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Zafı umumf, kansızhk _ ve 
Genç kızlar ve ihtiyarlar 
Ankara, Beyoğlu. 
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ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

BAY AN MUZAFFER KAN DUR 

N 270108 Suzinak şarkı - İnlesin kalbim 
r. Beste: Mustafa Nafiz 

Hüzzam şarkı - Kumral saçının 
Beste: Mustafa Nafiı 

BAYAN ŞÜKRAN DENiZER 

N 270112 Fantezi - Bir balo ~ecesi 
r. - 36 modelı 

" BAYAN SEMAHAT ÖZDENSE& 

N 270109 Hicaz şarkı - Aşkı hüsranla 
r. Uşşak şarkı - Pencreden bakma 

BAY HALiL SÖYLER 
Zara şarkısı - Gelin Güvey 
Emrah - Eridi kalmadı dağlann kan 

Sat19a çıkarllmı,tar. 
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SÔYLEJIELİ NJİİliM?. 
Zevcım Nihad, da
ima söyler; cnk 
nazarı dikkatini 
celoeden - ve halıl beni di
ğer kadınlardan temayO.z 
ettiren - tenimin tabii gü
zelliği olmuştur. Ve ua.ve 
ediyor; bir cok genç kızla
rın ya burunları parlak ve
ya yüzlerinde büyük büyük 
pudra paftaları görünür.• 
Ben de her kadın gibi pud-
ra kullandım. Fakat kullan
dığım pudra, havalandırıl
mış olduğu için tabii bir gü
zellik tesiri bırakır. O ka
dar ince ve o kadar hafifdir 
ki adeta uçar, İşte bunun 

içindir ki Tokalan krem, 
muntazamen ve yeknasak 
olarak yayılır ve cildi hemen 
gayri mer'i ince bir güzellik 
tabakası kapJar. Harici bir 
cmakiyaj» manzarası veren 
modası geçmiş ve ağır pud
ralardan tamamen başka ve 
cidden tabii bir güzellik te
min eder. Yeni keşfedilen 
bu şayanı hayret havalandı
nlmış pudrayı kullanmakla 
pudra hakkındaki bütün fi
kirlerinizi alt Ust edecektir. 
Hemen bugünden tecrübe 

·ediniz. 

İstanbul Gümrükleri 
Müdürlüğünden: 

Satış İşleri 

5798 kilo Pamuk çanta ve fiıeklik, 26193 kilo toz ıeker, 26200 kilo 
çam tahtası biçilmif, 3000 kilo döğülmemiı zencefil, 4363 kilo fıçı 
ve sandık tahtası, 392 kilo 340 gram benzinli ve pirinç çakmak, 1825 
kilo kuru pil, 1310 kilo kendir halat, 1312 kilo paslı tel halat, 345 kilo 
sülfat dö süt, 258 kilo askeri demirle mürettep fiıeklik, 209 kilo man .. 
tar tabanca kapsülü, 115 kilo hayvanı yağ, 31 kilo müstamel yün 
erkek elbisesi, 1 O kilo alçı, 8 kilo 995 gram ipek eşyanın Münakasa 
gazetesinin 26/10/936 günlü nüıhasile ili~ edildiğini ve ihale günlew 
rinde de ayrıca küçük satıılarda olduğu ilin olunur. «2523» 
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Vakıf Paralar Direktörlüğünden: 
Yüzde üç nisbetinde alınmakta olan komisyon miktarının Vakıflar 
Umum Müdürlüğü İdare Meclisince ittihaz edilen kararla, kargir em

lak karşılığında yapılacak ikrazlarda yüzde bir buçuğa indirilmiş ol

duğu tatimatnamenin ikinci maddesi uyarınca ilan olunur. 

Bu tenzilattan, muamelelerini yeniletmek suretile kargir emlak sahip

leri eski müşterilerimiz de istifade edeceklerdir. . 
Adres: İstanbul - Dördüncü Vakıfhan. Telefon No. 23654 • 

İstanbul Defterdarlığından: 
Adet Cinsi 

1 
1 
1 
ı 

Elmaslı Yürek. 
Elmaslı yılan şeklinde Yüzük. 
Altın Kordon. 
Altun kordon Ucu. 

2639 

kıymeti 
Lira 

10 
20 
25 

2 

Yukarıda yazılı mücevherat 10 / ll / 936 Salı günü saat 14 de 
hizalarmda gösterilen muhammen kıymetler üzerinden Sandalbedes-
teninde açık arttırma ile satılacağı ilin olunur. (M.) (2565) 

SON POSTA 

kemik hastallklarına 

her yaşta istimal 

lkincitesrin l - . 

fifa tesirleri çoktur. Çocuklar, Gençler, 
edebilirler. Hasan Deposu: lstanbul, 

• ' ' ~.. • • ~ -1 ' .... - ... ·.. . -ı .... ı ................ J 
MÜHİM 
İLAN 

En tehlikeli 
noktada en 
emin nöbetçi 

Ağız ve dişlerinizi 

i e temızisenıv~cu ü-
nüzü birçok hastalıklara 
karşı korumuş olursunuz 1 
Ağız, mikroplara laır~ı daima 
açık olan bir kapıdır. En büyük 
hastahk mikroplan bu kapıdan 
girer, ağzın içinde yerleşir ve 
çoğalarak vücude yayılır. Çü .. 
rük, bakımsız bir tek dİf İn Üs -

tünde milyonlarca mikrob ban
nabileceğine göre tehlikenin bü
yüklüğü kolaylıkla anlaşılabilir. 

Bu açık kapıya 

RADYOLtN mikrobları öldürmek
le beraber dişleri beyazlatır, diş 

etlerini sağlamlaştırır, ağız 
kokusunu keser. 

----~--~~--~--' .. 

~ANZUK MEYVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva 
usıırelerile hazırlanmıştır. Hazmi 
kolaylaştırır. lnkıbazı izale eder. 
Kanı tenıizJiyerek vücuda lazelik 
ve canlılık babşeder. 

lNCİLlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İııtanbul 

............................ ·-······························ 
Son Posta Matbaa•• 

Neşriyat Md. : Selim Ragtp EMEÇ 

&AHIPLERI ( A. Ekrem UŞAKLIGİL 1 S. Ragıp EMEÇ 

Meşhur Rus - lsveç 

A 
ı K ve RI 

taze mallarımızı bu sene de müşterilerimizi memnun etmek için bD.ylllı: 

fedakarlıklarla getirdik. BUtün toptan ve perakende mağazalannda 
L bulabilirsıniz. lsveç .. T R A P E Z ., fabrikası .._ __ 

T.N. K 
BÜYÜK 

---------

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Biri kaybedersen paran heba olma
mıştır. Hem yüzlerce vatandatımızı zengin etmİf hem de yurdunun 
göklerine bir kaç filo katmıf olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de 
senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

Makine alınacak 
Güzel San'atlar Akademisi Direk 

törlüğünden: 
Akademi inşaat malzemeıi laboratuvarına vaz ve teıiı edilmek 

zere 30 ton kuvvetinde cer, tazyik inhina, bükülme, makaılama 

ıelabet gibi mihaniki kuvvetleri % 2 yi geçmiyen bir haıauiye 
tayin ve tesbit edecek bir tecrübe makinesi alınacaktır. 

Böyle bir makineyi getirterek sa tmağa talip olanların: 
1 - Makinenin resmini havi kataloğunu, teferrüat listesini; 
2 - Makinenin bil'umum evsaf ve eb'adını, mihaniki kuvveti ölç 

lecek malzemenin azami ve asgari siklet ve eb'adını; 
3 - Makinenin ihaleden ne kadr. zaman sonra Akademide iıler 

hale konulabileceğini : 

4 - Makinenin her nevi maıraf.lar müteahhide ait olmak üzere 
kademi laboratuvarında kaça tesis .olunabileceğini; 

Bir teknik teklif beyannamesi ile mufassalen nihayet 19/11/936 a 
şamına kadar Akademi Direktörlüğüne bildirmeleri lüzumu ilin ol 
nur. «2606» 

İstanbul 4 üncü İcra Memurluğ'undan: • 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya 1 BEYNELMiLEL 
çevrilmesine karar verilmiş olan bir adet 

demir kasa peşin para ile ve açık arttrma 

ile satılacağından birinci arttırma 7 Teşri

ni sani 936 tarihine müsadif Cumartesi gü

nü saat 10 da satılamadığı takdirde 10 Teş

ı·ini sani 936 tarihi Sah günü saat 10 da Ga

lataıla Yüksekkaldırım başında l\linerva 

hanının önünde bilınüza:yede satılacağm -

dan talip olanların mahallinde hazır bulu. 

nacak memuruna. müracaat etmeleri ilan 

olunur. (752) 

Yüzü hakiki 
bir tüy ka

dar okşayan 

dünyada na

dide tıraş bı

çağıdır. 

Bunu kullan -~!:!i!*it!lıiılıılııiMil_,I 
mamak adeta bir batadu. 
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Her gün 
----------------~~--~~----------------------------------------------' Resimli Makale a Haksız muamele karşısında a r-

lstanbulun katkznnıasına 
Yardım etmek için 

-Yazan: Muhittin Birgen--•· 

B undan evvel.ki yazılarımdan bi

r nde İstanbulun halinden bah
setm şt m: bugün de onun bu halinın 
ı ahı u r1nde birkaç söz söylemek is
tıyorum. 

Istanbulun biraz düzelmesi, sokakla
rının kaldırım yüzü görmesi, sinek is
tilasına bir çare bulunması gibi birta
kım işler, dönüp dolaşıp paraya taal
lıik eden şeylerdir. İstanbul Belediye
sinin varidatı ise malümdur. Bu vari
datı arttırmanın çarelerini bulacak, 
bulabilecek te elbet ben değilim. Bu
nunla beraber bir İstanbul şehirlisi o
larak etfafıma bakıp varidat çaresi a
ramaktan kendimi alamıyorum. Fakat, 
bu öyle \ aridat olmalı ki verme takati 
çok düşmtiş olan bu halk için yeni bir 
yuk olmasın. Böyle düşünerek etrafıma 
baktıkça arada bir gözlerime bazı şey
ler ilişiyor. İliştikçe bunları yazmaya 
karar verdim. İşte bugün bir tanesi: 

* istanbulun şehir olarak umumi hiz-
metleri eğer şimdiye kadar İstanbula 
zaten varidat temin ediyorsa bundan 
sonra daha iyi etmelidir. Etmiyorsa da 
bunların varidat temin etmeleri lazım
dır. Bu prensip eğer doğru bir prensip
se, mesela, şu Akay vapurlarının temin 
ettikleri kazancın da İstanbul şehrine 
ait alınası lazımdır. Hem sade Akay de
ğil, Şirketihayriye de, Tramvay ~a, E
lektrik te - suda olduğu gibi - Istan
bulun a1rnalıdır ~ bunlar hem İstan
bul halkına daha iyi 'hizmet etmeli, hem 
de Belediyeye varidat temin eyleme
lidir. Şimdilik İmtiyazlı Şirketler i§ini 
bir tarafa bırakalım, bunlarla ayrıca 
meşgul olmalı. Fakat, ne gibi şartlarla 
~leyip senede ne varidat bıraktığı ma
lfun olmıyan, fakat herhalde güzel bir 
irat getiren şu Akay vapurları neden 
İstanbul şehrinin olmamalı . ? 

Bir şehrin halkını o şehrin içinde ta
şıyan her nevi nakil vasıtası mutlaka 
o şehir halkının ve o şehir belediyesi
nin menfaatleri namına işletilmek la-

• 1 
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Bir insanın kendisine ait olmıyan 
işe karışmaması ahlakın emrettiği 
ilk kaidedir .. 

= 

(sOz 
Yapışık kız lıardeşler 
Trene binerlerse 
Kaç bilet alırlar 

--

1 

ARASINDA 

Fakat ımevzuu bahsolan iş bir hak
sızlık ise ona karşı koymak ta insan
lık vazifesidir. 

Şahsımıza karşı yapılan haksız.lığa 
olduğu kadar başkasına yapılan hak
sızlığa da karşı koymalıyız. 

J ·-HERGUN BiR FIKRA 
Para kazanmanın yolu 

Berlin in en işlek bir caddesi olan 
Kurfürstendamda ihtiyar bir dilen
ci, gelip geçenden sadaka topluyor. 
Göğsünde koskocaman bir yafta 

var: cYahudılerden sadaka kabul 
etmem!> 

Derken, oradan geçen bir yahudi, 
herire çatıyor: 

- Yahudilere ne diye hakaret e
diyorsun? Utanmıyor musun? Ne 
fenalıklarını gördün ki, onları 
böyle tezyife kalkışıyorsun. 

Dilenci, bir müddet bu tekdiri, 
tahammülle dinledikten sonra, ni
hayet dayanamıyor; ve keskin bir 
yahudi şivesile: 

- Ande, sen de, be! diyor .. Yit işi-

Kadınlar moda olsun 
Diye başlarına 
Madalyalar takıyorlar 

ne! Para ka7.anrnanin yolunu bana Geçenlerde pullu kadın faPkaları-
sen mi oryeteceksin?! nın moda olduğundan bahsetmiştik. •--------------* Son İngiliz gazetelerinde yeni bir mo
Amerikada geni bir da daha ilan edilmektedir. Bu sefer de 
Moda: Eşek yavruları kadınlar şapkalarına av ve spor ma-

Otomobillerde dalyaları takıyorlarmış. Bu moda fev-
Gezdlriliyor kalade fazla rağbet ~nnüş. Resim bu 

çeşit şapkayı _göstermektedir. 

Kral Edvard Kral olduğuna 
memnun mu? 

lkinciteşrin 1 

r
Sözün Kısas .. 

Hükümden düşen tabirler 

E. Talu -

U zun kulaktan haber aldım: Yedi 

yaşındaki torunum Erdem, bir 
yerde, benım i9"n: 

- Bü) ük babam bunamağa l-)8 )adı 

gahba.. Bazan saçmalıyor.. dem.ş. Bu 
suizannın sebebini düşündüm, l ula -
madım. Nihayet, araya babasını koy· 
dum, tahkık etti. Mesele o zaman an -
laşıldı. 

Ben, bu sene mektebe başlıyan Er· 
demi geçenlerde bir gün karşıma alıp, 
kendisine nasihat vermeğe kalkışmış
tun. 

- Yavrum! demiştim. Mek.ebini 
sev, derslerine dikkatle devam et, oku, 
adam ol. Çünkü okumıyacak olursan, 
elifi görsen direk, beyı görsen mertek 
zannedip, cim karnında bir nokta de -
nilen ham ervahlardan biri olursun. 
İnsanların arasında mevkiin Kerema
nın kefi gibi kalır .. 
Şimdi hatırlıyorum: Çocuk, terbi -

yesinden ltlç bir fedakarlık yapmağa 

kail olarnıyarak, sadece afal afal yüzü
me bakmakla iktifa etti. 

Tabii, sözlerimden hiç bir şey anla
mamış, saçmaladığıma hükmetmişti. 

Nasıl etmesin ki, ben ona, bu, cumhu
riyet devrinin öz çocuğuna eski arap 
elifbası zamanından 'kalma köhne ta
oırler, t:emsillerle hitap etmek gafle • 
tinde bulunmuştum. 
Anladım ki, biz, eski nesil konuş -

mamızı da zamana uydurmak mecbu
riyetıindeyiz. Lehçemizden, bir çok ta
birleri silmek, unutmak, mazinin çu
kuruna görrunek 18zırndır. 

Otomobilin mesafelere hakim oldu.
ğu bu asırda, artık biz sokaklarda la -
melü çeviremeyiz. 
Bazı adetlerimiz müzelik olduğu gi

bi, bunların ilham ettiği tabirleri de 
rafa koymak gerektir. 

Yoksa işte böyle hepimiz, yeni neslin 
maskarası ol uruz! 

., 1Q 
..... i l zımgelıdiği en basit bir hakikat oldu- Birbirlerine yapışık olan Siyarnlı 

· Sekizinci Edvard, Kral olduğun· ğu halde Akay vapurları, Istanbul Be- hemşireleri artık bütün dünya tanıdı. I d 
1 

_ Babilin son kralının oğlu kim-
lediyesıne hiç birşey temin etmeksizin Son günlerde bunlar yüzünden huku- dan dolayı memnun olup oma ığı dı'r?. 
ı b 1 h ık tas d hakkında sorulan bir suale şu cevabı. starı u a mı .ır ve on an .;{azan- ki bir mesele meydana çıkmıştır. Si- ı - 1924 de Fransız reisicumhuru 

Biliyor musunuz? 

d_ıbrı paraları ya _devlet h~zin~i~e ve- yamlı hemşireler trene binmişler, fa- vermiştir: kimdi? 
rır, yahut ta, eslnden oldugu gıbı, Sey- k t b' t k b'l t im ı:ılar Kondoktör- - Kral olduğumdan dolayı tek bir 

3 
_ Tarı"hte Kam kimdir? . f . . b"" .. k d . . 1 tın . d a ır e ı e a ıT • 1d O d d 

rıse aının uyu enız ış e esın e 1 'k" b"l l l 1.. "ht şeye memnun o um. a şu ur: 
4 

_ Türkiyede bugünkü komünizm Yaptıgı~ açıkları kapatırdı. İstanbul hal- er. ı ı ı et a m .. a arı uz_umunu _ı ı ar d" h .. .. 1 h A h t 
l d Şim ı, er onune ge en ususı aya ı· esaslarına benzer ibır şekilde işt raki., kından Yapılan kazançla Seyrisefain edınce, bunlar 1tıraz etmış er, netıce e y 

1
. h !l_ k' 

1 1 ma karışmıyor. e ıa t ~en, ım 0 - yon mezhebini kuran kimdir? idaresinin başka taraflardaki açığım ka telgrafla müdüriyetten ıoru muş ve duklarını bile öğrenemediğim bir ıürü (Cevapları Yarın) 
Patması ne kadar hak ızsa Akay idare- şu cevap gelmiş: !ı. d 1_ib •- d 1 • d. * 

Amer~a a lll ar ~a ın ar, şım 1 adamlar: sınin İstanbuldan kazandığını Maliye- «İkisinden de ayrı ayrı bilet alma- yeni bir moda çıkarmışlardır. Eşekle- _ Aman, Ru~i oynama, bir tara- Dünkü Suallerin Cevaplan: 
ye vermesi de o kadar haksızdır. ğa çalışınız, vermczlerae ısrar etmeyi- k · 1 ı· ·1 d T'" k" "lk de 

ri arabalara bağlama tan vazgeçmış er fını sakatlarsın, atletizm yapma ve- l - ng tere t:n ur ıyeye ı • * niz, birinden birini Bf8ğıya indirmek ve eşek yavrularını otomobillerine a- rem olursun diye her işime karışırlar- fa 1594 de elçi gönderilmiştir. Ve bu 
Gerek Akayın, gerek Şirketihayrıye- imkanı olmıyacağına göre, nihayet larak yanlarında gezdir~eğe ba~lamış- dı. Şim..1; bu sporları yapacak vaziye- elçi, 

0 
yıl içinde harp halinde bu!un. -

nin bugünkü vaziyetlerı bıze Saltanat çarnaçar tek biletle aeyahat etmelerine ......,.... k duğu İspanya ile Türkiye arasında hır 
devrınin bıraktığı yadigarlardan başka müsaade ediniz.» lardır. tim de yok, etrafımda sinirime do u- sulh muahedesinin aktedilmemesi için 

Resim yavru bir Abdurrahman çele- nan bu insanlar da yok. lıtte bundan b rşey değı1dir. Saltanat dev i zihni) e- . T istanbula gelmiştir. 
tı bır şehır halkının ş hirlı \ e beledıye Avrupa hükümdarlarının binin etraflı; se:>·rettiği~ göstermek - dolayı memnunum. ı _ Bazı Avrupa kadınlarının, bil· 
bırli~i sıfatıle haiz oldukları tab"i hak- Amcası te<lir. .. .. Kumarda hile yapmak için hassa İngiliz kadınlarının kullandık -
la ı saltanat devrı kolavlıkla ınkar ede- Son zamanlarda bu moda yuzunden ""l il t ~ lan saplı gözlük ilk defa Romalılar za-
b 1 rdL Fakat, Cumhurıyetın böyle bir «Avrupanın amcasm lakabile anılan Amerikaya eşek idhalatı başlamışsa a e er sa an magaza manında, meshur hi.ıkumdar Nerorı ta-
hakkı inkar etmesine imkan yoktur. Danimarka prenslerinden Valdemar 78 da hükumet: (Kafi derecede eşek var- . l~i hafta evv:l ~ev~~rkta açılan rafından kullanılmıştır. 
f.st nbul Belediyesinın bu hakkı sade yaşına basmıştır. Prens Valdemar Av- d d" b "dhalatı durdurmuı:ıtur. hır tıcarethane butun dunyada emsa- 3 _ Goşo Pampa nebatından vapıl-

ır» ıye u ı T f dil . k b" ·1·k i mesi kafidir Cumhuri et bu tal p rupa hükümdarlarından beş tanesi - H z· t . . .. l . line tesadü e emıyece ır yem ı mış bir ne\ i iptir ve bunu en Z 0 \ ade 
' · 1 B . ı . . N o zvu re1ısor erı k rşısında kalınca b t b, Istanbu e- nın, ngıltere, Danımarka, orveç, . :J • yapmıştır. kement 

0 
arak Arj ntinde Arjantin 

led vesin"n hakkını n ·r etmiyecek \e Yunnn krallarile eski Rus imparato - Hayaflerzndekı Merpzon ve fÜrekası isminde olan köylüleri kullanır. 
onun ihkak edilmesi ç n kendısi ile ko- runun amcalarıdır. Adamı arıyorlar bu ticarethane herkesin bildiği ve al- --:--·- · · · · ·- . · ·-··--. 
nu mayı kabul edec ktır. Ben bundan H r d rejisörleri mükemmel o- dığı eşyayı değil, ancak saf insanların ikiz doğuran 
kat'i surette eminim Çunkti bir Beledı- d d 

0 ıvu kt d l Bu mükemm 1-
1
"g .. falı"ne yarayacak bir takım eşyayı / 0kz"z kardeşler b · ·ı b" d t b"" · Halbuki idare bir olsa işletmede e bir amı arama a ır ar. e 

y:_..:ı uk~yfesıkıb e ı: k \'Ce hunyesıtarak- vahd t olur. Hatta idare bir olduğu za- lik ahlak bakımından değildir. Zira, satmaktadır. Mağaza bu eşyanın bir Yugoslavyanın küçük bir kasabası sım.ıa ı ar ı ugun u um urıye ço · 
1 

H 
1
. d k' l 

1
. · · ·ıA · · 

. b ı· bild"gı· · d h kkı t ı m n işletme ma raflarında da şaşı a k ahlak ve huy tarafı o ıvu sa ın e- de ıstesmı ı cın etmıştır. olan Grosniça'da bir evde ayni gün ve ıy ı ır ve ı ıç n e a es m- . . l . 
de tereddüt etmez. kadar tasarruf olur. Bence Y lnız bu rini gayet az alakadar etmektedır. A- Bunlar arasında hır ro et.ı ~ua:yen ayni saatte ilci çifte ikizler doğmuştur. * tasarruf bu ıkı ıdarenin Belediy ye radıkları endam mükemmelliğidir. Bu- bir yerde durduracak clektrıklı mıkna- ikiz olan iki 'kız kardeş bundan bir se

devri halinde Beledıyenin verme i lacakları şahsın şu c::artları haiz olma- tis makinesi, işaretli iskambil kağıtları, ne kadar evvel evlenmişlerdir. iki i de Şirkctihayriyeyc gelince, bu da Bo- k ksitl · ·· d - T 

~aziçinin şenlik devrmde Saltanat dev- ~~rd;ıen seneli ta erı ~ eme e sını istemektedirler: karşısındakinin elindeki iskambil ka- gebe kalmışlar ve ayni günde ikiz de-
rinin Bog·aziçi ile ala dar olan eka- Ü Klark Gabl'in kafası, Şarl Boyer'in ğıtlarını görmek içih gizli aynalar ve g .. urmuşlardır. Her çift birisi kız d eri İşte, adaşım stündağa küçük bir la- l ı d 
bire verilmiş bir imt' azdır. Bu ekab·r ) ha. HO§una giderse bu mevzu üzerin- gözleri, Francis Schilol'un burnu, buna benzer türlü tür Ü şey er var ır. oğlandan ibarettir. Her ikisinde de kız· 
vaktile o imtiyazı alm ş ar, ondan ge· de ı ler ve İstanbul halkının minnet- Gery Cooper'in ağzıdır. Bu ticarethanenin sahipleri çok na- lar daha önce doğmuşlardır. 
nışçe istüade etmisl r, bugün şirket tarlığını kazanır. Bu güzel erkeği aramaya genç kız- muslu Amerikan vatandaşları olduk- Grosniçanın ahalisi bütün bu ala-
hi eleri kimlerin elle inde bulunursa Muhittin Birgen !ar memur edilmişlerdir. l arını iddia ediyorlarmış. metleri uğur sayıyorlar ve cenabı hak-
onlar da hala bundan istifade çaresini r , kın bu küçük kasaba ahalisile bütün 

aramakla meşguldürler. ı• STER ı· NAN ı• STER ı· NAN M A ! Yugoslavya ahalisine «artınız çoğalı-Bundan başka şehrin nakil hizmet- . 

nızn emrini vermiş olduğuna inanıyor· 
leri bakımından birıb "rine bağlı olma-

ları iktiza eden bu iki idarenin ayn Dün Karaköy durağından tramvaya bir yolcu bindi. olacak ki tramvayın orta yerine gelerek önünü kirletme- lar. 
8) rı ellerde bulunmaları bu hizmetin Ayakta duramıyacak kadar sal'hoştu, maamafh et~~fma ye b~şladı. Yolc~lar pürtelaş yerlerinden fırlayarak can Grosniça ahalisi ke dilerine böyle 
ivi ifa edilmemes"nde de funild"r. sarkıntılık etmedi, bağırıp çağırmadı. Sadece bır muddet havlıyle sahanlıga koştular. Tramvay <lurdu. ru:hım <l.a tu- uğurlu bir mucize gösteren cenabı hv.k-. 
Akav. Şirlietihayriye vapur tarifele- gittikten sonra bulunduğu yeri bir tuvalet köşesi sanmış tularak M~ddeiumumiliğe yollandı. ka kar~ı şükranlarını bildirmek için 
]erini tetkik eyleyin z. bunların arala- i ~ 1 l l< İ l AN i ~ T ı:: ,~ l "A N .wl A ! köylerinde büyük yortu ve bayramlaı 
,. nda halka kolaylık bakımından L---------------------------------------------..J tertip etmişlerdir, iç bir rabıta ve alfıka bulamazsınız. 



lçı~J~~çl A-ı;LT r 'MZıı 'N~D~I • • • "' • • • %%...~t~J 1:: 1 J 1:: Ispanyol ıhtılalcılerı bu akşam • Belçika il? ı:ran.s~nın arasında kara kedi. 
r- M. Musolının Mılanoda söylediği nutuk • • 1 S m zamanda Belçikanın Fransa- Günün mühim meselelerınden biri 

g 1r1 Y O r ar da~ ayrıılarak başlıbaşına bir si- ve belki başlıcası, M. AMusolini~in M~-
) a::.d takıp etmeye karar vermesini, lanoda soylemış Madride 
Belçikanın Almanyaya bir temayi.ilü M. Muaollnlnln olduğu nutu~tur. ----- h gibi telakki edenler var. Hakikat böyle Mlllno nutku M. Musolini, !tal~ 

İhtilalciler Madride 6 mil yaklaştılar. Pagıta t değildir. Umumi harpten sonra, eski . ):anın Akdenizde 
müttefikliğin bir icabı olarak mütema- bır ada'. Akdenizin de Ingiltere için sa-

g"" tonçU ateşi altına alzndl diyen lbüyük müttefiki Fransanm ar- dece bı_r yolrlan ~1?aret bu!unduğunu 
Q lr . I" kasından yürümeyi adeta bir vazife kayrlettıkten sonra Ingiliz - Italyan mü 

bilen Belçika, son Fransız - Sovyet :as~b~tının b~ v ?~kı~dan tetkik ~il
Rusya ittifakını müteakıp, aradaki bağ _esı laz~mgeldıgı uzerınde duruyor. ln
lılığa bir nihayet vermeye karar ver- gılterenın'. ~denizde. bulunduracağı 

tayin edilmiştir. 

