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Sanc ta silihsız .ırkdaşlarımıza 
ateş· ··edildi. 5 Türk genci yaralandı 

• 

Adana, ı (Husust rnuhabirlmizden) - İntihabatın yapılış tamına· Sant:ak- ··a·· .... • , d, • k' • "·ı·k"'-
\aki ~cnebiler bile gülmeldediırler. Antakya ve İsk~:runda. vaziyet çeık n ye ı ışı ı 
lltınklir. Tazyik son dereceyi bulmuştur. Irkdaşllarunız hukUm.etın kararını sa s• d•ı • 
bırsızııkıa bekliyorlar. Meclis müzake nıtını bildiren gazeteler İskenderun ve Jr ) CDCI 
~tak.yada kapışılmış ve ırkdaşlarımı za ~irah vermiştir. Antakyada dün ş· k t• 
htç kimse reye iştirak etmediği için se çim bugüne bıraıkılmıştır. Antakya ır e 1 
lılılnzetleri hain Mehmet ile hain Kuse yri Mustafadır. Bunlar son dakikada -----
~eıtliklerini geri aldıklarını tekrar işaa etmişleme de, manevra yaptıkları Hep beraber Anadoluda 
~aşıllnıştır. . turneye çıkmışlar, 

Beş Türk yaralandı şehir şehir dolaşıyorlarmış 
Dün a~m bütün TürJcleri müteessir eden bir hadise olmuştur. Adalı Meh-

I· 
ispanyada Almanlar 
Sovyetler, Fransızlar 

çarpışıyorlar 
• 

lngilizler endişe içinde 
5000 A iman, 4000 Fransız ve başta bir General 

olmak üzere güz/erce Sovget zabiti ispanya 
topraklarında harbe hazırlanıyor 

lapanyol lsi Generallan siperde harekAb idare ediyorlar 
Londra, t (Hususi) - Kadiksten bi1 iltihak etmek üzere, bugün Sevile ha· 

diııBdiğine göre, 5000 kadar Alman gö- reket etmiştir. Bu Alm$nlarm askeı1 
nüllüsü, General Fran'ko kuvvetlerine (Devamı 3 üncü sayfada) 

Yunan Kralı Yavuzda 
bir saat kaldı lllet ve Kuseyrinin adamları silahsız ırkdaşlarırnız üzerine ateş etmişler, beş Bu6Ün, lıolaız ıue ayab.,. adanıla

~inin yaralanma.sına sebep olmuşlardır. Artık tahammül edilmez bir derece- rın lıüçiilı ilıen aırl dilencilik malı-
)i ..... bulan bu gibi küstahane hareketler karşısında. Türklerin gösterdikleri sa- •adile bu hale aolnıldulıları Kral gemiyi gezdi. Milrellebat tarafından 
bıt ve metanet takdire şayan görül'rn.ek tedir. lııkdaşlarımızın bu asil hareket- anlqdıyor l '111//l"' l ili 
leri Türkiye Cumhuriyetine ve Atatürke karşı olan dellİn itimatlarının bir ne lzmit (Hususi) - lzmitte bir haf- yapı an ırıı ı oyun arı seyre 
t~idir. (Devamı 10 uncu aayfada) tadan beri bir dilenci çokluğu göze çarp Atina, t - Anadolu Ajansının husu- , tir. Kralın bu z1yaretini haber alan 
~==-~======~==-=========~m~~r.~~~~eh~~~~~~m~~~n~~i~m~~~hl~~~~~ifb~ki~h~~er~ı~~ 

bozuk mal gönderen ağır 
cezalara çarphrılacak 

lhracab 
tirecek. 

mürakabe kanunu 15 gün sonra meriyete 
Bu kanunla taşkilatlı ihracata doğru ilk 

mühim adım ablnuı oluyor 
l . lzmir, 1 (Hususi) - İktısat VekA-ı 
etı, on beş gün sonra mer'iyete gire
~ olan ihracatı mürakabe kanunile 
te,k.ilatlı ihracata doğru ilk mühim a
dırru at~ış bulunuyor. İzmirde vazi
}>etlerini bu kanunun hükümlerine uy
duran 200 ihracat taciri, ihracat li
~sını almışlardır. Bu kanun bir çok 
Uküm1erile ihracat tacilreri /.asında 

laafiye yapmıştır. 
Yeni kanunda harice bozuk mal 

aondermek en büyük suçu te~kil et
~ektedir. Böyle bir harekete teşebbüs , 
edenler, yapılacak şikayetin nevine gö
te en ağır cezalara çarptırılacaklar ve 
'dliyenin huzurunda hesap vermeğe 
~irılacaklardır. 

~ ... H~kumetimi.zin idhalat reJımını 

(Devamı 10 uncu aayfada) yor: durmuştu. Kral, Türk - Yunan bayrak-

Son Posta 
nın 

edebiyat sayfası 
Her hafta bira"L daha müikemmel

lleşecek olan Edebiyat sayfamızın bi· 
rincisiniı bugün veriyoruz. 

İçinde her hafta bir sürprizle kar
şılaşacağımz Edebiyat sayfamızın bu 
günkü yazıları büyük bir itinayla ha
zırlanmıştır. 

Edebiyat sayfamızda, Naci Sadulla 
hın c: Üstadl:a.r mahşeri» başlıklı fan
te"Zisi, Kemal Tabirin «Cingöz Recai, 
Beyoğlunda oturan Filo:rof, ve Paris
li Kilihanbeyj• başlıklı açık mektu
pu, İsmet Hu111sinin «Sahneden daha 
ne be.k1fi.yebiliri~?· başlıklı tiyatro ya 
zısı, AgAh Sım Levendin tenkidi, cİb 
rahim Hoyi• nin büyük edebiyatçılar, 
hayatları ve eserlerb başl!klı etüdü 
zevk vıe alaka ile okuyacağınız yazı-

S. M. Kral Jorj bugün yanında Veli- larile süslenmiş olan iskeleden halkın 
aht Prens Pol ve yaverleri olduğu hal- alkışları arasında istimbotuna binmiş 
de saat 11,30 da Yavuzu ziyaret etmiş- (Devamı 10 uncu sayfada) 

• 
lzmirde yeniden yüz 
göçmen köyü kurulacak 

Bu köy;lerin ~ e evlerinin planları vilayete gönderildi, 
yeni köyler T rakyadaki köylerden farklı olacak 

lartlır .. Edıehiyat sayfamızın •Şairleri- İzmlrde yeni tesis eclilen köylerin birinden bir görünii• 
mizin iık ve son eserteıi» sütununda .,. 
Nizım Hikmet'in ilk ve son yazdığı lzmir, 1 (Hususi) - RomanY.a, yetinde yüz kadar göçmen köyü inşaai 

gıştırmesile ıhra.cat ticaretimizde 
(Devamı 10 uncu aayfada) lktuat Vekili CeW Bayar 

şiiıieri bulacaksımz! Yugoslavya ve Bulgariatandan ana va- Sıhhat Vekaletince kararlaştırılmıttır, 

n------------ııııııııl tana dönen aöçmenler içi.ıi İzmir vila- (Devamı 10 uncu sayfada) 
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Her gün ~ "-\ Resimli Makale: 

Kömür işi en mühim_ 
Meselelerimizden 
Biri olmuştur 
~--- Yazan: Muhittin Birgen 

T ürkiyede kömür işi gün geçtik

'ie büyük bir ehemmiyet kazanı
yor. 

Bir lkere, dahili sarfiyatımız anmak
tadır. Mesclfı, her gün uzanıp giden de
miryollarımız lokomotiflerin mikdan
nı çoğaltıyor ve onlar çoğalıp uzanan 
10Har üzerinde tekerleklerinin devri 
arttıkça kömür sömürücü ocaklarınm 
bu kara gıdaya !karşı olan iştihalan da 
artıyor. Bundan sonra, fabrikalar geli
\'Or. Her tarafta tek tük tüten ufak ba
~alarm mikrları ar-tmakta olduğu gibi 
devletçe kurulan biıyük fabrıkaların 
her biri senede on binlerce ton kömür 
sarfediyor. İhtiyaç arttıkça da !<;:ömü
run kıymetlendiğini görüyoruz. Son 
zamanlarda kömür alıcısının çoğalması 
hatta komür müşterilerinin biraz müş 
külatla karşılaşmalarına bile sebep ol
muş ve bu hal fiyatların tutumunu. kuv 
vetlendirmıştir. 

* 

1 

~ 

-drruza uğramak her zaman münı 
kün, taarruza :mukabelede bulunm::ık 
her zaman kolaydır. 

(söz 
ilh hap/an mürebbisi 
Nerede, nasıl yetişti? 

Türkiye kömür madeni itibarile dün 
yanın zengin sayılması lazım gelen bir 
memleketidir. Deniz kenarında geniş 
bir kömür hazinesine malik olan bu 
memleketin her tarafında derece dere
ce iyi veya fena olan geniş linyit de
polarına da sahiptir. Bu geniş servet 
memleketin her tarafında bu kadar 
münteşir bir halde bulundukça halkın 
hfılfı. odun ve odun kömürü kullanmak
ta olmasının bile manası yoktur. Bu
nunla beraber, Tüııkiyenin kömürü 
memleket dahilinde pahalıdır. Memle- Vahşi hayvan mürebbileri on do
ket haricinde ise ucumur. Me.rnleketın kuzunou asırdan sonra görülmeğe baş
dışında satılan kömürün ucuz veril- lanmıştır. 
mesidir ki, memleket içinde satılan Bundan evvel vahşi hayvanları ka
kömürün pahalanmasına sebep oluyor. feslere koyarlar ve öyle saklarlar, yan
Fakat, deniz ken'irında, toprağın sat- Iarına kimse sokulamazdı. 
hına yakın bir seviyede verimli taba- On dokuzuncu asırda Marten ia-
kalardan düşkün bir işçilikle çıkarılan · d b" k 1 hafız L 1 b 
k.. - 1 · · ed .. mm e ır ap an mu ı, ... ap an a-
omur erımız n en dolayı dunya fi- w 1 ,__. 

Yatla · beti h lı t 1 7 B gırırken .kızmış, ve o da kap ana aıuıı nna nıs e pa a sa ı ıyor. u- . v 

nu anlamak bence biraz güçtür. Kö- aksı b~gırn~aya ~şlam.~ş.. Kaplan bu-
mür oca:klarının çalışma şartları bence nun hıddetınden urkmu'; Marten an
mah'.'ımdur. Bunların maliyet fiyatları lamış ki kap1ana da söz geçirmek im
hakkında da hayli kuvvetli hesaplara kanı vardır. 

a irade kuvvetillizi denediniz mi? a 

Tekme ve tokat lastik top gibidir
ler. Gittikleri yerden azçok geri ge
lirıler. 

Yapılması güç olan, sahiden irade 
kuvvetine bağlı olan şeyı taarruza 
mukabele etmemektir. 

A ASIN DA J ·- -· HERGUN BiR FIKRA 1 

Hararet ne kadar? 
Tanıdıklarımızdan biri geçenler • 

de İzmire gitmiş, giderken de refi
kasını 1stanbulda biraz rahatsız bı-
rakınıştı. 

Ailesine çok bağlı oJan bu zatın, 
gittiği yerde içi rahat etmedi. l\le -
rakını tatmin için, kaynanasına tel· 
grafla sordu: 

- Hararet ne kadar, bildiriniz. 
Ertesi ak~am, kocakarıdan şu ce~ 

vap geldi: 

' 

ccBugün hararet sıfıra düştü. Kar. 
yağıyor. Selamlar!» 

·- * Bir maymunun 
Muzipliği yüzünden 
Açılan dava 

iki senede bir buçuk 
Milyon geyen adam 

• 

Godfrey isminde bir lngiliz genci 
iki sene evvel bizim paramızla bir bu
çuk milyon iiraya konmuştur. 

Delikanlı bu bir buçuk milyonu 
tam iki senede bitirmiş, ve nihayet a
melelikle hayatını kazanmaya başla-

. mıştır. 

O, vaziyetinden memnun görün
meltte; ve: 

- iki senede aarfettiğim parayı ge
ne iki senede kazanacağım 1 demekte
dir. 

Bunları biliyor musunuz ? 
istinat eden tetkikler yapabildiğime Yavaş yavaş kaplana sokulmuş ve 
kaniim. Bundan dolayı ben, bizde de bu suretle ilk defa bir kaplanın terbiye 
dünya maliyet fiyatı ile kömür mali- edilebileceğini ortaya koymuştur. Bü
yeti yapmanın mümkün olduğuna ka- tün kaplan mürebbileri Martenin çı-

Amerikaya «at» ı İspanyollar ge
tirmişlerdir. 

niim. Hatta diyebilirim ki, Türkiyenin rakları sayılabilir. Maymun Cako, resmini gördüğü-
sanayi veya maden ~!erinde dünya fi- 1\ r fi k k ·· · * Yat ·ı h ı:..ı. nk ı k h t h t ı va a a verme ten nuz atla pek sıkı fıkı dosttur. Lakin Eskı Mısırlılar, •açlarını tutturmak 

ı ı e emcuıe o ara ra a ra .a · . ... .. 
~leyebilcceği yegfıne saha olarak kö- kurtulmak istemiş ~~ymun huyu bu .. ikide bi~de muzip- iç.in, ~a~larına bır k?rdela b..8glarlardı. 
mür sahasını görürüm. Avrupanın en N k l . 

1 
b" P 1 lıgı tutar, ve zavallı atı delı eder. En- Şımdı bızler de aynı kordelayı şapka-

aşağı kömür mal eden memleketinde- l ~vyor ~ yer eş~ış 0 an ır h~ on- sesine biner, tırmalar. Kuyruğunu çe- larımızın etrafında taşıyoruz. 
ki istihsal şartları ve maliyeti ne ıse ~a 

1
1 ar;sın ~n ayrı mı!.'h ;e ~·a ~~e ker. Onu kızdıracak sesler çıkarır.. * 

biroe de öyle olınak mümkündür. Ara- 0 onya ıyı arısına ~u ım ır mı • sonra da hayvanın yetişemiyeceği bir Meşhur Donkişot muharriri Ser-
d • f rk, ih b" d darda nafaka vermegc mahkum et - 1 T b k··ı l"k t a yegane a n ayet ız e serma- . . uzaklıkta karşısına geçerek a ay eder. vantes unusta eş sene o e ı e -
yenin daha pahalı olmasıdır ki bunu mışt~r. .. .. . .. .. . Bundan ötürü de fena halde kızan at, miş~. 
da madenlerin yer yüzüne yakın bir Bır muddet boyle geçmı~. gunun bı- ld d t * · · d p 1 l ··ıd·· ... 1.... ed"l . maymuna sa ırırsa a para e mez .. . 

r 
Sözün Kısası 

Leblebicileri takdir 

1!.Talı 

S ayıları, öyl'e sanıyorum ki, g~n· 

den güne azalmaktadır. Eskı ' 
den, benim çocukluğm<la, ~bleb ci, h:• 
mahallenin, muayyen saatlerde göru· 
nür ''e her görünüşünde bir alay çoc~· 
ğun sevincini mucip olur, önemli bıl 
şahsiyeti idi. 

Elinde kalburu, omuzunda boz renk• 
li kıl torbasile, bu temiz özlü ve 1'anaat 
ehli Anadolu uşağını çağırıp ta alış ve· 
rlş etımiyen ev yok gibi idi. 

Alış ver~ amma, ne alış veriş! On pa• 
ralık leblebi iıki avucu, hele yirıru pa• 
ralığı kocaman bir çanak doldururd\1 
Ve ekseriya, bu ~blebi alız ve itastı 
kadim mübadele usulile cereyan eder, 
para yerine eski fes, kırık ha\•an ellı 
çinko artığı, delik bakır maşrapa gib' 
lüzumsuz eşya verilirdi. 

Kışın, boza ve tandır mevsiminde, 
akşamları kapı dönüşü Beyazıda ka • 
dar çıkıp ta (iki kavrulmuş) undan bi-1 
rer kese kağıdı dolduııtanlar çoktu. 

Mahalle mektebinin haşarı kopille
ri ise, leblebi ununa bayılırlardı. To"'J 
ve bön arkadaşlarına bu undan ıkra:m 
ederler ve ağzı dolu iken: 

- Papaz! ı 
Dedirtip, un etrafa saçılır saçtlmaı 

kaHkahayı basarlardı. · , 
Leblebici Osmanlı tiyatrosunda da 

mevki almıştı. Bestekar Çuhaciynn ·ın 
meşhur (Leblebici Horhor) ope:etinİ 
bilmiyen, onun motiflerini ezbere tek• 
rar etmiyen yoktu. J 

Ramazan gecelerinde, Şevkin'n ti J 
yatrosunda, büyük 

1Şamram, Leblebi.
ci kantosile kendine büyük bir şöh ~ 
ret yapmıştı. 

Zaman, sosyal inkılaplar, leblr..bici • 
yi de, sattığı metaı da revaçtan duşür• 
dil. 

Bugün koca İstanbulun içinde topu 
iıki yüz kadar leblebici olduğunu gen' 
kendileri söylüyor. 
Uıkin, bu iki yüz leblebici, ık! yi.111 

tane faziletkfır insandır. Neden mi di· 
yeceksiniz? Söyleyim size: 

Bu iki yüz leblebici, memleketin ni· 
zamatına uygun olarak kurdukları ce
miyete senede ancak 160 lira aidat 
terkedebildikleri halde, bu pan.n n 12G 
lirasile gene kendi memleketle.indel>ı 
bir katip tutuyor ve bu cüz'i yardıTil 
sayesinde onun üniversite tahsilinı ik· 
mal ettiriyorlarmış. Bu katip ünıver • 
siteyi bitirince de onun yerine gene' 
memleketten brini getirtiyor ve bu se· 
fer de onu okutuyorlarmış. 

Şimdi, siz böyle maarif Aşığı, hayır· 
sever insanları, ~l1n de tebcil etme· 
yin! 

sevıyecle bulunması ve bizde işçiliğin rın e o onya ının o uğu ı an ı rnış.. H .. d ·· tl 1870 1871 Almanlar Pariai İM>'al d h . . • . .k ayvanının gun en gune ser eş- . • • To 

a a ucuz bulunması gıbı şartlar tela:fı Fakat az sonra Polonyalı Amerı anın t'V. • h I d .. .. t ah" ettikleri zaman bir farenin fiyatı ya• ---·--... · .. ···-·----- ·=--
eder b k b" h . d b l k d" ıgını, uysuz an ıgını goren. a s ı- • B ·ı· ? 

· aş a ır şe rın e u unmuş, en ı ~ b" L d hk 1 · d b' · rım Napolyon altını idi. l ıgor musunuz Halbuk· ~..:ki ed :~-t d" fa 1. . . .. . .... . , . b b" ı, on ra ma eme erın en ırıne 
ı, ı w-. Y e .m ısa ı a ıye- sını olmüş ılan ettirmesının ae e ı de .. ahib" . 7\ T d k l 

ti'n inkeytfı, sanayi mamulatnmzın u l l M v p l l f k muracaatltt, maymun ve s ı ı aleyhı- ı ver en nereye onuşuyor ar 1 _ Makedonya kralı büyük İsken~ - an aşı mış. eger o onya ı na a a b' da t 
CUzlam h d k .. ·· - d ne ır va armı.11 ır 1 ·• t al d rin b b k" d" ? a~~ .. us~ a o~urun oyna ı vermekten kurtulmak için bu hileye • ,,. • •. .. • , • talyan gazeteleri Markonı nln t - e anası ve a ası ım ır · 
ğı rol buyuktür. Trenlerın v~. vapur- başvurmuşmuş 1 Londra posta mudurıyetının yanın şimal limanlarında demirli bulu· 2 - F.skulap kimdir? 
la:ızıetiucuardızlamasDeındal da bu 1:°lun ~hem &°gı··~·öğr~gım·. zaman ben kendi dalfıtiığı paketler nan Elektra ismindeki yatı içinden ge· J - Komeniyüs kimdir? 
mıy v r. v et, !kendı dem•ryol- dun o l .. ij telm t l f l N k (Cevaplan Yarın) 
larını mütemadiyen ucuzlatmaya çalı- hesabuna sevinmekten hali kalma · Londra posta müdüriyetinin ıene- çen aa ı gun e e ona evyor * 
§'lyor. Fakat onun ıreuzla k"" ··• * de kaç tane paket dağıttığını merak et- radyo santralı vo 0 arada Nevyorkun Dünkü Suallerin Cevaplan: 

' ması omu Tü" k" · · k"' - pek ük 1 " ·· d k 1 bi t il rün ucuzlamasile alakadar değil ·a· ? r ıye ıçın omur m enune tiniz mi} ustun e uçma ta o an r ayyare e t - Marie Stuart 1560 dan 1587 ye * mı ır bi'r ihraca't madde6idir. Etrafımıma kö _ H r konuştuğunu yaziyor1ar. NeVY.ork rad- kadar i:skoçya taırtını işgal eden bit 
Hükfunet son gu-nlerde cyı· hır· ~ey müre mülrtaç olan memleketler ve bey- D .... a1 yır., B k ed b,. 1 • yosunun geçen ıalı aünü onuncu yıl '--Hç....:ı:r. Babası 5 inci Jak öldü~.ı ı -.ı lmil 1 k"" ·· . 1 Ew b" egı mır unu mera en ır ı &W..u. ~ g ... 

Yapt . E ğ'll k- ·· wk . . . ne e omur pıyasa an var ger ız d"' ·· ·· ! · M '-- · d dir '--t•• ... _ 1..11. ,;ı,......,,. Fr k 1 l ı. re omur şu, etını gayet iyı . ·. tatistik meraklısı senede dağıtılan pa- onumu mış. ara.onı ra yo ea. o- zaman ı.ct.ma ç~, ansız ra ı 
§artlar dahiliır- t d B 1 maliyet fiyatlarımızı d~ürür, daha .. .. b ik t .._ . t • f '·-t dl . Fr il l . ondan ay • ~ sa ın al ı. u suret e 00• li fi k 1 ketlerin 160 milyon olduğunu öiren- runu te r e mea. ıı emıf ve aıua - ncı ansuva e ev enmış, 
dev1et, hi2lzat kömür işine girmiş de- bi grkusu = ~~t n:a~~. ~abu rni.ııtir rektör Nevyorkta bulunan Fransız ha- nldıktan sonra ikinci kocası Darnlefı 
mek oluyor. r ~nç a e ~c~ a musaı u- T. • • • •• va na.2)rı ile birlikte uçmakta oldu~u tarafından, İngiltere kraliçesi Eliza • 

Devlet böyllece bir madene· 1 - lunduguna kanaat getirirsek bu mem- pabılecegıne kamım.. . . l M k n1 ·ı ~'in yardım.ile öldürülmüştür. 
· · dah :akı d ·· ı ?. u~ leketlere genic:! ihracat ya.ruıbiliriz. Bu Bütün bu iebe""1erden dolayı Er...Oli ıçın ıantra ar 0 1 e tayyare ara- 2 1:1 • ca ışı a y n an gorecek ve komu- -ı r- ~ -c. d . .ha . . tI 2 - Sicilyanın son kralı nci (' ran 

rün maJiyetinE güzelce ölçecek ve fi- hususta sade işletmeyi iyi tanzim et- Şirketinin devlet tarafından satın a- sın Ma ırtkı ~ teııı etmedı'kir· ·ı . suvadır. 1859 dan 1860 a kadar bir yıJ 
yatları yakından kontrol edebilecek de- mek ve maliyeti asgartye indiımek hu- lınmasından pek iyi neticeler çıkacağı- ar onı tayyar e er ı e yarım hükümdarlık etmiş, 1864 de de öl • 
mektir. Denebilir ki i~ devletin ma- s:ısıarına. eheırruniyet vermek kAfidir. na inanı~ ve ümit eder~ bekli- aaat k?.nuşmuf, iki. ta~a~tan da 1ealer müştür. 
denciliğine kalırsa halimiz haraptır· kı devletın bmıu bu işte kolaylıkla ya- yorum. Muhittin Bırgen pek mukemmel lfltilmı,tır. 3 _San Bemardino geçidi Alp dağ· 
çünkü; o pahalıya mal eder. Ben bu fi~ m:::ı=====-=-===---= ....... -=:::ıs:=====---============-=-=-========-=-----===--- larında Gri7X>ndadır. Kuardan Belin· 

kirde değilim: Geniş istihsal yapan bir ( j S T E R 1 N A N 1 S T E R 1 N AN M AI 1 zona giden yol üzerindedir. maden işletme6inde devlet elinin biraz - ---..-· - .~ ..... ~--~ .~ 
fazla yapacağı idare masraflarının ma- Bunları biliyor musunuz? 
liyet üzerinde büyük bir tesiri olasa- Dünyanın en eski ve en uzun kana• 
ğını ~a ~annetrniyorum. Bunun için, Bize İzmitten yazıT.dığına göre İmıi.tin Demiryolu cad- türk sekiz günden beri maa aile evinin içinde mahbus ka- h Cinde, Pekin ile Hankçov arasınd& 
bu şırketın devlet eline geçmesi çok desinde oturan SelAnik mübadill~rinden Salibe bundan lır. 13 yıl evvel iskAn tarikiyle verilmiş olan bir evin ve bin mil uzunluğundadır. Miladdatı 

Hergün 2 tamam 13 yıl önce i!kln yolu ile bahçeli bir ev verilir. bahçesinin t 3 yıl sonra evden ayırt edilerek bir başkası- be~ asır evvel yapılmaya b~lanmıştıt• 
hayı~lı neticeler verecek, işin içine biz- Fakat geçenlerde bu evin bahçesi bir başkasına temlik e- na temlik edilmiş olamıyacağına göre biz bu haberin * 
zat brr madenci olarak giren devlet kö- dfilir, evin kaplSl da behçeye açıldığı için Ba.y Salih Öz- doğruluğuna inamnıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 
mür fiyatlarını düşürmek mümkiin 01_ J J İngilterede ilk hususi mektubtl 
duğunu yakından görecektir. Bundan STER J NAN J STER NAN M A l 1 :199 da Madam Con Pelha yazmış• 
dolayı Ereğli Şirketini devletin satın al ~------------------------·-------------------·--' tır. 
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Vaşingtonda 
Almanya aleyhine 
Nümayişler 
Zabıta nümayişçilerden 50 

kişiyi tevkif etti 

Vaşington, 1 (A.A.) - Alman se-
faıethanesi önünde nazizm aleyhine 

İ panyada Almanlar Sovyetler, 
Fransızlar çarı}ışıyorlar 

yapılmış ol;n bir nümayış dolayısiyle 
fili, İngiliz parlamento heyetine asiler elli kişi tevkif edilmiştir. (Baştaraiı l inci sayfada) 

teşkilata tabi bulul}.'Clukları hakkında 
§imdiye kadar hiiç bir malıimat alınma
mıştır. Bu Alınanların askeri teşkilata 
dahil oldukları tahakku!k ettiği takdir
le İngiliz hükfuneti Alınanyanın bu ha 
reketini teessürle knnşılıyacaktır. 
İngıliz hü:kfımeti bu havadis karşı -

5ında İspanya hakkında endişelerinin 
arttrğmı muh~kkak surette hissediyor. 

Londra, 1 (A.A.) - Londraya şimdi 
gelen resmi haberler, ispanyada asi li
manlarına mikdarı gazetelere göre beş 
bini bufun Alman müfrezeleri ihraç 
edildiğini teyit etmektedir. 

1\ladride doğru 
Londra, 1 (A.A.) - Nevs Chronicle 

~ gazetesinin bE.dirdiğine göre, İngiltere 
hükfımeti, Arman askerlerinin Kadikse 
ihraç edilmiş olmasından haberdar edil 
ıniştir. İki bin Alman a~eri halen, 
M:adride doğru yol<jadır. Bu askerler, 
asi İspanyol askeri üniformasını taşı
rnakıtadırlar. 

4000 Fransız gönüllüsü 
Diğer taraftan, 4000 Fransız gönül

lüsünün de Fransız - İspanyol hudu
~unu geçmiş olduğu haber verilmekte-
Ciir. 

100 Rus 7.abiti 
Cebelüttank, 1 (A.A.) - Röyterin 

bildirdiğine göre, birisi General olmak 
üzere yüz kadar Rus zabiti Malagaya 
Relmişler ve milis kıtalarının kumanda 
sı.nı ele almışlardır. Bu zabitler, halen 

bu mildsle.rin askeri ter'biyesi ile meş
gul olmaktadırlar. Üç motörlü 20 ka
dar yabancı tayyarenin bu hafta için
de Malagaya ge1mesi beklenmektedir. 
Bu tayyarelerin Sozyet tayyareleri ol
duğu sanılmaktadır. - ' Asiler müşkül vaziyette 

Bayon, 1 (A.A.) - (Havas) Bask kı
taatının Heri harekatı şimdi 1 2 kilomet 
.re derinliğine varmış ve Eksakue1, Kas 
tafö, Ele~m, Nafarrete ve Urrunaza mev 
kilerinin işgaline imkan ver.mıştir. 

Basklar Gorber dağının Gasteiz şeh
rfain su ihtiyacını temin eden memlla 
larını .işgal etmişler, birçok esir almış
lardır. 

BiTÇO!k f' ~il er Bas.!( milislerine teslim 
ohnuş1.a.rıcur. 

Son vaziyet 
Madrit, 1 - Harbiye Nezareti, dün 

akşam bir tebliğ neşretmiştir. Bu teb
liğtle ezcüm~ şöyle denilmektedir: 

Asiler, mer'kez cephesindeki tazyik
le.tine devam e1m~erdir. Madridin şi
mati gaııbisin:d ise asilerin beş bom.bar
dmıan ve 15 avcı ta~resi mevzileri
mizi bombaırlıman etmişlerse de ha
sar ikaına muvaffak. olamamışlardlr. 
Biraz sonra asHer yeniden mevzileri
mizi bombardıman etmeğe kıyam et
mişlerse de kendilerini mevzilerine ka
dar takip eden 25 Cumhuriyetçi tay
yarenin hücwnu üzeııine kaçmışlardır. 

Madritte ölenler · 
Madrit, 1 (A.A.) - Hükfunet maha-

tarafından yapılmış olan bombardıman Nümayişçiler, on dakika süren bir 
ların 18 Teşrinisani t:arihine kadar 365 geçid resmi yapmışlar ve polis, ancak 
kişinin ölümüne ve ı 5 71 kişinin yara- bunların Almanya ve Hitler hakkında 
!anmasına sebebiyet vermiş olduğunu hasmane bir takım bağrışmalar yap -
beyan etmiştir. tıkları zaman müdahalede bulunmuş-

Milletler Cemiyeti toplanıyor tur. 
Zabite, tevkif edilmiş olan eşhastan 

ekserisinin Baltimoredan gelmiş bplu
nan grevci deniz amelesi olduğunu be-

Londra, 1 (Hususi) - İspanya hü
kumeti tarafından vaki talebi tetk.ik et
mek üzer~, Milletler Cemiyeti konse
Y'l 1 O Kfmunuevvelde fevkaMde top
lantısını yapacaktır .. İtalyan hükfü"leti, yan etmiştir. 
Cemiydin katipliği tarafından gönde-
rilen davetnmneye henüz ce~ap verme 
miş~ir. Siyasi mahafilin kanaatine gö
re, Italya bu toplantıya iştirak etmiye 
ccktir. Konse iç1.imaında, Edenin ha -
zır bulunmusı pek muh'temeldir. 

