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Mülkiyenin 60 ıncı gıldönümü 

"Seçilen Mebusların bizi temsilı 
• • 
ismet lnönü dün 

Mülkiyelilere hitap etti edemiyeceklerini bildiririz,, 
Yüz kızartacak şiddet ve suiistimal/eri bitaraf lığına 
itimat. edeceğiniz tahkik heyet/erile isbat edeceğiz. 

intihap sandıklarına sahte pusla/ar atıldı 

Oonanmamrz dün 
izmire vardı 

r 
"Mülkiyeliler, kurulmakta olan yeni Türkiyenin ikbali, 
şevketi sızın aşkla, idealle vücudünüzü memelekete 

vak/ etmenize baglzdzr" 

Ankara, 4 (Hu -
susi) - Mülkiyeli
ler mekteplerinin 
60 ıncı kurtuluş yı
lını bugün büyük 
tezahüratla k utla -
mışlardır. 

Mektep müdüı ti 
Eminin b ir nutku w 
ile başlıyan ve en 
kıdemli mülk:yeli 

Denizcilerimiz J zmirde dört ?lan ihsan 1:?k~oz 
•• ıle en genç mulki • 

gun kalacaklar. Donanma yeli bir talebenin 

__ ı 
lskenderunda Ha atane caclded 

An~ 4 (Hususi) -Fraa- Jeti tarallndmt ı,.p. t.ı.-&a Pu· 
,. hükumetinin "Cfdiği ton n~ ıefirimir:e bildirilmifth. Parie eefiri-
taya cevabımız Hariciye Veka- (Devamı 3 tlDetl 187fa .. ) 

Adliye koridorlarında 
dünkü hidise 

Müıtantilt meucudlu bir mrznunıı urhat bu11lınaqtı. Mıunıın 
lr.apulan çılıar çılr.maz merJiue nlerc JofnılJa, rnıılwd....,,. 
rnemıır iantlanna pqintlen haylunyortla: (Tutan/ •• K~yor.) N• 

ticede telrrar yaluılanJL 

yaşa ses/erile karşılandı hitabesin~en son • 
ra başvekıl İsmet i-

Yaau Knlı Ynucla Amiral 
Şlkrtl Okula Wrllkte 

nönünün sürekli al
kışlarla karşüa • 
nan ve genç mek • 
teplilerimizin ~k 
içten heyecanlı te -
~ahürlerine vesile 
veren nu14tu ~~ ~~ 
.... bu ..... 
8fmde meclll reis! 
Aıbdülhalik Renda 
He bütün vekiller, 
AnkaTada bulunan 
[De.an" 10 uncu aayfada) &.pekil nutuk llylerken 

Cihangir soygununun 
failleri nasıl yakalandı? 
Zabıtanın kazandığı muvaffalıigette " Son 

Posta ,, nın neşriyatı da miJessir oldu 
; Dün Adliyede bir hadise olmu,-lmet oğlu Mehmedin üçüncü iıtintak lzmir,' {Huıuet) - Maltadan dö
tu.r. Bir sırkat meselesinden dolayı ya· dairesinde eorausu yapılmıf, ve ıorru nen donanmamız buıün aut on dört
~lanarak adliyeye sevkedilen Meh· (DeYamı 10 uncu aa.,fada) te lzmir limanına vaul olmuttur. Ha
-===============::ıı--=====------.....,-- vanın yağmurlu olmasına raimen lz-

ek ='.;.n.:: ~, .... <-• - ..,,..,.. · 

~-- Cilıangirde malıim bir soggu.nculıı 

elinde lyas Çelebi sokağında b · 
lışan tüccar evine girerken 
fer · haydutlarla karşılaşh 

Çarllk ülkesinde bir Türk zabiti 
Tefrikamızın ikinci kısmı 

yarın başlıyor 
Okuyucularımız tarafından bü

yük bir merak ve heyecan ile ti
kib edilmekte olan (Çarlar ÜJke -
sinde Bir Türk .2'.:ıbiti) tefrikamı
zm birinci kısmı bugün bitti. Ya
rından itibaren ikinci ve en heye
canlı kısma başlıyoruz. 

Tefrikamızın bu ikinci kısmın -
da Çarlık Rusyasına yıllarca h:ikun 
olan bir papas, IJasputini romanı • 
ınızın sevimli kahramanı Mülaztın 

Cemil ile karşı karşıya göreceksi
nız. 

(Dnamı 3 indi aa,W.) 

Çanakkalede 
Türk ve lngiliz iki eski 
kumandan karşı karşıya 

General F ahreJJin ile General 
Hart birbirlertin• 21 yıl euuellri 
NUClfUI hataalarını anlattılar 

Çanakkale (Huıuıi) - Yakın ~ark 
İngiliz mezarlıklan lspcktörlüğüne 
yeni tayin edilen Sir Herbcrt Hart ilk 
defa olarak Mısırdan buraya geldi. Ce· 
libolu yarım adasındaki mezarlıkları 
tcftit etti. Vali V. Hulusi Dcvrimer'i 

(Devama 10 uncu aayfada) 

Ziraat Bankasının 
Kırtasiye ambarında 
Suiistimal 

Rus saraylarının debdebesi için
de büyük ve gürültülü b ir rol oy -
nıyan Rasputinin ölümüne kadar 

· bütün hayatı bu kısımda en ince 
teferruatına, en heyecanlı safha -
!arına kadar nak ledilmektedir. 

Ziraat bankasının Yeni Postane ar
kasındaki kırtasiye anbarında bir sui

,. istimal meydana çıkarılmıttır. 
(Çarlık Ülkesinde Bir Türk Za

biti) tefri'kamızın ikinci safhası si- r 
zi birincisinden çok daha büyük 
bir alaka ile sürükfiyecektir. ı 

Biri-nd kımıı okumıyan okuyu -

Prens Yumpef 

ctdar da soyacağımız hülisa uye
sinde tefrikamızı ikinci kıunm ba
şından takibe baflıyabilecekler -
dir . . 

Bankanın kırtuiye anbarı Türkiye Cih · d JI leb. 80t.-~nc:la 1hanının alt katındadır, Anbar memu· anodgır e Myaeçef 
1 ~· • 

et_: bazı " lar lu . oturan uncu usta anın evıne 11-
ru ... m tuccar a rtaaıye te.- L •• -..a d.. 1 L 

]• . ibi LL.....- • _ rere11. gu....,. ... n uz ıoyruncu y11. ya-
ım elmlf il maauu& vel'Dllf, tuccar- Mih 1 De · F h 1_ala 

lar da bu kbuzlan Jli iserek k· pan a, mır ve azı n ya11. n-

(De ma , lt ft -L.,Z)aptı dıklarını dünkü nüshamızda yaznut-
1 - •7-- tık. (Devama 11 iael sayfada) 

Sa~lular n 
• Soa Poa• 
ta• lll'1l lal· 
diMJi ilk 
defa haber 
nrea ııua

laMındu bir 
parça 
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Hergün ' Resimli Ma/,ale: 

Enver Paşa 
Basil Zaharoftan 
Bir 111ilyon lira istedi mi? 

·---Yazan: Muhittin Birgen -

D ünkü Son Postada Deyli Tel -

graftan naklen neşred"lmiş bir 
naber \ardı. Bu habere göre Enver 
Paşa, Zaharoftan bır milyon lira rüş -
vct ıstemiş imiş. 

Deyli Telgrafın ölmüş bir insana du
rup dururken ütira edeceğini zannet -
rra~m. Ha\ adis Zaharofun evra ı ara-
. da böv e bir me leye dair baz .z-

1 rden bahsettiğine öre mesele bun -
dan çıkmı~ oluyor. Deyli Telgraf, ha p 
zamanına gelinciyc kadar Türkiye ve 
İttıhat \ e Terakki hakkında ekseriya 
bı arafan \ e bazan da dos ane neşrı -
) t yapm bir gazete idi. Onun İstan
ouldakı muhabiri Konl O t oroğ :smin
cl , bir a ık adliye mü av rl - ı de 
yapmış bu unan dürüst bir a5ılz, de ve 
~entılmen b r insan idi. Bu bak nıda ı 
d De:> 1 Telgrafın o zamanki hadise
lerden do ayı Türkı\ ye kızgın olup 
bugün bır vesileden istifade ederek 
Enver Pa aya ıftira etmek istediğini 
zannedemem. Öyle tahmin ederim ki 
harp zamanında gizli polit"kacılık ve 
siyasi casusluk yapmakla meşgul ve a
zası mebzul muhit içinde olsa olsa işe 
Enver Paşanın da ismi karıştırılarak 
bir dolandırıcılık yapılmak isteniln11ş 
ve bunun dedikodusu Zaharofun evra
kı arasına da karışmış bulunabilir. 
Harp esnasında bu yolda bir hayli do
landırıcılıklar yapılmış ve hakikaten 
milyonlar ve milyonlar israf edilmiş -
tir. Yoksa, Enver Paşa, Zaharofla doğ
rudan doğruya veya dolayısile tem~s 

edip Türkiyenin harpten çıkması için 
bir milyon lira istiyecek adam değil -
di. Eğer böyle bir şey olsaydı, İngilte
renin yarım günlük harp masrafı olan 
bir milyon lira verilmiş, Türıldye da -
ha o zaman harpten çıkarılmış bulu -
nurdu. 

* Enver Paşanın 917 deki ahv~lini ba
tırla'inak üın~ o zamana ait hatua -
]arımı uyandırmaya çalıştım. O zaman 
Enver Paşa gözümün önüne şöyle gel
di: Harbin ağır müşkülat içinde bu -
lunmasına rağmen o henüz ümidini 

&ki zamanlarda insanlar kanaatin 
bir ifadesi olara-k cbana bir hırka bir 
lokma yetişir• derlerdi, bu hareketi t.le 
pek rnemduh sayarlardı. 

(söz 
Biri obur, ötelıi saf 
illi maynıun 

kaybetmiş olmadıktan maada cmuzaf- . . . . h b h 
f · ı· k t'' f . ih A •• Cekı ıle F ıfı Londra ayvanat a • 
erıye ı ·a ıyye> ve eza en n aı:o soz- . . . . . . "k" 

}erini, benim yaptığım gibi, inanmıya- çesının en aevımlı, en •ı:ın ı. ı Şempa-
rak değil, inanarak ve hatta çok kuv _ z7 1?a.ymunudur. Her gun bınlerce ~e: 
vetle iman ederek tekrar edip duru • yırcının kahkahasını toplayan bu ıkı 
yordu. 91 7 yazında bir aralık Alman - maskara maymundan Fifi, müthiş bir 
yaya ,gitmi ti. Sonbaharda da İttihat ve oburdur. Ne bulsa ağzına tıkar. O ka
Teraıkki kongresi toplanmıştı. Ben de dar ki, arkadaşı Cckiye bir •ey veril
o sene Berlinde bir ay kadar zaman ge- di miydi,, dayanamaz, atılır ve el ça
çirmiştim. Benim oradan gctirdığim in- bukluğu ile, biraz aafça olan arkada
tibalar çok fena idi. Halbuki o, be~ - ~ının yemeğini yer. Resimde de görü-

a Medeni insanda ha11aat nıeflıuınu D 

Kanaat hak·ka.tte büyük bir faz"le~
tir, fakat derecesı bri hırka ile bir lok
maya kadar indiği zaman insanı 
meskenete yaklaştınr. 

Medeni bir insan asrımızın öğrettiği 
ve lüzum gösterdiği vasati konfor va
sıtalarını temin etmiye çalışmalı, ka
naati üst tarafı için göstermelidir. 

A _______ ,_D _____ A ____ J 
Londrada telefonla 
Şatranç ognıyan adam 

«- -· 
HERGüN BiR FIKRA 

Çam devirme, budur. 
Bayan S ... , Ayazpa~adaki yeni n -

partımanmda çay veriyor. Snob!ar 
sosyetesinin en seçkin simaları ora
da. 

Ev sahibesi, bu esnada, kıvıı·<·tk 
saçları ve parmaklarmdaki yiizi.ik -
]erile meşhur olan Bay Z .. ile, son 
zamanlarda talihin yardımı ile bir
denbire zengin olan Bay il ... y. 
birbirine tanıştırmış .. bunlar kom. 
şuyorlar. 

Z .. birdenbire, etrafına bakma -
rak, soruyor: 

- Bizim mahut M ... hanımı bu
rada görmiiyorum. Ne oluyor, aca
ba? Hali G .. beyle birlikte mi ya -
şıyor? 

H .. , soğuk soiuk cevap veriyor: 
- Zannetmem! M .. hanım evlen-

di.. 
- Ya?! Hangi budala aldı onu:' 
-Ben! Şatranç deyip geçmeyiniz~ Bu o-
Hay Z .• nin yüzüne kolonya serp- yuna müptela olanlar her ,eyini amma 

mek icap etti; yoksa bayılacaktı. her ~eyini unutuyorlar. Yemekten, au 

*--------------------------· Sırtlarına karikatür içmekten vazgeçiyorlar da bu oyundan 
kendilerini alamıyorlar. Çizdiren 

Balet kızları Londrada bir fatranç maçında tim
lerden birinin en mühim azasından o-

lan romatizmalı bir zat ağrıları evin
den çıkarnıyacak kadar fazlalaşınca 

maça hususi bir telefonla devam et-
ıniştir. 

Resmimiz, bu ateşli oyuncuyu gös
teriyor. 

Koyunlar makinede iyi 
iş görüyorlar 

mutat, ga~ et nikıbin ve kuvvetli idi. It- " C k' · ~ · den ta . . . yorsunuz ya.. e ının yemegın -
tihat ve Terakkı kongresınde onun du- d KA f" 1 . T ba w Berlin tayyare meydanlarından bi-.. 1 · · b ··ı ak ıyor. a ı gc mıyor.. a nını ag-
ruşunu, soz ennı ve unu mu e ··p ·· .. .. · kA · rinde otları daima makine ile keserler-
bir kaç gün sonra meclis koridorların- zma gotur~~or. Ve nihayet aseyı . . . 
da kendisile yaptığım küçük bir mÜn"- başına geçırıyor. . mış. Fakat otlar makıne ıle muntazam 
k d k. .. .. .. .. .. ·: · : ·..:._~ · · • · · · · Geçenkrde, sırtlarına sevdıklcri ar- b' h h ı· · ·1 d'w · · · 
aşa a ı tavrını gozumun onune getı- gırt:.ıı.ıer arasında bu ruha mu - . l . . . . . . . A ır satı a ıne getırı eme ıgı ıçın tay-
. d l d w ı · 1 h ı·r h k ed b'l · 1 h tıst erın resımlerını çızdıren sınema a- . . rıyorum a onun o sıra ar a mag U!J 01- a ı are et e ı en ınsan ar zu u- . . .. .. yareler rahatça ınemezlermış. Bunun 
mayı hatırından bile geç·rmed ğine ru pek ender olarak görülmüş şeyler - şıkı kadınlardan bahsetmıştık. Mosyo .. . .. 

k · b ı o k.. · B . kü" ··k ıŞolp ·s · d b" F tisf d b uzerıne burada koyun otlatmayı du-anı u unuyorum. , Almanyaya or- dendır. unfar da, nihayet çu va· ı mm e ır ransız ar ı e a· .. .. . 
körüne inanmış, öylece gid'yoıdu. Mu- zifeler üzerinde bulunan insan arm let kızlarının sırtlarına çeşit çeşit ka- şunmuşler. Koyunlar otları o kadar ı· 
harebenin kazanılm ı onun 'ç"n ne b"r bazı nevi askeri sırları satmaları gibi rikatürler yaparak, onları sahneye çı- yi kesmişler ki makineden edilen isti
mil:>on, ne de yüz milyonla ö çülür bir hadiselerdir ki, çok şükür, bizim as - karıyormuş. Bu yeni çıkan karikatürlü fadeden çok fazla istifade edilmiştir. 
kıymette d ğıl<li, onun ruhunu kaph- kerlık tarihimizde böyle şeyler de gö- balet oyunları pek revaç bulmuş. 
mış olan muzafferiyet ıhtira ı m lyon- riılmemiştir. Kl /ı l b / l }aponyada reklamcılık 
ların çok üstünde idı \e biz Türkle:- l:- Harp esnasında ordusunun varlığını or orm a ayı lı an 
ğer onu muahaze ettikse, ed':> orc;:ık. e- satan, izzet ve şerefini payimal eden ağaçlar Japon ticaret evlerinden üç tanesi-
d ceksek bunu, sırf bu ihtirası ) üzün- kumandan hiç görülmüş değildir. Harp İngilterede bir ağacı bir yerden di- nin yaptığı reklamları aynen ahyo-
d n yaptı - ı kuvvet israflarından do- e nasında bir kumandanın sulh zaın2- ğer bir yere nakletmek için ağaç sö • ruz: 
la;> ı yapıyoruz. nındaki askerden büsbütün ayrılan va- küldüğü zaman ki f k diy s· . k. l . . * sıfları vardır. l or orm zar e or- << ızım ma ıne erımız fil derisin-

Enver Paşayı, tarih, yanlış görmüş, 
yanlış anlamı.ş ve yanlış düşünmüş; 
ayni zamanda bundan dolayı da faz1a 
istem~ ve fazla hülyaya \ e ihtlras.:ı. 

kapılmış bir kumandan olarak kayde
decektir. Fakat, o bövle bir kumard:ın 

armış. d d h k · l"d" Onlarda şeref ve izzet, vatan .r en a a uv-vet ı ır.» 
f~..:ı k. 1 k d l .. k k Ki o form nebatlar üzerinde aynen « Magw azamıza gelmenı"z, yagw mur-ve t."\.la arı uygu arı daha yu ·se . 

1 derecelere çıkmış bulunur. Enver Pl - msan ar üzerinde yaptığı tesiri yapar- dan sonra birdenbire bulutlar arasın-
şa da bir Türk ordusunun kumandanı ~ış. ___ . . ·- . . --·---··· . _. dan çıkan bir güne' tesiri yapacaktır .. » 
olmuştu. Kumandanlıkta hatalı, ihti- mana satmayı hatırına getirebilecek «Mağazamız müstahdemleri evde 
rasta kabahatli ola-bilirdi; fakat, bir bir kumandan ... Asla! kalmış kızına koca arayan bir baba ka-
milyon lira mukabilinde ordusunu d!.iş- l\luhittin Birgen dar naziktirler.n o mazdan evvel bir Türk zabit! jdi. Bir 

Tüı1k zab tınin tarıhte malum olan bü
tün vatan ve şeref duyguları onda / 
mevcut ıdi. Bunun için, Enver ordu - İSTER İNAN İSTER İN ANMA! 
sunun şerefıni satabilecek bir adam 
olamazdı. Böyle bir şeyin Türk!erce 
ktiçük bir ihtimal olarak kabul edil -
mesine dahi im:kan 'oktur. Harp as -
kerlik tarihinde <lü m na, her hangi b:r 
rüşvet mukabilinde ordusunun şe!·ef 
\'e izzetini satmış kumandanlar bulun
du;Ju görülmemiştir. Askerl.k milli \'e 
mesleki izzet üzer·ne kuru~an b"r 
ruhtur. Askerlik 

Maarif Vekaletinden müsaadesi alınarak bir cgarson 
mektebi> açılmasına karar verildi, hatta binası tutuldu, 
hocal~m bulundu, müdürü bile tayın edildi. Bu müesse -
seye ilk mektebi bitirmiş olan garsonlar alınacak ve mek
tebin tahsil müddeti de iki yıl olacaktır. Şu halde mek -
tepsiz garsonla.rı biliyorduk. Yakında mektcplilerini de 

göreceğiz demektir. Fakat kendi hesabımıza garsonluğu 

öğrenmek için iki yıl okCımıya katlanacakların fazla ola
cağına, sonra da bu iki yıl için.de garsonluğa dair okutu-

~abilecek fazla mallımat bulunabileeeğine biz pek inan -
mıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

i~ 1 ER }NAN İSTER 1NAN _~ .l\ ! 

~------------------------
Sözün Kısası 

Bay Hulusiyi 
Andını .. 

E. Tal:.I 

D ün, Ankarada, kıy~etli üs.et lı • 
mız Hüseyin Rahmıye gene r3st

dim. Büyük Millet Meclisine d J r~1, 
ufak adımlarla, yokuştan iniyordu. Bu
tün hayatında, düstur edinmiş od ı • 
ğu kibarlıkla memzuç tevazuu has • 
bıle gözieri yerde olduğu için, be im 
karşıdan geldiğimi görmedi. Y n na 
soku dum. Yıllarca, beyaz kağıt i.ı e -
rine, o ölmiyect:k şaheserleri -!lak et • 
miş olan temiz ele sarıldı~ .. Öpt · m ... 

- Nasılsınız üstadım? Istanb•u ıle 
Ankara arasındaki irtifa farkı sizt saı s· 
madı ya? 

Gözlerinin içi gülüyordu. 
- Asla! diye cevap verdi. Bilak·s bu

raya geklim geleli, kendimi daha zın· 
de, daha çevik hissediyorum. 

Bu beşaret haberi beni çok sev!ndir· 
di. Onun vefalı ve samimi bir tılmizl 
sıfatile, üstadın, yaşına rağmen h ... 
hatçe kavi olduğunu bilmek benim .çin 
gerçek bir bahtiyarlıktı. Kendisin ar
tık sık sık görebilecek, doyulmı,, :ın 
sohbetine iyice kanacaktım. 

Hüseyin Rahmiyi, Ankaraya ilk ~ • 
yak bastığı gün de görmüştüm. Y nın· 
da, müşfik bir evlat ihtimamı gö teren 
kitapçı Hilmi vardı. Koluna girmış, a-
deta bir mürid itinası ile, üstada henüı 

• yabancı olan bu kaldırımlarda, onun 
ilk adımlarını güdüyordu. 

Ta, İstanbuldanberi birlikte ge1m·ş, 
bu kırk senelik büyük dostu otele ',,r .. 
leştirmiş, heyecan anlarında yan nda 
bulunduktan sonra, nihayet Tanr ya 
emanet ederek, İstan'bula dönmü tü. 

1 
Ben o gün de, dün de, üstadı gorün

ce, yanında gayri ihtiyari başka bir 
ı şahsiyet aradım: Gözlerimin önünde, 
kumral, pos bıyıklarile, babacan eda-
sile ve bilhassa Hüseyin Rahmiye kar
şı eşsiz hayranlığı ve tapkı derec sıne 
varan sevgisile, rahmetli Hulu::ıı Bey: 
tecessüm etti. 
Sağ olsa, bugün, kim bilir ne k:ıdnr 

sevinecek.. Birici:k eviadının mü üv -
vetini gören bir baba gibi, nasıl bay
ram edecekti?!. 

Ömrünün tek endişesi daiina bu ol· 
muştu: Hüseyin Rahmiyi, hayatının kJŞ 
mevsiminde, maişet kayrrusundan :ızfr
de ve refah içinde görmek! 

Zavallı Hulusi Bey! Zavallı candan 
dost~uğun sembolu olan temiz ve \-e • 
fakar inc::an!. Bugünleri görmedi.. Yo· 
kuştan aşağı, Millet .l\Ieclisine doğru tin 
tin inen üstadın adımlarına bakıp ta 
gözleri sulanmadı .. 

Fakat eminim ki, o, şimdi bulunduğu 
yerde, nasipsiz ruhunun en büyük haz· 
larından birini duymakta .. Ve mes'ut· 
tur! 

-
Biliyor musuııuz ? 

1 - Meşhur Ti.irk denizcisi Tuı gut 
Reis hangi yılda, kimin marifetilc esır 
edilmiştir? 

2 - Turgut Reis tarafından esı e -
dilip forsa (kürekçi) olarak yıl a en 
çalıştırılan Malta ŞÖ\•alyesi kimd r'! 

3 - Bir yerinde cİzn alup cum na
mazına deyu rnaderden - Bir gün u -,ur
lıyalım carhı sitem perverden» mı-; • 
raları bulunan şiir kimindir? 

(Cevapları Yarııı) 

...... . 
Dünkü Suallerin Ce\'apları: 

1 - Buckingham 1592 de doi'1an ve 
1628 de ölen İngiltere k alı bı ci 
Jakın ve 1 inci Şarlın n dimlerınd n· 
dir. 

2 - Katip Çelebi isnl°le anılan m :ı· 
hur alimimizi, Auup.ı ılar Hac Kc:tl· 
fa ismile anarlar. 