* Madrid, :J (A.A.) - Nasyonalist 

İdamlar Devam Ediyor 
Paris, 3 (A.A.) - İspanyadaki 

Guadalajana halk mahkemesi dün ye
niden on beş kişi idama mahkum et· 
miştir. 

Sefalet 

Paris 3 (A.A.) - Muhtelif İspan
yol cephelerinden Parise gelen son 
malumata göre, General Frankonun 
kuvvetleri muvaffakiyetle ilerleyişle
rine dün de devam etmişlerdir. Öğle
den sonra bu kuvvetler Madridin ka· 
pıiarına varını~ bulunmakta idiler. Bu 
sırada Nasyoo.alist hava filoları şehrin 
üzerinde devamlı uçu~lar yapmışlar
dır. 

tayyareler Madridin dış mahallelerini 
ve Vallencas köprüsün Ü üç kere bom· 
bardıman etmişlerdir. Bir mağazanın 
önünde duran gruptan üç çocuk öl
müs ve diğer bir mahalde on beş kişi 
yaralanmıştır. 

Bayon°ne, 
habirinden: 

miŞtir. Çünkü Belçika, mühim bir sa- ~~;veyerın Italyay~ şıdde~~e .. a~~kadar 
nayi memleketidir. Geniş isçi tabaka- cegın?e ısrar edıyor. Gorunuşe na
larile meskfuıdur. Bu küçÜk memle- zararı, . Italyanm bütün gayreti eski 
kette vukua gelebilecek bir işçi hare- dostu Ingilterenin dostluğunu kazan-

3 - Havas ajansı mu- keti, pek tabii olarak Fransadan yar- z:ıaya matuftur. Fakat, bunun için kes
dım görecektir. Çünkü, Fransada, va- tır~e _Y0 1':1 i~mal ~iy'or: Alman dost-

Madrid civarlarına asılan bir be
yannamecle hükumet nasyonalistlerin 
şehrin bir kaç kilometre ötesinde bu· 
lunduklarını itiraf etmektedir. Bu ara
da hükumette bazı değişiklikler ya
pılmıştır. Başbakan Lardgo Kaballero 
vazifesinde kalmış ve Marksist ve a
narşist birliklerinin dört azası bakan 

SabıkaWar 

Valence, 3 (A.A.) - Madrid hü
kumeti ı Paris Büyük Elçiliği vası
tasile Marsilyada toplanmış bir İspan
yol vapuruna bindirilen 2,f>OO Mark
sist buraya vasıl olmuştur. Çoğu iş
den kaçan gençlerden ve sabıkalılar· 
dan mürekkep olan bu kuvvet Milis 
kollarını takviye edecektir. 

Bağdatta 50 bin kişinin iştir8kile 
büyük .nümayişler yapıldı 

Hükumet gazetelere sansür koydu, bütün posta ve 
telgraf muhaberatı kontrol altına alındı 

'Lond.ra, 3 (Hususi) - İrakta kuru-ı lar menedilmiş~ir. 
lan yeni hükfımeti kutlamak için dün Mukabıl hareket mi ? 
gece Bağdatta me~ale alayları tertip Bağdat, 3 (Hususi muhabirimiz -
edilmiş; mitingler yapılmış ve nutuk- den) - Civarda bulunan bazı kabile
lar söylenmiştir. Bu tezahürata S0,000 !erin Yasin Paşa hükfunetine sadık ka
kişi iştirak etmiştir. Bugün gazetecileri larak bugünkü hükfunti devirmek üze
kabul eden yeni Başvekil Hikmet Sü- re harekete geçecekleri hakkında bir 
ieyınan, memlekette ferdi hürriyetin şayia dolaşmıştır. Civardaki üç aşi -
müdafaa ve halkın refahının temin edi- ret reisinin birleşerek Bağdat üzerine 
leceğini söylemiştir. yürüyecekleri söyleniyor. Birinci fırka 

B vd 
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(H • . . . ya ait tayyareler etrafı tarassut etmek-
ag at, ususı muhabırımız- tedi 1 den) - Askerler Bağdatta dündenberi r er. 

vaziyete tam ve mutlak bir surette ha- Kahire 3 (A.A.) - Mısır .gazete-
kim olmuşlardır. İdarei örfiye ilan c- leri Irak hükumet darbesi aleyhın~: b~ 
dilmiş gibi bir vaziyet vardır. Hükitmct lunmaktadır. «Elbalag» gazetesı ıhtı· 
gazetelere sansür koyduğu gibi bütün lalin Irak araplarile Arap olmıyan un· 
posta ve telgraf muhaberatını da kon- surlar arasında bir muhasama uyandır
trol altına almıştır. Her türlü toplantı- masından korkmaktadır. 

• 
lngiltere Bulgar Kralı 

San Sebastien'de Karlistlerle Fa
arbedeler ol-şistler arasında müthiş 

muştur. 

Karlistler, kendilerini hıçaklarile 
müdafaa etmişlerdir. Sen Sef>astin· 
de nüfus muharebenin başlangı· 
cındanberi 80,000 den 20,000 
ne inmiştir. Şehirdeki ticari faaliyet 
tamamile durmuş ve tacirler sefalet i
çinde kalmıştır. 

r 
Yunan gazeteleri 
Ata türkün nutkundan 
Hararetle bahsediyorlar 

i\tina, 3 (Hususi) - Katimerini 
gazetesi Büyük Millet Meclisinin 
tekrar mesaisine başlaması müna -
sebetile Türkiye Cumhurreisi Ata
türkün irat ettikleri nutuktan hara
retle bahsetmektedir. Gazete, 'I'ürki
yede başarılan işlerin iftiharla dolu 
bir bilançosunu gösteren bu nutkun 
Balkan Antantının sulliçu mefkure
sini de ihtiva etmekte olduğunu yaz 
makta ve: t:Nutku bütün Yunanlı
ların dikkatle okumaları Ia7.1mdır. 1> 
demektedır. 

Cumhuriyet 
Bayramının 

Akisleri 
Türk milleti örnek bir millet 
beraberliği duygu ve dü
şünce birliği göstermesini 

bilmiştir 

nutku M. Stoyadinoviç' e Ankara, 3 (A.A.) - Memleketin 
• f d• her köşe ve bucağından merkeze ge-

Kralının 
Kral Parlamentoda lngil
terenin harici ve dahili 

siyasetini anlath 

zıya et ver ı len ve sayısı tahminlerin pek çok fev-
Sofya 3 (A.A.) - Kral Boris, kinde olan telgraf ve haberlerin verdi

Kretchm'de Ankaradan dönen Yugos- ği intıbala üç bayram gününün müs
Jav başvekili B. Stoyadinoviç' e bir zi- tesna havsaını şu şekilde hülasa ede· 
yafet vermiştir. Stoyadinoviç, Bulgar biliyoruz: 

Londra 3 (Hususi) - Parlamen- Başvekili Köseivanof ile de görüşmüş Büyük Türk milleti Büyük Şefi A-
to bugün Kral Edvard'ın nutku ile ve ve sonra Bulgar hükumeti tarafından tatürk'ün önderliği il~ kazandığı en 
mutad merasimle açılmıştır. kendisine tahsis e dilmiş olan trenle büyük bayramın 13 üncü yıldönümü-

Hava yağışlı olduğundan Kral Buc- Belgrada hareket etmiştir. nü kutlamakta tam ve örnek bir mil-
kingam sarayından Westministerc ka- let beraberliği, bir duygu ve düşiince 
dar kapalı araba ile gitmiştir. Parla- lzmit kağıt fabrikası aym birliği göstermesini bilmiştir. Memle-
mento salonuna girdiği esnada İngiliz albsmda açılacak ketin her tarafından her ulusal ku-
krallarına mahsus tarihi kayafetini ta- Ankara, 3 (Telefonla) _İzmit kağıt rumdan, her toplantı ve nümayisten 
şıyan genç hükümdarın tacı ayrıca fabrikasının işlemeğe açılış merasimi merkeze akisler bunu göstermekt~dir. 
götürülmüştür. bu ayın altıncı cuma günü saat onda Bir cümle ile hakikat tesbit edilmek 

. ete H lk ,_ . h"k" d. b lugu ıle Ingılterenın alakasını tahrik 
zıy a oepuesı a ım ır ve u ed. 
cephenin hükfuneti, Sovyet Rusyanın d ıyoİr. !3

1
.u

1 
m~~ev:a ne dereceye ka

ar ngı ız er uzerınde tesir yapar ve 
müttefikidir. Küçük Belçikanın eski ve muvaffakıyetli bir netıce · ? B 
b .... k ·· t f'ltl F k verır. ura-
~ylu rdmuttakın:e ı d v ransaya arşı s~n sı kestirilemez. Fakat İtalyanın henüz 

guAn e e ıgı da_:gın çehı:~n müsbet bir netice elde edemediğine 
manası bu kork~dan doguyor ve butun bakılırsa, tuttuğu yol, en doğru yol ol-
ınesele bundan ıbaret bulunuyor. masa gerektir. - Sellin Ragıp ................................................................ 
Konuşma: 

Tenakuza dair 
Yazan: Nurullah Alaç 

Bir muharririn muhtelif fikirleri, inkar ederken de hakiki kanaatimi söy 
hükümleri arasında tenakuz aramak lüyorum. Ancak birinde hissimi, yanJ 
doğrusu hayli eğlenceli bir iştir. Bu ta küçükten beri aldığım terbiye ile e 
yolda sarfedilen gayretin boşa çıktığı dindiğirn kanaati; ötekinde ise fikrimi 
da pek nadirdir: boş bir vaktinizde, yani zamanın, okuduklarımın, hadise· 
§Öyle herhangi bir muharririn değil, lerin tesiri ile hasıl olmuş kanaatimi 
en mazbut sistem sahibi diye tanınmış söylüyorum. Ben 0 hayranlık ile bu in· 
bir :fiilosofun eserini açın, tenakuz ara- kar arasında bir ayrılık bulunduğunu 
ym, bulursunuz. O tenakuzları, eserde! göremiyorum. Mademki o iki kanaat 
yoksa, sizin kafanız yaratır. Vauvenar- bir tek kimsede bulunabiliyor, demek 
gues: «C'e5t faute de penetration que ki biribirine o kadar zıd değildir. 
nous concilions si ~u de choses> di- Geçenlerde biri bu sütunlarda, biri 
yor. (Serbest tercümesi: Bizim birçok başka bir gazetede iki yazım çıktı. İki· 
fikirler arasında tenakuz görmemiz, on sinde de Ahmet Muhib Dranas ile Ca.. 
lara hakkiyle nüfuz edemeyişimizden- hid Sıdkı Tarancı'nın adları geçiyordlL 
dir.) Hele anlamamağa, nüfuz etmeme- Bu gazetedeki yazımda o iki şairin ya· 
ğe karar vermişsek, tenakuz bulmak işi zılarında lüzumsuz, dili bozan takdim 
büsbütün kolaylaşır. ve tehirler bulunmasını bir kusur di· 

Benim on beş yıldan beri yazdığım ye göstermiş, öbür gazetede yine 0 şa· 
yazılar dçinde biribirine hiç uymıyan, irlerin yeni vezinler bulmak için gös· 
biribirinin ta.mamile zıddı hükümler terdikleri gayreti alaka ile takip etti· 
bulunduğunu bilirim. Bu t:SUÇ> yüzü- ğimi söylemiştim. B. İbrahim Hoyi q 
me vurulunca da pek mahcup olmam. iki yazı arasında tenakuz bulmuş .. Bır 
Ne yapayım, o zaman öyle düşünüyor- şairin falan yazısını beğenmiyorum di
muşum, şimdi !böyle düşünüyorum... ye artık onun hiç bir eserini beğenme~ 
Şimdiki düşüncelerimi dünkülere mu- meğe, hiç bir gayretine alaka göster
hakkak uyduracağım diye samimi ka- memeğe mi mecburum? Bu, yüzümü
naatimi gizleyim mi? .. Fakat, doğru- zü gürel bulınıyan bir kimseye: cAlla
sunu isterseniz, eski düşündüklerimle hın bir eserinde kusur buldun, o halde 
bugünkü düşündüklerim arasında o ka- kafir oldun!> demek kadar garib olur. 
dar büyük, telifi imkansız farklar bu- Ben bu pahaya elde edilecek tenakuz
lunabileccğini sanmıyorum: bir insa- suzluğa J.'azı değilim. 
nın bugün, dünkünden büsbütün baş- Hadi ben de İbrahim Hoyi'ye bir te
ka olabilmesine nasıl ihtimal verilir? nakuzunu göstereyim. Benim için: «deA 
Onda elbette, belki kendisinin de sez- ğerli münekkid ve üstadım N. Ataç> 
mediği, sez.se bile ifade edemediği bir diyor. cDeğerli» kelimesi bir takdır, 
cbirlib vardır. Bir msanın tamamile yani yukarıdan aşağı bir iltifat ifade 
değişebileceğini kabul etmek, onda fev. eder; bir kimseye «Üstadım» demekte 
kniade b'r kuvvet bulunduğunu tasav- ise yukarıdan aşağı iltifatı kabul etmi .. 
vur etmektir. Ah! tamamile değişebil- yecck bir mahviyet vardır. cDeğerli• 
seydim! ile «kıymetli» nin hakiki manaları bir-

Nefi'nin, Nabi'nin, Nedim'in birçok dir ama mecazi manalarında çok fark 
beyitlerine, Baki'nin Sultan Süleyman vardır. Üstad, tilmiz için «değerli» di
mersij esine hayran Q}duğum halde iki- yebilir, tilmiz cüstad» için o kelimeyi 
de bir eski edebiyatımızı inkara kalkı- kullanamaz. İbrahim Hoyi de benim i
şıma şaşanlar, ya o hayranlıkta, ya bu çin cdeğerli> sıfatını kullanacaksa cüs
inkiı.rda samiml olmadığımı sananlar tadım» demesin, o iki kelime yanyana 
var. Hayır, hayranlığımı söylerken de, hiç yakışmıyor. 

İlkevvel Protestanlığa sadakat ye- yapılacaktır. Sümer Bankın hazırladı- istenilirse şöyle denebilir: A t 1 Leh Ordusu şefi 
mini yapan Kral, bilahare parlamen· ğı programa göre davetliler ayın beşin- Cumhuriyetin 13 üncü yıldönümü VUS urya 
toyu açış nutkunu söylemiştir. de 19,45 trenine b~ğl8.{lacak hususi bir millete mal olan bir bayram olmuştur. Hariciye Nazırı Mareşal oldu 

Bu nutkunda, hükumetin harici si- vagonla buradan Izmite gideceklerdir. Memleketin her köşesinde halk safla- Varşova, 3 (Ünited Pres muhabi-
yasetine temas eden Kral İngı"lterenin Açılış merasimine Baş\•ekil İsmet İnö- rının ve halk kalabalıklarmın hepsinin Beriine gidiyor rinden) - Leh ordusunun erkanıhar-

nü rivaset edecektir. l R · Ş · r b ·· Milletler Cemiyeti çerçevesinde kala- ·-··· .. ~ ................................ - ................. _ geçit resmi yapan ordular gibi her Viyana 3 (A.A.) - Matbuat mü· b reisi Genera ıtz mıg ı ugun, 

L d.k A K d At t•• k'·· .. h b l mu··teveffa Pilsudski yerine Marec::al İ· cağını ve okarno prensiplerine mer- ı ten sonra vam amarası, kısa bir yer e a ur un manevı u~urun- messillerinin ir top antısında söz söy- ' 
butiyetini beyan ettikten sonra, Mı- istirahati müteakıp, Kralın nutkuna dan geçercesine hareket ettikleri gö- leyen Dış işleri Bakanı Schmidt teşri- lan edilmiştir. 

ı k b k l ·· ·· B ·· ' Rı"tz Şmigli s. imdi bilfiil di atör sırla yapılan anlaşmanın tasdik edile- veri ece ceva ı müza ere için yeni- rü muştur. u uç bayram gününde bü- nisaninin sonlarına doğru Von Neu-
ceğine ve Filistin hadiselerinin tahkiki, den toplanmıştır. tün Türk milleti ayakta ve misli gö- rath'ın bir davetine icabet ederek Ber- sayılmak_t_ad_ı_r_. ------
için yakında bir komisyonun hareket Cevap, İngiliz parlamentosu tari- rülmemiş bir heyecan tufanı içinde line gideceğini bildirmiş ve demiştir 
edeceğini söylemiştir. hinde ilk defa olarak bir kadın, Mis neye sevindiklerini ve ne için sevin- ki: 

Bundan sonra dahili meselelere te- Horsburgh tarafından okunmuştur. diklerini tam kavrıyarak bayram et- «11 Temmuz anlaşmaları bütün 
mas eden Kral, gelecek sene Hindis- Londra, 3 - Avam Kamarasında mişlerdir. ümitleri tchakkuk ettirmiş ve umumi 
tana gideceğini söylemiştir. bugün beyanatta bulunan B. Baldvin Türk milleti Cumhuriyetin 13 ün- bir rahatlık ve memnuniyet kendisini 

Kralın bu nutkundan sonra muh- perşembe günü dış siyasa hakkında cü yıldönümünü Büyük Şefi Atatür- göstermiştir. 
telif parti liderleri söz almıs ve verile- geniş müzakereler yapılacağını ve in- kü bağrına basmanın paha biçilmez B. Musolini'nin Milano nutkunda 
cek cevap hakkında teklifl~rde bulun- giliz - Mısır muahedesinin de tasdikin- mazhariyeti içinde en coşkun bir se- Avusturyanın istiklali kat'i surette 
rnuşlardır. den evvel yakında müzakere edilece· vinç en şuurlu bir heyecanla hep bir tebarüz ettirilmiştir. İtalya tarafından 

Londra 4 - Kralın nutkunu dinle- ğini bildirmiştir. - · - arada kutlamıştlr. ekonomik meselelerde ııösterilen an-

Tokyoda zelzele 
Tokyo 3 (A.A.) - Kuvvetli bir 

zelz le, bu sabah Tokyo halkını uyan
dırmı t r. Sarsıntılar on dakika kadar 
sürmüş ve mühim hiç bir hasara sebe
biyet vermemiştir. .............................................................. 
laşma zihniyeti, Avusturya lehinde 
kaydedilecek bir keyfiyettir. » 
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Sovyet heyeti bugün gidı ot: l __ ......___ı_· B ___ A __ B_l_B_L_E_B_İ _. 
Alman denizcileri dün Çimento buhranı 

devam ediyor 
ibideye çelenk koydular Fabrikalar tüccarlara, tüc-

. . - . .. . d carlar da miişterilere "Malı 
Gemi zabıtlerı şerefıne dun Alman korısoloshanesın e yok cevabı · 1 

b. ·· ""l • f · ·ı · · · ,, nı verıyor ar ır og e zıya etı verı mıştır lk v k"l · 
1
• 

Emden kwnandanı abideye çelenk koyar ve defteri imzalarken 

Limanımız?~ b~Iun~~ Alınan Emdenı Merasimden sonra gemi zabitleri şe
mektep gemısı suvarısı Valter Loh- refine Alman konsoloshanesind b' .w 

man tarafından bugün Cumhuriyet abi- le "em w. •
1 

. t• e ır og 
esme merasım e çe enk konın~tur. d . . 1 1 

1 

J egı verı mış ır. 

Merasime Gedikli Alman zabi!lerile Gemi ayın onunda limanımızdan ay
bir kıt:a deniz askeri iştirak etmiş, abi- rılacak, Hindistan ve Uzak Şark Jiman-
de selamlanmıştır. Jarını ziyaret edecektir. . ·----------~~~~ 
iplik buhranının sebepleri 
Y edikule fabrikasının verdiği iplikler ihtiyaca kafi 
gelmiyor, piyasada kafi miktarda iplik bulunmoyor 
Piyasadaki ipl.k buhranı devam et-ı maktadır. Fakat bu fabrika ayni za

rnektedir. Dokumacı esnaf yeniden Ti- manda mensucat fabrikalarile Anadolu 
caret odasına müracaat ederek ihtikfı- ya da iplik göndermektedır. Bu yüzden 
rın önüne geçme · ı istemişlerdir. İs- kooperatif haftada ancak 45 - 50 
tanbul piyasasına ipliği Yedikule fab- balye iplik vermektedjr. Bu iplikleri 
rikasile Adana ve Tarsus fabrikaları kooperatif, esnafın elindeki tezgahlara 
vermektedir. Bundan bir müddet evvel göre taksim etmiştir. İstanbulda 2400 
İktısat Vekaleti ipliğe nark koymuş- tezgah vardır. Bu 45 _ 50 balye iplik 
tur. Bu narka göre Yediku1e fabrikası bu fabrikaların ancak yüzde elli ihti
ipliğinin topu 435 kuruşa, Adana ve yaçlarıru karşılayabilmekte ve te:ıgfıh
Tarsus ipliklerinin topu ise nakliye üc- lar ekser günler işleyememektedir. Do
reti ilave edildikten sonra 455 kuruşa kumacılar cemiyeti reisi Yahya buhra
satılmaktadır. Nark konmadan evvel, nın önüne geçmek için Yedikule fab
Yedikule ipliği top başına Adana ve rikasının piyasaya ihtiyaç nisbetinde 
Tarsus malından 50 kuruş fazla fiyat- mal vermesi icap ettiğini, en mühim 
la satılmakta idi. Nark konduktan son- çare olarak ta Adana ve Tarsus iplik
ra i9 berakis olmuş, Yedikule iplikleri- leri ile Yedi.kule iplikleri arasında fi
nin diğer ipliklerden 20 kuruş S§ağı sa- yat birliği yapılına5ı icap ettiğini söy
tılması icap etmiştir. Bunun üzerine de !emektedir. 
&naf Yedikule ipliklerine fazla rağbet 
etmiş, fakat fabrikanın istihsali piyasa
yı beslemediğinden buhran başlamış
tır. Dokumacılar kooperatifi Yedikule 
fabrikasile anlaşmıştır. Fabrika hüku
metin takdir ettiği fiyat üzerinden ko
operatife iplik vermekte, kooperatif te 
bu iplikleri haftada 3 gün esnafa dağıt-

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

Ekmek fiatı 
fstanbul Belediyesinden: 
lkinciteşrinin dördüncü çarşamba 

gününden itibaren birinci nevi ekmek 
dokuz kuru~ otuz para, ikinci nevi ek
mek dokuz kuruş, francala on dör bu
çuk kuruştur. 