Avusturya ve Macaristanın vaziyeti 

------

Yugoslavyada 
Bayram 

Sırp, Hırvat ve Sloven 
Birliği yıldönümii 

kutluL.ndı 
Lontlra, 1 (A.A.) - Merkezi Avr11-

panın Londradaki diplomasi mahafili, 
Burgos hükfunetinin Avusturya ve Ma 
caristan tarafından tanınmasının bir Belgrad., l ·(A.A.) - Bütün Yu -
zaman meselıesi olduğunu beyan etmek goslavya bugün Sırp, Hırvat ve Sloven 
tedirler. 1 sryasal birliğin yıl dönümünü kutlu -

Berlinin bir tekzibi lamıştır. Belgrad Ortodoks katadralin-
Doı:1in, 1 (A.A.) - Röyter Ajansın- de yapılan ayinde Niyabet meclisi aza

dan. iki bin Alman askerinin Cadb~'e lan ve Stankovith, Petrovicth ve 
gelıni.'! olduğu haberi resmi mahnfHde hükumet erkanı hazır l:ıufunmuşlar -
tekzip olunmaktadır. d 

35 hin ecnebi döğüşüyor 
Nevyork, 2 (Hususi) - İspanyada 

hükfune:tçiler ve asiler saflarında har
beden ec.nebilerlin. adedi 35 bini bul -
m~tur. 

Romangada 
Şenlikler 

ır. 

Londranın meşhur 
Gazinosu yandı, zarar 
5 milyon lira 

Londra, 1 (Hususi) - Londranın 
·meşhur gazinosu Kristal palas tama
mile yanmıştır. 

Yangının sebepleri halen anlaşıla-
Merkezi Avrupa Alman • italyan 

nüfuz mmtakalanna ayrılmış mamıştır. 

Bükreş, 1 - Rador ajansı bildiri - Palas direktörünün sandığına gö-

Birinci mıntakada Çekoslovakya ve Avusturya, ikinci 
mıntakada da Macaristan ve Yugoslavya var 

yor: re, y hava gazı patlamasmdan 
Bugün 1918 de Alba Julia milli As- çıkrrı Bina, sigortalı idi. Ancak, 

samble'sinde TTansilvanya ahalisi'nin sigor:t T" alınacak para, binamn ha-
yahancı tazyikini kırarak Romanyay)kıki 4 ı ,.tinden çok geridedir. Bina-

Londra 1 - Londra siyasi maha- yetle bahsetmektedirler. iltihaka karar verdiğinin yıl dönümü ı' nın h· kıymeti beş milyon lngiliz 
fili , ~itler ile Ciano'nun... son görü~ . Londra ~plomasi mahafil~, Maca: büyük bir şevk ve heyecan içinde kut- ~!.!! ·~~makta~.,ı_r_. ----
ınelerı esnasında merkezı Avrupayı rıstanın halı hazırda Alman sıyasetinı lanmıstır. vaky ve Yugoslavya Parlemento baş
lhiri Almanya ve diğeri ltalya olmak tak.ip ehnekten ziya.de İtalyan siyase- Sarayda verilen öğle ziyafetinde, hü- karılan ve Fransız heyeti hazır bulun
'Üzere iki nüfuz mıntakasmda tefrik tini takip etmeği tercih eylemekte bu- kfırnet azası ile Ro~anya, Çekosla • mu !ardır. 
~tnıiş olduklarını beyan eylemektedir. lunduğunu beyan eumektedir: = 

Siya'SI müşahidler, amiral Horthy'- 1 - İtalyanın Macaristan ile müş
nin ltalyaya giderken Yugoslavyaya terek hududu yoktur. 

~ - • • ··" •• • • •. r ., • ~- •• ; ' • • :. ' • 

uğraması esnasında Macar-Yugoslav 2 - İtalyan siyaseti, Macar zimam-
tnünasebatında hasıl olmuş olduğu darları tarafından daha müdebbirane 
görülmüş bulunan selahtan ehemmi - addedilmektedir. 

Gece eri noktalarda Panamerihan 

Çarlık ülkesinde bir Türk zabiti 
[T efrikamızın ikinci kısmı başlıyor] 

Jlr .. b t b hl Kon-Feransı (Çarlar ülkesinde l~O e e egen I' bir Tfrrk zabiti) baş 
Polisler Diin açıldı lığı aıtında neşret~ 

Ankara l (Hususi) _ Ankara Buenos A1ree, 1 - Cumhur başka- me'kte olduğumuı 
P l. M""d': ı··v ·· d'V• b" k ı nı B. Roosvelt Panamerikan konfe - tefrika, karilerimi • o ıs u ur ugu ver ıgı ır arar a 
Yazı işierinde ça1ışım polis memurları- ransını merasimle açmıştır. Söylediği zin alakasını gün • 
:na d 1 · ··b t bekl t kt' nutukta Amerikan milletler ile ecne- den güne daha faz. a gece erı no e o. ece ır. 

1 
1b tmcktedir 

B etl kt 1 d k. ı· 1 bi milletleri mukayese eden B. Roos- a ce e . 
u sur e no a ar a ı po ıs er Halbuki tefri~ 

!hobetlerini daha az zamanda değişti- velt, birincilerin sulh ve mütekabil 
recek.lerdir. dostluk içinde yaşadıkları halde öteki asıl bundan sonra 

Nöbetten ayrılan polisler karakol- milletlerin harp telll~kesinin dehşeti :e:a~-:an;~-:= 
!arda ihtiyat olarak istirahat edecek- içinde bulundularını söyl:_miştir. girecektir. Muhar . 

Jerdir. Lehistan Fransadan istikraz rir; bu eseri için çok 
uğraşın~, (Çarlar) 

Japonya Adisababadaki yapıyor ve cçarıık asilzade. 
Varşova, 1 (A.A.) - Kurjer Cer- leri) nin saraylarm 

elçiliğini kaldırdı wony gazetesi bildiriyor: da cereyan eden bir 
Londra 1 (Hususi) - Japonya Polonyanın Fransadan yapacağı is- ~k maceraları öğ· ----~---_... 

hükumeti Adisababadaki elçiliğini tikraz hakkındaki muavele dün Pa - renmiştir. Bu maoo-
1 ra1an ve eseri'n çok Prens ve Prenses Yusupof 11agvvetmiş ve yerine bir baı::ka konso- risde parafe edilmiştir. Bu isti.baz mu-

T sevdigw iniz !kahramanı Mülfü:Jim Cemilin fosluk ihdas etmiştir. cibince Rransa Polonyaya 2,5 milyar 
bu maceralardan mürekkep dekor için. 

Keyfiyet, Japon hariciye nazırı ta- frank yani 650 milyon zloty ikraz ede- deki hayatını yakında başlıyacak olan 
rafından bugün Tokyodaki ltalyan el- cektir. ikinci kısım(ia okumaya başlayacaksı-

yan eden; damarlannd'a Türk kam do
laşan, hakiki bir Rus asilzadesi. 

Cemil, Prens Yusupofla nasıl birleş
ti? .. Kızıllar komitesine dahil olan 

çiliğine resmen bildirilmiştir . 
ltalyan - Japon ticari ve iktısadi A · 1 H l" p t d'. dü nız genç Rus kızlannın kararı. Cemil, bir 

mıra Or 1 0Ş eye On 4te ikinci kısmın esasları: (Nehilist) grupunun içinde. Rasputin 
anlasması yarın ilan edilecektir. Peşte, 1 (A.A.) - Naib hükumeti Rasputin, (Çar) ı.n ve (Çarl!ık asilza- nasıl öldürüldü? .. 

E 
• lspanya işleri ve 

Milletler Cemiyeti 
• Brezilya sulh 

Konferaıısı 
• talya ile Almanya tarafından İs· 

1 panyol Generali Frankonun k~ı
duğu hükiımetm tanınması, ötekı I::>
panyol hükfunetini ve onun başında ~u 
lunan Sosyalist Largo Kaballero hu
kfunetini, Milletler Cemiyetine şikaye
te sevketti. Uırgo Kaballero hükiim~
tine göre İtalya ile Almanya Ft·anko
nun tesis eıtiğı ihtilal teşekkülünü ta
nımakla Millet~er Cemiyeti n sakma 
muhalif hareket etmişlerdir. Aynı za
manda, merkezi Londrada bulunan a
demi müdahale komitesinin prensiple
rine de muhalefet eylemişlerdir. 

1span rada cereyan eden mücaaelc, 
münhasıran dahilidir. Bu bakımdan, 
Ispanyol hükfunetinin Milletler Cemi
yetine yaptığı müracaatın kabili ka
bul olup olmadığı bir meseledir. Kal
dı k. iş nazari sahada kaldıkça fazla 
ehemmi) eti de yoktur. 

F,kat Milletler Cemiyet!nin bu mev
zuu benimsediğı gün, iş ciddileşir ve 
Avrupanın çekindiği fütilat tehlıkesi 
de bütün dehşetiyle kendini gösterir. 
Esasen Londrada bir cademi müdaha
le» komifesi var ki henüz faaliyet ha
lindedir. Cemiyeti Akvamın tesirile 
doğdugu muhak1mk bulunan bu komi
te, ispanya işlerile meşgul bulunmak
tadır. O dururken Cemiyetı Akvanun 
herhangi bir emrivaki yapması \e İs
panya işlerine fiili bi'r surette elatma.. 
sı bekleneme-L. Eğ~r bu ademi müda
hale komitesi bir iş göremiyorsa, Mil
letler Cemiyetinin de fazla birşey yap
ması mümkün değildir. Y:Ok eğer bu 
komite bir hizmet ifa edebilecekse, bu 
takdird.e, işi onun elinden alıp başka
sına devretmekte bir mfuıa tasavvur 
edilemez. Maamafih Millet Cemiyeti
nin bu işte fiili fir müdahalesi hiç bir 
suretle mevzuu oahsolamaz. Çünkü 
g€Çmiş tecrübeler, gelect..k için kafi bir 
ders olmuştur. 

* Cenu'bi /l.merikada, dünyanın bü
yük toplantılarından biri vuku bul

mak"iadır. Bu top 
Brezll1a Sulh lantı, Bıezilyada 
Konferansı ve Brezilyanın 

merkezi Buenos 
Ayreste oluyor. Bütün Cenup Ameri
kasının del.egelen hazırdır. Birleşik A
merikanın Cumhurreisi Roosevelt te 
bir zırhlıya binerek Brezilyaya gitmiş
tir. Buenos Ayres konferansı, dünya 
sullıü ile lberaber Amerika sulhünün 
hangi şartlar dahilinde emniyet altına 
alınabileceğini gö~ecek. Fakat haki
katte her memleket, bir başka telden 
çalıyor. İ.şin esası ise metWıattir. Bir 
?.amanlar İspanyanın tesirine tabi bu
lunan 'bu memleketlerdeki İngiltere
nin ve Fransanın ticari tefevvukunu 
ne yapıp yapıp Şimali Amerikanm le
hine çevirmek, bilhas.5a Roosevelt'in 
emelidir. Bundan ötesi boş Iaf ve ala
yişi.en iıbarettir. - Selim Ragıp 

Sovyetlerin geni 
Ana yasası 

Lonclra 1 (Hususi) - Mosko
vada, Kremlin sarayında toplanmış o

lan Sovyet Cumhuriyetlerinin merkezi 
kongresi, bugünkü celsesinde yeni ana 
yasasının esaslarını ittifakla kabul et-
miştir. 

Bizzat Stalinin riyaset edeceği 220 
kişmk bir komite ana yasamn son şek
lini tesbit edecektir. 

ltalya, tayyarecileri 
Terhis etmiyor 

Horthy, zevcesi ile Macar başvekili ve deleri) nin saraylarında nasıl yaşardı?. Cemil'e verilen vazife. R'<>ma, 1 (A.A.) - Neşredil n bir 
lngiltereni'l Kahire Sefirli"'gi hariciye nazırı bu saba? saa~ onda Vi- Çariçe ve bütün kadın asilzadeler, Ras- Aç '~ ihtiyar b?r kadmm attığı bir kamrname, l 914 esnan erbabı dan 0 _ 

yanadan Peşteye gelnuş1erdır. putine niçin ve nasıl perestiş ederlerdi? tnş . pa.rçası; koca bir taç ve tahtı nasıl lan bütün tayyareciler in i · w-ı ahire 
K.ıhirc 1 (A.A.) - Hükumet!.şim- Rasputindeki bu (tabiatin fevkindeki devırdıı. iJ~L 1 d k 1 1 k 

'- C ·ı · b d değin s· an n tın a ·ama arıııı nah 
diye kadar lngilterenin fevkalade ko- Bir larikidünya yandı kuV\cl) ne jdi? eıru' JŞ aşın a... b 

1 
ı d 

ın· I s· l\1'11 Ll • l . A Çarın ve Çariçenin mahrem mektup- Prens Emi ile mezara gömülen ke- u u
9
n
1
m
4

a.da ır. ~.. . , 
. ıserı 0 an ır 1 es ampson un n- Atına, 1 (Hususı) - Aynaros ları. (İst"""~'- kadın) kimi. sevı'vor!.. 1 t:'_na erbabı 1n3..,. "' 

...-.. JA Prens Eıruna ile mezara gömülen ke- ı:..:s n • v. v .. enesınoe 
gılterenin Mısır büyük elçiliğine tayi- manastır!. rından birinde çıkan bir 'çan mı, ydksa Rasputini mi? .. iİtk ıs- Kontes Olganın a'kıbeti v. s. ı;ilah altına alınmış olup 30 teşrin is mi 
ni hak~ndaki ~tim~~ muvafukat yan~nda 70ya~nda~ dri~dünya ~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~- 19~dn~~~edilmclerikapetrnekte 

- idi. " 
cevabı vermiştir. yanmıştır. 



4 Sayfa SON POSTA 

, .... --------------------------------------------~ 
ŞBBIB BABIBLIBİ 

Bu gece herkes 

25 Aranyossy Rajko 
Çocuk Çingene Orkestrasına gidecek 

aiz de bu Belediye vergi 
Daireleri 6000 Liralık dolandıncılık Tepebaşı 

zevkden mahrum kalmamak için hemen 

GARDEN'in 
Şehrimizin tanınmış ailelerinden birine mensup bir 
Banka memuru ile arkadaşı dolandıncılık suçundan 

tevkif edilerek mahkemeye verildiler 

B • 1 i • •ı k 42690 numerolu telefonunu açarak masalannm ayırbnız. 
ırıeş ırı ece Aym programda: Maskeli sinema yddızı 

Bina ve arazi vergilerinin belediye-

ye devrinden sonra, bu vergilerin ta- L u p E R K ı• N s 
iyi tahsil görmüt ve memleketi- terlikte arkadatı Şerife vekalet ver- hakkuk ve taheilile. mefgul ola~ ~e

