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Atatttrkün 
Nutkundanı 

((Ba ıutula, milletimia rece 
giindiiz meıgul eden bqlıca bü
yük bir mesele, halı.iki ıahi.bi öz 
Türk olan <<lıkenderun • Antak
ya» ve havaliıinin mukaddaatı
da. Bunun Ü%erinde, ciddiyet ve 
katiyetle durmaya mecburuz. 

Daima kendiıi ile dostluğa 
~olı ehemmiyet verdiğimi~ Fran
ıa ile aramızda, tek ve büyük 
meıele budur. Bu İfİn hakikatini 
bilenler ve hakkı ıevenler, ala
kamızın ıiddetini ve samimiyeti
ni iyi anlarlar ve tabi.i görürler.>> 

'-------------------

• 
Ihtililcilerin şefi Gen~ra 

" Kardeşimin son günlerde kabine cizası ile arası 
açılmıştı. Tekaütlügünü istedi. Kabul etmediler 
Viyanaya gitti. Dönerken İstanbula ugradı. Bi 
gece bende kaldı. Ke ndi sine sualler sordum ,, 

Eski Harbiye Nazırı nasll öldürüldü 
Irakta bir hükU

met darbesile Yasin 
Paşa kabinesini de
viren General Bekir 
Sıtkının kız kardeşi 
Bayan Seniha Ab
durrahmarun Moda
da bir evde oturdu
ğunu bana bir tesa
düf öğretti. Modaya 
giderken heyecan i
çmde idim. Evin 
müphem adresi be
ni bir hayli düşün~ 
dürdü. Nihayet Mo 
da tarafında bir so~ 

VERGİLERİ İNDİRMEK -SİYASETİ___ -- :~:aiç~~~eu~::ı:a:: 
ın evini buldum. Ka 

DEVAM EDECEK TİR BU G u·· N pıyı orta yaşlı bir 
kadın açtı. Beni bir 
odaya aldılar. Kü''Orduınuzu en yeni vasıtalarla mütemadiyen 

teçhiz etmeğe çalışıyoruz,, 

1 
A tatürkftn 

mühim 
nutkunun metni 

16 
SAYFA 

çük bir kız çocuğu 
birkaç defa gidip 
geldi. Bir aralık bu 
küçük ateş gibi içeri 
girdi: 

- Teyzem geli-
yor!.. dedi. General Bekir Sıtkını en son resmi 
Kapı hafifçe aralandı. İçe-tiye kahve Semiha Abdurrahman Hanım .. 

Meclis tarihi 
bir gün 

daha yaşadı 
.Ankara, 1 (Telefonla) - Cumhurre- Ankara, 1 (Telefonla) - Cunıhurre- ............................................................ .. 

~ı. ~tatürk bugün Büyük Millet Mec: isi Atatürk Meclisin ~ci i~tima . .Y:lı- K d h h • d 
1 

