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Sigorta rezalı . orap söküğü gibi ... Aslan güreşcilerimiz 
• • 

ikinci bir sahtekar dün akşam geldjler 
şebekesi daha var! 

işe ermeni patrikhanesi de Yunan Diktatörü 
kanşıyor, · 8- 9 kişinin meydan okuyor 

daha tutulması muhtemel Komtlni•tlerde1tso11rasıra 
Ôlü gösterilen diri sigortalılar defterinde 80 isim yazılı, 
lldürülecekler de 17 kişi, dün bunların ifadeleri alındı 

Y aıayan sigortalılan ölü gö.tererek 
khte vesikalar ibraz etmek euretilo Ün· 
~~il ligorta ıirketinden para alan ıahte
ıqı kumpanyasına ait tahkikat Beyoilu 
tzrıniyet memurluğunda tekemmül ettiril· 
tbc1ttedir. T ah'kikat eafhalan iler1edi.kçe 
lbeydana yeni yeni aahtekarlıklar çıkmak• 
~ır. 

Sahtekirbim Kin 
' Sigorta firketinden §imdilik, isminln 
'<>:vlenmesinde mahzur görülen bir kadına 
~t •İgorta bedeli olan 2500 lira alınmıt. 
qdın 500 lira almı§ ve 2000 liradan fe
t-ıat ederek Onnik İplikçiyan ve ıüreU
'uıa terketmiıtir. 
• Bu kadın dün sabah Milli Reassürane 

:aorta tirketine celbedilerek ifadesi alı· 
tnca rneaelenin mahiyeti meydana çık· 

Dllf ve bu kadının sigortasının taksitlerini 
.-._ <ı>.....u 5 inci aayfada) 

• 
ispanyada isi kuvvetler 
mağlôp oluyorlar 

6,000 asi dün teslim oldu, hükumet 
büyük bir şehir daha aldı 

F ransanın teşebbüsüne ltalya da müspet cevap verdi, 
hiç bir tarafa yardım etmemeyi kabul ediyor 

l>aııur harpte kocalan ve oğullşn ölen kadınlar Burgos civanndald Slmancas 
kasabasında yapılan cenaze merasiminden geri dOnQyorlar 

Madridde kurşuna dizilen ası zabitlerin cesetleri 
• .(Yuua 3 IDci l&,Jfada), 

V enizeli•tlerin I · 

General Metaksas 
"Komünistleri hapsettim. 
Venizelistlerin akıbeti de 

budur!,, diyor 
(Yuua 3 üncü sayfada)' 

Avusturya - Macar -
Alma~ cephesi mi? 
Amiral Horti Şuşnig ile 
görüştü, Hitler ile 

srörüşmeye gidiyor 

Maoarıstanın Kral Naibi Amiral Horti 

Viyana, 21 (A.A.) - Macari.s· 
tan Naibi Kralbi Amiral Horti, 
Tirol'e ıitmek iizere Viyanadan 

(0....... 3 iaei sayfada) 

Bir adam üvey 
kızını berbat etti 

Sonra da günahını örtmek 
için kızı kuyuya atb 

Bandırma (Hususi) - Burada bir 
facia olmuf, bir adam gebe bıraktığı 
üvey kızını kuyuya atmış, boğmak 
istemiştir. Bu adam Çınarlı mahalle • 
sinden balık kolcusu Mahmuttur. Mah
mut refikasının öz, kendisinin de Ü· 

vey kı:ıı olan 19 yafındaki Zeliha Mü· 
berrayı kandırmış, kızcağızın bikrini 
izale etmiştir. 

Bittabi bu macera gizli kalmış, fakat 
bu münasebetin tabii neticesi olarak 
kızcağız1n karnı gitgide büyümeğe bat· 
lamıştır. 

(Devamı 7inci sayfada) 

DEVLET DEMIRYOLLARINDA 
Grup yolculanna büyük tenzillt 
yapılmıştır. bAn ıfltununa mü· 
racaat. 436 

Bayrağımız ve olimpiyad bayrağı 
ile süslü olan vapur limana girerken 

on binlerce ağızdan " Varolun " 
sesleri yükseliyordu 

,-.-----------------· * *----------------...... 
Mersinli ·Ahmet dünya tıçlhıclllbjibıden memnun değil, Çoban 
Mehmet "Beni tebrik etmeyin, d6rdlbıcillftğü ne yapayım. Sizin 

kllJ1lllUA böyle mi çıkmak Ut:erdim?,, diyor, btıytlk 
Mustafa iıe teeunrtınden hasta 1 

Yaşar omuzlarda 

Vapur nhbma yanaşırken pehlivanlarımız ve halle 
Dün, .aat 1 3 de güretçilerimlzin latan• F altat peh6ivanlanmızı getirecek olan 

bula geleceklerini duyanlar Galata nhtı- vapur bir türlü görünmüyor, kalabalık ve 
~ına dolmutlardı. Rıhbmda, çok az ıö- sabırsızlık, dakikalar geçtikçe artıyordu. 
rülmüı bir kalabalık vardı. (Devamı 7inci aayfada) 

Kurultaya iki gün kaldı 
Dil Kurultayının açıldığı gün lstanbul Halkevlerinde 

Büyük merasim ve bayram yapılacak 
Dil kurultayının açılmasına iki gün meden mütemadi bir bir mesai sar • 

kaldığı için sarayda hazırlık yapan Dil fetmektedir. 20 tane dalttilo hemen 
Kurumu ça}lfmalarını c:l8ha ziyade art· hemen işlerini bitirmiflerdir. 
tırmıştır. Şehrimizde konferansa İftİrak ede • 

Tercüme heyeti hiç vakit geçir • (Devama 3 iincii aa,&ıda) 
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Hergün 
Habeş meselesinin Avrupada 

çıkardığı ihtilal 

• 
Akdeniz buhranı 

Ö. R. Dofjrul 

Habe§ meselesinin Avrupada 
fıkardığı ihtilal 

Resimli Makale 

i talya - Habeş harbinden sonra bü-

tün dünyada en derin alaka ile 

karşılanan en mühim hadise İspanya 
dahili harbidir. İlk bakışta bu iki bü

yük ve mühim hadise arasında müna
sebet bulunr~adığı zannedilir. Haki -

kat öyle değildir. B.ütün dünya hadi -
seleri uzaktan, yakından birbirine 

bağlıdır ve bu bağlan bulup takip et
mek mümkündür. Fakat İspanya ile 

Habeşistan hadiseleri arasmdaki irti
bat, ince araştırmalara muhtaç olma - • 
dan keşfolunabilecek mahiyettedir. -=~~~::::__ 

Çalışmanın verimi il 

Nitekim Britanya imparatorluğunun 
siyasi ricali arasında mümtaz bir mev-

Bir çiftçi için mevsimlerin en cüzeü ve en hayırlısı, hasad 
mevsimidir. Çünkü bu mevsimde bütün emeklerinin semere-

mağa bqlar. 
Hayabn bütün çall§ma yollan, bütün mesldderi hep böy

ledir. ki ve kuvvetli bir nüfu~ sahibi olan 
Cenubi Afrika devlet adamı general 

üni ahr ve bir senelik 2'eceli 2'Ündüzlü çalıımalarma son veren 
netice ile k&11ılafır. Her jpn semere verdiği bir mevsim vardır. Fakat İfİn ae

mere vermesi, semeresinin ölçülmesi, ölçünün Terdiği neticeye 
göre işe hız verilmesi, mesü tarmwı ialih edilmes~ bülisa 
mesainin tekernmüJ et:irilmesi ve azami derecede ileri götü
rülmesi içindir. 

Smuts bunu derhal sezerek ortaya at
mış bulunuyor. 

Generale göre ispanyada çıkan ve 
Avrupanın emniyetini tehdide başla

yan ihtilal, Milletler Cemiyetinin Ha -
beş meselesi karşısında aldığı sarsık 

Faka! mahsulü almak, satmak, taahhütlerini yerine getir

mek, devlete; ferdlcre olan borçlanns ödemek, çoluk çocu
ğunun ihtiyaçlannı tatmin etmek, ancak yeni bir mesai yılına 

hazırlanmak İçin yapılan iflerdir. Çiftçi mahsulünü alıp bu iı
Jeri bitirdikten sonra yeni senenin mesaisini hazırlar, ve çalış-

Bir İ§İn semere vennesini, tenbel tenbel vakit geçirmek 
için vesile sananlar yaptıklan i~i baltalarlar ve yıkarlar. 

vaziyet ve tatbike özezıdiği yarımya -
malak tedbirler yüzünden doğmuştur. 

Milletler Cemiyeti, misak ahkamı da
iresinde ciddiyetle hareket etmiş ol • 
saydı, Habeşistan istilaya uğramaz, 

Akdenizdeki müvazene bozulmaz, bir 

kimse sulh ile oynamağa cesaret et • 
mez, ve nihayet İspanyada sol - sağ 
mücadelesi ortaya çıkmazdı. 

General Smuts'un bu buluşu, boş 

değildir. 

Milletlw Cemiyetine karşı yapılan 
emrivaki, müfrit sağların kazandığı 

(soz 
Yirmi senedir 
Devam eden 
Gazete tefrikası 

büyük bir zafer telakki edildiğinden ı ı.s u.u 
Avnıpanın başka memleketlerindeki Bir müddet evvel Fransız gazetele-
sağlar, bu ülferi kazananları taklide rinin birinde 1000 rakamını bulan bir 
yeltenmekte, onlar da bir taraftan ik- te&ikadan bahsedildiğini okumuş ve 
tidar mevkiine gelmeğe çalışmakta, dünyanın en uzun tefrikas: olarak ga
diğer taraftan sulh ile oynamağa cür'et zetemize yazmak İstemiştik. O sırada 

t kt d . l da 1000 te&ika tutan bir romanın na-
e me e ır er. . , 

G ı S t • .. b .. 1 dır vak alardan olmadığı bizim gazete-enera mu s a gore ugun span-
ad ·· d .. v •• •• k l "ht"J"'l" d lerde de hu türlülerine tesadüf edile • 

y a gor ugumuz an ı ı ı a ın a • b"l v. •• 1 d" 
h 1 k b l h "'d" l l l"k ı ecegı soy en ı. 

a evve vu u u an a ıse er e a a d- H lb k · h ·· k ·· f T 1 
ıı hu mahiyettedir. 8 u 1 ugun u ngı ız gazete e-

rinin birinde şu haberi okuduk: 
Bu bakıma göre Habeşistan mesele- « Bir japon gazetesi yirmi seneden

ıinin, İspanya ihtilalini alevlendirdi - beri devam eden bir romanın bitmek 
ğini söylemek de yanlış sayılmasa ge· üzere olduğunu haber vermiştir. 
rektir. Gazete bu haberi verirken romana 

Fakat ispanya ihtilali, Avrupanm başlayan muharririn çoktanberi öldü· 
Habeş meselesi yüzünden karşılaştı - ğünü ve oğlunun mahadini devam et
tığı tehlikelerin ancak birincisidir. tirdiğini kaydetmekte ve bu tefrikanın 

işin önü alınmazsa tehlikenin bü • başını okumuş olan bahtiyar karile-
yüyeceği şüphe götürmez. rin kaç kişi kaldığını sormaktadır.)> * Biz bu haberi geçen seferki fıkra -

Akdeniz buhrana 

G eneral Smuts'un bu münasebetle 

temas ettiği bir nokta da Akdeni
ıin geçirdiği buhrandır. 

Generale göre bu buhran da Milletler 
Cemiyetine indirilen darbelerin neticesi

dir. Halbuki ltalya - Habeş harbi başla
dığı zaman bütün Akdeniz milletlerinin 

mızı beğenmiyen tahrir müdürümüze 
verdiğimiz zaman: 

- Pes, diyerek güldü ve bunu böy
lece yaz 1 dedi. 

• • • . 
Arılarla gUverclnler arasında 

yar1, 

Yanılmış! 
Bay Abmedin, Bay Mebmede iki 

yüz lira borcu vardı. Bir hayli tazyik
ten aonra, «zamanın darlığına rağ

men» l>u borcu ödemeğe razı oldu. 
Bir sabah, Bay Mehmedin yazıha

nesine gitti; ve elini ceketinin cebine 
sokup, çıkardığı bir deste banknotu 
masanın üzerine atb: 

- Al! dedi. Eksile, ar~dı: .. cebimde
ki son parayı da aana veriyorum! 

Bay Mehmet, parayı saydı, ve hay-
retle: · . 

- Lakin burada, on lira fazla -var l 
Deyince, Bay Ahmet: 

- Hay, Allah müstalıa]mu versin! 
1 dedi. Elimi yan.lq cebime ıokmuıum ! 
1 Sana ayırdığım para on lira eksikti!. . -· Maliyeci mantığına 
Şaheser 
Bir misal 
f ngiliz harp ma1uJJerinden biri to -

puğundan aldığı yara yüzünden dev
letten maaş alıyormuş. Bu adamca • 
ğız geçenlerde bir kaza geçirmiş ve 
nasıl oldu ise olmuş, yaralı ayağı baş
ka bir sebepten sakatlanmış, adamın 
ayağını topuğunun üzerinden kesmek 
zarureti h~ıl olmuş. lngiltere maliye· 
si bunun üzerine şu parlak mütalea -
yı ileri sürmüş : 

- Adamın sakat olduğu yer artık 
mevcut değildir. Başka bir ameliyat 
yüzünden kesilip atılmıştır. Binaena • 
leyh devletin, malul tahsisatını verme
ğe mecburiyeti yoktur. 

Menfaati hazine nazariyesiyle ha -
reket eden bir maliyeci mantığını bu 
misalden daha iyi gösterecek bir mev
zu bulunamaz. 

INDA J 
Amerika dişçileri 
Kendilerini dayağa 
Karşı sigorta ettiriyorlar 

Amerikada her 
şey saridir, hatta 
dayak atmak bi
le... Son zaman
larda diş maki -
nesının sinirleri 
tahrip eden gü -

i' rültülerine ta-

~ hammül .. ede~e
yen muşteriler, 

dişçileri tokatla • 
mağa başlamış

lar. Mahkemeler, bu tokatlama cür -

müne mukabil ceza vermiyorlarmış ve 
suçluların bunu bir sinir buhranında 

yapmış olduğunu tahmin ediyorlar -
mış. Dişçiler bakmışlar ki boyuna da-

yak yiyorlar, nihayet bir sigorta şir -
ketine müracaat ederek dayağa karşı 

kendilerini sigorta ettirmişlerdir. Şim
di hepjsi sigortaya aidat veriyorlar -

mış, fakat tokat yedikleri zaman da 
:·JOO dolar alıyorlarmış. 

• • • 
Tahaf bir merak 

Gazeteci olduğunu söyleyen bir 

genç Pariste acayip bir anket yapmağa 

Laşlamı~. her gittiğine ş~ sualleri ao • 
ı-uyormuş: 

- Yüzmek bilir misiniz? 

- Bilirim . 

- Çok teşekkür ederim. 

- Lamartini sever misiniz? ( 

- Çok severim. 

- Size minnettarım. 

r-- ----------~ 

Sözün KısJ.31 

Limon 

E. Talu 

B olken kıymetini bilmeyiz. Üze· 
rine düşüp de arnmaklığımız 

için mübareğin piyasada çekilmesi la· 
zımmış. 

Borsadaki en sağlam devlet cshami 
gibi, fiyatı fırladıkça fırladı. Sabah .. 
leyin beş, öğleyin yedi buçuk, akşa· 
ma doğru da on kuruşa fırladı. Ve 
gene, tıbkı para ve esham işlerinde ol· 
duğu gibi, piyasa haricinde bir «limon 
kara borsasm teessüs etti. Akşam geç 
vakit, Balıkpazarından geçen yolcu .. 
Jar, çekingen tavırlı Yahudilerin, u• 
sulcacık yanlarına sokulup: 

- Dört kuruştan limon alır mısın?~ 
Dediklerini duydular. 
İspanya karışır karışmaz, kıtlanaca• 

ğına en çok ihtimal verdiğim şey ispan• 
yol nezlesi idi. Halbuki orada alevle '" 
nen ihtilal ateşi burada limonun su • 
yunu çektirdi. 

Bayılm.ıya, deniz tutmasına birebir 
gelen« bu içi turşucuk dolu, minimini 
fıçıcık» salata, mayonez terbiye, bam .. 
ya, balık tavası meraklılarını, yoklu .. 
ğu ile matemlere garkettiği gibi ak • 
şamdan kalma :iyş ve nuş ehlinin sabah
leyin mahmurluk bozmak için kullan
dıkları <climonlm> ya ket vurdu. 

Piyasada kıtlaşması bu derece fena 
tesirler yapan limon taammüm etmez
den evvel, atalarımız acaba ne yapar
lardı? 

Bunun cevabını bizim Reşad Ekrem 
Koçu veredursun, ben ancak limonata 
halinde sevdiğim bu nesnenin yerine 
kaim olabilecek bir çok şey hatırlıyo
rum; ezc~mle salatada, teratorda sir• 
keyi, yemeklerde, hatta sabah demin• 
de koruk suyunu tercih edenlerdenim• 

Varsın, limon çal:iuk ve sık bayı • 
!anlarla, denizle başı hoş olmıyanlarİıj 
olsun! 

Daha sıkıya gelirsem, limonatadan 
da vazgeçer, ala kızılcık şerbeti içe 
rim. Ve mademki ispanyadan geliyor• 
muş: 

- Ne İspanyanın limonu, ne de 
faşizmin yüzü!. der, kendi memleke• 
timin bir ay sonra yetişecek mis gibi 
limonlarını beklerim. 

.F.~ 
Bii"iğ;;" ,fj;;;;~;;? 

....... ...-

1 - Osmanlı tarihierinde maktul ve)'İ 
makbul lbrahim ismile anılan veziriazaıd 
İbrahim paşa kimdir) 

2 - Taşkent nerededir) Ve tehir içi!i' 
de ne kadar insan yaşar} 

3 - Teleyran kim<lir} 
(Cevapları yann) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan : 
1 - Osmanlılar tarafından Avusturya~ 

ıönderilen ilk elçinin rütbesi çavuşluktU• 
2 - «Bin üç yüz ondu henüz bu köhıı4 

izbede sen» diye başlıyan (Zelzele) şiirint 
T cvfik Fikret yazmıştır. 

3 - Solon Yunanlıların 7 hakimlerin' 

den biridir. Milattan evvel 558 de doğı:°.u~ 
640 da ölmüştür. Atinalılara milliyetçılii 
aşılamış. demokrat fikirlerile bilhassn bii -
tün dünyada şöhret bulmuştur. 
_..,.. 1 ..... ... _..._ ............................. ~ tasası harp alevlerinin Akdenize sıçrama

masını temin etmekti. Bu yüzden bir çok 

fedakarlıklar göze alındı. Bu yüzden Mil
letler Cemiyeti ağır ağır hareket etti, ve 

Geçen hafta T eksasda anlar ile gü
vercinler arasında garip bir sür'at mü
sabakası yapılmıştır. Müsabakaya on 
iki güvercin ve on iki arı iştirak ettiril-
miştir. ·--- · · ""' ' · .... - -· ·•· · · ·-- B ll Karaktersiz, fakat samımt 

ı k 1 u sua ere muhatap olanlardan bi-
Arılar ile güvercinler yuvalarından i te ge miş, sonra da dört arı daha bir adam 

yarım yamalak tedbirlerle iktifa etti. Bu 

> üzden petrol ambargosu tatbik edilmedi. 

ve bu yüzden Milletler Cemiyetinin bres 
tijini kaybetmesine göz yumuldu. 

Fakat mukadderatın acı istihzasına ba
kın ki, bu hattı hareket buhranın savuş

turulmasına hizmet etmedi, bilakis yeni 

buhranlar icat etti. Ve bugün" bu buhran• 
)ar kendini göstermeğe başladı. 

Yani sarfolunan bütün gayretler Akde
nizi kurtarmayı İstihdaf ettiği halde Akde
niz buhran iç.inde yüzmekte ve lngiltere 
ile Fransanın en çok korktukları şey baş
larına gelmiş bulunmaktadır. 

Bugün geçmiş fırsatlara 

baıka ne yapılabilir) 
acımaktan 

ri Lamartin ile yüzmenin münasebeti- d tt 
beş kilometre uzakta bulunan bir ma- yetişmiştir. Yani ilk gelen arı olmuş, Bir Fransız gazetesi karilerin e 

k. b k h 11' ııi sorunca genç gazeteci şöyle cevap 
halden uçurulmuşlardır . se ız arı müsa a a ma a ıne yetişti- birinden şöyle bir mektup almıştır: 

w • •• • 1 d k vermış: 1.0-
Müsabakayı tertip edenler umumiyet- gı zaman guvercın er en anca üçii «Ben bir zamanlar müfrit bir ~ 

le güvercinlerin muzaffer olacağını hedefe vasıl olabilmişi~rdir. - Tetkik ettim, yüzme bilenler La- münisttim. Fakrü sefaletimin istisıııat. 
tahmin etmişlerdir. Fakat bir arı ilk Bu suretle arıların sür'at müsaba - martini daha çok seviyorlar. Muhak - edilmesine karşı isyan duyuyortlfl'ld 
yetişen güvercinden yarım dakika ev- kasını kazandıkları ilan edilmiş, arı kak ki onun şiiriyle, denizde yüzmek halbuki geçen sene milli banknd~, 
ve) hedefe vasıl olmuş, bundan sonra )arın sahiplerine mev'ut olan bin dolar arasında bir münasebet var. Şimdi de 100 bin, bu sene de 500 bin frank 8 

üç arı ikinci ve üçüncü güvercinle bir- müknfat verilmiştir. onu aramağa koyulacağım. dım. Şimdi eski fikirlerim değişti ve t~ 
::==::=:::::::::::::=:;:::;:::;:::;::::::~~~:;;::::;:::;::::::::::;:::;;:~::;:;;;=::::;:::;:==:=:=:::::=::::::=:::;:=:=:==:=::=~==~ mamile sağ taraf adamı oldum. ~ -
r ı· s T E R ı· N A N 1· S T E R ı· N AN M A 1 ı sela içim tspanyada asilerin kazaum;e-, 1 sını istiyor. F ransada sosyalist hare·ıııf 

tinden çekiniyorum, acaba, tabiiyetı _ 
Dünkü zabıta vukuatına dair Beyoğlu merkezinden Emni- ı -0Bu sabah saat 7,10 da Kalyoncu caddesinde 54 numaralı pa 

yet Müdürlüiüne verilen polis raporlarından aynen kopye Nihadın içkili lokantasında buz dolabının içinden yangm çık· değiştirir de Almanyaya gidersenl, ıef 
edilmiftİr. mıf, itfaiye gelerek ıöndürmüştür.» ralarum çıkarmama müsaade eder 

di~ Ne dersiniz.» 1' 11 

Gazete şu cevabı veriyor: «J(ar3 >i 

L..--------------------------·----- ------------- --.J tersiz fakat samimi bir adammışsınıt:•" 
iSTER iNAN İNAN.MAL iSTER 
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ispanyada isi kuvvetler 
mağlllp oluyorlar 

Paris, 21 (Hususi) - ispanyadan 
-1tnan haberlere göre, İrun ve Sen Se
~stiyen etrafında muharebe yeniden 
~lamıştır. 