mizde tanınm1' bir aileye mensup olan miftir. Şerif de bu vekalete istinaden ~url~kl~ da beledıyeye devredılmı~ ~-----.. Flr•tl•r• z•m roktur. 
~~~~l~p~~~~~m~m~~~~~~M~~ra~~Ş~ıh~bu~~~~~~---~--------------------
larından Şerif ieminde bir genç, Zeki rak bu emlak üzerinde ipot~er tesis '-~~leri, . hem de diğer bel~iye tek~-
İlminde Kuzguncukta sakin bir adam- etmittir. l~~ yanı. ~ol ~a~ı~ı, tanzıfat. vergı-
la beraber dolandırıcılık fi'linden dola- Bu suretle dolandırılan ~ra1ar s.ın.ı, tenvırıye res~nı, numrotaJ bede-
yı tevkif edilmit ve ağır ceza mahke- 6000 lirayı bulmuttur. Hadise müdde- ~ını •. levha, tente, ~ıper harçla~ı?ı vesa• 
mesine scvkedi1mittir. Hadise tudur: iumumiliğe haber verilmiş, müddeiu- ıreyı tahakkuk. ettırcn ve ~hsılıle me.t-

Kuzguncukta oturan Fatma ismin- mumilik ilk tahkikatı ikmal ettirdik- gul olan belcdıye tubelerı vardır. 
de bir kadın üveği oğlu hariciye me- ten sonra evvelki gün dördüncü sor-1 .. A>'?i m~kama ~erbut ve kanuni 
muru Abdülhakim Senaiye emlakini gu hakimliğince maznunlar hakkında mueyyıdelerı de aynı olan fakat ayrı 

Batan danr• alnem• rlldızl•rının dlktattlrU 
DANS ...... VE •••••• ŞARKI ...... KRAU.ARI : 

1111118 801181 • · raıD &iTAia 
Şimdiye bdar yaptaldan, Karyoka IGontinantal ft Robertayı çok prilerde bırakan '" bugiia 

tekmil dinya 8iıaemalarıDdl pf1De& alkatl•nan en llOD Merleri: 

TOP- HAT 
y arın alqamdan itibara feykalide mÜ9amere ile 

s A R A y SINEMASINDA 
tart la ferağ etımiftir. Bunu haber alan tevkif kararı verilmif, evrak ağır ceza I a~rı çalıta? .mezkur. ~~k-~k .. ve tah
Zeki, kendiııe Abdülhakim Senai na-

1 
mahkemeeine gönderilmiftir. Yakında sı.l tub«;lerının tevh~d~ d~ş~ ulmekte

mı vererek mülk sahibi imif gibi no- muhakemeye baflanacaktır. ~ır. Bu ~uretl.e vergı ıtler~nın te~e]den 
ıdare edilmesıle, muamelatta sür at ve ~------------------------

Garsonlar mektebi! 
nihayet açılıyor 

Kazaya uğrayan 
vapurlar 

Ereğlide otur•n Yunan 
vapuru kurtanlamıyor 

intizamın temin o1unacağı ve ayni za-
'manda bütçede tasarruf yapılabileceği 
an]aşılmaktadır. 

Maamafih, mesele henüz tetkik 
safhasındadır ve kesbi kat'iyet etmiş 
değildir. Bu hllsusta kat'i karar verilin
ce işin tatbiki şekilleri tesbit olunacak-
tır. 

Peştenin me,hur Çingene çocuklan 
dün Istanbula geldiler 

Maarif izin verdi, masrafı 
karplamak üzere bir balo 

tertip olunacıık Geçen hafta birdenbire patlayan Şubelerin tevhidine 936 mali sene-
Carsonlar Cemiyeti idare hey' eti fırtınada Müdanyada karaya oturan ıi sonunda baflanabileceği yani 1 ha

eeçimi dün yapılmıf, tasnif neticesin- Alman bandır~ ~a~ur yüzdürülerek z~~an 937 den. itibare~ bütün tekalü
de lsmail Recep Ali Süleyman, Ha- lstanbula ge!lrılmiştır. Bu vapurun ya- fun tekelden ıdare edılmesine muvaf· 
an, Mehmet, M~stafa Zeki, Evropidie hrası çok ?ldu~~n bir iki gün sonra fakiyet hası) olacağı umulmaktadır. 

· ida L-.• ti. • t 1_!1 tın'... avuza gırec~tır. 
yenı re aK;7 e nı efıuı e ı., .. ır. Er ~ı· 1. d K d • d 

Garsonlar mektebi hikayesi yeni- eg 1 ımanm a karaya oturarak ara enız e 
den canlanmıttır Maarif Vek.aletinden batan Yunan bandıralı gemi kurtarıla- fı } k 
bu huıuıta muv~fık cevap tıeldiiinden mıyacak vaziyettedir. Bunun kurtarıl- rtına 0 aca 
1 tanb 1 Maar.f M··d·· l .. ~ .. Gar la maaı için ancak yazı beklemek mecbu-
ı u ı u ur ugu son r . . . . . y ·ık" h • 

Cemiyetine yazdığı bir tezkerede mek- rıyetı vardır. Vapur delınmış, tekmil eşı oy rasat anesı 
tep olarsk eeçi1en binanın adresini ia- eşya su içinde kalmıttır. Mürettebatı dünden haber verdi 
temiftir ve kaptan gemiyi tahliye etmittir. Ge- -

M '-t. Be .. 1 d ,_ .. !uaı __ .ı.ı mi esasen eıki bir teknedir. Yaza ka- Yeti1köy hava merkezinden aldı- Çlncme çoeakhm latanhula qak llutddan mra• - halinde 
e .. ep yog un a ltU5Jlll çaaae- .. )Oma d.. bar .. - ... 

lindeki etki terkoe tirketi kum~ya- dar ite yaramıyacak bir hale aelecek- gımız ~· 750ta ~~an un omet- Avru.panm 9Dk orijbıal muaild ta-,lnfJanecWrJ•nhr. Onlarla beraber b' 
bin da k lacaktır M . f tir. re ~ ı mılimetre, ıuhunet a- kımlal'llldan biri de, Peştenhı mefhur çok gOzel fi1:mJ.erfn kahramanı olan slıı 

VllD~1 t• 811d n ufıruk · lmaan. Çanakkale civarında karaya oturan zami 5. asgari 0,4 derece idi. Çingene çocukları orkestrasıdır. Yedi· nema ... :ıı.ı ..... Lupe Pe...,_:--n da lstan• 
eJUUe m en muva cevap ae eeı B .. L_ -Lk . ·zc1 inıd · · · kadar .. ı..''telif J~ 1~ 

&-- • de hal har k ·ı . L F ranıız bandıralı -minin kurtarılma· u auıı na.va me~ etımı e ek- s en yırmısı.ne m~ yaş ve bul -:..-n...:..ıı.. B ""--'be G ~nne r e ete geçı.mıf, me .. - •- · le b 1 1 .. cinsteki ~•ı.ıı .. ~..... mürekk olan un UUDCU.u-.IUoll~. ep ~~ r, &r-
tep .. d .... ile ualli ı · il · · ıı için ele kurtarma tirketi ile geminin eerıyet u ut u ve yagışlı geçecek- . """'.-ıuu......-a • ~ • dende çalacak, .. 1i ecek sizi it 

;.u :'1 Odum ndan m cı:~=ı :ır. acentaaı uaaında ilıtiW huıl olmut· tir. Rüzgarlar umumiyetle cenubi isti- bu ~orkestrasının şefi, on iki ya- lendireoekl rdir: ~ Y' .,..,,,,...:,,e h :.. 
ıcar ı en kametten eeecek k" Anado!uc:la şmda bır çıocuk'tur. Bu sanatkAr çocuk e • u ·~ı.auer ey 

bu muallimler Hilmi, Mihal, Ahmet, tur. ' tar 1 
• or- 1ar dünden itibaren şebrimizdedirler. ve bu sa.natkir kadın muhakkak ki gÖ* 

Mehmet Fatih, 1..azari, müdür de Ö- Ereili limanında batan 1zmir tilebi ta kulavvette esecek, Karadeni7'1e fırtı .. Ve Ganiende numaralannı gösterip al· rülmeye değer şey'lerdir. 
mer, kltip Cemaldir. de yüzdürülmüftür. na 0 cakb __ r_. -----

Evvelce Maarif Müdür}üx.r. ... e veri- • &ana Yapdaeak Koacnllw Şeblr tıyatrol1I ı Takalmde Makalm 
•- C-L Jıla bir ,._ Tepebap varyete tiyatrosunda..,..,.. 

len dahilt nizamnamenin bir aureti Ce- ovaa ÇOCUa leb1t1Wert 1mar cemtyeU toııgnd puar dram kummcla 
n1n986 c1a tlalk Opereti miyete iade eclilmittir. Cesedi bulundu atmtı Bm•n&ıtı llalbWıde toplanacaktır. , , 

Mek üdd · iki edi B Karadenlll1 Talebeler Blrllll ete cmnarte- akf&lll saat 20.80 ela Ba aqam 21 de 
tep m etı een r. ura· Taksimde Penbe 10kajının baflnc:la 11 -,.ı BOYOK HALA Zoso "-'-

T!!-1.. L _ __n_ • • L. dan ..... llaJteTI lllonunda ton1l'911D1 ıapa• .UIWllU ft 
ya un~ Dlll'Iıerının P~tın sonra iki aünlük bir kız çocuğu ceaedi bu- cattır. yeni gelen Tenor 
ilk mektebi bitirenlerle bu devreden lunmu .. ur. Görenler derhal karakola ---------u---- Fransız tlyatroını Tomakosun 

T• T E Ş E K K R Operet blıı ıda ıattdldle 
evvel mezun olup da millet mekteple- haber vennitlerclir. Çocuğun doğduk- g0.nd11z saat 14 de ..., 
rinin A kunundan phadetname alan tan 10ma aöbeii kesilerek 10kaia bı- lstanbulda Ankara caddesinde Cihan çocuk tllatroau P 1 P 1 Ç A • 
lar ~nJar mektebine talebe olabile- rakıldıiı anlatılniıftır. Nevzadm ao- KOttıpbaDeai sahibi Mlb.ran'm vetab akflllll saat 20.80 da p:~~ Hastanelere reni aleUer alınacd 
cektır. iuktan ölc:lüiü tahmin edilmektedir. mo.nasebetlle gerek mektup, tel ya- Ç" k' b" Şehrimizdeki belediye hutanelerie 

Mektep Levazımının temini için Sebeb. fa . . . . M mlarlle ve gerek ziyaretlerle beyanı ır ID ır tecavüz nin 10n U..tem illt ve techizab tıbbiy• 
-,] k bir balo erilecektir ı ve bn tayını açın ceeet or- teallyet ldUanda bulunan ve cenaze Galatada Karaog"lan '°L-x..-da 19 ile .. _L.vı'ye ec1!1 ___ ,. L-rar albna -'--~ 
•- ece ay v • P bldınhnıfbr. Diier taraftan Tak- merulmlnde bam bulunarak taziyet &afllU U1J1>. uma &a IUID"' 

Clh 
IWI • ıim merkezi çocuiun kim tarafından beyan ._ HVata ayn ayn teeet- numarada oturan Esterin 6 YBflDdakİ mıfbr. En evvel Cerrahpata hastane' 

an,,.r soggu euıarı bırakıldığı etrafında tahkikat yapmak- ktırtım1ld blldlrmeğe teesstırcımtıs y ako ieimli çocuğu ayni evde oturan ainin rontken telİlabnm kuvvetlenm• 
H enllz lulalamadılar tadır. mani oldutundan muhterem gazete- seyyar tatlıcı Ahmet tarafından çirkin ıi mukarrerdir. Mübayaa olunacak .. 

Cihansird od M fan nlzle alenen arzı ştlkran eyleriz. bir tecavüze uğramıftır, Ahmet yaka- llbn iftira bedeli belediye bütçeaindeıt 
e uncu usta ın e- ..._.... Cm11JeU idare BeJ'etl Zewceel, •wl.U.rı, K•rd•tlerl lanllllftır. tefrik edilmiftir. 

Wıi soyanlar hakkında tahkikata de- Dmelı: Japanlar CemtyeU idare hey'ett #'~------•-lllİİllillliıııl--İıll•••-----••llllİİİıiılİİİıılıİiiiİIİİİİİİİliiİı..-------
ftlll edilmektedir. Polis Hüeeyin, Kir- yenllenmJt, Muharrem, t.mıau, Mehmet Al1 y 
:::;=~~:. k~i~ -.ııına - - - - · .:. M ELEK 18 s AKAR y A sina:a:· 

Jiüscyinin evinde yapılan aramada s d kai fı Senenin en 
kemik saplı bir tabanca ile bir bıçak -- a a br -- güzel ve en nefis operet filminin ilk gösterilmesi münasebetile 

büyük GALA bulunmuftur. Soyguncuların buaün· 
lerde bulunacağı umulmaktadır. 
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Hava kuvvetimizin yükselmesi ve 
artmaa için her türlü yardımın ya
pılması yurt borçlarımızın en ileri 
gelenlerinden bulunduğu gibi bu
gtin diğer milletlerin de kendi var
lııklarmı korumak i9in durmalw -
zın hava kuvvetlerıini artırmakta 
o'Jılukran ~t.e olduğundan 
bu bapta Diyanet işleri başıçanlı • 
ğından veriJDıi! olan fetva mucı • 
hince sada.kai fıbr ve zekit ile mil· 
k.ellef olanların Türk Hava Kuru
muna yardımda ve bu suretle ana 
yurda himıette bulumnalan lüzu
mu ehemmiyetle ilin olunur. 

Wanbul MüftU.stl 
F.tlJıeaer 

ROSE MARIE 
Filmini yaratanlar: JEANEITE MACDONALD - NELSON EDDIE 

Brtt8n b•t• Zl!YK • GÜZl!LLIK • Nl!FIS BiR Ml!YZU ·• UNUTULMAZ 'ARKILAR 
Yann ıeceain biletleri fimdiden ahlmaktadır. Tel. Sakarya: 41341 • Melek: 40868 

BUtan lat.nbul ... lkı, alnem•111ızın muhterem mad•vlmlerl 
BugUn M 1 L L t ve A Z A K ~-;aı.!:ıbı~ iki 

Ş AR L O, AS Fi 1 ZAMANLAR MOmeaslll=R~ ~~~sevdltf 
Slbia clittiMelerl 1Ul1dmak blay ~. Fakat ba filmi prirba lıi-.deeefim• uYk lıarp9IJMla lıerteJI aaatunnus. Tecriibe hlr llbattır. 

Baıüe bdar .. der.- kıomllr bir Bla flnııek uaip ollll&IDlfbr. (Charlle Chaplin) ba filmde ilk defa olarak koDUfUJO'· 

Ayrıca UA~e olarak M 1 L L 1 ' de Ayrıca tıave olarak A Z A K 'da 
Bu senenbı bQyOk filmlerinden K ı R 1 K R O y A Geçen senenin en fazla rağbet bulan şaheseri 

GARY COOPER - ANN HARDJNG 8 0 K A K Ç 1 Ç E 6 1 
SeneDID en pirane ve sebharJ yıldızlann nıhlan Baş rolde FRANZISKA GAAL 

ytıkselten unutuımıyaoak bir ftımi baştan aşağı neşe ve aşk filmi 
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MEMLEKET HABERLERİ 

An alyada dalından temmuzda 
koparılan portakal yetiştirildi 
Şehirde imar sahasında hızlı bir çalışma göze çarpıyor, 
Yeni yollar, mektepler yapılıyor, bataklıklar kurutuluyor, 

evlenmeler de arttı, bir haftada 25 çift evlendi 
Hiç bir işe yaramadan akıp giden Menderes artık bize feyiz 

ve bereket verecek 

Köy kalkınması etrafında 
hızlı hamleler ya_pılıyor 

Antal yada yeni Halkevi ve Parü binası 
~talya (Hususi) - Antalya imar cins muz, yumuşak Afrika hurması, 

sahasında her gün biraz daha Herle - jüt, reçina, kahve, karabiber, limon ve 
l'ııelttedir. Vali Sahip Örge bu sahada temmu7Jda koparılan portakal cinsi tec
~ çalışmailttadır. Akseki !kazası yo - rübeleri çok iyi ve umulmadık netice
~un tamir ve inşası bitm~k üzeredir. ler vermiştir. Bir haftada Almanyaya 
da la binası tamamlanmış, nevakısı 2 bin ton zahire ihraç edilmiştir. 
İi ikmal edilmişiir. Mükemmel bir A!ksu nahiyesinde Karanlık sokak 

11 
al.kevi binası yap'tırıJmış, burası mo- mevkiinde yeni bir ilk mektep yapıl -

t E::n bir kültür müessesesi haline if - mıştır. Antalyada izdivaç artmıştır. 

8a~ edilmiştir. Antalya - Burdur şo - Son bir hafta içinde yalnız Antalyada 
~~ mükemmel bir hale getirilml&tir. 25 ~ift evlenmiştir. 
ltıı ayet hudutla~·ı d~hllinde Gü~doğ. - Spor hareketleri 
~ kazası nanule bır kaza teşkıl edıl- Burada spor kareketleri de canlıdır. 
(q tir. Lise tevsi edilmek'tedir. Civar Burdur Halkspor klübü ile Antalya 
p Qhırdan 22 talebe parasız olarak A:kdeniz sporun karşıl~ası pek ha -
~iyona alınmıştır. raretli olmuş, Akdeniz spor 8-0 galip 

b.. ır çok kanallar açılmış, sıtmanın ö- gelmiştir. Gene Akdeniz spor bisiklet
\> U alınmış, Serikte Karagöl, Kaşta O- çilcd arasında bir koşu yapılmış, 42 ki
\gelmiş bataklıkları kurutuimu.~ı, lometre üzerinde yapılan tahammül ve 
~rkgöz kanalı, Korkuteli şosesine ka- 12 kilometrelik sür'at koşusu muvaf -
ha.r ~~tılmış, kadın Pars deresi işi de fakiyetle neticelenmiş, sür'at koşusun -

Ylı ılerlemiştir. da birinciliği kunduracı Hasan Fehmi 
Ziraat işleri kazanmıştır. Halkevi de 40 pehlivan 

11 
~hntalya pirinçcilik, narencyecilik arasında bir güreş müsabakası tertip 

a a fenni bir hale ifrağ edilmiş, iyi etmiştir. Bu da çok alakalı olmuştur. 

lzmiUe et ihtikarına ·Somada bir 
~eydan verilmeyecek Zehirlenme vak,ası 

a lzrnit (Hususi) - Yeni mezbahanın Soma (Hususi) - Kazamızda ga
~llışı dolayısile kasaplar arasında şi- rip bir zehirlenme hadisesi olmuştur. 
~ l'etıer başgöstermiştir. Kasaplar zep- Karamanlı mahallesinden Ramazan 
b ~e resmini çok bulmaktadırlar. Bu - oğlu lsmail kasaphaneden bir ciğer al
~lln için et fiatlarına bir mikdar da mış, işden dönmekte olan refikası E
tik~ Yapmışlardır. Ticaret odası et ih- mineye verip pişirip hazırlamasını söy
~·arına meydan vermemek için icap }emiştir. 

en tedbirleri almaktadır. ~!11İne ciğeri kavurmuş, hazırlamış, 
akşam üzeri bütün aile oturup yemiş-

lzmir berherlerinin sevinci lerdir. 
b:m· (H A) B be 1 h f Fakat aradan .bir kaç saat geçince •. · ır, ususı - er rer, a- . 1 

~ ta . . . Emme, smail ve Eminenin kayın val· 
~ tılının kabulü münasebetile Cum- d · d d h"l ld ~ h ld b'"t ·· ·ı -lıt" esı e a ı o ugu a e u un aııc 

1.Yet meydanında bir gösteri yap· f d h' 1 ,. · · ·· · l'ııı~ı • . e ra ı ze ır enme alnımı gostermış-
~t ar, alay halmde ellerınde bayrak- lerdir. Komşular yetişmişler, doktor 
ıı· olduğu halde Cumhuriyet meyda- getirmişler ve zehirlenenleri tedavi et
~:ııa gitmişler ve Atatürk heykeline tirerek ölümden kurtarmışlardır. 

t Çel k b k l d - ·- · ·~ · · · · · · · · · · ·- ·--en ıra mış ar ır. tertip ederek geç vakte kadar eğlen-
~berler bundan sonra bir eğlenti mişlerdir. 

&q - Mc:>mnun olunacak bir haber Ha 
n Beyciğim. 

... Şehircilik mütehassısı gazeteci
lere ... 

............................................................. 
Suçu başkasına 
Yükletmek 
• 

isteyen katil 
Amasya ağır ceza 
mahkemesinde idama 

mahkum oldu 

Nazillinin Burhaniye köylüleri kanallarını F eslek 
çayına kadar uzatacaklar' köylerini de imar 
edecekler, bir çok faydalı kararlar verdiler 

Amasya (Hususi) - Bundan iki se
ne evvel Osmancıktan Amasyaya gel
meklte ol:an bir arabacının yolda önü 
kesilmiş, arabacı iple boğularak Yeşil
ınnağa atılm~tı. Zabıta bu cinayetin 
failini ararken Boğazıköylü Samet is
minde bir adam adliyeye müracaat et -
miş, bu cinayetin failinin Boğazköy -
den Kasım isminde biri olması ihtima
lini ileri sürmüştür. Adliye bu ihbar ü
zerinde yürüclten Samed.in Kasıma if
tira ettiğini ve cinayetin failinin ken
disi olduğunu meydana çı.karmış, Sa
met kazdığı kuyuya kendi düşmüş ve 
muhakeme altına alrnnııştı. Bu cinayet 
davası bitmiş ve Samet idama mah -
kfun ol.muştur. Karar tasdik edilmek 
üzere temyiz mahıkemesine gönde.rii -
miştir. 

Nazilli (Hususi) - (Kuyucak) na -
hiyesinden trenle kırk beş dakika gi -
dilince (Burhaniye) istasyonuna va -
rılır. Buralarda Menderes vadisi tren 
boyunca uzanır. Arazi muhtelif kanal
lar ve dolap1arla Menderesin suların -
dan istifade ettiği için mümbit ve ·v-e -
rimlidir. İstasyonda bir kaç ev ve dük
kan vardır. Genriş köy YQlile istasyon
dan bir çeyrek saat sonra esas köye va
rılmaktadır. 

(Burhaniye) dağ eteğinde kalabalık 
bir köytlür. 600 hane ve 1800 nüfusu 
vardır. Köyde otuz kadar dükkan mev
cuttur. Civarındaki Savcıllı ve Ortakçı 
köylerile birleşince belediye kurula
bilecek kadar büyümektedir. 

(Burhaniye) bugünkü yerinde 1 316 
senesinde kurulmuştur. Evvelce köy 
inkişafa müsait olmıyan (Ortakçı) da 
iken köylü bugünkü yere taşınmak is -
temiş, o vaktin İzmir vali.si olan Ka -

U zunköprüde ziraat işleri 
Bütün tohumlar temizleniyor, tavuk cinsleri ıslah 

ediliyor, köylülere cins tavuklar dağıtılıyor, 
bir de fidanlık tesis edildi 

Uzunköprüde ekim sahasın da bir çalışma manzarası 
Uzunköprü (Hususi) - Ziraat Ve - lıint cins tavuklar çoğaliılaraık köylü

kaleti tarafından Almanyadan celbe - ye meccanen tevzi edilecektir. 
dilen selektör makinelerinden Uzun- Kasabanın ağaçlandırılması için de 
köprüye iki tane gönderilmiştir. Mez- 15 hektarlık bir ara;ı'jide Kazım Dirik 
kur makineler Ömerbey ve Hamidiyc örnek fidanlığı adile bir fidanlık vü
nahiye merkezlerine kurulm~tur. Bu cuda getirilmiştir. Bundan b~ka her 
makinelerde temizlenen tohumluklar nahiye merkezinde 2 şer hektarlık fi
için köylüden hiç bir ücret alınmamak- danlıklar vücuda getirilmiştir. 
tadır. Yeşilköy ıslah istasyonu tarafından 

Köylerde bulunan tavuk cinslerini gönderilen buğday ve arpa tohumları 
ıslah etmek için ıslah istasyonları vü - köyfüleıre ve göçmcn1ıere tevzi edil -
cuda getirilmiştir. Ligorin ve Rodey - nıektedir. 

İstanbul· on sene sonra cen -
nete benzeyecek demiş .. 

Hasan Bey - Vah \'ah .. İçind~ kim 
se bulunmıyacak desene ... 

.Mil Paşanın emir ve muvafakatile köy 
taşınmış ve (Burhaniye) ismi de Ka
mil Paşanın delaletile konmuştur. 

Köy kurulu köyün ilerlemesi için 
tasarladıkları işler arasında (Burha -
niye) ismini değiştirmeği de düşün -
mektedirler. Köy muhtarı İbrahim bü
yüık taarruzun ufak mikyasta ilk ön~ 
buralarda. başladığını düşünerek köy
lerine (İleri) ismi verilmesini istemek. 
tedir. Bu hususta vt'Jayet meclisine 
müracaat edeceklercfi.r. (Burhaniye) 
köylüsünün başlıca \·aridatı zeyiın, 

pamuk, incir, mısır gibi şeylerdir. Köy
de kireç ocakları vardır. Yılda be· b n 
kantar kireç satılmaktadır. Biiı , -
ye) köy bütçesi (2400) liradır. Bu yıl 
muntazam bir köy odası ve ka a.:ol 
yapmak, dar bir vaziyette olan köy 
okuluna dershane ilave etmek, köy 
sokaklarına lamba asmak işleri bütçe· 
ye dahildir. 

Köyıde yirmi yıldanberi mektep var
dır. Hali hazırda mekrtepte dört mual . 
lim, 350 çocuk okumak-tadır. Başöğ
retmen Faruk ile muhtar İbrahim, ta· 
lehe çokluğunu ve okuma çağındaki 
çocuk fazlalığını ileri sürerek vilayet
ten bir öğretme~ daha istemişlerdir. Bu 
yıl Faruk ve Ibrahimin teşebbüsile 
köyde bir (köy gençler birliği) kurul
muştur. Köy okur yazarları, gençleri 
birlikte toplanarak boş zamanlarını 
mütalea ve sporla geçireceklerdir. 

Köyıde 9 3 1 de kurulan zirai kredi 
kooperatifi vardır. Kooperatifin 149 
ortağı ve 65 00 lira se.l'ffiayesi vardır.Ko 
operaltifin ibu bölgedeki en önemli hiz
meti Menderesin (Sarayköy) hududu 
yakınlarından başlanıp 12 kilometre 
berilere kadar açılmış olan Bürhaniye 
sulama kanalının yapılmasıdır. Kanala 
şimdiye kadar on beş bin lira para sar
fedilmiştir. Tedricen istifade edilmek· 
tedir. Bu yıl sulama işlerinden 3 bm 
lira varidat temin edilmiştir. Bürha -
niye tarla ve bahçeleri ayrıca Mende
res nehri üzerine kurulmuş olan yirmi 
kadar su dolaplarile de sulanmakta -
dır. Bu sayede bahçelerde hala ta7..e 
mısır, marul ve saire bulunmaktadır. 
Bürhaniye kanalı Feslek çayına kadar 
uzatılacaktır. Diğer kısımlar da büyük 
Ifursunlu kanalından istifade etmekte
dir. Bu yrl bütün pamuk müstahsille
rine tevzi edilecek olan Akale pamuk 
tohumu ile yeni pamuk mevsiminde 
bir kaç misli fazla verim temin edile -
cektir. Köylü, devlet tohumunun iyi -
liğini bu sene görmüştür. 

Cumhuriyet köylüsü yurt toprağın
dan fazla verim almanıp kolaylığını 
bittecrübe görmüş ve yapmıştı:-. Ar
tık Menderes suları eski yıllardaki gi
bi zararlı ve ba.;;ıbos demi k" l'' ·· .,. • t>' , oy unun 
işini görerek akmaktadır. 

Düzce belediyesinin kararları 
Düzce (Hususi) - Belediye meclisi 

son tolantısında kaldırımların tamiri 
1 

belediye parkının ve çocuk bahçesinin 
ikmali, sebze hali yapılması, elektrik 
tesisatının tevsii, şehir temizliği işle
rinde kullanıtmaık üzere bir kamyon 
mübayaası, belediye parkına Atatürk 
heykelinin dikilmesi işlerine ve bu 
heykel için vilayet meclisinden yardım 
temennisine karar \'erilmiştir. Mesai -• 
sinden dolayt belediye reisine teşekkür 
edilmiş, daimi encümene Kazım De -
mirci ve İsmail Çakmak seçilmişler. 



1 Zah ar of un Aşkları] 

Zaharofla beraber hayat 
süren kadın anlahyor 

Silah Kralının 
banknotlarile 

evi Fransız 
süslü imiş 

1 

Beşeriyeti sefalete sürüklemekten çekinmeyen Zaharof baya 'uıda 
beklediji aevgiyi bulamadığını 86yler dertlefirdi. Gllnfhı biı nde 

bir .Wkuda uğrayıp kurıunla vurulacağından adtı kopardı 

Yaz•n: L•rdJ •vml 
Sör Bazil Zalterof kendisini çılgınca 

sevdiğime asla inanmamıştı. Esasen o 
hiç kimsenin sevgisine belbağlamı~ bir 
insan değildi. Zaharof, alış veriş kontu 
ratından başka herşeye şüphe ile bakar 
dı. -Onu ilk gördüğüm zaman 19 yaşım 
da idim. Annemle birlikte Karlton ote
linde bulunuyorduk. Bir gün, zayıf, m
ce uzun bir adamın ho1den geçip gitti
ğini gördüm. Yüzünde garip bir ifade 
vardı. SaıKi herşeyden bıkmış, beznıl§ 
gibi... Seneler ge9tiji halde, o günkü 
derbeder, pejmürde halini bir türlü u
nutamadun. 

1928 yılında idi. Bilemem nasıl ol • 
du. Birdenbire ona mektup yazmaya 
karar verdim. Ben Pariste bulunuyor
dum. Zaharotun ismi ise dillere destan 
tdi. Nihayet mektubu yazdım ve arasıj 
çc* geçmeden kendisinden beni yeme 
ğe davet eden bir cevap aldım. Cevap
ta şunlar yazdıydı: 

- Bir kere hana yakalanan bir daha kurtulamaz.. 
- Çok mu sevimlisiniz? 
- Bayır tefeciyim! 

ÇOK MU 
Beni focıık acınma •n, 
Çocuk Jiye anma aen, 
Elin •ÖyleJiiine, 
Aldanıp ta kanma un 

Baıunın kavak yeli, 
E.iyor deli Jeli, 
Düfiiniiyorum bugiin, 
Han6İ yola gitmeli? 

• -

Tuba f insanlar -- Dünyada ne tu-
haf insanlar var .. 

- Evet .. 
- Hele f u bizim 

kom,u.. kendisini 
muaikişinas adde
der. Sonra da .. 

- Sonra da ... 
- Radyoda bir is-

tasyon bulmaktan 
acizdir. 

• • • 
Zarar yok 

- Sizinle beraber 
gelebilir miyim ba
yan} 

- Ben evli bir ka
dınun .. 

- Zarar yok, ben 
hiç kıskanç değilim• 
dir. 

.. ı~ 
~ f • ' ~--:'· .. ' . 
I~ t ıf t t i> 

- Evleneceğim kadın be .. 
hakkımda sizden tahkikat yaP' 
caktı. 

- Geldi görüştüm. 
- Ne oldu? 
- Bu hafta evleniyoruz. 

•... Lfıtfen pembeler giyiniz. Ve hiç 
mücevherat takmayınız, sadeliği bı -
rakınayınız ve elinimen geldiği kadar 

Yüreğin yok mu •enin? 
Giiliifiin ok mu •enin? 
Sevginin yollarında, 
Geçm"tin fok mu .enin? 

- Bütün serveti mahvolduktan so nra dostlannm yansım kaybetti. 
- Ya öbür yansı .. 

tabü olmaya çalışınız. Gö.sterlşi seven Zaharofun son günlerine ait bir resim Ziya Vehbi - Onlar henüz, servetinin mahvo lduğunu bilmiyorlar. 
.~ 

hır kadından ziyadesiyle nefret ede - pıadan kendi kendine açıldı, sanki... a
rirn.> deta koıUan~um. Üzerinde yürüdü -

Kürük bir otomol>il beni alınaya nel- - ·· ·· hah1a kalın ı·· l"· kad"f "b" 

====-
Yangın var 

, • ,gumuz, r uy u, ı e gı ı İtfaiye otomobilleri sokağa dold' 

- Buradan telefon etmişler .. 

Zaharolaa sevıiJ.isi Evmi 

pişti. Saçlarımı kabart'tmı. Gül pem -
~ bir rop &iydim ve zerrece tuvalet 
tapmadım. 

Otomobilimiz küçük gibi görünen 
bir evin önünde durdu. Kapı, dokunul 

,idi, ve ayaıklarımızın sesini boğuyor, 
tııkı)'{>rdU. 

1 Merdivenlerden çıktını. Birçok oda-
1lardan geçıtikten sonra, beni kirli, in
tizams12 bir yazı odasına aldılar. Za -
,harof bu yazı odasının ortasında yük
,sek ve kuru tahtadan yapılmış bir 1s
~emlede oturuyor, elinde de bir bas -
ton vardı. GOOlerlDI bana dikmişti. 
"O.ıittüm. 
, Bu ilk ziyafette pek az içtim. Hiç 
sigara kuna.nmadım. Ve bana bir.şey 
,sorduğu zaman cevap wrdim, konuş -
tum. 

- Şimdi dilinizi içeri alabilirsiniz, reçetemi yazarken konuşmamanı:ıı 
istiyordum da .•• 

Balütaa gltmeyıa 111 
İlk sözü : cVay canına ... Güzel.3iniz, ö · d b" k b" '- d - mriım e ır ere ır ıta ının 

p kadar güzelsiniz ki. .. Sizden korkuyo 
rum .. > demek oldu. isteğini yerine getirmemi~tim. Bütün 

bir gece sesi kulaklarımdan gitmedi. Bu hissi de bütün hayatınca devam 
etti. Hayatının mua2lZlllll ve parlak dü - Sea vicdanınızda yer etmişti öy-
zenini bozacak bu sevgi kuvvetimden le mi) 
her an korirtu. çekindi. - Vicdanımla alakuı yok. Karım 

Zaharof, hayatında asla mesut ola - bir manto iıtemifti. Ben de yapamam 
madığını söylemişti. Kendisile ilk gö
rüştüğüm zaman, tam 79 y~ında idi. deyince aabaha kadar bağırıp çağırmış-

Kapının biri açıldı: 
- Ben telefon ettim, lutfen i~ 

mısınız. 

İtfaiyeciler içeri doldular: 

- Neresi yanıyor} 

- Yanan yer yok, bizim duş 

du da, hortumla biraz su ..karsanı:ı 

du, yapacağım 1 

Bütün hayatında bir başka kadın daha tı. Arsa parasından tasarruf çaresi. ~ 
