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Adana derin bir matem içinde 
F eliket büyüktür. Adanada görülmemiş bir facia: 
1200 ev yıkıldı. Ovadaki hayvanlar mahvoldu · 

Zarar 2· milyondan fazla 
Adana dehşet içinde, ölenlerin 

sayısı yüzleri geçiyor 
--;;..._~~~~----~~;_... 

Bir anne 4 çocuğu. ile birlikte yıkılan eoin altında kaldı 

Antakya ve /skenderunda dehşet 

Sancakta askeri tazyik 
son haddini buldu, asker 
evleri yağmaya başladı 

Türklere karşı eski eşkıgaları, hırsızları, sabıkalıları 
aMil wı~ Vaig.d halka tahrif edilerek anlatılıg"r 

Fakat ırkdaşlanmız lstiklilleri için tek bir vucüt gibi 
mukavemet ediyorlar. Taymisin mühim bir makalesi 

Ha4eb, 7 (Hususi) - Antakyada rilmeden hükumet otomobillerile kaza 
zulüm. ifk.ence ve hakaret haddini at- merkezine sevkedilmektedir. 
b. Dün aabah iki yüz asker tchri talan Cebir Ve Çiclclet 
etti. Yüzlerce Türk evi ve memleke- 2 - Bu meyanda istifa edenler ve-
tin ileri gelen etrafından olan ve Türk- ya gitmek istemeyenlerden iki talı• 
lerce aevilen Abdülga.ni Türkmen'in Reyhaniyede Kırıkhan istihbarat reisi 
evi basıldı. ~ir çok kimeeler aoyulu- cebren kendi otomobiline alarak gö
yor. Dayakla btlalara ptürülüyorlar. türmüftÜr. Bunlar ancak yakalanma
Poliıler üte mucibince evierden, dük- yanlar yani evini terkederek bir 1emti 

On binlerce . l ~-- Solar tamamen çekildi ----....., kanlardan adam topluyorlar. Yüzlerce meçhule kaçanlar k~rtutabilmitler, c(i. 

vatandaş açıkta astalar' yaralılar' han v i~!i~~?:-:t. etr::.: te:.ı7: ::: =ürülm~ 
Civardaki kö11lerin akibeti k J ı • •ıd• Tazyiklerin f.avaa 3 - istifa eden müntehibi sanilere ., me tep e•e yer eştirı J Haleb, (Huauat) - Kırıkhanda in· tekrar tebliiat yapılmakta olduğundan 
lh.eçhuldur. Adna hazin bir & 1 tihabatın ne ıuretle cereyan ettijini an- ayın yirmi dokuzuna kadar devam • 

manzara arzet.mektedir Adana •olıalılarında ligler iJrnertlcl latan 8f8iıdaki mektubu dikkate il- den bu tebtiğat kartıaında tekrar isti-
r yık bulduk. fa etmek üzere kasaba merkezine, ya. 

••hneler. FeM.lıetzedelere Yardımlar b111ladı 1 - Müntehibi aaniler, köylerin· ni Kınkhana, gelen Osman aPıım ol-
.Adana, 7 (Husus! mubabirimlz· ı K•znedeleri kurtarmak ipı i&tih- den birer birer fan~ kuvveti ve o- lu Rufen ve Haydar ağanın tekrar i.

den) - Tuğyan tad'lası devam etmek- kAm taburu son pyretiyie çalışmak- tomobillerle bnba merkezine ıötü- tifa etmelerine rağmen ve bymakam-
tedir. Bqta val olduğu ha•Jde Beledi- tadı.r. Merahien k.ay*1ar gelirtilmiş- rülmekte ve bir kimse le illtil&t etti· (Devamı 10 uncu aylada) 
19 reW, itfaiye \1le bütün teşekküller tir. Köyılerden h!JA haber almamamış 
ve halk aeylip yerlerinde kamzedele- br. Şehir halkı matem içindedir. 
rt ku.rtamıakla uğraşıyor. Memleket Belediye kazazedelere büyük yar -
hastahanesi boşaltılmış, hastalar husu dımda bu:IUınmalda, ekmek ve sıcak 
si hastahane, han, otel ve mekteplere yemek dağ'ıtmaktadr. Bütün han, o
b1dınlmıltır· Ölü ve yaraıh1arm ade- tel ve hastahaneler yarablarJa dolu -
di henüz an.iqHmamalda beraber yal- dur. Şimdiye kadar 780 ev Jlkılmıt, 
nız şehitrde sek.sen kişinin öldüğü söy- 68S ev yıkılmak tehlikesine mal'U.7.r 
Jenmekteclir. Ve ovada bulunan bütün dur. 8300 vataııdaş rneskens~ kalmıt
hayvanatm mahvolduğu, şehir üzerin- tır. Nıehit" kenarında.ki evler, müesse
de yi12Jen cesetJerden anlaşılmaktadır. seler, mağazalar tamamile bopltıl-

Bir beledi,- zabıta memurunun, ka mıştır. BeJiediye ekmek, odun ve ha
rıslyle dört çocuğu yıkıl8n evin altın- mur iitikArına m&ni olmak için mil
da kalarak ölmüşlerdir. Kendisi de ya hinı tedbirler allmıştır. Bahçelerde otu 
ralı.dır. :ranJlarm tahlisleriıDe çatışıhyor. 

l.dans: ~ .. m'::imliz- Sıhhiye Vekili dün 
"-1) - Adananın nıaırurı kaldığı tuğ- M ı· t · h t n1· ~ ~·•eti ~ dün_ maııamaı e·e IS e ıza a Ve 1 
:~lllliştim. Büguaı topladıgun acıklı 

~ şunJarchr : Sıhhiye Müstepr.1 Adana~ ıicliyer 
~na büyiji bir ~ uğradı. • ld J!_, .. L _ d h klanda .izahat . .........ı_,_ ....r.......ı ı..... • ıriind .. « ..... 1 Ankara, 7 (Hua\ıtt muhabirunlz.. ana~• \'__,.. 

.aı.t:"""".I •"+A4ltll ll.l'IFJ:'• ge.Qe ·~ uz Mıı""ı asız .:..-_u • • .ı: ... ..ı. _._ ~-.:...· . ı.'! 
• Ctıtette yajan nbnurlar bu saQala. elen) - Bu1An m~• lçtıqı~ ~-w- ve .... ~ -.,: . 

{Dnwı ıo anaa ~'-> illan Sıhhiye Veiil :Relii Said*i A· lDeisnss a W .a;llfal 
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2 Sayfa 

r 
Her gün °" Resimli Makale: 
---

• lh.tiJ..ar • sözile 
Ne anlamak lazımdır? 

---- Yazan: Muhittin Birıen -

G azetelerde okuyoruz: İplik ihti-

kin, çimento ihtikarı, çivi ihti
kiı.rı... Ondan sonra şikayet ediyoruz: 
Ekmek ihtikirı, meyve ihtikarı ... Da
ha sonra başka ibti.karlar: Hamal ihti
karı, sıhhat ihtikarı ve saire ... 

SON POSTA 

a lz.zetinefsl olmıganlar •• a 

~\\\\11/(////f/~~ 
·~ 

~· ~ 

Birincilcinun ~ 

Sözün Kısası 

Netametli servet 

1. Tal11 

K !mi Muğlalı, kimi Tatavlah, ki ' 
mi de Kayserili dedi .• Hakika .. 

te İmgiliz lordu ol'Btak ölüp giden fi 
mahut Vasil Zaharof nereli olursa 01' 
sun, kainat için muzır bir adarnd1ı 
vemelam! 

Bütün hayatımız bir ihtikar deryası 
içinde mi yüzüyor? Yoksa bu iht.ikilr
dan bahsedenler, ş~ayet edenler mi 
baksı2Xlırlar, galatlı bir .ıörüşün peşine 

Bazı adamlar her türlü hakarete 
boyun eğerler, damarlarında kan 
yok gibidir, hiç kmnazlar. 

Yoktan var ettiği muazzam serve • 
1ıkıi her gün biraz daha arttırmak içlll 
etmediği.ni komadı.; miflletleri birbırle-

Soğukkanlılık ile hakarete taham- Hakarete tahammül eden adam - rile kapıştırdı; finanse ettiği silah vt 
mülii yekdiğerine karıştırmamalıdır, da izzeti nefis yoktur, izzeti nefis cephane fabriıkalaI'lllı kazandırmak ,.. 

mi tatulmışlardır? 
Zannet.mi-yorum ki hayatımız böyle 

korkunç bir ihtikar deryası içinde yüz
sün ve gene hiç zannetmiyorum ki ih
tikardan şikayet edenler de haksız ol

birincisi meziyet, •incisi bir nakı - olmıyanda ise dürüsti de bulunmaz, macile kabineler arasında binbır en -

-====;;;:===:=:~:;:======s::ed::i::r.==~===========f~ayd~a=s=ı ~d=a=b=:u=:l:;'mm;:::;a;:z.=====::::~ trika çevirdi; ufukta her ne zaman eıı 

( 
A ) hafiıf bir sullı ışığı belirdi ise, hazinr s U z A ~ A s 1 N D A ~~~onla.rdan, o ışığın üz.erin• 

~-~ı:----~-~-----~;;._;;;;-....;;;...;;;;;;;..;;;:...,::;...;;:=:;.-;;.....;;...,;::::...=:;...::...::.- Beşeriyete on küsur milyon teıefatl 
sunlar ... Şu halde? 

* .thıikir• haJkı.n rastgele kullandığı 
bir kelimedir. Fiyatta biır yükseklik gö 
ze çarptı mı, o bunu cihtikar• kelime
a;ıle ifade eder. Sade haLk değil1 iktı
sadi hiıdiselerin mahiyetlerini yakın
dan tetkik etmediğimiz zaman hepimiz 
gözümüze çarpan pahaWığı bu kelime 
ile ifade ederiz. Pahalılığı ölçmek i9in 
de halkın ölçü usulleri başkadır: Sa
pancada köylünün iki kuruşa sattığı el
manın İstanbulda on beş kuruşa satıl
dığını gördü mü bu farkı halle hemen 
pahalılıkla ve arkasından ihtikarla ifa
de eder. Elma nasıl ambalaJ1anır? Ka
ça ve nasıl nak)edilir? KahzamaI kim
dir? HM ne yapar? İstanbulda nakliye 
ücretleri, dük.kin kiraları, bir dükkan
cı.nm günlük cirosu, bir ayak satıcısı

.. un günlük satışı ve nihayet bir elma-

Evleneceği gln •------;;;;;;;;;,.;;~;.....--• Kanlumba~a maıoıan cihan harbi onun eserid:r ıd • "' HERGUN BiR FIKRA 1 r 
111 diasında bulunanlar pek çoktur. Ve b11 

ı aggare ile Meraklılarına iddiayı çürütecek de ortaya hiç bir de-

Kaçan gen, kız TelAkkl farkı Yaıpıl·an laoslye '•r lil konamamıştıl\. . il " •~ Her halde, o büyük harbin mes'uli-
yeti tamamen değilse bile, kısmen, bil 
uğursuz ihtiyarm sıska omuzlarında 
yüklü idi. 

nın verebileceği çürük ve saire fiyat 
üzerinde ne 1ıesirler yapar? Bunu halk 
hesap edemez. O yalnız bir halk duy
gusu ile bir iktısadi hadise karşısın.da 
kendi görüşünü tesbit edip cihtikan 
der, geçer. Halb~i cih'tikar:ıt söziyle 
ifade edilen bir iktısadi hadisenin için
de bin bir çeşit mesele vardır ve bu 
meselekre göre de cihtikara ın şekli ve 
mahiyeti değişir. 

* 

Bu fıkra gerçektir. 
Bay E.. beş senedenberi, bayan 

T .. ile evlidir. Bütün günleri kav -
p ile, fiiriiltü ile pter. 

Böyle evliliğin devamında fay -
da ıörmeyen bazı dostlar, her ild 
tara.fa da, ayrı)JnaJannm daha ha
Jll'h oJaeağmı .ayleylnce, bay E.. 

- Olmaz! Ayrıluuk, kanın çok 
miiteealr olur! •• 

Bayan T .. de: 
- Bayır! Ayrıluuk, beam P»k 

leVinir!. eevahuu ftl'Cliler. 

•-------------------------· Dans eden atlar 

Herşeyden evvel küçük satıcıların, pe 
rakendecilerin ihtiKarmı ele alalım: Fa <(Bazı memleketlerde yeni bir mo-
raza, İstanbuıda perakende satışlar için Sisilya, reaimde de aördüğünüz p. da vardır. Kaplumbaja beslemek mo-
türlü t'ürlü piyasalar vardır; ayni el- bi sevimli bir lnıiliz kızıdır. Her genç duı ... Bu münuebede pzeteler eon 
mayı, ayni helvayı, ayni yumurtayı kız gibi iyi bir talibi çıkınca evlenmek günlerde okuyucularına fU taV1iyeler-
semte göre başka fiyatlarla alırsınız. ister. itte, çoktanberidir beklediği bu de bulunmaktadırlar: 
Bu fiyat satıcının istediği ve müşteri- kısmeti ayağına plmit, ve Londranm Eğer ıizler de yeni modaya uyup 
nin de vermekten çekinmediği bir fıyat tanınmıt meb'ualarından birile n~· kaplumbağa bealiyonanız bu nazlı 
olduğu zaman kazanç yükselir. Zen- lanmıt, düğün aünü brarI..,tırılmıt· hayvancıktan temizlemeli ihmal et· 
gUı muhitlerde olduğu gibi: Zengin alı- tır. meyiniz .. Temizledikten 10nra da, .. 
cının satıcısı da 211gin olur! Bana so-

Hesabı ancak Allahla, bir kaç ban " 
kamn malumu olan o zihinleri oyna• 
tacak ehemmiyetteki serveti, Va~ilaıd 
Çorbacı, sağlığında hep milletlerin a • 
rasma böylece nifak sokmağa hascet • 
miŞti. S'iyaset ve casuslukta albay Li"• 
rens ne idise, finansla daiaverede Za " 
harof ta o iıcli. 

Hatta, hakkını vermek icap ederse. 
bizim Vasilaki Çorbaci, ötekis:ndell 
bir gömlek üstündü. Zira Llvrens şer 
tanet ve mel'anetini daha ::ı~·ade ı~ 
dal kavimler üzerinde tatbik edel't 
halbuki Zaharof, kendi atını medeni 
Avrupanın meydanlarında oyna ırdı. 
Toprağı dar olsun, yıkıldı, git i. Bllt 

dünyanın sulh durumu bakım·ndall 
bir fali hayırdıır. Fa.kat sağlığında mil" 
leUeri birbirine katan o meş'um ser • 
wt, şimdi de bir takım fertlerı kav • 
gaya sürükliyecek gibi gözüküyor-. 

Bugün İstanbu1da, yarın İngiltere " 
de, öte gün bilmem nerede, mü•ema • 
diyen Zaharofun mirasçılan çıkıyor• 
Bittabi bir gün gelecek, bunların hep" 
si birden ortaya atılarak davaya dü • 
şecekler. 

Ve Azrailliı el ulağı, Vail Zaharoft 
merıarınd'a bile, bu son şeametiniJI 
keyfini sürecek. 

F.r.,~ 
rarsamz, tağşiş hAıdisesi müstesna ol- Bir pazar aünü, beyaz selin elbiae- pğı yukan 30 kırk 1antimlik bir 'JW 
malt ilıJere İstanbulda perakende işler- leri ile nadide bir zamh.Jr gibi, nikah bzınız, bir kutu içine bp!umbağanı· -~~-----------
de ihtikir, yani yüksek kazanç maksa- memurunun önünde mÜltakbel koca· zı yerlettiıerek, oraya bırakınız. Bu Biliyor musunuz ? 
dile eşya fiyaUannı sun'f surette yük- sını beklerken, kadın aklı bu ya bir- suretle hastalığın 'ft ö1ümün önüne 
seltme h&disesi yoktur; fakat, bir pa- denbire fikrinden e&YIDlf, evlenmek- Londrada Olan . . kini bu geçmit olursunuz. 1 - Bugün İspanya Asilerinin mer • 
halıh.k vardır; bu pahalılığın sebepleri ten vazgeçmif. ve anneaile birlikte h b .. hbapıya ~- dia Kuduran kadmın satlam km hüldllnet itlihaz ettikleri Bıırgo' 
de bir kelime ile cteşkil8tsızlık:ı1 sure- . .•. • • . mef ur a uç a P çaw~ ye •· şehri hangi tarihi eyaletin payitah-
tinde hülisa edilmek lizım gelir. Pe- tayyareye bındıgı ~~ dogru Parıse nılmaktadır. Her akpm .eyircilere yavrusu tıdır ve nüfusu ne kadardır? 
rakende satışlara esas olan menşe fi- kaçmıttır. Ne denınız) ... mükemmel bir leSaiz balet 8eyrettiren Fransacla bir bdm kuduz köpek ta· 2 - Dalmaçya Türkler tarafıncıad 
yaUarile müstehHke son satış fiyatları Baba uykusunda kabuslar bu adar, cazın ince ahengile, tempolu rafından ısınlmıttır. Kadın kendini te- hangi tarihte istili edilmiştir? 
arasındaki farkların yüksekliği, Türki- geçirirken oılu ölüyor adım atıyor, bir arada arka ayakları- davi ettirmemit ve az zaman sonra ku-

3 
- Fransı.zların kürek mahkUın • 

Y
ede nakı"l komıs· y h d'"kk" · do d L! ı 1 ların1ı su··...:ıu··~-1erı' mu··stemleke neresi • 

, on ve er u an- Filadelfiya zenginlerinden Con nın üstün i~lip teyİrci ere 1e im duz hastalığı kendilinde batgöstermif. dlr? nı ıu 
cının göze görünen ve görünmiyen u- Gallafar iaminde bir ıigortacı geren- veriyorlar. Tedavi edilmiyccek bir halde iken 
mumf masraltan gibi amillerden ileri >- (Cevaplan Yarm) 
gel!ir. MeseM, İstanbulda pahalıhğı ya- lerde Kuin Meri vapurile seyahat e- Danimar kadaki Pastör enstitüsüne setirmitler. Enıti- * 
pan şey, estıafın ve t.nnumiyetle pera- derken, bir ıece korkulu bir rüya gö- h • t ·ı . • et• tüde kadının gebe ve çocuğun tam te- Dünkü Suallerin Cevaplan: 
kendectliğin çok ve dağınık olmas,dır. rür. Rüyaaında bir takını otomobille- ızme çı enn vazıg ı şekkül etmiş bir halde olduğu anlatıl - ı - Antipater milattan 307 yıl e~ • * rin çarpıştığını ve pek iyi tanıdığı bi- . Dani~arkadaki ev kadı~la~ı klübile mış, kadının kamı yarılmak suretile vel yaşamış meşhur Makedonya kU • 

cİhtikar• kelimesile ifade ed'len ha- risinin de bu arada öl4üğüne şahit o- h'.zmet~ler federas~o~u bı.rlık olarak çocuk alınmıştır. Kadın ölmüştür. fa- mandanlarındandır. I\üyük İsken.de " 
diselerden biri de, Türkiyede himaye lur. Ertesi sah-/. telgrafla karısını ara- hızmetcıler mcaelesını tetkik etmek - kat çocuk Ya.tıyordur. Ve k.endiıinde rin hizmetinde butunmuştUI'. BLi~ 
edilen sanayi şube erine ait mamu- yan zengin, evde asayişin berkemal ol- tedirler. Burada hizmctcilerin çalışma kuduz aliimi aörülmemektedir. İskenderin fütuhata çıktığı senelercl' 
!attır. Fakat, bu mesele de~ karışık- duğunu öğrenir. saatleri, tahsilleri meaelesi ve alacaklan Telefon numarası satılır mı? M•~yayı idare etmiş, Atinada ,.... 
tır. Bunun .içinde muhtelif a- Vapur Nevyorka varınca sigorta· para tesbit edilmektedir. Danimarka J po d k I b d . kaln bı.r ısyanı bastırmıştır. ..,., 
miller vardır. Bazı ahvalde b,.,1- k d . w be .. ka, 

1 
h .. k.. . b bi tt• la k k b l a nya a apı anna u tarz a ı- - Len.a kıyı.lannda, Siberyada 1 -

ki ihtikar vardır, fakat, ek:e.r c~~~ ar w efıİ aga yamıba r~~ •.~· ~e u um~ti unu r anun o ra a u lanlar koymuf mağazalar vardır. Ja- şıyan Yakuf>lar 9400 kişldir. 
ahvalde de ihtik"ar yok, buna muka- t~~~~ sag 0 ~~·k çarpın gunu o~- edecektır. ponlar bir çok rakamların uğurauzlu- 3 - İstanbulda kocasının sefir 01'1" 

bil bir 'pahalılık vardır. Bull'lar, işlerin un ır .oto~o 1 azumda ~efat etti>~ . .~ . ·--. ğuna inandıklarından telefon numara- rak bulunduğu müddet zarfında şarki 
mahiyetlerine göre degişir şeylerdir ve der ... J'ılv~ı. ~·~ o ruyayı ~ynı d.~r .. Kardqı, bun_un uzerme her feyı sı seçerken çok müfkülpesent dawa· ait enteresan mektuplar yazan La~ 
bunlar değiştikçe verilecek hükiimler çarfamba gunu gormuf bulundugun- aoyler: (Evet. dogru. Amma, karın nırlar, bu mağazalar uğurlu numarala· Montegue 73 yaşında ölmüştür . .....,..,,,,
de farklı o'Jmak icap eder. Herhalde şu- dan kardefinin bu .emine inanmaz, ya- vaziyeti una bildiremedi) diye cevap rı evvelden ahr, ve kendilerine müra-
nu wnurni bir bide olarak bilmemiz hu der, ben kanma telefon etmiftim verir. caat edenlere satarlar. Radyoyu fareler 
16zımdır: Müstehlik teşkilat sahibi ol- sevmiyorlar 
madıkça {yani istihlak kooperatifleri ı S T E R • ı S T E R • Danimarkada bir çihlikte pek ~ 
bulunmadıkça), yahut istihlik madde- J N A N J N A N M A ! fare varmıf. Çiftlik sahibi bunlarla bit 
leri büyük büyült perakendeci mües- türlü bap çıkamazmıf, bütün tedbir • 
seselerin kontrolleri ve rekabetleri içln fstanıbui zabltast diJenciligwe D"" bir defa daha İnil - mahkQm tt• bu 1..•-"·-· etı lere ramnen .c _ __ Lr a--1- ·yorm11

•. 
de yapıknadıkça İstanbul gibi şehirler- • .,. e ı, mazJ.Awuıy erin temyizi yoktu, der- •..• nm:ae Ul.lllU -T 

de lıt.ikir olmaz, fakat pahalıbk olÜr. cadeleye geçti, suç üstü görd~i yakaladı, mahke - hal infaz edi1di, fakat kış münasebetile belediyede ame- Son zamanlarda farelerin birdenbi -
HattA, bu yalnız günlük ihtiyaç mad- meye ;,olladı, mahbme de bunlaman sekiz 00 tanesini le işi azalmıştı, sonra bu gım adamlara kuma kürek gi- re azaldığı görülmüf. En-ela bUJl-
deleri i~ delil, fabrika mamulitı w.ı·n bi levazımın emniyet edilerek ~ilmesinde de tereddüt 1ebebi anlafılamamıf .. fakat anlaf•M.;ft'*: 

"lr b!rer hafta müddetle beledi'9 Jmrnetlıerinde çalışmıya edildi. dıe bu kaidenin geniş bir tatbikat saha- zaman da hayrette kalmıtlar. Çi 
sı vardır. Bunun sebeplerini de başka J S T E R J NA N J S T E R J N A N M A f 1&hibi çiftliğine büyük bir radyo alllllfa 
im gün ayrıca izah ederim. fareler radyonun .eeinden ciftlikteD 1". 

llalaltdn Birı• zaklafDutlar. 