rengi bir manto taşıyan, siyah bir pp- Karşıkarşıya oturuyoruz. Seniha A 
ka ile, kır saçlı bir kadın girdi : (Devamı 12 inci sayfada) 

~~~~~~~~~~~nı ~ ~~ ·~hl ~ aın avaşeı =========~--===========~ 
(Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) • • • Musolini gene Akdeniz 

Müttefik Yugoslavfanın Enbe ıçm meselesini ortaya attı 
B k•ı• b •• •d• · Yugoslavya Başvekili 

1 

. 
aş ve 1 ı ugun gı ıyor namına kahraman kızın lngiltereden bahsederken= . ' 

mezarına çelenk kondu "İtalya bir adadır ve Muhterem misafirimiz Büyülıadayı gezdi, 
öğleden sonra da patrikhaneyi ziyaret etti. 

Yugoslav gazetecilerine gece bir ziyafet verildi 

Cumhuriyet bayramı günü Anka- Akdenizde bir adadır dedi 
d .. l d"" k 1.. ~ ,, ra a parasut e uşere şeıut olan ilk p . 1 (H A) M ı· · bugun·· 

• h h"di Er'be' arıs, ususı - uso ını 
Türk kadını ava ~e 1 1 nin ölü- Milanoda büyük bir nutuk söyledi, İtal 
mü haberini dün yolda a1an muhterem yanın harici siyasetinin ana hatlarını 
misafirimiz Yugoslavya Başvekili Ek- anlattı. Musolini nutkunda şunları söy
selanı Stoyadinoviç ve refikaları, bu !emiştir: 

(Devamı 3 üncü sayfada) E$er Fransa muhteriz ~ir intizar va-f __ ..... -............. - ........ - ............ _ ziyeti muhafaza ederse Italya için de 

. 1 r- "'\ ona karşı yapılacak başka birşey yok-

Yugoslavya Başvekili Patrikhanede ( Devamı 3 üncü sayfada )
1 ~======~~~~======================-· 

Bir adam kısa kollu elbise ile 
uezdiQi için kız kardeşini öldürdü 

(YUllt 3 üncü sayfada). 

' 

" Son Posta ,, nm anketi tur. İsviçrelilerle olan münasebat~z 
iyidir ve iyi kalacaktır. Avusturya tarı-

H t J hinde Avusturya - Alman anlaşmasiy-a ya 1 n a s 1 le yeni bir devre başlamıştır ve bu an-

ucuzıatmaıl ? laş~a .Avusturyanın is.:ikl~lini tarsin 
• etmıştır. (Dev~a~m~ı ,,:3~u~n~cı~ı ,:sa~y;;fa:;da~)~====l\1=. =IU=u=so=li=ni=== ::::a 

cevapları neşre başlamak 
üzereyiz, iki okuyucumuza 

cevap 
Ucuzluk ve pahalılık anketimi -

H okuyucularımızın alakalanmak
ta olduklarını aldığımız bir iki sual 
mektubundan anlıyoruz. 

Bir okuyucumuz diyor ki: cSor
duğunuz suallerin hepsine birden 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Tekirdağlı, yağlı güreş 
pehlivanltğında da biri nciliği aldı 
Dünkü yağlı güreşler çok heyecanlı oldu. Küçü~ 
ortada Hayrebolulu Süleyman, büyük ortada Alı 

Ahmet başaltı da Hamdi pehlivan kazandı 
(Y azıaı 7 inci aayfada) 



Resimli Makale 
( 

Yainız yaşıyan bir adam normal 
bir adam değildir. Hayatını tetkike
diniz, mutlib bq1calarmdan Akla
ıııak mecb\ıdyettade o1dujU gayri ta
billikler ile karştlaşırsımz. 

Bir insan için hayatta en bilyGk 
uap ömrQnün .on günlerinde yalım 
bbn•k, trmurı ilmektir. Alla edi
ııiniı; plult ~ eıftniniz, doılt e
dininiz. 

·~--------------------

(sö~ 
Bir gena lııa 
&r11et kazandıran HERGUN BiR FIKRA 

llrı llltkln 
Meputiyet aene1erint1e, Girit 

•e•led mbuelletDe, a71i1 1fint1e, 
Wr b~,... ........... .. 
tip edllmipt 

Bmalardmt 1* .... Be,aat 
nıeydanmda f'otlanmıı, fakat MJb 
ltitaıt Neee1ı .... bir Mdp ..... . 
-""l'L .... ıtiJa .... .... 
fOCtllda; ft llllflas .aiettipıml .. 
dllpönQ:.ıaı.ta. 

O...Ja,1~0..-Nad 
meıfmm QiPI; ellerhae aarıWdar. 

- Aman tlatat! Bir hitah?. 
ömer Nad itizar etti: 
- f.,Unı Jok! ŞlmcU ıt'atllateia 
~ bd hpak mt tlaıw • 
..... al:rledbn.. Bltldnı.. 

Deabn, Nacinia ,.. .... 1NııPa 
ltir 4111l11hteıenı ...... pl'diiler. 

- Bari ab li7leyin!. 
Uldn o da: 
-Bablt~iletl.Beni&Fa • 

tdıte, tini tH ~ llUtt Öİl\et ,._ 
dyl dinledim! 

iSTER iNANMA! 

Ondüldsgon talimabıam 
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Borsalarında Vaziyet Kariyede define arayanlar Çanakkaled~ ö!e~ 
Alman askerıerının l 

' 

elleri boş döndüler kemikleri getirildi 1 Geçen hafta içi~~~~n~~;~:,::.Jva;:1~1::i~:;;.,~~~:::~~den 
Fakat ümitleri hala kesilmedi. Kemerler meydana Kemikler merasimle Alman sında satışlar durgun gitmekle beraber 

1 satışlar neticesinde stoklar azalmıştır. 

d f. d b J 1 k J mezarlığına gömülecek fiatlar sağlamlığını muhafaza etmiştir. Bu vaziyeti nazarı itibare alan tiftik ta-
çıkarıhrsa, e ıne e u unmuş o aca mış Tiirk borçları üzerinde ehemmiyetli cirleri büyük partilerle satış yapmak-

Umumi harpte Çanakkaledc ölen muameleler olmamıştır. Maamafih di- tan çekinerek ufak tefek muameleler
Alman askerlerinin kemikleri dün geç ğer bi.itiin esham ve tahvilfıtın olduğu le iktifa etmektedirler. Piyasa kavidir, 
vakit Uğur vapurile şehrimize getiril- gibi bunların da fiatları sağlamdır . Pa- son yedi gün içindeki tiftik satışları .. 
mi.ştir. Mahfazalar içinde bulunan bu risten gelen haberlerde de Türk borç - nın yekunu 600 balya kadardır. Tos -
kemikler bugün vapurdan çıkarılarnk hırı Hatlarının ı;nbit olduğu bildirilmek- ya, Ankara ve bu ayar mallar 108-112, 
Tarabyadaki sefarethane binasına nak- tedir. Nitekim geçen hefta Paris bor - Konya 112. Oğlak 120-122 kuruştan 
1edilecektir. sasında Üniti.irkler 22!> - 2:11 Frank a- satılmşıtır. 

S mden Alman talebe kruvazörü- 1 rasında muamele görmü~tür. Keçi kıllarına .")!) kuruştan taJebler 
ı İstanbulda bulunduğu günde ke- Hafta içinde Anadolu tahvilatı Ü • vardır . 

. .ııkler Tarabyadaki Alman mezarlığı- zerine iyi işler olmasi beklenmekte idi. YAPAK - Şehrimiz piyasasında 
na merasimle gömülecektir. Fakat teşrinievvel i'ptidasında tediye soruşturmalar olmakta ise de bilfiil 

Emden kruvazörünün bugün şeh- edilmesi iktiza eden Anadolu obligas- işler olmamıştır. Yalnız yerli fobrika-
rımıze gelmesi muhtemeldir. 1 yon kuponları ay başındanberi öden- lar 7:> kuruştan yıkanmış güz yiinü 

Çanakkalede Merasim Yapıldı mediğinden arzu edildiği gibi işler ol- almaktadırlar. 
Çanakkale, 1 {Hususi) - Umumi masına mani olmuştur. Anadoludan gelen haberlerde ise 

harpte topraklarımızda ölen .)'.l Al- Merkez Bankası cshamına her za- Mersin ve İzmirde memnuniyet verici 
man askeri ölüsü için Cumhuriyet mım !JO - m liradan alıcı bulmakta- işler olduğu bildirilmektedir. lzmirde 

Kariyede define aranan ye't d ı 4 
. . .. . . meydanında General Kilkiş. Çanak- dır . sıra Ana o u mallarım 8, ve iyi cins 

Edır~ekapıd~ Karıye c~ .. cıva-ırı~ ~~yu . kazılmıştır . . Bu·~~u.yu~arın kale Valisi Dcvriner, yüksek rütbeli Hafta nihayetinde Ünitürk ve A - dağlıç yapaklarının da 55 kuruştan sa-
rında Suleymanıye Baş rnu~n~ Ha· bırbmle i>ir kemerle bırleştıgı ıddıa e- zabitan ve kalabalık bir halk kitlesinin nadolu grubu tahvilatının kapanış fi- tılmakta olduğu bildirilmektedir. Bu 
fız Kemal .ile arkadaşları Afiecldın ve ~i~m~~.tedir. Ku~ra .~O m~tre kadar iştirakile büyük bir merasim yapılmış, atlarını aşağıya yazıyoruz: suretle geçen hafta yalnız İzmir satış-
Abdurrahma.n ta~a~ın~an ya.pt~rılma~- ınıldı~ı hal~e he~u~ böyle .bır kem~:e General Kil kişin söylevine Alman A- T. L. Kş. lan 1 ;;o ton kadaı- tutmuştur. 
ta .ol~n .hafrıyat ıkı 8'\Jndenbcn tatıl tesaduf edilmemı~.tır. ~afrı~~ta bila- taşemiliteri F ohde tarafından cevap Ün it ürk 1 23 65 Sovyet ticaret mümessillerinin Mer• 
edihniştı~. . . . har~ devam edilecegı eoylenmek- verildikten sonra müzikanın cenaze Ünitiirk 2 21 65 sinden aldıkları yüz ton yapağıdan 

Hafrıyata haşlanalıdanbcrı ıkı de- dedır. havaları çaldığı sırada tabutlar asker Ünıtürk 3 22 0855 maada geçen hafta daha 75 ton kadar 

Dün 1500 
göçmen geldi 

Bir kızcağız 
kuyuda boğuldu 

Dün öğleden sonra Köstenceden Dün saat ] 7 de Karabaş mahalle-
memleketimize yeniden bin beş yüz sinde Tavanlıçeşmc sokağında 4 nu
aöçmcn daha gelmiştir. Göçmenle-ri maralı evde oturan pazarcı Recebin 
aetiren Hisar vapuru Tuzla tahaffuz- iki buçuk yaşındaki Bedia adlı kızı 
hanesinde lazımgelen muamele yapıl- kuyuya düşmek suretile boğulduğu 
dıktan ıonra lzmire hareket etmiştir. haber alınarak tahkikata başlanmıştır. 

Türk - Yugoslav ticaret 
muahedesi 

k ı Anadolu Obligasyon -42 k 47 k 1 ı d · tarafından is c eye yanaşmış olan U- Anadolu Miimessil 46 10 yapa ur~ştan a mış ar ır. 
ğur vapuruna nakledilmiştir. 25 50 ÜZÜM - Üzüm satıfları eski ha • Anadolu Hisse 

Vapur saat 1 O da lstanbula hare- B 'll . .. a b t'l ge raretini muhafaza etmektedir. Fiatlar ayram tatı en mun se e ı e • 
ket etmiştir h f h' b s d zı'yet yavaş yavaş yükselmekte devam ecli • · çen a ta za ıre orsa ın a va B 60 · 

d · · Al l · asanın yor. u sene Ege mıntakasının hın 
1 a d 1 " l 1 urgun geçm.ştı. ıcı ar pıy k . . . sp nya an a acagı o an ara b . l v ki . f aren ton adar tahmın edılen rekoltenın 

paraları veriliyor )ayrı am d erte~ı ad acagı şe 1 e ~n ı~u şimdiye kadar 37 bin tona satılıp ih • 

ı a ış arın . a agır b'avrhanftmış ar ılrk'. nl-ı rar edilmiştir. Son satış fiatları on bir 
spanyadan alacakları olan ihracat- murta pıyasası ır a a evve ı ca . :s • • • • 

çıların alacakları J\.ılerkez Bankası ta· . . . h f t kt d' ıle yırmı ıkı buçuk kuruş arasıdır. 
vazıyetını mu a aza e me · e ır. H b d T" k' k .. .. 1 ' 

rafından yarından itibaren ödenmeğe BUGDA y : Bayram hafta sonuna .. ~m ~rg a ur ıye uru uzun:ı erı 
ha !anacaktır. d f • v • el 'd t 1 uzerıne ışler artmaktadır. Bazı tıple-tesa ü ettıgın en mevarı a ın azı • . . . d 'l . . 

d h f 
.. .. ılan rın fıatmda terfiler kayde ı mıştır. 

ğın an a tanın son gunu aç T .. l . . •w. • .. 

b d · kl" l l 1 ş eessur e ışıttıgımıze gore son za· izciler Ankaradan döndüler ltalya - Habeş harbinin 
yıldönümü 

orsa a ıste ıce muame e er o mu - İ . 
Cumhuriyet bayramında yapılan F k b l hl f' t ·· · de manlarda H amburga vasıl olan zmır 

Yeni Türkiye - Yugoslavya ticaret tur· a at u ta e er ıa uzerın .. .. ·1 • 1 A b k d 
1 al merasime iştirak etmek üzere Anka- . l k b' d k ı" uzum partı erı m at u a pe e uygun t ya, Habeş harbinin yıldönümü l b b · d · 'b müessır o aca ır ereceye çı marn~- . . 

an aşması u ayın eşın en ıtı aren raya giden lstanbul izcileri dün sabah w h f k' çıkmamıştır. Bu vazıyetın fazlaca te ,. 
münasebetile dün sabah Galatasaray- mer'iyet mevkiine girecektir. h . . d" .. l d' 1 . · ı . . . tır. Sert bugdaylara ~eçSeen ah t~ ı kerrürü halinde Kandiya üzümleri re .. 
dalti ltalyan kilisesinde bir ruhani a- şe rımıze onmuş er ır · zcı erımızın rağbet devam etmektedır. rt ug - . . . . . . 

· l p· · f" ti d d bu seferki seyahati dokuz gün sür- d 1 h kl d on kabetının daha şıddetle hıssedılebıle .. 
ym yapı mıttır. ırmç ıa arı a UşUyor müıttür ay ar. ~r zamakndyumf uışa ar a~. ceğinden korkulmaktadır. 

• Y • beş yırmı para a ar az asına muşte- I I . Camilerin tamiri Pirinç fiatları bir müddettenberi dü- . ri bulmaktadır. Hafta içinde Aiman _ NC R: Her taraftan müsaıd taleb-
