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Antakya - lskenderun 
Önünde 
Türk Milleti ayakta 
On altı gıldır meb'usum, Atatürkü 
J.inligen mecliste bögle bir alkış tu
fanının, bir kıyamın şahidi olmadım 

Ulmal halamdttıt lıiklıyı•, muahedeler lialamınilan 
haklıgıs. tu&llllastıl hak bidmle berabel'. O Wde 
bımlan din/iyece/der mi'9 Saati pdmca e/bate I 

CUMA a -~ 1931 

~adınlarm, aske,rliJi 
Ortada he 

hazırlanmış bir kan-. ... ~ 
projesi mevcut deiıl~ .. 

Yalnız Türk katlınaun, lıagatın laer saluuırida 
~Jt! '1Cltaluna osltl!IJil;.ltizwlini IJllPIWI, 
icap e ön safta ~ lcarrirllJfm.:.,tır 

leap eden etldıer yapıhyor · 
Anbra 5 (li1aeuat)--Bazı latanbal gazetelerinin, kadınlann aak• oı..• 

laiı ve harpte geri hizmetlerde kullanılacaldan ve bunun için de eıhhat yelr,l. 
letinin bazırladaiı l&jiba projeainin Millt Müdafaa ve Erkanılwbiyenin mi
talMll ..._. JIMyekalete verildiii mütemadiyen yazılmaktadır. 

IJa. ~ tMü hal:>erler burada hayret uyandırmıttlr. Hamlandlia va 
IJafv ... ~ iddia edilen projeden aalilıiyetli mahafil a4emi ma-

.~.-=:!::~••••• ••••••••n •~~-~~~••••• 

Kan claftlannı oıtadaa ~için ahnan tedbirleri 
metbucl saçlar bnUDU kadar faydalı neticeler 

• ..-eceli muhakkak addediliJW 
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Hergün 
---4-

Amerika Cumhurreisi 
İntihap edildi: Vaziyette 
Bir tebeddül yok! 

-Yazan: Muhittin Birgen--•• 

A merikada her şey klasik A vru -

padaki her şeyden ruhça da, şe
kılce de, nisbetçe de ayrılır: Mesela, şu 
cuınhurıeisi intihabında da, bu intiha
bın rubunda da, şeklinde de, intıhap 

mucadelesine atılan nisbetlerinde de iş 
böyledir. 

Resimli Makale 

Gönül maceralarının bazıları sü -
kfm içinde başlar, sükfın içinde de -
vam eder, aşktan ziyade. dostluğa 
benzer, yeknesaktır. ;' 

Kadın ve erkek münasebetlerinin 
bazıları ise fırtına ile başlar, heye -
~anını, ı.ükun, sükununu heyecan 
takip eder, hareketli olur. 

El Gönül bağları a 

Bu iki çeşit aşktan birincısini sa -
kin bir denize, ikincisini şelaleli bir 
nehre benzetirler. İkisinin de ta -
libi vardır. Fakat seçmek elimizde 
değıl<lir. Nasibimiz hangisi ise bahtı
mıza o çıkar. 

Klfisik Avrupada cumhurreisi, bir 
meşrutiyet hükümdarından ancak bir 
noktada ayrılır: Hükümdarlık veraset 
yolile intikal eder, cumhurreis ise bir 
intıhabın mahsulü olur. Avrupada cum
hurreisi cumhuriyeti idare etmez, ona 
reıslik yapar. Amerikada ise cumhuri
yeti bir reis idare eder ve bu idaresi de, 
aşağı yukarı, muayyen bir kontrol al
tında, bir diktatör idaresidir. Nazırlar, 
onun muhtelif işleri idare için kullan
dığı bir nevi yüksek rütbeli ve yüksek 
salahıyetli katipleridir. 

(söz A SINDA) 
Sonra, A vrupada cumhurreisi, Al -

manyada uzun müddet devam etmemiş 
bır usul müstesna, hep parlamentolar 
tarafından seçilir. Amenkada ise bu işi 
doğrudan doğruya halk yapar. Daha 
sonra, Avrupada cumhurreisi intihabı 
çok ağır başlı, an'aneli, hatta biraz da 
kudsi bır merasim ve teşrıfat içinde ce
reyan eder. Amerikada ise bunun ne 
merasimi ve ne teşrıfatı vardır: Kaç 
namzet varsa onun taraftarlığını ya -
panların umumi kanaatleri arasında 
aylarca devam eden b r muharebe, hat
ta hazan sokak muharebeler·ne - fakat, 
yalnız fik:r halinde - barikatlara ka -
dar giden bir kitle dövüşmesi... 

İşte Avrupanın intıhap mücadelesi 
dediği şey Amerikada bundan ibaret -
tir. Hücum için - çok şükür - toptan, 
tüfekten maada her şey kul1anılır. Söz, 
yazı, makine, radyo, elektrik, mizah, 
hıciv, hokkabazlık, ilancılık, hüiasa ha
tıra ne gelebilirse her şey fikrin mü -
dafaası için bir silahtır. Ben Mıster 
Ruzveltin ilk defa cumhur riyasetini 
hazırlıyan bir propaganda devrinde 
Nevyorkta bulunmu. tum. Orada inti -
hap mücadelesi vasıtası olarak gördü
ğüm şeyleri saysam, başı başına bir 
Amerikan garibeleri koleksiyonu vü -
cuda gelebilir. 

* 

Devlet hazineleri 
için akla gelmiyeceh 
Bir varidat menbaı 
Avrupa gazete· 

lerinde okuduğu

muza göre, Tex
as hükumeti yeni 

bir varidat mem
baı bulmuştur. 

Hükumet hapis 
hanede'ki mah- '2:1'-:~:::ı;:;:~~ 

kumları yüksek 

ücret mukabilin- ~~§~~~~~~~~~ 
de, ve hundan fi: 
sonra uslu otura-

caklarına dair ver 
dikleri söz üzeri-

ne tahliyeye ka
rar vermiştir. Şim 
diye kadar bu yüzden 270,000 dolar 
varidat temin edilmiş ve 900 suçlu ko
yuveribniştir. ~ nn.. t~tbikine 
başlanalı altı ay olduğu halde 300 yü 
tekrar içeri girmişlerdir. 

Amerikada falcı/ar ve halk 
Amerikada Moodbridge'de hüku

met bir kadını falcılık ediyor diye 
Bu defa da öyle oldu. Amerika iki mahkemeye vermiş. Davasının .rüyet 

zümreye ayrıldı. Bır tarafta yeniden edileceği gün mabkeme salonuna 200 
intihap edilmek için namzetliğini ko - tane kadın gelerek hepsi de falcının 
yan demokratlar reisi ve öte tarafta d 

· d" L d serbest bırakılmasını .ietemişler ve e-cumhuriyetçilerm namze ı an on 
karşı karşıya geldiler. Taraftarları, se- mislerdir ki: 
çim zamanı yaklaştıkça her gün şid - -· - Kadın her şeyi biliyor, ağzından 
detini bir kat daha arttıran öyle şid - ateş ve alev çıkardığını gözlerimizle 
detli bir muharebeye tutuştular ki mu- gördük. Sakın ona dokunmayın çarpı
harcbe meydanına atılan, para, söz, ya- lırsınız t 

*fiE.-RGU-N -81-R F-IKR-A j 
Neden sormuı? 

Üstü başı temiz ve düzgün, efen
diden bir adam, Bay .... in oturduğu 
apartınıanın kapısını çaldı; ve biz -
zat açan Bay .... e sordu: 

- Affedersiniz; burada kaç kişi 
oturuyorsunuz? 

- Ben ve kanm. 
- Çocuklarınız \'ar mı? 

- Hayır; yok. 
- Rcfikanız piyano çalar mı? 
- Hayır. 

- Radyonuz var mıdır? 
- Hayır. Fakat neden soruyorsu-

nuz? İstatistik memum musunuz? 
- Hayır. memur değilim, Bayım. 

1 

Altınızdaki katı kiralamak isteyen 
bir adamım. Sizi onun için rahatsız 
ettim. Kusura bakmayın! 

* --· Güzellilı hraliçeleri 
Paristen 
Ayrılırlarken 

zı, temsil ve nümayiş kuvvetlerini bir Hakim bu talebi dinlememiş ve 
araya toplamak mümkün olsa Avru - kadını hapse mahkum etmi~. Kadın 
pa intihaplarınm bütün bir asır için- hükmü giydikten eonra, fena halde 
de harekete getirmiş olduğu kuvvet - Kompartimanın pencerelerini dol-
lerin mecmuunu geride bırakır! asabileşerek ağzını açmış, gozunu duran bu güzel bayanlar dünyanın bu 
Çarpışan iki namzet tarafından tem- yummuş ve hakime küfürü basmış. kadar memleketlerinin en seçme gü

sil edilen iki fikir şunlardan ibarettir: Şahit olarak dinlenen bir kadın hemen zelleridir. Halkın kendilerini aeyret-
Dernokratlar, Ruzveltin başladığı hakimin yanına solrnlmuş: mek için istasyona hücum edişlerini, 

işlerde devamını istiyorlardı. Bu da, - Hakim hazretleri demiş, size ka- memnun nazarlarla. seyrediyor ve T u• 
Amerikadaki iktısadi hayatın bir nevi dının ağzından ateş ve alev çıkar, de- nusa doğr•J yol" alırlarken hayranlrtrı
devletçilik ruhu ve devletçilik usulü medik mi~ 
içinde ve yeni esaslara göre tanzimi işi ------------·- _ nı selamlıyorlar. 
idi. Öteki taraf ta liberal Amerikan sis- h . t ·ı lm" 1 !ardı Am.e 20 Senedz"r uyku uyumzyan cum urıye çı er ge ış o sa -
teminin müdafaasını yapıyor ve tez o- rikada yeniden bir çok şeyler yıkılıp, adam 
larak Ruzveltin bolşevik olduğunu ile- yerine başka şeyler, eski şeyler, ser -
ri sürüyordu. Mücadele şiarını şu bir best ve kontrolsüz bir para impara - Dünkü nüshamızda :l2 sene uyu-
kaç kelime ile hülasa etmek kabildir: 1· · · le. 

torluğu gelecekti. Bunun ge ışı, nazarı- duktan sonra uyanan bir adından 
cKim Ruzvelt için rey verirse Stalin 1 f k t 

yece belki iyi, belki fena o ur, a a bahsetmiştik. Elimize gelen Fransız için rey vermiş demektir!• Bu iddia ıle k" d ·· 
muhakkak olan cihet şudur ı unya- gazetelerı"nı"n hı"rinde bu hadisenin tam giden ve gelen cwnhurreisine atfedi - A . 

ruh da yeniden bir iktısadi şurış unsuru aksinin de varid oldug~unu gördük. 
len marksist unun ne dereceye ka- meyd;ına çıkacak, hayatta bir istikrar 
dar doğru olduğunu biz uzaktan kesti- istiyenlerin ümidi bir kaç yumruk ve fngilterede Workosop'da fenerci 
remeyiz; fakat, Ruzveltin iş başına gel- tekme ile bir kere daha yıkılacaktı. Arthun Larby tekaüde sevkedilmiştir. 
diği zaman<lanberi Amerikada libe - Mister Ruzveltin kazanmış olması, hiç Arthun Larby 20 senedenberi yatak 
ralizmin yediği darbclerin büyük ve iş- olmazsa Amerikadan yeni bir sürpriz yüzü görmemiş ve gözlerini kırpma-
lere - devletçilik şeklinde - Amerikan- b d b · 

gelmiyeceğini gösteriyor ve u a izı mı<:ıtır. Herkesin uyuduğu zamanlarda ca bir sosyalizm ruhu karıştığı da 01u- 1 k kAf· ' 
memnun etmeğe şimdi i a ı geliyor! gezen Darby fenerciligv i geceleri canı hakkaktır. O kadar ki Amerika haya -

tında Mister Ruzveltin bir inkıiap yap- Muhittin Birgen sıkıldığı için yaptığını söylermiş. 

r 
mış olduğunda şüphe edilemez. 

* Mücadelede kim haklı, kim haksız, İSTER İNAN İSTER 

Ruzveltin oğlu 
Babasının düşmanının 
Kızigle evleniyor 

Amerikalı milyoner Dupont, Nev
yorkun en meşhur timalarından biri-

dir. Mühimmat 

f a brikatörüdür. 

Fikir bakımından 

iki gün evvel 
Cumhur Reiııliği
ne seçilen Ruz
velt' e muhaliftir. 
Onun için bu son 
seçimde Ruzvel
tin aleyninde pro
pagandalar yap
mıttır. Ruzvelt te 
buna mukabele-
den geri durma
mıştır. 

Y a1nız, bu Du
pont' un bir kızı 

vardır. Mis Etel.. 
Bu genç kız, 

Cumhur Reisi Ruzvelfin küçük 
oğlu ile sevişmektedir ve seçim müca
delesinin bitmesini beklemektedir. 
Çünkü, bu iş biter bitmez nişanlana
caklardır. 

Seçim mücadelesinin tam kızıştığı 
zamanda meseleyi babalarına açmak 
istemeyen gençler çok tedbirli hare
ket etmişlerdir. 

Yumrukla düello! 
Macaristanda düello menedilmiş

tir. Bununla beraber, ara 11ra kaça· 
mak olarak yapıldıiı da vakidir. insan, 
menedildiği teYe hariı olur, derler. 

Budapeşte kadınları da düello me
rakına düşmüşler. Yalnız bir farkla 
ki, ıilah yerine yumruklarını kul1anı
yorlarmış. 

Geçenlerde, iki Budapeşteli bayan, 
erkek arkadaşlarile ldkantaya gitmif
ler, yemişler, içmitler. Şarabı biraz 
fazlaca kaçırmışlar, bir hiç yüzünden 
münkaşaya tutUfIDuşlar ve it ağız ta· 
kasından el şakasına varmış, ~ıık ba
yanlardan biri, tabiatın kendisine ih
san ettiği güzel ıöz yerine, ka.n otur
muş, şiş hir gözle kalkıp evine gitmiş. 
Fakat bu hakarete dayanamıyarak er
tesi gün yumruk atan arkadaşının e
vine koşmuş, gene bir ağız dalaşından 
sonra nihayet yumrukla düelloya ka
rar vermişler. Düello. tam kırk bet da
kika sürmüş. Bayanlardan biri fazlaca 
yorulduğundan abandone etmiş, öteki 
de kırık ıbir dişle musaraa meydanın
dan çekilmiş. ikisi de birbirinin haline 
acıdığı için o liindenberi, birbirinden 
ayrılmıyan iki sam.imi arkadaş olmuş· 
1ar ... 

İNANMA ! 
onu yalnız Ameriıkalılar bilir ve gali
ba, onların da bildikleri şüphelidir. Bi
zi alakadar eden cihet ise yalnız şu -
dur: Vaziyette bir tebeddül yok! Bunu 
bilmek ise hayli büyük bir şeydir; e -
ğer demokratlar bugiin kazandıkları 
büyük muzafferiyeti elde etmiş bulun-

Bir arkada~ımız anlattı: 
cBir Ford .otomobili "çin kıymeti 1 O lirayı geçmiycn 

bir vedek parçaya ihtiyaç hasıl olmuştu. Bu parça da ~e
hirdeki satış mağazasında kalmamıştı, Tophanedeki tran-

sit deposundan istenildi. Fakat o zaman da anlaşıldı ki 
kıymeti 1 O lirayı geçmiyen bu yedek parçanın gümrük 
muamelesi yapılarak şehre çıkarılması en asaeı 1 o gün
lük bir zamana mütevakkıftır.» 

i~ 1 ER 11\:A N İSTER i1'4 A N .ıi A ! 

r---------__,,_-
Sözün Kısa,...1 

Kan gütınek 

I!. Talu -

D i.ım ada, Koı ka ada ı, ımali 

Ar~a\ utluk, \ e bizim Anadolu
nun bazı ) erlerınde saplanıp ka mış o
lan bu kötu adet, hukumetimızin çok 
isabetli bır tedbirile, hamdolsun, biz· 
den sökülüp atılıyor. 

Bundan sonra, kan gütme yüzünden 
başkasının canına kıymak isteyen her
hangi bir adam, kendi hanümanının da 
sönmesini, bütün sinsilesinin şuraya 

buraya dağılmasını da göze almak 
mecburiyetindedir. 

Kan gütmek, kendi soyundan biri· 
nin intikamını, başkasından ve hele 
ekseriya bigünah olandan, bizzat al -
mağa kalkışmak medeni insanların 

harcı değildir. Adli müesseseler, me .. 
deni ülkelerde, bunun ıçin kurulmuş
tur. Alınin hakkını Veliden aramak, 
arada gorülecek herhangi bir hesap 
varsa, hakkaniyet dairesinde gö .. lip te
miı;lemek yalnız ve yalnız o mahkeme
lerin işidir. 

Eğer herkes, kendi hakkını bizzat 
aramağa kalkışır, akraba ve taalluka
tının öcünü bizzat almak sevdasına 

düşerse memlekette o vakit anarşinin, 
düzensizliğin danıskası başlar. Cum • 
huriyet hükumeti gibi kuvvetli, otori· 
tesini kıskanır ve sosyal ·zamda en 
ufak bir aksaklığa tahammül edemez 
olan bir kurumda, bu halin deYamına 
elbette kail olamazdı. 

Bu bakımdan, düşünülen tedbirlerin 
çok yerinde ve çok lüzumlu olduğuna 
hepimiz kanaat getiriyoruz. 

Bu münasebetle, hatırıma gelen bir 
kan gütme hikayesini de şuracıkta 
nakletmek isterim: 

Bir tarihte, bizim eski Manastır vi
layetinin Debre sancağına tabi kaza 
merkezlerinin birinde yeni tesis edilen 
ceza mahkemesine ) erlilerden b' · mü
racaat edip der ki: 

- Benim, komşulanmdan Z ynel 
ağa ile aramızda bir kan dava ı \ardır. 

Bizi barıştırın. 
Reis sorar: 
- Nedir bakayım davanızın esası? 
Herif: 

- Efendim! der; Zeynel ağanın ökü
zü benim mısır tarlama girdi, ziyan 
verdi. Ben de köpeğimi saldırdım, ökü
zü daladı, Zeynel ağa kapan kurdu, 
köpeğimi öldürdü. Ben onun öküzünün 
kuyruğunu kestim, o benim tavukları 
zehirledi; ben onun keçisini tuttum, 
boğazladım .. İşte böyle devam edip 
gidiyoruz. Korkarım ki günün birinde 
her ikimizde de hayvan kalmayınca. 

bu sefer birbirimizi öldürmeğe kalkı· 
şacağız ... 

Bu anlattığım, yarım asır evvelisine 
ait bir hikayedir. Bugün, zaman yürü
dü, asır ilerledi, eski çamlar bardak 
oldu. 

İster istemez, kafalar da değişecek, 
eski devirlerin fena adetleri ortadan 
kalkacakhr. • 

F?:k 
Biliyor musunuz? 
1 - Abaza Hasan, Dağlar Delisi, 

Rum Mehmet, Cennet Oğlu, Mus1i Ça
vuş, Maan Oğlu Fahreddin Osmanlı ta· 
rihinde nasıl bir rol oynamışlardır? 

2 - Genç Iakabı ile anılan İkincı Os
manı kimler öldürtmüştür? 

3 - Bugünkü Çekoslovakya hangi 
eyaletlerden müteşekkildir? 

(Cevablara yarın) 

* •• 
(Diinkü suallerin cevabları) 

1 - Bugün Belçikada faşist liderli· 
ğini yapan adam Leon Degrelle'dir. 29. 
yaşındadır. 

ı - Büyük Harbde Fransanın ce -
nub mıntakaları 9 uncu fırka kuman • 
danlığını Mareşal Foch yapmıştır. 

3 - Rif mücahidi Abdülkerim 1 O yıl 
evvel Fransa tarafından esir edilerek 
bir menfaya konmuştur. 
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TELGRAF HAB!ERlERi 1-ntakga ve 'S4~--
lskenderun AL:E 8 Hükômet kuvvetleri Madridi 

şiddetle müdafaa ediyorlar 
•• 

Onünde; 
Türk milleti ayakta 

Atatürk: 

-~-----• M. Musolininin Milô.no 
nutku, lngiltere ve 
Milletler Cemiyeti M ilanoda M. Musolini tarafından 

son söylenen nutuk, gerek Ce . 
nevrede, gerek Küçük İtilaf devletle
ri nezdinde derin bir akis bırakmıştır 
Bu nutkun, bilhassa dikkati çeken ta . 
rafı, Macaristanın toprak müddeiyatı 
hakkında İtalyanın ileri sürdüğü nok· 
tai nazardır. Bir defa, bu bakımda?lı 
Cenevre müteessir olmuştur. Sonra. 
Cemiyeti Akvam prensiplerinin şim • 
diye kadar mutat olmıyan şekilde 
mevzuu bahsedilmesi, ortaya tamamen 
yeni bir durum çıkarmıştır. Bu vazi -
yet şudur: 

1 

Mukabil taarruzlar yapıldı. Asilerin 5 tayyaresi düşürüldü 
bir İtalyan tayyareci esir edildi 

1936 yılı ikinciteşrininin birinci gü
nü dedi ki: 

cBu sırada, milletimizi gece gündüz 
meşgul eden başlıca büyük bir mesele 
hakiki sahibi öz Türk olan İskende -
run • Antakya ve havalisinin mukad
deratıdır. Bunun üzerinde ciddiyet ve 
kat'iyyetle durmağa mecburuz.• 

Paris S (Hususi) - Madrid radyo
tu tarafından neşredilen tebliğe göre 
l.tadridin cenubunda asilerin şiddetli 
•ucumıarı püskürtülmüştür.. Hüku -
bıet kuvvetleri merkezde mukabil ta
arruza geçmişler ve bazı muvaffaki -
)'etler elde etmişlerdir. Bazı mıntaka
larda hükumet kuvvetleri şiddetli mµ
harebelerden sonra 4 kilometre ilerle· 
ll'ıişlerdir. 
lf er iki taraf tayyare filoları b11gün 

büyük bir faalzyet göstermişlerdir. 
l.tadriaden resmen bildirildiğine göre 
lsııere mensup 5 tayyare düşürülmüş
tür. Esir edilen tayyareciler arasında 

Bigalo isminde bir İtalyan vardır. 
Madrid şiddetle müdafaa edilmekte-

dir. 
Paris S (Hususi) - Madride 6 ki -

lometre kadar yaklaşan ve kenar ma
hallelere kadar sokulan asi ileri kara
kollarile bükiunetçiler arasında çar -
pışmalar şiddetle devam etmektedir. 
Asi generaller nihayet bir haf~ya ~~
dar Madridin tamamile işgal edilecegı
ni söylemektedirler. Madrit etrafında 
şimdiden, şehirde asayişi temin için 
jandarma kuvvetleri toplanmaktadır. 

