i y o r .. 
kuntratoyu im . Yarınki nushamızda : dum. Akraba1a ~ 
zalamadan önce rı ·ıe de araları a~ 
her yeri tamir et· çıldı, uşaklar~ 

tirdiğini, her ta - Prenses U taspa hizmetçileı i bo .., 
:rafa baktırdığını yuna değişiyor-< 

ve bunlara bizzat Yazan: Kadircan Kaflı du. Büsbütürt1 
nezaret ettiğini yalnız kaldılar. 
söyledi. Söyledi • -- ve günün birinde 
diğr hiç şüphesiz doğru idi: o, böyle bi - birbiri ile de kavga edip ayrıldılar. 
rer birer her işe nezaret edecek adam- İşin en gari:bi, arkadaşım o evden 
lardandı. Ben ömrümde ondan daha İn- çık.tıktan .. sonra ge~e eskisi gibi haliıılı. 
giliz bir İngiliz görmedim. selım, rnusamahakar, hayırhah bir kaJ 

Ama o evin havasında insana karşı dm oldu. Bir günü bir gününe benze , 
bir husumet vardı. Daha doğrusu o ev- mez bir insan olmaktan kurtuldu. Ko .J 
de bir husumet havası esiyordu. Hu - cası ise o evde kaldı ve nihayet tımar~ 
surnet havası ... Oradaki hali tavsif için haneye girdi... Anlıyorsunuz ya! çıl <

başka bir kelime bulamıyorum. Orada dırdı ... 
herkes birbirinden nefret ediyordu. Ben: ) 
Ben bi!l.e oraya varır varmaz, sinirleri- - Peki ama, dedim, hani şu müs • 
me hükmedemez oluyordum. Arkada- tem.lekelerde yaşamış olan adam n• 
şımın kocası, hayatta maddi işlerden imiş? O, neden ölmüş? 
başka hiç bir şeye aidırmıyan 0 adam- - Bütün bildiklerimi söyledim."' 
cağız, o evde tahammül edilmez hal • Ben, 0 evdeki odamda zıngır zıngı~ tit.. 
ler takınıyor, herkese hakarete başlı • rer, birtakım korkunç. düşünceler, a • 

dam öldürmek hevesleri ile kıvranır • 
yordu. Londra'da iken kuzu gibi idi; 
o eve girince mütemadiyen hırlıyan bir ken o adamı tavana asılmış, sallanır gi• 
köpeğe dönüyordu. Her zaman terbi - bi görürdüm. Doğrusu pu hayal ho • 
yeli, sakin, her sözünü, her hareketini şuma da giderdi; i§in aslını bilemedı • 

ğim için o tanımadığım adama garaz 
düşünür diye tanıdığım arkadaşım da k "lmiş't' esı ını ... 
o evde büsbütün başka bir insan olu- - Celia, dedim, sizin anlattığınız hi· 
veriyordu. Hiç bir uşak, hiç bir hizmet- kayeleri hiç ısevmiyurum ... Hiç birinin 
çi durmuyordu. Hasılı orası bir cehen- bir sonu çıkmıyor; hepsi alelade bir su
nem, bütün ırnanası ile bir cehennem • rette bitiyor. 
di. - Hepsi de doğru da ondan, diye ce-

Nihayet o evde feci şeyler geçmiş ol- vap verdi. 

h':;'l~nmiftir. B~ndan bafka, Fransada eden gergin vaziyet sırasında Alman· tı~larım ki b.u ittifa~ı.n akdin?en t'l'nra 
t kumet ~evkiınde o zamanlar radi- ya ile Avusturya_ Macaristan son dip- hukum~~e hır ~e~s ıtımadı, hır.~are~e~ 
~~ sosyalistle~ bulunuyo~lar~ı. Bun - lomatik hazırlıklarını yapar '\'e kendi- ser~e~tııı gelm.ı~tı. Artık ~·~sı gıbı 
tı ın aras~n~a ınkıl~ ~urkıyeye kar- lerine yardımcı ararlarken günün bi - har~cın ve dahılın. h~~ han~ı hır hare • Vanda hayvan bereketi 
manevı hır sempatı hıasolmakla be- rinde Kayser Vilhelm Türkiye tara • ketı karşısındakı urkeklık ortadan V (H "') V b . 

tahc } d T"" L! • b" k k lkm t H""k'" t h""k" ld an ususı - andan u yıl harıce 
Kızı lcahamam belediyesi 

