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Kontenjanın kalkacağı haberi diin 
piyasada halk lehine tesirini gösterdi 

. --·-- ·~· ·-=------
Neler girecek,nelergirmiyecek Vekiller dün Atatürk 
ldhali memnu iken yeni kararla serbest · evinde toplandllar 

k ı h 
·ı • ? Ankara. 23 ( A. A.) -icra Vekilleri Hey'eti bu akşam 

hıra ı an eşya angt erı • Çankagada Atatürk evinde toplanmış, harici işler 
üzerinde müzakere yapılmış, içtima geç vakte kadar 
devam etmiştir. " Türkiye genel idhalô.t rejimi ,, kararnamesine 

merbut cetvelleri agnen yazıyoruz. 

Ankara, 23 (Telefonla) - Çl~mel it
halat rejimi kararnamesine merbut cet 
Yelleri aynen bildiriyorwn: 

Madde 1 - 18 7 3 sayılı kanun hüküm 
le.riıne istinaden tanzim edilen 19 3 7 yı
lına ait Türkiye genel ithalat rejimini 
iÖst.erir listeler şunlardır: 

Madde 2 - Bu karara bağh S liste
sinde yazılı tarife pozisyonlarına giren 
eı.tYa mikdarı tahdit edilmeksizin mem 
lekete girer. 

Madde 3 - Bu karara bağlı Kl liste· 
llindeyazılı eşya: (A. Türkiye ile itle • 
ring veya benzeri anlaşma yapmış mem 
leketıerden, (B. Ticaret müvazene va-
2iyeti müstakaren ve ehemmiyetli su
l'et't;e Türkiyeye karşı açık olup ta Tür
kiye ithala'tına karşı hususi bir nevi 
ta:hciit koymamış bulunan ülkelerden. 

Mikdar bakunından tahdide tabi ol• 
lnakaınn memlekete gwen ticaret ıntt
vazene vaziyeti Türkiye lehine devamlı 
ve ehenuniyetli surette açık olan mem 
l.eketleri İktısat Vekaleti tayin edecek
tir. 

~nmrüklerde ithallt faaliyeti 

Piyasadaki Akisler 

Madde 4 - Bu karara bağlı V lis
~inde yazılı tarife pozisyonlarına gi
ren eşya siparişlerinden evvel hiza
larında gösteri1m~ Vekaletten izin al· 
inak şartile Türkiyeye girer.Şu karar ki 
bu eşya üçüncü maddede yazılı mem
leketler haricinden getirildiği takdirde 
lit olduğu Vekaletten maada İk:tısat 
:\Tcitaletinden izin aiınmak lazımdır. Bu 
lnadde veçhile alınguş ithal müsaade
leri izin tarihinden itibaren 6 ay mu
teber tutulur. 

Diln birçok ithalat tacirleri mallarını 
tenzilatla sattılar, yerli mamulattan da 

tenzilat yapan sanayiciler oldu 

Madde 5 - Bu karara bağlı A lis
(()eyum 10 uncu aayfada) 

/ktısatçılar ve tacirler düşüncelerini anlatıyorlar 
(Yamı 10 uncu sayfada) 

Müsaadesiz yapılan miting 
Tevkif edilen talebelerin bir kısmı serbest bırakıldı, 
diğerlerinin de if ad el eri alındıktan sonra tahliye 

edilmeleri bekleniyor 

Cumartesi günü müsaadesiz miting f r 
.taptıkları için poliaçe yakalanan 18 ta
ie~en 12 si serbett bırakılmıtlardır. 
bunlar meyanında tıbbiyeli Lebib de 
\'ardır Geriye kalan 6 talebe feshedi· 

len Türk talebe birliğinin idare hey' e

tine dahil bulunanlardır. Bunlar hak· 
kındaki t~kikat ta bltirilmek üzere
dir. Bunların da ifadeleri alındıktan 
8onra serbest bırakılmaları muhtemel· 
~ir. 

Hukuk talebe birliğinin Hukuk Fa· 
kültesi dahilindeki odası da scddeclil· 

Yanlış 
anlaşılmasın! 

Revizyon degil, Suriyenin 
kavuştuA.u istiklale Antôk
ga ve lskenderunun da 
kavuşmasını istiyoruz 

F ranaa bize k8.l'fl ve Sancak 
Türklerine karp olan taahhütlerini 
nzamız olmadan llçüncü bir dev· 
lete devretmek teşebbüsilnde bu
lunmUJtur. Biz bunu protesto 
ediyoruz. Siyaai taahhütlerin ticari 
bir bono gibi ötekine, berikine 
ciro edilemiyeceğini hahrlatmak 
istiyoruz. 
Yazanı ErcUmend Ekrem Talu 

(Yazısı 3 üncü aayfada) 

:rniştir. ----~ ....................... _._... •••••• _....._ ...... _ 

Mezunen lstanbula gelmit olan /sfanbulda 

Maltada denizcilerimize 
karşı gösterilen dostluk 
azami dereceyi buldu 

Futbol maçında İngilizler , kayık 
yarışlarında da denizcilerimiz galip 
Londra gazeteleri Malta ziyaretinin ehemmiyetini 
tebarüz ettiriyorlar. Muhtelif spor eğlenceleri yapıldı 

Londra 23 (Hususi) - Türk do-f simleri mevzuu bahseden Oaily Tele
n~masının Maltayı ziyaretini ve bu ~raph gazetesi, bu ziyaretin yalnız bir 
munasebetle yapılan muht~em mera· (Deqmı 3 üncü aayfada) 

Bakkalköy cinayetinin 
faili henüz yakalanmadı 

Katil bugün meydana çıkarılacak 

Gülsümün katili olduğu zannedilen kocasının cinayet 
gecesi vazifesi başında bulunduğu tesbit edilmiştir 
İçerenköyünde Küçük Bakkalköyün-ı rin verdikleri malfımata rağmen, he· 

de feci bir surette öl'dürülen Gülsüm nüz teshil edilememiştir. 
adındaki kadının katili, bazı gazetele- (Devamı 11 inci sayfada) 

• 
ispanya işi tehlikeli 

bir safhaya girdi 
HUkumete sadık bir kruvazör ecnebi bir 

tahtelbahir tarafından torplllendl 

Eden İngiliz ticaret gemilerinin ica hında harp 
gemileri tarafından himaye edileceğini söyledi 

Asi donanmanın abloka edeceği bildirilen Barselon şehrinin 
sahilden görünüşü (Yazısı 11 inci sayfada) 

Osküdar hapisanesinde hadise oldu 
llluallimler birliği reisi Kenan dün Vi· • 

l&yetle temas ederek birliğin defter ve /[k kar M hk A J d k k 
etYasını nereye devredeceğini sormu9- I . .. . .. .. a Uffi ar araSJD a avga ÇJ tı, 

kı gundenberı eogumaga baş'1a· •. A 

tur. Vilayet birlik hesabat ve defterle- h al d.. k ı · UÇ mahkum ag"' Ir y ) d 
tini E · t M"d·· ı··w ·· d · Talebe Birliğinin mn.hnrlenen kapın yan av ar un gece ara ye c çevır- ara an l 
iL • mnıye u ur ugune evrı tes· mit ve sabaha kaı:şı saat ik.i buçukta Ü küda h · · · .. A • 

ııunini bildirmiştir. Dünden itibaren ,datının poliıe tealimino batlanılmı,. lstanbula tipi halinde kıea müddet karı ;.. r hka~anesinded ev:e~~;:t1 ~an Celal_ ıfo ~i ~rasında çıkan . 
Jaauallimler birliğinin efya ve movcu· tır. yaamıAtır vel unlmma t um !~.:~~m .. a aahkzı ~ - vgada Celal Azmıyı agır surette ya .. 

• • ••• T • se er o ~ur . .ı:;v~m.ı gun m um- (Devamı 10 1111cu •7'a•> 
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Hergün Resimli Makale: 11 lş programı .. a !r Sözün Kısası 

G. /. R. in manası nedir? 

"'"""--·Yaz.an: l\luhlttin Birgen--·• 

E vvelki gün gazetelerde Anadolu 

Ajansının tebliğ ettiği bir hava

dis İktısat Vekiı.letinin kontenjan usn
Iü~ü kaldırarak bunun yerine yenı bir 
usul koyduğunu bildirdi.. Aja~sın ~.er: 
cfiği izahata göre Genel Ithalat ReJımı 
ünvanını taşıyacak olan bu usul, kaç 
senedir devam eden kontenjan şeklinin 
mucip olduğu rahatsızlığı izale eı:lecek 
ve ticaret i~lerine, bilhassa ithalata fe
rahlık verP.cektir. 
Haki~at~n. kontenjan usulünden it-

Bazı adamlaT işlerinin programını 
yaparlarken kendi istediklerini haki
kat gibi görürler ve planlarını hep 
bu çürük temele istinat ettirirler. 

(sOz 
Kocasına burnunu 
lsteğile hopartan Jıadın 

~ 
~~ 

J 

Haki-kat daima hayalden başkn tür 
lü çıkar ve o zaman çürük temele 
istinat eden iş programı birden bire 
altüst olur. 

İşinizde muvaffak olmak isterse -
niz programınızı yaptığınız wman ha 
yale değil, hakikate ve mutlaka ra
kama istinat ediniz. 

ARASINDA) 
~- -· 

HERGUN BiR FIKRA 
Şairin itirafı 

Bilmem sahih, bilmem yalan. Ve
bali JJaklcdcııin boynuna ulsun. 
Dehasının bütün mahsulü bir kaç 
manzumeden ibaret bulunan Y .. K .. 
üstadımız, bir defa şöyle bir itirafta 
bulunmuş: 

- Ben, tekmil zamanımı, tembel
liğimi yenmek için uğraşmağa sar
federim. Ancak onu yenmeğe mu
vaffak olduğum vakit te, çalışmağa 
takatim kalmaz. Böylece yuvarla -
nır giderim. 

Altın yeyen 
Fare olur mu? 

,,J ~f~~ 
~-/'i~ 

halat tica:retimiızin muztarip olduğun
da şüphe yoktu. Bunun en ~üyük i~
nalığı şurııda idi ki ithal edılecek ~ı~ 
maıl buraya geldiği zaman kontenJan 
li~iesinde o mal için tayin edilmiş olan 
mikdanr' dolup dolrnıyacağını bilmek 
evvelden kabil değildi. Faraza, konten
jan listE>sinde muayyen bir zamanda 
ithaline müsaade edilen rnikdar beş 
yüz ton olsa ve tacir sıfatile bizim ~-i
pa'rtişimi·d verdiğimiz zamanda henuz 
Tüııkiıyeve bu maldan bir ton dahi it
hal edilmemiş bulunsa biz gene malt
mız buraya geldiği zaıman onu gümrük
ten g~ırebileceğimizden emin değil
dik. Arada geçen zaman zarfında da biz 
den evvel başkaları o maldan beş yÜ7 
ton ge\irmiş ve kontenjan da doJrr;:uş 
bulung bilirdi. O zaman bizim mal gum 
rükte yeni bir kontenjan beklemeğe ve 
binaenaleyh orada büyük masraflara 
uğramaya mahkum kalırdı. Nitekim bu 
tarzd~ pek çok zararlar olmuş, ithalat- Macaristanda bir karı koca birbirle
çılann pek çoklarının canları yanmış- rile kavga etmek ve biri diğerinin bur-

. --· Karısını sinemaya 
Götürmige mahkum 
Olan koca 

Geçenlerde Kanadalı bir altın mÜ· 

tehassısının başından tuhaf, fakat pa
halı bir macera geçmiştir. 

,Altın mütehassısı Johnson üç bin 
dolar kıymetindeki altın tozunu bir 
kutuya koyarak rafların birisine koy
muştur. On beş gün sonra, kutuyu eli
ne aldığı zaman içinden bir fare sıçra
mıştır. Johnson elinde birdenbire ha
fifleyen kutuya bakmış ve içinde altın 
namına hiç bir şey kalmamış olduğu
nu, farenin hepsinin yediğini anlamış· 
tır. 

tırAnlaşılıyor ki yeni rejimin gayesi, nunu koparmak suçundan ma:hkeme
bilhassa bu fenalığı ortadan kaldırmak ye dj.işmüşlerdir. 
ve tüccara, sipariş ettiği malın güm- Kadın mahkemede funları söyle-
rülden geçip ge~iyeceği hakkında da- miştir: 
ha sipari.ş ıftnünde bir emniyet ver- - Kocam gerçi dişlcrile burnumu 
mektir. kopardı fakat bunu yapmaya kocamı 

* Ancak, bu gayenin temini sırasında 
memleketin ikt.ısadi ve mali müdafaa
sına ait siyas~tin ihtiyaçlarını da göz
den kaçırmamak iktiza ediyordu. Bu
gün dünyada, eski gümrük muharebe
lerini andıran bir ithalat ve ihracat mü 
cadelesi vardır. 929 buhranının doğur
duğu ve günden güne arttırdığı bu mü
cadele her memleketi, ithalatını asga
ri ihUyaç haddine kadar indirmeğe 
mecbur etmişti. Bu ihtiyaç birçok yer
lerde olduğu gibi, bizde de kontenjan 
rejiminin tesbııine sebep oldu. Henüz 
ihtiyaç zail olmuş bulunmadığı için 
kontenjanı kaldırınca yerine başka bir 
usul koymak ve ayni tahdidatı bir baş
ka şekilde devam ettirmek te lazımdı. 
lşte G. i. R. ismini alan usul de bu 
vazifeyi yapacaktır. 

Bu usulün ötekinden ayrıldığı nok
ta da şuradadır: Evvelkinde ithal edi
lecek mikdarlar tahdit edilirken şimdi 
ithalat mikdarlarla değil, bu mikdarJa
rın ödeme karşılıklarile tahdit ediliyor. 

Bir kere devlet, Türldyeye ithali bi
rinci derecede lazım olan bazı mad
deler iç.in hatta döviz veımeği dahi ka
bul etmiştir. Bunlar ithalatın az bir kıs
mını teşkil ediyor. 

İkinci derecede, Türkiyeye girecek 
malların mühim kısmını te~kil eden bir 
listeye göre de, gene bu kısım malla
rın Türkiyeye ithalini tamamen ser
oest bırakıyor. Şu şartla ki bunlar, ken 
dileI1ile Klerink veya buna benzer an
laşmalar yaptığımız memleketlerden 
gelm~, binaenaleyh döviz veımeği icap 
ettirmiyecek mallardan olsun, bu su
retle ithal edilcek mallara ait ithal tah
didatı, bu mallara mukabil o mem.eket 
lerin bizden almış veya alacak olduk
ları malların bedelleri ile kendıliğin
den konmu.ş bulunacaktır. 

Türkiye ithalatının yüzde 62,5 ğunu 
tıeşkil eden bu nevi mallar, memleke
tin en mühim istihliı.k ihtiyaçlarına ta
allfık eden maddeler olmak icap eder. 
Mufassal liste elimizde bulunmadığı 

için bunların hangi mallar olduğunu 

oilmiyoruz. Vakıa, bunların ithali hu
susunda da tacirler gene müşkülata uğ
rayacaklarsa da bu müşkülat evvelki
ne nazaran daha çok hafif olacak ve 
biç olmazsa mal gümrüğe geldikten 
sonra tacir için zarar ve ziyan ihtimal
leri bulunmıyacaktır. Burada mevzuu 

ben teşvik ettim. Ben fevkalade güzel 
bir kadındım. Kocam iyi huylu bir er
kekti. Beni kıskanıyordu. Fakat gü
nün birinde de kıskanacağı tutardı. 
Çünkü ne vakit sokağa çıksam bütün 
erkeklerin gözleri üzerimde kalıyordu. 

Çirkinleşmek istiyordum. Bunun i
çin ne yapabilirdim. Düşündüm ve ni·) 
hayet kocama burnumu dişlerile ko
parmasını rica ettim. Kocam ısrarları
ma dayanamadı, nihayet burnumu ko
pardı. 

Mahkeme kadının bu tarzdaki ifa
de~ine rağmen erkeği sekiz ay hapse 

400,000 Franklık serveti 
bırakarak kaçan şoför 

Geçen pazar gecesi F ransa--İsviçre 
hududunda Perli ~ümrük istasyonunda 
garib bir hadise vukua gelmiştir. ls -
viçreden gelen b\r otomobil saat onda 
muayene için gümrük önünde dur -
muş ve otomobilin içinden inen şoför 
memurlara gümrüğe tabi hiç bir 'ey 
bulunmadığını beyan ederek hareket 
etmek üzere bulunduğu sırada muha
faza memurlarından birisi otomobilin mahkum etmiştir. 

F ordun bir hikfıyesı Madam Rubinstein kanapesini kaldırınca büyük bir altın 
L d d · · d O ı· Ek baston gözüne ilişmiş. Memurlar bas-

ot b·ı 1 lA f d on ra a ıntışar e en ey 1 s-omo ı yarış arının ame ı ay ası . . v .. N tonu muayene ederken 11oför otomobili 

Y
oktur şeklinde ı'tirazda bulunanlar .. presın yaz.dıgına go.re v_york. hukuk 

A hk k b L bmıkarak gece karanlığında kaybolup 
k F t _.ı_ ·ı f b 'k t•· l ma emesı ço garıp ır .K:arar ver-
arşı ransız o omooı a rı a or t - • • HAd' d gitmi!':tir. 
· d b" · f k l mıııtır. a ıse şu ur: T 

rın en ırı şu ı rayı an atmıştır: · 
<!Bir kaç sene evvel Florida'da bir Nevyorkta Samuel Rubinstein is- Kaçak altın baston 14 kilogram a -

otomobil yarışı tertip edilmişti. Bu ya- min.de birisinin karısı mahkemeye mü- ğırlığında ve kıymeti 400,000 franktan 

rışa lngilizler, Fransızlar, ltalyanlar ve racaJlt ederek, kocasının kendisini ili- fazla imiş. 
bir de Amerikalılar iştirak etmişlerdi . mal ettiğinden ve bahusus hiç sine- Garip bir uyku hasfalıgı 

Yarış esna.dında, Fransız otomobi
li gidip bir duvara tosladı ve içindeki 
adam hurdahaş oldu. Derhal vak'a 
mahalline koşan Hanri F ord hiç adam
la meşgul olmadı, derhal otomobilin 
bir türlü kırılmak bilmeyen parçaların
dan bir tanesini cebine koydu, ve fab
rikasının laboratuannda tahlil ettirdi. 
Çeliğin Yenodium çeliği olduğunu an
ladı ve o tarihten itibaren otomobille· 
rinde o çelikleri kullandı. 

Gerçi bir Fransız öldü amma, bir 
çok da insan tehlikeli ölümlerden kur
tulmuş oldu. 

maya götürmediğinden, yolda koluna Bir İngiliz kadınında 2arib bir hal 
girmediğinden şikayet etmiş ve bo- göründüğünden tahbi tetkikat yapıl -
~anma talebinde bulunmuştur. mak üze .. e hastaneye konulmuştur. Bu 

Mahkeme iki tarafı dinledikten kadın 1 f le vakit gülerse uykuya tu
sonra, Ruhinstens'nin karısını haftada tulup be~ dakikadan beş saate kadar u
bir kere sinemaya götürmeğc, ve yol- yurmuş~ ~ Sokakta, tiyatroda, sinema.. 
da da karısını koluna almağa mecbur da hülasa her nerede olursa olsun gül
olduğuna dair bir hüküm vermiş ve dü mü hemen uyumağa başlarmıf. 
karı kocayı birbirinden ayırmamıştır. Gülmekte böyle olduğu gibi raha • 

Hakim hükmü verdikten sonra ka- tını bozan her şey de uyku getiriyor -
dına dönmüş: muş. Ve uykusu o kadar derin oluyor-

- Üç ay sonra gel, ve kocanın ka- muş ki her nerede uyumağa başlarsa 
rarı tatbik edip etmediğini bana haber sedye ile evine nakledilmek mecburi-
ver demiştir. yeti hasıl oluyormuş. 

İSTER İNAN İSTER İN ANMA! 
Berberleri herkes gibi hafta tatili yapmıya sevkeden 

kanun iç1eörıdcn baızılarını sevindirdi, bazılarını dü -
şündürttü. 

Okuyucumuz Ahmet Safa bu ikinci kısım arasında -
dır. Bize yo!ladığı mektupta: 

- cBenim korkum pazar günleri jiletle tıraş olmıya 
alışac:ık olan halkın diğer günleı de de bePbere gitmi -

ye lüzum görmemesi ihtimalinden ileri gelmektedir. 
Nasred<lın hocanın söylediği gibi bindiğimiz dalı kesmiş 
olmamızdan endişe ediyorum• diyor. 

Fakat ,biz, j!let çıkalı en aşağı 30 yıl olduğu halde bu 
müddet zarfmda jiletle tıraş olmıya alışamıyanın bun
dan sonra alışaıbileccğine pek inanmıyoruz, fakat ey 
okuyuru sen: 

1~ 1 ER 1NAN !STER i N A N _\11 A l 

Teklifsiz lige, 
Tekli/sizlere dair .• 

I!. T•hı 

T eklifsiz dost iyi bir şeydir. in• 
san, bazı ruhi vaziyetlerinde te

kellüfün kayıtlarından azade oiınaJcı 
samimiyetin sıcak ve cana yakın mu • 
bitine sığınmak ihtiyacını duyar. Böj• 
le anlarda, yanındakinin, kendindeJl 
farklı olmamasını, hiç bir yabancı hiS• 
si vermemesini ister. 

Bunun haricinde, teklifsizlik, Jaü ' 
balilik çekilr şey değildir. Aksi gibi ÇO
ğtnnuz, teklifsiz olmak, laübalı oımal& 
için en ufak bir fırsat ararız. MeselA 
birisi, hatırımızı sorarken, sesine bira% 
fazlaca bir edayi samimiyet vermeyi 
görsün. Derhal elmizi omuzuna •~tına• 
ğa, senli benli hitap etmiye mühey) a 
oluruz. 

Bu, nezaketi suiistimal eden bir kıı• 
rakter müvazenesizliğinden başka bit 
şey değildir; ; ve kabahat, kusur sayıl' 
makta, teklıfsizlik tabasbustan aşağı 
kalmaz. Bir kimsenin önünde yaltak" 
lanmak nasıl ki yaltaklanan adamırı 
seciyesi hakkında şüphe uyandırırsaı 

13.übali adamın hal ve tavrı da ayol 
derecede onun aleyhine kanaatler do' 
ğurur. Bir kimse ile mahalle mektEbind 
devam etmiş bulunmak, ayni memle
ketten bulunmak, sosyete içinde ayni 
derecede mevki işgal etmek ve dahil 
bunun gibi bir takım hususi valiyetıet 
insanı terbiyenin icabatından bir \'eÇ°' 
hile uzaklaştırmamalıdır. 

Bu düstura maalesef çok defa ria " 
yetkar olmuyor ve gaip ediyoruz. İÇ"' 
ten gelen bir his saikasile de olsa tek
lif.sizlik hoşa giden şey değildir; \·e te" 
veccühü celbedecek yerde ekseriya u· 
zaklaştınr. 

Eski teıibiye, teklifsizliğe karı-koctl! 

baba - evlfıd arasında da cevaz verrniyd 
cek kadar taassub gösterirdi. O zaman· 
ki ifratın da, bu zamanki tefritin de a 
ile durumunda epey zararı görülmüş • 
tür. 

ŞahsımlıZa karşı tek.lifsiz davranmal< 
hak ve salahiyetini pek mahdud kim· 
selere veririz. Bu hakkı biz, bizzat ver
meden, hodbehod lfıuballik edenlerden 
uzaklaşmamız tabiidır. Bu hakkın ve' 
rilip verilmediğini anlamak da pek zot 
olduğuna göre, en iyisi daima her ~ 

kese karşı terbiyeli davranmak, tabaS" 
busla liı.ubalilik arasında en mutedil 
haddi bir kere tayin edip, madamülö • 
mür ondan ayrılmamaktır. 

Bu suretle hem biz kaumınz, henı de 
milli terbiye yükselmis. korunrnu j o· 
lur. 

------ --· -----·-·------
Biliyor musunuz ? 
1 - 9 rakamını kimler mukadde9 

addeder !erdi? 
2 - Lüksenburg krallığının nüfusı.J 

ne kadardır? 
3 - Şimdiki Portekizin eski ismi ne

dir? 
(Cevaplan Yarııı) 

* Dünkü SuaJlerin Cevapları: 
1 - Museviler şu isimlerle de yadC'" 

dHl.rler. Yuif, yahudi, çıfıt, İbranilll'ı 
İzrail oğulları, Allahın halk1. 

2 - Yunin şehri Arjantin cuınhu .. 
riyetindedir, cumhuriyetin bir eyale ... 
tidir. 

3 - Hunyad ailesi Macarislant1' 
~hur muharip ailelerinden birıdif• 
Bu aileden Jean Corvin Belgradı 1456 
da Türıklere karşı müdafaa etmiş, oğlıl 
Mathias Corvin de Macar krallığına kıl'" 
dar yükselmiştir. 
.-....... ••••• ;;;..1.111111 •••••••••• ~ 

Hastalıkları renklerle 
tedavi ediyorlar 

Amerikalı bir doktor hastalıklarıJ1 
renklerle tedavisi imkanını bulmuştur• 
Bu doktora göre muhtelif renkler muh'" 
telif sinirler üzerinde tesirler yapmai-

1 

tadır. Mavi renkler baş ağrısını di~dl
rirmiş. Baş dönmesi ve kan tazyikıoe 
karşı kırmızı renk kullanıyorlarrrı1f<' 
1Sarılı yeşilli renkler mide ağrısına bir.• 
bir geliyormuş. Çok ışık veren bı.t 

(Devamı 12 inci ıayfada) 
I lamba yakıp oturmak da yorgunluk il .. 

'-------~----------------------------------------------------------------------------------.J ıderiyormuş. 



Maltada denizcilerimize gösterilen 
dereceyi buldu dostluk A 

azamı 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Futbol maçında İngilizler, kayık yarışlarında da 
denizcilerimiz galip geldiler. Londra gazeteleri 

Malta ziyaretinin ehemmiyetini tebarüz ettiriyorlar 
(Baştar3fı 1 inci sayfada) aerck Amiralırmzı a1ma'kta ve beraber ro.iş, ve İngiHz Amirali <>lduğu halde hu 

hezaket eseri olm thğını yazdıktan otomobilinde davetlere ve .ıgezintıilere susi bir çayda bulunmuştur. 
8otıl"8, bunun lngiltere - Türkiye - Yu- g0tünndctedir. Akşam )'emeğ'ini gene Jmsusi olarak 
t\ani tan arasında husule gelen anlaıt- Göriı1memİ.f Bir Kabul Resmi Amiralin evinde yem~, ve Amiralle 
lb.anın yeni bir tez ürü oJduğunu ıili- birlikte Kuin Elizabet zırhlısında si-
~ Resm1 ve 'hususi ma'1afil -şimdiye nemnya gttmi~tir. Bütün bu toplantı -

c etmektedir. L . .L M :a..._ ~ .ı h" L · . .J d A . .. I l K'Bq.ı:ır anayı -zıyarel eoen ıç oır oo- !arda aveUiier aileierile birlikte bu -
ynı gazete, muta ea arını şu su· nanmaya bu derece parlak ve ayni za- lunmuşJarclır. 

tette devam ediyor: d · " · k 
T 

.. k .ı l\~ l _ .:ı man a amımı ve dostane hır abul ya- Bu sabah lamam ile hususi olara:~ şe-
- ur - uonanmasının ·ıa taaan 1 L"Ih 1 ·ı· cı hi de dol Am" al Ok ···1 d dö .. .. d y . _ı _ pı maıms, ve ~oı assa ngı ız oonanma r aşan ır an og e en 
nu un e unanıstan ca ug;rayaca- . . . sonra iki dost donanma arasın.da yapı-

~1 k f" t" i ·ı r·· k" y kumandanının hıç bır Amırala karşı 1 1 ık ey 1ye ı, m.&ı tere - ur ye - u- _ .. ... an .~ay )'.arışları Kuin Elizabett~ İn-
han· t da 12' Akd . d Şukru Okana otdugu kadar 'hünnet ve , 1• A . ı:-

1 an arasın şar~ı emz e . _ guız mırau.uin misafiri olarak :;eyret-
•tılh "d . . . t"hd f d b" yahniı'k .... ·termemış cldugu husu· mış· tir. un • amesını ıs ı a e en ır e.n- •. . . 
'4ştnamn .kökleşmesine delil sayılabi- sanda multefıktır. Bu yarışlardan sonra Amiral maiyet 
'ir. Bütün Malta fotoğrafcılarının ca- lerile ve büyük ünüorma ile bizim üç-

Şunu da :ilave edelim ki, gefecelc ım~anfan don~nmamı~ın islik~ali, A- yüz askerimizin ve bandomuzun da iş
ny zarfında ib ·r Yunan filosu da Malta- mıralımı2:1n :r:ıyaretlerme aıt fılm•er1e tirak ettiği tıükü.met konağındaki san-
~ı ~iyııret edecektir. ~o\udur. cak indirme merasiminde akşam filotil 

'B M 'I 1 ..... ıa kumandanı Ami{a.l Somes1n.g ziya -
Azami Deredece Dostluk ütün aıta gazete eri ı ·ürk do· fe t · t e ve ,gece de I.ngiliz Amiralinin sa-

Valetta 23 (AA) - Donanma· namasma ve Amira,ma karşı yapıl- rayında şercline l.crtip eUiği baloda bu 
hlu: dost fngiliz sularına gclelidcnbe- makta olan fevkaladt! par1ak ve dosta- lunmuştur. 
ti deni ... cilerimiz geceli :gündüzlü ve ne kabulü ehemmiyetle 'kaydetmekte, Dost memleketin muhterem Amirali 
~1.: samimi bir tarzda ağırlanmakta- ve A.tatiirk denizcilerinden \,üyük si- tezahürünü arttmrnak \'C buna daha bil 
Clır. Kendilerine gemilerde, evlerde. tayi~le bahsetmektedirler. yuk bir parlaklık vermek için mütcma 
.klüPlerde resmı ve hususi zıyafetler Amira1m Ziyaretleri diyen vesileler ihdas etmektedir. 
~e çaylar verilmekte. gezintiler, spor Valetta 23, (A.A.) - Anadolu a- DenizcilerimU Yuıflan Kazandılar 
l!ğ}cnceleri tertip olunmaktadır. Liman jansının surei hususiyede gönderdiği Valetta, 23 -Anadolu ajansının 
Rece yanlar na kadar bir taraftan ge- mulı.a1bir.i 'bildiriyor: sureti hususiyede gönderdiği muhabi-
bıiler, diğer taraftan ;gemiler ve sa.bil a· Amiralırnız Şükrü Ok.an dün ri te~rafla bildiriyor· 
tasında davetlileri taşıyan muş ve mo- Malta valisinin hususi öğ1e ıJ?ün ya.pı!an ıfothol maçı çok güzel 
törlerle doludur. ziyafetinde bulunduktan sonra ve i eyecan11 o1muş, 1ngilizlerin 3 - 2 

Bilhassa lngil:z donanması kuman- Vali ile birlikte şehri dolaşmış ve es- gali iyetile ıncıticelenmiştir. Bugiinkü 
Q ki Malta şövalyelerinin saraylarını gez kayık yarışları da her iki donanma 
anı Amiral Sir Budley T oundun ami- • - 'iL l mıstir. moretteoatının teşvik sesleri arasında 

:ta ım1z Şükrüye gösterdifö dostluk ve n-. • ·a b 'k '~ • <> :ou. gezınb en sonra, Malta kara kuv ve üyü oir intizam ile yapılmıştır. 
ımmıınıyet .aZ...lmi derecededir. vetleri futbo1 ta'kımile -dGnanmamız 1.a- Bu yar.ıslan 3 - 2 umumun alkışları a-

ingiliz Anıiralı bizzat Yavuza gc- .kamı arasında yapılan maç sahasma gel rasında hiz .kazandık. 