füktür. Geçen sene fazla talip olma • MahkOmıyetler b' 'kd t b vd k d'l ler gelmektedir. 27 bin ton kadar tah· 

f 'd · J yaya ır mı ar ser ug ay sev e ı • 
Bu acne Evka ı aresı stanhulun amdan fiatlar yükselmişti. Geçen se • Çalınmıf bir malı bilerek satın alıp .1 . . H ft .. min olunan 936 rekoltesinin hurda kıs-

b .. "k ·ı . d "h" . k.i 1-ı..· ...... d b l d k ha k b' h k diği öğrenı mıştır. a anın son au - h . 1 k .. 19 b' uyu camı erın e mu ım tamuat yap ne ta c:ıoı gozonun e u un urara ş a ır şa sa satma tan suçlu Ah- .. d . l . tin inkişafına in- mı arıç oma uzere ın tonu sa• 
brmaktadır. Tamiratın mecmuu 150 çiftçi bu ıene her ıenckinden bir bu - dullah ikinci sulh ceza mahkemesi ta- ~un e tacır ekr ~:17't~~ 'hti ları temin tılmıştır. Mütebaki kısmının da sene 
bin l' bal'- 1 t Bazı · k · ]' f l · · •· f d 3 " h hk" d'l tızaren anca gun u ı yaç ı..~.. k d 1 v •• 'd ecri k , _ . ıraya .. bı~ o. mbazuş u

1
r. ca~ı: çu mıs ı aza pırınç zer ıyatı yapmıf- ra. ı~ an gun apse ma um e ı - edecek kadar buğday mübayaa etmiş- ~~na a ar satı acagı wnı ı me • 

a::nn tamin ıtmış ı arının tamm tır. mıştır. 
1 

d' teoır. 

de hayli ilerlemiştir. Büyük mikyasta Bu eenenin pırmç mahsulü henüz * Cağaloğlunda Hilaliahmer cad- erF~r. l 
0

.. be d l beyazlar inhisarlar idaresi de hurda incir mü· 
tam.i. t 1 ·1 1 dı 1 ·k h li d- ..ı~ P ' · h 1 d · d R b'" d b" f" · ıat ar : ort f çav: arı ha d k _..ı• So " ra yapı an camı er fun ar r : çe tı a n cwr. ıyasaya yem ma ıu cam e e 11 namın a ır şo ore aıt 

5 
lO l l 5 25 ti 5 35 adan yaatına evam etme teoır. n '?lu-

Meaih pafa camii, Ulefi camii, S ü- gelecek ay ıonlanna doğru çıkacaktır. İnfUttan mühim bir miktarda malzc- · l' po atı · 'ter er · par hayaat 5.25 kuruştan yapılmıştır. Ö • 
leymaniye camii, Sultanselim camii, Bu itibarla elde yeni mahaul bulun • me çalan Hüaeyin 3 ay 15 gün hapse 18l ~ış~ır. 1 tal b d et • nümüzdeki haftalar jçerisinde bu fJ • 
Atik Ali pap camileri, Mahmut pafa mamasından tüccar müter,ıeddit bu - mahkum edilmittir. I1 dc~nsl~~ arab' alek ed;.am ar atların daha da artacağı umulmakta -

.. me~te ır. yı cıns ır ı ovme - T G 
camıı. lunmaktadır, a1 4 05 kl'k d" 3 32 pa dır. • • 

B ] elan ha k b . k · · .. · 'A.T.Jtb p ar . yeme ı ovme . • un ar ' a ır ço camılerde Yenı yıl mahıulu pıyasaya tamamen 1 1/U elci . _ ............................... ·--·-----
afak tamir itleri de ihmal edilmemek· çıktıktan aonra piyasa pirinç fiatı da- Eczaneler radKır. ad . k' t d t Yalnız vncudunum değil 
tedir .. . ar enız mııır ıev ıya ı evaın e • il kal 1 · • · dini di • · 

• ha fazla dutecektir. 811 ıece niMtcl elan eczaneler ıuıaı • tiğinden 4. 4.5 paradan aatışlar yapıl· u p ennın en nmz. 

Tıb alimi General Esadın cenazesi 
~ün merasimle kaldırıldı 

•• 

Ölümünü büyük bir teessürle tia- . tür. 
l>er verdiğimiz Büyük Tıb Aıimim,z Bir polis müfrezesi ve bir bölük aa
ve değerli doktorumuz General Esa- kerin arasında talebelerinin ve sevdik
dın cenazesi dün ıaat on birde Moda- ]erinin kolları arasında götürülen ge
daki evinden kaldırılarak namazı Os- neralın ~naz.esinde Dr. General Halis 
man ağa camiinde kılındıktan sonra ile birlikte bir çok yüksek doktorlaı:.t 
Çamlıcadaki mezarlıia aömülmüf- askeri erkan hazır bulunmuşlardır. 

dll': Tatlı ve m6euir aeali 
maktadır. 

lstanblll elhetindekiler: 
Ak.sarayda : (8ar1m). Alemdarda : <Bır

n Raalm). Bakırköyünde : (HiW). Be • 
7azıtta : (Cemil). Emtnönflnde : (Meh
met Klzım>. Fenerde : (Vltall). Kara • 
ıtımrilkte : (M. Fuat). Küçükpazarda : 
(Yorp). Bamatyada : (Teofllos>. leh • 
rem1D1nde : <Nlzım). Şehzade batında ı 

(İmıall Hakkı). 

Be1otıa olhetindekller: 
Oalatada : (Ylçopulo). Haaköyde : <Bar
but>. Kuımpqada : (Vasıf) . Merkez na
hiyede : <Matkovlç, Dingopulo>. l)lfllde: 
(Pertev>. TaUlmde : (Kemal RebuJ) • 
tilkU.ar • KatlıköJ n Adalardakiler: 
Büyütadada : <Oinasl>. Beybeltde : <Ta
Daf). KadıköJ llkl İskele caddesinde : 
<Sotıra'kt). Kadıköy Teldeğlrmentnd 

<Öçler). 1iaklldar BeltmJyede : (8ellm1ye). 
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'$ıhirTIİjaİrosu 
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ll~Jlı 
lliıını _ 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı 

dram kısmında 
oyun yoktur 

Fransız tiyatrosu 
Operet kısmı 

Pazartesi ~nü 
akşamı saat 20.30 da 

MASKARA 

YUMURTA : Piyasa canlılığını 
muhafaza etmektedir. Geçen hafta 
zarfında ecnebi memleketlerden ta .. 
lehler fazlalaştığından ihracat yapıla
bilmesine imkan hasıl olmuftur. Yal
nız tehrimizde lüzumu kadar ıtok yu
murta bulunmadığından fazla taleb 
vukuunda büyük mikdarda ihracat 
yapılamıyacağı zannolunmaktadır. 

Maamafih fiatların tereffüünden son
ra Anadoludan mal gelmesi ihtimali 
fazlalaştığından hariçten vuku bula • kalplere hitap ve nüfuz eden 
cak taleblerin karşılanacağı umulmak- müstesna sesini 
tadır. 

Fiatlar geçen haftaya nisbeten ean
dık başında iki üç lira kadar artmıştır. 
Büyük aandıklar içinde taze cinsleri 
32, ikinci mallar da kalitesine göre 
2&128 linadan sa~ılmaktadır. 

Bir hafta içinde Almanyaya 12 va
gon yumurta gönderilmiştir. ltalyadan 

da fazla Hatlara taleb olduğundan sev
kiyat başlamıştır. Bundan maada Is • 
viçrelilerin piyasada yumurtalarımız 

hakkında tetkikatta bulunduğu duyul
mustur. 

bütün dünyada beyenilen 
ve yeni film. 

son 

MARGARiTA da 

d in leylniz. 
Önümüzdeki Çarşamba akşamı 

BÜYÜK GALA ile 

YILDIZ 
Sinemasında 
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Avustralyalı vahsiler dint merasimi erde vücutlarını çiçekle örterler. 

Avusturya himayei hayvanat cemi yetinin teşebbüsü ile, bir kaç sene • 
denberi, kışın Avrupa memleket'lerin den cenubun sıcak iıklimlerine hicret 
eden kuşların ve bilhassa kırlangıçla rm yolculuklarını kolaylaştırmak ve 
yorgunluklarını gidermek maksadı il e, btmJa.r için hususi tevakkuf mahal· 
teri hazırlanmıştır. 

SilAhlanan rncut«emn yeni bomba tayyareleri 

Resimde görülen kafesler içinde m uvakkaıten beslenen kuşlar, yorgunluk· 
Iannı giderdikten sonra yollarına tek rar devam etmek üzere serbest bıra • 
kılmaktadırlar. 

STamıor su!lt.anınm olJ,u Londrqa 
lf1mifıir. 

p lmış giu.el billih kase 

İıngiherede müzayedeye çıkarılmış 
el yazw bir Rübaiyat Ömer Hayyam. 

İlk Filıstm putu. 

. Londraya yakın mr k6yde bir kum kuırgası ÇJkmış ve bu küçük ev kasır gada kumlar altında kalmışUr • 

\ 

İo;panya hükfunetçileri nezdinde kahraman olarak tellk
ki edilen bu kız düşman saflarının içlerine kadar sokularak 
beş tane ıhtilaJci öldürmeğe muvaffak o.lımıştur. 

PariSte zehirli gazdan korunma tecrübeleri yapılırken. 

\lovye.~ Rusyacıa kadın ıtfaıye mu..ı.ettişi. 
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- AMERIKADA iNTiHABAT MÜCADELESi -

-=-=------=><===-=~~'-'=---====~~===-==-=~~='""'..-====- Dempsey siyasi bir nutuk 
Salondaki Tablolar ~K/J/,eıi,. söyledi Ruzvelte 

ismail Paşa, Şayeste Han!me/eni, Şık bir tuvalet nas~ taraftar kazandırdı 
meşhur diplomat Necmı Bey · h 1 

Kübik bir salonda oturuyorlardı. Ev 
sahibi bayan misafirlerine duvardaki 
tablolar hakkında izahat verdi: 

- Kocamın büyük babası İsmail Pa
şayı tanımaz mısınız? 

PalabıYJ.klı, göğsü nişanlı paşa fo -
toğrafı bütün azametile duruyordu. 

Bayan öteki fotoğrafı izah etti: 
- Bu da, dedi, zevcimin büyük an

nesi, vani İsmail Paşanın karısı Şa -
yeste Hanımefendi. 

Üçüncü resim gene pa1abıyıklı idi. 
Fakat bunda asker kıyafeti yoktu. Bel
li ki o zamana göre iyi giyinmiş sayılan 
bir adamdı; ev sahibi gene söyledi: 

- Kocamın babası, bir zamanlar 
Londra sefirliğinde bUJ.unmuş .. Beliti 
adını işitmişsinizdir, Necmi Bey.. Za
manın en kuvvetli diplomatı imiş .• 

Misafirler: Osmanlı tarihine yaban
cı olduklarını hissettirmek istemediler. 

Misafir bay: 
- Ben İsmail Paşanın ismini işit -

tim, dedi, büyük muharebelerde bu -
lunmuş, hatta .. 

Ev sahibi bayan sözünü kesti: 
- Evet evet bir zaman da serasker-

lik etmiş. 
- Ta kendisi.. 
- Güzel adammış değil mi? 
- Evet, resminden belli! 
Misafir bayan da Londra sefirini ya

dırgamadı: 

- Merhum babam da sefirdi. Bir çok 
yerlerde bulunmuştu. Faris, Viyana, 
daha bir kaç yer... Ondan işitmiştim. 
Necmi Beyefendi.. Hakikaten çok kuv
vetli bir diplomatmış, hatta ... 

- Evet, evet bir zamanlar da bari -
ciye nazırı olmuş. 

- Ta kendisi!.. 
Misafirler gitmişler, ev sahipleri ya

tak odalarına çekilmişlerdi. Salon ka -
ranlıktı. Kimseler yoktu. Ve artık sa -
baha kadar kimseler uğramazdı. Du -
vardaki üç resim birbirlerine baktı -
lar. 

İsmail Paşa, Necmi Beye .. 
- Ne dersin oğul kon~alım mı? 
- Konuşalım baba .. 
Kadın resmi: 
- Ayol bana haber vermek yok 

mu, tuu sizin gibilere, hele şuradan bir 
ineyim .. 

İsmail Paşa - Haydi oradan hucu -
ğurn, erkeklerle kadınlar bir arada o -
tunnazlar, ayıptır. 

- Öyle amma şimdi zaman değişti. 
- Zaman değişti amma, bakalım 

biz değiştik mi? 
- Aman efendi biz de değişmedikse 

kim değişti? Şu haline baksana .. 
İsmail Paşa üstüne başına bir göz 

gezdirir. 
- Bu ne kılık, benim eski kıyafe -

time hiç benzemiyor. 
Necmi Bey - Ben de demindenberi 

sana bakıyordum baba. Amma benim 
kılığım da acayipleşmiş. 

İsmail Paşa - Hanım hu, sen kendi 
kılığına da bir baksana. Doğrusu kırk 
senelik ehlimsin seni bu halde gör -
meyi istemem. 
. - Ayol başımda başörtüm, arkam

da çarşafım yok mu? 
- Ne gezer, kokona eft>i çırıl çıplak 

meydana çıkmışsın. 
- Tövbe tövbe büyük sözüme .. 
- Senin için demin Şayeste Hanı • 

mef endi diyorlardı. 
- Senin için de İsmail Paşa .. 
- Benim için de Necmi Beyefendi. 
- Ayol efendi sen neymişsin. Be-

nim bildiğim sen mahallenin sakasıy
dın. Hem böyle elbiseler giymezdin; 
ayağında poturun vardı. Başında da 
eski bir fes üzerine sarılmış bir ye -
meni. 

- Öyle amma ne olmuş bilmem, bu 
kılığa girmişim. 

Hem Necmi sana da ne oldu. 
- Vallahi billahi efendi baba sen 

beni bilirsin, yani tulumbacı idim am
ma, akşamları da mevsimine göre sa -
lata soğan satardım. Yani vallahi sen
den gizli iş görmedim. Nedir o demin 
bizim gelin olacak boyalı karı bir şey
ler, dedi amma hani benim onların hiç 
birinden haberim yok. Londra dediği 
de neresi? Bizim mahallenin tulum -
bası oralara hiç gitmemişti. 

Şayeste - Benim için de Mısırlı 
prenses Necmiye Hanım dediler. Ben 
Mısırlıların çamaşırlarını yıkadımsa 
niye Mısırlı oluyormuşum. Beni ila -
lem bilir .. Edirnekapılı Şayeste deyin