8 Birincikinun 

Faslı askerler Madrid 
hükiimetine iltihak ediyorlar 

A 

Asilerin 24 tayyaresi Barselonu bombardıman etti 
-------~~~~~-~~ 

Londra, 7 (Hususi) - Cebeluttarik
lan bU:lirildiğine göre, asilere mensup 
bazı süva.."1ler hükumet kuvvetlerine 
teslim olmuşlcrrdır. Diğer taraftan, hü-. 
kfunete sadık yüilerce Faslı askeri haı 
ınil uç Fransız gemisi Llikan'teye gel
trıişt'ir. FaSlı askerler derhal hükfunet 
kuvveUerinc iltihak ebnişlerdir. Asi 
nıembalara nazarnn, Varensde müşkü\ 
Vaziyete diişmüş olan hükiimet bura
sını da teritederek. Eridaya nakledecek 

miş. 
Barselonun bombardımam 

Salamanka, 7 (A.A.) - Burgos tay
yare kuvvıetleri, Barselon limanı üze
rinde gitıtfkçe genişll~n faali~tte bu
l'unmuştur. A),~a otuz bombardıman 
tayyaresi Moncla mahallesi üzerine bir 
çok bomba abnıştır. Bu bombardıman 
şimdiye kadar yapüan bombardımanla
rın en şiddetlisini teşkil eylemiştir. 

Madrit, 7 (A.A.) - Müdafaa meclisi 

• 
lngiliz Kralınıri izdivacı 

nin öğle vakti neşrolunan bir tebliğin
de hükfunet kuvvetl<!rinin vmaverde 
mın1Chkasında vaziyetlerini ıslah etmiş 
oıtıukl'arı ve Ünivers;te mahallesinde 
asilerin bir taarruzunu tardeyledikleri 
b!ldiıilmektedir. Hükf.tmetin 28 tayya-
resi asiılerin 1 7 tayyaresine hücum et
mi.j ve üçünü düşürmüştür. Hükümet 
tayyareleri İbi7.a ile asilerin Bask cep
hesindeki mevzilerini müessir surette 
bombardıman etmiştir. 

Balkçılık 
Kongresi 
Mesaisini bitirdi 

} Umumi 
Mü/ ettişler 
Kongresi 
Konferansın çalışma 
programı tanzim edildi 

.An!kara, 7 - Umumi müfettişler kon 
gresi bugün Dahiliye Vekaletinde Da
hiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
Şiikrü Kayanın Reisliği altında saat 1 O 
da toplandı. 

Bu içtimada birinci umumi müfet
tiş Abidin Chmen, ikinci umı.L"lli mü
fettiş General Kazım Dirik, Üçüncü u
mumi müfettiş Tahsin Özer, dördüncü 
umumi müfettiş General Abdullah Alp 
Doğan ile jandarma umum kumandam 
General Naci Tınaz ve Gümrük umum 
muhafaza lnımandanı Gen_ral Seyfi 
Düzgören, Emn~yete umum müdiirü 
Şükrü Söl-.mensüer, M tbuat umum 
müdürü Vedat Tör ve vilayetlıer idare
si umum müdürü Fazıl Özelçi hazı:- bu 
l uının uşlRTdır. 
Konferansın çalışma planı şöyle h3-

Dün Londrada yeniden nıüzahereler oldu, 
fahai hal'i bir harar verilmedi 

ı zırlannuştır: 

Londra, 7 (A.A.) - Kabinenin ziyarete gelmiş o1an Canterbury Bav kbsat Vekilinin nutku A - Mıntaka<laki asayiş, B _ Ka-
~ükümdarm halihazırdaki asabiyetinin Piskoposu, saat 16,25 de başvekalet ça:kçılık, C - Haydut, ç - Her umum 
•ükun bulması için biraz beklemeğe dairesini terkederken zahıta, müdaha· Ankara, 7 (Hususi) - Balıkçılık müfet.tişliğin kiiltür, bartındırlık, eko-
'ltarar vermiş o1cluğu söylenilmektedir. le mecburiyetinde kalmıştır. kongresi bugün son celsesini yapmış- noınik tarım ve sağlık gibi sahalarda 
~u yeni zaman fasılasından sonra hü- Baş Piskoposun otomobili hareket tır. Kongre k~anmadan evvel söz alan yapacak'arı işler programı, D - Umu-
L·· d t tah ·ı ·zd· ta b. Jk 1 1 b lktısat Vekili Celal Bayar alınan ka- mi müfettiş.ıerin salaMvetleri E-Her ~ m ar. aç ve tı ı e ı ıva.ç n ı- ettiği zaman ha , gürüıtü ü ir nü- v ' 

tini aoğukk.anlılılda tercih edecektir. mayj' yapmıf, iki kadın ellerinde bu· rarların yeni kanun projesinde yer a· müfettiştiğm mıntakasındaki hususi i-
Bu zaman esnasında Kral her fe) i et· lunan iki büyük levhayı havaya kaldı- lacağını söylemiştir. . da reler, ~lediyeler ve imar işleri, G-

c IAI B · ad •w• k d Siyasi ikısım, H - Nüfus si:\:aseti. İ -
tafile teemmül edecek. leh ve aleyhin- rarak sallamaya 1..-ftlamı"tır. Bu levha- e a yar ır ettıgı nut. un a J ' lı ~ • C h · h· L• C. H. Partısinin teşkilatı ve Hb.lkevle-
pcki ihtimalleri hcaap eyleyecektir. da şu yazılar yazılı idi: um urıyet Ü~umetinin balıkçılığa ri: 

Kral b _ı_ ., d' · ,_ verdiği ehemmiyeti tebarüz ettirdik-
' u esnaaa :ken ısıne .. arşı <cKralımızı rahat bırakınız. Onun 

&österilcn teveccühün hararetini göre- tahtından feragati, ihtilal işareti ola- ten sonra demiştir ki: 
fektir. Meselenin balli keyfiyetinin caktır. «Biz, Türk medeniyetini bugünkü 
penüz malum olmıyan bir takım ava· K l V · ti" seviyesinden daha ileri görmek ve yük-

ra ın azıye 1 k . . d . . b 
)nile bağlı olduğu zannedilmektedir. . .. se tme ıçın enıze ınmeye mec uruz. 

i 
Londra, 7 (A.A.) - Sıyası maha- Den·ızcı"lı'kt d . t' t .. Kanaatlar . . . . e cnız ıcare ve sanayıın-

fil, tac Vt':. tahtından feragatı takdırın· d "k 1 b 
D·~ b K l ~., d . , .. ... . e yu se meye mec uruz. 

. ıgcr azı zevat ta ta ın ma am de Kralın Madam Sımpson a mulakı lktı at Vekilin. Z'yaf ti 
Sımp<:on'dmı ayrılmasının imkanı ol- olmak üzere Fortbelveder'deki hu!U- An'-

5
7 lk ın y1 k")~ c ı·ı 

htad ~ ·· k- b k dı h .. k.. ~ara - hsat e ı ı e a 
- yar bugün ba!ıl.çılar kongresi azası ~ ıgını, çun. \1 .u. a. nın .. u.. um.- si tayyare meyd1llnından hemen ~a.y-. Ba 

arın manevıyatı uzerınde buyuk bır yare ile Cannes e hareket edccegını şerefine şehir lokantasında bir öğle 
ri bulunduğunu ve bu tesirin Se- beyan etmektedir. ziyafeti vermiş• ir. 
nci Edvard'ın hayatı üze.rinde za- Söylendiğine göre Kra1, bundan -------

F ransada ltalyanzn 
Habeşistanda 
Hakimiyetini tanıyaca.1<nzış 

turi bir amil olduğunu söylemektedir- sonra Akdenizde bir cevelan yapacak. 
fer. 

Londra 7 (A.A.) - B. Baıavin·i 

Donanmanıız 
Yarın geliyor 

tır. 

(Devamı 12 inci •yfa0a) 

Sovyet Rusyada 
Bayram 

Bir milyon işçi yeni Kanunu 
Esasinin kabulünü kutluladı 

Paris, 7 (A.A.) - Madam Tabo
uis, Oeuve gazetesinde diyor ki: 

Londra ve Romanın iyi malumat 
almakta olan malıafili, Fransanın İtal
yanın Habeşistan fütuhatını yakın'da 

tanıyacağına kani bulunmaktadırlar. 

Dahiliye Vekilinin ziyafeti 
Ankara, 7 - Dahiliye Vekili ve Par 

ti Genel Sekreteri Şükrü Kaya bugün 
umumi müfettişler şerefine blı· öğle zil 
ı f-eti vermişlerdir. 

Roman yada 
siyasi kaynaşma 

... Blikreş 7 (Hususi) - Sağ cenah par
tisi gaz-ctelcri, Almanya lehinıe siste -
matik neşriyata başlamışlardır. Bu ga
zoetel':er, Romanya tarafından şimdiye 

kadar takip edilen siyasetin terkini ve 
Almanya ile bir anlaşma yapılmasını 
istemektedirler. 

Bu vaziy.et karşısında kral, parti şef
leriyle istişareye ba~lamış V'C liberalle
rin başkanı Bratiya.nuyu He Çiftçi Ra
diıkallerm lideri Grigor Yuniani kabul 
etmiştir. Salahiyettar mahafilde temin 
odHdiğine göre, Romanya siyasi hadise 
ler ar·~\:..;ınde bulunmaktadır. 

lzmirde ( 5000 ) kişi 
gemilerimizi gezdi Bundan b.ışka Londramn Roma ka-

h F · · ~,- l 1- Ankara stadyumu 
. İzmir, 7 f A.A.) - V.manınuzda bu- Moskova, 7 (A.A.) _Tasa ajansı inesine ransanın ıştır~i o ma .. sızın 
lurmukia olan Yavuz o:ı.-kest:rası tara- bildiriyor: Dün Sovyetlcr birliğinin her Akdeniz hakkında «muvakkat bir iti- Bayramda açılıyor 
'·-d d" ft"· 15 d K"' 1ıı..:~- Parkta rı~r - ame'> .ı"mzalamıyacagıw nı bildirnıi~ A k 7 (H ) J ıun an un sa'" e u~...w. tarafında hallt bayram yapmış ve yeni ııam • n ara ususi - nşantı bit-
bir KOnSer verilnriştir. Halk ko~ere kan · · ,__L }ü' .. ı_ tla olduğu söylenmektedir. miş olan Ankara stadyomu bavramda 
'lft:ksek ilgı· g~~....,,.;clir. Ami:ral Şük- unu esasının JUWU nu ~u mış- J 
""' u;:,>= .... ·~· tır J büyük merasimle açılacaktır. lstan· 
l'ii Okan taıafından Kültür Park gazi- • talyan Hava Kuvvetleri b r Ank f C::.-L:-ıcr ve Ko"-Loz1ar donanm1~ ve u , ara, zmir mitli lik ~ampiyon· 
ıtosunda bi:r şölen verıı'1nıi: ve şöleni ~uı ~ -r B k d B 1. d v 

he y d halL t zah'• tta '!!'._, aş uman am er ın e ları karcı1lMTn8lannı bu &tadda yapa• 
Ser~i evindeki balo takip etmiştir. r er e ~ e . ura mı unmuf Y --r··· 

İ7llllir, 7 (Hususi) _ Donanmamızı Marka, Engeb, Lenin ve Stalin'in re· Berlin,. 7 (A.A.) - İıt~~·an. hava caklardır. 
lzrnirde 5000 kişı ziyaret etmiştir. İz- simlerini taşıyarak sokakları dolafmış- kuvvetlerı başkumandanı Duk d Aoste, Çek takımı da maç yapmak üzere 
lnir?iler sevinç ve Jreyecan içindedir - larchr. Goering'in daveti üzerine buraya gel- alıkonulacaktır. Çek takımı 0 zamana 

• l"ransız Kabinesinin 
atlattığı tehlike 

• Japonyada durum 

F r:nsız hükumeti ciddi bir tehli-

ıke auattı. Bu tehlike, komürııst-
lerin, son harici siyaset rneselesının 
müzakeresinde takınmış oldukları müs 
tenkıf vaziyeiidir. Fransız komünist
lerinin Leon Blum hükumetine kar~ı 
duydukları iğbirar İspanya işlerinde~ 
ileri geliyor. Bunlar, istiyorlar ki, Frar 
sa da, bazı hususi eller tarafından Mad 
rit hükfunetine yapılan yardımları ı es 
mi Fransa üzerine alsın ve şimdiye ka 
dar taknp edilegelen resmi bitaraflık 
bir taraflılığa kalbolunsun. 

Bir defa, beynelmilel vaz'iyetin buna 
müsaadesi yoktur. Sonra, Fransamt' 
dış iSiıerini elinde tutan İvon Delbos . . 
böyle bir mudahale siyasetine kai'i SU· 

ı·ette muhaliftir. İvon De.'bos ise, Ra· 
dillcal Sosyalist Partinin rniınıessillerin. 
den bıridır. Fransız hükfımetmin dahil 
de ve hariçte şimdiye kadar tatbik etı 
tiği siyaset, umumiyet itibarile ne sos, 
yalist, ne radikal, ne de Marksist biı 
siyaset olmadığına göre, komünistleri1l 
Leon Blumdan böyle bir talepte b~ 
lunmaya hak'ları yoktu. Maamafih on1 
lar, hak, mak tanımayıp Leon Blum 
hük-Umetini devirmelkte zerrece tered· 
düt göstermezlerdi; eğer, böylece irti· 
cam ekmeğine yağ sürmüş olacaklarını 
bilmeselerdi. Bunu pek iyi bildikler~ 
içindir ki, hem h~utsuzluklannı gös 
termek. hem de Ispanyol Marksistlerı 
lehine yeni bir tezahürde bulunmal 
için, bu hat'tı hareketi ihtiyar ettiler 
Haıık cephesi hükfunetinin rasanetini 
sarsmaya matuf olmak üzere ilk hadi .. 
sc olarak, Fransız komıüniStleriııin bJ 
hareketini kaydetmek doğrudur. 

* Geçen şubat ayıııda, Japonyada, bir 
kısım askeri unsur1arın teşebbüsile bir 

hareket vukua ge 
onyada tirildi. Bu hare-
urum ket muvaffak ol 
- matlı. Fakat onun 

bıraktığı tesir , bu-takım ıslahat ted-
bırleri alınma~ a ebbüs edildi. Bu 
unsurların isted ·, hükfunetle Par-
Iamentanun aras mutlak bir surette 
açmaklL .Bu işl eşgul olmak için ku-
rulan komisyon şin.<iye kadar birta
kın1 kararlar ve di. Fakat, görünüşe na 
zararı, Japon ordu ve donanmasını 
memnun edemedi. 

Japon erkanı harbıyesinin isteği şu
dur: Memleketiln bütün idaresini fiili 
kontrolü altına a:Imak. 

Ordu, Japonyada Milli Sosyalizmi 
temsil etmektedir. Halk arasında ise, 
kuvvetli bir Marksist cereyan vardır. 
Bu rki kuvvetin çarp:şmasıdır ki Ja
punyanın müstakbel varlyetini tayin e
deceğe benziyor. - Selim Ragıp 

Antalya vapuru 
tehlike geçirdi 

Vapurun lzmir açıklarında 
şaftı kırıldı 

ier. Do.nanma yarın (bugün) İstanbula Moskovadaki tezahürat çok muaz- miştir. kadar memleketimizde kalmadığı tak-
hare.'l{et ed.İ)'--c>r. am olmu~r. Bir mi}yon tahmin olu- Ş k ş· d•f l • • h dirde başka bir ecnebi takım getirtifo- lzmir, 7 (Hususi) - lstanbul -Mer 

. . d.. K l d d Le . •. ar ımen l er ennın sa n cektir. sin postasını yapan Antalya vapuru 
G l D ı..ı nan ışçı, un ızı ıney an a nın 1n lı . • ·ı 1 enera OH or mezarı önünden geçmiftir a nması ışı l er eyor çok büyük bir tehlike geçirmiştir. İz· 
Ziya Nuri Anllarada Ankara, 7 (Hususi) - Şark şi- Devlet Şurası Nafia ve mir açıklarında vapurun birdenbire 
Ve/ at etti Rusya.da iki mendiferlerinin işletme şirketile evvel- Maliye daireleri Reisleri şaftı kırılmış, vapur deniz ortasında 

Ankara, 7 (Husuei) - Bir müd
~cttenberi zatiıneeden rahatsız bulun
bıakta olan Kocaeli saylavı Doktor 
f ener~l Ziya Nuri yatmakta olduğu 
Anadolu klübünde vefat etmiştir. 
l Cenaz{"si çarşamba günü meras:m
e lstanbula gönderilecektir. 

Yugoslavy da Hırvat 
meselesi ha lediliyor 

R 1 rnd 7 - Sanıldığına göre, 
bol- t')r Stoyadinoviç part"sinin bü
rük uvaffokıyeti k rşısında, Hırvat-
ar fi Doktor Maçek Doktor Sto-

ce başlamış olan müzakereye müşte- Ankara 7 (Hususi) _ Meclis bu- durdurulmuştur. Havanın fırtınasız 
Alnıan casus rck tali komisyonlann mesaisini bitir- gün toplanarak Devlet Şurası olması ve kazanın iz.mire yakın bir ma-
Daha tevkif edildi mesine intizaren fasıla verilmiştir. Bu Nafia ve Maliye dairesi reisliğine Asım halde vukua gelmesi müthiş bir fela-
Berlin, 7 (A..A.) _ A'lıman teba _ komisyonların işleri bitmiş olduğundan ve Şfırayıdevlet azalığına Cudi"nin in- ketin önüne geçmiştir. 

sından mühendis Dr. Hans Metzkcr ve aradaki fasıladan bilistifade memle- tihaplarını yapmıştır. Bundan sonra Antalya vapuru hemen demirlemiş, 
lıkansı dün Len1ngrad da tevhlf olu - ketlerine gitmiş olan şirket mürah- hudut ihtilaflarının tetkikine dair Sov- vaziyet lstanbula telgrafla bildirilmiş, 
narak habsecUlrnişlerdir. Mühendis ve hasları Mösyö Debi, Lidman Ye Bakin yet Rusya ile Türkiye arasındaki mu- bir vapur istenmiş ve Anafarta vapu
kaııısı casuslulda ve SoV}~tler birliği bugün tekrar Ankaraya dönmüşlerdir. kavelenin ve Türkiye Cumhuriyeti ile ru İzmire gelerek Antalya vapuruna 
aleyhinde hareketlerde bulunmuş ol - Müzakereye yeniden başlanmış, ilk te- Yugoslavya arasındaki ikamet muka- yanR.şmış, yolcuları alarak saat on se-
mak1a itti.ham edilmektedirler. mas neticesi muharr~k ve ~üteharrik velesinin tadilini kabul etmiştir. kizde. Mers!ne h~re~et ~tr_niştir. . 

malzemenin bedellen üzennde muta- Bır denız hey etı hadıse yermde 
Başvekil tasarruf ve 
: erli mallar haftasını 
Bir nutukla açacak 

bakat hasıl olmuştur. Diğer meseleler Troçki Meksikaya gidiyor tahkikat yapmaktadır. 
üzerinde yarın tekrar müzakerata de- Pars, 7 (A.A.) - Havas ajansı- Nı •• -f-
vam olunacaktır. nın Meksikadan bildirdiğine göre, dış egus S0.1 ra 

işleri bakanlığı, Troçkiye Meksikaya Tahımlarını satıyor 
hdınoviç ile bir uzla maya varmağa Tasarruf ve Yerli mallar haftası a-
teşrbbüs edecektir. yın 12 inci cumartesi günü saat 15 bu-

lzmirde evlenenler arth girmek için müsaade vermiştir. Bu Londra, 7 (A.A.) - 'f'!egüs'ün Gü-

h .Hükumet de, Hırvat meselesinin çukta ismet İnönünün nutku ile açıla
hallı ıçn büyük gayretler sarfetmeğe cak o gün Halkevinde yapılacak top-
~r bulunmak.tadır. lanblarda konferanslar verilecektir. 

lzmir, 7 {Hususi Belediyenin ista- husustaki müzakereler. Meksikada çok müş sofra takımlarının bir kısmını sat
tistiklerine nazaran lzmirde evlenenler nafiz bir mevkii olan Troçkist lideri mıyn mecbur .kaldığı bildirilmektedir. 
artmıştır. İkincitqrln ayında artma Diego Arrivera tarafından yapılmış- Bu haber Londrada çok büyük bir he-
nisbeti yüme 22 dir. tır. yecan uyandırmıştır. 