* Madrid 5 (A.A.) - Matbuat tarafın-

dan ortaya atılan davet, şu şekildedir: 
cHerkes silüı başına, yenmeli veya 

ölmeli•. 

Asilerden mürekkep gruplar, payi -
tahtın kapılarında karargah kurmuş -
lardır. Top sesleri, varoşlardan mü -
kemmel surette işitilmektedir. Yeni ta
limatlara göre Madrid, saat 22 den iti
baren karanlık içinde kalmaktadır. 
Yalnız, sil8hlı milisler nöbet bekle -
mekte ve devriye gemıektedirler. 

Cenubi şarkiden payitahta hAkim o
lan Carro Los Angeles tepesi, henüz 
hükfunetçilerin elindedir. 

c... Bu işin hakikatini bilenler ve 
hakkı sevenler alakamızın şiddetini ve 
samimiyetini iyi anlarlar ve tabit gö
rürler.> 

Atatürk: 
Bu cümlelerin daha ilk kelimelerini 

söyler, söylemez ... 
Birdenbire, kopan fırtınalar gibi; 
Mecliste, bir alkış çağlıyanı koptu. 
Atatürk durdu. 
Durdu ... 
Vatan önünde durdu!. 

M. Musolini devletlerin, beynelmi -
lel kanunlar karşısında müsaviliği va
ziyeti. 

M. Musolini bu esası reddetmekte -
dir. Cenevre mahafili, bu bahiste İtal
ya ile Almanyanın ayni şekilde dü • 
şündüğü ve bu ifadenin bu müşterek 

E.den Avam Kamarasında r 
Alkış çağhyanı taşan bir sel gibi, bir 

""\ tufan oldu. 

Atatürke 
Devlet Reislerinin 
tebrik telgrafları 

Atatürk: 
Ayni cümleleri tekrarladı. 

fikir tesanüdünü ifade eylediği kanaa
tindedir. Bu arada şuna da işaret et -
mek 13.zımdır ki Cenevreden bahse -
derken M. Musolini hiç bir zaman bu 
derece açık ve realist bir lisan kul • 
!anmamıştı. dış siyaseti anlattı. 

lngiliz Haricige Nazırı: "Bazı iktısadi sıkıntılara maruz 
lca/an Almanyanın lngiltereye ithama hakkı yoktur" diyor 

Londra 5 (Hususi) - Avam \(a-ımevzuubahseden Nazır, bu münaıeba
'-ıarasının bugünkü toplantısında söz tıh her zamandan daha sıkı olduğumt 
tlan Dış Bakanı Eden, f ngilterenin /söylemiş ve başka devlete karşı hiç 
~trici siyasetini izah etmiş ve mühinr bir husumet beılenilmediğini ilive et-
LeYanatta bulunarak demiştir ki: miştir. 

-lngiltere dünya sulhunün yeniden Eden ıözlerine devam ederek de-
leeaaüsüne çalışmaktadır. Bu gayenin miştir ki: 
'-hakkuku için bizim kuvvetli olma- - Bazı iktısadi sıkıntılara maruz 
~ız şarttır. Ancak kuvvetli ve müsel· kalan Almanyanın, bundan dolayı ln
llh bir lngiltere Avrupa sulhunu ko- giltereyi itham etmeğe kat'iyyen hak
~abilecektir. kı yoktur. Harp borçlarını ödemekten 

Milletler Cemiyetine aelince, bu kurtulmuş olan Almanya. herhalde ln· 
lbüessese arzu edildiği kadar faal bir giltereden yaptığı ithallttan çok fazla
~ol oynamamakla beraber, beynelmi- sını ihraç ediyor. 
leı ihtilafların tehlikeli bir şekil alma· Beyanatında, Musolini'nin geçen pa-

llna mani olmaktadır. zar günü iradettiği nutuktan bahseden 
Bundan sonra Londra toplantısına Jngiliz Dış Bakanı, bu nutukta Akdeni

lernas eden hatip, ala.kadar devletler- ze dair verilen teminattan dolayı mem
ilen cevapların alınmış olduğunu ve nuniyetini izhar etmiş ve lngilterenin 
toplantının gayesi hakkında bazı fikir de ltalyaya karfı hiç bir maksadı mah
'Yrılıklarının mevcut olmasına rağ- sus beslemediğine, ancak Akdeniz gi
'-'en, müsbet bir netice elde edilebile- bi mühim bir ticari yolun ıerhestisini 
te&-ini söylemiştir. temin etmek arzusunda olduğunu ıöy-

İngiltere ile Fransa münasebatını lemittir. 

llıristiganlıkla 
Komünizm 
Çarpışacakmış 

' 1 

Londra S (Hususi) - Üç sene evvel 
:-iıtılmış o1an Romen cDemir muha
ı.ı. faşist teşkilatı bugün bir beyan -

rtarne neşretmiştir. Beyannamede Ro
~nyanın takip ettiği siyaseti ten -

t edılmekte ve Romanyanın Balkan 
~rıtantı ile Küçük antanttan çekilmesi 

ap ettiği bildirilmektedir. 
•Demir muhafız• teşkilatıına göre 

:er:ide patlıyacak olan harp bir hıris -
~anlık - komünizm harbi olacakmış. 

Balkan Erkanı 
Harbiye reisleri 
Toplandılar 
Bükreş 5 (Hususi) - Balkan An· 

tantı erkinıharbiye reisleri bugün Ru
men harbiye nazırı General Angeles
ko ve erkanıharp reisi Samsonovi
çin riyaseti altında bugün ilk toplantı
larını yapmışlardır. 

Harbiye Nazırı misafir erkinıharp
ler şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Öğleden sonra devam eden İçtima
da erkanıharbiye reisleri arasında tam 
bir fikir ve görüş birliğinin mevcut ol
duğu anlaşılmıştır. 

Fransız ordusu 
Amiral Hortinin 
Roma seyahati 

ftt . . . . Milli Müdafaa için 19 mil1ar 
acar Başvekılı ve Harıcıye 500 milyon frank 
Nazın da Romaya sarfedilecek 

Ankara, 5 <AA> _ Cumhuriyet bay
ramı munasebetlle İtaıJa Kralı üçüncü 
Vlctor - Emnıanuel Ue Ataturk arasın
da atideki telgraflar teati edilmtftlr: 

Türk Mllll bayramı yıldönümünü, 

Türkiyenin refahı ve Etsellnsınızın sa
adeti hakkındaki en hAr temennlyatımı 

Ekselansınıza yeniden an için büyük bir 
fırsat bilirim. Vlctor Emmanael 

Cumhuriyet yıldönümü münasebetlle 
göndermek lütfunda bulunduklan nazik 
telgraftan dolayı Majestelerine hararet
le teşekkür eder ve şahsi saadetlerile İ
talyanın refahı hakkındaki en samlmt 
temennilerimi kabul etmelerini rica ede-
rim. K.A ...... 

Ankara, 1 <A.A.) - CUmhur178t bay

ramı münasebetlle Japonya İmparatoru 
Hlrohlta ile Atatürk araaında atldetı 

telgrafiar teati edllmlttlr: 
Cumhuriyetin Ulnı Jlldönümü olan bu 

ıründe EtselAnsınuıa ÇOk hararetli teb
rlkltunıa p.hal saadetleri ve m1lletlerl
nln refahı hatkındatı ııaınımı temennl
leriml anetmetıe bahtiyanm., 

Blroblta 

Cumhurl,etin lllnı Yıldönümü müna
sebetlle MaJeatelerlnln aöndennek ıot
funda bulunduldan nu1k telgraftan pek 

ziyade mütehassla olarak kendllerlne 
hararetle tetetkür eder ve tahst aaadet. 
ıert ile mllletlerlnln tefahı hakkındaki 

samimi temennllerirnl kabul etmelerini 
rica eylerim. K.Atatürk 

Ankara, 5 (A.A.) - CUmhurlyet bay
ramı münasebetlle İspanya Relslcum
huru Manuel Azana Ue Atatürk arasın
da atideki telgraflar teati edllm1ftir: 

Cumhuriyetin Ulnl mW1 bayramı mü
nasebetlle naeıo.nsınıza en hararetli 
tebrlklerlmi ve Ek.aellrunnızın saadetıe

rile mllletıerlnln refahı hakkındatı aa
mlmi temennlleriml arzeylerlm. 

Manael Azana 

CumhuriJetin lllnl Jlldönümü miina
sebetile yoııamak IQtfunda bulundukları 
temennilerden dolayı Ekselansınıza aa
mlml surette teşekkür eder ve tahal sa
adetlerlle İspanyol mllletlnln refahı hak
kındaki en iyi temennllerlml kabul et-

Tunçtan bir sesle, 

çınla - Şimdi sorulabilecek olan sual şu -Türk meclisinin kubbelerini 
tan· dur: 

Antakya - İskenderun illerinde 
kisler koparan; 

Tunçtan bir sesle, 

a - Bundan böyle Cemiyeti Akvamın 

Ayni cümleleri tekrarladı .. 
Türk meclisi alkış şelaleleri 

yıkanıyofdu. 

Türk meclisi duramad~ 
Ayağa kalktı. 

Ve şelale, tufan oldu. 

mukadderatı ne olacak? Ve İtalya ile 
Almanya gibi iki büyük memleketin 
müzaheretinden mahrum kalan Mil-

içinde letler Cemiyeti yaşamıya ve çalışmak
ta devama muktedir olabilecek midir? 
Bu nokta, cidden üzerinde durulmıya 
dt. r bir mesele teşkil ediyor. 

Sanki hasretle yanan Antakyanın, 
Sanki hasretle yanan İskenderunun, 
Ateşini dindirmeğe çalışıyordu .. 
Bu çağlıyanlarla .. 
Ve bu tufanlarla .. 

* M. Musoliniyi bu nutku irat etmi • 
ye sevkeden başlıca amil, Habeşis -
tan meselesinden dolayı İngiltere ft 
Fransa ile arası şeker renk bir hale ge
len İtalyayı, mümkün mertebe yakın-

* * * ' laştırmaktır. Bu, bir tahmindir. Fakat 
On altı yıldır meb'usum. 
Böyle bir la~ tahWl olmadım. 
Belki de olmıyacağım. 
Ulusal ozanımız Mehmet Emin dl -

yor ki: 
cDünyanın öbür ucunda yaşıyan bir 

Türkü, bir bal arısı, iğnesile incitse, biz 
buralarda onu duyarız. Acısını çeke -
riz.> 

Ne kadar doğru!. 
Gene o diyor ki: 

kuvvetli bir tahmin. Bugünkü şartlar 
içinde buna imkln hlsıl olup olmıya -
cağı kestirilemez. Çünkü M. Musoli
ni, Akdeniz emniyetinin İngiltere için 
Wi bir mesele. olduğu ve nihayet, Hin
distan ve denizler aşırı İngiliz müs -
temlekeleri için bir geçitten başka bir 
şey olmadığı telillisini beslemekte de
vam etmektedir. Halbuki İngiltere için 
Akdeniz, bugün, Ren nehrinden fark
sızdır. Tayyarelerin havalara hikim ol .. 

cM~lliyetler asırlardan kopup 
sellerdir.• 

gelen duğu bu zamanda, Bri tan ya im para ... 

cÖnlerine ne çıkarsa söker, yıkar de-
virir.• 

Ne kadar yerinde!. 
İnsaq olan için dünyada hangi duy

gu, milli duygudan üstün olabilir? 
Milletini, milliyetini duymıyan ne 

duyabilir ki?! 
Hiç!. 
O kadar hiç ki: 
Bu gibiler kendilerini bile duymıyan 

lişelerdir. 
Bunlar leşlerdir!. 
Leşler!!.. 
Aziz Türk toprakları! 
Ve orada anavatana kavuşmak q -

kile yanıp tutuşan aziz kan kardeşleri! 
Biz de, sizin hasretinizle işte böyle 

yanıp tutuşmaktayız. 
Ve sizin -önünüzde, ayrılığın acısını 

ayakta çekmekteyU. 
Acılarınızı ayakta çekiyoruz!. 
Hem de .. 
İnliye, inliye!. 

* • * 

torluğunun Akdeniz emniyeti, Ren 
nehri emniyetinden farksızdır. Bu iki 
noktanın emniyeti ise, İngiltere için kı
saca cemniyeb in ta kendisidir. 

Bu sebeple, bir İngiliz - İtalyan an • 
!aşması, evvela fikirlerin tashihile bq
lıya bilir. Milano nutku gösteriyor ki, 
henüz bu hususta katedilecek dahı 
mesafe vardır. - Seliın Ratıp 

M. Ruzveltin 
Misilsiz zaferi 
Nev - York, 5 - Ruzvelt'in 25' 

milyon rey toplıyacağı anlaşılmakta • 
dır. Bu miktar reyin mazide misli yok· 
tur. Gerek ayanda ve gerek mümessil
ler meclisinde ekseriyetlerini arttır ... 
mışlardır. Mecliste 308 yerine 316 de
mokrat bulunacaktır. Ayanda 70 yerin• 
71 demokrat bulunacaktır. 

melerini rica ederim. K. Atatürk Antakya - İskenderun!. 
Ankara, 5 (A.A.> - CUmhuriyet bay- Sizi kimse, 

Paris, 5 - Fransız gazeteleri Ruz • 
veltin tekrar intihabım hararetle kar· 
~ılmakta Cumhur Reisinin ~vrupayı 
daha ziyade bir yakınlık gosterecejt 
ümidini izhar etmektedir. 

ramı münasebetlle Amerika Birleşik l N 
Hiç bir e .. Leh Hariciye azırı 

devletleri Reisi Franklln Ruzveıt ile Ata- Bizden ayıramıyacaktır. "d" 
türk arasında atldeld telgraflar teati e- Tarihin yazdığı bahtı, kimseıer bo - Londraya gı ıyor 
dllmiş~ zamıyacaktır. Varşova, 5 (A.A.) - Hariciy_e 

Türkiye eumhurlyetlnln llA.nı Yıldö- Tarihin yürüyüşünü kimseler dön - Bakanı Beck'in Londrayı resmen zı. 
Paris, 5 (Hususi) - Milli müda- nüınünde ,erek memleketim namına ge- k h eket eder 

düremiyecektir. yaret etme üzere yarın ar 
hl d 5 (H .. ) M faa nazırı M. Daladie'nin beyanatını rek kendi namıma EbelA.nsınıza samı- l k ec:l' 

gidecekler 

"' oe gra , ususı - acar Siz bizim, cegvi haber verime t ır. ____ _ 
l\ttl N b H R tahlil eden :-ko dö Pari gazetesi •un· ml tebrllderlmi anetı;ııekle hususi bir -----·-·-·--~ ai i Amiral ortiye oma zi- T Biz sizin.. -pa•rç-a-s"ı--'!"k• oparılabilir?! 
•tr · l zevk duymaktayım. Franklln Raneıt .: .etı esnasında Başvekil Darany, ha- arı yazıyor: Bir beden, * * * 
•1cı B k 14 ·ı d 5 'l cumhurtYetln yıldönümü miinasebe- p 1 d b'rdi .. _kYe nazırı ile yüksek rütbeli sivil ve a an, mı yarı or u, mı yarı arça, parça o sa a gene ı r. Ulusal bakımdan haklıyız. 
- bah · 500 ·1 · al h d d tile Eksellnlınızm yollamak 10.tfunda T "h d' k' h kl eri erkan da refakat edeceklerdir. rıyc, mı yonu şım u u u arı ıyor ı: Muahedeler bakımından a ıyız. 

B .. be l 1 l M tahkimatına sarfedilecek olan 19 mil- bulunduldan nazlt telgraftan ziyadesi- Antakya - İskenderun Türklüğün a- Arsıulusal hak bizimle beraber .. 
.: u munase t e ta yan ve acar le mütehaasla olarak hararetle •--tltiır- • 
.. ,,. .. ,. d 1 k 1 k &;()() mı"lyon tahmı'n ettı'g~ı· '-- d'l .....,... nıldığı gtindenberi: O halde' . 
.._ - 1 arasın a yapı aca o an onuıı- yar .,. ıue ı er· 1m1 _, zamanda ... ı. ... - .. detl kt" 1 .. ,,1 " bah B fi ıer ve a.,..... ,,......_ - e. Tür ur.. O halde bütün bunları dinliyecekler ıı... ara büyük bir ehemmiyet atfedil- den setmiştir. u maara ar istik- rlle Amerttan mllletlnln refahı batkın- O h ld 
""'e'- ·1 k 1 k a e: mı'? ıttedir. raz ıuretı e aP.~!~ .. _a_ca_t_ır_._____ dald sam1m1 temennllertmı kabul bnvt••- d 1, 

Dl. . ._ - Biz en nası . Saati çalınca elbette! .. 
töre Noel malarını rica derim. iL Atatirk Ne hakla? Ankara: 4/11/936 

...... ~-=-....u.ıı..ı.aı.&11.....ı.ıoeıa.;uu:.L-Jı=.uu:ıa-LunD4"111laU:m.ıın.,;Zll'au~u..J~ltef:ıe....ıall1c...J~:ce.ktlir.J ___ ~~~~~~~~~----------~...-n&a&.i~k~u~vv!.J...."!e~tm=·=..._.~el~i~le=----=:.~..:=::.:.==-----------l!rl .. hmutF..lat.Bozkart 



4 Sayfa 

Balıkhane iktısat Vekaletinin 
·idaresine geçecek 

Yeni Balıkhanenin Yemişte yapılması kararlaşhrıldı, 
yeni teşkilatta kabzımallar ortadan kaldırılacak 

SON POSTA 

Hakkımız 

Avukatlar yeni hazırlanan 
kanunu alkışlıyorl r 

Yok mu ? --, -· Baştarafı 1 inci sayfada) 11274 tarıhli e~ki ceza kanunu ş lıc;i ÖÇ 
Bir cürümden mutazarnr olan sahıs prensibini bertaraf etmiş -.e fım e na
veya alfı.kadarlannın bizzat istifayi mına öç aimak salahiyetıni iddia ma -

Yasak edilmesi lazım gelen hakka kalkışmaıarı iptidai bir hareket- kamı deıaıetile mahkemeıere bırak -
bir çan sesi tir. intizamı amme namına böyle ha - mıştı. 

K l b l k rckctlerin önüne geçilmesi devlet oto- Ahiren Iayihasının meclise verildi .. a a a ı tramvayın içinde tam 
ritesi ve milletin huzur ve saadeti na- i1ini duydugu· muz kanun proJ'csine gö-ortada duran yolcu eliyle kolile ~ 

bin bir işaret ettikten sonra ken- ,mına müstacelen düşünülmesi lazım re şayet hükumet, memleketin hala 

k d k gelen hayati bir meseledir. Bir mille - c::ahsi öç usulünün bazı verlerde cere-dini on o töre gösterebildi: tı: J 

- İleride duracaksın! ti, bir zümreyi veya bu gibi ef'alin ce- yan etmekte olduğunu görmüş \'e bU 
Kondüktör, zilın kayışına sarıldı: reyan ettiği mıntakayı bu sakiın hare- şahsi öç almak suçunu işliyenler n mev-
- Çın çın! ,ketten men için iki yol vardır: zuatı hazıra ile ammenin intiırnınını 
Tramvay durdu. Tramvaydan ine _ Birincisi irfan seviyesini yükselt - almağa muvaffak olamamışsa; topra -

cek yolcu yolunun üstündekileri mek, ikincisi kammi müey) ide vazet - ğına, ağacına, hayvanına, hülasa başta 
ite ite inmeye çalışırken sabırsız ,ınektir. Bu iki yulun başan1abilmesi toprak olmak üzere bütün mamülkti .. 
vatmanın.. için nisbeten ağır ve tedrici olan irfan ne ve ailesine büyük bir hırs ve te -

- Çan, çan, çan! )ıareketi tam kemalini buluncıya kadar mellükle bağh bulunan cahil kitle çi.Jı 
1 duyuldu. Bilet kesmekle meşgul umumi ceza kanunundan ayrı ve daha bu tedbir çok müessir olur. Bu tcdbır, 

kondüktörün eli bir makineymiş ,şedit hükümleri. ihtiva eden hususi ayni zamanda bir tehcirdir. Tehcir, ha
gibi yeniden zilin k~y:ışına sarıl- ,müeyyi<le1er tatbik ediİmesi iktiza e -
dı: der. Bu tatbikat o menatıkın içtimai 

_ Çın ! ,terbiyesini tanzim ederken mütenasi -
Tramvay yürüdü. ben gidecek maarif hamlelerile mazi -
_ Dur yahu! ,nin bu gayri medeni ruhunu da orta -
- Kondüktör arkana baksana! dan kaldıracağında şüphe yoktur. 

pisten daha müessir, daha yakıcı bir 
cezadır. Bu itibarla hükıi.metin bu e -
saslı hissi ve içtimai vaziyetlerden is -
tifade etmesini mi.ifit bulmaktayım.» 