ce herkes parmakla gösterirdi. 

- Şimdi ne yapsak? 
- Yapacağımız şey meydanda! Ha-

ni o bizim dünyada iken giydiklerimiz 
elbiseler yok mu.. Onları giyeriz. 

* Bayanın sesi koridorlarda çınladı. 
- Salonumuza buyurun, size orada 

yap n ır 

Resmini koyduiumuz bu tık tuva • 
Jetin nasıl yaptınlacağmı aşağıda ya -
zıyoruz. Dikkatle okuyunuz, ve aynen 
tatbik ediniz .. 

-------------------- • • * ---------------------. 
Meşhur yumrukçunun açık ve tok sözleri karşısında 
eski Cumhuriyeitç bir şampiyon: " Demokrat 

oldum ., diye bağırmışbr. 

Nevyork - geçen yazdı. Nevyork~ 
ta bütün sporcuların toplandıkları bir 
yer olan Dempaey"in barına girdim. 
içerisi fevklade kalabalıktı. Dipte 
Dempaey'in de İfti?ak ettiği bir toplan
tı vardı. hararetli haructli konUfU • 
yorlardı. Yanlarma kadar eokuldum. 

- Hayrola Jak dedim. lflerin bo-
""uk mu gidiyor, pek teliflııın} 

- Bilakis azizim, diye cevap verdi. 
Bu akşam başka bir derdim var. 

- Ne derdi. bildiğime göre artık 
ringe de çıkmıyoraun? 

Dempsey güldü: 
- Ben en büyük maçlarda bile rin

ge çıkarken kork:amadım, dedi. Fa
kat bu akşam heyecandan adeta çene
lerim atıyor, bir nutuk irad edeceğim, 
onun iç.in çok te18şlıyım: 

- Spor hakkında konferans mı ve
receksin} 

- Hayır azizim siyasi bir nutuk 
vereceğim, sen de gel de beni dinle. 

Dempsey'in zenci şoförü bizi Nev~ 
yorkun şarkına doğru belediyenin em• 
rettiği ıür'atten 60 kilometre fazlasile 

ı _ üç gün üç gece ağlama1ısınız! sürüyordu. As.falt yollar üzerinden 90 
kilometre ile giderken en rahat trana
atlantikte imişiz gibi idik. Dempaey 2 - Kocanızı, elbiselerini makasla 

kesip elbisesiz bırakmakla tehdit et -
melisiniz. 

3 - Konu komşuyu başınıza toplı
yacak kadar büyük bir kavga çıkar -
malısınız. 

-4 - Evden kaçmalısınız. Kocanız tu
valeti yçtırmağa razı oluncıya kadar 
eve dönmemelisiniz. 

konuşmağa haşladı: 
- Ruzvelt gayet iyi ahbabımdır, 

kendisile sık sık görüşürfiz. O da be· 
ni çok sever, fİmdi onun yüzünden 
boksu bıraktım menecer oldum ... 

Siyaset meneceri Dempsey bana 
hergün bin bir methiyesini duyduğum 
Ruzvelti anlatırken, yeni açılan bir 

---·----···-··-· ... ····--................ hastanenin şerefine tertip edilen bin 
kocamın büyük babası İsmail Paşa ile kişilik bir ziyafetin verildiği Astor o
babası Necmi Beyin ve annesi Mısırlı teline geldik. 
Şayeste Hanımın resimlerini göstere - Hello Jack 
yim. 

Salona girdiler. 
- Büyük babamız .. 

- Bu mu İsmail Paşa? .. 

- Şey, şey hani o zaman bir mas -
keli balo olmuştu da bu kıy af ete gir -
mişti. 

- Ya bu tulumbacı kim. 
- Değil, değil, o da o baloya git -

mişti de bu kılıkla ... 
- Ya bu çamaşır yıkayıcı kılıklı ka

dın?. 

- Balo, maskeli balo, o gün, o za -
man maskeli balolar çok olurdu. 

Saf saf olan davetliler bu sevimli 
adamın elini sıkmak için adeta yarışı
yorlardı. Ben Dempsey'in Amerikanın 
en çok sevilen adamı olduğunu bu ak
sam bir kere daha anladım. 
· Deınpsey Nutuk Söylüyor. 

Nihayet sıra Dempsey'e geldi. 
Bitmek tükenmek bilmeyen alkış· 

lar arasında peçetesini kaşık, çatalının 
yanına fırlattı. 

- Yaşa Dempsey, var ol Dempsey, 
biz de senm arkandan geliyoruz. Re· 
isicumhur olmak bir gün de sana mü
yesser olur, gibi sözler ortalığı çınlatı-

Dempsey 

Bu şairane cümle de dakikalarca 
alkışlandıktan sonra, Dcmpsey aesini 
biraz daha yükseltti: 

- Arkada~lar ahbaplar dedi. ona i
timad ediniz, ben çok kuvvetli bir a
damdım, fakat en zayıf rakibimi dahi 
bir tek yumrukta yerlere seremedim. 
Ruzvelt te bir kaç ay zarfında koskoca 
bir memlekete baştanbaşa refah vere
mez. Roozvelt kendisine yardım el-' 
ınenizi istiyor, o daha tecrübelerini 
yapmakla meşguldür. Bizim saadeti
miz için çalışan adama itimad etmeli-
yız.» 

Yerine oturduğu zaman: Söyle! 
Daha söyle!... Seni dinlemek istiyoruz. 
diye haykırıyorlardı. Eski bir Beyzbol 
fampiyonu: 

- Ben cumhuriyetçi idim. DemP' 
seyi ıslıklayıp söz söyletmemek için 
buraya geldim, fakat artık bugünden 
itibaren demokrat oldum, Ruzveltçi 
oldum, yaşasın Ruzvelt diye bağırdı ... 

«Pariı Suvar» 

1 KÜÇÜK HABERLER ) 
Resimler içlerinden kahkahayla gü

lüyorlardı. 
yordu. Liman .lUüdüdüğü Binası 

D b. l k d b" Liman Umum Müdürlüğünün MerkeS empsey ır ara ı f~ır ı, ır yu-

SEVENLER ÇIKMAZ SOKAGI 
·ı ld k k'b" · H.ıhtım hanına nakli için yapılan hazırlık• 

1 
di, kat'iyyen bol yapmasını bilmiyor - dum su ı e ayı ı tan sonra, ra faı ının ıar devam etmeıttedir. Nakil işine kli.nunu· 
lar. suratına dirket atar gibi, şata tsız, evvelin on beşinden ltlbaren başlanacaktıt• 

İki k~<:ık yediler, tekrar otomobile d" d'k d d • ··ylemeg~e baıııla 

Edebi Roman Durhan ••hlt Morboy• · 
L---·-------------------- Tefrika No. 00000-----... 

- Hamfendi şarpınızı çıkarmaz mı
sınız? 

Bu ses Şermin Hamf endin in oksijen
li başını bir an Kobranın Ralanti sa
hillerindeki Kalbim romanından kal -
dırdı. 

- Bana mı söylüyorsunuz? 
- Evet Hamfendi! 
Şermin kendini terazi kefesine ko -

ııulmuş bir sucut demeti halinde aya
ğa kaldırdı. 

- Bir şey mi söyliyecektiniz? 
- S'zinle otomobilde bir gezinti ya-

pamaz mıyız ? 
- 'T:ıy hay yapalım! 
Biraz sonra Hispano Şişlinin büyük 

cad i inden Hürriyetiebedi~ eye doğ -
di bir sür'atle ilerliyordu. 
met Semıh şüfere emir verdi: 
ur. 

- I irer bol alsak Hamfendi: 
- Bilmem sosyeteye muvafık mı -

dır? 

- Niçin olmasın; bir mahallebici 

dükkanına girmek ayıp sayılacak bir 
şey mi? Ben Viyanada iken .. 

Mehmet Senih, Viyana derken baş
kalaşmıştı, gözlerinin önüne Şanzeli
ze geldi. 

- Ah, dedi, siz Viyanayı bilseniz .. 
Viyana ne güzel bir şehirdir .. Barları, 
lokantaları, şatolarile o kadar cana ya
kındır ki .. Şatolar dedim, orada bir Şa
to briyyan var ki görmelisiniz. Par -
laklığından kinaye olarak Şato Briyyan 
denilmiş. Hakikaten o kadar parlak ki 
baktığım zaman gözlerim kamaştı. 

Bir an Şerminin pomatalarla parla -
tılmış yüzü ne baktı: 

- Şey diyecektim Hamfendi, dedi, 
sizin yüzünüz kadar parlak! 
Şermin duraladı. Otomobil durmuş

tu çoktan. 
Beraber indıler. Mahallebiciyc gir -

diler. Mehmet Senih: 
- Garson, dedi, bize birer bol. 
Garson bol tabaklan elindL geldi. 
Senih tabaklara baktı: 
- Bu İstanbulda da Hamfendi, de -

-:ı ım ı ve os ogru so T • Beyoğlu Halkevinde Müzik Kursları 
bindiler. d 

ı: Beyoğlu Halkevlnden: - Nereye gitsek?. 
- Cemiyetimiz hastaneleri arttır- Evimizin Ar şubesi, aşağıdaki programa - Ayderinin çayı var ... 

Ayderinin apartımanına girdikleri mak istiyordu. Hastanelere ihtiyacı- göre, kurslar açmıştır. Açılan kurslar şun• 
zaman; davetlilerin çoğunu gelmiş bul- mız olmıyacak bir hale gelinceye ka- !ardır: 
dular. Ayaklarını caza uydurınus. çift- dar spor yapacağız. Ben bir taraftan 1 - Keman, 2 - Piyano, 3 - Senfontı 

h l k 1 ·· d b h orkestra (orkestraya. iştirak edecek her mil• 
ler en yeni çıkan bir kadril valsını ya- asta ne :r açma d uz~mı·un ~n k~ bse- zJk bllen yurddaş kendi ti.Ietile bu kursa ya• 
pıyorlardı. Mehmet Senihle, Şermin derken sıze şunu a soy ıyeyım ı en 
de bu çiftler arasına katıldılar. O ka - daha hasta olarak hastanenin kapısın- zıla!~~urslara yazılma ışı, 

311119
36 tarl" 

dar ~alnız, o kadar haşhaşa kalmıştı- dan içeri girmif değilim. Bununla be- hinden başlayacak ve 10/11/936 tarthind• 
lar ki .. Apartımanın tavanından ak- raher rakiplerimin yumruğu yedikten b't ktir 

- d b k 1 . . ı ece . 
seden ay ışıgın an aş a on arı goren sonra yatalak olmalarından da daima Yazılmak istlyenler, nüfus tezkerelerll• 
hiç kimse yoktu. k d d ır ktö. 1-ğü· ı inler 
Ş · b 1 lık d ln zev uymuşum ur. ev1mb d e r u ne ge s • 
ermın u ya nız arasın a ya ız .. .. .. . . 

bir şey görebiliyordu. Pier Ben Ova'- Bu sozler buyuk hır takdırle karşı- . Kahve pahahhgı 
nın romanlarındaki esatiri kahraman- landı, bir yumrukta değme aygırları . . .. . de-
lar gibi karşısında duran, hareketsiz rahmeti rahmana kavuşturan eski şam- Kahve fiya~lar~nda~ ydukseklik k ·ıo 
duran Mehmet Senihi. piyon dakikalarca ve ayakta alkışları- vam etme~tedır. era en e satı' ı 
Şermin gözlerini kapamış. Bu dan - d O d etti: başına 13;) kuruştur. 

ı. evarn M 1 k . . k h . dh l d n sın hiç bitmemesini istiyordu. _ Ben hayata 16 yaşında atıldım, . .em. e ~tımıze. ~ ~e ı a ~ .e : 
- Hamfendi bir likör almaz mısı - . . b' . clim B" 1 kma ekmeği sırketın ımtıyazı bıtmıştır. 7 teşrınısa 

? sersennın .•rıY. .·k .ır. 0 d • ~ide yeniden bir münakasa yapılarak 
nız. kursağıma ındırme ıçın yapma ıgım k '- "dh 1· b" . k t d d"l k~ Bu ses onun bütün maneviyatına te- anve ı a ı ır sır e e evre ı ece 
· t · t• B . d" E h"b· kalmazdı. · p· d ı·· , k d t k mal sır e mış ı. aşını çevır ı. v sa ı ı e- İ H .. d ·zı tır. ıyasa a uzumu a ar s o 

d ste oover ın zamanın a sı er, v •• l k d' linde bir tepsi ile duruyor u: . •. . . "b' bulunmadıgı soy enme te ır. 
_San meı·sı'. hepınız benım 16 yasmıdakı gı ı ser~ B .1 k h .1 .1 K l"f ·va 

. . . . . . ' l k rezı ya a vecı erı e a ı ornı 
_ Pa do·· Kava. sen ıdinız sızı Ruzvelt sefa etten ur- k h .1 . . f" tl '"k it k i-' . . . .. .. a vecı erının ıva arı yu se me 
- Ya vah vah. kuv.rn: •a mı düştü? tarıp adam etti. Cözlerınızın onunde · ki • 1 h ·· t hak-, "-., çın yapaca arı an aşma en uz. a 

Mabadi ~elecek seneye ümit lem'aları parlattı. 



-ar- · a. 

_ (Bat tarafı 1 mel uyfadlı) söyliyebilirirn. Tarih kurumunun Ala-
nutku ile açmışlardır: cahöyükte yaptığı kazılar neticesinde, 

Sayın Millet Vekilleri, meydana çıkardığı, beş bin yüz ıenelik 
Sisi, sevgi ve saygılarımla selAm.lıya- maddi Türk tarih belgeleri, cihan kül

rak, beşinci devrenin ikinci senesini a- tür tarihini yeni baştan tetkik ve tamik 
çıyorum. ettirecek mahiyettedir. Birçok Avru -

Derhal söylemeliyim ki, . bu seneki palı Alimlerin iştirakiyle toplanan, son 
Çalışmalarınızın da, memleket ve mil- dil kurultayının ışıklı neticelerini biz
let illerinde, yeni iyilikler ve ilerleme- zat görmüş olmakla çok mutluyum. Bu 
le.r '9pacağına kaniim. ulusal kurumların az zaman içinde, u-
~en yıl, Türk milleti, huzur ve sü- lusal akademiler halini almasını temen 

kUıı içinde, milli ve insani ülküye, aşk ni ederim. Bunun için, çal1.1kan tarih 
ile koıan kuvvetli ve çalışkan bir var- ve dil Alimlerimizin, dünya ilim lle -
lık gösteriyordu. mince tanınacak, orijinal 18erlerini 
İdarede ve adliyede yeni kanunların görmekle bahtiyar olmamızı dilerim. 

\re yeni teşkilatın vatandaşı sevindiren Göçmenler 
!ıeticeleri görülüyordu. Sayın arkadaşlar, 

Ekonomi Anavatana yeni kavuşan göçmen va-
