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Türk ve YugoS aşvekillerl arasmdakl konuşmalarm hariçte uyandırdıOı akisler 

Türkiye, Yugoslavya ve Çekoslovakya arasında 
üç taraflı bir misak akdi kararlaşmış . ·~---------------------------------------------------

il. StogatllnoDICln 111emlelıetbnlz Jıalılıuıdalıl 
lntı6aları: "Sizin lıer gıluuz bllflıa lllıelerde 
•nar gıllılı De hat,. giz gıllılı deDlrlertlen 

tlalıa Derlmll olaıllflar,, 
Muhterem Bqvekil gazetecilere: •Askeri kuvvetinizi 
rakından rördüm. Onda da Ankarada miipbede 

ettifim ayni canbbiı ayai hareketi bulclum,, dedi 
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b81J on dakh evvel gara gelmiş, bir flt'1'1-bı 
~t istirahat etmiftir. Dr. Stoya- n...:.. 2 (B~ ..... .;.~) .., sı-.t ma-
diııoviç Türk - Yugoslav bayraklarile ~9'&-. . ....- ~-
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Ziraat Bankasanda yapılacak islihat 

Yeni kanun liyihası 
dün Meclise verildi 

Y"ni kanunla Ziraat Bankası zirai kooperatiflerin ana 
bankası olacak, zirai kredi işlerinden başka zirai sanayii 
tesis ve bunlara iştirak vazifelerini de üzerine alacaktır. Yeni lnk ...... 111t -• ~ 
,-------------------------...... [a.-..,..ı ....... a.,.,ta........,.. ... _ ............. - ............. 

(Y-llad~) 8.nka bataklık kmutma, çay yataldumı temizleme, kanal açma mret· 
lerue ziraate elverifli topraklan karatup qletecek •• toprajı az çiftciye 
'- pbi araziyi UZUD vlde ile da;ıtacaktır. Ziraat Banbm memurları .•1- [ E9 • 
diter dev"let mneueaeleri memurlarıma baldarmdan Utifade edecekler lrlUreıa r evzı 
----------...ıi-............. _.~...,. ----~ v .. tencene •tt• 
Ankara, 2 (Hususi) - Atatürkün y halinde Jnuıüa ıtamıı- .n.OS ~ . l/l I 

_ ... ::.u nutuklannda önümüzdeki yıl- · tir. Yeni hazırlanan esas- Büyük Eıünıbubiye Reieimiz 

- &Orülecek işler aruında, Ziraat Ban lar B"«nkasını daha çok çiftçi ve Marept Fftzl ç.ı..n.k Bfikntte. e.J.. 
~ verilecek yeni fekli de ebem- köy • ıı*.i&ine yarar bır hale ıe- kan Amantma dahi hNmidew er-
~le-mevzuu bahsetmişlerdi. Hük,i- ~ .fDU kanun 4!8Mlarma IDı"e kin.ı.t>iJe rei81eri aruında ,.,._ 
lll8tin buna ait llazırJadıiı esaslar bir - _...._ ı blel ..,,...> (Det- 4 llliııl. ..,,.la) 
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Heı·gün ' Resimli Makale 

Hükii.met mamul eşya 
Fiyatlarını niçin 
Düşünnek istiyor? 

Yazan: Muhittin Birgen-· 

T i.ırJnyede büyük bir sanayileşP-'lc 

programı hazırlandığı sıralarda 

ben, İzmirde cTürk kooperatifçisi» ün
vanile Ye memlekette kooperatifç.lik 
kültürü yaymak maksadile aylık bir 
mecmua neşrediyordum. Bu mecmua
da iktısadi meselelerimize ait ) aptığ1m 

neşriyat arasında sanayileşme l:are -
ketinin muvaffak olması için en bü -
yük engelin büyük müstehlik kille 
içindeki mübayaa kudretinin dariığm
dan ileri geleceği fikrini müdafaa edi
yordum. Yer yüzünde toprak mahsul
leri fiat'ları harbi müteakip on sene 
kadar yukarıya doğru bir fiat hareketi 
yaparak bir müddet yüksek bir sevi -
yede tutunduktan sonra sür'atle düş -
meğe başlaması, Türkiyede büyük is
tihlak kitlesinin mübayaa kudretini 
birdenbire düşürünce, tabiati ile; bun
dan, mamul eşya sürümü de mütees -
sir olacaktı. O zamandanberi y:ıpılan 
tecrübeloc göstermiştir ki artık toprak 
mahsulleri fi.atlarının tabii seviyeleri
ni yükseltmek ve bu suretle artacak 
olan mübayaa kuvveti sayesinde fabri
kalarımızın meydana getirecekleri ma
mul eşya sürümünü matlup bir sevi -
yede tutmak mümkün değildir. Hal -
buki büyük ölçüde yapılan her ima -
lin yegane muvaffakiyet şartı sürümün 
çoğalmasıdır. Sürüm çoğalmadıkça sa
nayiin genişlemesine imkfuı olmamak 
şöyle dursun, hatta bunun tutunabil -
mesi dahi şüpheli olur. İşte, son za -
manlarda Başvekilimizin hayatı ucuz
latmayı düşürunesine sebep olan muh
telif amillerden biri de bu olsa gerek
tir. 

Tabiat en büyük taklit kabiliye -
tini çocuğa vermiştir. Çocuk, söz 
söylemeden, yiyip içmeden, giyin -
miye kadar her şeyi taklit ederek 
yap~r, görerek öğrenir. 

(sOz 
ltalyanların 
Habeşistan için 
Bastırdıkları pal 

Cocuk iyi konuşmayı bilmiyorsa, 
terr'ıiz yiyip içmiyorsa. elbiselerini 
itina ile muhafaza etmiyorsa bili -
niz ki iyi konuşmayı, muntazam ye
meyi, elbiseyi temiz tutmayı evinde 
görmemiş demektir. 

Hakkınızda yabancılar tarafından 

fena bir hüküm verilmesini istemi -
yorsarnz, çocuğunuzun bulunduğ'.l 
mecliste tıpkı bir amir karşısında 
bulunuyormuş gibi muntazam hare
ket ediniz. 

Eribe 

---, 
Kısası 

E. Talu 

Biliyor musunuz? 
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İh til81ciler tekrar Madrid 
başladılar 

. .. .. .., 
uzerıne yurumege •• 

SOVYET GEMiLERiNiN ASiLER TARAFINDAN 
ARANMASI MOSKOV ADA ASABİYET UY ANDIRDI 

=mr =x = « 

Atatürkün 
Teşekkürleri 

Ankara 2 (A.A.) - Riyaseticum
hur Umumi Katipliğinden: 

Cumhuriyetin yıldönümü rnüna
sebetile memleket dahil ve haricin
den Reisicumhur Atatürke hitap 
eden vatandaş ve ırkdaşlarımızın 
çok heyecanlı duygularını bildiren 
telgraflar gelmekte devam etmekte
dir. Bunlardan pek mütehassis olan 
Atatürk teşekkür ve muhabbetleri
nin Anadolu Ajansı vasıtasile tek
rar iblağını emir buyurmuşlardır. 

Talaveria de la Resina: 2 (A.A.) _ Moskova, 2 (A.A.) -Tas Ajansı bil- gayri kabili tahammül bir şekle gir- D • k d 
liasyonalistler dün Navalcarnero'nun diriyor: Sovyet gemisini durdurarak a- miştir. Azana bundan bir kaç gün ev- eDJZ enarJD 8 
§imal ve şimali şarkisinde yeni muzaf- raştımuş olan .İspanyol asilerinin küs- vel Barselon'dan hareket etmek iste- bog"' ulmUŞ bir 
feriyetıer kazanmışlar ve Sevilla la tahça tarzı hareketlerini mevzuu bah- mişse de anarşi9tler bu harekete mani 
liueva ve Sillamantillayı işgal ettikten seden İzvestiya gazetesi diyor ki: d • k b J d 
.... c,,. -ı'lerı·n beynelmilel açık deniz yol- olmuşlardır. Bu vaziyet karşısın a ÇOCU U UD U 
uunra Madridin 20 kilometre şarkında- .n.::1 • f k ft· B ları u"'zerı"ndekı· bu gibi küstahça hare- Başkan intihara teşebbüs etmış a at 1 . ? (H I ı ounete mevkini zaptetmişler ve zmır, - ususi) - zmirde Tu· 
IS santimetreli~ iki top iğtinam etmiş- ketlerini daha doğmadan ezmek lazım- General Masquelet Cumhurreisini vaz· ran'da deniz kenarında yeni doğmuf 
lerdir. dır. İspanyol isyanının beynelmilel bir geçirmiştir. ve boğulmuş bir kız çocuğu bulun· 

Salamanka, 2 (A.A.) - Madrit kuv- muhasama şeklinde tecelli etmesi~de~ Madrid, 2 - Harbiye Nezareti, muştur. Derhal tahkikata geçen poliı 
\r tl korkan bütün fertler, İs~yol isılerı- Escorı"al mıntakasında Nasyonalistler Şe f ~ e eri, Getafe'nin 11 kilometre uza- k ha r• e ismindeki bir kadının gayri met-
gı .. ..ı T led nin denizlerdeki meydan o uma re- 1 1 •"'-la bulunan Parla civarında o 0 • ketlerinden büyük bir endişe duymak- tarafından yapılmış olan taarruz ~r. a ru olan çocuğunu Şefika iamindelti 
Yu almak maksadile bir mukabil taar- tadırlar. bunların T age vadisinde ve Madrıdın bir arkadaşının yardım ile boğarak de-
ruz yapmışlardır. Bu taarruzu püskür- Pariı, 2 (A.A.) - Vallaloid'den şimali tarkiıinde Siguenza mıntaka· niz kenarına yumuşak kumlara göm-
ten Nasyonalistler, 14 tonluk bir tank d ki v bı"ldirildigwine emre, fİmdi Barselon'da ıında yapmıf oldukları hücumların Ü eri anlaşıldı. Bu iki kadının ma· 
e birçok harp malzemesi iğtinam et- ·-

lt\işlerdir. bulunan Başkan Azana'nm vaziyeti tardedilmif olduğunu bildirmektedir. ğazalarda çalıştıkları da tesbit edilmit· 
~~=~-----=-===-====-=-=iKi!"'"...;.....:::::== ....... -·_...-=:-~::;;:;:=::::::::=::=; tir. Adliye tahkikat yapmaktadır. 

Muhterem Misafirimiz Hariçteki İnebolu faciası 
dün lstanbuldan ayrıldı Akisler !~!uH;~:' :::::;! 

susunda bu derece mükemmel ve bu (Bq tarafı 1 inci •Jfada) yükletiyor (Bq tarafı 1 inci sayfacla) 
lnıştır. Başvekile Hariciye kalemi mah-
8Us müdürü Refik Amir ve protokol 
ltıernurlarından Şemseddin Arif hudu
da kadar refakat etmişlerdir. 

Mısafir gazeteciler de ayni trenle 
memleketlerine dönmüşlerdir. 

Muhterem Başvekilin bey-tı 
Dr. Stoyadinoviç dün akşam saat al

tı buçukta, Yugoslavya ba§konsolosluk 
binasında İstanbul matbuat mümessil
lerıni kabul ederek, kendilerine aşağı
ki beyanatta bulunmuştur: 

- Dost ve müttefik Türkiyeyi, bü
Yük Cwnhuriyet bayramında ziyaret 
etrnek için nAdir bir fırsat çıktı. Böy
l~e. Türkiyeyi, satvetinin geçit resmi
nı yapmakta olduğu bir sırada gördüm 
\re onun terakkiyatını yakından müşa
hede ettim. 

Reisicumhur Ekselans Atatürk gibi 
?'tice ve dinamik bir varlığın sevk ve 
ırşadile bu kadar az zamanda elde et
llliş bulunduğunuz neticelere hayra
ııun. 

Sizin her yılınız, başka ülkelerde o
llar yıllık ve hatta yüzer yıllık devir
lerden daha verimli olmuştur. Reisi
CUrnhur Atatürk, adının sizin dilinizde
ki rnedh1lünü gerçekten temsil etmek
tedir. O, yeni Türkiyenin hakiki atası-
dır. 

. Yepyeni, apak ve şerefli Ankarak ye 
nı ve misli bulunmaz bir faaliyet en
llluzecidir. O, daha şimdiden, ayni sa-
~da veyahut ki pek yakınlarında biri 
hırini takip etmiş olan kültür merkez· 
lerine yetişmiştir. Ve onları elbette 
ieçecektir. Bugünkü Kamalist Ankara, 
tti Boğazköyüne ve buralarda teessüs 
~den azametli eseri hayretle takip ey
~en eski büyüklere gururla bakabi· 

kadar ,evk ve heyecan içinde gönnek- 3 - Çekoslovakya ve Lehistanın 
ten ne türlü biz duyduğumu söyleme· da Balkan Antantına iltihakı im- lzmir, 2 (Hususi) _ lnebolu fa. 
ğe lüzum var mıdır? kanları.. ciasının davasına bugün ajır ceza 

Tayyarecisinden denizcisine kadar Pragaa .çıkan Prager Pres gazete- mahkemesinde bakılmıttır. Bu celsede 
ordunun her sınıf efradının simasında sine nazaran, Kral Karol ile Cum- mahkemece tayin edilen ehtivukufun 
vazife aşkı ve kuvvet ve kudret inan· hurreisi Benes arasında hasıl olan 
cı okunuyordu. anlaşma mucibince Küçük Antanta hazırladığı rapor okunmuştur. Bu ra· 

Ordunun yanıbaşında büyük Şefini dahil ve ileride iltihak edecek olan porda facianın bütün mes'uliyeti bi
kıvançLa. selimlamakta olan Halk Par· her devlet, başka bir devletle mi- rinci ve ikinci kaptanlara yükletilmek· 
tisini de asla unutmıyacağım. Siy ve sak aktedebilecektir. Ancak şu şart- te ve ihmalleri yüzünden ölüme aebe-
nizam, harp ve sulh, yeni Türkiye la ki, bu misak Antant haricinde bir biyet verdikleri ve facianın vukubul-
yurddaşlarmın hükmü altındadır. devletle yapıldığı takdirde, diğer iki masına meydan bıraktıkları söylen· 

An.karadaki kısa ikametim, bana, mil aza devletin de muvafakati alma- mektedir ... 
li bünyenizin, en sağlam temeller üze- caktır. Bu rapora nazaran itletme müdü-
rinde kurulu, sağlam bir bünye olduğu Diğer taraftan, Yugoslav Bqve- rü Zekeriyya ile diier alb ıuçlunun 
kanaatini verdi. kili Stoyadinoviçin Ankarayı ziya- hadise ile hiç bir alakalan aörülmedi-

Her tarafta, iyice tetkik edilerek, ge- retinden bahseden övr gazetesi ise 
niş esaslara göre hazırlanmış bir pli· şunlan yazıyor: ği ve suçlularının mes'uliyetleri olma-
nın mevcudiyeti göze çarpmaktadır. cBazı aliime göre ismet İnönü ile dığı ifade edilmektedir. Celse ayın o
Mimari bizzat büyük Şefiniz Atatürk Stoyadinoviç beyninde yapılan mü- tuzuna talik edilmiftİr. 
olan bu plim tahakkuk ettiren ise, ken- zakereler, Ankara. Sofya • Belgrat 
dilerile uzun ve samimi görüşmelerde arasında üç taraflı bir misakın ak-
bulunduğum Başvekil İsmet İnönüdür. Jini istihdaf ediyor. Fakat bu ga-

Evvelisi gün Ankaradan, bugün gü- yenin tahakkuku muhtelif müşkül
zel İstanbulunuzdan ve binnetice Tür· !erden iri değildir. 
kiyeden ayrılırken, siz gazetecilerin Temps gazetesinin hususi muha
himm~tleri.niıden de bahsetmemek e· biri ise Belgrattan telefonla şunlan 
timden gelmez. Memleketlerimizin ya- bildiriyor: 
kınlaşmalan ve karşılıklı tanışmaları - Kamil Atatürk ile Stoyadino-
için siz de ~k emek sarfettiniz. Bu viç arasında yapılan görüşmeler, 
yolda devam etmenizi rica ederim. Balkan devletlerinin müstakbel 

Ve bu vesileden istifade ederek, dost münasebetleri bakımından hayati 
ve müttefik Türk milletinin refahı ve bir ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 
yükselmesi için gönlümden kopan ha· İyi haber alan Yugoslav mahafilin-
raretli dileklerimi, sizin vasıtanızla de temin edildiğine göre, Stoyadi-
kendisine bir kere daha ifade eylerim. noviç ile Türk ricali Balkan Antan-

Muhterem misafirimiz dün müzele- tını daha genişletmeği kararlaştır-
ri gemıiş, bundan başka şehrimizdeki mışlardır.• 
Yugoslav tebaasını kabul ederek ken- Herhalde, Stoyadinoviçin Belgra-
dilerile vedalaşmış ve akşam yemeğini da dönüşünden ve Çek Cwnhurrei-
Konsolos Vukotiçle refikasının nezdle- si Benesin yakında Yugoslav salta-
rinde yemiştir. nat naibi Prens Pola yapacağı ziya-

Egede tiltiln 
Piyasası açıldı 

İzmir, 2 (Hususi) - Ödemif, Ak· 
hiSft. Kutadası, Milas ve Muğlada tü
tün piyasası hararetle açıldı, Akhiaar
da 1.200.000, Kufadasında 250.000, 
Ödemişte 700.000 kilo tütün piyasaya 
arzedilmittir. Fiyatlar 73 ile 129 ku· 
rUf arasında temevvüç etmektedir. A· 
merikalılar piyasadan henüz mal al· 
mağa baflamadıkları için rekabet de 
fazla mevcut değildir. Fiyatları dütür
mek için yapılan gizli anlatma, müs
tahsilin basireti sayesinde, muvaffak 
olamamıştır. 