I r, on ar a unuyenın ır uvvet fından yapılmış olan tekliften haber • a ışı. u ume • u umet o u • g26 200 k·ı .. 64 llO '"d k 
0 duğuna inanmıyorlardı. Almanyaya dar olmuş ve bu meselenin iyi tetkike- ğunu hissediyordu. Hatta, Fransız 5• SOO :do yun~ ın' a edet.1 ~y~n ~elin 1..ft-1 b b" · ah" .1. • . ... . . d ..... } ... t "h d · ·1 . "h ve • , a et sıgır raç ı mıııtır. 
t. ce, o ~ ı aşına ır sıyaset s ı- dı ıp hır netıceye baglanması ıçın e • oo~ ugunu ercı e en sıvı ıttı atcı - . .. . T 

oı v ld ğ hl k b . . 1 ba t Ca "d b ld ... h ld b Burada hır yun fabrikası açılırsa 
t. e yapmış o u u o ta aş mev . mırler vermış. Aynı zamanda Avus • ar, ş a vı ey 0 ugu a e, u h l k k d' ah 1 ..... «:ıd ·d· K l" _ _ı d "tt"f k h 1 f t t ed"l em mem e et en ı m su unu ış -c 1 ı. uvvet ı orousu ve onan - turya - Macaristan ve bilhassa onun 1 1 a a mu a e e em ı er. . . .. . 
lkıa~ı ile göz kamaştıran Alman sat • İstanbul sefiri Pallaviçini bu ittifaka Almanya ile ittifakm sebepleri l~tme~ suretıle kendı nufusunun JŞ ve 
"etıne k d E d k fd "d'l H ... . . 1 . . tıcaretıne yol açmış bulunacak hem de 
. arşı a nver paşa a ve e se- tara ar ı ı er. atta, hır rıvayete na- ttihat ve Terakkı, altı aene evvel "' . · . d h ' 

tıyetle bizi k "' h' · · d b'" ·h h .. k . . ' vası arazısın e ayvan artımına daha 
.. . m_ as erı mu ıtımız e u - zaran, o tarı te enuz ayset tarafın- ınkılab meydanına kendisini büsbütün f l l"k .. k · 

}'uk .?ır. emnıyet .v~ .sempati vardı. dan malum bulunmıyan Türk teklifin- başka fikirlerle atmıştı. Dahilde Ab _ aza a a a gosterece tır. 
l !u~kı~e, kendısını Avrupa millet - den, kendisi, Kont Pallaviçini'nin tel- dülhamidin istibdadını yıkarken ha • 
brı. a~lesıne sok~c~ ola~ ittifakı, işte kini üzerine Avusturya - Macaristan hiçte de onun Alman dostluğu esası Göynükte Atatürk Amtı 

Kızılcahamam (Hususi) - Kay • 
makam Vasfi Kolçak kasabanın imari 

için belediye bütcesinin genişlemesini 
temin için tetkikat yapmıya ve beledi· 
yeye yeni geiir membaları bulmıya ça• 
lışmıya başlamıştır. Kaymakamın bu 
sahadaki tetkikatını kısa bir zamanda 

bitireceği ve kasabanın imarı bakımın· 
dan çok faydalı olacağı muhakkak ad· 

dedilen kararlar alacağı umulmakta ~ 
dır. 

t u lkı dostluk ıstikametınde, evvela erkanıharbiyesi vasıtasile haberdar e- üzerine istinacl eden siyasetini boza- Göynük (Hususi) - Atatürk anı· 
~nsada, 8~.nr~.Almanyada arıyor, fa- dilmiştir. Her neyse, imparator bu itti- cak, bunun yerine lngiliz dostluğunu tının inşası 8ür'atle ilerlemektedir. tiş etmektedir. Anıtın 13 haziranda a. 

.~mukul~~b~~nbrm~~~~~~~ey-~_·d_e_n_b_~_e~g-~_·_e_c_~_~_·_·~~--~i~Af_k_a_u_v_u~l~L~~~~~--· _k_u_~--~-=~-I_d_~_c_e_i_n~p-~~ı ~t~~~ç:ı:lı:ş ~ili=·r~e=n~i :y:~:ı:~=a=k=tı=~--~----
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"Son Posta ,, nm tefrikası : 39 " Son Posta ,, nın zabıta rom•n : 37 

.(Al<L/K- fJLKffİNDE 
~~KT"~~' IJitı TORK ZARiTi 

L-.J:..=~~~~!..ii~B~ Molb:m Cemil'in &lubeti 
Yazan: Hugh Austin lngilizceden çeviren : Ha•nun Uıaklıgil A. R. 

Tobolsk valisi rahip Gregorinin sırtına temiz bir cübbe 
geçi t-erek Moskovaya göndermiş eline de Çara hitaben 
bir mektup vermişti: '·Hdşmetmeap, size tam manasile Bu kadını bir deli öldürebilir' 

bir (Allah adamı) gönderiyorum,, 
-------

- Bu, acaba irsi bir hastalığın tesi- kar etmiyordu ... Küçücük veliaht, bir 
ri m i idi?.. kilise mumu gibi her gün biraz daha e-

- Belki ... Fa lcat hu~a; ruh ve }a - riyor, hergün hir~z daha kü~ülüyordu. 