- Yahu az kaldı düşüp ezilecektim. Henüz iki aya varmıyan tatbikat ne-
Şimdild BabJc hane binası İnsan bir bakmaz mı? ticesinde cürmü meşhud hadiseleri, 

Ceza kanunu ammenin huzur ve sü
kfınunu temin etmek vazifesile mü • 
kellef olduğu için, henüz pek esaslı 

tetkik yapmamış olmakla beraber, da
yandığı mucip sebelere nazaran btt ka· 
nunun memlekete fayda vereceğine ka
naat etmekteyim.> 

lstanbul balıkhanesinin Maliye kabzımal denen bir balıkçı zümresi Hakkı vardı. Hakikaten düşüp ezi - .kanuna aykırı düşünenleri çarçabuk 
Vekaletinden lktısat Vekaletine dev· vardır. Bunlar da ortadan kalkacaktır. lecekti. Fakata kabahat kimin! yola getirdiği gibi yeni kanun 18yihası 
redilmesi kararlaştırılmıştır. Bu suretle müstahsil balıkçılar müta- Düşüp ezilecek olanda mı? Hayır! ~aankaı'pntı"ddaa~ılaı'ksılegın~bki o'?kau.?nrduhenunkdaalndırdao : 

Hareket zilini çeken kondüktörde o 
fktısat Vekaleti balıkçılık işini de vassıt bir zümreden kmtulacaklardır. mi? Hayır! Kabahat; durur dur- caktır. Esasen medeni milletleri hay - Cemil N azifin fikri 

beş senelik sanayi programına idhal Şimdiki balıkhane müdürlüğü emrinde maz, haydi gidelim diye üç kere! ;ran bırakan Türk cumhuriyetinde kan 
etmiş bulunmaktadır. Bu sene Anka· mülhakat teşkilatı da vardır. Bu teşki- _Çan çan çan ! davası mahiyetinde bir davanın bulun-

Hamit Şevketten ayrıldıktan sonra 
;ıvukat Cemil Nazifle görüştük. Dedi 

rada yapılan kongrede lktısat Vekili lat bozulmıyacaktır. diyen sabırsız vatmanda. ;masına tahammül edilemez.> 
murahhas bulunan balıkçılarla ayrı ay- Balıkhanenin şimdiki binası ihtiya- Kazaların önünü almak için .. Kon- Hamit Şevkete göre c- Kanunu gazetede okudum. Fi • 

ki: . 

rı konuşarak fikirlerini almıştır. İstan- ca gayrikafi görülmektedir. düktörü haydi gidelim diye sıkış- Dün ağır ceza mahkemesindeki bir kirlerimi kısaca söyleyim. 
bul balıkhanesinin bugünkü şekli ih- Maliye Vekaleti Sarayburnunda tıran çançanı yasa~ etmeli, diyo- ,davası için Ank~radan gelmiş bulunan . Hükfunetin en müh.im vazifesi her 
tiyaca kafi görülmemektedir. yeni bir balıkhane inşa edilmesini ka- , ruz. .Hamit Şevket Inceyi adliye korido - .v~tandaşın hayatını sıyanet v~ f:rtıe-

Balıkhanenin lktısat Vekaletine rarlaştırmıştı. Bu karara balıkçılar iti- Hakkımız yok mu? ,run<la gördük. Mevzuubahs kanun la - z:n huk~kunu muha.fazadır: Huku.me -
devri işi kanunusanide yapılacaktır. raz etmişler. <eSarayburnunun denizi ----------------= yihası hakkında dedi ki: ,tın meclıse sevketmış oldugu yem ka-

Bugünkü balıkhane satılan balık- serttir. Kayıklar barınamaz» demişler- çı·menfO ı•htı•ka"' rl cCeza tayininde yegane aranan nun layihası bir takım yerlerde asır -
l B " bal kh b. l şey menfaati arnmedir. SelaAmetı· amA _ Jardanberi bazı aileler arasında de\·am 1ardan miri parası diye bir para tahsi dir. uraaa ı ane ınası yaptırı ır- -

.meyi ihlal edenleri takip ancak amme eden ve hanümanlar söndüren kan da-
ettiği gibi satılan balıkların parasını da sa ayrıca büyük masraflar ihtiyarile yokmuş .1 

1 hukukunu siyanete memur edilen ma- valarının, böyle menfur bir zihniyetin 
sahibinden tahsil etmekte ve satanlara bir de havuz yaptırılması zaruri görü -

,kanılara müterettip vezaif tendir. Şahsi ortadan kaldırılmasını istihdaf etrnek-
dagı~ tmkatadır. Yani iki vazife görmek- mektedir. 

Halbukı· do""rt ay evvel öç, eski devirlerin, çok eski zamanla- tedir. Hükıi.met bu suretle bir fikri in-
tedir. Halbuki yakında bir balıkçı ban- Son verilen karara göre yeni balık- 'k k .rın, yani devlet sistemi ve devlet fikri tı am sai asile cinayet ikaına azmet -
kası kurulacaktır. Balıkh~nenin bugün hane binasının Yemiş iskelesi civarın· mahalle aras~nda 105 ku- doğıruyan çağların kabul edebileceği miş olan adamları da hasımlarının u -
yaptığı ikinci vazifeyi o yapacaktır. daki boş bir arsaya inşası muvafık gö- ruştu, bugün tüccarda bir ceza sistemidir. Bunun ifadesi, ali kubatı cismaniyesinden muhafaza ve 

Balıkhane 1ktısat Vekaletine geçin- rülmüştür. Tetkikat derinleştirilmekte- pir kuvvet tanımamak, funme nizamı- bu suretle hukuk ve adaleti hakim kıl-
ce yeni teşkilat yapılacaktır. Bugün dir. 126 kuruş nı idare eden yüksek bir otoritenin mağı düşünmektedir. Yurdun bazı mın· 

Matbuat erhanına 
Gösterilen 
Sooyet filmi 

Evvelisi akşam, Sovyet konsolos
hanesinde, matbuat erkanına, yeni bir 
Sovyet filmi gösterilmiştir. 

Davetliler gösterilen filmin güzelli
ğinden, sinemacılık aan'atının Sovyet 
Rusyada ne kadar ilerlediği anlaşıl

maktadır. 

Filmin seyrettirilişinden sonra da
vetliler hazırlanan büfede izaz edilmiş
lerdir. 

Ziyafet esnasında gazetecilerle kon
soloshane erkanı arasında. Türk Sov-

• 
iplik buhranı 
Devam ediyor 

iplik buhranı devam etmektedir. 
lktısat Vekaleti buhranın onune ge
çilmesi için lazımgelen ted:~· ' ri al
mak üzeredir. Bu haber dokumacılan 
çok sevindirmiştir. Dün de Yedikule 
iplik fabrikası dokumacılar koonerati
f ine 14 balya iplik vermiştir. Koopera
tif yeniden her dokumacıya tezgah ba
şına bir top iplik dağıtmıştır. _ ......... - ·······-- · · ·····~ 

yet dostluğunu kuvvetle ifadeleştiren 
çok samimi nutuklar teati olunmuş
tur. 

KUçUk Haberler 
Vasıl Çınar Caddesi ı Küçük San'aUar Raporu 

Şehir Mecllsl dunku toplantısında imi- Ticaret Odası tarafından Küçük San'at 
versiteye çıkan Fincancılar caddesinin mcr- erbablle konuşularak hazırlanan rapor dun 
hum Moskova seflrl Vasıf Çınar adına iza- Ankaraya gonderllmiştlr. Ankarada toplana
fe edilmesi işi konuşulmWJ ve muttefikan cak Kuçuk San'atlar kongresinde okunacak 
kabul edilmiştir. Şehir Meclisi pazartesi gü- olan bu raporun kongre mukarreratında 6.-
nıi tekrar toplanacaktır. mil olacağı soylenmektedlr. 

Üniversitenin l'enl TnJebeleri Kalb Sektesinden Ölüm 

Olgunluk imtihanlarında bir gruptan 

1 

Zeytinburnu ile Gazlıçeşme arasında yol-
lkmale kalan talebelerden 90 k1ş1 dün uru- da ölmüş bir erkek cesedi bulunmuş, eveıa 

versltenln muhtelif fakultelerine muracaat bir cinayettn ştıphelenllmlş, fakat yapılan 

elmlşlerdlr. Bunlarııı hemen hemen kaftcsl_ muayenede kalb sektesinden olduğü anla-
nln kayıtları yapılmıştır. şılmıştır. 

l"eni Krom Şirketi Tapu Baş MüşaYlrl Ankaraya Gidiyor 

Dünyanın en zengin krom madeni oldu- Bir mıiddettenberi İstanbul kndastrosun-
ğu anlaşılan Ergani civarındaki Guleman da tetkikler yapmakta olan Tapu Umum 
madeninin işletilmesi Etl Bani ·a verilmiştir. Mudurl..ık Bnş Müşaviri Halid Ziya bugün 
Diğer taraftan banka bu işle um-. ~ak u e- Ankaraya ı;'1decektlr 

re bir de Şark kromu Türk Anc;n!ın Ş!rkeU Aydın, İzmir ve İstanbul Tapu ve Kadas-
diye bir şirket de kunnu tur. trolarında ;yaptı~ı tetkikat netlccslnl umum 

F.cnebl lekieplerhıde Münhal l\Iuallintlik 

İstanbul vJık ve yabancı okulların Vek.'1-

letten tasdik edilerek gelen kadrola.n mek
teplere tebliğ edilmiştir. Bu kadroda mek
teplerin muallimsiz kalmamasının teminine 
çalışılmışsa da gene bazı mekteplerde mun
hal mun1!1mllk kalmL'Itır. Bunlar şimdilik 
VekileUe idare edilecektir. 

nıudurluğe arzedeccktlr. 

··ı;;~ .. İİALIL~ÇllİAY 
Ankara Nümune Hastanesi 

Nisaiye Mütehassısı 

lsmet lnönn caddesi, lkirıci durak, 
Tuna sokağı 10 

Hergün üçten sonra basta kabul eder, 

Çimento ihtikarı <levam etmekte

dir. Dün gene çimento tüccarları şir
kete müracaat ederek çimento istemiş· 
lerdir. Bu münasebetle şirketten ala
kalı biri şunları söylemektedir: 

«- Bu ayın 21 ne kadar istihsal 
edilecek çimentolarımız satılmıştır .. 
İstanbul tüccarlarına çimento verilme
sine ancak bu tarihten sonra başlana
caktır. 

Tüccarlar çimentoyu yüz yirmi al
tı kuruştan fazlaya satmamaktadır. 
Konulan narha göre çimentonun tor

bası yüz kuruşa satılacaktır. Yalnız 
tüccarlar bu fiyata yüzde yirmi kar ve 
altı kuruş da nakliye masrafı koymak-

tadır. Binaenaleyh 126 kuruşa satılan 
çimentoda ihtikar yoktur. Bugün de 
bundan fazlaya çimento satılmadığı i
çin ortada ihtikar aramak yersizdir.» 

İlk bakı~ta haklı gibi görülen bu 
mütalea üzerinde durulmaya değer 
mahiyettedir. Mesela bir arkadaşımız 

bundan daha dört ay evvel şehrin en 
uzak bir semtinde yaptırdığı inşaat i

çin dört beş çuval çimentoyu mahalle 
kerestecisinden J o:; kuruşa almıştır. 

Dört ay evvel perakendecilerden 1 ();) 
kuruşa çimento alınırken bugün tüc
carın 1 '.W kuruşa çimento satmasında 

ihtikar var mıdır, yok mudur, alaka
darların takdir ve insafına bırakıyo
ruz. - ·---~ ._ .... _ 

Açık teşekkür 
Müptela olduğum zatürree gibi kor -

kunç bir hastalığı 15 gUn içerisinde 
mm·affak.yctle tedavi eden Van mem
leket hastanesi başhekimi Ruhiy.c can
dan teşekkür \'e şiikranlanmı sunar -
ken hastalığımda bil) ük ) ardımlarını 
gördüğüm hemşire \'e bakıcılara dahi 
te~ekkürlerimin gazeteniz vasıtasile ib
lağını rica ederim. 

Gazete bayii: iJyas 

mevcudiyetini inkar etmektir. Devlet taklarında bu kanunun çok iyi tesirler 
;mefhumu muasır medeniyette bu gibi yapacağına kaniim. 
~ahsi ve bazuya istinat eden ceza u - . Vende.tta tesmiye edilen kan husu· 
,sul1erini kabul edemez. Onun içindir meti Avrupanın da bazı yerlerinde ya
ld kısasa kısas düsturunu kabul eden kın zamanlara kadar mevcuttu. Ora -
;şeriat hükümleri bile şahsi öç kaidesi- larda da bir taraftan maarif, diğer ta
nin bertaraf edildiğinin, iptidai bir şe- raftan zecri müeyyidelerle bu sakim 
kilde, kazai bir manzarasını arzeder. itiyadın önüne geçilmiştir.• 

Mobilye ve biblo 
meraklılarına 

İkinciteşrinin 8 inci pazar gunu 
Ka'bataşta Setüstünde Çürüksulu 
Mahmut Pa~ apartımanının 3 nu
maralı dairesinde Bay Vala Nured
din refikası Bayana ait çok mü -
kemmel eşya ve biblolar açık art -
tırma ile satılacaktır. 

Tafsilfıtlı ilanları cumartesi ga -
zetelcrinde okuyacaksınız. 

KAGNI 
HiKAYELER 

Sabahaddin Ali 
SON SENELERiN 
EN GÜZEL VE EN 
OLGUN ESERİ 

~ 

~---------------SABA Y sinemasında 
11 İkinci Teşrin Çarşamba gunu 

akşamı (21) de 

Münir Nurett·n 
ve ARKADAŞLARI 
Mevsimin ilk bUyUk 

KONSERİ 
Nefis ve zengin program, ~eni 

~---.. kadro.._ ___ ,, 
-...a... . .. 1 • 1 .. 

hı.Jr.OUI 8elednıni 

$ehir 1Yyatrosu 

111111111111111 

111 • .111 

111111111 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebnşı 

dram kısmında 
6/111936 da 

akşam saat 20.30 da 
AYAK TAKiMi 

ARA&INDA 
Fransız tiyatrosu 

Operet kı..; ı 
akşam saat 20.30 da 

MASKARA 

r 
Bu akşam T O R K sinemasında 
H A ŞnMzcEirTrL•zOopcrcti\t°ıaA L S 

M t!!iki, dan' ve naşc fılminin ılk büyük iraeııidir. Bıış rollerde 
HENRY GARAT ·RENE SEH SIR 1 Bu filmin bütün ~arkılanm herkes terennüm edecektir. Yerlerinizi evvelden aldırınız. 'z Telefon ı 40690 ._ ________ ., 

Hiç unutulmıyacak renkli valslar ! 

MAVi VALSLAR 
YÜZLERCE GÜZEL ŞAHANE KIZLAR! 
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MEMLEKET HABERLERİ Cumhuriyet Bayramı şenlikleri 

Sivaslılar arhk kağnı 
belasından kurtuluyorlar 

• 
lzmirde 

B~~çok. Y_erl~~de halka bedava tiyatro ve sinema 
gostenldı, kuşat ve yeni temel atma törenleri yapıldı 

Parasının yansı köylü, yarısı da hu~usi ~u~asebe 
idaresi tarafından verilmek şartıle koyluye 

yeni tip arabalar dağıblıyor 

Çocuğunu boğan 
Anatevkif edildi 

İzmir, (Hususi muhabirimizden)
Karşıyaka civarında Turanda yeni do"' 

1 

ğan bir çocuk ce-
c aedi bulunduğu 

nu bildirmiştim. 

;\dliye bu hadise 

ile yakından ala-

kadar olmakta· 
dır. 

Çocuk, Turan· 
da Menemen cad
desinde 120 nu· 
maralı evde otu
ran Şerife adında 

Şerüe bir kadına aittir. 

Sivasta köylülere yenJ tip arabalar daiıtıbrken 
Sivas (Hususi) - 8 yıl evvel husu- köylülere yeni tip araıbalar dağıtılmış 

st muhasebenin yardı.mı ile açılmış bu- bulunacaktır. 
lunan Sivas san'atlar evi son yıllarda Kağnı, yollan tahrip eden ve öküz
hızla çalışmakta ve mühim işler başar- leri yoran bir bela idi. Bugünkü ya -
ınaktadır. pılan nümune arabaları köylünün işini 

Müessesenin demir, ağaç ve hırlı yarı yarıya kolaylaştıracak şekildedir. 
atelyelerinin çıkardığı işler cidden tak- Bu arabalar şehirlilere 60 liraya mal 
dire değer mahiyettedir. olduğu halde köylü bunu 25 Uraya te-

San'atlar evinin yeni açtığı araba darik etmektedir. 
atelyesinde yarı bedel müşteriden alın- Elini koyduğu en büyük işleri büyük 
nıak ve yarı bedel de hususi muhase- bir muvaffakiyetle başaran vali Nazı
heden verilmek üzere yaptırılan dört mı Toker bu müessese ile de çok ya -
tekerlekli nümune arabalarının 50 ta- kından aiakadar olmakta ve buraya 
nesi cumhuriyet bayramında halka gös- daha bazı şubeler açarak gelecek yıl içe 
terilerek köylüye beheri 25 liradan risinde bu müesseseyi daha fazla geniş-
tevzi edilmeye başlanın.ıştır. !etmeyi kararlaştırmış bulunmaktadır. 

Bu arabaların yapılış ve kullanışın- Köylü verilen yeni arabalardan çok 
daki kolaylıklar da köylüye anlatılmış- memnundur. Bu hususta san'atlar evi
tır. Artık Sivas köylüsü kağnı belasın- nin müdürü Rasim Çelikadın da büyük 
dan kurtulmaktadır. Yakında bütün hizmetleri görülmüştür. 

Şerife doğan çocuğunu, yakın bir 
alaka ile tanıştığı Şefika adındaki ar• 
kadaşile birlik olarak boğmu' ve evi· 
nin civarındaki arsaya gömmüştür. 

İlkönce bu müthis cinayetini itiraf 
eden Şerife bilahare 

0

inkara sapmıştır. 
Çocuğun gömüldüğünü gören on dört 
yaşında bir çocuk da bilahare ifadesi· 
ni değiştirmiştir. Adliye Şerifeyi tev· 
kif etmiştir. 

lzmlt Halkevi 
qençlerinin temsilleri 
Izmit (Hususi) - İzmit Halkevi 

temsil kolu her hafta halka muntaza -
man temsiller vermektedir. Geçen haf
ta Hokkabaz adlı opera temsil edilmiş 
ve gençler bu temsilde büyük bir mu
vaffakıyet göstermişlerdir. Halk bu e
sere büyük bir rağbet göstermiş ve ıs
rarlar üzerine üç gece tekrar edilmiş
tir.Adapazarı muallimleri de İzmit halk 
evi namına Tırtıllar piyesini temsil et
mlşlerdir. 

//daz Bir adam değirmen 
6 , Çarkları lzmit muallimlerinin toplantısı 

Ormanlarında Arasında parçalandı İzmit (Hususi) - İzmitte bulunan 
ilk mektep muallimleri Necatibey ilk Bir aezinti İnegöl (Hususi) - Ömer isminde bi- mektebinde bir toplantı yaparak yeni 

O· rine ait olan değirmende çalışan ma - müfredat programının tatbikı üzerinde 
Kastamonu (Hususi) - 2600 metre rangoz Şaban kendisini çarklara kap - görüşmüşlerdir. Bu toplantıya İzmit 

Yüksekliğinde Ilgaz dağı, şimali Anado tınnış, parça parça olmuştur. Şaban valisi Hamit te iştirak etmiş ve toplan
lu arazisinin en mühimmidir. İkinci de beş çocuk babası idi ve küçük yaşta O· tı nihayetinde bir nutuk söylenıiştir. 
\tirde Karadeniz arazisinin çökmesile, lan çocuklarını günlük kazancı ile bes-
teşekkül etmiş iltiva dağlarındandır. liyordu. Bu kaza kasabada büyük bir Barım elektrik santrah 

Koçhisarla Kastamonu yaylô.Iarı a - teessür uyandırmıştır. Bartın (Hususi) - Elektrik santral 

rasında yükseklikleri artar, Kurşun Ziraat bankasınm köylüye binasmın tadilatı ile makine temelle • 
kubbeli, Haçat en irtifalı tepesidir. Ça- rini yapacak olan usta şehrimize gelip 
taı Ilgazla omuz omuza yaslanarak Si - yardımı işe başlamıştır. 
nop dağlarına doğru karışır. Çankırı (Hususi) - Ziraat Ban - Santralın baca temeli merasimle a • 

Topçu dürbünü ile aşağı ufka ba - kası köylüye tohum tedariki için para tılmış, kaymakam ve belediye reisi bi-
kılacak olursa, İnebolu denizi sis ol- tevzi etmektedir. rer nutuk söylemişlerdir. 
ınazsa görünür. 

Tosya çeltik tarlalarına pilatinden 
dereler buradan membaını alır. Koçhi
lar bahçelerine burası hayat verir. 

265 kilometre Kastamonu - Ankara 
Şosesi, yukarı Ilgaz vadileri arasında 
tüzlerce kıvrımlardan sonra kurtulur. 

Kırklarelinde yeni inhisarlar deposu 

Buzlu çeşmelerinden sakız kokulu 
8Ular fışkırır, yolcular çam oymas1 tas-
larla su içmeden geçmezler. 
Güneşe, mehtaba. hasret çeken loş, 

l'Utubetli gürgenlerin gölgeleri altında 
tilki, kurt, tavşanlara tesadüf edilir. 
Ayı da kış mevsiminde avlanır. 

Binlerle devrilip çürüyen gürgen, 
Çam kütüklerinden asgari istifade bile 
lernin edilememektedir. Burada talaş, 
kereste fabrikalarına şiddetle ihtiyaç 
\Tardır, eğer bu arzu hükfunet tarafın
dan yapılacak olursa Kastamonu ve İl 
gaz havalisinin ticareti artacaktır. 