Tramvay - otobüs 
çarpışması 

Yunan Gazeteleri Memnun retten sonra, vaziyet tamamen ta-
t..~it resminde askeri kuvvetinizi ya Atina 2 (Hususi- - Yunan ga• vazzuh edecek ve bu siyasi görüş-
"lldan aördüm. Onda da Ankarada . • 1 Ba L ·ı· . A . . beli" 1 k ıtı·· ~· .•. . ' • . zetelerı Yugoe avya fVeııLı anın n- melerin netıcesı ı o aca tır. 

• Irak vukuatı 
münasebetile 

• 

E 

• " Rex,, hareketi nedir? 
ı rakta, Yasin Paşa hükumetinın dev-

rilmesi, Harbiye Nazırının katli, bir 
kısım nazırların da hudut harici edıl
melerile nihayet bulan hukumet daı. 
besinin hakiki mahıyetı henüz katıye -
le anlaşılmış -olmaktan uzaktır. Bu vu
kuatı me\ zuu bahseden bazı kaynak
lar, bu işte Nas) onal Sos) alıst ttsıri 
gördükleri gibi, Sosyalist bir cereyanın 
başlangıcı olduğunu iddia edenler de 
vardır. Fakat bütün bu tahminler hila
fına umumi şekli ve mahiyeti ile Irak 
darbei hükumeti, tamamen milli bir 
ifade taşımaktadır. Eğer bu, böyle ol
mamış olsaydı, Süleyman Hikmet Bey 
hükfunetinin, işbaşına gelirgelmez Fi
listin Araplarına yardım edileceğini 

ilin etmezdi. Yeni hükumetin takip e
deceği siyaset İngiltereyi de şiddetlt. 
alakadar eder. İngiliz membaları, he
nüz bu vadide fikir beyan etmiş değil· 
lerdir. Irak petrollerinin akıbeti mev
zuu bahsolunca, İngilterenin bigine 
kalması mümkün değildir. Belki Iraka 
daha mutlak bir istiklal temin etmek. 
belki de şahsi münaf eretlerin bir mu· 
hasebesini yapmak için vukua getirilen 
son hareketin manasını, bir de, ingiliı 
kafasile muhakeme edilmiş görmek la
zımdır. Ancak o zaman, vaziyet hak
kında sarih bir fikir edinmek kabil o
lur. Aksi takdirde, malfunat eksik ka· 
lır ve eksik malfunata dayanarak ) a
pılacak muhakeme sakat olur. Bu se
beple, Iraka ait vaziyeti tamemen kav
ramak için, daha bir müddet bekleme~ 
icap ediyor. 

* Belçikada cRex• denilen bir hareket 
vardır. Türlü tefsire uğrayan bu hare· 

ketin ne olduğu
a.ı~lkada 1 nu bana soranlar 
•• Rex " çok oldu. Başında 
harek•tl henüz otuz beşine 

b a s m a m ı ş bir 
genç bulunan •Rex• mahiyeti itibarile 
muhakkak ki Faşızmden başka birşey 
değildir. İlk evvel, Belçika Katolik fır
kası tarafından bir tabı müessesesi şek. 
linde meydana getirilmişti. Bundan 
maksat, politikaya karşı bigane kalma
ya başlayan katolik gençliğini edebiyat 
yoliyle, bu işe tekrar ısındırrnaktL 
cRex• in başına, böylece cLeon Deg. 
relle• namında bir genç getirildi. Fa
kat, tamamen fikri bir mahiyet arze· 
den bu teşelclcül, Katoliklerin ifrat He 
dindarane bir siyaset takip etmek iste· 
meleri yüzünden, zaman ile mahiyetini 
kaybetti. Gençlerle fırkanın arası açıl ... 
dı. Leon Degrelle ve arkadaşlan Kat~ 
liklikle alakalarını kesmemekle bera
ber fırkadan ayrıldılar. Gazetelerine 
cRex• adını verdiler ve böylece şiddet
li bir mücadeleye giriştiler. Maksatla-1 
rı, Parlamantarizm içinde çürüyen po
litikacıları temizlemek, fırkaları kal
dırmak daha adil içtimai esaslara daya
nır bir cemiyet kurarak Komünizmle 
dövüşmektir. Yani bir kelime ile Fa· 
şizm yapmaktır. - Selim RallP 

-··-·-~-K;ciı;f ;;;~--... -.... _ .. -· 
askerliği 

UŞahede ettıgım aynı canlılıgı, aynı k ada T·· k · 1·1 t.. ··ı~'- t '-~~-rı-=------~-...J 
dinarnızm ve hareketi bu1!um. nost ve ar ut. rı~ 1 ~ yap :rw~·u aa:a - Bir talyan vapuru yandı 
lllüttefik Yugoslavyanın, Türk ordusu- lan~ müımır netıce er v~ ıgını mem· Londra 3 (A.A.) - Limanda bulu-

iki kişi ehemmiyetli surette 
yaraland•, bir araba 

parçalandı Hazırlanan kanun projesine· 
ttu, bu kadar iyi yetişm~, zabtı rapt hu- nunıyet'le kaydetmektedırler. nan İtalyan bandralı İris vapurunda 

Fransızlar Musolininin nutkunu 
ihİiraslarla dolu buldular 

londra mahafili Musolininin Fransadan ihmalkar 
bir lisanla bahsettiğine işaret ediyor 

londra, 2 - Sabah gazeteleri, Mu- «Musolini'nin nutkundan bir par· 
tolini'nin dünkü nutkunu, İngiltere i· çası, büyük bir sürpriz uyandırmıştır. 
le bir uzlatmaya varmağı istihdaf e- Bu parça, Akdeniz büyük devletlerin· 
d~ bir teşebbüs olarak telakki etmek- den birisi olduğu halde F ransadan ih
te, fakat ayni zamanda Musolini'nin malkar bir lisanla bahseden parçadır. 
~uHandığı kelimelerin şiddetine de işa· Musolini, öyle kelimeler kullan· 
t'tt etrneği unutmamaktadırlar. mıftır ki, insan filhakika Akdenizde 

Röyterin Roma muhabiri ayrtca di· hassaten tehlikeli bir anlaşmazlık mev-
)or ltı: cut bulunduğunu aanabilir. 

yangın çılanış ve vapur hemen hemen 
tamamen yanmıştır. 
_..___.... 1 ........... 111 ....... ____ _ 

Budapefte, 2 - Macar siyasal ma· 
hafili Muaolini'nin nutkunu büyük bir 
memnuniyetle karşılamışlardır. 

Pariı, 2 (A.A.) - Gazeteler, Mu· 
solini'nin Milano'da aöylemif olduğu 
nutkun Realist mahiyetini teslim et
mekte müttefik olmakla beraber ten
kitlerini esirgememektedirler. 

Le Journal, yazıyor: 
Teklif olunan yeni sulhta bir yığın 

ihtiraslar vardır. 
Belpatta nasıl karşılandı? 

Belgrat, 2 (A.A.) - Resmi mahafil, 
Stoyadinoviçin halihazırda İstanbulda 
bulunması dolayısile Duce'nin nutku 
hakkında ihtiyatlı lisan kullanmakla 

Dün Etyemezde bir tramvay-otobüs göre kadınlar cephe gerisi 
müsademesi olmuş, 3S66 numaralı o- • • klar 
tobüs ile 326 numaralı vatmanın ida- hizmetlen yapaca 
resindeki tramvay çarpışmıştır. Çar • - A • 

pışma neticesinde otobüs de tramvay Ankara 2 - Sıhhat Vekiletı seferber
da hasara uğramış, otobüs yolcuların - lik vukuunda kadınların ~skere ~lın
dan itfaiyeci Hasan ile Bakırköyden .maları ve cephe gerisi h!zmetlerınl~~ 
Mustafa isminde iki kişi ehemmiyetli kullanılmaları hakkında ~ır ~un dar 
surette yaralanmış, hastaneye kaldırıl- yihası hazır~~ş, bu liyıha alika .. 
mışlardır. Vekaletlerin mutaleaları alınmak su , * Vatman Sadullahın idaresindeki retile son şeklini almış, Başvekilete 
tramvay da Kemalpaşa caddesinde bir verilmiştir. 
yük arabasına çarpmış, arabanın te • Kanuna göre kadınlar nakliye, lev_:a· 
kerlekleri ve arkası parçalanmıştır. zim, sıhhıye, muhabere ve karargah 
ı;;~;"~Yug;;;i;ry.-;·:Ti;Jy·;;;Ün;l; ,hizmetlerını gör.ebileceklerdir. 
tına dair olan fıkra dolayısile memnu- Kadınlar bu ışlere mekt~plerde ha· 
niyetlerini izhar eylemektedirler. zırlanacak, mektep talebesı olmayan 

Pragda heyecan kadınlar için de kurslar açılacaktır. 
Prag, 2 - Musolininin Milanoda söy ,Buralardan vesika alacak kadınlar asli 

lediğ nutuk burada büyük bir heyecan hazırlık hizmetlerinden nisbi bir mua-
uyandırmıştır. fiyet temin edeceklerdir. 
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Kurtoğlıı 

. Marepl Fevzi Çakmak 
dün Köstenceye gitti 

Em den kruvazörü geldi 
imden BiiJik Harpten sonra yapılan ilk Alman 
pmiaiclir. Diia matbuat mümessilleri ıemiJi gezdiler 

Erkanıharbiyeler arasmdaki müzakerelerin dev 
Dün geldi müddetince Hamiclife Köstence limanında bekliy~ 

ehi eclisi d .. n 
içtimalanna başladı 
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tiplıklere Betik Ahmet Sevengil, Fa- SeHme giden caddeye K•slterl!r 19- ~-yı~------
ralt Dereli. Bept Yılmaz, SeJAmi :tz- m1nin verilmesi haJdnnclatj dlliill *D· C!Uıl. illleRdiflrflri 
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... •aı.ı.-Vıa&T 
Allbra tN mı Kul ıll 

Niwi,. ., •p r 

ismet ıno .. ......... b el dank, 
Tw •Zaııll 10 ....... ..... - ..... ..... ..... 

A8 
HiKAYELER 

..... All 
SON SENELBRIN 
D uou.L VB EN 
OLOU1' BIERl 

dram lal mda 
8111.a da 

ıtpmı IUt 3>.80 .. 
AYAK TAIUlm 

ARASINDA 
fnnu tbBUOllll 

Operet b .. 1 

OJ1ID JOlblr 

UIUll HARPTE OLIUf VE YAŞAatŞ llADiSEL'ER: 

CASU LA 
K 

Wllleri lnt1Wmıa geplmiftk aokagının malmuu ..,.Ue kapatıl- • malzemelerinin • • • kı 

~~-~~~ı:~~m~~~~~~~etleri'· ·~ ~ -~~.~ ~---------------------~ -t 3~ - ı Dalll-. lüğunden gelen UjıtJarla, Fort kum- m m ıauR uc ~-ar. ıt ·---.. 

RŞl-KA 

Dariilacezenin 934 yılı kat'i hesabı, Ka- panyasınm duhuliye resminden olan. tagwnJanmca netice bir raporl. Anb- ı•-------~--~ ---
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3 İkincitetrin SON POSJA 
'Sayfa s 

MEMLEKET HABERLERİ 

Konyada hızlı bir imar 
faaliyeti başladı 

Serbest bırakılmış 
bir deli 

Havzada çok kıymetli 
bir kütüphane var 

B~ kü~phan~de lsa peygamberin pehlivanına ait Türkce-
bır tarihle bın sene evvel yazılmış olan ve bir ·· ha 

Mardinde bir polis ve bir 
bekçiyi vurdu, kendisi bir 
başka bekçi tarafından 

öldürüldü 

P t b k .. .. ha nus sı 
e ers urg utup nesinde bulunan bir 

L 1 .b. .. 1 eser 

B~Iediye yolları tamir ettiriyor, halk da yeni inşaat 
yaptırıyor, lstanbul • Konya telefonu işliyor 

ve wun ar gı ı yuz erce kıymetli kitap var 
Havza (Hususi) - Havzada kitapl 

meraklısı Çonoğlu Mustafa isminde de
ğerli bir zat \1al"dır. Evindeki üç kü -
tüphanesi, nadide ve kıymettar kitap-

Mardin (Hususi) _ Bir meczup, e _ larla doludur. Mustafa Havzaya iki saat 
tindeki tüfek ve hançerle zabıtaya sal- mesafede Kamlık köyünde 294 tari -
dırmış, bir bekçi ile bir polisimizi ya - hinde doğm~1:ur. Üç oğlu bir kızı var
ralamış, kendisi de öldü.rüTıınüştür. dır. Her biri ayn ayrı mekteplerde ili 
Hadise şöyle olmuştur: tahsildedirler. Kendisi kitap merakını 
. Bender Memo köyünden Fettah oğlu şöyle anlatıyor: 

d h 307 tarihinde Merzifon rüştiyesinde 
Izzet adındaki meczup, elin e ançer okurken İstanbulda Babıilide bir Er
ve tüfek olduğu halde, sabah erken -
den şehre gelerek cadde üzerinde te - meni kitapçı Gaspar vardı. Çocuklu -
sadüf ettig~ i bir bekçiyi, kafasından ğumda edebiyata mera'klı idim. Utan-

bula gittikçe kendisile anr.ıiaiMii ... 
hançerle yaralamış, bu sırada oradan ·--~-.. ~ 
geçen polis memurlarından Salih, de- bana her istediğim kitabı arar bulur -
liye yaklaşarak elinden, silahJarmı al- du, bendeki antjka 'kitap merakı tl o 
mak .istemiş. Fakat, deli elindeki fü - zamandan başlar. Bugün rüştiyede o -
fekle, polise ateş etmiş, polisi de ya - kuduğum kitaplanm bile bili mev -
ralamıştır. cuttur. 

Konyadan bir manzara Deli bundan sonra yarala.narak yere Mustafa, Havzada tarihi Gazi 
konya (Hususi) _ Konyada bızlıısalışılacaktır. Bu panayır bilhassa Or- düşen polisin üzerine atlamış, han - odasının ittisalinde memle'k.etine bir 

bir imar çalışması başlamıştır. Bir ta- ta ~adolu m~ullerinin tanınmasını çerle bir kaç yerine vurarak öldürmek hizmet maksadile Gazi kütüphanesi is-
raftan belediye şehirdeki yolları yap- temın edecektır. • istemiştir. Fakat, bu sırada çarşı bek- minde bir kütüphane vücuda getirmiş, 
brnıakta, diğer taraftan da halle şe • Konyada spor hareke.tle~ı çilerinden Derviş yetişerek, delinin e- buraya SOO tane değerli ve mühim ki -
hirde güzel binalar inşa ettirmekte • Konya Halkevi spor komıtesı tara - linden tüfeği almağa muvaffak olmuş, tap hediye etmiştir. Bugün evindeki 
dir. fından tertip edilen futbol maçlarına kendisine teslim olmasını söylemiştir. kütüphanesinde 2500 cilt eser vardır. 

İktısat ve tasarruf cemiyeti bu yıl devam edilmektedir. Ko;rıyadan Ilgın Deli, elindeki kanlı hançerle, bu defa Mükerrer olmamak üzere iki yüz cilt 
Konyada büyük bir panayır açılması ve Kadınhanına giden takımlardan A divan, dört yüz cilde yakın tarih, me
. . p ,,_, .. _ Kadınlı da yaptığı maçta da bekçiye saldırmış, fakat bekçi Der- nakıp, teracümü ahval vardır. Yedi 
ıçın tetkikleı: yapmaktadır. an ayıra WılA.llul anın viş, kendisinden alrlığı tüfekle ateş et -

• Orta Anadolu panayırı adı verilecek Kadınhanı takımı ile berabere ka~, yüzü mütecaviz el yazması eserler ve 
O 1. lın tır miş, çıkan kurşunlar delinin bog-azm- bunla · · d hi b rd ı 

ve bütün şehirlerimizin iştiraki için B takımı da Ilgında 5- ga ıp ge ış • · rın ıçın e ç il' ye e eşi o mı-
------.. ·--"·-· Konya. İstanbul telefon muh!!b~resı dan girmiş, ve deliyi öldürmüştür. yan nadir kitaplar mevcuttur. Hatta 
Bartında dereye Konya (Hususi) - Konya ile Istan- Bu deli, iki sene evvel Eliziz. akliye bugün bir nüshası Petersburg kütüp-
D .. i bul arasında yapılan telefon tesisatı hastanesine gönderilmek istenmişse hanesinde bulunan bundan bin sene 
UŞen ihf gar cumhuriyet bayramında işlemeğe açıl- de, boş yatak olmadığından köyüne evvelisine ait meşhur heyetşinas Ab-

/Jofjuldu =mış==t=ır=.============-============g=ö=nd=e=r=il=m=iş=t=i.==========:m:ı.:=======d=u=r=ra=h=m=a=n==So==ı:fi~mn="==Ki==·tab=-ü=s=sa=vr==ı~Ile 

"''· ~::~ ;,,,':;:np::. g!!ı!~; Y urtda Cumhuriyet bayramı tez ahu·· ratı 
acıkh bir kaza olmuştur. 