Fakat Lang denilen bugenç deli değildir. Ama, deli 
olmasaydı öldürnıezdi, kadının burnunu da kesmezdi 

radılıştaki zafı, envfü hurafat ile tere- Bu hal biraz daha devam ederse, bu - Babacığım, bütün bunların haki-
1 
tü, bundan kurtulup harekete geçmek 

ddiye uğramış dimağ ve asabı da ila- mini minicik körpe vücud, sönüp gidi- kat olabileceğine inanamıyorum, diye lüzumunu hissediyordu. Zira şefi o • 
ve ediniz. verecekti. Ve işte 0 zaman, (müstak- inledi. nun kendisini rehavete kaptırdığını 

- Sonra, Emma?. • bel Çarın valide imparatoriçelik şere- - Hakkın var yavrum. hissederse muhakkak coşacak, köpü -
- Sonra, Qmil bey ... Bir taraftun fi) de sönüp gidiverecekti. Genç kız başını kaldırdı, bir nefes recekti. 

Çarın bu gizli derdlerini, diğer taraf - _ Desenize .. evlad muhabbetinden içinde sordu: Binaenaleyh çavuş bir derlenip top-
lan da rahib Gregorinin. mucizelerini ziyade, ihtirns düsüncesi... - Acaba kim? landıktan sonra, durmuş bir saate bir 
haber a!an Tobo1sk valisi, \>üyük bir iş· _ E. buna ne ~üphe aziz dostum... - Hayır, ]an bu suali sorma. Ceva- yumruk indiren ve arkasından saatin 
giizarhk etmiş; bu köy rahibinin sır- Damarlarında bir damla saltanat kanı bmı bulamadığın için Allaha şükret. işleyip işlemiyeceğini bekliyen bir a-
tına, temiz bir cübbe, ayaklarına da bir olanların, ihtirastan kurtulmalarına Genç ktz bir isim söyliyecekti, fa - dam vaziyetinde hareketsiz kaldı. Fa-
çift parlak çizme uydurarak doğruca imkan var mıdır?.. kat Patton meydan vermiyerek: kat netice kendisine memnuniyet ver~ 
Mo::skovaya gör.detmişi. Ve gönderir- _ Sonra?.. - Şimdi giyinmeliyiz, bizi tekrar miş görünmedi. O zaman polis direk-
kcn de eline şöyle bir mektup vermiş- _ Sonra, efendim ... (Romanof _ isticvab edecekler, dedi. törlüğünün bütün nizam ve kaidelerinı 
ti; far) ın tacını başkalarına kaptırmak Vak tile berrak ve net olan sesi şim~ bertaraf ederek içki masasına yaklaş-

[Ha~metmei.b!.. endişesi, hem Çan ve hem de Çariçeyi, di yorgun ve biraz boğuk çıkıyordu: tı ve yarım bardak viski doldurdu. 
Size, tam manasile bir (Allah ada - müthiş bir ıztırab ile sarsıyordu ... Çar - Baba odanın kapısını kapadın Bu müddet zarfında polis şefi arka-

mı) gönderiyonun. Ona inanan ve i- Nikola, veliahtın hayatını tehdicl eden mı} sına dönmüştü: 
~an edenler, her türlü maddi ve ~ane- bu büyük felakettin hissettiği elem ve - Fakat Jan, bu kadar korkaklık - Viski sana iyi gelirse söyle, mü-
vı dertl~ ve ıztıra~l~dan halis bu- endişe ile bazan deliye dönüyor .. bar - makul değildir. tebakisini ben bitireyim, diye homur • 
~y~~lar. Bınlerce mucıze, bunun .şa- dak bardak votka içtikten sonra, yarı Genç kız tekrar etti: dandı. 
fııdıdir.] mecnun bir halde veliahtı omuzlarına - Odanın kapısını kapadın mı? Çavuş kadehi bir yudumda ağzına 