Cuadelop kalesinin bombardıman 
lleticesinde iskat ed:ldiği zannolunu -
l'ordu. Halbuki bu kate de yeniden fa
lliyete geçmiş ve asilerin mevkilerini 
l'eniden bombardıman etmeğe başla -
ltlıttır. Bu suretle bu iki şehrin, asiler 
el' •ne geçmekten uzak olduğu anlaşıl-
ltlıttır • 

Hükumet Saragossaya ilerleyen bir 
~i .kuvvetini mağlup etmi~ bulunuyor. 
V\'ıedo civarında da vaziyet hükume
tin lehindedir. 

Cuadramada vaziyete hükumet kuv
\retleri hakim bulunuyor. Madridin bü
t" Un kapıları asilere kapalıdır. 

Bugünün en mühim haberi hüku -
ltıet kuvvetlerinin Kordova şehrini 
~Ptetmeleridir. Şehi:-, cenubi İspan -
l'adadır ve mühim bir demir yolu istas
l'onudur. 

. Bu şehrin hükumete geçmesi mü • 
hım bir muvaffakıyet sayılabilir. 
y Madrid radyosu Madrid, Barselona, 
' alensiya, Kartacena, Bilbas ve sair 
:ehi~ler arasında muvasalanın tam ve 
aalıyetin muntazam olduğunu, asiler 
tarafından hükumet tr.rafına iltihak 
edenlerin (6000) e vardığını bildiri • 
l'or . 

Seville, 21 (A.A.) - Şehir, normal 
lnanzarasını almıştır. Hsraret dere -
tesinin yüksek olmasına rağmen so -

İngiliz, Yunan 
Kralları buluştular 
Korfuda iki Kral Akdeniz 

meselesini görüşmüş 
1 Atina, 20 (Hususi) - Korfuda 
lllgiltere Kralı şerefine heyecanlı 
tezahüler yapılmaktadır. Kral bu 
ifin. adanın tenha bir yerinde 
~enıze girmiştir. Sekizinci Edvard 

l
unan Kralının iki, üç gün misafiri 

o acakhr. 
Yunan gazeteleri ziyaret et

rafında uzun ve hararetli makale-
l~r yazmakta, Yunanistanın İngiliz 
81Y~setine karşı bağlılığını tebarüz 
tttirmektedirler. Gazeteler ziya· 
t~tin siyasi ehemmiyetini de ileri 
•urınekte, iki Kral arasında Ak
~eniz meselesinin de görüşüldüğünü 
Yeyan etmektedirler. 

~Vusturya - Macar - Alman 
cephesi mi? 

{Bqtarafı 1 inci sayfada) 

:_Yrılmıştır. Amiral, birkaç gün 
ITIClriazello ve Salsburg' da otura
Caktır. 
h ,Avusturyanın yarı resmi ma· 
~fili, Amiral Horti'nin ziyareti· 

ilin tamamile bir nezaket ziya• 
dtti olduğunu beyan etmekte ise 

t Avusturya gazateleri bu ziya
t'ttin Avusturya ile Macaristan ara
:ndaki münasebetlerin takviyesi
t nd' yeni bir remzi addetmek· 
t ır. 

li londra, 21 (Hususi) - Amiral 
Ş 0 rti Avusturya Başvekili doktor 
1;ij!nig ile görüşmüştür. Amiralin 
~ahare doktor Şuşnig ile bera• 
1 r Bavyeradaki sayfiyesinde bu
~rıan Her Hitler ile görüşeceği 

Ylenmektedir. ----~~~~----~---

Ankara da 
bir cinayet 

~v Ankara 21 - Bendderesinde üç gi;n 
\'el "ld" "' ld ""·· t,.k 0 

•• u.ru ugu ve başka yerden taşına· 
I" getırılıp Bendderesine atıldığı anla~ı
t~ rı ıs Yaşında bir erkek cesedi bulunmuş· 

r. C d tlr ese in hüviyeti tesbit ed ilememi~-

.t .. .'~ 
1
Cinayetin sebebi ve mahiyeti mo1lum 

"itı d' ır. Tahkikat yapılmaktadır. 

koklarda kalabalık vardır. 
Halk arasında kırmızı kasketli zabit

ler ve üniformalı Alman zabitleri ve 
bilhassa tayyarecileri de görülüyordu. 

Bunlar Lejiyon Etranjere girmiş ol
duklarını söylemişlerdirler. 

Londra, 21 (Hususi) - İtalya hü
kumeti F ransanın İspanya işlet ine a
demi müdahale için vuku bulan tekli· 
fine beklenen cevabını verdi. . 

Kont Cianonun imzasını taşıyan ce-
vapta İtalya ademi müdahaleyi kabul 
ve İspanya ile .İspanyol müstemleke -
lerine silah, mühimmat, harp mal -
zemesi, tayyare vesaire ihraç etmeme
ğe teahhüt etmektedir. 

İtalya bundan başka bilvasıta, yani 
iane toplamak, gönüllü yazmak sure -
tiyle müdahalenin men'i.nj de istiyor ve 
anlaşmanın İngiltere, Fransa, Rusya, 
Almanya ve Portekiz tarafında nimza
sı üzerine kendi tarafından tatbik olu
nacağını ilave ediyor. 

İtalyanın cevabı Pariste derin bir 
hosnudi ile karsılanrnıştır. 

' Almanİarın protestosu 
Paris 22 ( Hususi ) - Almanyanın 

Sovyet Rusyadaki elçisi ile Madritteki el
çisi Sovyet Rusya ve İspanyol telsizlerinin, 
Almanya aleyhindeki neşriyatını her iki 
hükumet nezdinde şiddetle protesto etmİ§· 
lerdir. 

Alman gazetoleri, Sovyet Rusya ile, İs-
panya arasında müşterek bir mesainin rnev· 
cut olduğunu, ve başlıca delil olarak da 
Almanya hakkındaki tuttukları mü~terek 
siyaseti ileri sürmektedir. 

Dinarlı ile Kara 
Ali yarın 

karşılaşıyorlar 
Cim Londos dün tekrar seç

melerin neticesini sordu 
Güreş seçme müsabakalarına yarın 

stadyomda devam edılecektir. Yarın 
Dinarlı Mehmet pehlivan ile Kara Ali 
karşılaşacaklardır. Bu müsabakanın 

galibi de Cim Londosla güreşecektir. 
Atinada bulunan Cim Londos, dün 

tekrar telgraf çekerek seçme müsaba -
kalannın neticesini festival komite -
sinden sormuş ve buna göre geleceği 
günü tesbit edeceğini bildirmiştir. 

Pazar günü alınacak netice Cim 
Londosa telgrafla bildirilecektir. 

Futbolcular bu 
Sabah . geldiler 

Olimpiyat müsabakasına iştirak eden Eut
bolcuları.rmz bu sabah ekspresle gelmi~ 
ler ve sessiz sedasız bir vaziyette trenden 
çıkıp hazırlanan otomobillere binerek ev
lerine ve kulüplerine ' mişlerdir. 

Fut bolcular için istasyonda istikbal me• 
rasimi de yapılmamış, yalnız futbolcuların 
dostları ile akrabaları İstasyona gelmişler· 
dir. Bunun için istasyonda göz çekecek bir 
kalabalık da bulunmamıştır. 

Kurultaya iki gün kaldı 
(Baıtaı·afı 1 inci sayfada) 

cek 9 tane bilgin vardır. japon alimi 
Okubo bugün gelecek. Fransız rahip
lerinden ve dil mütehassısı Barenton 
da pazar günü şehrimizde bulunacak
tır. 

Kurultaya iki İtalyan bilgini iştirak 
edecektir. Bunlardan Bartolino lstan
bul Üniversitesi Latince profesörüdür. 

Halkevlerinde 
24 ağustos pazartesi günü Dolma -

bahçede toplanacak üçi.:ncü dil kurul • 
tayı münasebetiyle , İstanbul Halkev
lerinde büyük merasim ve bayram y~ 
pılacaktır. 

Bu mutlu hadiseyi kutlulamak için 
Halkevleri 2-1, 2:>, '27, 28 ağustos günü 
ve geceleri için çok zengin bir program 
hazırlanmışlardır. 

Tethişcilerin 
Muhakemesi 

'(· · _,./ 

Rus gazetecileri Troçkiye: 
"Haydut faşist ,, diyorlar 

Beykoz Faciası 
Mehm•t bir aık macera

aına giderken ölüme 
aüriJklendi 

Şarkta kapitülasyonları 
yaşatan amiller 

So P B u ayın sonundan evvel imzala • 
n ostanın zabıta işleri sütununa 

üç beş satır ile geçmiş küçük bir ha- nacağı haber verilen İngiltere -
ber dün sabah bir ardlık esrarengiz bir Mısır muahedesi Mısır milletini, Mısır 

Paris 22 (Hususi) - Rus zimamdar- roman şeklini almıştı, fakat aksam ü- liderlerini, Mısır gençliğini pek büyüle. 
ları hakkın.da tertip edilen suikast mahkc- zeri birdenbire aydınlanıverdi. ' bir vazife ile karşı karşıya getirmek -
mesine dün de devam edilmiştir. Kamenef, Biz: tedir. 
Zinovief ve arkadaşları dinlenmiştir. Beykoz; fabrikasında çalışmakta o- Bu vazife, Mısırı bir takım kayıtlar· 

Zinovief üzerindeki zannı inkar etmek- lan Fantoma Mehmet isminde bir gen· dan kurtararak yeni hayata kavuş . 
tedir. t k h t M d cin Beykoz iskelesinde sarhoı:ı iken do- urma ve muasır aya ı ısır a ya .. 

Maznunların bemen hepsi Troçki ile T k 
Iaştığı sırada denize düı:ıerek bogu· ldu- şatma tır. 

münasebettar olduklarını bu auikaat me· T M b d 
g- unu kısaca yazmıı:ıtık. Fakat vak'a ısır ir kaç bakım an muasırlaş-

selesinde ondan mülhem olduklarını aöy- T l l b 1 k 
lemişler ve Troçkinin kendilerine 1 mayıs biJahare şüphe uyandıracak bir şekil mış, garp ı aşmış ir meme ettir. Fa-
1936 bayramında bu işi yapmalarını tav- arzetti. kat bu muasırlaşma ve garplılaşma, 
eiye ettiğini bildirmişlerdir. İskele yanında bağlı duran bir motö- bir takım sebeplerden dol~yı yarım hı· 

Yine maznunlardan biri 1934 de Troç· rün tayfaları denizde bir cesedin yüz- rakılmıştır. 
ki iie temasa geldiğini ve 0 zaman da Ka· mekte olduğunu gördükleri zaman bu Bu yüzden tam garplı müessesele • 
ganoviç ile Voroşilofun öldürülmeleri li· rin yanıbaşında tam şar~lı müesseseler 

cesedin kollarının bağlı olduğuna da 
zım geldiğini kendilerine söylediğini ifade yaşamakta ve Mısır, iki!ik içinde yüz· 
etmi~lerdir. dikkat etmişlerdi. mektedir. 

Maznunların bütün ifadeleri Ve derhal bir cinayet kar~tsında bu- .Bu ikilik Mısırın kültür hayatında, 
lunulabileceğini düşünmü~lerdi. Fakat 

Troçkinin, Stalin aleyhinde suikasti adliye sisteminde, mail idaresinde, ni-
tertip edenlerin elebaşısı olarak göster· müddeiumumi muavini Bay Orhan hayet içtimai yaşayışında kendini gös
mektedir. Moskova gazeteleri Troç • hadiseden haberdar olup da inceleme- terir ve Mısırın ileriye doğru ataca -

k. l h" d ~ . ye el koyd~ğu zaman bu ilk z.ehahın. g· ı her adımı ko"stekler. 
ı a ey ın e en agır n~şrıyatı yapıyor _ 

ve «haydut faşist »sıfatiyle anıyorlar. yanlış oldugunu anlamakta gecıkmedı. Dünyanın her tarafmda yıkılan ka· 
Yeni tevkifler Filhakika hemen çağutılan adliye dok- pitülasyonları şimdiye kadar Mısırda, 

Roma, 21 (Husus~) _ Suikast toru cesedin üzerinde hiç bir cürüm e- yaşatan en büyük amil, bu ikiliktir . 
muhakemesi dolayısiyle Sovyet birli- seri görmemişti. Mısırda yerleşen yabancıların, Mı • 
ğinin muhtelif yerlerinde tevkifat ya- Fazla olarak kollarında görülen ip; sır kanunlarına tabi olmalarına, her 
pıldığı bildiriliyor. Bilhassa Türkme - bağlı, d .. üğümlü değildi. .. halde Mısır halkı ile b :!raber olmalan-
nistanda bazı rüesanın tevkif edildik- Alelade serbest olarak dolanmış go- na karşı dikilen en sarp engel de gene 
leri haber verilmektedir rünüyordu. Diğer taraftan yapılan ilk bu ikiliktir. 

Sebepsiz· 
çıkarılan işçiler 

iktisat Vekaleti tahkikat 
için lstanbula müfettiş 

gönderdi 
Ankara 2 1 - Bazı müesseselerin gele

cek yıl tatbike geçecek olan iş kanununun 
işçiler lehine koyduğu bazı hükümlerden 
kurtulmak için mütehassıs işçilerine sebeb· 
siz yol vermekte olmaları iktisat Vekal~
tinin nazarı dikkatini celbetmiıtir. lstan
bulda vaziyeti tetkik etmek üzere İktisat 
Vekaleti İstanbula iki müfetüşten mürek
kep bir heyet göndermiştir. 

Yunan Diktatörü 
Meydan okuyor 

Belgrad, 21 (Hususi) - Ge
neral Metaksas Atinada gazete
cilere yeni beyanatta bulunmuş, 
İspanyadaki kanlı mücadeleye 
işaret ederek demiştir ki : 

- Bugün Avrupa faşizm, ko
münizm cereyanlan karşısında 

bulunmaktadır. Yunanistanı İspan· 
yanın düştüğü felaketli akıbete 
uğratmamak için diktatörlük ilan 
ettim. 

Ben sol cenaha karşı bütün 
kuvvetimle mücadele edeceğim. 
Mürteci değilim. İlan ettiğimiz 
diktatörlük muvakkat bir ted
birdir. Ahval ve şerait müsaade 
ettiği zaman tabii hal avdet ede
cektir. 

Mühim vazifeier ifası mecbu· 
riyetindeyiz. En başta hüküm
darlık rejimini takviye edeceğim. 
lık icraahm komünistleri hapset. 
mek oldu. Yakında Venizelistler 
de ayni akıbete duçar olacak
lardır. Ordu hükumete müza
hirdir. 

tahkikat çocuğun hiç bir düşmanı ol ~ Bu ikilik yüzünden Mısırda yaşayan 
madığını meydana çıkardı. yerli ve yabancılar, Müslüman, Hıris-

Hadisenin bir kaza eseri olabileceği tiyan, Yahudi gibi din farıkalariyle ay· 
düşüncelerini takviye etti. Fakat bütün rılmağa mecbur oldukları gibi milliyet 
şüpheleri silip süpüren şey çocuğun ve tabiiyet farıkalarına göre de ayrıl· 
pantalonundan çıkan bir mektup par· mağa mecbur bulunuyorlar. Çünkü 
çası olmuştur. Bu mektupta takriben Mısır, henüz bütün insanların müşte
şöyle deniliyordu: rek bağlarına istinat eden ve bütün İn• 

« - Bu gece lambalar söndükten sanların ihtiyacını tatmin eden «tam 
sonra kimseye görünmeden sandalı bir medeni kanun» çıkarmamıştır. 
al, puslaya ihtiyaç yoktur. Kolaylıkla «Tam bir medeni kanum> diyoruz, 
geliverirsin.» çünkü Mısırın şahsi ahvalden başka 

Adliye bu kağıdı bulduktan sonra bütün hususlara ait kanunları tama .. 
kimin tarafından yazılmış olabileceği- miyle medenidir. Fakat şahsi ahvale 
ni düşünmüş, Zeki isminde birinin ga- ait kanunların medenileştirilmemesi 

zinosunda çalışmakta olan garson yüzünden medeni mahkemeler yanın
Mehmedi bulmuş, nihayet bu mektup da şer'i mahkemeler çalışmakta, ve 
kağıdının koparıldığı defteri ele geçir- Mısırda yaşayan her millet şahsi ahva .. 

miş, bunun üzerine de garson Meh -
met mektubu kendi~inin yazdığını 

le müteallik davalarında kendi mah • 
kemelerine müracaat etmektedir. 

söylemiştir. Mısır bu meseleyi sür'at ve kat'i .. 
Hakikatte iki genç gece yarısı bir yetle halletmezse, ilgası kararlaştırı -

sandala binerek Yeniköye geçecekler, lan kapitülasyonlar çok geçmeden, 
bir eğlence alemine gideceklerdir. baska bir sekilde hortlar. 

Fakat boğulan çocuk kendisine söy- Kapitül~syonlar Mısırın kültür ha· 
lenen sandalı bulamamış, başka bir yatını kemiren, mali idaresini kısırlaş· 
sandala gitmiş, bu saada müvazenesi- tıran, içtimai seviyes\ni geri gösteren 
ni kaybederek denize düşmüş, elinde ikiliğe istinat ettiği için Nahha.s Paşa 
tuttuğu ip de kollarına sarıldığı için hükumeti muahedenin imzasından 
kendisini bundan kurtaramıyarak bo- sonra Mısıra döner dönmez bu pek 
ğulmuştur. büyük vazife ile karşılaşacaktır. 

Garson Mehmet ke falete bağlana - Nahhas Paşa hükumetinin bu vazi • 
rak bırakılmış, her ihtimale karşı ce - feyi başarmağa muktedir olduğu şüp-
sed de morga gönderilmiştir. he götürmez. Ömer Rıza Doğrul 
.. ...... Ci;~·;;~i ... M;~:k·~· .. b";;:;~;;;;.- .. k;;d~·k;~<l·i~i;~ .. ~~·i;;lı;i~·;;;;i·;i·i~ 
şu sözlerle bitirmiştir: Bir ay sonra iktısadi tedbirlerle 

" Her şeye veher tehlikeye karşı bütçe müvazenesinin temini hu· 
susundaki mesaimize başlıyacağız. 

hazırım. Korkum yoktur. " Tekaüt listelerini yeniden gözde11 
TekaUtlerln maatları kesilecek dd d l 

Atina, 21 ( A. A. ) _ Atina geçirecek ve uzun mü et ev ett 
ajansı bildiriyor: hizmet etmiş olmıyanlann tekaüt 

Başbakan muavini ve Finans maaşlarını keseceğiz. Fevkalade 
masrafları bütçeden kaldıracağız. 

Bakanı 8. Zavitsianos Nevyorkda Hükumetin alacağı finansal ted-
çıkan Atlantis gazetesinin mu· birler sayesinde drahmi kuvvet 
habiri ile bir görüşme yaparak, bulacaktır. Bu hususta hiç şüphe-
hükumetin ekonomik siyasası hak- miz yoktur. 

1 lki ahbap çavuşlar 1 -----------

.A.. 
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• BABI B LE B 1. itfaiyemizin yıldönümü bugün ıTaksinı 
Ş E B 1 B stadyoİnunda kutlulanacak 

Yeni adli kanunlarl 
Meşhud suçlar kanunu ile 
beraber üç kanun teşrini

evvelde tatbik ediliyor 

Birinci teşrinin ilk günü mevkii mer'iye• 

P iyasadu limon yok. Bir arkadaş

mız bulmaya çalışmış, kendisinden 
bir tanesi için 7 i kuruş istemişler, 

bir başka arkadaşa da tanesini on 
te girecek olan meşhut suçlar kanunu hak- kuru:ıtan vermişler. 
kında, İstanbul müddeiumumisi Hikmet Halbuki, ((Son Postaı> da okuyorsu -
fU izahatı vermiştir: nuz: 

- Bu kanını ağır cezalı olmıyan ve «Gümrük ambarlarında 1000 sandık-
meşhuden vuku bulacak suçların kabahat- tan f aila limon vardır, yalnız bu li-
lerden bir kısmı da dahil olduğu halde monlar İtalyan malıdır, lta1ya ile de 
hey' eti umumiye& hakkında tatbik edile- ticaret anlaşması henüz yapılama -
cektir. mıştır, bu vaziyette Ümonlann pi -

Böyle bir suç vukubulduğu zaman, za- yasaya çıkarılmalarına imkan yok -
bıta derhal işe el koyacak, şikayetçi ile tur, bununla beraber bir hal çare• 
şahillerin ve suçlunun hüviyetini tesbit e· ei aranacaktır.» 

dici bir zabıt varakası tanzim ederek suç· Biz bu hal çaresinin günlerdenberi ara· 
}uyu derhal yakalayacak ve başkaca hiç nıp bulunamıyacak kadar zor bir 
bir tahkikat yapmaksızın suçluyu derhal şey olduğunu sanmıyoruz. Alakadar 
evrakile birlikte müddeiumumiye götüre- bir makam bu limonları getirten ta· 
ccktir. Müddeiumumi suçluyu sorguya çe- ciri çağırsa: 
kocek lüzum görürse tevkif edecektir. Ve - <ıltalya ile ticaret anlaşması yapıl • . 
nihayet yakalandığının ertesi gunu yani madıiından İtalyadan gelen limon· 
24 aaat 90Clra iddianame ile mahkemeye lan piyasaya serbestçe çıkaramaz • 
verecektir. sınız. Bunun için ben size bu limon-

Mılhkeme kendisine teslim edilen suç- lan hükumetin kontrolü altında sat-
luyu muhakeme edecek ve duruşmayı bir manızı, parasını hükumetin sandı • 
celsede bitirecektir. Mahkeme de bazı ci- ğına yatırmanızı teklif ediyorum, e-
hetlerin incelenmesine lüzum görürse ve ğer ticaret anlaşmaaı yapılırsa pa • 
yahut ta suçlu müdafaasına hazırlanmak ranızı alırsınız, yapılmazsa hükume-
için mühlet isterse üç günü geçmemek ve tin göstereceği tekilde sarfedersi • 
bir defaya mahsus olmak üzere duruşma niz>> dese acaba tacir ne cevap ve-
ikinci bir celseye bırakılacaktır. rir~ 

Şahsi davada polise şikayetname ve- Limon çürüyüp bozulan bir şeydir, tar-
rümesine bağlı suçlarda davacının ve ya- zı hallin bulunacağı zamana kadar 
hut ta şikayetçinin ağızdan yapacağı şika- denize dökülecek hale gelmesi çok 
yet, şahsi dava veya şikayetname hükmün· mümkündiir. Tacirin kendisine ya-
de olacaktır. Meşhud suçlarda ne suçlunun pılacak teklifi minnettarlıkla kabul 
ve ne de davacının ifadelerini almak, sor· edeceğinden, limon buhranının da 
gulanru yapmak polisin salahiyeti dahilin- derhal arkası alınacağından hiç şüp-
~e olmıyacaktır. he etmiyoruz. Ve varlık içinde yok-

Diğer taraftan ceza muhakemeleri u- luk çekilmemelidir, diyoruz. 

auıü kanununu tadil eden 3006 numaralı Hakkımız yok mu? 
bir kanun daha vardır ki bu da birinci teş- ~~-~~~~-------__;; 
rinde mevkii mer'iyete girecektir. Bu ye- Bursalı bir hırsız tevkif edildi 
ni kanun eski kanunun 116 maddesini de- 1 

Bursadan koza çalarak stanbula ge
ğiştirmekte.dir. 