Y. O. Altınkalem 

r 

Yeni deponun kiipt resminde bulunanlar 
.. Kırklare~ (Hususi) --;- İnhisa~la7 idaresinin yeni yaptırdığı tütün deposunun 

küşat resmı kalabalık bır davetli kitlesi huzurunda yapılmıştır. Küşat resmin
de Kırklareli valisi Hasip bir nutuk söylemiş, ~'.)undan sonra kordelayı kes
miştir. Davetliler hazırlanan büfede izaz edilmişlerdir. Merasimde halk mu
sikisi de muhtelif havalar çalmıştır. 

Pazar Ole Hasan B. 

Cumhuriyet bayramı yurdun her ta
rafında olduğu gibi Somada, Balıke -
sirde, Tirede, Kastamonuda, Gelibo -
luda, İnegölde, Emette, Eskişehirde, 
Sarıköyde, Keşan.da, Tokatta da parlak 
surette tes'it edilmiştir. Bayram müna
sebetile Balıkesirde Atatürk parkının 
küşat, tayyare binasının temel atma 
törenleri yapılmış, Tirede bir balo ve
rilmiş, şehir sineması 3 gün ha~ka be -
dava filimler göstermiştir. Kastamo -
nuda halka parasız sinema ve tiyatro 
rynatılmış, Gazi stadında spor eğlen -
celeri yapılmıştır. Geliboluda bir balo 
verilmiş, şehitlik ziyareti yapılmıştır. 
Sarıköyde 18 köyün :i.ştirakile par -

lak merasim yapılmış, Eskişehirde tay
yare şehidliği ziyaret edilmiştir. 

Dercettiğimiz resimlerden 1 - İne
gölde, 2 - Balıkesirde yapılan mera-

_......._. ............. -···-----....... -·-
Tokat - Turhal yolu 
O-zerinde bir kaza 
Tokat (Hususi) -- Gürcüköylü Nuri 

oğlu Yusuf merkeple köyüne giderken 
Seyit köyü civarında Tokattan Turha
la gitmekte olan şoför Cemalin idare
sindeki kamyon çarpmış, Yusuf mer -
kebin üzerinden bir kaç metre ileriye 
fırlamış, merkep derhal ölmüşti"ır. Yu
suf ağır surette yaralanmıştır. Hayatı 
tehlikededir. Şoför yakalanmış, hak -
kında takibata başlanmıştır. 

Söğütte ceviz mahsulü 
Söğüt (Hususi) - Geçen yıllarda ka

zamızda her yıl için elli bin kilo ceviz 
istihsal edilirken, bu yılın yağışlı ol· 
ması yüzünden bu yekfuı elde edileme
miştir. 

- İspanyadaki dahili 
harp sonuna yakla§tı Ha
san Bey! 

. . . GaUba asiler kat'i 
zafer elde edecekler. 

••. Fakat merak ediyo
rum, ilk i§leri ne olacak 
dersinı 

Hasan Bey - Vallahi 
dostum görünüse b~ kılır

, sa tamir! 

Bu "\'aziyet ceviz fiatlarının ) üksel
mesine sebep olmuştur. 
Taşradan gelen ceviz alıcılarının faz

lalığı cevizin kilosunun on beş kuruşa 
kadar yükselmesine ve müstahsilin pek 
haklı olarak sevinmesine amil obnuş-
t.ur. ' 

simden birer safhayı, 3 - Tirede ve
rilen baloyu, 4 - Şenliklere i§tirak e 
den Kastamonu lisesi talebesini, 5 -
Tokatta yapılan meıasimden bir saf 
hayı göstermektedir. 8-------...... .... -·--

~~ 

,radiseler °' 
8f$1S1nd 

Kağıt fabrikası açılırken 
Kağıt üstünde fabrikayı herkes ya-, 

par, iş kağıt fabrikasını yapmakta.. 
* • * . 

Eskiden dahilde; yalnız kağıUıel "' 
vasını yapabilirdik. Şimdiden son"i 
ra helve kağıdım da yapabileceğiz. 

* "' * 
Kağıt hariçten geldiği zamanda· 

kırtasiyecilik eden memurıı neye 
benzetirim, bilir misiniz? 

- Neye benzetirsin? 
Dedinizse söyliyeyim: 
Elin parasile hovardalık eden a -. 

dama! 
* •• 

Paranın kağıt olduğunu gördük, 
şimdiden sonra da kağıdın . para ol:• 
duğunu göreceğiz. 

* • • 
Sordular: 
- Kağıt fabrikasından ilk çıkaQ 

kağıt ne kağıdıdır? 
- Bize kağıt satan yabancı mem· 

Ieket kağıtçılarına boş kağıdı. 
* • * 

Şişli tramvayında konuı:uyorlardı 
kulak misafiri oldum: 

_ Kağıt fabrikası acaba sinek ka 
ğıdı da yapacak mı? 