R .. h~b Gregori; daha ilk bakışta. bindiriyor. Saatlerce sarayın koridor _ - Fakat Jan, bu makul değildir, diktikten sonra 'bir öksürdü, sonra her-
{Çar) ı biiyülemişti. O ; mukavemet larında gezdiriyor; hazan da, sarayın dedim. kese meydan okuyormuşcasına: 
imkanı o!mıyan g özlerini., Çarın zayıf her türlü teşrifat usullerini unutarak; Patton bir saniye kızına baktıktan - Bu kadını stbebsiz yere ancak 
ve iraded~ı mahrum olan gözlerine di- cıhz bacakları, omuzlarından salkan sonrn odasına döndü. Kız onu taki.b et- bir deli öldürmüş olabilir, diye söylen· 
kerck: «I-laşmetpenah... Bundan son- bu sararmış çehreli çocukla bahçeye fır- ti. Banyo dairesinde kalmak istemi - di. 
m, hiç bir hayai görmiyecek.siniz. Hiç lıyordu . .. Bir gün, saray halkı birbiri- yordu, fakat duş perdesinin yarı yarıya Kent homurdanan sesile 
bir mevhum kuvetten, korku ve endise ne giırnişti. gözden sakladığı banyoya bir göz at - - Evet, dedi. Eğer hadiseleri ince· 
hiqsetmiyeceksiniz.>ı demis,ti. Ve .. Ç~r N" · ' tı, içinde bir cesed Lulmaktan korku - lediğimiz sırada gözümüze çarpmıyan - ıçmr.. v 
Nikola o dakike.dan itibaren silkin - _ Çünkü; hem Çar, ve hem de ve- yor gibi idi. bir dördüncü buud mevcud değilse, 
rnişti . Sanki, omuzlarını çökerten o liaht; birdenbire ortadan kayboluver- Patton bir sandalyeyi çekerek üst suçlu yalmz odur. 
göze görünmez yük:i, bir tarafa atıver- mişti. Her taraf aranmış, taranmış .. ne, kısmını kapı kilidinin alt kısmı arası- Omuz silkti ve kapıya döndü. Ça • 
mişti. Artık Çar da herkese benzenıis- Çara; ve ne de veliahta tesadüf edile _ na sıkıştırdı. Bu sırada genç kız yüzü vuş da kadehine tekrar bir mikdar vis-
ti. Birdenbire mariz ve mağmum çeh- memişti. üstü yere yatmış, karyolanın altma ba- ki doldurup bir yudumda diktikten son-
resine bir neş'e gelmişti. f~te o gün, S ) kıyordu. ra sür'atle masadan uzaklaştı: 

T - onra ... 
Çarın en mes'ud günü idi. -Nihayet; saraym kapılarında bek- Patton onu bu vaziyette görünce - Evet, diyordu. Şimdi mesele o 

- Olur şey, değil.·· liyen nôbetcllerin biri, tıpkı Çara ben- güldü: suçluyu bulmakta. 
- Evet.. Çar. saadete kavuşmuştu. ziyen bir hassa neferinin, omuzların _ - Şimdi müsterih misin? Kent mırıltıyı işitmişti : 

Fakat Çariçeniıı bütün günleri, büyük aa bir çocukla kapıdan çıkıp gittiğini Genç kız, hafiflemişti: - Gayet az tanışıyorlardı. Adamın 
hir endişe ve ümidsizliğin göz yaşlarile hatırlamıştı... Bütün yaverler ve rna- - Evet, dedi. kadını öldürmesi için hiç bir sebeb yok-
geçiyordu. beyinciler, bu nöbetci neferinin göster- Palton kızmı banyo dairesine kadaT tu, diye söylendi. 

- Sebeb?.. diği istikamete koşmuşlardı. Ve bir takib etti: * 
- Çünkü, mini mini ~eliahtın müp- hayli aradıktan sonra; kim bilir nere~ - Bir banyoya ihtiyacın var mı? Çavuş verdiği karara, ve üstüste dik-

tela olduğu bir barsak hastalığı günden den ele geçirdiği bir hassa topcu nefe- Yoksa bir duş yapacağım.. tiği iki viekiye rağmen maneviyatının 
güne arttyor .. kanlı basura benziven ri dbisesini giymiş, ve veliahtı da o - - Oh baba .. bu banyo.. tekrar sarsıldığını hissetti : 
hu hastalık, ıh iç bir doktor tarafından muzlarına bindirmiş olan Çar Nikola- - Haydi kızım, haydi .. biraz süku- - Fakat bu Lang denilen ~ genç deli 

teşhis edilemiyor; verilen ilaçlar da yı, mecnun gibi sokaklarda dolaşırken na muhtacız .. v değildir, diye söylendi. Beri tarafta 
_ yakalamışlardı. - Evet, dogru ama çabuk yap. eğer deli olmasaydı, öldürmezdi, cese· 

r-~------------ - Garib .. çok ıgarib şey. -Pe kala, bir dakikalık bir duş ya- d in burnunu da kesmezdi. Peki amma .. 