Kasabanın Köyortası mahallesin· ._ . ...,,.,,,, • .,. . .,._,,'"~-·-·=·· 
den yazlıcı Hasan KurtoFJ,u. köyden 
araba ile mısır getirirken, ar~ ır
maktan geçtiği sırada, suların akıntı
sına kapılıp devrilmiş ve Ha.sanla a
rabacı suya düşmüşlerdir. Arabacı 
kendini kurtarmışsa da yaşlı ve me(:: 
luç olan yazıcı Hasan boğulm~tur. 
Çesed şimdiye kadar bulunamamıştır. 

Mardlnde iki 
mahkumiyet 

, Mardin (Huausi) - ihtilastan ve 
Zimmetine p,ara geçirmokten auçlu eak.i 
Midyat inhisarlar memuru Ömer Naz
.mi beş sene on bir ay ağu hapia, 3 sene 
}dokuz ay memuriyetten mahrumiyet 
cezasına ve ihtilas ettiği 8394 lirayı 
Öclemeğe mahkum edi~tir. 

Sahte borduro ile maliyeden üç bin 
küsur tira alan dolandırıcı Antalyalı 
Kerrıal de üç sene ağır hapis cezasına 
?1ahkum olmuştur. Aldığı paraları da 
,ıade edecektir. 

Tokatta frengi mücadele 
teşkilatı 

_ Tokat (Hususi) - Tokat frengi 
mücadele merkezidir. Mücadele mer· 
kezinin Reşadiyede de bir şubesi var
dır. Sivas vilayetinin Yıldızeli ve Şa~ 
kışla kazaları da bu merkeze bağlıdu. 

Mücadele mıntakalarında köy köy, 
nijfus nüfua tarama yapılmaktadır. 
liastalıkların adet ve milcdarı tarama 
•onunda esaslı olarak tesbit edilmis ola-
caktır. ' 

Cumhuriyetin 13 üncü yıldönümü yurdun her tarafın .. 
da parlak tezahürat ile kutlulanmıştır. Muhabirlerimiz 
bu tezahüratın resimlerini göndermekte ve tafsilatını 
bildirmektedirler. Fakat yazılarımızın 90kluğu dolayısile 
bu tafsilatı yamıak im.kam bulunamamıştır. Geyvede, 
İneboluda, İzmirde, Nazillide, Gemlikte, Çankında, Bur
sada, Mardinde, İzmitte, Afyonda, Burdurda, Çorumda, 
Zonguldakta, Silivride, Silivrinin Ali Paşa ve Fener 
köylerinde, Edirnede de cumhuriyet bayramı münase • 
betile çok parlak tezahürat yapılmıştır. 

Bu büyük bayram şerefine Bursa Halkevi yüz çocuğu 
yeni elbise ve ayakkabı vermek suretile sevindirmiş, par
ti bir sünnet düğünü yapmış, Gemliğin Hamidiye köyün
de, Fıstıklıda, Adliye köyünde yeni yapılan mekteplerle 
Ilıca ile Umurbey arasındaki YQlun küşat resmi yapılmış
tır. Gemlikte bir balo verilmiş, Karacaalide bir çakal ko
valama alavı tertip edilerek dağda meş'alelerle çabl ko

valamnıştır. 

Resimlerden üstteki İneboluda, yandakiler de lzmirde -..;:;.~," 
yapılan tezahürattan ve geçit resminden birer intıba gös- ~~·~.zaimi 

termektedır. 

~=================================================ıı:=---=======-===--------------------
Nardinde 4 20 çecuk giydirikli Pazar Ola Hasan a. Dlvor Ki ı 

\\ \ \ l (f l/ l///lı~ 
Mardin (Hususi) - Çocuk Bakımı 

Kurumu, fakir m~ep çocuk1arından 
80, hariçten de 40 çoctik giydirdi. 

Kütüphanenin saJü.W Ç-.ğha Mmbıfa 
500 sene evvel yazılmış Tefsiri Letaif, 
Yüz hadis, yüz hikayet ismindeki Hı
zır bin Ahmedin eseri de bunlar me
yanındadır. El yazısile ve 1060 tari -
hinde türkçe olıırak yazılmış An ter ta
rihi isimli eser de çok kıymetlidir. 
Münderecatı aşk ve bahadırlık mev • 
zularıdır. Anter İsa Peygamberin peh-

livanı Anter bin Şeddadı hm İsadır. 
Mustafanm Havzaya bir saat mesa _ 
rede bir .çiftliği, bir de un fabrikası 
vardır. 

ru:adolunun bir köşesinde böyle kıy
metlı bir kütüphanenin mevcudiyeti 
kimsenin hatırından geçmez. Müteva
zi ve çok misafirperver olan Mustafa 
her gelen ve gidenin kütüphanesinden 
istifade etmesini ister ve herkese ki -
tap verir. Okumıya teşvik eder. Evi • 
nin her tarafı nadide ve asarı atika -
dan· levhalar, emsali bulunmıyan eski 
antika rahlelerle süslüdür. 

-······-........................ _·------···--

R
Hidiselern...__,._..., 

&r$1&111d 
Verakı Mihrivefa 

.Verakı mihrivefayı okuyorum: 
cTramvaylara arka sahanlıktan bi~ 

nilecek ve tramvaydan inerken ön 
Abanlıktan .inilecektir.• 

c Yaya yürüyeıiler yolun sağını 
takibe mecburdurlar.• 

cSaa t sabahleyin sekizden evvel 
ve gece on birden sonra sokaklarda 
satıcıların bağımıalan. otomobillerin 
iüzumsuz yere korna çalmaları ya
saktır.• 

cBütün eğlence yerleri saat on 
birde kapanacaktır.> 

cEsnaf, yiyecek ~eyleri açıkta sat
mıyacaktır.> 

cBütün ölçüler daimi bir kontrol 
altında bulundurulacaktır.• 

cEkmek çeşnlsinde hile yapan lı
rmcılar şiddetle cezalandınlacakhr.~ 

cŞehrin çöpleri meselesi tamamile 
halledilmiştir.> 

Ne buyurursunuz? Geçmiş za
man olur ki hayali eihan değer, de
~, '? 5.u. mı. 

İMSET 

~\\ 
~ 
' BERliTZ·de yeni açılan lisan kurstan 

- Hasan Bey, bizim ba
Yanın manikür yapmasına 
bir türlü taraftar değilim. 

... Dün gene baktım. Sün 
gü ucunda bir damla kan 
gfüi... 

... Tırn*"larLsipsivri_yap 
tırmış ... · -

Hasan Bey - Yandın 
dostum, muhakkak gene 
.kışl!ık birşey isteyecektir 
de ondan!_ · 

Türkçe, Fransızca, ingHizce, italyanca, A'manca, Rusca v.s. 
KAYIT MUAMElESi BAŞlAMIŞTIR.Tecrübe dersi parasızdır 

İstanbul Ankara 
373, istiklal caddesi Konya caddesi 
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lzmirden Röportajlar: 12 Namuslu Ve Aklı Başında İnsanlar Durup Dururken 
"Buhran bitti,, diyen tütün Yapamıyacakları 10 İşi Para İle Kaça Yaparlar? 

tüccarı ve buhranın devam Cezası olmasa • Saçlarınızı 
ettiğini s~y!i~en doktor Bir adamı !~0::!~:~ Yeşil renge 
Alb yftz liradan eksen liraya düşen kazanç - Tütiincülerin yüzleri l K açhğı ve 
niçin rfilmüyor ? - Yedi bin liraya müıteri bulamıyan büyük aça neticesini Kaça 

apartıman • Faizciler azalınca... - I<' İracı için nazarlık 

hmirden bir manzara 
Köşeyi döndüğüm zaman burun bu-ı tehassısıdır. Maaşlı doktlara acırdı. 

runa geldik. Ben kızardım, o şaşırd1. Çünkü klinik ona ayda beş altı yüz li
Bununla beraber ağzını ilk olarak açan ra para kazandırırdı ve baktığı hasta
ben değildim.. ların sayısı yirmiyi geçmezdi. Fakat 

- Sen burada ha ... Ne zaman gel - şimdi seksen lira maaş aldığı şirkette 
din? her gün en az yüz hastayı muayene ve 

- Dört beş gün oluyor. tedavi etmek lazım geliyormuş. 
Kaşları çatıldı: * 
- Öyle ise benden Allaha ısm~fla - İri yarı ablak yüzlü bir adam pek 

clık. Seni görmemiş olayım da, bu ak- şen ve sevimli bakışlarla beni baştan 
ıam bize gelirsin ve eşimdi trenden ayağa kadar bir anda süzdü: 
çıktım» dersin. - Hoş geldin yahu!.. Nasılsın? 

- Dur, gücenme... İşim pek çoktu. - Dostları görmeğe geldim. İşler na-
Bir türlü fırsat bulamadım. Yokc:a. .. sıl? .. 
Barıştık ve hemen oracıktaki pa:;ca - Heyecanlı ve sevinçliydi. 
01ya girdik. Yanıma oturdu ve garsona seslen -

- İşler nasıl? di: 
Diye sordum. - Bana bak... Sor bakalım, ne em-
Başını saladı ve dudaklarını acı acı rediyorlar? 

büktü: Sevinç te, tasa da insandan insana 
- Sorma ... Eğer üç dört ay önce bir geçermiş ve bulaşık bir hastalık gi

firketin do-ktorluğunu almamış olay - bidir derler. Yal'an değil. Demin dur -
dım, hallın pek kötü olacaktı. gun olduğum halde şimdi şendim. An-

- Yok canım, sen de böYJe şikayet laşılan doktor arkadaşım bu havadan 
etme kuzum. İstanbulda doktor ve a - hoşlanmamış olacak 
partıman kelimeleri aşağı yukarı be- - Ben gideyim. .Akjama beklerlın. 
ra'ber olarak akla geliyor. Diyerek ayrıldı. 

- Orasını bilmem. Ben şimdi ayda İkinci dostum eski bir tütüncüydü. 
1eksen lira kazanan bir memurum. Bundan altı yıl önce tütün fiatları yüz-

- Klinik? de seksen düşünce o da apışıp kalmış-
- Baş belRsıdır. Namus uğruna ka- tı. Ondan sonraki yıllarda elli kiloluk 

patmıyorum. Kirası çıkıyor. bir balya tütünün yedi sekiz liraya sa-
Bu bir tenasül ve iç hastalrkları mü- (Devamı 11 inci sayfada) 

tÖNÜL İSLERİ 
Bir ecnebi 
Erkek ve 
Bir Türk kızı 
İnce, titiz, asabi bir yazı ile yazıl

pıış üç buçuk sahifelik bir mektup 
ki ,insana baştan sona kadar bir ro
man hissim veriyor.. Hayatı kendi 
istihzası çerçevesinden gören her 
ı~nç kızın başına gelen bir akıbet: 
Ümitsiz, boş, hele milliyet bakımın
dan hoş görülmiyen bir aşk .. 

4-4 yaşlarında bir erkekle, 23 ya
tında genç bir Türk kızı karşı kar -
11ya.. Erkek genç kızı, herkesten 
çok beğeniyor ve herkesten çok ona 
ehemmiyet veriyor.. Hatta uzun 
müddet kendisine karşı hislerini 
saklıyamıyor. Genç kızın arkadaş -
lan bile erkeğin zaafınıfl farkır.da
dırlar. İçlerinden biri genç kıza mü
temadiyen: 

- Bu adam seni seviyor! .. Telki
nınde bulunuyor. 

Genç kız, bir müddet bu, 4-4 ya -
şındaki ak saçlı adama karşı alayla 
mukabele ediyor. Fakat bır gün bu 
adam kendisinden uzaklasınca, alay 
ve istihzası içinde boğulan sevgisi 
bas gösteriyor: 

•-Onu görebilmek için ne fırsat
lar hazırladım, diyor. Ji'akat bilmi
yorum. neden? O, sanki benden ka
ÇllOr gıbi.. Beni sevebilir mi? Bana 

alakası var mı? Karşılaştığımız za
man onun gözlerinde sevgi dolu 
jıklar görüyorum. Hele elini sıkar
ken heyecandan ölecek gibi oluyo -
rum. Hissediyorum ki, tehlikeli bir 
his fırtınası içinde çırpınıyorum. Ne 
yapacağımı şaşırdım. Eğer sevmek 
bu ise insanlar için müthiş bir fe -
taket ... > 

* Bana, bütün bu garip macerasını 
yazmamamı rica eden genç okuyu -
cumun ricasını yerine getirdim ve 
hadisenin yalnız seyrini alarak, di -
ğer hususiyetlerini müphemiyet için
de bıraktım. Bu genç okuyucumun 
sürüklendiği akıbeti cidden fena gö
rüyorum. 

Kızım, ya§ınız ve bulunduğunuz 
muhit yeni bir hayata çıkar. Bu yol 

, üzerinde belki bu hadise, ayağınıza 
takılan bir çelme olabilir. Mektu -
bunuzun yukarıya almadığım kı -
sımlarında gözüme çarpan bir kaç 
satır beni cidden ürküttü. Bu adam 
sizin için kat'iyyen yi bir his taşı -
mıyor. Hodbin, maceraperest ve 
küstah bir adama benziyor. Sizin bü
tün bu - kadınlan anide ezip esir e
den - silahları ile sizi peşinde sü -
rükİer ve bütün saffetinizi bir sa -
kız gibi çiğniyerek atabilir. Size 
candan tavsiyem şu olsun: 

Bu adamdan,. vebadan kaçar gibi 
uzaklaşınız!.. TEYZE 

Her sene bir ay delirmek için kac 
para istersiniz? 

t 5 yıl sonra ölmeye kaça razı o1ur
sumız? 

1000 metreyi paraşütle kaça atlar. 
sınız? 

- - - ----------- ıı..--;......--ı. __________ .... ____ ilim!"---------~ 
Ceza görmemek, fakat herkesin bil Ceza görmiye kaç adam <>Jdiiriir

süniiz? 

Beş sene bir evde insan y~zii gör-
meden kaça oturursunuz? 

-Dünyada namuslu ve aklı başındaf 
insanların yapamıyacakları bir takım 
işler vardır. Mesela kolay kolay adam 
öldüremezsiniz, yahut sokakta çıplak 
dolaşamazsınız, değ~: mi? 
İngiherenin en çok satan gazetele -

rinden biri olan Daily Express, bir mü
sabaka açarak insanların bu türlü iş -
leri para ile yapıp yapamıyacaklarım 
sormuş ve onun bu müsabakası yal -
nız İngilterede değil, bütün dünyada 
alaka uyandırmıştır. 

Gazete on tane sual sormu~tur. Bu 
on sual şunlardır: 

1 - Kimsenin bilmiyeceği bir cina
yeti kaça işlersiniz? 

2 - Ayni cinayeti herkesin bilm~si, 
fakat sizin ceza görmemeniz şartile iş
liyebilir misiniz? Ve bunun için kaç 
para talep edersiniz? 

3 - En sevmediğiniz bir kadın veya 
erkekle, gece gündüz, hiç ayrılmamak 
şartile beraber beş sene ikamet etmek 
için kaç liraya razı olursunuz. 

4 - Gene beş sene her şeyin bulun
duğu fakat tek bir canlı insanın bu -
lunm~dığı bir evde oturmak için kaç 
liraya razı olursunuz? 

5 - Milli marş çalınırken yeriniz -
den kalkmamak için kaç lira istersi -
niz? 

6 - Saçlarınızı yeşile boyamak ve 
öyle dolaşmak için kaç lira istersiniz? 

7 - Ömrünüzün sonuna kadar, her 
yılın bir ayında deli olmağa kaç lira 
mukabilinde razı olursunuz? 

8 - Bugünden itibaren tam on beş 
sene sonra ölmeğe razı olmak için kaç 
lira istersiniz? 

9 - A1ışık olmadığınız halde uçan 
bir tayyareden ve 1000 metre yük -

mesi şartile kaç adam öldüriirsiiniiz? 

Milli marş çalarken ayağa kalkma
mak için kaç para istersiniz? 

Her sene bir ay titremek için kaç 
para istersiniz? 

seklikten paraşütle atlamak i9in kaç 
Mra istersiniz? 

1 O - Ömrünüzün sonuna kadar her 
yıl bir ay sıtma illetine uğramış gibi 
titremek için kaç liraya razı olursu • 
nuz? 

Erkekler birinci ve ikinci suallere ce
vaben vasati olarak 20,000 İngiliz, tak
riben 140,000 Türk lirasına bir adam 
öldi.ireceklerini biklirmişlerdir. 