l!:konominin her sahasında ve mem- tandaşlarımızın iskaru başlıca iflerimiz 

~ketin her tarafında, Türkler, kendile- dendir. Göçmenleri iyi yerl~tirmek 
l'iııe ve devletlerine tam bir güven için- ve sürğatle üretmen kılmak için, onları 
de Çalışıyorlardı. kafi derecede ~ etmeğe çalışıyo-

Cumburiyet, yeni ve sağlanı esasla- ruz. Aldığımız neticeler ümit vericidir. 
ıtle, Türk milletini emin ve metin bir Bu milli meseleye tahsis edebildiğimiz 
iltild,aı yoluna koyduğu kadar, asil, fi- vesait derecesinde, fakat ara vemıeksi
kirlerde ve ruhlarda yarattığı güven- zin devam edeceğiz. 
1'k itibariyle, büsbütün yeni bir haya- Demiryollarumz 
tın müjdecisi olmuştur. Seneler geçtik- Deıniryolu inşası programına devam 
99, IDilll kieal verimleri, güvenle çalış- ediyoruz. Buna müvazi olarak, yol ve 
inada, ilerleme hevesinin, milll birlik köprü inşaatına daha fazla vesait talı
"• milll irade şeklinde daha iyi sis edebilmek, arzuya şayandır. Her 
dzlere çarpmaktadır. Bu, bi - halde su işleri için verilen v•iti art
linı için çok önemlidir. Çünkü, tırmaya lüzum vardır. Şimdiye kadar 
~ •uen milll mevcudiyetin temeli- muhtelif yerlerde yapılmış ve yapıl -
bi, nıilli şuurda ve milli birlikte gör- makta olan ufak büyük su işleri, çok 
ttıtkteyu. teşvik edici neticeler ve~e}ttedir. Ka-

Halk ile hükflmet arasındaki yakın- mutaym, su ~leri için yeni 1mldnlar 
lık ve beraber çahprıa gayreti, ayn- aramasını lüzumlu görmekteyim. 
ea, lllemnwıiyeti mucip bir seviyede- Telefon tebekesl ve hava nakBJatı 
41r. Bu huaUBta partimizin feyizli ön· Telefon ıebekesi memleket içinde, 
::ıiini ehemmiyetle kaydetmek iste- bir program dahilind. genişlemektedir. 

Bu faaliyeti takdir ve teşvik etmek is-
lftuw. olanacak •lr tealıilr terim. Yakın bir zamanda iyi bir rad-

İdarl veya ekonomik tedbirlerin iyi yo merkezine nail olacağımızı umanın. 
tdbikı ve tatbik neticelerinin iyi an- Ticari hava nak?iyesi işlerinin~
latılması igin, halkın hükUnıete yar - yetli, int'izamlı devamını ve genişleme
brı etmek hevesi, iftihar olunacak bir sini ise, .çok önemli tutmaktayım. 
~ilrdür. Bu ruhi vaziyet, Türk mil- Ziraatte kalkınma 
~Uerletmek ve Türk vatanını imar Saym vekiller, 
L..ı..... •-:~' çok verimli ve çok esaslı Ekonomi saha'larmda millt faallyeti-
1111' ~dir. miz1n artmasından ve geniflemesin -

Devleti w hükllmeti kendi malı ve den sevinç du~yız. Cumburiye -
koruyucusu tanımak, bir millet için bü- tin ekonomik tedbiı1eri her abada fe
~ ııiınet ve mazhariyettir. Türk mil- yizli semereler vermektedir. 
-u bu ntticeye cumhuriyette varmış Ziraatta kalkınmayı kolay ve çabuk 
'- her aeııe bunun artan semereleri- yapmak için şartlar, çok ilerlemiş ve 
llıi ıönnüş ve göstermiştir. Milletimizin hazırlanmıştır. Yeni usulde ve yeni ma
ırı.ddt ve manevi huzuruna, her şeyden kineler kullanmakta, iyi tegJrilAtla ya
fazta ehemmiyet verişimizin, ne kadar pılacak yardımların sürğatle teme!'• ve 
19!inde olduğu anlaşılıyor. receğini gi5rüyoruz. Kooperatif tefkill· 

ilk tahsil tı her yerde sevilmiftir. Kredi ve sa-
Aıbdaılar, tış için olduğu kadar, iltihsal vuıtalan 
!at tahsilin yayılması için, sade ve ni öğretip kullardımıak için de, koope

Prattk tedbirler almak yolundayız. İlk ratiften istifadeyi mümkün görüyoruz. 
tabaude hedefimiz, bunun umumt olma Ziraatta hastalıklar ile mücadele iti
IQu bir an evvel tahakkuk ettirmek- ne daha çok ehemmiyet vermek lizım
tlr. Bu neticeye varmak, ancak, fasıla- dır. 
11a tedbir almakla ve onu metodik tat- Toprak kanunu 
btkı. mümkün olabilir. Milletin başlı- Toprak kanununun bir neticeye var-
aıa bir ~i olarak, bu mevzuda israr et- masını Kamut•~ J(llmek himmetin
~ JtPwnhı ı~ Saa'aı " en~ k 'tt.lıtlUif ...,tn, 

lrJidtk 
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Türk • Yugoslav bağbJıiı 
Dost ve müttefik Yugoslavyanın 

sek Başvekil ve Hariciye Nazınnın 
lt bayramımızda aramızda bulumınaııl 
bize ayn bir sevinç verdi 
Balkanlılar arasındaki kardeş 

tarsini, bizim öteden beri ı. .... lıca 
limizdir. WU9 

Tilrk - Yugoslav bağlılığı bunq 
ıaslı bir tezahürüdür. 
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_TİYATRO & \ İhtililcilerin ''b~;:ıaı G:::;:i Bekir Sıtkı 
• 

Şehir operetinde : 20 gün evvel Istanbuldan geçti . 

MASKARA 
(Baştarafı l inci sayfada)' 1 t ken İstanbula geldi, bende bir geoe kal 

durrahman Hanım, temiz bir türkçe ile dı. 

konuşuyor. Hareketl~rinde çok ıztırap 
çekmiş insanlarıp. endişesi ve ürkekli-

«Maskara» Ekrem ve Cemal Reşit catiyi Leylfıya vermemek lazımdır. Ne
Kardeıleriıı Şehir tiyatrosu operet kıs- cati Diksoyla Mebrukenin çocuğu yani 
mına verdikleri beşinci operettir. Üç Leylanın kardeşidir. 
saat, Lüküs Hayat, Deli Dolu ve Saz Bundan sonrası karışık bir vaziyet 
Caz'dan sonra sahneye konulan bu o- alır. Mürteza Pırlantadan karısının ya
peret için (operetleri iyi, orta, fena di- lan yaptığını anlar. Timarhaneye ha
ye ayırsaydık) hiç tereddüt etmeden ber göndertir. 

iyi derdik. Diksoyun birçok bahaneler icat et-
Saz Cazın en kuvvetli tarab mesine rağmen Mürteza kızını Necati

vodvil tarafıdır. Ekrem ve Cemal Reşit .Ye vermekte ısrar eder. Bu sırada içe
kardeşler Deli Dolu için böyle bir id- ri bir kc:ıdın girer. Kadının kucağında 
diada bulunmuşlardı ama vodvil tara- bir çocuk vardır. Bu çocuğun Mürteza 
fı kuvvetli olan o değildir, budur. dan olduğunu söyliyerek çocuğu Mür-

Mevzu şudur: tezanın kucağına bırakır. Mürteza fe-
Mürteza (Hazım) huysuz bir adam, ,nalaşır. Timarhaneden adamlar gelir -

ayni zamanda da eşi bulunmaz bir ha- ler Deli diye Mürtezayı götürecekler
sis, tam manasile bir Houpagan. Mür- d' 

ır. 

tezanın karısı Mebruke (Bedia) evlen- . Son perdeye geldik: 
meden evvel epey gezip tozmuş bir ka- Mürteza evde kalmıştır ama hiç kim-
dm. Kocasından korkar. Fakat buna se ona ehemmiyet vermez. Uşak Sa-
rağmen u~ak Satılmışla (Mahmut) kur tılmış Mebrukeyi alacaktır. Çocuklar 
yapmaktan geri kalmaz. Mürtezanın kı kendi havalarındadırlar. Fakat Satıl
zı Leyla (Feriha), halasının oğlu Fey- mış aksiliğe başlar. Mebruke ve ço
zi (Refik Kemal) ile sevişirler. Evlen- .cuklar Satılmıştan soğurlar. Çocuğu 
mek istiyorlardır. Mürtezanın oğlu Tur getiren kadın tekrar gelir ve çocuğun 
gut Reşit Akif, hovarda bir gençtir. Eğ- Mürtezadan olmayıp satılmıştan oldu
lens~, para sarfet~in. . . ğunu haber verir .. Denuman başlamış-

Murtezaların koşklerının karşısına , tır. Mürteza ortaya çıkar. Eski huysuz, 
iki kız kardeş taşınmışlardır. Bunlardan cimri adam iyi bir aile babası olmuş
büyüğü Pırlanta (Melek) Mürtezarun tur. Karısile anlaşır. Feyzi ile Leyla, 
metresidir .. Küçük olanı İnci (Şevkiye) Turgutla İnci evlenecekler. Satılmış ço 
Turgudun hoşuna gitmiştir. Pırlanta cuğun annesini, Necati de Pırlantayı 
ile İnci Mürtezaları ziyarete gelirler. alacaklardır. 
İnci, Turgutla bahçeye çıkarlar. Meb- Ekrem Reşit bu mevzuu güzel, biraz 
ruke salonda kalır. O yalnızken salona da şunu bunu iğneleyen esprilerle süs

ği var. 
Benim merakla küçük kızı tetkik &t

tiğmi görünce gülerek: 
- Bekir Sıtkı Paşanın kızı, dedi. E

vet kardeşimin kızıdır!. Burada okuyor! 
Küçük kız, benim hayretim karşısın

da tıpkı barikatlar arkasına sinen bir 
ihtilalci gibi kanapenin arkasına sak
landı. 

Bayan Seniha Abdurrahman gözle
rini mütemadiyen pencereden dışarı
ya kaydırıyor. 

- Bekir Sıtkı benim küçük karde
şimdir, diyor. Hayatı tam bir mücade
le içinde geçti. Bu yüzden endişede
yim. Evvelki gündenberi kendisine tam 
beş telgraf çektim, bir tek cevap ala
madım. 

Ellerini uğuşturuyor, arasıra göğsü
nü bastırıyordu. 

- Biraderiniz hakkında biraz malU.
ma t lfı.tfeder misiniz? .. 

Bayan Seniha Abdurrahman, başpar 
mağını avucu içinde sıkarak anlatıyor: 

- Kardeşim Bağdatlı Elaskeri ailesi 
ne mensuptur. İdadı tahsilini bitirdik
ten sonra Bağdat Harbiyesinden 19 ya
şında zabit çıktL Ve derhal İstanbula 
gelerek erkanı harp mektebine girdi. 
Tahsilinin birinci senesinde Tarablus
garp İtalyanlar tarafından işgal edildi. 
Kardeşim derhal Türk ordusunda zabit 
olarak yer aldı, Harp bitince tekrar İs
tanbula geldi. Ve yeniden erkanı harp 
mektebine devama başladı. Bir müd
det sonra Balkan harbi patlak verdi. 
Kardeşim bu harbe de iştirak etti. Av-

Bekir Sıtkının um umt harpte Türk 
zabitı üniformasile çekilen bir resmi 

lonyada 1 O ay düşman muhasarasında 
kaldı. O zaman ben hayatından ümit 
kesmiştim. Bir gün kendisinden bir 
mektup aldım. Bir müddet sonra İstan
bula geldi. Bundan sonra umumi harp 
başladı. İlk olarak Çanak:kalede mev
kii müstahkem kumandanı Nihadın em 
rinde ikinci şube müdürlüğü vazifesini 
aldı. 

bir erkek girer. Necati (Vasfi). Necati !emiş. 
Mürtezanın kızını vereceği ortağı Dik- zel bir vodvil diyebiliriz. 
sayın oğludur. Necati Mürtezanın kızı Birinci perdenin güzelliğini şarkılar * ······························--··· ........................ . 

Umumi harpte en son vazifesi Gene
ral Şükrü Nailinin kumanda ettiği fır
kadadır. İşgalde izin alarak altı ay ka
dar Suriyeye gitti. Orada Fransızlar 

kendisini tevkif ettiler. Fakat Bekir 
Sıtkı Suriyeden de kaçtı. Urfa ve ha
valisinde İstiklal mücadelesine iştirak 
etti. Bundan sonra Bağdada geçerek 
İngilizlere karşı yapılan isyana iştirak 
etti. Kral Faysal kendisini Irak erkanı 
harbiyesinde General olarak vazifelen
dirdi. Ben kendi kendime: cKardeşim 
artık bütün mücadeleden çekildi!,. de
miştim. Fakat Kral Faysal Londrada 
bulunduğu sırada Asuriler Irak hüku
metine karşı isyan ettiler. Kralın vekili 
bulunan oğlu Gazinin emrile birinci 
fırka kumandanlığı Bekir Sıtkıya ve
rildi. Ve kardeşim büyük bir meharet
le bu isyanı bastırdı. Bundan sonra da 
birinci fırka kumandanlığında ipka edil 
di. 

za.nni1e Pırlantaya sokulur. Pırlanta ile bir kat daha arttırıyor. Vasfi birinci 
Perdede köpek şarkısını söylerken Orkestra fena değildi. Dekor daha 

biribirlerine çok yakın otururken Meb · · ı b·ı· d' Ak .. h tAl 'd' 
J·cstlerile şarkının tamamile hakkını ve ıyı o a ı ır ı. sesuvar a a ı ı ı. 

ruke girer. Necati kapı dışarı edilir. M ı · · b' iltl t · · t w 

riyor. Gene ayni perdedeki maymun u 'larrırın ıs e ıçın yap ıgı es-
Pırlanta Mebruke ile konuşur. O ak- priyi canlandıracak aksesüvarıdı. Tur -

şanı için Mebruke Pırlantayı yemeğe şarkıksınMı s.öy~kiyle~lHazımk, kugerek tjl~stlbe~i gut sahneye ufacık bir bisiklet çıkara-
d t d E M"t ld·W· gere ımı ene ço vve ı ır k bk' k k 1• 1 . ave e er. ve ur eza ge ıgı zaman d .1 r ı· ld w b' k d h ca tı .. Hal u ı çı a çı a aa ettayın es-