KUçUk Haberler 
AY Deri i }'iyatlara 

• Av derisi fiyatları piyasada yüksektir. Bu

na da sebep, elde me..-cut mal bulunmayışı
dır. Bır ay sonra piyasaya mal sevki başla
yacağından fiyaUar normal şekle girecektir. 
ihracat en fnzla İngiltere ve Almanyaya ya
pılmaktadır. 

Berberler Cemiyeti Reisi Aııkaraya Gitti 

İstanbul berberlerinin hafta tatilini te
min için temaslarda bulunmak üzere Ber
berler Cemiyeti Reisi İsmail Hakkı dün ak
§am Ankaraya gitmiştir. Cemiyet reisi ay
ni zamanda Sıhhiye Vekületine de müracaat 
ederek ondüle snç· Hfıçlnrının men'i için yap
tık! ı teklmn ne netice aldığını öğrenecek
tir. 

Sanayi Birliil Kongresi 
i tanbul ımm Sanayi Birlifinden: 

Birliğimiz heyeti umumlyesl fevkalade o -
larak 20/11/936 tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat 10 da Dördüncü Vakıf hanında 
üst katta birlik merkezinde toplanacaktır. 
Birliğe dahil olan Azanın o gun ve saatte ha. 
zır bulunmaları rica olunur. 

Yeni Muallim Tayinleri 
Yuksek Mualllm mektebinden mezun Ef

ı;el Samsun lisesi fizik stajiyerliğine, İstan
bul San'at mektebinden Kemal Bursa Kız 
San'at mektebine, İzmir Karataş lisesi İn
glllzce muallimi Nurlye Gazı Osman paşa 
mektebine, Üsküdar 28 inci llk mektepten 
Aliye Üsküdar Kız orta mektebi beden ter-

Balıkhane Çatısı biyesi muallimliğine, Kevkep Kumkapı orta 

Balıkhnnenln bnlık s:ıtılan yerine ilave mektebi fen bllglsl muallimliğine tayin edll

edllen çatının inşaatı bitmek üzeredir. Çatı mlşlerdlr. 
Şirketi Hayriyenin Talebe Pasoları 1kmal edildikten sonra balıkhane önündeki 

pislik ortadan kalkmış olacaktır. 

Yeni Gumrukler idare i Binası 

Şirketi Hayriye Boğaztçlnde oturan tale
beye iki şekilde paso kabul etmiştir. Mek. 
teplerl oturdukları yerden ayrı yerde bulu-

Gelecek ayın ortasında Gumrükler Baş nnnlo.ra devamlı pnso verilmekte, evlcrlle 
Mudürhiğunün taşınacağı Gnlatadaltl Çinlll mektepleri ayni yerde bulunanlarn ise yal
Rıhtım hanındaki tnmirat devam etmekte- mz cumartesi günü öğleden sonra başlamak 
dir. Alt kat btlsbutün der,ri tırllmlş, odalar a- ve pazartesi sabahı bitmek üzere muteber 
rr.su:ıa bolmcler nave cdilml tlr. nla.n l>nsolar vermektedir. 

tısat e a etı stanbul Vilfı· 
vasıtasile Ticaret Odasından piyasaua
ki çimento ihtikarının sebeplerini sor· 
muşur. Ticaret Odası idare hey'eti dün 
sabah fevkalade bir içtima yaparak 
Sanayi Birliği tarafından hazırlanan 
raporu gözden geçirmiş ve bu raporu 
dün akşamki posta ile Ankaraya gön
dermiştir. 

Bu raporda ihtikar abepleri tesbit 
_dilmiştir. Fabrikalar çimentoyu hü
kumetin ıtakdir ettiği fiyat üzerinden 
vermekte, fakat istenilen miktarda 
değil de ondan çok daha az olarak ta· 
lehleri karşılamakta ve piyasada ihti
yaç nisbetjnde mal bulundurmamakta
dır Fiyatlar bu yüzden yükselmekte
dir. Maamafih iktısat Vekaletinin dün 
gazetelerde neşredilen tedbir]eri de pi
yasada çimento ihtikarının önüne ge· 
çememiştir. Bu tedbir piyasanın büs
büti.in çimentosuz kalmasına sebep ol
muştur. Çünkü tüccarlar dünden iti
baren müracaat edenlere: 

- Çimento yok. derneğe baslamı -
!ardır. 

Diğer taraftan da gene tüccarlar 
fabrikaya müracaat ederek İktısqt Ve
kaletinin tedbirlerinden isifade etmek 
suretile çimento istemişler. Onlar da 
fabrikada: 

- Çimento yok. Size mal vereme
yiz. Ancak elinde ruhsatiyesi ttlan in· 
şaat sahiplerine mal veririz demişler
dir. 

Perakendeciler ise dün pıyasanın 
İneceğini zannederek çimentonun tor
basını 1~0 - ı:m kuru~a satmışlardır. 

Yanlış yer 
kazmışlar 

Kariyede yeni baştan 
hafriyat yapılacak 

Edirnekapıda Kariye camii civarın· 
da Hafız Kemal ile iki arkadaşı tara
fından define aramak rnaksadiJe yapı
lan hafriyat tamamen durdurulmuş
tur. Şimdiye kadar hafriyat yapılan 
yerlerin elde mevcut plana aykırı ol
duğu görülmştür. Hafriyata bir hafta 
sonra başka bir sahada tekrar başla
nacaktır. 
M••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ee ... 

KAtNI 

General Eydeman müzeleri gezerken 
Cumhuriyet Bayramı merasiminde birlikte şehrimizin tarihi abidelerını \ c 

dost Sovyet hükftmetini temsil eden müzaleri gezmişlcdir. 
Sovyet hava teşkilatı umum kumanda- Dost misafirimiz bugün Odesa :ı,oliy· 
nı General Eydeman, dün, maiyetile le Moskovaya döneceklerdir. 

Bayramda sevindirilen çocuklar 

Ortaköy Fukaraperver Cemiyeti Cumhuriyet bayramı müna~betile 
muhitindeki yoksul mektep çocuklarım tesbit etmiş ve bunlara yeni elbise 
yaptırmıştır. Resmimiz cemiyetin giydirdiği çocukları göstermektedir. 

Bayram /.~---T_A_K_v_ı_M __ __ 
Günlerinde ... 
Kızılay pulları 
Bir gün «Doğru Değil mi> sütunun ... 

da hülasaten: 
- İcap etti, bir çok yerlere telgraf 

çektik, çektiğimiz telgrafların rnak • 
buzları verilirken bizden beheri için 
birer kuruş fa:ıla aldılar, sebebini sor
duk, Kızılay hesabına alındığını söy
ledi, giizel, fakat bunun için de .b!r 
pul yapıştınlmalıydı, pulsuz tahS1lat 
yapılmamalıydı, demiştik. 

Kalecik posta ve telgraf müdürlüğü 
bize bu gibi vaziyetlerde kullanılan u
sulü anlattı ve öğrendik ki mektup 
zarflarına olduğu gibi telgraflara da 
pul gene yapı.ştırılınaktadır, fakat 
müşteriye verilen makbuza değil, 
makbuzun dip koçanına yapıştırılmak
tadır, çünkü bu şekilde kontrol icrası 
daha kolaydır. 

Fakat biz söyleneni aynen yazalım. 
Posta ve telgraf müdürlüğü diyor ki: 

2 inci TEŞRiN 

Runıt sene 1 
4 1362 

l ci Teşrin Resmi sene 
22 1936 

.. 
ÇARŞAMBA 

SABAH 
Şaban t;, D. 

1 30 19 
6 34 

ögıe-İkindi A kc;ll.ıı 

"'· v. s. D. "'· 1). 

E. 6 54 9 -14 u -
z 11 57 14 44 17 O!i 

Arabt sene 
1855 -Hızır 
ısa 

bI::>AK 

s. l n. 
11 4U 
4 53 

Yatsı 

.;;. o . 
l 33 
18 37 

---······· .. ··-···---·-····-··----.......... .... 
vale ise, ödeme; paket ise gönderme k€ıj;ıt

larına bu pullar yapıştırılır ve kontrola me
mur kimseler veya müfettişler tarafından 

malftm olan bu tarihler üzerinde kolayca tet
kikat yapılır, bir guna sull.stimale mahal 
kalmaz. 

HiKAYELER 
Sabahaddin AH 

SON SENELERiN 
EN GÜZEL VE EN 
OLGUN ESER 1 

, ....................................................... __ 
ııunouı lltltdıqm 

~ıhir 1Yyaİıtosu 

Şehir Tiyatrosu 
Tepe başı 

ı - Bayram ve resmi günlerde bayır mü
esseseled hesabına posta ve telgraf idare
since yapıştırılacak pulların mikdarlle bu 
günlerin mebde ve münteha tarihleri kamı
nen tesbit edilmiştir kl; o günlere ait ber ne
vi muamele lçln memuru mes'ulü Amirine 
birer hesap vermeğe mecburdur. Unutmuş 
ise tanzim eder. Pul me..-cut olduğuna göre; 
telgraf Jse kopyasına mektup ise, zarfına, ha-

2 - Pul mevcut değilse: Bedelleri cmane· 
ten irade alınır ve ait olduğu müesseseye -0· 

denir. 
8 - Bu nevi pulların müşteriye vcrllecek 

makbuzlara yapıştırılması mahzurludur. 
Çünkü kontrol edilemez ve o zaman suiisti
mal olur. Binaenaleyh müşteri de bu hususta 
tatmin edilmiş olmak için bu gibi hallerde 
nrllecck makbuzlara ıHllaI pulu alındığı 

yazılır», şuphe ve zan ortadan kalkar. 

111111111111111 

dram kısmında 
4111/936 da 

ak~amı saat 20.30 da 
AYAK TAKiMi 

ARA&INDA 
Fransız tiyatrosu 

Operet kısım 
gllndtlz saat 14 de 

çocuk tiyatrosu 
FATMACIK 

akşam saat 20.30 da MASKARA 

11...111 

HAŞMETLi VALS 
HENRY GARAT 
RENE SEN SIR 

Fransızca büyük operet - T Ü R K sinemasında 

------ Bugün. ~atinelerden Az AK ve Mi L L i • ..,. ıtıbaren 
her iki sinemada 

birdan: 4----.lııııı. 

KADINLAR kulübü 
Baş yıldızı: cMayerling F:aciası» filminin kahramanı DAN1ELLE DARRlEUX. g~ııç, ihtiyar btıtnn dOnya halkı bu 
film için sinemalara koşuyer. Film Aleminde bir mucize!... GörOlmemlş bır ınkıHlp! ... 140 genç kız tnrafındıın 
bir genç kızlık zaferi! ... olan bu filmi Hnnımlnr gururla, erkekleı· takdirle seyredecekler ve herkes alkışlıyncaktır! ... 

Aynca : İlave olarak 
M 1 L L 1 ' de A Z A K ' da 

MOHIKANLARIN SONU K A R A K E D 1 
Mabnid ve son devresi Sergüzeşt filmi 
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SON POSTA 

la 

• 

MEMLEKET HABERLER/ 

Turhal • 
ımar edilmelidir 

•• 
Uzümlerimiz, 

• 
incir/erimiz 

Artuvada şeker pancarı ekilmesi halkın iktısadi 
bakımdan kalkınmasını temin edecek - Y ıldızelinde 

hükumet doktoru ve eczane yok 

Rağbette 
Fakat dış ticaretimizi mü

teessir edecek yeni bir 
hadise daha oldu 

1 
Artuvadan 

/\rtuva (Hususi) - Artuva Sivas -
!'okat sosesi üzerinde ufacık bir kaza 
lnerke;idir. Burası 12 yil evvel kaza 
~erkezi ittihaz edilmiştir. Kasabanın 