Meşhut suçlarda müddeiumumiler ye- len ve bunları satarken cürmümeşhut 
min ile şahit dinleyebileceklerdir. halinde yakalanan Ali dün Sultanah-

Ceza kanununun da 143 maddesini teb- met ikinci sulh ceza hakimi Ekrcmin 
dil eden ve ayni tarihte mevkii mer'iyete karariyle tevkif edilmiştir. 
giren 3038 numaralı bir üçüncü kanun da- ;;;J;;ı 1 =ye k;;j';;· hap=us'e~ -k-o;;;:E";id 

ba vardır. maddeye göre bunun cezası 1 5 seneden 
Bu kanunlar hey' eti umunüye itibarile 18 seneye kadardı. 

tekmil cezalan fazlalaştırmaktadır. Bu kanunlar cezalan t~dit etmekle be-
Katil suçlarının cez~ları arttırılmıştır. rnber bir çok maddeleri de mahkumlara 

Mesela birini kasten öldüren adam 18 se- şefkat ve liituf göstermektedir. 

Zehirli gazlardan korunma 
komisyonunun toplantısı 

Liman İdaresinin Maliye Vekaletin
den alınıp İktısat Vekaletine bağlan
ması dolayısiyle mevcut emlakin tak
simi için büyük bir komisyon teşkil e· 
dilmiştir. 

Liman İdaresinden ve Deniz Tica· 
ret Direktörlüğünden ikişer mütehas
sıs, Emlaki Milliye müdürü ve diğer 
alakadar bazı zevatın da bulunduğu 
bu komisyon çalışmalarına başlamış -
tır. 

Çinili Rıhtım Hanı gümrüklere, Sir
kecide Gümrük Başmüdürlüğünün 
bulunduğu büyük bina ile Galatadaki 
Merkez Rıhtım Hanı da Liman İdare. 
sine devredilmiştir. 

idare bütün teşkilatiyle yakında 
Merkez Rıhtım Hanına taşınacak ve 

gümrükler de ayni _şekilde Çinili Rıh -
tım Hanına yerleştikten sonra Sirke -
c.ide gümrük binası tamamen antrepo 
olarak. kullanılacaktır. 

Diğer emlakin de alakadar daireler 

arasında taksimi için emlak komisyo -
nu bir harita hazırlayacaktır. En çok 
bir ay zarfında bu işler tamamen biti
rilmiş olacaktır. ------
Tramvay şirketi otobüs fiyatları 

ucuzlatılacak 
Tramvay Şirketinin Beşiktaşla 

Taksim arasında işlettiği otobüslerin 
pahalılığından şikayetler devam edi • 

yor. 
Şirket benzin sarfiyatını ileri süre

rek bugünkü fiyatlarda israr etmekte

dir. 
Bununla beraber tecrübe mahiye -

tinde olmak üzere otobüslerden birine 
mazot motörü konulmuş ve işletil • 
mesine başlanmıştır. Bu tecrübe iyi 

netice verirse, şirket otobüs fiyatlarını 
ucuzlatacaktır. 

Bir isim iltibası ve bir tavzih 
Son zamanda bazı sigorta işleri etrafın

da neşriyat yapılırken hükumet do~oru 
Feyzi'nin adı da zikredilmiştir. 

Eminönü belediye başhekimi olup el • 
yevm mezun bulunan Doktor F evzinin bu 
iglerle yakın uzak bir alakası bulunmadığı
nı öğrendik. Bu münaıebetle kaydediyo • 
;ruz. 

r----------------
Nö betçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: (E
sat). Bakırköyünde: (Hilal). Beyazıt· 
ta: (Cemil). Eminönünde: (Mehmet 
Kazım). Fenerde: (Vitali). Karagüm
rükte: (M. Fuat). Küçükpazarda: 
(Yorgi). Samatyada: (Teofilos). Şeh
remininde: (Nazım). Şchzadebaşında: 
(Hamdi). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatadn: (Hüseyin Hiisnü). Hasköy
de: (Barbut). Knsımpaşada: (Vasıf). 

Zehirli Gazlardan Korunma Genel Komisyonu şehrimizdeki bütün kay- Merkez nahiyede: (Della Suda, Kin • 
makamların ve Dahiliye Vekaleti Seferberlik işleri Direktörünün de iştira- yoli). Şişlide: (Nargileciyan}. Tak • 
kile dün öğleden evvel viiayette toplanmıştır. simde: (Limonciyan). 

Bu toplantıda şehrin zehiı li gazlardcın korunması için şimdiye kadar yapı· Üsküdar, Kadıköy ve Adalardaki1er: 
lan çalışmalar etrafında görüşülmüş ve yeniden alınması lazımgelen ted • Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
birler tesbit edilmiştir. Umumi komisyon bir ay sonra tekrar toplanmak ü- (Tanaş). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri-

7.ere dağılmıştır. Şehirde ikinci bir ışıkları maskeleme denemesi yapılıp ı fot). Modada: (Sıhhat). Üsküdar Se-

yapılmıyacağı b_!; ay sonraki toplantıda görüşülecektir. 
1

1!-l-im_i.;.y_e<l_e_:_(S_e_l_im_i_y_e)_._,_. ------: 

DDnkn provalardan bir intıba 
İtfaiyemizin yıldönümü bugün o devirden itibaren itfaiyenin ge-

Taksim Stadyomunda kutlulana· çirdiği safhalar gösterilmiştir. 
cakbr. Bugünkü gösterişlerin Dünkü provalara yalnız tulutn" 
dün provası yapılmıştır. bacılar iştirak etmemişlerdir. Bu" 

Dünkü provalarda ilk önce nun sebebi eski tulumbacıların 
resmigeçit yapılmış, bundan sonra şimdi iş güç sahibi oluşlarıdır• 
itfaiyeciliğin bizde ilk teessüsün- Tulumbacılar provalarını bu sıı" 
den bugüne kadar geçirdiği saf· bah yapacaklardır. 
balar gösterilmiştir. ilk önce Ye
niçeri kıyafetinde ve gerçek Da· 
vudun icat ettiği tulumbayı kul
la nan o devirlerin yangın teşki· 
latı geçmiş, sonra köşklü ve bek
çiler, daha sonra da Meşrutiyet
ten evvelki itfaiye teşkilatı ile 
meşrutiyet devrindeki teşkilat ve 

16 Ağustos 1936 tarihinde 

Galata 
Çocuk esirgeme kurumunun 

TAKSİM 
BAHÇESİ 

Operet kısmında tertip ettiği 

Sünnet Düğünü 
ve müsamere 

muhalefeti hava dolayısile 

22 AGUSTOS CUMARTESi 
Bu ak,am• talik edllmlştlr. 

Çocuklannı sünnet ettirmek 
istiyenleıin bahçedeki memura 
müracaat etmeleri. 

Programdan bir parça : 
Bando mUzlka, Slhlrll kukla, 

Operet, Hokkabaz 

BAYAN SAFiYE 
24, 15 de saz heyetile bir

likte müsamercmizi şereflen
direcektir. 

Ölüm 
• Jd 

Galata Sulh Hakimi Hayreddin Şakır 
gazetemiz mensuplarından Raha Şaki~ 
babaları sabık jktısnd müfettişi Şakir d f' 
sabah Bakırköyündeki evinde vefat e 
miştir. ..1 

Cenazesi dün kaldırılmış ve Bakır1'0 f 
kabristanına defnedilmiştir. Oğullarına ~' 

1 

ailesine taziyet beyan ederiz. Allah 18 

met eylesin. . ~ 

·················-·············-·······-················ 
MUbalalah sözler ve 
rakamlar hot görU· 

leblllr, ancak 

Mukayese tercızisini elden 
bırukmanınlıdır. 

KREM PERTEV 
için buna lUzum yoktur. 
o şöhretine daima sadık 

kalmış ve iyi bir kremden 
beklenen fevalde daima 
mUspct cevcıp vermiştir. 

.......... ······························-·····-··· .... ···· ·nde 
Taksim babçesı 

Halk Opereti 
Bu akşam 2t ,30 dil 

bOyDk mosarnert' 

ŞiRiN TEYZE 
·ııllıJ' 

Aynca oı:a 0~ Jdllı 
elcktrikh J\tl 

monolog "·5
' 



22 Ağustos . 

E T 
• c v r ha 

suyu getirti e ek 
Elektrik tesisahn• da, kasabadaki bütün tüccarlar 
'birleşerek kuracaklan şirket vasitasile yapacaklar 
Nallıhan {Hususi) - Burada sıhhat iş-ı Köylü]er kendi giyeceklerini kendileri 

·~~\ normal seyrini takip ediyor. _Hastalı~ ~apma~t~dırlar. İ~ekcilik d~ burada çok 
&unden güne azalmaktadır. ldareı hususı· ılerlemıştır. Senevı 6,000 kılo ham koza 
tenin beş yataklı bir dispanseri vardır. Fa- sitihsal edilmektedir. Bunlann bır kısmı da
~r hastalar iliiçlarını buradan tedarik et- hilde işlenmekte, yansı da ihraç edilmek· 
lnektedirler. Kazanın nüfusu 18,000 ol - tecllr. Kasabanın civarı sık ağaçlık olduğu 
lrıasına rağmen frengi yüzde iki, sıtma yüz- için ormancılık ta ilerlemiştir. Merkezde i• 
Üe yirmi nisbetindedir. Verem ise yok de· ki çeltik fabrikası vardır. 
necek kndar azdır. Sıtma hastalığına kaza Nahiyelerde 
civarındaki durgun sular sebep oluyordu. Kazanın iki nahiyesi vardır. Bun1ardan 
Şl.rndi bu sular kurutulduğu için hastalık da Çayırban Ankara - Beypazarı yolun üze • 
~almıştır. Bir seyyar sıhhat memuru ta- rinde işlek bir nahiye merke.Udir. Köyleri 
ta.fındnn köylerin sıhhat i§leri günü gününe daima pirinç ziraatile meşguldür. En kü • 
ta.kip edilmektedir. çük köy bile senede asgari seksen, azami 

Belediye qlcri üç yüz bin kilo pirinç ihraç eder. 
Belediye kasabayı güzelleştirmek ıçın Beydili namı diğerle Gerede nahiyesine 

~1ışmalara başlamışbr. Kasabadaki bü • bağlı köyler ise daha ziyade pamuk ziraati 
tün evlerin ayni renge boyanmaları karar· ile İ§tİgal ederler. Bu köylerden bazıları 
la tırılmış ve işe giri§ilmiştir. Belediye iç- Sakarya nehrinden çok müstefit olmakta· 
'ıne sularının tahliliyle esaslı surette meı - dırlar. Köylerde ayni zamanda afyon da 
ıtıl olmaktadır. Yakında kasabaya civar- istihsal edilmektcclir. 
dan rnenba suları getirilecektir. Bunun için Fevkaliıde bir vaziyet 
borular döşenmektedir. Bundan sonra ilk Halkımızın o kndar dürüst ahlakı vardır 
ele alınacak iı vchrin tenviratıdır. Yerli ki, tarif edilemez .. Esnaf çok zaman dük· 
tüccarlar birleşerek bu işi yapmağa karar kanlarının kapılarını açık bırakarak evlere 
\'errnişlerdir. Bu cihetin tahnkkuku halin- gider veya baş~a işler.ini gör'rnek üze~ 
t!e zaten güzel olan kasaba bir kat daha mağaznlarındnn ayrılırlar. Evlerde kapıla· 
ltÜzelleşecektir. Belediye şehri ağaçlandır- nn kilitlenmesine dikkat edilmez.. Böyle 
tna i~nc de önem vermektedir. Sokaklara olduğu halde kasabada hiç bir hırsızlık da 
Bıra ile ağaçlar dikilmektedir. viiki değildir. Burada kavga gürültü de ol-

Kazanın başlıca mezruatı pirinç, pamuk, maz. Cinayetlere tesadüf edilmez. Bir se

llfyon ve hububattır. Pirinç mahsulü mü • ned~ ancak ve o da alelade bir cürmü meı
tchassıslar tarnfından idare edilmektedir. hUd yapı1mnsı bütün bunları isbata ka -
AYnea bir ço'k tecrübeler yapılarak muh • fi<lir. 
telif cinsler eide edilmesine de çalışılmak- Bütün bu iılerin yapılmasında sayın kay. 
tadır. Bağcılık ve bahçecilik i§lerile de e - makamımız İhsan Yazıcının büyük. bir fa-
tıaah ucldlde meşgul olunmaktadır. aliyel ve yardımları görülmüıtür. 

Adapazarın mahkumlar kursu 

Adapazannda okuyup yazma öğrenen ve diploma alan mahkUmlar 
Adapazan (Hususi) - Adapazarı hapishanesinde açılan türkçe okuyup, yazma 

kurııu çok iyi neticeler vermiş, ve mahkumların hemen kaffesi okuyup yazmayı 
mükemmelen öğren~lerdir. Bu sene denthaneye devam eden 50 kişiden 40 ı 
ıyi, 1 O u da orta derecede okuyup yazma ehliyetnamesi almıştır. 

'3ir kavun yüzünden bir adam 
öldüriildü 

Mardin (Hususi)- Göllü köyünde 

Davut Şero oğlu Bahdi ile Mehmet oğ
lu Şeyhmus bir kavun yüzünden bir
birlerile kavga etmişlerdir. Bu kavga 

. tonunda Şeyhmus hançerle Bahdiyi 

l'aralamış ve öldürmüştür. Katil kaç
ltııştır. aranmaktadır. 

Kaşta zelzele 
• Kaş (Hususi) - Burada 3-4 saniye 
devam eden çok şiddetli bir zelzele ol

tnuş, fakat çok şükür hiç bir hasa~ yap· 

Gaziantepte ayar saati 
Gaziantep (Hususi) - Belediyenin 

Suburcu tabir edilen caddeye diktirmiş 
olduğu saat iyi işlemiyor. Çok yüklü 
kamyonlar ayarı bozuyor. 

Ankaraya giden belediye reisi iş 
bankasından bir ayar saati hediye edil

mek vaadini almıştır. Bu saat gelince 

nakil vasıtalarının tesirile bozulmıya
cak bir yere konacaktır. 

--------------·-- -
mamıştır. Yalnız bazı köylerde duvar· 
lar yıkılmış, bir köyde de dağdan taş· 
lar yuvarlanmıştır. Başka hiç bir ziyan 

ve kaza yoktur. 

SON POSTA 

Hükumet meydanını sel 
bastı, binlerce hayvan 

telef oldu 

Kızılcahamam (Hususi) - Bu yıl Kı· 
zılcahamamda emsali şimdiye kaclar gö • 
rülmemi§ bir kalabalık vardır. Otellerde 
evlerde yer bulmak imkansızdır. Uzun za
mandanberi devam eden şiddetli sıcaklar 
heıiesi Kızılcnhamamın çamlık ve serin 
bulunan yerlerine hücum ettirmektedir. Bir 
çok halk mesirelerde binasızhk yüzünden 
çadır içinde oturmaktadırlar. 

Şiddetli bir yağmur 

Şiddetli bir fırtına ile başlıyan ve bar • 
daktan bo§anırcasına yarım saatten fazla 
devam eden bir yağmur bütün dereleri ta
§lrmış, bir çok ağaçlan köklerinden sök • 
müş, seller adam boyunu aşmış ve hüku • 
met meydanını göl haline getirmiştir. Bir 
çok evleri temellerinden sarsmış ve bin • 
lerce bayvnn telef olmuştur. Tarlalarda ha
sar mikdarı pek fazla tahmin edilmekte • 
dir. Şimdi hava sükunet bulmuısa da yine 
bulutludur. 

Hırsızlık yııpan bekci 

o a rez 

{ Baştarafı 1 inci sayfada) 
vermediği için bozulduğu anlaşılmıştır. 

Bu kadının vaziyetini Onniğc kumpan· 
yadan Vuçino haber vermiş ve Onnik ha· 
rekete geçerek kadını bulmuştur. Kadınla 
Onnik arasında cereyan eden müzakere• 
lerdcn sonra kadın. bozulan sigortasın• 

dan on para alamıı.maktansa 500 lira nl
mağı kabul etmiı ve bu suretle de sahte· 
kur kumpanyasının kasasına 2000 lira gir· 
miştir. 

Bir ikinci Şebeke Mi '1 
Bu sahtekarlık tahkikatını idare eden 

memurlnr tahkikatın ilerledikçe karııları

na ikinci bir §ebekenin daha çıkacağı ka
naatindedirler. 

Mütareke aenelerinde bütün muamela
tını Ünyon sigorta §İ.rketine devretmek Ü· 

zere faaliyetini tatil eden Nevyork sigorta 
,irketinin tasfiyesi henüz ikmal edilme· 
mıştır? » 

Ünyon sigorta §İrketinden yüksek ve 
sn1ahiyetli memurlar hergün Beyoğlu Em· 
niyet memurluğuna celbcdilerek ifadeleri· 
ne müracaat edilmektedir. Bu memurlara 
esas İbÔarile mühim iki sual tevcih ecLl
mektedir. 

Bu suallerden biri: 
<eFaaliyetini bir çok sene evvel tatil et· 

miı olan Nevyork. aig:orta şirketi Ünyonn 
tasfiye edilmek üzere kaç dosya bırak-
mıştır? 

Çeltikçi nahiyesine bağlı Günüsaray köy Diğeri de: 
belCcisi Ahmet Mustafanın bağına girerek Bu dosyalardan kaçının tasfiye mun· 
ceketini yere sermiş ve kopardığı üzüm - melesi ikmal edilmiştir. Ve elde tasfiye 
leri cekete doldurmağa başlamıştır. O es· edilmemiş kaç dosya mevcuttur? sualle
nnda bnğa gelen Mustafa bekci Ahmcdi ridir. 
cürmü meşhud halinde yaknlamıştır. Ünyon sigorta şirketi memurlarının bu 

Ahmet kendisinin bu çirkin vaziyette sorgulara verdikleri karşılıklar büyük bir 
yakalandığından ıutanarak ~eı1!en aldığı ketumiyetle kimseye söylenmemektedir. 

bir taşla Muıttnfayı başından ve bıçağilc de Muameli.tta YolsuzlUk 
vücudunun muhtelif yerlerinden ağırca ya- Sigorta şirketlerinde yapılan yolsuz· 
ralıyarak kaçmıştır. luk ve 11izamsızlıklardan en mühimmi de 

Tuhaf bir kaza 

1 

Türkçe yazılması icap eden dosynlarm İn· 
gilizce ve Fransızca olarak tanzim edilmiş 

Çam köyünden Ahmet tarlasından biç· olmasıdır. 
ti~ ekini şehire götürmek üzere kağnısına İkinci yolsuzluk ta , §irket merkezine 
yukleterek yola çıkmı~. Karaöldürük yo - gönderilecek olan vesaikin noterlikçe mu· 
kuş~na gelince öküzler arabayı çekeme - saddak suretlerden ibaret olması lazım i
mege başlamıılardır. Ahmet o civarda tar- ken vesikalann asıllarının gönderilmiı ol
lada çalışan Emini yardıma çağırmış, ve masıdır. Bu asıllar da Onnik lplikçiyanın 
beraberce arabayı düzlüğe Çıkarmışlar • tertip ettiği sahte asıllardır. 
dır. Bundan sonra Ahmet kağnının önüne Bu şekil muamelenin dürüst ve kanuni 
geçmiş ve yürümeğe başlamıştır. Emin de olmadığı nn4ı!ılmı~r. 
merke'bine binerek Atunedi takip etmiş· Ermeni ruhani meclisinin 
tir. Emin biraz yürüdükten sonra merkep takım hareketler de sahtekiır 
iirkmü§, ve Emini üzerinden yere atarak 1 

yaptığı bir 
kumpanya· 

sının iş erini teshil ebniştir. 
kaçmağa başlamıştır. Emin ayağını üzen· İte Enneni Meclisi Ruhanisi 
giden kurtaramadığı için o da beraberce 
sürüklenmiş, ve bu esnada üze.rinde bulu
nan tabanca yere çarparak ateş almıı. çı
k'an kurşun Ahmede rastlamıı, ağır su • 
rette yaralanmasına sebep olmuştur. 

Çorumda bir kaçak rnahktlm 
yakalandı 

De Karıııyor 
Onnik İplikçiyan Vuçinodan isim ve 

ndresile poliç.e numarasını aldığı Malatya
lı bir ermcninin Malatyada öldüğüne dair 
Ermeni Ruhani Meclisinde iki phit dinle
terek meclisten Malatyada ya§ayan adam 
için bir ölü vesikası almağa muvaffak ol
mu tur. Bu suretle öldürülen adam için de 
Ruhani meclise 4 lira mum parası veril· 

Sayfa s 

ti çor 
b· .... 

bir çok sahte.karlıklarlQ, yaşayan sigorta• 
lılann sigorta bedelleri alınmıştır. Bunlar 
hep Nevyork sigorta şirketine ait poliçeler· 
dir. Ünyon sigorta §irketinden .ilk defa 
Şemsettin Nurinin sigorta bedelini almak 
için bu sahtekarlığa teşebbüs edilmiştir. 

Onnik İplikçiyanın apartımanı araştırıl
dığı zaman evrak odasında bulunan ve 
tahkikata ait bir çok ip uçlannı ihtiva e• 
den yeıil kaplı defterde yaşayan fakat ıah· 
tekar şebeke tarafından öldürülen aekse:ı 
ki15inin ismi mevcuttur. Bu seksen ismin 
karşısında adresi ile kaç lira sigortalı bu· 
lunduklnrı da yazılıdır. 