sevmişti. O da eski kansı idi. İlk karısı ~=------==--=-=====----.--=-~:-="~':~=:===-----==;._-...,....:a--====---·--..._----~ 
bir asilzade ile evli bir İspanyol güzeli Kim bilmiyor 

(Devamı 12 inci sayfada) Himnetçi kahve 

CÖNÜLiSLERi 
fincanını eline al
mış, bayana getir
mifti. Bayan bir _._.__. 
fincana bir de hiz- ....., ___ _ 

metçiye baktı: 
- Kahve tepei j. 

çinde getirilir, )>unu 
bilmiyor musun) 

Belllrln diyarından 
Boğaziçlne bir selam 
Bay G. E. İstanbuldan Diyarıbe

kire gitmiş bir gençtir. Şimdi orada 
hem Boğaziçinin, hem de Boğaziç!i 
bir kızın hasretini ~kerek oturmak
tadır. 

- Beni Bekirin diyarına yolladı -
Jar, dey~inden de beBi ki espirili, 
ince, oynak fikirli bir gençtir, ve iş
te bu, böyle olduğu içindir ki, bana 
sorduğu suale kendisinin cevap bul
mak istemeyişinin sebebini anlıya -
mad1111, zira: 

- İki yıldır bi.r genç kızı sevmek
teyirn, bu benim ilk ve son aşkım o
lacaktır, fakat o şimdi İstanbulda -
dır, ben ise Be-kirin diyarındayım, 
ne yapayım? diyor. 

* Ne yapacak? Bir <it-fa ilk ve son 
aşk tabirler.ini ben sadece roman -

-Jarda okurum. Vakıa arada sıra:la 
söyliyenler de olur amma işitene ta
nınmış, eski bir şarkı nakaırati gıbi 
gelıir. 

Her neyse durumu olduğu gibi 
kabu1 edelim: 

- Yapılacak şey trene binip fs -
tanbula gelmek, yahut ta bir yatakiı 
vagon biletini mektubun içine ko -
yarak Boğaziçine yollamak, Bekı -
rin diyarında akitleri tescil eden 
muhterem zattan da derhal bir ran
devu almaktır. 

* Beşiktaşta, Akaretlerde Bayan 
(S. C.) ye: 

Merak ederek tah'kik ettirdim. Ya
nılmışsınız. Ne bahsettiğiniz isimde 
bir sokak, ne de bu hüviyette bir 
mtmur yoktur. Aldatılmış olmanı7.
dan korkaıun. 

TEYZE 

- Biliyorum am
ma bayan, ıizin bil-
diğinizi bilmiyor- ·-
dum. 

••• 
Nasal 

- Doktor ne tanlJe etti? 
- Hava tebdili .. 
- Öyleyse pencereleri aç! adamla selimlaftı-

----• ---- ~ lar .. ilk önce Yatlı 
Talim JÜ8,. ı adam konuflu: 

Smokinini temizletmeye götürmüt- - iyi oldu da ıi-

Y .,1ı adam genç 

tü : ze teeadüf ettim, ya-
- Temizlemek için kaç para iıter- zıhanenizde çalıf8D 

siniz) yeğenımı aoracak· 
- BiT lira.. 1 tım .. Nasıl) 
- Çok değı1 mi) - iyi hatırladım .. 
- Yaka çok kirli, onun için bir feY Bu sabah ıizi'n ce-

almıyoruz. nazenize gelmek i-
- Öyle İ'"e yalnız yakayı temizle- çin benden izin i• 

yiniz ! temitti. 

- KaplDDI önünde Mkbbn prajı ile uun usd" 
konuşmaya atanmıyor musun! 

- Danlmayma Bayan; bir daha sefere alona ald't 
orada kon11f111111D bayan! 

" v 
H 

•rını 

İitij 1 
Rııı ~ 

H 
~il a 
~d 

l ar ---
Iİdir. 
Jad~ 
ıre 81 
~ına 

lörü 

~ 

--'ııdı 

'-'ıt 
... . 

-



' 

1011 POSTA Sayfa 

~mirden RllportaJlar: 
21 Harp olacak mı, olmıyacak mı? 

lzmirin zakkum zadesi 
Mahmut Reşat "Tevfik Fi:ret! ..!an pirlerini toplualar da 1 Amerikanın en büyük gazetesi "Herşey 
bir fırına atsalar kıyamet mi kopacak? Hüseyin Cahit dilllün tatb ı 
tirası idi, bugiiııün yavan fU&bıdır, yann mke olacaktır" diyor ngilterenin elinde, onun hareket 

Yezen ı Kedlrcen Ketlı 

!:~ eö~yenler de var. Siz ne deni- şekline bağlı bulunmaktadır ! " diyor kapının önüne 
eldiğim zaman İ· -::;;;ııı...,._ 

tride biri.emin tok 
' aeale konuştu• 

insan, bilmediği ve tanımadığı bir 
makineyi işletmek için ötesini berisini 
kurcalar. Bir tüdü istediğini yapamaz 

lınu, etrafa, toplu 
ene değil, çuvaldız da hiç ummadığı ve beklemediii bir 

noktaya dokununca motör hemen işle-
'VUrduğunu ifit# 
~ meğe, hem de alabildiiine bir hızla ça-

. Bu o zamana lıfJD&Y• baflar. l,ıe (Zeliumzade) i-
adar duyduğum 
lr aes deği11li. içeri çin de böyle olmuftu. 

- Y atayan edebiyatımız yoktu ki 
irince ifittiğim .e- öldüğünün farkında olayım. Anlıyo-
1 uygun bir adam- rum: letenilen edebiyat tunun lltrlo-
t karşılaştım. Kır Mahmut Betat kumu, bunun pastafan üelubunda 
.• AL h .,ı..._J· •• •• boyu ve 
~rı. e.y~nı ~u, uzun .. renldi, kokulu, alımlı bir ~ydir. Hal-
'1? siklet bir pehlıva.nı andıran vucu- buk,i .üıeanl81 çok değifti. Mideler f im· 
11 '\'ardı. di daha büyük rüyalar görüyor ve bo-

Hayatm ve hadiselerin eıntan taraf- yalı hamurları kabul etmiyor. Edebi-
~ı~ı en soğukkanlı birer morg opera- yat, yalnız ",ıtın yüzünü ve gövdesini 
Dfü gibi yarıp ortaya çık.anyor ve fU• anlatmak değildir. 
aııı bunun önüne fırl~tıyor~u. Oturduğu koltukta :ileriye doğru 

Hafif bir haf işaretıle selam .~~- doğruldu ve devam etti: •n Sonra hiç aralık Vermeden eozlerı• a· • _ .l: J • ed-1..: t teJ!!>L 
:ıt . - ızım ewp erın a:>1ya ~-

devam edıyordu. kilerine göre eelim zevkle tertip eclil-
Yan tarafta kaldığımız için yavat· mif bir apa~tıman dairesi, çiçelder 

" arkadaşıma sordum: ve kadın portrelerinden bir buket, e-
- Kimdir bu adam}... ., dehli ve mutedil terbiyeli hareketler, 
- Zakkumzade.:. biraz iyilik ara sıra şuna buna acıma-
- Zakkumzade mi~ Necidir> 1 daka' · "b" ·· - ··1 ar, sa • venr gı ı uzuntu er, çerçc-
-Asıl adı Mahmut Reşattır. Gazete- 1 · ··aı"' ,__ "d-ı'- le L.-::.Ja 

ı:.ı. ve elllDlf u up ve ~ı CK:r ~· n· 
""lir. İzmir okuyucuları onu Zakkum .. mış bir if~de. edebiyattır. Halbuki 
-cı~ diye tanırlar· Gazetelerde çıkan meslek ve ihtisas denilen her şeyde k aykırılıkları didik didik eden fıkra· olduğu gibi edebiyatta da hudutlar ve 
ına bu im~yı atar. çerçeveler çoktan kırılmıştır. Bu km-
- Ben yenı tanıyorum. lan çerçevelerin ve ylkıLm duvarın di-

([)- Eski Qir gaz~tecidir. (~nadolu) binde telaş edenler «aman bayım, biz· 
Uygu) gazetelcrınde, (Yenı Haya.t} de edebiyat ölmüştür.» diye ailatan· 

tlecınuasında (Yanık Yurd) ve (Hiz- lar. aeri kuvvetlerdir. 
~t) de~· Daha) eoıırr ~~em- - Şimdi euaacak, timdi duracak!.. 1914 de olduğu pbi harp Yeya nlha kazandıracak rey, ıea• lnpltermln reyidir 
~et) ve (Hurrıyet gazete ennı çı- Diyorum. Nevyork Times'de Wickham Steed tan aldanır görünüyorlsdı. Şimdi del,ran geçirilmıeme, harbi önleyecek ted· 

dı. Şimdi (Anadolu) da fıkralar ya- Fakat o durmuyordu: .imza.sile yazılan bir yazıda deniliyor öyle midir acaba? .. Zira, o zamanki va ,birlerden bazalam vaktinde yapılamıya 
:~°'· ~u?8niatanda (Anadolu ajansı - Edebiyat bir takını hisai zırvalar- ki; ziyet ile bugümii vaziyet arasındaki cak, ve harbi doğuran Amillerden ba-

ümeuill_iii) ni yaptı: Ayni zamanda dan ibaret deiildir. Bizim eclipleriıni- cBir harbe lüzum var mıdır?- benaerUk bizi bu suali 80rmağa mec - zıları da dei'Jftirilmiyecekttr. 
(Cu~hurıyet) in ora muhabirliğini de zin en çok tanımadıkları feY• hayat- Birçok ülkelerde milyonlarca insan bur ediyor. Her ne kadar tarih n.cıktaaı Umtmıl bir ifade ile, eğer İngiliz po-
lizerıne alınıştı. Çok yerli ve orijinal M 1.. k··y1·· .. ·· 1-• ki bu suali soruyor ve karşılığını alamı- noktasına tekerriir e1mezse de, gene, lita!kası beynelmilel güçlükleri harp ça .. l tır. ese a o um uzu an -.aca an .. b H ,.. lr ....... 
lorüş eri vardır I 1 __ -• çalı h ;yor Şahsi fikir ve mutaleamla en: a işe yarayacak, insıam selAmete ~----- ;resile halletmeği düşünenlere karşı cep • zaman onun yanız &.aV• tını a- · . . . • ef 

~ir kaç zaman onu dinledim. ima- t la 1 H lb--L~ ,_ .. 1.. .. ha tı da yır. Eğer bazı şaııtlar yerme getırılece.tt cak bir şeki1de istifadeli dersler verir; .he alır, hal'be muanz olan, harpten n 
•. ır r ar. a wu ~oy unun ya n ,__..:be 1.. ,..+..- di b uhakk-~-ı eden _.11..- ·neu · ·· "'• bahaettiii mevzuun arkuından aü- . l bi da k ,olursa ıldr uzum yoı~Lı.u.. yorum. u m -.. ır. .ret veya •~ver mı enn on-
tiiltl ·· .. .. .. Arkada ım i- en az yerı 0 an r fey varea 0 a- Bir başka sual daha: Harp olacak 1912 sonbahannm başlangw;lannda, ,derliğini derulite ederse harp olmaz. 
,., uyor, goturuyordu. ş valdır Bizde edebiyat denilen sakat · · A · ülk 1 rd ki t-...: 
l'l\' • • ,nı.? ... Yanı, vrupa ve saır e e e .harbin kopacağmı bütün varlığımla Likin bir de ~lıtere kararsız ka-

e ettı: sab mahluk eğer sahiden öbnü~. ölüyor· büyük devletler arasında 1914 - 1918 sezmiş, ve İngiliz politikasının sağlam hr, aykırı ve muht~lif tavsiyeler· 
b İ:h· Eğer yapaca~ zan;~ v:uıli ır sa şükredelim. Benim bugün dünya- '.diinya harbile mükayese edilebilecek, ve vazıh olmadığı takdirde bu harbin le adeta yapacağında mütereddit bir .:r ılae ondan. ~o yer 1 ve e- da ,ördüğüm edebiyat ,.Inız mız mız veyahut ondan daha ~eci bir harp ola- ne şeıkilde olacağını üstü kapalı ola - variyet alırsa wyahut öz varlığını teh 

ler beklenebilı~ı. .. romanı, hımbal fiirile değil, radyosu, ,cak mıdır? .. Buna veril~k cevap, şah- ,raık anlatmıştım. Hakikaten o sıralarda likeye koymamak için kararlarını ya-
Eser yazmak ıçın zamana luzum sahnesi ainemaaı, .gramofonu, televiz- .si mütaleadan ziyade bır kehanet olur. ,İngiliz poli.tikası ne sağlam, ne de va- J>BDllyacalt kadar zayıf görünür, ve bu 

~~tur. Yeter ki enerji ve sabır olsun. yonu v~ bayatın üstüne çıkan motörlc- Bense kahin değilim. Bir vakitler 19' 2 zıhtı. Harp te bunutl için başladı. Bu 11u etra.fa hissettirirse harpiten imtina 
~iın memleketimizde zaman deni- ·ı h de t 1 v 1 Sonbaharından 1914 yazına kadar, ben gu··n Orta Avrupada yaşamadıgıw m için- 1güç olacaktır. 

ı rı e er yer mevcu o maga ça ışı- rd 
ııen fCY o kadar kıt değildir. Kıt o1sa ,de kahinler arasında bulunuyo um. dir ki, halihazır vaziyeti Iayikıyle kav En büyük harp tehlikesi, do.lft ....... ~ .. 
.L yor. w w ba ted ~~ l§"""i .... ...... 
i_'il eaer yaza.çak bir adam nereden olta Hızlnı alan bir motör gibi gürülde- ~n de ha;rp ola.cagınıb h veb ~ger . zı t1 ramış değilim. Bununla beraber, bu - cmafevkliğini> ilan eden ve iri ırkçı.-
~ndieine }Çam olduğu kaclarını başka · h ı·· ·b· ha kı k , bırler alınmazsa u ar ın ne sure e gün, l)ilıU}ıakkak harp olacaktır kanaati )ık nazar.iyesi.ni güden cbütün• cü Al-
tar-.c..._ L _L b _ _._uı.: Deha ·· mekten, bir opar or 11 ı Y rma • vukua geleceğini biliyordum. ni beslemivorum. Varlığımda böyle bir .mmıyanın yenibaştan muazzam silih • 

q,nan ~ısarAJL uuu.ır. « ıu- tan yorulmu'Ulnrdu: V · idi·· " -
~L1 • b" b rdı di B ff k " - • azıyet şu · seziş duymuyorum. Yalnız duyduguw m Janması ile meydana gelmektedir. Hit-
L_~ ~ ır 88 1 r.» yen u on ço - Bizde sanki ne vardı} Tevfik , Askeri planını Belçika yoliyle hazır 
~ • .., birşey varsa o da, eğer bazı şeyler vak ,1er Mein Kampf (Kavgam) eserinde 

ır. . . Filtretin bütün fİirlerini toplasalar da larnış olan Almanya, Fransaya ıl'kim- tınde yapılmazsa, harp olabilir. Harp ih ,ne söylemiş, ne yazmışsa, onları satır 
Kendi kendıme: . . bir fırına atıp yaksalar kıyamet mi ko- .ce gaıpten çullanacaktı. İngiltere, Bel- timalleri fazladır. Sade şurasına bü-ı.,satır tatbik etmektedir. Şu haltle man· 

fie - Bu ~ sorguya ~melıyı~. pacak) Mesela Hüseyin Cahit «bizde .~yı Almanyanın ayakl~~ _altında tün mevcudiyet.imle inanıyorum ki, e- tıkan, Mücadelem eserinde Almanya· 
. rhalde onıı~ şeyler dınleyebilı- edebiyat bir müstehase olmuştur.» di· ,çıgnetemez, Fransanm maglubıyetıne ğer fevkaıade çareler bulunmaz, buh- ( Devamı 13 llndl aylada ) 

tiın, dedim • ye kıwanıp fikayet ediyor. Fakat müa- .tahammül edem~1Xii. Öy~e~ İngiltere, 
Fakat bu kolay olmuyordu. Çün- L___ la _.J_L~ t d ~·ı H·· . .Almanyaya vaktı 7.81Jl,anıle ihtaratta bu l.. tena11C o n, coeoıya egı , useyın , 

q eorduklarıma kleıl cevaplar veriyor- '"'-ı..id· L_.J __ u.:~ Cah.t ,lunacak mıydı . .._ ~ ın yazıUUIUll". a ....... ,..n ı, za· . _ _, tab" .. 
q. Suyunu tüketmit bir çefme ıibiy- 1 dı bu .. Almayanın sıy... ıyesının esası 
~ .. . . . . manm tat ı tıfUIY • gun yavan ta-t~ bla.raflılğiyle kaimdi. Bi-

~. Muslugun vidasını her çevırifte bir raptır Yarın sirke olacaktır Bunun ' b cihett . 
d mi k "t__ d ı · · · paenaleyh Almanya u en emın 

~ a acı a&1yor ve ar 1 ge mıyor- farkına kendiei de varmlflır. Edebiyat ,olmak için var kuvvetile çal14ıyordu. 
• . . . . bir eğlence değildir. Bir kaç tatlı söz- ,Kuvvetli propagandalar sayesinde o za 

~ - ~z~ oıtur~~ı eever mıaınız} den, paha1ı satın alın~ıf bir çıngırak manl~r ~ında .bul~a~ İn~li~ libe-
·~eyı tercih edereinız} gibi Ahenkli zırlayan bir kaç mısra de- rallerı, İngilterenm husnu nıyeti saye 

- Sevme.em oturmam. ğildir. Edebiyat, yaradılışın en olgun sinde harbin oJmıyacağına inandd.a~. 
- lzmirde fikir ve 1an'at hayatı var mahlGku otan, inanı uyandıran, ileri .B~ ~layı ~r.-1 çıkanlığı 

ltlıdır) Vars~ tamam mıdır} götijren bir nur, derinden gelen bir .bazı hidi.sler hoş~ U.• 
1 

V - 1--- k 1 d · ·· ·· !!--1 k b. ~ Bundan sonra yazmda Alman 
- &198 var, YO&BA yo . ses, aıına onum1U1Uen opan ır çag- ... n*°''"''" t--:ııı.__.ı... d d 

t _ • • · !L ileci. w • • •• Ar1r _.ı d ulan 1 _ b" "....u."""~un. .uııg.1;.1.YOO&-.... aşın erece e 
.. - ızmırm gıth"'çe ger ıgını '°>:'- rıftır. Jmı .. an uy IC&ICI', ır Jtuvvetli olduğunu, Saray Bosna vaka-
~Yorlar. l:unire eski f(ihret ve zindelı- ölünün başında ail8fllllların hıçkırık- sından sonra da gene başgöatererı harp 
.ıni vermek için ue yapuialıd1r) landır. Edebiyatın eeai bu değildir. E- tehlikelerini konferanslarla ortadan 
l - Bunu anlatmak için kırk 1ıün debiyat, zincire karfı hürriyetin, tqlti- kaaımaya kalkışan o 7.81Danki Baş
~lt gece söylemek i&zım. lata kartı inisyatifin, üniversiteye kar- vekil Aksit it.e Haıtciye Nazırı 'Edvard 

.. 
Ümitlerim kınlıyordu ve bn aidif- fi mucid ve klfifin, ağaç budayıcııına Greyin seme~iz çalışnala.rına işaret 

: karfı fıtkıran filiıJlerin, ölüme kartı eden mubarnr: 

.._ - Ben b~ i~en vazgeçtim. Arka- hayatın çılgmk ifadeaidkir:···· . lm rı ;!;~:!al ~~ğ~=~a~~!i 
... QI başka gune bırakalım. Bastırara yazma 8cletım o adı- mış1a.rdı.. B. aleyh 191 _. dek: İn . _ 

Diyecektim. ğı halde birdenbire kalemim kırıldı. ,1iz hüküm~ halkını harbin ~eı;~~-
~ Fakat~ bir sorgu daha, ~vvelkilerin Bu eert sö~er ona da mı t~ir ~~~işti~ lü saymak pek te haksızlık değildir.> 
~ıyla agz1mdan .kaçıverdı: Yolua Mahmut Reşadın ıstedıgı gibı Diyor ve sözlerine şöyle devam edi-
- Edebiyatımızın öldüğünden hah- edebiyat yapamadıiını sanarak utandı yor: 

'ediyorlar. Milli edebiyatımız olmadı- da intihar ma etti~ ICadircm Kafh • •O zamanlar, bil insanlar yalancık-

Evlenmek isteyenlere 
Maddi mllzaJıeret 
GIJstermelı IAzım 

Bir okuyucumuz, Son Postanın bir 
nüshasmda bekarları evlenmiye 
sevk için serdedilen mülahazaları 
görmüş. Kendi batırma gelenleri de 
söylemek istemiş: 

- Bizde de garp memleketlerinin 
çoğunda tatbik edilen usullere yer 
verilmelidir, diyor. 

Bu usullerin başında, evli erkek
lerden az vergi al:ınması, ve evli me
murlara çocuk adedine göre maaş 
zammı yapılması, en nihayet te ev· 
lenecek çağda bulunan genç kızlara 
memuriyet verilmemesi gibi muh • 
telif noktalar varciıı'. 

Bu okuyucumuzun ileri sürdüğü 
mülihazalar hakikaten gözönüne a
lınabilir, fayda temin etmeleri ihti -
mali ~.Fakat biz okuyucumu
.un mektubunun sonuna doğru biraz 
faza bedbin görüyoruz. Zira: · 

- Bu gidişle evlenen?er günden 
güne azalacak, ve .nihayet hiçe ıne -
cektir, diyor. 

* Ezinede Bay (Türkan Şener) e: 
Kitapçılar tiyatro pıyesine ekseri

ya itibar etmezler, romanı tere h e
derler. Binaenaleyh mutlaka bastır
mak istediğiniz takdirde masraflnı 
deruhde etmeniz lazımdır. Tavsıye 
etmeyiz. Buna mukabil eserinızi Şe
hir tiyatrosuna gönderebilirsınız, 
muvafık görürlerse oynarlar. O za
man bastırılması da kolaylaşm:'j fJ • 

lur. 



A Sayfa ~:;;;=:;;;;;;:==s;::1;;:;=:====---====--=====--=-----==;=::::::~l:O:N~P~O~~~T~A~=====~==mcıc::==========~-==-~-======~Bi~·rinc:ikinun~· · 2 
Tarihten Sayfalar : -

~ıldırım e~ret~işti, • 
·80 kadı yakılacaktı 1 Güzellik bahsi, 1 Sigalı kadife k 

Bütün bunlar Sadrazamın adamı idiler, etekleri tutuıan Her kadın güzeldir Siyah, saten kadi- şap a 
Sadrazam Padişahın Habeşli maskarasına koştu ve fooen şapka Kalo-

ona verdiği rüşvetle adamlannı1 kurtardı tun sol yanı yüksek 
Yazan: Turan Can bir kasket biçimin· dedir. Sol taraf siv· 

Yıldırım Beya~ııt şan ve kuvvetinin 
&ıı0n derecesine gelmişti. Anadoludaki 
bütün beyleri sındırmı1, Bizans impa
ratorluğunu titretmiş ve İstanbulda 
bir Tür'k mahallesi kurdurmakla bera
ber bu.nların işlerini görmek üzere bir 
de kadı göndemıiŞti. Bundan başka 
Bizans imparatorile Sırp kralının kız
irım alınış, şehzadeliğinde aldığı 
-Keımiyan beyinin kızı- Sultan Hatu
nun kızile birli!kte üç karısı vardı. Son 
zamanda Sar~a Paşa, Akdeniz boğazı 
açıklarında yakaladığı bir gemide Bi
zans imparatoru Manoelle evlenmek 
üzere gelen bir prenses bulmuş, çok 
güzel olduğu için saraya göndennişti. 
~ıldırım BeyaZlt bununla da evlenmiş 
ve birbirinden gürel üç diişman pren
sesinin saraya soktukları çeşit J~şit se
fahet alemlerine kendisini kap~ .•.mştı. 

Vak.tile şarap içmeyi, rüşvet almayı, 
haksızlık yapmayı, başkasının malına 
göz koymayı en büyük fenalık sayan 
Osmanlı paşaları şimdi bunları bol bol 
yapıyorlardı. 

Bu hal kadılara bile geçti. 
Ve Osmanlı devleti bu en genç ve en 

dinç zamanında bir uçurumun kenarına 
doğru yuvarlanmağa başladı. 

Padişah kendisi herşeyi yapmakla 
beraber başkalarının yapmalarına hiç 
göz yummazdı. Fakat bakmaz ve ko!la
mazsa nereden bilecekti.? 

Vezir Ali Paşa ile bu fenalıkları ya
panların başında bulunuyordu. Padi -
şahın kanları olan ecnebi prenseslerin 
her arzularını fazlasile yapıyor, onların 
her birini padişaha tek başına sahip ol 
mak davasına sürükleyordu. 

Tarihçi (Arapşah) da şöyle bir fıkra 
~ardır: 

«Yıldırım Beyazıt bir gün saray bah
çe.>inde eğlenirken hizmetçilerin bu -
lunduğu taraftan bir gürültü duydu. 
Kızarak o tarafa gitti ve orada bir koca 
karının bağırdığını gördü. c Ne bağ .. -
rırsın ?> diye sordukta saray hizmetçi
lerinden birinin onun sütünü içerek pa
ra vermediğini söyledi. Hizmetçi inkar 
etti. Padişah da onun doğru söyleyip 
söylemediğini anlamak için hizmetçi -
nin karnını yardır.dı.> 

Fatih için de böyo!e bir hikaye anla
tırlar: Guya bir koca karının hiyarları
nı yediler diye yedi uşağın karnı yar
dırılmış. 

Bunların birer masal olduğuna şüp
he yoksa da Yıldırım Bayazıdın bu sar
hoşluk zamanında memlekette korkunç 
bir ahlaksızlığın başladığına da ~ü phe 
yoktur. 

Yıldırım Beyazıt bir gün Bursada do
laşırken sarhoş bir yeniçerinin süriilüp 
götürüldüğünü gördü. Kızdı ve: 

- Vurun boynunu! 
Dedi. Fakat yeniçeri şöyle haykmh: 
- Padişahım hak gözetmek gerek -

tir. Sen de i~ersin... Vezirin de içer. 
Kadıların da ıçer. Ustelik rüşve:. de 
alırlar. Ha~kın malını zapt.ederler. Suç 
yalnız benım midir ki boynumnu vur
durursun ? .. 

Asker ve halk da kadılarla memur
lardan şikayet ettiler. 

Pndişahın aklı başına geldi. Askeri 
bıraktırdı ve artık içkiyi bıraktı. 

Onun en çak kızdığı şey kadıların 
rüşvet almaları, katülük etmeleriydi. 

En çok güvendiği alimleri Anado • 
luda ve Rumeli.de te~i.şe çıkardı. Rüş
vet aldıkları, haksızlık ettikleri anla
şılan seksen kadı hemen Bursaya, ora
dan da Yeni.şehre gönderildi. 
Padişa ferman buyurdu: 
- Bunları ahşap bir eve koyarsız ve 

diri diri yakarsrz ... 
Rüşvet alanın cezası cehennemde 

yanmı.ştı. Yıldırım Beyazıt da bun'..l ya
pıyordu. Fakat vezirlerin ve baslıca 
alimlerin etekleri tutuştu. Zaten bun
ların çoğu vezir Ali Paşanın adamları 
idi. 

Ali Paşa kadıları kurtarmak istiyor 
fakat korkuyordu. Onları kurtarayım 

derken kendi kellesini kaybetmek ih
timali de vardı. 

Nihayet bir lkurnazlık buldu. 
Padişahın pek sevdiği ve işi şakaya 

getirerek her şeyi söyleyen bir maska
rası vardı. Bu, Hab~li bir köleydi. La
kin zeki bir adamdı. 

Vezir Habeşliyi çağırdı. 
- Çok para kazanmak ister misiu? 
- Elbet ... 
- KaclıJarın diri diri yakılması ıçin 

verilen fermanı geri aldırmalısın! 
- Bu çok güçtür. 
- Parası da çoktur. 
- Ne kadar? 
- On bin akçe ... 
Habeşli o gün düşünmek ıçın ızın 

aldı. Ertesi sabah vezir Ali Paşaya: 
- Yirmi bin akçe (beş yüz altın) ve 

rirsen bu işi yaparım. 
~edi. 

- Kabul. .. 
Habeşli paraları cebine indirdi. He

men yol elbiselerini giydi ve padi~abm 
karşısına çı:k-tı: 

- Padişahım İstanbula geçmek için 
izin vermenizi yalvarırım. 

Ha.beşlinin hiç kimsesi yoktu. 
- İstanbul.da ne işin var? 
- Oradan yüz kadar papas getıre -

ceğim. 

- ç>nları ne yapacaksın? 
- Işittim ki seksen tane kadıyı diri 

diri yakıyormuşsunuz. Papaslar onların 
yerlerine geçsinler. 

- Abdal, benim adamlarım yok mu? 
_ - Kadı olmak için alim olmak gerek. 
Alimlik ise pek çabuk olmaz. Bunlar 
diri diri yanınca diğerleri de kadılık 
yapmaktan korkacaklardır. Rüşvet al-
mışlarsa elbet bunun sebebi vardır. Ve
zirinizden sorulmak gerekti. 
Padişah yumuşamıştı. 

Vezir Ali Paşayı çağırdı. Hal>Aşliyi 

göstererek: 
- Bunun dediği doğru mudur? 
Diye sordu. 
- Evet padişahım; kadıların maaş -

ları ve gelirleri yoktur. Geçinmek için 
rü~vet alırlar. Onlara münasip maaş 
baglansa ve yaptıkları işlerden üçer 
b~er akçe almalarına izin verilirse 
lirse haksızlık kalmaz. 

Seksen kadı bir Habeşlinin kurnaz
lığiyle kurtulmuş, ondan sonra da k.t
dıların Huccctten yirmi beş, sicilden 
yedi, nLkahtan on iki akçe gibi ücreller 
alma1arı için ferman çıkmıştı. 

Turan Can 

Bu genç kadın, ta:biatin nadir yetiş
tiııd.iği fevlkaıade mahlUklardan biri de 
ğiJllir. Eğer istemeniz onun güzelliğine 
sahip olabilir.siniz. istiyorsanız, diyo -
rum. fakat bu isteyiş yalnız dudakları
nızda kalan bir arzu değil, uğurunda 
birçok za}unet11ere hatta fedakarlıklara 
katlanılan bir dilek olmalıdır. Ancak o 
zaman en aılelaide bir vücut ve yüzden 
bile hoş bir insan meydana çıkar. 

Geliniz beraber, onun güzelliğini ya
pan şeyler.1 birer 'birer tahlil edelim: 
Hafü~ boyanmış temiz bir yüz. 
İyi düz.e1tilmi§ ve dağılmıyan saç -

lar. 
Kaşların fazla tüyünden kurtarıldı

ğı için hemen göze çarpan bir çift gü
len, samimi göz. 

Güzel boyanmış bir ağız, ve bu ağza 
ayrı bir güzellik veren neşe ve emni
yet dolu bir gülüş. 

Bir dirhem yağ bulunmıyan idman
lı bir vücut, işletilmiş ada1eler. 

Dik duran omuzlar üstünde düzgün 
bir boyun. 

İşte, genç kadının güzelliğindeki u
mumi çizgiler. Bunların haricinde ka
lan şeyler te!errüat sayılır. Varsın göz
lerinizin rengi onunkine benzemesin. 
Boyunuz biraz daha kısa yahut biraz 
daha uzun olsun. Zararı yok. Sarışın 

veya esmer, iri veya minyon hepiniz 
bu kadına güzel dediğimiz manada gü 
zel olabilirsiniz. Saydığımız bütün şey 
leri kendi kendinize birer birer düşii
nünüz. Bunların hangisini yapmak eli
niroe değil. Yalnız bazıları mesela du
dağınızı güzel boyamak, saçlarınızı gü 
z.el tanzim etmek bir gün meseledfr: 
halbuki bazıları, bilhassa vücudün in
celeşmesi, uzun bir zamana bağlıdır. di
yeceksiniz. Size sözüme başlarken de 
söylemiştim: Güzelleşmeyi isteyişinız 

sözden ibaret kaldıkça kıymetsizdir. 

Saç tuvaleti 

r i bir şekilde göze 
doğru iniyor. Arka
sında kendi kuma
şından yapılmı.ş u
fak bir fiyong..,sı 

var. 
Öğleden sonra kı

yafetlerile beraber 
giyilmelidir. Model
deki gibi beyaz ve • 
ya açıkrenk bir e -

ı 
şarp ile büsbütün 
güzel görünür. Bu 
şa~a ile kısa kesil
rruş saçlar pek iyi 
gitmez. Saçları arka 
ya doğru tarayarak 
ensede toplamak, 
yanlarda bukle yap 1 

mamak çok doğr:ı 
olur. 

Çünkü ön kısım 
biraz uzundur. Yan 
larda da kesile veya 
bukle yapılmış saç 
bırakılınca çehreye 
dağınık ve periş&n 
bir manzara verir. 
Halbuki saçların ha 
şa yaıpışık ve muntazam durması kadar 
yoktur. , 

Bir manto / 

Sade w k!n~~~~anto. Cepler,! 
kol kapakları ya-

,# ka ve öndeki bant 
kürkten yapılmtş 
tır. Ceplere ken
di kumaşından 
kapak konu1muş
tur. Yaka yuvar
lak ve pek büyük 
değild~r. Belinde 
siyah deri kemer 
var. 

Mantonun ku -
maşı diyagonal • 
dir. Karışık renk 
li bir kürk bu ku 
maşa düz bir kü
rkten daha iyi gi
der. Maamafih ay 
ni modeli düz bir 
kumaştan yap • 
mak ta fna olmaz 
Arkası tamamile 
dü7.rlür. 

Bu modeli bil
hassa kalın bir 
kum~ için kul • 
lanmahdır. O • 
muzlar dar, be -
den vücude uy
gun olduğu için 
kumaş kaba gö -
rünrnez. Vücudu 
şi.şman göster . 

mez. Rahatça giyinilecek pratik bir nıo 
delllir. Bilhassa mektepli genç !nzlar
la, her gün giyecek manto yaptırmak 
arzusunda olanların işine yarayabilir. 

rvEMEi'""BA'Hi'SLEfil] 
Cevizli Börek 

Biraz tereyağını eritip bir litrenin 
1/6 sı kadar süte katınız. Yumurtayı 

- sarısı beyazı bir arada - çalkalayıp bu 
na ilave ediniz. İçerisine yarım çay ka
şığı tuz, dört çay ıkaşığı maya tozu, blr 
yemek ıkaşığı şekeri ve 300 gram unu 
katımz. Hamur tahtasını unlayıp üze -
rinde bu halitayı iyice yoğurunuz .• İn
ce ince açınız. Bu yufkaların üzerine dö 

Son kuvafürlerden orijinal bir mo - külınüş kuru cevizle, kuru üzümden 
del. Bütün saçlar tepede, yanlarda ve yapılmış harcı serpiniz. Ufak ufak dört 
ensede ufak ufak bukle yapılmıştır. köşe parçalar kesip bu parçaların her 
Hiç bir yanda «saç aynmıııı yoktur. Altı biııini kendi üzerinde yuvarlayınız. Ve 