Amiral Horti 
Romaya gitf i 

J F~ansadan J Borçlu çiftçiye 
!3ır vagon barut Kolaylık 

Romada Arşidük Ottonun ispanyaya kaçırıldı Çiftçi Ziraat Bankasına 
Macar tahtına çıkanlması Tousouse 23 (AA.) - Toulouse boreunu kolaylıkla 
rn ' . .. .. ··ı k . adliı.:~ .tarafmdan y~rlan tahkikat ese esı goruşu ece mış .- . d b. a·u~!!.: .. b 0""deyecek __ net.ıcesın e tes ıt e ı~ne gore,, u-

radaki baruthane tarafından Aşağı 
Budapeşte ~J (A.A.) - aib ve Rende ki.in Bisdtiviller'e ·· d i.1 ~kara 23 (Hususi) - Ziraat 

Maclam Horthi bugün saat 15,'30 da 6500 .kilo barut dolu bir v!::ue: ;: banknsının çiftçideki alacak lan mec
~onıaya hareket etmişlerd:r. Kendile- deceği ycı hallmdalc.i yaf a1ar 'lıru liste ıson bir kanunla taksitlendirilmi.ş
:~n.e sivil hususi kalem müdürü Verte- yolda • oçhnl ~hıslar tamfı.,dan) ıcle- ti Jiankanın 1935 yılına devreden 27 
ı ıl: asken daire şefi genr..ra{ Keres- ğiş.tirilerelk., vagon şarki Bireneler.dclci bu~tik milyon 1iraya yakın zirai alacat: fişer ve yaverleri refakat mnekte- Elme istasyonuna doğro ~diimi~ ğı v-aııdır. Bunun 2 2milyona kadarı 
dırler · . • T k 1ı -k ·· i · ab · i ak d . . tır. Bu ıstasyonda barut hır kamyona anun u um erme t ı om ta ır. 

. Aynı zamanda Macar hiı1mmeti-o yüklenmiştir. 'Kamyonun ispanya top- Bu rnıktarın da yüzde '98 e yakını ye
llın ye~i başkanı sıfatile B..,,şhakan B. rakiarına geçtiği t.ahmin olunmakta- ni 'ta'ksit senetlerine bağlanmıştır. Bu 
Daranyı ve kont Ciano'nun Budapeş- <iır. suretle çiftçi kriz senelerinin yükünü 
te ziyaretine mukabele için d.e dış ba- Şimdi 1hafi surette yapı an \aMcibt, arttırdığı borcunu uzun ir vade ile ve 
kanı Kanya da hareket etmişlerdir. bu ;şae bir ço1~ künse1erin suç1u o'idu-lhiss~~n ödeme'k kolaylığmı elde 

P:ıris, 23 (A.A.) - Figaro gazete- ğunu meydana çıkarmışlır. etn:ııştır. 
lainin Roma muhabiri, amiral Hortinin Zirai k~i kooperatiflerinin çalış-
Jlomayı ziyareti sırasında Macar ve l- Mareşal Fevzi Ça'flmak maian da bir ~f~an ilerlemektedir. 
\alyan hükumetlerinin Ar "dük Otto- An.karaya döndü MeV<;i;J tcytikkullerın ~ayını 668 zi bul-
:ııun Maear tahtına oturm8Sl meselesi- Ank 93 (H ., iMa ~ muştur. Ortak ve sermaye vaziyetleri 
~ deıpis edeceklerini bildirmektedir r • r~~ ak-·~ .. u~~i. -J reşda de kuvvetlenmektedir. 

. · ırevu ~~ ıuugun ~...uı. at;:.ısyoa a v ·il.ı b. · · 
Muhabir, Ar~idük Otto'nun tahta · l ı. l d ~ooperatu er ır yıl ıçınde ortak-

T metasım e .. arsı an ı. , ıı o "" ı· -k 
.sıktığı zaman hemen Prenses Maı ·c d ' ıarınn ı o mııyon ıra ı razatta bulun-
Savoie ile nişanlanacağını yazmakta Meclis turnaya topla ıyor muşlardır. _____ _ 

:Ve şu suretle devam etmektedir~ Ank .. ra, .2' (Hususi) - Mecli ·ıı Emir Ahdu11ah filislinde 
Macaristan tahtında ltalya Kralının bugünkü toplantısında 19:-M> rnuvar.e

~af"'~dımn bulunması, Maroristanm nci umumıye kanuna i>ağb ıcedvelleıde 
/\Irnanyaya karşı istiklalini müessir bazı -değişik~ik1er yapılmasına dair ka • 
8Ur~te muhafazaya medar olacaktır. nun ~ayı1ıa~ını kabul etm" ir. Meclis 

as Gü d b . d d gelecek toplantısını Cu günii yapa-n en erı avam e en grev caktn. 

lıondr~ 23 (Hususi) - Şami ErdtL'l 
hükümdarı Emir Abdullah bugün Ku
düse gelmiş ve İngiliz ıtahkik komisyo
nu ile temasa girişmiştir. Emir Abdul
lalıın bu ziyaretinin iyi bir netice ve
receği ümit edilmcl.ted;r. 

evyorlc 23 (A.A.) - Liman ve 1 . . • 
bok işç Ierinin grevi, iki bini Nevyork- dalyan atte~erı de Habeşıslanda Lehistanda Oniversitelifer 
ta olm t üzere dört bin kadar ticareti ıerleşirar aç'ık grevi yaııtılar 
l:ı.ahriye kaptaı ve makinistinin de i~le- l\'apo'i 2:1 (AA.) - iki yüz amele y.,r.,0 = ">8 (AA) _ w·ı ·· · 
tı · k 1 · d l l · u ,u, '""' • • ı no unı-
h nı ter. etrn~ ~rı 0 ayısı e, hır kat da- karısı, beraberlerinde çocukları olduğu versite i talf"besi, üniversite binasına 

a genı Lmıştır. halde k l n ·ıu·h-L t k .. I ' __. T lehe ·· · . . . _ . oca et na ı ö.llO. e me uzere mpanını ıuır. a , unıversite ma-
D nız ışlerı uzerınde bu grev 36 D ~ Af "ka ı_ - - k · 1 d · · 1 .. d , . . oey rı sına .wıre et etmış er ır. kamatını yahudı ta ebeye ayrı mahal-

~un enoerı devam etrnektcdır ve ya- Amelenin ailelerini Habe~~tan .J_ ı tef_:ı_ · !...L t k · · b' k 
11:ı d "h l v. • • • r- aa ıer .c~ıne H;Var c me ıçın ır aç 

n a nı ayet enecegme daır de hıç bır yer1esmelerine ilk defa olaraı.. mu··5 ,... ·• d b · 1 , _ • k d ~tn k • I[ ....,.- gun en en aç:ıK grc\•ı yapma ta ır-

are yo tur • de verilmiştir. lar. 

Yanlış 
Anlaşılmasın ! 
Yazan : Ercümend Ekrem Talu 

Hatay Türklerinin mükadderatı mev
zuu ballsoh rken Türkiye Türklerinın 
gösterdikleri heyecan \'e asabiyet bazı 
yabancı mah.afilde yanl~ tefsir edil -
mektedır. Biz, sarih, vazih sözlerımıze 
r.ağmen bu suitefehhümün devam edip 
gittiğini görmekle miiteessifiz. 

Türk efkarı umumiyesi revizyon id
diasından daima uzaktır. Biz. ötcden
beri, kendi zararımı7.a da olsa, ahde 
vefa edenlerdeniz. Ancak bu dürüst -
lüğürnüzün takdir edilmesini ve behe
mehal karşılık görmesıni isteriz. Ha
tay davasında da tezimiz bundan baş
ka bir şey değildir. Biz, vaktile An -
karada Fransızlarla bk anlaşmaya var
dık; bir muahede imzaladık. O tarihte 
ortada ne Suriye vardı, ne de bizden 
ayolacak toprakların kime ve ne su -
retle terkedileceği tasrih edilmişti. Biz, 
Fransızlarla karşı karşıya geçtik ve 
Lozan muahedesi mucibince cenup ta
rafımızda çizilen hattın öte tarafında 
kalacak arazinin bir kısmını şartsız, 
bir kısmını da şartlara bağlı olarak 
terkettik. 

Lozan muahedesinin 16 ncı madde
sinde, topraklar üzerindeki hakimiye
timizden sırf alakadarlar lehine ola -
rak ferağat eylediğimiz tasrih olun -
muştu. 1921 tarihli Ankara itilafna -
rnesinde de, Sancak üzerindeki hak • 
lanmızı biz, bunlarla alakadar olan o
radaki Türk ekseriyeti lehine ferağat 
ettik. Hatta, bunun içindir ki o itilaf· 
name mucibince, Suriyeyi mandası al
tına alan Fransa, Sancağa büsbütün 
ayrı bir rejim tatbik etmeyi kabul \'e 
taahhüt eyledi. 

Buna nazaran, Fransanın Suriye Ü· 
zer.indeki otoritesine nihayet veril -
mekle, ahden şarta muallak olarak 
terkettiğimiz hakimiyetin ancak San
cağın Türk ahalisine intikal etmesi, 
aklın1 mantığın, hakkın ve insafın şa
yanı kabul görebileceği yegane haki
kattir. 

Biz, Tünkiye Türkleri, ahden kabul 
etmi.ş bulunduğumuz ahkamın tndi -
linden bnh-;etnniyoruz. Suriyenin si -
yasi vaziyetinde husule gelen değişik
lik te bizi alakadar etmez. Buna, olsa 
olsa, istiklfilin cihan değer kıymetini 
takdir eder bir millet olmaklığımız ha
sebile seviniriz. Laz.an muahedesıle 

terkettiğimiz hakimiyet hakkı bu su
retle Suriyeli alakadarlara intikal et
miş ve muahede alıkfınu tamnmile ve
rine getirilmi§t,ir. Llıl:in bu arada, k~n
di ülkeleri üzerindeki haklnrımınn 
mantıkan, tabiaten ve ahden vfirısleri 
bulunan Hataylıların da tatmin edil
mesini, Suriyenin kavuştuğu ıstikHile 
onların da kavuşmalarını elbette is -
teriz. 

Gene tekrar ediyorum: Davamız bu
dur! 

Fransa, bize karşı ve Sancak Türk
lcrıne karsı olan taahhütlerini, bızim 

' 

E 
Garbi Avrupada 
Vaziyet ciddile,şiyor 
İ Ik zamanlar uv.nnan endişelerin ta-

hakkuk etmemesıle artık atl tıldığı 
sanılan İspanya dahili rnuharebeler.nin 
ihtilat tehlikesi, son günlerin duru -
muna göre, tekrar artmıştır. 

Çünkü Almanya He İtalya Genera 1 
Franko 'nun hükumetini,, meşnı bir 
idare olarak tanunıslardır. Bunun bir 
nettcesi olarak Madrid bilklımeu nez
dindeki miimessillerini de geri çek -
mişlerdir. Şu hakle ve evvelfı, İspanya
da bir tek meşru hükümet tanımakta
dırlar. O da kıyamcı kuvvet1erdir. Bıı
nun sebebi şudur: 

Frankx:ı, tahminlere göre yakmda 
Barselona taarruz edecektir. Bu li -
mnnda, bir çok ecnebi harp ve ticaret 
gemileri vardır. Bu taarruz n mase -
betile bu gemilerden bir kı5mının u -
zaklaşması, ticari mahiyette olanlann 
da araştırmaya tabi tutu1ması lazmı 

gelecektir. 

Franko kuvvetlerinin bunu ) apa -
bilmeleri için, resmi bir sıfatları bu -
iunmnk lazımdır. Bu müşterek tanı -
ma, onlara, işte bu sıfatı temin ede -
cektir. Sonra, Madriel hükiimetinin 
Kartajena mmanmda toplanmış 
bulunan deniz kuvvc·tlerine, şu bir kaç 
gün içinde bir takım denizaltı gemile
ri tarafuıdan taarruz edilmiş, cCer -
vantes» .kruvazörü bir torpil yarası al
mıştır. Madrid hükfunetine göre Ge -
neral Frankonun elinde hiç bir denızal
tı yoktur. Bu itibarla Madrid 
deniz kuvvetlerine taarxuz eden ge -
miler, yabancı hır memlekete ait ol -
mak gerektir. Madrid hükumetinin 
tebliğleri bilhassa bu ciheti te1kin et
mek istemektedir. Maamafih her Jıan. 
gi bir memleketten mühimmat ve top, 
tüfek aldığı gibi, General Frankonun 
şu veya bu memleketten, parasile bir 
veya bir kaç deni7.altı alabileceği he -
saba katılmak istenmiyor. Bilhassa "d
dia edilen nokta şudur: Bu gemiler 
Alman ve İ'lalyan gemileri olmak ge -
rektir. Görülüyor l-J İspanya vukuat"" 
.wn zaruri bir neticesi olmak üzere 
garbi Avrupada vaziyet son derece 
tehlf.ke1i bir hal almıştır. Ve bu su -
retle barut fıçısının ateş alınası, pek 
çok uzak bir ihtimal ohnaktan çıkmıy;ı 
başlamıştır. - Seli.-n R:ıgıp 

Kırkl reline 
yağıyor 

kar 

Kırklareli 2:3 - Şiddetü soğuklar 
hüküm sürmektedir. Şehre kar yağ· 
maya ba~lamıştır. Bazı yerler h~ scn
tim kalınlığında kar jJe örtülmüştür. •e onların rızamız laruk olmadan ü • 

çüncü bir devlete devretmek teşebbü
sünde bulunmuştur. Biz bunu protes- Karsta .kar 
to ediyoruz. Siyasi taahhütlerin ticari 
bir bono gibi ötekine, berikine ciro e -
dilemiyeccğini hahrJatmak istiyoruz. 
Boyle bır muamelenin ifade edebile • 
ceği mana Sancak üzerindeki Fransız 
okmitesinin Suriyeye devri demektir. 
Hlllbuki Sancak hiç bir zaman Fran
saya ilhak edilm~, Sancağın üzerin
deki hakimiyet hakkımız Fransnnın 
kendisine terkolunmuş değildir k! bu-

Kars, 2.3 {A.A.) - Kars ve bölgesi 
düne kadar görülımemis iyi yaz günleri 
y.a~ıyordu. Dün devam eden yagmur 
gece kar şeklinde düşmeye başlamış \'e 
bugiin her taraf 10 santim karla örtül
müştür. 

Ereğli limanı ;nşaatı için 
müzake~eler 

glin Fransa orasını Suriyeye bağışla- Atik.ara 23 - Ereğli limanını yap -
mak hakkını kendinde görebilsin. mıya tilip olan Rikers ~irketi mü-

Bu sarıh vaziyet karşısında, hakkilc .messillcri Ankaraya gelmişler, ~afia 
galeyan eden, istiklalini her vasıta ne Vekaleti ile milEakereye başlamı.şlar
kazanmağa azmettiği anlaşılan İsken- ,dır. 
derun ve Antakye Türklerine her su
retle mükellef bulunduğumuz maddi 
ve manevı yardımı esirgememekle, ta
rihi ve milli bir vazife ifa eylediğı • 
mize knniiz. 

Bize revizyonizm isnat edeııek, mu -
galcte yapmak istiyenlere karşı, işte, 
meselevi bir kere daha apaçık şerh ve 
iı h etmiş olduk. 

Buna ilaveten şunu da hır daha tek
r edelim ki mevcut muahed lere ria

~ et davası olan bu c1 vamızdnn, ak!a 
gelen ve gelmiyen hiç bir sebep bizi 
dondüı emez. Da\ aınızdan dönmemek, 
milli hare!retimızin esas pı ensibid, . 
l''rnnsaya her fırsatta dostluk ve itı _ 
mat gösterdik. Şimdi bunun karsılı -
ğını bekliyoruz. · 

Borsa acenteleri 
1 

Ankaradan b · dirildiğine göre Ve -
~iller He) eti ikambi) o ~ nukut borsası 
acenleleıinin adedini 15 olarak tespit 
etmistir. Mevcut acentelerin hakları 
mahfu kalacak, bunların miktarı çn 
bec;e ın ı ce)e k el r )<!rl ne k r e 
a ım acaktır. 

Denizde tir ceset bulm du 
Dun s;rk cı ' mruğü önünde denız. 

de hır ceset bu u mu. :ur. Cesedin de· 
nize :Yenı dtişm c; o dugu an a~ı makta
dır. Ce. m mh i~eti henüz tespıt ~ -
d lemem t r. Kim olduğu, den ze mı
sıl düştuğti talık k edilmektedır. 
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• 
E IB BABE 

Şehir Meclisi bugün son 
toplantısını yapıyor 

Dün halık tuzlama yerleri talimatnamesi kabul edildi. 
Ruhsatiye harcı yüzde ondan yüzde üçe indirildi 

Şehir Meclisi dünkü toplantısında j limatnameye nazaran balık tuzlama 
i'aşabahçede perşembe günleri pazar 1 yerleri ba.ı,ka yerlerle alakası olmıyan 
kurulmasına, Barbaros Hayrettinin I kargir binalarda yapılacak, balıkların 
~taştaki türbesinin etrafının açıla- bulunduğu, ayıklandığı yer ile tuzla
rak park haline konmasına, Kalamış ma ve fıçılara doldurma yeri ve dol
iskelesi ile Fener arasındaki çıkmaz muş fıçıların bekleme yerleri birbirin
sokağının çıkar bir hale getirilmesine den ayrılmış olacaktır. 
dair kağıtları ait olduğu encümenlere Pencereler dışardan ince bir tel ile 
havale ve İnhisarlar idaresinin Paşa- örtülmüş olacak ve pencerelerin üst 
bahçedeki tanklarında muhafaza ede- kısmına hava tazelenmesini temi nede- l 
ceği mevaddan alınacak ardiye resmi cek surette vasistas tertibatı yapılacak 
hakkındaki mülkiye encümeni mazba- tır. Binanın zemini ve 2 metre yüksek
tasını aynen kabul etmiştir. ]iğe kadar duvarları mozayi.k veya fa-

Halıcoğlunun Topçu mektebi ö- yans gibi bir madde ile örtülmüş ola
n ünden geçen caddenin istikametinin caktır. 
değiştirilmesi hakkındaki mazbata da Binanın her bölmesinde izgaralı, 
kabul edilmiştir. sifonlu ve delikli ıbir taş olacak ve hiç 

~undan sonra umuma mahsus iyi bir yerinde su birikintisi nasıl olma· 
su çeşmelerinden sakaların su alma- mak üzere zemin bu delikler istikame
mal~rına dair mülkiye encümeni kara- tinde hafifçe meyilli olacaktır. 
rı da tasvip edilmiştir. Tuzlama yerlerinde, balıkları yıka-

Fırınlardan ekmek ve francala nü- ma ve temizlemek için şehir suyu te
munelerile birlikte un nümuneleri de sisatı ,Yapılacak Haliç suyu kullanılmı· 
alınmasına dair olan kağıt kavanin yacaktır. 
encümenine havale edilmiştir. işçilere hususi iş elbiseleri verile-

Hafta tatili kanununa nazaran a- cek ve temizlenmeleri için Iavalolar ya
lınmakta olan yüzde 10 ruhsatiye har- pılacaktır. 
cının bina tahriri münasebetile yüzde Şehir Meclisi bugün saat 14,5 de 
8 çe indirilmesi muvafık görülmüştür. son toplantısını yapacaktır. Dünkü 

Balık tuzlama yerleri hakkındaki torf.antıya belediye reisi de iştirak et· 
talimatname kabul edilmiştir. Bu ta- miştir. 

Hukuk talebesi isiida 
ile Vekalete 
Başvurdular 

Azapkapı ve 
Unkapanında 
istimlak başlıyor 

Hukuk Fakültesinde dört senelik Atatürk köprüsünün ayakalrının 
tahsilin ikinci sınıfa da teşmili üzerine kurulduğu Azapkapı ve Unkapanı ci
ilcipci sınıf talebesinin bu vaziyeti hak- varı geniş birer meydan haline getiri
aız telakki ettiklerini ve mülkiye mek- lecektir. 
teb~nde olduğu gibi kendilerinin dört Bu itibarla, Atatürk köprüsü mon
senelik tahsile tabi tutulmamalarını is- taj yerlerinde vasi mikyasta istimlak 
~diklerini yazmıştık. Hukuk Fakülte- hazırlıkları yapılmaktadır. 

ıi ikinci sınıf talebeleri hazırlamış ol- Şu husus için sarfı icap eden para 
dukları istidayı Kültür Bakanlığına belediye bütçesinden tefrik edilmiştir. 
göndermişlerdir. Ayrıca telgrafla ala- İstimlak. sahasında bulunan emvali 
kadar makamlara müracaat etmişler- gay.ri menkule sahiplerine peyderpey 
dir. Talebe bu müracaatların neticesi- tebliğat yapılmaktadır. 
ni sükunetle beklemektedir. istimlak. kanunu mucibince, bura-

T alehenin derslere girmemeğe ka- daki emlak, iradı gayri safilerin in on 
rar verdiği haberleri esassızdır. misli fazlasile satın alınmaktadır. Yap

tığımız tahkikata nazaran, işin kısa bir 

zencirlilwyu mezarhgı zamanda intaç edileceği anlaşılmakta-

Bcl d. . l k dır. e ıyenın mezar ı yapmak üze-
re Zincirlikuyuda satın aldığı arazinin Yenibahçe stadyomunun maketi 
yapılmakta olan duvarları ikmal edil- y ibah cd lm d .. ·· "l 
mittir. Şimdi dahili tarhlarının tanzi- ad en .. ç b'e yakpı hası luşunu en 

· il - . st yom ıçın ır ma et azır anmış ve 
mı ve yo arının agaçlandırılmaısle b l d' f . l . "d" r·W.. .. 
mefgul olunmaktadır. Bu işler de bit- de 71 ı~e. en ış erı mu ur ugune gon· 
'k h' 1. . b' erı mıştır. 

tı ten sonra, şe ır mecısınce tes ıt e- ı:-_ • l . "d" l"w.. k" 
dilecek fiyat üzerinden, ifraz edilen a- k t ":.n 

1.ş ~rı m~·~r ugu me~t u~ ma
ile mezarlığı yerleri, müracaat eden- e uzerın e tet ı at yapma a ır. 

lere satılabilecektir. şılmaktadır. Bu itibarla, şehir haricin-
Y alnız, ifraz keyfiyetinin kısa bir deki mezarlıklara ölü gömülmesine bir 

zamanda neticelendirilemiyeceği anla- müddet daha devam olunacaktır. 

Küçiik Haberler 
Üninrsitecle Konferans 1 gelmesi beklenmektecllr. Başmüfettişin bu-

Bugün saat 18,10 da üniversite konferans gün yarın gelecetı umulmaktadır. 
salonunda profesör Sadri Maksudl İngiliz -·---· .... ·-- • • ··-
hukukunun hususiyetleri ve inkişafı safha~ T A K V 1 M 
ları mevzulu bir konferans verecektir. 

Orta Tedrisat Müdürü Şehrimizde 

Şehrimizdeki orta mektep ve liselerde tet
.klkatta bulunmak üzere orta tedrlsat şube 
müdürü Hayri dün Ankaradan şehrimize 

ıelmlştır. 

Letonya Gümrük Resmini İndirdi 

2 inci TF.ŞRIN 

Rumt sene 
1862 - 24 

2 ci Teşrin Resmi sene 
11 1936 

SALI 

Arabt sene 
1866 -Kasım 
17 

SON POSTA 

LiRİ 
r-Doğru 

Değil mi? --, 
Eski radyo şirketi 

Yeni radyo idaresı 
A şağıda okuyacağınız hikayey: 

bize bir arkadaşımızın kardeşi 
anlattı: 

- Eskidenberi radyo şinketinin a -
bonesiyim. Şirkete ait aidatı pek 
~k kimseler vermezlerken ben 
muntazaman tediyatta bulun -
dum. Ve şimdi bana karşı yap!
lan haksız muamele ile bunun 
mükafatını (!) görmüş bulunuyo
rum. 

Yakın zamana kadar Adapazarında 
otururdum. Son zamanlarda ış 
icabı evimi İstanbula naklettim. 
Ağabeyimin evinde oturmağn 
başladım. Tabii radyo makinem, 
de beraberimde getirdim. 

Geçen gün radyo memurları teftişe 
çıkmışlar ve radyosu bulunan ev
leri araştırarak damında anten 
gördükleri bütün evlerin adres - 1 
lerini tesbit etmişler. Bunu mii -
teakip ağabeyime de İstanbul tel
graf müdürlüğü damgasile bır 
kağıt gönderilmiş. Bu kağıtta 
radyo işlerinin posta ve telgraf 
idaresine intikal ettiği ve mülga 
şirket tarafından verilen abone 
makbuzunun görülmesine lüzum 
hasıl olduğu bildiriliyor .. 

Kalkıp oraya gittim ve: 
- Bu tezkerede mevzuubahs rad -

yo makinesi ağabeyime değil, ba
na ait bulunuyor. İşte idareden 
aldığım makbuz budur! dedim. 

Muhatabım bana gösterdiğiniz a -
bone makbuzunun Adapazarın -
da alındığını, binaena1evh İstan
bulda muteber olamıyac;ğını söy
ledi. 

Adapazarı ve İstanbul radyo şirket
leri ayrı ayrı şirketler olmadığına 
göre bu cevap yersizdi. Bunu mu
hatabım da biraz sonra anlad1 ve 
ilk fikrinden vaz geçti. Fakat bu 
sefer de: 

- Adapazarı postanesinin bu mak
buzun size ait olduğunu tasdik 
etmesi lazımdır! dedi. 

Makbuzun üstünde ismim yazılı idi 
ve benim A.dapazarında abone be
delini veren kimse olduğumu an
latacak evrakı müsbiteyi de haiz
dim. Fakat meram anlatamadım. 

Memurun son sözü: 
c- Kardeşinizi mahkemeye veri -

riz! demek oldu. Bu garip işe siz 
ne dersiniz?> 

Biz, bu bahiste bizim vereceğimız 
cevaptan ziyade şu radyo işlerini 
düzeltmeyi üzerine alan posta 
idaresinin vereceği cevabın so _ 
rulmıya ve bekleruniye değer ol
duğu mülahazasındayız. 

lkincitetrin 2~ 

Yedikulede feci bir infilak 
Bir oksijen kazanı patladı, dört kişi yaralandı 

Dün öğleden son· -~--
ra Y edikulede Gaz. 
lıçeşmede Karakol 
karşısında Ahmet 
ustanın kaynak i 

maJathanesinde biı 

infilak olmuş, be~ 

kişi ağır surette ya· 

ralanmıştır. 

imalathanede ç.a· 

lışılırken oksijen ka 

zanı birdenbire pat ; 

lamış, dükkanın bir Yaralılardan bJ.rı hastahanede 
kıs;nı çökmüş, civardaki evlerde de sivalar dökülmüş camlar kırılmıştır. 

Yak'a mahalline yetişen polisler derhal ankaz altında kalanları kurtar• 
mışlar, hastaneye sevketmişlerdir. Ahme• usta ağır yaralıdır. Salahattin 
kalfanın iki bacağı kesilmiştir. 3 çırak da muhtelif yerlerinden ifade ver~ 
miyecek derecede ağır yaralıdırlar. 

--~~-------... ···---------~~-~ 
Liman asrileşiyor 

Vapurlar rıhtıma yanaşa
cak, eşyalar doğruca 

antrepolara boşaltılacak 

Bir çocuk yağ 
Tenceresinde haşlandı 

Samatyada oturan Necati ismind1 

beş yaşlarında bir çocuk mutfakta eri· 
tilmekte olan yağın .içine düşmüş, ailt 
si ,ocuğun feryadı üzerine derhal ye' 

Liman kadrosu~u Vekalete gönde- tişerek kendisini kurtarmışlardır. 
ren umum müdür Rauf Manyaslıgil Yaralı çocuk Beyoğlu Etfal hastB' 
Ankaradan şehrimize dönmüştür. Ken nesine sevkedilmis ve orada tedavisine 
disile görüşen bir muharririmize u- başlanmışsa da aldığı yaraların tesiri1' 

ı
! mum müdür şunları söylemiştir: vefat etmiştir. 

«- Limanfia yapılacak yeni isla- Adli tabip tarafından rnuayenetİ 
hata bütün antrepoların rıhtımlar üze- yapıldıktan sonra çocuğun 
rinde toplanması ve eşyayı tüccariye- ~u~s.at ve_r~l~i~~i~.. . . . . • 
n in vapurlardan doğrudan doğruya ...--••llliııllliııllliıııiıııiııiiııııiıiiiıiiiiiiiiiiii 
vinçlerle bu antrepolara konması, çı
kış kapılarının da gene eşyanın vinç
lerle kamyonlara yüklenmesi için mat
lup inşaat ve tesisatla başlayacağız. 
Bazı hidematın makineleştirilmesi i-

1 

çin t:_tkikata ve hemen tatbikatına ge
çecegız.» 

J Bu ıslahatla her türlü masraflar 
haddi asgariye indirilecek hasar, ve 
fazla zaman zayii ortadan kalkmış ola
caktır. Yeni inşaat ve tesisat için la-

1 

zım olan tahsisat hazırdır. 

• Son Posta • 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
23-11 - 1936 

Türk Devlet Borçları 
Llra. Lira 

% 7,5 T. B. I 24.10 il % 5 Hazine B. 00,00 
3 7,5 T. B . II 22.375 Dahili istikraz 99,05 

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

Devlet Demiryollan Borçları 
Lira Lira 

Ergani 57.00 1 Anadolu Ivcll 42 .85 
Sivas Erzurum 96,75 Anadolu M 46, 10 

Esaslı ve büyük tesisat olarak kö
l mür mıntakası, rıhtımların tahdidi, 

1 
umumi mağazalar inşası ve yeni antre· 
polar vücuda getirilmesi için hazırlan- •---------

Sosyeteler Eshamı 
mış olan projeler yakında Vekalete 
sunulacaktır. 

Liman umum müdürlüğünün büt
çe ve kadrosu salahiyettar encümen
lerde tetkik edilmektedir. Rauf Man
yaslıgil bir kaç· gün sonra tekrar An
kara ya gidecektir. 

Hüseyin Cahil Valiyi dava etti 
Hüseyin Cah~t, Vali Muhittin Üstün 

dağ aleyhine bir hakaret davası açml§ 
ve dün istidasını Müddeiumwniliğe 

tevdi etrn~tir. Müddeiumumilik icap 
eden tetkikatı yapmaktadır. 

Aleni teşeKkUr 
Annemize yapmış oldukları önemli 

bir ameliyatla hazakat ve bilgilerini 
beleı-ten operatör Nazım Arman ve 
operatör Rifat Berkmana sevinç ve 
minnettarlıkla dolu şükranlarımızın 

sunulmasına gazetenizi tavsit eder, 
ve hastaneleri Şişli Şüa Yurdunda gör
düğümüz intizam, temizlik ve müşfik 
muameleyi ayrıca zikre şayan bulur 
ve hemşirelere de hassaten teşekkür 

ts. B. Mü. 
Jt Jt HA. 
Jt • Name 

Merkez B. D. 

ister11n 
F. Frangı 

20 F. Frangı 

1 Dolar 
1 İsterlin 

20 Liret 

Lira Lira 

81.00 İst. Tramvay 22,5J 

10,00 Bomonti 9,4S 

ıo,oo Terkos 14,75 

88,().) A. Çimento 13,3) 

ÇEKLER 
Krt. 

613,00 il Dolar 
17,lS Uret 

L. T. L. için 

0,7984 

lS,16 

NAKİT 
Krf. Krf. 
116,00 1 Mark 26,U) 

1:l6,00 20 Drahmi 23,00 

616,00 20 Leva 23,05 
130,00 20 Ley 14,0J 

Borsa Dışında 
L. K. L. it. 