• 
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,------------------------------------------------. l __ Ş __ E_B_i_R_B .. _A_B_E_B_L_E_B_i __ I 
Sanayi kredi 
Kooperatif feri 
Kurulacak • 

Limon işletme 
Memurlarının 
Bir teşebbüsü 

1avukçuluk ve 
Yumurtacılık 
Kongresi 

Memleketin muhtelif Sanayi mer- İstanbul Liman işletme idaresin- Yakında Ankarada tavukçuluk ve 
kezlerinde birer Sanayi Kredi koope- den altmış beşe yakın memur açıkta yumurtacılık kongresi yapılacaktır. Bu 
ratifleri .kurulması muvafık görülmüş- bırakılmışlardı. Bunlardan açıkta ka- kongrede son iki sene içinde ehemmi
tür. Bu kooperatifler sanayicilere kre- lanların baz.ıları bulundukları servis yetli ihraç mallarımız arasına giren 
di açacak, karşılaşacak.lan iktısadi lağvedildiği için açıkta kalmışlardır. yumurtacılığın inkişafı için alınacak 
müşkülatı önleyeceklerdir. Sanayi kre- Antrepoların ~iman idaresine devir ve tedbirler görüşülecektir. Hazırlıklara 
di kooperatifleri aynen zırai kredi ko- nakli dolayısile idarede yeniden teşki- başlanmıştır. Kongrenin ba.şlıca hedefi 
operatifleri şeklinde olacak, bunların lat yapılmakta ve bu teşkilata yeni me- halen mer'i olan ve sonradan değişti
ıermayesi Sanayi Kredi Banka.sının e- mur alınmaktadır. Açıkta kalanlar bu- rildiği halde gene ihtiyacı tam mana
sasmı te~il edecektir. günkü idarenin muhtelif servislerin- sile karşılamıyan yumurta ihraç ni-

Bu işe büyük bir ehemmiyet veril- de uzun müddet emek sarfederek li- zamnamesinin değiştirilmesi olacak
mektedir. Yakında tetkikat bitince fi- man ve rıhtım işlerinde mümarese ka- tır. Kongre mukarreratının tatbiki için 
liyata geçilecektir. zananlardan oldukları için, yeni teşki- Ziraat ve lktısat Vekaleti elhirliği ile 

Kartal mahkeme 
katibi bulundu 

lata geçmelerini ve bu haktan istifade çalışacaktır. 
etmelerini müktesep bir hak olarak te- --------

lakki etmektedirlerr. Gümrükte tensikat 
Memurlar, 8on vaziyetlerini alaka-

dar makamlara arzetmek üzere arka
Adliye veznesinden maaş daşlarından bazılarını Ankaraya gön

aldıktan sonra hasta' andıgı d.e~meğe karar ve~miş.lerdir. M~murlar 
~ sıcıl ve dosyalar uzerınde tetkıkat ya-

anlaşıldı pılmasını arzu etmektedirler. Bu tak-
- dirde vaziyetlerinin inkişaf edeceğine 

Kartal sulh mahkemesi katibi Sadi- kani bu1unmaktadırlar. 
nin bundan 4 gün kadar evvel lstan- Memurlar alakadarhlr tarafından 
bul adliyesi veznesinden arkadaşlarına yardım ve ·· h t ·· ki · · muza ere gorece erını 

ait maaşı aldıktan sonra. bir daha Kar- ummaktadırlar 
tala dönmediği yazılmış ve aranmağa --·-----
başlanmıştı. Sadinin maaşları aldıktan Türk ofisi mUmessiileri ve 
sonra Kartala giderken yolda hastalan- ihracatçılar 
dığı ve evine gidip döşeğe düştüğü, f 

1 ah h ktısat Vek~letinin dıo:ı memleket-
fazla hasta o duğu için m kemeyi a- Y 

!erdeki konseyye ve ajanları dün Tür
berdar edemediği anlaşılmıştır. 

Bir adam balta ile kendi 
elini kesti 

Büyü'kadada oturan Mehmet oğlu 
Hüseyin evinde balta ile odun keser
ken baltayı kazaen sol eli parmakları 
üzerine vurmuş, dört parmağı birden 
'kcsiJmiştir. Hüseyin hastaneye kaldı
rdmıştır. 

Belediye binaları vergiye 

kofisde toplanarak memleketimizin 
başlıca tanınmış ihracatçılarile bir gö
rüşme yapmışlardır. Bu görüşmede 
ihracatçılar dileklerini anlatmışlar, müş 
küllerini söylemişlerdir. Toplantı sa
bahtan akşama kadar sürmüştür. 

Tayyare postaları arttırılacak 
Devlet hava yolları şebekesi ilkba

hardan itibaren genişletilecektir. Al
manyadan iki yeni tayyare alınmakta
dır. 

tabi değil Bu bahardan itibaren İzmir - An-

Belediyeye ait olup ta belediye iş- kara, Ankara - Diyarıbekir, Adana -An 
lerinin tedvirine tahsis edilen binalar· kara, tayyare seferleri de yapılacaktır. 
dan bina vergisi alınamıyacağı alaka- ---·-
• ..J ı t · ed'l · t" Takslmde-Makslm aar ara amım ı mış ır. 
= ··= > , , varyete tiyatrosunda 

Kadir gecesi 
Ve Bayram 

"' Halk Opereti 

Birincikanunun on birinci cuma 
günü ramazanın y.irrni altısı oldu -
ğundan ~amı (cwnartesi gecesi) 
Leylei kadir ve on beşinci salı gü
nü şevvalin biri olmakla bayram 
oTduğu ilan olunur. 

İstanbul Müftüsü 
F. Ülgener 

SADAKAI FITIR 
:En iyi İyi Son 

Kr. Kr. Kr. 
Buğday 14 12 11 

Bu akşam 21 ele 
Zozo Dalmas ve 

Tomakosla 
ENAYiLER 

bOyOk operet 

TEŞEKKÜR 
Ölümü ile bizleri kederler içerisinde 
bırakan sevgili zevç ve bn bamız 

Dr. ISAK D. TARANTO 

Çinili rıhtım hanında bazı 
gümrük daireleri tevhit 

edilerek memurlardan 
tasarruf olunacak 

Gümrükler Başmüdürü 
Nuri Ankaradan İstanbula 

Mustafa 
dönmüş-

tür. 
Elektrik şirketinin yaptığı iddia e

dilen gümrük kaçakçılığı işi Nafia Ve
kaleti tarafından tetkik edilmeketdir. 

Gümrük dairelerinin Çinili rıhtım 
hanına nak1i işine bir kanunusaniden 
itibaren başlanacaktır. 

Bu binada bazı daireler tevhit ve 
bazı memurlarla müstahdemlerin va
zifeleri de lağvedilecektir. Başmüdür 
dündenberi bu işlerle meşgul olmağa 
başlamıştır. 

·-··························································· 
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Şehir fiyatrosu 
Tepebaşı 
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akşam s<1at 20.30 da 

BÜYÜK HALA 
Fransız liyalro~u 
Operet kı.. mda 

oyun yoktur. 

10.000 KiŞi ŞAŞ 1 R A C A K 
10 SENEDENBERl GÖRMEDtôl l\1UC1ZEYE ..• 

KIZIL KORSAN 
(KAPTAN BLUD) 

Tarihin korkunç korsan harplerinin emsnlsizi... Kahramanlık ve 
cscuretin en son merhalesidir ... 

ÖNÜ~tÜZDEKl PERŞEMBEDEN İTİBAREN 

s A R A y SiNEMASINNDA 
Senenin film rekorunu kıracaktır. 

Istanbul 3 üçüncü İcra Memurluğun
dan: 

Fatma Pakizenin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına 1 inci 
derecede ipotekli bulunan ve tamamına üç ehlivukuf tarafından (1500) 
kıymet takdir edilen Ortaköyde eski Maslak yeni Katolik kilisesi 
sokağında eski 24 yeni 24 No. lu bir tarafı Andon veresesi bahçesi, 
bir tarafı Hasan hanesi ve bir tarah Şakir hanesi ve tarafı rabii yo1 
ile mahdut üç kat ahşap hanenin evsafı aşağıda yazıldır. Bodruın 

katı: Zemini çimento döşeli bir mutfak ve bir odadan ibarettir. Zemin 
katı: Hanenin methali, bir sofa üzerinde 2 oda, 1 hela birinci katı: 
Bir sofa üzerinde 2 oda bir hela. İkinci katı: Tavan arasıdır. Elektrik 
tesisatı ve bir kuyusu vardır. Umum mesahası 150 m2 olup 60 m2 bina 
kalanı bahçedir. Evsafı yukarda yazılı maabahçe ahşap hane açık art• 
tırmaya vazedilmiş olduğundan 1-2-937 tarihine müsadif Pazartesi günil 
aaat 14ten \6ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin % 15 ni bulduğu takdirde müşterisi üze
rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kal· 
mak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 16/2/937 tarihin• 
müsadif Sah günü saat 14 ten J 6 ya kadar keza dairemizde yapıla· 
cak il inci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ni bulmac'ı~ı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan 
geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin 
kıymeti muhammenenin % 1,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hAmil bulunmalan lizımdır. Hakları 
Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alikadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masa'" 
rif e dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilin tarihinden 
itibaren nihayet ~O gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lizımdır. 
Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye 
den mütevellit Belediye rilsumu ve Vakıf icaresi dellaliye resınİ 
bedeli müzayededen tenzil olunur.20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli 
müşteriye aittir. Daha fazla maltımat almak isteyenler 15 / 1 I 931 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru• 
1 · cak arttırma şartnamesi ile 936/420 No. lu dosyaya müracaatla 
mezkfır dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (3482) 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilanları 1 
--------------------------------------· Muhammen bedeli İlk teminat 

Cinsi M.iktan Lira )( uruş Lira Kuruş 

11 • Kalem bez Mecmuu 
Patiska Ame- 18600 
rikan bezi. Pi
jamalık elbise-
lik ve Abalık 
kumaş. 

Metredir. 

-
10185 00 763 88 

İhale günO 

21/12/936 .. 
Pazartesi 
saat 15-de 

Gureba hastanesine lüzumu olan yukarda cnis ve miktarı yazılı « 11 » 
kalem bez ve kumq kapalı zarf uıulile açık eksiltmeye çıkarılmıthr. lhale
ıi yukarda yazılı gün ve saatte lıtanbul Vakıflar Ba.tmüdürlüğü binasın• 
da toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartname ve nümuneleri her gÜJI 

Levazım kaleminde göriilebilir. lıtekliler «2490» sayılı kanunun tarifatı 
veçhile vesaiki haiz olarak teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat e'/• 
veline kadar komisyon riyasetinde makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır· 
Posta ile gönderilecek mektuplar gene ihale saatinden bir saat evveline 
kadar gelmit bulunmaları mqruttur. Posta ile olan gecikmeler kabul edil•\ 
mez. (3382) 

Arpa 19 00 00 
Üzüm 100 84 60 

Bayram namazı 
S. D. 

nrn cenare merasimine iştirak veya be
yanı taziyet lıitfunda bul\ınmuş olan 
bilcümle zevata ayrı ayrı teşekküre te
essürümüz mfuıi olduğundan derin şük 
ranlarımızın iblağına sayın gazetenizin 
tavassutunu dileriz. 

Müteveffanın zevcesi ve çocukları 

- -·ACıKu· BiR ·aLOM. · 
BUGÜN 
Matinelerden 
itibaren İPEK Sinemasında 

AŞK FiLMi 
HEYECAN FİLMİ 
DEHŞET FİLMı 

Zevali saate 7 59 
Ezanj » 3 18 

Hiç blr iş gormiyen kuvvetli blr su ce
reyanından elektrik elde eder gibi her 
yıl dağınık bir halde israf edilen (Fit -
re) yi bir araya toplıyarak yaralarımızın, 
ekslklerlmlz1n en ehemmlycUilerinde kul
lanmak ve bu işin her yıl verimini art.ır
mak, butün vatandaşlarımızın benimse
meleri lt\zımgclen vazifelerden biridir. 

CASUSLAR KARŞI KARŞIYA 
UMUMi HARPTE FRANSIZ ve ALMAN CASUSLARININ MÜTHİŞ MÜCADELELERİ 

Muazzam ve korkunç sahneler arasında Nefis bir aşk m ıcerası Fransızca sözlU Metro·Goldwyn Sllperfilrni. 
Ayr1ca: Ulu Önder'ln BUyUk Millet Mecllslnln açdıtında lrad buyurduklar1 nutuk. 

Merhum General Saidin kızı, A vu
kat Celal: Saidin kız kardeşi, Bergama 
topçu alay komutanı A'1bay Tevfik Ca
layın baldızı, İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi sabık b~ asistanlarından Dr. 
Hulkiye Said müptela olduğu hastalık
tan kurtulamıyarak pek genç yaşında 

rahmeti rahmana kavuştu. Cenazesi •••••-------------------··-----------------... bugünkü Salı günü öyle namazı Yaka- r 
cık camisinde kılınarak Yakacıkta met
f eni ebcdisine tevdi olunacaktır. 

VATANDAŞLAR : Esrarengiz bir seyyare küreiarzı tahrip edecektir. Bu felaketin önüne 
geçmek için çalışılıyor. 

TEKiN MEÇHUL DÜNYALARDA BAY 

UçOk Haberler FLASH GORDO 
Emsalsiz atlet BUSTER GRABE tarafından temsil edilecek olan bu emsalsiz film sinemanın bir 
mucizesi olacak, büyükleri hayrette bırakacak ve küçükleri alakadar edecektir. insani hayvanlar .. Fran a lllzdcn Tutun Alıyor 

Fran ya 35 - 36 ne mahsulunden 360 

bin kilo tütun s ılması kar rlaşmıştır. 
Vitrin l\lıi :ıba]$ası 

Bu nyın on 1k d ba ı yacak yerli m 1-
ıar haftasında yapıl cak v trin müsabakaln
n Içln Ticaret Odası blr proğram hazırln

maktadr 

Maarif Tayinleri 

Arslan adamlar- Ateş ejderhası - Tayyareler - mermiler - deniz canavarları. 
Bu harikalar fllml önUmUzdekl Per,embe matinelerinden itibaren 

lise l beden terbiyesi mualllmllğlne Hayri S O E Sinemasında tekmili bir defada 
gösterilecektir. 

Pertevnlyal lisesi rlynzlye mu:ı.lllmllğine 

Bekir, Haydarpaşa Usesi riyaziye muallimli
(llne Nurullah, Suleymaniye orta mektebi l 
ılyazlye muallimliğine Arif Bedll, Kabataş 

Ragıp tayin edllml.§lerd1r. •-------• 
&ean• eaatlerl pek ıakında Hin edllecektlr. 4m----~.,... 



~ Birincikanun SON POSTA 

EMLE KET HABERLERİ 

Uzunköprüde zirai sahada 
büyük bir inkişaf var 

Pirinç ekimi 
600 

tecrübesi büyük bir muvaffakıyetle neticelendi, bir dönümden 
kilo mahsul alındı. Hindyağı istihsal edilen nebatın 

ekimine de ehemmiyet veriliyor --·-·······---·· ..................... -~ .... ... 

Sayfa 5 
= 

1 

121 yaşında 
bir genç 

Portaka11arımız sandıklaııırken 

37 yaşındaki karısile mes'ut 
bir hayat geçiriyormuş 

Almanya Dörtyoldan 5,525,000 
tane portakal ahyor 

Biga {Hususi) - Elmalı köyünde 
oturan Arnavud Mustafa isminde 121 
yaşında bir ihtiyar vardır. Çok sağlam 
bir vücuda malik olan bu asırdide ihti
yar pazar günleri, üç saatlik bir mesa· 

Portakallann paraları peşin olarak ödenecek, yüzde 
beşten fazla çüriik çıkarsa fazlasını malı 

satan tazmin edecek 
Uzunköprüde bir hindyaiı nebatı tarlası 

lrzunköprü (Hususi) - 'l'rakyanmı mahsul a1a.nm.akta.chT. Sudan çayın de
eıı ~ahsulı:iar kaza merkezi Uzunköp- nli~en sustU ~ca 1x>hwnu Yeşi~~Y t~
ti{d.ur. 1 71 O kilometrernk geniş bir o - hum ıslah istasymıundan getırılmış, 
~aya sahiptir. Bu ovadan Meriç - Er - muhtıelif köylerde ektirilrn:iştir. Çok 
~l!tıe isminde iki nehir akar ve bütün mugaddi o1an bu hayvan yeminin yıl
~~a~iyi sular. Kasabanın nüfusu on bin da üç döl't defa biçilmek suretile mah-
1~U:dur. Kazan~ umumi nüfusu ise sul verdiği .yaıpıl~n tecrübeden a~ -
~ bın küsurdur. Ömerbey, Maksutlu, şılmıştır. Hındyagı nebatı da tecrube 

11'casalih ismilnde üç nahiyesi 59 par- edilmiş, Kazanın Meriç ve Ergene bo
ta köyü vardır. Her köyde mektep var- yundaki ova kısmındaki köylerde bu 
~· l<azada bu sene ilk defa olarak pi- nebatın ço~ iyi yet.i.şeceğr anlaşı~ış _
!len~ mahsulü ekilmiş, ümidin fevkin- tı.r. Hindyagı ta~abe:ıe kullan.ıldı~ gı-

ıyıı netice alınmıştır. bı tayyare motörlerınde çok ışe yara-
/\Ytlın, Samsun, Bursa ve Edirnede dığı i9in bu :zıeriyata ehemmiyet veril

~a.l>ı~~n ekimde beher dönümde azami miştir. 
t ~ Yiiz kile mahsul alındığı halde bu - Kasabada 15 ıiekar vüs'at.inde bir fi
ı:ti~. Yapılan e!kiımde dönüm başma al- danlık kurulmuş, bir ~k kayısı, şef-
}'~z kile mahsul alıınmıştır. lali, erik, çam fidanı getirilmiş, bunla-

feıde olan köyünden şehire gelmekte, Dörtyol (Hususi) - Alma.nyaya 
öte beri aldıktan sonra gene köyüne portakal ihracı için Almanyada bir 
dönmektedir. şirketle mukavele imzalanmıştır. Bu 

Bu ihtiyarın dökülen dişleri yeni • mukaveleye göre şirket bu yıl için -
den tamamile çıkmıf ise de kendisi de 50 bin sandık içinde bir milyon kilo 
bu yeni dişlerin yumufaklığından, bun- ağırlığında 5,fl25,000 tane portakal a
larm yemek çiğnemeğe yaramachğın - lacaktır. Portakalların 5 bin sandığı 
dan şikayet etmekte ve ihtiyarlıktan 80 tanelik, :ı2,500 sandığı yüzer tane
baş.ka şikayeti olmadığını söylemekte
dir. 

Y ~adığı devirlerin bütün hadisatını 
pek canlı olarak anlatan Mustafa, hl
dığı karıları öldüğü için şimdi yeni al
dığı 37 yaşlarındaki bayanile pek mes'
ud yaşamaktadır. Bu her dem taze ve 
çok dinç olan saldide ihtiyar, perzeri -
naldir. 

--··· .. -···· .. ··························· .. ········---· 
Biga köyll "':..in kalkmma 

programlan 
Biga {Hususi) - Köylüler, altı yıl

lık bir kalkınma proğramı yapıp kay
makamlığa vermişlerdir. 

~ llırinç mahsulünün çok bereketli ol- nn hepsi tutmuştur. Burada yetiştiri -
bııası köylüleri bu işe heveslendirmiş, len meyvalı meyvasız fidanlar köylü- Demirköy kazasında bir yangm 
r'U sene ekim için binl'erce dönüm ara- ye meccanen tevzi edilıecektir. Kaza- Rize, {Hususi) - Demirköy ka
~ ~~zırJanmıştır. Pirinç .ekiminden nın bir an evvel ağaçlanması için her zasında evvel1C1 gün bir yangın olmuş
~ um b~şına 35 lira kar kalmaktadır. nahiye meffiezinde ikişer dekardan az tur. Kaza sulh hakiminin evinde çı
• ll sene ılk defa olarak kendir zeriya - o1!ınaımak şaırtile birer fidanhklar ya - kan yangın yanındaki iki eve de sira
~ da yapılmıştır. B~n~an da çok iyı pılını.ştır. yet etmiş, üç ev kam ilen yandıktan 
~~ dm_Aan alınmı.ş, ~on~m r ... şına .130 Korwuğu, baLtahğı olmıyan köylli - sonra halkın yardım ile ateş bastırıla
~~ ~asılat elde edılmış ve mahallm - ·lere yirmişer dönüm yerler hazırlatıl-
"I: kıl.o 38 k ı bilmiştir. Nüfusça zayiat olmamıııtır. 