Oo nüfusu vardır. Maamafih iki na -
~~~esi ile 80 köyü olduğu için umumi 

Ufus yıekunu hayli kabarıktır. Kaza 
ltıerkezi evvelce Sulu.sarayda iken bu
ta'ilı zel?Jeleden harap olmuş, bunun Ü· 

:.erine merkez Artuvaya nakledi1miş-
ır. Kasabanın arazisi gayet münbit ve 

l~ahsuldardır. İhraç istasyonu Yıldıze
ıa· ır. Umumi sose kasabanın ortasın -

dan geçtiği içi~ nakliyatı kolay olmak
ta<l.ır. Burada pancar ekimi yapılma
l'llaktadır. Eğ.er pancar ekimi yapılsa 
~~Saba halkı iktisadi bakımdan büyük 
ır refaha kavuşacaktır. 

Yıldızeli 

lzmir, 3 (Hususi muhabirimiz· 
~<"-' - Bu yıl gerek incir ve gerek 

.• ı rekoltelerinin çak taşkın olma-
.a rağmen her iki mahsulün satışla· 

rı sevindirici bir sekilde devam ediyor. 
incir rekoltesi tü

0

kenmek üzeredir. Ü· 
züm mahsulünün de yüzde 67 nisbe· 
tinde satLlmış ve yüzde elli biri ihraç 
edilmiştir. 

Bugün Berlindeki Türk Ticaret o

bir görünil§ dasından şehrim.izdeki alakadarlara 
yakın pancar, patates ihraç edilmtştir. gelen bir rapoıda aşağıdaki malumat 
Kasabanın suları temizdir. Su tesisatı veriliyor: 
künkJ.erle ve demir borularla yapılmış, - Bu hafta biri sevindirici, diğeri 
suların membaından çeşmele~e ka~ar de düşündürücü iki hadise olmuştur. 
temiz bir şekild~ a~ası .. temın edıl - Kuru üzüm fiyatları, yalnız lzmir 
miştir. Burada fırengı mucadele teş - mahsulüne münhasır kalmak üzere 
kilatı vardır. Bu teşkilatın mesaisi çok yeniden yu''ko,..Lm' tal b ....... t ·· ·ı h" """ ış ve e ar~u..ış ır. 
faydalı olmakta, tevarus suretı e ve ıç Haftanı t .. l k d d'l h" 

h 1 
v k n eessur e ay e ı en a· 

günahları olmadan bu asta ıgı azan- d' · d H b le 1 · .... 
mış olan vatandaşların hemen hepsi bu ıse~ı ~·. am urga ge n zmır uzum 
menhus marazın tahribatından kurta- partılerının matluba muvafık çıkma
rı lmaktadırlar. Yalnız burada eczane masıdır · Bu elem verici hal devam et~ 
ve hükfunet doktoru yoktur. Diğer da- tiği takdirde İzmir üzümü alan firma
hili hastalık ve muayene tedavilerini ları kaçırmamız muhtemeldir.» 
de firengi mücadele doktoru yapmak- Berlin Türk Ticaret Odasının ra-
tadır. porunda bahsedilen hadise lzmirde, 

Turhal teessür uyandırmış ve alakadar daire· 
Turhal da Artuva mahsullerinin ih- ler derhal tahkikata baslamıslardır. 

raci işinde mühim bir rol aynama'kta- F'l k' al' t hh""d" ' · · ' b . ı va ı ıvre aa u une gırı~en a-

Sayfa 5 

Cumhuriyet bayramı şenlikleri 
Bayram münasebetile Nazillide sulama kooperatifinin 

küşat resmi yapıldı, bu kooperatif ilerde 
diğerleri ile birleşecek 

'Yıldızeli kasabasında 200 ü Ermeni 
()hnak üzere 2200 nüfusu vardır. Ka
~~nın Çırçır, Belecik, Direkl'i isimli na
hıyeJeri ve köyleri ile birlikte umumi 
~Ufusu 48 bini bulmaktadır. Burada 
"it yıl 8 bin ton buğday ve bin tona 

dır. Artuvalılar bu ıki kasabadan han- fi al · l . .. . 
gilcri kolaylarına gelirse mallarını o- ~ı .. rm arın zıyan .. eın:ıe erı . u~rme • 
raya sevketrnekte ve oradan ihraç ey- uzum numaraları uzerınde ıstıyerek 
lemektedirler. Turhal 35 köyü, 18 bin bazı yanlışlıklar yaptıktan ve mesela 
nüfusu olan bin evli bir nahiye mer - dokuz numara yerine sekiz numara Ü· 

kezidir. Turhal şeker fabrikasının ka- züm gönderdikleri işitilımiştir. 
sabanın inkişafında amil olmuştur. Bu vaziyetin önüne geçil'mek üze
Eskiden çok sönük bir halde olan ka- re lktısad Vekaletine b~ vurulacak
saba şimdi kalabalık ve daha hare- tır. 

'-........ ........... ...,....,.. •••• , ..... l"l"LL-....ıa.:&;_ ........ 

Adap azarında 
Bir tahsildar 
I las yapmış 

Adapazan (Hususi) - Kayalar 
inıntakası maliye tahsildarı Hasan, 
t~hsil t\ttiği paralardan bir kısmını 
tıtnmetine ,geçirmekten suçlu olarak 
t~\>kif edilmistir. Hasanın defterlerde 
~e ınakbuzla;da tahrifat yaptığı da 
il" ()YlenmektediT. 

1-fasanın son aylar zarfında Adapa· 
~rı malmüdürlüğüne yatırdığı para • 
\tın az olması müdürlüğün nazarı dik-
~tini celbetmis ve- tahkikata baslan • 

tnıştır. Y apılan
1 

tetkikat n~ic~sinde 
riikelleflere verilen makbuzlarla asıl
b~tı arasında büyük farklaı olduğu tes-

ıt edilmiştir. ' ' 
l-f Şimdiye kadar yapılan hesaplard 
l <lsanın 800 liradan fazla .:ıçığı oldu-

U ııörülmüştür. 1 

Adapa·zarı hapisanesinde 
bir firar hadisesi 

l\ Adapazarı (Hususi) - Sabancanın 
•tkpınar köyünden olup 8 ay hapse 

ta~kum olmuş bulunan ve 6 aydan
t·brı hapisanede yatan Ziya oğlu Sa-

1. hapisanenin orta kat abdesthane • 
' 1nin · d h"k" k v penceresın en u umet onagına 

teçrniş ve hükumet konağında halkın 
:tasına karışarak kaçmıştır. Salih a -
anmaktadır. 

ketli biır şehir manzarası arzetmekte- Mevsim başında İzmirdeki incir 
dir. Turhal fabrikası günde 15 O ton firmaJarınclan biri taıa-fından Ameri
pancar işlemekte, 900 çuval toz şeker kaya gönderilen incir nümuneleri, 
ve 1500 sandık kesme şeker çıkarmak- Amerika Ticaret Nezareti laboratua
tadır. Kasaba, modern şeker fabrika -
sile tezat teşkil edecek kadar bakım _ rında tahlil edilerek çok beğenilmiş ve 
sızdır. Belediyenin şeker fabrikasının müesseseye büyük sertifika verilme
da inzimam muavenetile kasabyı ba • sine karar verilmiştir. Filvaki bu in
yındırlaştırması çok yerinde bir ha - cirleriın gerek hazırlan~ları ve g~rek 
reket olacaktır. ambalaj'ları çok güzeldir. 

ı 

Geyvede köy korucularının kılıkları 

~l 

Geyve (Hususi) - Buranın köy ı latlandırılma.sı kararlaştm1mış, bu işle 
korucularmıın bir örnek elbise ile meşgul ohnak üzere bir komisyon se • 
gezmeleri tekarrür etmiştir. çilmiftir. 

Bunun temini için köy bütçelCTin - Be,kçilere ber ay muntazam bir şe-
den tahsisat ayrılmış, ve Geyve rnın • kilde aylık verilmesi için belediyenin 
takasında bulunan bütün köy koru - ayırdığı 600 liraya ilaveten zürradan 
cularına aynı biçim elbise yaptırılmıf. da senede muayyen bir para alınacak, 
Çeşme (Hususi) Bekcilerin teşki • 5 bekci istihdam edilecektir. 

Pazar Ola Hasan a. Kiı 

- Ekonomik bakımdan 
~k güzel bir haber Ha
san Bey .. 

Harice bakla ihraca
tımız.. 

.. . Günden güne çoğalı::
yormuş .• 

c::»ı ...... yg • ._ 

Hasan Bey - Demek ar 
tık herkes ağzından bakla
yı çtkarmağa başladı! .. 

Yurdun her tarafında yapılan Cum- habirlerimizin gönderdikleri fotoğraf· 
huriyet bayrarrı şenliklerine aid mu .. ları neşre devam ediyoruz. Bugün neş· 
--~· ' ' M• ... •· • ' ,,,,,,,,..._..,._ ....... - rettiğimiz resimlerden 1 - Amasya -

/zmille kögcÜ[Ük da, 2 ve 3 - Gaziantepte, 4 - Bur. 
U k l • d sada, 5 - Adapazarında yapılan teza· nare et erın e hürattan birer safhayı göstermekte -

l•nkı·şa'-1 dir. 'J Nazillide bayram münasebetile Na· 
zilli Sulama Kooperatifinin küşad res· 
mi de yapılmıştır, kooperatifin şimdi
lik 63 ortağt Yardır. Gelecek yıl so .. 

İzmit (Hususi) - Köy ve köylüye 
ehemmiyet veren vilayetlerin başında 
İzmit gelir. (İdarei Hususiye ve Köy
ler Birliği) ismi altında bir te{lekkül 
kurmus olan vilayet, kısa sayılacak bir 

' zaman içinde, köy işlerine verdiği veç· 
henin güzel ve verim.li eserlerini gör • 
müştür. 

Köyler Birliği ilk anlarda, türlü tür· 
ı müşküllerle karşılaşmış, fakat son-

• a gayesinde muvaffak olmıya başla
mıştır. 

Birlik köy yolları, köy mektebleri, 
köy suları, kredi kooperatifleri, köy o· 
kuma odaları, köy sağlık revirleri, köy 
ecza depoları, köy mezarlığı, köy spor 
ve anıt meydanları, nümunelik köy 
evleri, tavuk, arı, fidan istasyonları, 
köye kitab, gazete göndermek, köy is
tihlak maddelerinin satışını temin et -
mek, köylünün şehirdeki işlerini gör -
mek, her köye birer radyo almak ve 
bilhassa köyü elektriğe kavuşturmak, 
büyük, küçük köylere seyyar sinema 
göndermek, köylüyü şehirliye, şehirli

yi köylüye sevdirmek işlerini başara -
caktır. 

Köyler Birliğinin üyesi olan Mu • 
kadder Dölen, Hususi Muhasebe Mü
dürü Raşit Sekendiz ile İzmire giderek 
oradaki köycülük hareketlerini tetkik 
etmişlerdir. Heyet, vilayete uzunca 
bir raporla müşahedelerini anlatmış 
tır. 

Yakalanan katiller 
Bursa (Hususi) - Bir müddet ev~ 

vel İnegölün Sulhiye köyünden Caferi 
öldüren ve iz bırakmadan kaçan ka -
tillerin hüviyetleri tesbit edilmiştir. 
Katiller yakalanmışlar, suçlarını itiraf 
etmişler, adliyeye verilmişlerdir. 

nunda (;)00) ortağt olacaktır. :Y-eşek
kül 130 bin dekarlık arazide sulama te
sisatı yapacak, ileride kurulacak koo· 
peratiflerle de birlik teşekkül edecek-
tir. 

Hadiseler ~ 
kar$ıS1nda c • 

Sıkıntı haftası 
Muayyen haftaları sayıyordum: 
Tasarruf haftası var. 
Kızılay haftası var. 
Çocuk haftası \•ar. 
Acaba daha başka var mı? 
Beni dinliyen dostum cevap ver-

di: 
-Var! 
- Ne haf tası? 
- Sıkıntı haftası .. 
- Anlamadım. 
- Gazete yazıyor. Bugünden iti-

baren başlıyormuş. 
- Yok canım şaka ediyorsun. 
- Var canım saka etmiyorum. 
_ Hangi gazetede gördün? 
_ Bütün gazeteler yazıyorlar: 
_ Bari bana da göster de okuya-

yım: 
Dostum elime bir gazete sıkıştır -

dı: 
-Oku! 
Dedi, oku diye gösterdiği yazının 

yalnız serlevhasını okudum. Serlev
ha şu idi: 

cDul ve yetimlerin maaş yokla 
malarına bugün<lPY\ itibaren baş 
lanmıştır.• 

IMSET 



Bükre.şte dedikodulu bir izdivaç 

Kocasını kızkardeşi ile 
evlendiren kadın 

Erkeğin sebep olduğu rezalet bütün çıplaklığı 
ile meydana çıkbğı halde iki kardeş de 

kendisinden aynlmak istemiyorlarmış 
Bükrcş, birinciteşrin - Romanya ı 

payitahtı garib bir evlenme hadiSt"si -
nin dedikod.usile çalkalanmaktadır. 
Maruf tüccar ve zenginlerden Lippon 
Korber kendi karısı vasıtasile baldızile 
evlenmiştir. Ve bu evlenme meselesi
ne tavassut eden kansı bu işi bilmiye
rek yapmıştır. 

Yukarda ismi geçen Lippon Korber 
bir gün gazetelere bir ilan vererek ev
lenmek istediğini bildiriyor. YakışıK1ı 
bir adam olan tüccara zevce olmak isti
yen bir çok genç kızlar kendisine mek
tub yazıyorlar. Korher bütün resimleri 
tetkik ettikten sonra içlerinden birinde 
karar lolıyor. 

Kızın 400,000 ley drahoması var 
ve ailesi de T ranailvanyanın bir ka - . ita . ..., . 

'--- d 'ft ub--ı- h'b"d' lıyor. Marıa, Orel Troya ıle evlendıgı-
sa~ın a çı ç \a aa ı ı ır. , 

it K ber•. d ti' - • B"k ni ve çok mea ud olduğunu, ancak ko-a, or ın ave uzerıne u re- . 1 
ı. s· h' ) ·1 ·· ii..t-kt casınm tüccar olması hasebıle tıpkı • 

şe ge ıyor. ır. u erı e gor""Y'"u en son-
1 · lar .. 1 t'k k tanın koe&11 ~bi :işleri için kendi ya -ra ev enıyor .. gun er geç ı ce .t • 

k b . ..ı. • l · kA.r1il·ı be 1 d'kl · nından ayrılmak mccburiyetınde kal-
ocanın ıroH' erıne --..;ı. s e ı en nl 

muhabbet artıyor. Korher karısının bir dığını a atı!or. . . 

ded ..... · 'k" Aradan hır sene aeçıyor. lkı kız kar-
ıgını ı ı yapmı,yor. d d 1 .. b'rb" 1 . k bl 

Nihayet uzwı bir balayı seyahatin _ eş saa et ermı ı ı ı.r erme me tu a 

d B .. k d'" ·· 1 K anlatıyorlar ve her ikisi de kocalarının 
en sonra u re~ onuyor ar. or • b' b' . L_ zedi-· . h tl .... 

be t .. td .., · · k "ık se'-•a ır ırıne ·oen gıru ayre e goru -r uccar o ugu ıçın, aı ! .; • 

h ti '-- k d b' haf yorlar ve buna da ayrıca memnun olu-a ere çuuyor, ve arısın an ır - l 
ta, on beş gün uzak kalıyor, avdet et- yor ~r. .. I . 
·-· h l k k l Bır gun ta ıkocasınıırı mutaddan faz-

tıgı zaman, asret e arısına so u u - _ 
V :ı_· • d b'rb' l · · ki k la seyahatte kaldıgından kuşkulanarak 

yor. e aısı e ı ır erının yo u - li hah · E · d" d""' .. 
1 d L·· _,_ t ·· d d kl po se er verıyor. vıne on ugu ann an •ouyu1'. eessur uy u arını . . . 
L ·1 'ı •t_ ..ı cd' 1 zaman kız kardeşı Marıadan bır rnek-ner vesı eac uaae ıyor ar. 

tub alıyor. Onun başına da aynı hal 
Korber, gene böyle bir kaç hafla sü- Bald zil l d ') 

ı e ve enen a am -
ren bir seyahatten döndükten sonra 
karısına : 

- İta, diyor, kız kardeşin nasıl bir 
kızdır. Benim evlenmek istiycn bir 
dostum var. Zengin bir ~damdır. Ken· 
disi hakkında her türlü iyi teminat ve
rebilirim. Acaba evlenmek ister mi? 

- Ne iyi adamsın Korber, diyor, sa
na minnettarlığım artıyor, bu senın 
arkadaşının ismi acaba nedir? 

Korber bu sq;ıle karşı: 
- Orel Troya diye cevab veriyor ve 

ilave ediyor: 
- Kız kardeşine sen de bir mektub 

yaz. Kendisini ziyarete gelecek olan 
Orel Troya•yı iyi ıkarşılasın ve bu fır
satı kaçırmaaın. 

* Aradan, daha bir hafta geçmeden 
ita hemşiresi Maria'dan bir mektub a-

gelmiş, onun da kocası seyahate çıka
rak mutaddan fazla, dışarda kalmış ve 
ne telgraf çekmiş, ne de rnektub yaz-
mış. 

Polis şikayet üzerine derhal araştır
maya başlıyor ve bir kaç gün sonra 
kaybolan Korber'in izini başka bir şe· 
hirde zengin bir adamın kızile evlen • 
mek üzere iken buluyor, ve İtanın ko
cası Korber ile Marianın lc:ocası Orel 
Troyanın aynı adam olduğunu hayret
le görüyor • 

Şimdi bu vak'a meydana çıktıktan 
sonra Maria da, ita da kocalarını bı -
rakmak istemiyorlarmı~. ikisi de ko -
calarını deli gibi sevdiklerini söyliye
re:k Korber bulunduğu takdirde ken -
dilerine bırakılmasını istiyorlarmış. İki 
hemşire de bu adamdan gebe lc:almı~ -
]armış. 

ı~llC'"ıı 
CÖNÜLİSLERİ 

Bu erkek beni 
Neden aldattı? 
Doğrusunu söylemek Hizım gelir

se ortada, aşk bahsinde kullanıldığı 
manada, gerçek bir aldanış, kadınla 
erkekten birinin diğerine karşı yap
tığı ihanet yok. Mesele bir söz.de dur
mayış şeklinde görünmektedir. 

Hadiseyi bana anlatan Büyüka -
dada oturan bir genç kızdır, bana 
verdiği isim cŞehla•, ağlebi ih inıal 
müstear olacak, diyor ki: 

- cYaz mevsiminin son günlerin
de, bir kaç hafta kalmak üzere otele 
gelmiş bir erkekti. Bir akşam deniz 
kenarında aile d-Ostfarımdan başka 
bir erkekle otururken gördüm. Ya
nındaki onu bana takdim etti. Son -
radan öğrendim. Yekdiğerini mi.i -
teakip iki karısını da ecele terket -
mi.ş bir adamdı. Bununla beraber 
yaşlı da değildi. Epeyce sık konuş -
tuk, kendisini evveıa sempatik, son
ra dürüst buldum. Arkadaş gibi ko
nuşuyorduk. Adadan ayrılacağı ak-
şam bana karşı biraz «hisli:. bulun
du. Üzerınde bir şey söylemek is -
terken çekinen bir adam hali vardı, 
ertesi sabah buluşmaklığımızı rica 
etti: 

- Olur. dedim., 

Muhakkak bana aşkını ilan ede -
cekti. Dedim ya sempatikti, dürüst. 
tü, epeyce de zengindi, hoşuma git
ti. F~at ertesi sabah onu nafile yere 
bekledim. Gelmedi. Öğrendim ki ilk 
vapurla, eşyasını toplıyarak İstan -
bula gitmiş, aradan tamam bir bu
çuk ay geçti. Ne bir habn, ne bir 
mektup a!dım .. Adresini bilmiyorum 
ki müracaat edeyim. Dostlarına sor
mıya da cesaretim yok!• 

* Bu okuyucum kendisini hayale 
kaptırmt5. Hayal üzerine bir aşk, bir 
evlenme, bir yuva iskeleti kurmuş, 
bir rüya geçirmiştir. Adamın son 
mülakat esnasında chislh bulunu
şu nasıl oldu, bilmiyoruz, okuyucu
mun, anlatmayışına bakarak arada 
ckelime:. veya chareket> geçmedi -
ğine hükmedebiliriz, bir tatlı bak·~ 
"bir iç çekiş, bir düşünme olacak. I•~:ı 

kat bu bakışı, bu iç çekişi, bu düşün
meyi mutlaka gönül işinden doğma 
sanmak için ortada bir sebep var 
mı? Bu da belli değil. 
Şunu söyliyeceğim: Bu adam ad

resinizi biliyor. İstese gelebilir, ya
zabilir. Madem ki gelmemiştir, ynz
mamıştır, rüyayı- unutunuz ve hayal 
ile değil, hakikate basarak yaşaml-
ya çalışınız. TEYZE 

SON POSTA lkincitqrin 4 

''Emden,, in şehrimize gelen kumandam anlatıyor: 
Umumi harpte 

Sekiz 
Gemiyi 
Nasıl 

Batırdım? 
Konuşan : Selim Tevfik 

Emden kruvazörü evvelisi gün İstan
bula geldi. Vaktile batmış olan iki kru
vazörün adını taşıyan Emden, Alman 
donanmasının en meşhur harp gemile
rinden birisi, haUa belki de birincisi
dir. 

miyecekmiş. Kumandan sözrerinin yan 
lış anlatıhşına tahammül edemeyip te, 
çatır çatır fraDS17.Ca 1fonuşmaya başla
yınca, ben hayretten, ağzıma götür
mekte olduğum şampanya kadehini 
burnuma sokuyordum. 

Altı aylrk uzun ve şayanı dikkat bir Bu vaziyet kar~ısında, Alman mat-
seyahate çıkmış bulunan Emden, - öm- buat mümessili de çekildi, ve ben, me
rünün yarısını fırtınalı denizlerde ve teliksiz bir seyyah gibi, tercümansız 
müthiş kavgalarda geçirdiğini sandı- kaldım. Şampanyamı bırakıp, püromu 
ğım kumandanından - hayli meraklı ha yarıda söndürüp kaleme sarılırken içim 
tıralar dinleyebileceğim muhakkaktı. den: 
Bu mülakatı yapabilmek maksadile, - Gel bakalım ahbap! dedim. Sen 
dün Ayazpaşadaki Alınan sefaret ko- şampanya gibi, püro gibi utandırmaz
nağına gittim. Sefaret binasında Em- sın adamı ! 
denin zabitanına öğle yemeği veriliyor- Şimdi ben not ediyorum, ve kuman-
du. Orada arzumu kendisine açtığım dan anlatıyor: 
bir biıldik : - Ben daha yedi yaşımda iken ku-

- Ala, dedi, fakat sen almanca bil- mandandun. Nişanlarım vardı. Ve bü
miyorsun. Kumandan da fransızca bil- tün Alman donanması emrimdeydi! 
mez! Bu vaziyette karşılaşırsanız nice Yanlış anladığıma hükmederek sor-
olur haliniz ? dum: 

Ben bu vaziyette karşılaştığımız tak- - Yedi yaşınızdayken mi? 
dirde halimizin nice olacağını düşünüp O güldü : 
dururken, tercüman Bay Rıfkı, bızır _ Evet... Tam yedi yaşındaydım. Haf 
gibi imdadıma yetişti. talıklarımla tak.1it nişanlar alırdım. Bü 

Onunla birlikte evveıa Alman mat- tün Alman harp gEmiJerinin mukavva
buat müm~i1ini, sonra da Alman mat- dan eşlerini yapmıştım. Ve bütün boş 
buat mümessilinin delaletile kuman- zamanlarımı onlar.a oynamakla geçirir 
danı bulduk. dim. Hem ailemin içinde hiç bir asker 
Şimdi kendisile sefaretin Ok rneyda- olmadığı halde ... Zaten büti.in akraba

nı kadar geniş balo salonunda konuşu- lanın da bu merakımın hikmetini ah
yoruz. Bir elimde nefis koca - layamaz.lar : 
man Havana pürosu, öbür e- .- Bu kime çekti acaba? diye şaşar-
limde şampanya kadehi, Alman mat- !ardı. 
buat mümessilinin ve Bay Rıfkmın, ya
ni iki tercümanımın kumandandan nak 
len harıl harıl anlattıklarını dinlerken, 
nerdeyse öğleyin karnımı doyurduğum 
minimini lokantayı unutacak, ve kendi
mi bir Alman fabrikatörü sanacaktım. 
Yanımızda bulunan ve bir aralık, fran
sızca bildiğimi öğrenen Alman matbu
at mümessili, tercüman Bay Rıfkıya: 

- O halde, dedi, siz boşuna zahmet 
buyurmayın. Kumandanın cevaplarını 

ben de tercüme edebilirim! 
Bl\ suretle, tercümanlarımm sayısı 

bire indi. İnsan refaha ne çabuk alışı
yor. Tercümanlarımın biri çekilip gidin 
ce, ben tıpkı, vaziyeti bozulup ta ka
tiplel1inden birine yol venneye mecbur 
kalmış bir tüccara döndüm. Adeta kos 
koca püromdan, şampanyamd!ln, ma
ruken koltuğumdan, ve sesimin yük
sek çıkan tonundan utandım. Fakat az 
sonra saltanatım bütün bütün bozuldu. 
Ve ben biricik tercümanımdan da ol
dum. Meğer Emdenin kumandanı, fran 
sızcayı bir Parisli kadar mükemmel ko 
nuşurmuş. Fakat eğer, Alman matbuat 
mümessili, kumandanın almanca ola
rak verdiği cevaplardan birini bana 
yanlış tercüme etmeseymiş, kumandan 
o dili k.onuşmaınak inadından vazgeç-

Sonra bahriye mektebine girdim. Ge 
mi inşaat zabiti olarak bir mektep ge
misinde staj gürdüm. Umumi harbe iş
tirak ettim. Tahtelbahirlerde çalış -
tını. Harpten öonra bahriye mektebin-
de, üç dört sene harp tarihi profesör
lüğü yaptım. Bahriye erkanı harbiye
sinde çalıştım. Ve nihayet yakın za -
manda kumıındanlığa terfi ettim. 

Otuz seneye yaklaşan askerlik haya
tını böylece bülasa eden kumandan, at
lattığı en mühim vartaları, ve başar
dığı en büy :ik muvaffakıyetleri öğren
mek istedim. • 

- Ben, Jedi, hayatınım en tehlikeli 
günlerini harbi umumide yaşadım. Tah 
telbahirle~le, tam sekiz tane düşman ti-
caret gemisini batırdım. Gene o sıralar
da, kosknca bir kruvazörü denizin di
bine gön.Jerince, birinci sınıf harp ma
dalyasile taltif olundum. 

Fakat bir seferinde, düşmanların bü 
tün bunların acısını çıkarmalarına kıl 
kalmıştı. Çünkü içinde bulunduğum tah 
telbahir, bir kruvazörün ve bir tayya
re filo:ıunun hücumuna uğradı. Bilhas
şa tayyarelerin hücumları ·çok tehlike
liydi. Çünkü deniz maalesef çok sakin
di. Çok sakin bir denize, tayyareden 
bakt.ığınız zaman, suvun dibini görebi-

lir.siniz. O vaziyette, tayyareden göril-i 
len bir tahtelbahir tıpkı, koca bir çu
kur içinde, havada duran bir gemiyi 
benzer ... Gizlenmek imkaru yoktur. BiJ 
o vaziyette kurtuluşun yegane çaresiniı 
düşman kruvazörünün altına saklan