Bir Doktorun - İşte, Çarı ve Çariçeyi saran bu pacağım. deli olmadığı meydanda, şu halde bu 

G
;:inlu··k buhraniar iç~nde r~riçeye bir s,ey tav- Genç kız kapıyı ka9ıyarak odasına _., ....... ....,.,. ............... _,., •.•.. .,,, ~ ,,_,, _ .,, .. 
u Pazartesi 's-4 

siye etmişlerdi: «Veliaht hnzretlerini, döndü ve tuvalet masasının önüne o· 
~oUarın an (*) bir kere ae şu (A.Uahm Adamı) na turdu. 
Is:nnıa vasıtaları gösterseniz .. belki manevi bir tedavi Yekdiğerini müteakıb bütün şişe - RADYO 
R.ış tamamile glrmek iiıerctltr. Kışın o
turauğunmz meskenlerin lSidılmıısı l1 -
zımdır. Bu derece! hararet otiıtulan ve 

Bugünkü Program 
müessir olur.» Clemişler~i. .. Çari~e, lere birer el attı. Fakat hiç biri tutmu
bu tavsiyeyi aerha1 'kabul etmiş; (Al- yor, eline alır almaz yerine bırakıyor ~ 
lah.ın Adamı) Gregori Rasputini he _ du. Sonra sandalyesinin arkasına yas
men o anda hususi dairesine getirtmis- lanarak gözlerini kapadı. Çayır biçme 

çah'iı1an yerlerde on sekiz dereceden a- · ' 'd ti ... Rasputin ·, hiç bir s,ey söyleme • makinesinin sesini işı iyordu . 

23 İkinclte.~rin 1936 
İS1'ANBUL 

şağı olursa insan üşür, hasta olur .Dil Öfl · ı 
sebep1e evlerlmızt '\ie müesseseleri tabii den, doğruca yatağın ha.şına geçmiş.. Duştan akan suyun şakırtısı gözleri- e neşrıya ı: 

b 1 ı · be ldu İl - d v 12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: Hava. 
ısıdacak v:ısıtnlarn. müracaat ederiz. ıztıra ından inim inim in eyen ve iah- m açmasına se P 0 

• erıye ogru 
v ·ı k b" k ld b" ı· dls, 13,05: r>lft.kla. hafif müzik. 13.25: Muh-

. Bunların en iyisi ve sıhbt>i şüphesiz J. tına göğsüne, parmağile bir haç işareti egı ere ır rem a 1• ıraz e ıne sür- telif plftk neşriyatı. 
çinden Slcak su geçen kallroferlerdir. Fa- resmetmiş.. ondan .sonra da. o sihirli dü. Sonra ayağa kalkarak pencereye Akşam neşriyatı: 
kat bunun tesi::. ve idamesi masraflı ol- gözlerini Çariçenin melul ve mahzun yaklaştı. Aşağıdan konuşma sesleri ge- 18.30: PllUtla de.ns musikisi. 19.30: Çocuk
duğundan sub:ılara ve mangallara mü - .gözlerine dikerek : «Haşmetpenah !.. liyordu. . lara masal, i Galib tarafından. 20: Rıfat ve 
racnat mecburiyetinde kalıyoruz. .Şu andan itibaren, veliaht hazretleri Tekrar tuvalet masasına döndü. Şi- arkadafları tarafından Türk musikisi ve halk 
Bunlardan mangal artık orta.dan kalk- ifakat bulmuş.. (Romanof tacı) nm şderi sıra1anna koydu, sonra banyo o- şarlolarL 20.30: Müzeyyen ve arkadaşları ta
ması lazım gekn bir ısıtma vasıtası - muzlim olan istikbali kurtulmustur.)> el.asının kapısına gitti, kapıyı tıkırdat- ı:ıfından Türk musikisi ve halk şarkıları. 

demişti. ' tı: 21: Orkestra. 22: Plakla sololar. 22,30: Ajans dıı. 

-Hayretf .•• Hakikaten veliaht kur- - Baba işini bitirdin mi~ ve borsa haberleri. 
teder ve yerine az çok zel.irli bir gaz ,,,_ C b l ed' Y a r ı n k i P r 0 r r • m ... tuldu mu?.. eva ge m ı. 
karan ve derece! hararetin gltglde slir'- 24 İkinciteşrin 1936 

Mangal bulunduı,.ru odanın havasını zap-

tale azahansı gıö'ı. .,.angın ve salr kaza
ltıra sebebiyet verir. Bu sebeble herkese 

ucuz dem d n birer soba tedarik etme -
lerini tavdye ederiz. Sobalar iyi bir t.as
hin vasıtası olduğu gibi boruları vasıta

s!lc de daima hnvoıyı tecdid eder. Şimdi 
maden kömürleri ve kok köınürlerl l'CUZ

ınmıştır. P~t.: ipti-dai olan ma.ngallar ye
rine sıhhi ve medeni lbir teshin vasıtası o
lan sobaları her yenle il:a.me etinellyiz. 

("" } Bu notlan kesip szkl11yımz; ya • 
but bir albüme yapışbnp ko'Dekıiyon 

yaomn. S.._mtl ır.amupnzda lııu 1IOtlar 
bir doktor ..si!Ji imdadı-• ........ 