Bu programlara göre altı sene için
de, çalı avlular kaldırılacak, asri hela
lar yaptırılacak, sokaklara kaldırım dö
şenecek, birer mekteb inşa ettirilecek, 
köyden köye yapılmadık yol bırakılmı
yacak, münasip yerlerde parklar vücu
da getirilecek• yabani zeytin ve ahlatlar 
aşılanacak, köy gelirlerini arttırmak i
çin tarlalar a!J-ılacak, okuma odaları ya
pılacak, çeşme ayakları temizlenecek, 
camiler tamir edilecektir. su uruşa satı rnıştır. mış, bağlığı olmıyan köylerde bağltk - ' 

~~~~~~tıda~~~D~itlid~~v~u~~fu~~g~n~M_~~~============================= 
~ kılo pamuk tohumu getirilmiş, y~tt~~ yuz bın bag çubu~ ~el.~dılm.ı.ş, Çanpazar nahı·yesı· kaza 
~I ~nın muhtelif köyl~rine ve kasaba koyluye meccanen verilmıştir. Koy 
~atında deneme tarlasında tecrübe ka!kınma i.şinde ahırlar evden ayrıla -

tıt·~ll~ış, bir kökte 110 koza görüi - tak, köy odaları olmıyan ~ö!l~r .od~ merkezı· oluyor 
h ~. ıntıifaları doksan santim olmuş - yapacak, bataklıklar, su bırikıntılerı 
\~ Dönüm başına 45 kilo safi pamuk kurutuııacak, buralarda iklim, toprak 
~"'llnıştır. Soya isminde bir de fasulye şartlarına göre muhtelıif nevi tohum -
~~~in Kazım Dirik fidanlığında fo.rın. tecr~bele:i yapılacak, her şahıs 
L,'"' Ubesi yapılmışbr. Bu fasulye bil - bir fıdan dıkınege ve muhafaza etme -
~ Alman.yaya ihraç ve soya yağı ğe mecbur tutulacaktır. Geçen yıl her 
'1· tı<le bir nevi yağ istihsal edilmek- köye tevzi edilen fe-~ni. ~rı .kovanl~ı! 
la. tt. Sanayide büyük bir ehemmiyeti sepet kovanlarla degıştırılmış, çok ıyı 
: bu yağ çok kıymetlidir. mahsul alınmıştır. 

eher dnümnden de beş yüz kilo Kasabayı istasyona bağlıyan 167 

fı6nene elektrik 
'tesisatı yapılacak 

lı Cönen {Hususi) - Buraya iki sa-
1~ l.ı~aklıktaki Dereköy değirmeninin 
1~Undan istifade edilerek elektrik te
ı_ tı yapılması kararlaştırılmış, yapı -
~tetkikler suyun elektrik tubrinini 

tı-ı· tecek kuvvette olduğunu göster -
~1nir. Yakında elektrik tesisatına baş
tıa.Caktır. 

~Hasan Bey, Amerika ~azetele -
e bir ~azı gördüm.. 

kemerli 1 300 metre uzunluğunda bir 
köprü vardır. Yazılı hir kitabeye göre 
bu köprü 1 8 sene 9 ay 3 günde ta -
mamlanmıştır. Köprüde kullanılan 

taşlar Gelibolu sahillerinden getiril -
miştk Bir efsaneye göre bu taşlar ge
tirilinken en büyük taşlardan birisi 
yolda dü.şürülm.üş, buna canı sıkılan 

nalk..liyart.çı dü(urenlere inkisar etmiş. 
- Malın kara olsun demiş. Malkara 

kazasının ismi bu inkisardan kalmış. 
O düşen taş bugün Malkarada bir a -
birle gibi dfkili duımakta imiş. 

... Oradakı kadınlar sokağa çıkar
ken yanlarına köpek yerine hindi a
lıyurlarmı.ş. 

Çanpazardarı bir görünüı 

Çanpazarköy {Hususi) - Burası olarak cumhuriyet bayramında 8,000 
Balıkesir - Çanakkale şosesi üzerinde liraya mal olan ihtiyar heyeti binasının 
güzel bir nahiye merkezidir. işgal za- da küşad resmi yapılmıştır. 
manında tamamen tahrib edilmiş olan Suyu ve havası güzel bir nahiye o
nahiye bir kaç yıl içinde eskisinden da- lan Pazarköy temiz otelleri, ılıcası, 
ha ala br şekilde imar edilmiştir. Halkın muntazam sokakları ve parkı ile en ile
yardımile hükumet konağı, mekteb, ca- ri bir kasabayı andırmaktadır. Nahiye 
mi, parti binası yaptırıldığı gibi en son merkezinde kaza teşkilatı yapılacaktır. 

... Bu guya moda imL~. Garip de
;..;1 ., 
6U mı,. 

Hasan Bey - Neden garip olsun 
dostum. Şimdiye kadar kazlarla ge
zen kadınlar görülmemiş şey mi? 

lik, 12,500 sandığı da yüz ellişer tanelilC 
olacaktır. 

Portakalların üstüste beher sandı~ 
ğı l ô2,.) kuruşa Payasta vapura teslim 
edilecek ve her parti mal teslim edilir 
edilmez parası peşin olarak ödenecek· 
tir. Portakal nakliyatı için Payasa hu • 
susi vapur gelecek, bu vapur 12 giin 
sonra Payasa vardığı zaman portakal· 
la.r muayene edilecek, eğer içinde yüz .. 
de beşten ziyade çürük çıkarsa yüzde 
beşten fazlası tüccar tarafından tazmin 
edilecektir. İlk parti mal kanunuevve
lin beşinde, ikinci parti mal da ayın 
2.) i ile ~iO u arasında teslim edilecek -
tir . ......................................................... ...., 

Anadoluda kış 
Gi.inıüşhacıköy (Hususi) - Kar ayın 

22 s~nde başlamıştır. Bir gün fasıla ile 
devamlı surette yağmaktadU'. Çiftçi 
vazıiyıetten memnunch.ır. Bu yıl geçen 
seneki grbi kuraklık olmıyacağı ka -
naati umumidir. 

Samsunda 
Samsun (Hususi) - Havalar bir 

denbirc soğumuştur. Etraf dağlar kar· 
la örtülüdür. Şehirde grip fazlalaşmış 

Kızılcalıamamda 

Kızılcahamam (Hususi) - Bir haf· 
tadanberi mütemadiyen kar yağmak· 
tadır. Ve havalar son derece soğuktur. 
Sıc-aklık sıfırdan aşağı üçe düşmüştür. 
Evlerin içimdeki sulaJ; donmaktadır. 
Maarn.afih hava birdenbire de 
ğişerek kar durmuş, hafif biı 
lodos rüz.garile yağmur yağmağa 
başlamıştır. Bu yağmur bir kaç saat 
içinde dağlarda, yollarda bütün kar -
ları kamilen eritmiş ve silip süpür -
müştür. 

Şimdiy~ kadar tekzibin envaını gör
dük, fakat görmediıklerimiz de var .. 
İşte ben şimdi onları yazıyorum: 

Memba sucularından altlığımız mek 
ıup: 

İstanbulda satılan memba sularının 
karışık olduğuna dair gazetelerde çı
kan yazılar ve karikatürler tamamile 
yersizdir, sularda karışıklık yoktur, 
hepsi halis memba suyudur. Bu husu
sun gazetenizde neşrinı rica ederiz. 

* İstanbul sütçüleri namına 100 im-
zalı bir mektup aldık; İstanbul sütçu
leri diyorlar ki: 

cSüte su katıldığı hakkındaki neş
riyatı görüyoruz. Biz İstanbul sütçü 
leri bu neşriyatı tekzip ederiz. Süte 

1 kat'iyyen su k~~m; ~.eğiliz.» 

Oduncu \'e komurculerden: 

1 
Ha\·anm bozulduğu günlerde he· 

men bütün gazetelerde komi.ır ve o
dun fiyatları üzerinde ihtikar yaptı-

l ğımız hakkında yazılar çıkıyor. Biz 
h.ç b~r zaman ihtikar yapm!fi değilız, 
bizi ihtikarla itham edenlerı şıddetle 
protesto ederiz. İM 'ET 



6 SON POSTA ' Birincikinun 8 ~ 

Babıali de açılacak kör, ~VJ{~ıifİr Gen~ler _eroin adlı mel'_ ın 
sag" ır ve dilsizler mektebi ~ . - zehıre nasıl alısıyorlar? 
Dilsiz, sagır ve körler kurumu reisi "Memleketteki 
dilsizlerin ekseriyetini kadınlar teşkil ediyor,, dedikten 
sonra kulagıma fısıldadı: "Aman bunu gazma, bütün 

lıekô.rlar kapımıza dolarlar I 
Yazan ı 8ellm Tevfik 

Defterdar Yahmkapan .!t • / 

Hakiki müşahedelere müste~~ı 
levhalar ve bunlardan çıkan net ice 

Y azan : Kemal Tahir 
cBeyaz Ölüm• ü ben ilk önce şöyle' 

tamdım: 
Nahit isminde bir arkadaşım vardi. 

Galiba Aksarayfda dturuyord u: Uzun 
boylu, güçlü, kuvvetli oldukça güzel 
bir delikanlıydı. 

Bir giın adliye korid,orlaı ında kar -
şılaştık. Şuradan buradan konuşurken: 

- Gel bu akşam buluşal m senııı le, 
dedi, şöyle biz bize bir eğlenelim. 

ı 625 de Osmanlı devletinin defter- O akşam buluştuk, içiyorduk. l3ir a-
darlığı cYani kapan» lfıkabiyle meş- ra ık ma~adan ~a~ı. Avde~ ett.ıği za
hur Abdülkerim Efendi yapardı. Bu ıa- 1 man halınde hiç hır fev'kalfulelık fa~
k.ap ona talebeliği zamanından kalnu~- ketm~dım. ~ır kaç kadeh da.ha ıçtı. 
tır. Beyazıt imaretine mülazemd i es- Muthış terlıyordu. Merak edıp sor -
nasmda aç gözlülüğü ve sofraya yemek dum: 
geldikçe kurt gibi saldırıp dolmala rı , - Terliyorsun Nahit? 
yahnil~ri kapışı ile cYahni kapan» is- Cevap veı~ip vermemekte tereddüt 
mini almıştır. ediyor gibi bir durakladı, sonra bir - Bir ay sonra ona tekrar rast1ndı,. * denbire: tamamen bitmişti 

-- Aldırma, dedi. Gene sustu. Ve ~~' ·d · · b · lan satın almak büsbütün güçle"?n...., MUJ ecmm akı eti birdenbire damdan düşer gibi! ti. Paketi ele vermiyorlar, dük '-dl~ 
1638 de Dördüncü Murat Bağdadın sordu~en hiç eroin kullandın mı? diye koklatıyorlardı. Günde dört paketi~ 

lzmir sağır, kar Ye dilsizler mektebinde k6r talebenin orke.truı rethine gidiyordu. İıımitten ayrılı: ııy- papel eder. Bu kadar parayı ben. ~ 
Babıaıide bir cDilsizler, sağırlar, l telerinıden ayırt edebilmek için akla rılmaz, kendisile beraber gelen Hase- - Hayır. zaman nerede bul'u.rum. Başka bir "!"' ~k 

körler melktebi• açılıyor. gıelınedik çareler düşünmüşler. ~aka~ kilerden birinin İzmiıtte bir erkek ço- - Yazık. tuttum. Bir kağıt parçasuu bükil1' tin 
k .. 1 k dil '.Jlik -~-1.A lı..., ıyeılı cuk doguw rduguw haberı· geldi. Mu"3'd"~.·i - N_.eye yazık? ı'nce bı'r boru halı'ne getı'rı'yorum. 112ı1 h._ Dün dilsiilıer sağııılar, ·or er u - sı:1.ı Si1.11~1:1r a& yapmıya n • .._, rr ""1; 

' ' k 1 " ~1 • • k · · bu d uh f l l d - Oylıe bir ze.vki var ki... boruyu burnumun tA ı'l'line kabı·1• ol' rumu reisi Süleyman Gök ile onuşu- o an:ıarın !>v ... ennı açmama ıçın, geliren a am m a aza atına a ın ı, D h bı'r 1:1 :r 
l i ;-., .. ed tl · "e tahkik edildi ve oog-an çocugw1tP1 er- Nasıl alıştığını anlattı. a a dutıı.• kadar soku""r öyle ,.,,.kiyortııı" yordwn. Onun söylediğine göre, me_m- çare. e: ~ e:ıne. erm~§: .. • haftadır içiyorm~. 6 "' " - r ..ı; ' 

leketıteki dilsizlerin sayısı yirmi bıne .~lsızler cemıyetı reısı Sule~ııan kek değiıl, kız olduğu anlaşıldı. Acele _ ATikadaşlar dans salonunda çe _ Bu suretle eroin beynime tesir e~ 
aık nm,c:: Bence bu hesap'ta mutlaka Gok, bana, bayramdan sonra tedrısata 'iıle müjdeyi yanlış get iren cerci Pad:.- Ö yordu. 1 

hir ıyanl~şl· ık var. Çünkü kılıbıkların ba. şlı.yacak mektebin bin.· asın.ı da gez ~ şahın emriıyıle esasen derhal kazığa vu- ik iyorlardı. Bana da verdıler. yle Biliyorum çok kötüledim. Eski~ 
d d T t...&..-1 Y N 1 kteb ruldu. zevık i .ki... Sade rakı ile beraber içfür- kullananlar zerresın· ı· vermı·yorl~" "1" ek\.ınu bile yiirrni binden beş on misli ır ı. a.ıcue er, enı esı me ı ,. 

yfaz.ladır. öğretmeni Bayan Neyyire taTafınd.r.n * se böyle terletiyor. Halbuki yeni alışanlar bu kadar 
- Zevki nasıl? ~ 

Şoförlere sorarsanız, memlekeUe okutulacaklarmış. Bayan Neyyire, Iz- değillerdi. Ben de bir kaç arkadaşı 
1111 

kt l..' d 'k' la' Tüfek ve kılıç ·,ş·aemez kalllan - Anlatamam. Kokladıkça anlaşıl- f"" üz bi.nferce sağır vardır. mir dilsizler me eum e ı ı sene s J yarUım. Bunu hiç unutamıyorum. 
Y .. .. k tli b" hocavmı<:: Bence b maz. Hem bir iviliği varsa kullanmnsı 1 • be 

Otomobil alıtında kalanlardan sual garmuş ıyme ır .; -s· Ayni sene ordu P~d iş~hra bera er koJay. Şöyle birw gürdan ucile alır, bur- a çagım n ... 
eylerseniz, memlekette yüz binlerce b~ mektebin müdürlüğüne ~· z:.riu Musula vasıl oltı™:a, bır Hını elçıs· ~el ı nuna dayarsın. Derin bir nefes alır - * • 
kör mevcuttur. Bu fübarla, bir sağır - bır kaynana bulmalı. Onu gore goı e, d~. ve .. Dördüncü. M~~ad~n ~~~.i p.ayıne sın. Oldu gitti. Meze imiş, su imiş, h!ç . O vak ittenberi N~hidiw hiç gö~fll 
lar dilsi2Jler körler meıktebi açılaca - biçare dilsizler de çenelerini açmanın yuz surerek getıroıgı bır suru zı kıv- b' . t . Al ~ı... . b' 1 t dun. Fakat tekrar ıçmege başladı~~ 

ı ı } "ğr . l · ır şey IS eımıyor. CC'Uıne ır pa ~ <: 1 d d ş· d' red b d JJıP 
gınv ı öğrenince parmağım ağzımd:ı. kal- yo unu o enır er. met hediyeleri takdim etti. ~- ı:t --....l h ed b' k uy um. ım ı ne e, ne al ~. 

soı""a"' a, evıue, yazı an e ır enara 1• ? bilin' 
dı ve: Fakat şaıka bertaraf. Yeni melde - Hediyeler içinide fü kulağından ya- çekil kokla. a yaşıyor mu. ıyorum. 

- Acaba, dedim, bu kadar talebeyi bin konforuna hiç diyecek yok. Yep - pt1mış ve üzerine gergedan post~ ge- _Ne kadar kokluyorsun günde? Kemal Tahir İl 
hang'i bina istiap edebilecek? yeni sıralar, pırıl pırıl yemek masaıa- çirilmiş (tüfek ve ckılıç işlemez) bı r kal _ Bir, b ir buçuk paket. _ .......................................... : ••••.•.••• ..., 

Fakat, sağırlar, dilsi7Jler, körler ce - n, gıcır gıcır karyolalar... kan vardı. _ KPÇ ku~ paketi? KmiMtKll/,' ~ 
miy~i reisinin sözlerinden anladun ki, İnsan bunkn gördükten sonra: Dördüncü Murat bu kalkanı önüne _Bey bov 25 35 50 60 .. . Be~ 25 
şimdi açılacak olan csağırlar, dilsiz - - Gözün kör olsun.! koydurdu. _Eline geçirdi~ bir tu~la i!: kun.rşluğund"a~ aİıyo~' elveriyo;. 1 
Ier, körten mektebi nümuneliktir. - Dilin tutulsun! o kadar muthiş bir kuvvet.re vurdu kı, _ Nahit vaptığın doğru değil bu ~ -ı 

Çünkü Süleyman Gök: Sözler:inin hala birer beddua sayıl- tuğla kalıkanın bir tarafından geçip ö- ı.ıelrir insanı -mahveder. ' lKİ k t l 1f 
- Şimdilik, diyor, ancak yirmi ta- masına şaşıyor. teki tarafllldan çıktı. _ Yok canım istesem hemen bıra _ n.Un aş arış lll ara 

Jebe alabileceflz! Eğer dilsizler, körler, sağırlar mf'k- Padişah kalkanın içine 500 altın koy kırım. yapılan bir takım 
Daha fatla talebe almak arzusun - tebi, takvimlerini satıp ta kadrosunu, durarak elçiye iade etti. _ N~reden alıyorsun eroini? • 

daynuşlar amma, maalesef gelirleri konforunu biT'crz daha genişletirse bu * - Her yerde satıyorlar. Unkapanın-
müsai.t değilmiş. Koca sağırlar, körler, eski ve meşhur bedduaların birer ha- da, Çarşıkapıda, Sirltecide, Beyoğlun-
di.leizler kurumunun bütün varidatı, yır dua şeklinde kullanılacakları mu- TUrk"ıyede ilk kadın etçi d H rd a.. . er ye e ... 
takvim sat.ışından ibaretmiş. Şimdi bu hakıkak! 1612 de Gürcistandan tstanbula bir - İçenler çok mu? 
y'inni ta1ebeyi seçerken çok titiz dav- Refaha, rahata, .şefkate, ihtimama, kadın elçi geldi. Kadın sefir, Padişahı - Bir sür\i varız. 
raruyorlannış. Çünkü dilsizlik, sağır - bilgiye kavuşrnasım istıediğiniz bir İran harl:firıe devam etmeğe teşvik e- O gece bu mü~ iptiladan vaz geç-
lık dolandırıcıhğı yapan açıkgözler de düşkün ve namuslu ahbaba rastladı - den ömek elçiJerile uğraştı. harbi dur mesi için bir sürü nasihatler verdim. 
varmış. nız mıydı, hemen teselli vereceksiniz: durmak istedi. Fakat muıvaffak olama- Fayda etmedi. 
Bwılardan bazıları, dilsiz gibi dav- - İyi olur inşallah .. . Üzühne. Al - dı. Nahide bir ay sonra gene adliye ko-

ranarak di&iler cemiyetinin hamiye- lah büyüktür. Senin gözünü da kör e- - ridorunda rastladım. Tamamen bit -
tini dolandırmışlar. Şimdi cemiyet i. - der elbet! kör~r ~ azm~. Çünkü körlük, gözle rni.şti. Yarı baygın oturuyordu. Elhı -
zaları, bir daha dolandırılmamak için Açılacağı gazeteler~ ilan edilen dil- görülür bir bedbabtlıkmış. Bu itibar- sesine, tıraşına o kadar ehemmiyet ve
\'l()k sıkı davranıyorlarmış. Kendile - sizler, körler, sağırlar mektebine, da- la, götlerinden mahrum kalanlar, a - ren, şık çıocu.k tamamen değiŞlllii, üs
rinden yardım istiyecek olan körlerin, ha şimdiden, müthiş bir tehacüm var- vuç açıp, körlüklerini teşhir edcr~k tü başı, yüzü, bilhassa gözleri tanıa :. 
dilsbrerin, sağırlann hakikilerini sah- mış. Fakat müracaat edenler içinde · para kazanmayı, mektebe yazılmaktan men başkalaşmıştı. 

~CÖNÜL iSLERi. 
Bir erkeğin çoculı 
istememesinin 
Sebepleri •• 

_____ ......, .... ,._ .. 

I 
daha karlı buluyor1armış. Yani, sizin - Bu ne hal Nahit? dedim. 

1 
anlıyacağınız en açıkgöz sakatlar kör - - Sorma, harmanım, diye cevap 
lermiş! verdi. 

Ben: - Harmarum ne demek? 

- Acaba, diyorum, körlük, sağırlık, 
dilsii'.ik te irsi midir? 

Cemiyet reisi: 

- Sa bahianberi alamadım. Boşta -
yım da. Artık çalışmıyorum. Kemal 
kardeşim bana büyük bir iyilik eder 
misin? 

- Söyle. 
- Bana yirmi beş kuruş ver. 
- Ne olacak? 
- Şu zıkkımdan alacağım. Biliyo -

' 
B i.r kadın okuyucum kocasımn ço

cuk istememt?6inin açıkça söy .ene
ninden gayri bir sebe~en doğabile
ceğmden şüphelenmiş, bana soru -
yor. Söylediği şu : 

tihaz etıtik1eri hayat seviyesine va
nncıya kadar çıocuk sahibi olmak -
tan çekinirler. Gerçekten bakıp bes
liyemiyecekleriın.i düşünürler, fakat 
bir defa korktukları ihtimal ile kar
şılaşınca endişeleri birden silinir, 
yerini neşe kap!ar. 