Kredi Fonslye Mübadil Bon. 00,00 

1880 senesi oo.oo Gayri ıt Jt O,OOJ 

1903 Jt 103,00 Altın !184 

1911 • 97,00 Mecidiye IJi) 

.. ·---·-- .. 
ederiz. ( 768) 

Vahip Uzer: İslahiye kaymakamı 
Meliha Us : Yalova baytarı eşi --

Eğer idare de memurunun noktai 
nazarını teyit ederek bir taraf • 
tan on binlerce aboneden para ala 
mazken, obür taraftan muntaza
man tediyatta bulunan müşterı -
sinden iki defa para almıya kal • 
kışır, yahut lüzumsuz formalite -
lerle onu radyo abonesi olduğuna 
pişman edecek olursa işte o zaman 
eski şirketle yeni idare arasın • 
da hiç bir zihniyet farkı bulun • 
matlığına in&.nmak ve ıslahat ü • 
mitlerine veda etmek lazım gele- r o 
cektir, diyoruz. Bu Per,embe s M E R elneması 

Doğru değil mi? ak,amı 
·--~------.-.. -.. -... -.--•• ..:,_ııı:: __ ;;.; •• ;.. • ..;, .. ;.;;_...;_..ıı .. ~ • .;, • .;,_.=..:._:~:.._.J Samimt ve büyllk bir eser ... Duymak istemedikleri bir masumun feryadı 

•• •• Havuzlanmak Uzere iki Rumen 
gemisi geldi 

Dün limanımıza bir Rumen deniz

altı gemisile, bir Rumen gambotu gel

miftİr. Bunlar havuzlanmak üzere dün 
geeıe Halice girmişlerdir. 

BEN OLDURMEDiM 
Ta•namen Fransızca sözlü hissi bir filmi 

W ARNER B AX TER 'in 
Dr. Alexander Mudd rolnndeki müessir ynznnn hiçbir vakit unutamıyacaksmız 

~-.. ::J~~~~: k:~~r TiNO ROSSi'nin MARiNELLASI Letonya hükfuneU bir çok maddelerin ld
halindeki gümrük resm!ni yüzde setsen in
cllrmlştır. Bunlar içinde buğday, nebatı yağ
tar, taze ve kuru meyva, zeytin, badem, tü
tün ve balık .da vardır. 

ı~~....--::--.------~----1 
SABAH İMSAK ôunmtızdeki Perşembe 

Ramazan 
•MAZURKA• nın unutulmaz yıldızı 

İş Dairesi İşe Başlayamadı 

Bu ayın 20 sinde işe başlayacağı ııa.n edi
len İstanbul İş Dairesi henüz faallyete ge. 
çememiştlr. Faaliyete geçebilmesi için Anka
tada bulunan Başmüfettiş Halükun İstanbula 

~. 

2 
6 

D. 
12 
67 

8·1"· MILIB 9 12 28 ve 
5 13 IAKAB'YA 

p o L A N E G R 1 

DON 
ve meşhur 

KAZAKLARI 
Ô 4le . İkindi İFTAR Yat".!ı 

-..,---1---- 1 sinemalarında birden tarafindan emsıtlsiz bir surette yaratılan 
V. S. .IJ. ::>. D. .::;. D. 

E. 7 15 9 46 
z. 12 00 14 31 

12 1 36 
16 45 18 22 

MOSKOVA-ŞANGHAY 
~--•••••• .. nefis ve görlllmemiş derecede gazel, bareketll bir şaheser 4l•••••••••ıF 



SO..N POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLER/ 

• 

Çerkesköyden Istanb.ula 
memba suyu ihraç ediliyor 

lstanbulun mangal kömürü ihtiyacını temin eden bu kasaba yakında 
elektriğe kavuşuyor, Çerkesköyde bir de pekmez fabrikası 

yapıldı. İsi.anbula pekmez ihracına da başlanıldı 
··················································-········- ' r-

1 
Samsunda Erbaalı 
Hasta tedavi 
Edilemez mi? 

l · Düzc;i;~~ö~diliyor 
E.ııbaa (Hususi) - Erbaa inhısar 

memurlarından biri bir otomobil 
kazası neticesinde sakatlanan oğ -
!unun bacağını tedavi ettirmek ü
z.ere Samsun memleket hastane -
sine götürmüştür. 

Elektrik tesisatı genişletildi. Güzel 
bir çocuk bahçesi yapıldı 

Erbaanın ının'takası dahi}ıinde bu
lunmadığını ileri sürerek çocuğu te
_davi edemiyeceğini söy1.emiş, bu söz 

Çerkesköy istasyon uundan bir görünüş üzerine çocuğun tedavisi için sıhhat 

h5"r.k.· sköy (Hususi). - Çerkesköy l len h'indyağ·ı· çıka.rmıya m.ahsus _ n_e - müdürlüğünden bizzat izin alan bu 
" rd hind - memur Erbaaya dönmiistür. r g.ın biraz daha inkışaf etmekte ve ~atıtan d~ kulll .mı~~ a yagı ı~ - -, f, ilden güne güzelleş~ektedir. Bu na- tıhsal edılecektır. Ik.ı tane ~ fab~ı - Bir hastane değil ya, Iaalettayin bir 

d·~e merkezi Edirne, Istanbul şimen- kası vardır. Bu fabrıkalar cıvann ı~ - doktorun bile rastgeldiği vatandaşt1 
~c.ı·ı giizergfilıında olduğu için ehem- tiyacatını temin ettikten başka harıce yardım elini uzatması bir insanlık 

~Yelli bir ticaret merkezi halindedir. de mü~im ihracat ya~a~~~ı~. Bu - borcu iken Samsun memleket has-
. ilhıyeye bir kaç yüz hane göçmen rada bılhassa mangal komuru ıhracatı tanesinin bu yardımı yapması için 

Düzce (Hususi) - Burada hararetli 
bir imar faaliyeti göze çarpmaktadır. 
Kaymakam İsmail Hakkı Baykal ile 
belediye reisi İsmail elele vermiş bir 
surette çalışmaktadırlar. Yeniden bü -
yük bir dinamo alınmak suretile elek
trik tesisatı tevsi ve ıslah edilmiştir. 
Şehir .kenarında üzeri kapalı bir pa -
zar yeri yapılmış, şehrin ortasından 
geçen ana caddenin kaldırımları yeni 
ba.cztan tamir ettirilmiş, arabaların sey
rüseferi tanzim edilmiş, geliş gidiş yol

Mezarlık muhafaza altına alınmış, 

mezarlığın metruk bir kısmı gayet za
rif bir park haline getirilmiştir. Bu -
raya büyükçe bir havuz da yaptırıl -
mıştır. Bir de çocuk bahçesi tesis edil
miş, buraya çocuk esirgeme kurumu 
umumi merkezinden getirilen oyun -
cak ve aletler de konulmuştur. 

Şehrin manzarasını bozan ve yı

kılmıya müheyya bir hal almış bu -
lunan dükkanlar da yıktırılacak, ye -

ları ayrılmıştır. rine yenileri yapılacaktır. ~erı~t rildiğinden nüfusu artm;ştır. fazladır: Göçm~nler. tarafı.ndan.yeni a- ._b_i_r_s_ın_ı_r_t_ah_d_ı_·t_e_t_m,;;,,;e;,;s,;,.i ~g:.;.a;;.;ri;!;.p.;,,;ti;,;.;r.;....._, 
'l' Urasının kaza merkezi olına.sı ve çılan tugla ve kıremıt fabrıkası ınşaatm c::ıı:===-====::::::::ıı:=:ıııa:::==================================== 
~akyada yeni bir kaza teşkili karar- artmasına sebep olmuştur. Burada bir ~ k • lı J •1ı t • t • • 
flj tırı~ınıştır. Belediye 30 bin lira sar- de ~ker pancarıı:dan pekme~ ç_ıka:ma ııe ım anua su l ıııacının emznıne 
\' e hır elektrik fabrikası kurmuştur. fabrikası vardır: lstanbula kullı mık - '3 
teakı.ncta teChizatı ikmal edilecektir ve taroa pekmez ıhraca.tı yapı~~ktadır. k b • l l k 
iln~Lrata baş1anacaktır. Kaza merkezi Halkın kısmı azamı tıcaretle ıştıgal et~ ve asa anın zmarına ça ışı aca 
t e. ısta ,yon arasındaki yirmi kilomet- mektedir. Kuşbahçe isminde ve Çam -
!(elik şose tamamen ikmal edilmiştir. lıca suyundan daha iyi bir memba s.u- B d k d" .. • •• l k 
ta ~ın yollarda çekile~ müşkülat. or _ yu vardır. Bu su istanbula bıle un an sonra asabada inşaat belediyenin ver ıgı numuneye göre yapı aca , 
b dan kaldırılmL~tır. Ilkbaharda Jstan- gönderilmektedir. Civarda PC:k çok me- kasaba ile nahiyeler ve köyler arasında geniş bir telefon şebekesi kurulacak 
1 Ul Şosesine bağlanacaktır. Mühendis- şe kömürü ocakları vardır, Istanbulun ';9.de bağ yolu mahalle ve civarında ve 
~iın<liden faaliyete geçmiş bulun - kömür ihtiyacının d?rtte üçünü burası belediyenin verdiği nümuneye uygun 
~ll ladırlar. Kasabada geçen sene ya- temin etmektedir. Istasyon civarında olarak yaptırılacaktır. 
t an ayçiçeği yağ fabrikası çok işe ya- yüksek dağlar gibi kömür yığınları var- Hekimhanda belediye teşkilatı na _ 
arnaktadır. Bu sene de ilaveten eki - dır. tt 

Bartın elektrik 
tesisatı • • 

ıçın ... 
belediyenin belediyeler 
bankasından 15 bin lira 

istikraz et·mesi 
kararlaşbrıldı 

~'Bartın (Hususi) - Bartın şehir 
teilisi toplantılarına devam etmek -
llt ır. Bu toplantılarda 935 mali yılına 
~i gelir ve masraf cetvelleri tetkik e~ 
,~ Unek üzere bütçe encümenine ha -
vaı, ed'lmi t• ı ş ır. 

~·Şehirde yapılacak elektrik tesisatı 
lttın fasıllar arasında münakale yapıl-
ası hakkındaki daimi encümen ka -
~ı heyeti umumiyeoe kabul edilmiş-

~er yıl kurulmakta olan panayırın 
t er tepesinden daha münasip bir ye
~· llakli için yapılan teklif tetkik edil
t ~ Ve neticede panayınn iskele civ:ı
~lrıQ~i Yalı meydanında kurulması ta-
a.rrur etmiştir. 
iç·~irde yapılacak elektrik tesisatı 
li ı.n Belediyeler Bankasından 1 '> bin 
~tikraz edilmesi ve halka tevzi e-

- Hasan Bey bana on lira borç 
'°'lir misin? 

1 Sındırgıda bütün 
tütünler satıldı 

Sındırgı- Balıkesir yolunun 
ikmali halkı sevindirecek 

Sındırgı (Hususi) - Sındırgılılar 
büyük bir yol sıkıntısı içinde kıvran -
maktadırlar. Balıkesir - Sındırgı arasın
daıki 63 kilometrelik şosenin büyük bir 
kısmının i~aatı ikmal edilmiş ise de 1 O 
kilometrelik bir kısmı yapılmamıştır. 

Bundan başka meikfır yol üzerinde 
4 dere vardır. Bunlardan ikisinin üze -
rine köprü yapılmış olmasına rağmen 

diğer ikisinde yoktur. Münakalat güç -
lü.kle yapı'lmaktadır. Bu hal memleke
tin iktısadiyatı üzerinde fena tesirler 
yapmaktadır. Yolun ve köprülerin ya -
pılması halkı sevindirecektir. 

Sındırgıda bu yıl 1, 300,000 kilo tü -
tün elde edilmiş ve asgari 35, azami 95 
kuru.ştan 20 gün zarfında bütün malı -
sul satılmıştır. Bu yılki mahsulün para 
edişi zürraın memnuniyetini mucip ol -
muştur. 
........... ,_ ·-·-------
dilmek üzere vilayet fidanlığından 

2000 aşı alınması kararlaştırılmıştır. 

- Ne vakit iade edeceksin? 

Hekimhandan bir görünüş 
Hekimhan (Bu havalide dolaşan bir ya şosesi ve demiryolu kazadan geç -

arkadaşımız yazıyor) - Hekimhan mektedi.r. Şosenin bozulan yerleri bu 
1337 tarihine kadar Akçadağ kazasına yıl tamir edilmiştir. Köylerin bir kıs
bağlı bir nah'iye halinde iken 337 de mm.da köy kanunu tatbik edilmekte -
Malatyaya bağlı bir kaza haline geti - dir. Bir kısım köylerde su çıkartılmış 
rilmiŞtir. ve bekçi teşkilatı da muntazam bir ha-

Gelengeç ve Hasançelebi adlı iki na- le getirilmL5tir. 
hiyesi vardır. Halk çitiçi ve işcidir. A- Kazada beş sınıflı ve beş muallimli 
razi ziraate çok elverişlidir. Fakat a - bir, Çüzünget, Girmana, Kocaözü, Me
raziyi sulayacak kafi su bulunmadığın- zirme, Hacılar Gelengeç köylerile Ha
dan ziraat işleri inkişaf edememiştir. sançelebi nahiyesinde birer ilk okul 
Kazayı bu sahada zenginleştirmek ve vardır. Bütün köylerin okullardan is
iktısadi vaziyetini koruyab'ilınek için tifade edebilmesi için köylerin vasat 
kasabanın biraz ilerisindeki Surba - yerlerine okullar açılması kararlaştırıl
han dağının muhtelif yerlerinden çıkan mıştır. Sakarya okulundaki talebe hi
suları toplamak ve bir depo vücuda maye heyeti her yıl 70-80 ~cuğu giy
getirmek lazımdır. Kazanın umumi sağ- dirmck ve yedirmektedir. 
lık vaziyeti iyi değildir. Yüzde on nis- Şimdiki halile iyi bir vaziyette olmı
betinde frengi, yüzde elli nisbetindc yan kazayı imar için bir takım tedbir
malarya ve yüzde seksen nisbetinde de ler alınmıştır. Belediye Çukurmahalle 
göz hastalıkları ve trahom vardır. Bu denilen yerde bundan sonra yeni ev 
hastalıklarla ehemmiyetli surette mü- yaptırılmasını ve yıkılanların imar e
cadele yapılmaktadır. Sivas - Malat - dilmesini menetmiştir. Evler daha zi -

- Madridin asilere mi geçecegı, 
yoksa hükfımette mi kalacağı belli 
olduğu gün l 

Hasan Bey - Vermem; çok uzun 
vade ile borç para veımek adetim 
değildir. 

biye olduğu gündenberi mevcu ur. 
Şehrin giriş ve çıkış yerlerindeki me
zarlıklann kaldırılw ~C\ı için çalışılmak
tadır. Toprak renginde olan evler be
yaza boyanacak, su ıhtiyacı ve köyle
rin telefon şebekesi ile kazaya bağlan
ması temin edilecektir. 

Hadiseler 
Rarşısınd 

Kış 
A:dı kış .. Onu herkes: 
- Kışt, kışt! 

Diıye kovdu. Fakat o kovulma;)ı -
na rağmen geldi: 

- Pişt! 

Dedi. 

* - Kış ne nezaketsizmiş, evime o
dundan evvel girdi. 

* Kışı Allah g-Onderiyor, ne olur kış. 
lığı da gönderse. 

* - Bu sene az olacak! 
Dediler: 
- Bu sene çok olacak! 
Dediler; o bunları duydu: 
- Geldim, dedi, aleyhimde söy· 

lediklerınizi duyduğum için geldim. 
Şimdi az mı olacağım, çok mu ola· 
cağım görürsünüz. 

* Yazın plajda yüzümüz, vücudu • 
muz karamuştı, şimdi de kara kış • 
ta gözümüz, gönlümüz kararıyor. 

* Oduncu, çırağına sordu: 
- Termometreye bak, nasıl? 
- Bir derece daha düşmüş! 
- Odunun kilosuna bir kuruş da 

ha zarrunet! 

* Birisi şarkı yapmış: 
cKış geldi frak açmadadır sine 

me yare• 
Frakla kış geçirilir mi hiç, paltt 

ıazım. 

* İki alacakh birden kapımı çaldı: 
Biri kış, öteki bayram! 

İMSET 
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İstanbuldan Amerikaya 
Bir ·Transatlantikte yolculuk nasıl geçer? 

Koca Transatlantikte yalpadan başkaldırmak mümkün değil. Kaptanlardan 
birine sordum: "Cebelüttarıktan açılınca bir müddet böyle olur, muvakkattir,, 
dedi: Sonradan görüştüğüm kamarot da tasdik etti: "Evet muvakkattir, hele 

bir Amerikaga varalım, bir şey kalmaz I,, 

- ı - C*) 
Nevyork, İk.irıdteşrin - Nis sahilie

rini g€ride bıraktık. Vapurumuzun her 
.iakika değişen hayatına uyarak akşa
rru ettik. Gece Rex tra'tl.Satlantiği sahil
de görünen ışıkl.arm biraz açığında de
miTledi. Cebelittanka gelmişiz. 

Biırçok san.dallar, vapura yanaştılar. 
İspanyol satıcıları, yolculara şal, ipek 
pijama, İspanyol kuşakları satıyor
lar. Şallar ~k ucuz. Bizim paramızla 
tanesi yarım lira ama ya, İtalyan lire
ti yahut ta dolar vermek ıazım. 

Bir de ham ~ten mamfil olan bu 
eşyanın dayanıklı olup olmadığı şüp
heli. 

Satıcı İsanyollar galiba siyasetle uğ-
raşmıyorlar. İtalyanca soruyorum: 

- Harp nasıl? Frank.o gelecek mi? 
Gülerek: 
- Bilinmez ki ... Belki de gelme.ı.! di

yorlar. 
Cebefütanktan yalnız bir yolcu al

dJı'k. Bir buçuk saat sonra vapurumuz 
Okyanusa doğru yoluna devam ediyor
du. 

Artık dünyanın en büyük denizlerin
den birine girmiştik. 

Akdenizin sükıinu birdenbire değiş
ti. Şimdiye kadar sıcak esen rüı-gar
lar soğudu ve sertleŞti. Artık geminin 
üst güvertesinde durmak imkanı kal
madı. 

Kocaman transatlantik ayakta dur -
mağı, yürümeği güçleştiren bir sallan
tı i.le yalpalıyor. 

İçimi:cxie garip bir heyecan var. Baş
ta Titanlk faciası olınak üzere bütün 
büyük deniz kazalarını hatırlıyoruz. 

Sinema perdesinin heyecanlı sahne
leri, köpek balıklarının keskin çenele
leri altındaki muazzam teknenin emni
yetini küçülttükçe küçültüyor. 

Fakat di.ğer yolcular oralı değil. 
Salonda maskeli balo var. Birçok A

merikan, İspanyol kızları, genç vapur 
zabitleri, yolculardan dansa meraklı o
lanlar hep salondalar. Oynay.1ıp duru
yorlar. 

Bu manzara korkulu düşüncelerimizi 
dağıtı)'Qr. İkinci katta da kamaramıza 
çekildiğimiz zaman aşağı yukarı müs
terihiz. 

Yatmadan evvel haritaya bakmıştım. 
Bu haritada Amerika yolu on tane mu 
rabbaa taksim ecfümiş, her murabba 

( *) ilk yazı evvelki gün sayımız
dadır 

Bmıdan elli sene evvel Atlas Okyanus unda itleyeıı bir ıemhıin yemek salonu 

Bugünkü transatlantikler den birinin yemek salonu 
yirmi saat sürermiş ama R&x süra tini 
arttırırsa daha da çabuk vanlabilirmiş. 

Yalpa devam ediyor. Acentenin bize 
bir lutfu mahsusu olacak. Kamaramı
zın bir tek penceresi bile yo'k. Korkunç 
Okyanusu göremiyoruz. Sade vantila
törler havayı değiştiriyorlar ve ampul 
ler gece gündüz yamyor. Ne kadar uyu 
m~uz bilemiyorum. Birden bire şiddet 
li bir sarsıntı ile uyandık. Refikam he
yecan la soruyor : 

- Ne var, ne oluyoruz? 
Cevap vermeme vakit kalmadı. İkin-

ci bir S8l'&Ultı w ~ardan sesler. 
Başımı kaldırayım dedim, ne müm

kün. Vapur o kadar sallanıyor ki ya
tağın iç.inde dimdik oturmak bile müm 
kün değil. Dışarıdaki sesler kesilmiş
ti. Demek bir tehlike yok. Tekrar yat
tım. 

O gece sabaha ve ertesi gün öğleye 
kadar gittikçe şiddetlenen bir sarsıntı 
~inde yol aldık. 

Sabahleyin bir kaptana sordum: 

CÖNÜL İSLERİ. 
il 

- Bu sarsıntı dedi, Cebelittarıktan 
aç.ıılınca daima olur. Buralarda muay
yen bir su cereyanı vardır. Onun tesi
ri. Meraklanmayın geçecek. On iki saat 
ancak sürer. 

Kamarotlar : 
- İşin doğrusu Nevyorka kadar bu 

hep böyledir. diyorlar. Yalnız sar~mtı 
biraz seyrekleşir . 

.. 
"Tanışmadan evlenenler 
Arasında mes'ut 
Olan yok mu idi? 
Ben yukanda gördüğünüz suali 

bir okuyucumun mektubundan al • 
dım. 

Kendisi, adını yazmak hem müm· 
kün değil, hem de faydasız, İstan -
bula uzak şehirlerimizden birinde 
oturan zengin, eski, iyi bir ailenin 
'kmdır, hülasatan diyor ki: 

«Buraya epeyce uzak bir şehirde 
oturan çok yakın akrabamızdan bir 
aile, bu ailenin de evlenecek çağda 
bir oğlu var. İki aile ;rekdiğerine ak
rabalıktan başka ticari menfaat bir
liklerinin bağları ile bağlı. Bu iti .. 
barla onlann oğullarını benimle ev
Iendirmiye, mevcut b<tğı bu sureti~ 
daha sağlamlaştırmıya karar ver · 
diler. Fakat biz tanışmıyoruz, ben 
kararı işitince itiraz ettim, annem: 

- Eski zamanlarda tanışmadan 
evlenenler arasında mes'ut olan yok 
rnu idi? dedi. 

Muhavere şimdilik bu noktada, 

• 
fakat görüyorum ki pek yakında ge-
ne canlanacak. Sil.den ricam şu: 

Bu mektubumu bu şekilde yazı -
nız, belki bana talip veya namzet o~ 
lan genç görür, onun seyahat etmesi 
daha kolaydır, a.nlar, gelir ,tanışı • 
rız, ve kararımızı bilerek veririz ol
maz mı? 

* Okuyucumu samimi, sempatik, 
düşüncesinde de haklı buldum, o -
nun için arzusunu yerine getiriyo -
rum. Meselede benim için söylene -
cek söz yok. Bununla beraber kı • 
zın annesinin suali cevapsız kalını:-ı, 

ona üç beş kelime s~lemek iste · 
rim: 

- Eski zamanlarda görmeden, gö. 
rüşmeden, tanışmadan evlenenler a
rasında mes'ut olanlar vardı, nis -
betleri de muhakkak bugünküler
den fazlaydı, yalnız o zaman rüyet 
ufku daha dar, sevme ve sevilme 
hissi daha içsiz, maddi ve ma-
nevi ihtiyaçlar daha basitti. Muhit 
gene aynidir, fa.kat yaşama, görme, 
anlama şekillerinin değiştiğim u -
nutmıyalım. TEYZE 

Daha birkaç kişiye sorduk. Hiç bıri
nin sözü diğerini tutmuyor. Şu halde 
sormamak, sallantıya mütevekkilane 
katlanmak en doğru hareket. 

Artık yemek salonu boşaldı. Yolcu
ların yüıxle sekseni Orta güvertede şez 
longlara uzanmışlar. Sade tuzlu ve so
ğuk kahvaltılarla meyve yiyorlar. Lo
kantanın dört kişilik masalarmdan bir 
kısmı tamamen boş, bir kısmında ise 
birer iki.şer kiışi ancak var. 

Bizim sofrada refika noksan. Onu da 
deniz tutuyor. Şezlonga uzanmış, başı
nı kaldıramıyor. 

Dün dansedenlerin ekseriyeti d~ öy-
1-e. En ele avuca sığmaz bayanlar. genç 
kı111ar uzun sandalyelere uzanmışlar, 
ayak uçlarında genç gemi zabitleri, mi
safirlerini avutmağa uğraşarak nazik 
kavalyeler gibi tatlı hlkayeler anlatı -
yorlar. Onları, güldürmeğe u,ğraşıyor
lar. 

Saatler çabuk geçmez oldu. Uçsuz bu 
caksız deniz, mavi derisinde beyaz kö 
pükler yaparak vapurumuzun iki ~ a
nından akıyor. 

Ben Kristof Kolombu düşünüyorum: 

1 MUSİKİ ] 

Beli Bartokla mülikat 
Kıymetli Macar san'atkarı BelA. Bar-J 

tok'un Ankarada bulunması, bana mu· 
sikiye dair çok kıymetli biı mülakat 
yapmak fırsatını vermiş oldu. Zevkini 
hala hissettiğim bu konuşmanın. ba -
sit ve fakat ruhlu havasını hiç bir za
man unutmayacağım. 
Havaların fena gitmesinden olacak, 

san'atkar, son günlerde biraz rahatsız~ 
lanmıştı. Bundan çok müteessir olmuş· 
tum. Kencfisile konuşmak ve bütün 
dünyanın alkışladığı bu musiki dihi -
sini, ha.lkımıza tanıtmak istiyordum. 
Bu arzumu ilk defa kıymetli milzis -
yenlerimizıden Bay Mnana açtını ve 
tavassutunu istedim. Halkevinde ve -
receği konserden biraz evvel sahnenin 
arkasında konWjlllamtz kararlaştı. 

Konserinden yaırırn saat evvel, or -
kestranın sesleri duyulan ufacık bir o
dada toplandık. Ona ilk sualim şu ol
du: 

- Yurdumuza eelişinizd4Ul memnun 
musunuz? 

Canlı ve nafiz bakışlarıyla güldü: 
- Oh, tabii değil mi? Türkiyeye ilk 

defa geldiğim halle burasını ~k sev
dim. Halkeviniıı beni davet etmesine 
çok sevinmiştim. Ben, bu suretle köy
leri dolaşıp halt ıarlolarınızı tophya -
cağım. Köylüler arasında yaşıyaca

ğım. Bunlar büyük bir zevk değil mi? 
Evet hakkı vardı. Bu, büyük bir 

zevkti, amma, tatmasını bilen için. 
- O halde, dedim, Türk müziğı ~le 

me§gul olacaksınız? 
_ Tabii. Ben Halkevinin davetine 

zaten milli şarkılarınızı tetkik ederım 
düşüncesile icabet etmiştim. Burad1 
müzik folkloru üzerine üç konferans 
verdim. Konserlerimden oonuncusunu 
da görüyorsunuz ya şimdi vereceğim. 
Sonra da Adana taraflarında, (Yörük) 
şarkıları üzerinde tetkikat yapmak ve 
bunları plağa çekmek üzere Seyhan 
havalisine gideceğiz, 

«Gideceğiz» kelime.sile ya1nız git -
miyeceğini kastediyordu. Ben Bay Ad
nana baktım. Zeki nazarları bu bakı -
şımı kaçırmadı: 

- Ya, evet, dedi, Mösyö Adnanla 
birlikte gid1yoruz. Bana refakat etmek 
külfetine katlanıyorlar. 

- Şimdiye kadar hiç halk şarkıları
mız üzerinde çalıştınız mı? 

- Yalnız ufaık bir kaç tecrübe. Maa
lesef hastalığım buna mani oldu. Çalış
maya henüz yeni başladım. Size he -
men söylemeliyim ki, çalışmalarımdan 

Yazan : Selçuk Galip 

Bela Bartok 
lan konserimde bana çok yumuşak ,·e 
ida.re kabiliyeti yüksek göründü . .a:r 
halde orkestra bu şeklinde büyük bıt 
muvaffakiyete doğru gidiyor. Bunu da 
size zaman gösterecektir. 

- Ya müziğimiz? dedim. 
Biraz düşündü: 
- Memleketinize geldiğim henü~ o~ 

beş gün kadar oldu. Bu kadar kısa pıt 
zaman içinde size tam fikrimi söyli • 
yemem. Yalnız, müziğinizin ilerıerni" 
si için iki şart var; birincisi: (20,oOO'ı 
hatta daha fazla halk şarkısının nn!.aY9 

alınması; ikincisi de: Bu şarkılar üze ' 
rinde çalışabilecek, kudretli miiz!.syeJl" 
lerinizin olmasıdır. Bu şartlar altınd!I 
çalışıp muvaffak olınamak imkfın h3 " 
ricindedir. İşte gözünüzün önüne Ma • 
caristanı getiriniz. 

İnce parmaklı ellerini oğuşfurdıl• 
Gözlerile kapıya bakıyordu. Bir kaÇ 
dakika sonra binlerce kişinin önünde 
çalacak bir artistin tabii heyecanı ondll 
da vardı. 

Kendisini daha fazla yormak iste ' 
medim. Teşekkürle elini sıkarak ya • 
vaşça odadan çıktım. İki dakika sonra 
tuşlarda, dolaşan parmakların çı!rnrdı· 
ğı su şırıltısı gibi nağmeleri dinli) or ~ 
durn. 

Selçuk Galip 

Kızılcahamam 
1"arihi 

m~~~ n 
- Peki, dedim, bu halk şarkılarını Kızılcahamam (Hususi) - Şeref 

topladıktan sonra bir eser yazacak mı- Koçhisar kaymakamı Vasfi KolçıJ1., sınız? Kızılcahamama tayin edilmiş, ge 1 

- Bunun için kat'i bir şey söyliye- gelmez kazamız hakkında tarihi teteb
mem. Ev\'ela bu şarkıları plağa çeke- bülere başlamıştır. 
ceğim. Onıdan sonra da notaya a~ak Yapılan araştırmalar sonunda Çatıl' 
lazım. O zaman ancak bunlardan hır e- ) d ahiye;inin Peçnik köyünde bll 

d :t. .1. t' .lmi ı ere n 
ser mer ana ge ırı ıp, ge ırı yece - 4 d b' k . d w eudaıı' •. . .. . •. .. nam a ır avmın yaşa ıgı m .• 
gını gorebilecegmı. Yalnız şunu soyle- k 1 k .. .. d · b kı ' 

. . k . ilh çı arı mış, oy caınıı e ınşası a 
yım kı, bu şarkılar ~ zengın am d k k 

1
. .. .. 

1 
.. ti.it• 

k kl --~:-nıt· mın an ço ıymet ı goru muş ,J ayna arına :.:>i:CWy~ır. • i• 
- Filarmonik oııkestramızı nasıl bu- Yıldırımören ve Mahkem~ Agac 1' 

1 ? köy.Jerinde Yıldırım Beyazıdın h~~ 
uyorsÇounkuz · "k 

1 
ld • 

0
.. li mapkemeleri .kurulduğu imtimali vş' 

- mu emme o ugunu s y - . .. .. . 
yebıilirim. Orkestranız bu yeni şeklin- rıd ııı:>rulmektedır · . , 
de bir senedir çahştığı halde iyi bir ne- Kaymakam fırsat buldukça eskı e , 
tice elde ecli1miştir. Preatoryust çok serleri tetkik ederek Kızılcahamam t8 

kıymetli bir orkestra şefi. Kendisile o- lrihini aydınlatmıya çalışmaktadır.~ 
Bu yoldan bin müşkülatla Amerikaya yük gemisi görünüyor. Şehir oldukÇ9 

giden bu ebedi seyyahı hatırlıyorum. büyük, her tarafında fabrika bacaları 
Ertesi gün uzaktan kara gözüktü. yükseliyor. Sokaklar, sahilden tepele' 

Dağ, }\:aya, yeşillik ... Herkes küpeştele- re doğru uzanıp gidiyorlar. 1< 
re koşuyor. Toprak ne sevimli şey. A- Toprağı gene arkamıı.da bıraknrıı 
deta ferahlıyoruz. Eski deniz kurtları- enginlere açıldık. Sallantı tekrar başlı· 
nm bile bu bir ihtiyacı. dı. ...:ı 

Görünen yer, Asur adalarının bir ta
nesi irrliş. O kadar yakından geçiyo -
ruz ki, sahildeki evlerin pencerelerini 
bile farkedebiıliyoruz. Yemyeşil bağlar 
arasında küçücük kulübeler, şmn ev
ler. Tepelere doğru yükselen ince yol
lar. 

Tam bir buçuk saat sahiıli takip et
tik. Yolculardan biri izahat veriyor: 

- Bu adalart büyük, küçük 36 tane
dirler. Şimdi önünden geçtiğimiz bu ta
kım adaların mer.k€zidir. Bu adalar 
Fransa himayesindedir. Fakat ahalisi 
İspanyoldur. 