y~ekte bir misafir bulunacagwını so"y- vo vı ar ıs ı o ugunu ır ere a a ·k. b' b' 'kl t kt t k , ı ır ısı · e çı ı. 
ler, Mürteza kızar, misafir yüzünden or. a~a . oyuyor. Hazım, Vasfi, Bedia, Behzat, Mahmut 
masraf artacaktır. Turgut motosiklet !kıncı perdede hareket fazla .. Bu p~r rollerini çok iyi yapan artistlerdi. Şev
istiyordur. Ona da kızar.. Ve bilhassa d.e ~ark;larından çok hareketlerıle seyır ,kiye hafif rolünü biraz daha iyi yapa
Mebruke Feyzi ile Leylanın evlenmek cıy.: baglıyor. ,bilirdi. Ferihanın bu sene geçen sene
istediklerini de söylediği zaman daha Uçüncü perdenin başlangıcı bir me- ,kinden daha iyi görmek isterdik: Sene
ziyade köpürür. Çünkü Mürt:za kızı .lodram sahnesini andırıyordu. Bu sah- den seneye artan bir varlık göstermiş
için başka bir damat hazırlamıştır. Ne- ne biraz daha kısa olmalıydı. Seyir- ti.. Acaba durdu mu? Refik Kemal Hk 
oati tekrar ge1ir, tekrar kapıdışarı edi- ciyi ağlatması değil, güldürmesi lazım- .defa kendine iyi gidecek bir rol almı~-
lecekkcn babası Diksoy (Behzat) da gi- dı. tı. Muvaffak olabildi. 

Son günlerde kabine ile arası açılmış 
tı. Tekaütlüğünü istedi, kabul etmedi
ler. Rütbesini bir derece arttırarak va
zifesinde kalması için ısrar ettiler. Has 
talığını bahane ederek izin aldı ve bun
dan iki ay kadar evvel Viyanaya g!t
ti. 20 gün kadar evvel Bağdada döner-

rer. Diksoy Mürtezayı çağırtır. Mürte- . Denumanda hiç bir eksildik ve kusur Reşit Akif, Muammeri, Melek Semi-
'za gelir. Arkadan Mebruke ve ötekiler .. yok. Muharrir perdeyi kaparken en kü hayı arattırmadı dersek yalan söylemiş 
Mebruke Diksoyu görür görmez bayı- çük teferrüatı bile gözönünde bulundur ,oluruz. Fakat Melek ileri için ümit ve-
lır. Diksoy da hakeza. Mebruka ayıldı- ,mayı ihmal etmemiş. ,rebilir. 
ğı zaman deli taklidi yapar. Çünkü Ne- Velhasıl «Maskara• için müzikli gü. 
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Yazan~ Muazzez Tahaln l!lerkand 

- Bayan Mualla, bir tango 1 
- Geliniz Bay İhsan, dans etmedi-

ğim bir siz kaldınız; bu güzel havayı 
da sizinle tüketelim. 

- Çok güzel dans ediyorsunuz Ba
)·anl 

- Seneler var ki dansı unutmu~ -
tum.. bu gece hatırlamağa çalışıyo -
rum. 

- Dans etmesini seviyor musunuz? 
- Gençliğimde çok severdim. Bu· 

gün artık sevmiyorum. 

rız. Yüzük takma merasimini de eskisi 
gibi yapmak istiyorum. Kızımın par
mağına yüzüğü ben takacağım. Şu 
halkayı da lı1tfen siz Feridıınun parma
ğına geçirir misiniz? 

Bunu Fe~idunun babası söylemiş.
ti. Bu sesle beraber Mualla kendini top
lıyarak ağırlaşmıştı: 

- Elbette efendim. Bedia benim 
kızım sayılır. Şimdi bir de oğlum o -
lacak. 

- cıGençliğimde» derken çok ho- Onun Bediayı kucaklarken hıçkıra 
şuma gidiyorsunuz. Bu gece ne kadar hıçkıra ağladığını. ve onu göğsünün 
olgun bir gençlikle güzel olduğunuzu üstünde vahşi bir sevgi ile sıktığını 
size benden başka daha kaç kişinin tek-, görenlerin gözleri merhamet ve acile 
rarladığını llıtfen bana söyler misiniz? yaşarmıştı . 

- Sizin gibi çok nazik kimseler ba- Kulaktan kulağa: 
na kompliman yaparlarsa buna inan- - Zavallı acıklı taze! 
mak ne dereceye kadar doğru olur bil- Sözleri bir fısıltı gibi dolaşıyordu. 
mem. Kimse onun bu gece ölen sevgileri· 

Ve dönüyorlar .. ağır akan bir su • 
yun cereyanına kapılmış gibi yavaş a
dımlarla di)nüyorlur. 

- Bayan Mu<11la, biz eski adamla-

ne değil, kendi hayatının dinmiyen ız
tırablarına, kendi içinin dolmak bilmi
yen boşluğuna, kendi ömrünün sabah
sız gecesine ağladığını anlamamıştı. 

* ismet söylüyordu: 

İsmet Hulusi 

- Sana ideal bir i~ teklif ediyorlar mur istedikleri de bunun içindir. 
Mualla. Fakat şartları o kadar ağır ki Aradıkları memurdan fUnları isti 
bilmem kabul edecek misin? Evvela yorlar: 
söyle bakayım, sen İngilizce biliyor İsmet cebinden bir kağıt çıkardı ve 
musun sesine fazla bir ciddiyet, ağır bir a -

- Okuduğumu anhyacak ve mera- henk vererek okumağa bafladı: 
mımı anlatacak kadar. «Ciddi, ağır başlı, yirmi beş yaşını 

- Evet, ben de böyle söyledim. Ço- «aşmış, iyi aileden bir Türk kızı. 
cukken gevezelik olsun diye seni İn • «Türkçeden başka fransızca, alman -
gilizce konuşmağa mecbur edecek söz- <Cca, İngilizce, istenoğrafi ve dakti • 
ler söylediğimi hatırlıyorum; fakat «lografi bilecek... Daimi ıurette Is -
sonradan bunu ilerletip ilerletmediği- C\tanbuldaki merkezde müdürlerin 
ni bilmiyorum. «emrinde çalışacak ve lüzum görülür-

- Bu sirkette isler İngilizce dönü - «se onlarla birlikte Türkiye dahilin • 
yorsa kab~I ede~em İsmet, çünkü «de ve yahut ecnebi memleketlerde 
başlı başıma mektub filan yazacak ka- «seyahat edecek. 
dar bilgim yok. "' 

_ Asıl muamele fransızcadır; fa _ «Şirketin bütün mühim evrakını e-
kat almancayı iyi bilmek, makinede cdinde tutacak olan bu bayan çok ke
çabuk yazmak ve stenografı bilmek «tum olacak, öteki memurlarla ancak 
şart. lngilizce de bilirsen işin mutlaka «İşinin icap ettireceği kadar görüşe • 
oldu demektir. cıcek ve lüzum görmedikçe müdürle-

- Türkce, &ansızca, almanca, in- «rin dairesinden dışarı çıkmıyacak. 
gi)İ'zce yazılarla stenografi hep benim «Çalışma saati sabah aaa.t dokuz 
üstüme mi yüklenecek? «buçuktan akşam altı veya altı bu • 

- Hayır, başka memurlar da var. «çuğa kadardır. 
İşi anlatacağım, bak dinle «Aylık, ilk altı ay için iki yüz lira-

Burası bir çok ecnebi fabrikalarını \<dır. Altı ay sonra memurun kabili • 

d «yeti ve göstereceği gayret nisbetin • temsil eden bir şirkettir. Başmü ür bir 
ccde artacaktır. Türktür. Çok vakit Ankarada ve Av· 

rupada seyahattedir. f ransadaki fab- «Seyahat masrafları tabii şirkete 
rikaların bir Fransız, Almanyadakilerin «aittir. Seyahatte bulunduğu günler 
bir Alman mümessili daimi surette «İçin memura ayrıca, gideceği memle
burada bulunur. Bir de İsveçli fahri _ «ketin ~~z~m göste.rdiği m~eraflardan 
ka var ki bunun da vakit vakit müdü- maada uç lıra. tazmınat verılecek ... » 
rü buraya gelir. İşte ingilizce bilenme- (AJ:kası var) 

Kendisine bugünkü vaziyet hakkın· 
da birçok sualler sorduğum halde hio 
bir cevap alamadmı. Beni ve kımıı Ö· 

perek Toros ekspresile Bağdada hare
ket etti. 

Bayan Seniha Abdurrahman tered
düt içinde başını sallıyor, kendi kendi
ne söyleniyor : 

- Viyanadan ani olaraık kallop Bağ 
ı gitmesinde ben hiç bir fevkallde-

ı 
. görmedim. Yalnız bende yattılı ge

ce çok düşünceli idi. Ketum oJduiunu 
bilirdim, fakat ağzından 1rak.a ait o ge
ce tek bir kelime çıkmadı. Gazeteler· 
den hadiseyi öğrenir öğrenmez heyecan 
içinde boğuluyordum. İstanbuldaki I
raklılardan haber alabilmek Jçin yolla
ra düştüm. Aklıma neler ge1i70r, hi9 
uyuyamaz oldum .. 

Ayrılıp ta sokak kapısına dıop yü
rürken, Bekir Sı1ikı Paşanın küçük kızı 
~apının önünde, tıpkı bix asker ıthi a
yaklarını biribirine vurdu ve elini U· 

zattı. 

B. &iiatem 

Nazi propagandası mı 

Paris, l ( A.A.) - Gazetelerln çoğu, 
Irak vakayiinde Alınan propagandası
nın izlerini görmektedir. Ere Nouvelle, 
diyor ki: 

Irakta vaziyetin altüst ol.ması. biribi
rini müteakıp Mısır, Filistin ve Suriye
yi karmakarışık etmiş olan vakayi ile 
münasebattardır. Bütün Arap meuıle
ketlerinde Nazi propagandasının tesiri. 
nin izleri vardır. 

Echo de Paris, Londra muhabirinin 
bir mektubunu neşrctmektedir. 

Muhabir bu mektupta diyor ki: 

Filistin hadiseleri ile Bağdat kıyamı 
arasında muhakkak surette bir rabıta 
vardır. Arapların bazı dev1.etılerin Mu
seviler lehindeki siyasetine kaqı duy
makta oldukları infialden istifadeye ha 
zır olan Hitlerci Almanyanın. Bağdatta 
ki hükfunet darbesinde parmağı olup 
olmadığı suale şayandır. 

Iraktan ÇıkarılanJar 

Şam, 1 (A.A.) - Sabık Irak Saf· 
bakanı B. Haşimi ile B. Elgeylllni, 1-
rakı terkebedilmek için çok aiiçlu.Jder 
çekmişler, fakat nihayet Şama ıeJ.me~ 
ye muvaffak olmuşlardır. B. Ha9imi 
yoluna devam ederek Beruta TUtl ol· 
muştur. 

Eski Harbiye Nazın N ... 
Öldürüldü 

Kahire, 1 (A.A.) - Öğteıı.Udliin• 
göre, lrakın sabık harbiye bak.anı C8' 
fer paşa Elaskeri şu suretle ölm6ftilr. 

Cafer paŞa, Kraldan aldılt talimat 
üzerine, B. Bekir Sıtkı ile müz.akered• 
bulunmak üzere yola çıkmıftı. Bu eı
nada bir zabit karşısına çıknut ve ta· 
bancasını çekerek Cafer pa,ayı öldür· 
müştür. 

Vaziyet karanlık 

Kahire, 1 (Hususi) - Bağdatta ya
pılan hükümet darbesinden .onra. va· 
ziyet henüz kat'i surette aydınlanma.· 

mıştır. Yasin Paşa taraftarı bazı aşiret· 
!erin Bağdat üzerine yürümeleri ihti· 
mali ileri sürülmektedir. .... _. ................................... __ , ___ _ 
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iTTU-IAD~TARAKKiD~ ONS~NE: 
- Yazan: Eski Tanln Başmuharrtri Muhittin Birgen -

Bir inkılabın idaresi, o inkılabı tasarla
Yanlarda bulunmak lazım gelmez mi ? 

günden güne nüfuzu ve salahiyeti ar· 
tan Enverin karşısına daha kuvvetli 
bir sadrazam getirilerek isin sıkı tu .. 

' 
tulmasl zaruretinin meydana çıkması 
lazım geldi. 

(Arkası var) 

__ :::;::a.___ Sayfa 13 

--, 
1 

_ _J 

( Hikiige l lvane Matveitch 
•A. Tchekhow tan Çeviren: Faik BERÇMH.' 

. Akşamın saat altısı .. Tanınmış a -ı tan çıktınız de<1il mi? 
lım, - ona sadece alim_ diyel~m - iş o- - Fakat bu;u size dün söylemıc;tim; 
dasında oturmuş, a~~bı as~bı tı:rnak - üç sene olu) or. Liseyi dörcli.incu ._ 1 _ 

larını ısırıyor ve mutemadıyen saati - nıftayken bıraktım. 
ne bakarak: Alim. İvanc Matveitch'in yazdıkla -

- Doğrusu, .bu kaba ve çirkin bır rına bir göz ge7.direrek sordu: 
hareket, diyordu. Başkasının işi ve - Niçin? 
vakti namına haddi a~an bir hakaret- - Ailevi sebeplerden dolayı .. 
tir. İngilterede, böyle bir adam bir ka- - Şunu size .söylemeliyim hane 
rış toprak biJe kazanamaz ve açlıktan Mat\·eitch!.. Böyle gevsek ve sevrek 
ölür. Bakalım ne vakit geleceksin? yazmak adetini ne vakit bırakacaksı _ 

Sabırsızlık ve inkisarını yatıştırmak nız? Bir satırda 40 harften daha az ya
ihtiyacını duyan alim, karısının oda - Zl O}mamahdır. 

sına yaklaşarak kapıya vurdu ve öfkeli - Siz .söyleyiniz. Ben hem çayımı 
bir sesle: içer. hem de yazabilirim, ne yalan ı;öy. 

- Katia, dedi. Eğer Piotre Da _ liyeyim karnım açtı.. 
nilytch'i görürsen, ona söyle, ki hakiki - Onu iyi biliyorum, yayan gelclı -

• 1 
insan olanlar böyle hareket etmezler. nız ... 
Bu bli) i.ik bir suç ve kabahattir. Bana - Evet... Hem de hava ne fonavdı. 
bir katip tavsiye etti. O da kime iş ya- Şimdi bizim memlekette bahar v~r ... 
pacağını bilmiyor. Bu genç adam her Her yerde su birikntileri, ve eriyen 
gün muntazaman iki üç saat geç kalı- karlar ... 