Yalancıktan Öldürülecek 
Olanlar 

Defterin ba~k.a bir yerinde de buııdan 
sonra öldürülecek sigortalılann iaimleri )'a· 
zılıdır ki bunlar 1 7 ki§idcn ibarettir. Bu 
1 7 kişi hakkında hiç bir maliimat verilme
mektedir. 

Bizim öğrendiğim.ize göre öldürüle
cek olan sigortalılardan birincisi pul müdü
riyeti muhasebecilerinden Şem;eddin Nu· 
ri, ikincisi Yeşilköyde belediye ıubesi mü
dürlerinden l\1izamettin Ercan 3 üncüsü, Be 
şiktaııta Köyic;inde manifaturacı Mehmet 
Selim, dördüncüsü Galatada Yü1csekkal· 
dınmda oturan Yazıcıyandır. 

Jplikçİyan Ne Diyor? 
Onnik Jplikçiynn poliste ve Milli Re· 

assüransda verdiği ilk ifadesinde bütün ka· 
bahati Vuçioonun üzerine atmakta ve de· 
mektedir ki: 

- Yeşil kaplı' defterde yazılı adamla
rın isimlerini, zdreslerini ve sigorta bedel· 
lerinin miktannı bilip de bir deftere yaza· 
bilmem için benim bey.gamber gibi mucize 
yaratmaldığım icap eder • 

Bu defterde yazılı ölmüı gösterilen bü· 
tün sigortalıların isimlerini ndreslerini ve 
vaya bozulmuş olan adamlan bana haber 
veriyor ve ben de bunları deftere yazıyor• 
dum. 

Vuçino sigortası bozulmak üzere olan 
veya bozul muı olan adamlan bana haber 
vermekte, ben de onun verdiği direktif cln
hilinde hareket ederek bu işi yapmakta 
idim. Aldığım1z parnlan do mütesaviyen 
taksim ediyorduk. Bana noterden suret 
çıkarmamı ve tanzim ettiğim sahte vesika· 
lan hep Vuçino öğretm~r.» 

Mukaveleli Sahtekirlık 

Tetkik edilen dosyalar arasında bir de 
mukavele bulunmuştur. Bu mukavele On· 
nik Jplikçiyanla sigortası yanmıı bir adam 
arasında yapılml§tır. 

Bu mukavele ile gene sahteknrlıkln si· 
gorta .şirketinden l 000 lira almışlar ve 
250 lirasını sigortası yanmış olan ıahıs al
mış, 750 lirasını kendi ceplerine indirmiş
lerdir. 

Bu usul sigortaSl yanmış olan ve sigor· 
ta şirketinden on para bile alması kabil ol· 
mıyanlara tathik edilmektedir. 

Çorum (Hususi) - Adam öldür -
mekten mahkum olup Amasya hapis· 
hanesinden kaçan Kanlı Halilin üç se
nedenberi silahlı olarak Çorum mınta
ka~ında dolaştı{Jı söyleniyordu. Ço .. 
rum jandarrpa kumandanı yüzbaşı 
Necdetin aldığı sıkı tertibat netice -
sinde ve kısa bir müsademeden sonra 
haydut ele geçirilmiştir. 

miş, bir de makbuz alınmışbr. Ruhani 
meclisi verdiği ölü vesikada: {Enneni Yeni Mamunlar 

Kızılcahamamda sıhhi vaziyet 
Kızılcahamam hükumet doktorlu

ğundan: Gazetenizin beşinci sayfasın
da bulaşık hastalıklarla mücadele baş
lıklı yazı münasebetile: Gerek kaza 
merkezinde ve gerekse köylerde salgın 
halinde bulaşık hastalık bulunmadığı, 
görülen münferit vak·aların tedavisine 
muntazaman devam edildiği, kazanın 
sıhhi vaziyetinin normal bulunduğu 

tasrih edilir. 

meclisi ruhanisi bugün toplu olduğu halde Henüz tetkiki bitmeyen üç dosyadan 
ermeni milletinden Malatyada mukim fa. da bu şebeke dradından başka 8 • 9 kişi
lanın §U tarihte Malatyada öldüğü iak- nin daha bu saht.ekurlıkla alakalan oldu~
kında yeminli iki §ahit dinlemi5tir. iubu Ö· lan tesbit edilmiştir. 
lü ilmühaberi bu şahitlerin şehndeti ü- Üç dosyanın tetkiki ve üç kişinin ifade• 
zerine ita kılındı.) demektedir. leri alındıktan şonra bitecek ve bu dosya· 

Onnik Jplikçiyan bu vesikaya dayana· lar adliyeye verilecektir. Bu dosyaların bu 
rak Malatyada hala yaşayan faknt erme· akıınm adliyeye teslim edileceği muhakkak 
ni ruhani meclisinin dinlediği ınhitlere is· gibidir. İfadeleri alınacak olan üç ki,inin 
tinaden verdii:'1 ölü ilmühaberi üzerine öldü de yeşil kaplı defterde İsmi geçen Niza• 
sanılan adamın sigortadaki paralarını al- .mettin Ercan, manifaturacı Mdımed Selim, 
makta hiç müşkülata tesadüf etmemiştir. ve Yazıcıyanın olması :zannedilmektedir . 

E.Ide mevcut 23 dosyadan 1 7 inde Bazı gazeteler sigorta sah'tckirlığını 
ermeni meclisinin :verdiği öiü vesika.lan ,Yazarken hukuk müşaviri Lüküciyanın bu 
mevcuttur. . iıle alakası bulunduğunu yazmı,1laraa da 

Ruhani meclis ancak ruhani işlerle yapılan tahkikattan sonra hukuk müıaviri• 
meşgul olabileceği için bu meclisin her- ,nin bu sahtekarlıkla hiç bir alakası ve mü· 
hangi bir adam için <ıölmüıtürn diye vesika nasebeti olmadığı tesbit edilrn4tir. 1 

vermesi kanuna aykın görülmektedir. Er- Dahiliye Vekaletinin suali 
meni meclisi ruhanisinin bilerek ve yahut İstanbul Emniyet Müdürü dün tah • 

Hasan B. Diyor Ki: 
ta bilmiyerek yaptığı bu uygunsuz ve ka· kikatın son safhası hakkında Galatasa
nun harici hareketler Onnik İplikçiyanın ı·ay emniyet memurundan etraflı ma• 
başta reis olduğu °ŞahtekB.rlık kumpanya- lumat almıştır. 

- Bak, gazete ne yazı.ror,I ... Dün, lıtanbulda, riizme\ ... Kazanar]lara mükafat da-ı .".~. B~y - ~angi p~aj 
liasan Bey? müsabakuı yapılnuf.. ğıtılmıJ.. aahıbı bırmcı gelmiı bu yuz• 

nıe müsabakasında J? 

sının iılerinin kolaylaşmasında başlıca a. Tahkikatın a1dığı şekil hakkında 
mil olmuştur. Dahiliye Vekaletinden sorulan suale 

Yeşil Kaplı Defterdeki isimler dün uzun bir cevap verilmiştir. 
22 hnzirandanberi takip edilen ve bu Manifatura tüccarı ne eliyor ? 

sa1ıtekfır şebekesinin hergünkü hareketle- yeşil kaplı d e fterde ismi geçen Be-
rinden günü gününe ve hntta saati saatine şiktaşta manifatura tüccarı Mehmet 
haberdar edilen alakadar memura gelen S elim dün gece kendisi} le göriişen bir 
raporlar büyük bir dosya dolduracak ka· k k 

arkadaşımıza izahat vermf' ten çe ·in-
dar çoktur. () 

miş, yalnız kendisinin nyon sigorta 
Sahteknrlığın çok şümullü olduğu ıçın 

iktısad veya maliye vekaletinin de bu i§C şirketinin eski bir abonesi olduğunu, 
müdahale edeceği zannedilmektedir. son taksitini vermediğlni söylemekle 

1926 aenesindenberi yani 1 O senedir iktifa etmiştir. 
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Tulum bacılığın Tarihi Y aşarla evinde neler görüştüm? . - - -

* * ·-------------------: Eski tulumbacılar omuzlarındaki o ağır yükle nasıl o kadar hızlı 
koşarlardı, diyeceksiniz. Mesele bir idman meselesi idi. Sonra 
her tulumbacı koğuşunun yakın ve uzak için ayn ayn tulumbaları 

'' iyi çalışalım, gelecek olimpiyadda 
vardı, uzaktaki yangınlara götürülecek tulumbalar çok hafifti 

Y•z•n ı Oeman C•ırn•I K•ıgıh 
-4-

bir meşe dalı kaçırırsak bin meşe 
sopası yemeğe razıyım ! ,, 

* * .... 
Aslan güreşcimiz " Serbest güreşte ne oldu bana bilmem, diyor heyecandan 
ellerim, dizlerim kesildi. Güreşe çıkarken kaç defa yalvardım etraftakilere, 

gözümun önünde Türk bayrağını bulundurmasınlar, diye~ Bir şey, 
anlahlmaz bir şey var .o bayrakta ! ,, 

Alafranga güreşte dünya şampiyonlu· ı 
iunu kazanan Yaşara, kendi mahal.lesin~e 
gayet alaturka bir istikbal merasimı tertıp 
olundu: 

Eski tulumbacı snndıkJarından bir kaçı 

Şimdi diyeceksiniz ki o zamanın tu- (katip), (Misafir), (güvenci), (zey
lumbacıları omuzlarında o ağır san • bek), (yavrum küçük) ••• Köşlü gelip 
dıklarla nasıl bu kadar hızlı koşarlar - yangının yerini haber verdikten sonra 
dı . Mesele bir idman meselesi idi, işin sandık kovuşun önüne çıkarılır. Fener· 
garibi eğer sandık omuzda olmazsa o ci fenerini, borucu borusunu, baskı 
lcadar kalabalık, o kadar sür'atle koşa· kolcular kollarını alır ve hortumcu hor· 
mazlardı. tumunu yüklenip önceden yola düzü-

Zurnalar çalındı, dualar okundu, kur· 
banlar kesildi ..• Fakat muhitin ıamimiye· 
ti, olimpiyat pmpiyonluğunun zurna, du· 
a ve kurbanla tes'it olunuşundaki garabe
ti unutturuyordu. 

lstanbula bembeyaz bir transatlantikle 
ıelen, binlerce ol tarafından alkı§lanan, o· 
muzlarda taşınan, bando müzikayla ıe· 
lamlanan Koca Yaşar, bu üç gözlü kulü· 
beye girerken zengin bir film çevirmekten 
dönmüo fakir bir aktöre benziyor. 

Bakalım, o ıerefli ıampiyonluk roma· 
nının bu hazin akıbeti ne zamaA tatlıya 
bailanacak 

Sofada kar~ıma çıkan annesine 
soruyorum: 

- Y ap.rın odası neresi) 
O, ellerini küçücük yuvayı kucaklar ıi· 

Sonra unutulmasın ki bu dediğim lür ki bu hortumcular tulumbacıların 
yılların sandıkları öyle Abdülmecit, hırbosu AJlahlığı sayılırdı.Bunların ço· 
Mahmut zamanlarının yüz, yüz elli ok- ğu bir takım meczup, yahut zırzoplar· 
kalık battal sandıkları gibi değildi. dı. Ondan sonra reis takımları dörder 

1 bi açıyor, ve: 
Bunların en çoğu altmış ve en azı kırk dörder ayırır ve her takıma söy er: 

S b k
. . . . . - lıte ..• diyor ..• Her taraf onun ••• 

beş okkalık, narin ve sırf süs ı'çin yapıl- - izi irinci, sizi i ıncı, sızı üçün- d 
Buraaı otel mi ki herkeein ayn bJr o aıı 

mış şeylerdi. Sonra her tulumbacı ko- cü ila... Çağıracağım. 1 1 o ıun .• 
ğuşunun bir yakın, bir de uzak yangın- Ve ondan sonra reis bir fatiha Sonra, elini bir komıu kızından kaçı· 
lar için bir kaç sandığı vardı: Mesela okur, herkes elini yüzüne götü • rarak gülüyor: 
Bakırköy yangınına girecek olan Mah- rüp sandık besmele ile kalkardı. - Öpme kızım ••• Yağ içinde ellerim.,. 
mutpafa Mengeneliler en hafif en şık * - Evladım, benim çorbama, köfteye, 
sandıklarile yola çıkarlar, fakat fara - Gelelim bugün Taksim stadyomun· imambayıldıya bayılır ... Bu akşamın ıere· 
za. Cağaloğlundaki bir yangına da en da geçit resmi yapacak olan lstanbu - fine ona bunların hepsini elimle hazırla· 
büyük, en çok su işleyen sandıklarile lun dört tulumbasına: dam. 
giderlerdi. Karagümrük, Otakçılar, Kadirga, Bana dönerek, yürekten bir teeısüfle 

boynunu büküyor: 
Hafif, şık sandıkların gövdeleri en Mevlanekapı sandıklarının muntazam 

- Sizlere de kalın diyecektim amma, 
usta marangozlar ve içindeki demir a- takım ve formalarla girecekleri bu ae· yerimiz dar. Rahatsız olursunuzl .• 
letleri de en usta tesviyeci ve tornacı· çit resminde nasıl geçtiklerini, nasıl ta· y •farın etrafı, ıazetecilerle, dostlari· 
ların elJerinden çıkardı . Bunlardan bir kım kurduklarını, nasıl nara attıklarını, le dolu. Muhakkak ki zavallı Yaıarı, hiç 
çoklarının teknelerinin üzerine yapı • yangına nasıl su sıktıklarını da onları bir ıüreı minderi, burada dolu gibi ya· 
lan yağlı boya resimleri o zaman Be • gidüp seyrettikten sonra yine yarın, ğan ıuallere cevap yetiıtirmek zahmeti ka· 
yoğlunun en usta ressamları yapardı. öbür gün Son Postada yazacağım. dar yormamıı, terletmemiştir. 
Bu resimlerin en son modaları patli • Oıman Cemal Kaygilı Yüzüne bakıyorum: 

.................... .. - ..... ..-... 1 ••• ·~ 1 • , ............... _ 

can moru zemin üzerine deniz, kır, or· Kim bilir kaç bin puse, ve kim bilir ne 

man peyzajları, azgın bir at üzerinde ~l{)J.j' eı<' kadar heyecan, benzini limona çevirmiı. 
kargılı bir süvari, kızıllığı gecenin bu- ~ Güreıler. ·• Güreıler .. • Hintli, Çinli, 

Franeız, Japon, zenci, tarı, siyah, ltalyan, 
lutlarına vurmuş bir yangın, bir aslan, 

Alman. Hülua tek göz haline gelmiı dün· 
kaplan, bir güze] genç kız resimleri İ· z fl • • k h 

ayı ar ıçın ço oş ya önünde ıüzüle ıüzüle yükselen ay yıl-

di. bir elbise dızlı bayrak. 
Meşhur sandıklar bütün yangınlar& Yol yorgunluğu, memlekete, anaya, 

be 1 k • Bu güzel elbi • en az ş a tı ta ım, yanı otuz, otuz babaya, mahalleye, ve yıkık, baaık, bo-
d k 1 'd' ı· l d T ıeyi beiendiniz ört işi i e gı ıp ge ır er İ. abii hor· dur da olaa yuvaya kavu§malı:. 

mi?.. Benim pek 
tumcu, borucu, fenerci, baskı kolcular Bütün bunların heyecanlannı ardarda 

hoşuma gitti doğ • 
bunlardan hariçti. Külüstür mahalle bir yüreğe sokarsanız, taştan olsa, demir· rusu... Hele tiıman 
sandıkları ise hazan iki, iki buçuk ta· hatta· den olsa, çelikten olaa çatlar ... Yaşar: - olmıyanlnr, 
kımla da yola çıkarlardı. Büyük, meş· daha doğrusu biraz - Hastayım! diyor. ~nlayan yok. 
hur sandıklar hazan misafirleri!e yedi, zayıfca olanlar için - Yorgunum, diyor, dinleyen · kim~ 
sekiz, hatta on takım, olarak ta koş • mükemmel bir el· Annesinin gözlerinde, oğlunu bu ifken-

ceden affetmeyenlere karşı halı:lı bir hid· 
şarlardı. Tu1umbacı1ıkta misafir de- bise .. vücudu dol· det var. Bana: 
mek harhangi bir yangında dost olan gunca göstermeğe 

iki sandık efradından biri kendi s:mdı- de yarar... Fakat 
ğını kaldırmaz, dost sandığa misafir ıişman olanlar de· 
gider, böylelikle aradaki dostluk sağ- nemeye kalkma• 
Jarnlaştırılırdı. ıınlar herhalde ... 

Onlara gideceğine 
T ulumbacılıkta bir de (çifte kardeş pek aldım ermez ... 

lik) vardı ki bu da iki dost sandık te- Elbisenin kuma
aadüfe~ yolda birbiri peşisira düşecek ~ı düz renk jorjet· 
olurl;rsa kat'iyen birbirlerini kovala- tir. Fakat jojet ye· 
maz, güzellikle yanyana gelip selam· rine timdi adeta 
)aştıktan sonra iki tarafın sandık ve u· yok bahasına alı· 
takları ard arda kardeşçesine giderler nan tifon da kulla
ve geçit yerlerinde mesela: tıabilirainiz. Tekmil 

- Cihana şan veren çifte kardeşler f beden plidendir. 
Diye nara atarlardı. Kollar da ke 

- Bunun yarını da var oğlum ... diyor ... 
Fakat, fazla ııkmasalar oilanı. 

Pehlivan dediğin de ta§tan Cleğildir 

ya) Şöyle imambayıldısını yeyip iki saat 
uzaneın: Bir «ohln dC9in oğla'n ... Eller ya
naklarını soldurdular da, daha hen öpe· 
medim evlMlımıl Ne netameli ıeymiı bu 
şampiyonluk... ŞampiJ'Onluğun kahrına 
katlanmak, tampiyon olmaktan da güç
müt meğttl 

Fakat fU gazetecilik, muhakkak ki, 
ıampiyonluktan da netameli İf. Belki: 

- Ne haddinel diyeceksiniz amma, 
ben, muharrirliğime raimen, koskoca 
ıampiyona ac1J10rum. Anasına halt veriyo-
rum. 

Benim yetiştiğim zamanlardaki nara 28 bütün plidir. 

k 1 
Yalnız garnitür o· Fakat bu merhamet beni içeri siımek· 

fC j leri şunlardı: )arak kullanılan Ön· ten, ve Yaşan ıorguya sokmaktan mene• 
(Cihana şan veren), (Ateşten can deki kordela a\bi arkadan gelen yaka li~m demiyor. 

kurtaran) • (Askeri seçme) ( Askeri plisizdir, hem de renkli kuma§tan yapıl· Fakat pmpiyondan beter olayım ki, 
tanlı), (Suyu bol çeşmeli), (Karakuş mıştır. Yaşara karıı en münsif davranan müs· 
tepeli), (Arap Cezayirli), Dumanı bol Keza rob. Kemer ve kol kapakları da tantik bendim. Ona neler sormuyorlardı 
kalafatçılar), (Beyoğlu zapt iyeli: Ga düzdür. Beden baştan aşağı boydur. Yani yarabbi) 
lata~araylılar demek), (Beyoğlu ciaire- elbise belden kee.ik değildir. Yaşar, teferrüatını telgraflann, muha
li: Altıncı daireliler demek). Bu elbiseye bir metre enindeki kumaş- bir mektuplannda kerrat ve merakla oku· 

Yangına gidip geJirken takımlarda tan bet metre yirmi santim lazımdır. Pli· duğumuz pmpiyonluğun hikayesini, bil-
fÖyre çağmlırdı: Zerin açılmamaaı için kumaşta tamahkarlık mem kaçıncı defa anlahyor: 

(Aslan muş), (borucu), (fenerci), yapmamalıdır. 1 - Serbest ıüreşte ne oldu bana bil-

Yukarıda Yaşar anasının elini öperken, aşağıda Yaşar ve babası ı 

mem ~ Heyecaooan ellerim, dizlerim ketil· haksızlığa uğramadım. Onlar da haksı-ılı.o 
di. Güreıe çıkarken ,kaç defa yalvardım ia uğramasalardı, bir değil, üç mC§e d.A 
etrafımdakilere: Gözümün önünde Jürk getirecektik size. Fa.kat beni çok tuttulaC 
bayraiını bulundurmasınlar diye. hakemler. Halk da öyle... Çünkü ben, e ... 

Çünkü kırmızı renk, boğa gibi kudur• fena vaziyete düşmüşken bile gülüyor" 
tuyor beni. Ve heyecandan o hale geliyo• dum. Güler yüzlü sporcuyu çok aeviyoP, 
rum ki, bütün saldıntlanm de1ice oluyor. lar. Hele aon güreşten sonra halimi gör ... 

Bir ıey ... Anlatılmaz bir ıey var o meliydiniz. Soyunma ~dasına girince a~ 
bayrakta... Onu direğe çekerlerken gÖ• nada suratıma baktım: Yüzüm, kana ba'" 
reydiniz beni aiz... Şimdi anlatırken bile tmlmı~ gibi kıpkırmızı olmuf. Hem pil 
tüylerimin dibi soğuk soğuk terliyor. Bey• çıkmaz boyaymış o kızların dudaklarında• 
nim katılır, kalbim durur gibi oldu. Ba- kil Yüzümü temizle~inceye kadar de~ 
ğırmamaya, düşmemeye, çıldırmamaya, yüzülecekti 1 

bayılmamaya çalı~tım. Bir aralık o hale Yaşarın yüzü birden buruştu: 
oeldim ki, fena olaca~m diye ödüm ko· z 11 M h d d" '1.. ef • - ava ı e met... e ı, ve ı ave 
puyordu .•• Düşünün •İz bir kere .•• Orada ti: 
heyecandan bayılmak, güre~e yenilmek· 
ten ayıp. Düşmanlara: 

- Ne olacak ... Görmemiı herifleri 
Dedirtmek korkusu. Ben bu korkuyu 

ıüreş minderinde değil, denizde bile duy· 
madım. 

Düşünün ki ödüm patlar deruzden. 
Gelirken bir fırtınaya tutulduk. Kamara

- Vallahi ..• Bir salon yaptıralım. A"' 
rupa maçlarına ginneğe biraz daha alıf'' 
lım. Eier gelecek olimpiyatlarda, bir :rne"" 
ıe dalı kaçırırsak, bin meşe sopası yeırıe"' 
ie razıyıml 

Gene soruyorlar: 
- Ne yapacaksın kazandığın meşe dl" 

ma üç dört yudum su sızdı. Ben dalgalar lı ıaksısını? 
içinde kalmış da buğulacakmıı gibi ol· Yaıar; içini çekti, ve: 

bahçem yok~ dum. - Ne yapayım? ded~ 
bit Fakat bu sade can korkusu ••• Oradaki 

duyduğum can korkuıundan da baskın. 
Kısmette bir daha §ampiyon olmak 

var mı bilmiyorum. Fakat ben, rakiple· 
rimden değil, o bayrağın çekilifini seyret· 
meie dayanamamaktan korkuyorum. 