Önümüzde küçük biır liman var. İ
çinde bir Fransız torpidooile, birkaç 

Bu gece dünden fazla sallandık. r 8' 

kat hava ısındı. Meğer Golfstrim cere· 
yan1'arına girmişiz. 

Amerikaya varmak için önümi.iıd13 

daha 6 • 7 gün var. Biz bu müd et ıar· 
fında vaktimizi bu sarsıntılar ~çın~6 
nasıl geçireceğiz. diye acı acı düşünu· 
yoruz ama, vapurumuzda gece sineJI'l8' 

gündüz konser devam ediyor. . 
Birinci mevki kamaraları yanı.n~~ 

çocuk bahçesinde on beş kadar mını ' l• 
ni çocuk mürebbiyelerinin nezareti 8 ri 
tında kum oyunları, b'isiklet talirnıeı 
yapıyorlar. 

(Rex) eski dünyadan yeni dünyaY9 

doğru yoluna devam ediyor. 
Dr. Etem Vassaf 



~ lkinciteşrin 

Manzara hep o bildiğimiz manzara : 
Ağacı kıt ovalar, damları görülmiyen 
köyler, köyleri görülmiyen köylüler .•• 

~ ~ ~ ----------------~ 
Yalnız bu seyahat esnasında yollarda ve trenlerde eskiden gör• 
tnediğim simalarla karşılaştım. İşte yarınki Türkiyeyi bunlar, bu 
elektrik ve dokumacılık mühendisleri,bu paraşüt amatörü ile müs-

takbel doktor yapacaklar. Fakakt daha çok çalı§ınak lazım! 

Son haltafarda Orta Anadolu ir;inde 
trenıe bir iki cevelan yaptım. Dolaş
ltıa.)!l ve di:>laşırken de gömıeği ve ~o-
11\lşlnayı çok severim. Yolculukta ın-
8aııların biribirlerile tanışmaları, kar-
2l karşıya gelip kıim olduklarım anla
llıaya lüzum dahi görmeden şuradan 
~adan konuşmaları hoş bir şeydir; 
llJ.sanıar anonim olduk~an ve anonim 
konuştuİtlan zaman daha samimi ve 
<laJıa açık olurlar. Bunun için her seya
hatte ben her rastgeldiğimle dost olu-
1'\tzn ve konuşurum. Bu defa da öyle 
:taptım.. 

* Anadolu, gene hep o bildiğimiz A-
11~<k>lu ... Damları görülmiyen köyler, 
~~leri görülıniyen köyl~ler, ağ~cı 
':1t ovalar, ~bat yerine diken yetış
tiren kısır tarlalar, ufuk değiştikçe de
~iyen manzaralar ve nihayet· mü
hendiseleri de, ameleleri de eşeklerle, 
~ağnılardan ibaret olan iptidai tabiatin 
~t>tidai hareket ve faaliyet çizgileri... 
lıısan bunları gördükçe müteessir olu
~r ve içine çöken bir hüzün ile, arada 
sırada düdük çalarak ilerliyen loko
~tifin sesinde dertli bir yolcunun şı
tayet ve telellhüf sayhaları duyar gibi 
oluyor. 

Bu manzaralar karşısında düşün
diirn: Tilıkiyey'i canlandırmak, onu Av
tııı:>a memleketlerinin derecesine değiı, 
~arın ya§adıklan hayat dev:~ ~lk 
h.a. eınelerine kadar çıkarmak :ıçın~ kım 
"fllr daha ne kadar çalışmak lazllll. 
~?un sulh senelerine, mebzul mahsul
~~e, siyah dınnan bulutlan çıkaran 
tüksek bacalara mühtacız. Böylece se
ll~er geçmel'idir ki Anadolunun man
~~sı değişsin. Anadolu şenleninceye 
"'<ıClar Anadoluıda yürekler daha çok sı
~~ taşıyacak ve alınlardan daha çok ter 
~0'küıecek. Bizim nesil yap'tığı ile b~r 
lftiıh.ar ederk€n, yapacağı üzerinde de 
0n düşünmelidir .ım, asırlarca mühmel 
\te ınetrUk kalmlş bir yurdun içinde 
~es'ut insanların kahkahalarını derin
~iş bir toprağın temiz yüzünü ve 
l:r:ıuntazam çizgilerini görebilelim. •. 

Bununla beraber, bu yolculukta ü
~ ve hatta şevk veren şeyler de gör
U:n. 
Mesela, yirmi beş veya yirmi altı 

)'~larında bir genç, elinde, benimki 
'!-.hi, Edgar Valas'dan almancaya ter
clltne adiJ.rn.iş bir roman, okuyup girli
-">r. Düzgün kıyafeti, temiz yüzü ve 
~ki gö~ri-le dikkatimi celbediyor. Bir 
:ı konuşuyurum, görüyorum ki bir e
~trik mühendisidir. Filan fabrika-

n falan fabrikaya gidiyor. 

- Siz de, benim gibi, Edgar Valas 
l lnı okuyorsunuz? 

Bu sual onu mahcup ediyor. Kaba
~t işlemiş gibi, kendisini müdafaa e
"erek: 

mühendis işte Türkiıyenin ümidi, şev
ki, neşesi, istikbalidir. Onun1a çabuk 
dost oluyoruz ve konuşmakta devam 
ediyoruz. Ondan anlıyorum ki Anado
lu çocuğunu sade askerliği ve askerlLt
.te muzilka çalmasını değil, elektriğin 
şeytanın bile akıl erdiremediği oyunla
rını da çabuk öğreniyor ... Oh, bu daha 
iyi bir alamet! 

İ~e siz.e bir genç yolcu daha: Bu, bir 
dokuma mühendisidir. Onun da elinde 
almanca bir kitap, fakat, o, mesleğine 
ait bir ilim kitabını seyahat esnasında 
da okuyabilecek derecede sarsıntıya 
mütehammildir. Yanında bir arkadaşı 
var ki o da boyama mütehassısıdır. 

- TahsiliniZi nerede yaptınız? 
- Almanyada. 
-Ya siz? 
- Ben de Almanyada. Fakat, sitajı-

mı da Fransada yaptım. 

Size bir başka tip daha: Bu bir tıp 
talebesidir. Cumhuriyet bayramı mü
nasebetile paraşütçü olarak Ankaraya 
gelmiş, bundan istifade ederek Kmk
kaleye gidiyor, bir akrabasını ziyaret 
edecek. Kendisi paraşütçülüğe pek me
raklıdır. Yükselip yükselip atlamanın 
güzelliklerini anlata anlata bitiremi
yor. Ve m<ıtörsüz tayyarelerle uçmanın 
öt.ekilere nisbetle daha ne kadar tehli
kesiz olduğu hakkında da bana, imanlı 
ve ateşli, bir amatör haliyle uzun bir 
konferans veriyor. 

İşte, Anadoluda yeni görünen tipler, 
yeni manzaralar, yeni bir hayat gay
retinin yeni aıametıeri. Eskiden bu yol 
la.rd.a, bu trenlerde böyle unsurlar yok 
tu. Bunlar teni meydcma çıktılar ve şim 
eli, sessiz sadasız, memleketin içinde, 
bir taraftan öbür tarafa d-0laşıyorlar. 
Sivaslı bir tüccar bana anlatıyordu: 
Siıvasta büyük biır demiryolu aıelyesi 
vücude getiriliyor. cTürkiyenin en bü
yük atelyesi olacak!> diye memnun olu 
yor ve sonra da bu atelyenin Sivas pi
yasasına her ay dökeceği parayı hesap 
ederken, ağzından sular akmamak için 
kendisini zorla zaptediyordu. Sivasa pa 
ra dökülmesi de fena olmamakla bera
ber benim için asıl mesele Sivaslmm 
örs üzerinde çekiç kullanmayı öğren
mesidir. 

İşte, yarınki Türtkiyenin bu elektrik 
ve dokumacılık mühendisleri, bu örs 
1-e çekiç, bu paraşüt amatörü müstak
bel dokoor, bunlar yapacaklar. 

Fakat, daha çok emek, çok çaltŞma 
lazun! 

Elazizde Atatürk mektebi 
inşaatı 

Etaziz (Hususi) - Elaziz istasyon 
caddesi üzerinde yapılmakta olan Ata
türk ilkmektdbinin inşaatı ikmal edil
mek üzere iken bazı kısımlarında mu -
kavele hükümlerine riayet edilmediği - Yalnız seyahatte diyor; ben tren-

~e sarsılırken bir türlü ciddi kitap o- görülmü~tür. 
'l:Uynmam. İnşaat derhal durdurularak müte -

13.enim elimde de, etrafıma bakmak- ahhit mahkemeye verilmiştir. Netice
tan, bir türlü savfasını çeviremediğim de depozito olarak yatırılan para irad 
a:?ıli tanda bir kftap olmasına rağmen, kaydedilerek inşaatı ikmal için diğer 
~gar Valas'la cürmü meşhut halinde bir müteahhide ihalesi yapılmıştır. İn
iaka~a~~ış .~erecesinde mahcup olup şaat kısa bir zamanda ikmal edilecek-
~ndısını mudafaaya çalı.cıan bu genç tir. 

SON POSTA 

A 

Şehir ıtiyatrosunun kapısı önünde 
Müsahipzad.eyi bekliyorum; içime öyle 
geliyor ki şimdi şu tiyatr~nun kapısı 
açılacak ve Müsahipzade Istanbul E
fendisi kıyafetile görünüp: 

_ Hayır, hayır, diyecek ... Lohumu 
müteaffineyi, hububatı mağşuşeyi, 
mahlut rugen zeytü sadeyi, bilcümle 
mekulfıt ve meşrubatı, esvak ve cad
devat ve çarşuyu pazarı bilfilnkita \·e
ıa istisna k~tügüzar ederek bu misillu 
mekıilat ve meşrubatın revacına asla 
meydan vermemek gerek. 

- Hayır, hayır .. 
Bakıyorum, bu Müsa.hipzade değil.. 
- Hayır bayım henüz gelmemiş: 
Müsahipzadenin bir şarkısmdaki 

mısraları tekrar ediyorum: 
«- Arayın, arayın, araym .. • 
.Konağın her yanını .. » 

Arıyorlar, cevap veriyorlar. 
c- Yok, yok, yok, yok!» 
- Birazrl.an gene gelirim .. 
Biraz.dan geldiğim zaman haber ve

riyorlar: 
- Burada .. 
Şeyhislam Kehk~anizade Lem 'i Mol 

la Efendi gibi ağır adımlarla merdive
ni çıkiyorum. 

Komedi ve müzikli komedi olarak 
sahnemize yirmiden fazla eser veren 
Müsahipzade karşımda .. 

Musahip Zade Celil 

- Sizi ne vakitten ne vakite görü • 
.. ? ruz ... 
Diyor .. 
- Affedin, diyurum, ziyarette ku -

surum var, fakat .. 

İlave ediyorum: 
- Bir anket için gelmiştim de .. 
Oturuyoruz .. Tarihi şahsiyetleri, ya-

sadıkları devirlerin lisanları, örf ve a-
~ 

detlerile karikatürize ettikten sonra 
sahneye koyan ve hal:kı günün karıka
türiyle değil geçen günlerin karika -
türlerile güldüren müellife soruyorum: 

- Siz nasıl güldürürsünüz? 
- Ben mi? 
- Sualim belki yanlış anlaşıldı, oy-

nanan eserlerinizin hemen hepsi halkı 
güldürüyor. Güldürmekten maksadl!n 
bu. 

- Öyleyse .anlatayım, yazdığım e -
serlerden çoğunun mevzuu birer 
trajedidir. 

- Mevzuu trajedi olduğunu söyle
diğiniz bu eserler halkı güdürüyor. 

- Onu halka sorun .. Çünkü gülmek 
istiyorlar. Ben de bu trajedilerin ağ
latıcı sahnelerini kapıyor, güldüren 
sahnelerini açıyorum. 

Sert çehreyle nasihati kimse istz -
miyor. Nasihati, okşıya okşıya veriyo
rum. 

-Yani.. 
- Yani müşterinin istediği mataı 

ortaya koyuyorum. 
- Trajedi mevzularınızı komedi 

şeklin.de mi yazıyQrsunuz? 
- Evet ben komedi şeklinde yazı -

yorum. Sahnede vodvil şeklinde oy -
nanıyor. 

- Güldürmek kolay mıdır? 
- Hem kolay, hem de güçtür. 
- Kolayına, gücüne birer misal is - · 

tesem .. 
- Kolay güldürme, meseıa ilitiyar 

bir adam giderken bir teneke atı:tr. 
İhtiyar korkar, zıplar, görenler güler
ler.. Bu kolay ve kaba bir güldürme 
olur .. Bir de ince güldürme vardır. 

- Şimdi de ince güldürmeye misal 
isli yorum. 

Sayfa 1 

•• 

? • 

" lstanbul efendisi ,, Operetinden bir sahne 
Müsahipzade cevap vermedi; o cevap 

vermeyince ben sualimin cevabını o -
nun eserlerinden birinde aradım: cGül 
ve Gönül »komedisini hatırladım. O -
radaki bir sahneyi aldım.. İşte dedim, 
ince güldürme .. 

Bir genci bir eve götürüyorlar. Gen
cin tınıağına bir damla mürekkep 
damlatıyorlar. Genç bu mürekkebe ba
kınca gözünün önüne güzel güzel kız
lar geliyor. Fakat biraz sonra güzel 
kızlar kayooluyorlar.. Çirkin çirkin 
cinler, periler ortaya çıkıyorlar. Genç 
tırnağuı» mürekkep damlatana bağı -
·ıyor: 

- Ef""rı.di hazretleri, tırnağımdaki 
mürekkebt yala! 

Tekrar sordum: 
- Peki amma siz bu buluşları nasıl 

elde ediyorsunuz. Halkın gülece~i şe
yi nasıl ortaya çıkarabiliyorsunuz? 

- Güzel şiir söyliyen bir adama, siz 
mısraları nasıl söylüyorsunuz diye sor
sanız size ne cevap verebilir? 

- ????? 
- İşte ben de şimdi ayni vaziyette-

yim, size nasıl cevap verebilirim . 

mişleroir. 

- Siz kendi eserlerinizi seyreder .. 
ken güler misiniz? 

- Gülerim, bazan da ağlarım .. 
- Ağlar mısınız? 
- Evet1 benim eserimi benim ese -

rim olmaktan çıkardıkları zamanda 
ağlarını. 

Müsahipzadeye veda ettim. 
Şehir tiyatrosunun merdivenlerin.' 

inerken onun sahneye verdiği kome -
dil.erin isimlerini sayıyordum: 

Istanbul Efendisi, Macun Hokb.sı, 
Lale Devri, Y cdekçi, Atlı Ases, Ay -
naroz Kaıdısı.. Bir Kavuk devrildi, 
Pazartesi - Perşembe, Balaban ağa, De 
mirbaş Şarl, Köprülüler, İtaat İlanı: 
Fermanlı Deli Hazretleri. 

Merdivenler bitmiş, fa.kat Müsahip
zadenin eserlerinin adları daha bilme-
mişti. İMSET 

Nevşehir 
Belediyesinin 
Faaliyeti 

- Peki bu sualime cevap verin .. 
Ya:zxlığınız eser muvaffak oluyor, siz 

bundan zevk alıyorsunuz .. 
- Eser muvaffak mı ohıyor Ben mu

vaffakıyet diye bir şey bilmiyorum. E
ser oynanıyor, seyirci tatlı tatlı sey -
rediyor. İstekli istekli gülüyor ve son-
ra: 

- Ve sonra? 
- Bu eserin müellifi de acaba kim-

Nevşehir (Hususi) - Kaymaka • 
mm teşebbüsü ile burada 25 yataklı 
asri bir otel yaptırılması kararlaştırıl -
m1' ve derhal harekete geçilerek temiz 
bir otel yapılmıştır. Belediyeye aid o
lan bu otel büyük bir ihtiyaca cevab 
vermiş bulunmaktadır. Şehre 10 daki· 
ka mesafedeki mezbaha ela islah edil -
mektedir. di ? 

~emiyor .. Ve on defa tiyatroya ge _ Belediye. fehirde satılan bütün yi -
lip ayni eseri on defa seyredenler v~r- yecek ve gıyecek eşyasının sıhht şart -
dır .. Fakat bu on defa seyredenlerin lara uygun bir tarzda satılması için bir 
yüzde onu eseri yazan müellifin kim ıtalimatname hazırlamış, esnafı temiz· 
olduğunu sormak zahmetine girme - lik kayıtlarına tabi tutmu~tur. 

Kahveleri 
Dolduran gençler 
Ve bir okuyucumuz 
Pendikli bir okuyucumuz İstan -

bLIJ:da talebelerin kahvelere doldu-
ğunu, bu hususta yapılan neşriyatın 
yerinde olduğunu mevzuu bahse • 
derek diyor ki: 

«- Pendik te ayni halde bulunu
yor. Kahveler ağzına kadar talebe
ler ve gençlerle dolu .. Bunun sebe -
bini muhitte gençliği kendisine bağ
lıyacak bir mahfelin, bir birliğin, bir 
ocağın bulunmamasında aramalıdır. 

Filvaki burada bir gençler birliği 

vardır amma, faaliyeti kafi değil, 

ekseriya kapalı ve hareketsiz duru -
yor. 

Bu gençler kahvelere de sokul -
mazsa ne yapacaklar. Nereye gide
cekler? .. Eğer böyle bir yasak orta -

ya çıkarılacak olursa, evveli genç-

liği toplıyacak faal bir ocak kurmak 
lazım değil midir?> 

* 
Okuyuculanmızm ıorgulanna 

cevaplar 
Okuyucularımızdan A. G. T. ye: 
- Türk.iyede iki tayyare mekte -

bi vardır. Biri Yeşilköydedir, diğerı 
de Eskişehirdedir. Ankarada ve 
İstanbuldaki Türk.kuşu mektepleri 
de planörcülük öğretir. Yeşilköy ve 
Eskişehir hava mekteplerine gir -
mek için orta mektep mezunu ol 
mak, tamüssihha bulunmak, bün · 
yenin havacılığa müsait olması şart
tır. Kararınızı verdikten sonra Ye -
şilköye gidip daha etraflı malumat 
alabılirsiniz. 

. * 
Ankar~da Zafer sokak berber Ba-

haeddin vasıtasile Hafız Hasan Tah
sine: 

- Mevzuu bahsettiğiniz Bay Hü
seyin Hüsnünün adresi şudur: 
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Ankara mektupları: 

Sinemalar için hazırlanan 
yeni kanun liyihası 

Esas filmlerden evvel öğretici ve teknik birer film 
gösterilmesi mecburiyetini koyan layiha encümen

lerden geçti, yakında mecliste kon uşulacalrr. 
Layihanın son şeklini yazıyoruz 

Spora aiıJ bir teknik filmi aunırken Yüzü ciller "camdan büyük bir sandık içinde 
yüzmektedir. Solda film parçası, sağda bunun nasıl alındığı görülüyor 

Ankara, 21 (Hususi) - Öğretici gösterileceği kayıtlıdır. Adliye encü • 
ve teknik filmler hakkındaki kanun la- meni hazan sinemacıları müskülata 
yihası meclisin Gümrük ve inhisarlar, sokacağını gördüğünden bu ka~dı «e
lktısad, Sıhhat ve içtimai Muavenet, sas filmle birlikte» şekline koymuş 
Adiiye, Maarl.f~ Dalı'iliye, Malıye ve tur, 
J3~tçe Encümenlerinde ayrı ayrı mü - Adliye encümeninin yaptığı deği • 
:zakere edilmiş, her encümen layihada şikliklerden birisi de ceza hükmünde
muhtelif değişiklikler yapmıştır. dir. Cezanın mahiyeti hukuku amme 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni is- para cezası olduğundan işin belediye 
tihsal mıntakalarımızda ekme, yetiş- encümenine verilmiyerek doğrudan 
tirme, toplama, işleme, saklama, san- doğruya sulh mahkemesine gönderil • 
dıklama, gönderme gibi işlerin teknik mesini adliye encümeni daha uygun 
usullerini bedava -sinemalarla halka bulmuştur. 
maballerinde öğretmek ve bu yolda Maarif encümeni kanun layihasını 
çalışarak milli iş ve iktısat hareketleri- adliye encümeninin değiştirdiği şekil -
ni rasyonelleştirmek için yalnız hüku- de kabul etmiştir. 
bıetin getireceği öğretici ve teknik Dahiliye encümeni layihayı esas ola
filmlerle bunlara mahsus olan cihaz • rak kabul etmekle beraber şu rnütale
ların gümrüksüz geçirilmesini, güm • ada bulunmuştur: <cMemlekete getiri
rük muafiyet prensiplerine uygun gör- len filmler esasen matbuat umum mü
nıüştür. dürülğü teşkilat ve vazifeleri hakkın· 

Gümrük encümeni, bundan sonra daki kanun hükümlerine göre muaye
fU mütaleada bulunmuştur: e<Sinema- neye tabi bulunduğundan teknik veya 
cılar esas filmden evvel, aktüalite ara- öğretici filmlerin belli edilmesi husu • 
lmda, işle alakası bulunmıyan bir sı· sunun İstanbulda mevcud komisyona, 
nıf halka gelişi güzel, maksadsız ve film mevzuile alakalı vekaletin bir mü
para ile her hangi bir teknik film gös- messilinin de iştirakile kurulacak bir 
termeğe meabur tutulmakta, lktısad heyete bırakılması ve bu suretle sine
~ ek.aletinin güttüğü yüksek maksad macıların bir tek mercie müracaatta 
elde edilemez. Sinemacıların uzun ve bulunmaları muvafık görülmüştür.)) 
devamlı teknik film göstermeğe mec _ Dahiliyeencümeni, kanun hükmüne 
bu~ tutulmaları da, sinemaların rağbet riayet etmiyen sinemacılardan alına • 
ve ticaretine ket vereceğinden doğru j cak cezanın en aşağı haddini on lira o-
görülemez. ı) larak kabul etmiştir. 

Encümen, layihanın ikinci madde Maliye encümenine gelince: Bir 
tıinden sinemacılardan teknik film gös- çok filmlerin bir öğretici veya teknik 
termek mecburiyetini ka1dınnış, fakat tarafları bulunabileceğini nazarı dikka
esas filmden evvel öğretici bir film te almış, bu sebebledir ki gümrükten 
göstermekle mükellef tutulmalarını muaf olacakların tamamen öğretici ve-
iaydalı görmüştür. ya tamamen teknikıı olmasının tasri-

T 
.. k' . . . . hini lüzumlu görmüştür. Maliye encü-
ur ıye dahılındekı sınemalarda e- meni fıkr t k ı· · · · 
f·ı d . ..v . aya « amamen» e ımesını 1• 

sas ı m en evvel hır ogretıci film gös· lave et · t' .
1 

mıs ır. 

terı mesi mecburiyeti, meclis iktısat Bu k b'I fi 1 · f . b ld b .. · d k a ı ı m erın stan u an aş-
en c umen ın e uzun müna aşaları mu- ka Anka d d .. k b d'l · d 'b 1 . .. ra a a mura a e e ı mesı e 
cı o muştur. Netıcede encumen, bu maliye encu"m · d"' ·· "l .. b 

dd 
· k · enınce usunu mus, u-

ma eyı e ·serıyetle kabul etmis; fa- nun bir m f 'ht' ' '. 1 
k h

')Af d h ' asra ı ıyarını mucıp 0 _ 
at ı a ın a areket edenlerden alı • madıgvı d .. ··ı k dd b k'ld a goru ere ma e u se ı e 

nacak para cezasının azami haddini de tadı'l d'l · t' M l' ·· . · ·· 
50 1

. . . . . e ı mış ır. a ıye encumenı u -
ıraya ındırmıştır. çüncü dd d k' 1 k h""k"' · 

S hh 
. . ,. ma e e ı mut a u um yerı-

ı at ve ıçtımaı muavenet encü - ne ııu fık k l d h f . .
1 

,. ,. . T ranın onu masını a a ay • 
menı ı mı ve sıhhı kelımelerinin layi- dalı bulm t . H'"k" · 
h d 

uş ur. cc u umet, sınema -
a ~ açıkca yazılmasını faydalı göre - lan halka tek ik ·· y t" · f'l 1 ,_ .

1
.. . • n ve ogre ıcı ı m er 

rey, metne ı ave etmış ve kanunu çok go'"st y b k 1 b'l' 
f d 1 b 1 

ermege mec ur ı a ı ır.» 

ay a ı u muştur. B"t ·· · u ce encumenınden de geçen layi-

Adliye encümeni kanun haline kon- hanın yakında mecliste konuşulacağı 
mak istenen hükümleri esas itibarile ve muhtelif noktai nazarların hararetli 
kab.ul etmiş, fakat sıhhiye encümeni- müzakerelere vesile olacağı anlaşılı 
nin birinci maddeye ilave ettiği sıhhi yor. 
kelimesine lüzum görmemiş, bunun --------------
teknik tabirine dahil addederek mad _ Bir inşaat başmüdürfügU 
den çıkarmıştır. Encümen gene bu lağvedildi 
maddede «hususi müessese» tabirine Elaziz (Hususi) - Bir müddetten-
de ilişmiştir. Zira Halkevlerinin de bu beri hali faaliyette bulunan Devlet De
eraya dahil olduğu maddenin tarzı tah- miryolları Elaziz - F evzipaşa inşaat 
ririnden anlaşılmaktadır. Adliye encü- başmüdürlüğü lağvedilmiştir. Müdü -
meni Hhususi müessese)) yeıine «her riyet kadrosunda çalışan memurlar 
nevi müessese)) tabirile fıkraya daha Malatya, Erzincan ve diğer yerlerdeki 
ziyade aydınlık vermeği muvafık bul· inşaat dairelerine tayin ecliolmişlerdir. 
mu~tur . Başmühendis Abbas da Erzurum-Sivas 

Layihn•ıın ikinci maddesinde teknik inşaat başmühendisliğine tayin edil -
veya öğıetici filmin esas filmden evvel miştir. 

SON POSTA İkinciteşrİI\ 2~ 

Katili bulabilir misiniz? 
( "Son Posta,, nın resimli zabıta hikayeleri ] 

ı Bir ~kşiilll, saar dokuza oeş kaıa, 
• Jim Redmon, bir bil!rdo salonunda 2 Saat 9,35 de bir gara1m 

• üstünde bulunan apartı· 
bilardo oynuyordu. Saat 9,15 de başına 

şapkasını giydi, paltosunu sırtına geçirdi 
mana geldi. Bu gece, hizmetçi· 
nin mezun olduğunu biliyordu. 
Onun için kapıyı hane sahibesi ve evvelce çok kereler ziyaret · ettiği 

bir apartımana gitti Kuini Finç bizzat açtı 

s-

5-

Kuini il~ birlikte, havagazı sobasının karşısına geçtiler. Redmon 
düşünceli ve heyecanlı idi. Birşey yamıya karar vermiş de korkey~· 
muş gibi görünüyordu. Nihayet kat't kararını verdi. Bu 

işi yapmak için gelmişti, yapmalıydı 

R.e~mon, ilk hamlede bütün fşUp~lerin . ~endi üzerinde toplanacığını 
biliyordu. Ve dışarıda bulunan hi.zmetçının, bazı şeyler söylüyeceği 

muhakkaktı. Lakin o, bu hareketile cinayet esnasında orada 
bulunmadığını gösterecek delilleri bulmuştu 

7 Hizmetci kız, gaybubeteti esasında olan bitenleri görünce, aşa~ya 
• indi ve telef onla polisi çağırdı. 

9 Ölünün saati durmuştu. Ta sonuna kadar kurulmuş bulunuyordu. Bu 
• ilk bakışta katlin hangi saatte yapılmış olduğunu göstermek bakımın-

dan çok ehemiyetli idı. Yerde, havugazi sobasının yanında saatin camından 

4 Birkaç dakika sonra yapmıı1' 
• istediği şeyi yapmıştı. RedoıoO 

teli biraz daha fazlaca sıktı. Ondall 
cıonra kol saatine elini attı. 

6 9.55 de apartımandan çı"ktt· 
• La.kin biraz geç kalmıştı. ~ıe

zun olan hizmetçi eve erken dötl' 
mUşttl. Redmon karanlıktan istifad~ 
ederek aşağıya süzülürken, hizoıetÇ1 

yukarı çıkıyordu. 

8 Doktorun gelmesini beklerıtefr 
• polis komiseri üstünkörü b . 

· muayenede bulundu. Ölümün sebebi 
aşik.9.rdı. 

10 Polis komiseri hizmetçide~p 
- saatin daima doğru işleY1 

işlemediğini ögrendi. Ayni zamand.~ 
Rejmon'un hanımını ekseriya tebd1 

bir parça vardı. 

Doktor, odasının sıcak bulunmasından dolayı ölü

mün hangi saatte vukubulduğunu kat'iyetle söyliye-

etmekte•olduğunu ıınladı. 

de bunu buldu. Bu suretle katüin, cinayetin ikaı s~· 
atinde bilardo salonunda oldpğu iddiası suya Jiifl~: 
Cinayetin hizmetçi eve girmeden biraz evvel ya.P'. 
dığı gün gibi aıiktirdı. Siz bu hatayı bulabilir nıiı•· 
niz? .. Bulamazsanız 11 inci sayfada çerçeve içiııdt' 
ki lıal ıuretini okuyunuz! 

miyordu. Ceset kaldırıldıktan .sonra, 'polis komiseri, 

elektriği v~ havaga:zı sobasını ıöndürdü. Kapıyı da 

mühürledi. Katil müth.~ı bir hata yapml§tı. Komiser 
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Halk Operetinde bir saat Şehzadebaşınd~~-·-g·-==ec~ = 

9 

Halk Opereti san'atkarları kültürsüzlükleri hakkındaki yarısı başlıyan devricilem! 
iddiaya fena kızdılar, kendilerile Şehir tiyatrosu Nazmi Aca;la 

""' 
Alinin 

artistlerini mukayese ediyorlar başlarından 
Y""~an: 

tarihçi Emin 
geçen hoş bir 
Oaman Cemal Kayadı 

vak'a 
r------------~--~- ~, 

l
Şehir Tiyatrom ıanatkiirları bir turneden lıtanbula dönerken Eıkişehire uğramışlar M h b · ld ı 

«Ne fena demif. Gene trene binecekmiıiz. /3tanbula vapurla gitsek olmaz mı~Jı e:a::ki?>ı>r yı ız : - - . ~ 

Şehir Tiyatrosunun yegAne, !akat l 
, zorlu rakibi Halle Opereti gene faaliyet 

te. Rivayetlere inanmak ıazımgelirse, 
Ma:ksimde oynadıklanı Pipiça opereti o 
kadar tutmuş ki, Halk Opereti direk
törü, Şehir Tiyatrosuna telefon etmiş 
ve: 

- Aman demiş, ocağınıza düştük. Şu 
satamadığınız bilıetlerl'e, boş kalan san 
dalyeler1niııi bize gönderin de, müşte
terilerimizi kapıda bırakmıyahm! 

Bu rivayet, mübalağalı bir latife de 
olsa, Şehir Tiyatrosunun Halk Opere
tinden ürktüğü muhakkak. Çünkü ge
çen sene faraza bir cTel!li turna:> yı 

tam altmış bir gün sahnede tutabilen 
Halk Opereti sanatkarları; Pipiça opE.
retile geçen senenin muvaffakıyet re
korunu da kıracak gi:bi görünüyorlar. 
Bu vaziyet te göstermektedir ki, kendi 
yağlarHe kavrulan Halk Opereti sanat
karları, belediyenin muavenetini te -
tnin edememişler, fakat halltın muhab
betini kazanabilm.i.şlerdir. 

Bu muhabbeti nasıl kazandılar? De
korları, gardirop1arı, sahne tesisatları, 
müziği mi daha zengindir? Eserlerinin 
müellifleri mi daha kuvvıetlidir? Sa -
natkarlan mı daha kıymetlidir? Baletle 
ri mi daha sempatiktir? 

Bilakis ... Şehir Tiyatrosu sanatkar
larından her birinin gardiırobu, bir Ho 
livut yıldızını kı~andırabilecek kadar 
zenginmiş ... Şehir Tiyatrosunun sahne 
si, Paristeki MU.len Rujun sahnesi gibi 
fırıl fırıl dönüyormuş. 