- Asla diyor... Hatta meşhur ha -
tiplerimizden birisi, cemiyetimize da
hil bultman bir dilsizin oğludur! Son -
ra, bizim azalarımıroan çoğu, çok 
mes'ut imivaçlar yapmışlardır. Me -
seıa geçenlerde, kör bir erkekle, dil -
siz bir kadın evlenmişti. Çocukları hiç 
kusursuz doğdu. 

rum olmaz diyeceksin, yaşıyamam on
suz Kemal. Artık iş işten geçti. Ben 
bittim. 

Solu : Aft kısım siyah kadifeJe' ı 
dir. Üstündeki uzun ceket gri roB~ 
kendendir. Siyah jup çok dar ve ~ 
dür. Ceket raglan kolludur. Kol~ 
dikişi üzerine (jur) yapılmıştı~· ~ 

•Üç senedenberi evliyiz, bu müd
det zarfında bir kaç defa anne ol -
rnak ihtimalinden şüphelendim. Her 
defasında da kocamın muhalefet eri 
ile karş>laştım: 

Zengin değiliz, bakamayız, sefil 
ederiz, dedi. Fakat ben içimden dü
şünmiye başladım: 

- Acaba kocam benden ayrılmak 
mı istiyor, diye merak ettim, ne 
dersiniz, kocamın irerive sürcfü lrü 
sebepler ne dereceye kadar varit- .. 
tir?• 

* Gerçekten bazı erkekler hedef ıt-

Sonra bir sınıf erkekler de vardır 
ki onlarda çocuk iıstememe meyli :z
di\'aç rabıtasını muvakkat telakki 
etmelerj.nden doğar, fakat bu smıf 
erkeklerin sayısı çok mahduttur, 
gizli düşünceleri de çabuk anlaşılır. 
Ben bu m~elede daha ziyade ilk 
şıkkın mevzuu bahso 'du~u sam -
yorum. Bu takdirde ise vaziyeti ida
re etmek kadına düşen bir iştir. .. "' 

Bayan Kadriyeye: 
İnanmayımz, niıkah memurunu~ 

ka ra kaplı defterine yazılmıya!l hi~ 
bir akit muteber değildir. Noterde 
hhmetçi alınır, zevce değil. 

TEYZE 
• 

Güldüm: 
- Kör bir adamla, dilıisiz bir kadı -

nın evtenmesi... Voltere göre ideal iz
divaç! Kadının bütün günahlarına e -
bediyyen göz yummuş bir koca, ve 
kocasının başının etini yiyememiye 
mahkum bir zevce! Mes'ut olmamah
nna imkan mı var ki? 

Bay Süleyman Gökün, ayrılırken 
söyl'ediğine göre, memlekette meıvcut 
dilsizlerin ekseriyetini kadınlar teşkil 

ediyorlarmış. Bay Sitleyman Gök: 
- Fakat, diyor. Sakın bwıu yazma-

] 

yın ... Çünkü evlenmek niyetinde olan 
bütün bekarlar kapımıza dolarlar! 

Selim Tevfik 

Nahit yalan söylemiyordu. 

* Bir müddet sonra bir ahbaba Nahi- ,ajurdan göğse de - modelde gord '-
di sormuştum. nüz şekilde - geçirilmiştir. Kolla~ '-

- Bırakmıştı, tekrar başladı, dedi. ğıya kadar boldur. Bi1ekler de b:. e 31 -
Ona son defa rastladığım zaman ge- siz ve yalnız lastik konularak bllı '"' ~ 

ne eroini bıralanışb. müştür. Ya'ka tamamile kapalı tı ,~ 
- Annemi az daha öldürüyordum, ·biraz diktir. . i ' l: 

dedi, tatrar cehdettim.. Bu sefer ko - Saida: Bu takımın üzerinde~ ~ıt~ ~: 
!ayını rakıda buldum. Geceli gündüz- ,lecek tru\•akar tayyör. Güzel bır sO~' l' 
lü t~m bir hafta i91im. Şimdi iyiyiın. kıyafetidir. Kol dikişlerinden ve ~ ' ..,... 
Neler çek.tim. Bu toz insanda insanlık ğ\isten aynı şeki.lde bir sıra jur g· ıe J• ~ 
bırakmıyor. Son zamanlarda satıcılar, rilmi.ştir. Yaka diktir. İki düğnı~,.1 6J'. ~l 
mallara hile yapar oldulardı. Kireç, latleniyor. Yakanın etrafınd:- ,ı 6' 'ht: 
aspirin talan bnştınyorlardı. Günde bir kürk band önden eteldere )ti 

dört paket vn feliyo!Uu. Daha sonra- iniyor ve bütün eteği çeviriyor • 



8 Birincikinun 

Evine giren hırsızları 
b lmak için polis 

ha lıği yapan adam 
·Salih Cevat dün matbaamıza geldi ve hirsızları 

yakalamak üzere nasıl avukatlık, simitçilik 
ve amelelik yaptığını anlath 

Tanımadığım, hatta yüzünü görme
diğim bir zat, masamın karşısına dikil
b:ıiş, gü üyor: 

- Demek beni bulmak, katil bul
b:ıaktan zor ha? 
Şaşkın şaşkın yüzüne bak1yor. Ve 

kendı kendime soıuyorum: 
- Bu zat ta kim oluyor? Neye gü

lliyor? Nedir bu sorduğu? 
Fakat o biraz i1.ahat ~erince, gülme~ ı 

tırası bana geçiyor. Meger, karşfma dı 
kilip bann nükteli bir sitemde bulunan · 
bu zat, Salih Cevatmış. Kendisini çarşı 
Sarşı, mahalle mahalle ve iki gün iki 
gece nasıl arayıp ta bulamadığımı yaz
dığım zat! 

Hula tanıyamadınız mı yoksa? Ca
llun hani şti, C'Vini soyan hırsızları ya
ltaıamak için po?is hafiy-eliği ) apan mo 
bi1yeci Salih Cevat! 

Bana: 
- Sizi, diyor, istemeden yorduğuma 

lı'ok müt~irim. Fakat bu biraz da ı:.i
~ talihsizliğinizden. Yol danıştığı -
tlız kılavuzlar hep karga çıkmışlar! Yok 
ta, yazını7Jdan anladığıma göre, Etye
ıltıeıxie, Kadem:tek:kesi sokağına kadar, 
.tanı benim evin sokağına kadar gir -

1tniş3iniz. 
Ve gülerek ilave ediyor: 
- Maamafih, ha'kkınız da var ya ... 

llizj.rn sokağın da sokl&lıkla al0.kası a
dllıdan tbaret. Hakikaten, dediğiniz gi
bı insan o sokakta, hele o karanlıkta, 
kendi ev"mi bile mr bul\ır ... 

Salih Cevadm " Son Posta ,. 
ressam.lan tarafından 

yapılmıı krokisi 
karaıko1a, nokitaya gitmeğe yüzüm kal 
mamıştı. Onlar, tesadüfen ve maalesef 
tekerrür eden bu .şikiıyetier.ime maruz 
kalınca da ihtimal içlerinde yalan söy
lediğimi ftBnanlar bile oluyordu. 
Bır amele tu1unm edindim. Bir si 

mitçi şalvan aldım. Elime bir de simit 
değneği geçirdim. Ve o pazar senin, bu 
pazar benim başladım dolaşmaya. Çün 
kü lursızların eninde sonunda çaldık
larını bu pazarlardan birinde okuta -
c.'a'klan muhakkaktL Dolaşmadığım, ne 
Perseınbe pazarı k~ldı, ne Kapalı ç:ır
şı. ne Kadıköy, ne Üsküdar, ne Bakır

- Eğer şu hafiyeiiği nasıl yaptığını- köy pazarlarını ihmal ettim. Hem de 
tı anlatırsanız, bana o gece sizi aramak hiç birisini. kaçı:mıamasıya. Ailem bile, 
için çektiğim bütün zahmetleri unuttu bu dofuşmalarımdan bıkmış usanmıştı. 
tursunuz? Çünatü bu dolaşmalarda sarfettiğim yol 
Muhatabım çak tekrarladığını san- para1arı, çalman eşyalıanmın bedelleri

İlı.ğım macerasını bir defa daha tek- ne bile yaklaşmıştı. Dört ay pazar I?a
tarlamak için, benim gibi havadis 8.şı- zar dolaşmak ne demektir Bayım? In
mnı utandıracak kadar nazlanmıyor. san bu kadar arasa, hırsızı değil, Hızı
\r-e cıgarasmı tazeliyerek söze bafil.1 - n bile bulur! 
~or: . Bir gün şeytan: 

- Bi!meın neden? Soyulmaktan ya- -Haydi, dedi, bir de şu Adliyeye uğ 
~ dehşetli açı.k bir bahtım var bayım. ra. Çünkü hırsızların, çaldıkları eşya
'ötanbuı şeh.."inde, tam 4 defa soyul - lan da, hapishanedeki maznunlara sat
tl:tu.}tum. Bu sonuncusu da beşincisi ol- tııklarını da duıyımuştum. Maznunlar; 
~UŞtu. Geçen Ramazanda, bir komşu- mahkemeye getirilirterken, hfiltimlcre 
h iftara daYet edilmiştik. O sırada da, kibar, arif. em.iz, hoş görünmek için 
Sltltanahrnette halamı?). evinde oturu - en yeni esvaplarını giyerlenniş. Ben 
~'()ruz. Komşuda, iftardan sonra epey de : 
~ene çalmışız. Geç vakit eve dönünce - Belki, dedim, benim çalınan yeni 
1lit de ne göreyim? bahçe kapısının da, esvap ta bir maımuna satılmıştır! 
t'tıutbak kapısrnın da kilitleri kırıl - Bu düşüaıceyle mahkemeye uğra -
ltıarnış mı? dım. Ağır cezanın önünde bir aşağı bir 

l3 b · .. .. i · · yukarı gidip gelmeye, maznunlann ge 
tı.... en u vaziyctı gonınce, çerı gır - tirilmelerı·nı' bekl""""·eye bac:ladını. O 
ı.:n: Çünlkü bir defa, tam on dôkuz ye .,,m ~ 
~~en bıçak.lanmıştım. Kapının kırık sırada önümden geçen kadınlardan bi-
(tlidine ~ınca, sanki bu kapanmış b1- risi, gözüme 8şina göründü: 
~ yaralarının yerleri yeniden sızladı: - Gözüme yabancı ge'Jimyen bir ta-

- Ya dedim haydutlar kapı arka- rafı var. Bu muhakkak. Fakat nesi? 
t , , N '? 
ltı.da pusudalarsa? Ya içeri adım atar , eresı · . __ 

''.4naz. üstüme çullanırsa? Şimdi körü- Bu_ me:akla, ~~e ~uşup~ tepeden 
~tüne bıçak altına yatmakta mana tırn.aga bır hayh suzdum. Nıhayet saç 

1
\tar mı? ,lar~ h:ı~etlc .. d'.~ildi·; ve kadının göz-
~-- i ...ı: glım-~- ki . . . lerıne aşına gorunen tarafını keşfet -

1ı._ "Wlra çeu ~ı.aı çe nışımın t" M • bana ~.. 1 · 
llllliiL-:_ bi -1.....JLi d -" ..ıı: bo un. eger onun ,, .. ..,..,.ncı ge mı-

.. ııuu r ~ut:u e, VB.t.:ıyt:ıw zup, t fı ab değil' ' ' '? 
~il\ ut izleri kanştınp ta zabtıanın işi yen ara esv ı mıymış· _,, 

gijÇieŞtlımek ~ydU. . . . bet - Evet. .. &vabı ... Daha doğrusu ka 
'L... hal, refikayla birUkte zabıtaya nının esvabı. .. Yani kanının çalman es 
~- ~uk. Gelip, keşfi, tahkikatı ta· vab , 
"4ll?Uadılar, ve biı.e: .t)i.ıoa_ kumaş kumaşı benzer Fakat 
~~ B~aç gün sonh bir kere ujra- :diıkiş te dikişe benzemez ya? H~ydi di-
& dedıler. kiş te dikişe benzer diyelim. fakat leke 

'>lU u cümle, bana bundan evvelki so- de leke~ beruJemez ya? 
UŞla.nmda ~rllen cevapların tıpkı- Halbuki bu tanımadığım kadının üs 

-~'d1.Ben o sefer~rde de birlcaç gün tündeki ~;,ahın kumaşı da, d~i de, 
~ da, birlroç ha!ta sonra da, hat- hatti iki tane lekesi de, kanmın çalt
ı... bırkaç ay sonra da bir kere, beş ke- nan esvabının kumaşının ,.ıi.ki«:.inin le 
ı·~d - ' ,µ '"$ ., 

tl eğil, birçok kereler uğramış ve ge- }relerinin tıpıcısı idL 
, ' ~'8 aYni cev~bı alınıştlll'l. O ande aklıma amcamın Iatas1 g\?l
~ ~ ~ sefeııki soyuluş artık canıma tak d!. Amcam hocadır. o gün, ıtıtasını te

t;:nışti. Çünkü, Buhara, Kayseri, Tib- mizleyiciy~ götürülmek üzere bana ver 
~ Seccade1erimden iç gömleğime ka- mişti. Derhnl halaya girip, elimdeki pa 

~ 1 

13 
herşe~iiniı aşıımışiardı. . keti çömüm Ve l~tayı ~ıkanp sırtıma 

bıe· u vazıyet karşısında kendi kendı- geçiroim. Malfun ya? Imam }ataları 
, 1 • da, tıp'kı avukat cübbeleri gibi. Onu 
~- Hayfü bakalım Cevat ... dedim, iş sırtıma geçirmoe, diplomalı avukatlar 

13
a düŞtü. Sıva kollnrı, dü.ş peşlerine! dan bir dirbem farkım kalmadı. Hatta 

b1.1 u. benim içiITT, çalınan eşyaJarımı halliden çıkınca birisi: 

0~tnaktan ziyade, bir izzeti nefis işi - Bay Avukat... Şu işime bakar mı-
• lJ tu. Çünkü arlık: sınız? diye peşime bile düştü. 

- Eşyam çalındı! diye Müdiriyete, (Devamı 9 uncu sayfnda) 

SON POST~ 

Halk operetinde: 
ENAYİLER 

Sayfa 7 

J Şehir tiyatrosunda oynanması 
beklenen yeni operet 

Leyla ve Mecnun 
Eseri Galip yazdı ve 

Mes'ut Cemil bestt. __ di 
Galip bu ope:retile sahnemize kırk do 

1.."UZWlcu eser.ini vermiş oluyon Bu 49 
eserden 46 sı adapte VE tercümedir. 
,Geriye kalan üçü teliftir. Oynanacak 
,olan cLeyla ve Mecnun• da telifler ara
,smdadır. 

t Gati.p ~rek aktör ve gerek tiyatro 
yazıcısı olarak yirmi yedi senedir sah
nede çalışıyor. Bu kadar uzun zama-
1nın kendisine verdiği tecrübe, hiç te 
,yabana atılacak birşey değildir. Duy
duğuma nazaran Galibin yamığı ope
,ret, daha ziıyade bir lromedi müzikal-
1dir. Bu komedi müzikalde Galip tama
,men yerli VE bizim sosyetenin hayatı
,nı gösteren b'ir mevzu s~r. Ope· 

Halk ope ti · · tisa d k' ahn • tk~- L b.be retin mevzuu, mantı.ki, psikolojisi ye-
re ne yem ın p e en es ı s e sana cın e ı rinde ve duygu tarafı kuvvetlidir. 

Hant Ope~ Pipiçadan sonra Yu-J Konuşuş, oturuş, ve öteberi yiyişleri , Birinci ve üçüncü perdeler bir çift-
nancatlan tercume bir operet daha sah- çok acayipçe... tikte, :ikinci perde de Tarabyada mo-
neye koydu. cEnayiler• adiyle tercü- , Bellı'başlı rol alan arllstlerden de bir dem bir yalıda geçer. 
me edifen bu .Operetin biraz dağınık o- ,nebze bahsedeyim: Tevzi.atta P.rens ro- cLeyJa ve MecnWl> operetin mevzu-
lan mevzuunu, derleyip toplayıp şöyle ~ünü alan Tomah>sa şarkıdan ziyade 
anlatabilirim: ,söz düşmüş, Toımıkosun rollerin.de şar 

cSonradan gönne zenginierden Kara kılardan fazla sözler az ohna:lıdır. To
fuçu Atinadan Kahireye geliyor. Kahi- makoswı fs.zla söz .söy1eı:nesi ru:m.ca bil 
rede Sfenks oteline iniyor. Karafuçu- ,rniyenlere mevzuu takip ettiımek im -
nun eski bir a11kadaşı olan Andrea da jtamm bırakmıyor . .Kısa rol alan iki ki
Sfenks otelindedir. Onun Kahireye gel ,şi, Andrea rolünde Mehmet, İsınaridi 
mesinin bir sebebi var: Bu otelde Lüsi ,rolünde Lfıt.fulla!ı muvaffakıyet göster· 
isminde bir kadınla yaşayaın yeğeni An miş sayılabilirler. 
dreayı Lüsiden ayırıp memleketine gö- Mehmet; maık:yajı, tipi ve konuşuşile 
türecektir. ,mükemmel bir amca idi Onun sahne-

Karafuçu kızma bir koca bulmak e- ,de daha· çok kabnasını beokliyorduk. 
melindedir. Aı-:kadaşı Andrea Karafu- . LfıtfuUah ta kısa rolünde hovarda 
çunun kızma koca bulmuştur. Kızı ye- delikanlıyı tarnamiDe canlandırıyordu. ıi..fes'ut Cemil Galip 
ğenine alacak. Karafuçu rolünü yapan Celal ağır bir unu canlandırmak i"çin lronulan bir şah 
Karafuçunun kızı için koca arayan bir ~k aHında idi Piyesin ana direği o ,siyetin yaptığı bir operanın adıdır. 

baş'ka karlın daha var. Bu kadın da ay- .ı~ı. Ço~ ç~tı, w seyıirci üzerinde iyi , Operette alaturka ile alafrangayı 
ni otelde oturan Madam Amiral diye bır tesır yaptı. birleştirerek opera yapılacağını iddıa 
kendini tanıtmış eski bir bar kadım, .. ~~ati sefiT. rolüne çıkmıştı: Biraz da eden ve böyle bir opera hazırlayan bi 
onun kıza bulduğu kx:>ca otelin keman- .k:ıçuk Keıı:alı hatırlat.an bu gencin iyi ri vardır. Operetin adının cLeyıa ile 
cısıdır. Kemancı d~ bir Prens.. p~r makya3ı v.e kendine mahsus tatlı Mecnun• o'llması bu sebeptendir. 
Bu Prensm bir de amcası vM: Eski bir bır konuşma tarzı vardı. Sahnede ser- Bu operettıe, halk melodilerile yapıl
sefir. Fakaıt parası2Xlır. Hayatını kazan ,best hareket ediyordu ... Halk Opereti- mış güzel parçalar dinleyeceğiz. Bun
mak için o da otele gar.son olmuş. Ka- ne bu mevsimde iltihak eden sahnenin tarın hepsi amıonizedir. Ve orkestras
fuçu ile Andrea konuşurlarken yan - ,oldukça esld emektarı Lebibe, Karafu- yonu yapılmıştır. 
larındnn Lüsi geçiyor. Lüsi Karafuçu- ,çı.mun karısı rolünü yapzyordu ... İkinci cLeyJa ve Mecnu."l•Un bestekan Me
nun hoşuna gidiyor. Lüsi pararı adamı ,perdede sonradan görme bir zenginin sut Cemildir. Rıadyomuzun bu sevilen 
bulmuştur. Artık İsmarididen .ayrıla - .sonradan görme~erin!- pek iyi can- Spikeri kuvvetli ve dll'.Y'guhı biT mü .. 
caktır. )andırdı. Makya3ı, ve gıylnı tarzı rolü- zis:yendir. Garp musikisini bildiği gibi, 

İsmaridinin ödeyemediği elbise, şu .ne uygundu. • .. alaturkı:iyı da bilir. Bu bakımdan, bu 
bu borçlaırını da Karafuçuya ödetmek . Toto, ~arafuçu_nun kızı rolunde zen- tarzda yazılmış brr operet için muhak
için bir de çare düşümnüştür: Lüsi gın anaı ıle, zengın babasının .koca bu- kak ki en muvaffak olacak bestekardır. 
Karafuçu fle beraıber'!ten b"'maridi içe- J~ış kızını ~~landırırken göster- Şehir Tiyatrosu bu opereti sahneye 
ri girecek, evveıa gürültü patırdı ede- digı safiyet ': mtıb:~ edeme~~.iği bir koymak için epey uğraştı. Dekorlara 
cek, sonra da alacaklı mektuplarını, ~yatta. yaptı~ acemı.~ıkle~ rolunü be- azami derecede itina edildi, opereti oy-

- Sen öde!.. · ~ış oldugunu gost:"~~u. nayacak olan sanatkarlardan Hazım, 
Diye, Karafuçuya bırakacak. h zo he:. seferde old_ugu gıbı şen ve Vasfi, Behzat, Bedia, Feriha, Melek rol 
KaTafuçu ile Lüsi yemek yerlerken, ş~ tu. Rolu de ?~un. böyle olmasını es- )eııine iyi çalışm~lardır. Muvaffak1yet 

kemancı Prens k~ın çalar, amcası se tı)'QI'du. Sıtkı lyı bır Hare:mağası ol- 'ihtimalleri pek fazladır. Bundan ötesi-
fir hizmet eder ve nihayetAndrea girer muştu. ni bize sahne gösterecektir. 
ve sahne tertip ettikleri gibi cereyan Nimet Mustafa ismet Hulusi 
eder. 
Şimdi ftcinci perdeye geçelim: r 
Kaxafuçunun karısı ve kızı evdeler, 

koca bulanlar birer birer geliyor. Ev
veHi Madam Amiral ve bulduğu koca, 
mit.adan K-arafuçu. Karafuçu Madam 
Amirali bar kadını, kızın bulliuğu ko
cayı ve kemancının amcasıını da gar
son olarak tanınıyor. Andreanın 
kentlisine tavsiye ~iği yeğeni de ge
liyor. Bu da Kah'i:rede Lüsi yüzünden 
kendisi.le kavga edip hesap puslalarmı 
veren adam. 