3 - Kopo D'İstra Korfoda do· uş 
bir Yunan kontudur. Yunanis nda 
bizim o zamanki idaremıze kar~ı .c; ... 

yan eden Yunanlıları teşvik etm s, :I~
til5Jde büyük bir rol oynamıştır. :Bıt 
müddet YW1anistanda diktatörlük tP-· 
sis etmiş, Noplda 1831 de öldürülnıuŞ• 
tiir ____ _ 



Haricten kağıt idhali • • 

Madrl•d hu-kuA meli denlZ• 1 lngi/iz Krafaun !t::c!:~:ı:ın&aP'·a 
/ztl.i1Jacı Meseleai =:ı:1!:!1:'t!:!:·~ 

Uvvetlen·nı· takvı·ye eltı· .. r:.=·ı:.~.!e..ı:*'_::ı;~~~;~:'.ikin~~-
his etmekte "ft knlıa Ba,m SiıB;lm- lhtikinıı onune geçmek ıçın pı 
ne evlenip nl --ıfai .ampr- -... .. ihtiy.a olan Miad• hariçten • 

Hükumet kuvvetleri Bıırgos golıuıtla. Bir Alınan ~~1~~ ~: :_-;~e;. .~ : 1 cı~r~ ucuz fiyatla piy~y~ .~r-111 
, f bir bmıı knla i8ıli-C plinlan _ fi Sümer Baab verihaiftir. 

tanyaresintle lısnangolca begannam.eler 6ıdıuul11, = ut1 aıretA2 mnhalefet etmekte - \Jğrencfajimize ı~re, kiğıt falıriki! 
~' r diı'. il gelecek aeneden ıtibaren memlı~~-('31 

Paris, .f (H•usi) - Madrid hük.l1-ı rilmeldadir. l Uzbon. 4 (A.A.) - Salunanodan ıe- Dük dö York ve Düaes dö York va- tin Uiıt ihtiyacını temin edebilecek 
illeti tanıfmdan satın alınan altı de - fspanyoı - Fnnsız hududunda ba - len bir habere göre, Asilerin donanması lide kraliçe Mm nin yanında akşam bir hale gelecektir. 
aha tı gemisile yedi torpido muhribi gün bir A'.lıman tayyaresi diifmüştir. bir ~1iz ':_Bputıına aıtef e1:miftir. Söy- yemeğini yemişler ve llariborough ııa- Mab ---S--da 
din, Bane1Dıı limanına hareket et - Tayyarede araştııaa ~apüıq ve fa - 1endiğine &Ure, bu vapur Rusy..ıaıı ls- tosunu ancak ~ ~nsı temetaişler- mut OU DlD 
DUş r. panyolca tabedilmiş bir çok beyanna- panyamn hüiDnet emrinde bulunan dir. .1 · • • 

Bundan başka, yakında, 35 Sovyet meler bubmmuştur. ...ı.nna harb malmıeel naklellnmk- Lon4ra, 4 (4.A.)-BasaWaAWee, cenaze merBSJDll 
ıemisinin de Barsetona muvasaleü BiildbnetcD.m ~ te a Avam Kamaraaınfia Baldviıadea ka -
f>etıenm.ektedir. .Bayomıe, 4 (A.A.) - HiUnjmetciler Adıl" ta,lk1ıia WHllJ... DW1U eaul buhranı hakkında beya • Celil 8..,ar e 

• • • dün, Alava cephesinde valdile isiler Salwanb, 4 (AA) - Kararglhı matta bulunmak ve mevkUnde olup ol- • • • • cenaz 
Londra, s (Hususi) - Madrid, bu- elinde bulunan dağlık araziyi zaptet- e-.ıi ••tuwhn düa aepdilen teb- aıadığını sorm\lflur. merasımme ılfirak ecli)'Or 

tin tekrar Asiler tarafmdan şiddetli mişlerdtr. Alqama dolru hilkDmetci- ljde. ~ ft!]I• .. topm taa - Baldviın, f()yle ce1"> vemıi§tir : AnUra. 4 (Huaast) - Sürd .. ,-
bir hava hiicmıııma hedef olmuştur. ler, Villl"'."'!'al etnfmda cereyan eclen liyetinin Üdıl.apwf CJiduim• kayciat- cDün söyJediJkn llder8 timdi bir vı MaJunudun ölümü haberi bm.da 
Tayyarelerin sürekli bambardımlnı mulıareb ~~zbufuwı mekfıedir. Avala ce~inde dii§1nanm 1e'f fthe ~ dola;t ~ teeuür uJ&Ddınnıttır. Merhum• .... 
beticesinde, şehrin muhtelif nokta - P6e t.-m ele • ·r. Bil - t.uJiki hafift-tı n Villireal bölge- müteeasirim. 11..-• 1'll m dede samimi arkMlafl olan lktıeat Vı-·~ 
~ yangm ~tır. . k1laıet tayyateleri ~~ mevzilm- sinde milisler m'ibim telefat vermiş - lttihu .. eclihaek 1ler bagl 1liır ....,n CeW Bayar cenaze meruiminde -
Plğer taraftan, hiildllnet kuvvetlen ni bod>ardrman etmiştir. Jerdir. mümkun o'Jduia kadar slı"al.te -ıem ı ak .. ı,. k mW ~ 

'8zı muvaffakiyetler elde etmişler - Marguina bölgesinde müteaddid a- 1ladrid ônü cephesinde, son günler oJım111Mı .lcıil -.~ ~ hak- lun~la ~ 8 ":J;; 
Bu meyanda bir milis kıt'umm !aylara mensub bir çok neferler, lıii - zarfmda elıle .mm mevziler takviye kında Attlee tarafmdan c1b yaptlmış •tan 
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, 1 
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~ 

~ıs mil yaldqtılı haber ve - kOmetoilere g~ olunmuştur. olan beymaia ben de i;t• etmek· ~'•. •
1
Mwa•.__1 ·~· 
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4 Sayfa 

Esnaf dispanserinden evvel bir 
taavün teşkilatma ihtiyaç var 

SON POSTA 

Tüccarlar şikayetçi 
Portaka1lar Mersinden 

lstanbula gelinceye 
kadar çürüyormuş 

Birincikinun 5 

filmidir. Dans kralları Karyoka ve Kontinantal yıldızları 

G i N G E R R O G E R S ve F R E D A S T A i R E ' in 
Büyllk bir muvaffakiyetle yarattıkları ve bütün İstanbul hcılkının 

BU HAFTA SARAY sinemasında 

Esnaf cemiyetleri reisleri yakında bir toplantı daha 
yaparak bu meseleyi de görüşecekler 

alkışladıkları şaheserdir. tıaveten: Türk donanmasının Yunanistam ziyare-
Mersin limanından İstanbula geti· tini büLUn tafsilatile gösteren 300 metroluk film ve FOX JURNAL. 

rilen portakallar yolun uzunluğu yü- ,
1 
___ _. BugUn matineler •aat 1 den itibarendir. ~---.. 

fstanbulda açılacak olan esnaf dis- söylemiştir. Bunlar demektedir ki: 
panseri hakkında bir proje hazırlanma- «- Şubelerimizin yardım faslile 
sı kararlaşmıştır.. esnafa layıkı derecede yardım yapa-

Esnaf şubeleri reisleri bu mesele et- mıyoruz. Bu yüzden bir çok esnaf a
rafında tetkikat yapacak, arkadaşlari- idatını vermemeğe başlamış ve Cemi
le konuşarak icap eden noktaları tes- yetten ayrılmıştır. 
bit edeceklerdir. Bu tetkikat bittikten Bu itibarla dispanserin çalıştmla
sonra reislerin hazırlayacağı müşterek bilmesi için esnaf teşekküllerinin ça
proje Ticaret Odası umumi katibine Iışmasına bir veçhe verilmelidir.» 

verilecektir. Bu teklif de, toplantı esnasında kaı-
yalnız bu dispanserin elde mevcut bul edilmiş, tetkikat yapılması isten

esnaf şubeleri talimatnamesile yapıl-1 miştir. Dispanserin kurulabilmesi için 
ması kabil olamıyacağından reisler ha- teavün sandığına ihtiyaç olduğundan 

Zl tekliflerde bulunmuştur. Ekseriyet,, cemiyet reisleri bu meseleyi esaslı su
müşterek bir teavün sandığı kurulması rette tetkik etmektedir. Yakında bir 
nı istemiş ve ancak bundan sonra dis- toplantı daha yapılarak teavün sandığı 
panserin açılması mümkün olacağını hakkında kararlar alınacaktır . 

Tuhaf bir 
yaralanma vak'ası 
Otomobilde bırakılan bir 

kunduracı bıçağı bir 
kadını yaralamış 

İstan buldaki 
tr:ahumlular 

İçinde 190 trahum ~u bulu
nan bir mektep Sıhhat 
Vekaletine devredildi 

zünden çürümekte, ezilmektedir. Bu-
nun için tüccarlar bir müddet evvel De
niz yolları idaresine müracaat ederek 
mallarının vapurlarda güvertelere yer
leştirilmesini istemişler ve muvafık ce
vap almışlardı. 

Halbuki bu tüccarlardan bazıları 
dün Türkofise gelerek portakallarının 
usul harici anbarlarda bir çok eşyala· 
rın altında getirildiklerini ve lstanbu
la gelinceye kadar portakalların yüz
de otuz nisbetinde çürüdüğünü söyle
mişlerdir. Türkofis tüccarların bu mü
racaatını tetkik edecek Denizyolları 1-
daresile temasa geçecektir. 

Yeni idhalat rejimi 
7 listesinin değiştirilmesini 

isteyenler çoğalıyor 

lp1ik sene başından itibaren mer'i
yet mevkiine girecek olan yeni idha
lat rejiminde Vekaletlerden müsaadesi 
alınarak idhal edilecek eışya listesine 
konmuştur. 

Buhranın devam ettiğj şu sırada bu 
ipliğin serbest listeye idhal edilmesini 

Davutpaşada oturan Ahmet kızı Maarif Vekaleti mekteplerdeki i isteyen dokumacılar Sanayi Birliğine 
Fatma Beyoğlunda şoför Zeki idare- trahomlu talebelerin tedavi edilinceye baş vurarak kendileri hesabına Vekalet 
eindeki 2500 numaralı otomobil ile ge- kadar mekteple alakalarının kesilme- nezdinde teşebbüs yapılmasını iste
zerken oturulacak minder üzerinde sini emretmiştir. mislerdir. Dokumacıların isteklerini 
bırakılan keskin bir kunduracı bıçağı Mekteplerde yüz kadar trahomlu gö~den geçiren ve dün sabah ayrıca bir 
otomobilin sarsıntısile Fatınanın sol talebe vardır. de toplantı yapan Sanayi Birliği bu tek
baldırını parçalamıştır. Fatmanm yara- Şehir dahilinde de 3 ayda 20 tra- lifi yerinde bulmuş ve iplikçilerin bu 
aı derin olduğundan Haseki hastane- homlu tesbit edilmiştir. Bunlar şarktan arzusunu Vekalete bildirmiştir. 
sine kaldırılmıştır. gelmiş bulunmaktadır. Ve tedavi altı- Bu suretle «V» listesi hakkında ya

na alınmışlardır. Maamafih lstanbulda pılan müracaatlar çoğalmaktadır. Söy
İstatistik tutulmadığı ve trahomlular lendiğine göre yeni idhalat rejiminde
tesbit edilmediği için hakiki miktarı ki listelere giren eşyaların Vekaletçe 

imrahor ve Çagltyan kasırları 
tamir ettiriliyor 

malum değildir. yeniden tetkikine başlanmıştır. 
M~liye Vekaleti tarafından beledi- İçinde 190 trahomlu çocuk bulu- Bu itibarla listeler üzerinde sene 

yeye devredilen Kağıthanedeki İmra - nan Hakimiyeti Milliye mektebi Maa- basına kadar bazı değişiklikler yapıl
hor ve Çağlayan kasırları şekli asli - riften Sıhhiye Ve]s.aletine devredilmiş- m~sı beklenmektedir. 
lerini muhafaza etmek şartile tamir tir. Sıhhat Vekaleti bu mektep talebe- ---
ettirilmesi için restore planl~ı hazır- lerini İzmire nakledecek, orada sağır ve Bir sandal battı 
lanmıştır. dilsizler mektebile birleştirecektir. Dün Ayazmakapıdan Kadıköyüne 

götürmek üzere sandalın~ bir ton deBugün bozuk bir halde bulunan 
Ah k d k f b · k d mir potrel yükleyen sandalcı Mustafa bahçesi de ilk uslu"bu ile tanzim edı' - ır apı o uma a rı asm a 

· . . . . Kadıköy açıklarına geldiği sırada san-
lecek ve hır rnesıre halıne getırilecek- bı"r fac"ıa d 

1 
d · k t ed · k 

· a ı enıze mu aveme emıyere 

tır. Ahırkapıcla Ahmedin dokuma fab- batmıştır, eandalcı bir müddet su üze-
İlk.baharda mütahassıs eller tarafın- rikasında çalışan Adalet ismindeki kız rinde kalmış etraftan yetişilerek kur

dan tamirine başlanacak olan bu sa- makinede çalışırken saçlarını makine- tarılmıştır. 
raylar yazın halkın istifadesine arze- ye kaptırmış, başının derisi yüzülmü~- -------k- f 
dilecektir. tür. Adalet hastaneye kaldırılmıştır. Muallimler için kurs ve on erans 

KUçUk Haberler 
Muallimler için açılacak kurslar et

rafında tetkikat yapan komisyon dün 
son toplantısını yapmış ve programı 

Belediyede Tayinler Könıii.r Yakan Vasıtalar Sergisi tesbit etmiştir. 
tisküdar belediye muhasebeclsl Enver Fa- Tehir Edildi Komisyon tedris müddeti esnaşında 

t1h belediye muhasebeciliğine, yerine mas- 16 İklncikanun 1937 de açılması mukar- mesleki konferanslar tertibini muvafık 

Bugün TÜRK Sinemasında 
Herkesin tekrar tekrar görmek isteyeceği bir film 

CASiNO DE PAR i 
( Fransızca ııözlü ) 

Oynıyanlar: AL JOLSON • RUBY KEELEB 
Bütün dünyda emsalsiz bir muvaffakiyet kazanmış bir şaheserdir. ilaveten: EKLER JURNAL: 
Türk donanmasının Yunan:stanı ziyaretini bütün tııfsiliitile gösteren300 metroluk hir film. Krol 

Konııtontin ile kraliçe Olga ve Sophı e'nin küllerinin Atina' ya nakli töreni 

BugUn saat 1 de tenzllitlı matine ·••••• 

Bu hafta SÜMER Sinemasmda ~--• 

STENKA 
güzel Rus filmini görünüz. haveten ; Atinada matemli bir 

cenaze töreni .... Canlı resimler. 
Yarın saat 11 de matine. Umumi duhuliye 35 kuruş. 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekalet ihtiyacı için alınacak 350 ton kok kömürünün mübayaaıı 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur. 
2 - Eksiltme 21 /12/936 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Ye

nifehirde Vekalet binasında toplanacak aabnalma komisyonunca yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedel 10,500 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 787 lira 50 kuruttur. 
5 - isteklilerin buna dair olan prtnameyi Vekalet Levazım Bürosundan 

alabilirler. 
6 - isteklilerin 21 /12/936 günü ıaat 14,30 za kadar teklif mektupları· 

nı satınalma komisyonu reisliğine vermeleri ve makbuz almalan lazımdır. 
7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarmm yukarda yazılı saatte 

Reisliğe gelmit bulunması farltır. Postada olacak gecikmeler muteber de· 
ğildir. d988n «3413» 

Fen Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemizde Elli liralık bir daktiloluk açıktır. Fransızca 

da Almanca bilenlerin müracaat etmeleri. "3410,, 
ve biraz 

·--·~------ --
Semtlerl uzak olanlar 

Herkesin agzında dolaşan 

25 ARANYOSSY 

R A J K O 
ÇOCUK ORKESTRASI 
ve La Kukarazça filminin baş 

artisi LU PERKİNS tekmil 
numaralar ile 

B U G 0 N ve Y A R 1 N 
saat 17 de Tepebaşı 

GARDEN'de 
yapılacak MATİNELERDE bol bol 

alkışlıyacaksınız. 

Fiyatlar• zam yoktur. 
Geceleri saat 10 da suvara 

lıtılntıuı Beledı~eıi 

$ıhir1Yyatrosu 

Şehir Tiyatrosu 
Tepe başı 

dram kısmında 

111111111111111 
4-12--936 da 

akşam saat 20.30 d8 

BOVOK HALA 
111...111 

111111111 
akşam saat 

Fransız tiyatro.::1u 
Operet kısıı ıda 

gllndllz saat 14 de 
çocuk tiyatrosu 

FATMACIK 
20.30 da MASKARA 

Taksimde Maksim 
varyete tiyatrosunda 1ı1ı5o.ı,;:ı ... ....,...,. ...... 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 
Matine 16 da 

Zozo Dalmas ve 
yeni gelen tenor 

Tomak osun 
iştirilkile 

ENAYiLER 
raf şubesinden Rıfkı, onun yerine Zeki Coş- rer olan (Kömür yakan vesait ve teshin A- görmüştür. 

tun, Zeki Coşkunun yerine de Halil, Beyoğ- Jetleri tesisatı beynelmllel sergisi) bazı bü- Bu ders senesinde 3 hayat bilgisi, Cildiye ve zühreviye mUtahassısı 

lu belediye muhasebecisi Nuri baş ~~akıb- yük ecnebi firmaların sergiye geniş mikyas- bir aile bilgisi, bir tabiat, bir hendese Beyoğlu Çocuk Esirgeme Dr. ç 1 p R u T 
bğa, mürakıp Fahri emlak şubesi mumeyiz- ta ve faydalı bir şekilde iştirak edebilmek ve bir de kıraat hakkında konferans ve- K .. . Beyoğlu: Rus sefarethanesi sırasında 
llğine tayin edilmişlerdir. için serglnin açılma tarihinin yapacakları . . UrUmUOUn musamer8SI Meymenet apartımanı telf. 43353 
Şark Şimendiferleri Mürahhaslan Geldiler hazırlıklara müsait bir surette tehiri hak- rılecektır · Beyoğlu çocuk Esirgeme Kurumu; bu kış ı • , . , ............ • 

Hükfunetıe Şark şlmendiferleri arasında kmdaki talebleri göz önünde tutularak 26 Kurs da tatilde açılacak, bilhassa, fakir ve kimsesiz çocukları giyindirmek ve müsamere verecektir. 
yapılan satış müzakerelerlnln lklnci kısmın- mart tarihine tehir edilmiştir. köy muallimlerinin devamları me:- iaşelerini temin etmek maksadile llza yaz- Bu müsamereye, memleketin Şark musl .. 
da bulunacak şirket mürahhasları bu sabah ........................................... -................. huri kılınacak ve devamlarını temın mak hususunda büyük bir faaliyete geçmiş- kl üstadlarından kemani Reşat, Neyzen TeY .. 

Paristen gelmişlerdir. Yarın akşam Ankara- TAK y I M için de azami kolaylıklar gösterilecek- tir. tik, Tanburi Dürrü Turan, Udi Sedat, hanen .. 
ya gidecekler, pazartesi günü de müzakere- tir. Bu münasebetle, yeni ~anın yardımları- de Nuri Halil en klasik parçalan çalmak su .. 

lere iştirak edeceklerdir. l inci KANUN Kurslarda aile bilgiısi, çocuk terbi- nı daimi kılmak, ve Çocuk Esirgeme Kuru- retue iştirak edecekleri gibi, garp musil<i.S;; 
Almanya. Buğday Alıyor yesi yurd tetkikleri resim lş yazı munun fakir çocuklara yapacağı yardımı ve Çocuk Kurumunu alA.kadar edecek ba 

Almanyaya İstanbuldan buğday ihracına '.k. .. t'k t d' . t d' bu' lunu' anlatmak maksadlle l!\/ Blrinclkllnun Salı ıtemslller ve canlı tablolar da bu müsamere .. .. .. Rumt sene Arabt sene musı ı, ıımnas ı e nsa ın a - " 
başlanmış, külliyetll miktarda buğday ğgon- 186~ 5 1865 lacaktır. günü akşamı Fransız tiyatrosunda büyük bir de yer bulacaktır. 
derllmlştlr. Diğer taraftan Holanda bu da.y _ _ 
firmalarından bir kaçı da arn.kadar tüccar- 2 ci Teşrin Resmt sene Kasım 

BUGÜN iPEK Sinemasında: Muazzam larla temasa geçmiştir. Anlaşma kabil o. 
lursa Holandaya da buğday sevk.ine başla-

nacaktır. 

Beşiktaş Balkevinde Temsil ve Konferans 

Beşiktaş Halkevl Dil, Tarih, Edebiyat ve 
Gösterlt komiteleri tarafından hazırlanan 

kış mevsimi faaliyet programına Cumartesi 
günü akşamından itibaren başlanmıştır. Cu
martesi akşamı Muzaffer Kerman tarafın
dan Antakyn, ve Antakya Türkleri hakkın
da bir konferans verilecek, ayni gece İbnür
refik Ahmet Nurinln, Belkıs adlı dört perde-

2~ 1936 28 

CUMARTESİ Program Haftası 

SABAH 
Ramazan -__,_-• 

1 

İMSAK M E Ç H U L A S K E R Türkç:ar:ö~:~m~üyük . 
ti. 
2 
7 

8. D. 

~~ 1 20 1~ : 

D. 

LOREL BARDI KAN KARDEŞLERi Türkçe sözlü büyük komedı 
töreni ve Ulu Önder ATA TÜRK'ün irad 
Barajının açılma töreni ve 3 Türk W

'l ikindi 1.FT AR Yatsı Ayrıca: 1 - Ankara' da Büyük Millet Meclisi Açılma 0

: s. u. ı:ı. D. ~. o. buyurdukları nutuk. 2 - Ankara'da Çubuk 
23 9 4 7 12 ı 38 Donanmasının Yunanistanı ziyareti. 
~0~4~14~2~sl!t6~4~01;,1!sl1~9Ll__l1"' ..................... ~ ...... 1111i. .. !ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~~!!!!!!!!!!:!''!!!!!!!!!!!~5~~J 



5 Birincikanun SON POSTA 
I::::=-::::::.._~====::....:..;======================:::====--=--

MEMLEKET HABERLERİ 
İrakyada milattan evvel dahi Türklere 

ait olan bir kasaba: Lüleburgaz 
l üleburgazda bilhassa göçmen işlerine ehemmiyet veriliyor, 
şimdiye kadar 2057 hanede beş bin göçmen yerleştirildi 

Lüleburgaz (Hususi) - Lüleburgaz 
:ok mümbit ve 
mahsuldar bir 
kaza merkezidir. 
Yalnız kasabanın 

1 1 ,800 nüfusu 

LUleburıazm umumi ıörünlifü 

panayır kurulur. Hafta pazarı çok ka
labalık olur. Kasa'banın ticart ehem -
miyeti pek büyüktür. Civar kazalarla 
kabili kıyas değildir. 
Kasabanın çok eski bir t arih i var -

dır. Milattan çok zaman evvel Tuna 
yolile akın ederek bu taraflara gelen 

vardır. Nahi~re ve ... ·-···· ... - .................................... "•••• 

şimal Türkleri Trakyaya yayılmışlar, 
Kırklarel'ini merkez ittihaz ederek bu 
havaliye hakim olmuşlar, büyük İ5 -
kentler ve Bizanslılarla çarpışmısia: -
dır. Bu nesilden bugüne kadar kaza da
hilinde kalan Türklere Gacal dener. 
Bunların bugün Trakyadaki göze çar
pan miktarları 20,000 tahmin edilcbı -
lir. Bunlardan 1500 kadarı Lülebur -
gazdadır. Çok eski devirlerden kal -
ma iki de kale harabesi vardır. Kasa -
hada Mimar Sinanın güzel eserlerin -
den hır kaç tane vardır. Bunlar meva
nında harap bir kervansaray ile g~ne 
Mimar Sinanın Sokullu Mehmet Paşa 
tarafından yaptırılmış bi.iyük bir ca . 
rnii ve bilhassa zikre şayandır. 9 7 7 hicd 
tarihinde yapılan bu carniin harimin -
de 24 gözlü bir dershane ile bir de .fet
vahane vardır. Bundan ba~ka kasaba
nın garp methalinde 70 metre uzun -
luğunda gene Sinanm inşa ettiği bir de 
köprü vardır. Kaza dahilinde mütead
dit höyükler vardır. Bunların eski 
Trak-yalılara veya Hititlere, Etilere aıt 
olduğu iddia ooilmektedir. Geçenler -
de Alpulluda bu höyüklerden bir ta -
nesinde &lirne Genel Müfettişliğinin 
emrile hafriyat yapılmış, henüz bir ne
ticeye varılamamıştır. 

köyleri ile birlik

te umumi nüfusu 
Arapkirde doktor 

40 bini geçmek • ve eczahane yok 
tedir. 33 parça 
köyü vardır. Ka -

l üJeburgaz ııanıye sabada iki ilk 
nılidürü Suphi mektep vardır. 

. Batur Sekiz yüz talebe-
sı ınevcuttur. Belediyesinin senevi va
l'idatı 45 bin lirayı geçer. Kasabanın 
elektrik ve su işi geçen sene ikmal e -
dHrniş, bu sene de asri bir mezbaha ya
l>ılmıştır. Çarşı caddesi parke döşene • 
Cektir. 

. Kaza kaymakamı eski Beyoğlu na
hıye müdürü ve eski sporculardan 
s.~Phi Baturdur. Kaymakam bilhassa 
goçmen işlerine çok ciddi alaka gös -
termektedir. 

Arapkir hükumeti konağı 
genişletildi, bütün daireler 

bir araya toplandı 

}{aza dahilinde 1O 71 hanede 4 286 
iöçrncn yerleştirilmişttr. Bunların · 

9 
786 sı Bulgaryalı, 1 70 i Romanyalı, Arabkir hükfunet erkanı vilayet 
5 i de Yugoslavyalıdır. Serbest olarak 

geıenlerôen 46 hanede 152 Bulrr~ır -
hlı, 20 hanede 80 Romanvalı, 20° ha -n ~ 

h~~e 82 Yugoslavyalı vardır. Kaza da-
ılınde sıtma mücadele teşkilatı ku -

tu.ırnuş ise de henüz faaliyete geçme -
tı'ıtşlir. 

b Burada ilkbaharda nisan ayında b!r 
..!!.~anat sergisi, eyllılde de büyük bir 8 ............................................... ·--·· 

llrsada ipek böceği 
loJıumu istihsalı 
Bursa (Hususi ) - Bir istatistiğe 

~öre Bursada H:J:J de 60,642, !l:H de 

~·~8 1 , 9:i;i de 56,f)O-t-, 9:lG da ise 

t' .~ ı ı. kutu ipek böceği tohumu ye-
ı~tirilmiştir. 

f Gelecek yıllarda bu mikdarın daha 
~~la inkişaf göstereceği kuvvetle tah
~1~ edilmektedir. İpekçilik enstitüsü 
t ı.ı ışle pek yakından alakadar olmak
adır. 

. 

konağımn damında Seyhan nehri kabardı 
Arapkir (Hususi) - H ükumet ko· Adana, ( H ususi) - Adanada üç 

nağında büy ük bir tamir yapılmıştır . gündenberi lbardak tan boşanırcasına 
Kaymakam Celal Sumer'in gayretile yağmur yağmaktadır. Seyhan, kabar
hükumet konağının üstü çatıya alın - mış, etrafına yayılmtya başlamıştır. 
mış, Marsilya k iremiti ile örtülmüş ve Yağmur ayni şiddetle sabaha kadar 
bina tev.si edilmiştir. Bütün devairi yağdığı takd irde Seyhanın taşması bü
içine alabilecek hale getirilmiştir. H ü- yük bir ihtimal dahilindedir . 

kumet konağı civarındaki mezarlıklar ··s;-;,;;;-;,"/j°;,İh~~İ-;,·d;···· .. 
da beledire reisinin himmetile park 
haline getirilmiştir. Buralar ağaçlandı- KiJy/ü geceleri 
rı lacak ve ortasından b ir bulvar geçe- Samsun (Hususi) - Halkevinde 
caktir. bir köylü gecesi tert ip ed ilm iş arıcı lık 

Hükumet doktoru Şerif Özbey ter- hakkında b ir konferans verilmiştir. 
fian A masya sıhhat ve içtimai muave- Konferan sın sonunda Derecik , Balaç, 
net direktörlüğüne tayin edilmişt ir. T eknebunar köylerine yeni ve fenni 

Arapkirde elyevm doktor yoktur. usulde yapılmış kovan dağıtılm ı ştır. 
Civar kazalarda da doktor olmadığı Vali muavininin başkan lı ğı altında 
için bir hastalık vuku unda 100 kilo- yapılan bu toplantıda verilen karara 
metre uzaktaki kazalara gitmek mec-

1
göre ayda iki defa toplantılar tekrar • 

buriyeti vardır. A rapkirde eczane dahi Ianacak ve köylünün kalkınması, n ur· 
yoktur. lanması yolundaki öğütler verilecektir . 