Şehir Tiyatrosundaki sahne tesisatı 

harekete gelince, akillar dururmuş. 
Şehir Tiyatrosunun cazı çalmaya baş 

layınça, kötürümler göbek atarlarmtş. 
Türkiyenin bütün muharrirleri bü -.. ' 

tun şairleri, ellerinde op~retleri. pi~res-
leri, komedileri, vodvilleri ve daha bil
mem nelerile, müdürün kapısında nö
bet beklenlermiş. 
Şehir Tiyatrosu sanatkarlarının söh

retleri, h~ya~ara, konyalara gitmişmiş 
Hele Şehir Tıyatrosu halelerine hiç di 
yecek yokmuş! 

Allah daha ala etsin. F'akat onlara ha 
yır dua etmek, kafamın içindeki düiiü
mün çözülmesine kafi geliyor mu y;? 

Halk. Opereti sanatkarları, deıkorlorı
nı kendi ellerile yapıyorlarmış. İç!erin 
de sahneye kiralık sirnokinle çıkanlar 
varmış. Sahnelerinin tesisatı göz ka -
maştırıcı hünerler göstereıbilmelerine 
müsait değilmiş. Büyük müellifle.-, 
Halk Operetine eser vermeyi zül ~a -
yarlarmış. Ve bizim meslektaşlar, Halk 
Opereti sanatkarlarile yedi günde se
kiz mülakat yapmadıkları için, o fıka
ralar. şöhretin lezzetinden de mahrum 
yaşarlarmış. Fakat bütün bunlara ra<r
men de, gül gtbi geçinip gidiyorlar 

0

-

mış! 

Ben de sizin gibi bu tezadın hikme
tini merak edenlerdenim. Acaba Halk 
Opereti kazandığı muhaıbbeti, hakiki 
bir •halk» opereti oluşuna mı borçlu
dur'? Yoksa ahali Halk Operetini, hi
~rny~den, yardımdan mahrum yasadı-
ı.:ını bildiği için mi tutuyor? · 

Bırinci sual-e, «Orhan Selim» hem: 
«Evet!» hem ele .chayır!• cevabını ve
rı~·or. 

Halk Opereti, sahici ha ika kendisini 

Provada ve provadan sonra 

Nazmı Acar, malılm: Kah didon sa- - Ger canım, öyle de oldu, böyle de 
kallı, kah bam telli, kah favorili; son- ol<lu. Zaten yolun dörtte üçünü de geç
ra müsahabeti tatlı, lafları baştan başa tik; nah, karşıda görünen şu ağnclık 
şatafatlı, işin alayında, her gün bal a- gibi yer yok mu... .. 
yında, yarı kalender, yarı semender - Ey ne olacak? 
bir zattır ve kendisini. bizim Ankara - Oraya kadar gidelim? 
caddesi, Şehzadebaşı piyasalarmd:ı ta- - Orada ne yapacağız? 
nunıyan yoktur. Her vakit Sünbülzade - Osman Cemale gideriz be! 
Vehbi gibi konuşup Nabi gibi yumurt- - Sen ne söylüyorsun yahu? Os -
lıyan bu zatın eskideııı. burada bir de man Cemalin evi buraya üç saatlik 
~k aziz dostu vardı: Tanihçi Emin A- yer? 
li. .. Bazı nükte ve garabetlerile değme - Hayır canım, ne üç saati? İşte 
güldürücülere taş çıkaran bu Emin Ali bak, karşıda görünen yer, onun otur
ile Nazmi Acara dair geçen günkü Son d?ğu Topçular köyüdür. Çeksin çek
Postada hoş bir fıkra vardı. Onların sın de buradan en ziya.de yarım saat!! 
Ada vapurundaki küçük bir macera ve - Ne yanın saati yahu? Arada de-
muhaverelerini anlatan o fıkrayı oku- reler, tepeler, dağlar, bavırlar v:ır'. 
yunca aklıma Emin Alinin böyle bir - Canım, yürü sen. ben kestirme _ 
kaç hoş macerası daha geldi. Fakat o den seni yarım saat. daha bilemedin .. ) 

- Sen de kim oluyoraun? diye so- maceraları burada birer birer saymak uç çeyrekte oraya götürürüm! Nazmi 
Provadan bir başka görünüş 

sevdirebilmesi bakımından «Halk> o
peretiym~. 

Fakat kültür tarafı noksan olduğu i
çin de cHaik» opereti değilmiş. 

Böyle şairane Mkmetlerin künhüne 
varabilmek her babayiğitin harcı değil 
<lir. Hele benim, ıböyle iki taraflı kelam 
lara hiç aklım yatmaz. Bu satırları o
kuyunca: 

- Vaırayım, dedim,, bu işi bir de Halk 
Opereti sanatkarlarına danışayun, kül
türlü müdürler, değil midirler, hakiki 
bir «Halk» opereti midirler, yoksa 
değil midirl€r? .A.nlıyayım! 

Maksimc girdiğim zaman, hepsi mü
diriyet odasına toplanmış buldum. Bir 
de ne göreyim? LUtfullah Süruri, te
lefonda, bu bahsettiğim yazısından do
layı Orhan Selime harıl harıl teşek

kür etmiyor mu? Derhal hükmümLl ver 
diım: 

-Hakkı varmış şair'in! dedim. Eğer 
bunlar kültürlü olsalardı, «kültürsüz.,. 
ithamını bir iltifat sayarlar mıydı'? 

Ve telefonu kapatan Lutfullah Süru-
riye: 

- Merhaba koca cahil! diyerekten, 
verdiğim hükmü bildi1rdim. 

Lutfullah Süruri güldü: 
- Dostum, dedi, bu yazıcı milletiyle 

hoş geçinmek gerektir. Senin bizim si 
yasete aklın ermez. Biz küfrü vivinc..:> 
böyle açar telefonu teşekkür ed~riz. -· 

- Sebep? 
- Küfürbazı mahcup edip te dahrı 

ağır küfür yemekten kurtulmak için! 
Halk Operetinin sevimli komiöi Ce-

lal Süruri söze karıştı: 
0 

- Sen bundan sonra gör bende ala
yı. Bundan sonra sahneye çıktım mıv
dı: «KültürJi.i konuş ulan!» diye, kiı;1_ 
seye ağız açtırmıyacağım! 

Vaktile, bir ~ehirde. tiyatroya bir ga
zeteci gelmiş. Içeriye bedava sokmam15 

lar. Ertesi gün gitmiş gazetesine: «Halk 
Oneretinde bediiyatı alenen boğazlı -
yarlar!» diye bi:r yazı yazmış. 

Ben tuttum bu celalli muharrire bir 
davetiye göndendim. Ertesi gece, ke -

mali azam~tl.e tiyatroya girip ön sıraya 
kuruldu. Bızım Mehmet, oyun icabı To 
tonun bacağına dokununca, hemen omu 
zuna yapıştım: 

- Ç~ elini oradan ... Bediiyatı ale
nen bogazlayıp ta, bizi gazetelerde re
zili rüsvay mı ettireceksin! 

Gene oyun icabı bana: 

runca. uzun süreceği için ben şimdi onu'1 itiraz, Emin Ali ısrar eder; nihave~ hi-
Derhal kaıbarıp cevap verdim: Nazmi Acarla birlikte vaktile burada zim iki babacan, kolkola Kağı~hane 
- Bedüyatı boğazlama mütehassı _ geçirmiş oldukları biraz uzunca b~r köyüne iner. oradan ona buna sora su-

sı! maceralarını anlatacağım: ra Kağıthanedeki Sünnet köprü-..;iınü 
- o da ne demek? Mevsimlerden yaz.. vakit gece ya - ~ulurlar; köprüden karşıya Silah~ara _ 
- Cahll herif ... Bugüne bugün bütün rısı.. hava mehtaplı.. ortalık sessiz.. gaya geçerler; Silahtarağadan _ sözde 

gazeteler benden bahsediyorlar. Sen.in herkes uykuda .. Şehzadebaşında ka - kestirme olsun diye _ bir ormanı tır _ 
dünyadan habe!'in yok. panmak üzere olan bir kıraathanedeı1 m~~arak keçilerin bile zor geçebile _ 

Hülasa, bu kinayelerle, adamcağızı, .ikisi birlikte.kalkar ve birbirlerin~ so~ ceg1 berbat patikalardan meşhur Ke-
palas pandıras tiyatrodan kaçırınca _ rarlar: çe suyuna çıkarlar. Çıkarlar amma he-' 
ya kadar devam ettim. Bediiyat ta be- - Nereye gidelim? men hemen öğle de yaklaşır. Derken 
diiyat... Şimdi de Orhan Selimi tiyat- Gene ikisi birden ce\·ap verirler: ~eçe suyunun başında ellerini yüzleri-
roya çağırıp! cKültür!> diye tul tura- - Henüz uyku.muz yok... nı yıkayıp ufak bir mola daha Yerdik-
cağım! Emin Ali: ten sonra gene kol kola ve birbirleri _ 

_ Neymiş bu «kültür!> - O halde, şöyle Beyazıda doğrn bir ne yaslanarak bir saat sonra Ramisi 
_ Vallahi bHmem... uzanalım, mehtaba karşı oradaki ha - bulurlar. Orada da oturup birer kahve 
Sık sık ismi geçiyor. Fakat bir türlü vuzun kenarında birer sigara içelim! ve sigara içerler ve öğle ile ikindı ara~ 

şerefyap olamadık. Ağır ezgi, fıstiki makam yürüyerek sında kendilerini (Kazıklıbağ) deni _ 
Mehmet te söze karıstı: Beyaızıda gelip havuzun kenarında bi - len yere dar atarlar ... 
- Kültürü bilmem. Fakat güldürme rer sigara içerler ve gene birbirlerine - Aman kahveci, bize büyükçe bir 

sini biliyorum ya. kafi... sorarlar: hasır! 
Bizim İmsetin anketini hatırladım: - Şimdi ne yapalım? Kahveci hasırı getirir, oradaki dıs 
- Nasıl güldürüvmsun? Bu sefer Nazmi Acar cevap verir: budakların altına serer. Bunlar da he: 
- Gülmeye niy~ti olan adamı aül- - Oldu olacak, Gülhane parkın:ı ka- men ölü gibi hasırların üzerine uza _' 

dürmekten kolay ne \'ar ki? "' dar yürüyelim; oradan sabaha karşı nırlar, kahveci sorar: 
Maamafih, henüz daha fazla gülün _ serin serin boğazı, Marmarayı seyre - - Ne içeceksiniz? 

düğünii bir türlü anlayamamışımdır. delim! - Bizim şimdi bir şey içecek hali-
Meseıa Pipiçada, karımı 50 bin liraya Gene ayni yürüyüşle yarım saat son- ~iz. ı:ok, biraz uyuyacağız, ne içec:e • 
satarım. Kadın gelir: ra Sarayfburnuna gelir, birer sigara dı:ı gımızı uyanınca düşünürüz! ı 

- Beni pazar eşeği gibi haraç me- orada tüttürürler, biraz denizi seyre - Ne kadar uyurlaTsa uyurlar, akşa .. 
zat sattın! diye kabarır. der ve orada da sıkılarak sorguyu gene ma yakın uyanınca kahveciye ben so-

Ben kemali cidd'yetle: tekrarlarlar: rarlar. Adamcağız: 
- Y~hu. deriım, bu buhran zamanın- -- Ya şimdi ne yapalım? - O, der, bugün buralara hiç uğra _ 

da, hangi eşeğe SO bin lira verirler! .Biraz düş~nürler,taşınır!ar; Emin Ali madı, sanırsam sabahleyin İstanbula 
Rekor sende! elıyle Bexoglu tarafını işmarlıyarak: inmişti; daha gelmemiştir. 

Bu nükteye kimse gülmez. Fakat az --: Ha~·di der._.~u~:a~an ağıı: ağır cad- - Yaaa! .. Öyle ise gelince bizden 
sonra moseH\ (;ebimden bir metre bo -1 deyı tutalım. k0pruyu geçelım, Yük - çok selam söylersin, şimdilik eyvallahı 
yunda koskoca bır kalem çıkarırım: A- sekkaldınmd~n Beyoğluna çıkalım, o - - Sorarsa, sizin için kimlerdi dive-
hali kırılır! ı rad:ın gene agır adımlarla Hürriyet te- yim? v 

Değerli sanatkar Mehm d•. .. 
1 

. pesine yollanalım. Zaten biz oraya va- Gece yarısından'beri başlarından ge-
, e ın goz erın . 

de, ince bir istihza pırıltısı belirdi: rıncıya kadar da ortalık ışımıya baş - çenı kahveciye birer birer anlatt•ktan 
- Geçenlerde d~,J·1 ş h. T. t lar. Orada. vaz sabahı, Çamlıcanın ar- sonra: 

• =.ı • e ır ıYa ro- .. ~ . 
su sanatkarları, Kayseriye git~ic:;ler. dm~~~- guneıqın doğuş~nu seyredelim! _ - Sen derler, bu macerayı ve k:lı _ 
Sanatkarlardan bir Bayan Ötf'k' ,, 'd _ Yururler ve tam guneş doğacağma gımızı, kı~·afetim.izi kendisine an1r ı 0 

ın - e ı k H.. · a 1 k. ld - ' mis ki: ya ·ın urrıyet tepesine konarlar. V _ n ar ım o ugu.muzu! 
;_ Canım övle denı·ze g· k . t• zalmıvalım, karşıdan doğan '1Ün<>se Ertesi gün bizim rahmetli kır kıılıve-

J ırme ıs ı- • . . ::. ~·. yor ki?» kar~ı bırer sbgara da orada tellendir- cis.i meseleyi bana aniatınca he nen 
Öteki gidip mayosunu tak k dikten sonra tutarlar. şurası senin, bu- anladım kim olduklarını. .. 

ınca, ar a- b . d. . rr·. s k h · d daşının karşısına dikilmiş, ve kemali ~~a"ı . eııı~ ıve tu .. a ıthane köyiinün onra ·a vc.>cıye sor um: 
ciddiyetle : uzcrınclekı tcpQlPre dayanırlar. Artık - Buradan İslanbula hangi yoldan 

- Haydi demı·ş ben h ! orada yorulan Nazmi Acar arkadası- gıttılcı acaba? 
. ' . azırım . 

Beriki merakla sormuş: r:a: Kaln ecı ne dese beğenirsiniz: 
- Neye hazırsın ? - Ha~·di der, di:belim <H'tık! . Ren, on ara kestirme yolu i)s -
- Ayol demiş, sen demed"n mi, ca- r.ı~a· Fm:n A1i t. una :.- ı olmaz- bu terdıııı amma, onların niyeti Bakırkö-

nım tlenize girmek istiyor eti\...., PJa- se"er de "eme eli'c k:ı ·~ı r af'ak :~eµ-ı ye kt~ip oradan trenle İstanbula c1··11 _ 

(Dev•um 12 inci ·sayfada)... gcııi~. uc uz hucak;:,ız kırları bavırları me ı. 
dağları gösterir: ' · ' Demesin mi? Osman Cemal Kaygılı 
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p·yasadaki Akisler 
Dün birçokidhalat tacirleri malları"lı tenzilatla sattılar, 
yerH mamulattan da tenzi.at yapan sanayiciler oldu 
Yılbaşında kontenjan sisteminin ğer memleketler oradan eşya almağa 

kal.dırılacağını yazmıştık. «Türkiye .geleceklerdir. Bu suretle alıcılar rnem
genel idhalat rejimi karam> denilen leket altın stokunu tekrar doldurmuş 
yeni ticaret sistemi, bilhassa hükume- olacaklar. Para ve eşya müvazenesi 

Neler girecek, neler girmiyecek, idhali 
mem u iken yeni k rau-la serbest 

bırakılan· eşya hangi eri? 
tin hayatı ucuzlatma bakımından at- tekrar teessüe edecek. (Baştarafı 1 inci sayfada) 1 a, 54 a., 54 B., 55, 56 A., 64 a. B. D. -
makta olduğu adımlar, kliniklerin iş- Klasik iktıasdçıya göre: Müvazene tes;nde yazılı tarife pozisyonlarına gl- yalnız kabuklu. 69, 71 a. B., 72 C., 7 3 
letilmesi ve bu suretle umumi işlerin bu suretle kendi kendisine olur ve ren eşya ticaret anlaşmalarile Türkiye 1 C., 74, 97, 98 a. B., 100, 104, 123, 162, 
artması, dahili sanayiin iptidai madde- memleket zenginliğini altın stoku de· ihracatı için temin edilmiş menfnat ve ı 77, 180, 187, l90, 210, 211A.,213 B., 

kolaylıkla ve anlaşma yapılan memle- 236 a., 239, 240, 242, 244, 245, 246, 
sini çabuk ve kolaylıkla bulması, son- ğil ticaret münasebeti ve bu münase- ketin hususiyetlerine göre tesbit ve an 247, 248, 249

1 
250, 251, 260, 264, 265, 

ra ~ahili mamulat ve maktuatın kali- betin fazlalığı tanzim ccler ki bunun te- laşmalara bağlı listeler esaslarına göre 266, 267, 268, 271, 272, 273, 279, 282, 
tesinin düzeltilmesi bakımlarından mini için de gümrüklerin açık ve na- Türkııyeye girer. 283, 284 B. C., 289, 290, 307 A. I., 
faydalı bulunmaktadır. kil vasıtalarının müsait olması kafidir. Madde 6 - Bu karara bağlı M liste- 313, 315, 316, 348, 349, 350, 351, 353 

Kontenjan usulünün ilga edileceği Yalnız iktısadi ve ticari hadiseler sinde yazılı pozisyonlara giren mndde- B., 354, 355, 360, -409 A. C., 41 7 A. B., 
haberi, lstanbula gelir gelmez piyasa- serbest ve müstakil değillerdir. Bunlar lerin Türkiyeye ithali yasaktır. 440., 480 A., 482, 491, S54 A., 568, 591, 
da hemen tesirleri hisaolunmuştur. Ve ıbir takım siyasi ve içtimai hadiselere Madde 7 - İktısat Vekaleti 40 gün 617 B., 685, 691, 692, 705, 85 3 C., 
dünden itibaren idhalatçılar mallarını yakinen bağlıdırlar. Mesela klasik ik- evvel ilan etmek şartile S ve Kl ve A Tarife numarası: 23 A. B., 25, 30, 31, 
hissolunacak derecede tenzilat yapa· tisad sisteminin muvaffak olması için ve M listelerinde lüzum gördüğü pozis 32, 33 A., '43, 44, 45, '46, 47, 48, 52 A., 
rak satmagva. ba~lamışlardır. her ülkenin sade dünya piyasalarında yonlnrı birinden diğerine geçirebilir. 54 A. 2, A. 3, 59, 62, 63, 6-4 C. 66, o7, 

Y 1 Madde 8 - Resmi daireler ve bele- 68, 75, 76, 77, 78, 86, 89, 90, 91, 92, 
Bu mesele hakkında bir arkadaşı- rekabet kabul etmez vaziyette o an is-

diyeler imtiyaz veya inhisar işleten ve 93, 94, 98 C., 99, ıoı, 102, 103, 105, 108 
mız salahiyettar ve alakadar zevatla tihsalat üzerinde çalışması şarttır. Çün ya sermayesinden yüu:le elliden çoğu 112, 115 C., ı 19, 120, 121, 124, 125, 
görüşmüştür. Verdikleri cevapları a- kü gümrük tahdidatı olmadığı cihetle devlete ait olan müessese ve şlrkeUcr 126, 129 C., 130, 131, 132, 133, 136, 
şağıya yazıyoruz: .pncak böyle bir malı bütün dünya pi- ve menafii umumiyeye hadim mües.:..ese 13 7, 139, 140, 141, 144, 148, 1•9,1 SO 164 

Bir Profesör: yasasında diğer emsaline rekabet ede- ler tarafından hariç.ten getirilmesme 16~, 169, 170 B., 173, 196, 202, 209, 

K . k k t 1rek satabilir. Bu 'eklin tahakkuku için lüzum görülecek maddeler veya tesi - 211 B., 227, 228, 230, 231, 233, B., 234 - ontenıanı oyar en mevcu o- . . .. . . . 
1 . h hald t-L_..ıd"l t · t' de bır nevı «ulkeler arası ıstıhsal ış sat veya malzeme veya alata ait muka- C., 238, 243, 252, 262, 263, 270, 274, 
af\ vazıyet er e C1JCO u e mış ır b''l" .. k .. · 1 l" l l 27S 276 H 277 A 278 280 281 284 

k
. k . d t bd'l l B o umuH te arrur etmıf o maaı azım- ve e er. , ., ., , , , 
ı, ontenıan a e 1 0 unuyor. u d A - Bu kararm üçüncü maddesin- A. B., 285, 286, 287, 288, 291, 292, 294, 

rin müsaadelerile memlekete ithal edi· 
lebileceklerdir: 

1 14 halı ihracı mukabHinde, 1 38 ha· 
lı ihracı mukabilinde, 1 78, 188 yalnız 
kotra, 203, 208 A., 2 76 B. C., 328 A., 
35 7, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 339, 
408, 412 A 1. B 1., 419, 469 B., 472, 
524 A. 3., 529 A., 529 B., 656, 65 7, 658. 
659, 660, 664, 665, 6661 B. C. 2. 69• 
B. C. 2., 695 A., 703 V., 745, A., 756 C., 

Ziraat VekAleti listesi: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ı ı, 12, t3, 

t4, 15, t6, 11 c., ısı, 152, t53, ıs.t, 
155, 157, 158, 197, 198, 223, 256, 258, 
259, 354, A., 622, 631, 650, 664, 760, 
23 C., 234 B., 63 t, 745A., 760, 769, 78.3, 
803, 806, 807, 608, 809, 811, 814, 822, 
823, 853, B., 654. 

Milli Müdafaa VekAleti listesi: 
640, 641, 678. 

MaJiye Vekaleti listesi : 
3S2, 

A Listesi bizim lehimizcledir. ır.H ..._ k' b :ı • t · · A b den istifade eden memlek~tler<ien ge- 296 A., 298, 299, 300, 301, 302, 304, "'1 k h . f l al 1· arou ı u aa sıyas ve ıçtımaı a- 2A 26 42 73 A B 106 107 109 
ıv a sat arıçten aza m ııe 1P . . A tirileceği veya mukaveJe bu memleket 305, 306, 307, A. 2, 3, B. C. D., 308, .,, ' ' · ., 1 ' ' 
1 k . . . .. k-'--t t kımdan tehlikelıdır. Mesela: Sade mer- 110 ı 11 ı 13 122 127 128 145 146. 

meme etımızın sanayııne re aoc e - . • .. •. lerle teati ediıleceği takdirde dol!'rudan 310, 341, 312, 314, 319, 320, 322, 3l3, ' ' , 1 ı • • ' 
. .. l l k tt h mer ihraç eden hır memleket duşune- w 147 227 A 227 B 277 A 277 B 

memesı ve ezcum e meme e en a• . .. . . doğruya ve bu memleketlerle mevcut 324 A. C., 325, 326, 327, 330, 331, 332, ' ' ., ., ·1 •• 

rice fazla döviz çıkmamaıını temin et- ~m. ~oy~e hır rn~mlek~t hır t~r~ ~u- anlaşmalar lJükümleri dahilinde yapı- 333, 334,335 3368 337 338, .H 1 A.E.C. ~7~ VB 2} 7 P. 309 34 l, C., 342 B., 37], 
rnekti. Buund a em aç, em e çıp a a ır. lır. D., 342 B. 343, 34ı, 34S, 346, 356, '56, · · · · E. 8·1 3781 379 \. A. 2· 3. B. 

B .. .. . akk' ecl' ve un an dolayı bu mahzurlara karşı B - Üçüncü madde hükümlerinden 361 362 363 364 371 372 373 374 C. D. E. F., 379 2. 379 3., 400, 442, 469 
b ug~~ sanayıımız .. tT · · 

1 ıy~~· · koymak için her ülke artık memleke- istifade etmiyen memleketlerden itha- 375
1 

376
1 

380
1 

383
1 

38•t 385
1 

386
1 

387
1 

A., 474 B., 547, 552 B., 566• 653, 682 B. 
u y:nı. alrarksanelcaybcıımlızın tera ıs~- tine mahsuı iıtihsalattan başka diğer llt icap ettiği veya bu mem1eke~lerle 369

1 
390 39 İ 39Z 39l A ' 396' 397

1 2· B. D., 684 B., 686, B., 68S, B. 85 7. 
ne manı o aca r a t ere iene mcı- h ld • . . . ' ' ' ' ., ' ' M L • • 

'd' B 'b' ll d k t mu taç o ugu cmtıayı da yetıştırmek, mukavele bağlantısına girileceği, ya - 398, 399, 403, 404, 405, 406, 407, 4 ıo, JSteSI 
?1 .ır. ~d~ı 1 ;a ara gene on en- imal etmek mecburiyetindedir. hut ta bu karar ile ithali menedilen 411,412A2.B.2.413,415,416,417,C., 
ıanın. se .1 var ır. . . işte harbi umumiden ıonra doğan maddeler mevzuu bahsolduğu takdirde 418, 420, .+21, 422, 423, 424, 425, 427, 18, 19, 20, 21, 22, 23 B., 27, 28, 33 B., 

Bız?e ımal olun~ıy~n ~Y~ ıçın Neo _ Merkantilizm bu son ihtiyacın siparişten veya mukavele bağlantısın- 429, 430, 431, 432, 43.3, .f34, 435, 436, 34, 35, .36, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 50 B. 
kontenıanın kaldın acagı an afı ıyor. h l"d" dan evvel tediye şartların veya umumi 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, C., 51 B. C., 52 B., 53 B. C., 54 B., 56 
Fakat bunda .da Vekalet, ba, efyaları ma Bsu u u~. ki' . . . b' k dan evvel tediye şartları veya umumi 446, 448 lastik sünger hariç, 449, 450, B. C., 5 7, 58, 60, 61, 65, 70, 72 A B., 

. . •v . . k u yenı fe ı temın ıçın ır ta ım 75 A B C 78 bır lısteden dıger lısteye geçırere me- db' l d" .... 1 .. .. y l' f b. kaleti yoliyle herhangi teşebbüste ser- 451, 452, 453, 454, 455
1 

456, 457, 4S6, . . ., , 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
netmek hakkına maliktir. te ır e~ uşunu muştur: er 1 a rı: best döviz tesbiti icap ettirdiği tak- 459, 460, 461 C., 462, 463, 464, 46'> B., 85, 87, 86, 90, 91, 95, 96, 112, 115 A. 

Herhalde bu karar iktısadi vaziyeti- .kay~ prı~ vermek, .yahut Dralok yanı diTde Maliye Vekaleti yoliyle İcra Ve- 467 C., 468, .f69 B., 471, 474, .f75, 576, B. C., 116, 117, 118, 119, 129 9., 134, 
mizde bir salah alametidir. Hariçten ~erlı fabr.ık~ zararının devlet tarafın· killeri Heyetinden alınır. A. B., 477, A., 479 481, B., 481 C. B. E. 135, 142, 143, 144, 156, 157, 158, 159, 
mal geleceği anlaşıldığından bunu ö~ anBta~;.ını~fü' d.. h' b' Madde9-Türkiyeyegirmesi1-ka v., 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 
deyecek paramız bulunduau meydana u ı .'. te ır ~nyanm ıç ır ~ar.a- rarla mümkün maddeler posta yoliyle 490, 492, 493, A., 494 B., -495, 496, 497

1 
1 70 A., 171, 172, 174, 175, 176, 179, 

· . . A . . . . 'd' fında musbet netıceler vermemıştır. girecekleııd.ir. 498
1 

A., 499 A., 500, 501, 502, 503, 504, 180, 181, 182, 183, 164, 185, 186, 188, 
çı\ı:y~r:. y~nı. tıcaArı vazıyetı~ız ıyı ~r Binaenaleyh bütün dünyada yerli js- Madde 10 - 19/5/ 936 tarihli ve 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 A. B. 189,191,192, 193,194, 195,199, 197, 200 
ve butun ıstıhsalatımızı harıce ıatabı- ih ı· k k · · · ı· 2/ 4629 sayılı kararla bu karara muha- c 512 513 514 515 516 517 518 201, 204, 205, 207, 208 B. C. D., 212, r . d ek . tı sa atı oruma ıçın en verım ı çare ., 1 ' 1 ' 1 , ' 1 
1YQl'

8
uz. em l tdır.. b d olarak gümrük tahdidatı tatbik olun- lif diğer kararnameler hükümleri mül· 519, 520, 521, 523, 524, A. ( 1. 2.) A. 3, 213 A., 221, 222, 224, 225, 226, 22? 
enun ana ıgım u ur. t gadır. B. C. 526. 527, 528, 529 A., 529 B., 529 232, 233, A., 234 A B. C. E., 236 B., 

.Halle ihtiyacını daha kolay temin muş~~· "k hd'd da iki tarafh Madde 11 - Bu karar 1 Kanunusa- c. B., 530, 531, 532 B. c. D., 5331 534
1 

237, 239, 241, 242, 261, 269, 276 AB., 
edecek, çünkü bu ihtiyacın temini için b'kumd~uı· tBa' ı atıh 

1 
k niden itibaren muteberdir. 535 536 537A 538 539 540 541 542 277 B., 293, 296, 297, 317, 318, 324 B. 

tat ı e ı ır. ır tara an mem e ette 1 ' ·• 1 ı ı • • 
engeller kalkıyor. Ve buna karşı, hal- . ll k he k~ı s t • t • 543 S44 '545 546 546 549 550 551 C. D., 328 B., 329, 331, 336, A. B., .342 
k ah f l l d h . d yetışen rna arın re a tten masun cu· JS eSJ 552,A. c'., 55l, 554 A. c' . B.,' ı:.ı:.ı:.', >-56', A., 347, 353, 359, 362, 364, B., 365, ın d a aza ça ışması, a a zıya e t . d "k k .. ..k t J.IJ 

zengin olması bu sayede her gün ar- ~;~ın~ ~~ın ~ enftyu se ~u::~ a· Tarife numarası: 17, 50 a, 51 a. B, 53 55 7, 558, 559, S60, 562, 563, 564, Sf>5, 377 AB. C. 1. 2. 3. D. 1. 2. 3., 379 A. 1., 
tan ihtiyacını temin etmek fırsatı bul- r~ e erı, ıger ara an mem ı: e eye- - ........ ·-·-··•• ............................... , ___ , 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 574 382, 285, 287, 288, 289, 293,A.B., 394, 

. ,. . . tışmeyen malları muayyen bır hadden . . , B c D H 575 576 577 576 S79 580 395, 396, 401, 402, 409 B., 414, 415, 
ması ımkanları bahşeclıl;ror:. . ._fazla idhal etmemek için kontenjan leketler. gene fazla m~l idhal etmıye· 5Sl,.56.2, 5s3, 584,

1
5851

1
5861

1
587: 588: 426, 447, 461 A. B., 465 A., 467 A. B. 