Burada iş karışıyor. Ve vodvilin çö
zülmesi, Prensin maişetini temin etmek 
için keman çaldığının ortaya ç.ıkınasile 
başlıyor. Krz ona veriliyor.• 

İyi bir mevzu, fakat iyi işlenrnem!ş. 
BHhassa ç&ülüş şekli pek ani oluyor .. 
Bu vodvil mevzuuna müzik ve bale ila 
ve edilmi.ş, birinci perdede Andrea, Lü 
si, ve İsmnridinin b'irlikte söyledikleri, 
amca şarkısı pek hoş ... 
Diğer şarkılar da gü1.el. Bar sahne

sinde Lüsinin söy!Jıediği Arap melôdiw 
lerini haıtrrlatan şar'kı da feruı tesir 
yapmıyor. 

füılelerdcn biriınci perdenin ilk baJe
si iyi tertip edilmiş. Bar sahnesine bir 1 
az dokunmak ist.iyorwn. Figüranlara 
bar sahnesi için prova yaptırmak lazım 

Öğretmen okullarından 
Çıkanlar üni'versitege 
Neden devam edemesinler? 

Bir okuyucmnuz, aniaşılan genç 
bir öğretmen bu suali soruyor, ile -
riye sürdüğü fikir şudur: 

Bir zamanlar öğretmen okulların
da tahsil müddeti üç ytl idi. Sonra 
bu müddet dört ve niliayet altt yıla 
çıkarıldı, okul da lise derecesine ge
tirildi. 
Öğretmen okullarının birincı ve 

ikinci sını:f!larında takip ed!len 
proğram lise birinci ve ikinci sınıf 
programl~rının aynıdır. Öğretmen 
o'kullarında son sınıfa gelince, mes
leği derslerin çoğalması, tatbikat sa
hasının genişlemesi ile lise progra
mı tam olarak takip edilemiyor. 

Böylelikle lise tahsili görerek öğ
retmen okulundan mezun olan bir 

genç hayatının sonuna kadar atıld!
ğı noktada kalıyor. 

Bugün pek genç iken mesleğin 

aş'kı ile öğretmen olan vacandaşlat· · 
dan bir çokları meslek dahilınde 
yüksek tahsil görerek yürümek is -
tedwderi halde neden önlerine bir 
mani Ç<!kili}'Qr? 

Bilhassa hizmeti mecburiyelcrini 
tamamlıyan altı yıllık öğretmen o
kulu mezunlarının doğrudan lise ol
gunluğunu vererek fakültelere gır -
melerin.de ne mahzur vardır? 
Yakın zamanlarda· dalgalanan ko

nuşmalarda gene bu mesele mevzuu 
bahsediliyor. Fakat henüz verilmiş 

bir karar gene yok. 
Yclcinu pek taşkın olan biniercc 

gencin arzularının sönmesile bütün 
hayatlarının dumanlı geçmcmesı is
teniliyX>rsa bu işle alakadar makam
ların nazarlarını çekerim. 

S. A. 



8 Sayfa __ ~ON POST~ 

( ___ '_'_ S_o_n_R_o_st_a_,,_r_e_s __ i_m_l_i_z_a_b_ıt_a_h_i_k_a...;..y_e_le_r_ı_· ___ · ) 

Katilin falsosu 

1 Vayt ortağı Rosse gönderdltf bir mektupta hayatına 
• nihayet verecetinl yaptıtı sabteklrlıklara arbk ta-

bammnın kalmadığıDı, intiharın yegane kurtuluş yolu oldu
twıu yazıyordu. Zaten Rossda ondan kurtulmak lofn 
tedbirler C:Q;nnmeyor detiJdl. işte fırsat ayatına ıelmiştl., 

2 Ôltı bir adamı, ffmdiye kadar olan bl
• ten fephell işlerden mes'ul gösterip te, 

kendisini temize çıkarmak, böylelikle namus
klr bir adamın vaziyetlnf takınmak biç te fena 
bir buluş detlldL Ross bu karar Ue hemen 
lf8 koyuldu. 

9 Bir şişede bulunan bir ma• 
ü - yiden başka bir ıtteye bir 
kao dalbla akıttı. Her 1k1 şişeyi 
dikkatle ılldl ve bunıan bir men
dlle sardı. 

4 • SolU'a telefonla Vaytı arad.. O akfam 
Aat •kiıde, oau eTiade balaımak 

n. ... .öı uclı. Vaytia apartımaaıanı bir a· 
aalatan da R•'ta leli. Oaaııla kapıyı ·~ w. 
iprty. (irdl. Vayt dalıa en plmemifti. El
dlftiJerl aliada oldat- laalda, ıiteJardaa blri
pertmaat:oa- herlaa lr.Jd-. 

K Birkaç dakika sonra Vayt 
U • içeriye girdi. Evinde orta-
tun görtınoe, pek te hoşnut olma
dıtım anlattı. Derken mahut şişe-
yi gOrdO. 

6 Ve dikkatle muayene etmete başladı. Rou belli 
• etmeden Vaytın şişe üzerinde bırakblJ parmak 

7 • Roe .öıil detittirdl n lftea balı.ederek, 5 bi11 Lt,ıllı liruila 
ortaldıta fi~ bir adam buldatwnı .öyladi. Vayti11 ba -naa 

izlerini neş'e ile seyretti. Vnyt cbayret, dedi. Bu ıişeyl, 
portmantoda buldum. Acaba kim koymuş ? • 

••Jad•il• allb rosterditiııi (Örii.Dee de, uydurma lıikiyeyi yatlaııdıra 
ballanclıra aalatmata dnaaı etti, Va ba arada, birer kalın fpaımiyiı, 
diye eordu. -

8 Ross kahveyi hazırlayınca, Vayte dönerek : c Azizim 
• dedi. Biraz radyoya bakar mısın ? Neş'ell bir yer 

bul da eğlenelim .. • Radyo odamn ObQr ucunda idi. Vayt 
oraya doğnı ilerlerken Ros fırsab ganimet bilerek, kendi 

cebindeki ıtşenin muhtev:tyatını Vaybn tlncanma boşalttı. 

10 Miifc~i, ı?eli'l~e <le RH olanı biteni anlnttı, Mühim bir it llaklcıada görü,
• mek İİ'Le e a ıcıı ı .. ,, Vayte nt·amı,tı. Kapıyı. yanındaki an'lhtarla açmıılı. 

Buı l?'ece'e- bu ada k tl lıtı ivin. bu anahtar bulunurdu !uıodiaiııda. lçeriye 
rirince de, Va_rti iua ulesı iııeriD Je, olii olarak bulmwqta. 

9 Aradan uzun bir fasıla geçmemişti ki 
• Ross Radyoyu sOndDrdn. Kendi finca-

nını, kaşıgmı tabatmı boşalttı, yıkadı ve ye
rine kaldırdı. Kendi iskemlesini, her zamanki 
yerine yerleştirdi ve polise telefon etti. 

11 Motettfş OlOye bakb, etrafına şöyle 
• sathi şekilde göz gezdirdi ve cHerifin 

dedikleri doğrU ... • diye dDşllndD. 

Birİllcikinua 1 

Polis karakolu içinde 
adam doland1rdılar ! 

1 
~ * ~ 

Dolandırıcılm kurbanlarını karakola davet etmiıler. Kor'dorda 
diani lıaıılamıılar. Paraları alırken, içlerinden biri kalem oJaı 
girmiı, eıhabı meıalihten biri 11la tiyle memurdan hokka, kalem 
ca etmiı. Ba giriı ve holılıa kalem le çıkıt dolandırılana emniyet 

mit olacak ki paraları ıaymlf 

Gazetelerde daima şöyle serlevha- den birisi, iki kağıdı cebine indiri 
lara rastlıyorsunuz: «Yepyeni bir do- Madam An naya: 
landırıcılıkl» ... «qi görülmemiş bir - Biz, demiş, Galatasaray 
dolandırıcı I» ... «Harikulade garip bir merkezi memurlarındanız. Fakat 
dolandırıcılık!» ... ilah... femiz bu işler peşinde koşmak o 

insan dolandırıcılık hikayelerini için, daima merkezde bulunarrı• 
dinledikçe, dolandırıcılık havadislerini Onun için, kocanızın geleceği saati 
okudukça kolaylıkla anlıyor ki, şu «do-ı dirin ki orada bekliyelim 1 
landırıcılık» denilen kör olası işin har- Kadın düşünüp hesaplamış: . 
cıalem olmuş usulü yoktur. Çünkü - Pek ala, demiş, kocam siıı 
dolandırıcılığın harcıalem olmuş usu- rın sabah saat onda orada görsüıı1 

lü sökmüyor. Ve bu işde muvaffak o- -Ala! 
labilenler, daima yepyeni bir usul keş
fedebilenlerdir. 

Şimdi anlatacağım da bir dolandı
rıcılık vak' asıdır. Yepyeni bir usulle 
yapılmıttır. 

• lstiklil caddesinde, Lorando apar-
tımanının 3 numarasında Madam An
na adında bir kadıncağız oturmakta
dır. 

Madam Annanın zevci, epey bir 
müddet tuhafiyecilik etmiş, fakat bir 

• kaç sene evvel, sıhhi bir zaruretle işi
ni bırakmak mecburiyetinde kalmış-
tır. 

Geçenlerde, Lorando apartımanın
daki üç numaralı dairenin kapısı çalı
nıyor. O sırada, Madam Anna, apartı
manında yalnız bulunmaktadır. Ka
dıncağız kapıyı açınca, üç yabancı ile 
karşılaşıyor. Yabancılar, kılıkları, kı

yafetleri düzgün, temiz kimselerdir. 
Hepsinin ellerinde de birer çanta sal
lan maktadır. 

İçlerinden birisi Madam An naya: 
- Sizin, diyor, kocanız, vaktile iş

lettiği ve kapattığı tuhafiye dükkanı
nın altı sene evvelki vergilerini verme
miştir. Borcunun yekunu 260 liradır. 
Biz bu paranın yarısını, kocanızın o 
zamanki iş ortağından aldık. Geri ka
lan 130 lirayı ödemek de size düşü
yor. Ya bu parayı verirsiniz, yahut eş
yalarınızı haciz ederiz 1 

Biçare Madam An na: 
- Ben, diyor, kocamın hesaplarını 

bilmem. Şimdi kendisi burada yok. Siz 
yerinizi aöyleyin. Ben kendisini eve 
gelir gelmez sizo yollarım. Onunla 
iÖrÜşÜr, anlaf1?81DIZ. 

Berikiler, bu cevap karşısında dü
fÜnmüşler, tafınmıflar. HattA arala
rında küçük ve hafi bir konferanı ak
detmişler. Nihayet içlerinden birisi: 

- Ala, madam ... dem.iş. Bize ikişer 
lira verirseniz, haciz muamelesini bir 
gün daha tehir edebiliriz. 

Kadıncağız, çaresiz, bu teklifi de 
yerine getirm.İf. Meçhul ziyaretçiler-

Akşam, Madam Annada.n bıı 
racaatı dinleyen biçare zevç, ha 
nı didik didik etmif. Ve hük" 
borçlu olduğunu bir türlü hatırla 
mış, fakat: 

- Altı sene bu 1 demiş. Un\J 
olacağım demek. Ve her ihtimale 
şı da sormuş: · 

- Bu işde bir dalavere olabilir 
dersin? 

Kadın: 
- Yok canım, demiş, gelenler 

le adamlara ben;emiyorlardı. 
baksana, muamele için polis k 
lundaki vazifelerinin başına çağrı 
larl 

Bu teminat, eski tuhafiyecini~ 
ten zayıf olan şüphelerini de g 
miş. Ve: 

- Pek ala, demek unuttuğumıı' 
borç olacak. Vergi borcu bu. 
vermeli 1 demiş, ve ihtiyatı 
insan edasile tenbih etmiş: 

- Fakat sakın parayı verip de 
buz almayı unutma! 

Kadın da dudak bükmüş: 
- Deli misin sen? Makbuz a 

dan para verir miyim ben adama? 

* Ertesi sabah, bayan Anna, ce 
paralarla Galatasaray polis merk 
boylamış. Saat te tam on. Karakol 
lığında etrafına bakınırken, yanırı' 
gün evvel apartımana ge1en 
mur ( 1) lardan birisi sokulmuş: 

- Hah ... demiş, tam zamall 
geldiniz. Arkadaşlar da: «Gelıni>' 
galiba... Hacizi yapalım bari I» 
duruyorlardı 1 

Kadın: 
- Vereceğim, demiş ... Paral-1' 

tirdim. Fakat bano. bir makbuz 
Beriki, itimad verici bir ciddi 

cevap vermiş: 
- Tabii makbuz vereceğiz 1 ~ti 

kumet dairesinde makbuzsuz P'"" 
lındığını gördün mü hiç) 

(Devamı 12 inci sayfada) 

"' 12 Bununla beraber 
• müfettiş mutad 19 Masanın nze

ü • rinde yan 14 MeJı;tUP t 
•xiyetl J,

tünaçı.r.lıtıle ~ı,tt•f 
tıyordu. MuRo''' 
mektubu ,r 
"Verdi. Od• ' t r 
kaGtlDID J~-
.. htekarlıkJ• s•' 

araştırmalannı yaptı. Bu
ton odayı iyice gözden 
geçirdi ve ölOnQn ayağmın 
dibinde bir mantar buldu. 

boşalmış zehir şişe

sile, zartı dikkatle 
muayene etti. Zarfın 

içinde kısa bir mek-
tup vardL 

•** 
tatırnııt ııib1 

ründü. 

M ülettif birden bire duraladı. Gördüğü bir ipucuna gözleri ıa 
Meıeleyi telırar kurcaladı, ve bütün delillerin Roı'an oJe11 olduğunu anladı. Siz bu delili bulabildiniz mil- BulcımadındMI I 

ci .aylaya bakınız. 

.. .. 

' 

' 

1 
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8 Birine:ikinun 

- Acaba kimin cenazesi? 
- Çalınan parçaya bakılırsa Şopeni n oırnab. -· r--."'--""c:""'.&51-.:.:;;:- ---~~--

Paraşüt meraklısı bir sairü
fülmenam. 

Venüs Heykeli - Haksızlık işte bu
na derler. Kirnlııe on tane kol ya • 
parlar. Benim gibi kimine de hiçi 

1 

- .n.auanat benim de~l, dükkan 
sahibinin. O şık şapkayı ne diye 
camekana ıkoıydu. .. 

/ 

~, p;· 
/. 

-

Affedersiniz, sizi tanıyacağım 
amma acaba nerede görmüştüm? 

Affedersiniz, gazetede çıkan 

modeldi, boyu yazılı değildi.. Da
ha ne kadar örmem lazım. 

Y-eşilhilam - Size bahşi.J verece -
ğim amma bunun a içki içmiye -
ceğinize yemin etm~isin1z. --

:-~en gün enayinin biri otoroobili ni uçuruma yuvarlamıştı. Meger 
onune bakmıyor, otomobilin içinde kilere dönmüş onlarla konuşuyor • 
D1Uf.. 

SON POSTA Sayfa q 

Tarihten Sayfalar : Polis hafiyeliği 
yapan adam Bir ata bin at! 

Salih Cevat matbaamıza 
geldi ve hırsızları yakala
mak için nasıl çalıştığını 

Cengiz, eski düşmanlarından Cebeyi Ordusuna kuman .. 
dan tayin etmişti. Onun yaptıgı her şeyi unutugor, 
yalnız beyaz ağızlı atını öldürmesini unutamıyordu. 

Fakat Cebe bunun çaresini bu!Ju. anlattı 
(Baş tarafı 7 inci sayfada) Civardaki bütün kabileler boyun eğ-ı 

Fakat ben bı.ttabi onun işine değil, mişlerdi. 
kendi işime baktım. Ve karımın ç-alınan Fakat Yissu kab:lesi düşmanlıkta f 
esvabile tıkır tıkır dolaşan kadına so- inat ediyordu. Doğrusu bu işi de iyice 
kuldum: becedyordu. Çünkü bu kabilenin için-

- Bay~n. .. dedim. Sabahtan b~ri ne ı de yaman yiğitler vardı. Bol yeleli at
bekleyip duruyorsun. Derdini aç ta, !arının sırtında bir :maymun çevikliğiy-
bir çare buluruz elbet? le sağa, sola, öne, arkaya dönerler; 
Kadın: dört nal kaçarken bi.e oldu.klan yer-
- Kocam, dedi, bir hırsızlıık iftirası- lerde duru~·orlarmı~ gibi arkadan ge

na uğrayıp hapse girdi. Onun tahliı) e }enlere ok yağdırırlardı. 
si için istida wreceğim! Bunların arasında Cebe adında bir 

Bu cevap, şüphelerimi iyice kuvvet- delikanlı vardı ki hepsinden yamandı. 
lendirmişti. Derhal muamelesini yapa- Timoçin onu kaç defa bir boğazda, b!r 
cakmış gibi onu aşağı kata indirdim. ovada, bir su kenarında sıkıştırmış: 
Ve Müddeiumumilikteki polis Necati- - Eh, şimdi kapanda bir tilkiden 
ye, ondan gizlice vaziyeti açtım. Polı- farkın yok. At silahını da tesl~m ol! 
sin kendine sokulduğunu görünce, ka- Demiş, lakin en umulmadık bir za-
dın işi ça~ı. Ve: manda ortadan kaybolduğunu görmüş-

- Ha'ıaya gireceğim! diye tuıtur - tü. Timoçin san zamanlarda yanındaki 
du. kumandanlara dönerek şöyle demişti: 

Polis Necati, buna müsaade edecek I - Tesl1m olsa bile şu usta delikanlı-
oldu. Ben: yı öldürmeye elim varmaz. Böyle bir 

- Aman... dedim, nasıl olur? İçeri 1 asker benim için bir orduya bedeldir. 
girerse, derhal delailiı cürrni~yi imha Llı:kin yola gelmiyor. 
eder! Cebe henüz yirmi yaşl-arındaydı. 
Avukatın cübbesine benzer lata giy- Timoçin ona haber gönderdiği, ken-

mek bile başka oluyor. Ya bunu ak1l disinin ordusuna girerse kumandan ya-

l 
ectemeseydım? Kadın içeri girince, es- pacağını haber verdiği halde gene gel
vabı sıyırıp deliğe atar. Ve elindeki memişti. 
mantosuna bürünüveriınce, pirii pak o- Hatta yalnız bununla kalmamış, son 
lup çıkar ortaya. Ondan sonra ne ya- defa Sungun innağının kenarında, Ti
parım ben? moçinin askerlerinden bin kişilik bir 

Delai.li cürmiye bulduracağım d:ye kolu yalnız üç yüz kişi ile sıkıştırmış, 
600 lira da kana1'izasyon parası mı yarıdan çoğunu kılıçtan geçirmişti. 
harcayayım? Timoçin kızmıştı : 

Hülfısa, bırakmad~ kadını haliiyn... - Elime geçerse artık öldüırcceğım. 
Necati ile birlikte, ikinci şubeye gittik. Diye homurdandı. 
Orada, meşhur hırsız Çar!Ston Ahm.e - Yaz geçmişti ve kış geliyordu. O yı-
din karısı olduğu anlaşıldı. Polislerle lın harplerini bitirmiş olan Timoçin 
beraber evine giıdi.p ne görel'im? Sür- şimdi de avlarına başlamıştı. Kısa kal
meyi açıyorum: Benim kıravatım! Ça- paklı, koyun küTkü giymiş olan esm~r 
,maşır sepetine bakıyorum: benim göm ve çıkık yanaklı Mogol atlıları yalçın 
leğim. Konsola göz atıyorum: Benim dağlarda kurt ve ayı avına çıkmışlardı. 
aynam! Öyle ki, oraya ba~a bir zaman Bir .aralık Timoçin bir yamaçtan ge
,da gitsem, lrendimi kendi evimde sa- çiyordu. Yolun dönemecinde birdenbi-
nacağım! re göz eri dört açıldı ve haykırdı: 

Kadın, Çarlston Ahmedi.n diğer eş- - Cebe! ... 
yalarımı da, Ak.sarayda seyyar kömiir E\·et, bu Cebeden başkası değildi. 
cü Mustafaya sattığını söy'~i. Derhal Hem de yapyalnızdı. 
oraya gittik. Mustafa, Çarlston Ahrne- Timoçin kumandanlarına döndü: 
.di tanıdığını, onun hırsızlıkla geçindiği _ Şunu yakalamalıyım. 
ni bildiğini gizkmedi. Fakat ondan eş- D" k t h l k · d ıyere a mı ma muz ama ıste i. 
ya satın atmadığını söyledi. Halbukı e- Fakat kumandan Burguçi ileri atıl-
vinde bir araştırma yapılınca , bütün dı: 
eşyalarım meydana çıkarl!ldı. Hatta da
ha başkalarına ait çalınmış eşyalar da 
bulundu. Ve Mustfa da, «çalınmış eş
yaları, çalınmı.ş otduklarını bilerek ail
mak• cürmiJe '!Ilahkerneye verildi. 