makta bulduk. Derine inmekle kruva
:OOrden, ve kruvazörün tam altındaJl 
çıkmakla da tayyarelerden korund~ 
ve balıklara yem olmaktan bu sayedl 
kurtulabildik. 
Mütevazı kumandanın, umumi harJ" 

teki muvaffakıyetlerini sayıp dökmeJoo 
ten hoşlanmadığını sezince, bahsi, ~ 
son seyahatlerine mtikal ettirmek meO 
buriyetinde kaldım. Benim bu basit ir 
anım, Albay Lohman Valter'i adeta ne
şelendirmişti : 

- Bu seyahatte, dedi, İtalyaya, sarı 
donyaya uğradık. Bulgaristana gittiJr. 
Bilhassa orada gördüğümüz hüsnü ka• 
bul, bize unutulmaz bir hatıra oldı.ı. 

Gemiciklikten çok iyi anlayan Kral :BO 
ris Emdeni ziyaret etti. Onun makine-
leri kendi eliyle çalıştırması, ve top a
tışlarına bizzat kumanda etmesi görÜ"' 
lecek şeydi. Neticede, bana da, bütün 
gemi zabitlerine de birer madalya tak
tı, orada, hepimize kanaat geldi ki, 
Kral Boris, en sıkı bir imtihanda taJll 
numara alabilecek kadar mükemmel 
bir denizcidir. 

Bahsi memleketimize intikal ettirell 
kumandan, Çanakkaledeki ihtisasları "' 
nı anlattı; ve hakkımızda çok muhab
betkar bir dil kullandı. Bu bahsi de de
ğiştiımek için : 

- Ben, dedim, bundan evvel birçolC 
deniz kurtlarile görüşmüştüm. Hepsi 
de, denizcilerin evlenmelerini doğrıJ 
bulriıuyorlardı. Ömürlerini denizlerde 
geçiren bahriyelilerin, açacakları yuva 
ya uğramaya vakit bulamıyacaklarını 
söylüyorlardı. Siz de ayni fikirde misi" 
niz? 

Bu sual kumandam hayli güldürdt1· 
Sonra: 
- Vakıa, dedi, böyle slöyleyenlet 

vardır. Hatta onların anlattıklarına gÖ"' 
re, bir gemici, tam üç sene süren bir s~ 
yahatten sonra memleketine dönmüş te 
rıhtımda kendisini bekleyen karısınJ 
tanıyamamış! Fakat bunlar, tesadüfe:ıl 
gemici olmuş izdivaç düşmanlarıdırlar• 
Ben, harbi umumiden sonra evlendiJtl. 
Tam beş çocuk babasıyım. Ve çok me' 
sudum. Hatta karılarının sevgisini ka1 
betmekten korkan bütün aşıklara ge
mici olmalarını öğütlerim. Bir erke1' 
vazife gibi çok meşru bir bahane ilı9 
evinden arada sırada uzaklaşması fe" 
na mı? O takdirde evliler hem biribil'" 
lerini lüzumundan fazla görmekten bıl< 
mazlar, hem de ayrılıklar esnasında d\J 
yacakları özleyiş sevgilerini arttırır! 

- Çocuklarınızı da denizciliğe teş

vik ediyor musunuz? 
- Çocukların dördü kız. 
Oğluma gelince; onun teşvike ihtiya

cı yok. Çünkü tıpkı babası gibi, dah• 
şimdiden, mukavvadan bir donannılı 
yapmış! 

Ayrılırken kumandan : 
- Aman dedi, mülakat siyasi mahi" 
tte olmasın! 
Onun endişesini gidermek için : l - Emin olun, dedim, size, gazetede 

,..ıkmadan bile okutmaktan çekınmiye
oeğim bir yazı olacak! 

Bana: 
- Siz, dedi, Türksünüz değil mi? 
- Evet! 
- Halis kan? 
Cevap verdim : 
O, verdiği cevapla hem koyu milli" 

yetperverliğini, hem Türkier ha~kın ' 

- Bugünkü Emden ve bu,2ünkü kumandanı • ı 
daki halis kanaatini gösterdi ve : 

- O halde, dedi, size hiç bir vesik"!l" 
ya lüzum görmeden itimat edebiliri,rXl! 

Sellin Tevfik 



" Bu memleket sade erkeklerin mi, 
neden hep onlar ölecek miş? ,, 

Yirmi beı yılda dört harp ıören ihtiyar analarla 
kadının askerliğine dair ıöriiftüm. · 

Yazan : Kemal Tahir 

Pariste, kocasını varan 
bir kadın beraet etti 

:-------------------· * * ---------------------'Suçlu kadın kararı müteakip salondan çıkarken 
~hyor, halk ise "Y qamn adaleti,. diye bajınyordu 

On ayhk ba 
ihracab 

Talla ••~lularınuı 
Mıılıalıemelerlne a.,,.,. llafbuııgor 

Taba euiiattmali ıaçlulannın mu- Y apalan İltatİ8tİİe söre ha yıbn 10 
bak · ı......r.- aut ı' de - .. .. ayında b.bkMnede 3081 kilo eazan 

emeaıne ~u.u uçuncu 4535 kilo turna. 14,000 kilo hamai 
ceza mahkemeainde beflanac:akbr. Bu 12.827 kilo Y8Jlll• t,()()t,682 kilo t 

davanın 26 auçlum varcltr. 3 üncü çe- rik, 189,9%> kilo palam~ 7.t,409 kilo 
za ...-hbmesi aalonu bu kadar ıuçhı- uakumru t.Lja,.,36,710 kilo da aazan 
yu ilt-.. kafi olmedıiı için dQl'Uflllll- havyan ihraç edilmiftir. 
DID ağır cea mehlrerneei wonunda ihracat en çok Fdiatine, yunan .. 
yap1lmuı brarlaftınlmıfbr. cWanna. flomeaya)'Jl. Mı11ra ve Bul· 

----------- priatana yapdm1fbr. 
A b. . nı.ıw.. İspan - li ihracatın arttınlması için tedbirler vrupa ınnc~e ya guze se-
çildi. Antonia isminde olan İspanya gu- almmaıı kararlatbnlmıfbr. 
zeli 19 yaşındadır. Ve Barselon~ ika- k nda yapılan teklif 
met etmektedir. Esasen geçen ene Ka- c- Memleketim kan a ark n 
talonya Kraliçesi de olmuştu. oralarda tebe sum d ı amam.> d 

Avrupada bir turneye çıkması hak- tır. 



Amerika hususi muhabirimizin mektupları 
-

Ruzveltle Landon Reisicumhur 
olmak için n~sıl çarpıştılar? 

r , ' 

1 
Yeni dünya şehirlerinde eşek ve fil resiınlerinden ne vakit geçilmez? - Büyük 1 
~ıeı~~urlar seçiın_le_ niçin en fazla aliik~dar olan insanlardzr? - f!ir adan1 için henı ı 

1 dunyanuı en 1y1 adamıdır" , hem de en fena adamıdır ,, denırse netice ne olur? 
L ·---.-1 

Nevyork, Birinci
teşrin (Hususi) -
Amerika tarihi bir 
tün yaşamaya hazır 
lan yor. Yeni Cum
hurreisi seçimi yapı 
lacak. İki nüfuzlu 

yase' inc·F lığini bil
mıyen, müsrif, uça
rı, özüne, sözüne ve 
işıne belbağlanılamı 

~an bir adamdır. Ge 
r~e, ~yni iddiaya ba
kılacak olursa, Ruz-ı 

fırkanın, demokrat- velt, gayrikanuni va 
larla cumhuriyetçile sıtalarla, meclis ve 
rin, mukadderatını füi mahkemeyi iste-
tay;n edecek olan diği gibi oynatan, 
bu seçim, yalnız ken teşkilatı esasiyeyi 
di kabuğu içine çe- değiştiren, ülkeyi 
kilmiş olan Ameri- kaypak, ve başıbo~ 
kayı değil, kendi akliyle idare eden 
dertlerıle başını k - bir şa~siyettir. 
şıyam:ı-yacak bir hal Buna mukabil De 

Bir sarhoş ve 
Bir cürmümeşhud 

r - ~ 
Bekri .Nlustafanın hayrülhalef !erinden birile gece yansı 
şehir haricinde yapzlan bir ienezzühün hakiki hikayesi ____________________________________ ) 

Yazan: Osman Cemal Kaygıh 

~ ;, 

de bulunan Avrupa mokratlar da şu mu 
yı dahi ilgilendiri- kabelede bulunuyor Evvelki gece baktım, geç vakit, Bek- J derim ... Affedersiniz... Sizi rahat z 
yor. Dört sene evvel lar : ri l\hıstafanın hayrülhaleflerinden biri etmiyorum ... Değil mi? ... Bendenizden 
Cumhurreisliğine se Cumhurreisi, içti- tam manasile .z~m. olmu~, yalpanın, bir guna ... Davanız ... Yok ya!... 
çilen ve ülkesini a- mai yükselmeyi ön- orsa hocanı~. hını bı~ paraya, kale d~- - Estağfurullah! 
cleta diktatörlüğe ka ceden bildiren bira- ı şarısmdan !'OZde yerme yurduna, e\•ı- - Yok, rıea ederim ... Bendenız c· 
çar şekilde ida're e- liın hükumet maki- ne bar~ma gidiyor. ve. belli widi ~i. bu r~fimle ya.'.iar ... Bir adamım ... Gece vak-
den Demokratlar nesinin dağlık ve adam 1bır .~~~ar gezıntı ve eglentısın - tı.:. Şunun şuras:nda ... Kimseyi taciz 
namzedi Ruzvelt bu Runelt'i namze' ıösteren Demokratların afişlerinden biri taşlıkta, hiç bir arı- o~ ~.) donuyordu. fi • edı)~Orsaı_n ... ~~~um a ... Şey .. : Bc.;n ~ 
seçimde en kuvvetli namzet olarak ile- deden, ve bu suretle değişen şartlara ızasız yürümesini temin eder en akıllı 1 alp~lamalar, orsd bocalaı o kadar denız ... Iştc gonıyorsunuz ... Bıraz ka· 
ri sürülüyor. Karşısında kendisinin Re karşı mütemadiyen değişen metotlar bir teknisyen, Amerikanın koruyucu ı..orlu kı ba~alık neredeyse, olanca hı- fayı ... Çekmişim ... Amma ..• Kim:,e\ c 
isicurnhurluğa seçildiği yılda Kanzans kullanan Ruzvelt, hu sefer, vaitlerini ve kurtarıcısı, ve milli bünyenin yeni 1.ıyla Y~ saga, ~a sola yuvarlan~cak ve bir ziyanını ... Olmadan ... Kuzu gibı ... 
valisi olan, söz söyleyişi tesirsiz, lakin yerine getirdiğini, işlerinde muvaffak baştan yapıcısıdır. Demokratların inan artık guneş dogun~ıya kadar hıç kalk- Evime ... Gidi) orum ... Davacım vıır-
edebiyatı güzel, oldukça şahsiyet sahi- olduğunu kuvvetle haykırıyor. dıkları gibi, tehlikeli mazi ile, müem-ı m;~acasına kyece~ı orada geçkirecek.:. sa çhıksın ... Meydana ... Eğer ... Cürmü 
bi, Landon bulunuyor. Ve sadece kalkınma savaşında muvaf men istikbal arasında, büyük bir cesa- anına ya ~ş~ıgım zaman e str~ bır ~eş uda ... Taalluk ... Eden .•• Bir ha-

Cumhuriyetçilerin namzedi teceddüt fakıyetler elde edilmekle iktifa olun _ retle en kuvvetli köprüyü atan hiç l?iip- s~vrukJa kendın.ı yarım :soldan gerı et- lım ... :arsa: .. ~ezama... Razıyım ... 
fikirli La~donun intihap mücadelesin- mayıp, Birleşik Amerika hükumetine he yok ki Ruzvelttir. tı, bana seslc~d~: . . Bendenız... Içenm... Fakat sulan -
de gözettiği ve ileri sürdüğü fikirler daha iyi ve daha emin bir istikbal ha _ Amerikada Reisicumhur se~imi - .Affedersınız... Sızı .. rahatsız et- marn ... Gece \·akti ... Alemin ... Raha-
şunlardır: zırladığım ve temellerinin kuvvetle a- :tıiçin miihimdir? miyorum ya ... Rica ederim ... Kusuru- tını bozmam ... Onun için ... Benim bu 
Amerikanın mazisinde milli ülküyü , tıldığını ileri sürüyor. Amerikndaki intihap mi.icadelesi, her ma(.ÖI lT:nezzül~ bub~u.~n1a)~~nızd!.:le· . halim ... Bir cürmü meşhut... Teşkil 

alakadar eden her iyi teşebbüsü muha- Nasıl propaganda yaptılar ? hangi bir fırka mücadelesinden bambaş : ~ ug~ı yer e utnn. vucu ~ bır etmez, .. değil mi. .. Bay bilader ... Za-
faza etmek ... Amrikanın hayati mese- · İki parti de Cumhurreisliğini kazan- ka bir mahiyet arzeder Zira A 'k _ I lamclıf çızerck) bcndcnız ... Mm gay• tıaliniz de ... Şahitsiniz ya ... Benım ... 
lelerini, ferdiyetçilik an'anesini, mütte mak için akıl ve hayale sığmıyacak ça- da bir fırkanın, bi~· intfuapt :~rı. a ri haddin ... Şerefimle yaşar ... Bir a • Şimdi... Cürmü meşhutluk ... Bir ha-

h
'd .. d f a, a usus 1 (P · d .. .. · ı· \T ? Y k d ı en mu a aa eylemek hususunda ak- relere baş\'uruyorlar. Yüzlerce halk ha Reisicumhur seçiminde galip gelmesi, c a~un... c~ıın en yunımıye sava - ım... ar mı.... o ... Rica e erim ... 

lı selimi kullanmak.. Bunun için de, Re tipleri, fırka çığırtkanları, en ücra köy- artık ülkede yalnız ve yalnız 0 fırkanın ~a.ı ak) ona sebep: .. N~mu~um .hakkı İstirham ederim ... Hakipayiniz ola • 
isicumhur seçildiği ve «Beyaz Eve• lere varıncaya kadar gidiyor, kendi umdelerinin temeltas olm d ekt' ıçın ... Gere vnktı ... Hıç kınısenın şe- yun ... Söyleyiniz ... Kimseye bir zara-

.. d d - d ',.ı ası em ır. ef' ·ı O k b l · ak d k ? gon eril igi tak irde, bunca yıllık, an- namzeUeri için rey vaadi toplamaya Hariçte, Amerikayı temsil eden elçiler- r ı ı e... ynama • ene emze y ış - rım o unuyor mu ... 
anevi «Amerikan sisteminin» mahvedil çalışıyor, türlü türlü teminat veriyor- den tutunuz da, yüksek makamları i~- maz... Böylece bir hayli yol alınış ve ben ar
mekten kurtulacağını açık~ söylemiş- lar. Her yerde, sokak başlarında, kilise- gal eden memurlara kadar değişir, yal- (Ben biraz açıldığım için arkam sıra tık kendi gideceğim yere doğru ayrılan 
tir. lerde, ana caddelrde, Ünivrsite, mck- nız ve yalnız galip fırkanın adamları is sesini yiikseltcrek) şey ... Bay bilader... dolambaca gelmi§tim. Bu aralık adam-

Sesinin tatlı ahengi, güliimsemesi ve tep salonllarmda bin bir çeşit tezahü- başına geçel'ler. ~ Affedersiniz ... Sizi rahatsız et timse... cağız firaklı firaklı bir çığlık daha bns-
cesur icraatı ile birçok Amerikalıların ratta bulunuyorlar. Küçük, büyük, Amerikan intihabında, yalnız Reisi- Kusuruma bakmayın ... Bendeniz bu tı: 
kalbini kazanan Dcmokratlann namze renkli renksiz reklamlar dağıtarak, tay cumhur değil, muavinj, valiler, mua _ hususta ... Zatıalinize ... Tarziye ver - - Vay kolum! 
di Ruzvelt ise bu yeni intihap mücade- yarelrden propagnda broşürleri attıra- vinleri, müddeiumumiler ve saire de meğe ... Derhal hazırım ... ~Ialfun ya... Zavallının bu sefer, galiba ayagı ta-
lesinde, d.deta bir çeşit mal satan tacire rak efkarıumumiyeyi kendi taraflarına değişir. Bendeniz ... Sizi değil... Bir karmcayı şa takılmış, yanüstü yere yuvarlan -
berıziyor. Bu mal itimattır. İktısadi kal- kazanmak istiyorlar. Dağıtılan broşiirler bile incitmek... İstemem... Öhhö, öh- mıştı. Tekrar bana sesJendi: 
kınmada itimat, sosyal emniyette iti - Demokratların remzi müheykel, te- Mücadele e~'Dasında dağıtılan broşür hö, öhhö, öhhö... - Bay bilader ... Ben ... Fena ~u • 
mat, iş sağlamlığında, itimat... vekkül ve iktısadı canlandıran «eşek» ler hakkında okurlarımıza bir fikir ver .... ... . .. .. .. .. .. ....... ......... ........ .. .... var landım... L(ıtfen... Beni kaldın -

1932 intihap mücadelesinde, Ruzvelt ile, Cumhuriyetçilerin aıameti farikası mek için Landon taraftarlarının neş - Ben bir hayli ilerlemiştim. Şimd.i sar- ver ... 
Amerikan halkına müphem bir inkılap cidden ağır başlı fil, günün en çok gö- rettikleri şu propaganda ilanına bir göz hoşun yalnız sesini duyuyor; fakat söz- Bereket versin, benden önce oradan 
havarisi gibi görünmüştü. O zamanlar, rülen ve tesadüf edilen resimleri olmus atalım: lerini pek anlıyamıyordum. geçen beygirli bir bahçıvan yanaşma -
Reisicumhur olduğu takdirde, Ameri- tur. Cumhuriyetçilerin resmen iddiala: Baş sayfada (iki adam ve iki iş) ser- Bu aralık herif birden acı acı ba _ sı imdadına yetişti. Onu kolundan tu-
kalıları, yepyeni ve müreffeh bir yaşa- rına göre; şimdiki CtimhurreisiRuzvelt levhası, bunun altında, Ruzvelt ve Lan ğırdı: tup ayağa kaldırdı. O zaman sarhoş, 
yı.5a, gen~ bir çağa ulaştıracağını va- bir dönektir. Fikri sabiti olmıyan, si- (Devamı 12 inci sayfada) cebindeyı çıkardığı kapalı bir rakı ~ı· 

Food Pro~I•• 

Cısı 

35c 

Ctst 10t 

Cost 21c 
172 Taxes 

AmountUI& to 3c 

38 Tıxes Amountını to 5c 

Jf' 
( 

Cnt ... 
52 Taxıs 

Amnnttıı to le 

Cest 25c 
220 Taxes 

.Amountınr to 3c ._,,... __________ ..... 

Clolllinı Problem 

Cııt 

$35.11 
63 Taıes 

Amounting 
to SS.86 

Cııt ile 
47 Ta:res 

Aaoantln& .to 
12c 

;ı, 'ı\ 
• .;(..JJ 

Cost 
$8.10 

41 Tuts 
A•ountlnı 

l~ to 51.57 

~ CoıtS2.08 
53 Tuu Amoantfnı to 39c 

Cumhuriyetçilerin propag-anda \r~ürlulnd•n Wrlr Bu bro§Ür hauyl~I .aruriyenio balihUU' ftyatları ile ltu fi;·aı&arın 
ka('ının yerri olarak ahndli'ını ıö ~rmellte, nrıUerin ~oklufana qaret etm•kt•dir. 

kaçta 

' 

- - V.r.ıy kafam! ... Hay <luvar gıbi se- şesini yanaşmaya uzattı:. 
nin ...... Kör müsi.in be'! ... - Oldu olacak ... Evlat ... Ne kadar 
· (Artık bana yazılacak hmsça 2ahmetse ... Lf.ıtfen ... Şunu da acn er 

bir mevzu çıkmıştı. Olduğum bana... Sevaptır! 
yerde duraklayıp onu dinleme - Yanaşmn, gayet haklı olarak ona çı-
ğe başladım. Ve o, sözlerine ay- kıştı: 

nen şöyle devam etti:) Yolun ortasın- _ Zift iç be herif, ziftin pekıni ıç! 
da ... ,Duvarın ... İşi ne? .. Affedersiniz Geberiyorsun, hala rakı içmeğe ça -
azizim ... Kabahat... Sizde değil, ben- lışıyorsun'? Tuu Allah beliı.nı versın :.e· 
denizde... (Şimdi hem yalpalıyarak nin! 
bana doğru geliyor, hem söyleniyor - Vay bayım vay, sen misin bunu sci) • 
du). Aff~dersiniz azizim ... Kabahat... li 1 k h 
Sizde değil, benden izde ... Zatıaliniz... yen. yaş ı \'e yarı sapı sar oş bu sc· 
Bendenize değil. .. Bendeniz. 7ltıaliniz.e fer de şöyle bağırmaya başlama~ın mı? 
çarptım ... Sakın ha ... İstirham ede _ - Duydunuz ya, baylar, duydunuz 
· B d · · k k 1 F'l" ı ya ... Herif... Beni alenen ... Tahkır .• 

rım... en enızı ara o a... ı an ıa-

1 Ş.k. 'k" + tm . . Ettı ... Bana zift iç ... Herif... Dedı .. an... ı ayet mı aye~ e eyınız ... 
V d

. · d -
1
, f d Allah belanı ... Versin ... Dedi .. Ya -

ay ınıne yan ıgım. .. ~a am a am-
s 1 h .ş D h 

ma yok ... Bu ... Bir ... Cürmü me ,hut ..• 
ma... ız ıyor a... ey... ur ya u, (B 1 k tur. ana ses cncre ) : 
koşma, beni bekle ... Beraber gidelim ... 
Benden davacı değilsiniz ya azizim... - Şahitsın ya ... Bay biliider Bır 
Haaa rica ederim .. Bendeniz şerefimle polis ... Yok mu ... Orada ... Bu herı( .. 
yaşar bir adamım ... Gece vakti ... Böy- ten .. Davacıyım... Bunu derhaJ. .. 
le ... Kimsenin ... rahatsız olmasını is - Yakalayıp... Mahkemeye .. Zııa ..• 
temem B·ra· fa ı k"Ç o Ben ... Şerefimle ... Yaşar ... Bir ada ... . .. ı z 7. a " ırmıı?ım ... 
baŞka ... Onu itiraf ederim ... Ve lakin mım .. . 
alemin huzurunu selbetmem ... Varsa ' Yana~nı bC'ygiri yedegındc söyle> • 
davacım çıksın ... Benim zulmüm keı~- nerek gidcı ,,,en, sarhoş onun arkP<:ın • 
dime ... Öyle değil mi Bay bilader... dan en ağza alınmaz küfürleri sın uı u-

Cevap verdim: yor, 1 ve o yaman sövüp s:- nalaı .ll a .. 
- Öyle! sın<la aracln bir şu nak:ı ı Lckı •• :ı -

- Öyle ise ... Git bizim eve selfım yordu: 
söyle!. .. Şey ... Pardon ... İstirham e - (Devamı 12 inci •· yfada) 
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Bir yün bluz 

\ ' 

İyi elbise, fena elbise yoktur. İyi giyiniş, fena giyiniş vardır. Bir 
11ıodel intihap ettiğiniz zanıan modelin güze/ligine değil, modelin 

size güzel gidip gitmiyeceğine dikkat etmelisiniz 

Kolay bir Örgü 

FENA 
GiYiNiŞ 

iYi 
GiYiNiŞ 

Şık ve orijinal bir yün bluz modeli 
kollar ve yaka yün örgülerde şimdiye 
kadar gömıediğimiz bir tarzdadır. 
Rağlan kolla~ dirseklere kadar bo1 ola

rak iniyor. Yaka önde külot yaka biçi

lnindedir. Arkada yuvarlak. Belinde 

Siyah parlak bir senthr var. 

Örgü: Omuzlar, kolların yukarnn 
göğsü ve arka roba şişle örülmüş düz 
Örgüdür. Geri kalan kısımlar şu tarz
da bir fantezi iğne: 

İlk sıra: Bir yüz, bir ters, sonra yü
nü ;iİşin arkasına alınız. Ve ördüğünüz 
(bir yüz bir ters) iki ilmiği sol şişe ge
çi?·ip iıkisini birden örünüz. Sıranın n!

hayetine kadar böylece de\·am edi 
niz. 

2 nd sıra: Baştan başa ters örgü. 
Sonra hep bu iki sırayı tekrar eder .. 

siniz. 

Resimdeki bluz açık sarıdır, sentürl.i 

~iyahtır. İstediğiniz her hangi bir a -
çık re~11': ' yüntl~ örüp, koyu renk bfr 
sentür koyarsanız çok şık olur. Kolla -
rın bolluğu, vücudu hafifçe şişman gös
tereceği için bilhassa zayıf ve ince vü
cutlu bayanlara tavsiye ederiz. 

Kareli Kumaştan 
Tayyör 
Kareli yünlü kumaştan, avcı biçimi 

bir tayyör. Jop, 
dar ve düzdür. 
Yalnız arkanın 

ortasında bir pıt-

kaşe var. 

Tayyör arka - . 

da robalıdır. Ro

banın ortasın ... 
dan aşağıya ka .. 
dar - bildiğimiz 

şekilde - bir pile 
vardır. Robanın 

dikişi üstten ve 
iki sıradır. Sen -
tür yalnız arka -
dadır. Öne geç -

miyor. Elbisenin 

üzerine dikilmi~ - · 
tir. Bu klasik 
tayyörün beli bu 
senenin modası -
na uygun olmak 

Boynu kalın ve kısa bir ka
dının böyle yüksek bir yaka 
ile boynunu saklaması fena 
bir giymiştir. Boynunun ku
surunu göstermemesi lÇİn 
başka çare vardır. 

Boynu uzun bir kadın hiç 
bir zaman fazla açık yaka 
giymemelidir. Böyle bir ya
ka ona hiç yakışmaz. 

Omuzlan düşük kadın elbi 
selerini diktirirken çok dik
kat etmelidir. Omuzlarının 
dfü~üklüğUnü göstermemek 
çareleıi vardır. 

· Geniş omu:llu kadınlar da
ima açık yakalardan kaçın
.malıdırlar. Bu tarz yakal<).r 

hiç gitmez. 

sivri şapka 

sene tepesi yüksek ~apkalara 
çok rastlıyaca -
ğız. Siyah tope 

şapka. Kenarı 

yuvarlak bir şe -

kilde kıvrılmış -
tır. Kalot yük -

sektir. Büyük 
puvanlı bir va -

let şapkanın ar -
kasını süslemek -

te ve omuzlara kadar sarkmaktadır. 

-------·· 

Saç tuvaleti 

için her zaman 

Al .. • tft_ !~.~.~Ü d~~: :,i : 
/J _ kıdır. 

Bu sene kuvafürlerde büyük yeni -
tikler, bu yeniliklerin hemen hepsin -
de de sadeliğe doğru bilyük bir me)'.İl 

Yaka bildiği -
rniz ufak devrik 

:akcı. Kollar dardır. Yalnız kol 
a;- ızlan çok hafifçe bolla~ıyor. 

Yanda ufak bir yırtmaç tayyörün ren

•ınue bir düğme ile kapanıyor. 

Tavyöre uygun koyu renkte bir ~ap
k t. ayni renk ayakkabılar ve çanta ile 
güzel bir :;por kıyafeti olur. Kli'ısik bir 
b·cim olduğu için m<><;tasının knlkması 
tehlikesi de yoktur. · 

\'ar. 

Resmini koyduğumuz kuvafür bir . 
sokak tuvaleti olduğu halde, ens~ye 

)~l'leştirilcn güzel iki bukl ile akııam 
kuvafürü haline konulmuştur. 
Altı aylık ondülasiyon bayanlara gün

düz tuvaletlerini kenrli kendilecine 
yapmak imkanını vermişti. 

Bu yeni sadelik modası ise ak:::am 
kuvafürlerini pratik bir hale koynw~ 
oluyor. 

S~yah Kumaştan 
Tayyör 

Boynu kalın ve kısa kadın 
resimdeki tarzda bizde hay
dari denilen yakayı tercih et
melidir. Boynu kalın ve kısa 
gözükmez. 

Boynu uzun kadın yüksek 