Herhalde bu umumı dunya. krızı ahdid d ceklerdır. Bu suretle tıcaret hayatımı- ı:. 89 ı:. 90 591 592 593 594 595 596 D., 470, 471, 473
1 

477 A. C. 478, 460, 
• ı..ı v .. 1 T·· k' t atı ır. . . bo l f J ' J ' , ' ' ' ' ' nın azaKııııını ve ezcum e ur ıye- 8 . d b .,_. ,_1. 'k' . d _ zın ıntızamı tamamen zu mamış a- 59 7 598 599 600 601 602 603 604 B. C., 481, A. B. c. v. 494 A, 498, B., 
. 'k . d' il .. . . ız e u uu ~ıt 1n .ı ııı e mev k b k b'l k . hd'd , , , 1 , , , , 

mız . ı ~ısa ı~a~ınıbn ;0r~a eftıgını cuttu. Yeni kurulan yerli ıanayiin in- at u~a ~~la dl d o~te~ıa_n ta .. ık~- 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 499 B., 502, 511 B., 515, 522, S2S, 532 
gösterır ki hepımız un an em mem- k' fı t' t ek.. 'ed'l tının gumru ere ogur ugu muşu- 613 614 615 616 617 618 619 620 A., 537 B. C., 561, 547 A., 687, 688 A., . . . ışa nı garan ı e m uzere vaz ı - lA k Ik ı ı • • • ı , ı 689 nunuz, hem de müstefıdız. . .. k k h' 1. 'f I fab 'k at ve zararlar ortadan a mış ola- 621 623 62.f 625 626 627 628 629 , 694 A., 699, 705, 749 D., 756 B. c., 

'- mış yu se ımaye ı tarı e er rı a- k ' ' ' ' ' ' • ' 795 797 B 802 B ~o Yani <efazla istih1ik etme& için si- 1 b' k-'- . d .. t ca tır. 632, 633, 634 636 6Sl, 652 653 A. B , ., ., ~ 4, 8012, A, 85S, 
.. .. . . . anınızın ecne ı re aoetın en rnu ees- ' ' ' ·• 856 858 A. 858 86 

ze müsait davranıyor, gumruklerımızı . l . kad lb Bir ldhalitçı: 654, 656, 658, 660, 661, 662, 663, 665, ı , B., O. 
açıyoruz, çalışın fazla istihsal yapın>' sırko °'.~ya~agbı.zamlana cakar le clette 666, 666 (1) 666 (2) A. B. E. F., 667, Yeni kararnameye bağlı cetvellerdf 

ço muessır ır ro oynaya ar ır. - Bütün bükumetler birbirine: 668 669 670 671 672 673 674 675 tarife numaralarını yaıxiıgırn· ız mallar-
denilmek istenmiştir. M 1 k . ll l 1 d k ' • • ' • ' • • 

Bir İktıaadçı: eme ette yetışmeyen ma ara.ge- cıAl malımı, a ayım ma ını» eme te- 676, 677, 679, 680, 681, 682, A. B. C. da bazı ufak tefek istisnalar kaydedil-
•• • • 

1 
• • .. lince: Bunlar için konulan .tahdı?at dirler. Kontenjan kaldırılınca idhalat H. v. D., 683, 684 A., 686 A., 688 A., ,mi.ştir. 

- Dunya ıktısadıyatına3 ıkı mu- memleket parasının harice gıtmeıme fazlalaşacaktır. EJimizde bulunan ec- 689, 690, 693, 694 B. 1., 695 B. 2. D,, Q-----------
'ııim cereyan çarpışmaktadır. Bunun mani olmak içindi. nebi malları pahalı idi. ldhalat fazlala- 696, 967, 698, 699, 700, 701, 702 A. B. şküdar hapisanesinde 
birisi Merkantiliıt iktıaad sistemidir. Bugün bu tahdidat kalkıyorsa ar- şınca tabii fiyatlar ucuzlayacaktır. Bu C. D. H., 703, V., 704, 706, 708, 709, hadiseler oldu 
Bu sisteme göre memlekette ne kadar tık memleketten para çıkması belli ucuzluk bizi karı, fazla sürümden çı- 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 
çok altın varsa o memleket o kadar mektir. karmağa acvkedecektir. 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 
zengindir. Binaenaleyh altının harice Esasen klasik iktısadçılara göre de Bir Menıucat Taciri: 721, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 
çıkmamasını temin etmek lizımdır. bu tehlike teşkil etmemekte idi. . . .. .. .. 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 
Bu da gum.. ru"k tahd:..ıatı'le temı'n edı' B . . h h ld . t h - Havadısı gazetede gorur gormez 743, 744, 745, B. C., 746, 7.f7, 746, 749 

ı.u - unun netıcesı er a e tıcare a- .. . . . 
l bT da .. be b' L k benden mal alan tüccarlar, ııparışlerı- A. B. C., 750, 7S 1, 752, 753, 7H, 755, 
e ıH)r. lb k' klA 'k 'k _...ı_ l f yatımız muı t ır n.cr~ et yarata· ni hemen geri aldılar ve «tenzilat yap 756 A. B. C. V., 75 7, 758, 759, 761, 762, 

a u ı aaı ı tıı°"'Sı ar tara ın~ cak, ve bilhasaa içtimai hayatımızın 1 . .. d b" .. . 763 764 765 766 767 768 770 771 
..ı ı b kta' · tal 1 k . . d·~. . .h . a alım» dedıler. Bu yuz en utun fi- ı ' , , , , , , oan sonra arı u no ı nazar ıp e- meme ette yetıştıreme ıgımız ı tıyaç- .. . . . S _L 772 773 774 775 776 777 778 779 
...1·1 • • KlA ·ı_ 'k ad ı ·· yatları yuz para ındırdım. encoafı ı • • ı • • , , 
aı rnıştır. aaı" ı tıs çı ara gore: lan kolayca temin edilmi' olacaktır. .. ... 780 782 784 785 786 787 788 789 
Bir memleketin iktısadi müvazenesini B' ldhal"t K . yaklaştıkça daha da du11mege mec- 790' 791, 792 '793 '794 ,796 J9 7 A 79S 

k ır a omııyoncusu: bur lac"oımızı sanıyorum ' ' ' ' ' ' · memlekete giren ve çı an altınlar ta- ~ ~ · 801, 802 A., 802 B., 805. 81 O, 8 J 2 B. 
yin etmez. Yani memleket zenginliği - Bu karar piyasada fevkalade he- Bır bırvcatçı: C. D. H. V. 813, 815, 816, 817, 818, 819, 
idhalat ve ihracat arasındaki müvazene yecanlı bir teair yapmıştır. Fakat ben - Kontenjan kalkınca mallarımızı 820, 821, 824, 825, 826, 82 7, 828, 829, 
ile ölçülemez. Mesela: fngilterenin id~ bu kararın klering mevcut kaldıkça bu hariçte kolaylıkla. satabileceğiz kanaa- 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 
halatı çok, ihracatı azdır.o-Fransa da a- kadar şümullü olabileceğine kani de- tindeyim. Zira biz gümrük kapılarını 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 84ı, 
,ağı yukarı böyledir. Şu halde bir ğilim. açınca onlar da gümrük kapılarını bize 8461 847 A., 848' 8491 8501 851 A., 852, 

1 k . 'k dA .. . d B k 1 f'lh k'k l k . k 853 858 859 861 mem e etın ı tısa ı muvazenesın e u arar a ı a ı a meme etı- açaca tardır. ' ' ' · 

(Baştarafı l inci sayfada) 
ralamıştır. Üsküdar Müddeiumumisi 
Tahsin vak'a mahalline gitmiş ve tah
kikata ~lamcytır. Azmi ifade veremi
yecek bir vaziyatte Kadıköy nürnune 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Dün akşam geç vak.it gene ayni ha
pishanede ikinci bir vak'a daha o1muş
tur. Bu sefer mahklımlardan Topal Ha 
san, diğer mahkfun Hüseyinin başına 
su testisile vurmuştur. Hüseyin de e
lindeki sivri bir ilet le T6pal Hasanı 
altı yerinden ağıt" yaralamıştır. Cürüm 
aleti !bütün araştırmalara rağmen mey 
dana çıkarılamamıştır. Hüseyin, tecrit 
edilmiş, altı yerinden yaralı Topal Ha
san da hastaneye lkaldınlmıştır. 

ihrac t ve idhalat kadar, harp tazmina- miz.den mal alan memleketler mukabi~ Şugün sık sık tesadüf edilen ibti- V Lİslesİ 
ıtı, seyyahlar, ecnebi memleketlerde linde idhal ettikleri mallar üzerindeki kar, buhran gibi feylere de tesadüf e
çalışan vatandaşların memlekete gön· tahdidat kalktığı i~n mütenevvi ve dilmiyecektir. İptidat madde krizi or

Belediye müstahdimin mUdürlUgU 
Münhal bulunan belediye emlak 

GUmrUk ve inhisarlar listesi: mümeyizliğine, belediye mürakıpların-
derdikleri paralar da hesap edilmeli- fazla mal göndereceklerdir. Bu arada tadan kalkacaktır. 
dir. bizden mal alan iki memleket arasında 

Bu bakımdan bir memlekette altı- husule gelecek rekabetten piyasamız 

nın azaldığını tasavvur edelim: O za-ıtabii olarak. istifade edecektir. Fakat 
man eşva fiyatları fevkalade ucuzlaya- bizden mal almayan binaena1eyh kle

lctır. Eşya fiyatları ucuzlayınca di- ring münasbetine iİrmemif olan mem-

* !Ju hususta diin akşama kadar 
gümrüklere henüz bir haber gelme
miştir. Bugün hilktimf!tten direktif 
gelmeıi beklenmektedir. 

214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, dan Fahri terfian tayin edilmiştir. 
2S3, 2SS, 257, 303, 339, 340, 476, 630, Belediye müstahdemin müdürlüğü 
635, 637, 638, 639, 642, 643, 644, 645, de açık ise de, bu vazifeye şimdilik 
646 647 648 k' . ed'l . k .. hd • • 1 ımse tayın ı mıyece ve musta e-

lktisat VekAleti listesi: min idaresine ait muamelat iktısat ir 
Bu listelerde yazılı maJlar vekiletıe-lıeri müdürlüiünce tedvir olunacaktır. 



24 İkinciteşrin 

Bir İngiliz futbolcusunun 
kıymeti 100.000 lira 

* 85.000 kişi aln asansörlü tribünleri, her katta lokantalarile, 
mütalea ve kabul salo~larile Arse1al kulübünün stadı muazzam 
bir spor sarayıdır. Bu sahayı her pazar dolduran Loodralılar, 
Kral kupasını kazanan Arsenahn meşhur 3.000JOO frank 

kıymetindeki hücum hattını seyretmektedirler. ---------

. Arsenal futbol klübünüu kıymeti-ıdek oyunculara sahip olmağa mecour· 
hı takdir edebilmek için muhakkak dur. 
lon.:ıra futboTü hakkında bir fikir sa- Bunun için Arsenal idarecileri fn-
hih;,. olmak lazımdır. giltere ve lskoçyanın en üstad futbol-

Londrada müteaddit profesyone1 cularını muazzam meblağlar mukabi
k}\ipler vardır. Bunların içinde halk bi- linde <.;1gaje etmektedirler. 

SON POSTA 

Bakkalkög 
Cinayetinin faili 
Henüz 
Yakalanmadı 

(Bı-.:i tarafı 1 inci sayfada) 
İlk hazırlık tahkikatında ölen Gü!sü

mün evlatlığı Fatrnanın verdiği ifade
lere göre bütün şüpheler Gülsümün ko 
cası Başçavuş Seyfettin üzerinde top
lanmakta idi. Bunun üzerine yakalanan 
Seyfettin, Bakkalköyünden Erenköye 
getirilirken polislerin ellerinden kaç
mış ve izini kaybettirmişti. Müddeiu
mumi muavini Orhan, Seyfettinin ya
kalanması için lazımgelen makamlar 
nezdinde teşebbüsatta bulunmuş ve 
Seyfettin dün Maltepe Atı.ş Mektebin
de yeniden tevkif edilerek Adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Dün gece Erenköy ve havalisinde 
tahkikatta bulunan bir arkadaşımıl şu 
malCımatı toplamıştır: 
Müddeiumuımi dün sabahtan gec~ sa 

at yirmi bir buçuğa kadar Seyfettini ve 

1 

nadise ile uzaktan ve yakından alB.ka
sı görülenleri isticvap etmiştir. Bütün 
bu isticvaplardan sonra şimdilik şu ne
ticeye varılmıştır: 

Seyfettin cinayet akşamı kışladan ay 
rılmarn ı.ştır. 

Seyfettin in kışladan ayn'lmadığı tes 
bit edildikten sonra tekrar malumatı
na müracaat edilen küçük evlatlık Fat 
ma bu sefer evvelki söylediklerinin ak
sine ifade vermişUr. Cinayetin failleri 
nin bugün kat'i olarak meydana çıka
rılmaları kuvvetle muhtemeldir. 

Gülsümün öldürülınesi sebebi henüz 
anlaşılamamakla beraber cinayetin sir 
kat maksadile izah edilmediği kanaati
ne vrılrn1ştır. 

tinci likten Arsenal ile Çelsi ve ikinci Eski sağ iç lskoçyalı me~hur Da
liktcn T atenham 'ı çok sever. Bu üç vit Cak Arsenale hir milyon iki yüz 
ltlüpten sonra halkın sempatisini ka- bin frank ki, bizim paramızla yüz bin 
:tannu~ olan Karlton ve Brantfor ta- liradan fazlaya mal olmuştur ki bu ye
kıtnları gelir ki bunlar da ancak bu se- kun futbol tari'hinde hata bir rekor- Bir yankesici bir hırsız mahkOm 
ne birinci likte oynamağa başlamış- dur. K ı · · d k 'lik 
lardır. Londra ikinci li.kini teşkil eden O tarihte yalnız hücum hattına Ar- l em~ t ısmddı~t e ybaı.kn esecl 

1 bt~n sduç-
t-1_ • u ve mu ea ı sa ası o an ır a a-
CU(ırnların kuvvetı hakkında o kuyu- sen al üç milyon frank vermiştir. S lt h t b" · · lh . mm u ana mc ırıncı su ceza 

tu1ara bir fikir vermis olmak içın: Son Bugün Arsenalin en parlak muha- hk · d . ed'I uh k ' . . ma emesın e ıcra ı en m a eme-
ta~nlarda Fransızların rnes'hur Olım- cimi şimdilik sağ muavm oynayan . b.t. ·1 · 7 h ahkA 

·1_ ' • • • • ak h . d sı ı ırı mış ve ay apse m um e-
~ıt dö Marııey takımını yenen Vest- Bastın dır. Bostın t ımın er yerın e d"l . . 
hanı takımının da Londra ikinci likin- oynayabilen emsalsiz bir futbol yıldızı ı m*ıştHır. . . d b' d k 
d ,, ·· 1 k k"' fid' d asan ısının e ır a amın ce e-

e oldugunu soy eme a ır. ır. · · l A Ş'"k ·· b' · · lh 
Arsenal, Çclsi, Karlton, F otenham Arsenal Lonclıada eski tersane iş- tını çah~ r~p u ;~ ırı~cı su c;:-

klüplerinin Londrada 85.000 kişi alan çileri tarafından kurulmuş bir klüp ol- ~: ma d'le~e~ınce ' ay apse ma -
stadları vardır. duğundan sembolü top tüfek'tir. um e ı_m_ış_tı_r_. ------

Hele İngilterenin en büyük ve en TrablusŞamda silah 
Yeni ttacllarından olan Arsenal stadı Hem müddei, Sesleri kesilmedi 
'8a:n'!Ör]ü tribünleri, lüks vesliyerleri, 

her katta lokantaları, mütaıea ve ka- Hem hakim! 
bul ıalonlarile muazzam bir spor sara-
Yıdır. u k k •t . • • 

Berut 23 (A.A.) - Havas bildiri
yor: T rablm~ Şamda vaziyet hiç bir su
.etle değişmemiştir. Cumartesinden be

bzzzal ri ateş teatisi devam etmektedir. Mer-Y · b 1 b" f tb 1 na em omı esı reısı 
anı urası, ya nız ır u o mey-

danı değil, ayni zamanda sporcula:rı idare ettiği maçların şika- kez mahalleler, askert kıt'aJarın ablu-

bir araya toplayan onların bütün ihti- getı·nı· yine kendisine mi kası altındadır. 
)'aç~ına cevap veren asri bir mües- yapacak? Berut ve Saydada sükun hüküµı 
lcscdar. sürmektedir. --------

Arsenal, misafir kabulünü pek ae- Zorla çileden çıkmak buna derler. Jngiliz _ Jtalyan 
•en bir klüp olarak tanınmı~tır · İstanbul lik maçlarının hakem işlerini 

Arsenal, ıtadyomuna son derece üzerine alanlar, eski günlerden kalma Anlaşması 
İtina eder, onun her suretle mükem- inhisarcılık zihniyetinden bir türlü kur~ Londra 23 (A.A.) - ltalya büyük 
ınel olması için hiç bir feJakarhktan tulamıyorlar. elçisi Grandi bu akşam Londraya dön-
~ckinmez. Bu sene yapılan yeni tri- - İki gün evvel lik maçları ve hakem mü~ür. İngiliz· İtalyan anlaşması için 

büne sekiz milyon Fransız frangı sar- meselesindeki laühaliliği tenkit etmiş, !!!~~~-~.:!.~},::.~ .. ~.~!~~!~~!:~!!~.:.. ............... . 
fcdilmiştir ki sade bu rakam fngiltere Hakem Komitesinin bu işi .kökünden sola koşuyor, didiniyor. 
Payjtahtında futbolün gördüğü rağbe- halletmesi lazımgeldiğini de ayrıca ila- Mevcut hakemler zaten maçlara 
ti anlatmağa kafidir. ve etmiştik. taksim edilmiş ve etrafta kalan bir kaç 

Hem Arscnal stadı Londranın ye- Maçlardan bir veya iki gün evvel kişinin de hemen bulunması imkansız 
Ral1e stadyomu da değildir. Londranın hakem tayini sene1erdenberi iÖrüldü olduğundan nihayet hakem komitesi 
fitnaliJ:lde bu stadyom gibi, Çe1si, Kari- ve anla..,ıldı ki fena va o nisbette de sa- reisi paçaları sıvıyor ve açılan bir ge
ton·un da iki stadyomu vardır. Ve bu kat bir iştir. diği kapamak için düdüğü eline alıp 
Üç staddan ikisinin her pazar ağzına Bir memur gibi, resmi bir tekilde sahaya çıkıyor. 
kadar dolması Londralıların futbole o- 1:>ir yere bağlı olmıyan futbol hakem- Büyük maç olur da ~ürültü çıkmaz 
lan merakını ve yapılan fedakarlığın !erimiz herhangi bir maç arifesinde olur mu hiç> 
Yerinde olduğunu gösterir. falan maça hakem olarak seçildikleri- Aksilik bu ya komite reisinin ha-

Arsenal bugünkü şöhretini bir kaç ni gazetelerdeki tebliğden öğreniyor- kemlik yaptığı maçta da oyun sert o
lcne evvel ölen meşhur İngiliz tacir- lar. luyor. Oyunculardan fUna, buna ka-
lerinden Herbert Çapmon'a medyun- Çok dar bir zamanda yapılan bu iş- barıyor, iş çığırından çıkmak üzere i-
dur. · ten sonra hakem hey'eti eh vazifemi- ken bereket saat imdada yetişiyıor, o-

H. Çapmon bilahare bütün dünya zi y~ptık. Bu hafta lik maçları res· yun bitiyor. 
k.lüpleri tarafından kabul edilmeğe mi tebliğe göre her tarafta tıkır tılcır Fakat hem hakem, hem de hakem 
ba~ianan meşhur \V sisteminin muci- oynanacak derken, İ.f bir tarafta pat- mevkiinde olan zatın idare ettiği ma
di<lir. Bu sistem Arsenalın bir çok ga- lak 1'.eriyor, vazifeye seçilen hakemler ça dair hakem komitesine verilen ra-
libiyetlerinde amil olmuştur. maçın ehemmiyet ve şekline göre bir poru veya itirazı kim tetkik edecek) 

Fakat futbol tekniğinin günden gü- mazeret icad edip işin içinden ııyr-.lı- Binaenaleyh bu ilk ve mühim mah-
ne ilerlemesi hu sistemi de eskitmiş, veriyıorlar. zuru göz onünde tutarak nihayet bir 
Yerine daha yenisinin getirilmesini za- f_sasen ayak üzeri görülen i,Ierin hakemin kendi kendini tenkit etme--
turi kılmıştır. temeli olmadığından bir telaştır baf si~den bir fayda huıl olamıyacağını 

Arsenalı yenmek fngiltere klüpleri gösteriyor. düşünüyor, ve çok aamimt olarak ya• 

İçin çok şerefli bir hedef sayıldığından Maça tayin edilen hakemi bir yan· pılcµı bu tenkitlerin ilk fıraatta nazarı 
her hafta çok çetin maçlar yapmak za- dan vazifeye davet için iknaa çalışılır- dikkate alınmasını, çok eUi ve çok 
ruretinde olan Arsenal kuvvetini zaa~ ken bir taraftan da Aliyi Veliyi ara- dürüst bir sporcu olan komite bafka
fa uğratmamak maksadi]e asıl takı- maktan geri kalmıyan komite, denize nmdan beSliyorm. 
nundan başka bir çok da kıymetli ye- düşen yılana sarılır aibi etrafta sağa Cebıti Şahin GiraY. 

Sayfa 11 

İspanya işi tehlikeli 
bir safhaya girdi 

Londra, 23 (Hususi) - İspanya iş
lerinin girdiği yeni safha üzerine, Ha
riciye Nazırı Eden, bugün, Avam Ka
marasında tekrar İngilterenin vaziye
tini tasrih eden beyanatta bulunmuş 
ve demiştir ki: 

re ve mühimmat yüklü olduğu halde 
Çanakkale boğazından geçmiştir. Bu 
gemilerden bazılarının isimleri ~unlar 
dır: Karı Lepin, (3,974 ton), 12 asker! 
kamyon, 2 tayyare, 500 ton da harp 
mühimmatını Kartacaya yüıklenmiştir. 

Transbalt ( 11,439 1x>n) 50 askeri 
kamyon, 20 ağır top, 6 tayyare, ı 500 
ton mühimmat, 200 ton da erzak, ilaç, 
ve diğer malzemeler, Barselona yük
lenmiştir. 

cİngiliz hükumetinin siyasası hiç bir 
tarafı iltizam etmemekte ve hiç bir ta
rafa yardım etmemektedir. İngiliz hiı
kumeti şimdiye kadar iki tarafm hiç 
birine muharip hukuku vermemiş ve 
böylıe bir niyeti de yoktur. Buna bina
en İngiliz harp gemileri icabında İn- Şahter ( 3128 ton) 6 kamyon, 4 l<m,. 
giliz ticaret gemilerini himaye edecek- 2 tayyare ve bin top da harp mal; _.._ 
!erdir.• mesi, Alikanteye gönderilmiştir. 

Eden, hükUımetin, İspanyaya İngiliz Varlaan Avanesov (6,55 7 ton) pazal.\ 
gemile-ri tarafından silah,. naklini nizam . günü Kartacaya götürülmek üzere be~ 
sız addedecek bir kanun çıkaracağını bin 65 S ton petrol yüklü olarak Bot l~ 
ilave eylemiştir. dan geçmiştir. 

Bundan sonra, İngiliz hükfunetinin, 
İspanyol limanlarını kuilanmak husu
sundaki Fransız ve İngiliz hakları ih
lal edildiği takdirde müşterek bir hat
tı hareket ittihazı için Fransız hüku
meti ile temas edip etmediği hakkın~ 
da irat edilen bir suale cevap veren 
&en demiştir ki: 

Kursk, İspanyaya gitmek üz-ere 2 S 
sandık, iki tayyare, 1 O top, 1000 ton 
mühimmat, 1500 ton da erzak yüklti 
olarak Boğazdan geç~tir. 

Blagoev, Kartacaya gitmektedir. H~ 
mulesi 40 sandık, 6 tank, 12 ağır top,1 
5 00 ton da harp melzemesidir. 1 

) 

Skvortzov Stepo.nov, gene Kartacırı, 
ya göhderlmek üzere 1500 ton hubt.ıtı 
bat, 500 ton mühimmat, 1000 ton ~ 
kömürü hfunildir. 

cHükfımetin, İspanya vaziyetinin or 
taya çıkardığı bil tün meseleler hak.kın 
da Fransız hükfunıeti ile sıkı temasta 
o1duğunu temin edebilirim. Bu sabah 
Fıransa büyük elçisini gördüm ve ken
disine, bu mesele hak.kında takip etmek Bu gemilerden birçoğunun İspan~ ~ 
niyetinde olduğumuz siyasayı izah et- limanlarına vardlıkları resmen bildiril· 
tim.• rniştir. 

Ecnebi tahtelbahirler de işe karışıyor İspanyaya girecek mallardan gümriik 
Mad.riıt, 23 (A.A.) -Röyter Ajansın- almınıyacak 

dan: Bahriye Nezareti, bu sabah saat 
9 da asilerin ellerinde hiç 'bir denizaltı 
bulunmadığından ecnebi donanmaya 
mensup olduğu zannolunan birtakım 

denizaltıların Car~gena limanı metha
linde hükfunet donanmasına taarruz 
etmiş olduğunu bildirmektedir. Cer
vantes kruvazörüne bir torpil atılmış
tır. 

Madrit, 23 (A.A.) - Cervantes kru
vazörünün Cartegena limanı methalin
de hükfunet donanmasına taarruz et
miş olan esrarengiz denizaltılar tar8-
fından hasara uğratılmış olduğu tas
rih edilmektedir. Mendez - Nunez kru
vazörüne birşey olmamıştır. 

İspanya sefirinin teşebbüsü 
Londra, 23 (AA) - İspanyol hü

kfunetinin Londradaki mümessili bu
güın öğleden sonra da Edeni ziyaret e
derek Miguel Cervantes kruvazörünün 
torpillenmesi meselesini görüşmüştür. 
İspanyol hükfımeti, bu torpillenme es
nasında civarda bir Alman kruvazörü 
ilıe iki İtalyan denizaltı. gemisinin bu
lunmakta olduğunu iddia ediyor. 

Fransanm vaziyeti 
Faris, 23 (AA.) - Salahiyettar mah 

feller, Fransanın İspanyol işleri kar
şısındaki vaziyetinde hiçbir değişiklik 
olmadığını bildirımektedirler. 

İtalya ve Almanyanın yardıınlan 
Londra, 23 (A.A.) - Daily Mail ga

retesinin Berlin muhabiri Ward Price, 
Ciano ile birçok Alman ricalinin ken
dl.5ine yapmış olduklan beyanattan a
şağıdaki neti~lert istihraç etmektedir: 
Almanya .ile Italya, General Franko
nun kıtaatı, müşkül bir vaziyete düş
tüğü takdirde onlara yardım etmekten 
çekinmiyece klerdir. 

Bombardıman tekrar başladı 
Toledo, 23 (A.AJ - Asilerin topçu

su, havanın düzelmesinden istifade e
derek, Madridin mühim noktalarım 
tekrar bombaroıınan etmeye başlamış
tır. 

Odalar birer birer işga] ediliyor 
Avila, 23 (A.A.) - Havas Ajansı mu 

babirinden: Asilerin yapmakta olduk
ları taarruzların havanın fenalığından 
dolayı gevşe~ olduğu bildirilmekte
dir. Faslılarla asiler, birçok mahalleleri 
işgal etmişlerdir~ Asiler, bir evi işgal 
eder etmez, bitişik binanın üst katları
nı dinamitlemekte ve dinamitle açtık
ları gediklerden bu evlere girmekte
dirler. Asiler, odaları biribiri ardı sıra 
işgal ~ektedirlıer. ,Böyle bir usul iş
gali batileştirmekte ise de büyük zayi
atın önüne geçmekıted.ir. 

18 Sovyet gem.isi İspanyaya top, 
miihimmat götürdü 

Deyll Ekspresin İstanbul muhabiri 
bildirlyor: 

:ıo Birinciteşrmden İkincite§rinin bi-
1rıine kadar, 18 Rus gem.isi, top, tayya-

Londra, 23 (Hususi) - İspanya hi'i.
kCımeti .bugün neşrettiği bir beyannn-J 
me ile, Ispanyaya ithal edileceık bütün• 
mal ve eşyadan hiç bir gümrük resmi• 
alınm1yacağını ilan etmiştir. 

Eski Romanya Başvekili 
Rusya ile münasebatın 
Kesilmesini istedi 
Bükreş, 23 (Htıı.Susi) - Eski Başve·' 

kil Vayda Voyvod 21 sayfadan ibarei ' 
bir muhtırayı Kral Karola göndermiş
tir. Eski Başvekil, muhtıranın başlan-1 
gıcında, Milletler C€miyetinin şimdiy&1 
kadar gösterdiği zaaf ve aczden bah· 
setıtikten sonra, cemiyet haricinde ka~ ' 

• 1 
lan Almanya, Italya ve Japonyanın bu. 
na mukabil elde ettikleri siyasi muvaf
fakıyetleri tebarüz ettirmiştir. Bundan 
başka müstakbel harbin Almanya ile 
Rusya arasında patlıyacağını söyliyen 
Vayda Voyvod, muhtırasını şöyle bı-. 

tirmiştir : 
1 - Almanya ile Sovyetler arasmda 

bir harp vulkuun.da Romanya toprakla
rını böyle bir harbe sahne olmaktan 
kurtarmak için, Sovyetlerler münaseba 
tı kesmek. 

2 - Romanya ile Lehistan arasında"'I 
ki mevcut dostluğu takviye etmek. 

3 - İspanyadaki asi hükumeti tanı~ 
mak. ............................................................... 

Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
3 numaralı resimde, kadının siga

rasını yaktığı görülüyor. Odanın sı
caklığı, havagazı sobasının iyi yan
dığını ve komiserin de havagazı so
basını söndürdüğü kaydedilmiştir. 

Katil cinayet esnasında başka bJr 
yerde olduğunu göstemıek için, sa
atini parçalamış., ve yelkovanla ak· 
rebi dokuzu beş geçe yapmıştır. 

Bütün deliller kadının hnvagaz.ı 
sobasının önünde katledi~diğini (ki 
hizmetçi, hanımını burada sırt üstü 
yatar bulmuştu) göstermektedir. 
( 7 numaralı resim) Eğer, maktul ka 
dm bu vaziyette, hava.gazı sobası -
nm önünde bir saat kadar, yatmı.~ 
bulunsaydı, arkası yaranış olacaktı. 
Hatta birkaç dakika bile bazı kav
ruklar vücude getirecekti. 

Binaenaleyh komiser pek haklı o
larak, katlin hizmetçinin eve gir -
mesinden biır iki dakika önce yapı],. 

dığını tesbit etmiştir. Bu suretle 
Redrnanın iddiası boşa çıkmıştır. 



12 Sayfa 

150 gram rakı ile sarhoş 
olan iki delikanlı 

Otobüsiin içinde kusmuşlar, küfür etmişler, dün de 
mahkemede hapse ve para cez;ısına mahkum oJdular 
Üçüncü sulh ceza mahkemesinde bir ı za mahkemesinde yapı1mış, şahitlerin 

sarhoşluk davası görülmüştür. jfadeleri ve suçluların ikrarile fiil sabit 
Suçlular biri 17, diğeri 18 yaşınd.a ıgörüldüğünden Filibosun 1 ay hapsine 

Marko ve İsak isminde iki yahudi ço- 10 lira para cezasına mahkumiyetine, 
cuğu, davacı da Fehmi isminde bir yol· Minasın 1 lira para cezasına mahku
cudur. Suç, sarhoşlukla gürültü çıkar- miyetine ve hadiseden haberi olmıyan 
.nak ve hakaret etmektir. kahveci Zarinin beraetine karar veril-

Suçlulann hüviyetleri tesbit edil- miştir. 
<likten sonra hakim Markoya sordu: -------------

-Çok mu içtiniz} Halk Operetinde 
Marko derhal cevap verdi: 

- Çok içtik efendim. Bir saat 
- Ne kadar} 

(Baştarafı 9 uncu sayfaoaJ 
- 150 gram. 

ja gitmiyecek miyiz?. 
- Adam başına mı) Biçare kadın, onu Kayseride deni1.e 
- Hayır ... İkimiz birden. girilerniyeceğine kandırıncaya kadar 

Dinleyiciler gülüştüler. akla karayı seçm'ş . 
Şahitlerden biri şunları söy1edi: Gene bir turnede, Eskişehirden İs-
-« Kerestecilerde otobüse binmiş- tanbula dönecelkleri sırada, en meşhur 

tim. Marko ve İsak da orada otobüse yıldızlardan biri: 
bindiler. Biraz gittikten sonra Marko o- - Ne fena! demiş. Gene trenle gide
tobüsün içine istifra etti. Bundan do- ceknlliJiz! Ak.silik etmeseler de, vapura 
layı kendisine darılan F ehmiyo fena binsek olmaz mı sanki?·· 
sözler söyledi. Püfür püfür giderdik pekala ... 