PAZAR OLA HASAN BEY 
o o 

OIYO~ K ı: 

~ - Ah Hasan Bey ah .. 
<iar meraklıyım ki. .. 

seyah':lte o ... Az çok dünyanın ötesini berisini ... Fakat .şu Venediğe bir türlii gi 
demedim ..• gezdim ..• 

Sayfa 5 , 

Serik Türkiyenin pirinç 
ambarı haline geliyor 

Bu yıl Amberbu denilen pırınç cinsinin tecrübesi 
yapıldı, çok nefis mahsul alındı· 

Serikten bir görünü~ ve köyliilerin bayram toplantısı 

Serik (Hususi) - Geniş ve sahil zeller, Eski Yürük, Kaldırıcılar. 
boyunca uzayan mahsuldar bir ovaya Bir senedenberi burada umran faa· 
sahip küçük bir kaza merkezidir. 77 liyeti başlamış ve kasabada, köylerde 
parça köyü, Gebiz isminde bir nahiye- bir çok işler ba:;;arılmıştır. Binlerce dö
si vardır. Antalyaya 45 kilometredir. nüm genişliğinde Karagöl bataklığının 
Bir çok eski Türk aşiretleri burada ba- kurutularak tarla haline getirilmesi te
rınırlar. Yazın yaylalara çıkarlar kışın min edilmiş, Memleket sıtmadan kur· 
ovaya inerler. Şimdi yayla dönüşüdür. tarılmış, köycülük teşkilatı kurularak 
Bu aşiretlerden bazılarının isimleri köyler ihya edilmiştir. 
şunlardır: Hacı Hamzalı, Sarı Abalı, Kazanın en büyük köyü olan Çan· 
Hemtili, Karaevliler, Karakeçili, Saçı- dırda bir mektep yaptırılmış, köy yol· 
karalı, Karakoyunlu, Hönatlı, Adıgü- ilan mükemmel bir hale getirilmiş, ka
······························································ 

Bir ihmalin 
doğurduğu facia 

Belediyece yıktın} .nasına 
lüzum gösterilen bina 

yıkıldı ve bir kadını öldürdü 

sabada mutena bir mahalde Atatürkün 
güzel bir büstü rekzedilmiş, Cumhu
riyet abidesi yaptırılmış, kasabanın or
tasından geçen derenin husule getrdi
ği bataklıklar kurutulmuştur. 

Bu seneki pirinç mahsulü görülme· 
miş derecede bereketlidir. Şimdi hasat 
zamanıdır. Hergün yüzlerce araba oto
mobil, develer Antalyaya gece gündüz 

Çanakkale (Hususi) - Burada çeltik taşımaktadırlar. Kilosu yüz para, 
jandarmn merkez karakolu karşısında üç kuruşa kadar çeltik satılmaktadır. 
emvali metrukeye ait, 4 duvardan iha- l\lahsulün bu derece ucuzluğu ve bol
ret bir bina vardır. Bu binanın hiti~i- luğu hiç görülmemi:ı'tir. ilkbaharda su
ğinde de Noter Kamil Baykal'ın evi sam mahsulü yağmurlar yüzünden 
vardır. Kamil Baykal emvali metruke- bir kaç defa sökülüp tekrar ekilmişti. 
ye ait olan bu binanın maili inhidam Bu yüzden bazı çiftçiler zarar görmüş
olduğunu, bir gi.in yıkılarak bir faciaya lerdi, halbuki bu seneki mahsul sair 
sebep olacağını bildirerek bdecliyeye senelerden daha fazla olmuş, nisbet 
müracaat etmiş ve binanın yıkılmasını kabul edilemiyecek derecede mahsul 
istemiş. Belediye bu müracaat üzerine alınmıştır. Pirinç zer'iyatı günden güne 
tetkikat yaptırmı:;;, binanın maili inhi- arttığı gibi kurutulan Karagöl bataklı
dam olduğu ve derhal yıkılmsaı icap ğına da kamilen pirinç ekimi yapılacak· 
ettiği neticesine varılmış, ve binanın tır. Burada bir çeltik fabrikasının bu· 
derhal yıktırılması jçin defterdarlığa 11unmamas1 mahsulatın Antalyaya gön
bir tezkere yazılmıştır. Bu iş de bu şe-'derilmesine sebep olmaktadır. Halbuki 
kilde kalmıştır. miiteaddit çayları bulunan kazada bir 

Aradan zaman geçmiş, nihayet ev- çeltik fabrikası kurulursa kasaba daha 
velki gece bu dör t duvar birdenbire fazla inkişafa mazhar olacaktır. 
büyük bir gürültü ile yıkılmış ve Ka- Her sene pirinç istihsalinde bir teka
mil Baykalın işaret ettiği facia da vu- mül göze çarpmaktadır. Bu sene de 
kubulmuştur. Yıkılan duvarın taşları amberbu denilen kıymettar cins tec
Kamil Baykalın evinin çatısına düş- ,rübe edilmiş ve çok güzel mahsul a\ın• 
müş, çatıyı delmiş, alt kata kadar in- mıştır. Burası Türkiyenin bir pirin~ 
miş ve alt katta bir odada yatan Kamil ambarı halini alacaktır. Köylüleri siV. 
Baykalın annesi ankaz altında kalarak risinek derdinden kurtarmak icin sıhı 

ölmüştür. hiye mücadele heyeti çalışmaktadır. 1 
Kamil Baykalın ayni odada yatan 

11 yaşındaki oğlu mucize kabilinden 
bu kazadan kurtulmuştur. 

Romanya rejisi bizden 
tütün ahyor 

İzmir, (Hususi) - Romanya rejisin
den dört kişilik bir heyet akşam bura
) a geldi. Heyet iki buçuk milyon kilo 
tUtÜn mübayaa etmek için tütün mın
takalarına gidecektir. 

Hasan Bey - Hacet yok azizim, 
yağmur mevsimi başladığı zaman bi
zim mahalleye taşın, gitmiş kadat· o
lursun. 

Hadiseler 
Karşısınd 

~l .. _h an helvası 

Bir gazetede gördüm: 
cİstanbulda tahin helvası sa~ıŞl 

çok azalmış, bunun sebebi de başka 
tatlıların ucuz olması imiş.• 

Vak'a doğru, fakat sebeb de aca· 
ba doğru mu? Ben bunu öğrenmeli 
istedim.. Helvacıya sormadım, da • 
ha emin yerden soı~dum: Helvanın 
kendisinden! 

Helva söyledi: 
- Maatteessüf bana rağbet yoka· 

ma neden biliyor musunuz? 
- işte onu öğrenmek isterim! 
- Ben heh'a mıyım? 
- Öyle diyorlar .. 
- Bir kere beni alıp da tahlil c, 

den oldu mu, acaba sadece şekerle 
tahinden mi yapılıyorum? .. 

- Bilmem ki.. 
- Bilmeniz Iazını değil mi? 
- Lazım! 

- Lazımsa bunu öğrenin de on, 
dan sonra yanıma gelin. Gerçi sure
tim tahinle .şekerden yapıldığımı gös. 
teriyor ama bir kere siretiıni mehenk 
taşına \'Ursalar fena olmaz. 

İMS~'T 
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Şehir şehir dolaşan bir 
operet trupunun 

başına neler gelir? 
Bugünhü mühim maç 

Galatasaray Çek 
takımı ile bugün 

karşılaşıyor 

Ankara likine bir bakış 

Mi.ili like namzet 
takımlar belli oldu Barları kapatılan şehirde, içinde 

bar sahnesi bulunan piyes oynamak, 
ha? Buyurun hesap vermige ! * * • Gençler Birliği ile Ankara Gücii aynı puvanla btıfla, Çankaya bir 

puvan farkla üçüncü vaziyette bulunuyorlar. Ônümüzdeki maçların 
çok çetin olacağı, Çankayanın Milli L:ke girebilmek için bütün 

I ' 

Çek profesyonellerinin bu 
sabah gelmeleri G alatasa
rag lehine kaydedilecek 

bir avantajdzr 
Çeklerin Çeki Karlini profesyonel 

futbol takımı bu sabah şehrimize ge· 
lerek ilk maçını bugün 2,:iO da Gala
tasaray ile, ikinci maçını pazar günü 
F enerbahçe ile, üçüncü maçım da sa
lı günü Güneş takımlarile oynayacak

tır. 

wapetini ~öıtereceği anlaıılıyor. --------------·------------------------....;;;..._;;..._ ______________ ___ 
Yazan : 8ellm Tezcan 

Lutfullah Süruri Halle Operetin in son temsillerinden birinde 

Yüzde ne nisbette olursa olsun o
yuncular üzerinde bir hayli tesir yap
mış olan bir yolculuktan sonra Galata
saray karşısında göreceğimiz Çek ta
kımı hakkında uzun bir fikrimiz yok· 

İçinizde tiyatroda komedi seyretmı
yen yoktur. Fakat bence, bu komedi
leı i oynıyanlann hususi hayatları, oy
nadıkları komedileri soğuk bırakacak 
k:oıdar gülünç safhalarla doludur. 

Dün, Halk Operetinin değerli. san'
atkarı Lutfullah Süruriden dinlediğim 
hatıralar, benim bu eski kanaatimi bi
raz kö'kleştirdi. 

Lütfullah Süruri, Orhan Selim!..'1 
kendileri içi.n cKültürsfrz• demesini 
hala hazmedememiş! Bunun haksızlı
ğının anlaşılması bile Lutfullah Süru
l'jnin isyanını yutıştıramamış: 

- Acaba, diyor ,bize kültürsüz di -
yen zatın bizim hayatımızdan haberi 
var mı? 
Bırakın ki bizim içimizde bir lise 

mezunu, bir yüksek mekteb mezunu 
olmıyan yoktur. Bırakın ki bizim içi
mizde, bir kaç tiyatro eseri tercüme 
etmemiş olan, yani lisan bilmiyen az -
dır. Bırakın ki bizim içimizde, sahne 
hayatı yirmi yıldan kısa olanını gös -
teremezsiniz. Bırakın ki sahnede tam 
yirmi yıl çabalamış san'atkarlar, hiç 
değrlse iki yüz tane tiyatro eserinı ez
bere bilir. Ve iki Garb eserj okuyanın 
allame geçindiği bir zamanda, (200) 
eseri ezber bilenlerin kültüt sahibi di
ye parmakla gösterilmeleri lfızımdı~·. 

Fa~at biz, kültürsüzlükle itham olu -
nan san'atkarlar, hiç bir şey okum.-ı -
dıksa, halkın ruhunu okumusuzdur 

Ve kadın kalbinden çok daha esr~r
lı olan chalk ruhu.. nu okuyabilmek 
her kültürlü babayiğitin becerebi!e -
ceği bir marifet değildir. 

Kültürsüzlük ithamı karşısındakı is-

yanımızı da.ha iyi kavrıyabilmeniz için jtur. . . . . .. 
size bir iki hatıramı anlatayım: İlk .. maçında bıze en ıyı hır tesırı 

Bir tarihtE:, Muhlis Sabahaddinle yapmaga mecbur olan Çekler bu oyu
beraber çalı.şıyorduk. Turneye Çlk - nu kazanınağa ne kadar cehdü gayret 
mıştık, ve otuz b~, kırk kişilik bir he- edeceklerse, Galatasaray takımı da te- 1 
yet halinde Anadoluyu ıdol~ıyorduk. sadüfün doğurduğu bu avantajdan is-1 Çankaya tak1mı 

Hey~tir~i~in adı da: «Muhlisin Ço- tifade ederek oyundan galip çıkmağa j Ankara, (Hususi). - Ankara li~ buradan başlamasını bilhassa hatırla• 
cuklaru ıdı. savaşacaktır. 

1 
maçları yarısına gelınış bulunuyor. Bıl tırım. Tanın:mı.ş oyuncuılardan ibaret 

O turne esnasında, bir Anadolu şeh- Lik oyunları haricinde yapacakları l hassa mıntakanın en kuvvetli iki takı- olan bu takımda Nevzad, Gazi, İbra • 
rinde, tanınmış, kültür sahibi o'iması I ] k vetl . . ..1 - . k... mınm bu hafta yaptıkları son maçtan hinı, Fuad, Ömer, Nihad gibi Ank'ı ' • . • maç ar a uv erını o çmege ım an · lazım gelen hır zat: b 

1 
_ G l t F b h sonra artık \'aziyet, yani milli kümeye ra muhtelitıinde yer alabilecek kabı· 

h ded
. u acagımız a a asaray, eneT a ce . - b"l - Ya u, ı, bana pek merak ol - G.. k 

1 
. . b'" .. k b' f ~ gırecek namzed takunlar aşagı yukarı liyette oyuncular vardır. Bu takım ~ • 

du. Siz hakikaten hep bir anadan mı - ve uneş .~~ 1~ arı ı~ın u~~ ır ır- belli oldu. ,hassa İstanbul takım1arı karşısıncl!I 
sınız? sat addettıgımız Çekı Karlını oyunla- Likin en başında on birer puvanla daima iyi derece almakla tebarü.l et • 

Ben kendisi-ne, kardeş olmadığımızı rı bu sahada hepimize esaslı bir fikir Gençler birliği ve Ankara Gücü bulu- ,mi.ştir. 
söyledim. cMuhlisin Çocukları» cüm- vermiş olması itibarile de ayrı bir e- .nuyor. GençTer birliği şimdiye kadar , Likte dördüncülüğü .Muhafız Güc~ 
lesinin sade<:e bir firmadan ibaret ol- hemmiyet saklamaktadır. yaptığı dört maçın üçünü kazanrmş işgal etmektedir. İki galibiyet v~ ilO 
duğunu Anlattım. O, hiç istifini bo:r. - Her üç takıma da bu maçlarda mu- , ve son hafta en kuvwtli rakibiyle be- mağlubiyeti olan bu takım oldukcB 
madan cevab verdi: vaffakiyet dileriz. ,rabere kalmış bıilunuyor. Gençler bir- kuV\·etli ve enerjiktir. Takımın kuv ; 

- O halde, sakın bunu başkalarına j . .}iği takımı - bir iki oyuncu haric - ol - vetli tarafı muavin hattı ve sağ w.ra· 
da söyliyeyim deme. Çünkü herkes stanbul şampıyonası dukça tecrübeli elemanlardan müte - ,fıdır. Harbiyelilerin de yer alacağ ı bU 
sizin hepinizi bir anadan doğmuş sanı- A takımları maçları tcıekki!, içlerinde bilhassa tanınmış, Ra- ,takım ilerde ba~taki klüp!ere en k~V" 
yor. Ve Tiyatroya da, bir anadan doğ- E .. V f .sim, Ihsan, Kadri, Hasan gibi tecrü - vetli bir rakib olacaktır. Istanbul b• " 
muş otuz çocuğu bir arada görmek :çin . . . . yup - e a. .. . beli ve şöhretli oyuncular var. Tak!- rinci sınıf takımlarında yer alacak ka-
geliyor. İ~in iç yüzünü duyurursanız, Bırıncı lıkte kuvvetlen uzerınde te- mm en zayif tarafı muavin hattıdır. ,biliyette oyunculara malik buluna11 
bir tek müşteri bulamazsınız! reddüt edilmeyen bu iki takim arasın- Heyeti umumiyesi itibarile takım Harbiye oyuncularının Muhafı7..da yer 
Yanımızda bulunan Toto söze ka _ daki maç haftanın en kuvvetli oyunu enerjik \'e oldukca tekniktir, toplu bir alması takımın tamamen lehindedifı 

rıştı: olarak göze çarpmaktadır. .halde iyi bir manzara arzeden bu ta - Sahaları da mevcuddur ve daima çn ~ 
- Sen ŞU.. bar hikqesini anlatsan Son haftalarda ileriye doğru kuv-j kım mil~i k~meye na~-~- ".~ layıktır. lışmakt::ıdırlar. Sek~z puvanı vardır~ 

a? vetli bir yürüyüş yapan Vefanın kar- Yaptıgı dort maçtan uçunu kazanan Aynı puvana maille bulunan AltıTl 
Sahne arkadaşının hatırlattığı vak'- şısmda Eyübün çok uğraşması lazım ve bir beraberliği bulunan Ankara ordu takımı Muhafızın attığı dokUj 

a, Lutfullah Süruriyi hayli güldürdü: elecektir. Gücü takımı Iikte on bir puvanla ikin- gole mu~abil yC'di gol atmış bulunu ' 
- Evet, dedi, o bar hikayesi bu an- g A d 1 H"lAl ci vaziyeti işgal ediyor. Aslında Genç- yor. Hakıkatte çok kıymetli oyuncu ' 

_ • na o u - ı a . 1 rd ·· kk' .. latt1gımdan da baskındır. Gene 0 tur- lerle aynı puvana malık bulunan bu ta , a an muteşe ıl olan bu takım nıa 
nede de, bir Anadolu şehrinde Emir o- Her hafta yaptıkları maçtan büyük kım Gençlerin attığı on iki gole kar- ,alesef idareciler.inin uyuşamaması yil" 
peretini oynuyorduk. O sırada da o- bir sarsıntı ile çıkan Hilalin son aldığı şılık yedi gol atmı.ş bulunduğu içill ,zünden kuvvetli halini günden güne 
rada ufak bir hırıltı çıkmasına da _ neticeler endişe edilecek kadar büyük- itibari olan bu tasnifte ikincilik mev- ,kaybetmektedir. Yakında fevkaJadd 
yanamıyan bir polis müdürü varm!ş. tür. ki'ini işgal ediyor. .kongrelerini yapacak olan Altınordıl 

(Devamı 11 inci sayfada) Geçen seneki formunu bir türlü bu Genç oyunculardan kurulmuş oi.an idarecilerine biraz hüsnü niyet ve fe· 
lamıyan Hilal için büyük bir rnukave- bu takım Ankara klüplerinin en fazla ,ragat göstermelerini ve klübü bu vıı
met göstermekten ba!'ka çare yoktur. nefesli takımıdır. Takımın en kuvvetli .:ziyetten kurtarmalarını hatırbtrn::ıJc 

CÖNÜL İSLERİ . 
I Süleymaniye _ l~tanbul Spor tarafı sol tarafıdır. Cüsse itibarile u - ,isterim. 

Karşılaştıkları her maçta büyük bir ,fak yapılı olan bu takım oyuncuları - , Likteki altıncılığı Demirspor, ye -
heyecan ve 

0 
nisbette kuvvetli b' _ ,nın tekniği diğer takımlardan üstün - dinciliği Kırkkale, sekizinciliği ıil' 

,_ bet d v b t k l ır re dür. Antrenörün nezaretinde haftada maçlarına iştirak etmiyen Güvençspo1' 
.:a oguran u a ım arın oyunu .k. d k · · · h' .. h k k' b . k' ı ı efa e zersız yapan bu takım şam- ,ışgal etmcktedır. 

Halli Jıehanete 
mütevakıf 

mesele 
bir 

Orta.köyden cKuş> namımUstean 

ile bir mektup aldım, anlattıkları iki 

satırla hülasa edilebilir: 
- Bir genç kızla çılgın gibi sevi

şiyorduk, evlenecektik, fakat o, gü
nün birinde hiç bir seoep bile söyle
meden ayrıldı. Unutmak istedim, u
nutamadım, şimdi günden güne eri
yorum. Uğrunda istikbalimi bile fe
da etmiş olduğum bu genç kız el'an 
gözlerimde, ne yapayım? Sizden so
ruyorum.> 

* 
Fiziğin esaslı bir kaidesidir, dün

yada hiç bir şey yeniden halkedil -
mez, mevcut olan hiç bir şey kay -
bolmaz, derler. Gönül işlerinin fiz:k 
kaideleri ile hiç alakası voktur amma 
dünyada sebebsiz hic; bir ~ey mev -
cut değildir)caidesini de zikredeyim. 
Bu genç kız senden ayrılmış, evlen-

me tasavvurlarını yarıda bırakmış, 

elbet kendisini bu harekete sevke -
den bir sebep olacaktır. Bu sebep 

nedir? Kehanetim yok, keşfedemem. 
Fakat bu kızın scnd~n ayrılm:ısınm 
senin için iyi bir şey olduğunu söy

liyeyim: Kendin itiraf ediyorsun, 
istikbalini feda ettirmiştir, o halde 
neticeden memnun olmak lazım. 

• • • 
Dizdariyede Bay (N.N) : 
Meselenin teferrüatını bilmiyo -

rum, içinde esasa tealJUk eden nok
talar bulunabilir. Onları da yaz!nız. 
Fikrimi söyliyeyim. 

* * • 
Yedikulede Bayan (B. M.), 
Kanun bu meseleyi üstü örtüiü 

geçmiştir. Fakat örf ve adet muh -
kemdir. Erkek aldatılmış olduğunu 
iddia ederek talak iddiasında bulu -
nabilir. Hem kendisini aldafrnıya ne 
hakkınız var? Va7jyeti olduğu gibi 
söylemelisiniz. 

TEYZE 

ıç şup e yo 1 u mevsım gene es 1 piyonluğa ve milli kümeye lılyık bir 
hızını kaybetmediğini gösterecektir. klüptür. Ve 1935 _ 1936 senesi Anka-

Selim Tezcan 

Geçen hafta Beşiktaşla berabere ra şampiyonudur. İstanbul Atıeti11n Ajanlığından: 
kalan lstanbul Spor her nekadar kuv~ Likte üçüncü mevkii Çankaya işgal ı - 6112/ 936 pazar günü aaat onda ŞlşJidl 
vetlenmi, bir manzara içindeyse de ay- etmektedir. Üç galibiyeti bir mağhib,- yapılacak olan birinci kır koşusu hakeınıerı: 
ni hafta Fenerbahçeye karşı fevkalade yeti olan bu takım ba.ştan aşağı ener- 2 - Hareket amiri - Enis Hulılıl 
bi royun a-österen Süleymaniyenin bu jik ve takım halinde top oynamasını 3 - Kronometrör - Adil Giray, Cezmi şa· 
maçta da büyük bir aürpriz yapması bilen bir takımdır. Her hattı kuvvetli hlngiray, Melih, Ahmet Sait. 
ihtimal dahilindedir. ,olan bu takımın en zayif tarafı k.a.les.i- t - Muvasalat Hakemleri _ Tallt, cehtı.. 

,dir. Defanısının kuvvetli oluşu kal~ - Zeki. 

lstanbul şampiyonası 
B takımlan maçları 

lstanbul lik. fampiyonası B tak ım
ları arasındaki maçlara bugün Kadı
köy ve Şeref stadlarında devam edile
cektir. 

F enerbahçe StaJı 
Eyüp - Vefa 

l la llun - Kairi Celil 

Beykoz - T opkapı 
Hakem - Feridun K.ıhç 

Şe-rel StaJı 

Hilal - Anadolu 
Hakem - Ekrem 

S üleymaniye - lstanbul S por 
Hakem - Saminl Talu 

.cinin l1atasını kısmen örtmekted ir. s - Kontrol - İbrahim Hoyl, Recep, 1-{ell' 

.Hem reisleri hem de antrenörleri o - met Nuri Vural, Etem. 
.lan Bay Salahattin takımının daimi Hakemlerin saat 9 da Şişli tramvay depo• 
rnuvaffakiyetini görmek isterse v e takı au önünde bulunmaları rica olunur. 
mmda islahat yapmağa kalkarsa işe ···-·~ · ·-· · •• ·•· ·• ... - ·-·--· _.., 

Ankara klüplerinin Milli Lik şampiyonasındaki vaziyetler 
M~ Ga Ma Be at ye Plıaa De-

rtc~ 

Gençlerbirli,, • 3 o ı 12 2 11 1 
Ankara Gücü " 3 o 1 7 3 11 2 
ÇRnkays 4: 3 1 o 6 5 10 3 
Muharız GOcil 4: 2 2 o 9 7 8 4 
Allmordu ~ 2 2 o 7 8 8 5 

licmirspor " 1 3 [*J o 3 11 6 6 r•ı Bir tane hülcoıen mat!Uhiyet. 

Kırıkk;ılo 4: 1 3 f**J o o 8 4 7 [ .. ) h:i tane hükmen maj'IUbiyetl 

l Gil\'ençspor iştirılk etmemiştir. 8 vardır. 



SON POST~ Sayfa 7 

Tarihten Yapralılar: 

• 
Is tan bulun en zarif kadını 

Bağdatta hikim olan 
Bekir subaşı 

Elleri bağlı· düşmanlannı zift ve kükürt dolu sandallara bindirerek 
Dicleye salıveriyor, sandallar sahilden açılırken zift ve kükürde 
ateş vermeyi de unutmıyordu.Nihayet kendisini de böyle öldürdüler Zarif kadın kendisile mülakat yapan muharrire nasıl 

cevap verdi, muharrir bu 
:NeşrıYat müdürü muharrirlerden bi

line b; iş verdı: 
- istanbulun en zarif kadınile ko -

tıuşacaksın! 
- Ne hakkında? 
- Ne hakkında olacak, en zarif ka-

dın a işkembe çorbası hakkında konu
Şlılmaz ya. Zarafet hakkında: İnsan na
~ zarif gi) ne'bilir? Zarif bir kadın e
\rinde nasıldır? Misafirlerini nasıl kar
şılar? Kendi kendine kaldığı zamanlar
<la ne ile meşgul olur? Hangi romanları 
0kur? Hangi moda mecmualarını ta -
~.P eder? Daha ne bileyim, bunun gi -

1 şeyler .. 
- Pekala üstat, fakat bu zarif kadı

tıı nereden bulmalı? 
- Onu da buldum.. Bayan Filanca 
~ zarif kadın olarak tanınmıştır. Te -
~nu da var, rehbere bak! 