aylık ondülasyonlarını saçlarının en kı iki uç'iarını parmağınızla bastırıp kapa
sa zamanında yaptımnak isteyen bayan yınız. Bir tepsiyi yağlayıp içine bu par 
lar bu modelden çok istifade edebilir- çaları muntazam bir şehilde diziniz. Bir 
~er. Y~lnız __ yu~arlak yüzlülere tavsiye ı· yumurtayı çalkalayıp içine biral da 
e~~~yız. Çunku bu kuvafür yüzti büs- soğuk su katınız. Bunu elinizle çörekle
butun yuvarlaklaştırır. rin üzerlerine sürünüz. Tepside 15 da-

yfüıe incelik veren hemen hiç birşey 

Akşam giyilecek 
elbise 

En son ve güzel Paris modellerinden: 
Orijinal bir akşam tuvaleti. Omu~ " 

!ardan itibaren yere kadar sarkıtıfan 

sire şeritlerden yapılmıştır. Rengi yeşil 
(şanjan) dır. 

Üstünden giyileni bolero da ayni şe" 
ritlerdendir. Kenarına geçirilen saçal< 
ayni şeııit1erin incelerinden üçer tane 
bir araya dikilmek suretile yapılmış " 
tır. Ufak büzgülü kolların altı tamaıni
le açı!ktır. 
_...... .............. ' ........................... _..... _..,._, ....... .,,...-
kilka durduktan sonra fırına yollayınız. 
Orta bir ateşte yarım saatte pişer. .. 

Piliçli domates dolması 
Domateslerin içini dolma yapar gıbi 

oyunuz. Bir tarafta pilici haşlayıp yu• 
muşak taraflarının etini küçük kiiçiil< 
doğrayınız. Bunu bir avuç ekmek içi 
ve bir parçacık tuzla karıştırıp etli ao· 
mates dolması yapar gibi domateı:JcriJ'l 
içine doldurunuz. İsterseniz bibeı de 
koyabilirsiniz. Domatesler su verece~,; 
için dolmaların üzerine az su dökiiP 
kaynatınız. Orta bir ateşte (20) d:4ld • 
da pişer. Güzel ve besleyici bir yeıne1' 
olur. 



EDEBiYAT ·sAYFASI 
ŞAiRLERiMiZiN iLK VE SON ESERLERi 

Üstatlar mahşeri 
1 - Nizım Hikmetin şiirleri 

1/. ıkra meşhurdur: Adamca~ızın 

,,. biri, bir hanede misafir. Otur -

duğu yemek sofrasına evvela patlıcan 
oturtması, daha soma patlıcan kızart -
ması, onun arkasınıdan patlıcan sala -
tası, onun peşinden patlıcan karnıya -
rığı gelmiş. Biçare misafirceğiz, kar -
nıyarığın ardından da imambayıldı -
nın sökün ettiğmi görünce dayana
mamış; uşağa seslenip: 

- Evlat, demiş, Allah nzası için ba
na patlıcansız tarafından bir bardak su 
ver! 

* Gözlerim, gazetelerde, biri bitmeden 
diğerine başlanılan edebiyat anketle -
tipe, mecmuaları dolduran edebiyat 
münaıkaşalarına, broşürlere kadar ta -
şan edebiyat müsahabelerine öyle ka
nıksamış ki, ne zaman edebiyattan 
bahs açan bir muhataba rastlasam der
hal: 

- Aman, diyorum, kutun, kölen o
layım: Edebiyatsız tarafından bir satır 
laf et! 

* Babıali, bir edipler, bir üstatlar 
mahşerine döndü. 

Nazım Hikmetin 1918 de Yeni Mec-ı 
muada Hk neşrolunan ~iiri: 

Hala serviler de ağhyorlar mı? 
Bir inilti duydum serviliklerde, 
Dedim ki burda da a~layan var mı? 
Yoksa tek başına bu kuytu yerde, 
Eski bir sevdayı anan rüzglir mı? 

Gözlere inerken siyah örtüler, 
Umardım ki artık ölenler güler, 
Yoksa hayatında sevmiş ölüler, 
Hala servllerde a~Iıyorlar mı? 

* C<Simavne kadısı oğlu BeG-edcin» 
kitabından son fİİrİ : 

Sıcaktı. 

Sıç ak. 

Sapı kanlı, demlr kör bir bıçaktı. 
Sıcak. 

Sıcaktı. 

Bulutlar doluydular, 
Bulutlar boşanacak. 

Boşanacaktı. 

O kımıldamadan baktı. 
Kayalardan. 
İki gözü ikl kartal gibi tndl ovaya. 

Orda en yumuşak, en sert, 
En tutumlu, en cömert. 
En, 
Seven, 
En büyük, en güzel kadın: 

Toprak. 

NAzım Hikmet 
Neredeyse doiuracak, 

Doturacaktı. 
Sıcaktı. 

Baktı Karaburun dallarından o, 
Baktı bu topratın sonundaki ufka, 

Çatarak kaşlarını: 

Kırlarda çocuk başlarını, 

Kanlı gelincikler glbi koparıp, 

Çırıl çıplak çıilıklan sürükleyip peşinde, 
Beş tuğlu bir yangın geUyori:lu karşıdan 

I 
Bu gelen, 
Şehzade Murattı. 

Hükmü hümayun sadlr olmuştu ki şeh-

zade Muradın lsmlne, 
Aydın illne varup, 
Bedreddin Halifesi mulhat Mustafanın 

başına ine .. 

Sıcaktı. 

Bedreddin Halife.c;i mülhat Mustafa baktı, 
Baktı köylü Mustafa. 
Baktı korkmadan. 

Baktı dimdik. 

ısaktı o. 

Kızmadan, 

Gülmeden. 

Dosdoiru. 

Cingöz Recai, Beyoğlunda 
oturan filozof ve Parisli 

külhanbeyi 
- Behçet Ken.al Çatla·a açık rrelctup 1 -

S on Postada çıkan yazını oku • 
dum. Büyük muharrir ve filo • 

70f P. S. nin bir mektubunu istim;,ali 
etmişsin. Bu mektupta ccAvrupamn 
şuurlu ve haklı hayranı, bakalım An• 
karadan nasıl olgun ve gururlu bir hay• 
ranlıkla bahsedecek. Fazla bekleyeme· 
yiz. Gider gitmez başlayın» diy~n bil 
adam var. 

Ben bu adamın sözlerine ne k ~ 
üzilldümse, senin «Ankarayı gorı:>n ıık
racı• yazına da o kadar esefl"nd rn. 
Boş emek! 

Baktı. Hitap ettiğin zevatı bu kadar tanı • 
Bedreddin yiğitleri kayalardan ufka mamak sana yakışmıyor. Şair hassa • 

baktılar. siyeti iyi çalışan adam demektir. Bu· 
Oitgide yaklaşıyordu bu toprağın sonu, iyi çalışmak şairi çok defa istikba!i 
Fermanlı bir ölüm kuşunun kanaUarile. görme~ kadar götürür. Halbuk sen 

bazı mevzularda gözlerini tamumile 

Oysa ki onlar bu toprağı, 
Bu kayalardan bakanlar onu, 

t1zümü, inciri, narı, 
Tüyleri baldan san, 

Sütleri baldan koyu davarları, 

İnce belli, aslan yelell atıarlle, 
Duvarsız ve sınırsız. 
Bir kardeş sofrası gibi açmıftılar. 

Sıcaktı. 

Baktı. 

kapatmışsın. 
e:Avrupamn şuurlu ve haklı hay • 

ram• nın büyük Avrupa anketini, baş· 
tan sona kadar d€ğil, arada bir oku • 
muş olsaydın, «gider gitmez başlayın• 
diyen saf adamın vaziyetine düşmez • 
din. 

İıki garp edibinin adını belliyen üs -
tat geçiniyor. Bir garp ukalasından iki 
satır fikir apartan üstat kesiliyor. Ed -
gar Vallastan iki cinai roman tercüme 
eden ediplik taslıyor. Karamela niyet
lerine iki mani çırpıştıran şairliği kim
seye bırakmıyor. Ve en basit fikirleri, 
en alelade duyguları, en ağ&lı bir ifa
de kalıbı içine sokabilenler, edip sıfa -
tına ba tapu sahip kesi.iyorlar. 

ufku sarıp, Bedreddin yiğitleri baktılar ufka . ................................................................................................. 

Üstat P. S., büyük Avrupa anketin. 
de Parisli külhanbeyini, satıcı kızı. şo· 
förü, genç ve isimsi?. filozofu, büyük 
gazeteciyi hep İstanbulun, Be~ oğlu 
semtinde oturan bir filozofu, yani biz • 
zat lrendisi gibi xonu.şturdu. Zaman za. 
man Cin~öz Recai, zaman zaman 
Beııkson, zaman zaman Tomas Man. 
zaman zaman da bizzat Bay P. S. gibi 
konuşan bu adamlar sade Parisin bir 
içkili lokantasında gene bızzat üstat 

Geçen gijn, Süliu1et kütüphanesi sa
hibi. dostwn Semih Lutfinin elinde bir 
istatistik gördüm: 

Büyük Edebiyatçılar 
Adamcağızın birisi, edebiyat poste

kisinin canlı tüyler.ini üşenmeden say
mış. Onun hesabına göre meşrutiyet -
tenberi intişar eden telif romanların, 
hikayelerin ve şiir risalelerinin sayısı 
735 taneymiş. Bu 73S esere mukabil 
de tam 806 tane müeMif ismi sayılıyor
muş. Çünkü bu eserlerden çoğu, iki e
dip tarafından müştereken telif olun -
muşmuş! 

Görüyor musunuz hesabı: Bir edip 
iki eser doğurmuyor, bir eser iki edip 
doğuruyor. Yani cveludiyeb ediplerde 
değil, eserlerde mübarekler ikiz do -
ğurnuya başlam~lar! 

* Tek eserden çift edip doğunca, Ba-
bıalide her kal<lırım taşına bir üstat 
düşüyor. 

B)l üstatların orta yaşlı olanları, se
leflerini yere vunnıya çabalıyorlar. 
Bugünün genç üstatları, bugünün orta 
yaşlı üstatlarına karpuz kabuğu koy
mak kayınısundalar. Bugünün orta 
yaşlı üstatları da, bugünün genç ü:stat
larma hl'!Jan atıyorlar. 

Anketler yapılıyor. Mecmualar çı -
kıyor. Antolojiler hazırlanıyor. Müna
kaşalar, kıyametler kopuyor. Üstatlık 
payesi uğrunda, müellifler mahkemP. -
lik oluyorlar. Kerli rerli şairler, cadde 
ortalarında baston bastona geliyorlar. 
Bir gürüL'tü, bir kıyamettir gidiyor! 

* Bu kavgayı dışından seyrelmenin 
keyii içinde, aklıma bir hikaye daha 
-geliyor! 

Üç Laz kayıkçı, kavga etmek suçile 
karakola getirilmişler. 

Birisi bir kaç yerinden bıçaklanmış. 
Ötekinin ağzı kulağına karışmış. Ü -
çüncüsünün fıkara yorganı gibi parça 
parça olmuş suratı kandan görünmü -
yor. 

Hayatları 

B u yılın sürprizlerinden biri ae 

Nobel edebiyat mükafatmın, bü
yük dram üstadı E. O'Niell'e verilmiş 
olmasıdır. Edebiyat bununla meşgul... 
Avrupa ülkesinde dedikodular, hiddet 
fısıltıları, l.atta haykırışları yükseli
yor ... Neden ona da, daha kuvvetli bir 
yazıcıya verilmedi? Amerikada ise, öz 
evlatlarından birinin başında taçianan 
bu yerinde «tevcih» ten ötürü, bir gu
rurlaruna, iftihar var ... 

* Eugcne O'eill, 1888 de Nevyorkta 
doğdu. Babası zamanının tanmmı::; bir 
katörüydü. İlk tahsilini, ilk ve orta 
mekteplerde yapan muharrir, Prınce -
ton üniversitesine nedense ısınamadı. 
Huysuz, ~imsiz bir ruhu vardı. Üni
ver.siltede ona asi diyenler çoktu. Üni
versite rektörü ve ~onraları Amerik~n 
cucmhurreisi olan Vilson, kurtuluşu bu 
inkı~apçı genci üniversiteden çıkar -
makta buldu. Yepyeni bir hayata atı
lan E. O.Neill türlü türlü işlere girdi. 
Bir baltaya sap olamadı. Yirmi bir ya
şında evlendi. Lakin bu sevdadan da 
p€lk çabuk usandı ve karısından ayrıl -
dı. Sergüzeştçi bir ruh taşıyan, kabma 
sığmıyan muharrir, altın bulmaktan 
ziyade, biraz da bu sergüzeşt zevkini 
tatmin etmek için otta Amerikaya git
ti. Gene bir çok işlere daldı, çıktı. Tay
fa oldu. Mağazalarda çıraklık etti. B;r 
takım küçük gazetelerde musahhihlik, 
muhbirlik yaptı. 

Eugene O'Neill ilk yazısını 1914 de 
neşretti. Parası yoktu. Onun için, ça -
lışmak, karnını doyurmak mecburı -

- İdris reisin sandalının adıdıt «As
lan!• Reis sandalı için de pay isteyıncc, 
hır çıktı. Biraz itiştik! 

Komiser soruyor: 
- Nerede bulduğunuz hazine? 

Komiser, bu müthiş kavganın sebe
bini SOI'muş. Balıkçılardan biri anlat
ınış: 

- Üç arkadaş, danize açılıp balık av
larken bir hazine buluyoruz. Hazineyi 
üçe bölmek lazım değil mi? Halbuki 
İdris reis: 

Bu müthiş vuruşmayı: «Biraz itiş -
tik» diye tasvir eden kayıkçı, gayet sa
kin bir gülüşle cevap veriyor: 

- Benim Aslana da pay ayırın- diye 
tutturuyor. 

- Hangi a&lana? 

- Hazine ne gezer yahu? Hani bir 
gün bir hazine bulsak diyorduk! 

* Ediplik, üstatlık kavgasında işi malı-

ve Eserleri 
Ergene O'Neill kimd"r? 

yetinde idi. İlk yazıları denize ve de -
nizcilere dairdi. Hevesi piyes yazmak
ta olan muharrir, eserlerini yalnız yh
zılmış veya neşredilmiş görmek ıste

miyor, bunların sahneye konmasını da 
bir emel, gaye olarak biliyordu. Ve ni
hayet 1919 da da bu emeline nail ol -
du. Bir amatör talebe heyeti, küçük bir 
köy tiyatrosunda, bir kaç yüz seyirci 
karşısında O'Neill'in piyesini oynadı -
lar... O gün bugündür, değer-

li muharririn piyesleri, her sah-
nede oynanıyor. Sinemaya alınıyor. 

* E. O'Neill, Nobel mükafatını alma-
sına rağme.n, Arnerikada bile leh ve 
aleyhinde büyük bir kitle toplıyan mu
harrirdir, bazıları onu hiç anl~mazlar. 
Bazıları İ.'ie, ona bir «kelime ilahı» di~ 
taparlar ... E. O'Nei11, Amerika edebivat 
çevresinin Zola, Flaubert, İbsen 'den 
vücuda getirilmiş bir halitasıdır. 

* E. O'Neill'in bütün eserlerinde kor-
kunun, intihar ve katlin, deli ve anor
mal insanların akislerini bulursunuz .. 
O bütün bunlardan bir realite, oı taya 
koyar ve okuyanla seyredeni düşün -
dürür. 

E. O"Neitl'in dünyaca tanınmış eser
lerinden, Anna Kristi, İmparator Coni, 
Garip bir Vak'a ve Ufkun Maverasın
dayı sayabiliriz. .. 

* :Bize göre komite E. O'Neill'e Nobel 
edebiy;at mükafatını vermekle hakiki 
bir san'at abidesini bezemiş olmakta -

Sahneden daha ne romancı ve menensiz filozofun ha· 
b kr b·r · ? 1 yalhanesinde yaşamışlardır. 
~ ıye l ır,z Bu büyüik Ustalık büyük Avrupa an· 

K aragfjztlen orta ~nUlla orta keti sütunlarında pek belli olmadı. 
oyunundan da tiyatroya çıkıl - Üstat P. S nin çok nevi şahsına mün. 

dığmı iddia edenler muhakkak ki ya- hasır üslubunu bilenlerden gayrisi, sen 
nılıyorlar. Karagöz belki orta oyununu de dahil olduğun halde, bu işin farkı • 
doğurmuştur, belki de orta oyunu ka- na varamadılar. 
ragözü doğurmuştur. Çünkü bu iki - Şu halde, An'kara barajında «boşa • 
sinden hangisinin evvel hangisinin son- nan suyun betonlarla beraber ruhunu 
ra geldiği hak'kında yapılacak bütün yıkadığı zattan şuurlu Ankara repor • 
mütalealar indi olur. Orta oyunu ile tajları beklemenin ne boş bir hülya ol· 
karagöz arasında bir münasebet olma- duğunu yavaş yavaş anladın mı? 
dığını iddia edenlere de hak vennek ~~ris ve Parislileri kafasındaki ka • 
icap eder. ragoz perdesi önünden geçirip tıpa. 

Karagözün, Karagözle Hacivatlı, or- tıp kendisine benzeten üstat, aynı u • 
ta oyununun Kavuklu ile Pişekarına sulle Ankarayı ve Ankaralıları nasıl 
benzerler.. anlatır? 

Orta oyunundaki tekerlemelerin bir . Duru? dururken Ankarada adı işi • • 
ço~ıu karagözde de vardır. Fakat tiyat- t~~emış, falkat eserleri yüz binlerce 
ro bu ikisinden büsbütün ayrıdır. O ne nusha satmış meşhur bir filozof yarat. 
bir gölge oyunudur ve ne de orta oyu - sa ve bu fil~zofa her gün gazete sil -
nu gibi, sade bir mükaleme ile taklit- t~nlarında müdafaa ettiği fikirlerini 
lere dayanan bir oyun .. Tiyatro tama - s~yletse buna başta sen olduğun halde 
mile başkadır. kll!li kandırabilir? 

Orta oyunile karagöroe şahsiyetler Ü~~t P. S. yaptığı işin bu kadar a -
vardır. Halbu'ki tiyatroda şahsiyet yok- ce~ı olsa zanneder misin ki Cingöz 
tur, eser vardır. Tiyatroda şahsiyet Recaı foımalarından bir parmak yuka-
şahsiyetile güldürüp ağlatmaz, oyna - rı çıkabilirdi? Kemal Tahir 
nan parça güldüriir, düşündüriir ve . ........ - - ···"--·----·-· .... -

ağlatır. ı ~~~ı --+ l Binaenaleyh orta oyunu, karagöz ve 'CIJl. 
(Devamı 14 üncü sayfada) 

......_. .. __ --
Yerinde bir 
Kadirşinaslık, ve 
"k orkunç bir korku,, 

E minönü Ha1kevi, üstad Halit Zi
ya Uşaklıgile bir jilbile hazırla-

Çıplaklar 
Y caan: Agala Sırrı Levent 

Ç ıplaklar, elbiseden ve ahlak ka-

dır. İbrahim Hoyi 
yıtlanndan sıyrılmış olaniarla, 

giyecek elbiseden mahrum bulunanlar 
maktadır. Kendisi için bir jübile hazır-

kemeye. karakola kadar vardıran edip- larıdığını öğrenen değerli edip: dır. Bir basit gönül macerasını zcngiıa 
lerimize de: bir dekor dçinde gösteren Refik Ahmet . . - Acaba, demiş, ben, öyle bir gecede S 

- Yahu desenız, hangı edebiyatın duvacağım heyecana tahammül edeb:- evengilin romanında işaret edebileca-
gü.rül:U.:-üdü: b~? Şu edebi~~t nerede? 

1 
lecek miyim?. ğimiz bir nokta, sevgilisinin ken-

. Emınım kı Laz kay)kçı gıbı sakin sa-, Kısa pantalonlu ediplerin (!) teca- disini terkeylemesi üzerine n 
kın sırıtacaklar, ve: vüzlerine bile tahammül eden koca üs- fahatin girdabına kapılacak kadar ınua 

.. - Etl~iyat ne ~ezer yahu? Hani bir t'adın bu endişesi hayli manidardır. tarip olan bir Aşıkın, aradaki yanhş an-
gun gelır de edebıyat olur.sa diye ko - Acaba üstad, nankörlüğe alışkın bün (Devamı 14 üncii aayfada) 
nuşuyorduk! cevabını vereceklerdir! yesinin kadirşinaslığı yadırgamasın- <•> Romanı yazan •Refik Ahm'' ~evenglllıı 

dan mı korkuyor? Eğer öyle ise, bu, o- dlr. Bu yazı, bu eser hakkı:ulıı. ı\ı.ıi sırn 
nu inkar edenleri b:le utandıracak ka- 1 Levent tarafından 7a21lan ten.ıudın !ıuıua. 
dar ...:korkunç bir korku• dur. 1sıdır. 



ıo Sayfa SON POSTA: 

Sancakta ırkdaşlarımıza ateş 
edildi. 5 Türk genci yaralandı 

(Baştarnfı 1 inci sayfada) mua'l!limleri köy'lere gönde.rö.lerek hal- mamış bir haksızlık ve yolsuzluk teş-
İskeriderunda seçime ancak 42 ikin- ikı intihabata teşvik et't'irilmiştir. kil etmektedir. 

cı seçimci iştirak etmiştir. Beyanname 6 - Sancağın bütün nalıi;yc müdür, Fakat Sancaklılara düşen vazifeler 
dağıtttl<ları için yakalanan Melunet, j jaru:larana ve tahsildarları liva merkez- sona ermiş demektir. Sancaklılar rey
lVIustafa ve Yahya şiddetle dövülmüş- lerine celbedilerek hal:kın intihabata !eri hakları ve varlıkları hilafına zor-
lerdir. Bunlar halfı. mevkurturlar. cebred.ilrnesi ve gitmeyenferin isimleri 1 ' k . , . . · ı · · · d fte · · b"ldir'lm . . . k dil a yapılma ıstenen meh us mbhaba-lskcndcrun Türk crının protestosu nın e rmın ı ı esı ıçın en e . 

··.ı._ k k • :..Jd tı• · ı ilıni'c.-f. tına karşı da boykotaj yapacak, bey-Turkleri Fransız yu~e orn1se.rı rıne Şı.u e ı emır er ver ~-ır. 
~far.lele intihabatı şu telgraf ile protes Sancakta Vatani klüplcri nelmilel tanınmış haklarına hürmet e-
to etmişfordir: 7 _İskenderun, Antakya, ve Kırk- dilmesini gür ve imanlı sesile istemek-

cÖtcdenberi medeni memleketlerde banda 14 Teşrinti.sanide birer Vatani te devam edecektir. 
yapılan intihabat yirminci asırda Fran klübü açılmıştır. Bundan başka Halep- Bütün Sancaklılar hak ve hakikat 
sız hük(ımetlnin mandası altındaki bir ten jandarma ve müsellan köy bekçi- yolunda hakkından emin haklı dava
ülkede tazyik ve şiddetle yapılıyor. Bu leııi getirilmiş, intihabatın cebren yap- ları peşindedirler. Davanın hakkı, ilk 
:;eçimi hür.riyet ve medeniyet namına tırıiması için köylülere musallat olun- intihabatla ve yüzde yüz tezahür et -
protesot edeM.z.> muşlardır. miştir. ikinci intihabatta da yüzde yüz 

Örfi idare havası İnsafsızca tazyikler tezahür edecektir. 
İskenderun Alevi şeyhi Davut me- Şüpheli eşhas dıye bi~takım kimse- Namımıza ve adımıza Suriye mecli-

Yunan Kralı 
Yavuzda bir 
Saat kaldı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ve sahilden ayrıll§ı bi:r:ibirinin yakinin
de duran Yavuz ve Averoftan karşılık
:Fı atılan 21 pare topla selfimlanmışlır. 
Samajesteyi Amiralırnız Şükrü Okan 
iskelenin üst tavasında donanma erka
nı ile birlikte istikbal etti. Bu esnada 
Yavm bandosu Yunan maırşını çalı -
yordu. Kral resmi selamı yapan silah 
endaz müfrezesini teftiş ettikten sonra 
kıç güvertede nizam safında clizilmiş o
lan ve kendisine takdim olunan Yavuz 
sübaylarının ayrı aıyrı ellerini sıkarak 
samimi iltifatta bulunmuştur. 

Amirallik salonunda bir müddet ıs
tirahatten sonra Samajeste, Amiral ve 
Yavuz enkaniyle birlikte gemiyi ve ta
rei'leri gezmiştir. Samajeste mürette -
bat tarafından yapılan milli oyunları
mızı zevk ile seyrettikten sonra ayni 
merasimle ve gene 21 top atılmak su

Birincikinun 2 

• 
lzmirde yeniden 
Yüz göçmen 
Köyü kurulacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Göçmen evleri inşa şartnameleri göç· 
men köyleri ve evlerinin planları vila· 
yete gelmiştir. 

İzmir Vilayetinde inşa edilecek 
göçmen evleri, T rakyada inşa edilen· 
/erden büsbütün farklıdır. Yeni köyler 
için esas, üç yıldanberi İzmir Vilaye
tinde tatbik edilen Kamalist Türk 
köyleri planıdır. Şu esasa istinat et• 
mektedir: 

(A Yeni kurulacak köyler şimen· 
difer hatlariie umumi şoselere ya.kın. 
sahile müvazi ve tabii manzarası gü• 
zel yerlerde olacak, köylü mahsulünii 
kolayca şehre indirebilecektir. 

B) Köy evleri üç odalı, olacaktır· 

Bunların bir odasi döşeme, iki odaı~ 
buğdalı tavanlı ve tek iskeletli olacak .. 

ous olmuŞlur. Aınta'.kyaya tekrar 200 ler karakollara götürülerek günlerce sine iştirak ettirilecek meb'us1arın hiç 
lni!is indirilmiştir. Ortada örfi idare ha hapsolunmuşlardır. Hülasa ayın ı ı, l 2, 

bir vechile Sancağı temsil hakkını ha· .•ası esmek!tedir. 13 ve 14 ün.de Sancakta hatır ve ha) a-

tır. 

retiyle teşyi olun.muştur. Bir saat ka- Ahır, hela, yıkanma yeri, sofa ve 
dar süren bu ziyaret esnasında Ma1es-

Vataniler atıp tutuyorlar 
Ankara, l (Hususi) - İntihabat es· 

aasında Sancakta bulunarak Beruta av 
Jet etmı.ş bir zatın buraya gönderdiği 
hususi bir mektupta şu malfunat var
dır: 

Sancak delegesı M. Doryo ve Hasan 
Firazj Tü$.ler aleyhine şiddetlerini 
gün geçtikçe arttırmaktadırlar. Suriye 
vatani partisinden bazıları da tahrikat 
lannı arttırrnışliardır. 

Bunlardan Sadullah Cabirl İstanbul
da iken Türklere ve Türk gazetecileri
ne söylediği. mülayiınane ve dostane 
sözler hilafına olarak Türk aleyhtarlı
ğı sahasında elinden her geleni yap -
makta ve ağzına her gereni söylemek
tedir. Hatta Halepte Zekeriya camiinde 
kanlarının son damlasını akıtıncaya ka 
dar Türkterle uğraşmak ve boğuşmak 
[azımgeldiğini alenen söylem'iştir. 

Alınan kararlar 
Sadullah Cabiri 1 2 Teşrinisani per -

şembe günü İskenderuna giderek Dor 
y.o ile görüşmüş ve Marteıre de telgraf
la muhabere ederek birtakım karar a
ffındığını ilan etmiş ve o gün Halebe 
avdet etmiş'tir. 

Doryonun aldığı ve tatbik ettiği ka
:ııarl'a.r şunlaidır: 

1 - Tü:Nc vatanperverlerinden ileri 
gelenlerin Sancaktan çıkarılması, 

2 - Türk memurların azli, 
3 - Belediye heye-ileri arasındaki 

Iürk vatanperverlerinin çıkarılması, 
4 - Kürt., Çerkes ve Ermenilerin 

Türklerle aralarının bozulması için taz 
)1kler yapı'Jıması, 

5- İntihabatı yap~ görünmek için 
silahlı kuvvetler kullanılması, 

6 - Sancakta Arap siyasi klüpleri te 
sisi, 

Hapsedilen Türk münevverleri 
Fılliakika bu ıkararlar Doryo tarafın

dan şiddetle tatbik edilmektedir: 
1 - Türklerden Avukat Münir, Sa

mih Azmi, Mustafa Rasih, Şükrü Fal
cı., Kösezade Haydar 12 Teşrinisan~de 
hap edilmişler ve Halebe gönderilm1ş
lerdir. 

le gelmez insafsızca tazyikler yapılmış, iz olmıyacaklarını da bu vesile ile söy-
Tilnkler Suriyenin en kargaşalık za _ lemek 1azımdır. 
manlarında hiç bir kimsenin uğrama- Binaenaleyh Suriye hükumetinin 
dığı cebir ve tazyiklere maruz bııakıl- Sancaktaki memurlarının beyhude de
mışlardır. vam eden gayretlerini insani ve me-

Fakat bütün ıbu ta.zyı"ldere rağmen in deni hareketlerimizle sükunla tekrar 
tihabata iştirak edenler yüzde yiımiyi protesto ediy.oruz. Haklarımızın mut
bulınarnıştır. Kanuna nazaran intiha - lak teslim edileceği pek yakın günleri 
bat keenlem~iın olmak lazımgelir. ıman ve inanla metanetle bekliyo
Fakat Suriıyedeki Fransız otoritesi ne ruz. 
olursa olsun intihabatı tam meşru gös 
tererek Suriye ile ak:tedilen muahedeyi 
Mecl:ist.en geçirmek suret~ bir emri va 
ki yapmak istemek.tedir. Bugün bütün 
Sancakta yalnız Elliva adında bir gaze 
,te çıkmakta, bunu da Edvarnon namın 
da bir yabancı çı'kaımaktadl.r. 

Feci Bir Şekil 

Dağlara Kaçanlar 
Kilis, 1 (A.A.) - Hususi muha

birimiz bildiriyor : 
İskenderunda Türk müntehibi sa

nilerden bir çokları Sancağın Suriye
nin bir parçası olarak telakki edenlerin 
emeline hizmel edecek olan intihaba 
iştirak etmemek için dağlara kaçmış
lardır. 

te donanmamız hakkında takdirlerini diğer müştemilata ehemmiyet verilcf 
beyan etmişler ve Amiralimize tevec - cektir. 
cüh göstermişlerdir. C) Göçmen köylerindeki evler kul-

Ziyaf etler lanışlı olacak ve Jskoç köy evlerini an .. 
Atina, 1 - Atina Ajansı biidiriyor: dıracaktır. Bu köyler iyi manzaralı vo 

Türk Aımi:rali saat 13 de Yvuzda Baş- havadar yerlerde kurulacağı için ya .. 
baft.rnn Metaksas şerefine bir öğle ziya- zm şehirlerden gelenier bu evlerde ki .. 
feti vermiştir. Ziyafette Amiral Sakel- ra ile istirahat etme imkanını bulacak• 
leryu ile diğer yüksek rütbeli Yunan tır. 

zabitleri hazır bulunmuşlardır. Bu ak- D) Her tek ev bir dekar, her çift e'f 
şam aSkeri klüpte Türık Am'iralı ve za- iki dekar arazi üzerine kurulacaktın 
bitleri şerefine büyük bir ziyafet ve- E) Her göçmen köyünün spor sa· 
rilecekıtir. Ziyafette Başbakan ve diğer 

hası, oyun yerleri, köy odası, Cumhu .. balkanlardan başka Yunan bahriyesine 
mensup 89 zabit, kara ordusuna men- riyet meydanı, mektebi, mezbahası 
sup 70 zabi.t ve hava kıtaatına mensup hali, köy büyüğünün evi (muhtara 
40 zabit hazır buiıunacaktır. mahsus) ve misafir odaları (üç odak 

Gazetelerin mütalealan otel) bulunacaktır. Misafir odaları, 
Atina, 1 (AA.) - Atina Ajansı bil- köye gelen her misafire açık bulundu• 

diriyor: Türk fil.osunun ziyaretinden rulacaktır. 
bahseden Etnos gazele.si diyor ki: Bu sabah Ankaraya hareket eden 

Hr>~b 1 (Hususi) - Sancakta 
meb'usan intihabı feci bir şekilde ce
reyan etmiştir. Kırıkhanda sabahleyin 
erkenden sokaklarda süvari, piyade 
devriyeler ve jandarmalar dolaşmaya 
başlamıştır. 

Balıkçılık kongresi• Ziyafetlerde söylenen nutuklardaki Vali Güleç, göçmen evleri etrafında 
ifadelere hususi kıymetini veren key- Sıhhat Vekaletile temas edecek ve dö· 

du .. n açıldı fiyet, diğer menfaatleri ile birlikte sul nüşünde tesekkül edecek komisyonun 
hün idamesi için samimi surette iş birli çalışmasını 'tanzim edecektir. Göçmeıı 1 

Bu kuvvetlere Taşnaklar arasından ği yapmak azmile biribirler.ine ayrıl- k" l · F Ç K şaclası Torba· 
seçi1miş müsellah inaanlar da iltihak Ankara 1 (A.A.) - Balıkçılık maz bir hafde merbut iki milletin his- l oy eArı l oçat' d eşml e, ktu ' · ı· 1 . Ü d k ı ve aça ı a o aca ır. etmış ı. kongresi bugün ktısat Vekili Celal sıyatını tam surette a e etme te bu-

Sandık başına gelmek istemeyen Bayar'ın bir nutku ile açılmıştır. lunmasıdır. On yedi kişilik bir dilenci 
müntehibi saniler köylerinden cebren Bahkçı murahhaslarile mütehassıs- Atinaika Nea ise şöyle yazıyor: 
getirilmişlerdir. İskenderun mutasarrıfı lannın ve süngercilCTin iştirak ettikle- Metaksas, Türk - Elen antantının şirketi 
bizzat Kırıkhan intihabatında kendi a- ri kongrenin bu toplantısında saylav- Bal.kan Antantıına bir başlangıç teşkil (Baştarafı 1 inci sayfada) 