Hem ben öyle, sinirleri zayıf adam da 
de.iilimdir. Önümde adam vurulmuıtur da, 
kılım kıpırdamamıştır. Fakat orada bay
rak direğe çekilirken, insanın ayaklan 
yerden kesilir gibi oluyor. 

Anlatılmaz heyecan o... Haru hen faz.. 
la mektep ıörmedim diye değil ..• dünya
nın alimi olaam gene anlatamam o anda 
duyduklarımı 1 ••• 

Birisi ıülüyor: 
- Ondan vazgeçtik o halde... Şu ıü· 

reıleri anlat bari? 
- Güreşler bildiğiniz gibi... İtalyan 

çok zorlu idi .. Hele Japonu görmeyin. 
Ringten ağlayarak indi. Bana da: 

- Görürsün sen ... dedi ... (1940) da 
gÖ6teririm sana ben... Halbuki, o İtalyan· 
dan çok hafif gelmişti bana... Bana öyle 
geliyor ki( 1940) da değil, 1948 de gelse 
gene haklarım onu ... 

Sonra benim güre§lerde talihim de çok 
a~ıktt. Çoban Mehmet ıibJ. Mustafa gibi 

büyüteyim 1 Söylediklerine göre, onu 
yere dikecekler, ve onun dikileceği yer• 
bir cıOlimpiyat» parkı yapacaklarmışl 

Park dedim de aklıma geldi .•• Ne par~'" 
lar, ne caddeler, ne evler, ne mağa~l-' 
varmı§ Avrupada ... Bizim Beyoğlu cadd~ 

' ~· ai, oranın yan sokakları yanında pat 
gibi kalır ... 

• )tO' 
- Ya kadınları? Şu başına çelenk 

yan kız harikuladeymiş diyorlar? • 
- Başıma çelenk koyan kızı görect 

halim mi :vardı berum. .• O heyecan 81~ 
aında, çelengi K!riman Halis koysa yü:ı 
ne bakamazdım 1 ,. 

Benim kararım karar: A§lk oJırıı~ , 
eaiım... Çünkü benim niyetim, o yapı ' 
caiı söylenilen olimpiyat parkını bir 0

; 

man haline getirmek. Halbuki aşık oJdıı 
muydu, sırtım yerden kalkmaz. 

Son bir sual sordum: w k•' 
- Farzı mahal olarak, evlenmege 

rar verseydin, nasıl bir kız seçerdin? '/' 
Yaşar, bir farzı mahal olarak tahıl ıı 

yül ettiği müstakbel sevgilisinin pehliV" 
ca bir tarifini yaptı: . \J• 

- 65 kilo ve benden de iki sanııın 
zun... Yani boyu 16 7 santim olrnal~ 

Naci Sadul 
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!~tiyar kadın seslendi : " Hu, resimci oğlum, aman 
ıyı çıksın 1 Konsolun üzerine koyacak değiliz • 

Nişanlanacağı oğlana gidecek 1 ,, 

Vapur gezintileri sinirleri 
dinlendiren, kederleri unut

turan en iyi tedavi 
vasıtasıdır 

Bayrağımız ve olimpiyad bayrağı ile süslü olan 
vapur limana girerken on binlerce ağızdan 

" Varolun ,, sesleri yükseliyordu 
(8aJtarafı 1 İnci aayfada) bimde. Beni yendirinceye !tadar yaptılda-

Yazan: Doktor Ktem Vassaf Rıhtıma a-elenler arasında her çeşit İn· rını anla'tsam, romanlar almaz!.. İnsıı.nın 

ıan vardı. Kara Ali, Mülayim, Dinarlı bunları düşününce, pehlivanlığı bırakıp ro· 
Denizde banyo almanın külfetinden Mehmet pehlivanlar, heskesten fazla he· mancılığa başlayacağı geliyor ... Fakat ben 

çekinen, ve yahut hastalık korkusu yecanlı görünüyorlardı. gidip hepsini birer birer bulacağım onla-
içinde denize girmekten bucak bucak Kara Ali, pazar günü Dinarlıyı yenip rınl .. 
kaçanlar vardır. Onlara denizde vapur yenemiyeceğini soranlara içerliyor: Hepsile görüşebilmek için, Mehmedin 
gezintisini tavsiye ederim. - Bırakın yahu ... diyor ... Bu ana ba- acıklı romanını daha fazlıı dinleyemi) o-

Vapur seyahatleri en kederli zaman- ba gününde de sorulur mu bu? rum, ve Saime sokuluyorum. 
larda insan için en müessir bir ilaç ye- Hele bir köşeye yığılmı~ olan çelenk· Saim Mülayimle öpüşüyor. Bana: 
rine geçer. Büyük denizlerin ucu bu- lerin yanından geçerken, insan, on bin !'•k - Aman, diyor, Mehmedi üzmeseler ... 
cağı gözükmiyen ufuklarına bakarak kadının içine düşmüş gibi oluyor. Mersin- Çok müteessir zavallı ... Hem yerden gö· 
· · ··k ·· b k Ü Ahmede, Yaşara, ve pehlivanların hep· ğe kadar hakkı da var ... Arkadacıların 
ıçıne ço muş üyü kederi dağıten 

l 
sine ayrı ayrı çelenkler yaptırılmış. söylediklerine göre burava dönmek bile İs• 

nice insan arı tanırım. ı " Şehir bandosu hazır. Kurban edilecek temcmiş: 
Kudretsiz, hasta, ve nevrasteniden telli pullu koyunlar hazır. Damları, baca- «Ben bunları alt etmeden memll"keti· 

intihar tehlikeleri geçiren sinirli hasta- lan bile dolduran ahali bağırmaya, çağır· · me dönmekten utanırım !ıı diye tuttıır· 
larım, cebren yaptırdıgw ım bir aylık bir 1 ·• • ] K d' · · 1 ı 1 b Id d Bir seyyar fotoirafçı İf batında maya, sarı maya, opmege, omuz amaya, muş. en ısını, on ara stan u a a tu· 

f-1 vapur seyahatinden avdette, bana: alkışlamağa hazır. Fakat vapur bir türlü tuşturacaklarını vaadetmişler de öyle kan• 
ava dehşetli sıcak... 1 buna fotoğraf diyorsunuz. ş· d' k d Ba - ım ıye a ar niçin bunu yap- görünmüyor. dırmı§lar ... Bana gelince, ben sonsuz bir 

1 Yan önde, adam arkada yaklaştı- Resimleri yırttı. Boynu bükük fo • madım 1... Arkalarda kalanlar, yerlerinden zıpla- sevinç içindeyim. iki talebemin, Yaşarla 
~~r. Kadıncağızın ihtiyarlamağa niyeti ı toğrafçıya bir yirmi beŞ ~uruşluk fır- Dediler ve o zamana kadar geçen yıp, :zıplay•p, Dolmabahçe açıklarını gör- Ahmedin muvaffakiyetleri bana mağlubi-
p l"tıadığı belli. Senelerin insafsızlığına lattı. Hiddetle yürüdü. , hasta günlerine teessüf ettiler. meğe çabalıyorlar. Yanımdaki kısa boylu yetlerimin acılarını bile unutturdu. Onlann 
•. 1.ıdra ve boya ile mukavemete karar F otog· rafçı dert yanıyordu; · V d ·k bir kızcagw ız, arkasında duran uzun boylu ikisini de, babalan elime teslim etmı'ııler.· 
''t apur a, mı ropsuz, temiz iyot ko- -
liş. - Hem 13 - 20 kuruş verirler. Hem kulu, bol oksijenli bir havanın içinde delikanlıya ikide birde soruyor: - Eti senin kemiği bizim ı demişlerdi. 

,.,,.
1 

crcddütle yaklattılar. Adam iknaa de rötüşlü gibi fotoğraf isterler. Hele - Geliyor mu) Ben timdi onların babalarına etlerini, ke· 
~.. ciğerler daha bol ve daha tabii tenef-

ışıy0r: bayanlar, hele bayanlat.. Delikanlı bir daha zıpladıktan ıonra miklerini hatta iliklerini şerefle yu<-rul~ füs ederler. .. ., ... , 
- Hanımfe d' •w• · t · hah B d k k' ld' B cevap veriyor: olarak vereceğimi Bundan büyük keyif mi ._ n ıcıgım, ıf e sıze • u sıra a i i ışi ge ı. unlar ya 

~ttı'"' · f f b d Ç Kan deveranı çogw aldıgw ı için vücutta H F k w · · k ld ı olur~ L~ g~rn otoğra çı u ur. ok san'at- birer apartıman kapıcısı, yahut da tah- - ayır... a at çoııu gıtb azı a ı .. 
~t bı d H L! • . bu temiz hava ile hararet mübadelesi Fakat saat on dört oluyor ... On bet Büyült Mustafa ortalıkta yoktu .. Arka· 
...... r •. a .. am .. · er ıume tavsıye .. e.t.tıy • mil ve tahliye amelesi. Maamafih, ha- d l ~ •• 1 k k başlar. Vücut sarfedeceğ: ve yakacağı oluyor ... On altı oluyor ... Dizlerde, göz- aş ardan birisi: 
L ~~zumu ara çı armadı. Rotuş fa- zır lacivert elbiseleri t~miz, hava sıcak N ıqtı ı hah lıru 1 · · d' b bu hararete karşı yeniden hararet yap- lerde, sinirlerde derman azalıyor: e ge· - Kamarasındadır... dedi... Çünkü 
a.ı' şın er 1 0 yan ar ıçm ır, u olduğu halde boyunlanndaki es.arplar w d w h k ı ki ı b ,,.. anın .. .. · mak lüzumunu hisseder. len var, ne giden... ugra ıgı a sızı ar oğ anı asta etti. Me-

- ~otuf neyıne. mükemmel. Potinler yeni boyatılrmş . Nihayet, •aat tam on altı buçukta, bek· lankolik gibi bir şey oldu. Dokunsanız göı: 
._n .lyı amma ya fena çıkarsa? Tapu Tam fotogwraflık bı'r kıyafet.. Tembel ve nadiren işleyen yemek-~ !enen vapurun uzaktan görünüıü, kalaba· yaıı keailecek. 

cdın t l it · b O 1 ten kesilmiş hastalarda bilhassa dur-lı.ı e yapış ırı aca resım u. - Pazarlık ettiler. ki kart 20 kuruş. lığı, birdenbire dalgalanan bir deniz ha- Aizını balta açmıyor .. · Kamarasından 
r Ya b" · · ı· gun dahili ifraz guddeleri faaliyete ge- d k ırının e ıne geçer. Fotoğrafçı poz vermek istedi. Kabul line getirdi. Herkes birbirini itmeie, ve utan ığı için çı amamıştnl 
- p L• h f d' . çer. Midede daima yemek bekliyen M · 1. AL ll'ı. . eııu ne yapayım anım en ı • etmedıler. Yanyana· durdular. Sağ el- önde yer tutmağa çalışıyoT. Bu itipneyi eraın ı nmet te, dünya üçüncülü· 

fo~z.w Şımdi, Erenköyüne kadar gidip )eriyle (toka) yapar gibi resim çıkara- bir faaliyet uyanır. lştiha arttığı ıçın biraz daha ileri vardırsalar, hep birden de· iünden memnun değil: 
Ograf alam z Ew · kl y l d k yemek neş'e ile yenir ve yenilen ye - nı"ze do''ku··ıecekler. - Ben, diyor, birinci idim ... Fakat ka-

~ L a saınız ya. ger ış yarı· ca ar. üz eri e a si istikametlere " 
llalıraa h }' · h ş· d' ... b meklcr de kolaylıkla hazmedilir. Zabıta memurları, böyle bir kazayı ııma bir gün içinde dünyanın en zorlu peh-

•ıca w a ımız arap. ım ı sıcagı akıyor olacak. Fotoğrafçı makineyi . .. .. 
gına muamele bİbnlf' ken tapu se- h ) k b' .. d adı G"w . Vapur seyahaderınde. gunde dort, önlemek için pehlivanca çabalıyorlar. Git· livanlarını çıkardılar ... Bir günde beş eü• 

ll•tlerı' . de azır ar en ırısı ayanam • oa - b d f k . k l f k M b c·· . d "' nı 1 k f 1 '\ 0 ~ e a yeme yıyere göze ar e - tikçe yaklaşan bembeyaz Prenees arya reı u... ureşı ana mı zannediyorlar ne) 
K d .. a .. •a .enamı o ur! sündeki agwır gümü!CI kordonları s.ıkır - K fil · J d a ın · 1. L T dı'lecek kadar su"r'atle kı'lo almak p k vapuru neredeyse, ta"tan degwil, etten ve a e reıs erin en Ahmet Fetgeri i!e, u-

•-tı-·k .yuzunü &ÜÇÜ& cep aynasında datarak : e " ~ ıu ed mümkündür • kemikten bir rıhtıma yanaşacak.. zun beyanatını: 

B 
ıyor! - Usta, dedi, dikkat et. kordon da Ew d 1 ~ -'- · - c·· d'' d · b' Vapurun direklerinden birinde olim· - ger a i mr hakem ve tertip hey'e• 

i..: - ö.&sanız a yüzüm, gözüm ter çıkmalı ha. un uz, aıma ve yormıyan ır se- . w Ö .. .. w d 1 ti k d - ~ d b ııl'\d 'L _ • )"'- • • d .. d d . . . 1 pıyat bayragı. burunde bayragımıı a • &rfııın a gurepeıer i, ütün 2üreJÇile-
~ll bae, ~~~a~oe~.i .~yakta ~urm~ Öyle ya ,gümüş köstek de çıkmayın- rın ı~ ıçın e guverte e enızın mavı ııalanıyor, Ön ııüvertenin etrafı da bay· rimiz buz gibi f&Dlpiyondularl 

Yagı suzulmuııum Betımben d w f w f k . 1. rengıne dalarak geçen saatler her za- ki 1 d cu··mle-h]e hu··1:... etb·. ~ l' .. - ca ne emege otogra çe tırme ı} ra arımız a onanmış. - --
trı lcü) gibi olmuf. Jf.. man hasretle anılır. İlkevvel, Mersinli Ahmeclin ııüler yii- Ve etrafındakilere: 

ır·- ilahi hanımfendi, maşallah yüzü- l l .. d d' Geceleri mehtap, bu dekoru daha zü göründü. Bando başladı. Fakat: - Siz, dedi, Ya.şan çık.arın önden .. : 
d Uz Parıl parıl. Kendinize kötülük kon- - ~ e~ ;:1

• e ımd. . . . çok güzelleştirir. Bütün bu güzel man- _ Yap Yaşar... Nur olun aslanlar... Ahali onun peşine düşer de yol açılır. Yok-
lltrnayı All • ı - u a verme, J}e cevap verdı. zaralar gerilmis, sinirler ve hastalanan _ Varol Ahmet! Feryatlar, ve alkıı, ıa üç gün üç gece çıkamayız vapurdan .•• 

cı n asenız y b' .. ·· .. "'l K 
tJOnra ha d" d" y d · d' azın ıraz yuzumuz gu er. ışın büs- ruhlar için ne güzel bir tedavi vasıta - bandonun yüksek •~ini bile cılız bırakı· Bu makul direktif, yerine getirildi, ve na on u. ar ım ıste ı: b.. .. k T Pl ... 1 d I 
...._I Değil mi bayım~ _tıtuln edsı ıbr: aJ ~r a ça gılı kır ga- sıdır. Tabiatin en güzel taraflarından yor, hatta duyurmuyor. Yaşar, Mülayim pehlivanın •artına bindi-
şi a ) dı Ba d . . zıno arın a ıze resım çektirmezler ki .. birisi hiç şüphesiz ki denizdir. Nihayet aslan pehlivanlarımızın ba§- rilerek, vapurdan çıkarıldı. Ve yere bastı· 

&ı.ı na m, yanın tapu a ısı var. H . f t w f d M l b rılmadan: ada d kk.. l k B. .. er yerın ayrı o ogra çısı var ır. a Vapura binerken ilaç !<ıis,elerine sa- !arı, bir kahramanlık buketi halinde ir· 
.... m a mua ıp o aca . ugun ah'b' . l'k T y 1 1 ~·llarnelcyj bitirirse hakkını alacak. s ~ ime fmevsı~ ı muayyen bir para rılan hastalar yolculukları denizde u- le§ti: Hepsi bir aradalar. Hangi ıelima, - aşa ar ... 
'-tvap d' verır er. şte boyle sokak isi yapıyo • k b hangi feryada, hangi hitaba cevap vere- - Nurol! lar, alkışlar araaında otomo-

ver ım. • zadı ça unları almağa hiç lüzum gör- H biline kadar go"'tu··ru··ıdu·· . ...._ E ruz. d'kl · ceklerini ıa~rrnışa ben.ziyorlar. eyecan, 
~ b Vet hanımfendi, yüzünüz- , hiç _ Ne kazanırsınız? me 1 erıni görürler. tunç yüzlerinin bütün heyecanuu içmiı. Fakat hatıra meraklıları, o kargaşalık: 

02:uk değil. Bütün bir sene çalışmı:ş ve yorul • Daa mbi pehlivanlar, cılız hastalar gibi ara91nda, ıamp.iyonun İpekli mendilini, v• Jla - Belli olmaz 40 - f)O kurus ancak. d l k b • ... ),, Yan güldü. Yava~ yavaş razı olu- • muş imağ için on beş gün Ü ir va • sapsarı kesilmişler. rozetlerinden birini çekmek fmıatını kaçır~ 
vt B .l f _L Ecza, kağıt fiyatları da pahalılas,tı. h • b' 1 k d ~. . 1 d bi~ · u sırı;;ıa otoğrw:çı benim eski pur seya atı, ır meme et egıştır - Yaşarın elinde sarı me§in bir kutu. mamış ar ıl 
• \' k Fotoğraf cezalarından sararmış el - k l k b 

t •• esi a foto tarafından kopye ettiği me , ge ece seneler için en ıyı ir Şampiyonluk hediyesi olarak verilen me· Selim Tevfik 
"''""] O !erini şöyle bir sallıyarak ilave etti: · h ~1·•1 erimi uzattı. çümüz birden mesaıye zemin hazırlayacc-ğına iç şec.iğin içine dikildiği sakaı o kutudaymış. 
ıttık. Kadın: - Halimize bin ı;ıükür, kimseye şüphe yÔktur. İstiklal marşı çalınırken, bütün pehli-
-...... F muhtaç olmıyoruz ya. · ı k k ı · · h J 

Sporcularımız Rusyaya 
gidiyorlar )qt ena değil, dedi. Büsbütün aklı Bunları yapmak için imkan bulamı- van arımız, as et erını aş arına eeçırıp 

~. Ben de: .. yanlar, hayatlarında kazanabilecekleri selam vaziyeti aldılar. Vapurdakiler, ve Olimpiyatlardan avdet eden sporcula-
-...... B · l J d Sad k ld" •· 'h · k d • hh k rıhtımdakiler, ht!p bir ağızdan marşı okur• rımızdan güreşçiler, eskrimciler, bisikletçi-

ıı .. .J_ (< u resmın ası rötüş ü ür de a or ye ırmelı. ı tıyar a ın neşe ve sı atten bir mi tarını kaza· 
·ı~ d l • ..... ]arken, bütün gözler incilendi. ler, ve futbolcular 1 O güne kadar müsaba-
" n,)) derneğe lüzum görmedim. Ön e, h - 1 I yaşlarında baş örtiilü bir namamış sayılabilirler. 1 b Etrafında· rud k Yaşarın babası çı gın gi i. kalar yapmak Üzere Rusyaya gidecekler• 

~. ~ .ra ponponu yanaklarda dolaş - ızcağız arkada yaklaştılar. Halleri va- Büyük seyahatlere mi.isait fırsat bu- kilere: dir. 
~la UJ tüpü dudaklann kırmızı rengi- kitleri pek yerinde değil amma, Üstle- lamıyanlar için de sahi~ şehirlerinde _ Anası gelmedi ... diyor. Heyecan-
~?. zeledi. Bayanı sandalyeye oturttu- ri başları tertemiz. İhtiYar kadın: deniz vasıtalarından ist:fade etmek dan boğulurum diye korktu. 

- Evladım, resim çıkaracağız, ka- imkanı mevcuttur. insan heyecanın böylesile ölmekten 
J:'0 to ~ f b' ı· · '- · · '\ d' d B" k b" b" lk '- w d ~~ gra çı ır e mı autunun ıçıne çar ıye sor u. ır otra, ır motör, ır ye en ge- kaçar mı'? Ben bu anı yaşamaıL ugrun a 
~ th .. ~ağıdını hazırladı. Sonra başına - Kaç tane valde? misi, bir sandal, hazan bu işi asgari bir biri defa ölmeğe razıyım! 
\: ortüsünü örtüp objektifin için - - İki tane. şekilde yapabilir.. Nihayet, etrahndakilerin ıırtlarına al· 
ttı~ 1tnilşteriaini bir tetkik etti. Bu - 20 kuruş. Deniz seyahatlcrind~ hayat çok dıkları bahtiyar babayla, dünyanın ıayılı 
~~.ekte pişkin olduğu belli. Hiç telaş - Ya bir tane çıkarırsak. muntazam geçer. Uykular bol ve ele _ ıereflerinden birini kazanan oğul gözgöze 
ttıt 1>'or. Ben çıkan resmin bayanı - 12 kuruş. vamlıdır. gelebildiler. Bu tesadüf koskoca ıampiyo· 
I~ ltıtıun etmiyeceğini yüzde yüz bi • - Peki bir tane çıkar. Amma iyi ol- İştihası açılan, uykusu düzelen bir nu, kiiçük bir çocuR'a döndürdü: 
~Unı . sun. Haydi kızım otur. · hastada artık durgunluk kalmaz. Bol . - Babai .. 