Muharrir telefonu açtı: 
- Nasıl emrederseniz .. 
Biraz nazikleşti: 
- Hay hay bayan emredersiniz .. 
Biraz daha nazikleşti: 
- Rahatsız edecektim.. Teşekkür e-

~rirn, tekrar tekrar tesekkür ederim. 
b' '!'ele.fonun bitişik ağız~ık' kulakltğ:nı 
mır bebeği beşiğine yatırır gibi incit -
;r~ten korka korka yerine bıraktı. 

Uzü kırmızılaşmıştı: 
h - Kon~tum üstat, iki saat sonra 
~ni ~abul edecek.. Fakat muhakkak 

01 
zarıf bir kadın telefonda bile belli 

. Uyor. 

· Şimdi bir de zarif kadını anlata -
)tın: 

~"~elefon çaldığı zaman o, saçı b~ı 
~ınık, arkasında eteği düşmüş bir 
•ntari; yıkadığı çoraplarını sobanın ya
~a gerdiği ipe asıyordu; telefona doğ
'""" baktı: 
ol b Hay Allah belam versin emi, a -
~~ u zırzırı da bura) a nereden koy

pa tlayo.sıca! 
yarı çirkefli elile telefonu açtl: 

* "' "' - Kims" . ., ınız. 

. Gazete muharriri olduğunu anlayııı
cıa.. Kıpkıımızı kesildi. Telefonu tut -
~Yan ~elini eteğine sildi. Ve telefonu 
fa Padıgı zaman odanın içinde dört de-

zıpladı. . 
- Zarif kadın, ben zarif kadmım; 

t&rif, zarif .. 

ki li~men çoraplan kaldırdı, odaya çe
be ~uzen verdi. Soma, tuvalet eşyasını 

§ı birarada bir tütün paketinden 
~~ardı, yarısı kııık bir aynanın karşı
~<!ıda rimel kutusuna: 
-Tu. 

~ nıye tükürüp yüzünü gözünü boya
. 1Ya başladı. 
b· Muharrir kapıya geldiği zama.."l da 
(i lt bebek kadar güzel, bir manken ka-
ar süslü idi: 

- Buyurun bay! 
Bunu derken şöyle düşünüyordu: 

* * * 
- Acaba öptürmek için elimi mi u

ıatsam, yoksa elini mi sıksam! 
Muharrir de yazısına şöyle yazdı: 

ı· ~Xapıyı açtı. Öyle zarif bir halde e
~ uzattı ki bu bana uzatılan sıcak su
\. _ _soğuk suya girme~ ince eli der
'~} öptüm.» 
kadın muharriri salnna aldı: 

t - Buyurun oturunuz! Fakat orada 
ahats.ı.z olursunuz. 
l3unu söylerken düşündü: 

ti;. Bu koltuğun bir bacağı kt!:'ıktı, 
l dı koltuk yıkılır da dil.şerse ayıp o
acak. 

~ - Bayan sizinle görüşmek istediğiın 
l~~e~e şudur. Siz şehrin belki de mem

etın en zarif kadınısınız .. 
,. Bunu işiden kadının kalbi küt küt 
~arptı. 

-Şey .. Şey .. 
l'i-:- Size zarif bir kadının hususiyetle
nı soracağım! 
l{ddın icinden: 

L - Ben de bu zarif kadını bulsam, 
VV?'a • 

cagıın amma nerede? 
Kendini toparladı: 
- Nasıl söyliyeyim.. Şey .. 

- Rahatslz edecektim ... Teşekkür ederim, tekrar teşekkür ederim. 
Şey, dedi ve kal-

dı .. Fakat muharrir 

şöyle yazdı: 
ııBayan FiHi.uca 

bu sualime öyle za
rif bir eda ile: 

- Nasıl söyliye
yiın .. 

Diye bir cevap 
verdi ki zarif ba -
yan sualimin ceva -
bını sözile değil, fa
kat tavrile vermiş -
ti. Onun .. Tavırla -
rından .. 

- İşte zarif ka
dıının bütün hususi- - Fakat orada raua.tsız oluyorsunuz ! 
yetleri karşınızda! 
Manasını çıkarmamaya imkan yok -

tu.• 
Bayan Filanca ter döküyordu, mu -

harrirın soracağı ikinci sualden ürki.i
yordu: 

- Bayan siz hangi moda mecmua -
larını takip edersiniz? 

Nasıl söy!lesin; Yenlkapıdan gün \
delikle gelen terzinin getirdiği yaprak
lan solmuş, adı belirsiz modelden isti
fade ettiğini nasıl. anlatsın. 

- Şey moda mecmuaları arasında 
takip ettiğim bir çokları var, isimle -
rini .. 

Bilmiyorum, diyecekti, fakat mu -
harrir kadının yüzlerce moda mec -
muası adı sayacağından korktu. Olur 
ya, ya sayarsa muharririn bunlar hak
kında hiç bir fikri olmadığı için mü -
ta~ea yürütemiyecek, kadının sözünü 
kesmeyi muvafık buldu ve şöyle yaz
dı: 

- Takip ettiğim mecmuaların isim
lerini size nasıl söyliyeyim. O kadar 
~k kL bütün dünya modasile alakada -
.rım. 

- Boş kaldığınız vakitlerde ne ile 
meşgul olursunuz? 
Çamaşır, bulaşık yıkarım; diyemez

di. Amma ne diyecekti: 
- Size bir likör taıkdim etsem. Bir 

raıkı kadehine likör koydu. Likörü ko
yarken muharrire arkasını çevirmiştı. 
Çünkü likör şişesinin dibinde ancak bir 

giyimlerinin guzelliğinden, tuvaletl·~ -
rinin zevke uygun olduğundan bahse
derler .. 

Fakat kadının «nasıl da bildiniz=> de
mesine sebep büsbütün başka idi. 

Kadın, aklından geçiriyordu: 
«Aliye gelir, Fatma gelir, Celile ge

lir, otururuz, neden konuşacağız, el -
bette birisinin giyiminden, Ayşeyi ele 
alırız. 

- Of, o da giyim mi bilir? 
- Neydi hele o geçen günkü hali 

rüküşe benzemişti. 
Derken Aliye gi~r. 

A - Sana da bir ~ey söyliyeyim mi, 
laf aramızda bu Alıye de artık tuhaf
laştı, kend~mi göstereyim diye nerede 
ise saçlarını yeşil, burnunu maviye bo
~ıyacak.. 

- Yaptığı da bari kendine yakışsa. 
Biraz sonra, Fatma gitnllijtir. 
Filiı.nca ile Celile yalnız kalmı? -

lardır: 

- Nihayet yalnız kalabildik. Bu 
Fatma da amma çan çan, her şeye kulp 
takar. Sanki kendisi bir şey olsa .. 

Muharrir soracağını sorm~, alaca -
ğı cevapları almıştır. Onları süslemek 
için matbaaya dönerken zarif kadmın, 
zarif elini bir kere daha öper .. Ve ev-
den çıkar. Mizahçı -, 

manileri 
Ramazanın on dokuzu, 

Astığı astık, kestiği kestikti. Beyler
beyi Yusuf Paşanın, bir korkuluktan 
farkı kalmamıştı. HaLbuki bu herifler 
karga değillerdi ki korkuluktan kork -
sunlar ... 

Bu adam kimdi? 
1623 de Bağdad'da şehrin zabıta iş

leri amiri olan Bekir Subaşıdan bahse
den tarih sayfalan, kandan kıpkızıldır. 

Fakat bu insafsız adam da pek acıklı 
bir şekilde ölmüştür. Hatta bu ölüm 
onun yaptığı korkunç bir zulmün aynile 
tatbik edilmesi şeklinde olmuştur. Hem 
de zulme uğrıyan, yahud onun adam
ları tarafından değil, bir düşman ta -
rafından yapılmıştır. 

Bekir Subaşı Bağdadda hemen he -
men tek başına hüküm sürüyordu. Bir 
zamanlar bütün İslam aleminin mer -
kezi, Harunürreşid, Me'mun gibi zen
gin ve muhteşem halifelerin payitahtı 
olaı1 bu şehir şimdi Bekir Subasmın 
kırbaç şa.kırtısile inliyordu. • 

O yıl, kumandası altında bulunau on 
iki bin yerli askerle bin ki yüz sipahi -
nin zaıbitlerinden birini çağırdı: 

- Bekir, haydi, azablarını al, vergi
leri toplamak üzere taşra çık! 

Azablar ağası Bekir Bağdaddan çı -
kıp gitti. Fakat aradan günler ve haf
talar ıgeçtiği halde para gelmiyordu. Pa
ra yerine haber geldi: 

- Bekir, veııgileri kendi hesabına 

topluyor. Alıp kaçacaktır. 
Bekir Subaşı adaşının bu hainliğine 

fena halde kızdı. 
Oğlu bölük.başı Mehmedle azab!ar a

ğası Mehm.edin yanına bin azab askeri 
ve dört bin Yeniçeri vererek Bekirin 
üst üne yolladı. 

Hafüuki azabla~ ağası Mehmedi.n de 
Bekir Subaşıya hıncı vardı. Öc almak 
zamanı geldiğini düşündü. Vergi top _ 
lıyan Bekirle birleşerek Bekir SubaŞ'l 
üzerine yürümeye karar verdi. Bekir 
Subaşı da o sırada vergi tahsilatı için 

dışarıda bulunuyordu. Onu kaleye sok
mıyacaktı. Kararını Bekir Subaşının 
kahyası Ömere bildirdi 

Ömer, dost göründü. Fakat azablar 
ağası Mehmed ağa askerlerle birlikle 
Bağdad üzerine yürüyünce o da adam
larile Mehmed ağa üzerine yürüdii.. 
Bekir Subaşının oğlu Mehmed de işe 
girişince ortalık büsbütün karıştı. Bu 
işden Yusuf paşanın da haberi olmalı 
ki Mehmed ağaya kızdı. Hücumda ace
le etti diye ceza vermek için hapse at
tı. 

Bekir Subaşı ve oğlu Bağdadı ku -
şattılar. Mehmet ağanın azablarını da 
kılıçtan geçirmişlerdi. Mehrned ağa 
kurtuluş çaresi kalmadığını gördü. Ka-' 
leden çıkıp gitmek için izin istedi. Be
kir Subaşı: · 

- İki oğlu ile birl~e ve boyun . 
larında urganlarla huzuruma gelsin -
ler, ayağıma kapansınlar, canları ken
dilerinin Qlsun 

Diye haber gönderdi. 
Fakat önünde diz çöken baba ile iki 

oğluna gene acımadı. Kinini bir türlü 
söndüremiyen bu insafsız adam: 

- Kara yolu uzaktır. Korkusuz da 
değildir. Sizi bir sandal ile ve Dicle 
yoluyla göndermeliyim. 

Dedi. 
Dediğini yaptı. Fakat bu sandalın içi 

zift ve kükürtle dolıdurulmuştu. Meh -
med ağa ile oğullarının ayakları ve el
leri bağlandı. Sandala konuldu. Zift ve 
kükürt tutuşturularak nehrin akıntısı
na bırakıldı. 

Alevler ve dumanlar arasından çığ
lıklar, küfürler, iniltiler duyuluyor; ne
hir boyunca her tarafa yanık insan et. 
kokusu dağılıyordu. Bekir Subaşı iie 
oğlu bu korkunç manzarayı gülerek 
seyrediyorlardı. 

* Beltir Subaşı padişahtan Bağdad va 
(Devamı 11 inci sayfada) 

kadehlik likör vardı. Bunu göstermek 
istemiyordu. Yaıım geçti bak otuzu, 

Y 
· .J b. '--- çinenler arasında daha makul bir 

Muharrı'r şo''yl.o yazdı· irmı•ina-a iT IHZ aöraem, cZarif kadın,~ . Sokulurum hm 1nı:u. Köy kanunundan niSbet gözetilmesini istiyoruz. 

* - Size bir likör takdim etsem! Doğan bir mesele Köylerin ihtiyar heyetlerine, bu 
Diye ayağa kalktı. Vikudunun zarif DGuulamun ipi yoktur; Ankara civarındaki köylerden bi - okuyucularımızın bahsettikleri rü -

kıvrılı.şile likör şişesini eline aldı. Şişe Gönlüfn açtır, gözüm tolıtur.. rinde işçilik edenlerden bir mektup sumu tarhetmek hak.kını köy kanu-
n~fis bir likörle dolu idi. Elmashraş S J..:lıl • b · L d nu ·bahşetmiştir. Kanun ise daima ve 
bır kadehe koydu. 'Te '·.ondı' elı'le ka _ ev erım ır feR eğil, aldık. Hülasatan diyorlar ki: v· .a.... Y"-.J b'-.J __ ti L her yerde mutadır, emri yapılır. 
dehi bana uzattı. Hay"tımda beıı..:: ı'lk u;wen, ımı.en ana rolıtar. Bizim kazancımız günde 64 ile F k .. l.\.J. ~ a ·at tarhedilen miktarda bir nis -
defa böyle bir elin tuttuğu güm.ti§ b!r 112 kuruş arasında tehalüf eder. bu betsizJik olduğu sanılırsa. bunu di.i-
tepsiden billur bir kadeh içinde likör Y enicami kandil yaktı, para ile hem geçinir, hem de üze - zeltmeye çalışmak ta gene kanun 
içiyordum.• Gelen geçen durdıı baktı; rimize terettüp eden mükellefivelle- yollarından gidilerek yapılır. Millet 

- Dostlarınızla birleştiğiniz zaman- Bir luulına gönül verdim. ri öderiz. Fakat bu defa köyün ihti- Meclisinin istida encümenine ka .., 
' larda neleı· konuşursunuz? Gör•eydiniz ne oynaktı. yar heyeti bekçi aylığını 1 liraya, dar kapı açık olmak lazımdır. 

- Konuşunuz. imam hakkını 2 liraya .yol parasını * 
- Her halde modadan, giyinişten, Davuluma aldım varda, 1 liraya çıkardı ve yapılacak olan «Tokat» ta Bay (Ünver) e: 

tuvaletten bahsedersiniz. mektep için yardım hissesini de 4 Tabii bir istidadmız olduğunu an-

N 1 da b 
Geziyorum sokaklarda.. · ı· F k - ası ildiniz? ve 5 lira olarak tesbit etti. ıyoruz. a at memleketimizin bu-

Muharrir hakikaten bilmişti. Onun Randevumuz o güzelle, gi.inkü vaziyetinde resim gPçindiri-

b 
- B'l Biz istenilen parayı memnuniyet- . ~ldiğ~ şu idi: Bu zarif bayan kendi gi- ı mif olan ba iftarda. cı bir meslek olmaktan henli.1, uzak-

bl zarıf arkadaslarile bulustu .. ..._iiı..._ı ...... z,...a'"mll;,uı...ı..a----------,uı.:wı~u.__ıL.Lll."°'le veriyoruz, fakat serveti ve iradı tır. Hayal sukutuna u!!ramanızdan - ]~ÜUU h1L0 ~0 UJ.mp...uıJ...,g<-.Qm.JjW'J._.ıJ.g~..___ıı-.,..ı-~~--:ı.--....._~....__.-'_...._ __ ~ 
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~ ....... ~"---~~~~~ 
MONOLOG 

......... ..__..,.., _.._..._...._.. __ .... - - .. - ..... "' ........... ----.. . --.... __ ... ""' ____________ .., 

Ben marangoz olacaktım 
Marangoz olacaktım, olamadım.. fer de boşuna masanın ayağ,nda kese-! 
Ben ne olmak istesem muhakkak rin yerleri belli oluyordu, oluyordu .. 

Babam odaya girmişti. 
- Masa yapıyorum baba .. 

karşıma bir engel Fakat, fakatı da şu; bir tür1ü bacaklar - Ne masası? 
çıkarırlar. M:ıı an - ayrılmıyordu. - İşte baba, masayı kırmıştım, şiın-
goz olmak istemış • İnsan tek istemesin, istedikten son-
tim .. Marangoz bi - ra her şeyi yapar. Masayı şöyle yere 
lir misiniz. Hani yan yatııdım. Bir ayağının üzerine o- ceğim .. 
koltuk yapar, kana- turdum. Zıplayıp tekrar oturunca a _ Masanın ayaklarına baktı. 

di yeniden yapıyorum .. Maran~oz takı
mı aldım. Onunla marangozluk ede -

pe yapar, masa ya- yak yerinden ayrıldı. Oh mükemmel, - Senin ayaklarını kırmalı ki anlı-
par, daha sayayım masayı çevirdim. Öteki, öteki ayakla - yasın! dedi. • 
mı, yoksa yetişir rını da birer birer bu tarzda kırdtm. - Ben .masa değilim ki baba. Ayakla 
mi? Artık işım işti. Şimdi marangoz takı .. rım kırılırsa yeni baştan yapmıya ;m .. 

- Yetişir! mından istifade edecek, masayı yeni kan yoktur. 
Dediniz, öyle mi? baştan yapacaktım. Çekiç, kerpeten, Amma kime dinletirsin. Babam ku-

Pekı marangoz ne bili.} orsunuz, işte testere, çiviyı birer yana koydum. Ma- lağımdan yakaladı. Odanın birine beni 
ben marangoz olacaktım .. Elime şöyle sadan kopardığım ayaklardan birini kapadı. Ta a~ama kadar dışarıya ç1-
bıraz para geçmişti. Çok değil, bir tM aldım. Yerine takacaktım. Ne de aksi kamadım. Çıktığım zaman da maran
liracık, o lira ıle gittim .. Kendime gö- .şey .. Bır türlü eskisi gibi olmuyordJ. goz takımını bir daha bulamadım. Ba
re ufacıcık, tefecicik bir marangoz ta- Çat, çul.. Çat, çut nafile .. Öbür ay:ı.ğı bam çöp tenekesine atmış, çöpçü ele 
kımı aldım; eve geldim. O gün de t:s:ı .. bir muayene edeyim de.dim. O da öy - gelmiş götürmüş. Bana olduysa on'ara 
düfen evde kimseler yoktu. Oh. ne aJa.. le .. a .. a .. a.. Attık canım sıkı!mı) a da oldu. Masa ayaksız kaldı, marangoz 
Çünkü annem, babam, ağa?eyım evde I başlamıştı. Hem de ter içinde kalmış - takımı atılmasaydı, ben rnuhakkaK o 
olsalar işime karışırlar benı rahat bı - tım: masayı yeniden yapardım. 
rakmazlardı. - Ne yapıyorsun orada? Monoloğcn 

En evvel ne yapmalıydım, ben kırk ===-=~a:::=-==--=--=-==--========-=--
yı1lık marangoz değilim ya, işe ko - ı A 
}aydan başlamak gerekti. Koltuğa ba~~- W 
tını .. Epey karışık; gardrop o hiç işime ___ __,,__ 
gelmiyordu, kapısı var, rafı var, şum 
var, busu var. 

- Hah, dedim, işte bunu yapa·ım; 
Gözüme masa ilişmişti, dört ayak üs

tünde bir tabla.. Kolayın kolayı .. Her 
halde marangozluğun alfabesi bu o~a
caktı. Ah ben de daha acemi idim. Işe 
alfabeden başlamak lazım. 

Bir masaya baktım, bir marangoz ta
kımına .. İyi hoş amma bu masamn ay
nını yapabilmek için bir alay da tah1a 
almalıydım. Param yet~medi, tahta
yı ne ile alayım .. Şöyle elimi şakağı
ma koyup düşündüm. 

Ha bakın ben eğer elimi şakağıma 
koyup düşündüm mü iş tamamdır. Şıp 
dıye bir çare bulurum.. Bu sefer de 
bulmuştum .. Tahtaya lüzum yok~u. İş 
masa yapmak değil mi, ha yeni tahta 
ile yapmışım, ha da eski hepsi bir .. 

- Sabahleyin erken uyanıp yola çıkacağım 
amma nasıl uyanmalı. . çıngıraklı saatim de 
yok. 

- Ben bir ~are buldum 

bakın görüraüniiz.. Çıngı

raklı ıaat gibi uyandırır .. 

Kendi kendime: 
- Bu masayı bozarım, yeniden ya

parım .. 
Dedim, hem böyle şeylerde benim 

çok tecrübelerim vardı. Bir çok oyun
caklarımı bir çok kereler bozmuş, ye
niden yapmışımdır. 
Aldım elime çekici, masanın ayağı -

na bir kaç defa vurdum .. Vurdum am
ma nafile, övle çabuk çabuk kırılacak 
cinsten değildi. Baktım olmıyacak; bi- ·----

1// . 
? 

zim kilere girdim; orada bir keser var- •. • bir çekici gn- ben uyurken , . . ynq indi 'Ye tam 

dı. Hani kocaman bir keser .. Onunla o- zelce muma bağladım, mum erimiş, eriyin· 
ce de çekiç yavaş 

.. bahleyin b11,ıma TUrup 

d--ya girdim. Vurdum, vurdum. Bu se- mumu da yaktım. beni uyandırdı 

Geçen bilmecemizde kazananlar 
i t t ER AYLIK · Çankayada binbaşı Zeki oğlu Muam -

GAZETEM Z N B R ·· · 8 · · kt 2 
ABONESi: mer, Suleymanıye ıncı me ep /A 

İstanbul ticaret lisesi 1 166 Nured -
din, Kırıkkale süel san'at erbaş nıek -
tehi son sınıf 59 Fazıl Öztürk. 

MUHTIRA DEFTERİ l 
6 ncı mektep 273 İhsan Şener, İsta;;· 

bul erkek lisesi 1392 Şinasi, İzmır 
Basmahane Şeyh mahallesi Bahçe so
kak 35 de Makbule, Ankara Hamamö -
nü Gündoğdu mahallesi Gedir sokak 

30 da Nejad, Boğazıçı lisesinden Te -
him Kemal Ha'?ımoğlu, Şişli Terakki 
lisesıi 3 den 167 Ulya, Ankara Akköp
rü Yem Tu n maha lesi Aki sokak 

1 

7 de Hu e\ n zı Rıfl() e, Beyoğlu 

Rum ılk n { kt p 3 den Anna Ana~ -
nast du Kom .M mur·, e maha lesi ' . 
122 o ak 5 de İb ah m kızı Sab h t, 
İstanbu 1 O uncu m ktep 2 A da Ne
jat. 

ALilÜ:M 

Son Poırta bilmeeninden bir fotogaf makinelri 
kazanan lam~il Gııltekinle. bir mektep 

çantuı kazanan Fahri 

Antalya lisesi 9 dan Sakip, Ankara 

dan 372 Necdet, Kayseri lisesi 3/A dan 

192 Kemal Gürkan. 

TARAK 

Birinci mektep 4/B den Ali Mahir, 
Cağaloğlu Neşe apartımanı 6 da İhsan 
Özörge, İstanbul erkek lisesi 498 Rük

neddin Ulutuğ, Kumkapı orta mektep 
2/5 den 601 Mazhar Talan. 

(Arkası vu ) 

Küçük hikaye : 

Uslanan yaramaz 
l ları hiç gülmeden ciddi bir du 

alarak söyJemişti. Halbuki, jandarn 
lar, para bulmağa vakitleri müsait 
duğu halde hükumet salığını verı 
te zorluk gösterenleııin kanun yo 
evlerinden eşya hacz1ne gelen t'l 
darın yanında muhafız olarak ge. 
lerdi. Pek hırçın ve fakat bir yan 
da saf kalbli olan Kamil, Saimin 
cevabından hayli ürkmüş ve kor 
muştu. 

Biraz düşündükten sonra Saime 
du: 

- Acaba beni de hapse atarlar 
dersin? Arkadaşı hiç gülmiyerek: 
bii dedi. Mektep kaçaklığında de\ 
edersen, gideceğin yer orasıdır. • 
mafih, sen bir daha kaçmıyacağına 
verirsen, babam vasıtasile jandar 

Kamil, köy mektebinin en yaramaz Jara söyletirim. Bu defalık seni b 1 

çocuğu idi. Adının K amil olmasına kırlar!!. 
rağmen o hiç te sakin ve uysal değil.. K. ·ı· ·· ·· .. ,_ .. t•· y·· e,· . • amı ıın yuzu guıı.uıuş u. ur ,.. 
dı. k kopan bir sesle derhal cevap ve 

Arkadaşlarile_ h iç !ok:an .. avgaya 1 Bundan sonra kat'iyyen kaçmam S 
tutuşur, ufak bır vesıle ıle mun~~a.~a- İki arkadaş evlerine gitmek· üzere 
ya koyulur, herkesle vuruşur, dovu - rıldılar. Ertesi günden itibaren K3 
ş~r, bu sebeple öğretmeninden h:_r artık kimse ile kavga etmez olmuş 
gun ceza alır, fakat cezalandıı:ıldıgı ektebe muntazaman devama bac: 
~çin. d.e ha~sız yere öfkelenir, bu öfke :ıştı. ... 
ıle ıkıde bır mektepten kaçardı. Onun eski halini bilenler, bö.Y.le 

Onunla ne öğretmen ve ne de baba - denbire huyunu değiştirerek hak· 
sı, başa çı'kamaz olmuştu. Ders yılının ten kamil bir çocuk olduğuna ~ 
hemen hemen yarısını, mektep !{açak- kalmışlardı. 
lığile geçirirdi. Şevket Ayd 

Bir gün mektepten çıkmış, arkadaş- ...................................................... . 
larile e\'ine dönüyordu. Yolda bir kaç 
jandarmaya rastgeldi. Bunlar bizim 
köye acaba neden gelmişler diye merak 
etti. Önüne gelene soruşturuyordu. 

Acaba zabıtayı alakadar edecek köy
de bir hadise mı vardı?. Yanında bu -
lunan mektep arkadaşlarındn Saim, ol
dukça kurnaz bir çocuktu. Kamilin bu 
merakını izale için: 
- Jandarmalar, dedi, mektepten kaçan 
çocukların hüviyetlerini tahkik için 
gelmişler. Babam söylüyordu, yeni bir 
kanun çıkmış. Bundan sonra mektep -
ten kaçan çocukları hapse atacaklar -
mış. 