Lutfullah Süruri de bir vak'a hatır-
Hakim Markoya. sordu: lamıştı : 

- Niçin istifra ettin? _ Bunların daha parlağı var! dedi. 
Hakim tekrar sordu: ş h' Ti t tkA l d B 

1 
e ır ya rosu sana ar arın an a-

- Yoksa çok mu sarhoştun? yan ( X) a, arkadaşları muziplik et -
- Hayır efendim. Otobüs tuttu. . mek istemişler. Bir mecliste konuşur-

Marko ve lsak isnat olunan baka- !arken, birisi yanındakinin kulağına e
ret suçunu inkar ettiler. Fakat şahitle- ğilmiş, ve söylediklerini gıiya Bayan 
rfn ifadelerile, suç sabit görüldüğün- ( X) a. duyurmamak ister gibi davra
dcm Markonun üç gün hapsine 80 ku- narak: 
r~ para cezasına mahkumiyetine, Isa- - Bayan ( X) a: cKıbrıs ada mıdır, 
kın ,üç gün hapsine ve her ikisinin bir- göl müdür?> diye sor. Mutlaka: cAda-

dır!» cevabını verecektir. demiş. Sure
den Fehmiye 4 lira manevi zarar ver- ta gizli, fakat yüksek sesle söylenen 
melerine karar verildi. bu sözleri işiten Bayan ( X ), derhal la

ç,lakim kararı tebliğ ettikten sonra: fa katılmış, ve : 
- Yaşınız küçük olduğu için az ce-

za verdim, bir daha içmeyiniz, dedi. - Budala! demiş, aklı sıra benimle 
alay edecek. Sanki ben Kıbrısın göl ol-

Mah kQ m olan kumarbazlar duğunu bilmiyecekmişim! 
Bay Melun-et gülüyor : 

Fili·bos isminde bir adam dün gece _ Bunları duyduktan sonra gel de 
Balatta Zarinin kahvesinde Minas is- kültümü:zlüğüne şükretme... Eğer biz 
minde bir adamın yanına sokulmu~ ve 
cebinde bulunan lotarya torbasını çı· 
kararak 25 kuruşa bir fiş çekll'!esini bu 
şu retle 5 lira kazanabileceğini söyle~ 

miş~ir. 
.Çok sar'hoş olan Minas bu teklifi 

kabul etmiş ve lotaryayı çekmeğe baş
lamıştır. 

İşin hararet1i yerinde kaıhveye gi
ren polis lotaryacıları cürmü meşhud 
halinde yakalamış ve müddeiumumlli-
.. ı .. ge sev : etmı~tır. 

Hadisenin muhakemesi 3 cü sulh ce-

de onlar gibi kültürlü olsaydık, kimbı
lir ne çamlar devirece'kmişiz! 

O sırada, w<>vadan gelen Halk Ope
reti baleleri, l.fıkırdıyı yarıda kesti -
ler. Hepsi de etrafımı çevirmişler, birer 
biırer kendilerini tanıtıyorlardı . 

- Dusya ... Katya ... Mitzi... İvi... Me
ri ... Sofi ... Fifi.. Bale hocası Murat Şa
mil 

Sonra ilave ediyorlardı: 
- Bizden de bahsedin ama .. 
- Sizin kültürünüz var mı? 
Celfil gülüyor: 
- Onların kültüre ihtiyaçları var 

SON POSTA 

Her gün 

G. /. R. in manası nedir? 

Yazan: Muhittin Birgen 
(Baş tarafı 2 inci sayfada) 

bahis müşkülat ta klering veya buna 
benz~r tediye usulleri içinde çalıştığı
mız memleketteki tadrlerin paralarını 
bizden vakti zamanile alabilmelerini 
temin edecek klering şartlarının mev
cut olup olmamasile alakadardır. Ken
dilerile klering tediyatımız muntazaın 

olarak işleyen memleketler için m~
külat olmaz, böyle işlemi.yen yerlerde 
ise müşkülat tabii olur. 

* Şu izahattan anlaşılacağına göre ye-
ni rejim, ithal tahdidatını, otomatik 
surette tediye müvazenesinin kabilıyet 
leri hududu içinde temin eden bir usul
dür ki bu sayede hiç olmazsa ithalat işi, 
ni hariçte alış verişin alkdinden sonra 
zuhur eden müşkülattan kurlarını'? bu
lunacaktı r. Bu bakım.dan yeni rejimi.n 
~r.ete 'aylık vereceği şüphesizdir. 

Gönül bu tahdidatm büsbütün kalk
masını istiyor, dememek yalan olur a
ma, şimdiliik bunun imkanı olmad~ğı 
da muhakkaktır. Aleıti ihtiyacın doğur
duğu kaide.5i her zaman için doğru ol
duğuna göre ihtiyaç ve tecrübe bize bu 
gün de bu aleti vermiş demektir. Belki 
bu usulün tatbikatı arasında elde ede
ceğimiz tecrübeler bize başka tarzda 
bir ıslahın da imkanlarını gösterecek
tir. O zaman da onları yaparız. 

İktısadi hadiseler böyle tekamül e
derler ve iktısadi istihaleler de bu su
ı vukua gelirler. Unutmıyalım ki 
b. ~~ . dünya da bir iktısadi istiha!e 
içinde bulunuyoruz. Muhittin Birgen ................................................................. 
mı ki? 

Ben yollanmaya hazırlanırken, Lut
fullah Süruri : 

- Şu, diyor, eski Yunan kralının ke 
mikleri yok mu? Canımıza okudu bı
zim! 

Hayretle açılan gözlerim, yüzüne dı
- Ne münasebet!.. Atinada ölen kra

kild.i. Gayri ihtiyari sordum: 
lın kemikleri, İstanbuldaki Halk Ope
retini nasıl zarara sokabilir? 

LO.tfulliı Süruri gülerek izah etli -
yor: 

- Gayet basit ... Yunanistanda, o ke
miklerin nakli için yapılan merasim 
münasebetile daireler kapanmış. Dai
reller kapanınca bizim Tomakos pasa·
ort muamelesini tamamlatamıyor. Hal 
buki biz Zozo Dalmasla Yunan aktö
rü Tomakosun oynayacağını ilan et
miştik. Onun gelemeyişi bi·zim progra
mın altını üstüne getiriyor. 

O da gelse, Şehir Tiyatrosu aktörle
ri, avlaya avlaya Mecidiye köyünde si
nek bırakmıyaca'klar! 

Ve ilave ediyor : 
- Dirilerıden hayır gördüğümüz yok, 

bari ölülerden zarar görmesek! 
Yunan Kralının ölümünden bizim za 

rar g-Oreceğimiz kimin aklına gelir? 

Naci Sadullah 

İkincitetrin 24 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketinden: 
21 / Mart;l 936 tarihli umumi heyet. kararına tevfikan asıl hisseleri iade edi 

lecek olan aşağıda isim ve hisse numaralan yazılı mütekait ortaklarıınızı.Il 

iştirak hisselerini almak üzere bizzat veya mektupla 31 / 12/ 1936 tarihine ka· 
dar şirket müdürlüğüne müracaatları rica olunur. 

Hisse No: 2674 Niyazi, 2676 Niıyazi, 1323 Ömer, ı 168 Faik, 4438 Talat. 
3665 Hidayet, 1212 Azm~ 1208 Kazım, 3706 Ra§it, 2394 Muhtar, 2276 Hati.s. 
2383 Bahattin, 2535 Salih, 276 Süleyman, 3209 Server, 3482 Muhlis, 2210 Ah· 
met, 604 Hasan, 2662 Mehmet, 1606 Hikımet, 3069 İbrahim, 827 Süleymatlı 
4722 Osman, 2500 Tahir, 2494 Sadrettin, 2605 İsmail, 4752 Şakir, 3249 

Haydar, 1080 Ahmed, 2157 Muhi.ttın, 639 Şevki, 3227 Macit, 3283 Avni, 2771 
Nafiz, 1 30 l Kadri, 312 6 Feridun, 2160 ŞeVlket, 185 9 Ethem, 1 341 Kamil, 1 ı t 9 
Ahımed, 3226 Ali, 923 Halil, 1314 Rahmi, 2230 İsmet, 4372 Ferit, 2839 Hilmi, 

3063 Tahsin, 2671 Zikri, 1946 Şevki, 869 Nazif, 1236 Necati, 3359 İhsan, 
1548 Mehmed, 2668 Fahri, 1247 Vasfi, 3798 Feridun, 2798 Nureddin, 2268 Ali, 
1043 Halil, 2896 Hilmi, 2903 Hilmi, 2406 Tcıhir, 2856 Baısri, 1041 Muhittin· 
2433 Niyazi, 3117 Raşit, 653 Mi tat, 23 22 Hiknet, 2397 Cevdet, 1224 İbrahin1ı 
4394 Tevfik, 1213 Süleyman, 992 Basri, 1466 Hakkı, 1300 Halil, 4320 Tev· 
fik, 2179 Gaılip, 812 Emin, 504 Ce.w..al, 2398 Bahri, 183 İbrahim, 3163 Sami. 
2 7 48 Şükrü, 177 Talat, 248 Talat, 23 76 İbrahim, 225 7 Abdullaıh, 2366 Tahsin. 
15 Rifat, 4967 Tevfik, 5022 İsmail, 695 Ali Rıza. 

Elektrik Münakasa İlanı 
Niğde belediye riyasetinden: 
1 - Niğde tehrinin nafia vekaletinden musaddak elektrik projesi mu

cibince yapılacak olan elektrik tesisatı 1 / 11 / 936 tarihinden iti • 
baren 45 gün müddetle kapalı zarf usulile münak~ya konulmuf· 
tur. 

2 - Münakasa 15/12/936 tarihinde salı günü ıaat 15 de Niğde bele
diye dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Tesisat üç kısma aynlınI.ftır. 
A - Santıral binası 2 muhavvile binuı; yer altı kabloeu için tuğ

la, kum, ve direk diplerine konulacak taşdan ibaret olup 
heyeti mecmuasının bedeli ketfi ( 6420) lira olup % 7,5 te
minat akçesi ( 481) liradır. 

B - 303 adet ağaç direk bedeli ketfi 1415 lira olup % 7" temi~ 
nat akçası 107 liradır. 

C - 150 beygirlik buhar lokomobili alternatör, tablo, santıraJ 
muhavvilesi, sanbrahn· diğer teferruatı, ıantıral binası ilı 
tebeke arasındaki kablo çıkıt tertibatı, yeraltı kablosu ve iki 
adet muhavvile merkezi techizatı ve tebekeden ibaret olup 
mezkUr tesisatın Mersin gümrüğünden Niğclede sanbral ye
rine kadar nakliyesi de dahil olmak üzere bedeli ketfi 
(37974) lira olup % 7,5 teminat akÇ83ı 2848 lindtt. 
Bu üç kısım tesisat ayrı ayn münakasaya konnlmuftur. 
Her üçüne birden talip olanların da teklifleri kabul edilir. 

4 - Bu işe ait evrak fUnlardır: Proje ve teferruatı, fenni f&rhıame, ke
~ifnameler, eksiltme şartnamesi, mukavelename nümunesi. Talip 
olanlar bu evrakı Niğde belediyesinden İstanbulda Taksimde istik· 
lal apartunanında elektrik mühendisi Hasan Haletten; ve Ankara
da Şehremaneti hey'eti fenniye müdür muavini mühencia Asım· 
dan alabilirler. 

5 - Muvakkat teminat % 7,5 olup kanun mucibince bu teminat ve 
teklif mektubu ihale saatinden bir saat evvel belediye riyuetin6 
tevdi ed.ilmit bulunacaktır. 

6 - Münakaşa 2490 No:lu kanuna göre yapdacaktır. Talip olanların 
bu kanun mucibince ve eksiltme farlnamesinde talep edilen bilii • 
mum vesailda birlikte o gün münakasada hazır bulunmalen ilin 
olunur. 

ımnııuı Belqdıtıni Şehir l'lyatrosu 
1 Taksimde Maksim 

~ehir TıyJİrosu 
Tepe başı 

dram kısmında varyete tiyatrosunda 

111111111111111 
24111/936 da Halk Opereti 

akşam saat 20.30 da 
Bu akşam 21 de 

111...111 

BOYOK HALA Zozo Dalmas ve 

Fransız tiyalroıiU 
Tomakosla 

Oper~t kı.-ı ı ıda PIPIÇA 
oyun y ktur. • bllyo.k operet 

edebi tefrikası : 40 başımdan akan sulara baktı: zu size işte ben söylüyorum. Bu hu - çağırmağa mahsus olan zile. iki aydu 
- Islanmışsınız Bayan Dalmen. susta bir şikayetci bulunursa bana gel- bastığı yoktu. Ya kendi•İ aradaki ka · 
- Evet efendim, Nişantaşında uzun sini pıdan girer, kağıtları µıasamın üze 

zaman tramvay bekledim .. ~emsiye de Büronun kapısını kapamış, parde • rine bırakır ve yahud odacile beni ya • 
almamışım. süsünü çıkararak kendi odasına doğru nına çağırtırdı. 

- Bir yere sığınıp yağmurun din - yürüyordu. Ben öfkemi yenmeğe henüz mu · 
rnesini bekleseydiniz keşki ! _ Anladınız mı Bayan Dalmen) vaffak olamamışken, ilk defa olarak <> 

Memuriyet hayatında bu gibi ma - rv k ·· ·· b kt damın içinde sert bir zil çınlaıdı. Yazan: Muazzez Tahsin Berkand . .., . . ~ıyere yuzume a 1• 
zeretlerın makbul olmaclıgmı bılmıyen Niçin birdenbire kan beynine sıç _ - Tam bir memur muamelesi gör· 

Gece karanlığında kendini ve etra- masanın öteki ucuna dayanarak bana ve yahud bilhassa unutmuş gibi görü- ramıştı) Neden onun bu sözlerini en rnek mi istiyorsun kızım? işte bir mü-
fındakileri görmediği saatlerde, o gü - yazacağım mektubu söyledi. nen bu adama birdenbire kızdım ve büyük, en ağır bir hakaret telakki et • dürün katibini nasıl çağırdığım gör! 
nün bütün tafsilatı birer birer canlanı- ~en yanında ayakta durdukca kabil düşünmeden söyledim: miştim? Bu sözleri onun ağzından işitmişirn 
yor ve Mualla bunları hasret ve lezzet değil oturmak istemiyordu. Benim a - - Yağmur, çamur ve kar altında Hiddetle titriyen kelimeler ağzım- gibi kendi kendime tekrarlarken he -
dolu bir ıztırabla tekrarlıyordu: mirim olduğunu hazmedemiyor. Ben- yürümek her memurun nasibidir. Mu- ·dan birer birer döküldü: men yüzüme tabii ve ağır maskemi ge· 

- Bugün beni yanına çağırdığı va- se bilakis onun maiyetinde çalışan bir ayyen saatten sonra işime gelirsem hoş _ Bay Taylan, benim de bütün BT- çirrneğe muvaffak olmuş ve odasına 
kit gözleri yüzümde bir şey arıyormuş memur olduğumu her hareketimle is· olmaz. . kadaşlarrmın çahştıklaııı ı.aat1er'de ve girmiştim. . . 
gibi bana bakıyordu. Onu sinirlettiği- bat etmek istiyorum. Bundan garip bir Kaşlarını çattl ve sert hır sesle: onlar gibi çalışmak istediğimi söyle _ Lüzumundan fazla sert olmak ıstı· 
mi bildiğim halde gene karşısında bil- intikam zevki duyuygrum . - Hoş olmaz ne demek? Size bir meme müsaade ediniz. yen bir amir sesi duydum: 
hassa ayakta durdum ve emirlerini Daha geçen gün bunu onun yüzü - şey mi söylüyorlar. Kim ne diyor? di- Herkesin hayatını kazanmak için - Bayan Dalmen, evvela şu ter • 
bekliyor gibi göründür:i. Sabırsız bir ne nasıl haykırdım! Şimdi kendi ken- ye sordu. benim gibi ve benim kadar yorulduğu cümelerde bazı yanlışlıklar var. onları 
sesle bana: dimden utanıyorum. Asansörden çıkmış, yazıhaneye doğ- bir müessesede benim ayrı bir mua • düzeltiniz; sonra da size bir kaç mek· 

_ Oturunuz Bayan Dalmen ... de _ Sabah müthiş bir yağmur altında u- ru beraber yürüyorduk. mele görmem için bir sebeb yoktur. tub yazdıracağım. 
di. zun zaman tramvay beklemiştim. Ba- - Kimse bir şey demiyor efendim, Benim sözlerimi dinlerken onun ilk defa olarak yanında ayakta dur· 

_ Teşekkür ederim efendim. iki üç husus fena havalarda Nişan taşından fakat muayyen çalışma saatini geçirir- yüzünden geçen şiddetli bora, tatlı bir duğumun farkında olmamış gıbi gö 
kelimeyi ayakta da yazarım. cevabını Galataya tramvayla gitmek bir rnese- sem amirlerimin memnun kalmıyaca- su ~çiyormuşum gibi beni lezzetle tit- rünerek bana yazı yazdırdı. Ben de bu 
verdim. le... ğı şüphesizdir. rett.i. vaziyette her hangi bir memurun ya • 

Ş. k t" k d · · Ek ... · 1 · ... · l · Be K k k ukla pacag-ı gı'bi yanımdaki sandalyeye o · Maııasının yüksek kenarına dayan· ır e ın apısın an gırınce re - - Amır erım.. amır erım. n bu- apısını apar en onun yurnr • . . . . ·-. . . 
· · b d b" d ·d ·· ··d·· d · · b" ... · · · td ~ b. kt - ·· d.. turmayı kibırıme yedıremedıgım ıçıo mıs beklıyordum. Onun kalemle oynı- mın en en ır a ım gerı e yuru u- ra a sızın ır amınnız OF ugunu ıl - rını sı ıgmı gor um. .. d .. 

' - ·· ·· ·· b · 1 b' ı·k · · F k t ed d b d · onun masasmın yüksek kenarma a yan ell:-rinin titrediğini gördüm. Bir iki · gunu ve asansore enım e ır ı te gır- miyorum. Böyle bırisini bjlmek de ie- a a az geçm en o a en en ın-

ıd·- · · ·· d"· "k ld ı yamp yazdım dakik geçmeden dolaptan bir dosya ıgını gor um. temem. Bundan sonra istediğiniz sa- tı am a ı ya · 
almak bahanesile o da ayağa kalktı ve Yalnızdık. Yüzüme ve üstümden atte girip çıkmakla serbest olduğunu- MMUmın üstünde duran ve beni (Arkası var~ 
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~adve 1~~~Ns0_e5ne~-----~l( __ n_~_a_~_e_l ____ P_r_e_n_se_s_U_t_a_s_p_a ___ ]_ 
İkinci kısım ------- _ _ _ 

CiHA ·HARBir~E NASIL Gi DİK ? 
------- Yazan: Eski Tanin Başmuharrarı Muhittin Birgen 

Yaltadan dönerken Talit Paşa 
rahatladığını ve hafiflediğini söyleyordu 
Yalnız kalan Türkiyeyi Panslavist Rusya ürkütmüş veirtica1 tutmakta mütemadiyen 
ısrar eden lngiltere, Babıil yi o kadar yıldırmıştı ki Al__manya ittifakı, herkese 

güzel bir siyaset olarak göründu 

Asur kralı Salmansar o gün fena 
halde kızmıştı. Dedelerinin cılız ve kü
çük devletini bir kaç misli büyütmüş, 
etraftaki bütün kabileleri kılıcına bo
yun eğdirmişti. Hatta _Babil kralı ona 
hediyeler göndermiş, Iran hükümdarı 
dostluğunu bildirmiş, Mısır Firavunu: 

- Birlik olalım. 

Demişti. 

Fakat Anadoluyu elinde tutan Eti 
kralı Hatusilden ses çıkmamıştı. En 
çıok güvendiği saray nazırı Hulayi ça
ğırdı: 

- Etilerin sağır kralına git, kör a -
damlarının görmed"'ıklerini anlat. Eğer 
kafasında akıl taşıyorsa . bana ne yap
ması lizım olduğunu bilir. Eğer bil -
mezse ben bildiririm. 

Hulay saray kapısında her an eğerli 
duran atlardan birine bindi. Arkasın3 
beş yüz at1ı aldı ve Dicle kenarından 
Kızılırmak kıvrımının ortasındaki Ha-

Yazan: Kadircan Kaf!ı 
göstermişti. 

Prens Şavaman haber yolladı: 
- Bizi istediğimiz gibi çıkıp gıt • 

mekte serbest bıraksın. Kaleyi vere • 
lim. 

Bulasar sevindi ve kabul ett i. YalnıJ 
bir şart koydu: 

- Aramızdaki sözleşmeyi yüz yüzı 
yapmak isterim. Kimseye güvenemem. 

Bunda bir domuzluk vardı. Prens 
ürktü. Gitmek istemedi. 

Prenses Utaspa ona şunları söyledi. 
- Kabul et. Onun ordusu iki bin ku• 

laç geriye çekilsin. Kaleden beş yüz 
kulaç ötede sen ve o yüzer atlı ile bu• 
luşun! 

- Bu, korkuludur. · 
- Kuvvetleriniz birbirinden çok ol• 

mayınca niçin korkarsın? 
- Hakkın var. 

* Prenses Utaspa o akşam Mısırlı la· 
lasile başbaşa verip konuştu. 

Ertesi sabah kaleden beş yüz kulag 
öteye bir çadır kuruldu ve prens oraya 
gitmek için hazırlandı. Tam bu sırada 

Utaspa erkek elbisesi giymiş olduğu 

halde göründü: 
- Ben de geleceğim. 
Dedi. 
- Fakat, nasıl olur? Ya düşman eli• 

ne geçersen? 
- Bu hiç bir zaman olmıyacaktır. 

Benim elimdedir. 
Çekiştiler, lakin sonunda prens Şa • 

vaman boyun eğdi. 

Kaleden iki bin kulaç öteye çekileJI 
Asur ordusundan yüz kişilik bir müf• 
reze ayrıldı. En önde altın yaldızlı 
miğferi, kırmızı gömleği, parlak si • 
lablarile Bulasar vardı. Saçlarını ve 
sakalını yeniden ve ince ince örmüş, 
bağlamıştı. 

İki tarafın askerleri çadırın iki tara• 
fında saf yaptılar. 

Bulasar iki adarnile çadıra girdi. 
Prensin yanında da iki adamı vardı. 
Bunlardan birisi karısıydı. Asur ku • 
mandanını bir dost gibi karşıladı. As· 

kerlerinin ve hal-
YarmlO nushamızdı : kın hayatını kur

tamıayı çok isti • 
yordu. Bulutlar arasında 

Yazan: Nino Frank 

Bir hizmetçi al
tından bir tepsi 
içinde altından 
iki kupa ile bal 
şarabı getirdi. İki 
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Mmbtm CemH'in lkıb9ti 

lngilizceden çeviren : Hasnun Ufaklıgil Yazan: Hagh Austin A. · -· 
Çariçe küçük bir kıskançlık eseri gösterse, Rasputin 

derhal onu on gün, beş gün, bir hafta (oruç) 
tutmağa mahkum ediyordu Katilin ellerini yıkadığı musluk 

Yalnız size kısaca söyliyeyim ki; bu hakkümü tatbik ediyordu... Mesela; A · 
hadiseden sonra, Çariçe hasta bakıcı - Rasputinin, saray kadınlarından birile rnold güçlü kuvvetli bir adamdı. Derhal 
Jıktan kurtulmuş .. sarayın neş'esi ye- pek taşkın şakalara kalkıştığı· zaman, ••td" l d k 
rine gelmi~ .. Rasputin de, evvela sa - eğer Çariçe küçük bir kıskançlık eserj 0 UrÜ nzeseg l mu abe/ede geczkmigecekti 
rayda, ve sonra da bütün Çarlık ülke - gösterse, Rasputin derhal onu üç gün, ı ---------------------
,sinde, bir ,ami~ mutlak vazıiyetine beş gün, bir hafta (oruç) tutmıya mah- Bundan sonra doktor Vingrat cese- Hendriks: bardak daha doldurdu, onu da yuvar 
geçn.işli. kfun ediyor.. bu suretle Çariçenin di muayene ediyor ve kadının burnunu - Evet, bunu ben de düşündüm, ladı, 

- Ooh .. tıpkı, bizim Osmanlı saray- ma.d.di ve manevi varlığını, ezim ezim ölümünden evvel kestiklerinin, ölü - dedi. Makası eşarp ile bağlıyarak pan- * 
ların<laki büyücü hocalar ve şeyhler eziyordu... Artık Çariçenin sinirleri mün ise saat üç ile üç buçuk arasında talonunun içine sarkıtabilirdi. Diğer ta• Hendriks iizerinde garib bir hafif'. 
gibi . . . harab olmuştu. ikide birde, (isteri) vukua geldiğini, cinayete alet olan de- raftan Madmazel Patton da makası e- leme hissi duyuyordu. Madem ki aıııitl 

- İş bu kadarla kalsa, bir şey de- buhranlan geçiriyordu. O zaman, sa _ mirin yara.dan derhal çıkarıldığını söy- tekl,iğinin altına gizleyebilirdi. de bir çıkmaz sokakta huluncluklaJI 
w · ıd· A t k ·· 1d·· h sa · de h ı · lüyor, bilahara gelen hükumet dokto- Kent: du··şu-ncesı"ndeydi, o halde ne bı'ri, ııe gı 1. •• r ı ; gece, gm uz.. er • ray yerın n oynuyor .. mey ane erın 
at ve her dakika .. sanki bir köy kili - ve yahud barların birinde sızıp kal - ru F orbes de bu te~hisi teyid ediyor. - Muhakeme doğru, dedi. Yalnız de diğeri deli değillerdi. Bu mülahBZ' 
sesi imiş gibi, serbestce saraya girip mış olan Rasputin getiriliyor .. ve an- Kent yorgun ve ter içinde olarak şüpheJıilerden her hangi birini muhte- ona biraz emniyet verdi. Ve bütün b~ 
çıkan rasputin, Çariçeyi tamamile hü- cak o zaman, Çariçe sükunet kesbe • çavuşun önünde durdu. Bir saniye din- lif ihtimallerden biri ' ile karşıla_,tırdıgı• i~lerde kendisini en ziyade meraka dil' 
küm ve nüfuzu altına almıştı. Saray - diyordu. lendi; ve şöyle devam etti: . mız zaman hesab derhal akşıyor. Çık- ~üren noktaya dönerek: 
<la bir takım dedikodular başlamıştı... _ Fakat, anlamıyorum .. nasıl bir - Bundan sonra caniyi kameriye· maz bir sokağa girmiş oluyoruz: Bi - - Ya, kesilen burunlar ne ohıyorl 
Fakat bütün bu dedikodular, gittikce t · deki çeşmede görüyoruz, eilerini yıkı- rinci cinayeti irtikab etmek için hiç hir diye sordu. 

esır ... 
t 1 t . ·· .. ·· 1 t H yor, s,üphesiz es, arpa silmis, olacaO-ı ma- seı.ebe malı'k ol ıy n hı" t k d m v - t kl ·ı ~ .. -,,ı~ ar an reza e ın onunu a amamış ı. er Prenses, Sıür'atle Cemfün sözünü "" ı;ı m a r e a a n,s:n parma arının ucu ı e mao>o-o·, 

tarafından pislik kokuları ta- kesmişti: kası yıkıyor. müstesna olarak, birinci cinayetin ya- üze~nde piyano çalıyordu. Hiddetli bıl 
şan .. ve bu iğrenç kokularile saray hal- Derken caniyi Arnold'un odasına pıldığı sırada nerede bulunduklarını aesle ccvab verdi: 
kının midesini bulandıran bu sarhoş - Anlaşılmıyacak bir şey yok dos- girmiş, makası saklar vaziyette tahay- isbattan ac.!z olan herkes, ikinci cina- - Bu hareketi ancak bir kıskaJJ'1P 

tum ... Çariçe, esasen batıl itikatla - ··ı d b"I' · B ı papaz, sarayı bir meyhaneye.. adi bir yu e e ı ırız. i iyoruz ki, -ikinci yeti;;. yapıldığı sırada nerede bulun - intikamı olarak izah edebiliriz. l(ı~ ' 
ra; ve, tabiatın fevkinde kuvvetlere i- · d 1 köşe başı barına çevirmişti ... Nihayet cınayatte e ilk cinayetteki duklarını isbat etmeye kadir bir vazi - kançbğa gelince, kenClieine bu cina:Ye 

vaziyet tahammül edilmez bir hal al- man etmiş olan bir kadın.·· Tabiat da, usulü taldb etmiş, yani kurbanının yettedirler. amilini atfed.ebilcceğimiz üç k.i•i •e.1' 
Rasputin'e müthiş bir ipnotize kuvve- k d _ _ı T m!ştı. Ve Çar; Rasputın'i, yalnız sa -

1 
I arnını eşmeoen önce sesini kısmış- Biz hiç kim~eyi itham edemiyoruz. dır,. Halbuki bu üç kişiden Pattoo e'J' 

l P b d b. ti i e şeytani bir zeka vermiş.·· şte, tır. Kurbanın bas, mı suyun içinde zor- b k b'l k ·ı b' • b 1" M d M lıı ' raydan deği ; hatta etres urg an ı- mesele hundan ibaret. una mu a ı atı ızı urnumuzun ve a a am errit'i öldürmüş o 
le kovmıya mecbur kalmıştı. la tutmak, eşarp ile boğmaktan kolay ucurıdan yakalamış, istediği gibi oy - maz. Geriye kalan iki kitiden MadBrıı 

_ Ooh !.. Mel'un papaz. - Ya .. Rasputinin bir haç işaretile olduğuna göre iki işde de aynı hare - natmakta, kepaze etmektedir. O de - Arnold ile Mösyö Merrit'in Mösyö p.r 
_ A::e1e etmeyin... Fakat; ertesi veliahtın derhal afiyet bulması?... ketleri tekrar etmiş değildir .. fakat... rece k.i beş dal·ikaya varmadan, göt - noldu öldürmüş olması mümkün de' 

gün, veliaht tekrar hastaianmıştı. Ço- - O, gayet basit. .. Rasputin, her * dük!,erimiz arasında bu suçu yapabile- ğildir. 
Ct\ğun barsaklarından gene kan gelmi- şeyden evvel veliahtın dairesine - ken- Gene odanın içinde, sabırsız adım- cek kimse bulunmadığını ~öylemek • (Arkası var) 

Ye bas,lamıs,tı. Yerli ve ecnebi doktor- dine iman edenlerden - bir kadın yer- l ı· d l k ld S mecburiyetinde kalacaarmızdan korku- • · --·-· -~ -·-·-··- ·--~ 
1 

. . . . . ar a o aşmıya oyu u. onra gene o· ~ 
lar, gene saraya toplanmıştı. Lakin; eştırmıştır... Bu kadın, Rasputmın devam etti: yorum. f yeni Neşriyat _J 
verilen ilarlar, en küçük bir tesir bile emrile hareket ediyor. Ne olduğu, an- A ld ·· ı · · k 1.! b. d Kent derin derin nefes aldı, sonra a :s • - rno guç u uvvetn ır a am- ır 

Yapamamı;ıtı ... Kan dinmiyordu. Ö • cak Rasputınce malum olan bir ilacı d B kl _..ı·~ · b" ~ L. masaya dön k b. b rd k · k' dol Çitra Roy ile Babası - Başln.ngıcllld::ı. 
T l"ah . ı. e emoaıgı ır taarruza ugrıya;oı- - ere ır a a ıç 1 • k d 1 d ;;..,, . . ilk rU' 

Ve ı tın Ylyecek ah d · v • ~ d b" d md k . S b' ay o un u6 ... gıbi Sabıha Zekeriya 
lu .. m muhakkaktı ... Çar1.·çenı'n g;:.z yaş- ve Y u ıçecegı ı· d' f k t .J h 1 ··ıd·· ··1 · d' uur u ır yn u a çe tı onra ır • "' l k ır ı, a a <ıer a o uru mesey ı mu- ' · manını bu isim altında ne~rettl Eser J{1ll 
ları dinmiyordu. (\Çag~ırın .. onu, çagvı- şey ere ar~tırıyor. 'k b 1 d "k . v• h kk k -· ' ··-- -···-· ·--.. -- .~ı-a e e e gecı mıyecegı mu a a tı. · distanda Hindli hnJkın İngiliz emperyaıızw 

rın .. o, Allahın Adamı'nı çağırın ... » _ Vay mel'un, vay: .. Pekala, na- Binaenaleyh ilCncİ cinayette burun A ı::ırı ve fikir ka.ytı~ 
diye foryad ediyordu._.. Nihayet, artık sıl oluyor da, bu mesele keşfedilemi • kesme amdiyesinin ölümden evvel de- 1()) ~ lf\\ ~o malanın gÖ&termek r le kuvetll bit tt 
aciz kalmışlar .. Rasputini tekrar ça - YotL ğil, {JOnra yapılmış olanğını farzedeoi- lf\\ lLP lJ ~ müdafaa etmektedir. manda ge!e!l vaıc"j' 
ğırmışlardı ... Sarhoş Raspotin, duvar· B k" ed b·ı· liriz. ların kahramanları r dir. Bueunkii Bill' 