- O günden it'iharen veliahtın vazi- İSTANBUL 
yeti değişmişti. Çocuktan gelen kan, - 28 -
<!erhal kesilmişti. Bir hafta sonra :veli
.clıt, adeta yeniden dünyaya. gelmişti. 

- Olur şey değil, Prenses f.mma ..• 
Hiç şüphesiz ki, bana bir hakikatten 

DÖRDÜNCÜ BUUD 

(Saat 6 , dakika !il - uat 6, dalcilca S2 ) 

Öfte DC!fl'İyatı : 

12.SO: Plft.kla Türk musltbl. 12.50: Hava
dis. 13.05: Pllkla hafif müzlt. 13.25: Muhte-
Uf plA.lt neşriyatı. 

Akşam neşriyatı : 
18.30: Plakla dans musik1st. 19.30: Konfe-.hahsooiyorsunuz, değil mi? .. 

H h mns: Dr. İbrahim Zati tarafından. 20: Ve-
- iç şüp e etmeyiniz .ki; size ga- Merritin aynlmasından sonra Kent 

·· b l b" h k"k w Ik cl.ia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk m11-
yet mus et o an ır a ı ·atten bahse- ayaga :ka arak balkona açılan geniş . . halk kıl 20 30 T .. k . 

• • • • w. • sıkisi ve şar arı. . : ur musıki 
dıyorum. kapıya gıtti. Eşıgınde durdu. Hendrıks heyeti. 21 : Şehir Tiyatrosu artistlerinden 

- Sonra?··· elile Milano'ya dışarıya çıkmasını işa- Bedia, Vasfi Rıza ve Hazım tarafından Stlid-

- Ar-tık, buooan sonrasını uzat - ret etti, .kendisi de amiriiıden epeyce yo Orkestrası refakatne CDH Dolu) opere -

1ımıya l~ru8;' ~rmiyorum; ıd<>Stum ... açılarak uzakta _durdu. . tin~e~ bir sahne. 21.30: Orkestra. 22: Plak.la 
\ (Arlmsı var) ÇaTQf ağır bır uyuşukluğa düfmÜt' aoıoıar. 21.30: Ajana ve borla haberlerL 

işi o yapmamıştır. 
Teğmen: 
- Görüyorsun ya, dedi. Eğer ot~ 

itham edecek kadar budala olsaydı 
tıpkı avukatının söyliyecegı ı;ekild', 
muhakeme ediyorsun. 

Çavuş sustu. kendisini karanlık! 
bir duvarın önünde ~urmuş gibi h' 
diyordu. Geri dönmesi lazımdı: 

- Bununla beraber bir tarafta~ 
risini itham edecek bir delilik buhıll 
ması ltzım, diye söylendi. 
Teğmen birdenbire arkasına do11 

dü : 
-Amma hangi tarafta? Haydi sil 

luyu takip edelim, ister misin? 
Salonun içinde dolaşmıya bafıJ 

Bir taraftan da sözüne devam edif01 

du: 

- Acaba nerede bir iz bırakın• 
labiliri Arıyalım bir defa: Kendi 
ilk önce kameriyede görüyoruz. 
dının oturduğu koltuğun arka tara . 
dadır. ikinci hareketi kadını ~şarP 1 

boğmak, üçüncü hareketi de massıı1' 
üzerinden aldığı çiçek makası ile ~şr 
n!nı deşmek olmuştur. 

(Arkası ~at> 
•• l il ........ ' I" r:rsın•• •••• 1 ••••• , • ., . • _. ... _. ·-' 

.-·-------------------""' 
Nöbetci 
Eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler şwıl-1' ' 
dır : 
İstanbul c!hetinnekiler : 
Aksarı:ı.yfö : (Etem Pertev). Alemdarda · 
CEtıref Nt et ı. Bakır köyünde : CHil~ıı 
Beyazıdda : (Belkıs) . Emlnönttnde : (Sil' 

llh Necatı). Fenerde : (EmilyadD. garı'' 
gümrükte : (Suad). Küçükpazarda ; (lU' 

san Hulusi). Samatynda (Teofll0S
1 

ı.9( 
Şchı eminindc : (A. H:ı.ındi>. Şehzade., 

şmda : (j\saf) . 
Beyoğlu cihdmiJekill'r : 

Galatada : (Ylçopulo). Hasköyde : c~I • 
sim Aseo). Kasımpaşada (Müeyyc61 

Pli' Merke znahiyede : (Matkoviç, DlngO 
.,,,, , 

lo). Şişlide : (Pertev>. Tak:>imde : (ı>P 

mal Rebull. -Üsküdar - Kadıköy ve Adalardakiler 
cfıJ' Btiyükndada : (Merkez). Heybelide: ( J 
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Son Posta 
~ Yevm1, Siyasi, Havadis ve Halk gaze - .... _..,..... 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25· 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklsfl 
mahfuz ve gazetemize aitti!· 