Bu haberi alan K amil, düşün -
ceye daldı, vücudu hafif b ir ür
perme geçirdi. Çünkü Saim bun .. 

Çocuklar, 

Önümüz bayram, bayramlık is 
tiyor musunuz? İstiyorsunuz öy 
le mi.. evet, bu sizin hakkınız .. f 
kat çocuklar biraz düşünün, siz 
gibi bu hakka sahih olan daha 
çok çocuklar vardır, ve onların 
naları babaları bütün istekleri 
rağmen çocukları için bayram! 
yapamamak ta dırlar. 

- Baba, anne bize bayraml 
yaparken babaları anneleri bay 
ramlıklarım yapamıyan çocukla 
olduğuınu da hatırlayın, onlard 
da hiç olmazsa bir tanesine bir ba 
ramlık yapın! 

Yeni Bilmecemiz 
Bu adam bir iş adamıdır, işinin ba

şında çalışıyor. Amma işi nedfr, işte 

bunu bilmek lfızım. Elinde b ir şeyler 
olacak, ve ondan başka bir eksik daha 

var. Bu resmi keser eksikleri de altı -
na yazar bize gönderirseniz, biz de si
ze güzel güzel hediyeler veririz. Bir 
kişiye bir kilo çikolata, bir k~iye ga
zetemizin bir aylık abonesi ve diğer 
yüz kişiye değişik hediyeler vereceğiz. 

Geçen sayıdaki bilmecemizi gön -

dermekte acele ediniz. Hediyesini bi -
liyorsunuz. Bir çift güzel şosondur. 

Tam mevsimi değil mi? Kazananları ö
nümüzdeki cumartesiye ilan edeceğiz. 

Bilmeceyi idarehanemize gönderdiği -
niz zarfın üzerine bilmecenin gazetede 
çıktığı tarihi yazmalısınız. 

Bir kişiye: 

Bir kilo 
ÇIKOLAT 
Diğer bir 
kişiye de: 

Gazetemiz 
bir ayhk 
abonesi 

o ta m k' '"J 1 1 den 132 

Sabahat Gök en, K kc)\ Muva'·k t
hane 118 d Gün ör, E<>kısehir Mil.i 
Zafer ilk ı:ı p sınıf 5 den 1 H ls
met, İstanbul erkek lisesi 803 Nıhat, 

- Bir cam kırıldı, - Bir daha vurayım •• - Bir cam daha 
k.ıralclı . 

- S imdi i.' ~o
funa ıırdi. 

- Camcı, cam yapanın 
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5 Birlacikinaa · 

1 HAFT AN!N FiLMLERil 
•saragn sineması: 

Top Hat 
Büyü:~ dans filmi 

Oyınıyanlar: Cincer Rocers, Fred 
&ster. 

Mevzuu: Dansör (Jeri) çalışmak için 
gelmış. İkamet ettiği apartımanın alt 
katında ayni revüde çalışan Dale is -
inindeki güzel bir kız oturmaktadır. 
.Revünün sahibi Horas'ın karısı Lido -
da hafta sonunu geçirmek için koca -
ıını ve (Jeri) yi beklemektedir. ( Je -
ri) zevkinden başka bir şey düşünmü -
Yor. Gürültüden rahatsız olan Dale üst 
kata çıkarak rahat bırakılmasını ister. 

(J eri) güzel şikayet.çinin karşısında 
Şaşırır. Ertesi gün gezmek için kız bir 
araba tutar. Yolda arabacının gürültü 
Yapan dansör olduğunu görür. Niha -
Yet dost olur:lar. Otele avdette Daıe ko
casının avdet etmek üzere olduğuna 

dair mektup alır. 
Bir müddet sonra Dale (Je~i) yi sev

ltıeğe başlar. Bir çok maceralardan 
'<>nra nihayet sevdazedeler kavu~u .. lar 
\re yeni yeni numaralar yaparlar. 

•Melek n ve "Sakarya,, 

Rose Marie 

"Sümer,, sineması: 

Stenka Razin 
Rus hayatına dair 

Oynıyanlar: Vera Enıels, Hans A • 
dalber fon Şletov, Anton Puantner. 

Müzik motifleri: Rimsky - Korsa • 
koff, Rahmaninoo, Çaykovski, Glasu
rof. 

Mevzuu: Vak'a eski devrin Rusya -
sında geçmektedir. Bayarın kızı Anna 
bir araba ile Astrakan şehrine gitmek
tedir. Arına zamanın Çarının torunu -
dur. Genç kızın yanık sesi ile söyled!ği 
şarkı Kazak Stenka Razinin ziya~sile 
hoŞ:Una gitmiştir. Geçilmiyecek dere -
cede fena olan bir köprünün bıışın-..la 

araba durunca, Stenka Razin koşup 

Annayı kolları arasına alarak karşı 

sahile geçiriyor. Kazağın bu küstah -
lığına kızan Anna ona şiddeffi bir to
kat atıyor. Fakat ayni zamanda K:uağı 
fevkalade beğenmiş bulunmaktadır. 
Bir çok müşkülattan sonra kafile ni -
hayet Astrakana varır. 

Şehrin vali ve kumandanı prens Dol
goruki kızına kavuştuğuna sevindiğin
den kızına hizmet etmi!i olan Kazak 
Stenka Razine bir hayli altın verir !se 
de delikanlı bunları reddeder. 

Prens bunu kendine ağır hakaret 
Oynıyanlar: Janet Makdonald, Nel· telakki ederek delikanlıyı hapsettirir. 

lon Eddy. 
Mevzuu: Meşhur şantöz Maria dô T k 

Flor dünyada bir kişiyi delice sevmek- "ı Ür ,, sineması: 

Kazino dö Pari 
tedir. O da erkek kardeşidir. Fakat 
kardeşi serseri bir adamdır. Bir hır -
sızlık vak'asından dolayı hapiste bu -
lunmaktadır. Günün birinde hapisha- Oynıyanlar: (Ruhi Keler). (Al Con· 
heden .flirar ediyor ve tevkifi ile uğra- son). 
Şan bir polis memurunu katlediyor. Mevzuu: Çok kıymetli bir aktör o -
Bundan sonra selameti (Kanad3.) or- lan Hovard ~ini yüzüstü bırakıp at ya
tııanlarmıda gizlenmekte buluyor. Bu rışlarına \'e eğlencelere daldığından 
vak'ayı ha.her alan Maria kardeşini a- dolayı işinden çıkarılıyor. Kız kardeşi 
~ağa çıkıyor. Yolda bir süvari po - Saddi ona muavenet etmeğe karar ve -
Jısıne rast geliyor ve onunla delice se- riyor. (Hovard) bir dansöze randevu 
vişiyor. Bu süvari polisi ise kardeşini verdiğinden; kocasının geleceğini söy
tevkif e memur olandır. Polis aşkma liyen Dorotinin ikazına rağmen gene 
rağmen vazifesini ifa ediyor. gitmiştir. Adamdaq dayak yiyor. Do-

r ........ 8··0··--:1-r~·0··r·0·1-10m··-1-:İr·0-.8··m···a· .. •• ..... l ... roti onu kurtarıyor. Saddi ise Şika -

Tiirk 
Yıldız 
Saray 
Melek 
İpek 

: Kazino dö Pari 
: Erik.ek Hala. 
: Top Hat. 
: Rose Marie. 
: Meçhul Asker • Kan 
kardeşleri. 

ı 

goda bir asma bahçe sahibinden Ho -
varda iş vermesini rica ediyor. Oyun 
vermeğe başlıyorlar. Doroti (Hovard) ı 
seviyor. Delikanlı buna hiç aldırış et-
miyor. 

Hovard Nevyorkta bir gece klübü a
çıyor. Sermayedar Dük namından bir 
hayduttur. Haydudun karısı Bel dahi 
Hovardı seviyor. Bir cinayet vuku bu
luyor. Saddi itham ediliyor. Dük ise 

SON POST~\ 

Sumer 
Sakarya 
Şark 

: Stenka Hazin. 
: Rose Marie. Saddiyi kurtarıyor. Dükün karısı Bel.--.. _-:_-____ ..._ __ -. 

delikanlının kendisini sevmediğine 
hiddet ederek para çaldığını ve kaçtı
ğını kocasına bildiriyor. Dille (Ho -
vard) ın tevkifine karar veriyor. 

Yukardan birinci reaim : Steaka Razin fllmiDde Vera F.npla, 
Hana Aclaber. 

Şık 

: Vahşileşen insanlar -
Kadınlar gölü. 

: Kahraman Haydut 
Karnaval çocuğu 

Alemdar : Juani.ta. 
Milli : Asri ı.amanlar. 
Azak : Asri zamanlar. 

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

Fakat Stenka Razin gece arkadaşları 
ve kardeşi ile firar eder ve Volga 
nehri üzerinde işliyen bir gemide ça
lışmağa başlar. 

Solda: Kuino dO Pari 
ftlminden bir 
aabne 

Salda: Top Hat ftl· 
mlnl çeviren 
Fret Asterle 
Gtncer Raprs 

Yukardan ikinci raim : Ro• Mari filmbacle Edd7 NeJ.aa, 
J...t Makdcmalcl. 

Sayfa 9 



10 Sayfa 

Mülkiyenin 60 ıncı yıldönümü 

İsmet İnönü dün 
Mülkiyelilere hitap etti 

(Baştarafı ı inci sayfada) memleketin edeceği istifadenin hudu -
mülkiyeliler haz-r bulunmuşla~r. du yoktur. 
Merasımde söz almış olan hatıblcr İyi bir an'ane 
Mülkiye mektebinin tarihcesınden Sonra bir şey daha söylemek iste -

bahsetmişler ve bu mekteb çatısı al - rim. Ç.Ok çetin sert ve aksi şartlar i -
tında yetişenlerin hatıralarını taziz ~- çiaıde bulunduğu haılde bu mekteb, 
derek başta Atatürk olduğu halde bu- 60 senedenberi kendisine iyi bir an'-

d · ane yapmıştır. İlk günden itibaren bu-yüklerımize karşı olan erm saygı ve k b 
sevgilerini ifade eylemişlerdir. radan yetişen:1erin ~ğu, bu me ·te e, 

Mülkivel'ler gene bu a~am Ankara faziletin, Hrtidar ve sabatın, ideal sa -
., f 1 b ·· ] hibi iyi ahlaklı ve iyi yürekli olma -Palasta verdikleri ziya et e u guze 

hadiseyi tekrar etmişlerdir. nın damgalarını vurmuşlardır. Bu si-

k ze kıymetli bir emanettir. 
B~ vekilin nut u Mülkiyeli yetiştirmek hevesi 

Ankara, 4 (A.A.) - Başbakan İs - Büvilk mektebler sağlam an'aneye 
met İnönü bugün mülkiye mektebi - istinad ederek gelişirler. Biz bu an ·a -
nin kurtuluşunun 60 ıncı yıl dönümü neyi bi!lerektir ki, mül'kiyelnerin hiç 
münasooetile Mülkiye mektebinde ya- olmaz.sa 20-25 senede bu memleketin 
p!lan merasimde şu nutıku söylemiş - bütün memur kadrosunu kaplıyacak 
tır kadar zengin bir kitle haline gelmeleri 

A! lcadaşlar. için yem mikyasta mülkiyeli yet!ştir-
Mti .ı:iyeyi 60 ıncı senesinde cumhu- mek hevesine düşmüşüzdür. .A.z bir 

rfyet me::-kezinde selamlıyoruz. Mül - zamanda mü kiyelileri çok arttırmayı 
ikiyenin cu::nhuriyet merkezine gel - d~üyoruz. O suretle ki buradan çı

SON POSTA 

Adliye . 
Koridorlarında 
Dünkü hô.dise 

• 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
hakimliğince serbest bırakılması hak
kında bir karar verilmiştir. Mehmet bu 
kararı duyunca sevincinden istintak 
dairesinden çıkar çıkmaz eür'atle yü
rümüş ve merdivenlerden aşağı koşar 
gibi inmeğe başlamıştır. Mehmedin 
serbest bırakıldığından haberdar olmı
yan jandarma Yunus maznunun kaç
tığı zehabına kapılarak peşinden koş
mağa ve arkasından haykırmağa b~
lamıştır: 

- Tutun, tutun!. .. 
Jandarmanın sesini duyan herkes 

bir maznunun kaçmasına meydan ver
memek arzusile: 

- Tutun! Tutun! 
Diye haykırmağa başlamış ve bir 

kısım halk da kaçan adamı tutmak için 
jandarma ile beraber peşinden koşma
ğa başlamıştır. 

Adam ikinci katta yakalanmış eli
ne kelepçe vurulmuş fakat kapı altına 
indirilince sorgu hakimliğince serbest 
bırakıldığı anlaşılarak derhal salıver il-

mes ı seneie-T"denberi hasretle bekli- kanlar yavaş yav~ devletin bütün miştir. 
yorduk. Bunu, yalnız istikbalimizi i~~ kadrolarında geniş mikyasta çalışmak Mehmet kendisile görüşen bir mu-
re edecek olan arkada~larımızın 1yı için saha bulsunlar. harririmize: 
şartla:rıda, rahat \'e bol malzeme ile Sizin anlayı.şmız, inkılabı muha - _ Bu soğuk günde tevkifhaneye 
çalışmalarını temin bçiın değil, aynı za- faza etmek, korumak ve memleketi götürecekler diye ödüm patlıyordu. 
manda cumhuriyet merkezinin zihni- yüksek sevıiyeye çıkarmak için, başlı- Hakim serbest olduğumu söyleyince 
yıetini, anlayışını onla·rm genç v~ y~- ca bir temel olacaktır. Hocalarınız sizi sevincimden deli gibi oldum. Fırladım. 
tJ.i.ıpne zili.iınlerine verleş+...irmelen içın ona gÖI'e hazırlam.ıya çalışacaklar, siz d b N 

- " Jandarma a eni kaçıyor sanmış. e de istiyorduk. bütün hayatınızda çok ehemmiyetli sa- l 
Mülkiyelilere karşı sevgi halarda hizmetler göreceksiniz. ise .. iş anlaşı dı, salıverdiler, demiştir. 

Büyük Millet Meclisi Cumhuriyeti İstikbalden ümidler Kıziarı kandıran bir adam 
hükfuneti, Mülkiye mektebine ilk gün- Arkada.Şiar, genç ve kıdemli arka - mahkQm oldu 
denberi sevgi ile bakmıştır. Eğer bu daşlarıın gösterdiıkleri muhabbet ve y· l k Ad"l . . d 

b ·· ledikl · t vik t ltif edi · ·· ıyatrocu u yapan ı ısmın e sene sizi rahat çalıştıracak bir inaya soy erı eş ve a cı soz - . 
17 

d 
1 ki 1 1...:-: k ".ı :ı.. __ . +-: tır· En bir şahıs tıyatrosuna gelen yasın a malik edeb'ilcliysek, emin o un ya- er uu.ı. ço mthe.l..l<:tiSıs eı..mış . . · . 

kın bir zamanda, gene sizin sahanız- kıdemlilerden Almıet İhsan Toksöze Meliha, ve 18 yaşında Mukaddes ıs
da olmak üzere bunun gibi daha bir bilhassa teşeldriir eder.im. En kıdem - minde iki kıza kendilerinde artistliğe 

kaç bina vücuda g-etireceğiz. siz arkadaşunızın burada, Büyük Mil- istidat ,?ld~ğundan bahisle. ~nadoluy~ 
Mülkiyelileri, idare, maliye ve si - let Medisiın.in muhterem reisine ve B. yapacagı hır turnede kendisıle beraber 

yaset sahasında memleketi idare ede- M. Meelisinin muhterem azalarına gelmelerini söylemiş ve bu suretle 
cek olan ba§lıca bir unsur olarak sayı· ve hepimize kaırşı mülkiyelilerin nasıl .kandırdığı iki genç kızı Galatada bir 
yoruz. Bunun içındir ki arzumuz, ya- bir zilirıiyetle hazırlandıkları hakkm - odadan ibaret olan ikametgahına da~ 
rm memleketi idare maliye ve siyaset daki sözleri bizi aynca bahtiyar et - vet etmİ{ltİr. 
sahalannda idare edecek olanlan bir ıni.ştir. Bu sözler :ist~al~en ümid~e- Adilden şüphelenmiyen kızlar bu 
zabit gibi en küçük seviyesinden Mül- rimizi leyid etmektedir. Şuphe e~..mı ~ davete icabet etmişler ve o geceyi A
kiye mezunu olarak başlatıp en yük - yorum ki, yarın meml~e~ bu so~lerı 'dilin odasında geçirmişlerdir. Adil 
sek derecesine .kaıdar yetiştirmektir. zevkle okuyacak ve a~ ıçınde yetışen . . .. kl 

mlek~- · t'kb ı· · kızların ıffetıne tecavuz etmeme e Memlelketin ıyi idare oluımıası, muk- mülkiyelilere me ~~uL ıs ı a mı .. b 
1 tedir ve faziletli memurlar elinde bu- emniyet edeceğinden dolayı vatan beraber bazı teşebbuslerde u unmuş-

lunması, o memleketin hayatı için en daŞlar gen.iş yürekle haz duyacaklar - tur· 
büyük ve en mühim teminattır. dır. Bilahara işe muttali olan kızların 

Osmanlı İmparatorluğu A'tatürk için bütün Mülkiyenin, ho- baba:ıı Hasan ve Mehmet müddeiu-
Arkadaşlar, eğer Osmanlı tarihinin cala.rın e5ki ve yeni yetişenlerin gös- mumiliğe müracaat ederek şikayette 

son asırlarını dikkatle okınsamz en az terdiği hususi muhabbet ve sevgiyi bulunmuşlar, bunun üzerine müddeiu
son 200 senedenberi merkezde devlet kendilerine iblağ etmek benim için şe- mumtlik 3 üncü ceza mahkemesi nez
idaresinin ikuıd.retsiz, 1iyakatsiz ve refli bir vazife olacaktır. dinde Adil hakkında hukuku amme 
hatta memleketi tahrib etmek için se- Miilkiye.füer, kuruJmakta olan yeni davası açmıştır. 
çillmi.ş sanılan adamlardan mürekk.eb Türkiyenin ikbali, şevketi sizin aşkla, Dün dava neticelenerek Adil 2 ay 
katdığını görür ve bu imparatorluğun idealle, vücurlünüzü memlekete vak - hapse mahkum edilmistir. 
nasıl yaşadığına hayret edersiniz. Akıl !etmenize bağlıdır. Mülkiyeliler, çalış- Ş k · ' f 
ve hikmet icabı odur ki, Osmanlı İm- maık. için yarın çok geniş saha bula - ap a gıymeyen er 
paratoI'luğundan 1700 den sonra en caklardır. Kendileri memuriyet haya- Dün de şapka kanununa aykırı ha-
geç elli sene zarfında eser kalmamalı tında belki yüksek refahı, zenginliği reket eden 15 kişi müdediumumiliğe 
idi. Bu kadar çürümüş ve merkezde hiç bir zaman gömıiyeceklerdir. Fa - getirilmiştir. Bunların içinde gayrimüs.
anlayışı bu kadar bozulmuş bir Kn.pa- kat büyük devlet hizmetlerin.de yarar- )im vatandaslar da varclır. Bunların 
ratorluk eğer daha 200 sene yaşıya • lık göstermekle mamur bir ~atan vü - şapka giym~mesi hayretle karşılan-
-bilmişse bu, vilayetlerinde, hudutla • cuda geitrme'kle verecek1erı şerefler t 
rında bulunan idare adaanlRn ve hu - ve edinecekleri zevkler ve inşirahlar mışOır :f . t k 

nd .. k"" insanlara nasib olabilenlerin en bü~·ük- m orma gıyen genç e rar dut kumandanları sayesi e mum un " d 
olabilmiştir. leri ve en tatlıları olacaktır. yakalan 1 

İdare kadrosu On gün evvel bir zahit elbisesile 
Ahlakı, anlayışı ve iktidarı yerin - Ziraat Bankasının yakalanan ve bundan dolayı 7 gün 

de, iyi bir idare kadrosu, bir çok fe - K I b d hapse mahkum edilen Şükrü isminde
nalıklara uzun müddet mukavemet e- ır asiye am arın a ki genç dün tekrar zabit üniformasile 
debilmek için bir teminattır ve eğer Suii.~limal yakalanarak mahkemeye sevkedilmiş 
memleketin bütününü idare eden rner- (Baştarafı ı inci sayfada) ve mahkemece bu defa da 11 gün hap-
kezi siyasetle idare makinesi iyilikte b k ı 
h h nk ı -~-ı k t• b" lan faturaları bankaya i raz etme sine karar veri miştir. 

ema e o ursa, o uı=ı.ue e ın az ır il 1. 'kl · · ·ı · ·· d""k ---------
·,.;~ ·ı · 1 k tl suret e tes ım ettı erını ı erı sur u -

zaman ı'J"'&ı'Ue en ı en mem e e er ve · · ç kk J d 
milletler arasına geçme5i için bütün leri mal bedellerini çekmışlerdir. ana a e e 
unsurlar ve şartlar mevcuttur. Bir müddet sonra anbar baş .me~ (Baştarafı ı inci sayfada) 

Yüz sene sonra muru işin farkına varmış, keyfıyetı ve burada bulunan Orgeneral F ahret-
. Bundan yüz .sene sonra y~ni Türkiye- bankaya bildirmiş, müfettiş Muam~er tini ziyaret etti. Ba zat, genel savaşta 

nın muazzam ve beyınelnulel sahada- tahkikata el koymus, memur Saıme "Ik .h .. ·· k d tt·- · hı' · · ·· ı - ·· . · ı ı raç gunu uman a e ıgı r yenı kı şanlı yüksek var ıgım vucuda getı- 1ıııden el çektirmiı::tir z ) d tab ·ı ki k"' h 
·· ı t tkik d"l ~ T • • e an urı e o va t er anı arp re-ren unsurlar muta ea ve e e ı - Tahkikat başlayınca bu dalaverelı . . O l Fahr · k 

dig-i zaman ürnid ve temenni ediyoruz . ,, .. k ısı bulunan rgenera ettın ar-
ı~.le alakası olan tuccarlar hare ete d · eli T·· k "'b"d · · ··k ki l\1r··lk· b 11- ku b' l"kl i""' JlllSın a ve ıııım ur a ı esının yu • • !U ·ıye u var gı ran ır ı er . . . . . T , 

içinda bilhassa parlıyan ayrı bir yıl - geçmışler ve evvelce teslım ettıklerını seldiği Cesaret tepeye kadar ilerlemit 

Birincikinun !> • 

• 

TURAI 
İstanbul Yedinci İcra Memurluğun 

dan: 
Kalyopi, Petro, Kostantin, ve Hıriatonun Emniytet sandığına birinci d 

recede ipotekli bulunan ve tatnamma 3452 lira kıymet takdir edilen lat 
bulda Y edikulede Mirahor mahalleainin Kuyulu sokağında eaki ve yeni 
36 No. lı bir tarafı Terzi Aneati hanesi ve bir tarafı V asil hanesi bir 
Herfiye bahçesi bir tarafı yol ile mahdut evsafı ~ıda yazılı iki evin 
blmasma karar verilmİftİr. Evsafı: haricen her iki hanenin önünde çi 
mento kaldırım olup menner merdivenlerle içeriye girilir. Bodrum ve z 
min kat pencereleri demir parmaklıklı olup binalar kigirdir. Birind ka 
çıkmaları vardu-. 34 No. h ev: Zemin katında: Renkli çini bir antre bir 
fa bW oda zemini renkli çini memıer tatlı alaturka bir heli ve kırmızı ç" 
altında sarnıcı olan alifranğa ocaklı bir mutfak ve arka cihetinde her · 
eve sahanlık ve zemini çimento taPlı kuyuyu havi aralık vardır. Bodru 
katında: Odunluk kömürlük ve evaltıvarchr. Birinci kabnda: Yüklü ve 
laplı bir aofa üzerine ka.rfılıklı iki oda ve alafranga bir heli ikinci ka 
da: Bir sofa ve balkonlu bir oda vardır.36 No. lı ev: 34 No. h evin aym ol 
yalnız birinci katta sofada bir dolap vardır. Elektrik tesiaab mevcutt 
Umum mesabaaı 106 metre murabbaı olup 90 metre murabbaı binala 
zemini kalanı bahçe olan iki evin tamamı açık arttırmaya va.zedilmİftİr. 

Arttırma J>efİndİr. Arttırmaya i~tirik edecek mütterilerin kıy 
muhammenin o/o 7,5 niabetinde pey akçesi veya milli bir bankanın t 
mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim 
tanzifat , tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttı 
şartnamesi 22 I 12 I 936 tarihine miisadif Salı günü 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arthrması 
tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 den 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti m 
hammenenio %75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde s 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arthrma on beş gün da 
temdit edilerek 16 I 2 I 937 tarihine müsadif Salı günü sa 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arlhrma neticesinde en ç 
arthranın üstünde bırakılacakhr. 2004 numaralı icra ve İflas kanun 
nun 126 mcı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile wabit olmıy 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerin 
bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı il 
tarihinden itibaren 20 gün zarhnda evrakı müsbitelerile birlikte dair 
mize bildirmeleri IAmndır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile aa 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterak" 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ve dell~iye resminden iba~et ol 
Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil ohm 
20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Daha faz 
malUınat almak isteyenlerin 34/6963 numaralı dosyada mevcut evr 
ve mahallea haciz ve tak-diri kıymet raporunu görüp anlayacald 
ilin olunur. (3425) 

.---~---------------------------------------------., İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
dız ,.. un. ileri sürerek parasını aldıkları malları bulunuyordu. 