3 üncü suale bilhassa erkekler ce -
vap vererek sevmedikleri kadınla dün
yalar uğruna da olsa oturamıyacakla -
rını söylemişlerdir. Kadınlar ise sev -
medikleri erkekle bir milyon liraya beş 
sene müddetle oturabileceklerini söy -
lemişlerdir. 

Dördüncü sual için de herkes menfi 
cevap vermiş: 

- Bizi milyonlara garketseniz iene 
yalnız başımıza beş sene müddetle 
mahpus olarak bir evde oturamayız! 

demişlerdir. 

Beş sene gece gunduz ayrılmamak 
prtile bir adamla kaç paraya otu
rurstmuz? 

Saçlarınızı yeşile boyamak icin kaç 
para istersiniz? 

1 Yalnız bir sabıkalı 50 bin İngılız li., 
rasına bu derde katlanabileceğini söy" 
lemiştir. 

5 inci sualde yani milli marş çalı ... 
nırken oturmak meselesine gelince bu 
suale binlerce cevap gelmiştir. Ateşli 
milliyetperverler, ne pahasına olursa 
olsun oturamıyacaklarını söyledikleri 
gibi, bedava da otururuz diyenler ol ., 
muş. Bu arada 3 İngiliz lira~pnd~n 
20,000 İngiliz lirasına kadar fiat tek • 
lif edenler de bulunmuştur. 

6 ncı suale çok güzel cevaplar gel -
miştir. Kadının biri yazdığı mektupt~ 
şun]arı söylemektedir; 
cEğer yeşil saç moda olursa emın o " 

lunuz para almak şöyle dursun varı .. 
mızı yoğumuzu berberlere vermekten 
bile çekinmeyiz. Maamafih bugünkü 
şerait dahilinde 555 İngiliz lirası b4 
macera için kafidir.• 

Erkekler ekseriyetle yedi ila sckıı 
bin İngiliz lirası arasında fiat istemiş· 
!erdir. 

Her sene deli olmağa kadınlar h ~ 
razı olmadıkları halde erkekler pa a 
mukabilinde rıza göstermekte mahzuı 
görmemişlerdir. 

Onuncu sualdeki titremek me ele • 
sine gelince bunu ne erkekler, ne de 
kadınlar kabul etmemişlerdır. 

Sekizinci suale bilhassa genç kızlar 
ve genç erkekler rıza gösteı mişler, 15 
sene sonra ölmeğe razı olmuşlnr buna 
mukabil 1 O bin ile 35 bin İngı liz li -
rası arasmda para istemişler, « 1 5 se
ne rahat ve istediğimiz gibi yaşadıktan 
sonra üst tarafı vız gelir .. -. demişlerdi r. 

Dokuzuncu suale gelince, eı kek ve 
kadınlar 100 İngiliz lirası istemişler .. 
dir. 
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Meclisin evvelki günkü 
açılışından intibalar 

Meclis binası önün de toplanan halk 

Atatürk Meclisi teşrif ediyorlar 

.Bqtanbaşa dolu olan Meclıs salonu 

Reis celse yi açıyor 

Atatürk kürsüde' 
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Amerika da 4 9 
senede 6010 kişi 
linç etmişler! Seyahat ve hususi maçlar 

yüzünden lik oyunları 
Linç aleyhindeki cereyan 

gittikce kuvvetleniyor geri hıra kılmamalıdır 
.. * ll-

Birinin yapbğını diğeri bozmıya ahtederse, ı 
spor bugünkü şeklini değiştiremez ve biz de bu 

1 
'Suretle hazan kaş hazan da göz çıkanr dururuz 

Yaz•n: Ömer Bealm 

Fenerbahçe ile Ankaragü etin ün maçından bir intıba 
İstanbu? lik maçlarının tehiri üze .. bir kısım klüplerin de lehine olan bu va 

rine aralarında hususi oyunlar yapan ziyet en ufak bir hırıltıyı icap ettir
takımlar dün Şeref •tadyomunda kar- mez. 
tılaştılar. İngiltere futbol teşkilatının nizamı 

Ufak tefek sebepler dolayııile ge· bunu amirdir. Bunun aksini kimse ne 
ri bırakılan lik maçları bu fena itiyad düşünür ve ne de aklından geçirir. 
yüzünden her zaman büyük ıarsıntı Orada kurulmu~ olan bir futbol ni-

Bir linç sahnesini seyreden halktan geçirmektedir. zamı, o hiç bir aarsıntı geçirmeden 
birkar sima K1·· l · t l b" d h kendi kendine işler durur. 

:y up erın ras ge e ır zaman a u-
Llnç ve Amerika kelimeleri birbi- susi maç kabul edişleri, veyahut fU ve- Zaman zaman yarıda kalan ve 

rine bağlıdır. Bunu bizzat kendileri de ya bu fırsattan istifade edip seyahata çok defa nihayetlenmesi başlı başına 
anladıkları için nihayet bizzat kendi· çıkışları resmi oyunları •arsan mana- bir hadise olan ekseriya her tarafta 
lerini tenkit eAen bir film çevirmeğe- sız işlerdir. biten maçlara rağmen biz de ağustosa 
başlamışlardır. Holivutta böyle bir fil- Futbolü büyük bir intizam içine kadar uzayan lik maçlarımız için bu
min çevrilmesi mevzuubahs olduğu almış olan milletlerin mevsim içinde gün elimizde esaslı bir talimat olma
zaman rejisörlük edecek olan Fritz yapmağa mecbur oldukları beynelmi- ması, işlerin bir parça keyfi idaresini 
Lang korkmuş ve halkın gazabına uğ- lel maçları bile resmi oyunların tatili zaruri kılmaktadır. 
rarım diye düşünmü~tü. Matbuat va- için bir sebep teşkil etmemektedir. Serbest güreşler dolayısile, gen bı
sıtasile evvela efkarı umumiyeyi yok- Bir memleketin en büyük ve 0 nis- rakılan lik maçları bir rivayete göre 
latmış ve halkın bu işi pek fena gör- bette ciddi futbol faaliyetini teşkil e- gelecek hafta yapılacak, bugüne ka
miyeceği anlaşılınca işe girişilmiştir. den resmi lik maçları alaka ve ehem- dar cari olan esaslara göre de lik o-

Amerikalılar bilhassa zencileri linç miyet itibarile bile beynelmilel maç.- yunlarının en sonuna bırakılacaktır. 
etmişlerdir. Yalnız cemahiri müttehi- ların önünde bir yer almalıdır. Bir gün likleri altıdan, sekize, di
dedc 49 sene zarfında 6,010 linç ha- Nitekim dünya futbolünü acneler- ğer bir 1ıün sekizden on ikiye, başka 
disesi tesbit edilmiştir. Şu hesaba na- denberi elinde tutan ve futbol hareke- bir düşünce de hakim olduğu gün on 
zaran her üç günde bir insan öldurül· ti itibarile dünyada bir ~ine tesadüf ikiden gene sekize ve nihayet toplu 
müştür. işte şimdi hu müthiş faciala- edilemeyen İngiltere lik maçları o ka- bir hareketin doğurduğu bir knrışıklık-
rın bir hikayesi filme alınmaktadır. dar muntazam bir şekilde idare edil- tan sonra da küme adedini on yapma-

. mektedir ki lik oyunlarının fU veya v k d·-· · · · d' k' 'lk f 
Bu filmde halkın adale tın verece- b b l h. . h h k. ga arar ver ıgımız ıçın ır ı ı ır-

ği cezaya razı olmıyarak kalabalık bir u_ .se. epe .te ~r~ ~men em:n va 
1 

satta i~ başına gelecek olan da bütün 
halde hapishanelere hücum etmesi ve de~ıldır. lklım ıtıbarıle rutubetı bol o- bu adetleri ve işleri allak bullak ede-

b
. . ··ıd·· . b"·t·· f lan Londrada hava prthm pek bozuk cektir masum ır ınsanı o urmesı u un e- . A · 

·1 ·· ·1 kt" olmadıkça maçları tehır etmek adeta 
caatı e gosterı ece ır. d Nizamları da, talimatları da in anlar memnu ur. 

Am 'k d ı· hala hu··k·· f yapar ama, mutlaka biri dig-erinin yap-erı a a mç um erma- Beynelmilel maçlar gibi bir nevi 
d Hük. " b .. z kız t Ad · tıg-mı bozmag-a ahdederse bu hengame ır. umet u yu ar ıcı a etın merasimden sayılan bu kabil oyunlar 
gazetelere geçmemesi için büyük gay- için lik maçlarının geri bırakılması i- de bugünkü şeklini değiştirmez, bu 
re~ sarfetmekte ise de her zaman sc hiç mevzuubah8 değildir. suretle hazan kaş, hazan da e0z çıka-
lllJlVaffak olamamaktadır. rır dururuz!.. 

Bu meselede lüzumundan fazla 
Son zamanlarda yalnız zencilerin 

deiiJ, bazı beyazların da linç edildik
leri, ve ölülerinin de bir ağaca çekile
rek altlarına ateş yakıldığı görülmüş
tür. 

hassas ve nazik davranan lngilizler, 
Avusturya, Almanya, İtalyan, Maca
ristan gibi hariç milletlerle yaptıkları 
beynelmilel maçları hafta arası olan 
çarşamba günü oynarlar. 

Bundan on beş gün evvel şu acık- İskoçya, lrlanda ve Gal ile yaptıkları 
lı hadise olmuştur: Bir ailenin ufak milli maçları ise kendi lik oyunlarına 
bir çocuğu kaybolmuş, aile çocukları- dokunmamak şartile cumartesi günle
nı elde etmek için istenen fidyei neca· ri yaparlar. 
tı vermiş ve çocuklarını kurtarmışlar, Milli maçlar 
fa}tat o paralardan bir varaka zavallı temsil edecek 

bir .gencin üzerinde çıkmış. O parayı klüpler mensup 
nereden aldığını hatırlayamadığı için emrine verirler. 

dolayısile İngiltereyi 
oyuncuları alakadar 
oldukları federasyon 

o sırada galeyana gelen halk tarafın- Takımlarında bulunan milli oyun
dan linç edilmiı;ı fakat bir müddet son- culara göre bazı klüpler bir, bazıları 
ra "1a hakiki suçlu meydana çıkmıs. dört oyuncu milli müsabaka dolayısi-

B "'d t b"'t'" A "k 1 1 k• le takımdan ayrılmış olduğu halde o u a e e u un men a ı ar ız-

d.Ll h ld l' __ 1.. d haftaki lik maçını yapar. 

J 
~-arı a e gene ınç usu.ıun en vaz-

. · ,a~eme!'lektedi~r. '· · j Bir kısım klüplerin zararına, diğ~r 

Tekiıdağlı 
Hüseyine kemer 

veriliyor 
Türkiye baş pehlivanlık nıiisaba

kalarını tertip eden Halkevi önümüz
deki çarşamba günü akşamı büyük bir 
çay ziyafeti verecektir. 

Yapılacak ziyafetten sonra b.ış 
pehlivanlığı kazanmış olan Tekirdağ
lı Hüseyine merasimle baş pehlıvanlık 
kemeri takılacaktır. 

Baş pehlivanlık kemeri bılahare 
Halkevinde saklanacak, her sene ga
lip gelen pehlivanın ismi bu kemerin 
üzerinde mevcut olan tokalara yazıla
caktır. 



8 Sayfa SO'N POSTA 

Ziraat Bankasında 
yapılacak ıslihat 

Çimento 
• 
ihtikarının 

Önüne geçiliyor 
. (Baştarafı 1 inci sayfada) 

kontrol imkanını verecek şekilde sahip 
lendirmek gayesile vücude getirilmiş
tir. Yeni esaslar ayn i zamanda elde bu
lunan K redi kaynak Ye imkanlarından 
Türkiye ekonomisine yarar istihsalde 
bulunan ve yurdumuzun belkemlği o
lan hakiki çiftçiyi faydaiandırmak ül
küsünü taşımaktadır. 

Zirai servet kaynaklarımızdan aza
mı menfaatin temin edilebilmesi için 
sarfetmekte olduğumuz emeklerin ba
fında zirai işletme sermayesinin de çok 
nühim bir mevkii olduğuna, işletme 

:ermayesine dayanmıyan arazinin iktı
adi bakımdan bir değer ifade edemi
(eceğine, şüphe edilemez. Bu itibarla 
:çtimai hayatımızdaki geniş rolü ve te
Jiri itibarile de hususi teşebbüslerin 
başaramıyacağı bir mahiyet ve ehem
niyette olan zirai kredi meselesi bir 
levlet faaliyet mevzuu olarak ele alın
.nış bulunacaktır. Yeni esaslara göre 
~iraat Bankası zirai kooperatiflerin a
~a bankası olacaktır. Maamafih banka 
ıene esas vazifesinden başka diğer ban 
~a muamelelerini de ayni zamanda ya
~abilecektir. Yeni esaslarda zirai kredi
lin tevziinde küçük çiftçinin .ihtiyaç
arı üstün tutulmaktadır. Bankanın fü
ıari sermayesi yüz mil~n liraya çıka
ılmaktadır. 

Bankanın yapacağı zirai kredilerin 
emeli memleket içinde ve dışında sü
~m ve satış kabiliyeti bulunan zirai 
~Hhsaldir. Zirai istihsali gütmeyen her 
ıangi bir zirai kredi talebi gösterilecek 
phsi ve maddi teminatın değeri ne o
lursa olsun banka tarafından kabul e
dilmiyecektir ve yapılmıyacaktır. 
Bankanın yapacağı zirai kredinin 

maksatları çiftçinin işletme sermayesi 
unsurlarını tamamlamak, zirai istihsa
li verimlendirmek, zirai mahsullerin sü 
rüm ve satışını kolaylaştırıp arttırmak
~ır. Banka zirai kredi işlerinden başka 
zirai sanayii tesis ve bu sanayie iştirak 
~decek, bataklık kurutma, ırmak ve 
çay yataklarını temizleme, kanal açma 
suretlerile ziraate elverişli toprakları 

kurutup işletecek veya toprağı az çift
çiye bu gibi araziyi uzun vade ile dağı-

memur'larının istüade ettikleri haklar-
dan bundan böyle müstefit olacaklar- (Ba§tara& 1 inci sayfada) 
dır. Fakat banka memurları devlet me- alakadar makamiann nazarı dikka-
murlan hakkındaki ahikam ile bunlar tini celbetmiş ve fiyatlardaki yük-
haklonda tatbik edHen muhakeme usul seklik hakkında tedbir alınmasını is-
lerine tabi değildirler. Yeni esaslııra tem~ti. Hadisenin üzerinde tev.ak-
nazaran Ziraat Bankası memurlarına kui eden Son Postanın, haklı neşri-
gene her sene Kanunuevvel nihayetin- yatınm nazarı dikkate alınmış oldu-
d b · lık ı ik ğunu memnuniyetle görüyoruz. 

e ır ay maaş arı tutarı . ramiye İktısat Vekaleti tarafından bu me-
olarak verileceği, fakat vazifede kusur 
ları görülenlere bu ikramiye verilmi- sele hakkında Anadolu Ajansının 
yeceği gibi, fazla yararlığı görü~ek- telgrafı şudur : 
lerin de ikramiyeleri iki maaş nisbeti- Ankara., 2 (A.A.) - Çimento faı,.. 
ne çıkarıLabilecek:tir. ' rik.aları geçen seneki istihlalcin bu se-

Bankanın ilk teşkilat kanunu İktısat neki istihlik.ten az olmasını ileri süre
Vekaletince yapılacaktır. diye konulan rek .istihsallerine geç başlamışlar ve 
esasa nazaran bankanın alacağı yeni ihtiyaç arttıkça mevcut stOklarla bu 
şekilde icap ederse teşkilatını genişlet- ihtiyacı karşılayamamışlardır. Fabrika
mek için İktısat Vekaleti tarafından ye- lar istihsalabnın karşılayamadığı ihti
ni ~ir ka~ro ve yeni bir teşkilat yapı- ya.ç miktarı evvela on günlük ve son-
labilecektır. b niha t 29 ·· ı··k hh"· Adil Rıza ta on eııı ye gun u tea ur-

lerle teslimata sebebiyet vermiştir. Bu 

frakta yeni 
Hadiseler 
Bekleniyor 

vaziyet vilayetlerde fiyatlar üzerinde 
ihtikar yapılmasına da meydan ver
miştir. İktısad Vekaleti fabrikaların 
geç istihsalata haşlamalarmı şiddetle 
müah.aza etmiş ve vilayetlere bir ta
mim yaparak hnuni mevzuata rağ
men ihtikira sapılmıs olmasının se

Kahire, 2 (A.A) - Röyter Ajansı- beplerini 90rmuştur. • 
nın bir muhabirile görü.şen tanımmş 
bir Irak lideri demiştir ki: lktısat Vekaleti, bu tamimde asgar 

Iraktaki hükfunet darbesi her halde ti bir çuval üzerinden yapılan satı$1ar
uzun sürmiyecektir. Cafer Elaskerinin da cari olacak fiyatın 1 - Ha.ziran - 935 
katli milleti dehşet içinde bırakm~tır. tarihli resmi gazetede ilan eclilmiş o
HükUımetin devrilmesi bir avuç ordu er larr İstanbukla vasıta üzerinde teslim 
kanı tarafından ve ordudan yardım 20 lira olarak tespit edilmiş, toptan fi
görmeksizin yap~tır. Üç bakanın yata ancak nakliye masraflarının ila
kabineden çıkarılması yeni hükumetin vesinden iharet olacağını ve bu suret
muhalefetten ürktüğünü göstermekte- le husule gelen fiyata riayet etmiye
dir. Bağdatta şimdi hüküm süren inti- r k. d h ükse.k t ı d bul 
zam darbenin ani olmasının bir netice- e _ L'~ •• a Y sa ış a~ a ~m~ya 
"dir Fak.at ·11 t b t t . teseoous edenler aleyhıne endustrıyel 

sı . mı e u sarsın ının esı- • ~ . 
rinden kurtulduktan sonra kanun ve mamulatın fiyatlarını tesbıte müteal-

adaletin yeniden tesis edileceğini sanı
yorum. Kabileler sükfuıetlerini muha
faza ve hadiseleri takip etmektedirler
ier. 