Dört aylık hafiyeliğtnin, muvaffakı
yetle biten macerasını tamamlaya:ı Sa 
lih Ce\'at gülüyor: 

- Maamafih. bu hafiyelik bana si
Jnitçiliğin çok ı/.rh bir ~ olduğunu öğ
retti. Hafiyelik etmek için simitçi kı'!
ğına giirmı.ştim ya? Eh. İnsan simitçi kı 
lığına girince, elindeki değneğe ya'an
dan birkaç simit takar ebet. Birisi: 
«Şuradan bi.r .simit ver!» derse: 

- Hayır ... Veıemem. Ben simit~i de
ğilim. bu kıyafetle hafi~lik ediyorum! 
cevabını verecek değilsiniz a? 

Ben de o sırada isteyenlere simit sat 
tım tabii. Fakat talipler o kadar çok
. tu ki, nerdeyse, simit .satmaktan hafi
yelik edEmiyecektim?. 

Naci Sadullah 

- Bırak ta ben gideyim. Onu her 
halde yakalarım. 

Tirnoçin kendi atını verdi: 
- Şuna aUa: Başkasile yetişemez

sin ! 
Bu, ağzı ak bir attı. Timoçin onu göz 

bebeği gibi severdi. 
Burguçi hemen ona bindi ve ileri 

sürdü. Sahiden de kasırga gibi gidiyor 
du. Biraz yaklaşınca sadağından bir ok 
aldı ve Cebeye attı. Fakat vuramadı. 
Sıra Cebeye gelmişti. O da sadağından 
bir ok aldı ve ;tının üstünde geriye dö
nerek Burguçiye attı. Ok, vızlıyara..~ j. 

!eri fırladı ve doOA""oğru atın gözünden 
girerek beynine saplandı. 

Timoçinin kumandanı bir defa sal
landı. Sonra yıldırımla vurulmuş gibi 
yıkılan atla beraber yere düştü. 

Cebe gene kaçmış ve kurtulmuştu . 
Burguçi utandı. 
Timoçin kızdı : 
- Eğer bir gün bu delikanlının öl

düğünü görürü veya duyarsam bir ku-
E acak kırmanın cezası manaanımı kaybetmiş gibi olacağım. 

Karaköyde oturan Fikriye isminde Diye söylendi. 
bir kadın ayni evde oturan Hüsnünu"'n Ağzı ak atın ölümü de onun çok ca-

nını sıkmıştı. 
ayağına taf atmak suretile bacağının 
k 1 

, 1208 de Nayman Hanının son ogvlu 
ırı masma ve 2 ay hasta yatmasına art k (C · H ) d 1 · ' 

sebebiyet vermi• oldugvundan 3 üncü ı engız an a mı a an Tımoçi-
T nin önünden kaçmış, Kara Hatay hü-

ceza mahkemesinde yapılan duruşması .kümdarı Çildkuya sığınmıştı. 
sonunda 8 ay müddetle hapsine karar Ciloku eğlencesine düşkün bir adam-
verilmiştir. dı. Gobi çöl'ü, Ceyhun :ıehri ve Tibetle 

Bir tramvayda iki yankesici 
Aksaray tramvayında Süreyya is

minde bir adamın 50 lirasını yankese
cilik suretile çalan Abdullah bir sene 
2 ay hapse mahkum edilmiştir. 

Ayni tramvayda Ehim isminde bir 
adamın yeleğini jiletle kesmek sureti
le GOO lirasına çarpan sabıkalı- Cafer de 
1 sene 9 ay hapıe mahkum edilmittir. 

Sibirya arasındaki büyük imparatorlu
ğunun işlerine bakııııyor, avla ve eğ -
lenceyle vakit geçıriyordu. 

Kara Hatay hükümdarı, Nayman Ha 
nının oğluna kızını verdi. 

Fakat damadın gözü tahttaydı. Biraz 
zaman geçince: 

- Gideytim, babamın kabilesinin dö 
k'nn t ülerini toplayıp geleyim. Sizin işi 
nize yarar. 

Dedi. Ciloku ona yardım etti. Bedi-

Cengiz 

yeler ve asker ~rdi: 
- Senin adın (Koçluk - Göçlük HJn) 

olsun. 
Göçlük Han, memleketteki muhalif

lerle kendi kabilesini topladı. Kayna
tasının düşmanı olan Harzem Pad.şa -
hı Sultan Mehmetle birleşti. Kar::ı. Ha
tay Hanının payitahtına girdi. Kayna
tasına saygı göstıerdi, fakat büyük bir 
hükUınct kurdu. 

Göçlük Han müslümanlara dü•man 
kesilmişti. Çünkü kendisi Hıristiy~n o
larak büyütülmüştü. Karısının zorıle 

Buda dinine girdi. Herkesin dinine :rn
rışmağa başladı. 

Hatta bir sefer K~gara gitti. Tel al
lar bağırttı: 

- Ya Hıristiyan, yahut ta Buda ola
caksınız. İslamlığın batıl olduğunu ;s
bat edebilirim. Kim hak olduğunu id
dia ediyorsa gelsin! 

Bir Meclis kurdu. 
Müslüman alimlerin reisi olan Ala

eddin •. _-:hmet ona yaklaştı ve İs!amlı· 
ğın hak olduğunu isbata çalıştı. Fakat 
Göçlük Han kıWı ve Hazreti Muham
mede sövmeğe başladı. O zaman Ala
eddin, bağırdı: 

- Ey hak din düşmanı, ağzına top
rak dolsun! 

Han, bu kıymetli alime birçok zulüm 
ler yapt:ııktan sonra medresesinin ka
pı.sına astırdı. İşte Cengiz bunu duydu
ğu zaman: 

- GöçPülk Hanın Han11ğı artık göçe· 
celktir. 

Diyerek yirmi bin kişilik bir ordu ha 
zırladL Bunu en yiğit ve usta kuman~ 
danlarınrlan Cebeye verdi. 

Cebe on yıl kadar önce Cengizle ba
şa çıkamıyacağını anlamış ve: 

- Senin askerin olayım. Sana hız
met ederim. 

Diye haber yollamı~tı. Cengiz de bu
nu kabul etmiş, yalnız ağzı ak atını öl
dürdüğünü hiç unutamıyacağmı söyle
mi~i. 

Ce'be bunu herhalde unutturmak is
tiyordu. 

Cebenin ordusu bir kasırga hıziyle 
Kfışgarın üzerine yürüdü ve Giiçlük 
Han korkusundan kaçtı. 

Bir ucundan bir ucuml günlerce at 
ıriirdükten sonra varılan koca bir ülke 
Cengizin idaresine geçti. Fakat bu za
ferin Cebeye verdiği sevıincin başka ve 
çok b'üyük bir sebebi vardı: Bu da Kaş 
gu civarında ağzı ak atlann bolca ol
masıydı. 

Cebe hemen dört tarafa adamlar sal
dı: 

- Bin tane ağzı ak at isterim. 
Dedi. 
Adamlar dört yana saldırdılar. bin

den çoğunu getirdiler. Cebe bun ·ırdan 
hin tanesini ayırdı ve Cengize ) 1 !adı. 
Şunu da söyletti: 

- Vaktiyle senin bir atını öldürdüm. 
Onun yerine bin tane gönderiyorum. 
Artık unut... 

Unutmamaya imkan var mıydı? 

Turan l:ad 



10 Sa,fa 

Antakya ve lskenderunda dehşet 

Sancakta askeri tazyik 
son had<lini buldu, asker 
evleri yağmaya başladı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ı veHere teslim edil.erek hüklımet oto -
fık makamınca yapılan tazyik ve şid· m.obiJlerile kaza merkezine sevkedil-

deti ehemmiyete almadıklarından Hay· mektedirler. :u. 
- k ba k ed. - · L ı 1 - Wuklımet her ne kadar i.:ıA in-

dar agaya asa yı ter etm ıgı taJL- ih k ndi ad~-ı- ldukl k 
d. d h sed"l - · b.ld" ·ı · · H t apta e cuıı.ıarı o arına a-
ır e ap ı ecegı ı ırı mıştır. ay- • n"6·-.:ı·-· ı-:-~ı · · 1a,.,,:rı. ett•r . nacı:~ s--•ııuıgı ıuıı~ en ın ..,._,. ı -

dar ağaya istifası sırasında bera~r_ı_n- m~ de (Arap milliye~erlerı .ıle 
de bulunan adamını da beraber gotur- Ermeni Taşnak!arı müstesna) bunlar 
mesine müsaade edilmişken polis ka- da eğer tazyik yapilinamış olsaydı in
rakoluna verilen emir üzerine Arap tihabata iştirak etmiyeceklerdi. 
komiser, Haydar ağanın adamı Ahme· Müsellah kuvvetler vasıtasile 
di kolundan tutarak gidemiyeceğini l 2 - HükUrnet, intihap merkezinde-
eöylemiş, Haydar ağa her nekadar ka· ki Kırı.kıhanda Türkleri harice attırdık 
sabayı beraber terketmeleri müsaadeıi tan sonra yol ~zerbieid bi!lUınuı:n _ka-

·ıd·-· · b.ld" · d ·· ·· ·· d" ra.kollara tenbıh ve kasa.baran ıkı ve ven ıgını ı ırmışse e aozunu ın- .. • 
le · Ahmet H d - ~kilometre haricinde bile muselhıh 
tememıs, ve • ay ar aganın ı---·'""le i'k ed .....ı. kasab ' •. .ıHıvv'C"~ r ame e11;a aya geç-

yanından cehren uzaklaştırılarak mun· ..n.. • te Tü. kl · ··zg · e "rt mt"A ıs yen r en yu erı ç vı -
tehibi sanileri topladıkları mahalle ceb- miştir. · 
ren sokulmuş ve müsdlah kuvvetlerle Nasıl aldatıyorlar ? 
kontrol altına alınmış ve halkla tema- ı 3 - Hükfunet her ne kadar (Anka
sı kesilmiştir. · ra - Patis hükfunetl.eri arasında müıa-

Buna benzer daha bir çok misaller kere neticesi İskenderun ve Antakya-
vardır. nm muhtariyet veya istiklal meselesi 

4 - İstememelerine rağmen ceb- Cemi~ti Akvama tevdi edilmiştir. Hal 
ren götürülen müntehibi saniler hiç ka sükfuıet tavsiy~ ederiz.) diye ilan et 
bir kimse ile ihtilat ettirilrnemekte ve miş;e de nnhiye mfrdürü Zahit tarafın 
müsellah kuvvetlerin kontrolü altına dan bunun Türkkri aJda.tmak için ol
tevdi edilmektedir. duğu yemin edilerek Araplara anlatıl-

maktadır. 
Müıellih Kuvvetlerin Kontrolü •• - İstihbarat rei.S'i beyanatta bu
:l - Kendilerinin adamı oldukları- lunarak bu işin neticesi Sancağın ya 

na kani bulundukları müntehibi sani- Suriyeye ilhak, yahut Fransız idarec;i
leri dahi ayni kontrole tabi tutmakta· ne verilP.ceğini söylemekte ve büyük, 
dırlar. Ve hükumet bunları herhangi şiddetn propaganda yapılmaktadır. Bü 
birile ihtilat ettirmemektedir1er. Na· tün bu gayretler gene de bir ekseriyet 
maz kılmak .için camie gidenler dahi değil bir ekalliyet dahi temin edileme-
müsellah kuvvetler kontrolü altında me'.kltedir. 

k d 
4 tank yerine 2 tank 

götürülme te ir. 15 - İSkenderun istihbarat reisi mu 
K..W. Merkezini Terk h'a.Lifierin maneviyatım yükseııtmek i -

6 - Bu meyanda kaza civan kari- çirı kendilerile görü.şerek 4 tank gön-
ye ve köyleri eşrafı ve bahusus Reyhan dereceğini vadetmiş ve bu vadinı 2 
nahiye< merkezinde ~ kaz.a merkezin- tank ve biT zırhlı otomobil göndermek 
de bulunan Tür~ler, Kırıkhan istihbıv suretile ~ine petirmiştir. 
rat reisinin emir, tazyik ve tehdidile Times, Sancaiın en büyük elemaıu 
kasaba merkezini terke icbar edilmek- TürkJerdir, diyor 
te ve beş güne ka~ar kaza merkezine Londra, 7 (A.A.) - Röyter bil<liri-
gelmemeleri tenbih edi'lmekte aksi tA:k- yor: Times gazetesi Fransa ile Türkiye 

arasında İskenderun rneselıesiliden dodirde hapis ve hariç mıntaka.lara teb'it 
ile tehdit edilmekte. kısmen hükümet ğan ihtilafı anlattıktan sonra ezcümle 

diyor ki: 
otomobili .ile ve müaellah kuvvetlerin \ Vakıa bugün Fransa Suriye mancla-
muhafazası altında, Iu.men de kendi sından sarfınazar ederse vaziyetin ne 
otomobillerile kaaabadan çıkarılmakt~ olacağını nazarı dikıkate almamış ol
dır. Bunlar meyanında. en ziyade rey duğun.dan dolayı eski itilafları tenk:t 
'vermemekte ısrar ve iddia eden ve etmek kabiklir. Çünkü bu vaziyet şim
mazeret göıt~en Kadri Mürsel, Bahri di husule gelmiştir. Fransa ve Türki
Bahad.ır, Hasan Bürhan ve Kızıl Kaya- ye hükUınetleri bu eski iıtilafla.rı başıka 
dan Hüseyin ağa da vardır. Bazıları şekillerde tefsir etmektedirler. Tiirki-
31 numaralı hükılmet otomobili ve ye efkarı urnwniyesi ıiBe Antakya ve 

müsellah kuvvetlerle çıkarılmıftır. İS:enderundadti Türklere karşı alaka. 
Sanki Cani Götürülüyor sız olmaktan pek uzaktıır. Türkler San 

caık dahilinde kafi bir ekseriıyeti haiz 
7 - Kasabayı terketmcleri istenen midirler? Bu nokta belki müphemdir. 

bilumum Türkleri bir wi gibi liakal FWtat Türklerin Sancak dahilinde adet 
üç m ilia bir jandarma bir bekçi ile bir 
mahalden diğer bir mahalle yani kara
koldan karakola 1evk auretile istihba
rat dairesine götürülmekte ve polia el.. 
iresinde toplayarak hariç kasabalara 
eevked;lmektedir. 

Şayialara ..... 
8 - Kırıwban haricine müsellih Jwv 

vetler ikame edikni§tir. Otomobillerde 
görülen şapkalllar indiriılmekt~ Türk 
olanJar geriye çevıri1mektedir. 

9 - Re.yıhaıni~ civann.da bulunan 6 
Arap go1ıüne ve kasaba dahirındeki Ha 
lep, Cismi.şuur, ~ Semdadan gelen ve 
muvakkaten yeTleşmif bazı Araplara 
w ezcüml@ ötıedenberi hıl"sızllk ve Ş3-
k'ilikle iştigal etmiş ve bu yiDden nrü.
tA!a:idit -defalar hapsedilmiş ec1 .. 1ara 
rilih dağ1W;ınaktadır. 

lteyluudyee 
10 - Reyıban'iye nahiye müdürü Za

bit hakkımda tatulan birçok muhtıra
lar vardır. İntihabatın başlangıcından 
şimdiye kadar aldığı vaziyet birer bi-
rer iLah edilıecektir. Ancak köylerden 
getirilen müntehı-bi sa.niler müdürün 
yanına mevcuden ~li rilmekte ve on
faTa kaırşı türlü türlü yeminler edile
rek iknaa çafı.şılmakta ve Türklerin 
bütün sözlerinin propagandadan iba
ret oldu~u elden geldi~i kadar söz c:ar
fedilerck ileri siırülme.'l(te ve kend:le
rine birer Suıriye lirası da harçlık o.la-

le ' eriirnekte ve gene müseılah kuv-

itibarile en büyük elema111 teşkil elt.ik
leriıne 'inandıracak bi~k sebepler 
mevcırttur. 

Alika yerindedir 

Tim.es gazetesi makalesini bitirirken 
bilhassa şu nokta üzerin.de dunnakta
dır: 
cM~ olan birşey vardır ki, o 

da İrak gibi, Filistin gibi Arap mem!e 
ketrerindeki hadiseller Suriye ekalliyet 
leri üzerinde büyük korkular husule 
getirmiştir. Anı.ütyada w İU:enderun
da yaşayan kendi akrabalıtrırun bu kor 
kularına Türltiye dahii.lindeki Tüıide -
rin iştirak etmernelıeri şayanı hayret O

lurdu.• 

* Adana, 7 (Hasml mahabirl.ıniz -
del1) - Antakya ve İllkenderunda taz
yikler devam ediyor. Yeniden. buraya 
tanıklar w asker getirtilmifti.r. Türkler 
sükimetle netk'eyi beklemektedirler. 

Bigaya yerleştiri!en göçmenler 
Biga ( Hususi ) - Şehrimizin 

muhtelif köylerine yerlCftirilen 
ve kendilerine öküz, araba, pul
luk ve toprak verilen Romanya ve 
Bulgaristan göçmenleri, hükumet ta
rafından yapılan evlere tamamen )'er
l~mif ve müstahsil vaziyete girmif -
lerdir. 

SOK POS'EA 

Adana derin bir matem 
(Bııtarafı 1 inci sayfada) 1 

Seyhan nehrini bir hayli !kabartrn•ş ve 
sular nehir ikenanndaki mahaUeleri 
kaplamıştır. 
Öğleden sonra saat 4 e doğru su,yun 

irtiıfaı birden b ·ere artmış ve Adana 
şimdi~ kadar görmediği biır tuğyanla 
karşıaaşmıştır. 

Sularm şehre hücumn 
Normal seviyesinden beş met.re yet 
~ beş santim yi.ilkselen nehir, önünde 
ne buiursa yJkmaya ve şehri iç mahal
lelere kadar kap1amaya b~lamıştır. Hü 
kfımet konağının bulunduğu kısım O 
caık mahallesi ve cirvaa-ı bir buçuk ilü 
metre yüksekliğinde su altında kıtlmı~
tır. Karşı ya:ımda oturan halkın bir 
kısmı bin müşküilatlıa kurtarıfabilmiş-
tir. 

Bir nehir gibi 
Caddelerden su tıp'kı bir nehir halin 

de akmaıktadrr. Sular bazı sokaklarda 
bir buçuk rki metre itrtifa1 bulmuş ve 
büyük se<liin bir tarafını yıkarak şe
hirin şimal tarafını yeni mahalleyi de 
kaplamıştır. İstasyondan şehre gelen 
asfalt cadde bir nehir halini almıştır. 

Acıkh manzaralar 
Bu sırada şehrin manza(fası bir panik 

halini arzediyordu. Su içinde kalan so
kakl-arda kadın, çıocuık binlerce insan 
bağırarak ağlıyarak hemen hemen çıp
lak denikbLlec~k bir halde şehrin iç sıo 
kaklanna doğru kaçışryor, bir taraftan 
evkr yıkılıyor, biır taraftan su bütün 
korkunçluğu iJe ve tasavvur edilmiye
cek biır surettıe her tarafı kaplamaya de 
vam ediyordu. 

Tahammül edilmez bir hal 
Saat sekizde gecenin sükooeti için
~ et.raftan imdat için atılan silah ses 
leri ve bi:9ıassa Oca-k ve Bah9e mahal
lesinde kalan halkı.n çığlıkları taham
mül edilmez bir hal almışh. 
Halkı kurtarmak içm yapılan bütün 

teşebbüs~r akim kanıyor ve hiç bir 
vasıta ile kendi!llerine imdat götürccPk 
bir vasıta bulunamıyordu. 

70 den Fazla ailenin akibeti 
Nihayet bu ~tmişten fazla aile ta

lihin ve tabiatın merhametine terke -
dildi. 

Saat sekizden sonra ;ular çok yavaş 
bir surette çekilmeye başladı. Gece ya 
rıs:ma kadar aıncak ı S santimetre in -

Su1ann mühim tahribat yaptığı Ç ukurovada aygır depoıu 

Yüzlerce ölü var -----
şehrin cenup kısmındaki mahalleler Szh/ıige Vekili 

den biıritaç yiiız evin yıkılıp ve yüzler-
e€ insanın öldüğü muhakkak sayılı- Dün Mecliste 
yor. Camiler, han1ar, öteller, kurları- • 
lan halkla dolmuştur. l h f d• 

İnsanca zayiatın mikdarı henüz belli ZQ Q Ver l 
deği..lkik. Maddi zarar ve ziyan hakkın
da birşey söylemenin iımkfuıı yoktur. 

iki milyondan fazla zarar 
Mıezruat ve şelrirddki ziyaımn iki mH 

yandan fazla olduğu muhakkaktır. O
vadan hiç bir haber alınamamıstır. 

Adana - Mersin tren hattı bu ~abalı 
açıldı. İstanbul hattı bozuktur. Tren
ler yoldan kalmıştır. Su inmekte de

(Baştarafı 1 inci sayfada)" 
- Dün bir telgrafla Seyhan nehri

nin taşması üzerine şehirde büyük bit 
afet husule geldiğini haber afdık. MıY 
hallelere su bastığını ve iki sahil arr 
sınclaki muvasalanın kesildiğini Vali 
bildiriyor. Kızılayın emrinde bulunaO 

1000 lirayı hemen Valinin emrine bı
raktık. 

vam ediyor. 
Fakat şehrin iç-inden su henüz tama Bu sabah iaşe için aynca 5000 lirt 

ınen ~kiJmemiŞtir. gönderdik. Sıtma hey' eti teşkilatı dl 
Şohinlen sular çekiliyor valinin emrine bırakılmıştır. 40 kadat 

Ada 7 (A A ) S la k·ı boğu~an vardır. Bir çok evler yıkıl~ır 
na, . . - u r çe ı - t Ü .. --..l 1000 k. . . 

dikçe tuğyanın yaptığı tahribat biraz ır. k ç ~uzkt 'WA"'d ır ve ış11:ebatyetr 
d h k d

. . .. . şece mı ar a çamafır, yataa, tr 
a a en ını göatermektedır. Bugün · · Esk. hi K 1 b d 
h. d k" l . . . nıyeyı ıfe r ızı ay an arın aJI 

şe ır e ı su ar tamamıle çekıldi. En zi- h 11 dık 
ad ahr

"ba _ emen yo a . 
y e t ı ta ugrayan yer Karşıya- .. 
ka ve tehrin cenubundak.i mahaller ol- Bundan başk~ Ve~t Muate!8tl" 

nı da Adanaya .gonderdik. Mahallındl 
rnu,ıur. 

f 200 den Fazla ev yıkıldı 
Şehirde yıkılan ev 500 den fazladır. 