yakab rop giymelidir. Boy
nunun uzun1uğu böyle bir ya 
ka giydiği zaman katiyen bel 
li olmaz. 

Omuzları d~ük kadınlara 
Rus biçiıni yakalar ve kaba
rık omuzlar iyi eider. 

• Yün örgü mevsimindeyiz. Tay\ ör, 
manto altından olduğu gibi ev icınde 
de yün örgü, çok pratik bir kıyafettir. 
Size bugün sade, fakat çok şık bır yun 
hluzun modelini veriyoruz. Bluz kah -

ve rengi yünden örülmüştür. Yakanm 

önündeki garnitür veramanddır. T::ı 

bii siz istediğiniz renklerden se<;l!I ı -

niz. 

Örgüsü pek kolaydır. Verdiğım iz Jla

hata göre kolayca yapabileceksinız. 

Bütün beden fantezi iğne \•apılmı~
tır: Birinci sıra - 2 tane yüz, 2 tane 

ters. (2, 3, 4) üncü sıralar ayni. ; •rn.:ı 

sıra: Gene 2 ters, 2 yüz. Fakat ba:-daı -

Omuzları geniş kadınlar i-l ke~ ~ir t~n~ öteden başlıyacaksın 1.. 

Çin rağlan kollar münasiptir. ! (:\'anı beşıncı Sıradaki (2) yiiz ığJH l1İll 
Boyunlarına da bir kular tak biri dördüncü sıradaki yüz iğnenın ii

maları giizel olur. zerine yapılacak, ikincisi, dördiincu ::ı.-

/_E_ıarp ve Kravat 
Kırmızı, beyaz, yeşil ekoseden düz 

bir eşarp ve bir 
erkek kravatı. Bu 
güzel garnitür en 
düz bir elbiseyi 
güzelleşti
rebilir. Yeni bir 
elbise için oldu -
ğu gibi modas: 
geçmiş bir elbi -
seyi son moda 
bir hale getirmek 
için de size fay -
dalı olabilir. Çünkü hazırlanması pek 
kolaydır. 

Makyajda esas 

radaki ters iğnenin i.i.zerine gclet•ek . 
Böylece her defa 4 sıra üstüste imi)! .. 

rinin ayni örecek, ve her beşim:· sı -

rada bir tane sola kayacaksımz. 

·Yaka lasOk örgüdür. (Bir t~r.. iJır 
yi.i~) garnitür kroşe ile sık iğne 

Fantezi örgü için 1 % numar.1 -:iş. 

lastik içın 2 1 :.! numara şiş, garniti.ır cin 
(3) numara kroşe kullanırsınız. 

Moda olan 
Kumaşlar 

Bu sonbahar modası, her şe~ den l \"

vel. \'Ltcudu ince 
göstermek esası -
na dayandığı için 
akşam elbisele -
rinde kullanılan 

kumaşlar bu mak 
sada yarıyanlar

dır. 

Krepsoten. şi -
fon. dantel, la -
me, tafta, kadife 
ve sırma işleme -
1i ince kumaslar. 
Dantellerin bil - . 
hassa örgtisi.i ö -
riimcek ağına 

1 benziyenleri ile 
'{Ümüş veya altın 
renk sırma işle -
meli olanları çok 
modadır. Krep -
satenlerin gene 
mat tarafları kul
lanıJJ\·or. Parlak 
tarnfbn gami -
tür olarak konu -

lu vor. Sev rek 
11..T • ( .. l ) •· ·· k çıı:ı~kıı· tafta -· bil-ıvıakyaJ yuz tuva etı , yuzun no .,. 

h·ıs-.·ı ç 'c:ek lcri 

Hermesın bu sonbahar teşhir ettiği 
güzel modellerden biri. Siyah İngiliz 
tüvidinden tayyör. Etek daz ve dar. 
Tayyörün. yakadan itibaren, bütün 
kenarlarına siyah şerit geçirilmiştir. 
Kollar clü:ı:. Kumaşın içerisinde acılmıs 
iki ufak eebi var. Düğmeler kenJdin : lerinde noksan bulunmı~ an mes'ut ba-
den vapılılııstır. İçerı'den gı·yı'len bltız 

sanlarını telafi etmek için yapılır. Yil1.· , 1 ; 1·1~ 1~ıs 1 
enginilc 

b 

\'t p.ırlcık ol,111 -
J ~ yanlar güzel kaldığınız müddetçe m::ık- Jnr _ pl•k mııd,ı -

beyaz organdidendir. Yakası kapalı. ·yajı hiç öğrcnmeyiniz. En büyük gü dır. Bu scıw ı:une ve sa ma s meli 

kuın.ıslnrın her zaman Önünde, tayyöri.in üzerine çıkarılan zcllik tabii güzelliktir. 
büvük bir fiyongası var. l\.~ ıcıı·r , 1 J 1 - Bunun içlndir ki mnkyajda dn ~iııl cı ı \ ,ır. ~ c -

Beraber gıyılen fötr sapkanm kena - ı k ·· 
~ esas. tabiilik olınnlıclır. Boyanmakta nıln " \ l ı ço o 

rı hafifçe klo~tur .. Gcırnitl.ir olarak si-
yah bir kordon geçirilmi~tir. Alnın ü

zerinde beyazlı .siyahlı bir tüy var. Ka
lın ve kısa ökçeli siyah süet ayakkabı -
lar, siyah eldivenlerle ne güzel bir so-
kak kiyafeti bakınız. · · · · · 

ifrat \'e miibal[ıg:-ı güzellik yerine ~·iı- L'mpı mı<.:, o.um'. iki l'l' 1!, 

kinlik \.erir. rıl ı J,ı k.ı k ... clii<'leı ... 

2 - Makyaj, sade olmalıdır. Luznm <I \ < k.ırlar "Ol ulııwn 
duymadıkça yüzün şuw!'>ın:ı, burasın.ı . <'( ••. Ve ldbıı C\ 'elk, 

bo~·a sürtilriıemelıdir. j guzel. .. 

çok ha 

ço~ ı•.ll 1.1 -

.ler L: )) ıı. 

ve tL •s çt•\ -

azı1, ı ı -; m -
ec.: c. n -

1 ç .. i< ha 
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Yeni polis teşkilat kanunu Antakya da Türk kız Ruzvelt Amerika Cumhur 
(Baştarafı ı ~ci s~yfada) . malı ve sivil komiser 30. 800 üniformalı ve 1 i s e si k a p a t ı I d ı Reisi oluyor 

icap ettirdiği inzibati vazıfelere kifayet sivil komiser muavini 25, 3250 birinci sınıf 
etmiyecek bir hale gelmiştir. Bu yüz- üniformalı ve sivil polis memuru 20, 2250 i

den hükumet yeni esaslar dahilinde ve kinci sınıf üniformalı ve sivil polis memuru 
yeni kadro ile polis mesleğine yeni bir 16, 3 B~hek1m 45, 6 hekim 40, 6 hekim 35, 
istikamet vermek için bir teşkilat ka- ı kabile 25, ı kabile 20, 1 kabile 16, ı tımar. 

nunu hazırlamaktadır. Bu kanun en ya j cı 20, 2 nezarethane memuru 20, 20 birinci 
k.n bir zamanda Meclise tevdi edilerek sınıf muamelat memuru 35, 40 ikinci smıf 
intaç edilecektir. muamelat memuru 30, 80 üçüncü sınıf mua-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Hazırlanan teşkılat projesinde bilhas ıneıaL memuru 25, ıao dördüncü sınıf mna

sa bazı \'ilayetlerde bugün polis kad- rnelat memuru 20, 300 beşinci sınıf muamc
rolarımn azlığını da gözönünde bulun- lat memuru 16. 
durulmaktadır. İstanbul, İzmir, \'e An- İstanbul Polis Mektebi 
kara gibi mühim merkezlerde po- 1 Müdür 55, 1 dahiliye müdurü 40, 1 da-

·lisin ihtivaca tekabül edecek va· hiliye baş komiseri 35, ı dahiliye komiseri 
ziyette ol~adığmı, polislere, mektep, 30, 2 dahiliye komiser muavini 25, ı kanun
izin, kurs, hastalık gibi zaruri se- lar ve nizamlar muallimi 35, ı ceza tatbikat 
beplerden polis kadrosunun ancak üç- muallimi 35, ı hekim ve hıfzıssıhha muallimi 
te ikisinden istifade edilmekte olduğu 35, ı Coğrafya ve tarih muallimi 35, 1 bele
\kaydedilmektedir. Yeni kanun polisi- diye kanun ve nizamları muallimi 35, 1 fo
mizi' yüksek tahsil gençlerin de gıpta tograf ve parmak izi muallimi 35, 1 makyaj, 
edeceği bir meslek haline getirıneğe mu kıyafet ve hüviyet değiştirme muallimi 35, 
vaffak olacağı şüphesizdir. 1 telgraf ve telefon ve telsiz muhabere mu-

Yeni projede polisimizin yükselme- alliml 35, 1 Mesleki terbiye ve fi'li hizmet 
si için hedef olarak gözönünde tutula- muallimi 30, 1 beden terbiyesi ve talim mu
cak noktalardan biri ilk on senede po,- allimi 30, 1 yazı muallimi 25, ı motörlü vesa
lisin emniyet memuru, komiser gibi po itin sevk ve idaresi muallimi 30, 1 binicilik 
lisin rütbeli sınıfını lise mezunların- muallimi 30, 1 yüzme ve kürek çekme mual
dan \·e polis memurlarını da orta mek- limi 30, 1 muamelat memuru 30, 2 muamern.t 
tep mezunlarından almakla kabil ola- memuru 25, 6 muamelat memuru 20. 
cağına bilhassa ehemmiyetle işaret e- Muallim, doktor, tercüman. kabile, sıhhi
dilmektedir. Yeni proje bilhassa polis ye memuru ve tunarcıJara asli maaşl:ırile 

maaslarının azlığını nazarı itibara al- emsali hasdının mecmu ücreti olarak verile

ehyccanla neticeyi beklemektedirler. 
Sancakta cümhuriyet bayramı 

şenlikleri 

zAnkara 3 - Buraya gelen mallımata 
nazaran Büyük Millet Meclisinin açı
lışı ve cümhuriyet bayramı sancakta 
büyük tezahüratla kutlulanmış, Halk 
evi olarak ittihaz edilen Türkmen oğlu 
Ahmedin evinde toplanan Antakyalı
lardan Bayan Fatma Atatürkün büstü 
önünde çarşaf ve peçeden .sıyrılmış, 
toplantıda bulunan diğer kadınlar rla 
ayni harekete imtisal etmişlerdir. 

Bundan sonra şiirler okunmuş, bay
ramlaşma yapılmış, kız lisesi talebesi 
göğüslerinde Türk bayrağı olduğu hal
de istiklal marşını söylemişlerdir. Köy
lüler milli kıyafetleri ile oyunlar oy
namışlar, alay halinde milli marşlar 
söyliyerek caddelerde dolaşmışlardır. 

Büyük Millet Meclisinin açıldığı gün 
de büyük tezaJıürat yapılmış, Atatür
kün İskenderun ve Antakyanın mu -
kadderatı etrafında söylediği sözler 
büyük bir hassasiyet ve minnetle kar
şılanmış, Ankaraya binlerce minnet ve 
§Ükran telgrafları çekilmiştir. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
miktarı bir rekor teşkil etmektedir. 
intihabata iştirak edenlerin sayısı 45 
milyon kisi tahmin edilmektedir. . 
Yağmur altmda taşkrnhklar 
Havanın yağmurlu ve sert olması

na rağmen bütün dairelerinin önünde 
binlerce müntehip saatlerce sıra bek
lemişlerdir. Bu arada Demokrat ve 
Cumhuriyetçiler arasında bazı taşkın
lıklar olmuş, polis müdahale etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Taşkınlık
lar esnasında bir çok kimseler yaralan
mış ve bazı nümayişçiler de ölmüştür. 

intihap daireleri önünde 
İntihap dairelerimad mad madmf 

Çumhyurreisi Ruzvelt taraftarları il~ 
Cumhuriyetçilerin namzedi Landon ta 
.raftarları arasında son dakikaya kadar 
pevaın eden mücadele pek hararetli ol
.muştur. Her iki taraf hatipleri intihaba 
tın devam ettiği müddetçe, intihabat 
cfaireleri önünde bile nutuklar söyliye
rek, vaitlerde bulunarak taraftar ka
zanmağa çalışmışla:rdır. 

ilk alman neticeler 

lacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. 
50 bin kişi haber yetiştiriyor 

Nevyork, 3 (A.A) - Curnhurbaş· 
kanlığı seçimine verilen ehemmiyet, 
Assosiated Pres Ajansının mevcuda ila
ve olarak 400,000 kilometre daha tel· 
graf ve telefon şebekesi kiralamış ve 
neticeleri hesap için beşyüz bin kişi 

angaje etmiş olmasından anlaşılmakta
dır. 

Reyler, makine yasıtasile verilecektir 
Makine, bir kola dokunulunca, reyirı 
hangi namzede verildiği otomatik ola
rak gösterilecektir. 

Sineınalarda panik 
Nevyork, 3 (A.A.) - Dün akşam he 

men hemen ayni dakikada Broadway 
amelesi beş sinemasında göz yaşartıcı 
bombalar atılın~ ve 6 kişi yaralanmış
tır. Bu sinemaların ikisinde halk pani
ğe maruz kalmıştır. Beş sinema da ay
ni şirketin malıdır. Bombaları bir Mark 
sist sendikanın intikam almak için at
tırdığı sanılmaktadır. 

Bahsi Mütterekler 
Nevyork, 3 (A.A.) Cumhur 

Başkanlığı seçimleri münasebetile ya
pılan bahsi müştereklerde B. Ruzvel• 
tin muzafferiyeti esas tutulmakta ve mış ·Ye maaşların arttırılması hedefini bilir. 

gütmüştür. Yeni kanuna göre orta mek EMNİYET MÜFETTİŞLİÖİ 

tep mezunları polis mesleğine talip o- 2 Emniyet Baş müfettişliği 90, 2 emniyet 
lurlarsa 20 lira ile orta mektep mezunu müfettişliği 80, 3 emniyet müfettişi 70, 2 

olmadığı takdirde daha aşağı tahsil gör- emniyet müfettişi 55, 3 emniyet müfettişi 45, 
müşler 16 lira maaşla mesleğe girebile- 3 emniyet müfettişi 40, 2 emniyet müfettiş 
ceklerdir. muavini 35, 2 emniyet müfettiş muavini 30, 

Avusturyada 
Krallığın iadesine 

doğıu 
Viyana, 4 (Hususi) - Haymver

lerle askeri mahiyette olan teşekkül
leri lağveden Şuşnig son bir kararla 
mevkiini bir kat daha tarsin etmiştir. 

. İntihabat ayni dakikada Amerikanı:ı ikiye karşı yedi nisbetinde bahse giri-
48 eyaletinde birden başlamıştır. Şim- şilrnektedir. Otel lokanta ve birahane• 
diye kadar alınan neticelerden şimdiki ler seçim neticesini kutlula.mak için 
Cumhurreisi Demokratlar namzedi tertibat almıslarclır. intihap hey'eti 
Ruzveltin tekrar büyük bir ekseriyetle Cumhur Başk~nından başka 33 devle· 
Cumhurreisliğine seçileceği anlaşıl- tin ilbay ve parlamento azalarını. 35 

Lise mezunları için ise bunlar 22 li- 1 Hiboratuar şen ddmyager.t 70, 1 daire re
ra ile komiser muavin namzedi olarak isi 80, 2 daire reisl 70, 1 tetkik şube müdürü 
mesleğe alınacaklar ve polis enstitüsü- 70, 2 şube müdürü 55, 2 şube müdür muavi
nün orta ve yüksek kısımlarını ikmal ni 45, 1 şube müdür muavini 40, 3 büro şefi 
eder etmez mesleği yüksek tahsilleri 35, 6 büro şefi 30, 1 küçük sıhhat memuru 
dolayısile 25 lira ile derhal komiser 25, 1 küçük sıhhat memuru 20, 2 tercüman 
muavinliğine tayin olunacaklardır. 40, 1 tercüman 35, 4 derece fevki emniyet 

maktadır. senato azasını ve federal hükumetleri 
Cenup eyaletlerde ekseriyet Ruzvelt 

Şuşnig bugüne kadar kabinesinde 
bulunan Haymverlere mensup Baş
vekil muavini ile maliye ve ticaret na
zırlarını İstifaya mecbur etmiştir. 

de seçecektir. lehine rey vermişlerdir. Grinoviç saa-
tile yedide alınan ilk neticeye göre Ruz - Son dakika -
velt 1 8 eyalette Landon ise yalnız altı 

Şuşnig bu son hareketile öteden· 
beri tcısarladığı gayesine doğru bir a
dım daha atmış oluyor. 

eyalette ekseriyet elde edebilmişlerdir. Ruzvelt 
Sabah saat beşte 

Yüksek tahsillilere gelince, bunlar da memuru 70, 10 birinci sınıf emniyet müdüru 
evvela 25 lira ile mesleğe alınacaklar 55, 24 ikinci sınıf emniyet müdürü 45, ıo i
ve derhal lnstitünün ihtisas tahsiline kinci sınır emniyet müdürü 40, 7 ikinci sınıf 
sevkedileceklerdir. Bu enstitüyü bitir- emniyet Amiri 40, 13 üniformalı ve sivil ko
dikleri zaman derhal komiserliğe terfi miser 30, 30 üniformalı ve sivil komiser mu. 
edeceklerdir. On sene zarfında polis avini 25, 1256 polis memuru 20, 2 baş hekim 
memurlarının orta mektep mezunu ve 45, 6 hekim 40, 1 kabile 25, ı kabile 20, 1 ne
komiser ve emniyet memurlarının da zarethane memuru 20, 20 birinci sınıf mua
polis yüksek tahsilini bitirmiş olanlar- melat memuru 35, 39 ikinci sınıf muamelat 
dan seçilmiş olması mümkün olacaktır. memuru 30, 46 üçüncü sını! muamel!l.t me
Yurdun normal polis kadrosu hiç olmaz muru 25, 129 dördüncü sınıf muamelat me
sa ı 2 bin olmak lazım iken bütçeye muru 20. 237 beşinci sınıf muamelat memu
fazla ağırlık vermemek için bu mikdar ru 16, 1 polis mektebi co~fya ve tarih mu 
şu suretle azaltılmıştır: Bürolarda üni- allimi 35, 1 belediye kanun ve nlzamlat mu
formalı polis ve sivil polis çalıştmlmı- alllml 35, 1 makyaj, kıyafet. ve hüviyet d ... 

yacak, bunların cümlesi işbaşına sev- ğiştirme muallimi 35, ı telgraf, telefon, tel
kedileceklerdir. Buna mukabil poliste siz muhabere muallimi 35, 1 mesleki t.erbiye 
bir muamelat sınıfı ihdas olunacaktır. ve fl'll hizmet muallimi 30, ı beden terbiyesi 
Gene yeni projeye göre nüfusu on bine ve talim mu::ı.lllml 30, 1 yazı muallimi 25, 1 
kadar olan kaza merkezlerinde şimdilik motörlü sevk ve idare muallimi 30, 1 bit1icl
yalnız polis büroları açılacak ve bu bü- lik muallimi 30, 1 yüzme ve kürek çekme mu
rolar bir komiser ve iki polisten ibaret allimi 30, ı muamel!l.t memuru 30, 1 muame
olacaktır. Bu bürolar yalnız idari ve si- lat memuru 25, 1 muamelllt memuru 20. 

yasi işlerle meşgul olacaklardır. Yuka
rıdaki haller dolayısile polis teşkilatı 
hem bütün memlekete teşmil edilmiş, 
hem de bütçeye fazla ağırlık verm.iye
cek bir hale konmuş olacaktır. 

Yeni projeye göre poliste terfide esas 
liyakat, kıdem ve münhaldir. Terfi i
çin bir derecede en az üç sene hizmet 
etmiş olmak şarttır. 

Yeni projede inzibati cezalardan ba
his vardır. 

Yeni projeye göre polisimizin kad
rosu aşağıdaki şekilde olacaktır: 

İngiltere Göring v~ 
Göbbels 'in nutuklarını 
Protesto etti 

Londra, 3 ( A.A.) _:_ Göring ve 
Göbbels'in son nutukları hakkında 
dün lngilterenin Berlin Büyük Elçisi 
tarafından Almanya Dış İşleri Bakan
lığı nezdinde yapılan teşebbüsattan 
sonra Almanyanın Londra Büyük El~ 
çisi Yon Ribbentrop nezdinde de ayni 
tesebbüsler tekrar edilmiştir. Eden, 
V~n Rihbentrop'u bakanlığa çağıra
rak Berline yapılan teşebbüslerden 
kendisini haberdar etmiştir. 

Şuşnig'in başhca gayesi Avustur
yada krallığın iadesidir. 

Kan davalarının 
önüne geçilecek 
Ankara · 3 - Memleketimizin bazı 

yerlerinde kan davası gütme yüzün -
den vukua gelen cinayetlerin çokluğu 
nazarı dikkate alınmış, bu kötü an'ane
nin ortadan kaldırılması için meclise 
mühim bir kanun layihası verilmiştir. 

L!yi'hanın birin<:i maddesine göre 
kan gütme davası yüzünden cinayet 
işleyenler ve cinayet işlemiye teşebbüs 
edenlerin aile ve akrabaları 3 yıldan 
aşağı olmamak üzere oturdukları yer
den en az beş yüz kilometre uzakta bir 
yere sürüleceklerdir. Sürülecek akraba 
Hasepten olursa beşinci göbeğe. Nesep-
1.'en olursa üçüncü göbeğe kadar olan
lardır. Mahkılm olan katilin kansı ve 
çocukları da sürgün edileceklerdir. 

iuTiiA.-CA-·-··-· ... 
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Londra, 4 (Radyo - Sabah saat 5) -
Amerikada yapılan Cur • • rreisliği in
tihabatı bitmiş olmakla oeraber kat'i 
netice ancak bu akşam belli olabilecek
tir. Bu dakikaya kadar elde edilen ne
ticelere- göre şimdiki Cumhurreisi Ruz 
veltin tekrar intihap edileceği muhak
kak sayılmaktadır. Bu saate kadar ya
pılan tasniflere göre Demokratlara men 
sup müntehibi sanilerin sayısı (225) i 
bulmuştur. Buna mukabil Cumhuriyet
çi müntehibi saniler adedi ancak (50) 
kadardır. Ruzvelt taraftarlarının mün
tehibi sanilerinin (308) kişiye baliğ ola 
cağı ve Landonun ise ancak yetmişi ·bu-

1 Yeni Neşriyat 1 
Kırkpınar Gelini - Şair Yunus 

1 
Nüzhet 

yeni bir eserini daha neşretti. Kırkpınar 

Gelini.. 

Türk köyünü bütün havası ve rengile tes
bit eden bu eserde Türk köylüsünün Mletl 
ruhiyesl özlü ve temiz olarak gösterilmiştir. 
Kitapta bir köy muallipı.inin 1924 de ve 1925-
de yazılmış hatıraları nakledilmektedir. Türk 
topraklan ve Türk çlftcisi bütün özü ile an
latılan eserin başlıca kahramanı Fatma lslm-

li genç bir köylü kızı lle muallim Zekidir. Ba

zan çocukca ·saf duygulan, bazan olgun bir 

ideali aksettiren satırlarda, bilhassa hece 
vezni ile yazılmış olanlar, daha çok sürükle
yicidir. 

Sinir Hastalıkları - Profesör Mazhar Os. 
manın bu isim altında yazdığı büyük eserin 
ikinci cildi de çıktL İsminden de anlaşılacağı 

üzere tababetin bu en nazik ve ekseriyetle 
teşhisi, teda visl en güç kısmından bahset -

melttedir. , _ ·~· A ~e., 

ı adet Emniyet işleri umum müdürü 125 
lira, 1 adet Teftiş heyeti reisi 90 lira, 1 adet 
daire relsi 80 lira, 2 adet daire reisi 70 lira, 
1 teknik şubesi mudürü 70, 10 şube müdürü 
55, 3 sube müdürü muavini 45, 3 şube mü
dürü muavini 40, 13 büro şefi 35, 11 büro şe
fi 30, ı küçük sıhhat memuru 25, ı küçük 
sıhhat memuru 20, 1 Polis baş müfettişi 70, 
2 birinci sınıf polis müfettişi 55, 3 ikinci sı
nıf polis müfettiş! 45, 6 üçüncü sınıf polis 

müfettişi40, 1 müracaat memuru 25, ı baş 

tercüman 45, 3 tercüman 40, 2 tercüman 35, 
1 Ankara Emniyet müdürü 80, ı İstanbul 

emniyet müdürü 80, 4 derece fevki emniyet 
miıdürü 70, 18 birinci sınıf emniyet müdürü 
ve derece fevki emniyet müdür muavini 55, 

31 ikinci sınıf emniyet müdürü emniyet mü
dür muavini emniyet müdürlüğu şube mü
durü 45. 39 üçüncü sınıf emniyet müdürü 
müdür nıuavıni emniyet müdürlüğü şube 

Ruh Bastalıklan - Profesör Fahreddin 
Kerim Gök.ay bu ismi taşıyan eserini yıllar-

Van da bir cinayet Soldan sata: ca evvel yazmıştL o kadar rağbet gördü ki 

Van (Hususi) - T epebaşı mahal- ı _Merkep, sarp yollarda Iyi yürüyen hay- yekdlğerini müteaktb üç defa basıldı. Bugün 
lesinde Mirze oğlu Kadir düşmanlık van. 2 - Papaz, siyah. 3 - İlave, dadının e- kitabcı camekanlarına çıkanı, dördüncü ba
yüzünden lb~abim oğlu F eyzulJah a - şi, teessüf sesi. 4 - Üstün gelme, yapma, sılışıdır. Tıb ile ilgisi olmıyanların da istıra
dındaki bir genci gece tabanca ile ağtr 5 - Taharri etmek. 6 - Karda belll olur, es- de edecekleri mühim bahisleri muhtevidir. 

müdürü 40, 15 birinci sınıf emniyet amici 
•e emniyet müdürlüğü şube müdı.ir muavini 
45, 30 ikinci sınıf emniyet. amiri ve emniyet 
nıücliirhi~ü şube m ıdiir muavini 40, 163 ü

'llfonn:ılı ve sivil baş komiser 35, 247 üniror-

surette yaralamıştır. ki adetlerimize verilen isim. 7 - Cinas, ya- Polis ve Jandarma Teknik Bilgileri - Po-
y aralı hastaneye kaldırılmış, orada rım. 8 - Ufuklar, vücudumuzdan çıkan su. Us okulunun sabık parmak izi öğretmeni 

ölmüştür. Kaçan suçlu aranmaktadır. 10 - Demiryolu, nota, nota. Okçabol tar:ıfından yazılan bu eser, yanıl -
Yukarıdan. aşağıya: mıyorsak bu sahada meydana. çıkanlan eser-

B. •ht• k d "I" b f d 1 - Karadeniz kömür havzasından bir şe-ır 1 ıyar a in O U U UO U lerin en genlşldir. içinde inzibat işlerile uğ-
Edirnekapıda bir kulübede oturan 

100 yaşındaki Ayşe kulübesinde dün 
ölü olarak bulunmuştur. Keyfiyet 
müddeiumumiliğe ihbar edilmiş, tah
kikata başlanmıştır. 

Maamafih kadının tabii ecelile öl
düğü tahmin edilmektedU. 

hir, canımız yanarsa söyleriz. 2 - Latife. si- k 
raşanların bilmeye mecbur oldukları bir ço 