Filiatin Araplanna Yardım 

lik .kanun mucibince takibatta bulu-

tacaktır. Londra, 2 (A.A.) - Kudüs'ten 

nulmasıru bir çuvaldan aşağı miktar
da satışlar için beleCliye nizamatı mu
cibince fiyat kontrolu yapılması lüzu
mu da bildirilmiştir.' Vekalet diğer ta· 
raftan icap eden ba~a tedbirleri de 
aJmakta tereddüt etmiyecektir. 

Bankanın yeni işletme teşkilatı 1 - Daily Telegraph gazetesine bildirildi
Umumi heyet, 2 -Zirai krediler yük- ğine göre, Yüksek Arap Komitesi dün B • Al .# • 
~ek nazım heyeti 3 :-- Mürak.ıpler, .f - yeni Irak bükll.metinden bir tebliğ al- lF man ıaygaresı 
Idare meclisi, 5 - Idare komites~ 6 - mıştIT. Irak hükftmeti bu tebliğinde Parçalandı 
u-:n~mt müdürlük ol~ tesbit edil- Filiatindcki Araplar meselesine büyük 12 k/,şi öldü 
mıştır. Bankanın umumı heyeti Büyük b. eh · d'"'" · b"l_]' k 
1filiet Meclisinin iktısat, ziraat ve eli- ~r ~Y':1. v_er 18:nı ıaırme t~ Beclin. 2 (A.A.) -Frankfort-Am· 
vanı muhasebat encümenleri tarafın _ dır. Bagdat Filiatmdek.i Araplara bu- Ma.in-Erfurt yoiunda :işleyen tayyare
dan bir intihap devresi için seçilecek yük yardımlarda. bulunmağa devam lcrden biri Thurangç ormanına düş:e
beşer aza ile Başvekaletten her sene edecektir. Irak Dıf .ifleri Bakanı ya- rek parçalanmıştır. On Jcişi ölmüş, üç 
gösterilen beş azadan teşekkül edecek- kında Kudüse gideTek Arap şefleri ko- kişi de yaralanmıştır. 
tir. Yeni esaslara göre Ziraat Bankası misyonu ile müzakerelerde buluna- Kazanın sia yüzünden vu.1ma gel-

m ... e"."m"':'.u:"r=l=a=rı::=di=·ğ_e_r_d=e=v=le_t_m~ü-es_s_es_e_ı_e_rı_· _cak __ b_r_. ----------,.._,===,;.;,m:.,İf.!..:;o~l,:;.du::ğu:...;so::; .. Y1enmektedir. • 

" Son Posta,, mn edebi tefrikası : 19 'ın bir genç kapıdan kendisini karşı • 
ladı. 

Q 
-Bayan Dalmen ... Buyurunuz e-

fendim . . I!'-( Özkan emniyet veren, dost olmağa 

a r ~ll ~ Ci;' J::!!e hazırlanan bir çift yeşil gözle Mualla~ 
'1 ~ C, &;; _ ya bakıyor, yakınlaşmak istiyen clii -

L-....l:~ı;-<....,:~:_--Y•a•z•a•n1ııı-..M:u:...._a~z~z!.e_.zıııiiiTaheln l!lerkand rüst ve terbiyeli bir sesle ona söylü _ 
yordu: 

ismet kağıdı okuduktan sonra Mu- da kaç gün sÜTer) - ismet bana sizi tanıtt~ Bayan 
allaya uzattı: Bu d~üncenin getirdiği ferahlıkla Dahnen; bunun için sizden aoracak hiç 

- Sana düşünmek için üç gün mü- hemen kararını vererek. ismete söyle- bir sualim yoktur. Yalnız müsaade e-

saade ... Bugün cuma, yarın yarım di: diniz de biraz ben size burasını taru-
gün, öbürüsü gün de pazar olduğuna - Pazartesi firkete müracaat ede- tayım. Direktörle görüıımeden I 

y. k d . B . ol ., evve ' 
göre pazartesi sabah saat on birde ya cegım ar esım. u lf ursa sana ne . k . ec1·Y• • • 

k d · ' k l v b"l gırme ıst ıgınız yerı tanımanız da-
bana ret cevabını verir, yahut kendin a ar mınnettar a acagıroı ı emez - lı . . I 

· 1 "h ela ff k l y a ıyı 0 ur' gidip şirketin Galatadaki merkezinde sın. mb an muva a o acagımı u-
muhasebeci Bay Özkanı görürsün. O marım. Neticesini her halde sana te • Sizi korkutmak istemiyorum, fakat 
sana fazla izahatı verecek ve müdür- lefonla bildiririm. teklif edilen i~in çolt güç ve önemli ol-
lerle görüştürecektir. Tabii her dilden * duğunu da aöylemeğe mecburum. 
bir imtihan vereceksin. Burası genif koridorları, cilalı par - Burası temiz, namuslu ve kibar bir 

keleri, üniformalı odacılarile tam ma _ müessesedir. Ancak çalışma nokta • 
Mualla binbir duyg'\ınun tesiri altın- sından çok çetindir. Sizi amirlere hu • 

da sendeliyor gibiydi. Bütün ag"' ır •art- nasile büyük bir işevi idi. Daha kapı- L~ _ 1_ 
T SU8İ utip VC mütercim olar~ almak 

lanna rağmen bu iş cidden ideal bir dan girer girmez Muallada sevimli bir istiyorlar. Bu, §irketin eli ayaiı aiz o-
.işti. Yalnız seyahat meselesi bir yan- tesir yaptı. lacak.smız demde.tir. 
dan onu sevindiriyor, bir yandan da - Burada çalışmaktan usanmıya- imtihanda muvaffak olursanız, ki 
Bedia) üzünden üzüyordu cağım gibi geliyor. İsmetin söylediklerine nazaran buna e-

- Ben uzakta :iken onu yalnız ev- Uzun boylu, temiz lacivert elbiseli minim ,derhal angaje edilecek.siniz. 
de nas1l bırakırım? bir odacı ~aygı ile yüzüne bakıyordu. Yalnız, böyle bir şirkette amirlere 

Fakat bu lüzumsuz merakını yene- - Bay Özkanı göreceğim. katip olmak demek, çalışma ve dinlen-
rek l "ndi kendine söy1endi: - Buyurunuz efendim, karşıdaki me saatleri belli olmamak demektir. 

- Artık çocuk değil ya, bir kaç gün yazıhanededir, haber verelim. Bu d.aha ziyade bir erkek işidir. Ba-
iadımla kalır. 1sterse Feridunun kar- - Su kartı kendisine verınız ve zan saat sekize, batta dokum kadar 
:lesi Mez·yeti de yanında alakoyar. E-1 beklediğimi söyleyiniz. çalışacağınız zaman olacaktır. 

0 n seyahat muhakkak değil; olsa Bir saniye sonra güler yüzlü, sarı- (Arkası vax )_ 

lkinciteşrin 3 

Türk kadınının havaları
mızda verdiği ilk şehit 

Dün, Cumhuriyet bayramı münase-ı tamamlamak ve erişemediği gayesine 
betile Ankarada yapılan merasimde erişmek için Ankarada ettiğimiz yeıni
paraşü tle aUarken şehit düşen Bayan ni, bir defa daha tekrarlarım!• 
Eribe için, Kadıköy İkinci orta mekte-ı Bu nutuktan sonra, Eribenin tayyar• 
binde bir ihtifal yapıldL Bu ihtifalde ye ilk adımını attığı Modadaki vecibi 
bulunan arkadaşımızın intibalarını aşa I tayyare hangarına da bir çelenk konul-
ğıda bulacaksınız: ması teklifi ekseriyetle münasip bulun-

* du. Gidilip oraya da bir çelenk konul .. 
Eribe, Kadıköy ikinci orta mektebin- du. 

den geçen sene mezun -olmuş. Bu itibar Mektebe dönüldüğü zaman, biçare 
la, mektebinin bugünkü talebeleri için- Eribenin tüllü çerçeveli fotoğrafı, okU' 
de onu uzaktan yakından tanımıyan duğu dershanenin kapısı yanına, me'" 
yok gibi. Fakat bu ihtilalde hazır bu- rasimle asıldı. Ve bu samimi ihtifal• 
lunanlar içinde, mektebin sade şimdi- nihayet verildi. 
ki talebeleri değil, eski mezunları da * 
var. Mektebin bahçesini dolduran bü- Eribenin arkadaşlarından Bayan şa .. 
yük kalabalığın arasında, kızlı erkekli mika : 
birçok talebeler, birçok muallimler, E- - Eribe, dedi, dehşetli spor aşıklısıf 
ribeyi tanıyan, tanımıyan birçok kim- dı. Bisikletten inmek, denizden çıkma.1' 
seler mevcut. istemez; babasile sabah aksam havala .. 
Kalabalık arasında, hüngür hüngür nırdı. .. 

ağlayanlar da, hiç müteessir gör:ü.nmi- Eribe ile bir sınıfta okumuş olan Ba· 
yenler de bulunuyor. Ben bu tezadın yan Süreyya da ·: 
mahiyetini, tam saat on beşte başlayan - O, dedi, bilhassa jimnastik dersi .. 
dokunaklı nutukları dinlerken anladım ne bayılırdı. Fen bilgisi derslerine d• 
Evvela bir trampet sesi duyuldu. Son- çok meraklıydı. Biliyorsunuz ki o, tay· 
ra , önünde eli bayraklı bir genç kız yü- yareci Vecihinin kızıdır. Babasile taY"' 
rüyen ihtifal mangası göründü. Onlar, yareye binerlerdi. . Kendisi de tayyare 
eller:indeki çelengi, ve Eribenin siyah kullanmasını biliyordu. Fakat söyledi"' 
tüllere sarı.lınış büyük ve çerçeveli res ğine göre, babası yalnız başına hava"' 
mini, kalabalığın ortasına kurulmuş o- lanmasına izin vermiyormuş. Biraz da
lan kürsünün üstüne yerleştirdiler. Ve ha büyü de öyle diyormuş. Zavallı Eri· 
bir kenara çekildiler. Bu merasimden be mütemadiyen : 
sonra, mektep müdürü Feridun, kürsü- - Ah, diyordu; şu babamı bir kandı"' 
ye atladı, söze başladı ve : rabilsem, tayyareyle yalnız başıma An 

- Bugün, dedi, mektebimiz, en ı karaya kadar uçup döneceğim! Eğer 
mes'ut, ve en bedbaht gününü yaşa- biraz izin vermezse, ben işi yapmak i
maktadır. Eri.beyi kaybettiğimiz için çin, bir gece tayyareyi hangardan aşır· 
ağlıyoruz, fakat onun kadınlarımıza ka maya bile niyetliyim. Fakat kafir şeyi 
zandırdığı şerefin büyüklüğüne sevini- tek başıma işletemem ki! 
yoruz. Bir gün de, biz dershanedeyken, Ve-

Bay müdür, mektebine dört sene ev- cihi karşıdaki çayıra diŞnüştü, zaval
vel iküçÜcük lbir çocuk olarak gelen Eri- lı bunu görünce öyle fenalaştı ki sor· 
benin çalışkanlığından, derslerine kar- mayın! .. Ondan soma babasına yalvar
şı dikkatinden, zekasından, usluluğun- mış: 
dan, sevimliliğinden uzun uzun balı- - Aman, demiş, eğer benim sınıfta. 
settikten sonra, hayli ~ toplayan kalmamı .istemiyorsan, bir daha ders 
nutkunu şöyle nihayete erdirdi: saatlerinde uçuşa çıkma. Çünkü aklım 

- O, dört yıl önoe kü~cük bir ço- fikrim sana gidiyor, hocanın sözlerini 
cuktu. Bugün büyük bir kahramandır. kavrayamıyorum! 
ÖyJle temiz ve iyi bir çocuğu kaybetti- Merasimde olduğu gibi son sözü ben 
ğimiz için teselliye mühtacız, böyle bü de, Eri.benin kazaya uğrayışını gören 
yük bir kahraman kazandığımız için de öğretmen Naciye Torosa verdim. Ba-
tebri}ce layıkız! yan Naciye : 

Orada bulunanlardan bazılarının sü
kunları bazılannın da teessürleri arasın 
da tezadın sebebini anlatan bu nutuk-

- Biz, dedi, Eribeyle beraber u~ 
taiimlerinde bulunduk. O, bu işe beş 
aydır çalışıyordu. Fakat babası kendi· 
sini daha iki yaşında iken tayyareye 

tan sonra, taıebelerden ikisi heyecan- bindirmiş. Sonra da uzun zaman çalış
larını ifadeleştirdiler. On1an müteakıp, tırmış. Eğer bir ay daha geçseydi, sa· 
gene talebelerden bir kız, Eribeye hi- de paraşütçülük değil, pilotluk imtiha-
tap eden bir şiirini dinletti. Bir nutuk nını da verebilecekti. 
daha söylenildi. Gazetelerde Eribe hak Bayramda 600 metreden atladı. Fa
kında çıkan bütün yazılar okundu. Hep kat sırt paraşütünü açacağına, karın 
bir ağııxian İstildfil marşı, ve talebele- paraşütünü açmış. Karın paraşütü ıaz .. 
re bir gün içinde öğretilen havacılık yika dayanamamış, patlamış. Yere dü· 
marşı söyl~~ldi.. .. §er düşmez ilk sözü : 

Ve oon soz, Eri.beyle beraber, Türk- - Nasıl kusurlu atlam dım ' di· 
ku da ,,.,...,,.,,., 1 ·· ~ tm B ' a ya· 
ş~ ça~ o _an_ o~ .. en ayan ye sormak olmuş, muallimimiz Anohi· 

Nac2ye Torosa verildı. Gunun en çok pıin kendisine fena not vermesi ihtima
a~lanan nutkun~ okum.ak, Bayan .lrinden korktuğunu söylemiş. 
Nacı ye Torosa nasıp oldu. Heyecanını O kazadan sonra diğer paraşütçüle
ölçülille.ştirmesini gayet iyi beceren Ba 're gördükleri kaza~a rağmen atlamak• 
yan_ r:ıaciye_ Toros, Ank~r~da .. y~ndan ·~ çekinip çekinmİyecekleri sorulmut
şahıdı oldugu bu acıklı olumu §oyle an ,Bütün bayanlar, tereddüt bile etmeden. 
lattı : derhal atlamaya hazır olduklarını bil· 

- Bugün içinizde, aranızda yetişen dirmişler. 
Eribenin ~ılmıyan ölümüne beraber ' zavallı Eribe... Ankarada merasim· 
acı~anmak ıçmkatıştım. Uçmanın :V-~ pa ,de atlamayı çok istiyor, ve : 
raşutle atlamanın heyecanlı zevkini o- _ Eğer diyordu. Beni atlayışa sok· 
nunla tadanlardanım. mazlarsa ölürüm! 
Türkkuşu talebeleri Ankarada bay- - Meğer dedim atlayınca ölecek· 

ra~ ~eçirmenin ve atlayışı .!~pm~ :mi§ ! ' ' 
~vın~ıle ~oplamnışlar~ır_. Bu:un -~- . Bayan Naciye Toros : 
kiyenın bır tek kalp gıbı attıgı buyük _ Öyle dedi. Eribecik .. ld .. Fakat 
günde, Eribenin çok hüzünlü ölümü gö 'Türk kadınının ·adını g~e az· 
nüllerimizi sonsuz bir acıya doldurdu. dıktan sonra ! y 

Onu gayelerin en yübeği yolunda Sellin Tevfik 
kaybettik. Eribe, kadın Türkün her sa-
hadaki cesaretini, başancıhğını dünya Eribe için Ankarada 
~ğ:~= aşkile kendini unuttu, bu ihtifal yapıldı 
Kayboluşunun büyüklüğü., acılarının Ankara 2 (Hususi muhabirimi• 

derinliğini v.altacak kadar yüksek. den) - Cumhuriyet bayramı güııll 
Bu okulun havasını teneffüs edenin, Ankarada paraşüt talimleri esnaaın~ 

ölümüne ağladığınız cesur kızın ara- kazaya uğrayarak şehit düşen para"' 
nızdan yetişmiş olmasile s.evinin, övü- şütçü Eribe için paraşütçü arkadaşla# 
nün ! tarafından Ankara Halkevindo bir ib-

Eribe düştü. Fakat ibu düşüş, onu gök tifal yapılmıştıT 
!erin şimdiye kadar hiç erişilmemiş B !Vt.fal.1-• kad l Eribe ·.,, 
k tlarına ıkardı. u uı ı cm ar at arı nır 

a Ç '"' - _ı_., L ft~l. d • • 
Ölümü bizi korkutmadı. Havacılık ugrawgı ~azanın ve onun "4"a etın:d> 

aşkımıza daha fazla hız verdi. Sizlere... kendi cesaretlerini kırmadığını, bilhal" 
Hava kurumuna, ve bütün Türkkuşu sa arttırdığını ifade edici söz1er söyle-o 
talebelerine en içli teessürlerimi bilrli- mişler ve arkadaşlarının hatırasını ta"' 
tirken, Eribenin yarım kalan arzusunu ziz etmi~lerdir. 
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Prenses Olga portakal rengi, Çin ipeklisi geceliği 

SON POSTA 

Yazan : Hugh Austin 

Doktor 
•• 

fkincİlCfrİD 3 

.. lngilizc eden çeviren : Hasmın Uıaklıgil 

ve ölüm saati içinde baş döndürücü bir güzellikle görünmekle 
idi. Cemile, çıplak kollarını uzatırken: - "Size hangi 

· lisanla teşekkür edeceğimi bilmiyorum,, demişti 
• 

Uç zenci kadın ayakta ganyana duruyorlardı. Biri 
H eyecan, Kontes Olgaya çok yakı'" yatı, adeta israf edilmiş bir zaman ad-

şıyordu. Ve Cem il de, bu heyecanı sey dederim. Fakat .. hazan insanın karış -
retmekten büyük bir lezzet duyuyor; tığı vak'alar o kadar heybetli, o kadar 
içine karıştığı hadisattan bahsederken azametli ve o kadar hareketli oluyor 
sözü daima kısa kesmek adeti olduğu ki ... yeğenlerim de tıpkı bana benzer
halde, şimdi biraz daha tafsilata giri - ler. Hatta, Moskova ve Senpetersburg
serek Kontesin heyecanım arttırıyor - da olduğumuz zamanlar, daima mü -
du.