la eylemiş olduğunu, gayet doğru olarak 
dam rından Mahmudu meb·us inti- lar, milli müdafaa, maliye, gümrük ve ifade e1miştir. Bugün bu iki müJ~t Bal- dilenci çokluğu zabıtanın da nazarı 
hap ettirmiştir. inhisarlar, ziraat, Sıhhat ve içtımai kan Antantının sadık azasıdırlar. dikkatini celbetmiş ve bunlardan bir 

Hük6metin arzusu hilafına nam- muavenet vekaletleri ve İş, ziraat ve kaçı yakalanmıştır. 
zetliğini koyan Kırıkhan sabık hakimi Sümer bank~ları mümessilleri ve iktı- Dilencilerden birisinin üzerinde to 
Ahmet Naibe polislerin gözü önünde sat vekaleti alakadar daireleri reisleri BOZ uk mal mar tomar kağıt ve avuç avuç güm üt 
dayak atılmıştır. Bu hadiseye hükumet de bulunmakta idiler. G d para çıkmıştır. Yapılan tahkikat neti· 
kuvvetleri seyirci kalmışlardır. Kongre, Cumhur Reisi Atatürk·e, Ön eren ağzr cesinde bu dilencilerin 17 kişilik bir 

Hatay Türklerinin Beyannamesi B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Ren- c l şirket halinde çalıştıkları, mem,eket 
Ki1is, 1 (AA.) _Hususi muhabi- da ve başvekil İsmet lnönüne heyeti eza ara memleket dolaşarak difondikleri, ka~ 

rimiz bildiriyor: umumiyenin tazimlerinin arzını karar Ç l k zançlarını paylaştıkları anlaş_ılmıştır. 
Meb'usan intihabı hakkında Hatay altına almıştır. arpfzrz aca Bunlar kör, sağır, kolsuz ve ayak· 

Türklerinin neşrettikleri beyanname- Encümenler kendilerine tevdi edil- (Baştarah 1 inci sayfada) sız adamlardır. Fakat gene yapılan 
nin bir suretı·nı· aynen yazıyorum.· miş, bulunan meseleler üzerinde ça- şaf h w k . tahkikat bunların kaza ve kaderin sev-

yeni bir inki sa ası açtıgı anaatı k"l b h l l d·kı · · dil k 
Sayın Sancak ahalisine: lışmalarına baş1amışlardır. hak.im bulunmaktadır. Bundan en bü- ı e u a e geme ı erını, cnme 

.. veya dilendirilmek için doğdukt~ son-
14 - 15 sonteşrin 1936 tarihinde . . • • yük istifadeyi İzmir limanının gorece- b ı.. l . 'fd'kl . . d 

K 1 1 k" ti U ra u na e getırı ı erını mey ana çı· 
Suriye namına Sancakta yapılmak iste- O onyac1 arın ŞI cıye erı zerıne ği şüphesiz sayılıyor. karmıştır. Zabıta bunlar hakkında ta· 
nilen müntehibi sani intihabatına işti- yapılan teşebbüsler ~onten .. jan kararnam~lerinAin m7.r·i kibata devam etmektedir. 

2 - Ycnigu .. n gazetesi kapatılmıc:ıtır. "k k S ld - dd t fı d dh ] t "' ra etmeme suretile bütün ancaklı- I f b .,_ .. l . . b. k o ugu mu e zar n a ı a a ın yuz-
3 K k rn1 b • · · 1 . . trıyat a rı~ator erının ır ta ım ... SO . İ b l 1. d - ayıma a ara mec urı ızın er lar Surıyeden tamamen ayrı bır varlık k. l . l . d k l . 1 de 7,> - nı stan u ımanın an ya-

veri,__ı'ş An::tak,,.a komıs· · Halebe g·· · ımse erın ev erın e o onya ıma e- ld w • • 1 . 1. k' h . uıı ' J en on olduklarını bütün cihan önünde ve bir d' ] . . ed k pı ıgı ıçın zmır ımanı, es ı e emmı-
derillmişti. Maliye tahsilda.r1arından ıp muame e vergısı verm en sattı - .. k be . . y . 'dh lA .. . 
birçokları halkı intihabata cebren sevk kere daha en canlı ve güçlü şekilde ları hakkındaki şikayetlerini Sanayi yetını ayl w tmıştdı. enıkı lda adt wreı_ı~ı 
~ · k" 1 . d ispat etmiflerdir Bununla beraber Su- B' ı·w. I._ V k"'I . b'ld' . . bu aksak ıgı orta an a ır ıgı ıçın ıçın oy ~re gön erilmiş, gitmiyenler . · ır ıgı .dısat e a etme . ı ırmıştır. . k al .. 
azledilmic.Lir. rıye memurları intihabatı devam etti- Şik"' .1 • hi 'd . . . ecnebı vapur umpany arı, seyruse-

~ . .. . . . ayetçı er m sar ı aresının ıs· f ed 1l . · d w• · · l d' İh 
Beıedı"ye azalarının ~'--betlen· rıp yuzde beş nısbctınde bazı kimse- . t l k t l t . . . er c ve erını egıştırmış er ır. ra-

mu pır o satıf arını on ro e mesını ıste- k . . l 1 · b d 
... An leri müntehihi aani ilan etmi•ler ge- k d' I f k b . d'l'k . cat mer ezımız sayı an zmır un an "' - takı;a beledi~ a!7.asmdan Ab T ' me te ır er, a at una şım ı ı ım- . h 1... . l . d k l'k 

dül~ehap zade Necı"p Agwa Kırıkhan be- rek ~l gerek mahiyetile battan aşa- k"' .... 1 kt d' ç·· k.. f . sonra ıd a at ış erme e mer ez ı va· an goru ememe e ır. un u sa ıs- 'f . . .. w -~1 ak 
Iedi'-·e azasından Alı' Rıza. Reyhanı' ve ğı ve tamamen kanunsuz y· olsuz olan . be . H k . t d'W. zı esını gormege ~ışac tır. 

J , J b . 'h 30 . ' . .. pırto 8atışı ser attır. er es ıs e ıgı 
belediye azasınrlan Mustafa Ağa vazi- u ıntı ahı aonteşrın pazartesı gu- kadar saf ispirto alabilmektedir. 
feterinden tardediJmiş, Reyhaniye, A- nü tekrar ederek Suriye meclisine 
mik, Kırıkhan, Btlfuı muhtarlarından meb'us seçtirmk. hazırlıklarına girif- . 
yedi kış.ide az1edilmiş1erdir. mişlerdir. Sıgortalarda reassUrasyon Atina 1 (A.A.) - Alman millt 

S - Hacılar nahiyesinden Kürt Ko- Sancaldıların bütün varlıldarile ve Hükumet sigortacılığımızın inkişıv bankası başkanı, Schacht bugün tay-

Doktor Şaht Atinada 

Mihrimah medresesi evkafın mı, 
belediyenin mi ? 

Evvelce, tedrise mevkuf bulunma
ları hasebile Evkafa ait bazı medrese
ler belediyeye devrolunmuş ve bunla· 
rın listesi her iki daire arasında tan· 
zim ve teati edilmiş'ti. 

Bu medreselerden biri olan Üskü .. 
dar Mihrimah medresesinin nereye a
it olduğu hakkında Evkafla bclediy• 
arasında ihtilaf çıkmıftır. 

Keyfiyet, belediye ile Evkaf ara· 
aındaki ihtilafları halle memur k.omis· ço .. Ağa, B~ Ağa, Reyhaniyeden \bütün cihan müvacehee.inde intihabata fına doğru yeni bir karar daha vermİf yare ile Rodostan buraya gelmiştir. 

Kurt z:kel'ıy~, ~acı İbrahim, Musta- karfı ilk defaaında yaptıkları fiili boy- bulunmaktadır. Milli Reasürans tim- Schachtin yarın seyahatine devam et· yona havale olunmuştur. 
f~t K~drı, i:n~hır Çerkeslerlnden Re 1 kotaj ve r!ZJları hilafına yüzde 3 • 5 diye kadar Türlciyede kayıtlı sigorta mesi muhtemeldir. 
~~Jer~~l .ve.hbadaha bi~k i.leri ge reyle müntehibi sani tayin ettirilen şirketlerine sigortalı olanların parala· -----

ı:ı JıA;11an ıstı rat daıresıne cel nd 1 . ff d k ·11 "zd 11· . • k d' . .. 
ooıunmuşıar tehd't ta ...... u, . . vata aş ann ıs ı a e ere mı et ve nnın yu e e ısım en 111 reassure At'ına cı·varında bı'r tayyare dUştD 

. ı ve "J~ edılmısler d k ad k 1 • • .. k d' y · ·ı L__ •• dir. Intihabatta faali"ret - t d;kl vatan avasına arşı s a at erını gos- etme tey ı. em verı en ıuuara gore 
v gos erme · e · l 1 y S · h.. b d b 'b"l · l A · 1 (AA ) V A · ri takdırde birçok cezalara uğra a k- termış o ma arına ragmen urıye u- un an sonra u gı ı erın para arının bna . . - arşova • tı-

ları kendilerine ihtar olunmust~r. ca kumetinin Sancaktaki memurtarının yüzde yetmiş beşini Milli ReaHÜranı na servisini yapan Leh yolcu tayyare-
TaşnakJaruı fnaliyetlcrl hala bu yolsuz intihabatı devam ettir- üzerine alacaktır. Karar Vekiller hey- sinin htJ.8Ün öğleden sonra Atina ya-

Eski Antakya mebusu Tasnak reisle- mek teşebbüs1eri gene b~tün cihan ef- etinden çıkmış ve Reassüranı'a bildi- kınındaki Malak.Maya düştüğü ve i
rinden Moseze l 5 bin frank veri!erek karı umumiyesi önünde ve sarih hak- rilmiştir. Oradan da sigorta ıirketleri- çindekilerin çoiunun öldüğü bildiril-
ErmC>nilere tevzi eltirilınişlir. Ermeni lara, tarsılmşz varlığa karşı kaydolun· ne tebliğ edilecektir. mektedir. 

Bursada fakir yavruları himaye 
Bursa (Hususi) - Bursa maaril 

müdürlüğü himaye heyetleri vasıtuil• 
toplanan 2500 lira ile 250 fakir ya'V • 
ruyu giydirmek suretile sevindirmif ' 
tir. 

Yavrulara bu ay iptidasından itiba 
ren sıcak yemek tevziatına ela başla ' 
nacaktır. 



• 
lngilterede futbol r 

İngiliz - Macar 
------------ .. "' .. Milli takımları. 

1 
Futbol /ngilterede adeta bir memuriyet halini 
almıştır. Oyuncuların muntazam maaşları, mükô.- 1 1 bugün karşılaşıyor 

1 
f atları vardır. Futbolun ilerlemesinin en önde 

gelen sebebi de budur -
( Londra hususi muhabirimiz irfan Şahinbaş yazıyor ) 

lngiiteredeki lik maçlanndan bir intiba 

Mizah sever eski bir futbolcu, İn -ı Çini yenebilirdi. 
gilterede futbol oyunu tarihçesini şöy- 'Her sene yapılan lik maçlarında üç 
le anlatıyor: sınıf vardır. Birinci sınıfta oynıyan 

ı . . klüpler birinci U*ım oyuncularına 
• ngı1terede ılk futbol Chester (Çes- h ftada eks Tü k li kada 

ter) de oynanmıştır. Adamızı istill e - a . ,,5 en r rasına r pa-
u. D . kalı! ....:ı- b. . . .. ld.. ra verır..ıer. "'en aruına.r auwın ırını o uren 
halk, zavalh adamın kafataşı ile oyna
rnaia ba§hyorJar ... Ve birbirlerine ,gi -
riyorlar. Bir kaç bacak kırılıp, ayaklar 
kan içinde kalıyor, ve oyun, oyuncu 
bmıadığmdan tatil ediliyor. 

Medeniyet ilerledikçe, daha hafif ve 
zıplama kabiliyeti daha fazla bir top 
bulunuyor. On al'tı ve on yedinci asır
da oyun o kadar rağbet buluyor k: so
kaklara bakan evlerin bütün pencere
leri kırılıyor. O zamanlar saha tertj -
batı olmadığından oyunlar sokaklarda 
oynanıyordu. Oyun çak sert idi. Her 
Çarpışmadan sonra on, on beş kişi kol
suz, bacaksız kalıyordu.. Bu vazjyeti 
büyük bir telaşla karşılıyan hükumet, 
İnğtıtere insan kuvvetinin bu oyunla 
azalacağını nazarı itrbara alarak, fut
bolu menediyor!! Fakat dinliyen ne -
rede? Futbol ilerliyor. On dokuzuncu 
asır başında artık klüp!er de açılmağa 
başlıyor. Bu suretle oyun daha meto -
dik bir şekil alıyor; gerek cam, gerek 
insan zayiatı azalıyor. 

1860 da bir kaç ık.lüp birleşerek oyu
nun kaidelerini tesbit ediyorlar; ve 
topa etle dokunmayı menediyorlar. 
Böylece cAssociation footbal!» (aso
sieyşin futbol) doğuyor. 

O'ç sene sonra bazı klüpler oyunda 
biraz daha fazla serbestiyet, bira:! da
ha fazla çarpışma olmasını istiyorlar; 
topa el ile vurulmasını da kabul edi -
yorlar, ve cRugby Union footbali• 
(Ragbi Yunyon) cvücuda getiriyor -
lar .• Bu klüplerin koydukları nizam -
lar• ve kaideler mmarumıza kadar pek 
az değişmiştiır.• 

İ~lterede futbol denince yalnız bl-
2im oynadığımız ayak topu akla gel -
nıez; İngilterede futbol iki türlüdür: 
Rugt>y ve Ac;socia tiorı. 

Maçlarda gol yapan oyuncular, her 
gol bap.na yirmi beş lira kadar da mü
kafat alırlar. Ayak topu mevsimı ge -
çince haftabiltlar elli liraya iner. 

Bir klüp bir oyuncusunu diler birf 
klübe satabilir. Bazı oyuncular ıek -
sen bin Türk lirasına kadar satılmış -
lardır. Tabii bu paranın büyük bir kıs
mını satan klüp alır. 

Görülüyor ki ayak topu İngilterede 
ooeta bir memuriyet halini .almıştır. 
Oyuncuların muntazam maaşları, mü
kafatları vardır. Ayaık topunun iler -
lemesinin sebeplerinden en önde gele
ni de budur. 

Senenin en büyük futbol müsaba
kası olan İngiliz _ Macar tJ,ıtbol ma
çı bugün L<>ndranın Arsenale ait en 
büyük stadında oynanacaktır. Bu ma
çı.n tafsilatını yarınki ısayunızda bula
caksınız. 

Tekirdağ il 
Dinarlı Mehmetle 
Güreşecek 

Eminönü Halkevi meseleyi 
tetkik ile meşgul 

Tekirdağlı Hüseyin, dün yazdığı 
bir mektupta, güretmeğe razı olduğu· 
nu bi\dirmiştir. O, bu mertçe hareke
tile, hamisi ve kılavuzu E,ref Şefiğin, 
güttüğü davada mağlup olduğunu bil
fiil kabul etmiş bulunmaktadır. 

Tekirdağlı Hüeeyin, Dinarlı ile gü
reşmeye razı olduğunu bildiren mek
tubunda: 

- Şimdi, diyor, Dinarlı Mehmet, 

Tekirdağlı Dinarb 

Artık bu antrenör 
sevdasından vazgeçelim! 

Yazan : Haydar Aşan 
1933 Balkaa yiibek atlama ıampiyoou 

Galatasarayın ve Milli ta~~ ~ıtl 
metli atleti Haydar, spor filenumızm 
belliıbaşılı dertlerinden biri olan antre
nör meselesine dair bir yazı yolladı. 
Aynen neşrediyoruz: 

Hiç unutmam, 1928 olimpitfatlanna 
iştirak edec~ milli atletizm takımımı
zı çal~ırmak Ü?.ere, bir dost tavsiyesi
le; AJmanyanın sayılı antrenöM!riııden 
Her Abrahamı getirtmişlerdi de, tam 
1 yıl çalıştıktan sonra kendisinden ay
rılmak mecburiyeti hasıl olmuştu 

Anlaşılan artık . pişmiş, her şeyi öğ
renmiş, başkalarına da öğretebilecek 
bir hale gelmiş buluıwyorduk. Aradan 
çok geçmeden, gene dostların tavsiyesi 
üzerine Federasyonun Amerilkadan bir 
antrenör getirtmekte olduğunu işittik. 
1 yıl gibi uzun bir zamanda değerli bir 
antrenörden istifade edem.iyenler bil
mem gelecek Amerikalı antrenörden 
ne derece teknik bilgi elde edecekler
di? 

Nıhayet bir gün o da İstanıbula var
dı. Tanışmadan doğrusu hakkında bir 
ço'k şeyler tahayyül ediyordum. 

Kendisini mesela Amerflcanın en bü
yük beden terbiye enstitüsünden, ve
yahut Amerika Milli talkın\ atletlerin
den, hiç değilse Milli ta4tırn koç mua
vinliğinde bulunm~, malfımatlı olgun 
bir antrenördür ~ım. 

Sonradan maalesef anladık ki say
dıklarımın hiç biri değilmiş. Yalnız kol 
lej kimya kısmından çtkrnış ... Atletizm 
sahasındaki muvaffakıyeti de kollej bi
rinciliklerinde birinci ol~u ve bir mil 
üzerinde iyi dereceler yapmış bulun
ması imiş. Bu kadar. 

Bi7Jd~ yerleşmiş bir iikiT vardır, an
trenörsüz bu işler olmaz, derler. Hal
buki bir atletten muntazam bir çalışma 
He azamt randıman alınabilir. 

Yeter ki yanındaki arkadaşları işten 
anlıyazı, tecrübeli atletler olsun. Atle
tizmde senelerden beri sırf kendi ener
Jilerile çalışmış ve en aşağı Lise tahsi!i 
yapmış ve müteaddit şampiyunalara 
girmiş, Balkan şampiyonu obnuş, iç ve 
dış çarpışmalarında memleketini bihak 
kın temsil etmiş, arsıulusal dereceler 

• 

Türk Atletizminin kimyager antr~nörif 
bir müsabakayı seyrediyor 

ya~ birçok güzide atlet arkad.1-şlan
mız vardır. Bunlar federasyonun get i.rt 
tiği kimyager atlet kadar herha d_ iş 
bilfrler. 

Öyle ise antrenörün ne lüzumu \·ar? 
Elimiroe yetişmiş, kabiliyetli, " te-
rin psikolojik ve fiziyolojik tar~ 
bilir, kabiliyetlerini anlamış, on öre 
istikamet tayin edebilir arkad ı r bu 
işi göremezler mi? 

Binaenaltyh bu antrenör sev · ın r 

dan vazgeçelim, işin başına er ·' ar, 
işten anlıyan arkadaşlarımızı g e a 

lim. Antrenöre verilecek paran · l hiç 
olmazsa bir kısmını verelim. Hem mem 
leket gençliği, hem kendisi istifa -ie et
sin. Ayni zamanda paramız da yabancı 
e-llere gitmesin. 

Hülasa elbirliğiyle çalı.şıp bu k·ynıe' 
li ve dünyanın dört elle sanldığı bıı a
sil spora bioz de sarılalım. 

Yurdumuza verimli arkadaşlar yetiı 
tirelim!. 

1933 Balkan yüksek a1laıu 
18JDpfyonu Haydar Aşan 

lzmir stadyumu açılc- ı 
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ükadalı pap sın 
Türkçe bilmez çobanı 

SON POSTA 

Zaharofun 
Aşkları 

( Baştarafı 6 ıncı sayfada ) 
idi. Kadın asilzade ile Zaharofun köşkü 
ı;ıün karşısına d~en evde oturuyo.:- -
muş. Zaharof ta kadına çiçek gönder -
meğe cesaret edemediğinden pencere 
kenarlarını saksılarla dolduımuş. Böy 
lece yıllarca sevişmişler, nihayet ka -
dm kocası ölünce, Zaharofla evlenmiş. 

Hırsızlık etmiş, mahkemede tercüman vasıtasile suçunu Lakin bu saadet uzun sürmemiş, evlen-
diklerinin ±kinci senesi kadın da öl -bülbül gibi anlattı ve beş ay hapis cezası geydi mü.ş. 

Dün üçüncü ceza mahkemesinde etmiş olmaktadırlar. Zaharof garip, garip olduğu kadar da 

bir hırsızlık davası görülmüş, davanın Bir suçlu mahkemeden çıktıl<tan çocukça şeyler yapardı. 
rüyeti, iddia, müdafaa ve karar hepsi h"tl · b d Bir gün bakarsınız, bana bir demet sonra şa 1 erın aşmı yar 1 ikus.·korunaz g<lnder.ir, ertesi criin bir bir celsede yapılmıştır. Hadise şudur: o~ 

Abud hanından Yaniye ait iplik mektup yollıyarak, kuyumcudan neyi 
Büyükadada Aya Yorgi m~na~tı- balyalarından iki paket ip1ik çalarken beğenirsem, satın almamı söylerdi. He 

rında manastır papazının keçılerıne han odacısı Hüseyin tarafından görü- le hiç unutmam, bir seferinde, bana bir 
çobanlık eden Dimitri, o civarda otu- len ve kaçmak istediği halde kahvec~ kiraz ağacı hediye etmişti. 
ran Aleko isminde bir adamın evine izzet, hamal Yusuf tarafından yakala- E\·inin içi baştan başa altın tabaka
girerek bir altın saat, bir çifte tüfeği, nan Ligor Sultanahmet birinci sulh larla kaplı idi. Fransız banknotlarını 
bir miktar fişek çalmış, bilahara Ale- ceza mahkemesinde yapılan duruşma da çerçeveleterek e\~in bu1.ün duvar
konun polise müracaatı üzerine yaka- d k'f d'I · f k hk larına asmıştı. Bununla beraber ma-

sonun a tev ı e ı mış a at ma e- bilye gayet sade, hatta yırtık, pırtık 
!anarak mahkemeye verilmiştir. meden çıkarken şahit Hüseyinin gö- "d' 

ı ı. 

Suçlu Türkçe bilmiyordu. T ercü- züne elindeki kelepçenin dem irile vu- Pek az yemek yerdi. Pek sevdi!}i om 
man vasıtasile sorgusu yapıldı. Suçunu rarak gözünün ağır şekilde yaralan- le'tin ucundan bıraz alır, veyahut mey 
mahkeme huzurunda da itiraf etti. Şa• masına sebep olmuştur. Yaralanan ve yerdi. Bir keresinde beni yeme~e 
hit olarak bir polis dinlendi. Bunu mü- Hüseyin derhal doktora sevkedilmiş da,·et etmişti. Baktım. Hiç te tanıma
teakıp müddeiumumiye söz verildi: fakat doktorun verdiği rapor yaranın dığım bir omlet Sordum. Kendi eliyle 
Müddeiumumi, suçlunun ikrarı, çaldı- ne kadar zamanda iyi olacağını kat'i pi.şırdiği ve kendi icadı olan cevizli om 
ğı şeyleri getirip teslim edişi dolayısi- olarak bildirmediği için bu suçtan do- !etmiş ... Ne diyebilindun. Yedim. 

kk d h k l Mektuplarında, b~na daima «Benim le suç sabit olduğundan 491 inci mad- layı Ligor ha ın a umumi Ü üm er 

deye go··re cezasının kesilmesini, fakat dahilinde takibat yapılmasına karar ve- !küçük sebe,·gı~ını,k notanoşum.» diye baş -
ar, ve « nım uıı rıcım, baisi haya-

yaşmın 21 ri doldurmamış olmasının rilmiştir. tım» diye bıtirirdi. 
nazarı dikkate alınmasını istedi. Şapka geymiyen beş alilJer Zaharofun fikrince, harp, hatta bir 

Suçlu başka bir diyeceği olmadığını mahkemeye Verildiler mevzu değil, bir iş meselesiydi. Bir gün 
söyledi. Şapka kanununa muhalif hareket beni orunana götürerek, bir mektep ç..-o 

d kb 1 k cuğugururiyle 1870 harbindeatılı:ın Muhakeme kısa bir müzakereden e ere aş arın~ keçekülah, örme ta -
d h 1 h k fh ett·ı ·. Dı' - ke giyen altı kişi yakalanarak müdde- kurşunlarla delik deşrk olmuş birkaç 

sonra er a Ü mü te im ağaç göstermişti. 
mitrinin beş ay hapsine, 5 ay emniyeti iumumiliğe sevkol~.n~u.şl~rd.ır. ~un- Zaharof, alıp sattJğı silahların insan 
umumiye nezareti altında bulundurul- ların beşinin ismi 1 bırının ısmı Ce- )ık bakımından manasını pek anlamaz 
masına karar verildi. maldir. Sorguları yapıldıktan sonra dı. Bir keresinde, cHarp olmalıdır. Ben 

muhakemeleri yapılmak üzere Fatih hoşlanmıyorum ama, içtinap ta edıle
sulh hakimliğine sevkedilmişlerdir. mez.» demişti. Halkın kendismi sırf pa 

Adliyeye sevkedilen dilenciler . rası ve kuvveti için sevciiğme kan oı
Belediyenin dilencilerle mücadelesi muştu. . 

Bir hırsızhk yüzünden dört kişi 

mahkOm oldu 
Mehmet isminde sabıkalı bir adam d kt d" D" Adi' ı;o Sıhhatınden, hayatından da pek k0r 

evam etme e ır. un ıyeye v k rd G'" .. b" · d b" 'k d • 
Eyüpte Hasanın evinden bazı eşya çal· kadar dilenci sevkedilmiş ve ikinci sulh a ı. ,ı. ununln ırın e ı~ suı as .. e .. ag-

v • • •• • .rayıp, l\,urşu a vurulacagından odu ko 
dıgı ıçın 3sene 9 ay 15 gun hapse ceza mahkemesınde bunların sorgusu ,pardı. Ömründe hususi muhafız kul _ 
mahkum olmuştur. yapılmıştır. ' )anmamakla beraber, kendisini görmek 

Mehmedin çaldığı eşyayı bilerek Sorguda dilencilerin çoğu dilendik- isteyenler, epeyce müşkülat çekerler -
saklıyan ve satan Ra'Sİm 3 ay 13 gün !erini inkar etmişlerdir. Neticede bun- di. 
hapse ve bu eşyayı bilerek satın alan lann belediye hizmetlerinde çalışma- , Bir keresinde ban~ bir mektup yol -

Ah t M h t 7 ·· h !arına karar verilmiştir lamış, ve: cEvde grJp hastalığı var, o-me ve e me şer gun apse · . · k 
7 ı . hkA d'l nun ıçın rne tubu dezenfekte ettirdim.,. 

~er ı~a para cezasına ma um e 1 - ispanyada alacağı olanlar diye yazmıştı. 
mış1erdır. Yumurta bedeli olarak İspanyadan Bütün bir sene birlikte yaşadık. Bu-

Cürmü meşhut mahkemelerinin soo bin lira alacakları olan tüccarlar nunıa beraber, her seferinde randevu 
bu paralarını henüz Merkez Bankasın- aldıktan sonra hep o mahut küçücük o-

vazifelerİ dan alamamışlardır. Merkez Bankası tomobil ile evine gidebılirdim. 
fstanbulda cürmü meşhud davaları- bu paraları tüccarlara vermek için el- Bir gün, başka birisini sevdığimi kc:n 

. . . . . k d' disine söyledim. Onun gibi zeki, yiik-
na bakan dördüncü asliye ceza, ve lerındekı mukavelelerını ıstem1e t: ır. sek düşünceli bir adamın bu temiz ha-
.q üne~ sulh ceza ~ah-~emeleri dün- Arada bir anlaşamamazlık oıdugun- reketimden hoşlanacağını sanmıştım. 
denberı bakılacak curmu meşhud da- dan mesele lktısat Vekaletine akset- ,Ne gezer? .. Kıskançlık damarlan ka _ 
vası olmadığı saatlerde ahkamı umu- miştir. Tüccarlar ayrıca Türkofise de bardı. Öfkelendi. Söylendi. Kavga et.
miye dairesinde takip edilen davalara müracaat etmişler, bu yüzden çok müş- ,tik. Ve dananın kuyruğunu kop~rdık. 
da bakmağa başlamışlardır. Bu suret- kül vaziyete girdiklerini söylemişler- Ebediyen biribirimizden ayrıldık. 
le diğer mahkemelerin işlerine yardım dir. Her zaman. ama her zaman parası ol 

Birincikinun 2 

Fatihte de bir süt Hayvan cinsinin islahı 
Damlası açılacak Etrafındahi çalışmalar 

Çocuk Esirgeme Kurumu tarafın- . . . 
dan Fatih civarında bir süt damlası Macarıstandan getıı'llen damızlık 
müessesesi vücuda getirilmesi düşü- boğaların ilk. :avruları bu yıl alı.nacak 
nülmektedir. Bu havalide nüfusun ke- ve bunlar Vılayet ahırında beslenerek 
sif bulunması ve Edirnekapıdaki Ço- köylere tevzi edilecektir. Bundan. son
cuk Bakım Evinin uzaklığı nazarı dik- ra dışardan damızlık hayvan getırme
kate alınarak bu yolda bir karar veril- ye lüzum kalmadan elde mevcut da
mistir mızlık boğaların yavrularile hayvan 

;,; H~len, Süt Damlası yapılmağa el- nesli islah edilecektir. 
verişli bir arsa aranmaktadır. Yerin ta- _Yilayet baytar m_üdürlüğü .9~ b~t: 
yininden sonra, bu işe sarfı icap eden çesmden tasarruf edılen. 500 lira ıle ık.i 
bedel tesbit olunarak inşaata başlana- tane merkep aygırı getırecek ve bun· 
caktır. lardan birini Şile, diğerini de Çatalca 

Berberi erin ruhsatiye harçları 
Berberler hafta tatili kanununun 

kendilerine de teşmili Üzerine beledi
yeye verdikleri pazar ruhsatiyesi harç
larını geri istemektedirler. 

Belediyede salahiyettar bir zat: 
«- Berberlerin bu dilekleri alaka-

vilayet aygır depolarına gönderecek
tir. 

ra f iatları ucuzladı 
Belediye. lktısat işleri Müdürlüğün

ce yapıhn bir istatistiğe nazaran, ~h
rimizdeki et fiyatlarında, evvelki s~ 
nelere nisbetle tenezzül vardır. Mese· 

dar kimselerce tetkik edilecektir. Tet- la !J:.3:> senesinde koyun etinin vasati 
kikat neticesinde iadesine kanuni im- olarak kilosu 41,50, kuzunun 54-, da
kan görüldüğü takdirde her berberden nanın ve malağın 28 kuruşken, bu se
alınan ruhsatiye harcı bittabi kendile- ne fiyatlar :-39,50, 50,50, 27 ve 26,50 
rine iade edilecektir.» demiştir. kuruşa inmiştir. 

Küçük Haberler 
l\leccani Orta .Mektep Talebesi Üsküdarda İki Hiikim Terfi EW 

Orta mekteplerde leyli meccani okumak ü- Üsküdar sorgu hakim veklll saım, üstü-
zere imtlhancı giren kız talebeler için Maarif d::ı.r sorgu htıklmll~lnc, Üsküdar hukuk hll
Vek§.letl İstanbul Kız Muallim mektebinde klml Bekir Sıtkı terfien beşinci derece Uskü
bir pavtyon açmıştır. Bu pavlyona kız mu- dar hukuk ht\k.fmliğine tayin edllml.şlerdir. 

allim mektebinin orta kısmında okuyup da 

leyli olmak isteyenler de ücretle allnacaklar

dır. 

İlk Tedrisat l\Iüfetti leri Toplanhsl 

İstanbul İlk tedrisat müfettişleri dün Ma
arif Müdürü Tcvflğin riyasetinde blr toplan

tı yapmışlardır. 

Bu toplantıda müfettişlerin mmtakaları 

dahillnde yapacakları teftişle ve yeni müf_ 
redat proğrnmının mekteplerde tatbikinin 
kontrolU goruşülmüş ve kararlar verllmlştlr. 

İhracat Kontrolörleri 

İktısat Vekfiletinln ihrac istasyonlarına 
tayin edeceği kontrolörler mualllmlerlle be
raber cuma günü Karadeniz mıntakasına 

gideceklerdir. Bunlar ayın 12 sine kadar Ka

radeniz havafüıindc tetkikat yaptıktan son
ra yeni vazltelerlne gönderilecektir. 

Memleketin İplik İhtiyacı 

Memleketteki iplik ihtiyacım tesbit etmek 

üzere Anadoluya giden uyuşturucu maddeler 
inhisarı ikinci direktörü Şakir tetkiklerini 
bıtirerek Anknraya dönmüştür. 

Ş::ı.kir, İstanb11lo. döndükten sonra sipariş 

verilecektir. 

Seferde Bir Vapurun Kaptana Öldü 

Vatan vapuru Mersine giderken ikinci 
kaptan Salt Dalyan kamarasından ölü o
lıırak çıkanlmıştır. Doktorun yaptığı muaye
nede Saldln kalb sektesinden öldüğü anla
şılmış cenazesi Fethiyeye çıkarılmıştır. 

......................................................... _._ 

,duğu halde istediği, beğendiği, 5evgiyi 
,bulamadığını söyler, dertlenirdi. 

İşte cebini dol<:lurmak için, bütün bir 
beşeriyeti sefalete sürüklemekten çe -
kinmiyen Zaharof, böyle bir adamdı ... 

.................................. ~············----·· .. 
HASAN 
Yağsız Kar Kremi 
Yaa-aız ac,bade.m 
Yalh acıbadem 
Yarım yalh gece 
Yalla Kremlerl 

" 
" 
" 

Hasan ınurkalı kre11ıler dnuyada 
mevcut kremlerin en mükemmel ve 
en nefisidir. Fennin son icadı olan 
ve Alınanyuda bOyOk fedakArlık