yor. Katipler böyle mi olur .. Bu iki üç - Siz zannedersem nısfınnehar 
saat, benim için başkalarının iki üç se- memleketindensiniz? 
nesinden daha kıymetlidir. Gelince o- - Don havzasındanım. Martta, biz· 
na, bir köpek muamelesi yapacağım; de heniiz tamamile bahardır. Burada 
bir metelik dahi vermiyeceği,m. Onu buzlar varken, herkes kürkler içindey
kapı dışarı edeceğim. İnsan, böyleleri- ken orada otlar bulunur .. Her taraf ku
le kendisini rahatsız etrnei1e değmez rudur, ve hem insan büyük örümcek • 
doğrusu!.. 

0 
ler de tutabilir. 

- Bunları her gün söylersin ve 0 - Niçin? 
her gün· gene gelir.. İvane Matveitch içini çekerek: 

- Bugün artık kararımı verdim. Ba- -Hiç ... Çünkü yapılacak iş yok ta ... 
na epey vakit kaybettirdi. Arkasından Onları tutmak epey eğlenceli olur; Bir 
bir arabacı gibi bağıracağım onun!.. uzun ipliğe bir parça zift yapıştırılır. 

N.h 1 - Ve zift deliğe indirilir ve örümceğe 
ı ayet zi çaldı. Alim ciddi ve sert 

b h dikkatle arkasından dokunulur o zaman 
ir çe re takındı; ve başını arkaya ata-

rak odadan çıktı. hayvancağız öfkelenir, zifti ayaklaı ile 
yakalar ve yapışır kalır... On1ar1a ne 

K~tibi portmantonun yanında bul - yaptığımızı soracaksınız? Bazan on -
du. Ivane Matveitch, genç bir adam .. lardan bir küvet kadar doldururuz ve 
On sekiz yaşında bıyıksız, ve yüzü yu- onların arasına düğümlü büe atarız. 
murta gibi U7.Un .. Üstünde yıpranmış _ o da nedir ki? 
bir pardesü .. Ayakları kaloşsuz. Nefesi _ Bir başka çeşit örümcek. Onlarla 
tıkanacak gibi yorgundu; itinayla ko - dövüşerek yüz tanesini öldürebilir. 
caman pabuçlarını kurutuyor ve yanı _ Ha .. Evet yazalım .. Nerede kal _ 
başında duran oda hizmetçisinden, pa- dık? 
buçlarının deliklerinden görünen be - Alim yirmi satır kadar dikte etti; 
yaz yün çoraplarını saklamağa çalışı - sonra yerine oturarak düşüncelere dal
yordu. Alimi görünce, geniş ve uzunca dı. 
biraz da gürültülü ve ancak çocukların - Siz çok okur musunuz? Meselfi 
ve basit insanla -
rın gülüşlerini 

Tourgueniev'i o· 

B il D 1' O J andıran, bir gü -
-------------ı lüşle güldü. Ve 

ıslanmış büyük 

Yarmki nushamızda : 

Fatihin sevgilisi .. 

kudunuz mu? 
- Hayır .. 
- Gogol'u? 

Bugünkü Program 
:ı İklnciteşrin 936 

İSTANBUL 

%arıakl prol'r•m 

1 bdııciteşrlıı 838 

iSTANB1'L 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - 936 senesi için zabıta memurlarına satın alınacak azı 4500 çoiu 

5419 çift fotin ile azı 4500 çoğu 4960 çift getir yirmi bir ıün müddetle ve 
kapalı zarf usulile eksilmeye konuhnuttur. 

2 - F otinin beher çiftine 335 ve getirin behez çiftine 275 kurut mu
hammen fiyat konulmuttur. 

3 - ihale 16/11 /936 pazartesi günü saat on befte Emniyet itleri U. 
mum Müdürlüğü binasında mütetekkil komisyon huzurunda yapılac.ırtır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 2384 lira 52 kurutluk muvakkat teminat 
mektup ve makbuzu ile ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplannı ihale vaktinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

5 - Bu İl} için fazla izahat almak, nümune ye prtnamesini görmek iı
teyenlerin hergün ıözü geçen komisyona müracaıa,t edebilecekleri. cc1558n . . . 
((2570» 

- Gogol. Hım .. 
elini Alime uza -
tarak: 

- Oh, bonjur 
Yazan: Kadir can Kaf lı 

Gogol? Hayır o .. 
nu okumadım ... 

- Gogol'u o• 
kumadınız ha!,. dedi. Boğazını 

zın rahatsızlığı geçti mi? 
Alim ona doğru yürüyerek omuzun

dan tuttu ve yavaşçacık sarsmağa ça -
lıştı. Sonra meyus ve ümitsiz bir sesle: 

- Ne yapıyorsunuz siz? Fena ço -
cuk ne yapıyorsunuz? Benimle alay 
mı ediyorsunuz? 

Delikanlı, pis ve top halinde yuvar
lanmış bir mendilin içine sümkürerek 
ve eski hırkasını çekiştirerek salonu 
geçti. Oradan yemek odasına ve sonra 
Alimin oturduğu odaya girdL Sandal
yesi, kağıtlar ve hattl sigaralar onu e
peydir bekliyorlardı. 

Alim ellerini sabırsızlıkla oğuştu -
rarak: 

- Oturunuz!. Oturunuz!.. dedi. Ta
hammül edilecek mahlftk değilsiniz .. 

Biliyorsunuz ki müstacel iş var .. Ve 
böyle olduğu halde geç kalıyorsunuz .. 
Neredeydin? 

- Virgül .. Cevheri ve esaslı bazı ie
killer .. Yazdınız mı? Yani yalnız pren
siplerin cevherine taaUUk eden vekil
ler.. virgül.. 
İvane Matveitch birden: 
- Liselilerin şimdi yeni ve gri bir 

üniformaları var.. dedi Liseli olduğum 
zamanlarda üniformalarımız daha 
iyiydi. 

Alim hiddetlenerek: 

- Fakat, rica ederim, şimdi yazı -
nız!. diye onun sözünü kesti. İstiklal 
mefhumunu .. Yazdınız mı? Fakat hü
kumete ait vazife teşekküllerinde bir 
battı hareketi olan reformlardan hah -
sedip devlet ve milletin yeni teşekkül -
lerini bir kenara bırakarak.. virgül.. 
karakterlerinin milletile temayüz et -
tiklerini söyliyemeyiz. Son beş keli -
meyi tırnak içine alınız!. Ve .. Lise 
hakkında ne diyordunuz? 

- Yani ben oradayken başka ünifor
malarınuz vardı .. 

- Öyle ya.. Evet.. Siz liseden, çok-

Onu okumalı .. 
Alim gene rnırıldanmağa başladı: 
- Bugün olmadı bu .. Bana öyle ge

liyor ki İvane Matveitclı siz, kuş tut • 
masını da seversiniz? 

- Evet, sonbaharda... Burada hiç 
tutmadım. Fakat memlekette çok ya .. 
kalardım. 

- Pekala .. Çok iyi. Şimdi artık yaz
malıyız .. 

Alim yerinden kalkarak dikte etme
ğe bruıladı. Fakat on satırdan sonra tek~ 
rar yerine oturdu: 

- Artık bunu, şüphesiz yarına bı • 
rakalım dedi. Sabahleyin tekrar geli
niz .. Fakat erkenden .. Saat ona doğru .• 
Sakın geç kalayım demeyin!. 
İvane Matveitch, kalemi bıraktı. A • 

yağa kalktı ve bruıka bir sandalyeye o
turdu. Beş dakika sessiz geçti. Artık 
gitmek zamanının geldiğini hissediyor
du. 

Alim, saatine bakarak eline bir ki • 
tap aldı. 

İvane Matveitch, ayağa kalkarali 
ıordu: 

- Demek bana Gogoru vereceksi • 
niz? 

- Müsterih olunuz.. Niçin bu ka • 
dar acele ediyorsunuz, oğlum? Biraz 
daha oturunuz .. Bana bir şeyler anla • 
tınız. 
İvane Matveitch, geniş bir tebessüm· 

le dudaklarını açarak oturdu. 

* Şimdi her akşam o bu odadadır; ve 
her defasında .Alimin sesinde ve ba -
kışlarında tatlı ve müşfik ve kendi .. 
sine yakın şeyler hissederdi .. Bazı da
kikalar, Alimin kendisine adamakıllı 
bağlı olduğunu görürdü .. 

Onu geç kaldığı zamanlar azarla -
ması da, sırf onun örümcekler hakkın
da ve onları nasıl tuttuğunu anlatan 
hikayelerini dinliyebilmesi içindi .. 
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'4f<UK ÜLKffİNOE 
Bitı TOtıK ZARiTi 

Mclhun Comll'ln Akıbeti 

A.R. 
Cemilin atı, asma köprüye ayak basar basmaz korucu
lardan biri elindeki uzun boruyu dudaklarına kaldırmış, 

ucunu şatodan tarafa kaldırarak çalmıya başlamıştı 

- Efendim!. .. Babam; doksan üç la Kontes... Huzurunuza, bir salon 
muharebes,nde, Kars civarında sizin kıyafeti ile çıkamadiğım için pek mü
askerler tarafından esir edilmiş, İstan- teessifim. Buradaki mevki ve vaziye -

SON POSTA 

zabıta romenı : 18 

Yazan: Hugh Aastin 

lkincitetrin 2 

- ~ . :.==:;:; 
YEDl •• .--
ARA.ttNDA 
İngilizceden çeviren: Haınun Uıaklıgil 

Mavi gözlü kadın 
Kadın koltuğa oturdu. Ön tarafa doğru eğildi mavi 

açarak ..• gözlerini alabildiğine 
bula götürülmüş. Arkadaşlarile bera • timi biliyorsunuz. Her halde, beni - Madam Arnold sizo seslendiği konuşuyordu. O tarzda ki insan, cüm- - Bana vaktinizi nasıl kullanrıı1l 
ber, Selimiye kıslaşına yerleştirilmiş ... mazur göreceğinizi zannederim. zaman neredeydi? lesinin başını ve sonunu işitmez gibi olduğunuzu anlatınız. 
Aradan az zaman geçer geçmez babam - Binbaşı efendi 1.. Biz, sizi; ailece - Çiçek camekanının yanında. oluyordu. - Çiçek camekanına gittim. Bit 
kendisini oradaki muhafız zabitlere minettar olduğumuz bir şahsı, ve muh- - Orada ne kadar kaldı? Kent: kaç dakika orada kaldım. 
sevdirmiş. Muhafızların kumandanı, terem bir misafir olarak goruyoruz. - Bilmiyorum. - Ben baş ağrısına karşı bir ilaç Polis amirinin parmaklan, dizleri iİ' 
Tahir Bey isminde bir kaymakam imiş Bugünden itibaren, salonlarımız size - Üzerinde bir şey taşımıyor muy~ vermek maksadile arkasından gittiği-l zerinde bir tempo çalmıya başladı: . 
Babam, iyi bir aşcı olduğu için Tahir açıktır. Her hangi kıyafetle olursa ol· du? nizi sanıyordum, dedi. - Çiçek camekanının pencereletl 
beyin yemeklerini pişirir, ara sıra da sun, sizi burada görmek, bizim için - Hayır.. - Başı ağrımıyordu ki.. kapalıdır. 
evine gönderirmiş. Tahir beyin evin • daima bir şeref olacaktır ... Zannede • - Mersi Mis Patton. Lfüfen bana - Ne biliyorsunuz? - Evet, aynı zamanda da bir nıa' 
de, bir evlatlıkları varmış. Bu kız, ba- rim ki, şu koltukta daha rahat edersi ~ Madam Arnol<i'u yollar mısınız? - Sadece bana söylerken kocasının cun ile boyalıdır. Beni göremezlerdi·, 
hamı sevmiye başlamış. Aynı zaman- niz. LUtfen, şöyle buyurun. kullandığı lisana bakarak bunun bir - Hayır,. ben demek istiyorum klı 
da, babamın kalbinde de 0 kıza karşı Cemil, Kontesin gösterdiği geniş ,_ 15 - bahaneden ibaret olduğunu anlamış - camekanın içi pek sıcak olacaktı. 
bir muhabbet uyanmış.·· Artık mu - koltuğa yerleşmişti .. Kontes de Cemilin tım. Zavallı adam kızgındı. Hakkını - Ben acık kalmıs olan kapının~ 
harebe bitmiş. Esirlerin, memleketleri- k d k' k' · l ak MADAM ARNOID ı· · · b" k"' k 1 · - 'ı b ı't arşısın a ı mar ıze geçıp yas anar tes ım ettım, zıra ır ope muame esı nına oturmustum. Bi iyorum, u gar 
ne avdet zamanı gelmiş. Fakat babam, ·· ·· d · · .. ·· d · l h ı.; 

sozune evam ternıştı. goruyor u. görünecektir, amma öy e .. sonra a• 
sevgilisini terk edip de buraya düne - - Düşündükce, çıldıracak hale ge• ( Saat 5, dakıka 21 - aaat 5, dakika 24 ) - Ne münasebeH katen hava pek sıcaktı. Diğer taraftB-

memiş~ liyorum, binbaşı efendi. Ya, talih ve - Zaten hu, her vakit böyleydi. oyun oynıyanlara yaklaşmak için keJI' 
- Olur şey değil, Ali .• vallahi, bu, tesadüf sizi yeğenlerimin karşısına çı· Kent bir dakika sonra Madam Ar- Kadın onunla hep alay ederdi. Vakıa dimde kuvvet bulamıyordum .. 

çok güzel bir roman. karmamış olsaydı .. bu zavallı yavru - nold'un içeriye girdiğ!ni gördüğü za • Valantin güzel bir erkek değildir. Fa- Kent sesini yükseltmeden: 
- E, hakikaten bir monana ben - caklar, ne acı bir akibetle can cere - man mahiyetini kendisinin de izah e- kat 50 sini askın erkeklerin hepsi dt ı:, 

d d ·~ · "h b h d d B ' - Niçin bu derece müteheyyiç icı> zer, efendim' Babam anlatmalı ki... ceklerdi. Sizi temin ederim ki, yalnız eme ıgı na oş ir is uy u. anyo benim kocam kadar genç kalamazlar niz? diye sordu. 