1 

1 
him hayat hareketlerini ihtiva eden pi-

genç, biri orta yaşlı, biri de ihtiyardı 

Kontesle Cemilin arasında bu ko - yeslerin oynandığı tiyatroları tercih e
n uşma devam ederken, göğüslerinde derler. Hatta hazan kıyafetlerini teb -
sırmalar , kordonlar taşıyan hizmetçiler dil ederek avam tiyatrolarına gitmek
mütemadiyen gidip geliyorlar; orta - ten hile çekinmezler ... Size garip bir 
d.aki masanın üzerini, semaverler, çay- şey söylesem; inanır mısınız bilmem? 
danlar ,altın ve mine işlemeli tabaklar, - Hiç şüphesiz ki inanılacak şey • 
en saf kristalden yapılmış zarif bar - dir, Madam La Kontes. 
dakhrla dolduruyorlardı. - Yeğenlerim, şimdi tuhaf bir şey 

Semaverden hafif bir duman taşı - düşünüyorlar. O kaza sahnesini bir 
yordu. (Kırım) ve (Yalta) bahçelerin- daha tekrar ederek bir kaç poz resim 
de büyük itinalarla yetiştirilmiş olan aldırmak istiyorlar. . 
m eyvalardan yapılan reçellerin tatlı ve - A .. bu, cidden hayrete şayan bir 
baygın kokuları birbirine karışıyordu. fikir; Madam La Kontes. 
Nefis Çin çayının iştiha veren rayihası, - Öyle değil mi, binbaşı efendi. .. 
arttıkca artıyordu. Kısmen parçalanmış olan arabayı sak-

Kontes Olga, ayağa kalkmıştı ... lattılar. Attığınız taşın yarasından mü
Uzun boyuna bir kat daha şahane bir teessir olarak o gece ölen hayvanı da 
azamet veren ağır ve işlemeli elbise - dikkatle muhafaza ediyorlar. Bu ge • 
s inin uzun eteğini birer ayak darbesi- ceki ekspresle Moskovadan bekledi -
le savura savura masanın önünde iş ğimiz doktorlar gelirler, ve muayene 
g<M-üyor ; fincanlara çay koyuyor, edip te izin verirlerse, yarın ayni sah
çavdar ekmeklerinin ince dilimleri ü- neyi taklit ettirecekler, ve resimler 
zerine tereyağı ile reçel sürüyor, zarif çektirecekler... Tabiidir ki, siz de iş
hareketlerle bunları Cemile uzatırken, tirak etmek lutfünü esirgemezsiniz. 

konuşmasına devam ediyordu. Cemil, katıla katıla gülüyor: 
- Siz, hadiseyi bu kadar ehemmi· - Madam La Kontes .. bu, bir sine-

y e tsiz gördükce, ben kendimi hayret - macıhk işi. Hadi biz, aktör olalım. Fa
ten alamıyorum, binbaşı efendi. .. Öy- kat, rejisör kim olacak?. 
le tahmin ediyorum ki, hayatınızda bir Diye söyleniyordu. 

çok ma.cera vardır. Çay içilmiş bitmişti... O zaman 
Cemıl, gene kayıtsızlıkla cevab ver- Kontes Olga, zili çalmış, gelen hiz • 

rnekte devam eyliyordu: metçiye rusça kısa bir emir vermiş .. 
- Ah, Madam la Kontes .. zaten ha- ve sonra Cemile dönerek: 

yat denilen şey, baştan başa bir mace- _ Yeğenlerim de sizi görmek ve 

ra değil mi?" bizzat teşekkür etmek fikrindelerdi. 
- Hakkınız var. Ben de macerayı Kendileri, doktorların tavsiyeleri üze-

~.:~ .. s:;~~i~ .. ~~t:~;. ~~~i·"· .g~~:~ T~~ rine yataktan çıkamadıkları için, sizin 
,--------------'; küçük bir zahmet ihtiyar etmenizi ri-

F lr Doktorun ca edeceğim. Buyurunuz gidelim. 

Günlük Salı Demişti. 
Cemil, önden giden Kontes Olgayı 

Notlarından (*) takip etmişti. .. önde, tam bir kraliçe 

Deri vakar ve haşmeti ile yürüyen Konte • 
sin uzun eteği, parlak parkeler, ren • 

Hastalıkları garenk çini mermerler, kıymettar İran 
Cildimizde bulaşık olan ve olmıyan has-
talıklar olabilır. Bulaşık olmıyanlar ek-

ve Buhara halılarının üzerinde, bir ta
vus kuyruğu gibi sürüklenmekte idi. 

Polis şefi parmakları ile dizi üze -
rinde piyano çalmaya fasıla verdi: 

- Tekrar ediyorum, dedi. Havuz 
başından ayrıldınız, kışhk çiçek mu -
hafazaya mahsus camekana gittiniz. 
Madam Merrit'in zevcinizi beklemekte 
olması düşüncesi sizi o derece müte -
heyyiç etmişti ki soğuk kanlılığmızı 
iktisab için beklediniz. Sonra zannede
rim ki camekandan çıktınız, oyuncu -
lara seslendiniz, susaytp susamadık • 
larını sordunuz, ondan sotıra da havuz 
başına avdet ettiniz .. 

- Evet, inanıyorsunuz bana de -
ğil mi? 

Kent kuru bir cevabla iktifa etti: 
- Kime inanacağımı bilmiyorum. 

Yalnız içinizden birinin yalan söyledi
ğine eminim. 

Kant ayağa kalktt: 
- Sonuncu bir sual daha: Mösyö 

Merrit bahçeden döndüğü zaman bir 
şey taşıyor muydu? 

- Bilmiyorum, havuza atladı, yü
zerek karşı kıyıya geçti. 

- Geri döndüğünüz zaman siz de 
atlamamış mı idiniz? 

- Evet, evet, hatırlıyorum. 
- Mersi, Madam Arnold! 

Kent kadını kapıya kadar götürdü 
ve duvara yaslanarak beklemekte o -
lan sivil polis T oni Milano'ya huktı, ya
IllIJ.a 2elmesini işaret etti. 
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HIZMETCILER 

( Saat S dakika 24 - saat 5 dakika 29 ) 

- Yeni bir haber var mt? 
T oni omuz silkti: 

- Adliye doktoru geldi, dok -
tor Wingrat'ın söylediği ölüm saatini 
teyid etti. Morg'un otomobilini beldi • 
yoruz. 

- Pekala, cesedi götürecekleri za -
man bana haber ver. Balk.onda bekli -
yenlerin sedyeyi görmelerini istemem. 
Silah meselesine gelince, J ohn ne ya
pıyor? 

- Henüz bir şey bulunmadı. 
- Arayanlar kaç kişi? 
Milano: zemalar, sedef hastalığı gibi hastalıklar

dır. 

Bulaşık olanlar da uyuz, kellik, saçla -
ran ve pislik çlbanı denilen lnpetigo .:ı

bi deri hastahklandır. 

Rus Çarlığının bütün servet ve ih-
1 - Pek fazla değil, dedi. Jak bahçı-tişamını gösteren, bir çok salon ardan 

Ekzemal:ır kuru ve sulu diye ikiye ay -
rılır, çok kaşıntılı ve müz'iç bir derttir. 
Bazan yıllarca sürer. Ekzemalılar idrar 
l:ırııu tahlil ettirmelidirler. Asabiyet ek
zemayı arttırır. Ekzemalıların salamu
ra şeyler, balık, havyar ve deniz hay -
vanatı etleri yemeleri memnudur. Tur
şular, buharatlı şeyler çok fena gelir. 
Bll:ikis yeşil sebzeler, meyvalar, sütlü 
şeyler, hamur işi yemekler ve taze haş
lama etler yemeleri çok muvafıktır. 
Uzıyan deri hastalıklarını ihmal etme
yip derhal muteha;sısına. gösteriniz. 

• Sabıhları uykudan uyanıldığı vakit 

vanın yanındadır. Müfrezeden gerı -
ve koridorlardan geçtikten sonra; ö -

ye beş kişi kalıyor. nünde, siyah elbiseli iki hizmetçinin 
beklediği bir kapının önüne gelmiş • Ve gülmeye başladı: 
lerdi. Hizmetçiler, kapıyı açmışlar; ge- - Biliyor musunuz, Wisement hiç 
ri çekilmişlerdi. memnun değil, arkasında yeni bir elbi-

Önden, Kontes Olga girmi~; o tatlı se vardı .. 
Ve teğmenin sabırsızlanarak derhal 

1 

ve berrak fransızcasile: 
- Sevgili yeğenlerim 1 .. Size, ha - coşmak üzere olduğunu görünce cÜm· 

lesini çabuk bitirdi : 
laskarınızı getirdim. 

Demişti. - Çavuşu da sayarsak yekunu altı 
eder. Dokuzuncu mıntaka sekiz kişi İçeriden, kuş cıvıltılarını andıran iki 
bıraktı, amma içlerinden biri mutfak-

ses aksetmişti: Ik 
ta, biri evin önünde, ikisi ba onda -

- Teşekkür ederiz, hala. 
dır. Araştırma için elde ancak 4 kişi 

- Ne kadar !Utüfkarsınız? .. 
kalıyor. 

Cemil, kapıdan girerken, etrafa 
- Pekala, şimdi bana hizmetcileri 

sür'atli bir göz gezdirmişti. Ve, gör -
·· ı d h t çok hiç çapak ı getiriniz, balkona bizzat siz nezaret e-goz er e az ve ya u ' 0 

- : düğü manzara, onu hafifçe sersemlet-
mamalıdır. Bilhassa ku~tiklerde buna. ı . . dersiniz, öbürlerini hep çavuşa yolla -
dikkat etmek lazımdır. Çapak göz kapak- mıştı. yınız. Çabuk! 
larının had vey:ı müzmin iltihabının ne- 1 Tavanları ve duvarları, mozaik. tar-
ticesidir. Yüzde dört nlsbetinde asitbo - 1 zında bir kumaşla süslenmiş olan, bu 
rikli su ile ılık ılık gözleri yıka.malıdır. geniş odada, karşı karşıya konulan iki 
Ekseriyetle hafi! göz kapakları nezleleri büyük karyolada prensesler yatıyor • 
böyle geçer. Eğer devam ederse müte • du. Karyolaların kınalarını teşkil eden 
h:ı.:>sısa gö>ıterlniz. Çünkü böyle devamlı altın yaldızlı taçların altından sarkan, 
göz nezleler! sinsi sinsi seyreden bir tra- ' kavuniçi renginde muslin perdeler, 
hom da olabilir. 1 1 · h f'f b' l 1 k · ' d b 

------------___ 1 1 prenses erı a ı ır oş u ıçın e ı -
("') -Bu not:arı kesip ı~lııyınız, ya • rakıyordu. 
hut bir albüme yapıştırıp kolleluiyoa Kontes Olga, e\rvela büyüık yeğeni-
yapınız. Sıkıntl zamanınızda bu notlu ni_.takdim etmişti. 
bir doktor v.ibi imdadınıza yetitebifir. (Arkası var) 

* T oni'nin getirdiği üç zenci kadın a· 
yakta yanyana duruyorlardı. Bir ta -
nesi genç, bir tanesi orta yaşlı, bir ta
nesi de ihtiyardı. içlerinde bir tane çe
vik, bir tane tıknaz, bir tane de şişman 
vardı. Genci döşemeye baktyordu, or
ta yaşlısı gözlerini önüne dikmişti, ih • 
tiyarı da tavanı seyrediyordu. 

~~nt evvela önüne bakana hitab et
ti: 

- Adınız ne ? 
- Myrtle, ahcıyım. 
- Peki siz. 
Ahçı sağ tarafında duran bir dirsek 

vurdu : 
- O, İzabe!, kızımdır. Oda hizmet

ciliği yapar, öteki ihtiyar Ros'dur, ken
disine ne iş verilirse onu görür. 

- Evde başka hizmetci yok mu • 
dur ?. 

- Bahçede çalışan beyaz adam 
vardır. Amma o hizmetci olmadığını, 
memur olduğunu söyler. 

- Myrtle polis geldiği zaman nere-
deydiniz? 

- Üçümüz de mutfaktaydık. 
- Ne vakittenberi? 
Her üçü de gülümsediler. 
- Yemek zamanındanberi. 
- İçinizden hiç biri dışarıya çiKma-

dı mı? 

- Hayır efendim! 
- Myrtle bundan nasıl emin olabi-

lirsiniz? 
- Sebebi var: Mister Arnold por -

tatif içki takımını hazırladığı zaman 
yeni marka bir şişe (Cin) açtı, iyi bul-

BADYO 
Bugünkü Program 
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İSTANBUL 

oıre .Neşriyatı: 

madı ve şişeyi bize verdi. Halbuki o • 
nun iyi bulmamış olmasına rağmen 
pek mükemmel bir şeydi. 

Kent: 

- Öğleden sonra mutfaktan kımıl
danmamanızın sebebi anlaşıldı, dedi. 
Dışarıya çıkmak isteyen hissesini baş
kasının içmesinden korkmuş olacak.. 
her ne ise öğleden sonra kimi gördü • 
nüz? · 

- Polisin geldiği dakikaya kadar 
kimseyi görmedik. 

- Pekala, haydi işinize! 
Kent, şapkasını alarak balkona çlkb 

ve sessizce beklemekte olan lfupa bi
tab ederek: 

- Evin içinde dol<l{labilirsiniz. de
di. Amma gürültü etmemek tartilel 
Hepsi de geniş birer nefes alarak aya
ğa kalktılar. 

, Kent sözüne devam etti: 
- Yalnız ayrılmadan evvel, öğle

den sonra köşkte nasıl vakit acçirildi· 
ğini benim tesbit ettiğim tekilde, bir 
hülasa etmek isterim: 

(Arkan nr) 

• Boa Poıta • 
JıtanbuJ Gelir ve Pua 

BORSASI 
2-11 - 1938 

Türk Devlet Bortlan 
12,30: Plı\kla Türk mualtld. 12,50: Ha- Lira 

vadls, 13,05: Plakla hatif müzik, tS,21: Muh- % '1,S T. B. 1 23•60 
% 7,5 T. B. n 00,00 

Ura 
% S Hu1ne B. 4',S2 
Dablll llttkrt.199,00 

telit plak neşriyatL 

1 

'ro 7,6 T. B. m22,oo 

Akşam Neşriyatı: DHlet Demiryo!lan Bortlut 
18.30: Caz: Plakla. 19.30: 9Konferans Ba - ura Un 

yan Suat Derviş tarafından. 20: Vedia Rıza 1 llrıani S'6 , 2sıı Anadolu IYtII42,SS 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve ı Slns Erzurum 99,25 Anadolu U t6, 10 

halle şarkıları. 20.30: Türk mU8lld heyeti. 21: SotJ•telsr Eabama 
Operet temsil heyeti. 21.30: Orkestra. 22.30: Lira Un 
Ajans haberleri. ft. B. Mtl. 81.00 1 t.t. Tn.m'fQ IJ.,50 

BUKREŞ 

18,55: Şarkılar. 19,15: .Mtiaahabe. 19,3~ 

Senfonik orkestra. 21,20: PWl neşriyatı 
21,45: Haberler. 