garanın zehiri. 3 - Razı olunca cpekie yeri
ne kullanırız, nota, bebe yemeği. 4 - Zahire 
sakladığımız yer, Kadıköye, Adalara işliyen 

vapurlar. 5 - Peder. 6 - Bir kız ismi, dest. 
7 - Ağa, heykel. 8 - Uzağı gösteririz, otur
ma. 9 - Cenup ko~ularımızdan birl, mut
faklarda bulunur. 10 - Uykudan, yemekten 
sonra gelen tatlı yorgunluk, hayret edatı. 

nizamnamelerden ve edinmiye mecbur ol
dukları bir çok malümattan başka herkesi 

meraka sevkedecek bir çok bahisler, aym za
manda da bir çok resimler vardır. Her polis 
memurunun evinde mutlak ):mlundurmak 
fayda görceği bir eserdir. 

\ 

2 milyon reyden 
1,5 unu kazandı 
Londra 4 (Radyo saat 5,45) - Bu 

dakikaya kadar 3 3 eyalette Ruzvelt 
ekseriyeti kazanmıştır. Tasnü edilen 
2 milyon reyden bir buçuk milyonunu 
Ruzvelt almıştır. 

İki mühim cümhuriyetçi gazete, 
Nevyork Amerikan ve Stor Ruzveltin 
kazanmış olduğunu itiraf etmektedir
ler. Şimdiye kadar alınan neticelere 
göre Ruzvelt 1932 de (Hoover)e karşı 
kazandığı reylerden daha ço rey kazan
mıştır. 

Elektrik Şirketi aleyhine 
bir muracaat 

Elektrik şirketi hakkında belediye 
şirketler komiserliğine yeni bir şikayet 
yapılmış ve şirketin faturaların tahsi~ 
linde kesirleri müşterinin aleyhine o
larak vahide irca suretile aldığından 
şikayet edilmiştir. 

Komiserlik bu hususta tahkikata 
başlamıştır. 
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Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 

Sene 
Kr. 

6 
Ay 
Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. -------TORKtYE 

YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

1400 750 400 150 
2340 1220 710 270 
2_ 70Q 1040 800 3 ()( 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme~ 
llinlardan mes'uliyet alınmaz, 

Cevap için mektuplara 1 O kuru,luk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Sonposta 

Telefon : 20203 



Milli küme davası 
halledilmelidir 

Kirgako Melihi 
Maça davet 
Ediyor . . ·---~ 

Profesyonel teıkilib yürü- l Gazetemiz vasıtasile gapı-
tülameyen yerlerde milli lan bu meydan okumanın 
k .. 1 . . de Melih tarafından samimi-ume mese esının .. . 
• _ • • k"' ktu yetle karşılanacatını umıl 

yurumesıne ım an yo r ediyoruz/ 

Sadun Galiple, eski futbolcülerden 
Suphi Batur, her biri bir gazetede ka~ .. 
'1hklı münakaşaya girmişlerdir. Bu hi
diae nihayet kendilerini alikadar eden 
bir iş olmaktan dışarı çıkmaması ica~ 
ederken, ortaya klüpçülült meselelerı
llin de atıldığını görüyoruz. 

Biz bilhassa Güneş klübü ile olacak 
bıÜnakqalania iki klilbün b~b~e 
lirift vaziyetleri dolayısile klupçülük 
fikirlerinden uwakki etmek zaruretin-

Te•ektea soara 
~ saat birde gelmiş

ti, saat yedi oldu. Hasis ev 
sahrbi misafirden özür eli -
ltedi: 

- Sa~ yedıi olmuş, size 
bir fincan kahve bile ikraJJ) 

etmeyi unutmuşum.. 
Misafir güldü: 

- Zarar yok, dedi, esasen 
akşam yemeğine kalacağım, 

kahveyi yemekten sonra içe-
rim. 

••• • •••••• 
Genç erkek genç kıza yal

vardı: 

- Ne olur, dedi, bana bir 
randevu verseniz beni ihya 
edeceksirıriz .. Ne pn olur -
sa olsun; nerede olursa ol -
sun. Yalnız o giin hava ne 

. ' 
deyiz. Her iki arkadaş bu noktayı göz
önlinde tutmalıdırlar. Mese~nin esası
ba gelince; bidayette mesele iki noktai 
nazar ibtillfından ibaret idi. 

fazla sıcak, ne de fazla IO • - Ba akpm •11hakk-.k tiyatroya gitmeyi istiyor • 

Kıymetti pehlivanı mtz Koç 
Omer lldU 

ğuk olsun.. Hem öyle bir yer sun, piy• ~mu ıfizel'? .. 
olsun_ 1i yan Y'8J)8 oturaca· - Ona •Dmem, fakat yal yaptırdı iım elbisem 
iımız bir kanape bulalım! çok ıe-n 

Hakeza Balkan kupası Nisanda 
Tiık mi11t g\İ?ef takımının en iyi yapılacak _ Geçen sene 

IÜrqçilerinden biri olan Koç Ömer Bir müddet evvel Sofyada toplan. Niste idiniz değil 
din Cenahpaf& hastanesinde vefat et· mtf olan Balkan kupaaı murahhaalan mi bayan, sizi ora • 
Daiftir. bu sene müıaba.kaların Yunaniatanda da gördüğümü ha• 

Geçen 1e11e Sovyet Rusya ve Ma- yapılmaaına karar vefmitlerdi. tırlıyerum. 
carlara Wfl yapılan müaabakalarda Yunan apor te,kil&tınm futbol İf'" - Ben Nise blq 

Bo•k•adaa 
Lokantanın duvarında ı 

-böyle bii' levha vardı: 
•Lokantamızın hususi dok-' 

toru vardır• . 
Meraklı müşteri garsonu 

çağırdı: 

- Bu levhayı niçin astı • 
nız? 

- Müşterilerimizin zc 
hirlenmek tehlikesinden 
korkmadan yemeklerini ye
meleri için! 

• • • •. , •. 
iş istemiye gitmişti, mü 't 

essesenin müdürü sordu: 

- Evli misiniz? 
- Bekarım! 

- Alamam. 
- Niçin? - . - Ben bu muesseseye al-

dığım adamlann itaate al11• 
mış insanlar olmalarını fs • 
telim! 

iSTERiM 

Konuşmam 
Kadın söylecH: 
- Bazı bal 

yüz seneden 
yaşarlarmış.. İni& 
ııın bunU duy 
zaman balık O>~...ı 

yım. 

- Nedi da pk tuhaf Wr kadın, ne .., ........ lmlajmdn PriY•-
- Öltür ........... ployor ma! 

Jnuvaffakiyet kazanan Koç Ömer 56 lerine ~ komiteai, Balkan oyun· gitmedim. 
lilonun f81DPiyon)uğun;os ~mıf lannın büyük pvblye yortulan için- - Ne iyi tesadüf 

Erkek-Bu 
• ülthnatoın mu? 

Kadın - Ha 
tek ... pırlanta! kı11Detli bir p?efÇi idi. de yapılmaaana karar vermiftir. ben de hakeza. - Öbür kuJaimtlaa pUa bi, .... ~ 



12 Sayfa 

Bir otobüs ve kamyon 
müsademesi oldu 

Kazanın suçlusu derhal hakim huzuruna çıkarıldı 
ve muhakemesine başlanıldı 

Etyemezde bir otobüs - kom -
yon çarpışması olmuş, Bakırköyün
den lstanbula gelen 32()1 numaralı 
Bakırköy - Sirkeci otobüsüne İstanbul 
istikametinden gelen ve Salih isı · ' de 
bir adamın idare ettiği kamyon çarpış
mış, otobüsün camları kmlmıştır. Kı
rılan camlarla Mustafa ve Hasan is
minde iki şahıs yüzlerinden yaralan
mı, !ardır. 

Kamyonun şoförü Salih, dikkat
sizlikle yaralanmağa sebebiyet mad
desinden derhal mahkemeye sevko
lunmuştur. Şoför Salih 4.üncü asliye 
cezada yapılan muhakemesinde kaba,
hatin kendisinde olmadığını ileri sür
müştür. 

Dinlenen şahitlerden Ahmet Ham
di hadiseyi şu şekilde anlatmıştır: 

- Ben otobüste idim. Otobüsü-
müz yolun sağını takip ediyordu. Et
yemez tramvay istasyonunu henüz 
geçmiştik. Biraz ilerimizde bir saman 
arabası gidiyordu. ilerden büyük bir 
sür'atle gelen bu kamyon saman ara· 

basının soluna doğru direksiyon kır
dı. Ve hızla yanımızdan sıyrılırken 
arkası bizim otobüse çarptı. 

- Size göre kabahat kimdedir? 
- Kabahat kamyonun şoföründe-

dir. 
Kamyon şoförü Salihin muavini 

Ltitfü o esnada kitap okuduğunu ve 
bir şey görmediğini yalnız bir takırdı 
duyarak başını kaldırdığını söyledi: 

- Senin vazifen etrafına bakmak 
ve şoföre, görmediği şeyleri göster
mektir. Şoför muavini kitap okur mu? 
Bu da bir suç. 

- Ben kamyonun idaresinden mes
ul değilim ki .. 

Diğer şahitler de kabahatin kam
yon şoföründe olduğunu söylediler. 
Yaralı Hasan ile Mustafanın yaraları 
hakkında verilen rapor okundu. Ra
porda doktor yaraların ne kadar za
manda iyi ola.cağı hakkında kat'i bir 
şey söylemek için 2 gün beklemek la
zımgeldiğini bildiriyordu. Bu sebepten 
duruşma perşembe gününe 'bırakıldı. 

Amerika hususi Muhabirimizin mektupları 
(Baştarafı 8 inci sayfada) ı tem 14 yeni vergi jj1das etmiştir. 

Clonun, birinin Cumhurreisliğine, diğe Landon ne söylemişti : 
rinin valiliğe ne zaman, seçildiklerini Vaad: 
ve ne gibi işler yapacaklarını bildiren Biz masrafları azaltmayı, azami ta -
satırlarla sözlerini görüyoruz. İki n,.i sarrufu, ve netice almayı vadediyoruz. 
sayfada ise şunları okuyoruz: .... arttırılan vergi yükü, memleketi-

Franklen Ruzveltin nutuklarından: mizin iktısacli bünyesini ezmekte, ve 
Vaad: vatandaşlarımızı iflasa sürüklemekte
Biz hükumet masraflarının bir an dir. Halkımızı, işimizi ve hükumetimi-

" vel, ve zecri bir surette indirilmesi- zi büsbütün mahvolmaktan kurtarma
oi müdafaa ediyoruz. Ve yüzde 25 den nın zamanı çoktan gelmiştir. 
az olmamak şartile bir tasarruf yapı- Ne yaptı ? .. 
mas taraftarıyız ... Biz, milli yuvamızı Kanzas eyaleti valiliğine seçilen L:ı.n 
bir i.ltiazma koymamızı, ve varidat büt don, vilayetin masrafını yüzde yirmi i-
çemizi düzeltmemizi istiyoruz.. ki nisbetinde eksiltmiştir. 

Halbuki ne oldu ? Kanzas eyaletinin bütçesi tam teva-
Reisicumhur Ruzvelt, masraflardan zün arzetmi.ştir. Bunun neticesi olarak 

yüzde yirmi beş kısacağına, aksine A- ta, vilayetin harice olan borcu 20 mil
merika hükfunetinin, masraflarını yüz yon dolar azalmıştır. 
de 72 nisbetinde arttırmıştır. Landon vergileri yüzde 9 nisbetinde 

Varidat bütçesini düzelteceği yerde indirmiştir.• 
yeni kurduğu sistemle, ayağını yorgan Buna mukabil Nevyork Postun ida
dan fazla uzatmıştır. Fazla masraf et- re ettiği Demokrat fırkasi propaganda
miştir. 30 Haziran 1936 sonunda, va- cıları da, hususi inhisarların ilgası; va
ridattan 4,764,000,000 daha fazla har- sıtasız vergilerin lehinde bulunan, Lan 
camıştır. donu gayet mantıki suallerle sıkıştırı-

Vergileri azaltacağı yerde, yeni sis- yarlar. Dr. Etem Vassaf 

"Son Posta,, nm edebi tefrikası : 20 

Yazan s Muazzez T•haln Berkand 

I "lhassa büyük müdür Bay Taylan 
bura la olduğu zaman işiniz yüzde elli 
artacaktır. 

Bundan evvel bu işi bir erkek gö • 
rüyordu. Ancak, direktörler bu memu
~Ull intizamsızılığından bıkarak ona yol 
verdiler. Bürolarda daktilo ve dosya 
işlerini kadınlar çok daha temiz ve in
tizamlı göı jyorlar diye bu defa mut -
laka bir ba·yan angaje etmek istiyor -
lar. 

Bilhassa büyük patron pek titizdir. 
Yazılan kağıtların çok temiz ve itinalı 
olmasını ister. 

- Bunlar kolay şeyler Bay Öz • 
kan, ufak bir dikkatle yapılabilecek 

işlerden korkmuyorum. Siz bana !Ut • 
fen biraz müstakbel amirlerimin huy
larından bah~der misiniz? Bunu bile· 
rek çalışmak her halde benim için çok 
daha kolay olacaktır. 

- Almanca yazılar için Her Hof
manla münasebetiniz olacak. Kendi -
ei tam manasile bir Alman tipidir. A
ğır, sevimli, nazik bir asker. Soğuk • 
kanlı, sakin, fakat !kızınca kaba söz -

!erle bağırarak ortalığı kırıp geçan bir 
huyu var. Ancak, pek lüzum olma -
dıkça kızmaz, nefsine hakim olur. 

Çok konuşmaz, gevezıelikten hiç 
hoşlanmaz çalışma saatlerini eğlence 
saatlerinden ayırır. 

Fevkalade müstesna zamanlardan 
başka her gün saat altı buçuk dedi mi 
şapkasını alır gider. Sabah ta dokuzla 
beraber buradadır. Hem Modadan gel
mek şartile. 

Yazıhane harici.nde vaktini balık 
avcılığı ve salon balıkları yetiştirmek
le geçirir. Karısı da kendisi gibi balığa 
ve balıkçılığa meraklıdır. 

Yazın bir iki defa bizi evine davet 
etmişti. Bu vesile ile Madam Hof ma -
nı gördüm .. Alelade bir kadın .. An -
latılmağa değeri olmıyan gündelik bir 
ev kadını .. geçelim ..• 

Fransızca muamelata gelince, bu -
nun için Mösyö Marşalla beraber ça -
lışacaksı ız. Bu adam çok sevimli, na
zik, biraz fazla geveze, fakat hakikat
te çok ağır başlı ve namuslu bir F ran· 
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Dun Bukreşe vardı ar suya kavuştu M~.reşa.~ Fevzi Çakmah/Ank a bol 
(Baş. tarafı 1 inci sayfada) (Baştarafı 1 inci sayfada) ıbi.zzat .açmakla da bizlere şeref verdi-

reisi namına mevki kumandanı, hükO.- lenleri hazır bulunmakta idiler. Saat nıZ» dıyerek kapının anahtarlarını ver· 
met namına Köstence prefesi, beledi- 14 30 da Basvekil İsmet İnönü baraja miş ve Başvekil kordelayı keserek ka· 
ye reisi ve liman amiralı tarafından is- gehnişler, v~ akabinde açılma merasi- pıyı bizzat açmışlardır. Filtre istasyo· 
tikbal edilmiş ve bir askeri kıt'a da se- mine başlanmıştır. İlk olarak Nafia Su nunun bütün tesisatını ayrı ayn göz. 
lam resmini ifa etmiştir. işleri mühendislerinden Namık Barajın den geçiren Başvekil muhtelif mese· 

Mareşal Çakmak ve refakatindeki 
hey'et Köstenceden ekspresle Bükreşe 
hareket etmişler ve orada büyiik bir 
ihtiram eseri olarak yalnlZ Kralın ve 
ecnebi devlet reislerinin istikbal edil
diği ,t.,fogoşaya istasyonunda Türkiye 
elçisi Hamdullah T anrıöver ve refika
sı ile elçilik erkanı, umum erkanıhar
biye reisi General Samsonoviç, ordu 
umum müfettişlerinden General Gro
gan ve General Mano, bahriye umum 
müfettişi Amiral Balanesko, Bükreş 
mevki kumandanı General Kapanoğlu 
taraflarından merasimle istikbal edil
mişlerdir. 

tarihçesini ve in~a safhaıarını, izah et- leler üzerinde alakadar mühendislerin 
miş ve o~u taki.ben Naifa Vekili Ali Çe- verdikleri izahatı büyük bir dikkatle 
tinkaya Ismet lnönüne hitaben şunları ta'kip buyurmuslardır . 

söylemiştir: Bugün birbi;i ardınca açılan bu iki 
cıBüyük Başbakanım, büyük idealle- büyük eserle Ankara şehri sıhhi ve bol 

rinizden biri olan su davasında bir saf- suya kavuşmuş, Ankara civar çiftçile
ha olarak başarılan Ankara Çubuk ba- ri de bu eserleri tamamlıyan bir ıııra 
rajı ve buna bağlı su tesisatı tamamen ka;;l ve bentlerden mütesekkil bir su 
bitmiş bulunuyor. Barajın galerisi met manzumesi sayesinde ge~iş toprakla· 
halmin iki yanına konulmuş olan bu rını sulamak imkanını elde etmif bu· 
levhalar büyük eserin hatırasını gele-

lunmaktadır. cek nesillere de yaşatacaktır. Barajın 
tarafınızdan açılması Nafia aile ve Türk ·-- · · ' ' ' · 
mühendisleri için büyük bir taltif ola- ~••rm•••••••••••mıı,~ 
caktır.» SIHHI KANZUK BAL-

Bir sarhoş ve 
Bir cürüm meşhud 

(Baı:tarafı 8 inci sayfada) 

- Ben .. . Şerefimle yaşar ... Bir a -
damım ... Kimseyi rahatsız ... Ediyor -
sam ... Söyleyiniz... Benim... Zul -
müm ... Kendimedir ... 

Ve arkasından gene küfürlerini sa
' 'uruyordu: 

- Amma o itoğlu itin... Alacağı. .. 
Olsun .. . Ben ... Yarın ... Ona gösteri -
rim ... Bakalım ... Benim gibi şerefi -
le ... Yaşıyan bir adamı tahkir etmek 
ne demekmiş ... Anlasın ... Eşşoğlu eş
şek!.. 

Gece karanlığında, kale dışarısında
ki kara selvilerin karanlıkları ve ıpıs
sızlıkları arasında şahit olduğum bu 
manzara ve muhavereyi işte aynen s ize 
de naklettim ... 

Şimdi, siz diyeceksiniz ki işin sonu 
ne oldu acaba? Ne olacak, onu bilmi -
yecek ne var? Eve gidinciye kadar bir 
alay düşme, kalkma daha ... Gece ya -
rısı evde karıdan bir alay tekdir, hatta 
sille, terlik ... Derken karının kafasına 
rakı şişesini fırlatma ... 
Arkasından bir: 

- Yangın var! 
Feryadı... Bir kaç cam şangırtısı. .. 

Bnşvckilin nutku 

Nafia Vekilinin bu sözlerinden sonra 
Baş\•ckil İsmet İnönü şu nutku irat et
miştir: 

((Şimdi açacağımız hu mutlu eser ge
lecek nesiller taraf mdan memnuniyet 
ve sevinçle karşılanacaktır. Ümit ede
rim ki bu eseri viicude getirmek için 
çalışanların hepsini Türk milleti su gi
bi aziz tanıyacaktır. 

Bu eser de cumhuriyetin sevinilecek 
ve öğiinülecek bir muvaffakıyetidir. 
Bunu Cumhuriyet Nafiasına borçluyuz 
Tebrik ederim. 

Değerli Vekil Ali Çetinkaya Nafia
ııın başında daha birçok eserleri başar
makla memlekete hizmet edecek ve hah 
tiyar olacaktır. 

l\liisaade buyurursanız bu güzel ese
ri birlikte açalım ve göndereceği bol 
sularla Ankarayı şenlendirecek ve ne
şelendirecek olan bu hayırlı eserin işle
mesine yol verelim.» 

Başvekilimizin bu nutku ile bera• 
ber galeri methalinin iki tarafındaki 
plakları örten bayraklar açılmış ve bu
radan Ankaraya içme suyu sevkeden 
daireye gidilerek bu kısmın açılması 
yapılmıştır. 

Başvekil ismet İnönü bu kısmı da 
bizzat açmışlar ve «hunu yapanlar su 
gibi aziz olsunlarn diyerek kordelayı 
kesmişlerdir. 

SAMiN KREMLERi 

Esmer, snnşın, kumral, her tene 
tevafuk eden güzellik kremleridir. 
Sıhhi usullerle hazırlnndığından cildi 
besler ve bozmaz. ÇH, leke, sivilce 
ve buruşukluklnn ktlmilen giderir. 

4 Şekilde takdim edlllr1 

1 - Krem Balsaıııin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsanıin yağsız gllo
dllz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsamin acıbadem 
gece için 

4 - Krem Balsamin acıbıtdem 
gUndUz için 

Kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıkları yegilne sıhhi kremlerdir. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

Yataklarından fırlıyan konu kom~uda 
bir telaş ... Arkasından kapıya dikilen 
polisle bekçi... Daha arkasından, yani 
ertesi sabah o kazan gibi kafa, aşure 
gibi zihin ve hurdahaş vücutla (meş -
hut cürümler) hakiminin karşısında, 
hazan yaprağı gibi titriyerek verilecek 
hükmü bekleme ... Daha arkasından da 
mahkemeden (taahl1ütlü) olarak tev
kifhaneye teşrif... 

Çubuk barajındaki bu merasimden 
sonra da Ankara Ziraat Enstitüleri ya- ~--••••••••••••~ 

Osman Cemal Kaygılı 

nındaki filtre istasyonunun açılış me
rasimi yapılmıştır. 

Burada, Nafia Vekaleti Müsteşarı 
Arif Baytın Başvekil ismet İnönüne 
hitaben «bir sene evvel temelini at
makla şeref verdiğiniz, bu müesseseyi 

sızdır. Büyük bir kusurµ var: Yanına Gelelim büyük müdüre ... Bay Tay
giren kimseleri lafa tutar. Bilhassa e • lan çok kibar, çok dürüst ve malumat
debiyat,tan, güzel san'atlardan anladı - lı bir Türktür. Uzun Avrupa eeyahat
ğınızın kokusunu alırsa artık oôasın - leri yapmış ve bu seyahatlerinden çok 
dan dı;mrı çıkamazsınız. Fakat akşam istifade ederek tam bir Avrupalı gör
olunca bunu unutur da günlük işler gü ve bilgisini kendinde toplamıştır. 
hazır değil diye çırpınır, telaş eder, kı- Bütün bunlara rağmen kendisile ça
zar, bağırır ve saat sekize ıkadar hem lışmak bir memur için çok yorucu ve 
kendisi çalışır, hem de memurlarını l çok güç bir şeydir. Çalışmakta titi.z, 
çalıştırır. biraz müstebit ve fazla hodbindir. Me-

Maamafih bütün bunlara rağmen murlarına karşı haksızlık etmez, bila • 
çok şirin, iyi kalbli ve eli açık bir a - kis hatta hususi hayatlarile alakadar 
damdır. olacak derecede onları himaye ve vi • 

Her Hofmanla bir düzüye memur kaye eder, ancak çalışırken kimseye a
maaşları hakkında münakaşa ve kav - cımaz ve maiyetindeki adamları icap 
ga edip dururlar. Birisi ne kadar ha • ederse gece yarısına kadar çalıştırır. 
sisse, ötekisi o kadar cömert ve mer- Bir kusuru da fazla inatçı ve mağrur 
hametlidir. olması ve söylediği şeyin yapılmamış 

Taksimde bir apartımanda karısı ve 
iki çocuğile beraber oturur. Madam 
Marşalı bir kaç gün geçmeden tanıya
caksınız; çünkü hazan akfamları ko -
casını almak için gelir ve kemali sa • 
hırla onu bekler. Çok okumuş bir ka
dındır. Onu beğeneceğinizi zannede-
rım. 

İngilizce i~ler pek azdır. Daha zi -
yade bazı evrakın türkçeye veya fran
sızcaya çevrilmesinden ibarettir ki bu 
da sık sık olmaz. lsveç fabrikalarının 
mümessili senede bir iki defa gelir, 
bir ay kadar kalır, bu bir ayın çok 
gür:!erini de Ankarada geçirir. 

olmasına tahammül etmemesidir. Bu 
hususta mazeret kabul etmez, itiraz 
dinlemez, verilen cevabı bile işitmek 
istemez. Sert ve kırıcı bir bakışla yü
zün üze bakarak kısa bir cümle ile sizi 
paçavraya çevirir. 

işte o günler şirketi bırakıp kaçma
mak için insanın demirden bir iradesi 
olmalı. Allaha şükür ki daimi surette 
lstanbulda kalmıyor, vaktinin mühim 
bir kısmını Ankarada ve Avrupada 
geçırıyor. 

Ancak, sizin için bir korku daha 
var. Bundan evvel sizin yerinizde ça • 
lışan arkadaşımızı bir iki defa seya -
hatlerinde beraber götürmüştü, çünkü 
kendi memurlarını çok bcnimsiycn ve 

Dr. HORHORNi 
Eminönü eczancai yanmda Tel 
24131 Her gün akşama kadar 

....~ hastalarını kabul eder. 

itiyadlarından güç ayrılan bir adam • 
dır. Sizi de bazı seyahatlerinde beraber 
götüreceği ve yahud gittiği yerden 
telgraf çekerek si~i istiyeceği muhak· 
kaktır. 

Bütün bu söylediğim kusurlarına 

rağmen çok meziyetli, iyi blr centilmen 
olan Bay Taylanı olduğu gibi kabul e: 
decek sabır ve kuvveti kendinimc bu
luyorsanız bu müessese sizin için bil 
cennet olabilir. 

- Bu söylediğiniz sözler bende. hü· 
yük bir merak uyandırdı; eğer imti
handa muvaffak olursam burada mem
nuniyetle çalışacağımı zannediyorum. 

- O halde müsaade ediniz de aizi 
evvela Marşal'le, sonra da Hofmanla 
görüştüreyim. 

TüAce imtihanı da, adet yerini bul
sun diye, ben yapacağım. 

Bu son cümleyi söylerken Bay Öz. 
kanın yeşil gözleri ışıldıyarak gülü • 
yordu. 

Bir saat sonra Mualladan aynlııken 
Bay Özkan onun elini tuttu: 

- lmühanınızın çok iyi geçtiğini 
kuvvetle umuyorum Bayan Dal · 
men ... Bunun neticesini ben size ya · 