Bu mektebe girenler, ilk sınıftan J- peyderpey getirip bankaya teslim et- Her iki general 21 yıl evveline ait ı. _ Şartnamesi mucibince 300 kilo praplann kollajmda kullandm 
tibaren !kendisini büyük bir ideale vak- mişlerdir. hatıralarını birbirlerine naklettiler. ta olııuı beyaz jeli.tin pazarlıkla l&bn alınacaktır. 
fetmis bir adam zihniyeti ile çalışma- Müfettiş Muammer tahkikata de- General Fahrettin, GeneYal Hart'a il. _ Pazarhk 12/XII/1936 tarihine rasthyan Cumarteai günü saat 
ğa başlamalıdır. Bu mektebe idare ve vam etmektedir. Bu şekilde bankadan Çanakkale savafı adındaki kitabı he- de Kabatatta Levazım ve Mübayaat tubesindeki alım Komisyonunda 
siyaset kadem~erinin en ufağından '17 bin lira çekildiği söylenmektedir. diye ederek bu kitap, İngilizceye ter- ılacaktır 
başlamak arzusile g'irecck 0<lanlar Maamafih bu rakamın ve söylenenle- cüme edilerek okunursa kendisini en- p Dl. _·isteklilerin fartne.mesini görmek üzere ~ gün,• pazarlık için 
memleketi im_a~ etmek, memleketz .. lı:.z- rin ne dereceye kadar doğru olduğu terese edeceğini bildirmiştir. Bu hedi- tayin ecllen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralqiy!Je birikte adı geç 
met . etmek ıçın, her sahada butun henüz kat'iyetle tesbit edilmiş de- ye General Hart tarafından çok kıy- Komiıvona ıelmeleri ilin olunur. (3277) 'ıenf. unsurlıır:ı karşı memleketi mii- ~·ı...ı.· ' ...___ ..._.. ___ __,....._ ____ ......,........,~,,·--...,_-~ 



"s Birinciklnua 
1
SON POSTA 

• 

Cihangir soygununun 
failleri nasıl yakalandı 

• • 
lngiliz Kralıuın Şehir şehir dolaşan bir operet trupunun 

baş1na neler gelir ~ .;zdivacı meselesi 
(S.Ştarah 3 üncü sayfada) 

katini almadan evlenme projesini 
mevkii file koyabilir. Bu üçüncü tak -

(Baştarafı ı inci sayfada) 1 fakiyete ulattıran da dütündükleri bu dir<le milli hük\ımet bilmeeburiye is-
Bu soyguncuların yakalanması za- ihtimal ve kanaattir. İtte bu kanaatle- tifasını verecektir. 

l.ta için cidden iftiharla kaydedilecek 1 dir ki memurlar bundan sonra Mihalı Siyasi kanaati her ne olursa olsun, 
lhuvaffakiyetlerden birisidir. Şunu da da takibe başlamışlardır. Bir gün son• halk gerek krala karşı gerek Baldvine 
.. ydetmek lazımdır ki bu muvaffaki- ra Mihalın yanında Okmeydanında karşı derin bir sempati h'issetmekte -
Jette zabıta memurlara (Son Posta)- Havuzbatında bahçesi bulunan Demir dir. İki bakan, dahiliye bakanı Sir 
dan ve (Son Posta'nın neşriyatından) Ali adında bir Arnavutla Sirkeci Fazıl John Simon ve harbiye bakanı Duff 
l>üyük fayda temin etmişler, bunu da gelerek konuşmuşlardır. Bu görüşme- Coopehn haric olmak üzere, kabi -

nenin bütün diğer azası, yakin bir za
tanzim ettikleri zabıt varakasında zik- lerden sonra hepsi ayrı ayrı takip dil- manda kral tarafından bir beyanname 
tetmek kadirşinulığım göstermişler· ıl miş, oturdukları yerler de anlaşılmış, ncşredilmezse istifa etmeye hazır ol -
dir. nihayet Mihal. Demir Ali, Fazıl, Şakir duklarını bildirmişlerdir. 

Malumdur ki her haberi olduğu gi- yakalanmıştır. Demir Alinin üzerinde Londra, 3 (A.A.) - Öğrenildığıne 
l>i bu soygunculuk haberini de ilk ev-

1 
iki kurşunu atılmış bir Nagant tab"n- Bayan Simpson, son günlerin verdiği 

•el (<Son Posta» vermiş, diğer gazet~: cası bulunmuştur. Bunlar soygunculu- heyecan neticesinde rahatsızlanın!~ -
'er bundan ertesi günü ((Son Posta»· ğu nasıl yaptıklarını itiraf etmişlerdir. tır. 
ian iktibas ederek bahsetmişlerdir. Mihal Anlabyor Londra, 4 (A.A.) - Havas ajan • 
E:ınniyet Müdürlüğü bu vak'anın ta- Şebekenin elebaşıBı olan Mihal vak· sından: 
Jt:t_ ı 1 Öğrenildiğine gött, kralın taç ve ıoine ikinci şubeyi, ikinci tube mü- ayı şöy e an atmıştır: 

1 d 
1 

tahtından feragati içtinabı gayrı kabi 
.Ürlüoü de ikinci kısmı memur etmiş- «- Bana i•i veren ihtiyar Şakirdir. 

e T bir bale gelm~tir. Kralın vereceği ka-
tır. ikinci kısım baş memuru T evfiğin Bunu yalnız yapamıyacağımı anlayın· rar ancak pazartesi günü resmen par-
idareıi altında komiser Abdurrahman, : ca Demir Ali ile Fazılı buldum. Şeyta- lamentoya bildirilecektir. 
•mail ve Kemal bu işi takibe başla-ına uyup bu işi şöyle yaptık: Nevyork, 4 (A.A.) - Nevyork T.: -
hııtlardır. Hacı Mustafanın evini ve deposu· mes gazetesi, bugünkü vaziyette her 

ilk Şüphe 
1
nu Demir Ali ve Fazıl ve ben m ·na- halde bir uzlaşma çaresi bulunulaca -

Memurlar bu işi Üzerlerine aldık'a· 
1 
vebe ile taraesut ettik. ihtiyarın oruç ğını tahmin etmekte ve İngiltere hii -

h zaman evvela işe nereden baş1aya- tuttuğunu, evinde h;zmetçisinden baş- kf.ı.meti ile İngiltere kralı için salta -
e.klarını araştırmı,lar ve oduncu Mus- ka kimse bulunmadığını öğren~ik. nattan feragatten başka, bir çok yol -
~fanın deposunda tetkikat yapmayalVak'a günü saat on b•şte Tophanede ların açık bulunulduğunu yazmakta • 

l\lzuın aörmütlerdir. Bu tetkikat es- buluftuk. On yedi buçuğa kadar ora- dı~rlin, 4 (A.A.) _ Havas ajansın • 
!la.tında da bu depoda şimdi çalışmak- larda gezind ·k. Hacı baba depoyu ka· dan : 
ta olanlarla eskiden çalışmıt olanlar payıp da evine yollanınca ondan evvel Alman gazeteleri, tngilteredeki ka -
•özden geçirilmiştir. Her müstahd~ Fındıklıdaki dar merdiven'erdrn yuka· nunu esasi buhranı hakkında mütale
lbiıı ayrı ayrı hüviyetleri üzerinde c!u- rı çıkıp eve vardık. Benim elimde ki- alarda bulunmaktan mMedilmiştir. 
~~ lnemurlar vaktile bu depoda ça- ğıda sarılı pide vardı. Ka11tyı çalınca Yarı resmi bir nota, İngiltere krali ile 
:U-•t olan Derviş oğlu Şakir isminde hizmetçi açtı: İngiltere hükumeti arasındaki noktai 
bır hamalı bir müddet takip etmeği ka-I - Hacı baba p:de gönderdi, al de- nazar ihtilafının_ pek hususi olduğunu 
"-r1a,tırmıtlardır. idim. Hizmetçi elini uzatıp pideyi alır- beyan etmektedır. . 

d .. Şakir Yunanistanın Yenişehrinde ken üçümüz birden içeri daHık. Ağ7ı- . :ı•:: Sım~: s· _ 
0 11nuf, 60 yatında bir adamdır. Mua.- 11 nı kapadık. Ellerile ayakla·ını ba ·ta· DıeNppeh, ( · ·) - .

1
a am ~.Pt 

taf b . son, ev a\•en vapuru ı e gece mu e-
lbı • unu bır .~üd~et yanında çalıştır- 1 dık. ~m.i1r ~~i ile F azal kadını arka ta· nelkkiren buraya gelmiştir. Kendisi _ 
)' f ·~~~ m~!terılere fena muamele raftaktoı)'ulduge kapadılar. Ben de •o- nin vapurda buhmduğundan yalnız 
"Ptııı ıçın bılihara kq)'ID.llfblr. Bu il'!' kak kapaaının arkasına •ldandım. Ha- kaptanlarla komiser haberdar bulunu
~ Y~nani.~t~.nda komiteci~ik, h~r•ız-!cı Mustafa, ağır a~r -~idi. Kapıyı .~"1- yordu. Zanneıdildiğine göre, Ma~am 
it vesaıre yuzunden muhtelıf takıbata dı. Ben açtım. İçen gırınce hemen uze-ı Simpson saat 2,SO de otomobille Kot-
~ kalay, ve ömrünü hapishanede rine atıldırR da,zure'e gitmiştir. Saat 4 de Ruen'dcn 
::!'mit bir adamdır. İşte bu mazi za-i Bu sırada Fazıl da yetişti. Mütema- geçm.işti.r. 

lnemur1arım fÜphelendirmİftir. diyen bağıran Hacı babanın kollarını Cenubi Afrika matltuatı :ae diyor 
Jık iz ve T.ıöp !arkadan tuttu. Ben üstünü bafını ara· Pretoria, 4 (A.A) - Cenubi Afrika 

8 .. · 1 d p be k ı b" d ft l 6ı:.n ı· Birliği muhalefet matbuatı İngiliz kra-~ 1 unun uzerıne zabıta memur arı ım. em ap ı ır e ere •JV ıra- ·...J· 
1 

. d ' d - k 
~· · · b . hnm 1.rA&ıvacı rnese esın en ogan a-

ırı aramışlar, bulmuşlar ve hwet· yı uldum ve aldım. Sonra lf tamam • b h .. bet , 
tirıned . . ha" . nunu esası u ranı munase ıyıe 
h en takibe başlamıtlardır. Şakır dıye gırınca Demır Ali kadını ve Fa- cümhuriyetci yazılar yazmaktadırlar. 
d~~n~u.~u .!uden. çıkmı9, ilk rastgel- !zıl da ihtiyarı bıraktı. ~endimizi kapı- Hükumet gazetesi olan Rand Daily 
il tutuncüden bır (Son Posta) al-

1
dan dıprıya attık. Genış yokuttan ko- Mail de mevzuu bahis izdivacın Cc -

?'lf, bunu yolda rastladığı bir tanıdı· ı~uyorduk. nubi Afrika için gayri kabili kabul ol-
aıııa okutmuş, oduncu Mustafamn so· Arkadan bağrışmalar oldu. Önii- duğunu bildirmektedir. 

( Baıtarafı 6 mcı uyfada ) 
tık iş olarak, şehrin bütün barlannı 
kapatmış. Çi.ınkü barlarda hemen her 
gece bir gürültü çıkıyormuş. Bu va
ziyet karşısında, bar açmayı men et -
mekten başka çare bulunamamış. 

Biz bütün bunları, cEmir> in bir:uci 
perdesini açışı.mızdan on dakika s0n
ra öğrendik. Birdenbire sahne tanıma
dığımız insanlarla doldu, ve perde ka
pattırıldı. 

Emir'in birinci perdesi bir cBar .. 
sahnesidir. Eh ... o şehirde de bar aç
mak memnu ya, bize: 

- Vay asayi.ş düşmanları vay ... de
diler ... Hem kanuni memnuiyete rağ
men bar açarsınız, hem de ahal:yi 

toplar: 
«- Geliın de, kanunun bize nasıl vız 

geldiğini görün!» dersiniz ha? 
Derhal perdeyi indirip bunun hec;a

bını verin bakalım! 
Lfıtfullah Süruri güldü: 
- Biz, o gün perdeyi indirdik, ve 

hesab verdık. Şimdi o gün indirdiğı -
miz perdeyi bugün açsak, acaba bıze 
de bir hesab veren çıkar mı? 

Yani sahnede, piyes icabı faraza bir 

bektaşi ayini yapıp da cürmil meşh\L 
mahkemesine gönderilerek, kültür 
süzlük gene bizde mi kalacak dersi ' 
niz? 

Bir defa da, gene eski bir turne el 

nasında, bir piyeste, rol icabı, bir ar · 
kadaşla dövüşüyorduk. Sahneye eş 
raftan birisi girip de: 

- Etmeyin yahu... Sizin gibi mii 
nevverlere tokat tokata gelmek yab 
şır mı? 

Diye bizi ayırırnıya kalkışması!l mı! 
Ben vedaa hazırlanırken, Lutfııılal 

Süruri: 
- Bir gün, diyor, sahnede bar açb 

ğımız için perdemiz kapatılıyor. Bil 
gün, sahnede kavga ettiğimiz iç"n he 
sab vermeğe çağırılıyoruz. Ve karşı 
}aştığımız bu kabil hadiseler, savıla 
mıyacak kadar çoktur. Bu vaziye kal' 
şısında sorarım size; kültürsüzl "ikteJ 
şıkayet etmek hakkı bize mi, yoksa se 
yircimiz Orhan Selime mi aiddiı? 

Ben bittabi, Lutfullah Sürurinin ı,. 
sualine cevab vermeyi merciine, yad 
Orhan Selime havale eyliyorum! 

Sellin Tevfik 

TARİHTEN YAPRAKLAR 
( Baştarah 7 ind uyfacla ) [ rak_ iş~en~e edildi. Kor ha~deki ?ir ~ 

liliğini istedi, fakat veril.meyince isyan teşın ustune yatırdılar. Oglu Meu_m~ 
etti. Yatıştırılmak üzere gönderilen or- bu sırada elindeki ~~dehle şar~b ıç~ · 
du yaklaşırken İran şahı da fırsatı ka- rek ba~asının çektigı acılan gule ~ 
çırmak istemedi. Bekir Subaşzya Bağ- seyrediyordu: • 
dadı teslim ederse kendisini oraya ,·a- Fakat Bekır Subaşının agzı açılını ' 
li yapacağını bildirdi. Bekir Subaşı, ön- yordu. 
ce buna razı oldu, fakat sonra pişman- Şahın ümidi kalmamıştı. 
lık getirdi. Bağdada yaklaşan İran or _ - Bu domuz oğlunu nasıl öldürsek? 
dusuna karşı harbe hazırlandı. Aynı Diye Mehmede sordu. 
zamanda İstanbuldan yardım istedi. Fa- Mehrned de onun vaktile azablar 8ıi 

ğası Mehrnedle ilci oğluna yaptığınİ kat yardım gecikti. • 
Dig"er taraftan Bekir Subaşının oglu anlattı. 

Şa.h bö"yle bir ölümü hiç görmem;• Mehmed Acemlerle anlaşmak ve kaleyi ~ 
onlara teslim etmek istiyordu. İçk-ye ti: 
ve zevkine çok düşkün, bu uğurda her - Pek hoş olur! 
türlü ahla.ksızlıg" 1 yapmaktan çekinmi- Diyerek hemen bunun yapılmasın 

tf yen bir adamdı. Derviş Subaşı ile bö - emre 1• 

lükbaşı Rahmanı da kandırdı. Bekirin Bekir Subaşı va~tile Mehmed ağa il~ 
oğlu Mehrned, Bağdad valiliğinin ken- iki oğlunun bindirildikleri gibi elle~ 
disine verildiğine dair fibtan ferman ve ayakları bağlı olarak bir sandala ko
gelirse bir gece gizlice onları kaleye a- nuıdu. Sandaldaki zift ve kükürt tu • 
labileceğini bildirdi. tuşturularak Didenin akıntısına bır• 

Beklediği vaadi aldı. kıldı. 
O gece kale kapıları Acem askerleri

ne açıldı ve mazgallarla kuleler üzerin
de Acem davulları gümbür gümbür öt
meğe başladı. 
Şah ilin ediyordu: 
- Memleket şahındır. Asker ve halk

tan hiç kimse kımıldamasın. Hepsınin 
canlan bağışlanmıştır. Çarşılar &Çll -:;alduğuna dair yazıda bazı satırların müze kömürcü Şaban çıkınca Fazıl Baldvinia l»eyanatı 

tını çizmif ve cebine yer:eştirip tek- onu tutup yere vurdu. Yakalanacağı· Londra, 4 (A.A.) - Avam Kamara-
'" Yola koyulmuftur. Bittabi memur• mızı anhyan Demir Ali hemen taban- sın.da pek büyült bir kalabalık ~uzu • 
l.r da ıene pefini bırakmamıflardır. casını çekip iki el atet edince kömür- ~nda beyanatı~. bul~~ Baldvın ez -

sın, herkes işile uaraşsm 
Bekirle kard~i Ömer, şihın huzuru

na çıkarıldılar. Bekir orada oğlunu gör

Alevler ve dumanlar arasından b~ 
çığlık ve inilti geliyordu. Yalnız yaml 
insan eti kokusu Bağdadın hurmahk • 
larına kadar yayılıyordu ve şlh ıle a ~ 
damları bunu derin bir zevkle seyredle 
yorlardı. Bekir Subaşı bu sırada heı 
halde zavallı Mehmed ağa ile iki oğla. 
nu hatırlamıştır!... Turan Can '. ----................. ......._... __ ,,__, __ ... ..._ 

. Ş.1tir yürüye yürüye Calataya git- cü Fazılı bıraktı ve F azıJla ben Kılıç cumle plan soyl~ıtir: M 

hlıt, Beyazıt mahallesine geçmif, Man• Ali camiinin yanından Tophane tara- Bazı ıeze_teler ~ vkeralbugunl yap-k 
dıra L • • bakkal f k k D · Al" d F dıkl tiklan neşıuyatta eger ev enrne A_ ao~ğına ıırmış, orada ına açtı . emır ı e ın ıya . te . . tl 0 krali"e ol _ 
""'111 R d .. kkıt .. •. d d " -'-1 ıs rse z.eycesının mu ~ -s d avut ızanın u anının onun e ogru uza& •ftı. masına iıtiyaç olmadığını yazmışlar -
d \trrnuftur ve bu dükkanda çıraklık e- Bir aaat ıonra Mandıra sokağın~ dır. Bu neşriyat teşkilatı esasiye noktai 
~tn Ereğrili Mihalı çağırarak ona (Son ıRızanın dükkanı kaıtı..ındaki araada nazarından ciddi hiç bir esasa istinad e-
~ta) da altını çizdiği satırları göster• buhıttuk. Fakat paralan da henüz tak- demez. İngiltere kanunlamıda Mor -

"'lf Ve para istemiştir. sim edemedik. ganatik evlenme ctenen py yoktur. 
Bu ilk ipucu polisleri çok aevindir- Mihal paraları aakladıiı yeri eöyle- Kral da, iZJdivacı kanuni addedilmek 

'-'ittir, çünkü anlafılmıştır ki soygun- mit ve Galataya gidilirken paralar da için diğer her hangi bir otoritenin mü-
~~!taiu yapanlar arasında Şakir ve Mi- bulunduğu yerden alınmıftır. saadesine mühtaç ~ğildir. v. 

•-.ı da rd ı M &-L C:.--L-L- ..,. __ ı Her şekilde kendisile evlenecegı ka-va ır. UIWt"a ~~· • ._ • • .: • ı k, 
c.L:..:.. •• dm, bu iıxiıvacın neı..ıcesı o ara za -
~au Rolü Bundan ıonra oduncµ Muafa cel- • b' tte kraliçe olur. Ve bu 

.. Memurlar bu kanaati biraz da tec- bedilmif, defter kendMine göeterilince: ~;~~ ~;un baklanndan, imtiyaz.
'°61,elerine dayanarak çıkarmıf bulun-! - Hah, işte benim defter demittir. lanndan istifade eder. 
~t.dırlar, çünkü böyle takiplerde ihtiyar olduğum için yeni yazılan bil- Bu evlenme neticesinde doğan ço _ 
~:t oldukla~ı vak'alar onlara bir çok llmiyoru.m. Hesabata~ eaki usuldür. 1,.. ciiidar kraliyet tahtın~ doğ~udan doğ-

ler vermıt bulunmaktadır. te bu defter de benım elle yazılmıt he- ruya namzettirler. Böyle bir ihtimale 
Şakir oduncu Mustafanın yanında ıAP defterimdir. Demek yakaladınız mani olab!ecek yegine çare ise bu hu
~ .. olduğu için Mihala ve ark~ lherifleri ha... diye heyecan aeçinneğe susta vaziyeti ~ bllun ile hallet -
-tlanna: baflamıf, maznunlar kendiıine ıöste- mekten ibarettir. 
-. Bu adamda para vardır. Bir pun•. rilince de Mihalın yakasına yapsfıp: HülWmet parlimentoya bu hususta 
~a ıetirip 11zdırıverin. Ben de pay 1 - Gidinin soyhuı, aha beni bu bir kanun teklif etmek niyetinde de -
~ demif. Mihal ve arkadaşları bu ' mıncıkladı, demiştir. ğildir. 
'ti l"apmıtlar fakat muvaffak.iyetleri· Zaten bu yolda yapılacak tadilat an-
1'i ~Lı_ · d ' . 1 . 1 d' F L_ q__ Birahanede y~nmn cak bü'tön dominyonlann muvafakati 
l· ya&ır en gız emıt er ar. a&at "F"' e- '-abi1· · 
"it hid' · t_..ı_ L b Dün Sirkecide Ankara birahanesi- alındıktan sonra - ı ıcradır. Ha! -
•~- · ıaeyı pze ıcoe o&uyunca un- . . . . b k" rd ğum sual!ere veril _ 
'.'."'lb kendi tavsiyesini yerine getirdik· nın tavanı elektrık tellerının kontak u ı so u f . e~ .ce. 
L ~ · · ele t da vahlardan bu muva akatm kabılı •-:"°illi anlamıf pay vermemek için bu yapmaıı netıcesın tu UflDUfla . ~ . ld 
ı..· L ' • 1 · _ı__ ·1mec1 tiıhsal olmadı5~na emın o um. Avam 
,.ı qndisinden gizlediklerini an!amıf genış emeaıne meyuaıa ven en K ::.-..a.. t ......... _. ..1._ 
~ - 'ı .. d.. ··ı ·· t" amarası m~era mı ~ -ıne ı.a .,.._ p ı_ .. ih. M "h 1 · son uru mut ur. . 1, '- . , ostayı &aptıgı g ı ı a a gıt· 1111111 ... • .... ______ "'"'"' .... Iik etme2Xien evve pe. zıyade yayıl • 

~: 1 yeni N~riyat 1 mış olan yanlış bir zehabı \ashih !çin 
- Haltetmeyin hakkımı verin, işte bu beyanatta bulunrnıya mecburıyet 

~rifetinizi gazete de yazıyor, demif- Dam - Bu güae1 mealet mecm11U1D1D hissettıiım. 
tit. 111 inci •l'lll da çı..kmıftlt. Çot ıo,...w J&- istifam ıı.hsedillyor 
L. Bu bir ihtimaldir ve zabta memur- !sılan .:tl:r:ektedk. Bir &6rmet belen- Loı_ıdra, .f (AA~ - Perllmento 
~•un kanaatidir, memurları muvaf·'nıek • mahfilleri, Baldvkıin krabn evlenme-

dü. Şahın yanına oturmuştu . 
Şah sordu: 
- Niçin böyle yaman it ettin? 
Bekir, derin bir hınçla ve tükürür 

• ••• Poıta • 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASl 
gibi oğluna baktı: 

- şahım, yaman ifl ben etmedim. 1---·---•-· _12_._1-=9=3-6-----1 
Bu veledi - zina etti. 

Diye cevaıb verdi. 
Mehmed yerinden fırladı: 

Türk Devlet Borçlan 
J.lrA 

" 'J,5 T. B. I 2-,l, 75 

...... 
.. 1 Bu1ne B. 00.cı> 

- Alçak, veıdiğin sözde niçin dur- " 1.5 T. a. n ı1 .2..ıs oahill latltru 119.0S 
madın? Karı kılıklı kancık herif!... .,., 1,5T.B. m oo,ııo 

Hem böyle bağırdı, hem de tükürdü. •- --·------------t 
İran şihı da verilen sözü tutmamış -

tı. Şehirdeki halktan, şıt olanlardan 
Devlet Dtmiryollan Borçları 

Lira Lira 
başkası, kılıçtan geçirildi. Hazreti Ö- Srpnl 57.00 \\ Anadolu Iftll 40.95 
mer ve Osmana küfür etmedikleri ıçin 8lftS Erzurum ~.so \ Anadolu lııl oo.oo 
Bağdad kadısı ile vaizini çenelerinden 
geçirttiği birer iple hurma ağaçların1 
astırdı. ı.. B. Mi. 

Bekir Subaşı çok zengindi. Parasının 

Sosyeteler Eshamı 
Ura 

81.00 . .. , , J 

bulunduğu yeri söylesin diye altı gün 
altı gece demirden bir kafese kapatıla-

• • Hl. 10,00 

• • Name ıo,oo 
Mertn B. D. 8',00 

Bomontl 
Terkm 

~.4S 

la,• I 

u.oo. A. Çimento 

---·--------------------------- ·-------~--~---........ sine açıktan açığa muhalefetinin kra
lın istifasıru içtinab edilınez bir hale 
koyduğu kanaat.indedi:rler. 

Nümayif)er ...... 
Londra, 4 (AA.) - Kral !ehinde 

nümayişler başlamıştır. 

Bu gece üç yüz kadar genç White -
Hall'a gitmişler, ve Downign - Stre -
etin medhalinde mUU llW"flar söyli -
yerek •Kralımızı isteriz• diye batır -
mışlardır . 

Madam Simpsoa Puiate 
Paris, 4 (A.A) - Simpwmun Ver -

saya muvasaletini haber veren Tan 
gazetesi, kendisinin İngilterenin Paris 
Büyük Elçiliği el'kanından birinin ka
nsı olan Ledi Mendleyin villis~ in
diğini bildirmektedir. . 

t.terıın 
r. Fran11 

ıD P. Prancı 
1 Dolar 
1 iaterl1n 

• Liret 

ÇEKLER .... 
616.C>» il Dolar 

17 ,0675 Lire& 

LT.L. .... 
o. 9f0 

15.1218 

NAKiT .... " .... 
117,00 1 Mart 24». ıJ 

116,00 • Dnbml "'·"° •ı&OO •Leva ~3.0S 

uo,lk> • LeJ 14,JJ 

Borsa Dışında 
... iL ... it • 

Kredi Fonslye Mübadll Bon. 1) 

1880 senesi 00.00 Ga:rrl • • . J 

1903 • 103,()ı) Altın 96 

ıtıı • 'JJ ,!IJ Mecldtye ı 



1 12 Sayfa 

Sağbğı korumak, hastalıklarla 

uğrqmaktan daha kolaydır. 