ı d d k· ı . - una, ım cesaret e ı ır... B •• k•• p distanın Hm mücac ti. köylii -v-e ışci 11': 
ara dayana ayana; yanın a ı erın o- 8 .. I b' b'-·· k Eşarpa gelince: Katil bu bez parça- ugun U rogram " . ny e ır seye teşe uus etme su tara- k tı ı d t ·· ı ilmi" tir ""'rl muzlarına tutuna tutuna velıahtın oda- f d , b f"k . 'k .. ' smı iz bırakmamak maksadile banyo- re e er eser e am ıı os .er ş . .rv--

a ursun, u ı rı ortaya atma cur - 24 İkinciteşrin 1936 isyanları kuvetll bfr alenıie anlatıımıştıt· 
sına girmıştı. Gene doğruca yatağın etini aklından geçiTenler bile, derhal nun mu~uklarını çevirirken kullan - İSTANBUL 
yanma giderek, pislikten simsiyah ke- mahvolmıya mahkumdur. mıştır. '.$ u halde katıili en son olaıak Öğle ne!!riyatı : Manalı bir kapa içincie 190 sayfa oıarv 
silmiş olan parmaklarının ucu ile, veli- f1 • ,_ f . b" . muslukta ellerini yıkarken görüyoı uz 12.3o: Plakla Türk musllds1. 12.50: Hava- çıkan bu roman, cidden alaka De okUnflcV 

h k 1 l 
.. 1 1 - ecı .. ço~ ecı ır vazıyet.. d k . N k ' b!r eserdir. a tın an ara mu emma o muş sargı- eme tır. e ameriyede, ne de banyo dls. 13.05: PIUla ba!tf müzik. 13.25: Muhte-

ları iizerine bir haç işareti resmetmi~- - Asıl fecaat nerede bilir misiniz, odasında muslukl;;ırı kapanıa.k zahme- ll! plak neşriyatL Yeni s. Rusya: ve Esas Ie!jkilat Kaıı•11; 
ti. .. Aradan yirmi dört saat geçmeden Cemil beyL Rasputin, yalnız saray ü- tini ihtiyar etmemiştir. Buna mukabil Akşam neşriyatı : - Molotof•un SovyeUer 'i nc-.i kongresinde 

k k ·ı ·şı y ı· ht ·· 1 · · zerinde tahakküm ile .kalmamıs hu·· - 1" 1 h" b" · "h 1 18.30: Plfl.kb dans mwilldsi. l!t.30: Konfe- nutuklarını ihtiu" eden bu ese", Sabih" ıe-an ·esı mı ı. e.ıa goz ermı aça- · .. azım o an ıç ır şeyı ı ına etmemiş, ... • .. 
ak Çar. · ked l' ·· ·· "}"" kum 0 tin en yüksek siyasetini de ele 1·· b" h k l rırn.s: Dr. !l:ırahim Z:ıtf tarafından. 20: Ve- I-cri"J n tarafından Tu-rkceye çe·""'1mr .. ·•e ıl' r , ıçenın er ı yuzune gu um - v uzumsuz ır are et as a yapmamış- .. · .......... u.<i • 

semişti ... O zaman Çariçe, Rasputinin almıştır ... Rasputin, bir çok nazırları tır. dla Rıza ve arkadaşlan tı:&rafından Türk mt.- tab h~Iinde çıkarılmıştır. Kltabda so~t' 
• d" k Sa · taAyı'n v ... ezleden generallerı' terfı" t slkisl "" halk ,aııkılan. 20.30: Tw:;c. musl!d lerln son ....,.,eler zarfında. aıçır sana..tdeıl 

ÖnÜnoe iZ ÇÖ müş: (( na mamyo - " .. - e - Çavus, amirini dinlerken hep b;:ı!':İJe ""'u 
6 

,. f h d · ed'W' ·· d"" ...,. heyeti. 21: Şehir Tiyatrosu artistlel'lnden ıuyümclerine aid krokiler ve grafltler ~ 
rum .. sana tapıyorum. Her emrine, bas ıren ve ya u ' ıst ıgı yere sur ure;) .. t::ısviıb is,areti yapıyordu. "' • "d · k 1 d "' Bl'!dia., Vasfl Rıza ve Hazım tarafından Stüd- dır. Selis bir ü.ıHipla. ve biitiiı:i. tef~ Y 

eğeceğim. Ölünceye kadar, benim ya- a ı öy papaz arını bir an a pes- Kent devam etti: yrı Orkestrası refakatlle (Deli Dolu) opere- dar tercüme edilen bu eser, siyasi Te i~· 
nımJan uzakla.sına .. ,)) demisti. kopoşıluk derecesine çıkarıveren bir - u••zerı'ne do••nmek ı"stedı"gwı"m hır" hn k t Aı.t •• ,.... . , tinden bir sa e. 21.30: Or es ra. 22: Plı:uua di bir ehemmi,.et taşımaktadır. 

- Aman Allahıml.. N~sıl olur~ •• kuvvet olmuştur ... Başvekil, dahiliye nokta var. Bu nokta katilin makasl ile so!Ôlar. 22.30: Ajans ve borsa haberlerl 

Ç · 'b' ··k k ·· b' nazırı, hariciye nazırı·, kendisinden k d Tnr,..,.EŞ arıçe gı ı, yu se · ve munevver ır eşarpı ameriye en eve götürüşüdiir. Bu~n 
ka.dın... sık sık şu emirleri alır: «Falan gene - Bu hem tehlikeli, hem de kurnazca bir 18.10: Şarkılar. 18.35: Mandolin havaları. 

_· K .. .,.i. mı olurL işte, böylece ol- ·ral, terfie müstahaktır.)), «gönderdi - hareketti. Bu hareket ona makas ile 19.20: Romanya musikisi. 21.20: Orltestra. 21. 

muştu ... Çariçe, artık tam manasi]e, ği~v~u adamın işini.yapı?·~>. «o; söy- eşarpı öldüreceği ikinci adamın odası- 45: Ha.berter. 

:eserde, dünyanın 1nldşafının !ki ~ 
Sovyet sosyalist cumhuriyetleri blrllRffiilJ l'' 
pita.l!sı memleketlerle mfiua&ebett, d~ ~ 
rasi prensibtnııı Sovyrl intihap ststesrtill 
teşmili bahisleri billlasM enteresandır. _..ııı 

Rasputinin tuzağına tutulmuştu ... ledı~ı::n adam, .azl~lmelıdır.».:· Ras- na koymak imkanını veriyordu. Bu BUDAPEŞTJ!l 
t b I d h I 20: Orkestra. n40: Çigan orkmrası. 

Rasputin Çariçeye tıpkı bir köy pa - ~u. 1.nın u ... em .. ır erı, er. a yerme ge- muhakkak. Amma evde başka m"'kas 
22• Bahçe l\lima.rı ·- Mevl'tld Baysal in~, 

];)u isimde umumi bir bahçecilik kitabı ~ 
rılnuştır. plii.nlı, muntazam ve güzel bal! 
yaptıracaklar için çok faydalı olabilir. 

t 1 Ç k R t k ka 
... 45: Musahabe. 23: Çıgan orkestrası. 

pazının, bir köy kızına gösterdiği ta - ırı ır... un u; asputm, arı 0 - da bulah?lirdi. Binaenaleyh maksadl :PR.\.G 

-·-·- ___ ,. ···- .• _..,, . . --·- dar kudret ve nüfuz kesbetmiştir ki .. b. · k d" ~ · S"I"'h b 1 
h h 

. . . . . ızıı şa_,ıTtma tı ıyecegım. ı a ı u - 17.30: Viyolon Sonata.. 18.10: Almanyadan 
' er angı bır makam sahııbı · ıster na- k A · k 1 l b" · l . ' .. . ma tan acız a ınca yan ış ır ıze sa- nakil (şarkılar, Mozardan. Şubertten parça-

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Yağlı Deriler 

Salı 

(*) ----

zır, ısterse kapıcı olsun; onu muhinı- pa9Hirdik, bir yaıbancıdan, bir deliden lar). 19.10: Halk şarkıları. 19.35: Bratislav•
semediği gün, makam ve memuriyeti- ı::üphe edebifüdik. Gekiıg"-i aı"bi it · dan nakil. 20.15: Brno'dan naın 20.55: or-

. d hal ka b · h " S'b' T e· g mış, nı er y etmıye .. ve atta, ı ır- ·ı~L da ··t·· ·· t.. di hili d'k kestra. 22.15: Brno'dan nakll. sı anını go wmuş ur, ye ı ı 

yaya kadar gitmeye mahkumdur Tev · · tı"k. .....:.ı.; k lla. TiTANA gmen Jımnas yapar ~.ouı o -
- Ne söylüyorsunuz, Prenses Em- çı k -~.ı. 1T. 25: Çoban ba.vaıan. 20: O.ıus&ra. 22.31>~ 

rını a p a.,-u : 
ma? .. Hi b' b d d Straus'dan parçalar, şarkılar. 23.20: Dans 

Yağlı derilerin temlzllğt kolaydır. Çünkü - ç ır zaman u erece ay ın-
bnnlarm hem suya. hem sabuna taham- - Durunuz .. dahası var··· (Gran- lık, aynı zamanda da bu derece earnr- havalan. 

mili,. fazladır Bu '"bllerin ekseriyetle dük Nikola) nın umum Rus orduları l b" 1 ·· _ıc: d" ·· L VA.it.ŞOV& ı rı . u • ~ • • ı ır mese e gormecrım. ıye soyıen - 17.15: Viyolon havaları. 18.19: Spor. 20.15: 
saçlarında kepek ve yüzlerinde muhtelif başkumandanlıgından azledılrnesıne di. Ortada katilin ne cinsiyetini:, ne ya- Senfoni konser. 22.45: Dans havaları. 
-klllerde ergenlikler cJur. Bu gibiler her sebeb Rasputin olmustur d k · · ·· L 1.~- b" ~v ... • • • şını, ne e uvvctını gosterece5. ......,. ır y a ı: ı n k. ı p r o r r a m 
gün dahl banyo ynpabflfrler. Sırasında - · · · · ·· ·· · delil yoktur. Boğuşma olmamıştır. Bi- 25 İkinciteşrin 1936 
banyolarına kalevi ı ddeler ve tuz ila-

- Bu vak'a. nasıl oldu, bilir misi- naenaleyh şü~elilerin üzerinde yara, İSTANBUL 
ve etmeleri tavsiye olı.:nur. · Sabunların 
en iyisi b'~m Türk beyaz sabunlarıdır. niz}.. bere, yahud da bir tırmık eseri aramak Öile neşriy2.tı: 

- Hayır. favdasızdır. Bu banyo veya tenis '-08• 12,30: Pıakla Türk mu5'.kis1, 12,56; HaTa. 
y lı cildi olanlar vücutlarını ispirto ve 11 -"" 

1 . l ı L d la dis, 13,05: Plikla ha!if müzik. U.25: Muh-
ynh ıd kafurulu ispirto ile slleblllrler. Şu - Harb başladıktan sonra; Raspu." tüm en i e yarı çıp a111.. a aın r arasın· 

b l li L! h b telif plak neşriyatı. 
terJdb ynClı eildler tç:n pek muvafıktır: tin, orduyu takdis maksadile cepheye da, ana öy c ge ·yor &..İ, er İri cina Akşam neşriyatı: 

Hfı..lis ispirto 25 Gram geleceğini bir telgrafla Grandüke bil- yeti yapabilecek vaziyette bulunuyor- 18.30: Plakla dans musikisi. 19.30: Şan : 
Aseton : dinli ... Saraydaki rezaletlerden nefret lardı. Gavin kardeş.er ta.raündan. 20: Safiye ve ar-25 Gram 

1 ___ 0_u_ısuyu ______ 1_00 __ 0_ra_m ___ , eden Grandük de ona, şu kısa cevaBı SiJaha gellince: Mösyö Lang makas kadaşlan tarafından Türk musikisi ve halk 

verdi: c<Hele gel de.. seni, cephenin ile eşarpı eve getirecek kadar vakit bu- şa.rltılan. 20.30: Cemal Kfimll Te arkadaş-lan ( * ) Bu r.ollan kesip azklayum, ya -
tıut bir albüme yapıfhnp kollekaiyon 
yanınız. SJanb ::ı.amanmızda bu notlu 

bir doktor gı"bi imcladmıza yetİfel>ilir. !
önüne asayım :)> ... Rasputin, bu cür'- lamazdı. Halbuki ayağında pantalon tarafından Türk musikisi ve halit şarkı!an. 
~tkarane ceva'hı kraliçeye gösterdi. olduğu için bu iki nesn~yi ancak.. o aak- 21: Orkestra:.. 22:.. Pla.tıa. aololar. 22.30· Ajans 

(Arkan var}. Lyabilirdi. ff lxD& halııerleıi. 

.... .... ' "' ' .... '" . " ... ·~· ...... ~-·· ::::; 
r 

Nöbetcl 
Eczaneler 
Bu geee aöbetd olaa eaaneler ~dır: 
İstanbul cihetindelr.iler: 
Aksarayda : (Ziya Nuri). Alemdarda : 
(Ali Rıza). Bakırköyiincie : ~terke 1

" 

Beyazıdda : (Haydar). Eminöniiııde : 
(Hüsnü Haydar). Fenerde : C Ar11'J. J{o. " 

ragümrükte : ( Artt). Küçiikpazardt' : 
(Hikmet Cemil). Samatya Kocamuıstafıı." 
paşa.da : (Rıdvan} Şehreıni:ıilnde : (J(i. .. 
zım>. ~hmdebaşında : (Unnerstte> · 
J!leyoğhl cillcthldekiler: 
Gaht.ııdt.. : <Hüseyin Husnü). HasköY " 

de : <Barbut). Kasımpaşada : cvnsıfl: 
Merkez nahiyede : (lJclla Suda>. Şişlide· 
(Naı:glıeciyan). Taksimde : CLimonci .. 

yanJ. 
iisküdar - ıtadıkiiy n Adalardakiler : 

)'il' Bi.iyükadad:ı. · <Merkez). Heybelide: ( 
:ıuf ı. Kadlktili Paoryol undl\ : H\let1'eı). 
Modada : <Faik İskender:J. Üakü~ıı.r .ıuı-
mcdiyede : (Abmediyel. ~ 
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KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

HER· AYIN· 8iRiNDi; ·PARANIN· t:9Ai Zi ·VE RiLiR 

ADAPAZARI 

TURK TiCARET BANKASI 
........._ __ _ 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğun
dan: 

Leyli ve Tabirin tasarruflarında olup Emniyet Sanchğına birinci dere
~ İPQtekli bulunan ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından (5100) 
111'& kıymet takdir edilen Kabatatta Ömer Avni mahallesinde T atmerdi
-.tn Beytülmalcı sokağında eski 2, 2, 2 mükerrer tapu kaydında yeni 9,11, 
13 ikraz ıenedi ve ehlivukuf raporunda 9/11 /2 No. lu sağ tarafı Beytü~ 
-.ıcı aokaiı ile kısmen Emine hanesinin bahçesi sol tarafı kısmen Huliisi 

~esi bahçe.ile dava vekili Haşim Menzil bahçesi arka tarafı Talit Men
~-~esi cepheıi T aşmerdiven sokağı ile muhat altında dükkinı olan 
...,.V hanenin evsafı llfllğıda yazılıdır. 11,9 No. lu kısmen, bodrum katı: 
Odunluk ve kömürlük zemin kat: Zemini karoaimen döteli bir sofa üzerin
de 2 oda mutfak bir hela ve 9 No. lu demir kanat kepenkli bir dükkin. Bi
tİnci kat: Bir sofa üzerinde iki oda bir banyo mahalli bir hela, ikinci kat, 
IQ, aofa üze~de iki oda bir mutfak bir hela, çatı katı: iki sandık odum-

BANKA KOM RÇiYALE 
iTALYANA 

- Sermayesi Liret 7~,000,000 

İhtiyat akçesi Liret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 

İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca-
rlstan, Yugoslavya, Romanya, Bul-
garlstan, Mısır, Amerika Cemahiri 
Müttehldesl, Brezilya, Şili, Uruguay, 

Arjantin. Peru, Ekvatör n 
Kolwnbiyada 
Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas <Telef. 44841 /2/3/415> 

Şehir dahilindeki aeenteler : 

istanbulda : Alllemciyan hanında 

Telef. 22900 / 3/ 11/ 12 15 Beyot -

!unda: İstlklll caddesi Telef. 4104e 

İZMİRDE ŞUBE 

dtn ibarettir. 2 No. lu kuım: Zemin katı bir oda, bir mutfak bir hela, bİ· 
l'İıaci kat, iki oda bir hela ikinci kat: 2 -oda bir heli, çatı katı: Bu kısımda 
t.\'an aruı vaziyetindedir. Umum mesahuı: 204 m2 olup bundan 114 m2 
~ kalanı bahçedir. Evsafı yukarda )azılı olan hane açık arttırmaya vaz'
edilmif olduiundan 11 /1 /937 tarihine müaadif pazartesi günü saat 14 ten 

16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttmna bede- • ----------
~kıymeti muhammenenin °o 75 ni bulduğu takdirde müşteriai üzerinde Kocaeli icra dairesinden: 
vırakılacaktır. Akli takdirde en .on artbranın taahhüdü baki kalmak Halile borçlu ölü Ali Osmanıo bor-
'2ere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 26/1/937 tarihine cundan dolayı mahcuz bulunan ve hu
llliisadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla· dut ve evsarı şartnamede yazılı iki ka
'-k ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mubammenenin pılı ve ikiye müfrez beş bin lira kıy -
\ 7 b metinde Buğday meydanında iki ka . 

5 ni ulmadığı takdirde satlf 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan gir mağaza açık arttırma ıuretile 
leri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirAk etmek iat:eyenlerin 25-12-936 cuma pnü saat 14 le 16 
lrıymeti muhammenenin % 1,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir arasında icra dairesinde satılacakbr. 
bankanın teminat mektubunu himil bulunmalan IAzımdır. Haklan Şartnamesi 25-11-936 dan itibaren a
lapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alAkadaramn çık olup satış gününde takdir edil~n 
l'e irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve mua· kıymetin yüzde yetmiş beşini bulrnadı
rife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilu tarihinden ğı takdirde en çok artıranın taah
İtibar hüdü baki kalmak prtile artırma on 

en nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır· beş gün daha uzaltılarak ayni saatlcr-
Akai takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar SMIJ bedelinin de 11-1-937 pazartesi günü en çok art
P.ylqmaamdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye- .tarana ihale edilecektir. Şu kadar ki 
den mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi delliliye resmi matlup bedeli gene elde edilmezse satış 
laedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi 2280 numaralı kanuna göre muamelP.· 
llıiişteriye aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 211121936 ye tabi tutulacaktır. Bu gayri menkul 
t.nhinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru- üzerinde bir hak veya mülkiyet husu
ltcak arttırma şartnamesi ile 936/413 No. Iu dosyaya müracaatla sdile fbaizl ved ~trkifdl~rde ~~r iti~z. c -
1tı k d d "k" " b" . . en u un ugu a ır e ılan tanhın • 

ez Cir osya a mevcut vesaı ı gore ıleceklen ılan olunur. (3159) d . "ba • • -ıı 
--.._ 

1 
en ıtı ren yınnı 5un zarfında ev -

Doktor Hafız Cem.JI Doktor ~ 1 rakı müsbitelerile birlikte müracaat et-

i . ·· 1 m~l~ri lazımdır. Taliplilerin yüzde ye-
Dahıliy• mütetı- brahım Zati Oget di buc.-uk pey akçesi veya sağlam hh· 

Pazardan maada 
8 

_ 
6 

Belediye karşısında, PiyerJoti bankadan teminat mektubu ıetimıefo-
hergnn caddesinde 21 numarada hergtın ri ve daha fazla malumat isteve•1'e in 

l>ıvanyolu(10-l) N o. Telefon: 22393 öğleden sonra hastıtlarını kabul j dairemizde 933/212 sıra numarR' ·n~ 
're&. KandiW S8 - Beylerbeyi '6 eder. miiracaat etmeleri ilin olunur. (767) 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğun
dan: 

Mustafanın tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipoo 
tekli bulunan ve tamamına (2800) lira kıymet takdir edilen Beyoğlu eaW 
Kamerhatun yeni Çukur mahalJeainde Çukur sokağında eski 7,7 ın~ker
rer yeni 7, 9 No. lu sai tarafı Nikolaki hanesi sol tarafı Sadir hane .;i ar
kası Mösyö Varo hanesi cephesi yol ile mı.l.dut a.ltında dükkin olan \car. 
gir hanenin evsafı a,ağıda yazılıdır. 

Zemin kat: 9 No. lu zemini tahta dö,~li bir dükkindır. 7 No. lu nane
nin zemin katında bir methal bir mutfak bir heli asma katta bir oda ve bir 
kiler birinci katta iki oda bir heli, bir kiler ve lflfa. ikinci kat bir Kofa iki 
oda bir tancadan ibaret olup elektrik ve terkoa tesisatı mevcuttur. U·num 
mesahaıı: 61 m2 olup bundan 52, 50 m2 bina kalanı aralıktır. ETsafı yu. 
liarda yazılı olan hane açık arttırmaya vaz'edilmİftİr. 

Arttırma pefİndir. Arttırmaya İftİrik edecek mütterilerin kıymeti mu
bammenenin 'Jfo 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanm te-ninat 
mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, 
tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan ile delliliye reami bo çluya 
aittir. 20 senelik vakıf icaresi tavizi müşteriye aittir. Arttırma 
prtnamesi 10/121936 tarihine mnsadif Perşembe giinti el. ırede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırmuı 4/1 /937 
tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde aaat 14 den 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti mu· 
hammenenin °o75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdir<..e son 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün caba 
temdit edilerek 19 / 1 I 937 tarihine müsadif Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde e ı çok 
arthranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve lflAs ka .unu• 
nun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı aahi~le ıni11 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiaları 1 ilAn 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte l aire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakJarı tapu sicillerile sabit 
ol mı yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 9JS/2642 numaralı dosya '<1 mevcul evrak 
ve mahallen haciz ve ta1'diri kıymet raporunu görop anlayacakları 
ilan olunur. (3162) 

- -lstanbul Defterdarlığıuoan: 
Senelik M. kira 

Bedeli. '. 
-ıra 

Büyükça11ı Keseciler Sk. 12 No. lı dükkin: 18 
cc Terlikciler Sk. 15, 15/1 « : 24 
c< Takkeciler Sk. 26 cc ı 18 

Kandilli Kuyu Sk. 6 No. h ev: • 15 
<< Yeni Mektep Sk. 7 No. lı ev: 96 
« Kuyu Sk. 14 No. b ev: 36 

Mercan Büyük Yeni han kat 2 No. 19 oda: 24 
Ahıçelebi Mh. Sarraf ve Kantar ocağı 8,9 No. lı dükkin: 180 
Şehremini Takkeci Mb. Bayramp-.a Sk. 13 No. lı tarla (Üç sene 

müddet) 36 

Yukanda yazılı mallar hizalarında gösterilen muhammen aenelik kira 
bedelleri üzerinden ve kira bedelleri Dört müsavi taksitte ve takıi.!er pe
tin tediye edilmek tartile 27/11 /936 Cuma ırünü aaat 14 de artbr 1a ile 
bir sene için kiraya verilecektir. Taliplerin Yüzde 7,5 pey akçeleri -akti 
muayyeninden evvel yr.tırarak De'te darlık ~,illi Emlik Müdür uıd.-
mütetekkil Mbf komisyonuna müracaatlar• ( ~) 
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Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl parlıyan dişler 

Bu neticeyi almak 
için bir top 

Radyolin 
katidir. 

Neden Türkiye halkının % 99 u dır. Evvela dişleri mükemmel suret -
Raıdyolin kullanıyor? Ağızdaki mile - te yıkıyarak yemek artıklarının, lçki
ropları % 100 öldürmesi yüzünden nin, sigaranın husule getirdiği kir 
mi? Fiyatının ucuzluğundan mı? Fev- talSakasını, lekeleri, kefeke dediğimiz 
kalAde teksif edilmesi dolayısiyle ik- taşlan söküp çıkarır, sonra da bun -
tisad.i olduğundan mı? Ağızda çok ları mine tabaka.-;ını çizip hırpalama
fatla köpüroüğü, kokusu güzel oldu - dan şayanı hayret bir şekilde cilalar 
ğu için mi? ve parlatır. 

R!adyolinin bütün bunlardan başka İşte Radyolinm kazandığı emsalsiz 
en mühim ve esaslı iki hususiyeti var- rağbete sebep bu meziyetlerdir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

Kuilanmıya başlayınız. 

.. • ' 1 't"' • , • •. ... . . . 

Bir Doktorun Cazip Keıtı; 

Solmuş ve buruşmuş bir cildin 

GENÇLIGINI iADE EDİYOR. 

~tyanada bir tıp mecmuası, dün. 
yayı hayrette bırakacak fennin 
sem zaferini ilA.n ediyor. Buru-

jUklukların yalnız sebebi zuhuru 
değil, izale çaresini de bulmuşlar· 

dır. Anneler, batıl büyük anneler, 

artık ge~ik zamanlardaki taze 
ve açık ıtenlerine kavuşabilirler, 

SO ve 60 yaşlarında olan kadınlar, 
genç'liklerindeki yumuşak ve bu-

ruşuksuz bir cilt teminine muvaf
fak olabilirler. Buruşukluklar, ih
tiyarladığımız vakit zuhura gelir, 

cild; bazı canlı ve besleyici un -
surları kaybeder. Bu unsurlar, 
şimdiki kemali itina ile intihap e
dilmi§ genç hayvanlardan istihsal 

edilmektedir. Bunlarla cild beslen
diği takdiroe tazeleşir ve gençle -
şir. İşte; Viyana Üniversiteşinde 
profesör Doktor Stejskal idaresin
de yapılan keşfin şayanı hayret se
mereleri bu profesörün keşfinin 

------

münhasıran istimal hakkı Tokalon 

müessesesi tarafından büyük fe -
dakArlıklarla temin edilmiştir. 

cBioceb tabir edilen canlı hü
ceyreler hüJ.asası, yalnız pembe 

rengindeki Tokalon kreminde bu • 
lunur. Hastahanelerde 60 - 70 yaş
larındaki kadınlar üzerinde yapı • 

İan tecrübelerde altı hafta zarfın -
da buruşukluklarının tamamen za
il olduğu görülmüştür. Her akşaın 

yatmazdan evvel yegane cild un
suru olan pembe rengindeki Toka
lon kremini kullanınız. Siz uyur-

ken, o, cildi besler ve gençleştirir. 
Serian buruşukluklar izale olur ve 
birkaç hafta zarfında daha genç 

görünmüş olursunuz. Gündüz için 
(yağsız) beyaz rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siyah benlerı 
eritir, açık mesameleri kapatır ve 

en sert bir cildi yumuşatır. beyaz
latır, ve gençleştirir. 

SON POSTA 

~ANZUK MEYVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva 
usurtlerile hazırlıııımıştır. Huzmi 
kolaylaştırır. lnkıbazı izale eder. 
Kanı Leınizliyerek vucudıt tazelik 
ve caıılılık bah!iieder. 

ING1LIZ KANZUK ECZANf-Sl 
Beyoilu - İstanbul 

~-------' 
OOYÇE ORIENT BANK 

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Berlin 

Türkiyedelıi ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzniir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iti * ~, __________________ _. 

DOYÇE LEV ANT LİNYE 
G. M. B. H. HAMBURG 

Doyçe Levant Linye Hamhurg A. 
G. Hamburg, Atlas Lcvıuıt Linye 

A. G. Bremen 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bahrisiyalı arasında azimet ve 

avdet muntazam postalan 
fstanbulda beklenen vapur! r. 

Samos vapuru 26 T. s!\niye doğru 
Larissa vapuru 2 K. evvele doğru 
Kythera vapuru 12 K. evvle doğıu 
Burgaz, Varna, Köstence, için li-
mttnmuzdıın hareket edecek 

vapurlar 

Kythcra vapuru 16 K. evvele doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdaın limanları için 
hareket edecek vapurlar 

Milos vapuru 25-26 T. saniye doğru 

'Fazla tafsiUlt için Galata 'da Ova
kimyan hanında Doyçe Levaııt 

Llnye vapur acentalığına mUracaat. 
Telefon: 40319-40764 

.-~ Dr. Ihsan Sami ,._ .. 
0Kl0BfJK ŞURUBU 

ÔksUrUk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve klzamık öksUrüklcri için pek 
tesirli ilaçtır. Her eczanede ve ecza 

depoJ.annda bulunur. • ,., 

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

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ZS. 
İSTANBUL 

ban fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilim 
fiatı şunlardır: 

Sahife 

• 

: ı - tOO lcuruı 

1 - 250 • 
f S-200 • 

1 ' - 100 • 
Diğer yerler : 60 • 
Son sahife : - 30 • 

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

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

___ ........ -............... _ ............ -....... .... 
&oa Posta Metb••• 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEQ 

&AHIPLU• ( A. Ekrem UŞAKLIG!L 
& Rqıp EMBÇ 

iletWieat ceçeksi No. 2 
Bol bir ayd11ıhlc elde etmek 

için Osra11ı a11ıpullerini kul· 

lanın(z. Çifte ispirallı olan· 

lar yüzde yirnziye kadar 

daha çok aydınlık neşre

der/er. Eski anıpulleri atınız 

ve·Osraın imi kullaıunız. Me

sel<1: Jı1 utf aguu zcla yenıek 

pişirirken 65 (D Lnı) li bir 

kullanabilirsiniz. 

• 
a.ını)ullt:ri ucuz aydınlık tenıin ederler. 

-
.., 

157 
Birinci 

mükafat 

Herkesin zevkine 
uygun yeglne 

saattir. 
Cep, kol 
ve spor 
saati eri 

KazanllllJhr. 

Her hususta 
teminatlıdır. 

Deposa: 

latanbut Saltan 
Hamam, HaYUZlu 

Han No. 1 

İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme Komisyonundan : 

Erzurum nümune hastahanesi için satın alınacak 65 kalem kimyeri ec:O 

ve 123 kalem eczayı tıbbiye ve 11hhi malzeme açık eksiltmeye konulmut
tur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda sahhat ve içtimai muavenet müc:lürlüii 
bina-.nda kurulu k~onda 2/ 12/936 Çarf&lllba günü saat 14 bupakta 
yap1lacaktu-. 

2 - Talımini fiat 1110 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 83 lira 25 kul'Uftur. 
4 - İstekliler fartname ve listeyi her gün komiayonc:lan sörebilirler • 

5 - istekliler cari seneye ait ticaret oduı veaikuile 2490 aayıh kanun
da yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat pranti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2982) 

------ - . --· ____.. 
Ki OPRiN kaı~leri HER 1 cRDE1~~JRvS 
fA .Ol ·"OMATİZP"A .A~RILAR İ lE. G R ·· Vf NE~LE VE ~ !'< ı 6ı,,.,: ·' ıt .:. : "Tı p 

Bayanfarm candan arkadaşı : Aybaşlarmda kullandıklan 

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

hUkOmeUerl için veklll ı, Ecza Deposudur. 

Saata QOk ehemmiyet veren REVUE saatı alır. 

BırREVUE 
saatı alan ne aldığını bılır, 

çünkl eo senelik tecrübe gibi bir 
garantiye maliktir. 

~ Modeller en son ve zarif şekildedir. 
~ • RIEVUE saatıarı tanınmış saatçıtarda 

satılmaktadır. 
T•lefon 21384 

-