- Sonra?.. onların hayatlarını kurtarmakla kal • kostümü, - ayaklarda hasır iskarpin, ya.. l.Çadın mukabil bir sual ile cevab ~er 
- Sonra, efendim ... Babam orada ~ladınız; aynı zamanda, benim de ha- belde mayyo, sırtta blüz - kırkını aş - Polis amiri kadının sözünü :kesti: 

bir aşcı dükkanı açmış. Annemi de, ni- laskarım oldunuz. Çünkü, eğer sevgili ~· fakat çevik kalmış bir kadını gös- - Kadın bahçeye çıkmadan evvel di: 'f 
kahla almış. Benden evvel iki karde - yegw enlerime bir hal olsaydı, onların a- terıyordu. Orta boyluydu, fakat yor - kocasile alay etmisti mi demek isti - - yoksa Madam Merrit'i benim 0 

· ·ı b'" ··k b. t d ~ k"l ' dürdüğümü mü sanıyorsunuz? Hayıf• şim olmuş. Onlar, vefat etmiş. Sonra cılarına dayanamazdım ... Vakıa, artık gun sıması e uyu ır eza ş 1 e- yorsunuz~ 
d enç kız tavı la 1 y du Su""phe kendisini görmedim bile. ben doğdum. Büyüdüm. Mektebe git- bu meseleden bahsedilmesine sinirle ~ en g r rı a 1 or · ~ - Evet! Çünkü erkek banyo kos -

tim. Tam on sekiz yaşıma geldim ... rim tahammül etmiyor amma .. vak'a- yok genç kadın rolünü oynamıya yıl - tümünün icinde pek gülünçtü. Fazla Kent gayet sakin olarak tekrar et 
O sırada babam hac etmek için Hicaza yı bir defa da sizin ağzınızdan işitmek lardanberi alışkındı. Hani bazı ihtiyar olarak nezl~sinden dolayi mütemadi - ti: 
gitti. Orada, Türkistanlr hacılarla gö - istiyorum.. lutfen anlatır mısınız, bu askerler vardır ki, hayatlarının sonu- yen alcsm}'ordu... - Mis Patton ve Mister Lang j~ 
rüşürken, dayısına rastgelmiş. Dayısı, korkunç hadise nasıl olduL na kadar dimdik yürürler, onları hatır- - Madam Arnold eğer yanılmıyor- konuşamıyacak derecede müteheyYİ' 

l k · latıyordu M · · · b olmanızın sebebi neydii. ne yapmış yapmış; onu mem e etme ş· d' C ·ı k hl b" ·· · sam siz Mösyö errit i zevcesının aş 
ım ı emı, çap ın ru u ır mu - K b' d b' h k d k Ç k M d M · k ' clönmiye ikna etmiş ... Babam Hicaz - · · ·h h ent ır en ıre u a ının ocasını ağrısından bahseder gördüğünüz za- - Ün Ü a am errıt amerı meyyız karşısında ımtı an vermeye a- d"' .. d"" O d .. ·· · 1 

dan avdet ettikten sonra, hepimizi der· l " 'b ı· b' l be b usun u. a genç gorurımıye ça ışı- man kadının sadece bir bahane uy - yedeydi ve bekliyordu. zır anan cazı e ı ır ta e ye enze - ' v• • 

ledi, toparladı; buraya getird. İşte, o · · B" ··k b' k d l kl yordu. fakat erkegın bu çalısışı ınsan· durmuş olacağına hükmetmiştiniz de- Nazarları tekrar bulutlandı ve bir' mıştı. uyu ır ayı sızı a: . d b" .. 1.. d k k d ı 
zamandanber burada yaşıyoruz. M d }A K t ' B ) h a ır gu um seme uyan ırır en a ı • ğil mi? den nefsi üzerinde bir zorlatıı - a am a on es... un ar, a- h 1. k ı· d K b' 

- E .. burada, bu Kazaklar arasın- d · d'"f dil l d' nın a ı pe acı ge ıyor u. ent ır a- - Evet. ''apar gibi göründü. Az evvel bulut yatta aıma tesa u e en şey er ır. l k M d A ld' d k J ) 

da ne isin var. Siz, Türki$tan alayları- V 1 d" k' · · I · · · ra 1 ~ a am rno un onu ve sey- - Bu bahaneyi neden uydurmus, o- lan~n gözleri sevdiği adamı düııünere c öy e zanne ıyorum ı, sınır erınızı k l k l\1 d l\i ... k' T Lit 

na dahil değilmisiniz? .. bozacak derec(Pde ehemmiyeti haiz de- r~ . saç arını tıp ı ~ a a':'kk errıt_ ın 1 lacaktır? kendi kendine karşı yalan söyliyen w 
- Burası, süvari depo alayının mer- ğildir. Fakat, madamki arzu buyuru- gıbı kıvırtmış olduguna dı at ettı. - Çünkü bahçede randevusu var- kadınınki gibi sathi bir ışık ile parl1' 

kezi olduğu için, efrad karışık gelir .. yorsunuz; şu halde, arzedeyim. * dı. dı : 

sonra, alaylara taksim ~dilir. Diye; bir başlangıç yaptıktan son ~ Kadın koltuğa oturdu, ön tarafa - Kiminle} - John beni sever, bana sadıktı' 
- Depoda senden başka Türk var' ra, söze girişmişti. doğru eğildi. Mavi gözlerini alabildiği- - Benim kocamlat diye mırıldandı. Bütün bunları bir latr 

mıi.. Cemil anlattıkca, Kontesin ht\yeca- ne açarak azami dikkatle polis memu- Madam Arnold'un gozleri bulut • fe olarak telakki ediyordu. Kendisiııİ~ 
- Benden başka, tam on bir Türk nı artıyordu. Bazan iki ellerini dua va- runa dikti. lanmıştı · çocuk tabiatı vardır. 

var. ziyetine sokarak, iri ve şahane gözle - Kent: Kent: (Arkası var) 
- Bu, yanındaki arkadaşın?.. rini semaya kaldırıyor; kiliselerin mu- - Madam, diye başladı. Bugün öğ- J - Anlıyorum, eledi. 1-:lavuz başın· ................................................. - .. ....-' 
- O, halis Kazaktır. Fakat, çok iyi kaddes tasvirlerinde görülen (azize)- leden sonra burada cereyan etmiş o -ldan neye ayrıldınız? 

bir arkadaştır. Kırgızları çok sever. iyi ler gibi masum ve uhrevi tavırlar alı· lan hadiseleri yekdiğerine zincirleme- - Tenis oynıyan Mis Patton ile 
arkada~lık ederiz. yor .. bazan da, kısa feryad ve çığlıklar ye çalışıyorum. Madam Merrit'in arka- Mister Lang'i seyretmek için! 

- Pek iyi amma, Ali .. ben, Tür - kopararak parmaklarını gözlerinin ü • sından niçin bahçeye çıktınız? 1 - Fakat tenis sahasına gitmeden 
küm. Sen de, Türksün. Nasıl emniyet zerine kapıyordu. -- Kendisini ta.kib etmiş değildim. evvel kameriyeye uğramıştınız. 
ettiler de. seni bana muhafız gön - (Arkası var) Kadın yübek, fakat tutuk bir sesle - Hayır. 
derdiler?. 

- Nöbetci zabitine kalsaydı, gön - ,-111·---... -----------------.. ·---•••••lllıiıııİlll _______ , 
dermezdi. Fakat ben sizi yakından 

gönmek istedim. Size göndermek iste-
dikleri Kazakla, vazifeyi değiştim. 

- Ya, arkadaşın gider de, böyle u
zun uzadıya konuştuğumuzu bölükte 
söylerse. 

- Hayır. Kazaklar, merd adamlar • 
dır . .Boşboğazlığı hiç sevmezler. 

Şatonun, asma köprüsüne gelmişler
di. Cemil, çizmesinin topuklarını atı· 
nın karnına Jayamış; hayvanını hız -
]andırmıştı. 

Asma köprüniın öteki ucunda, 
şatonun kapıcıları ve korucuları var -
dı. Bunlar, kapının önüne sıralanmış-
lardı. ., 

Cemilin atı, asma köprüye ayak ba
sar basmaz bunlardan biri, elindeki u
zun boruyu dudaklarına kaldırmış; U· ı 
cun u şatodan tarafa çevjreren çalmı
ya başlamıştı . 

Cemil; oradaki! rin önünden ge -
çerken askerce selam '\ermiş; hafifce 
gülümsiyerek: 

- Ala ... Şatoya, eski devrin şö -
valyeleri, yahud senyörleri gibi giri 
yonız. 

Diye 'mırıldanmıştı . 

* - Affınızı istirham ederim, Madam 

KISLIK KÖMÜRÜNÜZÜ 
A L D 1 N 1 Z M 1 ?· 

KömUrUn cinsinden, tartısının doğrulujundan, tiyatlnın ucuzluAundan 

EMİN OLMAK İSTERSENiZ 

ANKARA MEMURiN KOOPERATiF 
ŞİRKETİNİN 

h lis Alman teshin kokundan alınız. 
Adres: Sirkeci, Mühürdar Zade Han No. 32, Telefon· 23074 

D 
_ . Kuruçeşme, Defterdar caddeal, Altınçapa 

eposu • Kooperatif deposu, Tel. 40456 

DiKKAT: Mıkdarı ~ok az kalmıştır. 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Çiçek, difteri ve 
Tetanoz aşıları 
Çocuklarınıza muntazam fasılalarla e'f' 
veıa çl~k, sonra difteri ve bir de teta ' 
noz aşıları yaptırınız. Bir çok yıllar çO' 
cuklan büyük tehlikelerden kurtarıW' 
olursunuz. Çiçek aşısı bir defada, dlftetl 
ve tetanoz aşıJan fasılalarla bir buçıı' 
ikl ayda biter. Hiç bir fenalık yaprnııf' 
Aile doktorlarınızla istişare edlniz. ~ 
aşılardan piyasada vardır. Tedarik e~ 
münaslb bir zamanda tatbik ettirıııJI' 
Bilhassa ınekleb çocukları için bu, <;~ 
muvafık olan ihtiyati blr tedbil'dlr • 

• Evlerde, bodrumlarda, sokaklarda eli~ 
ayağınız ve yahud diğer bir yeriniz, ~ 
çivi, cam parçası, teneke ve yahud c 
bir tahta parçası ile kazr en yaraland!J 
zaman derhal yara üzerine bolca tentilf 

diyot sürmelidir. Yarayı yapan şey ıo. ; 
ğamdan çıkmış bir çivl ve y:ı.hud u~ 
zaman karanlık, pis mahallerde buıuı1 

-1 
şüpheli bir madde ise o zaman hiç ıııtll 
etmiyerek derhal tetanoz seromu yapııt' 
malıdır. Bu seromun yapılma mtld 
nihayet yirmi dört saattir. Bu mudd 
geçirmemelidir. 

( *) Bu notları kesip aaklaymız, 1• ' 
but bir afo ·· l , yapı~tınp kollduİ1~ 
yapmız. Sıkıntı zamanınızda bu no~ . 
bir doktor gibi imdadmıza ,.etifeb~ 
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iNHİSAR ŞARAPLARI 

KIRMIZI 

BEYAZ SEK 

BEYAZ DÖMİ SEK 

+ 
• • 

YENi FIATLAR! 

70 el. 35 Kuruş 
70 c1.•,,..1ç1n 10 Ktnt 

2. Ut. • •• 15 
.2. lit 70 . ~ • 

fJ 3.40 • • • 25 • 
3.40 100 := dePGZlto ahnır • ......,pMlnce ., 

" " to ıerı verllr. 

~k &tmak i~tPl•re .hufYIJ.Prtlarla litreal 22 kurypn YtrJlit-t. 

•• .• ... • '. -t. • ,,. 

- " . ~~ :'... . . ,. 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

ı - Kmw·~m•m M,aa JPa, ıpW. ..... •Adltllm ,..ı.4 kal.. 
wnan, ot ftlll1ıtl ..,..mırra .... ,.....,Pllliolnıek-llSlkelmiltlm 
IUJ'etile .............. 

2 - 3/11/936 taalaıiae .....,_Salı a1D1 mt 18 ela Yllaek Enatill 
ReldCSrliik W.. ...... ....,._ ....... ..,_._ .......... ir. 

3 - Mu'zr - IMıdlll ....... .........._ a&e•• ... . 
4 - MuvaW&at: twı4 wt 8,;I ••. 
5 - Bedava f81*mmrıiai elmelc üzere Eaılilii Daiıe Mtidürlüilne ml-

raeaatlan ilin otum.. «2293» 1 
Cimi Mikml Beı. .._ Yeka. tut.n 

kilo K.,., K111111 
Sema 
Arpa 

700«> 1,5 10500 
13000. 3,75 48750 

Kara ot 
Yonca 

•• 4 36000 
OOJO 8 24000 

1192,~ 

8 A NZOPiRiN kaıeleri H;;P vc:;-~40-,-~,. 
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lstanbul Defterdarlıjından : 
cu.. .. Mnkii 

KadlklJinde Caferaia mahallesinin Yoiar~ çep.eai cac1. 
desinde 1 No. lı dükkinm yan pa~. 

Ayni mahalle•• eolrıılda 3 awrah düWnm Jarı payı 
)) » )) • 5 » .,, • » 
)) » » • 7 • » • • 
)) )) » • 9 • )) » » 
» )) » » 11 • )) )) » 

Kadıköyünde Caferaia mahallesinin .Moda cacldeaincle 98 No. 
la dOkldnınm ~ PllJL 600 
Ayni mahalle ve aokakta 101 No. la dikkinm yan payı 900 

,, • » • IOI » » » » ŞoO .......... Jta• llıUılafa Ç.W,i ..ı..beainin Büyik Par ') 
makhpı Ye .l.tiklil cach:lel.uüa hi rletdiii köfede ~· ı.u.; 
sin iç clükkia olarak kullanılan h;i,ak bir clikklıu Wunu 
ve bet katta on bir odayı ve l&İr m üttemilib laavi biyiik Par
malıb.pıdaa 2, 4 ve latildll ca*leai adea 105 Na. .ıan lisir 
binama onda bir payı. 
Haliç Fenerde Tmm Cafer m&hall ainin K&-oilu tok.,.... 
47 numarab e'Yin tamamı. 
Ayni mahalle ve sokakta 49 numaralı e.U. tama-. 
Boiaziçinde Yeniköyde Ayanilmla mahalı..a.in ~ ead· 
cleainde eski 151, 153, yeni 175/l N o. lu • 7S metre murab • 
bauadald mua,.,.. -halli ahana ......... N•tı • aal 
M2. ana beher metre murabbu. 

Y ulranCI& cina ve .. ..trileri yazıh p.)'l'İ ..-kullet paraları p6fin 
all'f nakit v~ f&l'lile h~ clald ._..,. izerindeaaçdr aittllla 

ma uaulile satdac.lr.tlr. latekliWrin 9/11/f'!JA fuarteai giin6 saat -. 
d&tte % 7,5 pey akçelerile Milli Emlak Müdilrluaünde toplanan ko 
misyona ıelmeleri. ~) (2471) 