larla getirilen makinelerle yapllan 
Hasan kremleri ayarında hiçbir krem 
mevzuu bahsolaınuz. Çirkinleri gD
zelleştirir ve ihtiyarları gençleştirir. 
Çil, leke, sivilce, ergenlik ve kirleri 
izale eder. Hasan deposu: lstnbul, 
Ankhru, Beyoğlu. 

===-================================================:====~ 
kalbtmi parça parça ederek öldürmek beklemek, onun ayak seslerini din • gibi titreyen bir manayı bulm~ hasta 
mi istiyorsun? Bu azap yetişmiyor mu! lemekle geçtikçe içine büsbütün öldü- vücudünü sendeletecek kadar kuvvetli 
artık? Her gün biraz daha öldüğümü, rücü bir hüzün çökmüştü. bir saadet darbesi oldu. 
karşında eriyerek söndüğümü görmi- Bir gün delice sinirli bir saatinde Demek Ekrem onu düşünmÜf .. O • 
yecek kadar kör mü oldun sen? göğsünde onu sıkan bir elin nefesini nun için üzülmüştü. 

Görmüyor musun ki artık her şeyi, kestiğini duymuş ve pencereyi açarak Fakat ne bir kelime .. ne bir yakın 

Yczan: Muazzez Tahaln Berkand 

ı.ıtta Bediayı bile feda ederek bura · ince bir ipek elbise içinde yanan vü - alaka ... Hatta şirketteki arka~ları, 
dan kaçmak istediğim halde, gene her cudunu soğuk rüzgara bırakmıştı. Bu- hatta Marşal ve Hofman sözlerile ona 
~eyden kuvvetli bir bağ beni buraya nu yapmakla ihtiyatsızca hareket et- karşı olan yakınlıklarını belli ederken 

Fakat Ekrem onun yüzünün hari -ıvardı? lztırap duyuyorsa bu bir ya - bağlıyor? Senden kaçmak isterken se- mekte olduğunu biliyor, fakat kendi o sadece: 
kulade sarılığını, gözlerinin çekikliğini 

1

1 
hancıyı alakadar edecek şey miydi? Bu nin gölgene bağlanıyorum. Zayıf vü - kendisine: C l B D 1 

- eçmiş o sun ayan a men 1 
ve çenesinin titremesini görmüş, o - küçük kızla babası hala niçin onun cudumun her gün bir parça daha in - - Hastalansam ve ölsem .. kurtul- D ki k f h . 

ı eme e i ti a etmiş ve emen ışe nun kuvvetinden üstün bir irade ile karşısında duruyorlardı? celdiğini, kanımın damla damla aktı- sam artık ı . l k w b l 
E w • aıt şey er onusmaga aş amıştı. 

kendini tuttuğunu anlamıştı. krem, Muallanın gözlerindeki bu gını anlamıyor musun? Diye tekrarlamaktan acı bir zevk ' 

O zaman, zavallı sevgili Muallası - duyguları okumuş, anlamış ve başı - Senin bir başka kadınla; 
0 

kadı _ duyuyordu: . . Fakat ne olursa olsun, Mualla onun 
na işkence etmek için buraya gelen bu nı önüne eğerek çocuğile beraber o - nın çocuklarile birllkte yaşad'ığinı, O gece şıddetlı hır ateş sabaha kadar gözlerinde kendisine yakın olan ışığın 
küçük esmer kıza karşı içinde büyük dadan çıkmıştı. ben öldürücü bir yalnızlıkla gecele- vücudünü kavurmuş, kalbini ve kafa- gene yandığını anlıyarak sükunet bul-
bir öfke taşmıştı. O zaman Mualla başını masanın 'Tin karanlıklarına bakıp gelmiyecek sını bir paçavra gibi hırpalamıştı. Tam muştu. 

- Güzin, çabuk buraya gel... Ba • sert tahtasına dayıyarak içinin bütün sabahı bekler ve seni çağırırken senin bir hafta kuvvetli bir gıriple çırpınmış, * 
yan Dalmeni niçin rahatsız ediyor • yasını gözlerinden başatmış, saatlerce bir başka kadını kolların arasında tut- göğsü tıkanarak öksürmüş.. öksür - Mualla gözleri kapalı, vücudünü 

sun~ kana kana ağlamıştı. tuğunu tasavvur etmenin beni ne ku- müştü. gevşek bir tembellikle yerdeki ayı pos-
.. S

1
esi. o kadar haşi.~d.~ ki küçük kızın - Ekrem, bu güzel çocuk belki de durtucu bir kıskançlıkla ve ne acı bir -. O b~ni görmek bile istemiyor .. tunun i.istüne bırakmış, bütün bu geçen 

goz erı ya_şardı .'!~. ~~une ~akar~k ~~- ıbizim çocuğumuz olacaktı ... Belki de ölümle öldürmekte olduğunu farket- benı sev~ı~or artık! . . son günleri ve bu giinlerin üstünü bir 
basına dogru yurudu. Derın derın ıçı- bu çocuk bana: «Anne!» diyecek, si - miyor musun? Ateşler ıçınde yanarken kendı kendı- saadet tülile örten bu akşamki Ekremi 

ni çekiy~rdu. . _ .. iyah başını göğsüme sokacaktı. Şimdi o * sine bir düzi!e. bunu tekr~rl~y~r ve uyku ile uyanıklık arasında bir ser -
Mualla da bu haşın sese dogru don- 'yalnız senin ... Ve bu başka bir kadın- O günden sonra Mualla ile Ekrem bundan vahşı hır lezzet, bır mtıkam semlik ve bitkinlik içinde düşiİ-

rnüş ve onunla göz göze gelmişti: fa .. la senin varlıklarınızın birleşerek yo - arasında büsbütün yeni ve üzüntülü duyuyordu. Onu seven kalbine karşı nüyor, her saatin tafsilatını bulmak için 
kat onun gözlerindeki acıyan ve yal- ğurduğu bu çocuktan şimdi ben nef - günler başlamıştı. Ekrem Mualladan bir intikam... kuvvet sarfedemeden bu hatıraları ge-
varan ışık bir isyan alevi ile genç kızı ret ediyorum. Onu niçin bana göster- kaçmak istiyor, yazıhaneye pek az uğ- Fakat sonra iyileşip de onu tekrar }işi güzel başının içinde yaşatıyordu. 
boğmuştu. 1

1 

din? Hodbinliğin, alçaklığın elverme- ruyordu. Mualla evvela bu uzaklığı gördüğü vakit, onun yüzi,inde, gözle - - Teyze uyuyor musun? 
Bu adamın ona acımağa ne hakkı miş gibi bir de bana işkence etmek, hoş görmüş, fakat saatleri hep onu rinde kendisine bakarken eriyormuf (Arlcua nr) 
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C
. . s cı·Roı· K' Yazan:A.Tchekhov Çeviren: Faik Berçmen 

1 HAN HAR B 1 N E NA 1 L Meclis azalarıından Zajinin burnuna şundanberi mevcut olan bir şey .. B r it-

• 
- kasten mi, yoksa tesadüf mü? - iri bir faiye neferinin, bir ahçı kızı sevme.-;in
sinek girdi. Bunun üzerine Zajin ok - de hayret edilecek bir taraf yok k: .. 
kalı bir şekilde hapşırarak yanıı.başında - Hayır, hayır, Vasili!.. Bem hala 
uyumakta olan karısını uyandırdı. anlamamış olduğunu zannediyorum. -------- Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen 

Meb'uslar Karadeniz vak' asının aslını 
anlamak istedikleri zaman Talat Bey 

işi latifeye vuruyordu 
Bir gün Mecliste Diyanbekir meb'usu Feyzi Bey hadiseye kimin sebebiyet 
\'erdiğini anlamıya çalışmışb, Talat Bey ona doğrudan doğruya cevap verecek 

yerde bir Nasraddin hoca masalı anlatmakla iktifa etti 
L.... Bizde harbe İftirak temayülleri 
~etli olduğu müddetçe bu arzular 
liİk6netle izhar edilirken hükumet ma
~linde harbe ittirak fikri azaldıkça 
~ ıefarethaneti muhitinde de 
~dan dolayı aerzenitler ve hatta ti· 
L Yetler b8f göıtcnnİftİ. Sefirin Türk
-=re kartı pi.en büyük doatluğu, bil
~ onların müttefik olmak bakımın
'11111 kıymetleri hakkında büyük bir 
~ yoktu .. O da, ekaeriyetle, Türke 
~nilen tarafa götürülür ve kendisine 
~en ilen emri vaki kabul ettirilir ,As
t" bir millet aibi bakan Avrupalı dip
~atlardan biri idi. TiiTkün muhare
~ kıymeti bakımından dahi kıyme .. 
tini çok yük.ek telikki etmemesine 
~en Almanyanın o ııkıntılı dev • 
tinde bir bum yükün de bizim ıırtı .. 

~ yüklenmeaini arzu e~~~i,. bu se- Osmanlı huduUannda bir siper 
QCplerden dolayı, gayet tabiı ıdı. Bu - . . . ... ... . . . 
'taun • · LA.J! ed L d' . . bi, benım de aklım hır türlü ermedi. ta Talat Beyın de bu ışde methalı bu-

ıçın o naws e a.en ısının oynar- . ... kan' . 
r 1 haL'- d ... 1 d Bu iti çuvala kım koydu) Fakat, bu- lunduguna ı olanlar dahı, yalnız 
oı &.a.ın a o zaman agız ar a . 

\doı._m · lan · ti • h' l nuıı ne ehemmıycti var) Hücumu şu Enver Pataya kızarlardı. L_OClf- lf o rıvaye en ıç o mazsa . . d . . 
"llllen hakikat larak k b 1 yapmış, bu yapmış f emrı şu vermış, Gene zan ne ersem, o tarıhtenberı 
~ek lazımdı 0 

UYIUJl 
0 

a u bu vermiş; farzet ki ben vermitim. bu meseleyi bu kadar çıplak olarak or-
F akat bütn:; bunlar ve aııl em .. Bundan ne çıuri) Şimdi it harbi ka- taya atmış olan da ilk defa benim ... 

._ ami;al su,ona Ka~erin tasvibi zan makta. Bu dakikada batka tcYle (Arkası var) 
a. onu hatt" b' t zihnimizi yormak bile manasızdır. • n namına ve a ızza o • 
ıı11n tarNından -yeriJmıeei ııe kadar . Bu sözleri söyliyen Talat Bey, be- Harp olacak mı, 
doini oluna 1 r _ p da nımle o akf&ID telefonla konupn Ta-

o ıun c.uver a,anın I"' Be . h' "b' 'd' p k Ol k ? lbalumatı V _LL-tj' 1 k at yı ıç tanımamıf gJ l 1 1. e mıyaca mı 
L_ e muv1WUU1 o ma sızın l l d k. d be · 'b · 
QU emri vakiin ihdas edilebileceğine güze an ıyor um ı, o a nım gı ı, ( Ba ah 7 • . f d ) 
bıanmak imklnıızdır. meaeleyi bir esrar bulutu içinde tut - ~·~ . . ı~cı uy a a 

8i ka U mayı ve hatta mes'uliyeti biraz da ken· .n~. oldugu ıddia ed~len to~rakların sa-
r Ç g R SOnr& di üstüne çekmeği tercih ediyordu. Jıiıbı Sovyet Rusya ile Nazı Almanyası 

Harbin emri vaki olduğu, hudut • . , .. . ,arasında bir çarpışma ergeç vuku bu-
~ ın"---1- l '-= lad.. lard O ıtı böyle alaya bozunca bızler de lacak dlemektir. 
L UMKıCme er uaf~ll ııra a, .. h'k" . . 1 b" l'k b" 
Ql? müddet .,nra, bü gün mecliste kes- once 1 aye ıçın onuna ır ı te ıru Ben şuna ka.t'iyetlıe inanıyorum ki, 
törJerin odasında oturuyorduk; Talat güldük, ıonra da, ilave ettiği son fik- ,İngi..Itere 1914 de olduğu gibi, Avrupa-
8ey de orada idi; bir kaç meb'us var- re hep iştirak ettik ve Feyzi Beyin ,nın mukadderatını elinde tutmaktadır. 
dı: turadan, buradan Talit Beye sual- suali de böylece cılk olup .gitti. Sırf, •V:aziy:t ~e şaz:1~ ~iki de ayni değil-
ler 80 lar da b lar memleketin manevi kuvvetıni yüksek dir. Likın İılgıliz sıyaset adamlannın 
• ruyor , o un a cevap ve· ı.. ... ..., ı .. •ıkl 1 ,_ idir' B 
l'İ)ordu. tutmak, hük6metin haysiyetini kurtar- ~~~""'l~ 'an ~ e~r ayn · u -

Bu anıda Di anbekir b' F mak için olacak, zannedersem, Talat ıgunun muhafazak.Br sıyaset adamları, 
• Y me usu ey- . . .. .. . ,sözle işin ayni kuvvet ve i.hen.kle bağ-

'i Bey, Karadeniz vak'uınm içindeki Bey bu ı9ın böyle e~~ar~ı ve 'uphelı daşmasını ve her işin cvaikti zamanı-
llrrı anlamek iatiyerek aordu: kalmasını muvafık gordu ve soranlara le• yapılmasını istiyorlar. Halbuki E
L_-_Beyefendi, dedi, biz bu iti iyi an- d~ belki .hep .~?. tarzda ceva~lar v.er " den gibileroe ~ ~yade. ince bir siya 
"""baclık.. Hakikaten Karadeniz vak'a- di. Harbın butun devamı muddetınce ,set perdesile ortulu teklıfierde bulu-
~ .. llalıl olmut) Bizimkiler mi onlara b~. mes'uliyet meeelesi üz~~ine ~iç bir ,nuyorlar ki, bunlar da bugünkü şart-
Ucum etmİf, onlar mı bize hücum et• munakap açılmadı. Meclısın gunden lara uymuyor.• 
~ler. Diyorlar ki bizimkiler doğru- güne daha sükuti olan kürsüsü bu hah· • -----d-k I v 

Güzel ve mütenasi.p vücutlu karısı, ka- Ben evimde böyle şeylere tahammiH 
ranlığa göz atara~ öbür yanına döndü. edemem. Derhal mutfağa gidip o herifi 
Beş dakilka sonra gene eski vaziyetini kovmalısın!. Ve yarın Pl.ajia'ya, böyle 
alarak gözlerini daha ziyade yumma - adını kirletmemesini söylemelisin!. Ben 
ğa çalıştı. Lakin naf~le.. Ne yaptıysa ölünce, evinde bu türlü münasebet • 
olmadı.. Uykusu tamamile kaçmıştı. swrklere müsaade edebilirsin!. Fakat 
Böylece boyuna sağa, sola dönerek yor- şimdi, hayır .. Hadi çabuk git diyorum! .• 
gun ve bitlkin bir hale gelmişti. Niha - - Bu manasız bir şey; zorla mı ora
yet uyuyamıyacağını anlayınca derin ya gitmemi istiyorsun? 

- Vasili, gitmeı.sen şimdi bayılırım!. 
uykusunda bulunan kocasının üstün • Zajin ellerini hiddetle uğuşturarak 
den hafifçe kayarak karyoladan indi; söylene söylene mutfağa doğru ılerle
ve biraz hava almak üzere pencereye di. Karanlıkta, el yordamile yürüyor
doğru iler~i.. du. Nihayet mürebbiyenin odasına yak

Dışarıda kol'kunç bir karanllk orta- !aşınca kapıyı çaldı. Mürebbiye uyan
lığı 'kaplamıştı. Ancaık bir kaç ağaçla dı. o valldt meclis azası: 
ahır tardları görünüyordu. Derin bir _ Vasilya, dedi .. Dün temizlemek 
sessi2llik vardı. Horozlar bile susmuş ve için ropd~ambrimi almıştın; ne oldu? 
}:>ekçilerin gürültüsü kesilmişti. _ Onu, ben temizlesin diye Plaj ia ·ya 

Marya Mihalovna bu derin sessizliği verdimdi efendim. 
bozan kendisi oldu. Pencerede, biraz _ Bu, bir ihmaldir. Şimdiye kadar 
durduktan sonra birden bir çığlık ko- temizlenmiş ve iade edilmiş olmssı la
pardı. Bahçede, eve doğru ilerlemekte zımdı. Ben onsuz gitmiyeceğim şimdi. 
bulunan uzun bir gölge görür gibi ol- Oradan çıkıp mutfağa girdi. Pl3jia -
muştu. Bunu, önce bir inek veya bir at nın yattığı köşeye yaklaşarak uyandır- · 
samruştı. Fakat gözlerini uğuşturarak mak için Qnu omuzlarından tuttu, sars
cfiklkatle bakınca bunun bir insan ol - tı. Sonra: 
duğunda şüphesi kalmadı. - Plajia, uyuyor gibi yapma, dedi. 

Daha sonra, gölgenin mutfak pen - Biliyorum, ki uyumuyorsun. Biraz cv
ceresine doğru gittiğini ve orada tered- vel pencereden kimin girdiğini sö)rle 
dütle durduğunu ve bir müddet geçin- ba'kayım? 

ce onun pencereye tırmanarak mutfa- - Ne diyorswıuz efendim. P encere-
ğa daldığını gördü.O vakitcHırsız var!• den birisini mi içeri aldım? 
diye bağırdı. Korkudan, damarların - _ inkarda bir fayda yok. İyisi mi, dos 
daki kan durur gibi olmuştu. Okuyup, tunun bir an evvel buradan ayrılması
dinlediği vok'alar hatırına gelmişti he- nı kendisine söylemelisin, işitiyor !IlU· 

men: Hırsızların mutfak pencerelerin· sun? Burada onun i§i yok; hadi baka -
den girişlerini.. Oradan yemek odası - yım! .. 
na geçip gümüş ta.kımlan çaldııklannı.. - Ah, efendim!. Siz aklımzı mı ka -
Ve bazılarının yatak odalarına, ellerin- çırdınız? Beni bu kadar ahmak mı zan
de balta bulunduğu hakie dalmala - nedi.yorsunuz? Ben, bütün gün bir da
rını.. Evin hanımı uyanınca, önünde kiıka dinlenmeden çalışayım da, sonra. 
koricunç bir hırsızın, kendi elmas ve bana böyle bir i.:1ftirada bulunasınız? 
mücevheratını ça'lmakta olduğunu ve A1ıdığım aylık dört rub1e. Çay ve şe -
mukavemet etmek isteyince hırsızın kerimi de kendi paramla alıyorum. Üs
onu ve kocasını ö1dürdüğünü görür gi- telik şerefim ve namusum itham altın
bi oldu.. dıa.. Çdk büyülk bir tüccarın yanında 

Bütün bunlar, gözünün önüne ge - çalışırdım; hiç bir zaman böyle bir it • 
lince dizleri gevşedi, vücudunu bir tit- ham altında kalmamıştım doğrusu. 
reme kapladı. Neden sonra yatağa - Canım, şimdi bunları. bırak ta .• 
yaklaşarak koca- Senin dostun o-
sını uyandırma - Yarınki nushamızda : lan itfaiye ne -
ğa çalıştı: ferinin derhal ev-

- Vasya! Va - M t SAF t R den uzaklaşması 
sili, Vasili Ber - lazımdır anlıyor 

kovitch!.. Uyan!. musun? 
Hadi uyansana!.. Yazan : ismet Hulusi Plajia ağlamağa 
Kocası gözle - başladı. Sonra kı-

rini açmadan'"Ce- sık bir sesle: 

vap verdi: 1 - Sizin böyle şeyler söy1lemeniz a • 
- Ne o? Ne istiyorsun? yıptır doğrusu .. Siz münevver, mede-
- Ha.ydi çabuk kalt!. Mutfağa bir ni insanlarsınız. Bi-z fı.karalar hakkın-

hırsız girdi. Penceredeydim; mutfağa da böyle düşünüyor, ve bizi böyle jt • 
birisinin girdiğini gönlüm. Her halde hamlarla, şüphelerle inci'tiyorsunuz; 
oradan yemek odasına geçecek.. G(l • hallbuki bizi müdafaa edecek kimse 
müş takımları orada, dolapta duruyor. yok.. 
VasHi, Mofra Biyorovna'nın evine gi - Zajin müteessir oldu: 
ren hırsızları wıuttun mu? - Ben, seni şeytan da, insan da zi. 

- Ne olmuş, ne var? yaret etse ehemmiyet vermem; amma 
- Aman Yarabbi .. Anlamıyor mu - karışan hammdır. Beni, buraya o yol· 

dtn doiruya Ruı aahillerini topa tut- sin açıldığını hiç görmedi. Şu kadar ki, Nevşehır hUkOmet o tor ugu 
lb.u9Iar. Bu sahi mi) kür&Ü sükuta gömüklükçe meb'uslar Nevtehir (Hususi) - Münhal bu· 

sun? Hey ahmak beni dinle: Ben sana ladı. Neyse, benim ropdcpmbrıın ne .. 
diyorum, ki mutfağın penceresinden rede? 

Talat Bey, bu bahae doirudan doğ· içinde artması adet olan kulaktan ku • lunan hükGmet doktorluğuna Hasan 
~Ya cevap vermemeii tercih etti, bir lağa fısıltılar arasında hazan bu meae- Basri tayin edilmif, gelmif, vazifesine 
~it gözleri ~nim gözlerimin içinde le de mevzuu bahsolur ve herket, hat- baflamıttır. 
iıırarak, «bak. timdi ben ne yapaca- --=. ===========-=-=---==-==-=-==-=-=====-=-• 
İıııı) » der ıibi, İfİ alaya vurdu: 
~ «- Canım Feyzi Bey, merak etti
un feye bak h> dedi: 1en Nasreddin 
~ın hikiye1ini bilmez misin) He
~· birinin bahçesine gİrnrlf, kavun, 
~rpuz, kabak, ne bulduysa hepsini 
"Vl>armıf, bunları çuvala da doldur -
ı.ıu,. Sonra da bostanın ıahibi gelmiş 
~u yakalamıf. «Nedir bu yaptığın?» 
~Yİnce o da anlatmıt: 

«Buradan geçiyordum, bir fırtına 
Ç&Jttı, rüzgir beni kaldınp kaldırıp 
tre attı, ben de canbavlile yerde ne 

ldumaa sanldım. Rüzglr beni kal • 
~tdıkça yapıftığım şeyler de hep e-
ltıde kaldı. itte bunlar onlardır.» Bah
~nin sahibi dütünmü9, evvela inanır 
tibi olmut, aonra kavunun, karpuzun 
Çu\>ala airdiğini görerek bunları ho -
~Ya göstermi9. «Ya bunları buraya 

1tn doldurdu)» Hoca da bakmış, bak
bııf, sonra «ifte ben de onu düsünü -
>ordum yal» demiş ... Bu da on~n gi-

, talihe komanda etmek ve insanın kendi ıeıalılnMstedltl hedefe ytirltdlilı 
,mektir. Sağlam sinirler müthiş hayat mlicadeleslndı a11ıv~etio ea.IJıll 
t.minatıdır. s;..-.e&WC)'h sinlrler1nizi 

Bromuraı ,Knoll• 
ne kuvvenendlrlnlz, t>ıınun müsekkin ve mukavd tufif llu ltte iôllllt. 
Hiç bir zararı )'Oktur ve alışıklık vermez. 

to ve 20 lıoıaprtmeyl uwl tip. 
trrde cczantltrdt reçeıe De~ 

KnoltA·O .• kimyevi maddel11labrJl&ala1t,J,udWJaı•atutJ~ 

birisi girdi. Şimdi Plajia da korkacak. - Çok müteessifim efendim.. Onu 
Gümüş takımlan dolapta duruyor.. sandalyenize lroymağı unutmuşum.. 

- Canım, sana öy(le görünmüştür. Fırında, çivide asılı duruyor .. 
- Vasili!. Şakanın sırası değil!. Ben Btt sırada, Marya Mihalovna sabır -

sana bir tehlikeden bahsediyorum; sen sızlıkla, kocasının dönmesini bekliyor· 
böyle fütursuz yatıyorsun! İster mi - du. Beş dalkika geçince daha fazla me -
sin, ş~ h.ı.rsızlar. ~e~ ş~~ ~al - raka düştü; ve soğuk soğuk terlemeğe 
sınlar; üstelik te hızı ölkiursünler · · başladı. Aklına flllllıar geliyordu: Pen

Meclis izası, yatağından kalkarak or- cereden giren Aşık değil de hırsızdır. 
talığı, esııemeierile ç:dtardığı gürültü
lerle doldurdu. Sonra: 

- Kadınlar da ne tuhaf mahl1lklar, 
dedi. Gece bile insana rahat vernıezler. 
'Bir hiç için beni uyandırıyorsun, sen
de hiç .insaf yok mu? 

- Sana yemin ederim, ki mutfağın 
penceresinden birisinin girdiğini gör
düm. 

- Bundan ne çııkar? Girsin varsın!. 
Bl.l, olsa, olsa Plajianın dostu olan it -
faiye neferidir .. 

- Ne dedin? 
- Onun Pl.ljianın Aşığı olduğunu 

söylüyorum. Karanhk'tan istifade ede
rek sevgiliSini göımeğe gelmiştir. 

- Bu hırsı7Jdan da kötü!. Ben evim-

Bunları düşünüdren koaası görün -
dü. Karısını böyle telaşlı ve asabi bir 
halde bulwıca gülerek: 

- . Sen yarın doktora gitmelisin, de
di. Asabın çok bozuk .. 

Fakat Mat1'a ansız:m bağırdı: 
- Bir ~anık kokusu duyuyorum. Ya

nık değil de soğan kokusu gibi bir şey .• 
- Evet .. Ben de bir koku duyuyo -

rwn. Hani mum nerede? 
Zajin kibri.ti çakar çakmaz karısı 

müthiş bir çığlık kopardı. 
- Üzerindeki ropd~ambri görmüycr 

musun? Bunu nereden aldın? 
- Mutfaktan .. 
- Kendine bir kere bak .. 

" de böyle bir şeye asla müsaade ede - Meclis azası, :Kendi üstüne gözlerini 
mem. ,gezdirince, giydiği ropdöşambrın et. 

- B~le beylik sözlleri söylemekte ne faiye neferine aj.t kaput olduğunu gör
fayıda var? Sevmek, dünyanın kurulu- dü. 
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CAl<LIK ''tKf SiNDE 
IJifı TOUI< ZARiTi 

SON POSTA Birinci kanun 2 ~ 

A. re. 

Cemil, Kontesin doldurduğu billur kadehi dudaklarının 
arasına boşalttı, derin derin nefes alarak göğsünü şişir
di, fakat bu içki değil, bir abıhayat, diye mırıldandı. 

Yazan : Hugh Austin f İngilizceden çeviren : Ha!lnun Uıaklıgil 

İçinde; tam, kırk bir esans var. Ba- ağzında düğümlenen bir sesle: 
kalım, hoşunuza gidecek mi?.. - Aşkıma mı? .. Bu da senin aşkı-

Buhurun rnestedici kokusu artık ya- na ... 
vaş yavaş etrafa yayılmış; Cemilin Diye, cevap verdi. 

. A 

canı Görünm.eyen 
Polis şefi genç kızı 

fak at doktorun 
derhal sorguya çekmek istiyor, 

muhale( eti ile karşılaşıyordu 
iliklerine kadar i~1emiye başlamıştı... Buhurun mestedici kokusu, Cemilin 
C 1 k ba I k ı 1 ki k d l · · Kent koşarak merdivenlerden indi. k t · · ··r emi ; aynamıya ş ıyan an arının i i erine a ar iş emişti. Ustüste içti ~ ur armanızı ıstıyoruz. dılar. Kısa ve sık nefes alarak boy o 
verdiği bir çeviklikle, kontesin uzat- ği - erimiş yakuta benziyen - bu eksir -- 33 - Yeniden küçük bir sessizlik oldu, çüşüyorlardı. 
tıgı küçük billur kadehi alırken; göz- de, damnrlarmdaki bütün kanları sey • MerrİI derken kapı açıldı. Mösyö Merrit a - Kent arkadaşının gözleri içinde bİ,1 
fori, ı\iığa tutulmuş bir kadife gibi par- yal bir ateş haline getirmişti. Kontesin ( Saat 6, dakika 47 -saat 6, dalcilca 52 ) yaklarında çorap ve bir de don, bez sevinç ışığı gördü, bir hafiflik hisset!Y 
lıyan, kontesin gözlerine kaymıştı. Bu son sözü ise; onun ezeldenberi coş - Doktor Vingrat polis amirini mer- sandalyeyi duvara dayıyordu. Bunu da tabii buldu. Nihayet biıı31 

.gôzierde, sönmek bilmiyen bir zevk kun olan kalbine, adeta bir kırbaç gi- divenlerin alt başında bekliyordu. Ka- Gözlerini kaldırarak sabit bir bakış- kendisi hir hayale karşı giriştikleri b~ 
ve neşenin, kıvılcımları pırıldıyan de- bi tesir etmişti. Hassas ve pürheye - meriyede Kent ona tesekkür ettikten la polis şefine baktı. Polis şefi soğuk sonsuz mücadeleden sinirlenrÖİf 
rin hir ateşi vardı. can kalbi üzerinde şaklıyan bu kırbaç, sonra doktor hadise ye;inden istemiye bir sesle: (Arkası var) 

- Sıhhatinize, Madam la kontes. artık bu genç ve dinç adamı çılgın bir istemiye ayrılmıştı. Ve işte şimdi tek- - Mösyö Patton odasında öldürül- __ ... .,, ....... _._...,..._....., ·-· · · · " 0

.:.:::::.:..,/ 

- Şerefinize Cemil Bey. rüyaya se·ı:I.:etmisti. Başını yastıkların rar çağrılmıştı. Bir kaç dakikadan beri müştür, dedi. Sizden yukarıya çıktığı- Çıplaklar 
Ba~lar kaldırılmış; kadehler yuvar- arasına aldrak: gene köşkteydi ve bu bir kaç dakika nızdanberi ne_ yaptığınızı soruyorum. 

lanmış .. diller, dudaklar arasında d'o- - Aşk .. aşk ... Benim aşkım .. se • zarfında da Madmazel Patton ona te- Gene ortalığa hir sessizlik çöktü. Bu 
laştırılmıştı. nin aşkın .. ve nihayet, bütün dünya • cessüs hissini arttıracak bir çok şeyler sessizliği sadece çayır biçki makinesi -

Kontes, derin bir nazarla Cemile nm aşkı ... İşte, bizi sürükliycn bu ha- söylemişti. Doktorun gözleri merakla nin motörü ihlal ediyordu. 
bakmıştı: yat .. başımızın üzerindeki şu gök kub- polis şefinin yüzüne dikildi. Teğmen * 

- Nasıl buldunuz Cemil BeyL be .. aldığımız her nefes .. bütün bun - hiç mukaddemeye lüzum görmeden: Bunun_~a .. ber~r Mösyö Merrit he-
- Enfes .. cidden, enfes .. çok en - lar .. bunlar hep aşk için değil miL - Genç kızı sorguya çekebilir mi- yecanlı ~~runmuyordu. 

fes, Madam la Kontes... hep aşk için değil mi, Madam la Kon- yim~ diye ısordu. Kent ıçmden: 
- Bir daha?.. teş L Doktor başı ile hayır işareti yaptı: - B~ .öyle a~amlard~d~r ki, vücut-
- Hay, hay.. Diyebildi. _Kız müsekkin bir ilaca ve bir kaç l~rı·nı·n ıçınde hır elektrık sıgortası v~r 
- Lfüfen, kadehinizi... * saat dinlenmeye muhtaçtır cevabını g!bıdır. Heyecanlı zamanlarında bu sı-

. - Çok teşekkür ederim, Madam la Cemil; geç vakte doğru, bitkin bir verdi. • gorta harekete geçer, telleri yakar, he.-
Kontes .. sıhhatinize?.. halde dairesine avdet ederken, Prenses Polis şefinin elini, dayandığı mer .. yecnn~n .mey~an~ çı.kmasına ma~i .olu.~. 

- iyi amma, sıhhatime içtiniz. Emma ile Prenses Olg~ henüz şatoya diven korkuluğunu 0 kadar siddetle Mesela ışte 1?ımdı cınayet haberının u-
- Saadetinize, Madam la Kontes. avdet etmemişlerdi. sıkıyordu ki parmaklarının ~rtaları zerinde ne tesir yaptı~ını anlamak ka-
- Pekala .. bu sefer de, öyle olsun. Cemil, dairesinin kapısından girer bembeyaz kesilmisti. bil değildir, diye düşünüyordu. Mösyö 
Cemil, içkiyi son damlasına kadar girmez, kendisini karşılayan genç ve Derhal bir şey 'söylemedi. Zira ağ- ~err.~t bir ~aniy~ hareketsiz durarak 

içtikten sonra, sabredememişti. dilber kıza: zından ancak bir sürü küfür çıkacaktı. g.ozgo~: polıs şefi~e bak.~ı. ~onra ge .. 

- YaŞ<lyınız, Madam la Kontes... - Rica ederim, Maşa .. beni soy, Nihayet itidaline biraz hakim oldu- rıye donerek yatagının uzerıne bırak-
Bu, bir içki değil.. insanın bir anda yatır. ğu zaman-: mış olduğu bir gömleği aldı, bin ihti· 
bütün kanını altüst eden .. bir anda kal· Demişti ... Maşa, bütün ciddiyetine - Doktor vaziyetin vehametini bel- marn ile devşirmeye koyuldu. 
be coşkunluk veren bir şey .. nasıl söy- rağmen heyecanını zaptedememiş, te- ki tamamen kavrayamamışsınızd!f, de- Bunu müteakip de: 
liyeyim, bilmem ki .. hayat .. abıhayat... laşla mukabele etmişti: di. Siz gittikten sonra Mösyö Arnold da . - Bir delinin cinayetlerine. daha 

- Bir daha?.. - Ne oldunuz. Hasta mısınız?.. öldü üldü ve az evvel de bu genç kızın zıyade m:ıru~ kalacak mıyız? dıye sor· 
- Bir daha .. beş daha .. yirmi da • - Ah .. sorma, Maşa ... Madam La- bcıb nın cesedini buldQ..k. du. Bu takdırde muhafaza altına alı?k 

ha ... Nasıl isterseniz: ~yle olsun, kon: k~ntes o kadar fazla ikramda bu1undu Ma~mazel P.att~nu;:n.utlak~ isti:~ap maklığımı istiyorum. 