ABONE 

.. . 
TURKIYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

-
FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ı.-

1400 750 400 
2340 1220 710 
17üo 1040 800 

Abone bedeli peşindir. AdreS 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez· 
llanlard'1n mes'uliyet a:ınmtı1' 
Cevap için mektuplara 1 O kuruşlO~ 

Pul ilavesi liız1mdır. 
~------~~~--

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgn.ıı. : Son Posta 
Telefon : 20203 
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Verme başmuharriri şerefine ziyafet ·- :-t.1.-- ' \ 

K A Ş E 
• • 

NEOKALMIN 
Grip • Nevralji • Bat ve Di• ağrlları • Artritizm • Romatizm• 

-·-:.. . . ':~--:--

Bay Svetoviski İzmir valisi ve ıazetecileri ile beraber 
İzmir, (Hususi) - Verme gazetesi Başmuharriri Svetoviski tetkikatta bu

lunmak üzere İzmire gelmişti. Belediy e dost başmuharrir şerefine Fuar gazi
nosunda bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafette İzmirdeki gazeteciler de davetli 
bulunmuşlardır. Başmuharrir Svetovis ki ile samimi hasbihaller yapılmıştır. 

KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 

Tarsus tayyaresine ad konurken 

Tarsus (Hususi) - Tarsus uçağına ad konma töreni parlak oldu. Tö

ren T arsusa 20 dakika mesafedeki tayyare meydanı a yapıldı. Daha gün 

doğarken meydan halk ile dolmuştu. Merasime istiklal rnarşile başlanmış, 
bir söylev verilmiş, tayyarecilere bir buket sunulmuş, tayyare marşı çalın· 
lllıf, bundan sonra tayyare şehir üzerinde uçarak şehre beyannameler at
mıştır. Belediye de gece tayyareciler şerefine bir ziyafet vermiştir. 

\1-:-"(i~ ~=='-• -·•,,0 1 olmak istiyorsanız; daima: 
VENÜS KREMİ 
VENÜS PUDRASI 
VENÜS ALLIGI 
VENÜS RUJU 
VENÜS RİMELİ 
VENÜS SÜRMESi 
V~NÜS BRİYANTiNi 
VENÜS ESANSI 

Oksiirenlere: 

VENÜS KOLONYASI m1w1r1--=-----• 
"~~ · VENÜS TUVALET SABUNU il' 

~ • .. h t" • .. klulladn~~z·b.. .. d"" 1 
~ • .ı >J ..... • . ... ~L._ 11 .. __ ·' ...... n ve şo re mı soz e e~u Ulun unyaya 

1 
beyendirmek suretlle ispat eden şayanı itimad yegane markadır. ı 

Umumi Deposu: Evliya Z ıd Nureddin Eeza AHU ve ıtrıyut Depo u, 1stanhul 

1---------------------~------------------------------~h,_i_s_ar_l_ar_U_. -~-~_ü_d_ü_rl~_ü __ nd __ e __ n_:_. 
1 - Şartnamesi mucibince muhtelif eb'atta 1090 metre yassı kayıt pa

Zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 24/ 11 /936 tarihine raıtlıyan Salı günü saat 15 de Kaba. 

t-.ta Levazım ve Mübayaat •ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır· 
3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 'ubcden alınabilir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güven

lbe paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri lazımdır. H2747n 

Şimd~ye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
2.cl keflde 11 /Birinci kAnun / 936 dedar. 

Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.003 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 I Birinci kanun I 936 günü akşamına kadar 

biletini deği,tirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ... 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 

İhtiyat akçesi Liret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 

İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugo:slavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemo.hiri 
l\füttehldesi, Brezilya, Şıll, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 
Kolumbiyada 

Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas <Telef. 4-4841 / 213/ -i/5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

İstanbulda : Alalemciyan hanında 

Tele!. 22900 /3/11/12/ 15 Beyoğ -

lunda: İstlklal caddesi Telef. 41046 

İZl\llRDE ŞUBE 

Doktor Hafa~ Cem .d 

Dahıliye aıüt.dıaııa... 

Pazard.ın manda hcrgUn S - 6 

Dı\ıtı.yo!u (lOl) Ko. Te.efo ı: :..:!.:.ı ~.> 

'l e1. füuıtiuli &:; - &y,~rnJJ. 4.> 

~ .... ~ 
TARLADIR 

AN BAKKI 

yatmazden evvel PERLODENT dı~ 

macununu kullanmak suretıle agızınızı 

rıkamayı kendinıze bır "azife bılıniz. 

PERLOOENT kıyas k~bul etmez bır 

muzaddı taaffündOr. 

-·-~~ ~~~-~~-~ ..,ıc·•-/4 el'~ iA:f,,. 