~ .. bjcktifin teneke kapağını kapattı. Kızcağız oturdu. Sarı saçlarını siyah bir nes,'e bunun yerine kaim olur. Ve - 1 Yaşarım!.. · 
•ıt ba kisinjn gözlerinde de, en üıtün heye· 

lii>.ı~ yanı tepeden tırnağa kadar baş örtüsünün yanında"' düzeltecek ol- hastalık unutulur gider. 
~U F 1 canların kıyameti kopuyor. Ve onların 

~ ..... · otoğraf kutusunun bir köse - du. htiyar kadın adeta çıkıştı: Deniz üstünde gezmek, kürek çek-
.,, IJı,. • gözlerinden kopan kıyamet, bütün yürell-

..... ~ret ederek: . - Saç. larını içeri sok, aşifte derler. mek, vapurda seyahat etmekten çeki-..... Ş lere sirayet ediyor. Rıhtımda, taıvire, ta. 
'ılı, Uraya balon, dedi, ve sallanma- Sırıtma, arsız kız diyt! adın çıkar. Ha- nenler de sahilde yaşamaktan kendi • rife sığmaz heyecanların tezahürleri başlı-

So nım hanımcık otur. leriöi mahrum etmesinler... yorl 
l~l'hnra objektifin üetündeki teneke Sonra fotoğrafçıya dönerek vaziye- Deniz sevgisi küçükten büyüğe ka- Vapura giriyorum. 
~'J'it 1 bir eliyle kavradı. Mırıl mırıl ti, kızın: «Anne sus» demesine bakmı- dar ihmal edilemiyecek bir sevgi hali- Yaşan arnrken, Çoban Mehmede so· 
~t~taJc havada bir yarım daire çizdi. yarak izah etti: ne girdiği gün, insanlar kendilerini bir kulmaktan kendimi alamıyorum. Biçare, 
~i'J e kapadı. Neticeyi gittikçe merak - Aman resimci oğlum J Aman iyi çok hastalıklardan kurtulmuş görecek- parmaklığa dayanmış. Yaşlı gözleri sahile 
~~tdurn. çıksın. Konsolun üstüne koyacak de- lerdir. dikili. Yüzünde, sevdiklerinin cena:.ıelc-

ı~ f lrıayet İposolfit banyosundan son- ğiliz. Nişanlanacağı oğlana gidecek. -······ .. ····-··•••••• .. •• .. •••••••••··· .. ···--·---· rinden dönen insanların matemi var: 
Q Otoğrafları uzattı. lerini hiç zannetmiyort..ım. - Nı:yimi tebrik ediyorsun ki 1 diyor .. 

'ri\ ... a•tıYda~n bir anda kıpkırmızı kesildi. Ben hemen uzakla~tım. İşin sonunu Amma diyeceksiniz ki, ka~ınları DÖTdiincülüğü ne yapayım ben? Sizin kaı-
., 1J k l b şınıza böyle mi çıkacaktım ben? Ya~ar gi-

Bir adam üvey kızını 
berbat etti 

( Battarafı 1 İnci sayfada) 
Mahmut bu maceranın daha uzun 

müddet gizli kalamıyncağını düşün • 
müş ve çareyi, berbat ettiği kızcağı -
zın vücudunu ortadan kaldırmakta 
bulmuştur. Bunun için de Zelihayı bir 
desise ile kuyu basına götürmüs ve bir-
denbire kuyuya ~tmıstır. ' 

Faciaya tesadüfen kızın annesi şa • 
hit olmuş, evladının kuyuya atıldığı -
nı görünce: 

- Yetişin a dostlar!. .. Yangın var, 
diye feryadı basmıştır. 

Yangın sesine mahalledeki bütün 
komşular evlerinden uğramı !ar, 
Mahmudun evine knsmuslar. kcıdın • . . 
dan felaketi öğrenir öğrenmez kuyuya 
koşup kızcağızı boğulmak Üzf•re tken 
çıkarmışlardır. 

Yapılan muayenede kızın altı aylık 

gebe olduğu anlaşılmıştır. l\fahmut 
hakkında kanuni takibata tevessül e· .... i adama: bilmem amm. a, seyyuT {otoğrafoıların memnun . etme.K zaten o ay ir iş mi ...._ A ;s bi f'limde saksı ile dönmek isterdim .•• Fa-

fkolaun size dedi, demek siz kadın mÜAterilerini" memnun edecek. - ki} .. Haklı.sınız.. ••• K. T. k b ı· 1 1 d __ , . dilmiştir. 
T at ana ıa ıp .. yı an ann a rQlerı cc-

• 
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f - Posbıyılt amca yüzme öveni • 
:rordu. Bir gün tulumlarla denize eirdi. 
Hohlıya hoplıya yüzme~e başladı. Bu 
sırada bir Marb .... 

2 - ... gülerek tulumlaTa yaklaıtı, bir 
gaga VUru§ta tulumun birini patlattı. 

Posbıyık amca kurtulmağa çalııır • 
ken ..• 

3 - ... diğer tulum da büyük bir gü-

VB 

Denizin dibindeki 
Altm sandığı 

Besımıı Blklye 

rültü ile patladı. Şimdi Polbıyık amca 
denizin dibine doiru inerken balıklar 

gülüyorlardı. 

4 - Posbıyık amca ino ine nihayet 
denizin dibine kadar indi. Birdenbire 
bir aandığın kulpunu yakaladı. Dügtüğü 
yer bir balık ağı idi .• 

5 - Ağ birdenbire kalktı. Yükselme
ğe baıladı. Posbıyık amca sandığın kul-

SON POSTA 

punu bırakmıyor, korkudan titriyordu. 
6 - Nihayet balıkçılar çeke çeke ağı 

çıkardılar ve hepsi birdenbire hayretle 
bağırdılar. Ağın içinde Posbıyık e.mca 
•andıkla beraber duruyordu. 

7 - Gemiciler, Posbıyık amca ile 
ııandığı açınca, sevinçten bayılmak de
recesine geldiler. Sandık ağzına kadar 
altınla doluydu. 

[ı~B_ıK_A_Y_•~ll ___ G_el_g_u_·ıe_lim __ ! .. _. __ ~JI Ognıgalım ! .. 
Top dokunsa .• 

G eçen gün tramvayda 
bir çocuk arkadaşına bir 
hikaye anlahrken duydum. 
Pek hoşuma gitti. Hikaye
yi çocuğun ağzından size 

de yazıyorum .• 

<Biz denize girdik mJ 
bahk cibi çıkmak bilmiyor• 
duk. Yemeğimizi de plajın 

gazinosunda yiyorduk.. fa• 
kat tabii iki üç günde biz.im 

para sıfırı tüketti. D enize uzaktan bakıyor· 
duk .. geçirdiğimiz güzel günleri anıyorduk. 
Baktım ki olacak gibi değil Selim ile T ah· 
sini çağırdım o: bizim halimiı: ne olacak) •• 
Koca yazı böyle beş parasız mı geçireee • 
ğiz) .. Benim aklıma bir :ey geldi. Onu ya· 
parsak belki biraz para ltazanınz» de • 

dim.. Bir balıkçı çocuğile de anlaştık.. O
nun iki kayığının üstüne tahtalar koyduk. 

Sahne gibi yaptık. Selim bir yerden bir kı· 
nk keman buldu. Bir kaç han çalmasını 

biliyordu. Deniz kenarında bir kaç eğlence 
vermcğe karar verdik. Adnnızı da aGel 
Gülelim» koyduk .. kendimize göre bir de 
farkı uydurduk •. etrafa epey kalabalık top• 
ladık .. evvela şarkunıZJ söyledik.. Sonra 

~~ 

hen danı edecektim. Fakat sahnenin or • 
tasında adım atar atmaz tahta kınlmaz ve 
ben denize düfllleZ miy:İm~.. Herkesten 
bir kahkahadır koptu. 

Tahsin benim ayıbımı kapatmak için he
men ikinci numaraya eeçti.. ccŞimdi ııize 

bir göz bağcılık yapacağım» diyerek boş 
bir kovayı al<IL Sondık eilii bir ıey vardı. 

Ona yaklaıtı. «Şu boı kovayı bu sandığın 
üstüne kapatacağım, bir dakika sonra kal· 
dırdıiun zaman albndan bir tavpn çıka
cak» dedi. Kovayı kapattı. Selim sandığın 

altına girmişti. Tahsin kovayı kaldırdı. Q. 

Oyuncular ikiye ayrılırlar. Mesela: 
On kişi oynJıi'acaksa beş bir tarafta, beş 
bir tarafta olacak. Aralarında on metre 

kadar bir aralık bırakacaklar, karşı 
karşıya dizilecekler .. Dolu boşla, oyu
na evvela hangi tarafın başlıyacağı an
laşılır. 

Oyuna başlıyan taraftan bir oyuncu 
topu karşı sıraya atar. Karşı sıradaki
ler hiç yerlerinden kımıldamadan topu 

tutmağa uğraşırlar. Şayet tutarlarsa 
bir sayı kazanırlar. Tutamazlar da top 

birinden birinin bir tarafına dokunsa 
o çocuk karşı tarafa geçer .. sonra top 
öteki tarafa verilir, ve böyle sıra ile oy-
nanır. Ta bir tarafın oyuncuları öteki 
tarafa geçmiş oluncıya kadar .. 

Bu çok eğlenceli bir oyundur. Bir 
deneyin. Hatta bunu denizde bile oy-

radaki delikten hiç belü etmeden tavşanı nıyabilirsiniz. .............................................................. 
gösterecekti .• Tahsin bir dakika sonra ko- parça Çanakkale ıarkısı değil, kalabalık 

vayı kaldırdı. Altından tavgan yerine Seli· cazbantlı bir forkstrottu. Şaıırdık. Etraf 

.... K~~·;k;;i;;;-.. ··--·---·---·-----= mio baıı çıkınca kendi de ıaşırdı. Etrafta- gülmeden kırılıyordu. Tahsin yanlışlıkla 
kiler gülmeden katılıyordu. Hele Selim eme başka bir plak koymuıtu.. E. bittik. Bu 

yapayım tav§an kaçtı» deyince herkes büs· lrndar rezaletlen ıonra artık kimse <ıGel 
bütün gülmeğe başladı.. Gülelim» i ııeyrehnez dedik. Herhein ,ap· 

Kaç tane? 

- Oğlum kaç balık yakaladın~ .. 

En son numarada da Selimle ikimiz bir kaJanmıza koyduğu paraya bile" bakmadan 
şarkı söyliyccektik .. Daha doğrusu biz sÖy· bir köşeye çekildik. 

liyecek .değildik. Arkadan Tahsin gizlice Derken kalabalığı yara yara fiıman bir 

gramofonu kuracak. o prkıyı okuyacak adam yaklaştı. uÇocuklar bugünkü prog· 

biz de söylüyor gibi ağzımızı açıp kapıya· ramınız pek hoşuma gitti. Benim bir bah • 

caktık .. Söyliyeceğimiz ;ıarkı da Çanakkale çem var. Her gün öğleden sonra gelin ay· 

§arkısıydı. Biz hazırlandlk. Öksürdük mök· ni programı orada verin. Her birinize elli-

_ Bir tane §İmdi yakalarsam, ondan sürdük, sesimizi akord ettik. Gramofonun 

ıonra da bir tane daha ,.yak_j.lı.rş~m .iki ola- sesi çıkmağa baglaymca biz de ağzımızı aç· 

cak. ı tık. Öylece de açık kaldı. Çünkü çalınan 

şer kuruı veririm« demesin mi sevincimiz· 

den uçacaktık .. İyi para yaptık o yaz .• » 
Çocuiun hikayesi bura4a biui,.s ."'". ' , j 

BEN NEY i M ? .. 
Şapkam, paltom. süpürgem her şeyim nr. 
Fakat gene eski püskülütüme herkes şaşar .• 
Çiftclnln bekcisiyim gece giindüz, 
Düşmanlarını ürkütürüm, bip üzüntüsüz.. 

Ben kimim acaba}.. Belki de bu ea
tır lardan bir çoğunuz anlamışsınızdır, 
belki de anlamamışsınızdır. Her ney
se, beni daha iyi görmek istiyorsanız, 
şu resimdeki parçaların her birinin et
rafını oyup çıkarın .. sonra onları yan
yana getirerek benim kim olduğumu 
meydana çıkarın.. parçalann her biri
nin yerini bulduktan sonra altlarını 

Ağutoı 

ti 
llıi 

lil 

zamklayıp bir kağıdın yahut bir mu - ~ 
kavvanın üzerine dıraıeile yap)ştırtn .. l yollayın. Ben güzel değilim ama.. ~ t 
isminizi, adresinizi yazın. Gazeteye gayet güzel hediyeler yollıyacağı,.!I R: 

Geçen bllmecemlzde Yumurtalarını •ırtında 
Kazananlar Taşıyan kaplumbağa J tttı 

13 ağustos tarihl! bilmeccmizde birine[ Havuzlarda. göllerde, d urgun sul~ ~o 
ikrnmiyemiz olan bir ınelctep çantasım laL yagıyan bir cina kaplumbağa vardır. 
44 üncü mektep mi tıpkı resimde 
389 Ma.cit BelKin 
kazanmı§!t.ır. Ta • 
lihli okuyucumuz • 

la İstanbulda bu· 
lunan diğer kaza • 

nanların pazar • 
tesi perşenbe eün· 
leri öğleden ııon • 

ra hediyelerini biz • 
zat idarehanemiz
den almaları lazım• Geçenki bilmecemizde 

bir futbol topu kazanan 
dır. T qra okurla • Beyotlu ilk:melctebinde.ıı 
rımızın hediyeleri 230 Sabiha Muhiddin 

posta ile gönderilecektir. 

OYUNCAK 

İktisat Vekaleti Zat İıleri Müdürlüğü 
Zekiye kızı Günay Aktuğ, lıL Erkek Lisesi 
l / C den 802 Haluk Karaca, Zonguldak 
Kılbumu gazinosu sahibi oğlu Naci, Pan • 
galtı Altın Bakkal Babil sokak No. 62 de 
Suzan. 

DOLMA KURŞUN KALEM 

Beyoğlu 15 inei mektep 1 den Sabiha 
Taşkun, Fatih Eski Ali Paşa Mütercim A-

• 

gördüiünüz gi • 
1 bidir. Yalnız bu· 
nun tuhaf bir hu • 
yu vardır. Yu • 
murtalannı havu- d!:S 

"-- ~ ---
zun dibine yu • - - -
murdar. Sonra erkek kaplumbağa bu ~ 
murtalan ayaklarile havuzun dibindeP 
rer birer ahr. Dişi kaplumbağanın sırt 
yerleftirir. Oradaki deri yumuşak ~]o ş 
için bir zaman sonra yumurtalar iç.ert !~ 
mülür. Üzerlerinde de bir zar biiyür. 1"' 

lece kaplumbağa ta yavrular meydan• 
loncaya kadar yumurtalarım aırhnda t•ııj . ................................................... --;. 
sım 80kak l 3 Nuran Akınözü, Beyoğlu 
Pül,eri Fransız mektebi 20/ 25 Şefika A 
goğlu, Sultanahmet Üçler mahallesi A" 
malı çeşme SO'kak 1 de Sıtkı Elçin. 

DOLMA MÜREKKEPU ~ ı 
Davutpaşa ortamektep 69 Hüsnü ~ 

yalçın, Samatya 43 üncii mdctep t 73 ;,i, 
fide Hüsnü, Gedikpaşa Esirci Kemal İ •ıl 
sokak 12 de A. Mahmut, Çapa Kız rJıı b 
Üm mektebi 2/ A dan 435 Mebruke. İli 

(Arkuı v_& du. 

GUNEHLE DADISI 

fll 

Soldan •ıra ile takip edin, •Ü: de Güner gihi güleraini~. 
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r Hiktige 1 Kazadan sonra l _________________________________________ .J 

Yazan: Pierre Mille 

Kalem mümeyyizi M. T rimouillat, da· 
İreden çık~yordu. Belki müdür olabileceği 
mes'ut zamanın bulyasını kurmaktan baş· 

Çeviren: Nurullah Ataç 

M. T rimouillat' run davası hiç de umu· 
runda olmıyan hekim: 

. Bu zindanlar, toprağın beş kulaç de- Bir kaç zaman sonra <.f erdinand) ın 
tııı)iğinde kazılması ve üstlerinin ge- akrabasından bir adam gelerek onun 
~i kalas ve tahtalarile örtülmesi sure- ölüsünü istedi ve bunun için yedi bin 

c Yapılmıştı. altın vereceğini söyledi. Fakat Cezayi-

yirde Türk padişahı namına hutbe 
kutmak, para bastırmaktı. 

o- lı:a hiç, ama hiç bir düşüncesi yoktu. Fakat 
tam Rivoli sokağı ile Pyramides sokağının 
birleıtiği noktaya gelince ona bir otomobil 
çarptı 

Büyük zaferden bir müddet sonra 
Cezayirin büyüklerini konağına top • 
ladı .Bunların arasında bilhassa Arap 

süvarilerinin kumandanı İbni Kadi ile 
Mehmet bin Ali pek meşhur idiler. 

- Münasip! dedi; ne :ııllman isterse • 
niz ... 

Dört haftalık mezuniyetini Bretagne' • 
da keyifle geçirdikten sonra M. Trimouil· 
lat, hekime söylemiş olduğu gibi, ubu işlı 
meşgul olmağan karar verdi. Pardcsü ile 
pantalonunun parası, hekim masrafı: bun• 
ların hepsi için bin frank istese hiç de faz 
la olmazdı . 

du Şiındi bile (Banyol) diye meşhur - rin alimleri: 
r. - Ölünün satılması caiz değildir. 

~ l'Panyollar Cezayirdeki esirleri kur- Dediler. • 
. ttrıak istediler. Hayreddin beyle elçi- Hayreddin bey de onların de:Jikleri-
~ görüşmesi neticesinde belli başlı ne uydu. 
~lll altı general ve şövalye için yüz Hayreddin bey Cezayirde tek başı-

Hayreddin bey söze başladı: 

- Çok şükür artık Cezayir kalesi 

~i bin altın verilmesi kararlaştı. na sultanlık kurmak sevdasında de _ hem sağl~m hem de silahlıdır. Eskiden 
~}'reddin bey diğer esirleri satmıyor- ğildi. Bütün leventler gibi 0 da Ana hiç top yok~en şimdi dört yüz kadar 
1 yurda ve Türk devletine candan bağlı var. 

. 8ı>anyollar bu parayı göndererek e- bulunuyordu. Biricik arzusu da Ceza
'itleri almak istediler. 

(Arkası var) 

Belli başlı levent Reisleri ve hele Ce
')İrin ileri gelenleri ona dediler ki: 
.ıe-. Bunların her biri birer orduya be~ 
1 Usta ve cesur adamlardır. Yarın 

ltrıe silahlanıp ve birer ordunun başı
~ geçip üzerimize geleceklerdir. Al
f\ ıırnız para o zaman bizi kurtarmaz. 
vtıları vermek doğru değildir. 
ı_, Bu sözler üzerinde o kadar durdu -
~ \>c zorladılar ki Hayreddin bey on-

rı kıramadı ve esirleri vermekten vaz· 
ltçtj . 

Ukin esirler işi derd olmaktan çık
llıı;rordu. 

liayreddin bey hep onları düşünü
)ordu. 

b'ıliatta bu düşünce onun rüyalarına 
1 e girdi. 

f Bir gece rüyada, zindanlann muha
ll~sına memur olan Midillili bir le
~din evinin sarsıldığını, yıkılmak 
~er ld v .. d" e o ugunu gor u. 

Zindan müdürü hemen çağrıldı. 
Genç bir lspa.nyol, zindancının ona 

~k güvenmesi dolayısile serbest do -
•tığı anlaşıldı. 
lspanyol esiri getirildi. 
Hayreddin bey rüya ve hislere İna
~ bir adamdı. 

Esiri sıkıştırdı: 
- Her halde ortalıkta bir şeyler dö

~Ü}'or. Esirler kaçmak için çalışıyorlar. 
Unu sen bilirsin. Doğruyu söyle, na

•ıl olsa bunu anlıyacağız ve o zaman 
~ilin boynun "Vurulmak helal olur. 
. Ded· 

ı. 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Beyoğlu belediye zabıtası tarafından müsadere edilen ve sahipleri 

zuhur etmediğinden sepet, İfporta, küfe ve buna benzer eıya satıl -
mak üzere pazarlığa konulmuttur. Bu eıyalarm hepsine 43 lira 5 ku
ru§ fiat tahmin olunmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gö -
rülür. İstekli olanlar 350 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mek
tubile beraber 28 Ağustos 93f; cuma günü saat 14 de daimi encümende bu-
lunmalıdır. (B.) (339) 

* • 937 mayıs sonuna kadar ıehir d~ıında tesbit edilecek muhtelif yer· 
lere dökülerek Üzerleri örtülmek suretile ortadan kaldırılması ve çöp
lerin içerisinde kemik paçavra vesair ite yarar mevaddı ayrılarak alın
ması İfi kapalı zarfla artırmaya konu1muıtur. Artırma 27 Ağustos 

936 perıembe günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Bu iıe 
senevi 7000 lira bedel tahmin olunmuıtur. Şartnamesini isteyenler 
bedava olarak levazım müdürlüğünden alabilirl'-r kapalı artırmaya 

girmek isteyenler de 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 525 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya mektubunu havi teklif zarflannı yu-
karda yazılı günde saat 14 e kadar daimi encümene vermelidir 
ler. (B.) (341) .. * Ölçü sahiplerinin nazarı dikkatlerine: 

· f stanbul Belediyesinin 936 senesıne aid ölçülerin muayenesi 
31 / Ağustos akşamı sona erecektir. Müddeti içinde ayar memurluk
larında ölçülerini muayene ettirip damgalattırmıyanlar hakkında 
kanuni takibat yapılacağı tekrar ilin olunur. "B.,, "612,, 

~ 
Cumhuriyet~ Uyuşturucu Türkiye 

Maddeler İnhisarından: 

Otomobilin yalnız bir kanadı çarptı. iyi 
kalpli bir adam olan şoför, kazanın önüne 
geçmek için elinden geleni yapmıştı. Ama 
ne de olsa bu bir kaza olmaktan kurtula· 
.mamıştı. M. Trimouillat bir sadameye uğ· 
ramıştı. Alnı kanıyordu. Bayılıp yere düş
müştü; '§İmdi katdınmlar üzerinde hare• 
ketsiz yatıy-0rdu. Vak'anın şahitleri de var· 
dı. Bir polis memuru, hiç bir şey görmemiş 
olmakla beraber, cebinden defterini çıka-
rıp raporunu yazdı. Sonra merhametli iki 
zat, M. Trimouillat'yı biri omuzlarından 
biri bacaklarından tutup kaldırarak Rivoli 
19okağında bir eczahaneye götürdüler. 

Eczacı yaralının, çini taklidi taşlar üze· 
rine yatırılmasını söyledi. M. T rimouillat 
önce nahoş bir bulantı hissetmi~ii. Arası 

çok geçmedi, bu his hoı bir uyuşukluğa, 
belli belirsiz, fakat garip bir hazza inkilap 
etti. Yavaşça kollarını, bacaklarını oynattı: 
Bir yeri kırılmamıştı. Ama yine de zevkin· 
den upuzun yerde yatıyordu. Fakat iııçi 

kızalnn, atelyelerinden çıkma saati gel· 
mişti. Ekseriyetle zaten kanatlan kalkık

ç.a burunlarını eczacının camekanına Öa· 

yayıp, böyle bir va'kayı gözleri ile görmek· 
ten memnun: <(Ölmüş! Ölmüş! Zavallı a· 
damcağızhı diye bağrışmağa baıladılar. 