tes .. şey.. affedersınız.. Madam la ki... etmek mecbunyetındeyim, hıç degılse Polis şefi kuru bir sesle cevap verdi: 
Kontes... - Herhalde midenizi bozdunuz. bir kaç dakika için olsun.. - Merak etmeyiniz, iyi bir muha-

- Lfüfen kadehinizi... - Ben de öyle tahmin ediyorum. O. Doktor Vingrat kaşlarını çattı: faza altına alınacaksınız, fakat evvele-
- Buyurunuz, madc:ım ... Çok te • .zerimde fena halde bir kes.iklik. var. _ Yalnız bir kaç dakika için mi~ mirde sualime ce~p veriniz. 

şek.kür ederim ••• Sıhhat.inime .. saade - Derhal yatıp da biraz istirahat etsem, diye sordu. Mösyö Merrit: 
tinize .. ve... fena olmıyacak. Al şu kalpağımı. Ce- _ Evet. - Kimin umurunda sizin sualleri-

- Evet... .ketimi de al.. bırak. Çizmelerimi ben _O halde olabilir. niz? diye bağırdı. Hem neye yarar~ 
-Ah, Madam la Kontes .. madem ki çıkarırım. Kent bu müsaadeyi alır almaz büyük Sizin sualleriniz Arnold'u :kurtardı mı) 

bu salonda 1' her seyi söylemek mübah- - Akşam yemeğini pek hafif yese· salona teveccüh etmisti. Fak t d k .. Pattonu kurtardı mı~ Hem bakalım 
tır. Şu halde, bı;akınız da, kalbimden nız. tor onu yan yolda ddrcJurdu :a 

0 başlv1ıları da kurbah gitmiyc.cekler mi? 
doğan şeyi söyliyeyim. - Hatta .. hiç bir şey yeınek istemi- - Fakat on dakika kadar bekleyiniz, Şefinin arkası~da heykel gibi du~ 

- Söyleyiniz. yorum. Sadece istirahata ihtiyacım var. dedi. Bu kadar acele eder.seniz bir ai- muş olan Hendrıks yumrukları sıkık 
- Ve .. aşkınıza... A .. dur bakayım?. Senin rengin de tu- nir buhranına yol açabilirsiniz. Sonra olarak bir adım ilerledi: 
Kontes Olganın omuzları titredi. haf. Yanakların kıpkırmızı ... Ver ha- işiniz büsbütün geçikir. - Bana bakınız, diye söylendi. Siz 

Gözlerinin içinden, parlak bir alev kayım, şu elini ... Ooo. Senin ateşin Polis ~fi omuz silkti. Kızıyordu, dairenizde oda hizmetçinize belki bu 
geçti. Kadehini yukarı kaldırarak, var, Maşa. amma fen adamının tavsiyesine çare- tarzda hitap edebilirsiniz. Fakat ~u 
- · · · · · ·~·- -·- - Evet.. fakat .. ehemmiyet verile- siz riayet edecekti: kırmızı burnunuz heni korkutamaz, 
r cek bir şey değil... Müsaade ederseniz, - O halde isticvap edilebileceği za- eğer .. 
Bir Doktorun ben çekileyim. man gelince lfüfen bana haber veriniz, Poli3 çavuşu biraz tıknaz olmasına 
Gii .. llÜk Çarşamba _Çok teşekkür ederim,'Maşa. Ha· dedi. rağmen çeviklikten mahrum değildi. 

Notlarından (
*) di, sen de istirahat et. Ve sırtını dönerek tersyüzü merdi- Mcrritin birdenbire savurduğu yum .. 

ı · t k ld ruktan kendini kurtarmak için yan çe
Maşa, sessizce çekilmişti. Cemil, bü- ven erı . ırm~nmıya oyu . u. 

Eller tün varlığını altüst eden garip tahassü- Merdıvenın tam orta yerınde Madam kilmeye ancak vakit bulabildi. Maa -
Ve satın ezginliği ile yatağına girmişti ..• Arnold ile karşılaştı. Kadın bir polis mafih bir saniye sonra da adamın bi

Tırnalılar 
Du<lakları, daha hala titriyordu. Ve memurunun refakatinde olarak aşağı- leklerini avucu içinde sıkıyordu. 

· · .. l · d "d b' Bir saniye iki adam hareket~İz kal-
bu titreyişteki ifade, uzun ve yorucu ya ınıyor, goz erı yer e, a eta ır som- --~-·-~···· -···--...... ···-·--···-

Vücutta, denilebilir ki, en az temiz olan bir maçtan galip çıkan bir pehlivanın; n~~bü~ .gi~i ... dimdi~ ~ür~yordu. Polis r --, 
yerimiz ellerimizdir. Ellerimiz her daim dudaklarındaki yorgun, fakat muzaf- mufettışını gormemıştı bıle. Nöbefı-..f 
ve her yerde mikroplara, pisliğe maruz. Kent b k d t f .. ed Y 

fer tebessüme benziyordu. u a mın e ra ını gorm en Eczaneler 
dur. Bilhassa tınıaklar araları adeta bl.. S '- k l k L yürüyüşüne bu tarzda yürürken de 
rer mikrop ve plslik yuvasıdır. Günde bir uu sı ı } organına sarı ır en, .ıı;.en- d" . . 1 Bu geceki nöbetçi ecT.aneler şunlardır: 
çok defa ellel'inizi bol sabunlu su ne di kendine söy1eniyordu: uşmeyışıne nayret etti. Maamafih İstanbul cilıetindekiler: 
yıkamağı ihmal etmeyiniz. Bilhassa he- ı . durmadı, yürüyüsüne devam ederek Aksa.rayda: (Ziya Nurl). Alemdarda: 

- !ahi, Kontes Olga ... Benı, saray- r · .. t b ~ kt 
ladan çıklldığı \'akit sabuna ve suya a- I d ·· .. b' 1 d men ıv~nın us asamagma çı ı ve CS1rn Rasim>. Bo.kırköyünde: (Hilal). 

ar a yasayan nane çopu za ıt er en d H d 'k ·ı ı"''l b' 1 · 
cmmyınız. Elleı1n ağza götürülmesi, du- • ' , p . h b I . ora a en rı s ı e mı anoya ır e ışa- Beyazıtta: (Haydar). Emlnönünde: 

zannettı. Reçetesı ompeı ara e erın- t" t u· · .. b" d M" ·· M · · daklura temas edllınest doğru değildir. re 1 yap ı. çu ır en osyo errıtın (MehmP.t Kazım). Fenerde: (Arif). Ka-
Mümkün olduğu kadar elinizi ağzını- de bulunmuş içkisi, ve buhur kokula- odasına tevecciih ettiler. ragiimrükte: (..AJ·lf). Küçükpaz:ırda: (Hik 

km h nnın tesirile beni imtihan etmek Ü:te- p ı· f' k t k d t d t met cemil). samatya,da: (Teofilos'ı. Şelı-za so ayınız. Manikürler bu ususta . o lıS şe ı apıyı ı ır a rna an o -
duktorlarm hiç sevmedı·"'.,vı· ._._ "eyd'""· dı ... Hey kadınım, hey .. baksana, biz . eli So . . d .. reminlnde: (Nf..ıımJ. Şehzndebaşını.Ia: 

uu .., ...... • l . .. puzunu çevır . nra ıçerıye ogru 
Tırnaklarını 0 kadar uzatan baU!'lnlar kaçın kur asıyız~.. şte nıhayet boyle- .. K b" 'k' . l d f k (İsmail Hakkı). .-- .. .. d b . . ıttı. apı ır ı ı santım ara an ı, a at 
tırnakları kesik olanlardan iki üç misll 

!azla tcınizllğe ltinn etmelidirler. Bir çok 
hast..ı.lıkların li.deta nakili sayılan ellerin 
ve tırnakların temlzliğile ciddi surette a-

ce onum e asını eyer .. azızım, pes .. b" b" .. I d Beyoğlu cihelintlekiler: 
• .. ' • • A us utun açı ma ı. 

'sız, T urkler; hakıkaten harıkulade K t b d f 'dd tl k d Galatada.: (Hıd:ıyet). Ha.skbyde: (Bar -,, . . . . en u e a şı e e apıyı vur u. 
·mahluklar ımısı:ınız. Bravo .. bu ka - M 'f b .. k . . "d ld' bl!t). Kasımpıı..jada: (Vasıf). Merkez na-
d · 'k ' dah h~ı~ k crrı ın ogu sesı ıçerı en ge 1: ııı~·ede: <Galııtasarny, Gı:ı.rlhl. Şişlide: ar ıçtı ten sonra, a cwı aya • K' d' ') J 

lft~adar olunuz. Temiz olmıyan bir 1n - d b"ld' · de · - ım ır o. (Maçka). Taksıınde: (Kemal :lebtıl, Kur-ta ura ı ınız; rsın... T v K t - egmen en. tuluş). san medeni sayılamaz. 

( *) Bu notları k~ip ıdclayınız, ya • 

but bir albüme yap14tmp koJlekaiyon 
yapınız. Sıkıntı uunanmızda bu notlu 
biT r!oktor gibi imdadınıza yeti,ebilir. 

Cemilin. bu söylenmesi · uzun sür .. Küçük bir sessizlik oldu. Sonra Mer- Usküclar, Kadıköy ve .'\.dalard:tkilel': 

mernişti. Kazandığl zaferin tat1ı tahas-- ritin sesi tekrar yükseldi: 
süslerinden doğan tebessüm dudakla- _ Ne istiyorsunuz? 
nnda zail olmadan uyuyuvermişti. Polis şefi sabırsızlandı : 

Büyüka.dud::ı: ~Merk~1.ı. Hfyhclioc: (Yu
suf). Kadıkvy Pazaryolunda: CMerkezı. 

Modada: (Faile İskı:ıııl~er). Üsküdar Se -

(Arkaa nr) . - Bizi kapıyı kırmak zal1metinden llııılyede: (Selimiyc). 

(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 
laşmayı ortadan kaldırmak için hiç bil 
hareket yapmaması, ve hadiseye rıııl' 
kabelesiz boyun eğmesidir. 

Uğ:raş:ması ve bu uğraşmadan muıt' 
rip ve meyus çıkması, aşkındaki asalır 
ti artı;ıran bir kuvvet olmaz mıydı? 

Ancak, müellif; roman tekniği ba1'1' 
mından işaret edilebilecek bu gibi rıJ 
taları, .içtimai hayatın teşrihleri ve te# 
kitlerile fazlasile telafi etmektedir. 

Ref.iık Ahmet Sevengil, eserinde, j~ 
timai bünyenin, cemiyet ve muhit şa~· 
larile birbirlerine bağlı insanların ~ 
kolojisini de büyük bir dOğrulukla lP' 

lile muvaffak olnıuştur.Şüphesiz bu ~ 
looloji, ne ruhi halleri ilmi izahlarla iJ 
le çalışan realist ve natüralist psikolD' 
ji, ne de gizlıi filemlerin derinlikleri.01 

inmeye çalışan inconscient ve subcoJJ' 
scinet psiıkolojidir. Belki karışık ihtira! 
!arı tanımakla beraber, vazıh ve ınef 
ur olan klasik psikolojidir. 

Tahlillerde ancak, bir cemiyet :roı111' 
nınm akışına uygun dÜ§ecek dereced' 
yerıinde ve kararındadır. 

Bütün bunların sonunda ve üstünÖ' 
kaydedeceğimiz bir meziyet te1 eserde' 
ki hikaye etme kudretidir. 

Bir rDmancı, bu yuvarlanan fil~ 
kapılarını kaparken, bize yeni doğan c 
hanın !kapılarım açacak, bunu yapar ' 
ken de, her ikisini karşılaştırmaya ır 
min olacak açıklıkla tesbit etmeye çs· 
lışacak, ve bu suretle kendi dokunrxı'' 
dan bize mükayese ve tercih irnkanlB' 
rını verm~ olacaktır, 

Yalnız, ne değişen cemiyetin eksi1'' 
lerini ve kusurbrmı gösterirken orı~ 
gülünçleştirmek gayret.ine düşecek, JJ' 
de yeni kurulan cemiyetin manzars# 
nı çizerken realiteden ayrılmak gafle' 
tinde bulunacaktır. 

Refik Ahmet bunu yapmış mı? Eve" 
O, bütün tasvirlerinde, hadiselerin iiS' 
tünde ka1masını becerebilnıiş, ve tıl' 
taraf olnıaık gay.retini göstermiştir. 

Bence, eserin en kuvvetli tarafı d' 

~!.:;~··-.. ···-··········""""· .~,.:-~,.,..., 
Sahneden daha ne 

bekleyebiliriz ? 
(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 

tiyatroyu, hepsi de oy.llJdUl' diye bit' 
birine karıştırmamak Iazımciır. 

Tiyatro beşeriyet kadar eskidir. 13'' 
sit. bir şekilde doğmuş, yıldan yıla, s· 
sırdan asıra tekemmül etmiş ye bU' 
günkü şeklini alm~tır. Bugünün ti_

1
; 

yatrosu n.ıuha:kkak ki en mütekafl'V' 
tiyatrodur. En mütekamil divoruıı1' 
Çilnıkü daha mülkemmel olnı1y~caktı!· 
Sahne içinde yapdıabilen her şey yııP'~'. 
mıştır. Ve daha yapılacak bir şey kB 
manı~b~ 1 Sahnıe daha fazlasına mütehamoıi 
değildir. Sahneye daha bazı yenıli~< 
ler koymak istiyenler sinemadan istl 
fa deyi düşünmüşler. Samıede y pılıJ1$ '. 
sına inıkan olmıyan bazı şcyle!·i sin~ 

1 
ma He sahneye aksettirip sinema ıl 
tiyatroyu birle~tirınek usulünü çı 

ka rrn ışlar. ~ 
Fakat bu, tiyatro İÇ.in kıymet ifaO' 

etmiyı:m bir ~·eniJ.i1ctır. Çünkü tiyst!° 
değildir, sinema k&rışmıştır. , 

BugLiııün tiynt.ı·usu ~·ukarıda söyle, 
d :ğiım gı oı ..... . . i t-.!-:ı.:ııınıı! le varrnıl. , 
· ıı. Bundar, S<Jnnı yapı!ıı<.Yık her ye • 
.ı . !.k tivatroyu tiyıatro olnü1JU'411 ;ıJCll 
racaktır. İ.ı.ıııct il ulıJ&İ 

.. 



, 

e 

2 Birincikinun 

~AlDYO 
Bugünkü Program 

-incikanun 936 
JSTANBUL 

ötıe neşriyatı : 
12.30: PlA.kln Türk musikisi. 12.50: Hava

ctJa. 13.05: PU~kla hafit müzik. 13.25: Muhte
lit pllt neşriyatı. 
Akşam neşriyatı : 
18,30: Pl!Uda dans musikisi, 19,30: Gavin 

kardeşler tarafından muhtelif şan, 20: Mü
t.eyYen ve arkadaşlan tarafından Türk mu
'1kisı ve halk şarkıları, 20,30: Cemal Ktunll 
le arkadaşları tarafından Türk musiklsl ve 
halk şarkıları, 21: Orkestra, 22: Plakla so -
lolar, 22,30: Ajans ve borsa haberleri. 

BUKRE~ 

SELANlK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki ıubeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunanistandaki pbeleri 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamelatı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

kiralık kasalar 

l'l,15: Opera. 19,10: Bralunsdan, Chopin- Eyüp icrasından: 
den, Shumandan parçalar. 20: Şarkılar, İs- Muhittin ve Ziyanın şaylan mutasarrıf 
kenderiyeden nakil, 20,30: Haberler. 20,45: oldukları Eyüp Nişancı Mustafapaşa mahal

lıafif muzik, salon orkestra, 21,45 Haberler. lesi Zahireci sokak eski 13 yeni 19 numaralı 
BUDAPEŞTE hanenin bahçe tarafından girlldlkte zemini 

li: Macaristan - İngiltere milli takımları çimento döşeli koridor üzerinde bir mut.fak, 
llıaçı, 17,45: Macar şarkıları, Çigan orkestra- bir kuyu, bir hela, bir kurnalı hamam, kö

tı, 19,30: Orkestra, 21,23: Brnhmsdnn parça- mürluk mcthalc glrlldikte bir sofa üzerinde 
lar, 22,35: Plfı.k neşriyatı, 23,10: Plak neşri - iki oda, birinci kata çıkıldıkta bir geniş so. 

)'atı. fa üzerinde iki buyuk bir küçük odadan iba-

PıtAG ret ve bü7ük mikyasta bahçe derununda üç 
16,10: BraUslavdan nakil. 17,15: Halk hava-ıkuyuyu havi kısmen muhtacı tıımlr blr ah
ları. 17,50: Plak neşriyatı. 18,45: Plak neşri- şap hane açık arttırmaya çıkarılıp şa.rtna-
l'atı. 19,20: Brnodan nakil mcsi 19/12 936 gününden itibaren dlvanhn-

\'İY ANA neye asıl:ırak 29/12/936 tarihine müsadlf 
17: Muhtelit havalar. 19,15: Pldk neşriyatı. snlı giinü saat 14 dea 16 ya kadar satılacak-

19.25: Operadan nakll. 21: Varyete havaları. tır. Arttırmaya girmek için 984 lira konan 
22,20: Orkestra havaları. kıymeti muhammeneslnln yüzde yedl buçuk I 

VAıtŞOVA nlsbeUnde teminat alınır. Birikmiş vergi, va-
17,15: Muhtelif havalar. 20: Plak neşriyatı. kıf ıc:ı.rcsi hissedarlara, rusumu dellfıllyes1 

~1: Chopln resitali. 22,30: Dans havaları. muş-teriye aittir. 

y a r ı n k 1 P r o ı:' r a m Birinci arttırmada kıymetinin yüzde yet-
3 Kt'munevvel 936 mlş beşini bulursa müşteri üstünde bırakılır 

İSTANBUL Aksi halde en son arttırnnın teahhüdü ye-
ötıe neşriyatı: rinde kalmak üzere arttırma 15 gün daha 
12,30: Plflkla Türk musikisi, 12,50: Hava. uzatılarak 13/1/937 çarşamba günü aynı sn-

111:ı, 13,05: Plfıkla hatif müzik. 13.25: Muh- atte ikinci arttırma yapılarak lhalel kat'iye- ı 
teıır plii.k neşriyatı. s! icra cdlleceğlndcn ipotek sahibi alacaklı-
Akşam neşriyatı: larla diğer alacaklıların irtifak hakkı sahlp-
18,30 Pli'lkla dans musikisi: 19,30 Konre- ıerinln gayri menkul üzerindeki haklarını 

tııns: Doktor Hüseyin Kenan tarafından: hususile faiz ve masrafa dair olan lddlaları-
20,0o Rlfnt ve arkadaşları tarafından Türk nı müsbit evraklarlle birlikte veyahut 10 ve

bl.uslkisl ve halk şarkıları: 20,30 Safiye ve ya 20 gün içinde dai~emize bildirmeleri ak
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve sı takdirde hakları tapu siclllerile sabit ol
halk şarkıları: 21,00 Orkestra: 22,00 Plakla madıkça paylo.şmadan hariç kalacakları ve 
&ololar: 22,30 Ajans ve borsa haberleri. fo.zla malUınat almak isteyenlerin dairemizin 

936/144.6 numaralı dosyasına müracaatları l-

r--;-•S•O .. D ... P .. O•S•t•a .... : .. ~ 1a_n_o_1u_nu_r_. _~3-34-5» ______ ~~----

İstanbul Gılir ve Para 

BOR AS l 
1-12 - 1936 

Safranbolu Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
Safranbolunun Ağaçkese köyünden olup 

Ankarada şekerci Osman Nuri vekili Rüstem 
Altınok ile miıddealeyho. İstanbul Beyoğlu 

ebkeın Ahmet Ef. mahallesinde 29 sayılı ha-
nede olu Huseyln kaptan kızı Kamile meyn-

Türk Devlet Borçları nesinde müteahhadctls talllk teselli davası-
J,ir,\ Lira nın icra kılınmakta olan duruşmasında: 

"lo 7,5 T. B. I OJ,00 j % 5 Ha?Jne B. 00,00 müdde=ı.aleyhamn mahalll ikameti meçhul 

'°'o 7 ,5 T. B ll 22, 7751 Dahili lstıkra~ 99,05 bulunduğundan ili'lnen tebliğat icra kılındığı 
::.::T.B. lll 21.20 ı ----ı halde duruşma gunü olan 20 11/936 Cuma 

DevJet Demiryollan Borçları günu saat 9 da gelmemiş olduğundan gıya
ben devamı muhakeme kararı verllmlş ol-

IJra Lira 
~rgani 97.00 Anadolu Iven.;ı.oo 
Sivas Erzurum 96,SO Anadolu M 00, 00 

Sosyeteler Eshamı 
Lira Ur:ı 

Is. B. Mü. 81.00 tst. Tramvay :u, J J 

• • HA . 10,00 1 Bomonti 9,45 

• • Name 10,0J 1 Terkos ı ... , J 

Merkez B. D. 86.5:> A. Çimento 1.3,0.l 

ÇEKi ... ER 
Krş. L T. L. için 

İster Un t.16,0) Dolar o .• 969 

P. Frangı 11.cn Liret 15.1168 

NAKİT 
Krş. Krş. 

20 F. Frangı 116.0:) 1 Mark 26. ,) 

ı Dolar 126. ')() 20 Drnhml 23 .ıo 

ı İsterlin 618,0J 20 Leva 23,1)5 

20 Llrei 13ll,.hl 20 Ley 14,JJ 

Borsa Dışında 
L. K. LK. 

kredi Fonslye 
1880 senesl 

1 Mıib::ıdil Bon. UJ,OJ 

1903 • 
00,00 Gayri • 

103,0J Altın 

Mecidiye 

Doktor 

O,OJJ 

993 
oa 

(brahim Zati Öget 
Belediye Jrnr~ısııı<l ı, Piyerloti 
cacldeslııcle 21 nuıııımıcla hergnn 
öğleden soıır ı hnstc1l ırını kabul 

~-••m> eder. '4WI•--• 

makla muddeaaleyha mumalleyhanın kara-
rı mezkürun tarihi ilandan itibaren beş gün 
zarfında 1Urnz etmediği ve duruşma gümı o-
lan 21/12/936 pazartesi günü saat 10 da 

Snfranbolu asliye hukuk mahkemesine gel-ı 
medlğl veya bir vekil dahi göndermediği tnk-

1 

dlrde gıyaben yapılan muamelelerin mute
ber ıı.ddedlleceği tebliğ makamına kaim ol

mak üzere ilô.n olunur. ı335b 

OOYÇE ORIENT BANK 1 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki fUbelcri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

ı__: Her türlü banka iıi * 

1 

Ezine Hukuk Ha
kimliğinden: 

Ezine Belediye çavuşu Yusuf oğlu 
Şükrü ile karısı Hüseyin çavuş 
kızı Makbulenin boşanmalarına dair 
Ezine asliye hukuk mah1<:emesinden 
verilen 25 / 9 I QJ5 tarih ve 90/ J7 
sayılı ilam: Kat ı ı Makbuler in 
ye ·i br lli olmnr'ı ):ırtan kendisi ıe 
tebliz c~ilem .. m ş olmakla tebliğ 
mal'amına ilan ol ınur. 14JJ .. O,, 

SON POSTA 

t;IHHI KANZUK BAL
KREMLERi SAMiN 

Esmer, sarışın, kumral, her tene 
tevafuk eden gtlzellik kremleridir. 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cildi 
besler ve bozmaz. Çil, leke, sivilca 
ve buruşukluklan kQmilen giderir. 

4 Şekllae takdim edlllrı 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Bnlsamin yağsız gtın
dtız içm beyaz renkli. 

3 - Krem Bnlsaıııin acıbndcnı 
gece irin 

4 - Krem Balsaınin acıbadcın 
gOııdllz için 

Iübar mnhfellerin takdir ile kullan
dıklıtrı yegane sıhht kreııılerdır. 

1NG1LlZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - lstııııbul 

'~--------------1 -------------
A 
T 
E 
L 
1 
y 
E 

1 • mit de 
tcmınatlı her nevi ''e h~r ıııarkalı SAAT 

tamir uluıııır. 
EMiNÖNÜ - SİNGER SAAT MACAZASI -
Den izyolları 

iŞLETMESi 
Acenteler:: Karaköy Köprüba,ı 

Tel. 42352 - Sirkeci Mühürdarzade 
Hao Tel 22740 ··---·, ....... ,. 

Mersin Bir:nci Postası 
Bugün kalkan Mersin Posta
sından itibar en İstanbuldan Salı 
günleri kalkan Mersin Biı inci 
postaları P a ya s d an evvel 
DÖRT t OLA da uğrayacak-
lardır. "3324,, 

~-----..a--... ----~ -> Musiki seven!ere "'-='\ 
Yeni mandolinler 4,5 ııh~cr 10 lirndır. 

Memleketin her tarafına gönderilen bu çal-
gılardan aiıı '1c i~cvi.niı:. . 

Eskışehir Ahenk muaıkı tıcaretbaııcaı 

~---• S. Suad ~--•7 

l_ ICA YIPLAR 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Gebze Hacı Halli mahallesi No. 58 de otu

ran Eşref kı.,.ı Bayan Penbe Demirtay 1/12/ 
g3a tarihinde sandığınuza bıraktığı para i

çin ver!len 15899 numaralı bonoyu kaybettı
ğmi sö~lemlştlr. Yenisi verileceğinden e.,klsi. 
nln hükmü olmıyacağı ilan olunur. 

* Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Bay Vehbi 13. T. sanl tarihinde sandığı-

Sayfa ıs_ 
= 

• & , ~ • • : ...... ~ • • 

Hastahklardan 
"-'nrununuz 

Nezle, grip, difteri gi ı i 
bulaşıcı hastalıklar ins ı
mı ağız ve boğaz yolhe 
girer. 

AKRiDOL 
bu yolları mikroplardan 
temizler, hastalıklann a
lınmasına mani olur, bo
ğaz ve bademcik iltilıı b· 
lannı tedavi eder. Htr 
eczanede bulunur. 15 ta
nelik kutusu 35, 40 tar e
lik kutusu 70 kuruştur. 

Bayanlarrn candan arkadaşı : Aybaşlarmda lmllandıkları 

"FEMiL,, Tuvalet bezlerid r. 
H•r eczanede bulunur. TUrklye ve umum Balkan 

hUkOmetlerl için veklll ı, Ecza Deposudur. 

'-~hisarlar ----ı U. Müdürlüğünden ~ 

Adet Cinsi 

693 lspanyol Mamtılatı 
590 

" ,, 
83 D. W. M. markalı 

1 7,65 Dreyze marka 
2 6,35 Valter ,, 

137ı 

7,65 
6,35 

Brovnig sistemi 
,, 

" 

Muhan men 
bedeli 
Lira 

4350 
2581,25 

7'.. ,25 
u,25 

lJ,25 
767 , 

1 - Yukarıda mıktar cins ve muhammen bedelleri yazılı (1372) adet 
tabanca tartnamesi mucibince kapalı zarfla toptan arttırmaya konulmuştur. 

il - Artbrma 10/XJl/1936 tarihine rastlıyan Pe11embe sünü saat 
11 de Kabatta Levazım ve mübayaat tuheıiinde müt~ Ubf komis -
yonunda yapılacakbr. 

111 - Artbrma Emniyet Müdürlüğünden silah &allfma müsaade almıt 
silah tacirleri arasında yapılacaktır. 

iV - Bedelsiz f8rlnameler ve ıilih nümuneleri ıözü aeçen Mllf komis
yonunda mevcud olup her gün alınıp görülebilir . 

V - Muvakkat güvenme .,.,..,ı (576) liradır. 
vı - isteklilerin arttırmaya girebilmeleri için kanunen ibrazı lazım • 

gelen vesaikle (lll) üncü maddedeki vesikayı ve fiyat teklif mektupları • 
nı ve güvenme para.sının yatınldığını mübeyyin makbuzu bav.i kapalı 
zarflannı arttırma için tayin olunan saatten bir saat evvel makbuz muka-
bilinde komsiyon reisine vermit olmaları lazımdır. (3106) -

TeminaUı :~imi ...................... ... 

A LON 
Saa'lerini Her yerde arayınız. 

~-----1-st_a_n_h_u_ı ___ Be_ıe_d_iy_e_s_i __ lı_a_n_ıa_r_ı _________ ı 
Beher metre murabbaına 3 Hra kıymet tahmin olunan Cihangir 

yangın yerinde 20 inci adada yüzsüz d5 metre 28 santim murat.baı 
arsa alakadarları arasında satılmak üzere açık arttırmaya konulmüştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 793 kurnşıuk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 3/12/936 Peqenbe 1unü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3039) -
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Satınalma Koıııisyonundan: 

1 - l t Tane nalbant çantasile 10 tane saraç takımı çantn.ının 

4/12/936 Cuma günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 
2 T asmlanan tutarı 720 liradır. 
3 Şartname ve evsaf komisyondadır. 
4 isteklilerin 54 liralık ilk teminatlarile komisyona gelme! ri. 

"33"7,, -mıza bıraktığı para için verilen Dl823 numa
ralı cüzdanı kaybettiğini söylemiştir. Yenisi 

Jstıınbul ikinci tnns Meıııurluğun
verileceğinden eskisinin hükmü olmıyacağı dnn : 

Jstaııbul İkinci lfll\s memuriuğuır 
dan: 

füm olunur. MOnis Pnınuk ve Nebati Yrttlar 
'I'tırk Aııonim Şırketinin s n ıçtımadmı 
hu gnııe kad ır ct>reyaıı eden ıııuaıııelat 

Dokto RNi'l 
hnr.kıııd t ızııhnl vermek ve Yedek 

r A.nt vo Edevalfrn dolnyı Z r ut ıj8Jl-

H OR HOR N I• ırns le me,·· ııt ıhlilttfht Meni ul ve 
1 Gnyrı i\loııkul lllfüJttnıı puznr.ııdn sn-

E · .. .. · ..ı :J tıiııınsı görlişOlnıek ve h r nrnrn httğ· 
mınonu eczanesı ya"ın;rn . er 1 uınııık nzne aı ıeı:klı.aıın f>l'l:l/!fü6 

~ ü.ı akşama kadar hastalaı mı cunırırt s gonn s, nt 11 de D irede 
_. kabul eder. Tel. 24131 l lınzıı· bll!uııınlttrı ih\u olunur. (27ö4G) 

Müflis Yorgi Efreıııidinin De~ı: rıne
ni ııde mn cut oıup kira borcundan 
dolayı hapsedilmiş olan ve merhun 
hUkmtlnde olması ıtıbarıle parayu çev· 
rılıııesıne kar ır verılen Değermeıırııığe 
müteallık muhtelif mııkine ve lf fer
rü ı lı açık arttırımı ile 5/12/93ö Cıı· 

nıarlesi saat t 1 de Cıbalide 58/li J/62 
No: lu D ğermen binusında satıl teak
tır. lstc) eıueıin mahallinde hazır bu· 
lunımılurı uilu olunur. (2784HJ 



Sayfa SON POSTA: Birincikinun 2 

URU u 
• 

~///ıııı11mm 
Zafı umumi, kansızlık ve kemik hastalıklarına şifa tesirleri çoktur. Çocuklar 

Gençler,Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

...................................................... 1 
Bembeyaz, tertemiz ve parıl 

1 
parıl parlıyan dişler 

Bu neticeyi almak 
için bir tüp 

Radyolin 
klfidir. 

,. .. .,. 

Neden Türkiye halkının % 99 u r dır. Evvela d~leri mükemmel suret -

1Radyolin kullanıyor? Ağıroalri mile - te yıkıyarak yemek artıklarının, içki
ropları % 100 öldürmesi yüzünden ı nin, sigaranın husule getirdiği kir 
mi? Fiyatının ucuzluğundan mı? Fev- tabakasını, lekeleri, kefeke dediğimiz 
ka1Ade teksif edilmesi dolayısiyle ile- taşları söküp çıkarır, sonra da bun -
t'fSaıdi olduğundan mı? Ağızda çok ları mine tabakasını çizip hırpalama
fazla köpürdüğü, lrokusu güzel oldu - dan şayanı hayret bir şekilde cilalar 
ju için mi? ve parlatır. 

Radyolinin bütün bunlardan başka İşte Radyolinin kazandığı emsalsiz 
en mühim ve esaslı iki hususiyeti var- rağbete sebep bu meziyetlerdir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak sarlile siz de 

AADYOLi 
Kullanmıya başlayınız. 

1
Niçin daima 

Çünkü 

t:vvelki gün soğuk almıştı, 
dün yabyordu. Bu sabah 

dipdiri ayağa kalkb 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
aancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adale 
ağrılarile romatiz -
maya karfı bilhassa 
müessirdir. 

GRiPiN 
• 
1 

tecrübe ediniz. 

Aadyolin dit macunu tabrika unuı müıeı.u.. ldmyaaerieri 
tarafından y apdmakt.adar. 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 
,. ... " ~- DA j...JA ~ , 

HER· AYIN· 8iRiNDE ·PARANIN· 1=9AiZi ·VERjliR 
,,. 

ADAPAZARI 

TURK TiCARET BANKASI 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 

İSTANBUL 

ban flatları 
t - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahlf e : 1 - fOO kuruş 

• : z - 250 l> 

• : 3 - 200 » 

• : • - 100 • 

Diğer yerler : - 60 • 
Son sahife : - 30 • 

3 - Bir santimde vasati (6) keli
me vardır. 

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

.............................................................. 
6011 Posta Metb•••• 

!Tenvieat c~i No. 3 
Şinıdi O s ranı (!] am· 

pulleri nde aydınlık kuv

vet i Dekalıunen i.le, ve 

az sarfi)·at te111inatı da 

f/at ile B·österil11zektedir. 

Çaltşdan bir nıasa için 

65 (DL111) lilr. bir Osraın 

m a111p11lu iktiza eder. 

f)el\a l u menli 

l 

Neşriyat Md. : 8ellm Ragıp EMEÇ 

&AHIP.LERla { A. Ekrem UŞAKIJGlL 
8. Rapp ~·EMEÇ 

amp11lı11uln asgflri s<11:fi_'nıt J at il<' gi;.-.ıı'rilmi§tir. 