?44 °14 ~ clkt-.1 ~ <At.r~ l.J, 4 -Y~M4 
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• 

Kalori randımanı hiç bir vakit Kok 
randımanıile mukayese edilemez. 

Son tecrübelerin bir daha 
teyit ettiği hakikat: 
•• r 

Adi koka nazaran yOzde kırk faiK 
bulunduğu bir daha sabit oldu 

Satış yerleri : 
Merkezi: Maden Kömürü itleri T.A.Ş.Bahçekapı Tq İ-ian Telefon:2119S 
Galata: Türkiye it Bankası şubesi. Telefon: 44630 
latanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı, Tq Han Telefon: 22042 
Ankara: Yenifehir, Ali Nazmi aparbmanı. Telefon: 1162 
Ankara: Adapazar Türk Ticaret Bankası Tel. ıube 2316, Müdiriyet: 2319 

Diş Tabibleri 
Diyorlar ki: 
Lazım olan, dişleri alabildiğirıe fırçalamak 
değildir. Evvela diş teınizliyen tertibleri 

iyi intihab etmelidir." 
Dişlerini fırçalıyan birçok kimseler bildiğimiz halde 

dişleri güzel ve beyaz pek az insan tanımaklığımız bu 
sözün doğruluğunu ispat eden en kuvvetli delillerden 
biridir. Diş macununuzu iyi düşünerek seçiniz. Daha 
doğrusu diş macunu denince ilk akla gelen ve en 
mükemmel, en müessir, en çok sevilen ve kullanılan macun 
olduğunda şüphe bulunmıyan "RAYOLIN,. i kullanınız. 

• 
- _. 

Mikropları öldürür, diş etlerini kuvvetlendirir 
' 

dişleri parlatır ve beyazlatır. 

Son Posta 
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 

• : 2 - 250 » 

• : 3 - 200 » 

• : ' - 100 • 
Diğer yerler : - GO • 

Son sahife : - 30 • 

1 3 - Bir santimde vasati (8) keli
me vardır. 

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

···········································•···············•·· 
&on Pos2a tlaatbaast 

Neşriyut Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

&AHIPLERll l A. Ekrem UŞAKLIOlı. 
s. R8llp EMRÇ 

Bu adamı 

canından 

bezdiren şey 

GRiPiN 
i tecro be edinciye 

kadar çekmeğe 

mahkOm olduğu 
ağrı ve 
sızılardu. 

• 

1 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keşer 

· ı 
Romatizma, aıınır adele, bel 

ağrılarına karşı bilhassa 
'llÜessirdir. - -

lkincitetrin .23 ~ 

Bütün kremlerin jçinde birind 

olan ve daima birinci kalan 

K rem Pertev oldu . . Bu Krelll 

P ertevin her zaman pek büyük 

bir i tina ile ihzarından bıı~lta 

b ir şey değildir. Krem Pertevin 

terkib ine (gayrisaf) hiçbir 

madde &iremez. 

Teneffüs yollarile geçen hastalık· 
lara karşı koruyucu, tesiri katı pas
tillerdir. Nezle, bronşit, grip "'le 
boğaz rahatsızlıklarında, ses kisık· 

lığında pek faydalıdır. 
Kalabalık yerlerde, tozlu muhil· 

ıerde, bulaşık hastalıklardan vika· 
ye eder. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANF1il 
Beyoğlu, İstanbul 

---- ------ ··--,.-'1"' 
r Doktor .. 

lbrahim Zati Oget 
Kırıklığı , nezleyi, soğuk alğın· 
lıklanndan mütevellid bütün ağn, 

sızı ve sancılan geçirir. 

Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada bergO.n 
öğleden sonra hastalarını kabul 

~---• eder . ..----~ , 
Saghğı korumak, hastahklarla 
uğraşmaktan daha kolaydır. 

Grip, Difteri, Kızamık gjbi mi· 
kropları ağız ve boğaz yolile gireD 
bulaşıcı hastalıkl&tr zamanında 

KRiD L 
kullanmak, sizi ve çocuklarınl%1 

hastalıktan korur. 

AKRiDOL 
Ağız, Boğaz, ve Badem
cik iltihaplarını da pek 

çabuk geçirir. 
Her eczanede bulunur. Kutusu 

35 kuruştur. 

Şu gördüğünüz bayan evvelce başka diş macunu kullanıyordu: 
Dişleri sapsarı idi. Hergün ağız hastalıkları çekiyordu. H~lbukı 
( KOZMİN) çıktığı gündenberi hergüo dişlerini ( KOZMIN) le 

fırçalıyor. Bakmız dişleri ne kadar güzel ve parlak oldu. Siz de 

günde iki defa (KOZMİN)le diılerinizi yıkayınız. 