M. T rimouillat ölmeği aklından bile ge· 
çirmiyordu. Kızların bu iddiasına karıı iti· 
raz etmek istediğinden yarı doğruldu ve, 
bir kalem mümeyyizi olmakla beraber ıa· 
kayı da sevdiğinden kızlara dilini çıkardı. 

- Al Al dilini de çıkanyorl Şu adama 
da bakl ... Nişanı da varı ... Ne ayıpl ... 

Şu pirane fer· 

Yakanın cereyan ettiği mahalin merbut 
olduğu komiserliğe gitti. Kartını uzatıp: 

- Komiseri örmek istiyorum, dedi. 
Gayet nazik bir memur: 

- Komiseri mi? dedi; maatteessüf onu 
göremezsiniz. Eylül ayı onun mezuniyet a· 
yıdır ... 

M. Trimouillat kendinin de bir ay istira· 
hat ettiğini ve eğlendiğini düşünüp komi• 
serin mezuniyet almış olmasını gayet tabii 
buldu. Bir katibi görmekle iktifa etti; hı. 

adam kocaman bir defter açtı ve M. T ri· 
mouillat'nın adını buldu. 

- Ama, dedi, polia ~emurunun tuttuğu 
zabıt burada değil; müddei umumilii• 
gönderdik. 

- Müddeiumumilik uzakta mı} 
Katip kaşlarını kaldırarak: 

- Adliye sarayında, monsieurl dedi. 
M Trimouillat hemen adliye sarayına 

ııitti ve müddei umumilik dairesini sordu. 

- Bittabi muavini göreceksiniz amı. 

ıimdi burada değildir; onun tatil :zama • 
nı •.• 

M. Trimouillat: 

- Oh 1 oh 1 memnun oldum. çok iyi, 
dedi; kendisini tarafımdan tebrik edersi· 
niz. 

Ama orada da önüne bir hayır sahibl 
çıktı, o da koca bir defter açtı ve nihayet: 

- Buldum dedi: 

ya'tlatın, M. Tri • 
mouillat'nın uyu -
ıukluğunu gider • 
me.'k hususunda 
doğrusu çok yardı· 
mı oldu. Yarasını 

sarmışlat, bir kordi
yal içirmişlerdi . 

Yarmki nushamızda : 
6.1 3 7 numaralı za• 
bıtname... Ama 
hiç bir malumat 
almak kabil olma· 
dı. Şimdilik tahki
kat tatil edildi. 

Üç mantık 
Yazan: Suat Derviş - Öyle mi? A· 

•-----------------·------------- caba neden~ 
Bunların parasını verdi . Bir gözü 
bağlı tam eczahaneden çıkacağı ıı • 

- Şahitleri dinlemek kabil olmadı 

Hepsi tatilde imi~ ••• 

- Öyle olacağını ben de kestirmiştim. 

Dediğim çıktı... Böyle söylememe alınmı· 
yorsunuz ya 1 

Genç İspanyol titriyordu. 

1 
liiç kimseye açmadığı bir sırrın na

b· . olup ta Hayreddin bey tarafından 
~1lındiğine bir türlü akıl erdiremiyor -

1. - 935 Senesi mahsulünden idaremiz depolarına mevdu 
olup olbaptaki karar mucibince mübayaası yapılmakta olan 
drogist afyonlarının tahlil ve teslim muamelesini ikmal ederek 
bedelini tahsil etmemiş olanların 1/9/J36 Salı günü akpmına 
kadar İdaremize müracaatla muamelelerini intaç etmeleri ve 
paralarını almaları lüzumu ilan olunur. 

rada içeri, kendisine çarpan oto -
mobilin şoförü girdi • Adamcağız 

M. Trimouillat'yı, bu kadar ucuz kurtul • 
~uğu için tebrik etti ve tazminat için üzül· 
memesini, otomobil sahibinin sigortada ol· 
l duğunu söyledikten sonra onun da, kendi· 
' sinin de adresini verdi. Adı, Caussanel, 
ruhsatiye numarası 2. 304 idi. 

- Neden alınayım?... Jsterseniz §İm • 
dilik kazaya sebeb olan şoförü bulabilirsi• 
niz ... 

Levallois • Penet'nin uzak bir sokağın• 
da, hiç tanımadığı yerlerden hayli dolnşıp 

aradıktan sonra M. Trimouillat, şoförün 

bahsettiği garajı buldu. Patronun hizmetin
de çalışan kira otomobili şoförü M. Caussa
nel'i görmek istediğini söyledi. 

u. 

Ölüm korkusile hepsini söyledi: 
t ....._ Benim kumandanım da esirler a· 
~llsındadır. Bann dedi ki: «Sen bizi 
~ Urtarabilirsin. Çünkü serbest gezi
~ 0rsun ve sana güveniyorlar. Bize ka
t~Yı aç ve ötesine karışma. Çıkarız ve 
~'tıdancıyı öldürüp, bekçileri ve le • 
t ttıtleri vurup kurtuluruz.» Fakat ben 
İlli olmadım ve kapıyı açmadım. 
ltı'l-fayreddin bey kızdı. Adamlarına e-

ır '\>erdi: 

~ ....._ Zindandaki düşman kumandan
tını hemen getirin! ... 

111 
Generaller ve şövalyeler elleri bağlı 
duğu halde geldiler. 
18Panyol esirile yüzleştirildiler. 

~Sonunda kabahatlerini itirafa mec
oldular. 

içlerinden bir ihtiyar: 

11 ......._ Buna niçin şaşarsınız ve kızarsı
~~· .. Esir adamlar elbet kurtulmayı dü
~k~rler ve bu uğurda hiç bir şeyden 

1nınezler. 
Ded· ı. 
liayreddin bey kızdı: 

~· ......._ Lakin oraya kapıtılırken ht:pi -
I~ )( d ' ' ~· • açmıyacağınıza aır yemın et • 

,}•tini:ı. Yemininizi bozdunuz. Yemi
••ırı. 

D·hozan bir adamın kanı helal olur. 
_1Ye haykırdı. 

~ Ş11lıdi lspanyol kumandanları yer -
te kapanıyorlar ve yalvarıyorlardı: 

~b;° Bizi bağı;Jlayın. Memleketimize 
i~· r Yollarsak yüz yirmi bin yerine 
\~.ii:ı kırk bin altın verirler. 
f:' 1Yorlardı. 

tı:\~~kat Hayreddin bey bunu kabul et· 
ı. 

t_irlerin boyunları vuruldu~ 

* Birkaç gün sonra,,M. Trimouillat kendi 

2. - İhracatımıza iştirak etmek üzere muvaf akatname imza
lıyarak 934 ve daha evvelki seneler mahsulü drogist afyonlannı 
manipüle ettirenlerin 1/9/1936 Salı günü akşamına kadar İdare· 
mize müracaatla bittahlil tesbit edilen morfin dereceleri hakkında 
mutabık kalmaları lazımdır. Aksi halde re'sen tahakkuk ettirilecek 

kendine düşündü: 

! - Tazmin at istem eğe hakkım var; niçin 
listemiyeyim '? Otomobilin bir tarafı par • 
1 

Garaj sahibi: 
desümle pantalonuma takıldı. Sekiz gün 
de, iş görecek halde olmadığım için evde 
oturmağa mecbur oldum. 

- M. Caussanel mi? dedi; ama M. Ca· 
ussanel şimdi burada değildir ki ... 

M. Trimouillat: 

hesaplerı üzerinden makbuzları tanzim edilecektir. "611,, 

Hekime gidip bu sekiz gün hastalığı için 
1 bir rapor istedi. 

- Hiç şüphesiz onun tatili olacak l dedl 
Öyle değil mi? 

Kayseri Tayyare 
törlüğünden: 

Fabrikası Direk-

Kayseri Tayyare Fabrikasına birinci ıınıf olmak üzere tesviyeci ve tornacı 
kaportacı ustaları imtihanla ahnacaktır. ln;ıtihanlar Kayseri tayyare fa~ri • 
kasında yapılacaktır. Ve imtihanda muvaffak olacak usta ifcilere dereceleri
ne göre (3 : 5) liraya kadar yevn1iye verilecektir. Müracaat ve imtihan A-
ğustos nihayetine kadar devam edecektir. (191) 

Kadıköy Yaklflar DirektörlUğil llinları 

Osküdarda Dürbalide Tekke S.ğmda oda 
Göztepede Mehmet Ef. mahalle ve So. ğmda 87 uyıh dükkin. 
Yukarıda cinsi yazılı vakıf yerler 31/5/937 sonuna kadar kiralan art • 

tırmaya çıkarılmıfhr. İhaleleri 26/8/936 Çarfamba gÜnÜ saat 15 dedir. la • 
teklilerin Kadıköy V akıf1ar Müdürlüğüne müracaatlan. ( 421) 

Yüksek Mühendis Okulu Direktör
lüğünden: 

936-937 ders yılı için okur yazılmasına baılanmııtır. Yazılma iti 
ı Eylul Salı gününden 22 Eylul Salı akıamına kadar «Cumartesi ve 
Pazardan baıka» her ıün aaat 9 dan 12 ye, 13 den 16 ya kadar Gü
müııuyundaki okulda yapılır. 

isteklilerle daha fazla bilgi edineceklerin yukarıda yazılı gün ve 
ıaatlerde okula celmeleri ilin olunur. «301» 

Hekim raporu yazdıktan aonra ıordu: 

- Kaza mahalinde zabıt tutuldu mu} 
M. Trimouillat: 

- Polis memuru yoktu, dedi; ama bi • 
raz sonra elinde defterle bir memur geldi· 
ğini gördüm; elbette o deftere bir ıeyler 
yazmıştır. 

- Pekala 1 o halde ili takip edin. 

- Pdc öyle değil ama herkes gibi M 
Caussanel'in küçük bir bağı vardır. Ar -
deche tarafında bir yerde. Üzümünü topla· 
mağa gitti. 

* M. Trimouillat, içinde insan nevine kar• 
fi kin, nefret gibi şeyler duymağa kalkı§ ~ 
madan bu işle meşgul olmaktan yazgeçti 

- iyi ama arbk temmuzun sonu oldu. Ama F ransızlann, buhrana rağmen, yine 

Ben mezuniyetimi ağustosta alırım. Önce mezuniyet alıp sayfiyeye gidebildikleri°' 
mezuniyetimi alıp bitireyim, bu işle eylül- .düşündü. Memleketini sever bir adamd~ 
de uğraşırım. bu hale memnun oldu. 

İstanbul Vilayeti Nafia Müdürlü
ğünden: 

1 . 9. 936 Tarih Sah günü Saat 15 de İstanbul Vilayeti Nafia müdür
lüğü eksiltme komüsyonu odasında 56055.26 lira kqif bedelli Yükseli 
Deniz Ticaret mektebinde yapılacak pavyon ilavesi inpatı. 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 
Mukavele, Eksiltme, Nafia itleri umum ve hususi ve Fenni prtnamele

ri, proje, kqif hülisuile buna mütef erri diğer evrak 280 kurut mukabi • 
linde dairesinde verilecektir. ' 

Muvakkat teminat 4053 liradır. 
isteklilerin en az 50000 liralık bu ite benzer it yaptığına dair Nafia Ve • 

kaletinden almıt olduğu müteahhitlikve ticaret odası vesikalannı havi tek
lif mektuplarını 1 • 9 '. 936 Sali günü Saat 14 de kadar İst. Viliyeti Nafia 
müdürlüğüne vermeleri. ((246» -



10 Sayfa /SON POSTA 

Gavur 
Melımedin 

Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

Son Posta'nm zabıta romam: 47 ---
~J MUHALEFET 0r 

. Bu zindanlarda, bir çok rnühi~ Fakat Eşekci Salih, iri vücudundan 
tahsiyetler hapsedilmişti.. imparator- hiç umulmıyan bir çeviklikle J Iırvatın 
ların gözünden düşenler, veyahut sa· üstüne atıldı. İki kulaç atmada, ona 
ray aleyhinde entrikalar çevirenler, ek- yanaştı. Ensesinden yakaladı. EJlerin
ıeriya çoluk çocuklarile derhal bu zin- deki bağı çarçabuk söktü, attı. Ağzın .. 
danlara atılırlar; burada; işkenceler al- daki tıkacı da çekti, çıkardı. 

Nasıl doğdu. Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 
Son Posta'nın siyasi tefrikası l - 34 - Yazan: Ziya ŞMir 

Murat Beye karşı, iptidai ve amiyane bir hücum başgöstermiş: Vay, efendi111 .. 
bu, münekkidi siyasilik de nereden çıkh, denilmişti. 

tında, inleye inleye can verirlerdi. Pek o kadar iyi yüzme bilmiyen 
Milletin kin ve intikamına uğrıyan Hüsnü bey, ne yapacağını şaşırmış • 

meşhur (zalim Andronikos) bile cel>- tı. Gavur Mehmet, onu bu müşkül va· 
ren taç ve tahtından mahrum edildik • ziyette görür görmez yanına yaklaştı. 
ten sonra zincire vurulmuş, buraya - Belimden sımsıkı tut, Hüsnü 
hapsedilmişti. bey. Sakın bırakma. 

Ancak; bir müddet sonra, bu hain Diye mırıldandı. Ve sonra, elinde • 
hükümdarın tarafdarları tarafından ki fenerin ışığını etrafa gezdirmey'! 
kaçırılacağına dair bir havadis intişar başladı. 
etmiş; saray halkı ile hükumet erkanı- Fenerin hafif aydınlığı bu korkunç 
nı endişeye sevkeylemişti ... O zaman, mağaranın her tarafını aydınlatıyor • 
bu firarın önünü almak için bir takım du. Asırlardanberi rutubetten yosun
yeni tertibat vücude getirilmişti. Sa • lanmış olan duvarlarda, tutunabilecek 
ray muhafızlarının gizlice ve sür'atle en küçük bir şey görünmüyordu. Git
yetişerek bu firarın önüne geçebilmesi tikçe daralan bir kanal, ileriye doğru 
için muhafızların kışlasının yanında uzayıp gidiyordu. 
bulunan ayazmadan• Anemas zindan- Gavur Mehmet, elindeki feneri ile-
larına kadar bir yol açıldığı gibi; mah- ri doğru uzattı: 
bus hükümdarı kaçırmaya ge!enleri - Arkadaşlar f.. Bu tarafa gelin. Ö
bir anda imha etmek için de mahirane nümüzde bir parmaklık var. Oraya 
bir tuzak tertip edilmişti. Denizden bir tutunalım. 
kanal açılmış; tam zindanın ön ündeki Diye bağırdı... Ve, feneri sol eline 
sahanlığın altına kadar getirilmişti.' O alarak sağ elile yüzmeye, Hüsnü beyi 
sahanlığın zemini de, icabettiği takdir- de sürüklemeye başladı. 
de, bir yayla açılacak şekilde mütehar- Biraz sonra, hepsi de demir ızgara
rik bir hale ifrağ edilmişti. Şayet mah- nın önünde toplanmışlar; birer demir 
bus imparatoru kurtarmak isteyenler yakalamışlardı. 
buraya kadar gelmeye muvaffak olur- Gavur Mehmet, ellerinin büsbütün 
larsa, hapishane muhafızları tarafından serbest kalması için sırtındaki Hırvat 
bu yay açılacak; o sofaya dolanlar, bir saltasının iç astarından bir parça ko -
anda aşağıdaki kanalın suları içine dö- parmış.. feneri demir çubuklardan bi
külecekti. Ve bu kanalın ortası, demir rine bağlamıştı. Ondan sonra, suyun 
parmaklıkla kapanmış olduğu için bu- derinliğini anlamak için dalmıştı. 
radan denize çıkamıyacaklar; orada Bu derinlik, bir buçuk adam boyu· 
birikmiş olan deniz suları içinde çırpı- nu geçmiyordu. Fakat, içindeki yo -
na çırpına can vereceklerdi. sunlardan, acı bir koku intişar ediyor, * ve hepsini de bunaltıyordu. 

( imparator zalim Andronikos) u Izgaranın demirleri, asırlardanberi 
kaçırmıya teşebbüs eden olmadığı i : bu suların içinde durmaktan paslan -
çin, o tarihte bu gizli tertibattan isti - mıştı. Gavur Mehmet, bunların kolay
fade edilmemişti. Fakat, aradan asır • ca kırılabileceğini sanmıştı. Fakat ne 
lar geçtikten sonra; Bizans harabde - kendisinin o harikulade kuvveti, ve ne 
rinin bu kuytu köşesine gizlice yerle- de Eşekci Salihin akıllara hayret ve -
şen ve Anemas zindanlarını korkunç ren bilek kudreti; hiç bir işe yarama -
bir cinayet yuvası h4line kalbeden mıştı. Bu demir çubukları ne kırmak 
(Petri çorbacı), (Kulaksız F oti) ve ve ne de yerinden oynatmak kabil ola
( Kaptan Mihaloviç) bütün bu zin • mamıştı . 
danların esrarını ihtiyar bir Rum pa • Hüsnü bey, derin bir tevekkül ile: 
pazından öğrenmişler .. bir demir ma· - Burada; açlıktan, susuzluktan 
nivelayı tahrik edivermekle, dört za • ölmeye mahkumuz. 
bıta memurunu, o karanlık girdabın Diye mırıldanmışti. 
içine yuvarlayıvermişlerdi. Fakat Eşekci Salih dayanamamış: 

Şimdi, dört zabıta memuru ile o - Başımıza bu belayı getiren, şu 
budala Hırvat, içine düştükleri bu inatçı herif oldu ... Alimallah, ben bu 
durgun ve iğrenç kokulu suyun için- herifi kıtır kıtır keser, çiğ çiğ yerim. 
de çabalıyorlardı. Onu yiyip bitirinceye kadar Allah ke-

Düşerken, elindeki feneri dimdik rım. 
yukarı kaldıran Gavur Mehmet, acı Diye bağırdı. 
bir sesle: Budala Hırvat, sanki Eşekci Salih in 

- Ben, feneri söndürmemeye çalı- bu sözlerini anlamış gibi, Gavur Meh
şıyorum. Aman siz. şu herifin ellerini medin yüzüne baktı. Kızdırılmış bir 
çözün. Sakın boğulmasın. Bize lazım canavar gibi: 
olacak. - Beni niçin buraya sürükledin~ .. 

Diye bağırdı. Benim, ölmeye niyetim yoktu .•. Se • 
Olduğu yerde mütemadiyen dalıp nin gibi hilekar adamları, doksan do-

çıkan Deli Kerim efendi: kuz azizin hepsi birden çarpsın. 
- Can, cümleden aziz .. hele evvela, Diye homurdandı. 

kendimi kurtarayım da... Deli Kerim efendi, fena halde sinir-
Diye homurdandı. lenmişti. (ATkası var) 

Nafıa Vekaletinden: 

Ne Düyunuumumiye komiserliğinde, 
ve ne de Şfüayı devlet dairesinin köh
ne koltukları üzerinde (münekkidi si· 
yasi) sıfatını iktisab etmek, akla gel
mez bir kayfiyettir. Onun için biz öy
le tahmin ediyoruz ki; ·Murad bey: 

- (Muhalif) sıfatile sükUt ede • 
mezdim. 

Demek istememiş .. daha zarif ve da
ha kıvrak bir ifade ile: 

- (Münekkidi siyasi) sıfatile sü .. 
kat edemezdim. 

Demiştir ... Ve işte, bu sıfatla 'sü • 
kUt edememezlik yüzünden de; ıçı ce
rahat ve irin dolu bir çibanın başını 
kopan vermiştir. 

Evvela, Murad beye karşı, iptidai 
ve amiyane bir hücum başgöstermiş -
ti: 

- Vay, efendim .. bu, münekkidi 
eiyasilik de nereden çıktı. Orta çapta 
bir enfiye mendilinin dörtte biri ka .. 
dar, iki buçuk yapraklı bir gazete .. bu
nun üzerinde de, karabaş tecvidin kal'
kale bahislerini andıran üç m~kale .. 
medrese kaçkını softaların en züğürt 
kafalı çömezlerinden bir iki muharrir ... 
Artık bu gazetenin içinde, (siyaset) 
ile münekkidi siyasi) yi dürbünle ara
malı. 

Diye bir takım sesler yükselmişti. 
Ve sonra; bu seslere, biraz daha e • 

saslı tenkitler ilave edilmiş: 

- Evet, amma Murad bey .. zati a
liniz bu sıfat ve salahiyeti nereden al· 
dınız?.. Zekanızdan, dehanızdan, di
rayetinizden, malumatınızdan mı ? .. 
Ala ... Her vatandaş gibi, siz de doğru 
bulmadığınız şeyleri tenkid edebilirsi
niz. Fakat; kendinizde üstadane bir 
hak iddia ederek .. ve kendinizl bizden 
- aklen, fikren, ilmen ve bilhassa ede • 
ben ."yüksek görerek .. bunu, böyle ya
pacaksınız; diye bize hükmederiıezsi • 
niz ... Artık sizin modanız, çoktan geç
miştir. 

Denilmişti. 

Bir üçüncü zümre ise: 
- Ayol!.. Hangi memleke.t.. han· 

gi meşrutiyet.. hangi siyaset.. hangi 
tenkit ve hangi muhalefet... Bugün; 
incir çekirdeği kadar aklı olan, ne etli-

ye karışır .. ne sütlüye ... (Üsküp) den, 
(Basra) ya .. (Rize) den de Fizana ka
dar dayanan Osmanlı hudutlarının içi; 
çomakla karıştırılmış su kaynağı gibi 
bulandı. Aklı olan, bugün bir tarafa çe
kilir. Bu bulanmanın, durulmasını 
bekler. Ondan sonra paçalarl sıvar. 
Mücadeleye başlar. 

Diyordu ... Ve bize kalırsa, en doğru 
sözü de, bu zümre söylüyordu. 

Murad bey; ileri atılmakta pek acele 
etmişti... Halbuki; her şeyden evvel 
- artık bugün, (meşrutiyet mücadelesi
nin büyük muzafferi) unvanını alan -
Ahmet Rıza beyin anud, kindar, mün
takim ahlak ve tabiatını hesap etmeli; 
vaktile Avrupadaki mücadelelerin şim
di burada fitil fitil burnundan getirile
ceğini nazarı dikkate alarak ona göre 
hareket eylemeli idi. 

nezaketin (zahirl) }iğini anladıktan 
sonra, bir .müddet teenni ile hareket et· 
seydi; hem kendisine büyük bir iyilik 
edecek .. hem de (muhalefet) denilen 
en lazımlı bir kuvveti, daha doğma • 
dan ölüme mahkum eylemiyecekti. 