İM SET 

\an 1eksaY\ 
ea.y\ara \arım ; 6. ve \2 rık 

e\erde \. • 
eczan \ da satı\ır. 
amba.\aı ~r . ., verıdır. 
12 \ık arnba\a11 ı a 
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iz mit Kiğıt Fabrikası 
~~~~~~--~~~~~~ 

Kağıt fabrikası açılırken sellüloz 
fabrikasının da temelleri atılıyor 

f 

1 
1 

F abrikanzn İzmite temin ettiği faydalar, istihsalô.t derecesi ve memleket 
ihtiyacı ile mukayesesi, harcayacağı iptidai maddeler ve hunların 

memleket içinden tedariki için yapılan tetkikler 

\...--~--------------------------~-----------------------' l~mit S lkinciteşrio 

CÖNÜL İSLERİ 
Okuyucularımın 
Sorgularına 
Cevaplarım 
Güker Üstün: 
-Anlattığınıza bakılırsa sevginiz

de samimi değilsiniz ve yahud fazla 
mağrursunuz. Mad~ sizi seviyor 
ve s:iz de ondan saadet ekliyorsu -
nuz, samimi olmağa çalışınız. Ona 
karşı şefkat ve sevgi gösteriniz. Bu 
suretle müşkül vaziyetten kurtulmuş 
olursunuz. 

* * .. 
S. Özbay: 
- Henüz çok gençsiniz. Hayatını

zın seyri ancak şimdi başlıyor de -
mektir. Sie evlenmekle bu seyri bir 
anda kesebilir ve hiç bir şeyi daha 
kat'i olarak bilmediğiniz için bedbaht 
olursunuz. Evvela tahsil aşkınıza 
bağlanınız. Ancak hayata galebe et-

tikten sonra böyle bir 
mevkii :fi.He koyarsınız. 

*"'. 
ı Ankarada Nuri: 

tasavvuru 

- Vaziyetinizin ne kadar müşkül 
olduğunu teslim ederim. Ancak ka
rınızın bu hareketlerine sebeb ne -
dir, evvela onu bulmağa çalışımz. 
Hata sizde ise, bu hatanızı muhtelif 
yollardan tamir ederek müşkülü hal
ledebilirsiniz. Yahud da karınıza ga
yet müsaid bir lisanla, kendisini ima 
ederek muhayyel bir kadının bu şe
kildeki hayatını ve feci akibetini an
latabilirsiniz. Maamafih ilk tavsiye
rni7. üzerinde israrla meşgul olunuz. 

* * • 
Amasyada Bay Hayri Gülere: 
Sizin hesabınıza hemşerinizi ter

cih ederim. Muhitiniz daha dardır, 
insanların mahiyeti çabuk anlaşıla -
bilir. Azim ekseriyeti iyi huyludur. 

TEYZE 

unsurları arasında 

lkincitetrin 6 

Tarihten Sayfalar: ________________ .;;;..,;;; ____ __ 

Beşyüz çeki odun uğruna 
idam edilen vezir! 

r------------------- * • • 
Kara Mustafa Paşa, söylemese rahat edemiyecekti. Deli lbrahime 
aerl bir ıesle: "Padiıahım ben kAhya kadının oduncusu değilim, 
aenin -vezirinim, dedi. Beıyüz çeki odun, on beş bin akçe eder. 
Böyle küçük ıeyler uğruna mühim işleri bırakbnr, divanı boz~ 

durursun, Halk ne haldedir.? Hazine nasıldır? Hudutlarda 
ne var diye hiç sormazsınız 1,, 

Deli Ibrahimin haremindeki kahyal ne haldir. Eski nizam bozuluyor.> ce
kadın sadrazam Kara Mustafa paşaya vabını versinler. 
haber gönderdi: Zabitler bu teklifi hemen kabul et -

- Tez, saray için beş yüz çeki odun mediler. Muslahaddin ağaya açtılar. O 
göndersin. da yeniçeri ağasına söyledi. Yeniçeri a· 

Saray kadınlan o yıllarda diledik - ğası da Sultan İbrahime bildirdi. 
!erini yaptırmakla meşhur idiler. Pa- Deli İbrahim köpürdü: 
dişaha hoş görünmek ve yüksek mev- - Tez, Muslahaddin ağa kulum bu-
kileri elde etmek isteyenler, bu kadın- raya gelsun!. .. 
lara kul köle olurlardı. Diye bağırdı. 

Fakat Kara l\:Iustafa paşa böyle bir Muslfilıaddin ağa gelince emretti: 
adam değildi. Daha mühim işleri vardı - Kurulan fesadı hemen anlat! 
ve bu yüzden odun i§ini yaptırmakta Onun söylediklerini dikkatle dinledi 
acele etmedi. sonra sordu: 

Aradan bir kaç gün geçti. Kara Mus- - Ben şimdi Lalamı (sadrazamı) öl-
tafa paşa kubbe altında diğer vezirler- dürsem kullarım bana gücenirler mi? 
le birlikte divan kurmuş, devlet işlerile - Ha§a padişahım, cümlesinin boy
uğraşıyordu. Divan muayyen saatte nu kıldan incedir. Hepsi usludurlar. 
toplanıyor ve muayyen saatte dağ11ı - Sadrazamın öldürülmesini onlar da ho:;. 
yordu. Fakat dağılmıya iki saat oldu - görürler. 
ğu halde bir Haremağası gelerek: Padişah bu sözlerden kuvvet almış -

- Padişahımız hemen sizi ister. He- tı. Mus15hadclin ağayı savdıktan son -
men gelesin! ra biraz daha düşünmüş ve Kara Mus-

Dedi. , tafa pa~ayı öldiirtmeğe karar vermiş -
Sadrazamın canı ı,;ıkıldı; bu, pişmiş ti. 

aşa su dökmek gibi değil miydi? Fakat 1643 yılı mart ayının 22 nci güni.iy
her halde padişah da pek mühim bir dü. Divan kurulmuştu. Şikayetciler, 
şey söyliyecekti~.. davacılar, dilek sahibleri birer ıkişer 

Gitti. Sultan İbrnhim onu görür gör- vezirlerin karşısına çıkıyorlar, istida -
mez üstüne doğru yürüdü: la.rını veriyorlar, yahud derdlerini dö-

- Kahya kadının dilediği beş yüz küyorlardı. Padişah da kafes ardından 
çeki odun niçin şimdiye dek verilme - bunlara bakıyordu. 
di?... Kara Mustafa paşa şikayetcileı den 

Kara Mustafa paşanın kanı beynine bazılarına sert sert cevab veriyor, çı-

hücum etti. Fakat kendisini tuttu: kışıyordu. 
- Padişahım, söyliyelim de veril - Sultan İbrahim eliyle kafese iki de-

sin! fa vurdu. Bu: 
Dedi. - Divan dağılsın! 
İçi rahat değildi. Söylemese rahat Demekti. 

edemiyecekti. Hatta gene böyle şeyler Kara Mustafa paşa şaşırdı. l'""akat e-
olacaktı. Bunun için, çıkıp gitmedi ve mir emirdi. Divan dağıldı . Sadrazam 
sert bir sesle şunları ilave etti: hem bunun sebebini öğrenmek, hem 

- Padişallım, ben kahya kadının o- de bazı i5leri bildirmek üzere huzura 
duncusu değilim. Senin vezirinim. Beş- girmek istedi. Lakin kabul olunmadı. 
yüz çeki odun on beş bin akçe eder. Kara Mustafa büsbütün meraka di.lş -
Böyle küçük şeyler uğruna mühim iş- tü. Bu sırada kendi adamlarından bi • 
leri bıraktırır, divanı oozdurursun. risi onun yanına yaklaştı: 
Halle ne haldedir? Hazine nasıldır? Hu- - Muslahaddin ağa, yeniçeri zabit
dudlarda ne var diye hiç sormazsı - lerine verilen akçe işini padi~aha aç • 
nız!... mış, uyanık bulunasın! 

Sultan İbrahim apışıp kalmış ve Ka- Dedi. 
ra Mustafa paşa çıkıp gitmişt-i. Kara Mustafa sarardı. Lakin kendi-
Padişah o gittikten sonra derin de - sini çabuk toparladı. Adamlarımı bir 

rin düşünmüş, bir türlü Kara Mustafa Kur'an getirtti. Koynuna koydu ve sa..ı 
paşanın sözlerini ve hareketini hazme- raya gitti. Demir kapıdan girdi. Sul • 
dememişti. tan İbrahim oracıkta bir aşağı bir yu· 

Bir bahane arıyordu. karı geziyordu. 
Bu bahaneyi de zavallı Kara Musta- Padişah kızdı: 

fanın kendisi verdi: - Lala, ne acayib haldir? B<ıbarurı 
Silahdar Yusuf paşa padişahın göz _ evine varır gibi davetsiz gelUısun? .. 

desiydi ve Yeniçerilerle sipahi'ler üze- Sadrazam elini Kur'ana basarak ye~ 
rinde sadrazamdan daha nüfuzluydu. min ediyor, kendisini haklı gösterrne • 
Kara Mustafa paşa onun nüfuzunu kır- ğe çalışıyordu: 
mak istedi. Yeniçeri kahyasına yüz ke- - Yeniçerileri itaate soktum. Gem -
se akçe verdi ve şunları söyledi: lerini ele almıştım. Şimdi itaatsizlik et• 

- Bunları Yeniçeri zabitlerine da - meleri nüfuz ve kuvvetimin azaldığı .. 
ğıtasın. Bu sefer yapılacak geçid res - nı görmelerindendir. Devlet için ve pa# 
m.inde çorba yemesinler. Sebebi sorul- dişahım için bu hal hayırlı olmaz. 
dulda cSilahdarın sadrazamdan üs - Diyordu. 
tün tutulduğu görülmüş değildir. Bu (Devamı 11 inci. sayfada) 
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Mülkiye İstanbuldan nasıl aynldı? 
* * ,.. 

Analann gözleri yaşlı ... Fakat talebeler neş'e içinde. insan bir aynbş değil, 
bir kavuşma sahnesine şahit olduğunu sanacak. Saat tam 11 de; 53 üncü yaşının 
yorgunluğundan umulmıyacak kadar zinde görünen Mülkiye bir kahkaha 

katarı halinde gözden kayboldu 

(Bq tarafı ı lad •1f•da) 
Mektep müdürü Mehmet Emin, a

bıdenin hatır• defterine: cMülkiyeli -
lerın en ciıerin saygıları• cümlesini yaz
dı. Ve talebeler, gene bandoyu önl~ v: 
l'ine alarak, otobüslerinin bekled•gı 
.\yazpaşaya müteveccihen hareket et
tiler. 

Otobüsler Mülkiyelileri, Kadıköy is
kelesinden dokuzu elli beş geçe hare -
ket eden Akay vapuruna yetiştirdi. Ta
lebelerden ekserisill'in Taksimde bekli
Yen akrabaları ve arkadaşları da bu 
\'apura yet~erdi Talebeler, dost
ları ve aknbaları vapurda; Taksimde 
Yerine gelemiyen arzuJarma kavuştu
lar, ve birbirlerile uzun uzun konuş • 
tular. 

* Vapurda aralarına brJttığım tale • 
beler büyük bir neşe içindeydiiler. San
ki doğduk1an, büyüdükleri memleke • 
te kaVUŞJDJJa ıidiyorJardı. 

19].erinden birisi.: 
- Harbiy. gitti.. dedi. Arkasından 

biz de gidiyoruz. ttaiftl'Bite de An -
karayı boyladımıydı tunanvbr. On
dan sonra İStanbul ff.lırini seyreyle, 
len. Bu ~ caddeler ıeniıJ gelecek 
lrlillete. Fabt bu tenha!ık, siz gazete
tilerin canJarıruza okuyacak. Ve he
Piniz, pılıyı pırtıyı top!ayıp Ankaraya 
Relıniye mecbur kalacaksınız. _ 

Merakla sordum: 
- sebep? 
Zeki Mulkiyeli güldii: 
- Bunun sebebinden basit ne olur 

kı? Ortalık tıenhalaşmca, sinekler ka • 
ltını emecek insan bulamayıp Ankara
)a gelecekler, otomoblller, tenhalaşa
tak olan sokaklarda kaza yapmak im
kaninı bulamıyacaklar. Tramvay te -
kerıekleri kazasızlıktan cfakrüddem> e 
'1irıyacaldar. Ve ıiıze JUAC8k hava -
dis kalmıyacak! 

Ben de güldüm: 
- Öyleyse vahimdir lstanbulun akı

ı.._ .. , 
~ı ... 

llarbiye git'ti. Siz gidiyorsunuz. U • 
lliversitenin de yollanacajı söyleniyor. 

Y•z•n ı N•cl ••dull•h 

İstanbulda 10D söz! 

Futbol işleri gene bir 
çıkmaza giriyor 

,.... _________________ ... 
Bu Mile lik maçlannda bir pyritabillik var. Maçlann duru 
dururken mrumı değiftiren zihniyet, korkanz bir pn de maçla~ 

bU.b&tiin ortadan k-!chracak ve dimyata pirince giderken J 
evdeki bulgurdan da olacağız _ 

Y•z•n: Ömer •••im 
F uthol Ajanının kayıtsız ve fartsız idareye karar verdiği İstanbul 

maçları bir daha karıtmak tehlikesine maruzdur. 
Senelerdenberi tecrübe edilmif lik maçları usulü ve tekli bu aenc 

dense birdenbire renk ve fekil değittirdi. 

Lik maçlarında eeaslı bir nizam, fikstür diye bir fCY vardır. Fiks: 
klüplerin hangi tarihte, hansi ldüple maç yapacaklarını gösteren bir c 
veldir. 

Lik maçlarından evvel tertip edilen bu fikstürü, alakadar klüpler ka • 
larına alırlar, hangi tarihte kuvvetli maçlar yapacaklarını, hangi tarıhteki 
maçlarının hafif olduğunu heaplarlar. Ve takımlarını o maçlara göre hazır
larlar. 

Bu eeneki lik maçları tcldine ıöre böyle bir fikir edinmek, imkanı artık 
kalmamıfbr. 

Herhanai bir aebeple bir hafta maç yapmamıf bir takım, ıkincı hafta 
mutlaka o maçı oynamağa mecbur ediliyor. 

Lik maçlarının doğru dürüst yürümesi için çok mahz11rlu olan bu sıs
tem, yarın gene başka bir mülahaza ile değiştirilecek olursa işte o zaman 
kıyamet kopacak, bütün klüpler haklı olarak bu iti protesto edeceklerdir. 

Bu sene lik maçlarında nedense bir gayritahiilik var. Bir gün seklini, bir 
,Un de maçların sırasını değiftiren zihniyet korkarız bir gün de macları büs
bütün ortadan kaldıracak ve dimyata pirince giderken bu gidişle evdeki 
bulgurdan da olacağız 1. Ömer Besim 

Ankarada 
Yağlı güreş 

l Başpehlivanlığı 
Türkiye yağlı güreş baş pehlivanlık 

• 
lngiliz antrenör 
Getitrmekten 
Vazgeçiliyor 

Futbol Federasyonu tarafından iz-
müsabakaları önümüzdeki sene mayıs mir ve Ankara için Londradan getiri
.,.. içinde Ankarada yapılacaktır. Jeceğini evvelce ha~r verdığımız an

Mü..bakaları himayei etfal tertip trenörlerin mali sebepler dolayısile 
edecek ve müsabakada galip gelenlere memleketimize getirilmesinden sarfı-
büyük ikramiye veplecektir. ed"l · t" 

Ajanlar toplanacak 
Futbol Federasyonu 1stanbul, lz

mir ve Ankara futbol ajanlarını çağıra-

nazar ı mış ır. 

Hakemler salon idmanlarma 
başladılar 

rak şehrimiz.de bir toplantı yapacak- Futbol Federasyonu tarafından ıde.-
tır. Bu toplantıda millt küme itleri aö- ed'I h k k du··n ak an d n re ı en a em ursu 
rüfülecektir. . b ) itibaren salon ıclmanlarına as amış-

Yaşarm ziyafeti tır. 
Kendi aikletinde dünya tampiyon- Kapalı salonda hazırlık ıdmanı ya· 

luğunu ~an Y8f81, yarı~ akta~ pan hakemlerimizin bu idmanları 

Sizin dediğinize göre, ondan sonra 
da yolculuk sırası bi7.e geliyor. Eh ..• 
~unca senelik karilerim.iz, bizim ay -
l'ılığımıza katlanacak değiller ya? Bi
lhn ardımuxlan da onlara yol gözü -
kecek demektir. Halbuki daha şimdi -
den gazetelerde ckiralık hane• ilanm
clan geçilmiyor. O takdirde viliyetin 
~le göze çarpacak bir yerine, meseli 
~azıt veya Galata kuleterinden biri
'ilı tepesin• kocaman bir dcirahk şe
lltra ~vhası asmaktan gayri iş kalmı
>'lcat! 

kendisine bır ev alınması ,erefine, Gu- . k d d d k 
ğil, bir kavuşma sahnesine şahit ol • re gözlerinin zehirini yüreklerine akı- Def ldübünde arkadqlanna ve gazete- ~evsım sonuna a ar evam e ece • 
duğunu sanır ... Herkes neşe içinde ... ,tarak gülüyorlar, gülüyol1lar... cilere büyük bir ziyafet verecektir. tır. 

~Bir diğer Mülkiyeli kahkahayı bas- O~u~u~~~~-.~~oo~•s3~~~~~~~~5~~~~~555~a~~5~~5~~~~~~ lerini gördüğüm genç kızlar bile, ka- yorgunluğundan umulmıyacak kadar 1 
tıla katıla gülüyorlar. Belli ki, bu sü • zinde görünen Mülkiye, yeni adile ı 
rükleyici Def& &leminde ağlamaktan Siyasal Bılgiler okulu, bir kahkaha ka-- .Merak etmeyin. Yabancı kiracı 

~z İstanbula ... 
lf~p birden sor~uk: 
-Neden? 

t.."":" Susuz yaşamıya, İstanbullulardan 
vttşka alıflnn insa.Dlar var mıdır ki? 

utanıywlar. tan halinde gözden kayboluyor! 
İhtimal yalnıı-kalınea boşaltmak iiEe- Nad S.dallah 

. 

Alaca • Höyük'te hafriyat 'l'enlıalaşan İstanbul hakkında yapı
;:ıara gijler~en. bir de kalaba -

~cemi~iaı :ı::,u~;;e:~ Beşeriyet tarihi için büyük ehemmiyetli eserler bulundu 
lerd;n birisi: Ankara, 5 (A.A,) - Türk Tarih bakır ve seramik efya bulunmuftur. 

- İdeal fehir! Monşer, diyor ve ila- Kurumunun Alaca - Höyük'te yap- Bunlar Anadolu bakır kültürünün Or-
~ ediyor: makta olduju. hafriy.a,t, mevsim sonu tp Asya- medeniyetine bağlayan bel· 
() - Bittabi, bilhassa boıçlum için ... dolay11ile 27 ;Hu~ muvakkaten gelerdir. 
~lal>alıkta ~1'.cakhdall k~ktan tatil edilmi,tir. Bu .-eneki hafriyat ıe- 1 O metr~n 14 metredeki ana top. 

Y ne var ki? çeiı eeneden daha uzun ıürmÜf ve 20 rağa kadar devam eden kalkolitik * mayıstan 27 ilkl~frine kadar t 6 l gün c,Chalkofüikh» tabakada yapılan araş-
lfaydarpqa garınct., talebeleri teş- devam etmiftir. tırmada iae aene üç iskelet ile seramik 

~elenl.erin başında Muhiddin Us - Hafriyat, verdiği ~eticeler itibarile eserler çıkarılnııfhr. 
"ar. ğ, ve bir çok mektep müdürleri Türk tarihi ve bütün beter tarihi için Höyük't~ bu ~ne ya~ılan mesaiye 

lfaydarpqa lisesi izcileri ve ta _ fevkalade büyük ehemmiyeti haiz hu- An.kara T arıh, .~ıAI v.e Coğrafya Fakül-
4 !beler· v~....... ikin . rta k l ta- lunmaktadır. tesı AntropoloJı ı11tanı Bayan Mui-
ı..'- ·• ı, ıMRll&OY cı o O u u d · · "k · · 
-oeleri de oradalar. !sfenksli kapıiim )'anıba\Jında Eti ne T~. ıtt~ .~t~ıftır. .. l d 
'"Aıııalar bermutat, evlltlarına nasihat .imparatorluğu ça'ğlpa ait mabed veya L_ , urh l~rdı twu~ufyuye eri ün bir 
"'etlftinn· çabalı 1ar Ekse . . . .· ney et a ın e e nogra a müzesine 
~. ıye yor . rısının saray olmaaı muhteıncl büyük bir ya- 1 k Lkat t h" ed'l 
""'""1ermı ıslatan yaşlardaıi da beni ki w • • ge ere muva& en ef ır ı en e-

- b11lar ıçın ayrılığın uzunu da, kısası da, p~an batka bakır 'aaı~ .~ı.t sekı~ - ae- serleri görmü,ler ve hafriyat direktörü 
ayırlısı da, hayırsızı da bir! kız buçuk metre derınlıgmdekı, tah- B. Hamit Kofay'ın verdiği izahatı din-
Pakat talebeler, bil' kaç saatlik bir minen 5006 - [X>iO eene. evveline ait lemiflerdir. Kurum gelecek sene haf

:;:mtiye çıbr gibi... Haydarpaşa ga- biikümc:laı ir.ileıi ftK;~arında yük•ek riyata daha biiyilk mikyasta devam e
a o antla birisi ,U., bir ayrıbş de-- bir küküffld lfiitlhf olalı altıa, pmüf, ıdeeekHr 

Kırtasiyecilik güzünden 
Tahsilinden geri kalan 
Bir genç kız 
Bursada oturan V. Özalp isimli 

genç bi.r mektepli kız, bize yazdığı 
bir mektupta bir mektep meselesi T 

~ 

nin nasıl kırtasiyecilikle sürünce -
mede kaldığını anlatıyor. Kendisi 
ilk mektebin 3 üncü sınıfına kadar 
okumuş, bilahare musevi mektebin· 
de tahsilini bitirmiş. Ancak diplo · 
masında cbir ilk mektepten mezun 
sayılması için resmi bir ilk mektep· 
te imtihan vermesi lazımdır• kaydı 
bulunduğu için Kültür Direktörlü -
ğüne baş vurmuş. Kendisini Beşik • 
taş 19 uncu mektebe göndermişler, 
fakat orada izin kağıdı kaybolmuş. 
Bahası Bursaya tayin edildiğı için 
Bursada Altınpannak mektebınde 
imtihan edilmiş ve muvaffak olmuş .. 
Ancak bundan sonra muşkul baş 
göitermiş. Diyor ki: 

«- imtihanda muvaffak olduguııi 
halde yaşım on beştır diye kabul t• 

mediler ve diplomam tasd k ed 
miyerek Kültür Bakanlığın mu -
racaat etmemi söylediler. 

Kültür Bakanlığına bır t da ıle 
baş vurdum, vaziyetı anlattım te -
grafla istidamı sordum, hıç b r ce -
vap alamadım. Mektepler ba ladı, 
fakat ben hali bir mektebe gıreme
dim. Okumağa, hayatımı ku tarma -
ğa ve bu memlekete mufıt olmaga 
çalışa~ bir ~nç kızım. Bu ç ıt kır
tasi~eciliklerle tahsılımın ya ı h ra
kılması doğru mudur?.• 

* Bu genç mekteplıye ha.k \ . yo • 
ruz ıve Buıısa Kültur mudu unden 
rica ediyoruz: Bu yavrunun le 
bızzat meşgul olursa yurdun b r ç -
cuğuna karşı en büyük ıyıl nı ı :s
te m ş ol caktır. 

••• 
Adapazarında Bay Recai Moloya: 
Alakanıza teşekkür eder .\ı zu-

larmızda diğer bir çok oku ucu 
rımız da müşterekür Tekn k n h
zurları yenmiye çalışarak bunu 
ricen yapacajız. 



8 Sayfa SON POSTA 

Balıkçılar, tekziplere rağmen Kadınların askerliği 
b k t • d d • ı ' Baştarafı 1 inci sayfada) I masına imkan görülmemektedir. oy o u t eyı e ıyo r ar • Bu hale nazaran hazırlandığı söyle Kadınlarımız asker olurken yaradı· 

nen ve Başvekalete giden proje hika- lısları icabı olarak gözönünde tutulma" 
larız, diyorlar, takas ışme dayanabi yesi asılsızdır. sı' zaruri olan haller de oldukça e-(Bnştarafı l inci sayfada) 

Hakikaten kuzu gibi torikler tablaya 
sıralaıunış, kulaklarının altı kıpkır -
mızı, tombul t.ombul yatıyorlar. Biri 
yaklaştı. On kuruş verdi. Yarım balık 
aldı, yi.ırüdü. Bahkçı arkasından söy -
leni yor: 

- Yürü, 4 kilo eti ikf çeyreğe bul -
dun ya. 

Sordum: 
- Hani balık çıkmıyordu? Balıkçı

lar boykot yapmıştı? 
- Eh neylesinler fıkaralar, müşteri 

yok. Tutup tutup denize dökecekle -
rine, tutmuyorlar. Tam balık mevsi -
mindeyiz. Bu mevsimde de balık para 
etmezde ne zaman eder. Hani balık -
çılık enstitüsü? Nerede balıkçılar ce -
miyeti? 

Balıkhaneye girdim. Zemini beton 
bir yer. Ortasına bir kantar, bir de üstü 
mermer masa koymuşlar. Etrafını da 
demir parmaklıkla çevirmişler. Bir sü
rü küçük küfelerin içinde cins cins kü
çük balıklar getirdiler. Bir zat kanta
rın başına geçti. 

K: plerden birine yaklaştım: 
- Balıkçılar balık çıkarmıyorlar -

mış, dedım. Duymamazlıktan geldi. 
- Bugün kaç çit~ torik kaydettiniz? 

dedim. 
- Muhasebeci ile görüşün, cevabını 

al dun. · 
Muhasebeci pek nazik bir zat. .. İza -

hat verdi: 
- Bu sene, torik ve palamut pek bol. 

Fiatlar düşmeğe başladı. Balıkçılar da 
ne yapsınlar, ittifak ederek piyasayı 
yükseltmek için bir iki gün tutmamıya 
karar vermişler. 

- Bugün hiç gelmedi mi? 
- Geldi amma, birer seyyar dalyan 

olan gır gırlarla balığa çıkmadılar. 
Dalyanlar da getirmedi, sade bir kaç 
taka geldi. Son zamanlarda fiatlarm 
düşmesi harici ticareti de sarstı. Ec -