rın telefonla haber vereceğim. Her hal· 
de sizi şimdiden uzun zaman bcrabeı 
çalışacağım bir arkadaş gibi selamla -. . . . 
mama ızın verınız. 

Mualla kapıdan çıkıyorken birden· 
bire durdu ve sordu: 
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ve hercai bir kadındı. Buna rağmen uy- mı.' acağım. Hasta gibisın ... 

Iettı·hatcılar bı.rdenbı·re o··n plaA na ~:~s~!~ı:a;~t~:;~!ı;b~~Ü~a~~s~:l~rı ~~~ ciı~~~~~=~ı~;~~~~~~tı ve başka b 
1 

tülüyordu. Uzun ve kıvrak bir en - * 
* damı, ve şarap gibi mestedici parlak Bir sabah ... Güneş, Falfığanın tize • 

n-

Çıkmak ı•stemı·yorları:ıı ~e~~~e~\1::~1:rika~:~b~::~!i. ki~:~ rine ışıklarını, tatlı bir tebessüm gıbi U yayıyor Yt! çam dallarını zümrüt .'r bi 

-
men hepsi bir Buda he\•kelinin etra - h _ parlatıyordu .. 

PASLANMAZ 
Hasan Tırat BıçaS)ı 

Çeliğin en &erti olduğundan çok 
kolaylıkla ve tatlılıkla bir dakika
da tıraş eder. Dünyanın en kuvvetli 
ve hassas mikroskop aletile müker
rer surette tetkik olunduktan sonr.,1 
piyasaya çıkarılmıştır. Ne fransız _ 
lar, ne İngilizler, ne de Amerikalı
lar ne de bütün dünya aynını yapa
m~z. Alameti farikası ile ihtira be
ratı vardır. 

Paslanmaz Hasan tıraş bıçağı ra _ 
kiplerini şaşırtmış ve her tıraş bıça
ğı fabrikası paslanmaz yapmak iste
m~tir. Fakat bu iş kolay olmadığın
dan hiçbir fabrika muvaffak olama
mıştır. Yalnız Almanyada Fazan ve 
Türkiyede yalnız Hasan tıraş bıça
ğı muvaffak olabilmiştir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız; israr e
diniz. Fiatı: Paslanmaz Hasan Traş 
bıçağı 1 O adedi 5 O kuru!ia. Hasan 
Traş bıçağı 1 O adedi ~5 kuruşa. Ha
san deposu: Ankara, Istanbul, Bey
oğlu. 

~ .................... ,, 

fındaki buhurdanlar gibi onu sararlar- Margrit gene coşmuştu. Dağrn etek-
clı.. lerini kueaklıyan çamlara bakarnli 

Yusuf, onu her gördükçe, gözlerini söylendi: 
kendisine çekmek için elinden geleni - Aman çam ağaçları ne güzel pı -
yapıyor ve her şeye teşebbüs ediyor - rıldıyor. Onların güzel kokularını kok
_du. Fakat ne yaptıysa nafile .. Bununla lamak için körpe bir dal olsa ... 
ber~ber böyle bir kadın için kendisini Yusuf hemen dağa doğru tırmanma
feda etmesi de doğru bir hareket sayı- ğa başladı. Oradan sevgilisinin istedi-
lamaz<lı. ği dalı koparacak getirecekti. Fakat da-* ~a ilk çam ağacına yaklaşmıştı ki a~ a-

Yaz gelince. Margrit sayfiye olarak ğı kaydı ve; ınüvazenesini kaybecterPk, 
Faluğa (*) yı seçti. Şimdi, orada et - uçuruma doğru uçtu. Bir tesadüf eseı i 
rafındaki erkekler arasında, yanan vadideki köylülerden biri onu kurta -
kalblerin muhiti içinde bir alev gibi ya- rarak küçük evine götürdü. 
nıyordu. Kendisine geldiği zaman Yusuf. ken-

Yusuf ta, onu Fah1ğaya kadar takip dini fakir, fakat remiz bir yatakta bul··
1 

etmekte gecilanedi. Onun güzelliğine du. Her tarafında sargılar vardı. Yanı 
doğru akan aşk sellerine bizzat ken - başında da ev sahibinin kızı, mü~fik \ e 
disi de şahit oldu. Margriti, bir flşık _ tatlı nazarlarla ona bakıyordu. Yusuf. 
lar. orqusunun ihata eylediğıni gör _ kımıldanmak istedi, genç kız hemen a-
dükçe için için kıvranıyordu. k'ılarnk: 

Bir gün, bir sürü genç kadın ve 
erkekle birlikte Hammana çağlıyan -
!arını gezerken köpüren suların ya -
nıbaşında ve yarın başlangıcında, gü
zel ve parlak bir taş Margritin gözüne 
ilişti. O vakit genç kadın oraya doğru 
bakarak: 

- Aman sakın, diye bağırdı. Kımıl· 
danmayın ... 

Evet dünyada müşfik ve iyi kadınlar 
vardı henüz. 

Yusuf tekrar gözlerini yumdu; fi ., 
kirlerini toplamağa çalıştı. Bu sırada 
alnınaa yumuşak ve ılık bir elin ge n
diğini hissetti. Fakat davranamıyorclu. 

- Ben cesur insanları ne kadar se _ 
verim .. diye bağırdı.. Yatağın yanında çam dalı durnyor-

du. Bu dalı onun avucunda bulmuslar-
Bu sözü duyan Yusuf hemen yan - dı. Yapraklar kanlıydı. · 

larından ayrılarak sulara doğru iler - Tekrar kendine geldiği vakit genç 
ledi. Hayatını tehlikeye koyarak sev - kız ona dalı göstererek: 
gilisinin arzuladığı taşı aJmağa mu - - Bu sizin kanınızdır, dedi. Belki 
vaffak oldu. Yaptığı bu hareketle, sev- görmek istersiniz diye saklamıştım. 
gilisini memnun edeceğini düşünüyor Yusuf kekeliyerek: 
ve gurur duyuyordu. - Teşekkür ederim, dedi. 

Margrii taşı alırken, kimseye nasip Bir kaç gün geçince Margr!t onu. 
olmıyan elini de - yoklamağa gel -: 
ıikanııya. müka- Yarmki nushamızda : di; kendisıni o 
fat olarak öptür - fakir evde gö ın-
dit Ô ce bağırdı: 

Fakat taşı evi - lüm kUtUSU - Neden 11l 
rip çevirdikten rada kalıyorsun'? 

sonra müstehzi Çeviren: İsmet Hulusi Sana bir otomo -
bir tavırla suya bil yollıyalım da 
fırlatıverdi. Bu otele geJ... Hem 
vaziyet karşısında zavallı Yusuf sarar-ı ,orada seni sık sık görürüz .. 
dı. Yüreği için için ağrıdı, sızladı. San- Yusuf ce\•ap vermedi. Onun hakir 
ki içinde bir şey kırılmış ve çatlamıştı. gördüğü fakir, fakat şefkat ve temizlik 
Akşam, döndükleri vakit, delikanlı dolu evde kaldı. Ve nekahat devresi~ 

otelin sal<>nunda bir köşeye çekileli. mümkün mertebe uzatmağa çahştı. 
Sevgilisini tetkike koyuldu. Onu gene Bir gün küçük evin bahçesinde do· 
çok güzel, fakat çok fettan buluyordu. laşırken kendisinde yeni bir hayatın 
Cazbant çaldıkça bir gencin kolların - başladığını hisseder gibi oldu. Kendi -
dan diğerine atılarak dansediyordu. sini tutanııyarak cebinde sakladığı çam 
Bir defacık olsun onu aramıyordu. Ne- dalını çıkardı. Yanında duran genç kı .. 
den sonra bir aralık, Margrit Yusufu za onu uzatarak: 
hatırladı ve yanma gelerek sordu: - Bunu al, dedi, ben sevdiğim bir 

- Niçin dansetmiyorsun? kadın için bunu kopamıağa gitmiştim. 
- Muztariıbim biraz .. Fakat seni dü- Sana onu aşkımın, kanla bulaşık, çiçe-

şününce bu ıztırabım azalıyor.. ği olarak veri!°rum. . . 
- Bak ne güzel bir tango. Haydi Genç kız bırden kızardı. Ve hır teJC 

kalk... kelime söylemeden dalı alıp dudakla· 

Tatlı bir ümide kapılan delikanlı he- rına götürdü. 
· d f ı d L~ı-· iki' d •-:"-~ Fakat Yusuf, dalı onun dudakların-men yerın en ır a ı. i:lAin &A!Aa • kız d d k 

d M ·ı· dan yavaşça çektı, genç ın u a -
geçme en argrı · '!arını değdirdiği yere iıdivaçlarmın.. 

( * ) Lübnanda bir sayfiye. mukaddemesi olan ilk buseyi koydu. 

1 lstanbul Belediyesi llanlan 1 
Bir metre murabba.ına 4 lira kıymet tahmin olunan Aksaray yangın ye· 

nnde 63 üncü adada bir metre yüılü 22 metre 44 santim murabbaı ana .... 
tılmak üzere açık arttırmaya konuhnu9tur. Şartnamesi Levazım Müdürlü· 
ğünde görülebilir. latddil« 675 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile benber (bir l'ÜD evveline kadar ilk teminatın yatınlmuı daha muva
fık olacağı) 5/11/936 Pertembe günü nat 14 de Daimi Encümende bu· 
lunmahdırlar. (B.) (2359) 

* * lnkılip müzesinde bulunan 5000 tane ciltsiz kitabm teclidi açık e!<5ilt· 
meye konulmuttur. Bu kitaplann ciltlenmesine 1450 tn:a: bedel ta~mın °· 
lunmuttur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lı~ekliler 108 
lira 75 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5/11 /936 
per,embe günü aaat 14 de Daimi Enc;ümende bulunmabdırlar. (B) {2366) 

* * Karaağaç müesseaeıine lüzumu olan muhtelif boyda kereste açık ek· 
ıiltme gününde iıteldiıi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiftir • Bu keres· 
lelerin hepsine 564 lira 20 kurut fiyat tahmin olunmuttur. Şartnamesi Le-
vazım Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 42 lira 32 kurutluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 9/11/936 pazartesi günü aaat 14· 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. {2480) 



A.IL 
Cemilin gözleri bir çift lacivert gözün içinde titredi. 
O tath bir kahkahayı andıran sesile ~emil Bey nasıl 
olsa size teşekkür edecejim fakat bunun için bize olan 
lütüfkirhğızın ikmal edilmesini bekliyeceğim. .. ,, dedi 

:Vuanı H .. lıA...... .___/ ~ cwh•: Hw U,.ıı 

· Köşkten gelen 1>91isler 
Cani davarın. iistiiııe il171UU1ara/c makası goltla 

geçen bir lcamgon içine Julatabilir. 
- Hayır, diye cevap verdi. 
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İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan: 

SON POSTA 

Naciyenin tasarrufunda olup Emniyet .. ndığına birind derecede ipotek 
'-Iunan ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 1200 lira kıymet 
talrdir edilen Kadıköy Osmanağa mah. Huırcıbllfı sokak .ki 1 yeni 7 No.-
h Wr tarafı latefan hane ve bahçesi bir tarafı Haçyan v«eHllİ hane ve bah
re&i bir tarafı Anna veresesi hanesi ve bir tarafı Haaırcıbqı eobiı ile mah
thıt abf8p hanelerinin sablmaama karar verilmittir. Mezkür gayrimrnlru • 
lüıı evsafı qağıda yazıhdır. İki kattan ibaret olup zemin kab: Karosimen 
llltre ve bir sofa üzerinde biri sandık odası olmak ÜZ«e 2 oda bir 

heli karosimen tatlı mutfak. Üst kat: Bir sofa üzerine iki oda bir heli ikin
ci kat: Bu kat çatı kab olup bir çatı ana ve bir odadan ibarettir. s.hçecle: 
llir eirik, bir kuyu kumpanya suyu vardır. Meubap: Umum 92,50 metre 
bıurahbaı olup 48,50 m2 bina kalam bahçe olan abpp ev açık arttırmaya 
~lmit oldujundan 14-12-936 tarihine müaadif pazartelİ aünü eu.t 14 

ten l 6 ya kadar dairede birinci artbr,ması icra edilecektir. Artbrma bede
li kıymeti mubammenenin % 75 ni bulduğu takdirde mGperUıi berinde 
l>aralulacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahblldl baki kalmak 
lizere nttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 29/12/9l6 tarihine 
lllliaa ,.,if Salı giinü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla
ca)r ikbci açık arttırmumda arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
'- 75 ni bulmadığı takdirde aabf 2280 No. lu kanun ahkAmma tevfikan 
feri bırakılır. Sabf pefindir. Artbrmaya iştirak etmek isteyenlerin 
lcıymeti mubammenenin % 1,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir 
L.nlranın teminat mektuhunu hlmil bulunmalan lhımdır. Haklan 
?apu sicilli ile Ahit obmyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaıanın 
•e irtifak hakkı sahi~lerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masa· 
life dair olan iddialarını evrakı müspitf leri ile birlikte ilin tarihinden 
İtibaren nihayet 20 gün zarfında bi· likte dairemize bildirmeleri lazım.dı_r. 
Akai takdirde haklan Tapu sicilli ile aabit olmıyanlar aabf bedelının 
Payl8f1Daımdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tJmzifiye
den mütevellit Belediye rOaumu ve Vakıf icareai bedtli mr zayededen 
tenzil olunur. 20 senelik vakıf icarai tavizi mllfteriye 
aittir. Daha fazla malümat almak isteyenler 28 I 11 I 935 
t.ribinden itibaren herkesin prehilmesi için dairede açık bulundun1-
lacak arttırma prtnameai ile 34/907 No. lu dosyaya m&racaatla 
lllezkir clmyada meYcat vesaiki girebilecekleri ilAn olunur. fl660) 

-
1 lstanbul Vakıflar Dire.ttö ·.o jJ 114 ı1 ... , 

Tahmin ilk teminat 
Ciui Mıktan bedeli Lira Kuruş ihale g(lnü .... -~ 200 Kalem ııooo Jir. 9vO 00 9-11 -9 .. b Paz.ırtesi 

tıbbiye günfi saat - 15 - de. 

c...a.. hastanesine lüzumu olan yukarda cins ve miktarı yazılı eczayı 
tıbbiye kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuslur. lhale!>İ yukarda yazılı . . 
liba ve saatte Vakıflar Haf müdürlüğü binasında toplanan kimiayonda ya- ' 

pılacaJmr. Şartnameleri her gün Levazım kaleminde görüfebilir. istekliler 
cc2480>) ayala bnumm tarifi vecbile hazırlayacakları teklif mektuplannı i
Laıe aaatinden bir aaat evveline kadar komisyon riyasetine makbuz mu- ' 
.. b.'linde vermeleri fU'lbr. Poata ile gönderilecek mektupların aiızları 
bıiihür mumile iyice bpanmahdır. Ve bu mektuplar da vakti muayyende 
lroıniayona aelmit bulunmalıchr. Poatada vaki olacak gecikmeler kabul e
dilınez. ( 2408) 

lstanbul Üçüncü icra memurluğundan: 
Mürvettin ile Emine Melmıkenin tasarruflarmda olup tamamına ( 5890) 

lira kıymet takdir edilen Kadıköy Ra impap ımhallesinde Halitaja Mı • 
'-oğlu yeni YaYUZtiirk daiı alr:i 18. Mü. yeni 9 numaralı aai tarafı Ö • 
bler hane ve ~.>&h_.feai sol tarafı Mesrure hane ve bahçesi arkası Nikolinin 
hane ve bahçesi cephesi Mıaırboğlu sokağı ile mahdut bir evin evsafı &flliı
cla yuıbdır. 9 No.lı ev: Camh demir kap.dan girilcikte mermer papuçluk 
bir oda bir beli camlı kapıdan girilen bir da üzerinde hir beli yüklü do-
laplı ilri oda merdiven batı camekin Birinci kat: Bir 10fa üzerinde 4 od& 
bir beli bir Çlkma merdivm batı camekan. ikinci kat: Birinci katın aynı-
chr. Zemin kat: Karoaiinen musluklu bir lafhk üzerine bir oda iki beli bir 
odunluk zemini laf bir oda tulumbalı kuyu aydınlık mahalli. Bahçede 
lbe;rva ejaçlan bir lok vardır. Zemin katı kigir zemin kat pencereleri de
Qıir parmakllk diğer pencereler pancorludur. Üst katta tarasa mevcuttur. 

~ au ve gaz tesiu.tı mevcuttur. Tekmil ahfap kısmında dahilen ve 
haricen yajh boyadar. Umum meu.hası 144 ıq2 bundan 86 m2 bina 14 m2 
bıutfaktır. Yubnla evsafı yazdı olan ev açık arttırmaya vaz'edilmifliı'. 

Arttırmaya iflirik edecek mütterilerin kıymeti mubammene-
laİJı % 7,5 niabetinde pey akçesi veya milli bi rbanbnm 
teınbaat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tamifat, 
tenviriye ye vakıf borçlan borçluya aittir. 20 senelik vakıf icaresi 
lavizi miifteriye aittir. Arttırma şarbıamesi ~ 8/111936 tarihine müsa
dif Cumartesi gihıli dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci 
artbrmaa 14/121936 tarihine müsacıif Pazartesi giinü dairemizde aaat 
14 elen 16 ya kadar icra edilecek birinci artbrmada bedel kıymeti mu
haınmenenin % 7 5 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde sen 
lrtbrmanın teahbtid6 baki kalmak üzere arttırma on bq gün daha 
teındit edilerek 29 I 12 I 936 tarihine müsadif Sah giinü ıaat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
-ntJranm ilstthıde bırakılacakbr. 2004 numaralı icra ve lflas kanunu-
1ll1Jı 126 mcı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaı anın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu laaklannı ve huauaile faiz ve muarife dair olan idc'ialannı ilAn 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsl:itelerile bi likte daire
llıize bildirmeleri lhımdır. Aksi takdirde hakları tapu sidllerile aal::it 
0Iınıyanlar satış bedelinin paylaflllUIDdaa hariç kalırlar. Daha fe:rla 
lllal6mat almak isteyenlerin 35/659 numaralı d~syada rue\lrut evralc 
~. malıallew laaciz ve taluliri lu1met raporunu alnip anlayacaldan .... oı.... (2664) 

-

,.. ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIÖINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri ~ Her eczanede arayuuz. (PoaU kutuau 1255 Hormobin) 

Kartal Sullı Mahkemesinden: 
Hilmi Saltanın Sabire ve Nuri ve Zülfaze 

aleyhlerine açtığı Yalovanın Oaclt ltöyunde 

klln bahçenin satışından vazgeçilmesi ha· 
seblle verilen pey akçesinin yapılan maaarif 

yekünu olan rnikdarla beraber cem'an 131 
liranın tahs1ll hakkında daftDlD cereyan e
den mahkemesl neticesinde on lira pey atçe
slle 7215 kuruş vergilerin ~ş Ura avukatlık 
ucretlle beraber tahslline ve masarlt1 muha
kemenin yan yarıya taraflara aicliyeUne dair 
S&blrenin vlcahında Zülfaze lle Nurlnln gt • 
yabında temyizl kabll olmak tlzere sadır olan 
5/101936 tarihli kararın Nuri Ue ZOlfazenln 
ikametglhları meçhul olmak haseblle lllnen 
tebllğine kaı'ar verilmlş olmakla IJln tarı -
hinden itibaren bir ay sarfında temyizi dan 
edllmedill takdirde hukmü mezkQrun kes
bi kat'iyyet edeceğl malümlan olmak üzere 
illn olunur. (755ı 

1 BAYIBLAB 1 
İstanbul kız lisesinden aldıtım UM sayılı 

ta.sdlknamemı kaybettim, yenislni alacağım-

dan diğerinin hiıltmü yoktur. 
Emriye (154) 

* Pazarlı tbrahlm oğlu Mevlud bir aydan

ber1 kayıbdır. Nerede bulunduğunu bilenle· 

rtn insaniyet namına aşatıdakl adrese bil
dirmeleri rica olunur. 

Haliç Siltlilceslnde 81 numaralı 

&azinoda Faik ('253) 

Emniyet 
ğünden: 

İşleri Umum Müdürlü-

1 - 936 Senesi için zabita memur larma yaptınlacak 1700 adet Kapat 
20 sin müddetle ve bpalı un uauliyle ebiltmeye kıonulmuttur. 

2 - Kaputların ihalesi 5/1 l /1936 Pertembe ıünü saat 15 ele Ankara. 
ela Emniyet itleri Umum Midürlüjünde lefekkül eden Komisyon buzu • 
runda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye ıirecekler Kaput lann muhammen becleti olan 23120 
liranın o/o 7,5 niabetincle 1734 liralık muvakkat t.ninat mektubu veya 
makbuzu ile 2490 ayıla kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yaZll:i 
belgel«le birlikte teklif mektuplannıibale vaktinden bir aut evvel Komia
yona vermeleri. 

4 - Taliplerin nnümune ve fUblanwinl ıörenık ye fazla mhat ahmli 
üzere her gün sözü ıeçen Komiayona müracaat etmeleri. ( 1449) (2303) 

-------- ---- ·-
Ki OPRiN kaıeleri rltR'<ERoEt~'uRus 
B ... D; .RC"1..ar l"1A .A~'lıl ;:<°LE.GF v~ .ı.,~:LE'f'E -_4;;~ eiF:: , ~-"~·,,. 

Paralar Direktörlüğünden: 
Yüzde üç nisbetinde alınmakta olan komisyon miktarının Vakıflar 
Umum fytüdürlüğü idare Meclisince ittihaz edilen kararla, kargir em

lak karşılığında yapılacak ikrazlarda yüzde bir buçuğa indirilmiş ol

duğu talimatnamenin ikinci maddesi uyarınca ilan olunur. 

1 Bu tenzilattan, muamelelerini yeniletmek ıuretile kargir emlak sahip

leri eski müşterilerimiz de istifade edeceklerdir. 

Adres: fstanbul - Dördüncü Vakıfhan. Telefon No. 23654 , 

~ 2639 
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16 Sayfa SON POSTA 

Zafı umumi, kansızhk ve kemik hastahklarına fifa teai~leri çoktur. Çocuklar, Gençler, 
Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirl~r. Hasan Deposu: İstanbul, 
Ankara, Beyoğlu. 

-iŞLiK KO 
ALDINIZ 

R 
MI? 

-zu En basit, fakat en mühim tedbir 

Soğuğa karşı birçok lüzumlu 
ve lüzumsuz tedbirler aldığı 
halde bunların en basit. fa
k at en mühimini unutmuştu. 

,,.. KtimUrUn cinsinden, tartısının dofiruluQundan, fiyatlnın ucuzlulundan 

EMİN ·OLMAK İSTERSENİZ 

KO PE ATiF . ANKARA MEM R 
ŞİRKETİNİN 

Kendisini üşüttü ve 
yanında bir kate 

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

Deposu . Kuruçefme, Defterdar cadd.eeı, Altınçapa 
• Kooper•tlf depo•u, Tel. 40458 

...- DiKKAT : Mıkdarı çok az kalmıştır. SJ 

\ 

PUD 
Güzellerin pudrasıdır. 

En kibar famllyalar, narin ve nazik ciltliler 
VenUs pudrasını beğenerek takdirle 
kullanıyorlar. Yalnız bir tecrübe kilidir. 

Tanınmış eczane ve ıtriyat ticarethanelerinde satılır. 
Deposu: E.-liya Zade Nuroddio Kimyevi Ecza Alat ve Itriyat Ticarethaneai, lııtanbul Bahçekapı 
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BIRE, 
1000 

, 

TARLADIR 
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• 1 
' 

bulundurmamamn ce-ıasını çekerek hastalandL 

1 
GRİPiN : Bütün ağrı, sızı ve AD-

cılan derhal keser. , 
GRİPİN : Nezleye, haf ve dit 

ağrılarına, soğuk algınlığına, ro-
matizma ya karıı bilhassa müea
.sirdir. 

GRİPİN : Bütün ateıli hastalıklar-
da ehemmiyyetle tavsiye edil
mektedir. 

Bütün eczanelerde bulunur. 

t. '" . ; ·• ~. ,· . 

. 

. •' 

1 Emlak ve Eytam Bankası llAnları 1 
Emlak v e Eytam . J 

1 

Banka sın dan 
Kiralık Emlik 

ESAS No. Si MEVKil ve NEV'İ DEPOZiTO 
409 ~ Büyilk Çarııda Kalpakcılarda 102 60 Lira 

No. lu dükkan. 
420/427 Maçkada Sili.hane caddesinde Silahane 

karıısmda t-ln No. lı Gazino. 66 • 

Tafsilatı yukanda yazılı yerler bir yahut üç sene müddetle kiraya 
verilmek üzere açık artbrmağa konulmuştur. 

İsteklilerin ihaleye müsadif 13 İkinci Teşrin 1936 tarihine milAdil 
Cuma günü saat 10 da Şubemize gelmeleri. (423) 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 
....... ""' 

İlan fiatları 
1 - Gazetenin esas yazııilc bir aÜ• 

tunun iki eatın bir (1aotim) 

sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir aantim ilan 
fiatı şunlardır: 

: 1 - 400 kurUf 
: 2 - 25• :1 

: S - 2ot :1 

: ' - lot • 
Diğer yerler : - 6t • 
Son sahife : ~ il • 

3 - ~it santimde va.ati (8) keli· , 
... 

me vardır. , J Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 
4 - İnce ve kalın yazılar tutacaJtla. 

n 7ere söre .aatimle ilçüliir. ~ 6AHiPLERb ( A. Ekrem UŞAKLlOlL 
S. Ragıp EMEÇ 