Fakat Murad bey, çok büyük bir ha
ta etmiş.. meşrutiyetin keskin şara • 
bile sarhoş olanların önüne atılarak a
kıbeti iflasa müncer olacağı pek belli 
olan bir mücadeleye girişmekten çe· 
kinmemişti. 

Yukarıdaki satırlarda, bizzat Murad 
beyin de acı acı itiraf ettiği üzere; (si
lahlar müsavi değildi). Kuvvet, öbür 
tarafta idi. 

E, şu halde?.. Bu kadar zeki ve a· 

kıllı olan Murad beyin, böyle pervasıt· 
ca ortaya atılmasına sebep ne idi} .. 

Bize kalırsa, Murad beyi bu çetiıı 
mücadeleye sevketmeye sebep olan A
mil, gazetesinin karileri idi... Nite • 
kim, Murad bey de bunu bize ihsa• e' 

diyor; (kuvvet, öbür tarafta idi) de
dikten sonra, (lakin mantık ve hikmet 

bu tarafta olduğu için; efkar, bizinı tJ' 

rafa meyletmeye başladı) diyordu. 
Murad bey, işte asıl bu noktada p8" 

taya düşüyordu ... Vakıa, lıtanbuldl 
ve vilayetlerde, Murad beyin gazete • 
sini okuyanlar, onu alkışlıyordu. fa' 
kat Murad beyi alkışlıyan zümre; ki' 
fasının içi örümceklenmiş bocala'• 
softalar.. (Arkası 'Y81') 

Nazilli Pamuk Tohum İslah İstasyonu 
Müdürlüğünden : 

Nazilli Pamuk Tohumu Üretme Çiftliği çırçır fabrikasi için evsaf ve f4' : 
raiti aşağıda yazılı bir motörle teferrüatına ait makineleri satın almak ittı' 
yoruz. Bunları atağıda yazılı tartlar dahilinde satmağa talip olanlann fDll 
fiatlarmı ihtiva eden tafsiliith tekliflerini en kısa bir zamanda sözü eeÇell 
Çiftlik Müdürlüğüne bildirmeleri ilan olunur. 

Aranılan şartlar: 
Motörde: 

Tek ufki veya çift amudi silindirli 65-70 H. P. kuvvetinde tam dizel dakik'' 
da adedi devir 500 den fazla olmıyacak. 

Bir Kompressörle buna ait ihtiyat ufak motörü ve motörü tebrid içiıl 
bir su pompası ve sabit kadranlı bir takimetro ile mücehhez bu\unacak. 

Motör aşağıdaki firmalardan birine ait olacak: · 
lngiliz: Lister, Grosley, National Ruston. 
Alman: Lanz, Gürting, Krup, Deuz veya N. A. N. 
Motör Akople Generatör: 
Santral Generatör 50 kilovat Trifoze 220 • 280 Voltluk olup F~ 

50 olacak <<Simens» veya uA S. E.» tipinde olacak ve bir tarafından ıııiİ' 
vekkiz dinamo ile mücehhez bulunacaktır. 

Tevzi tablosu: 
Makine: ltık ve kuvvet tubelerini ihtiva etmek üzere üç kısımlı ola~ 

tır. Makine kısmında otomatik bir bir talter, bir aınprmetr, bir wo)ıııettı 
bir kilovatmetr ve bir de Frengensmetr bulunacaktır. Bunda ayni ~ 
muvakkız dinamosuna ait volt ve Amperınetr konulmut olacak. Ku~ 
kısmı dört şubeli olmak üzere ~ört plter ve dört amperimetreai bulutl" 
cak. 

. Ekleraj kısmında dört tube bulunacak, her tube onar amperlik o~ 
cak ve her şubenin ayn ayrı talter ve sigorta tertibatı bulunup umumi bit 
tenvir kilovatmetresi bulunacak. 

Tablo izoleli ıimenı sisteminde çelik levhalardan yapıl1111f 'f'e bütiİI' 
enstrümanları bu tabloya gömülmüt olacak. 

Bunlardan bafka mevcut makinelerin itledilmesi için bunlan grup ı"" 
çevirecek Elektromotörler alınacak, bunların evsafı ve kudretleri apjı1' 
çıkarılınıttır. 

1 3 14 Kilovathk Trifoze Elektromotör 
2 2 3 )) )) )) 
3 2 7 )) )) )) 
4 2 3 )) )) )) 
Her Elektromotör lam ve pinomatikman kapalı «Gekapselt» olacak .,e 

her biri sigorta ve şalter tertibatını havi olacaktır. . • rt• 
Makinelerin 10/10/936 tarihine kadar müegseseye teslim edılmesı tıı 

tır. «590» ....,.,.,,.,,, 

P. T. T. Fabrikası Müdürlügv ünden: 
iıı' 

idare ihtiyacı için imal olunacak Deveboynu, Kruvazman ve ks 1 
demirleri için muhtelif nevide demir ve ıartnamesinde yazılı sair ~f: 
açık eksiltme yoluyle satın alınacaktır. Eksiltme 7 Eylül 1936 t~ • 
hine rastlayan Pazartesi ıaat on be§tedir. İsteklilerin §atlnameyi ıot 

· · k · · d k 'ltm ·· .. yyen saatte" mek için her gün eksiltmeye ıttıra ıçın e e sı e w gunu mua • d•" 
evvel 2318 24 lira muhammen bedelin o/o 7,5 gu olan 174 lıra 'l. _ Irmak-Filyos hattının Germece, Balıkısık, Kayadibi istasyonla • 

rında dördüncü sınıf birer yolcu binasiyle birer umumi hela intası kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuftur. 

Nitekim; meşrutiyetin ilk günlerin
de, Murad beyin ismi söylenmeye baş· 
lar başlamaz; Paris'de bulunan Ahmet 
Rıza bey, derhal (Selanik)deki merke
zi umumiye bir mektup göndermiş: 

' . 1 k . oıı' · ibaret muvakkat teminatları vezneye yatırmak suretıy e omıaY 

2 - Münakasa 8/9/936 tarihinde saat on betle Demiryollar ln,aat Da
iresindeki münakasa komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Bu işlerin muhammen bedeli «60» bin lira ve muvakkat teminatı 

«4250» liradır. 
4 - Bayındırlık genel şartnamesi, çimento şartnamesi ve vahidi kıyasi 

fint cedveli proje ve plinlarla münakasa şartnamesi, mukavele projesin
den mürekkep bir takım münakasa evrakı «300» kurut mukabilinde De
miryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No.lı eksiltme kanunu muci
bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 /5/936 tarih ve 
3297 No.lu resmi ceridede ilan edilen talimatname mucibince V ekaleUcn 
almıf olduktan müteahhitlik vesikasını ve teklif zarflarını mezkur kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlayarak 8/9/936 tarihinde saat on dörde kadar 
Demiryolları İntaat Dairesinde tevdi etmeleri liznndır. «511» «517)) 

[Bu adamı, derhal susturunuz. Ona 
bu memlekette bir parmak yer bile ve
rilemez.] 

Demişti ... Ve bu suretle de, meş -
rutiyet semasının kartalları arasında, 

Murad beye kanat açtırmamak iste • 
mişti. 

Merkezi umumi, Ahmet Rıza beyin 
tavsiyesine riayet etmişti. Fakat buna 
riayet ederken ;evvela, zahiri bir ne
zaket göstermişti. Eğer Murad bey, bu 

müracaatları. (556) 

Posta, Telgraf ve 

_ ___,..,, 
Telef on fabrikası 

Müdürlüğünden: . 
d · · b 1 · ambal•J' Deveboynu ve Kruvazman emı rı ve enzer erı eşyanın lı 

larında kullanılmak üzere 1385 adet çam tahtasiyle 335 adet pinar ,çı 
ckşiltme ile satın alınacakhr. Muhammen bedeli 12~5,~.5 .!iradır. ud•' 

Eksiltme 7 Eylül 1936 tarihine rastlayan ~~zarte~ı gunu ~at on.~ da 
dır lstek1ilerin sartnameyi görmek için her gun eksıltmeye gırmek ıçııt , , 
k~iltme günü ~uayyen saatten evvel 92 liradan ibaret muvakkat ~ef111 , 

:atlarını vezneye yatırmak suretiyle fabrikada mütetekkil ko(llllyoıı 
müracaatları. ( 555) 

ı 
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NEDKALMiNA 
--

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
'10 kilo terit halinde çelik aaç 60 X 0,20 M/M 
&o )) )) )) )) )) 115 x 0,20 )) 
6Q )) )) )) )) )) 95 x 0,20 )) 
'ls » » » >> » 55 x 0,20 » 

--!~arıda miktarları ve eb'adı yazılı çelik saç levhalar nümuneai 
~ ıbınce 24/8/936 tarihine rastlayan Pazartesi günü aaat 15 de pa

.. lıkıa ıatın alınacaktır. isteklilerin nümunesini görmek üzere her 
tiiQ Ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 
~1-rile birlikte Kabata,ta inhisarlar Levazım ve Mübayaat ıube-
llıdeki Alım Komisyonuna müracaatları. (()25» 

* * * 
~ameai mucibince 30.000 adet üzüm çuvah 25/8/936 tarihine 
~1~ ~ı a;ün~. aaat 11 d~. pazarlıkla satı~ ~lınacaktı~. isteklilerin ,art
'ını gorrnek uzcre her gun ve pazarlık ıçm de tayın olunan gün ve '% 7,5 güvenme parasile birlikte Kabataşta inhisarlar Levazım ve 

:Vaat Şubesi Müdürlüğündeki alım komisyonuna müracaatlan. 
u282» 

* 46 Teneke gaz yağı 
1800 Kilo dizel yaiı 
1000 Kilo vakum yağı 

* 

\' 60 .Teneke .benzin . • 
l/t)( -.lranda cını Ye mıktarı yazılı malzeme ıartnamelerı mucıbince 
C..~936 tarihine raıtlıyan Salı günü saat 15 de pazarlıkla satın alma
~· • isteklilerin ıartnameleri görmek üzere her sün ve pazarlık 
~-;,:• tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte 
.\} taıta ~nhisarlar Levaznn ve ,Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki 

lıllı Konua7cımuaa müracaatlan. ( 428 ). 

* * ,-!- Şartnamesi mucibince 2850 lira muhammen bedelli sekiz yüz bin be-
'at. larf 25/8/936 Sah günü ıaat 15 de açık eksiltme suretile aabn ahmcak-

Nlşantaşında ~ 

Eski L IŞIK SES • 
1 

• 
1 " F eyziye ,, 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. 
Ana, llk, Orta, ve Lise kısımları vardır. Yatılı v1 yatısız talebe kaydı için her gnrı mUmcnat edilebilir. 

İsteyenlere mektep tnrifırnmesi gönderılir. Telefon : 44039 

•., , .. . ·:. ...,; ....... . ~.:.· . . . . : . -: 

~- B~ğaziçi ~isesi Direktörlüğünden: 
Orta ve Lise son sınıflann b~tunleme ve eng~l sınavlarına 2 Eylül ve diğer sınıfların 21 Eylül ve 
Olgunluk sınavlarına 18 Eylülde başlanacakbr. Alakadarların programı öğrenmek üzere mektebe 

müracaat an. 

Bu cazip tecrübeyi 
yapınız 

PUDRALARI 

OiŞLERiNiZLE EZiNiZ. 

Milyonlarca kadınlar bu tecrübeyi 
yapınca hayran kalml§lardır. Zira: 
ekseriya yüz.deki siyah noktalar, açık 
mesameler ve her nevi gayriaaf 
madde1er, tane tane olmuı idi bir 
pudradan ileri geldiğini biliyorlar. 
Filhakika, baııt pudralar parmaklar 
arasında tutulunca kadife sibi yu

, muf&k sörününe de hakikatte kuun 
kısım taneli ve 9el1 olur. Bunlar, l'Ö

zünüzden kaçabilir. Fakat ditlerinizle 
pek ili hissedebilininİL Bir par
ça pudra alıp ditleriniz arasında ezi
niz pyet cüz'i bir tanelik olsa der
laal hissedersiniz. Şimdi de bu tecrii

' beyi bavalandırılmq yegine pudra 
olan Tokalon pudra.sile yapınu.. Bu 
pudra yeni Ye imtiyulı bir usul dal-

• reainııle istihsal edilerek evvelkinden 
OD defa daba İnce ve claba hafif kıJ. 
mUdadır ve binvnaleyb c:ilclin nazik 
mesamelerini talırit eden tanelere te
sadüf edilemeL Bu P,i taneli pad-

---. 

J Kadıköy Kız San'at Okulu 

1 

Direktörlüğünden: 
15/81936 dan itibaren okulun gündüz kısmına talebe kayıt ve 

kabulüne başlanmıştır. Okula ilk ve orta okulların mezunları alınır. 
İlk okulu bitirenler için tahsil müddeti " 5,, sene, orta ot ullan 

bitirenler için "2,, senedir. 
Kaydedilmek veya fazla izahat almak iateyenler tahsil vesikahtn / 

ve nüfus kiğıtlarile beraber Pazartesi ve Perşembe günleri 9 dan 5 te 
kadar Moda'da eski NOT R DAM DO S YON binasındaki Okul 
İdaresine baş vurmaları. "452 

" 

FAZIL 
1 Devıet lJemiryoll.ırı ve Limanları lşlelm3 Umum idarasi ilA~ 

Devlet Demiryollarında 
1 O kişilik gruplara 

mahsus tenzilit 
1/9/936 tarihinden itibaren en af&iı on kifilik ücret vermeli tartile ~ 

gidit dönüf auretile seyahat edecek yolculara, seyahat edecekleri mıntakac:M 
umumi bünferit yolcular için cari olan tenzilli ıidit tarifeleri üzcrindemi 
% 50 tenzilat yapılacaktır. Bundan bqka grup bileti ücretinden, grupta bu· 
lunacak her yirmi bir yolcuya mukabil bir yolcu ücreti tenzil edilmek sure-
tile ayrıca tenzilat yapılacaktır. «468» «436» 

* * 
Muhammen bedeli 27970 lira olan elektrik tel ve kabloları 21/9/· 

936 Pazartesi günü saat 15,;JO da kapala zarf uıulile Ankarada idare. 
binasında aatm alınacaktır. 

L._ ~. - Şartname ve nümunesine uygun olmak üzere 15 bin adet lr.·-un ka- nlarclan salmuruz n yalnız bava-
~ ....... T landınbmt ve prantili yegine pudra 

Bu ite girmek iıteyenlerin 2097, 75 liralık muvakkat teminat ile ka· 

nunun tayin ettiği veıikaları, reımigazetenin 7 /5/936 gün 3297 N.IQ 
nushasında intipr ebnit olan talimatname daireıinde alınmıt vesika 
ve tekliflerini ayni aün ıaat 14,30 a kadar Komiıyon Reiıliğine ver • 

.. '-- 1azmm ailmeie mahsus liatik 28/8/936 Salı günü saat 16 da pazarlıkla · olan Toblon pudl'Ulllıl 1...11-~. 
·~ •hnacaktır. ·~°' T erlul>inde krem köpüğü bulunduğu 

de 3 -: isteklilerin parasız fartnameleri almak için her gün ve eksiltme için ' cihetle cildde mun miicldet aalııit b

IW.~~ olunan gün ve ~atlerde %7,5. muv.akkat güvenme p~rasile birlikte . hr ve artık parlıyan banmlara niba
~ Levazım Ye mubayaat tubesindeki alım, satım komıayonuna mü- yet Yerilmİftir. Ve aık aak pudralan· 

~ c'233» - Jlm-ağ·a-ih.tiy·aç-·L· ....... ~·m·ıfl·ır··-----lııııı. 
Q Slnlrll ve cllerlerl zayıf olanlar . 1' 

~~hcç:~·. Aefes Me sIDirle;.~~~m~ i~ 
<'~terleri temizler. Çam ağacmın bütün ıifai tesirlerini IWzdir. 
"Ilı losyonile banyo yopınu:, cilde güzellik verir. Kokulan izale 

\ eder. Asabi zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neş'e uyandırır. 
~t••I 80 kuruftur. BUJUk eczanelerde bulunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
\te Eksiltme Komisyonundan: 

Tahmin 
.., Cin_!_ Miktarı bedeli T· f n Pey Akçuı bıale T. Günii Saati 

..__ ' peynir 2603 42 1092 
' 144 30 2518/936 Sal 14 

"'totr 1600 52 832 • l ,, 
~7 ınayıa nihayetine kadar yukanda cins ve miktarlan yazılı peynirler 
lb.ıa.... elcıihmey~ konulmuttur. Eksiltmesi 25/8/936 salı gunu saat 14 te 
~~ içindeki komisyonda yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenler 
ta. .. ~ ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte komisyona müra-
-~n ilin olunur. «300» 

Laypçic Sonbahar Panayırı 
SO Ağustos 1936 dan 3 Eylul 1986 ya kadar devam eden 

~umune Panayırı ile 
Yapı Panayırına 

sizi saygılarımızla davet ederiz. 

Malumat almak için 
TUrkiye fahri mtımessili: MUhendlı H. Zeckser 

l&TANBUL ·GALATA 
'llılııı. Ahen Ye MOnlh Hanı mnessesesine muracaat ediniz. 

Bayan SAFiYE 
her akpm 

PANORAMA 
Bahçesinde 

..-r--~-.·---------

Tlrk .. • it S.11ıkası lsta111ttıl 
'ubeal DlrektllrlDIUnden ı 
Bankamızın kurulmasına rutlıyan 

26/ Ağustos/1936 Çarşamba günü 
Merkez, Beyoğlu, Galata pbe
leriyle BeyaZJt, Kadıköy, Üsküdar 
Ajanslarımızın kapalı bulundur~ 
lacağını sayın alikalılanmu:a bil
diririz. 

Açık arttırma ile satı' 
Paıar günü sabah saat 1 O da Bebekte 

Yalıboyunda Cevdet Pata caddesinde 162 
N. lu apartunanda mevcut bahmen etY•· 
lar, kıymetli Buhara balılar aÇlk arttırma 

ile satılacağı ilin olunur. 
Dokuz adet taban kıymetli bahlan, yol 

hahları, kiliın, yaldızlı kanapeler, çocuk 
aandalyeei, balar tmcereler w au kazan
ı... ,ealo ... kanapeler, Çini aob.. ar, afl. 
zeler veaair lüzumlu eıyalar. (25114) . 1 

meleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kurup Ankara 
maktadır. 

ve Haydarpafa veznelerinde satıl· 
«558» i 

• • 
Muhammen bedeli 10,500 lira olan 300 ton hurda dôlCme 21/9/ • 

936 Pazartesi lfÜnÜ saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare bi· 

nasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıteyenlerin 787,50 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1936 g. ve 3297 
No.lu nuıhaımda intipr etmit olan talimatname dairesinde alınmıt 
vesika ve tekliflerini aynı gün ıaat 14 e kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay• 
darpaıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. «557» --

Nafia V ekiletinden: 
Afyon • Antalya hattının Burdur • Antalya arasında Barutlubel • 

Korucuk _ Bayatbedemleai • Bürhanboğazı • Y enicekahve istikamet 
takip edilmek üzere takriben 32 kilometrelik Barutlubel • Y eniceknhve 
araıı etüdünün yapılmaıı 24/8/1936 Pazartesi günü saat on he!te 
Nafia Vekaleti Demiryollar İn!aat dairesindeki münakasa komisyo .. 

nunda pazarlığa konulmuıtur. 
ı _ Bu itin muhammen bedeli 10,000 ve muvakkat teminatı 750 

liradır. 
2 _ Mukavele projesi, Etüd fenni ıartnamesi, ve eksiltme tartna • 
meıinden mürekkep bir takım pazarlık münakasa evrakı 50 kurut 
mukabilinde Demiryollar inpat dairesinden verilmektedir. 

3 - Bu pazarlığa 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına mecbur 
oldukları evrak ve vesikalarla 7 /5/1936 tarih ve 3297 No. lu Resmi 

Ceridede ilin edilen talimatnameye göre (bilumum nafia itlerini) veya 
(Demiryollar inıaat itlerini) ve yahut bu gibi (etüt ve harita itlerini)~ 

yapabileceklerine dair Nafia Vekaletinden verilmit müteahhitlik ve• 
sikaaını ibraz edenler girebilecekler. 

4 - Bu ite talip olanların 24/8/1936 tarihinde saat on beıte Demir
yollar inpat dairesindeki münakasa komiıyon~da hazır bulunmalari 

ilin olunur. (259) (152) 
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Müijdel Müjde! 
- ••il r••lla •ı • I • • •arllab ola ... leatl elelltrlll mu.._... atqa 

flllaracatı••11 ~ ~ taıw llaJNt ela • ı MI • 11 · marn 
ılelltrlll saatleri•'• ller •• lladar elelltrlll llNJW De lfl•ne de ll••lar 
elelltrlll ıntraııerlae ve ı•u•ıeıoa telllata kat'lff•• taltl olmad••lan•4a• 
••mlelletlmlzlll br 11ı1111Dde ller aır11e aal•r1a e dall••adaa ltlltarea 

/ 

.Durmaksızm ve kurulmaksızın mütemadiyen tam ayarla işlerler 

Bu it• alakadar olan toptan satıcıların fazla •alOmat almak üzere bir an evvel 
tlcarethanemlze mUracaat etmelerlnl kendi menfaatlerl için tavsiye ederiz. 

Satışa çıkaracaoımız tarih, gazetelerle aynca llAn edilecekti'r. 

Esmer, aanşm, kumral, her 
tevafuk eden gtızelllk tnımll~ 
Sıhhi usullerle hazırlan~ 
besler ve bozmaz ? Çil, leke, 
ve buruşukluklan klmllea 

4 .. klltle takdl• • JIF J 

1 - Krem Balsamin Jalb 
için pembe renklL 

2 - Krem Balsamln , .... 
J dtız loln beyaz renldL 

s - Krem Balsamln UID9lll 

4 - C için Balsamln 
ıtındOz için 

Kibar mabfellerln takdir .ile 
dıklan yegane sıhhi kremleıdlf. 

INGJJ.Jz KANZUK ~~ 
Beyoğlu - İstanbul 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Aceatel.tı ~ K.....-ı 
Tel. 42382 • lirUci .... ......, 

Ha Tel.12740 

Trabzon Postal 
Pazar 12 de, Sah, 
pmhelSde 

lzmlr aUr'at po 
Cumartesi IS .. 

Meraln posta .. 
Sah, .......... il 
kalkarlar. 

.. ------~ ______ ..... ________ ____ 