nebiler de ucuz almağa başladılar. Dü
şünün 7-6 kiloluk toriklerin çiftine 15-
20 kuruş veriliyor. Halbuki ben ayni 
siklette bir çift toriğin ı 5-16 lira etti
ği zamanlan hatırlarım. Hem de pek 
uzak zamanda değil. Mütareke yılla -
rında. Balık mevsiminde aylık normal 
balık yekunu l 00-15 o bin çift içinde -
dir. Bu, vasati olarak 700-800 bin kilo 
balık demektir. 5-1 O bin kilo da küçük 
muhtelif balık çıkar. 

Balıkçılar cemiyeti reisi de bana 
şunları söyledi: · 

c- Her sene harice külliyetli mik -
tarda torik ve palamut göndeririz. Bu
günleı de limanda alıcılar azaldı. Öyle
sine ki tuttuğumuz balıkları alıcı çık
maması yüzünden denize atmak mec
buriyetinde kaldık. Bahkçıların bey -
hude yere zarara girmemeleri için iki 

gece ıırgırcıları denize çıkarmadık. 
Fakat fiat artık umduğumuz gibi yük
selmiştir. Bu g7Ce bolca balık tutula -
cağını umuyorwn. 
Diğer taraftan İtalyan ve Yunan ge

milerine balık satmayı üzerine almış 
olan balık kabzunalı Yusuf ta şunları 
anlattı: 

- Torik ve palamut alıcıları, lima
nımızdan İtalyan gemilerinin uzaklaş
ması yüzünden azalmıştır. Tutulan ba
lıkları denize atıyoruz. Bunun önüne 
geçmek için iki gece palamut ve torik 
tutmadık. Bu gece balığa çıkılacaktır. 

* Kumkapınm meşhur balıkçılarından 

Kirkoru gazinonun korkuluğuna da -
yanmış denizleri seyrederken buldum. 

- Ne dersin, dedim, baksana siz boy
kot yapmışsınız? 

- Boykot olup olmadığını bilmem. 
Fakat baktık ki balık rezil oluyor. De
nize çıkmadık. 

Bir ihtiyar balıkçı yaklaştı: 
- Ben altmış yıldır balıkçıyım. Bu 

biçim kepazelik görmedim. Hiç torik 
denize dökülür mü? İşitilmiş, görül -
müş iş değil. Fiatlar düştükçe düştü, 
düştükçe düştü. Eh millet te çoluk ço
cuk sahibi, canını dişine takıp dalga -
lara göğüs geriyorsa bir ekmek parası 
içindir. 

Balıkçılarla uzwı l.l'Zadıya konuş -
tum. Meselenin esası sermayesizlik. 

- Biz günü gününe çalışır, adam-

ıir miyiz? Tüccar da Avrupadaki pa - Yalnız Türk kadınmm bayatın her hemmiyetlidir. 
rasını almadan yeni mal devredemi - sahasında olduğu gibi vatanına asker- H··1A t d b. k IA "ha• 

lik h
. . . eph . • d u asa or a a ne ır anun ayı .,. 

yor. Balık mevsiminde malımız re - ı ızmetını yapması, c e gensm e d · k L" .1 l a• 
1 Y d 

-·ı · ed · • ..:ı- ld _ . sı, ne e proıe yo tur. ayı \a o rn 
zil o uyor. arın bakalım mübarek ge- egı , ıcap erae geçmı~ o ugu gı- k d l h · · h. t 

yınca a ın arın cep e gerısı ızme • 
ne çıkar mı? Ya, hava döner de çekilir bi, ön safta da çaiı,muı karar1atm•t· 1 . d .. 1 k Ah h b e. 
giderse yan yanabildiğin kadar. Fakat erın e ezcum e ararga , mu a er 

Çaresiz balığa çıkmadık ic:te Tuzlayıcı- tır. B h . d .. dl levazım, nakliye işlerinde kullanıla• 
~ · u ususta ıcap e en etu er ya- kl f b. h · d "b · 

lar ölü fiatına kapatmak ister takas l k d B . b·~_J· k" b" k ca arı sır ır ta mın en ı arettır. .. ' .. . . ' pı ma ta ır. u ış ta ııoır ı ır ço 
yuzunden 40 hın çıft alan vapurlar 12 t k"l"t . t 1. l l d - Hadise dog-rudur fakat havadis yall"' · · ··kı · ~ ı a ve sıs em ı ça ıfma arı ogu-
bı nçıft yu er. Şaşırdık kaldık. Ça - cak Za b"" .. d.. k d 1 lıştır. Kanun projesi hazırlandığı zr 
resiz balığa çıkmadık. ra tır. ten utun unya a ın a- . . _. 

Tut 1 b l k h 
. k . rmın ordularının yanı ba ... ında yer aiır- man onu da ayrıca bıldırecegım. 

u an a ı anı pe fazla olsa cı- T 

ğerim yanmaz. Anadolu balık yemeğe ken, Türk kadınının bu işde geri kal- Adil 
alışamıyor. Ah takas işlerine dayana-
cak bir sermaye bulup bir de Anadolu- Vanda kaçakçılıktan 
ya sevketmeğe başlasak bak o vakit ba- Bir tahsildar 
Iık tutmamazlık eder miyiz? Hem de ,.,.. k 'iÇ d•td• 
bu yıl mübarekler de ne de okkalı idi. .ı. ev ı, e l ı 
Utkin ne yaparsın; iki gün tutmadık, Van (Hususi) - Hakkari maliye 
fiatlar bak nasıl oynadı! tahsildarlığmda bulunan Yanın Şaha-* niye mahallesinden Mehmet Zeki a-

Balrk işleri karma kanşık olmasa, dında bir tahsildarın evine kaçak eşya 
bir iki gün içinde. hayatını her an teh- getirdiği ihbar edilmiş ve alınan arama 
likeye koyarak bir ekmek parasına ça- emri üzerine gümrük ve zabıta me
lışan zavallı balıkçıların aleyhine ola- murları tarafından evi araştırılmıştır. 
rak mil1i bir servet ağlara girmişken Yapılan arama sonunda bulunan eş
salıverilmezcli. Bunun adı ister ma - yalar müsadere ve tahsilda da tevkif 
nasını bilenlere göre (boykotaj), is - d"l . t• r 

b.lın. Ilı b 1 e ı mış ır. ter, manasını ı ıyen zava a ıkçı- ---------
lar için (piyasayı canlandırmak ça -
resi) olsun her halde sevinilecek ve 
bir kaç yarım yamalak tekziple ge -
çiştirilecek bir mesele değildir. Bila -
kis çok ehemmiyetlidir. K. T. 

Denizaltı harbi 
lnsanileştirilecek 

·----.... --~~----
Bir İngiliz meb'usunun 
Alman elçisi hakkında 
Ağır sözleri 

Londra, 5 - Avam Kamarasında 
Komünist meb'us Gallocher, Almao 
Büyük Elçisi Von Ribbentrop'un Lon• 
draya muvasalatında «tek bir düşmw 
nımız varsa o da komünistliktir.l> sÖ# 
lerini mevzuubahsederek «bir kimse
nin elleri işlediği cinayetlerin kanlarile 
kirli bir halde buraya gelerek böyl• 
şeyler söylemesi İngiltere için ne hıt' 
zin bir vaziyettir» demişti. 

Alman Büyük Elçisi, kendi şahsı· 
na karşı yapılan bu tecavüz hakkınds 
İngiliz Dış Bakanlığının nazarı dikka• 
tini celbetmiştir. 

.............................................................................. -......................... -----···-
Londra 5 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafilde sanıldığına göre, önümüz
deki cuma günü imza edilecek olan 
denizaltı gemileri harbinin insanileşti
rilmesi hakkındaki protokola Almanya 
da iştirak edecek.tir. Protokol salı gü· 
nü neşrolunacaktu. 

Selaniğe bir Yugoslav 
Heyeti gidiyor işsiz bir adamın 

karısı üç çocuk 
birden doğurdu 

Yollarda sağdan 
Yürümiyen 
18 kişi cezalandırıldı 

İzmir, 5 (Husust muhabirimiz- Belediyece halkın yollarda sağdan 
Egede 4 milyon kilo tutun sallldı 

Atina, 5 (Hususi) - Umumi harp
de Makedonya cephesinde maktul dil• 
şen ve Selanikte gömülü bulunan Sırp 
askerleri için yapılacak 4ini ayinde 

ulunmak üere Yugoslavyadan harbi• 
ye, nafia, adliye nazırlarile Yugoslavyş 
patriğinden mürekkep bir hey'et sab 
günü Selaniğe gelecektir. 

den) - Karşıyakada Alaybeyinde o- yürümesi için verilen kararın tatbikı
turan Ayşe, bir batında üç çocuk do· na dünden itibaren başlanmıştır. Bü
ğurmuştur. Bayan Ayşe otuz yaşında- tün kazalarm umumi caddelerinde za· 
dır. Ve A~ül isminda i~iz bir ada- bıta memurları dolaşarak yeni nizam
ının eşidir. nameye riayet etmeyenleri cezalandır· 

Çocukların üçü de erkektir. Kü- mışlardır. 
çükler çok zayıf ve çelimsiz doğmu~ Dün fehrin en kalabalık semtlerin· 
larsa da bir hafta içinde gürbüzleşmiş- de bu yeni yürüme nizamnamesine 
lerdir. Abdül işsiz olduğu için bu üç aykırı hareket eden 18 kişi cezalandı· 
çocuğun bakımına maddi kudreti mü- rılmıştır. 
sait değildir. Adamcağızı doğacak bir Bu 18 kişiden 8 zi Beyoğlunda, 6 sı 
çocuğunun geçimifti endişe ile karşı- Eminönünde, ve 4 dü de Fatih kaza· 
larken bir anda üç çocuk babası olma- sındadır. 
sı kendisini hayli kederlendirmiştir. Dün Köprü üzerinde yukarıda zik-

Korkutelinde tutulan rettiğimiz 18 vatandaştan başka 20 kı
dar yolcu daha polis tarafından çevril· 

tarikatçılar mişse de bunların Anadoludan henüz 
Baştarafı ı inci sayfada) geldikleri anlaşıldığından bir daha böy· 

yapılmaktadır. Şimdilik Korkutelinde le usulsüz yürümemeleri tenbih edile-
avukatlık yapan hoca Sadık, Antalya- ~~!.best ~!!!!ılmışla~d_ı_r. ___ _ 
lı Tongal hafızın oğlu Mehmet, Is par- mış ve tevkif edilmişlerdir. Tahkikatı 
tadan gelme bir de semerci yakalan- bizzat polis müdürü yapmaktadır. 

İzmir 5 (A.A.) - Bölgenin her tara
fında tütün piyasası açı~, 32 mer -
kezde satışlara hararetle devam e -
dilmektedir. Fiatlar tütünlerin kali -
tesine göre altmış ile yüz on kuruş a
rasındadır. Dün saat on birdenberi E
ge bölgesindeki tütün satışları dört 
milyon kiloyu bulduğu tahmin edil -
mektedir. 

Eski Bulgar Başvekili 
Romaya gidiyor 

Belgrad 5 (Hususi) - Eski Buf.. 
gar Başvekili Prof. Çankof'un Roma 
ve Berlini ziyaret edeceği haber veril"' 

Fransada şüpheli bir Alman mektedir. 
yakalandı Sofya üniversitesinden bir müder· 

Paris, 5 (Hususi) _ Fransanın le- ris Çankof'a refakat edecektir. 

panya hududunda, demir yolların fo- Belçikada askerlik müddeti 
toğraflarını çeken fÜpheli bir Alman Brüksel, 5 - Van Zeeland, parll-
yakalanmıştır. mento ordu encümeninde beyanatt• 

Mevkuf hakkında yapılan ilk tah- bulunarak .Belçikanın müdafaası içiıı 
kikattan sonra, kendisi Marsilyaya 18 aylık askerlik zaruri olduğu noktai 
gönderilmiştir. nazarında ısrar etmiştir. 

8 ANZOPiRiN kqt'lleri HER YcRoE40K\. r\~ ~ . .. .. .. .. .. .. •.. . . 
NEFES BORUL ~RıNI TE~IZLER. BALGAM SOKTURUR. :ı "tS..ıRLCU ~E"4EN C ı DER '; 

"Son Posta,, nm edebi tefrikası : 22 kadar büyük bir metanet gösterdi. Ben giyersin, fakat mutlaka kendine Peş- disini Peştenin yabancısı gibi iÖrmü ' 
küçük çocuklar gibi hıçkırarak, sarsı - teden biraz giyecek ve tuvalet eşyası yordu. 
larak ağlarken o beni avutmağa çalışı- getirmelisin. Kirpiklerinin arasında Tuna üzerin• 
yordu : Sesi daha yumuşıyarak ve tatlıla • deki köprülerin hayaliyle uyudu. 

- Üzülme artık, görüyorsun ya şarak teyzesine sokuluyor: * 
Meziyet beni bir saniye yalnız bırak • - Kuzum Muallacığım, benim til- ilk yolculuk gecesinin sabahınd• 
mıyacağına söz verdi. Sonra Feridun kimi unutma e mn Bir de ıana ismini genç kız garib bir rüyanın tesiri a1tıfll 

Yazanı Mu•zzez T•haln Berkand 
da var. verdiğim dudak boyasını mutlak iste- da sızlıyarak gözlerini açmıştı. 

- Kendinizi bof yere hırpalıyorsu- rim. - Ne tuhaf şey J Kendimi bir ııenif 
- Dün ondan gelen mektubda şun· 

lar vardı: «Kendisine güvenilebilecek 

utemiz ve intizamlı bir memur buldu
((ğumuza pek memnun bldım. Ben 
mle bana gönderdiğiniz tercüme ve 
«mektublann iyi bir kalemden çıktı -
«i'ını anlıyordum. Mö•yÖ Hofman -
«dan, burada imzalanacak mukavele 
uiçin Petteye gelirken Bayan Dalmeni 
ude beraber getirmesini rica ederim. 
«Çünkü mukavele almanca ve türkce 
«olarak imza edilecektir.» 

Mualla işittikJeıjne inanmıyormuş 

gibi Özkana bakıyordu: 
- Ne diyorsunuz Allah aşkına~ 

Ben Peşteye mi gideceğim}. 

- Ben bir şey demiyorum. Müdü
rün mektubunu size anlatıyorum. 

Mualla akşama kadar büyük bir he
yecan ve ateşle çalışmıştı. Bu habere 
sevinmek mi, üzülmek mi lazım geldi
ğini bilmiyordu. Fakat içindeki sevinç 
her halde üzüntünün üstüne çıkmıştı. 

- s~nelerdenberi Avrupayı ne ka· 
.. görmek istiyordum. Acaba sahi -

den beni götürecekler mH Bu mevsim· nuz. Bediayı yalnız bırakmıyacağımı- - Unutmam küçüğüm .. onları ve· su içinde çırpınırken gördüm. Burasl 
de seyahat ne güzel olacak 1 za söz veriyorum ben. daha başka şeyleri. .. Fakat sen verdi- Tunadır diye düşündüğümü hatırlıyO" 

Bu helecan ta abam altı buçug-a ka- B F "d ·· l"" d El" g"'im adrese bana her gün mektub ya - rum. Yukarıda köprüler.. yüzlere• 
T unu erı un soy uyor u. ın - .. .. . .. 

dar sürmüştü. Hofman ancak şapkası- d ,_ b" d t · kl zacnğına söz ver her gün J:imdi eve kopruler vardı. Ve ben bu su ıçerısın~ e Kocaman ır eme çıçe e vagona • ·· T • •• 

nı alıp çıkarken Muallayı altüst eden · · M llA t 1 k d" gider gitmez yazacaksın değil mi) de çırpınırken karşımda Ekremın yu ' 
gırmış, ua anın çan a arını en ı e- .. .. .. . 

bu haberi hatırlamıştı: rı 1 t' k · t · t' - Evet teyze zu bana guluyordu. Fakat bu benıll' 
ı e ~e~. eş ırme ıls emhış ı.d b" Tren ya va• Y~~~ ... sıyrılarak uzak.la- senelerce evvel tanıdığım genç deği1'-

- Bayan Dalmen, pazartesi günü Butun bu acık ı sa ne en ır şey . v. T • d" B k b" d d y b adamıO 
Peşteye gideceg-iz ·, h1tfen hazırlıg-mızı l .b. 1 k .. I . . şırken bırdenbıre hızını almıf bır vah- ı. aş a ır a anı ı. e en o 

an amıyormuş gı ı yuvar a goz erının . . Ek ld - lad "' · · b , 
Şimdiden gÖrÜnÜz. 01Bda ne kadar b"" .. kl - .1 J k k Şl hayvan gıbı soluyarak gardan çık • rem O ugunu an ıgım lÇlD Bfl 

utun açı ıgı e on ara şaş ın saş ın ••t t f · · k.. ..l baW 
kalacag-ımız belli deg"' ildir. Belki iki b k H f h 1· k "k : mıştı. mı o e ara a çevırıyor, opru ere a an o manın a ı ne omı tı. k . . d B" d b. y& 
gün, belki de bir ay ... Ekspresle gide- B . d. d"" .... k M W Şimdi pencereden dıtarıki karanlık- ma ıstıyor um. ır en ıre suyun 

T b k d h unu ş.ım ı uşunur en ua a o· larla yalnızdı. iki tarafa sallanan hafı zü hep bu başka Ekremlerle dolmuştu. 
ceğiz. a ii siz sadece en i sa si e~- 1 1 k .. l.. du 

I h 1 k ' B k muz arı sarsı ara gu uyor · b' "b" b. dil .. . Ellerimi uzatarak bu bin bir yüzlil a-
ya arınızı azır ıyaca sınız. aş a _ Bir kaç günlük bir ayrılık için bu ır sersem gı ı ır şey funemıyor - da . 
şeylerle ben meşgul olacağım. ne kadar gözyaşı Bayan Dalmen} Sizi du. içinde sonsuz bir boşluk .. bir bık· ma.ÇeL'I b . b.ld..... Ek -

Yalnız size Bay Taylanın bu mek- l ı. b" . k . l"k ba k b. - ııu • sen enım ı ıgım re 
bu kadar kuvvet ve büyük bir karak- mış ıa., ır ıste sızı ten Ş a ır şey d -·1 · ı d d" 

tubunu vereceğim. Oraya götüreceği- terle çalışıyor görünce metin ve sinir· yoktu. . . ... e~::i b~rdı:. güldüler: 
miz dosyaların isimleri yazılıdır, lutfen siz bir Alman kızına benzetiyordum. Nereye gıdıyorum} Na yapmaaa ) - Gözlerime bah MuaIIA .. 
o kağıtları da hazırlar mısınız} a()zl.-

Bunda ne kadar yanılmış olduğumu Niçin } rime bak ... Beni ancak orada tanıya ; * şimdi anlıyorum. Siz şarklılar, hepiniz Yatağına uzandı. Serin çarşaflar a- caksın. 
Mualla başını kompartımanın pen- hasta insanlarsınız. ıasında başını büyük bir rahatlıkla yas- Ve onun gözleri etrafımda döndil·• 

ceresine dayamış, gözlerini kapamış- Ve sonra, gene Bedianın bir sarma- tığa bırakarak Peşteyi dütünmek iıte· döndü. 
tı. Dışarıda kıpırdayan, koşan, uçan şık gibi onu dolıyan kolları: di. Yabancı bir memlekete giderken n~ 
bir karanlık vardı. Bu karanlık ~imdi - Teyze, her ihtimale karşı valizi· Oraeı hakkında o kadar fey oku • çin senelerin hayalimde soldurdui1' 
boğazını tıkıyor, kulaklarına bir uğul- ne tuvaletinle laciverd tayyörünü koy· muş, sinemalarda 0 kadar fey görmü' bir yüz bu kadar ~ra.rla karşıma çık • 
tu vererek gözlerini yakıyordu. dum. Orada alacak vaktin olmaz da bı·r ·..ı: l b kad t "' ve sonra aıwp ie en unca ar a,ın- ı r, 

- Sevgili Bedia, bu ilk ayrılıktd ne yere gitmeğe mecbur kalıraan bunları dan 0 kadar şeylv dinlemlfti ki k.en - •·· (Arkası var) 
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ijfj~~~~KiD~QNS~N~L~:~:~e~~~-T-ent_ene_ci_!-~-r~-~j 
- yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen Belçikanın Bruges şehrinde, tentene cançekişenler ayinini icra etti. Beth zor 

ören üç kadın vardır. Üçünün de evle- la nefes alıyordu ve artık kendinden 
ri, üzerinde kuğu kuşları yüzen durgun geçmiş gibiydi. 

b 

Enver Paşa teşebbüste 
ifratın kurbanı oldu 

Yarın gazeteleri kendisinden sita
Yişle bahsettirecek iyi bir iş yap • 
nıı~ olmaktan memnun, yorgun ve 
tozlu çehresini bana çevirerek ve ilti
fatkarane ayağa kalkarak elini bana 
Uzattı ve yer gösterdi. 

Gazeteciler hakkında karargahla 
Yaptığı muhabereye nazaran, benim o 
aiin orada oluşum hayretini uyandır -
ıtıı~h. «Nercle arkadaşlarınız} Hani ya
rın gelecektiniz}» diye sordu. Kendisi
ne izahat verdim. Hem karargahın e • 
linden kaçtığımı, hem de beni atlat • 
inak isteyen meslekdaşları atlattığımı 
atlattım, benim kendi sahamdaki bu 
beceriklice sergüzeştim hoşuna gitti; 
aüldü ve sonra, galiba kendisinin de 
böyle bir hayli sergüzeştini, bir lahza Enver Pasa büytik harpte Nif tehrin de Bulıar ord.ulan başkumandanile 
gözünün önünden geçiriyor olacaktı • bir arada 
lc.i, biraz daldıktan sonra tekrar ken • Harh esnasında bize biraz uzaktan ve biyetini bu noktada aramak lazımdır. 
dine gelerek: yukardan bakmıya alışmış olınasına ... (Arkası var) 

- Hoş .•• dedi; askerlikte de böyle- mukabil 0 gün bana çok iltifat göster- Bir tashih 
dir: Kim teşebbüsü elinden bırakmaz- di. Anadoluyu rahat bırakmak ve tari- Geçmişten bahsederken bataya düşme -
la o kazanır 1 hin ezdiği bizler için Türkiyenin yeni menin imkanı yok. Bundan evvelki yazılan-

Zannedersem, bu talihsiz kuman - doğurduğı,ı enerjinin muvaffaiıyetine mın birinde Bay Fethi Okyar'ın harbin son 
da b .. ·· h t "zestlerle dolu senelerinde Osmanlı meclisine meb'us olarak nın ulun aya ı, sergu . bir kenardan dua etmekten başka bir 
1 b k " · "h t t ·h· gelmesinden bahsederken o zamanlar ken -o an ütün as erı ve sıyası aya arı 1 vazifemiz olmadığını söyliyerek ken-

d ·ı h"I" d'l b'l. O dlsinin Sofyada ataşemiliter olduğunu söy-
&ynı üstur ı e u asa e 1 e ı ır · disini biraz soğuk, gözlerini ba~ka bir 
t 1 d .. k ld' T lemişim. Bir okuyucum bunun yanlışlığına. 
eşebbüsü e in e tuta tuta yu se ı ve dünyaya ve başka bir anlayı~a dog~ ru 

d d O b 
T dikkat ederek bana. mektub yazmış, o zaman 

Rene aynı tarz a üştü. gün ana çevirmek ı'stedı'g"ı·m zaman, bana, ı' -t-· 
1 

kendisinin ataşemlliter değil, sefir olduğunu 
~irnedeki askeri dairenin kürük bir ~ ııanmıyan insanların baştan savma ((e- bana hatırlatmak lılttunda bulunmuş. Te -
odasında, söylediği bu sözü, onun vet» leri ile mukabele etti. Bir buçuk, şekkür ederim. Kendlsinl çok yakından tam

IÖyleyiş tarzını, gözlerinin parlayışı - iki saat kadar konuştuktan sonra, va- dığını Fethi Okyar hakkında böyle bir yanlış-
IU, çehresinin ifadesini hiç unutmam. lık yapışım, geçmişten bahsederken insan -
('.. k 'h kit geldi, kalktı, vapura gitti. Bil müd- ların ne kadar aldanablleceğini ve bunun l-
)rUn ü, o tarı ten sonra ne zaman onu h k 

det sonra da, manasız bir are et için- çin de geçmişin doğrusunu bulmak için on-
tördüm, onunla konuştum, ondan d d d k L, e üşüp gittiğini öğren i . dan ne kadar çok bahsedilmek 13.z:ım geldlği-
ua.ıısedildiğini işittim ve •onra, onun 
A.aya çöllerinde düşüp gitmesini takib O gün, o bir daha gelmemek ve dön· nl gösteren bir delll daha teşkil eder. 
• .l memek üzere T askend yolunu tutarken -·-· .. ·~ ..... , ..••..... ·-~· ..... _ 
"'Qen seneler arasında, ne zaman göz • T 

lerimi arkaya çevirdimse onun haya _ ben onun asıl maksat ve hedefini bilrni-
tın1 hulasa eden bu askeri «Maksim» i, yordum. Meğerse, dalgınlığı, çehresin· 
bu düsturu ve onun söyleyiş tarzını deki bulut manzarası ve nihayet bana 
l 1 d karşı mıltad ölçü haricinde oösterdiği 
•aatır a ım r • 

samimiyet, hep onun içindeki mühim 
BakOdaki rnUIAkatım kararın eserleri imiş. O, zahirde Ce

mal paşayı T aşkendde karşılamak için 
gidiyormuş, hakikatte asıl maksadı bir 
hareket yapmak imiş. Bunu sonradan 

1 

öğrendim. 

Enver Paşa teşebbüste ifratm 
kurbam oldu · 

Kendisi ile son defa da Baku"da 
l'iirk sefarethanesinde görüştüm. O 
tün Moskovadan Tiflise dönüyordum, 
o da Bakuya gelmiş, Efganistandan 
~oskova yolile A1rnanyaya gidecek o

lan Cemal paşayı T aşkend'de karşıla
ltıak üzere, vapura binecekti. Gayet sı
ltı bir gizlilik içinde seyahat ettiği için Zannedersem, İttihat ve Terakkinin 