BUDAPEŞTB 

1 , HA. 10,00 Bomonaı t,20 
ı ı Name 10,00 Terll'.OI 14,7S 
Merke:ı B. D. 90,00 A. Qtmento 13,85 

ÇEKLER 
Krt. 

615,00 1\ Liret 
J'. J'ranııı 17 ,09431 Dolar 
t.terln 

L T. L. ivin 
15,1056 

0,79SS 
17,45: Oda musikisi. 19: Macar halk ııar- •----------------1 

kıları (Çigan orkestrası). 21,05: Pllklar, ha- _ NAKİT 
fif musiki. 23,15: Caz ha.valarL 24.,05: Haber-

1
Kr
17

,'
00
· 

ao !'. J'ranııı 
ler. ı Dolar 125,00 

ı MarJı 
20 Drabml 
20 Leya 

Kq. 
16,00 
2',00 
2S,t:> 
lf,00 

PRAG 

17,30: Şarkılar. 19,30: Operadan nakli. 

22,35: Plll.k neşriyatı. 22,45: İngl.Uzce haberler 

VİYANA 

20: Monte Ceneri'den nakil. 12: Varyete 
havaları. 22,20: Kuartet. 22,30: Hafit orkestra 

VARŞO\'A 

ı İsterlln 618,00 
10 Liret 130,00 20 IA7 

Dona Dıımda 
L.K. L. it 

Kredi Fonslye 'I Mübadil Bon. 00,00 
188l seneıtl 00,00

1 
Gayrl • • o.ooo 

11101 • 103,001 Altın "° 
1911 8 97 .OD Mecld1Jt °' 

17,15: Şarkılar. 17,50: Monolof.19,20: Muh- r-
tellt havalar. 20,10: Oda mu.sUdsl. 21,40: Nı••b f • 
Muhtelif havalar. 22,30: Edebt proııram. 0 e Cl 
22,45: Dans musikisi. Eczaneler 

BELGRAD 

19,20: Müsahabe (Türkçe). 20: Türkçe, 
Arnavutça, Rumca l'e Macarca haberler. 
22,15: Belgrad geceleri. 

Yarınki prorram 
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İSTANBUL 

Öfte Neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk musllds1. 12,50: Hava
dis, 13,05: Plakla hafi! müzik, 13,25: Muhte-
lif plak neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 

18,30: Caz plakla, 19,30: Bayan Bedia ve 
Bay Vasfi Rıza tarafından Dlyaloğ. 20: 
Sine kemanı: Nuri ve arkadaşları hey'eti, 
20,30: Cemal Kamu ve arkadaşlan tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 20: 
Plakla sololar. 21,30: Orkestra, 22,30: Ajans 
haberleri.· 

Bu geceki nöbetçi eczaneler faıalarilr: 

İstanbul cihetindekiler: 

Aksarayda: (Etem Pertev). Alemdarda: 
(Eşref Neşet) . Bakır köyünde: (llerkes). 

· Beyazıtta: (Belkis). Em1nönünde: (A. 

Minasyan). Fenerde: (Emllyadi). K'an
gümrükte (Suat). Küçükpazarda: (Ba

san Hulusi). Samatya Kocamustarapa -
şada (Rıdvan) . Şehremininde: (A. Ham
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~ 3 lkincitqrin 

Hayatı ucuzlatmak için 
düşünülen tedbirler 

'füccar, ihracat gibi ithalatında devlet lıontrölü 
altına konması tasavvurlarına ne diyor? 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) temin için hükumetin imkan veren ıe-

bıak fikri ileri sürülüyor. sim ve vergileri derhal azami derece-
. İlk bakışta bütün istihlfık maddele- de tenzil edeceğini söylemiştir. Bu söz
~iz~ i~i klsma ayrılıyor: ı - İçeride ler herhalde hakikaten yüksek olan 
~anki kabil olan maddeler. 2 - Dı- gümrük rüsumuna da şamıl olacaktır. 
lardan getirtilenler. Bu izahattan sonra ithalat tacirleri-
İçerde istihsal ettiğimiz maddelerin mizle görüştük :Bir otomobil malzeme

"'1zlatılması ve kalitelerinin yükseltil si ticarethanesi sahibi diyor ki : 
~i için düşünülen en mühim tedbir: - Hayatı ucuzlatmak için alınan ted 
"41l:}a ve iyi kalitede istihsal yaparak birler herhalde iyi neticeler verecek
~lkın istihlak ettiği maddelerin fiya- tir. Fakat bizce işin esası doğrudan doğ 
"Ilı düşürmek. ruva gümrük resimlerile muamele ve 
de liariçten ithal ettiğimiz mallar için sair vergilerdedir. Bu vergiler azaltıl-

YUrdumuza en az mutavassıt eller- m.adıkça bilhassa ithalat maddeleri ü
~ geçerek girmesini temin etmek, bu zerinde esaslı bir ucuzluğun teminine 
li l~arın da iyi vasıflı ve yüksek ka- imkan yoktur. Düşünün, mesela biz 
beteı! olmalarını kontrol, alınan yerin, fabrikasından 15 liraya aldığımız bir 

1 
Ilı ve muayyen olması, ve ihraç edi- otomobil lastiğini ticarethanemizde tam 
~ rnaUara nasıl menşe şahadetname- 150 liraya satabiliyoruz. Beher kiloda 
~· "~iliyorsa ithal edilenlere de öylece 186 kuruş gümrüğü tutuyor. 
ır ıtbal şahadetnamesi vermek bu şa- Okunulan tedbirler arasında karın 

badetnamenin üstünde alış fiyatlarını, tesbiti de var. Bazı tüccar, ace
~llorta ve nakliye masraflarını gös- milikten malı pahalı alır, bazısı da, fir

llnek ve malın sürümüne ve almış ması pek malum olmayan iyi bir fab
lelc.line göre :bttısat Vekfiletinin tayin rika keşfeder. Bütün bunlar aşağı yu
~~eği bir kar tesbit etmek düşünü- karı ticaretin sırlarıdır. Sonra dükka-
UYor. nın mevkii, devrettiği malın çokluğu, 

Ilı Bu hususta dün salahiyettar maka- kadrosunun genişliği, fiyat üzerine mü 
/\~t "!e ithalat tacirlerimizle konuştuk. essir olan• amillerdir. Bunları ayni sis
dıgunız cevaplan aşağıya yazıyoruz: teme nasıl sokabilecekler. 

tö Suallerimize saıahiyet sahibi bir zat Bir mutavassıt meselesi yoktur. Var-
Yle cevap verdi : sa bile pek cüz'i fazlalık gösterir. Yüz-

1'-:- Dahirde istihsal ettiğimiz madde- de 3-4 kadar birşey. Asıl mesele, güm
ta~ın ucuzlatılması meselesini ş_u nok- rük resimlerile muamele vergilerinin 
li ına:ardan mütalea ediyoruz: Istihsa- indirilrnesidir. 
Ilı Çogaltmak, malın kalitesini yükselt- Bir ~ tacir diyor ki: 

ek. Lüzumsuz mutavassıtları aradan - Hayatı ucuzlatmak için ilk şart, 
ekarrnaıc, nakliyat masraflarını ucuz- gümrük resimlerile muamele vergileri
.... ~~ak, vergi ve resimleri de azaltarak nin indirilmesidir. Klering meseleleri 
.. 1Ctlıyet fiyatını indirmek. de ayrıca mühimdir. Vaktile istediği-

SON POSTA 
' 

Sayfa ıı 

• 
iz mirden 

• 
_ (~~ş~ar~.rı ~ ıncı S:-Y~ada) .. ı l~rsak ~emen göz.e çarpa~-. On on beşl _ Sorma ... Geçen gün BornovaCla. 

tıldıgı gorulmuştu. Hatta fiatlar yuk- ) ıJda bır defa her halde bır buhran o - yedi odalı kocaman bah ı· k · . b'-
1 d ' k d h l t b .. · · b"fte k ' çe ı agır "" se ir ıyere. saklıyanlar a a sofnra urT~te .. a .. ıı dseyrını ı ı . re geçer. villayi iki bin yüz liraya verdik ... Beş 

balyaların Izmire taşınması masra ını u uncu ostum saatıne baktı veı yıl önce üç bı'n ·k· ·· ı· ld - . . . .. .. . . ,_ Jktı· • ı ı yuz ıraya a ıgı evı 
çıkaramadıkları ıçın tutunlerını hıra - ~a · bugün bin beş yüze vermek · t · . bi· 
karak köylerine kaçmışlardı. - Aman şu randevuyu kaçırma - risi var müşteri bulamıyo ışs ı:venkta 

O b. · · · ·· b' Am ·k ( ) k ' r. uracı ır kasırgaydı ve Izmırm yuz ın- yım. erı an ... umpanyasının Beyler sokag"ında dört ı ·· d , __ 
1 . .. .. .. d k f k . ( ) 1 .. l t "k T k yı once 0Au;A erce . ııralık tut~n .~uccarların an ~ç Ş:. ~--sp~rı . . . e soz eş ı . e rar ~in liraya yaptırılan koca bir ev şimCll 
tanesı paldır kuldur yuvarlanıp gıt- g~ruşelım. Daha ne kadar buradasın? uç bin yüze satıldı. Yıldan yıla düştl • 
mişlerdi. Bır akşam . .. yor. 

İşte benim tütüncü dostum da o top- Di) erek gitti. _ Sebep? . 
çulardandı. Rag~~ ~aşa otel.inin .. ö~ünden geçer- - Para yok ... Kazanç az ... Az FR 

Fakat şimdi şendi. ken bınsı seslendı. Donup baktım. Bu paralı olanlar da birer ikifer iz · dm 
Elini omuzuma koydu: da başka bir tanıdıktı . Vaktile oturdu- gidiyorlar. mır 

- Bilirsin ki tütüncülük bende bir has ğum e~i~ bi.raz iler~ine . ve. tramvay Arkadaşım, kendi işini konuşmak 
talıktır. Bazı mazohist kadınlar vardır caddes·ı· uzerıne on d~rt bın lıra harcı- için sabırsızlanıyordu. Ona sordum: · 
ki dayak yedikçe kocalarını daha çok yarak uç kat!ı beton bır apartıman. yap- - Faizler çok mu yüksek? 
severler, onun üstüne titrerler. Ben de tınnıştı. Eskıden pek şen ve şık hır a - Son kanun . d F 
.. . adı Z d ld - h ld . d" .. ..nd.. - epeyce ışe yam ı. •· 
oyleyı~. ~r~r ettim, bırakın ed"m. B~- ~ ~ ugu ~· ~ ~ır::r:.::ızgu ku /e izciler azaldılar. Hani şu (borc para 
rarım. ?~yudu, gene vaz g~ ıın.l ılr ~n a oknunun - bız :in t ış, ce e ı - verme) kanunu mudur, nedir ·! Eğer 
metelıgım kalmadı gene ctövbe er o - nın ya ası yag ag amış ı. benı·m bo ç1 dı- d b k , . r an gım sıra a u anun 
sun tütüncülüğe!• demedim. Yalnız bu - Ne var, ne yok. Nedır bu hal? da olaydı bu h 1 - d 

-nd·· s· b kl" d ' a e ugramaz ım. sefer tüccarlıktan çiftçiliğe do um. - ımsarı e ıyor um. K " 1 1., ·· s b k - ıra ar nası . Babam da öyleydL Her şey aslına do- aate a tı: . . .. .. 
ner, diye bir lif vardır. Ben de öyle ol- - Saat on buçuğa geliyor. Halbuki .. - Onlarda .da aynı nısbet.te d~şuk ~ 
dum. Vaktile elimdeki tütünleri sekiz, dokuz buçukta burada bulunacaktı. A- luk va!· ~aktıle .. (pahalı şehır) d ye a
on kuruşa satmıştım. Evvelki yıl ye - lıcıyı da beraber getirecekti. Amma, nılan Izmır bugun ( ucu._z şehı ) a~ına 
tiştirdiğim tütün seksene, geçen yıl da biraz daha bekliyeyim, belki gelir.. hak ~aza~mıştır. Mesela altı ) ı l once 
yüze gitti. Bu sene işler ~k güzel ola- Apartımanı yaptırırken dört beş bin se~e~ık ~ı.~ası .?okuz yüz .l~ra olan ~iı 
cak. Çünkü piyasada bir gram stok kal- lira kadar borca girmişti. Onu ödiye- e~. ~.ımd~ uç ?' uze tutulabilıyor. Benım 
madı. Dünyanın her tarafında büyük memiş. Satmak isteyince geçen yıl an- k~çuk b.ır e.vım va.rdı. Üç odalı b ı_r ş~y
bir ihtiyaç var. Mahsul de inadına o cak on bin lira vermişler. Razı olma _ d~ ve. yırmı ~~ş !ıra ~~lıkla , .e .. ırdıın. 
kadar güzel ki... Rakip memleketler- mış. Fakat şimdi~edi bin lira verseler Şımdı ne getırıyor, bılıyor musun? 
de ise ·aksinedir. Ne güzel şeyler, de - bayram yapacakmış. Çünkü bu para 0 - Ne getiriyor? 
ğil mi? .. Rekolte otuz milyon kilodur. zamana kadar biriken faizlerle birlikte - On bir lira ... 
İstenen miktar daha çok ... Amerika : borcunu kapatabiliyormuş. 
lılar hepsinden iştahlı. .. Aylardanberı - Ya senin harcadığın paralar ... 
tütün bölgelerinde vızır vızır eksper- - Onlardan vaz geçtim. Namusum 
ler dolaşıyor. Me7.ardan kalkış ola - kurtulsun da ... 
caktır bu ... Buhran bitti artık.·. Buh - Emlak simsan geldi. Ona sordum: 
ran kalmadı. Zaten tabii bir şeydi ca- - Bütün emlak fiatlan böyle düş -
mm. Son yüz yıllık iktısat tarihini yok- kün müdür? 

-. 

- O da bin nazla ... Giren kiracı çık
masın diye zavallı annem kapı\ n astı
ğı sarmısak, çocuk papucu ve mavi 
boncuğun yerinde durup durmadığına 
her gün bakıyor. 

Kadircan Kaflı 
===-

işte bu en uf ak fark 1 inhisarlar u. Müdürlüğünden -
3300 Kilo üstüpü saat 13 de 

Bunlar kabiliyeti tatbikiyesi olan miz analı, her memleketin fabrikatörle
f.~telerdir. Herhangi bir yerli malı ala- rinden sorar, işimize gelen fiyatı bu-
""11. Mesela: Çorap bugün 75 kuruşsa, lunca alırdık. Bu arada rekabetten de Krem Pertev'in faikiyetint 
'Yni fiyata daha dayanıklı, daha yük- a7.ami istifade ederdik. Şimdi vaziyet size anlatabilir. Çünkü: Krem 

500 )) arap sabunu )) 14 )) 

~k kaliteli çorap yaptığımız anda ha- tamamile değLc~miş bulunuyor. Kliring Pertev: Her hangi bir tesa-
'at bir misli ucuzlamış olmaz mı? müşkülatı, meseıa (demir) gibi (bakır) dOfnn vara mahiyeti meç-
li Hariçten getirttiğimiz maddelere ~- gibi borsada ınuı:ı..me1e gören malların bul bir keşfin neticeei de-
'l!ı nce: B~rada mesel.e daha güçleşiyor. da spekülasyonunu intaç etti. Kliring ğildir. Krem Pertev çok ça-
lruradaki toptancı tiıccarlar Avrupada- zorlukları Belçikada kilosu 8 kuruşa lışılmış ve çok tecrobeler-

1 fabrikalarla çok defa doğrudan doğ- olan demiri bize Almanyadan 16 kuru- den sonra kibar mahafıle 
~Ya temasa gelemiyorlar. Avrupa, bü- şa almak mecburiyetini ihdas etti. F il- tııkdlm edilmiş yegane Krem 
lt Uk .komisyoncuları mali daha küçük hakika bu vaziyet karşılıklıdır. Alman olup başlıca tevaidi: Cild-
rn~ısyonculara, onlar da memleketi- lar da bizim ihracat mallarımızı paha- deki mesamatı yumuşatarak 
lt izdeki büyük komisyoncuya, büyük 

1 
ıı alıyorlar. Fakat hayatın her cephe- kapnbr. Bu suNtle bu me-

t 
0ll_lisyoncu da toptancı tüccara dev- den ucuzlatılması için herhalde bu va- samatı barict tesirattan mu-
4edıyor. Bu suretle herhangi bir mal, ziyetin lehimize olarak düzeltilmesi la bttfaza ederek cildin pnrnz-

2000 )) soda )) 15 » 
5000 » mühür kurıunu » 16 » 