AKRiDOL 
Ağıl, Boğaz ve bademcik illihap

larını da pek çahuk geçirir. 

Her eczanede bulunur. 
15 tanelik kutusu 3fi kuruştur. 
40 » » 70 )) 

İstan-bul Dördüncü icra Menıurluğun
dan: 

Emine Muzafferin uhdesinde olup Emniyet sandığına birinci derecede 
ipotek olan ve tamamına yeminli üç ehli:vukuf tarafından dört bin yüz yir-

mi bir buçuk lircı kıymet takdir olunan Boğaziçinde Kuzguncukta Nakkat 
caddesinde eski 6 yeni 14, 14/1 numaralı hududu iki tarafı yol iki tarafı uh-

delerinde bıraktıkları yer ile mahdut olup bahçesinde çam, kestane, dut gibi 
muhtelif ağaçlar ve çiçekler ve etrafınaa duvar ve harap camekin ve mermer 

merdivenle çıkılan mermer tatlıiı havi yapııı ahfap ve muntazam, zemin 
katında karosimen bir t&flık biri bodrum ve 1 inci kat menlivenini havi 

iki sofa dört oda bir heli birinci katında birbirine camekinlı kapı ile geçilen 
iki sofa b~ oda bir hela içi yağlı boya, iki balkon çatı katında bir çata altı 

bir oda bir sofa bodrumda kırmızı çini bir aralık ve kömürlük zemini ve 
kurnası mermer bir hamam zemini kırmızı çini maltız ocaklı mutfak ve ıa-

bit kazanlı kırmızı çini çamqırlık bir heli bir kil._r bir odunluk bahçede zemi
ni çini ocak ve mermer musluk tqlı bir mutfak bir heli bir odayı havi u-

mum mesahası 1328 m2 olup bundan 135 m2 uıl bina ve 55 m2 küçük 
bina zemini ve kalanı bahçe olan kötk açık arttırmaya vaz' edilmi' oldu

ğundan 1/3/937 tarihine müaadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 

dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham
menenin o/o 15 ni bulduğu takdirde mü,terisi üzerinde bırakılacaktır. Ak

ıi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 16/3/937 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 

16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 

bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde aatıf 2280 No. 

lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Sai1' p~indir. Arttırmaya itti
ri.k etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçe-

si veya milli bir bankanın teminat mektubunu himil bulunmaları lazımdır. 
Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alikadara-

nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve maaarife 
dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilin tarihinden itibaren 

nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde haklan tapu ıicilli ile sabit olmıyanlar salat bedelinin paylatmuından 

hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden ve delliliyeden mü
tevellit belediye ruıumu ve vakıf icareıi ile 20 senelik vakıf icaresi tavizi 

bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isteyenler 
12/12/936 tarihinden itibaren herkesin görebilmeai için dairede açık bu-

lundurulacak arttırma f&rbıamesi ile 934/2482 No. lu dosyaya müracaat
la mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (3423) 

Zonguldak Urbaylığından: 
20Il1/1936 da ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konan 4600 lira mu

hammen bedelli bir adet Ototangm ihalesi 10/12/1936 tarihine bırakılmıt
tır. Eksiltmeye girmek isteyenlerin evvelki f&l'bıame muciltince tekliflerini 
o tarihe kadar Urbaylığa teminatlarile beraber verme&eri ilin olunur. (3408) 

SON POSTA 

• 

ROMATıZMA 

LUMBAGO 
SlYATlK 

ağrıları T E S K l N 
ve izale eder. 

Har eczanede arayınız 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi 1886 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki fubeleri: 

İstanbul , (Galata, Yenicami ) ; 
İzm ir. Mersin. 
Adana bürosu 
Yunani•tandalri ıubeleri 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamelatı 
İ::>tanbul ve Galata şubelerinde 

kiralık kasalar 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan flatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahile 1 - HO kuruş 

• 1 - Z50 » 

• S - Zot » 

• ' - ıot • 
Diller yerler : 61 • 
Son sahlfe : - 30 • 

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

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

Birincikinun S 

Asri hayatta; bir yazı makinası yazılı :.ıede olduğu kadar ev 
için de elzemdir. R E M İ N G T O N 

size porlatif makinelerinin emsalsiz modellerin i takdim eder. 
~-.. Türkiye vekili umumisi: SlDNEY N"OWİLL ve ŞÜREKASI 41-tl' 

~Aca~~ c;ı::ı 170.. : f:\J.)· sAATLARıNı TE8C.İH 
AYARLı · LJ~LJ'-J .. - EDiNiZ 

Yeni açılan Türk tezyini 
San'atlar Şubesi 

Güzel San'atlar Akademisi Direk
törlüğünden: 

Bu ders yılında Akademimize yeniden bir tube ilave edilmİftİr. uTürk 
Tezyini San'atlam adını alan bu fUbede Tezhip, tezyini Arap yaz111, Tirk 
ciltciliği, E8ri, Ahar ve Cilt kalıpları, Türk Minyatürü, Türk Çini N.m,ları, 
Kıymetli ta,lar üzerinde hik, altın varak imali, halı nakıtları ve Sedef kak
macılığı gibi san' atlar güzide ve tanınmıt profesörler tarafından öiretil· 
mektedir. Kız, erkek talebe beraberdir. Yat tahdidi yoktur. Devam ,..huz 
talebenin seçtiği sınıfın aan'atlanna münhasırdır. Talebe mesaisi için lizun 
olan malzeme mektep idaresi tarafından verilir. Kayıt ve kabul devam et
mektedir. Direktörlükten faZI,,., izahat alınabilir. Telefonla, mektupla yapt· 

lacak müracaatlara cevap verilir. «Telefon No. 41400, 41356». Yubrda 
adı geçen san' atları öğreten profesörlerin isimleri: 

Tuğrake, lsmail Halda, Yusuf, Reisülhattatin Hacı Kamil, Ncmelli11, 
Sacit, Dr. Süheyl Ünver, Topkapı aaray müzesi cilt mütehu ............ 

mücellit Bahattin Tokatlıoğlu, Sedefkar Vasıf, Hakkak İsmail Yümni Son
ver, Feyzullah Dayıgil, Hüseyin Yaldız. «3348» 

Dokuma, Trikotaj ve Çorap . 
imalathaneleri sahiplerine: 

Pamuk ipliğine ihtiyacı olanların doğrudan doğruya l.t.ahatda 
4 üncü Vakıf hanındaki Uyuşturucu maddeler lnhisanna mlracaat 
ederek dileklerini kaydettirmeleri lüzumu ilin olunur. "3371. 

Urfa Belediye Reisliğinden : 
Dokmbin Dörtyüz elli lira muhammen bedeli keşifli eski Beledi1e 

Dairesinin tadilen Gazino haline ifrağı ve önündeki dükkinlarm yık· 
tınlarak asri bir ıekilde yeniden yaptırılması bugünden itibaren 
Yirmi Gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Taliplerin " 7,50 
dipozito akçesile Urfa Belediyesine müracaat etmeleri ilin olunur. 

"3407. 

Mualla, Mualla, gecelerce gözlerim vallı gözleri birdenbire kalbinin en de- misiniz? 
açık seni çağırdığımı, bütün varlı - rin ve ince bir yerine kcıakin bir neşter - Peki efendim. 
ğımın coşkun bir şelale gibi sana koş- ısokulmuş gibi onu sarstı. 
tuğunu, sana doğru aktığını anlamı - Zayıf bir çocuk sesi, çekingen bir 
yor musun) Seni daha nasıl çağıra - ahenkle mırıldanıyordu: 
yım? Sesimi sana nasıl işittireyim söy- - Geçmiş olsun efendim. 
le banal Kafamın içindeki bu fırtına Bu ses, Muallanın bu titriyen za -

- Ankaraya yazılacak bir kaç mek• 

tubum da var. Bunları bugünkü pos • 
taya yetiştirmenizi rica edeceğim. 

- Peki efendim. 

beni çıldırtacak. işte ancak o zaman vallı çocuk sesi Ekremin beyninde sız- Bu alelade sözlerden sonra aralarına 
Yazanı Muazzez Tahaln Berkand benim sana bakan gözlerimden haklı lamıştı. derin, acı bir sükfit çöktü. İkisinin de 

Ekrem niçin beni erkenden İstiyor? bire ona koşmak için bir adım attı; fa- olarak korkacaksın ... Şimdi benden - Zavallı küçük yavrucuğum be - nefesleri tükenmiş gibi sesleri boğaz" 
Hakikaten yazılacak mühim ve müs - kat sonra gene durdu ve dolaşmağa korkma, benden kaçma yavrum. Gö- nim. . . Ne kadar ıztırap çekiyorsun.. larında kalmıştı. 
tacel mektuplar mı var? Şimdiye ka-

1 
başladı. 1 rüyorsun ya seni nasıl ümitsiz bir aşk- Nasıl her gün damla damla ölüyorsun Bu ölü sessizliği birdenbire Muallayı 

dar en acele işler için bile çalışma saat Mualla telaş ye korku, sevinç ve acı la seviyorum. Senin zavallı kırık ha - ve seni ben öldürüyorum. Hayatını isyanla titretti : 
leri hari~inde beni ~ramamıştı. Acab~ il.e. karışık b i~ı~İr çeşit duyguların te - ı yatına ~e kadar ~~ı~or, ne kadar hür- kırdığım yet~şmemi.ş . gibi s:nel~r.ce _ Çalışmıyacaktıysa beni niçin er 
başka bır sebep mı var? Acaba benı sırı a ltında t ıtrıyerek paltosunu, şap - met edıyorum, goruyorsun. sonra gene elımde hır ışkence aletı ıle kenden buraya getirdi? Benden ne is· 
yaln ızca ve raha tsız edil:Oeden gör - kasını çıkardı. Belki de farkında oI-1 O halde benden niçin korkuyorsun yeniden hayatına girdim. Her gün se- tiyor? Niçin karşımda böyle duruyor1 
mek mi istiyor? Ne söylıyecek bana? 

1 nıadan biraz fazla ağır hareketlerle o- böyle? Niçin bir saniye gözlerin göz- ni iziyetler iç inde kıvrandırarak öldü- V b' d b ' I b ' . le. a· 
ı e ır en ıre ge en ır azım ay 

B en ne yapacağım? 1 nu göreceği saniyeyi geciktirmek isti- !erimde ya nsa hemen atesini geri çe- rüyorum. - k lkt B T l _ı0;; .. .. .. .. .. ı . . . . . _ · . .. . ga a ı. ay ay anın masasma a e 
Bu duşuncclerle çırpınarak butun yord u. Halbukı ıç ınde ona koşmak ıs- kıyor , s oguyor ve korkuyorsun? Gel Ekremın ona bakan gozlerınde ya- .. "d"". 

gece yatağında bir yandan b ir yırna tiyen kudurmuş bir sel vardı. Mualla .. Seni bekliyorum .. Seni isti - ralanmış bir hayvanın efendisine ha • ru yurEuw u · k bl h z· 
d · · ı Ek b 1 'b · ı · K k b d k bA .. l . . l d - ger me tu arınızı emen ya önmi.i \'e göziine uyku girmemıs tı. · ·rem unu anamı~ gı i yerinde yorum sevgı ı m. . . or ma en en, an ıçare goz erının yaş arı var ı. d k p . 'd L 1 1 

• • • • .. A k b l b k ırmıyaca sanız eş ceye gı ece .. oıao 
Saböh aynaya baktığı vakit y iizü - duramıyor , kafesıne hapsedılen vahşi kaçma benden boyle. .. Mualla şaşkın şaş ın un ara a ar - IA f . . d .. bal ,. 

· · · k - ı k b l a.k · · ı· · ut en verınız e tercumeye 'ıya nün sarılığından korktu. Fakat arası- hır hayvan gıbı odanın dört bucağına en ag amama . ayı marn ıçın e mı 
ra ydpt•ğı gibi bu sarılığı herkesten baş vuruyord u. Ha fif , titrek bir zil sesi kesik kesik tırnaklarile kanatmak istedi. Fakat kuv- yım. . . .. . . k ,. 

· l k · · ki h f'f b N. · 1 · N b kl" I· d "' '1 ll A l kA w d I k t' b d t d Elını uzatıp masa uzerındekı me gız eme · ıçın y.rna arını a 1 çe 0 -1 - ıçın ge mıyor? e e ıyor? çın cı ı. ı" ua a ıemen agı mı a ara ve ı una a ye me en masanın ya - . , 
k k · · b'J k d' d b l B · w d - · · o·· 1 B T 1 d · d' O d k ' k I - k 1 'b' t d tubu alacaktı o dakıkada Ekrem de 0 

yama uvvetın ı ı e en ın e u a- e n ım çagır ıgımı mı ıstıyor? ye ay ay anın o asına gır ı. , masa- nın a ı o tuga yı ı ıyor gı ı o ur u. ' 
d · · · k w f l d 1 A • • • b " b '" l . d k ·· ·· M il... D d k" t - w · ı· k zandı ve bir saniye içinde eli onun :ge' m a an gıyınıp so aga ır a ı. ya, amırını sayan ır memur oy e ya- sının yanın a aya ta, yuzu ua anın uvar a ı saa agır agır ın ıyere . . 

1 · w · k d bekl' d k. · Id lk' · d b ti b b nıs pençelerı arasında kaldı par .. Çağrılmadan onun yanına gir • g ı recegı apı a, ıyor u. se ızı ça ı. ısı e u saa e era er • · . 
E krem odasında sinirli adımlarla 1mez. İçinden tasan isyanla ona hemen ko- sayıyorlarmış gibi duvara baktılar. - Bırakınız beni Bay Taylan, ne 19

" 

dola~·vordu . Aradaki açık kapıdan Ben amir .. O benim yanımda me - ~up gene ac; sözler söylemek isterken - Peşteye uzun bir mektup hazır - tiyorsunuz benden? 
gen' kızın geldiğini görünce birden - mur öyle mi} içeriye giren genç kızm aarı yüzü, za - ladım. Bunu lutfen almancaya çevirir \Arkası var~ 
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14 Sayfa SON POSTA .Birincikanun ~ t:::: 

"Son Posta ,, nm tefrikası : 5 1 

CAl<l/K fJLKffİNDE 
IJitı TOtıK ZARiTi 

lVJo!AzJm Comll'in lkıbeti 

Kontesin oda hizmetcisi, Cemilin kulağına 
eğilerek usulca " Lfıtf en beni takip ediniz, 

bir az cabuk olunuz ,, dedi .. 

A. n. 

doğru 
fakat 

Cemil: le iktifa ediyorum .•. Size gelince muh
- Aman dostum .. bu, ne biçim terem kumandan; c\;şmanlannızı bile 

k takdir edecek deıecede mertlik göster-mµ ayese ... 
Diyecekti. Fakat diyemedi. Cospo- diğiniz için dostluğunuzu kıymetli bir 

din l\loranof onu kolundan çekti: ~eref telakki edeceğim .. müsaadeniz -

H Son Posta,, nın zabıta roman: 47 

-~~ 

YEDi~ ISJi~ 

ARA.f,NDA 
Yazan: Hagh Austin İngilizceden çeviren : Hasnun Uşaklıgil 

Polis mü/ ettişi düşünürken evvela 
türlü akıl ~açmış olabileceğine bir 

- Asaletmcap. Prenses Emma haz- den istifade ederek arasıra ziyaretinize Ve Hendriks çavuş tarafmdan ta - dığı ~yi odanın içinde bulunan için meşgul olurken öte taraftan da afll 
retle!·i bu tarafa doğru teşrif ediyorlar. geleceğim. kip edildiği halde odadan çıkarak Pat- araştırıyorsa tabii bu hal müstesnadır. söylenip duruyordu: 
Kendilerine arzı tazimat etmiye hazır- Vaziyetin fazla söze tahammülü ol- tonun odasına teveccüh etti. Fakat Patron bu hizmeti kimden isti- - Banyo dairesinin kapısı, içerd 
fanahm. madığı için, Cemil kontesin önünde - 34 - yebilirdi? Madmazel Paltonun tarafından kilıl 

Dedi. bir daha hürmetle eğilmiş; geri çekil- Bu~un meselesi * lidir. Fakat kim kilitlem~ştir} Pati 
Hakikaten prenses Emma; yanın • mişti. ( Saat 6 , dahh 52 _ sut 

61 
dalcika 58 ) Çavuş kulaklarını dört açmış, şefi- nun kendisi mi, yoksa yatak odasıll 

da iri vücutlu, seyrek sakailı, elmacık Bu sırada, arkadan Cemilin hafifçe Od l ak . . l nin söylediklerini dinlemiye çalışıyor- sahanlığa açılan kapısından kaçıt aya sonuncu o ar gırmış o an d 
kemikleri cıkık derin baklslı bir a • kolu çekilmişti. Cemil birdenbire ha - H d .,__ k - t b" u. Fakat su kör olası mide sancısın- ı olan katil mi) Bunu bilmiyorum SO: • • • en ruuı apıyı topugunun ers ır d ' . · · 
daomla konuşa konuşa geliyordu. şmı arkasına çevirdiği zaman, kontesin h k t" ·1 ıL B d . . an baş alamıyordu kı... ra anlamadığım bir ı::ey daha var: are e ı 1 e Kapattı. anyo aıresıne . T 

Moranofla Cemilin önüne gelir gel- oda hizmetçisi, yüZüne gülümsemi~; .. h t . I f" . k Kent ısrar ettı: havlu neden sandalyenin yaslanı:ı teveccu e mıs o an se ının ar asın • . 
mez, hafifçe irkilmi~ti. Sımki onları kulağına eğilerek: d "t ed" 0· "h' d k kt - Evet, Pattan bu hizmeti kımden yeri üzerine bırakılmıstır? an gı m ı. us cı azın an a ma a . . . . · 
ilk defa görmüş gibi, vakur bir tebes- - Ltıtfen, beni takip ediniz. Fakat l k ' b l d - k ıstemış olabılır?. Hendriks gözlerini yavas yavaş t 

o an suyun şı ·ırtısı u un ugu no • F . ' · 
sümle gülümsemişti. Moranofla Ce • biraz çabuk. t d d d ıı d akat çavuşun aklı başka yerdeydı, meninin gösterdig-i noktaya çevirdı: 

a an a uymuyor u. · · d · 
ml.l, yerle.-e kadar cg· ilmiı::lerdi. Oda uı::ağı, büyük ibir merC:livene Ça • . k ba d . ıçın en: Kent de devam ettı" · 

T T vuş canının artı nyo aıre • . . . · 
Prenses, evvela Moranofa elini uza- doğru ilerleyen kalabalağı terkederek . d b 1 d _ b"I' d O - Bana bu sancıyı veren ıhtımal kı - Bu havlu buraya kapının to1' 

l k k d f 1 sın e u unma ıgmı ı ıyor u. nun d , . l _ı - "ld' l d l · · · · · · ~ · · tarak: sa onun ar a ·apısın an ıramış; ten- . . ..h. l l om az pırzo ası cegı ır, reçe e o a- zunu sılmek ıçın getmlmış degılclir. 
- Na81lsınız, Gospodin Moranof? .. ha koridorda, adeta kofmıya ~lamış- dıçın m~. ımd 0 

an şeyk araştırma arı 0 
- bilir, diye düşünüyordu. topuzu çevirmek için de kullanılmış 

anın ıçın e yapma tı. D k h · · · 
Demiı::ti... Ve ·sonra, başını Cemile tı. Bu koridorun sonundaki küçük bir H d "k h l d er en atırma geldı; ve gene ıçın- Jamaz. Su halde katil bu havlu.:nı 

T en rı s a ının ortasın a ve a • d - J - • 

cevirerek, ilave etmişti: merdivenden alt kata inmişler, kapıya yakta bir müddet hareketsiz kaldı. Bu en : . . . . pının kapatılmasından gayri bir J 

• _ Ya, siz .. kumaudan?.. yakın olan bir odanın önüne gelmişier- b - k k ah d" - Kremanın da Jıafıf eksımsı bır kullanmış değildir Meğer ki katil 
d . U ogucu sıca onu ço r atsız e ıyor- I . d d" .. l . ' · · 

Moranof, birbirini takip eden re • ı. · · şak, kapıyı açmış: d F ı l k d ezzetı var ı, ıye soy eııdı. havluyu baı::ka izlerin silinmesi ı~ 
u. azıa o :ıra ter en yumuşamış o- F k b" . T • 

veranslarla prensesin iltifatına teşek • - Giriniz. Ve, bekleyiniz. l k 1 - d b d l . a at ırdenbıre gö71eN.nin önüne kullanmıs, sonra da burada bırakıti 
kürler ederken, Emma, zeki ve kurnaz Diye mırıldanmış .. ve sonra kapıyı ban l ya ~ ıgı R a ~yn~na ~r l g1.: m~~e ÖJle müthiş bir h<'yal geldi ki domuz olsun. ' 
bir hareketle carçabuk su talimatı ver· tekrar çekip kapayarak Cemili orada kaş a~ış_ ı. lt odve ver~.0 l :~ır ~ştırd ıgı pirzolasını da, reçeli de, kremayı da u- Maamafih genç kızı dinlemeclell t 

· - · I h k C emerının a ın an gom egı vucu u • d" B h . _.1 mişti. yanız ıra mıştı. emil, hiç bir şey d nutuver ı. u ayal hır genç kızın ha- vel bir muadele kurmak neye yarır 
ı d ... h h k na yapışıyor u. 1. id.' K 1 _ __ııı: 

- Birbirinizle çok uzun ve teklif - an ama ıgı u are etten, şaşırmıştı. So d f l f l k ya ı ı. o tugun arkasından önüne O zamana kadar entereaan olan yrv 
Eli l 1 nra a az a mu assa yeme ye • d "' ... ·ı · . y ·ı b" k l'" · · sizce konuşmayınız. Muhite dikkat e- erinin panto onunun cep erine soka· . . 1 b h d h" b k d ogru egı mıstı. eşı ır orde a ıle bır sey var o da budur I 

k b lam mıstı. nsan u ava a ıç u a ar ba b · · , · ' 
diniz. Kat'i lüzum olmadıkça, birleş- ra gezinmeye aş ıftı. ~' k ii 'd"? .:>a sının oynunu sıkıyordu. Ote.cı Kent elini maktulün kesik burJlıl 

B. k d k"k d k' k agır yeme yer m.\ı ı 1· d ..ı b" k , l . d ~ } 

&c 

meyınız. ır aç a ı a sonra, yan a ı apı· K . ." •. , .... ba _t:.! • b" em e oe ır ma as VtH<..1:, ve göz erı ogru uzatıyordu. (Arkası vat 
l 1 d b . . , 1 l K Ol en tın gtLı.ıgı nyo aaıresıne ır .. 'd .. . ... . "le l l l 1 

Prenses bu sözleri söyler söy emez, ar an ırı sür ate açı mış; ontcs • .. D ih l k k o. urme ıstegı ı parı parı parıyor· ,,,.,.._ "' }'; 
g_oz attı. uş c azının _ı_s ı ç_ı aran se- du. '·\ dudaklarında gene o ciddi ve vakur te- ga, içeri <:lalmış; kdllannı kaldırarak \ 

k 1 C .1. b l Ce .1 sı, dışarıdan gelen motor sesıne karışı- l I d 'k .. d b d"" .. 1 .1 BI 1 
bessüm olduğu halde, soma i sa ona emı ın oynuna atı mıştı... mı, yordu. · en rı s ıçın en u uşunce er ı e r Doktorun oı 

doğru ilerlemişti. büsbütün şa)llrm~h. Teğmen banyo dairesinden gerı GUnlük 
Cemil, kendini tutamamış: Kontes, başını Cemilin :ynuna da- döndü. R A 11)~0 
- Ben, ömriimde bu kadar zeki bir yamış; inleyen bir se&le: U 

Hendriks içinden: 
m ahl\1k görmedim. - Unutmıyacağtm .. ıten;, asla unu- - Muhakkak bana bu fenalığı. ve-

Demişti. Ve sonra, derin derin içi· tamıyacağım Cemil... Sen de söz ver. ren öğle yemeğinde yemiş olduğl'm do-
ni çekerek ilave etmis, ti: Beni unutmıyacağınc:ı söz • r. l muz ıPir:zo asıdır, diye dü11ünüyordu 

_ Ayrılalım Gospodin Moranof. Diye mırıldanmıştı. ,_ .. l ,_ . d 5 Birincı·•·"nun 936 ve &.at ıyet e Karar verıyor u: -
- Kalblerirniz daima beraber olmak - Ben de unutmıyac ğım, Olga.. - Bir daha sıcak havada domuz İSTil:BVL 

şartile ayrılalım Cemil Bey. ben de seni unutmıyacağ pirzolası y-emiyeceğim. Öfte neşriyatı: 
Hareket vakt'i geldiği jçin, kontes - Ah, teşekkür ederim. Müsterih T ~ . . d l 1:,:;o: Plaklıı. Türk musiktsl, 12,50: Hava. 

egmenın sesı çavu~un üşünce e • 
ayağa kalkmıştı. Gözleri, Cemilin göz· ol. Görüşeceğiz. Heru de, l~ yakında rini yarıda bıraktı. dls, 13,05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muh-

lerile kar.c:ılaşmıştı... Cemil; bir an Moskovada görüşe~ğiz. Allaha ısmar- T telif pl!i.k neşriyatı. 
T eğmen: 

zarfında, bu gözlerde çakan şim~egı ladı.k .s.evgilim... - John dolapta eponjdan yapılmııı Akşam neşriyatı: 
f k · · F k " · f K t d h I d' f l tı T 18,30: Plakla dans musikisl 19,30: Çocuk ar etmıştı. a at; resmı vazıye ı mu- on es, er a ışan ır amı~ . bir banyo penuvan görmü~tüm, di· 
hafaza etmek iç!n, sadece hürmetka- Büyük kapmm önünde, atlar kişni· Esirgeme Kurumu namına konferans: Doktor 

kl kt "f 1· 1 k I · · · ·ı· d yordu. ior~him zatı tuafmdan . 20: Türk mııslki rane bir reverans yapma a i ı a ey· yor; te aş ı aya Se! erı ışıtı ıyor u. H drik gid k dolap kapağını 
lemişti. Cemii, pencerenin önüne kosmuş- en s ere heyeti. 20,30: Cemal K:imll ve arkada.şiarı 

K t C ·ı· önünden geçerken tu ... Konte Olga yerlere kada; eg~il- açb: . tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
on es, emı ın • - Evet dedı penuvarın kuşak ge-

b. d k"k t kkuf ederek.· başını ya- mie olan açık baslar arasından azamet- . . .' .. ' . 21: Orkestra. 22: PIAkla sololar. 22,30: Ajans 
ır a ı a eva • · · çırmek :ıçın ,lık.len var fakat kuşak 

nındaki -kazak alayı depo kumandanı- le geçiyor; arabasına. biniyordu. Pren- · . 1 d _.
1 

' ve borsa h:ı.berlerL ' 
Marl· i Gorçakofa çevirmiş; yük.sek sesler de onu takip ediyordu. yenÇanae ~ • d"" d"" BUK&EŞ 

sle. Birdenbire bir kırbaç şaklamış; iki ~' ar :.asıkonal - <>n u :k .J k 16: Askeri bando. 17,15: Hafif müzik. 18,30: 
se · .. h I . fı .:ı__ - t ftAı.l il . t l t A Tegmen tugun ar asınoa, an- Romanya şarkılan. 20,45: Plü: n~riyatı. 21, 

- Granduk azret erı tara nwuı yagız a i'«"'' anmış, erı a ı mış ı. - k iJ .. k"" , pıhtısına basmama şart e mum un 45: Fransa, Romnnya, Almanya haberler!. 23: 
buraya. gönclerilmiıp olan bu Türk ku- rabanın etrafını, Marki Gorçakofia, u ~ '-- _J akı \ d .ı, A k d 0 k t 

k b
. l . oıuugu JUWar y n1n a.yaa. r a a- r es r.ı.. 

mandam, sevgili yeğenlerimin hayatı- diğer atlı kaza za ıt en sarmıftı. . BUDAPEŞTB 

nı kurtarmak suretile bizi kendisine .. ~re.nses Emmanın gözle~i, şimşek .şm.a. Katil mutadı tabiyesini tatbik et· 17,30: Dans prnkıarL 19: Çigan orkestrası. 
minnettar ettiği gibi· şatomuzda bu • sur atile şatonun pencerelerınde do .. . . d.ecli Fak l ad w b" 19,45: Tiyatro. 22,05: Mllll te.stivallo sonu. 