hiç kimse ile temas etmiyordu. Benim yakınla1ından onu en son gören ben 
teldiğimi haber alınca görüşmek iste- oldum ve onun da en son gördüğü 
ttıi,. Kapandığı odaya girdim. Ayağa bendim. O gün gördüğüm çehre, o ta
ltalktı, beni kucakladı, öptü, öpüştük. rihten sekiz sene evvel Edirnede gör- f 
Aramızda böyle bir kucaklaşmayı icab düğüm erkanıharb reisinin çehresin -
ettirecek bir samimiyet yoktu. Onun den büsbütün başka idi. Teşebbüsü bir 
tösterdiği bu muamele biraz hayreti • türlü elinden bırakmak istemiyen bu 

~ nıılcib oldu ve bende biraz da rik • gözü pek enerji, teşebbüslerinin za _ 
uyandırdı. manlarını ve istikametlerini iyi tayin 

Padişah ve halifenin damadı olmus, edememek gibi talihsizliğin kurbanı 
diinyanın büyük askeri ~öhretlerin ·_ olmuştur. 
den birine malik bir orduya kuman ~ Bence tarih adamlarının talihsizlik _ 
~anlık etmiş, şarkın mühim bir inkı - ]erini, mukadderata hakim bir kuvve
h b ... hareketinde mühim bir rol almış, tin tayin ettiği akıbetler değil, bizzat 
lılasa büyük vukuata karısarak tarih kendileri yaparlar: Teşebbüste ifrat, 

'ahnesinde birinci rolleri alr:ıuı olan bu onların felaketlerinin başlıca &milidir. 

~enijz sönmiyen enerji o gün gene bir Kim teşebbüsün zamanını, ölçüsünü, 
.lt~ka teşebbüse gidiyordu. Batumda istikametini tayinde isabet gösterirse 
1

• en bir kayığa binip, Anadolu sahille- o muvaffak olur. Kim, teşebbüste if • 

Nlle çıkmak ve Elbe adasından dönen rattan sakınmayı, zaman zaman te -
.aPolyon gibi, askerlerin karşısına ge- şebbüs hamlelerini biraz da h<l{Skalan -

Çıp «işte geldim !n demek isteyen te • na bırakmayı ve sonra işi tekrar eline 
tebbüsünü, oradaki yakın dostları kır- almayı iyi bilirse onun için teşebbüste 
~ı~lardı. Galiba, biraz onlara dargın hayır vardır. Bunu yapamıyanlar, i -
"' b' . Q) ıraz da sahnesız kalmış baş aktör nadla teşebbüsün ipini çekmekte israr 
.~aktan meyus, halinde bir ağırlık, edenler. mutlaka mağlub olmuşlar -

t~~lerinde bir bulut, tavrında bir sinir dır. 
)tılclülüğü, bir «amballement» vardı. Bence Enverin tarih içindeki mağlu-

PASLANMAZ 
Hasan Tıraş 8ıçağı 
Çeliğin en serti olduğundan çok 

kolaylıkla ve tatlılıkla bir daltika
da tıraş eder. Dünyanın en kuvvetli 
ve hassas mikroskop aletile müker
rer surette tetkik olunduktan sonra 
piyasaya çıkarılıruştır. Ne fransız _ 
lar, ne İngilizler, ne de Amerikalı
lar, ne de bütün dünya aynını yapa
maz. Alameti farikası ile ihtira be
ratı vardır. 

Paslanmaz Hasan tıraş bıçağı ra _ 
kiplerini şaşırtmış ve her tıraş bıça
ğı fabrikası pasla~maz yapmak iste
miştir. Fakat bu ış kolay olmadığın
dan hiçbir fabrika muvaffak olama
mı.ştır. Yalnız Alınanyada Fazan ve 
Türk.iyede yalnız Hasan tıraş bıça
ğı muvaffak olabilmiştir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız; israr e
diniz. Fiatı: Paslanmaz Hasan Traş 
bıçağı 1 O adedi 50 kuruşa. Hasan 
Traş bıçağı 1 O adedi 35 kuruşa. Ha
san deposu: Ankara, İstanbul, Bey
oğlu. 

bir suyun kenarındadır. Birinin adı Fakat sekiz gün sonra da Beth hala 
Beth, diğer birininki Marie, üçüncüsü- sağdı. M. Dirks bu işe bir türlü akıl er
nünkü de Philomene'dir. Üçü de o ka- diremiyordu. Her sabah o üç tanteneci 
dar ihtiyardır ki şehrin en ihtiyar a- ihtiyar kızın evleri önünden geçerken: 
damlan bile onların gençlik zamanını . - Daha ölmedi mi? diye soruyordu. 
hatırlamaz. Eaharın ilk okşayıcı sıcak- inanılacak şey değil. Kocakarı k1smı 
larından sonbaharın son sıcaklarına ka- domuz canlı oluyor. 
dar onlar kapılarının önünde oturur, Bir akşam dayanamadı, işi bir iyice 
birer tutu kuşu gibi söyleşir, tentenele- anlamak için Beth'in odasına girdi. 
rini örer dururlar. Çıkarken Philomene: 

İıkinciteşrinin soğuk bir sabahı, Sa- - Ben zaten söylemiştim, dedi, bu 
inte - Croix mahallesinin hekimi Dirks, geceyi geçiremez. Siz de kurtulmuş o
tesadüfen oradan geçiyordu. lursunuz. Onu bekliye tekliye siz de 

- Güzellerim! dedi, görmüyor mu- hasta olacaktınız. Siz şimdiden kefen· 
sunuz? martılar saat kulesinin etrafın- le mumları hazırlamağa bakın, sonra 
da dönüyor. Kış geldi. Artık içeri girin dara gelirsiniz. 
de sisten, poyrazdan korunmağa bakın. Philomene de gidip Marie'ye: 
, Beth, Marie ve Philomene bu söze - Artık iş bitti, dedi. J ~le sen şu] 

sadece omuz silkip güldüler. Fakat er- konso1u bir aç, Beth'in en güzel gömle
tesi gün Beth yatağa düştü. İlk günıi ği ile en güzel hotozunu çıkar. Bunca 
ateşler içinde yandı; ikinci gün söz söy yıldır beraber yaşadık, cennete de sü
liyecek hali yoktu; üçüncü gün de öl- sü ile gönderelim. Ben mutfağın soba
müş gibiydi. Philomene koşup hekime sını ateşleyim de sabaha kadar yan .. 
haber verdL Dirks geldi, hastaya şöyle sın. 

bir baktı ve ö:fikeli öfkeli : - O da ne olacak? 
- Bentm sözlerime gülmenin sonu - Ne mi olacak? Sabaha sıcak su la-i 

işte böyle olur, dedi. Haftayı çıkarmaz. zım. Hiç düşünmüyor musun? Beth'l1 

Gidip papaza haber verin. yeni doğmuş çocuk gibi soyup yıkaya .. 
Philomene herkesin dini bütün ola- cağız. Hadi, vak.it kaybetmiyelim. 

rak ölüp öylece gömülmesini isterdi, Her şeyi hazırladıktan sonra Marie 
hemen papaza koştu. Sainte - Croix pa- ile Philomene ellerine tesbihlerini alıp 
pazı, kule gibi uzun, Flandr'ın bira fı- hastanın başucuna oturdular. Ocak gü 
çıları gibi göbek- rül gürül yanı •

1 

li, güzel bir ·a • Yarmki nushamızdı : yordu. O~aya öy-
damdı. Philomc - le tatlı bır sıcak· 
ne girdiği zaman SA f Q lık yayılmıştı kt 
papaz yemegını arası çok geçme· 
daha yeni bitir - di, ikisi de uyuya 
rnişti . Peçetesi Yazan: Kadircan Kaflz kaldı. Ne yapsm-
ile ağzını sile • lar? Bir yandar. 
rek : keder, bir yan -

- Peki! dedi. Şimdi gelirim. Beth ı dan yorgunluk ikisinde de hal bırak • 
yolcu ise pac:aporlunu imza ediverelim. mamıştı. 

Papaz Gyselinck içeri girdiği zaman Evvela Philomene uyandı. Gözleri· 
Beth, yatağa upuzun yatını~, işlemeli 1 ni uğuşturup etrafa baktı, Marie kar, 
yorganı altında uslu uslu duruyordu. şısındaki kollukta hala uyuyordu. So?ı 
P apaz: ra yatağa baktı ve tepesinde saçlarA; 

- Merhaba Beth, dedi. Hasta mısın? dimdik kesildi. Yatak boştu. Yastıklal'\ 
- İyi değilim, papaz efendi. İnsan Y':1'li. yerine konn:n~ş, yor~a~ düzeltil-

dediğin bir makara ipliğe benziyor. Bir mıştı. Mutfakta bırı. bellcı bır hayalet 
kere ucuna geldin mi dikiş makinesin- k~pl.aı:ı çan~kları elliyor, bir sıçan gi-c 
den çıkarıp atmaktan başka çare yok. bı gıd.ıp g:lıyor~u. . 

O d d 
_ k Phılomene nıhavet bır ses çıkarabil .. 

- rası a ogru ama can çı maym a· ' "I\ il' .. • t~ . 
.. . k .

1 1. Ef a· . ı "e m.aı ıeyı sars ı . 
ca umıt te esı mez. sa en ımız yer K lkl k lk' b' k eı· 

·· .. d 'k · 1 b 1 - a . a . ız uyur en g 1~ 
yuzun e ı en ne mucıze er yapmış, e B th'' "t" .. 1 ı Kimb·ı· k . . e ı go urmuş er. ı ır ne usur 
kı sen de kurtulursun. Ama ne olur ol- . 1 d'k t d ld . . ış e ı e on an o u. 
~az, ınsan h_azırlıklı ol~al~. Ben gıde- Marie korkusundan ıstavroz çıkar-
yrm de ne lazımsa getireyrm. 

Beth yalvanr gibi bir sesle: dı. .. .. .. 
_ p k t le etmevin. Yatag~ a düs- O sırada Beth kapıda gozukiu; arka· 

e e ace v • t · b' lb' b d · 1 
tüm düşeli evi bir temi~leyemedim; böy 5

1 :
11b~ ehmız ı~ e . ıs~, aşına a ış eme-ı 

le pislik içinde dua olmaz ki! Biraz mü 1 ır otoz gıymıştı. . 
. .. .. 

1 
- Kalkın bakalım tembeller; dedi. 

saatle ~di~. de bı.r supurge vura un, o- Ocağı cehennem gibi kızdırmış, bir kaı 
dayı hır du2eltelım. zan da su ısıtmışsınız, o da ne olacak~ 

Papaz : Ne ise! kahve pişirmeğe yaradı. Hadi\ 
- O da doğru, dedi. Yarın sabah ge- kahvaltıya gelin bakalım... .J 

lirim. Hekim ölünün raporunu hazırlamak 
Papaz gider gitmez Marie ile Philo- üzere geldiği zaman Beth, Marie ve 

mene işe başladılar. Mutlaka yatak o- Philomene mutfakta karınlarını doyu· 
dasının kırmızı taşlarını kara sabunla ruyorlardı. M. Dirks vurulmu.oıa dönc'!ü 
sildiler. Üzerine beyaz kum döktüler. ve ~avallı adam bir daha da felfıh bul-1 
Sobayı cilalı abanoz, bakırları altın gi- madı. 
bi parlattılar. Papaz vadettiği saatte ge M. Dirks ile papaz Gyselinck çokta~ 
lince herşeyi tertemiz buldu. Dar pen- beri Sainte - Croix mezarlığını boyo-c 
cereden giren soluk bir güneş ışığı !adılar ama o üç tenteneci ihtiyar kıı.. 
Beth 'in odasını aydınlatmış, konsolun Beth, Marie ve Philomene hala, üzerin1 
üzerindeki ıstavroz ile Meryem-Ana de kuğular yüzen durgun suyun kena
heykeli üzerinde sihirli bir fırça gibi rına oturup birer tutu kuşu gibi konu
dolaşıyordu. Papaz dualarını okudu, şarak tentenelerini örerler. 

._ __ )_e_n_i_N_e_şr_iy_a_ı _ __.I ~ ESK~i~~~DE 
İspanyada Neler.Oluyor! Bu isim altında 

Hasan Ali tarafından bir kitap neşredilmiş
tir. Eser, İspanya hadiseleri hakkında şa

yanı dikkat izahat ve tafsilat vermektedir 
ve ucuz bir fiyata satılmaktadır. 

Boğaziçi - Şirketi Hayriye .Boğaztçı. is

mi altında aylık bir mecmua tesis etti ve 
ikinci nüshasını da dün çıkardı. Bu mecmua 
için biz, muvaffak bir eserdir, demeyi az bu
luyoruz. Bir defa münderecatmm arasında 
Hüseyin Cahit Yalçının, Sal!Uıattln Oüngör
ün, Asaf Akand'ın, Mithat Cemalin, Metin 
Nigllrın makaleleri ile, Cemal Nadirin, 
karikatürleri vardır. Tab'ı son derece nefis
tir. Atatürk'ün renkli bir karikatüründen 
başka, metin dahili ve metin harici bir çok 
fotogra.f ve tabloları da buna ilave ediniz. 
Boğaziçi mecmuası hakkında küçük bir fi-

SES- IŞIK TALEBE PAZARI 
Seneden seneye inkişafa istidadı 
olan bu şehrin son senelere kadar 
kültür bakımından ve bilhassa 
fenni, ilmi, ticari eserlerin satış 
yeri noksanlığı göze çarpıyordu. 
Bu defa açıaağa muvaffak 
olduğumuz Eskişehirin en merkez 
yeri olan Halkevi altında, S E 8 
IŞIK TALEBE PAZARI 
bu ihtiyacı temin etmiştir. Bil'u
mum okuma meraklıları gerek 
Türkce, gerek ecnebi kitabları ile 
gazete, mecmua ve kitab ihtiyaç
larını mezkur müesseseden temin 
edebilirler. 

kir edinmiş olursunuz. yen ve çall§an bir dimağ tarafmdaıı idart. 
Biz bir aralık muhtelif teşebbüsleri mü- edilmektedir, demiştik. İşte görüşümiizüq' 

nasebetlle Şirketi Hayriye mütemadiyen işle- doğruluğuna yeni bir delll daha. 
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(Af<LJK fJLKf fİNDE 
IJill TOtıK ZARiTi 

MolkMI CemD'in llubetJ 

A.R •. 

Cem.il Anna ile karşı karşıya şarap içiyordu. Söz Pren
seslere geldi. Cemil onlar için " birer züppe dedi. 
Bizim memleketimizde böyle kızlara bir santim bile 
yer vermezler, hatta böyle şımarıkJarla alay ederler.,, 

- A .. niçin gelecekler? .. Bunlar; 
Kontesin, Prenseslerin samimi dostla
rıdır. Kazayı duymuşlar; geçmiş olsu· 
na gelmişler. Kim bilir, daha kimler 
gelecek? .. 

- Şatoya her zaman böyle misafir
ler gelir mi? .. 

- ilkbahar ve sonbahar mevsimle
rinde, şato adeta panayır yerine döner. 
Moskovanın, Sen Petersburg'un ne ka
dar genç ve güzide halkı varsa, hepsi 
takım takım gelirler. Günlerce şatoda 
kalarak partiler tertib ederler. 

- Annal.. 
- Her kumandan t.. 
- Lfıtfen bana bir şişe şarab getire-

bilir misin? .. 
- Derhal, Her kumandan.. hatta, 

bir tabak salçalı sazan .. iki parça yağ
sız jampon .. küçük bir fıçı havyar .. bi· 
raz çavdar ekmeği ..• 

- Hayır.. hayır... Sadece, bir şişe 
şarab. 

Anna, koşa koşa çiftlik dairesinin 
.kilerine gitmişti... Cemil, Annanı.n 

verdiği bu havadisten garib bir ıztırab 
hissetmişti ... Yumruklarını sıkarak el· 
lerini ceblerine sokmuştu. Sinirli a -
dımlarla odada geziniyor, ve düşünü
yordu: , 

- Bana, sadece doktorların gele -
ceklerinden !bahsettiler. Böyle bir • 
lay zirzop maskaranın Q'eleceğini hiç 
söylemediler ... Sözde yarın gidecektim 
de, Kontesle şatonun tarihi mahzen -
lerini gezecektik... Ne münasebet? .. 
Ne yarın, ne başka bir gün. Bir daha 
oraya kat'· vyen ayak basmıyacağım ... 
Yok; Kon'tlar .. Prensler .. bilmem, ne 
züppeler... Bir alay sırmalı, pudralı, 
kokana kıyafetli herifler... Ne işim 
var, onların arasında. Esasen onlar ol
masa da, oraya sık sık gitmem doğru 
değil... Ben, insanca bir vazife ifa et
tim. Bitti. Artık onlarla ne alış, verişim 
var. Bahusus burada esir bir adamım. 
Onların arasında -bulundukca, içimde 
daima bir sızı duyacağım. İyisi mi; bir 
daha semtlerine uğramam, vesselam. 

Anna geniş geniş nefes alarak e • 
linde bir tepsi ile içeri girmişti: 

- Ah, Her kumandan .. galiba sizi 
biraz beklettim. Fakat ne yapayım ki, 
hen de orada bekledim. Kilercibaşı ile 
Gospodin Moranof arasında dehşetli 
bir kavga başladı. Daha hala da devam 
ediyor. 
~ Sebeb? .. 

- Sebeb, malum... Bilirsiniz ya, .............................................................. 
r-----------------ı 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Cuma 

(*) 

Bademcik Büyiimesi 
Ve Vejetasyoıılar 

Gospodin Moranof, köy papazlarına 
benzer. Her şeye karışan ukalanın bi
ridir. 

- Ah, Anna .. ben senden yalnız 
bir şişe şarab istemiştim. Bak, neler 
getirmişsin ... 

Anna, tepsinin içindekileri masa -
nın üzerine dizerken sözüne devam 
etti: 

- Canım, getirdiklerim fazla bir 
şey değil ki... Biraz kaz ciğeri. Biraz 
turna balığı pastırması .. iki tane soğuk 
piliç. Bir tabak da domuz budu söğü
şü ... Bu sefer, size başka markalı bir 
şarab getirdim. Bu şarab, aşağı çiftli
ğin Oroşkova bağlarının mahsulün -
den yapılmış. Vakıa, biraz taze. Dört 
senelik. Amma, kilercibaşının rivayeti
ne bakılırsa, Kıbrıs şövalyeleri bile ö
mürlerinde böyle şarab içmemişler ... 
Buyurunuz. Masanız hazır. 

- Geç karşıma, Anna. Beraber ı· 
çeceğiz. 

- Beni affetseniz olmaz mı? .. 
-Niçin} .. 

- Belki siz yalnız kalmak istersi -
niz .. çünkü .. demin ..• 

- Evet .. demin, yalnızlığa ihtiya -
cım vardı. Biraz başım ağrıyordu. Fa
kat geçti .•. Hadi, doldur bakalım ka • 
dehleri ... 

- Şerefinize, Her kumandan. 
- Muhabbetinize .. Fröylayn An -

na. 

- Oooh 1.. Şarab nasıl, Her ku -
mandan? .. 

- Enfes .. Anna. 
- O halde, bundan sonra size hep 

bu şarabdan getiririm. 
- Hiç fena etmezsin, Anna. 
- E, Her kumandan.. söyleyiniz 

bakalım, şatoyu nasıl buldunuz}. 
- Manzarası latif. Eski ve muhte· 

şem bir bina. 
- Yok canım .. onu demek İstemi

yorum. Yani; şatodaki hayatı nasıl 
buldunuz? .. 

- Fena değil. Her tarafta bir kibar
lık var... Hadi bakalım, An na.. birer 

kadeh daha içelim. 
- Ah, Her kumandan .. hazan o ka

dar tuhaf olursunuz ki ... Bir şeyi an· 
lamak istemediniz mi?. Onu mutlaka 
anlamazsınız ... 

- A, kızım!.. Bir çay içtim, kalk
tım... Bu kadar müddet zarfında da 
ancak insan bu kadar şey anlıyabilir? 

- Amma siz, aşağı yukarı, buradan 
dört beş saat ayrıldınız. Bu zamanı şa
toda geçirmediniz mi L 

- Hayır, Anna .. yollarda vakit ge· 
çirdim ... içsene kızım. 

- A .. bu gece siz beni sarhoş et • 
mek istiyorsunuz, Her kumandan. 

- Ben de sarhoş olmak istiyorum 
da, onun için. 
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Yazan: Hugh Aaıtin lngil~zceden çeviren : Hasnan Uıalılı6il 

Tiz bir düdük sesi 
Madam Arnold 
çıktıktan sonra 

merdivenleri bir iki 
birdenbire koşmağa 

basamak 
başladı 

Eğer kadın kocasını tekrar kız
dırdı ise mümkündür ki... Fa -
kat Madam Arnold da kocasının Ma -
dam Merrit'i görmeye gideceği düşün
cesini kabul etmektedir. O halde ka • 
til olarak bu ikisinden birini seçmek 
lazım. Amma hangisini? Yazı ile tu
ra oynıyacağız. 

şu Madam Arnold'a muhakkak sükun sonra bir bardak çay tavsiye ediyordu. 
verirdi. Buna mukabil mütemadiyen Maamaf·h daha evvel biraz kuvvet bul· 

gevezelik edecek olan abdal bir zenci· mak için bir mikdar viski de içilemez 
nin bulunuşu elbette sinirlerini arttı - değildi. 

Çavuş birdenbire : 
- Kim bilir, belki ikisi de suç orta

ğıdırlar, dedi. 

Kent: 

rırdı. 

Bununla beraber Mis Pattan ev sa
hibesinin arkasından gitmekte tered -
düt ediyordu. 

Koltuklara serilmiş olan dört er -
keği bırakmaktAA müteessif değildi 
amma Mösyö Arnold'un sahte neş'esi 
ona sinir veriyordu. 

Mösyö Arnold herkese dostane tav
siyeler yapıyor, herkese bir banyodan 

Mösyö Merrit teklifi yorgun bir ees· 
le kabul etti, Mösyö Arnold da yerin • 

den kalkarak, kendisine bir genç adanı 

tavrı vermek istediği zaman takındığı 

iki tarafa yalpalı yürüyüşile içkilerin 

saklı bulunduğu küçük odaya tevec • 
cüh etti. Madmazel Pattan elinden gel
seydi bu adamı muhakkak döverdi. 

(Arkası var) 
- Mükemmel olurdu, cevabını ver

di. Fakat her ikisi de bu tehlikeli yolu 
seçecek kadar budala değildirler. Ha
yır dostum. Şimdi bize lazım olan şey 
silahı bulmaktır. O zaman belki silahın 
kimin tarafından sa.klanmiş olduğunu 
da keşfedebiliriz, sen çiçek camekanı

1 ~ __________________________ __.; B&DTO • Boa Poıta • 
nı da arat! 

Hendriks bu emri polis memurla • 

Bugünkü Program 
6 ikinciteşrin 193' 

İSTANBUL 

rından birine devrettikten sonra tek- Öfle neşriyatı : 
rar şefinin yanına gelerek sordu: l2.30: Plakla Türk muslklsl 12.50: Hava-

dis. 13.05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muhte-. 
- Ya .. öbür mesele} dedi. Y ~i bir lif plAk neşriyatı. 

haber yok mu? 

Polis şefinin cevab vermesinden ev· 
vel ot biçen motörün sesi işitildi. Po
lisin bahçıvanı araştırdıktan sonra ser
best bıraktığı anlaşılıyordu. Kent: 

- Bir kaza olacak, dedi. Maamafih 
hiddet esnasında yapılmış bir hareket 
de olabilir. 

Çavuş şapkasını çıkardı. Alnı tek
rar ter içinde kalmıştı, mendili ile ku

rulandıktan sonra: 

- Bu burun kesme işinin hususi bir 
manası olmasına ihtimal vermez misi
niz? diye sordu. Sırrı ağızdan kaçıranın 
dudaklarını kesen haydudlar da var -

dır. 

Akşam neşriyatı : 
18.30: Caz: PlAkla. 19.30: Spor musahabe. 

leri: Eşref Şefik tarafından. 20: Türk musiki 
heyeti. 20.30: Vedia Rıza ve arkadaştan ta -
rfaından Türk musikisi ve halk tarlolarL 21: 
Bayan Elsestnngel tarafından piyano solo. 
21.30: Orkestra. 22.30: Ajans havadisleri. 

BUKREŞ 

16.15: Orkestra. 18.20: Musahabe. 18.25: O-
pera havaları. 21.45: Haberler. 

BUDAPEŞTE 

17.30: Orkestra. 18.30: Musahabe. 19: Muh
telif havalar. 19.30: Operadan natll. 22.30: 

Caz havaları. 23: Haberler. 23.5: Salon orkes
trası. 24.5: Haberler. 

PRAG 

16.10: Dans musikisi. 16.50: Kuartet. 17. 

_ Ben ümid ederim ki meselede 40: Nakiller. 19.20: Halk ıarkılan. 19.40: Ti
yatro. 21.35: Bratislav'dan natll. 22.15: Balet 

esrarengiz bir cihet yoktur. Aksi halde 
havaları. 

bu burun kesmenin manasını anlıya -
maclıkca katili bulamayız. Her şeyden 
evvel makası arıyalım. 

Hendriks kemerini sıkarak memur -

VİYANA 

19.20: Şarkılar. 20: Hafif dans musikisi. 
22.30: Kuartet. 23.4.0: Plfık neşriyatı. 

VARŞOVA 

!arının yanına gitmeye hazırlandı ve 16,30: Krakov'dan nakil. 17.15: Muhteltf 
işte tam bu dakikadadır ki acı bir dü- havalar. 19.20: Şarkılar. 1U5: Opera. 21.30: 

dük sesi muhiti çınlattı. 

-18-

BiR KADIN SESi 

( Saat S dakika 29 - aaat S dakika 40 ) 

Plak neşriyatı (hafif musiki). 22: Varşova

dan nakil (şarkılar>. 22.30: Kısa temsil. 22. 
45: Dans musikisi. 

Yarınki pro&'r&m 
7 İkinciteşrin 936 

İSTANBUL 

Ölle neşriyatı : 
12.30: PlAkla Tlırk musikisi. 12.50: Hava