1 - Yukarıda ciaa 'ftt miktarı yazılı (4) kalem malzeme nümune 
ve tartnameai mucibince pazarlık la ıatın alınacaktır. 

il - Pazarlık 4/Xl/1936 tarihi ne rasthyan Çarıamba sünü yuka

rıda hizalarında göıterilen saatler de Kabata,ta Levazım ve Mübl'!yaat 
ıubeıindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ili - İsteklilerin nümune ve §Cl rtnamelerini görmek üzere her gün 
pazarlık için de tayin olunan gün ve ıaatte % 7,5 güvenme parasile 

birlikte ismi geçen komisyona ~l meleri lazımdır. (2274) 

--------ll ~ S mutavassıt elden geçmiş oluyor. zımdır. !erini def'eder. Cildi besler 
ta u Vaziyet düzeltilir, memleketteki top Mutavassıt, ehemmiyetli bir mesele ve bu suretle ıençlik ve te- J J 
tu rıcı tüccarın ecnebi fabrikadan doğ- değildir. Ekseri tüccarlar, fabrika ile raveti temin eder. stanbul 4 Üncü cra Memurluğandan: 
~n doğruya mal satın alması temin mutavassıta lüzum görmeden münase- Cildde şetrat ve gayrikabili Emlik ve Eytam &ınkaaı Türk Anonim Şirketine birinci derece ve sıra-

~lirse, arada, "'Üzde beşten aşag-ı bettedirler. b. tabaka ki 
..:om· "' nnfuz ır yapar da olup tamamına yeminli ehli vukuf marifetile (6628) Alb bin alt1 yüz 
8 ısyonla çalışmıyan 4 - 5 mutavas- Bir cam ticarethanesi sahibi diyor "'azın sıcağın, kışın, soğutwı 
ıtırı yüzde yirmi, yüzde yirmi beş tu- ki : laııribatına mani olur. yinni ·ıekiz lira kıymet takdir edilmİf olan Üsküdar Selimiyede Bah ... · an ia-
~rı.~arı ithal maddesinin maliyetinden - Avrupada camdan ucuz birşey keleainde 9/11 numM'alıa bahçe : MezkUr bostanın etrafı kısmen korudu. 
l'.~rılir. Bu suretle hayat birdenbire yoktur. Burada pahalı olmasının yega- var ve kıımen tel ile çenüım. olup derununda büyük su havuzu d .. rt a-
l Ul.Qe 20 - 25 nisbetinde ucuzlamış o- ne sebebi, gümrük rüsumu ve vergiler-
Ur. dir. Kliring te her memleketten mal al- - det dolaplı bostan kuyusu ortasında ceryan eden dere üzerinde bir köprü 

D lıt· hal maddelerinde karın tesbitine mamıza müsait deg-ildir. o kadar ki .YÜZ ~ -.. ve bir kat kısmen laf ve kısmen salat baneye tahsis olunan mahallin etra-
"e Mu-·h·ım bir tavsiye biJcınce, bu zaten mümkün oldukça tat- de yirmi beş fazla verdiğmiz vakidir. fı galveniz ile mestur olup bunda helayı havi bir. avlu tahta bölme ile iki-
~ edilıtıektedir. Her maddeye tatbik Bir boya ticarethanesi sahibi diyor Yashk, yorgan ve şiltelerinizi kuş ye aynhmf bir oda ve bahçeli ayn ayn kapılan bulunan üç oda iki abdest-
'-- ilıyeti olmamak a beraber mesela ki: tUyOnden yttpınız. Yatması rahat, ._ ..1_ 

:h~~ ti~arcti buna güzel bir misal - Bizim boya çeşitlerinde yüzde yi.iz kışın swıtk, yazın serindir. Kılosu hane bir ambar ve bir kümea mevcut, iki kat alıf&P hanede umİn ambnua 
h labıiır. Uç, dört seneden beri kahvenin ondan aşağı gümı ük resmi olan yoktur. 75 kuruştıın başlar. Fabrika ve satış toprak bir ev ve birinin zemini tahta diğerinin tq d<ifeli iki ahır üst katta 

eYn ı ·1 ı · M 11 k . ·· ·· - ·· ·· d ·· deposu lstanbul, ÇaKmakçılarda ) e mı c pıyasaya nazaran toptancı- a arımız var ı gumrugu yuz e uç ı Kuştnyn fabrikası. Tel: 230'.2? bir sofa üzerinde iki oda harici kalvaniz mutfak ve aa1af heli ve ayr ca bir 
~;ancak yüzde muayyen bir fiyat far- yüzü bulur. ! Ankara satış yeri: Yerli Mallar kat Uf ambar ve boatanm umumunda ziraa mani olmayacak <le,.ecede 
~ e satılmasına müsaade olunur. Bu- Hayatı ucuzlatmak için tek çare, Pazan 
~· benzer mahiyette konulacak bir hü- gümrük rec;imlerini indirmiştir. Son ~~~=~~_:.:::.:.~===~~ seyrek dikilmit muhtelif cinste meyva ağaçlan üç asma çardağı ve k vular-
~rn diğer mühim ithalat ma.ddelerimi- ra vergi sistemimiz de bence ıslaha müh elan su isalesi için yapılmıt tahta suyolları mevcut olup tamamı açı1 arttır-
tt\a beynelmilel piyasaıara veya benzeri taçtır. Fransada bir usul var. Her mü- S OD P Ol ta maya konmut olup ilin tarihinden itibaren şartnamesi herkes tarafın an gö-
tittı~eler fiyatlarına nazaran memleke- essese, derecesine göre her aylık devir 

1 
• riilebtlecek ve 7112/936 tarihine raslayan pazartesi gunu saat 14 

~ lz için en ucuz bir fiyat temini im- yekunu üzerinden muayyen bir nis- 1 Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
tıını verecektir. bette vergi verir. Mesela bir boya 1 1 S T AN B u L elen 16 ya kadar dairemizde açık artırma suretile aatılacakt r. Satıt 
lJ dükkanı devrettiği yekun üzerinden - ı Emlik ve Eytam Bankumm 844 No.lı kanunu hükümlerine tabi olduğun-

ciUrıycuzluk bahsinde Klering usulünün yüroe 33 nisbetinde vergiye tibise ay İJAD ftalJarı dan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir artırma yapıl -
~ a piyasalarındaki rekabetten isti- bas.ında vergi memuru gelir. Esas def- • U 

e edebilmemize mani oldugu· söyle · ·ı. LL --1-ızm gaynmenkul, yukanda yazılı gu""nde en fazla artıranm üzeri.,de bı-tıi - terin yekununa bakar. Yüzde 33 ün 1 - Gazetenıa e9U yama 11111' il- maaa 
Rlr~~· bdiyorsunuz. Bu cihet pek haklı yüzde onunu vergi olarak alır. Bu su- tunun iki .. tın bir C.antim) nkılacaktır. Arbnnaya iftirak için muhammen kıymetin yüzde yedi b ıçıığu 
de e ilir. Fakat bugün dünyanın için retle, spekülasyon, ve saire ortadan •Yalar· nUbetincle pey akçesi ftJ& Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edil • 
ai-bul.unduğu iktısadi vaziyet klering kalkar, ''ergı· tahsı·1a~tı da kolaylaşır. 2 - S.L'f-: .... .-x- bir ... .:- na_ • l . deli ,. 
""~eın · ıu -- •-·- - -. mek lizımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resım erı ve t: :ıye ve ~ ının birdenbire kaldırılmasına im Kar tesbitine imkan göremiyorum, fiau .. nlardu: · b ..1 li 

Vermemektedir. w- vakıf icareai aatıf bedelinden ödenir. Yinni senelik evkaf tavız e .. e Af bu ancak çok fazla istihlak edilen har- I 
il emieketimiz, her memlekete kar- cıalem emtea üzerinde kabildir. sahife : ı - .. ar-. müflerİJe aittir. Sabf bedeli peşin ödemek lizundır. cra ve if-
~~ami ithalat imkanları vermeği ka- Bir edevatı sıhhiye ticarethanesi sa- • : ı - 151 • lia kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla 
!ar ~tnıektedir. Ve buna karşı haklı o- hibi divor ki : : ı _ 111 • kul . k. ha'-'-- hUIUlile faiz ve 
l'M ak Türk mallarının ayni hüsnü ni- G.. ..k - d y .. d .. • diğer alikadarlann gaynmen üzerınde ı KJU"uıl ve 

... ~ e k b . - - umru agır ır. uz e yuz ver- • : t - ı• • maı __ a._ __ a dair olan iddialannı ew&kı müabitelerile birlikte 20 gün içinde 
~ rtıu arşı~an~~sını e~lıyoru~: ~ger gi verdiğimiz mallar var. Bu şartlarla Dlter ,.w: - • • ranu-uı 
hıı tekabıl munasebetın teessusu ka bilhassa iliç ve laboratuvar ilat ve e- Son eabUe : - • • daireinize bildirmeleri lizundır. Aksi halde haklan tapu ıicillerile sabit ol· 
l'bı olursa bize mal satan memleketle- devatının ucuzlatılması için tek çare mad~a aatıt bedelinin paylatmasından hariç kalırlar. Alikadarların itbu 
İlh\..~tasında gen~ rekabett~n istifade vergi ve gu .. mrük resminin azaltılması- S - Bir aantimde TU&t1 (8) keli- k 1 . daha f--•- ı~ tal 
·~ıa b ı - kanua maddesine uyıun ıurette hare el etme en ve ~ ma uma • 
'ler . n u a~gız. dır. Mutavassıt bizim tiGSrette büyilk me yardır. ilia 
L gı ve resımler bu meselenin ha- bir rol oynavamaz. Onların aralarında- 4 - ince n kaim ,azılar tutacakla- mak isteyenlerin 34/1176 dosya No. aile dairemize müracaatlan ... 

~te_n en ··h· kt d F k 1 " [ · · (A'>'>) -,~ mu ım no ası ır. a atı ki rekabet bu işi zaten azami ucuzlu- a ,._. P.. •.timle ölçlilUr. olunur. 20 senelik taviz bedeli ınifteriye aittir. -.. 
iz hayatm ucuzlatılmasını Q:a indirmiştir. 'K. Nuri '--------------.. 
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lene 7 - No. 2250 ÇARŞAMBA 4 - IKINCh'EŞRIN 1936 idare itleri telefonu : 20203 Fiab 5 KUlllf 

Ruzve ekrar Cumhur Reisi oluyor 
Kat'i netice bu akşam belli olacak Ankara bol suya kavuştu 

ismet lnönü 
ubuk barajını ve filtre İntihabatta kanlı 

çarpışmalar oldu 
Ruzveltin kahir bir 1 BUGÜN 

stasyonunu dün açblar 
"Bunu yapanlar su 
gibi aziz olsunlar,, ekseriyet kazanacpğı 

muhakkak sayılıyor 
f.S milyon müntelıipten ekserisi 
reglerini Ruzvelt lehine kullandılar 
intihabata karJı gösterilen alika bir rekor tefkil 

etmektedir. istihbaratta 500 bin kiti kullanıldı 

[Ameriki11a dun yap11at1 ~,.., tna91n galip ve majlObu J . ...... '-·~ 

Nevyo4 4' (Unayded Preı muha-1 mit bir alaka ve ileyecan içinde cere
•!ri~den ) - Ameri.kada Gumhurr~ yan etmi,tir. ~e İftİrik eClenlerin 
ili ıntihabatı şimdiye kada( aörülme- (Devamı 10 uncu sayfaaJ 

Polis mesleğine yeni bir 
istikamet verilecek 

16 
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Eser, Cumhuriyetin" sevinilecek öğünülecek 
bir muvaffakıyetidir. ismet lnönü 

Nafia Vekili Ali Çetinkayayı tebrik etti 
Ankara, 3 (Husu

si) - Çubuk barajı 
, aı ....... .... . ............. • ••• • ..,..... ve filitre istasyonu 

Antakya da Türk kız ~~~!~=;.~: 
lisesi kapatıldı ~~~::~t~d~~ 

- • yaptıkları, büyük 
Sancakta cumhurıyet bay .. bent ile senelerdea 
ramı ve Büyük Millet beri hasret oıduğq 
Meclisinin açılışı büyük 001 suya ziyadestyıe 

h.. I k ti I kavuşm~tur, Başve taz11-urat a u u andı kıil ismet inönüııiln 
zAntalya ' - Cüınhur.ifet bayramı riyaset ettikleri bu 

günü yapılan tezahürata iştirak ettik- merasimde Büyük 
leri için Antakya Türk kız lisesi hükCı- Millet Meclisi Reisi . Çubuk barajından bir gOrnnnş 
met tarafından )capatılmıştır. Bu hadi- Abdülhalik ve Bayan Afet ile veıaı-ı ye ikinci rei.Si Korgeneral Asım Gün
• ..... ,.'""', - ........ .. •üfetUP o.. .... awüıı veületler ve ordu ileri ge-
hükfunete zlerce ıtrc>testo çeltilmiş, general Alı Saıt ve buyuk erklnıharbl- (Denmi t! inci •tfada) 
sancaktaki bütün Türk mektepleri pro4 

testa maksadile grev ilin etmişlerdir. Mareşal Fevzı· Çakmak Grev sükônetle devam etmekte, halle 
(Denmı 10 uncu aayfada) 

Kadınların dün Bükreşe vardı 
askerliği Büyillı Erlıllnı Harbiye Reisi Billıreşte 

,. . Kralın ve ecnebi Devlet Reislerinin 
Kanun. ~~ha~ı meclııe lndllılerl tataaJlonda lıarşılanmıştır 
seyk~dıl!6~ ~un Ankara Bükreş, 3-Anac!Qu ajansının hu-,rqal Fevzi Çakmak ile maiyetindeki 
kız lısesı mıting yapacak susi muhabiri bildiriyor: Türk hey'eti saat tam 12 de nhbma 
Ankara J _ Kadınların askeri.~. Ham idi ye kruvazörü buıün aaatl çıkmıt ve bu esnada 21 pare top abl-

hakk.ında hazırlanan kanun liyih~~~ 11 de Köatence önüne gelmit ve li- mak ,suretile aelimlanınıttır. Marqal 
Polis maaşları arttırılacak orta mektep mezunları 20 tabuı edilir ~ımez kız mekteplerine mandan içeri airerek rıhtıma yaDllf'" nhtımda ordu ve büyük eıünıharbiye 
~l" l · 21~'-k kt-~-·ı la J ~k~~~~~~a~ m-~•-u_._&~-~-·-&_k_b_•~~-~~e~R-e~~~iM~·~~=(~~~~=l=2-~-~~-~~-~)~~ . • , ıse mezun arı ıse ~ gu se ~ı mezun rı aa ri d 1 ~ • Ave edilecek ve ha lık 

21~ l" ı 1 • ı.~ı k' . ers er wh zır 
J ıra maaşıa mesıete gıreuııece ıer kıt'alan kurulacaktır. 

Ankara, 3 (Telelon1a) - Bugün tat-ı rosu memleketin göstermekte elduğu Mektepler dış~da iae senenin mu-
~ edilmekte olan polis teşkilat kanu- yüksek inkişaflar karşısında zamanın ayyen mevsimlerınde ve muayyen yq-
~hun kabtıl ettiği _.ıar ve poUs kad- (Devamı 10 uncu sayfada) lar arasında ~ ~ırlama kurs-

- s larına alınarak yetiştirileceklerdir. 

" Bu memlektt sade erkeklerin mi, 
neden hep onlar ölecek mlş?,, 

Yirmi beı yılda dört harp gören ihtiyar analarla 
kadının askerlifine dair görüıtüm. 

Yazan -: Kemal Tahir 

Layiha Büyük Millet Meclisine sevk 
edildiği gün Ankara kiz lisesi kanunun 
kabulü lehinde bfi' miting tertip ede • 
cektir. Bu mitinge Ankaradaki bütün 
kız mekteplerinin iştirak edecekleri 
söylenmektedir-

ihtllAlcller 
bu akşam 

Madride giriyorlar 
Madrid dün ağır topçu 

ateşi albna alındı 
Madrit, (Ünited .Pres muhahirin

den) - General Frankonun askerleri 
bu dakikada Madritten yalnız 6 mil me 

~ • • • .,.. · ~ safede bulunuyorlar. Sabahtan beri baı 
·Kadın elbette asker olmalı! diy:lç n'1e lamış olan ağır topçu bombardımanı 

b kadı1'1',.ıımızın askerliği mevzuu - tün ta•i rle~, lirik edeb'lyatın payitahtta büyük bir panik uyandır
~ Bu artık iE! olmaz bir iş, ne de yarı sliftrii, arı riiiskin tasvir ettiği ,µuş ve oldukça tahribat yapmıştır. Ast 

~l'ip bir fantezidir. Kadın, avukat, ka- kadın İll'~ ~}inci, erkeğinin yanın - ~ıtalarm yarın akşama kadar Ma4.rld.e 
dokt.r, kadın polis olduktan son- da dö ~ bilqliştir, 11ir~ekleri muhakkak sayılmaktadır .. 

ta kadınuı ~rliği tabiidir. Zaten bü- t .~: laJfaa•. (___. 1 ._. ~ • (YUlll l ..-~) 