Program Bugünkü 

Cumartesi 

_N_o_t_l_a_rı_n_d_a_n __ (_*U y 

Saçlarda 
Kolonya ve 
Ondülasyon 
Kolonyalann terkibinde ekseriya ~ 
mot esansı vardır. Bu madde güneş 1)1 

vacehesiııde Cfos!osanslblatrls) hfıssll# 
dıı.n dolayı bir çoklarının yüzünde ııe 

~ 

~a:ıçı::e~eı:,:~:~ ~=:·o~~~:;~:~~ 
tllıab et.ı:;.ıell ve az kullanmalıdir. 
Usulsüz y:ıpılan ve ll~çl:ı.r tatbik edil 
ondül5.syon Jse saç hastalıklarına sebt 
yet ;erir. Elektrik lle yapılanlarda da.~ 
döküntüleri ve S'.\Ç kırılmalarına şllY 

olduk. Bilhassa kimyevi ılft.çlarla ynpı!Y 
saç !.çl.n muzırdır. Saçın albümlnln P 
tılaştıran (tahassür) ettiren her .,gJf} 
saçın kınlmasına sebeb olur. İğneler,~ 
den taraklar, sıcak maşalar, devamlı 1 

yik dolayısile saçlıı.r dökülmeğe b~ 
Yüzün güzell.lğ1 kremler, pudralar, 
!arla deCil, lyl bir hıfzıs.sıhh:ı. ile 
edilir ve hakiki güzellik de budur. 

( *) Bu no~lan ke.ip aaldayum, f' ' 

.. 

lunduğu müddet za:fında gösterdiği ~mıftı. Kendisini gözlerile tak.ip eden mıştır5, dal. .
1
at taanbam . ıgtm • ır ştley PRAG 

. ka C . . .. . var. an ye ı e uremn vazı ye e- 1 
ciddiyet ve nezaketle de nazarıdık • eırulin gozlerıne saplanmıştı ... Ce • . bak P. .. .. .. d lab . 15: Plak neşdyatı. 16,05: Brnodan nakil. 

• • • •• .. w rme . :atton yuzunu o a çevır-
timizi celbetmişti. Araaıra kendilerıle nul, butun varlıgını earsan bu sade - . . B" . . . d lah t 17: Operadan nakil. 19,15: Karnk havaları. 

bat bir albüme yaplfbnp kollektİ~ 
yapm12. Sıkmb zamanınızda bu no , 
bir cioktcr 11öi imdadınıza yetifebi'. 

kal k 11 
•
1 

.. .. .. nuşti. ms.mm o ı araş ırmasma, . •A 
aörüşüyorduk Şimdi yalnız aca ~ meye dayanamamıf · e en e yuzunu . w k %0: Bcat.ısıavdan nakil. 22,15. P.u1.k neşriyatı. 
e w • ' • • • ·- • ı1onra gelip koltugun ar asına geçme- ,30· PlAk nc§ti tı 
iar. Dostlugunuzu kendısınden dırıg kapam111tı. * sine nasıl müsaade et~İf olabilir, bir 22 . ya vİr-ANA 
etmeyiniz. C .1 d . . d t tt"~. insanın evrak çekmecesı nasıl ara,tı- 17· Plak neşrtyatı. ıa ıo· Halk şa.rkılarL D "şti emı ; aıresıne av e e ıgı zaman, b .. · ' · 

emı · M t d ~ I t O rılamaxsa çamaşır dola ına da oylece 19,15: Operet. 22,20: Şarkılar, muhtelif hava-
Marki Gorçakof, derhal elini Cemi- aşa!1 or aba ;:>ku arnl amış ı. na ses- dokunulamaz. lar. 23: Plak nefrlyntı. 

~e uzatarak, Kontes Olgaya mukabele Ienmıye mec ur a mıştı. Hendriks bu izahatı pek hazmede- VARŞOVA 
etmı. o:::tı" •. : Maşanın, oda kapısı gıcırdamış; • 16 15 M ht lif ~- l 19 30· o kcstr 21 

T medi, ne{esiz neşesiz: • : u e ...... va ar. • · r a. : 
- Tamamile müsterih olabilirsiniz, genç kız, kapıya dayanarak: kl k "f • Kuıa temsil. 21,40: Senfııni orkestra, 22,40: - Hayır, deme e i .tı a etti. 

kontes hazretleri ... Harpte vazifele • - Affedersiniz. Biraz fazla rahat ~ Plak neşriyatı. 
Kent devam ediyordu: 

rini şayanı takdir bir kahramanlıkla ifa sızdım. Sizi karşılayamadım. d 
- Yalnız ara~ıran a am, araştır· 

etmiş olan kurnandan Cemil Bey; Diye mırıldanmıftı. 
Yarınki prorram 

6 Birincikinun li36 

İSTA.NBUL bizden hiç bir zaman düşmanlık gör- Hakikaten, genç kızın yüzünde, ız- mıştı. 
miyeceklerdir... Esasen mıntakam da- tırabını gösterecek kadar bir solgun • 
bilinde ta , "ilen serbest bırakılmışlar- luk vardı. Cemil, hiç bir şey söyleme
dır. Ne zaman arzu ederlerse kararga- den, ona yaklaşmı, .. gö71erinin içine 

(Arkası var) ötle n~iyab. : 

hıma tesrif ederler... Öyle değil mı, bakmış: 
Cemil Bey?... - Evet yavrum. Sen, hastasın. 

Cemil, Fransızca öylenen bu söz- Derhal istirahat edeceksin ... .Şimdilik 
lere, ayni lisanla cevap vermişti: kendi işlerimi kendim görürüm. Ol • 

- Kontes hazretlerinin teveccühle- mazsa, şato kahyasından bir yardımcı 
rine mukabele edecek kelime bulamı- isterim. 
yorum. Bu hususta izharı aczediyo - Dedikten sonra genç hzı yatağına 
rurn; ve huzurlarında, yalnız eğilmek- sevketmiş; oda kapıaını selcmif kapa-

BiRiNCi KISMIN SONU 12.30: Pi.Akla Türk musik1s1. 12.50: Havn-

( Bu tefrikamız, yarından itibaren, d1s. 13.05: PlAkla hatif müzik. 13.25: Muhte· 
en meraklı ve heyecanlı safhalara giri- Ut plAk neşriyatı. 
yor. AJqam ne~:yatı : 

Çarlık devrinde sefahat hayatı dil - 18,30: Plaklo. dans musikisi. 19,30: Konfe
lere destan o1an Moskova saraylarmm ro.n.s: Suat. Derviş tarafından. 20: Belma ve 
en ince esrarına vakıf olacaksınız. Ve, arkadaşları ta.r!l!ındıı.n Türk musikisi ve 
(Rasputin) in şimdiye kadar neşredil- halk ~kılan. 20,30: Sadi ve arkadaşları ta
memiş olan hayatını takip ederek hay-ırafındıı.n Türk musikisi ve halle şarkıları. 21: 
ııetler içinde kalacaksmıı..) Crkestra. 22: Ajans ve borsa haberleri. 22,30:. 

· - - · S p PllkJa sololar, erLesl günkü proğraını. _, . . 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bıı gece nöbetci olan eczaneler şunıarıl 
İstanbul cihetindekiler : 1 
Aksa rayda: (Etem Pertev). Aleındard 
(Esad). Bakırkoyünde : (Hll~l). :se~ 
zıdda ; (Belkıs). Eminönfınde : C 

Necati). Feuerc!e : (Emllyadi). Karas:;; 
rükte : (Suad). Küçükpazarda : Cfl ut' 
HulUsi). samrıtyada : (Tcofilos). şe 
mininde : (A. H mdD. Şehzadebıı.şııı6' 
(Hamdi). 
Beyofln cibetindekiler: 6 
Galatadıı. : (l!ü!-'eyln Hüsnü). Hastcli~ 
(Nls\m Aseo). Kn..c:ımpa.şada : (MilesY"ııı 

Merkez nahiyede : (Della Suda., Ki~~V' 
Şişlide : CNarglleclyan). Taksimde · 
monCiyan). 
Üsküciar - Kadıköy ve Adalardakilef~'ll' 

d 
. (> 

Büyüknc!ad:ı · <Merkez). Heybeli e · ııJ' 
sun. Kadıkciy Pazn.ryolunda : < ~ 
Muhtar). Modada : CAlaeddln). t}slt 

Çarşltxıyunda ~ <İttlhad>. 



S Birincikinun 

Bu kadar ıstırap çekip 
giinünü zehir etmeğf 
Yazık değil mi ? 

'fa ne yapmah ? 
Derhal 

(Nevroz'!n) 
alarak sancılar -
dan, ağrılardan 

kurtulmalı. 

Dikkat, yalmz 

SON POSTA 

/ 

(Nevrozin) 
ani tesirini 

gösterir • 
....................................................................... _ ... ___ , 

1 

'[ ________ ı_st_a_n_b_u_ı _B_e_ıe_d_i_y_es_i_l_ıa_n_ı_a_rı _____ ı 
Beher metre muralbcına 25.) kuruş fiat tahmin olunan Hırkai şerif 

A.kicki yangın yerinde Muhtcsip İskcnder mahallesinin Çıkmaz çevizci 
'<>katında 13 ve 11 kapı No: lu evler arasında 1 metre 50 santim 
YilıJn 19 metre 50 aantim murabbaı arsa satilmak üzere açık artbr
llıaya konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından 
taıarhğa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ;iörülehilir. 

tekliler 365 kuruşluk ilk teminat makbuzu veva mektubu ile beraber 
l]f12/1936 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(8.) (3206) 

lf lf 
Vilayet hıfzıssıhha laboratuvarı için lüzumu olan 85 kalem alı1t ve 

t tdevat açık eksiltmeye konulmuştur. Listesi ve şartnamesi Levazım 
Prtüdürlüğünde görülebilir. Bunların hepsine l 520 lira fiat tahmin 
\}Utıınuştur. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ile 114 liralık 
il\ teminat makbuz veya mektubile beraber 1111 :: /936 Cuma güuü 

t atat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ( İ) (3214) 

~ ıf 
Nafia için alınacak kürek, kazma ve sapları, demir el arab~sı, 

Çapa, keser ve destere açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsıne 
lOl)3 lira bedel tahmin olunmuştur. Malzemenin listesi ve şartnamesi 
lt•ııam Müdi.irlüğünde l'örülebılir. latekliler 249~ No. lı kanunda 
htıh vesika ve 75 lira 37 kuruşluk iJk teminat makbuz veya mek• 
\\ıhile beraber 1 l / 12 / 936 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 

blJlunmalıdırlar. ( 1) (3212) 

* * Atatürk Köprüsü kuruluncıya kadar yük ve binek arabalarının 
Y enicami kemerinin karşısına rastlıyan Evkafa ait dükkanlar önünden 
ıtçen yoldan geçmeleri ve kemerin altından geçen yolun da yalnız 
tnotörlü vasıtalara tahsisi Daimi Encümenin 21/l1 /936 T. lı içtimaında 
karar altına alındığı ilan olunur. (B.) (3440) 

UM BARA. 

~ ................... , 
BAYRAM YAKLASl'tOR H , 

Son günlere bırakmayınız 

PALTOLARINIZI 
MUŞAMBA 
MANTO ve 

KOSTÜMLERiNiZ f 
Her yerden UCUZ 

ve T E M 1 N A T L 1 

. • . . • • • • Yalnız Galatatl• .. 

EKSELSVOR 
Elbise mafazasından •• 

.• ted ... ,i/c •diniz. 

Bütün hemlerin İçinde birinci 

olan ve daima birinci le.alan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek büyük 

b ir itina il e ihzarın dan başka 

bir ıcy deği ldir. Krem Pertcvin 
terkibine ( gayrisaf) hiçbir 

madde ıircmez. 

o 

BIRE, 
1000 

·TARLADIR 

' 
- .d/ .-JJ ~.it-

5ayfa 15 \ 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarla ı 

EN•ÇETiN•VOLLARA•DAVANIR 
-- -- - ~ 

Denizyollan İşletmesi ·Müdürlügünden) 
KARADENİZ POSTALARI 

8 llk Kanundan itibaren Karadeniz yolu posta\an değitecektir. Bu ta.. 

rihten itibaren postalar İstanbul.dan PAZAR, SALI ve PERŞEMBE gün
leri kalkacaklardır. 

PAZAR postası saat 12 de kalkacak ve gidişde Zonguldak, İneb::>lu, 
Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize'ye uğrayarak Hopa'ya kadar gi
decek ve dönütte bu iskelelere ilaveten Pazar'a uğrayacaktır. 

Salı postası saat 12 de kalkacak \'" gidişte İnebolu, Gerze, Sam • 
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, Görele, Trabzon ve Rize' ye uğrayarak 
Hopa'ya kadar gidecek ve dönüfle bu iskelelere ilaveten Sürmene, Ak • 
çaabad ve Sinoba uğraya.caktır. 
PERŞEMBE postası saat 16 da kalkacak ve gidi~te Zonguldak, İ11ebo

lu, Ayancık, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Tirebolu, Vakfı 
kebir ve Trabzona uğrayarak Rize'ye kadar gidecek ve dönüşte bu iske
lelere ilaveten Of'a uğrayacak fakat Sinob'a uğramıyacaktır. 

Muvakkat Dördüncü postalar CUMARTESi günleri &aat 12 de kıo 1'ca • 
cnk ve gidişte İnebolu, Samsun ve Ordu' ya uğrayarak Trabzon'a l adar 
gidecek ve dönüşte bu iskelelere ilaveten Gireson'a. uğrayacaktır. 

- . 
«3391n 

~ 

Istanbul Yedinci icra Memurluğ aı-
dan: 

Ölü Fıtnatın uhdesinde olup veresesine intikal edecek olan ve Emniyet 
sandığına birinci derecede ipotek bulunan ve tamamına yeminli üç ehlivu· 
kuf tarafından 1100 lira kıymet takdir edilen Fethiyede Katip Muslahattin 
mahallesinin Fethiye kapısı sokağında halen Mehmet Şah ve Bahçekapı na· 
mı diğer Şerbetçi sokaklarında eski 33 yeni 3,4 No. lı sağ tarafı İsmail 
hane bahçesi arkası Mihritah (Mehmetşah) sokağı sol tarafı Emrullah ha. 
nesi cephesi Şerbetçi sokağile mahdut ve evsafı aşağıda yazılı iki evin sa
tılmasına karar verilmiflir. 

Şerbetçi sokağındaki 3 No. ev: Zemin katında: Bir taşlık bir oda bir 
taşlık bir aralık bir kömürlük birinci katında: Bir sofa iki oda ikinci ka· 
tında: Bir sofa bir oda bir helidır. Mehmetşah sokağındaki 4 No. h hane: 
Bir oda bir sofa ahf&p bir tarastır. Pencereleri demir parmakhklıdır. Umum 
mesahı 69 metre murabbaı olup 65 metre murabbaı bina zemini kalanı 
aralık olan iki evin açık arttırmaya vazedilmiş clduğundan 1 • 
2 - 937 tarihine müsadif pazarrtesi gunu saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci artbrması icra edilecektir. Arttırmn l e:le· 
li kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğ'u takdirde müşt~:isi üzP· hde 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki k :- lmak 
üzere arttırma l 5 gün müddetle temdit edilerek 1G/2/9J7 ta .•.. in• 
müsadif Salı günü saat J 4 ten 16 ya kadar keza dairemizde yq;ı}a .. 
cak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfi';:an 
geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteye l .. rin 
kıymeti muhammenenin % 7,5 nispetin:le pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımJır. Hakları 
Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakada anın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve n·:>sn
rife dair olan iddialarını evrakı müspitderi ile birlikte iJiin tarih: -ieo 
itibaren nihayet :W gün zarfında bi Iikte dairemize bildirmeleri lazım -' ır. 
Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar sahş bed..Ji in 
paylaşmasından hariç kalı lar. Miiterakim vergi, tenviriye, tar z.fiye 
ve dellaliye resminden mütevellıt Belediye rüsumu ve Vakıf i ı ~n esi 
bedeli müzayededen tenzil olunur . .!O senelik vakıf icaresi tavizi l: 'eli 
miişteriye aittir. Daha fazla n alümat almak isteyenler 22/12 I 36 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulun ı ru• 
lacak arttırma şartnamesi ıle 341770 No. lu dosyaya müraı lla 
mezkür dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (3 .. _4) 
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ince ve kibar kadınların m .. eftun oldukları Türkiye ve bütün Şarkta eti olmıyan 

Cildi temizli~:~~~~tan çirkin- \ 
leri güzelleştiren ibtiyaıları gençleşti

ren yağsız kar ve yağsız acıbadem, 

yağlı acıbadem, yarı yağlı gene gece 

Hasan Kremleri Tüh 20, Vazo 

50 kuruşa. 

Ruj ve Allıklar 
yağlı ve yağsız rujları kadınla• 

ra mukavemet edilmez bir gü
zellik verir. 60 kuruşa ~londi
net Mandarin, Brünet. Hasan 

Allıkları 35 kuruşa. 

Pudralar 
Origan kokulu, günler· 

ce sabit' beyaz, ork, Ork 

roze, pembe 1-2, Raşel 1-2, 
natürelt Kadınların mabu

desi Hasan Pudraları kutu· 

su 30t büyük 50 kuruşa. 

Briyantinler 
Saçları parlatan, düzgünleşti· 

ren, ince kokulu yağlı ve yağ· 

sız adragana ve likid nevile

rile gençlerin ve kadınlann 

hayat arkadaşı. Hasan Briyan· 

tinleri 35 - 10 - 50 kuruşa. 

Lavantalar 
Yasemin, Leylak, Menekşe, Şipr, Kı~ 
yoka, Nergis, Fulyalar, Bahar çiçekler•· 
La Rumba, Pompadur, Dağ çiçelderir 
Kukaraça, Nadya, Suar de Paris, uJeı 
Revdor, Kadmeli, Amber, Pupi, Şanel, 
Zambak, Origan, Neroli kokulan 25 • 
50 • 75 - JOO kuruşa. Hasan lavantalaı1 

J5 derecel i limon çiçekle·i Huan ve 75 dereceli Ne!lrİ n lcolonyalarile loııyonlan, sürme ve ~ahunla-ı. B"Ç· diş ve tıraş müııtanza~atını, çiçek ve gül su ve ya}ları, (Hasan depoııu: A nkara , Eslcişelıir, Beşiktaş, Beyoğlu ve ·İstanbul moib&i) 
~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ ------

. 

F 
----- Çünkü : °"' 

Bronşitinizi, öksürüğünüzü süratle geçzrzr,· ı 
boğaz ve ciğer nahiyelerini temizler, sesiniz 

kısıldıysa açar ve sıhhatinizi iade eder. ) 

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

Pastil For 
Nezle ve bronşi· 
te, bunlardan 
mütevellid ök -
sürükt ses kısık
hğıt boğazt ne
te.s borusu il -
tihablarına en 
kat'i devadır. 

Göğüs nezleleri
ni izale ve has
tahklan tedavi 
eder. 

Pastil Foru ihmal 

. t 

ilin 
Birisi 15/ 11/ 936 Tarihinde Ödenmek üzere 

45 gün vadeli, diğeri 1/Mart/937 tarihinde 
ödenmek üzere 91 gün vadeli, birincisi 200, 

ikincisi, 400 küsur liralık iki kıt'a emre mu
harrer ve Hayraboludan Tüfekçi Sabri Öner 
imzalı iki kıt'a bonolarımı zayi ettim. Bun. 

larm hükmü olmadığını ve elegeçtiği takdirde 
yabancı e lde bir kıymeti hayız olamıyacağmı 

ilan ederim . 
Babaeskili Bedreli l\lehmet bedelli 

-------------
- • • p. ;~ '. • ·- ... ... • • ~ • • ~ • ., : • • ••• i ....... ~ •. 

! 

Satılık Bina 
KIZILAY CEMİYETİNDEN: 
Cağaloğlund'a İstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Direktörlüğü 

kar~ısında Kızılay · Mümessilliğinin bulunduğu bina satılıktır. Müra -

caat mahalli Y enipostane civarında Kızılay hanında <c eski Aksaraylı -
lar hanrn Depo Direktörlüğüdür . 

lı 

' t ,,,.,.., I 

Hafiflik - Rahatlık 
J . R o u • ı e 1 KarH1erlnde -k_:- ( O•ln•). s izi lncll•bll•c.k ne 

' ~ b• lln• ne d• lllçblr tuylk yok. 
tu,. Bu ko,..•••r. vOcudunvı.u 
ııkmekıııı n. tenaaGbünOıO in• \T?:I coltl r ye g6~aiinQzO kun.t ıendltlr. 

Fiyatı ı 25 li radon lllbor••· 

Satıt reri r;alnn• : 

ISTlN6UL, Berqğlu 
Thtl meydonı 12 ffo • . lu. 

Mo§azemııı ziyare t ediniz ••Y• 
t& No.lu laf'flemlıl l•l•yin l ı. 

Flyıllat1noıda bQyGk tuı411t. 

l DİŞ MACUNU 
Elbise ve gömlek gibi sık sık değiştirmeğe gelmez. 

markaJI Senelerdenberi tecrübe edilmiş cihanşümul bir 
icabıdır. 1 tercih etmek sıhhi menfaatiniz 

- Bu meziyeti ancak : 

Diş macununda bulabilir 

ve ağzınızın sıhhatini 

onunla temin 
edersiniz 1 

Dişleri parlatır, dit ' etlerini 

temizler ve kuvvetlendirirt ağız

daki mikropları imha eder. 

Günde iki defa fırçal~ağı 

ihmal etmeyiniz r 

A 

Li 

Li 
il lstanbul Vakıflar DirektörlUjll lla .ıhrı J ________________________________________ ._. _____________ p 

Mütevelli ve Mütevelli Hey' etlerine 
Mütevelli veya mütevelli hey' etlerinin idare ettikleri vakıfların ~ 

yıla ait gelir ve masraf miktarlarını bildirir cedv~llerle vesaid venneiJ 
için kanunen tayin e~ olan müddet T. sani - 936 sonunda bitmif ~ 
duğundan İstanbult Beyoğlu ve Kadıköy mıntakalan dahilindeki nlafll' 
mütevellilerinden veya mütevelli hey' etlerinden henüz bu cedvellui .,...,r 
yenlerin on beş gün içinde bağlı oldukları Vakıflar İdarelerine vennelai lil' 
zumu vakıflar nizamnameıinin 56 cı maddesi uyannca tebliğ olunur. 

(341Z) 

Hakikate mugayir ve halkım.ızı aidll~ 
cı gülünç \'e yalan reklamlara inans'~ 
paranızı isıaf ve cildinizi tecrübe ıatıj\ 
sına çevirmeyiniz. Yazıktı r. Fransa, . 
manya, İngiltere ve Amerikanın rı~~ 

1 
vonlarca halkı bugün umumiyeUe \ 
;1üs formülü krem kullanıyorlar. fyi ~( 

l liniz ve inanınız ki di.mva vüzünd.e \ 
1 nüs kreminden daha gÜzel~ ve daha ~: 

tün bir krem yoktur ve keşfedilmeıı'lı. 
tir. ı 

Cildinizi besle~'İcİ biiti.in unslll'~ 
krem Venüs terkıbinde mevcuttur. r· 
hususta mütehassıs cildiye dokt~rl~ 

9
, 

nızdan izahat alınız. B ir tecrübe bın 11 

~i9~~t.e~. ~';'l~?~r;, ......... 
4

._____./ 

bon m:.osta h'.etbaas• .. 

- Vou<>h!. .. l ürk Antruitı saye.inde az kömürle çok hararet ve rahttthğa kavuttuk !. .. 

l:\tşrıydt 1'.u. : ~elım R11 11ıp f;MG~ 
b.AHIPLERh l ·~· hkrnuı UŞA,~LJ(l 

S. ha~ıı> btdKÇ 