Madmazel Patton hadiselerin kendi- dis. 13.05: Plfıkla ham müzik. 13.25: Muhte
sine yüklediği vazifeyi memnuniyet - lif plAk neşriyatı. 

lzlikle düşünüyordu. Akşam neşriyatı : 

Madam Arnold sorguyu geçirdikten 18.30: Ambasadörden naklen varyete mü.. 
sonra hole girmiş, birinci kata çıkan zlği. 20: Saz heyeti. 20.30: Müzeyyen ve ar -
merdivene doğru yürümeye başlamış- kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
tı. Bir iki basamak çıktıktan sonra da şarkıları. 21: Pl:ikla sololar. 21.30: Orkstra. 
koşmıya koyulmuştu. Arkasından ko- 22.30: Ajans havadisleri. 

İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
5-11 • 1936 

Tiirk Devlet Borçlan 
LirA Ura 

% 7,5T.B. I 23, 7251%5 HazineB. .f6,S2 
% 7,5 T. B. II 21,675 Dablll lst1tru 9',00 

% 7,5T.B. III 00,00 1 

Devlet Demiryollan Borçları 
Lira Ura 

Ergani 96, 75 :ı Anadolu ITell.Q, 55 
Sivas Erzurum 96, 75 

1 Anadolu M 46, 10 

Sosyeteler Eshamı 
Lira Ura 

is. B. Mü. sı.oo il bt. Tnm-
2l,SO 

• • Ha. 10,00 Bomontl 9,20 

• • Name 10,00 Terkos 14.75 

Merkez B. D. 89,SO A. Çimento ıs, as 

isterlln 
F. Frangı 

ÇEKLER 
Krş. 

615,00 il Dolar 
17, ll40 Liret 

L. T. L. illa 
1S,10S6 
0,79JS 

NAKİT 
Krş. Kq. 

20 F. Frangı 117,00 l Mark 26,<>l 

1 Dolar 125,00 20 Drahmi ıs,00 

1 İsterlin 614,00 20 Leva ıs,tl 

20 Liret 130,00 20 Le7 14,00 

Borsa Dışında 
L. K. LK. 

Kredi Fonsiye Mübadil Bon. 00,00 

1880 senesl 00,00 Gayri, • 0,000 

1903 • 103,00 Altın 
., 

1911 • 97,00 Mecldlye Ol 

... ..ı 

r , 
Nöbetci 
Eczaneler 
Bu gece ııöbetci olan eczaneler palar -

dır: 

İstanbul cihetiııdekiler: 

Z:ıyıf, k::ınsız çocuklar vardır. Zafiyeti 
blr turlu glderllemez. Basit bir muayene 
ile bu zifıyetin sebebi anlaşılır: Çunkü 
çocu • ı boğazındaki b::ı.demcikler bü -
yumu , sarkmıştır. Kezalik burunlarının 

arkasındaki etler de fazla buyiımuştiır. 
Cocuk geceleri yatarken daima n~zı açık 
uyum::ıktadır. 

- Kontes, hoş kadın değil mi?. 
- Bırak, canım .. kendini beğen • cası ona seslenmişti: 

............ ··=-----
TAKViM 

Aksarayda : (Sarım). Alemdarda : <Ab

dülkadir>. Bakırkoyünde : (Jı(erkez). 

Beyazıtta: (Cemlll. Eminönünde: lHüs. 

nü Haydar). Fenerde : (VltalU. Kara -
gümrükte : CM. Fuad). Küçükpuarda : 
(Yorgi). Samatya Kocamustafapaf&da : 
(Rıdvan). Şehremininde : <NAzım). Ueh

zadebaşında : (Halil>. 

Bu çcşid vak'alnr karşısında basit, hat
ttı bir knç dakika devam edip biten blr 
nmell atla çocuğu kurtarmak kablldlr. 
BJ.demcikl"'r çıkarılır, vcjctasyonlar alı

ıı•r ve bir ay znrfınd;ı çocuğun rengi ye
rlııe gel!ı-. kilo alma11-a başlar. Hattft boy
da bile buyuk farklar gorulür. 
Bademcikleri buyuk ve sarkık olan ço -
cukl.ırınızı derh::ıl tedavi ettiriniz. 

( * ) Bu notlan kesip aakl1tyınız, ya • 

but bir albüme yapıftınp kollekaiyon 
yapınız. Sıkınh zamanınızda bu notlar 

bir doktor gibi imdadınıza yetitebilir. 

miş .. kart kokananın biri. 
Anna, bir kahkaha attı. Fakat, der

hal kendini topladı. Yüzünde daha ha
li'ı o kahkaha bakiyesi olarak, parmağı
nı dudağına dayadı: 

- Biraz yavaş söyle, Her kuman -
ıdan. 

1 Dedikten sonra, Cemile doğru eği
lerek fısıldadı: 

- Ya, prensesler? .. 

- Onlar da .. birer züppe ... Bi?.im 
memleketimizde, böyle kızlara bir san· 
tim bile yer vermezler. Hatta, böyle şı
marıklarla alay ederler. 

- Yavaş söyleyiniz, Her kuman • 
dan... Bir şişe şarab daha getireyim 
mi? .. 

(Arkası var) 

- Sana bir hizmetci yollıyayım 
mı} 

- Hayır, hayır. 

Madam Arnold titrek, hem de bo -
ğuktu. Derin bir sarsıntıya delalet edi

yordu. 
Madam Arnold merdivenin sahanlı

ğında gözden kaybolduktan sonra 

Mösyö Arnold: 
- Biraz yalnız kalması müreccah

tır, diye söylendi. 
Madmazel Pattan kadının yalnız 

kalmak değil, kocası tarafından tesel
li edilmek istediğini biliyordu. Ma -
demki Mösyö Arnold bunu anlamıştı, 
o halde onun yerine bu vazifeyi yap -
mak Madmazel Patton'a düşecekti. Bir 
kadının sessiz, sessiz yanında bulunu-

2 inci TEŞRİN 

Rumt sene 6 
Arabi sene 

1862 1365 - -1 ci Teşrin Resmi sene Hızır 

24 1936 185 

CUMA 

SABAH 
Şaban 

bfüAK 

~. D. s. 1 ıı. 
1 35 21 11 54 
6 36 4 55 

Jili
~le İkindi --.;,. D. S. U. 

6 56 9 43 E. 
z 11 57 14 42 

Ak.';aın Yatsı 

ci. D. ::>. ı O . 
12 - l 33 
17 00 18 35 

Beyoğlu cihetlndekiler: 
Gal::ıtada : <Yeniyol Mustafa Nail). Has
köyde : CBarbut). Kasımpaşada : (Va

sıf). Merkez nahiyede : (Galat.asara1. 
Matkoviç). Şişlide : (Asım). Taksimde : 
CKürkciynn, Zaflropulos, Ertuğrul). 

Üsküdar - Kadıköy ve Adalard&kiler: 
Büyükadada : (Şinasi). Heybelide : <Ta
naşı. Kadıköy eskl İskele caddealnde : 
(SOtrnkl). Yeldeğirmenlnde : (Üçler)· 
Üsküdar Ahmediyede : (Ahmedlye). 

6fm•TIFOBIL.--. 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratıfo hastalıklanna tu· 
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
haplıındır. Hiç rahatsızlık vermez. 

.. Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. ~ 
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SON POSTA 

~gfefur 1 
-

Şehir tiyatrosunda: 
}) . (Baştarafı 6 ıncı sayfada) • 

ta e. Ibrahım bü:;bütün k1zd!. Sadı u-

lnın u tune ) ürü) erek bağırdı: 

01 - SoL e:rın ) alandır. Fitneye sebcb 
nacak c_ an s ns n! Müh · rü bümayu -
r uına daha :a, ık olanını elbet bulu -
tıın. . 

~ara Mus•afa Mühtirü çıkarmıştı. 
t adı~ah orada bulun::ın boı:.~ ... 1cı ba
ılYa emıetti: 
-A' 
13 

'şunu ... 
uld 0_stancıbaşı bu emrin mühür için 

9 
Ugunu sandı \ e onu aldıktan soma 

eziri sa\ dı 

ı. !\ara l\l~~tafa simdilik ölümden 

Ayak takımı 

arasında 
Rusyada; işi gucu olmıyan, ser

seri yaşıyan insanlara Bos~ ak 
derlerdi. Rusların Bo:syak de -
d,klerı bu baldırı çıplaklar cenup a 
pek fazla idiler. Buna sebep le ccııup 
Rus\ cıda iklimin nisbeten mülayim ol
mas;ydı. Çünkü buralarda Bosyaklar 
kolaylıkla yiyecek tedarik edebilirler

di. 
11.Urt 1 ~ 

13 
u muştu. Hemen saraydan çıkt· Maksim Gorki dünyaya gözlerini aç-

b 
1 
ostnncıba~ı elinde mühür olduğu tıöı zaman kendini Bosyakların arasın

.... a de padişahın huzuruna çıktı ve e - d: bulmuştu. Bakımsız kalmış, oku -
"ıaner 1 uzattı. Padisah sordu: mamıştı. Bosyaklar içinde yeti~ -
B Başın ''urdun ~m? rniş ve nihayet bir Bosyak oluvermi~ti. 

ltıl ostanrHıın tepesi attı. Emri yanlış Maksim Gorkinin biraz sesi vard·. 
panıyı. Anlattı. Şarkı söylemesini bilirdi. Bu sayede 
adışah çılgın gibi haykırdı: gene kendi gibi bir Bosyak o1an Şalva-R Tez, katır! ... Ya başı, ya başın!... pinle birlikte bir koro heyetine girmiş 

ld ara Mustafa paşa konağına gidince terdi. 
lta:tn~arını silahlandırmak istedi, fa - zaman geçti, Gorki edebiyat ale -

b kımse onu dinlemedi. Bu sırada ont minde göründü. Realist bir görüş tar-
ti. }{~:cı?aşı beş yüz bostancı ile yetiş- zı vardı. Eserlerinin özünü kendi ye -

l\ agı kapalı buldu, zorla açtırdı. tiştiği muhitten alıyordu. 
k ara Mustafa 'harem dairesinin ar - • . . · 
asında \'e N 

11 
·a f d b' Anne, Çocuklugum gıbı kuvvetl1 e -

ot a ımescı tara ın a ır G k' 'k' t d ı· t Yığınının Jt kl d G 1 serler yazan or ı ı ı ane e ıva ro e-ca a ma sa. an ı. ece o un- . . v901 ,J 

kaçmak 
1
· t· d F k t k k d seri yazmıştı, bunlardan hırı 1 ue 

\>a s ıyor u. a a ona u- . . a·. . d 1902 d 
11na çıkmış ol b. b t d 1 vazdıgı BofJuvalar, ıgerı e e DtJ an ır os ancı ora a , • 

Şı ~rın kımıldadığını gördü. Bir kaç k - yazdıgı Na Dnyc. 

ğu~: koştular. Kara Mustafa görüldü- * 
he u anlamış ve meydana çıkarak kı-
baı n_ı sıyırmıştı. Lakin bu kadar kala- Na Dnye baldırı çıplakların, ayak 

ıga ne yapabilirdi? takımının yaşayışlarını; hareketli t cı h- . 
eli 1\hraya şefaatcılaF girmiş, fakat pa lolar halinde. gösteren bir piyestir. Pı-
~ ı. kan~.ır~~amışlardı. . ·'este başlan sona kadar seyirciyı sık -
adışah ustuste emirler vcrı:vordu: madan sürükliyen bir ruh vardır. 

; ~ez, canını cehenneme yollayın!.. Na Dnyeyi seyredip Le Gorkinin e-
sı ır ıki saat önce dünyanın üç kıt'a _ debiyat kudr "ni teslim etmemek iın
ıı l'ldaki koca Osmanlı İrnpanı1orluğu - kansızdır. ç: !dare eden bu adam .şimd Hocapaşa Muharrir bu piyeste bir sınıf Jıalk•n 
ll .rşısında Tırnakcı sarayı \ c çeşmesi ö- y~ayı~ını gösteriyor. Bunu göstermnk 

1 
Unde cellad Kara Alinin sıktıerı Yağ- ıçm pıyese kuvvetli bir mevzu kt\Y -

~ iple \•e herkesin öntinde k~,r~a 1 mak, vak'alar yaratmak ihtiyacını '.iuy-
ıvrana ölii) ordu. I mamı~. Tabloları tablo halinde k• ' -

Turan CAN muş .. Fakat o kadar kuvvetli b ir gö -
Gen_e_tı _________ ::..:.:..:.::__.::::= j rüş ve gösteriş t arzı var ki mevzu a _ 

Sen ır mektep V8 talebe davası, r~ttırmı~o~, vak~a bek:etmiyor. Va_k.·a
b l . Ben ova Fransız mektebi tale- sız, meu~uz Pi) es zevkle seyredıl. 

e erınde F · 1 vor · i<J n otı tarafından mektebin ı - • 
are arn· ı . * ~İt , ır erınden Santorya aleyhine 

dl a\a açılmıstır d ' . . 
Sa dıaya göre bu davanın sebebi 
t ntorinin F f . d.. .. 
rıastalan o ıyı ovmuş ve çocuğun 
•ıd masına sebep olmuş bulunma-

ır. 

F oti Al d . d 'k bı .. manca er sın e ı en gül-
uş, bunu ·· · Al b) · '"' . n uzerıne manca mualli-

Na Dnye'yi Vala Nureddin türkçeye 
«Ayak takımı arasında» adile tercLirrı:::! 

etti. Maksim Gorkinin eseri nasıl bil -
tün bir edebiyat için bir kazançsa, Vı1-
lanın tercümesi de Türk edebiyatı ve 
Türk sahResi için öylece bir kazanç -
tır. 

* ı rot . f ~Otı" lyı sını tan çıkarmış, Santori 
dorda d ı F İyi bir dekor içinde oynanan cA vak 

bıii!' o aşıyormuş, otiyi gör- J " od takımı arasında» Şehir tiyatrosunun en 
do ., .. asına götürmÜıj ve kayışla "rnusr· muvaffakiyetli ternsnlerinden biridir. 

D ..
. ur. R 1 . • o tevzıatıru aynen alıyorum: 

'ind Un ikinci asliye ceza mahkeme- Roller: 
•er~ bu davaya bakılmış, şahit olarak Luka 

~llk;ılcn . t~lebeler kendileri sınıfta ol- Sa tin 

~ l arı ıçın hadiseyi görmediklerini Aktör 

t. GaUb Arcan 

H. Kemal Güremen 

Enı1n B. Belli 
}' e . 1 iti rnış erdir. Muhakeme baska s~ Kostllef 
t D • ' ' t- .. etırilmesi için talik edilmistir. Vaska Pepel Talit Artemeı 

Sait Köknar 

tr -. . . ' Baron Sami Ayanoğlu 

eg1ı Şırketinin satm alınması isi Kıeş Avni nimgn 
be 1 • Tatar Reşit Baran 

,J,,.,... v v etçe satın alınması mukarrer 1· 11- - b ı_ "•• c.r - I' . k ı;rı oyun Necdet M. Ayral 
~tın eg ı şır etine ait kömür ocak- Medvedev Neşet Berküren 

ın kıy ti · · kdi k ·· •t t me erını ta r etme uze- Alyoşka Müfit Kiper 

~il~i~~e~~ül eden muhtelit komisyon Serseri Necmi Oy 

b\etJ e~ını bitirmiştir. Ocakların kıy- Bubno! Zihni Rona 

~lld:rı takdir edilmiş, tediye şartla- Vasllisa Neyire N. Ertufrul 

~ A mutabık kalınmıştır. Bugünler- Kvaşniya Şaziye Güremen 

~kt nkarada yeni görüşmeler yapıla- Nataşa Cahide Sonka 
it. Nastiya. Samiye Es.en 

Jk· Anna Nezahat DilligU 

3 
1 hahkçı kaza geçirdiler Bütün bunlar ayak takımları .. İç1e -

'-. ~t~Yerde oturan balıkçı Süleyman- rinde düşmü~ bir baron var, bir aktör 
\vt,.~eı rnet Anadolukavağında balık var, bir hırsız var. Serserilerin oturduk-

"' ark ları evin sahibi var. Yani bütün mem -
~. 

1
• • en sandalları civardaki dikili 

Y sırnı· b" leketlcrin serseri muhitlerinde buluna-
~iıı _ 1 ır kayaya çarparak. delin-

T• ag) bilecek tipler bu tiplerin rollerini üzer-
' a ~) arı parçalanmış~ır. İki balıkçı terine alan aktörler için bir tek söz söy
~ ":IR arını kurtarmak isterlerken deni- lemek kafidir. 

ıtvarlanınışlardır. Aktörden bundan fazlasını bekliye -"il ":I tr~ftan diğer balıkçılar feryatları- meyiz. 
1-tdı:.tışrnişler ve ikisini de kurtarmış-

&eş r -. -. --
F ı~a ıçm bir adam yaralandı 
<ıtıhte F · . b\edin aızpaşa caddesınde Meh-

4\~i~ fırınında amele Ali ile müşteri 
t\irıd arsında beş liralık bir alacak yü-
.. en kav k A . " ~Cti d k• ga çı mış, zız tezgahın 
~'nd tı e 1 ekmek bıçağı ile Aliyi kası

an a-ır s 

İ. Galip Lukanın iyilik taraflarını gü
zel canlandırdı. Hüseyin Kemal kumar
baz, sarhoş Satinde kuvvetli bir varhk 
tı. Talat candan oynuyordu. Neyire 
mükemmeldi. Cahide duyuyor, duyu
ruyordu. Samiye iyi idi. Necdet fev -
kalade bir makyaj yapmıştı. Emin Be
liğ çok canlı, Şaziye pek tabii idi. Hep
si hepsi iyi idiler. 

İsmet Hulusi 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi 1 888 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki ıubeleri: 

İstanbul, (Galata, 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu ' 

Yenicami); 

Yunaniatandaki ıubeleri 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamelatı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

kiralık kasalar 

• Bu •ktam: hepiniz ; ~ 
Beyoğlunda yeniden açılan 

TOKATLI 
Pasteh•n••lne 

gidiniz, mükemmel bir 

BALALAiKA ORKESTRASI 
icrayı terennüm etmektedir. 

Birinci sınıf lokanta 
ve pastahane 

ITINALI SERViS 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her tiiTlü banka İfİ * 

,----inhisarlar U. Müdürl~,_ü_n_de_n __ ( 
6.664 Adet İskarta çuval Papbahçe Fabrikası 
7.625 Kilo Yamalık kanaviçe Ahırkapı bakım evinde, 

9.496 « İıkarta kanaviçe H « « 
1.625 « Yamalık çul << « « 

• 1.267 « Iskarta çul « « « 
1.111 « İskarta çuval « « (( 

336 « Gayrı mamul kıl çul << « c< 

1.200 « Çinko Karaağaç Fi,ek deposunda 

500 « Çuval «Ke~» Kabatat Levazım anbarmda 
250 Adet Tuğla « « « 

1.500 « Bot bobin sandıklar. Cibali fabrikasında 

97 « ~ fıçı Likör fabrikasında 
727 Kilo Çul Şemsipa.ta bakım evinde 
Yukarıda cinı ve miktarları yazılı iskarta malzemenin sall!fI 1/12/936 

Salı günü saat ona uzatılmıttır. isteklilerin malları görmek üzere her gün 
hizalarında gösterilen mahallere ve pazarlık için de tayin olunan gün ve 
saatte o/o 1,5 güvenme paralariyle birlikte Kabatafda İnhisarlar levuım 
ve mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki satış komisyonuna müracaatlan. 

<t2721» 

PBOTEjiN 
Merhemini kullanan Frengi ve Belsoğukluğuna Lululı1ıaz. Her eczanede buluııuı 

-Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden : 

1 - Orkestra için seçme sınaviy le fU Müzisiyenler alınacaktır. 
A - Bir Flüt ve küçük Flüt çalan, 

B - Birinci ve ikinci keman çalanlar, 

C - Viyola çalabilenler, 
Ç - Bir kontrbas çalan, 
D - Bir üçüncü Trombon çalan 

E - Bir obuva ((Korangle)) çalan, 
2 - Seçme sınavları lkincitetrinin 23 - 27 inci f<Pazaıte.i, Satir 

Çartamba, Cuma» günleri aaat 1 O da Galatasaray Uae.inde yapl

Jacakbr. (2736) 

.. 



12 Sayfa SON POSTA ikinci~ 

ince ve kibar kadınların meftun oldukları Türkiye ve bütün Şarkta eti olmıyan 

A-
Kremler Ruj ve Alhklar Pudralar Briyantinler Lavantalar 

Cildi temizliyen ve beyazlatan çirkin· yağlı ve yağsız rujlan kadınla· Origan kokulu, günler· Saçlan parlatan, düzgünleşti· Yasemin, Leylak, Menekşe, Şipr, K~ 
leri güzelleştiren ihtiyarları gençleşti· ra mukavemet edilmez bir gü• ce sabit beyaz, ork, Ork ren, ince kokulu yağlı ve yağ- yoka, Nergis, Fulyalar, Bahar çiçekl~ 
ren yağsız kar ve yağsız acıbadem, zellik verir. 60 kuruşa Blondi· roze, pembe 1-2, Raşel 1-2, sız adragana ve likid nevile- La Rumba, Pompadur, Dağ çiçeklet1ı 

Kukaraça, Nadya, Suar de Paris, I.Jle. 
yağlı acıbadem, yarı yağlı gene gece net Mandarin, Brünet. Hasan natürel, Kadınların mabu· rile gençlerin ve kadınlann Revdor, Kadıneli~ Amber, Pupi, şaııeL 

Hasan Kremleri Tüb 20, Vazo Allıkları 35 kurUJa. desi Hasan Pudraları kutu- hayat arkadaşı. Hasan Briyan- Zambak, Origan, Neroli kokulan 25 • 
50 kuruşa. su 30, büyük 50 kuruşa. tinleri 30 .. 40 - 50 kul'Ofa. 50 .. 75. 100 kuruşa. Hasmı lavantalatl 

15 dereceli limon çiçekleri Hasan ve 75 dereceli Nesrin kolonyalarile !osyonlara, sürme ve sabunları, saç, diş ve tıraş müstahzaratım, çiçek ve gül su ve yağları, (Basan deposu: istaubııl, Ankara, Beyoğlu. ~ 

KIŞLIK KÖMÜRÜNÜZÜ 
ALDINIZ MI? 

K6mUrUn cinsinden, tartısının .doğruluAundan, fiyatının ucuzluAundan 

EMİN OLMAK İSTERSENİZ 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATiF 
ŞİRKETİNİN 

halis Alman teshin kokundan alınız. 
Adres : Sirket:i, Mühürdar Zade Han No. 32, Telef on : 2307 4 

Deposu . Kuruçe9me, Defterdar c•ddeeı, Altınçap• 
• Kooperatif deposu, Tel. 40458 

..- DiKKAT : Mıkdarı çok az kalmıştır. aı 

REVUE saat fabrikalarının kendi 
satış şubelerini Türkiyede bulundurma
larının maksadı: 

Dünyaca tanınmış REVUE saatleri
ni yüksek marl<a birçok saatler arasın
da Türkiyede daha ucuz satabilmek ve 
müşterilerin ezher cihet memnun ol· 
malarma nezaret etmektir. 

REVUE saatleri her bir mahalde yal· 
nız ayrılmış saatçilerde satılmaktadır. 

Umumi satış deposu: İstanbul, Bah· 
çekapı. Taş han No. 19-(22). Telefon: 
11354 

• 

._ ..................... , 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ: 1863 

Sermayesi: ıe,000,000 İngiliz lirası 

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

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

Pastil Antiseptik 
KANZUK 

Teneffüs yollarile geçen hastalık· 

lara karşı korqyucu, tesiri kati pas· 
tillerdir. Nezle, bronşit, grip ve 
boğaz rahatsızlıklannda, ses kısık-

lığında pek faydalıdır. 
Kalabalık yerlerde, tozlu muhit· 

lerde, bulaşık hastalıklardan vika
ye eder. 

1NG1LlZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu, İstanbul • ' 

alman D'" AD05TEL 

,..._ . 
c::=::::=:> • Dl tt • 

AR.TIK ÖKSÜAMÜYORSUN)' . m 
TABİİ ŞiMDi SIGAQAY\ DOKTOR APOSıu. 
AGIZLIGI İLE İçİYOQUH! • • . • 

AQTIH HE KADAR İSTERSfN tÇEBtLIRSIN. 

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

Neşriyat Md. : Sellin Ragıp EMEÇ 

&AHIPLl:Ri r A. Ekrem UŞA.KLIGlL 1 S. R&iıP EMEÇ 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat: 

Günde iki defa 
kullanmak şartile 

RADYOLİN 
Diılerinizi tertemiz, bembeyaz 
ve sap sağlam yapar. Ona yir -

minci asır kimyasının harika • 
larından biridir, denilebilir. Ko· 

kusu güzel, lezzeti hoı, miluop -
Zara karıı tesiri yüzde yüzdür • 

Kullananlar, dişlerini en ucuz 

şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 

. YERLİ MALI 

1 GISLAVE 
1 Dünyanın 

1 

GISLAVED 
yerine başka marka 

veriyorlar. 
Aldanmayınız. 

GISLAVED 
Markasına dikkat 

VE l!N SON ediniz. 
MODA 

ŞOSONLAR Türkiyenin Yerli Mallar Pazarlarında ve umUJll 
kundura satttıı mağazalarda arayınız. 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 . 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

, Sahife : ı - 400 kuruş 
2 - 250 » 

• 
l) 

Dl~cr yerler : 
Son sahife : 

3 - 200 » 

4 - 100 » 

61 • 

- St • 

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

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

'BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi Liret H5,'769,t5&,JI 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca

ristan, Yugoslavya, Romanya. Bul
garistan, Mısır, Amerika cenııaııtri 
Müttehidesi, Brezilya, Şlll, UruguaY• 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 
Kolumbiyada 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karakô1 

Palas (Telef. 44841 / 2/3/4/5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

İstanbulda : Al~lemctyan hanın~ 
Telef. 22900 /3/11/12/ı5 Beyoğ -

ıunda: İstiklal caddesi Telef. 41048 

İZMİRDE şUBS 