Yakın köylerle beraber 1200 den faz
la ev yıkıldığı anlaşılmaktadır. 

tetkikat yapıp raporunu telgrafla göıı• 
derecektir. icap eden diğer muavenet 
de hemen yapılacaktır. 

Ktzılcahamamda taı'nter 
Ölülerin hakiki miktarı henüz tes

bit edilememiştir. Şehir hudutları için- Kızılcahamam (Hususi) - Kızılca 
de yüzden fazla ölü olduğu anlaşılı- hamam malrnüdürlüğüne maliye mel" 
yor. Su- hücumuna uğrayıp evsiz ka- lek mektebi mezunlarından Abdullah 
le.n insanlardan 4000 i camilere, ban- Karayiğit, veznedarlıia ball muhuebe 
lara ve büyük binalara ycrleftirildi. katibliğinden naklen Mehmet Üncleyİ' 

Fel!k.etzedelere yardım ci, mman kondüktörü Şerif Kütahya

ismet lnöna Enstitüsü atölye hali
ne sokularak seylapzedelere sür'atle 
elbise ve giyecek yetiştirmeie çalışı-

nın Geclis kazası kondüktörlüğüne, De-

[ k 
yor. Yardım için Kızıla ya mensup ba-

tler JI ıhyor yanlardan bir çok hey'ctlcr kuruldu. 

di 

mirköy kazası orman kondüktörü Nu 
ri Erkmen Kızılcahamam oıman kon'" 
dülttörlüğüne, münhal olan hük&net 
kabileliğine de Erzincan kabilelerindell 
Aliye tayin edilmiştir. 

Şu ana kadar bir9ok evler sular al- Memleketin zenginleri derhal teberrua 
tında ç~ye Ye yıkılmaya devam e- başladılar. Yalnız bugünkü tebenu 
diyor. Kızılcahamamda parti heyeti 

İtfaiye, poJis w asker kuvvetleri her miktarı beş bin liradır. Şehirde sol ta-
&ll o1'ümlle pençeleşmek suretiy'le fela- rafından tahrip edilen biaalar arasıa- Kızılcahamam (Hususi) - Parti r 
ketzedetere yardım götürmeye çah' _ da başlıcaları, Halkevi. Kız Lisesi, Ti- dare heyeti intihabatı ilk yatı mektebi 
maktadır. Bütün caddeleır su altında ol caret mektebi, Tümen karargahı bw- salonunda yapıldL Parti ~kanhğııı• 
duğu için i.nsanca zayiatın mikdannı lunmaktadır. Bilha.ssa ticaret mektebi- eski başkan Halis ve azabltlarma da. 'lY 
anlamark: imkanı bulunamıyor. Şehirde nin harap olmaıı büyük teessür ı.ıyan- raat Bankası memuru Necib ve mua\Iİ' 
telefon hatları da harap olmuştur. dırma.ktad.ır. ni Osman, .Ka.raverenli otelci EterO' 

Çukurova SU altında Atatürk, Adanayı ilk ziyaretlerinde berber Mehmet. Çamlıdereli otelci Meb 
Bütün ÇUkurovanm su altında kal- bu evde oturmuşlardı. met, Ekmekci Pazar köylü femaiL 

dığı muhakkaıktır. Köylerde ne kadai" Yakm köylerde Çeçtepeli hancı Durmuş ça~ft 
te!e.f!at ve zayiat olıduğu da şu saate~ Çamlıdereli mahkeme zabit katibi Hii 
dar bilinememektedir. Bugün İstihkam taburundan bir seyin, T &flışeyhleri bakkal Hüeeyin tla' 
Maamafiıh maddi zararın 1 milyon li rnüfreze Tombazlarla yakın köylere çilmişlerc:lir. 

rayı mütecaviz olduğu tahmiın olun - kadar gidebilmiftir. Buralarda tuğya- ;::===-========::::"':.. 
maktadır. Yarına kadar sulrın çekile - nın tahribatı azami dereceyi bulmu,-
ceği umuluyor. tur. Bir ~ok köyler hali ıu içindedir. 

Sular çekiUnce insan ve maı zayiabnı teabit mümkün 
otamamıftır. Şehrin şimalinde bulu

Adana, 1 (A.A.) - Dün sabah tuğ-ı nan büy .. k Cakit k·· ·· ·· ·· l ..1._ ..,,. - hr~- b" ·· k k u opruıunu se ev-
yanın yarıgı ta a>c1t ültun or urıç t"" .. t•• B d b k cL!--"--ı· 
ı - .1 - .. ı.. ... d'I dı S 1 ı urmuş ur. un an aş a ~uııo.J 1 
ugu ı e gorunmeye ~a . u arın çe k .. .. .. el h 

1 kildiği cadde'rer tanmmryacak bir ha- opruau e tamamen arap o muftur. 

Ie gelmiştir. Trotuvarlar, ~nfezler or KtZtlaJll J&rd1111fıln 
tada yoktur. Sokaklar, ayakları başla-
rı açıp sağdan sola koşaın şaşkın bm- Ankara. 7 (A.A.) - Kmlay Ku
~rcıe insanla dolmuştllr. Sığmacak bir nımu Adanada tuğyandan müteeuir 
yer arayan bu binlerce halllwı vaziyeti olan felaketzedelere ilk yardım olmak 
hakiki bir faciıadan baş b~y değildir. üzere beş bin lira göndermit ve Kuru· 

Ytktlan evler mun Adana merkezi kaSU1nda bulu-

y 
nan bin tıranm da bu uğurda aarfedil-

alruz it mahallelerillde yıkılan ev · · · · · · 
lerin adedi artmıştır. Ş~ kadar mesı ıçın emır -.ermış~ır. 
kar ı akada ...... 1-.;w- • iod .-ı...: .• ....J:ı- Kızday Kurumu ılk para yardnnı 

Ş y •j""'U44 ıç e uı:nuA Q,l.l.LCU. •1e be-'--- 0 b'--•-- 0 0 300 
ô.lü mikdarı elllidir. ı nwcT evaız RUl.1111' IÇlD ça-

30 bin kişi açıkta ve ular altında darla ~~iara dağıtılm~ ~ere bin 
S don, bin gomlek, çocuklar ıçm de 500 

Şehrin üçte ikisi su altında kalmış o- don, 500 gömlek, bin yatak kılıfı ve 
lup aç1kta ve sular altında kalan insan bin yatak çarf&b ve bin tane de batta
sayısı 30 bin taıbmin olunu.yor. Sabah niye gön<lermiftir. 
tan itibaren VilAyet, Beledi~ Parti, ----------

Belediyenin teli çahmr mı? Kızıfay birleşerek birleşerek .teıaketze
delere yardım iı;in derha1 faaliyete geç 
mi'§tir. · Güµıane parkında Sarayburnu aa-

Hen.üz sular alWrıda ve tehlike için- h1linde belediyeye ait 13 kilo ağırh
de bulunan halka imdat göndermenin ğındaki teli çalan Haydu 2 ay hapse 
imkani'bıı'lunamamaktadır. mahk&n edilıuip. 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

tSTANBUL 

Gazetemi:ıde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklatl 
mahfuz ve gazetemize aittir· 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 t 

Sene Ay Ay M 
Kr. Kr. Kr. JCr. 

TÖRKİD 1400 750 400 tfiO 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 210 
BCNmt 2700 1040 800 -Abone bedeli peşindir. Adreı 

değiştirmek 25 kuruştur. . 
c.ı.n eord 6Cfl"İ verilmes. 

ltanı-Jan me.'uliy4Jf ~ 

Cevap için mektuplara to ku.ruşl~ 
Pul ilivesi lazımdır. 
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SON PO STA 

._a 
Spor peygamberlerimize 

s p o r_a_d_a_i r_d_e~r s 1 er 
Bizde 
kadar 

üç türlü spor adamı vardır: 1 -
sporcular, 2 - Sözde sporcular, 

için !j aratılmagan sporcular 

Tı-·,ağına 

3 - Spor 

İşbu derslerim spor. ilminin .~ü.tliya- ı 
tmı vücude getirecektır. Bu küllıyatta 
neler var, neler!... İşe, spor peygam
berlerini ele alarak girişiyorum. Bu 
peygamberlerin neşrettikleri kitaplar, 
iimmetlerine zekat yerine ihsan buyur 
duldarı mevkiler ve payeler, arkadaş
lıktan, boşluktan istifade ederek elbisei 1 

nıhaniyelerini la'bis oldukları halde \ 
beynelmilel ıp>r meydanlarında bir at 
let g'i.bi arzı endam edip frenkılerin bile 
hayrete düşürenler.. ilah... Hep, hep 
bu spor ilmi külliyatına dahilliirlıer. 

Peygamber diye şaşmayınız, kendµıi 
Peygamber z.annedip ch\K'UÇ• eden ni
ee mehdiler vardır. Bakınız size şura
cıkta bir hikiye anlatayım: 

Yazan ı &aml Karayel 

1 
vermez.5eniz, derha1 bu gibil'eri muaye 
neden geçirip pasaportlannı verece -
ğim. 

Ufak tefek kıpı:rdamalar ve yadırga.. 
malıar ... 

Bunlar da kim? 
- Sen gel bakayım! İsmin ne? - ..... 
- Ha, şu! ... Ta, kendisi... Sen. meş

hur bir muharrir, Türkiye sporunun en 
yüksek spor mütehassısı ve otoritesi. .. 
diye meydan çala kalEl'll geçinen ( ... ) 
sin değll mi? Peki; önceden sualime~ 
vap vermeyip t.e neden muayeneye tl
bi tutacağım dediğim zaman ren°in a
tıp kıpırdamağa ve gocunmağa baş
,ladın? 

Sayfa 11 

lzmirden RIJportajlar: 28 
• 
Istanbula dönüş 

Kayaia binmeden kayık paTtuı ne rede verilir? - Tren tarilelerinin 

ucıı2latılmaaından meğer ~rar görenler de varmıt ! - Biilecinin ho
pna gitmiyen uapur yolcuları hangi/erdir? 

Yazan : Kadlrcan Kafll 

İzmirin fiki.T adamları hiç olmazsa 
yüzden aşağı değildir. Bunların arasın
da Cenevl'('dcki J ean J acques Rous -
· au enstitiı:)iınden çıkan ve Maa if 
Vekaleti talim ve terbiye dairesinin 
eski azasından kız öğretmen okulu 
mudürü Rahmi Ba aban; Kültür mec>
muası sahibi kuvvetli edip ve yaman 
bır hatip olan Asım İsmet; Türk Sesi 
gazetesini çıkaran ve tasavvufa kaçan 
öıılü şiırler· güzel yazılarile tanmm 'i 
o'an lise edebiyat öğretmeni Esat Ç.
nar; Anadolu gazetesi sahibi ve bi:has
sa mücadele 'azılarında fevkalade mu
vaffak o an ;avlfıv Haydar Rü~ü; fel
sefi kül'tiıru çok kuvvetli bir alim ve 
muharrir olan Hakkı Baha; t.Çakıl 
taş'arı• şaıri ve kız lisesi müdürü Nec
meddin Halil ön sırada başlı başları -
na çok değerli birer varlıktırlar. 

İnsan bunları gördükten ve bıldik -
ten sor.ra İzmirde çok hareketli bir fi
kir ve san'at hayatı doğmadığına şaşı
yur. Anlaşılan şudur ki: At var, fakat 
meydan yok ... 

* 

- Amnn bayım, buna da şükür .• 411 
Verclım, kay ı 1a binip tc esk' ~'<"nce-J 
y · çekmemek için Bki kayık pa ası ver. 
meğc raz ) ım. 

* L man ecnebi vapurlarla dolu ... İz· 
mirin en canlı zamanı ... Şatlar ko ~ 
caman yı ~ ınlar halınde üzi.ım k t ulan 
ve incir torbaları var. Bosa t n va 
yükleme ışleri çok zor ve yav gidiı4 

) < r. iş· tı ·ime göre bir zaman · va-i 
purdan nhtıma kadar boşal'tmcı p ırası 

1 

mesela Pıreden İzmire kadar 'apuı 
nnvlunurıdan daha yüksekmiş Ş mdl 
sanmam ki böyle olsun. Fakat her ş~ 
)e rağmen bugünkü vaziyette T jrkı ~ 
yenin en büyük limanlarından .kind• 
sine yaikışrnıyacak kadar geridir. 

* 
Vapurda ithalatçı bir İzmir tücca • 

rile tanıştım: 

- İthalatçılar hep İstanbula gitmi~ 
ler. Yetecek kadar kontenjan mı ver • 
miyo.r }armış? 

Vaktiyle Aksarayda mütteki, müte
deyyin, musalli, bir 'ZJI\ varmış... Her 
lllbah, gecenin karanlıklarını yırtarak 
yaz ve kış demez sabah nama'Zl.Da ca
nıre gelinniJ. .. Bu zat ümmi olduğu hal l 

- • • · • İzmirin o meşhur sonbahar günleri 
- Kelli, felli şahsiyetine rağmen sen baş'amıştı. Sıkıntılı bir hava, kara bir 

- Asıl sebep o değıiL. Artık mal al,.. 
mak için dışarıdan İzmire gelenlı.::r ~ı. 
azaldı. 

mu~neden korkarsan diğerlerı ne gök ve arabtksız yağan sıkı bir yağ -
yapsın? .. 

-Neden? 
- Trenler ucuzlaymca herkes İstan-- .... 

de herkese bir allame gibi vaiz ve na- - Anlıyurum, goruyurum, sen bir 
aihat eylermiş ... Etrafı o kadar cahil, Sami Karayel çok payeler almışsın ama, hiç te bu 
o derece boş imiş ki; herkes bu zatı bir özene bezene, kafasından, adalesinden, mevkilerin seninle tetabuku yok. He
Mebdi glhıi kabul ve taahhüt ederler- kemi~ tırnağına kadar sporcu 0 _ le, ~öyle biP soyun. Evvela bir yaradı-
Jniş ... ~1 .. 7.&Dlan, git 'ZJI~~. bu hatt: :ıarak yaratılanlar... lışım mua~e edeyim.. 
tahammulu kalmıyan bır kulhanbevı İ'kincisi: Dünya yüzüne sporcu Lizım - · · · · ' 
!fi büsbütün azı~ ve .. adam~ ti- olduğu zaman, Al:la:hın bu işle meşgul - AJ1ah .Aıllah Ne biçim sporcu, ne 
lba~hanelik etme~ ıç~ ~yle bir ı.ş_ya~- o-..mıyacağı bir günde, melaikeleri ta- b'içim spor mütehassısısın sen ! Kaç fa 
r:rıaga karar wnn14: Bır gece, caırue gı- rafından halikin kalıbına basılıp yara nile bu sırtında. Yoksa, kendini bir peh 
terek mihrabın duvarına fosforla şun- tılarak kapıp scmverilenlerdir. livan, bir atlet gibi kalın gös~ermek 
lan yazmış: "Üçüncüsüne gelince: için mi giyiniyorsun bu kadar? Hele, 

•Uhruç ya Hacı Afımet!..• Ne Aıllah ve ne de meliikeleri tara- şu ceketinin pamuk do!durma omuzla 
. Zikrettiğm zatın ismi Hacı Ahmet- .fından hiç bir meslek için yaratılmayıp rına bak! .. Beline sanlı olan da ne ? 

~ış, v~ her sabah mihrabın muayyen ,sırf dünyada kalabalık t~ etsin dı- Lastik korse ha!.. 
F Yerinde namaz kılarım~... ye yeryüzüne koyveriJ'enlerdir. 
~ Hacı ~ Efendi sabahleyin na - . _ Çocuklarım! Bu ilıni tasnifi anla- - Gel şu Hesyurnetre Metinin baş1-
lbua gıelmiş ve doğruca muayyen ye- dınız değil mi? na! ... 
rıine gitmiı}. Tam, Allahü ek.her diyip _ . . . . , Görüyorsun yat. Cümlei asabiyenıe 
IMMnaza dikildiii l11'8da gözleri nur i- - Eğer, içinizde üçüncü tunife şah adelatın arasında müvazerıet yuk... Bu, 
iıinde parlayan •Uhruç ya Hacı Ah • sen mUta.bakati olduğunu hJasedenler sporcu olamaman için en birinci sebep. 
lnede• ilişince; ~ağımı ~ dön- .varsa dersimi lutfen 1ıerke1Binler .. Çün Aynca bir Fiziko Pisişik tahlile hacet 
lllilş ve bunu bir vahi sanıp belindeki ,kü, bu gibiler ~lıpnakla ne ameli bir yok. Alelade bir birdirbir oyununu bi
Palaya ~,meydana atılarak meh sporcu olabilirler ve ne de mütehassıs ,le müvazenetle oynayamazsın!.. Vücu-
dUi~ ilAn eylemiş. . bir sporcu... .dünün Konstrimsiyonuna gelince; bu 

Öle& cansağlıjı ... Tabii yakalayıp ti- , _. . . . da fiziki sporcu olmana mini. Bir ke-
lharhaneye sevketmişler... _Aferin! Demek içinizde hiç üçün- re; lasmı ülyanla, kısmı siiflAn arasın 

Bu hikayeyi yamıaktan kudim IU- ,cü yaradılışa mutabakati olan yok öy- da müşabehet yok. •Hanş• Iann geniş. 
dur: . .. . ,le mi? Memnun olıı:bmı. göğsün çok dar, omuzların basık ... He-

Sporcu cbnadığı ve spor ilmme aşı- - • . . . . le, o sıska lwUarın hali ne? .. Giyin, sı-
llltt bulunmadığı halde boşhık bu!arak - Peki, ikinci sınıf yaradılışa men-

0

nıftan çık! Sen, deği~ spor muharriri, 
ltabıali caddesinde~ birçok spor ~up bulunduklarını da hissedeniniz yok peygamberi ve otDritesi, 9ÖD'lSi bire o-
~ve bwılann da Mehdi Hacı ,mu? lama~ Çünkü yaradılışın noksan. 
ldımeıt Efendi gibi peygamberlert var- Dünyaya gelirken sporcu bir vücut ola 
dır. Hacı Ahmet Efendt palasını, bun- · - Eğer, buna da sükut edip cevap (Devamı 12 ind sa,.ı..a) 
lar da kalemlerini çekerek ortaya gel-
lrlifJerdir. 

İtte; del'slerimle bunJarı ıslah etme
h, w memleket sporuna faydalı olma 
larmı temine çalışacağım... Çünkü; bu 
,_. beo de yapmasam öbür Mehdi gibi 
'-nııann hakkından gelecek çıkmiya
tak. .. 

Çek takımı Güneş ile 
bugün karşılaşıyor 

• • ~ Çeki Karlin profesyonel futbol ta-ı ların bize nazaran daha olgun, hatta 

mur · · · bula akın etti. 
GeJirken ağzım yandığı için dönüş-

te iki gün önce acentaya telefon et -
tim ve kamaramı peyledim. Eğer ge -
ciok--eymişim gene programım altüst o
lacakmış. 

Tren ücret1erirım ucuzi1atı.Jmac;ınd~ 
çıkan faydaler hiç şüphes~ pek çok ; 
tur. Fakat eger İ2llllirli tüccar ) anıl • 
mıyor.sa bu yüzden zarar gören de V&r.f 
mış demek. Bu iktısat kanllllları sahi• 
den şaşırtıcı şeyJer ... 

* 
Hare.ket günü limana gittiğim za -

man çok hayırlı bir vaziyetle karşı -
lı~ttm. Vapurun yanına üç dört tane 
şat uzatmışlar ve büyük Avrupa Iı - Vapurun güverte yokularma mah
manlarındaki (Doch) lara benzetmiş- sus büfeyi idare eden adam bır afka..
ler. Önce vapur yolcuları kıçtan rıhtı- daşına: 
ma bağlanmış olan vapurdan sandala - İş yok ... Gene zarardayım. 
binerler, on adım ötedeki kıyıya çık - Diyordu . 
mak için denizde beş allı yüz metre Bu sözü tuhaf bU.dum, söze kanş 
dolaşarak yulcu salonuna giderlerdi. tım: 

Kayına binmek, oradan çıkmak, hele - Vapurda bir karış boş yer yo~ 
eşyaları taşımak birer baş belasıydı. Bu kadar kalabalık olduktan soma bit 
Dalgalı, soğuk ve rüzgarlı havalarda• zarar edilir mi? ~ 

bu hal ayni zamanda tehlikeli olurdu. Büfeci dık dik yüzüme baktı. Bakış .. 
Öylle ki İstanbuldan fzmıre gelinciye Iarında: 
kadar hiç zahmet çeki:Jmez de şu ona- _ Sen ne anlarsın? 
dımlık karaya çıkabilmek başb başına Diye çık)Şln bir hal vardı. Cevap 
bir işkence olurdu. verdi: 

Tamdık bir banka müdürü şunları - İyi amma yolculara iyi baktınl& 
anlattı: mı, bay? Hepsi de kadın. •• 

- &ı soma yaptırabildik. Yaptırmak - Kadın olsun! 
ieıli!miyenleriıı bütün end~leri şu - _Kadınlar para harcamazlar ki: ı,.. 
radaki kayıkçıların işsiz kalmaları ki içmezler, yiyeceklerini berabdle • 
imiş. Altmış dört kay*çı vamıı.ş. Bun- rinde getirmişlerdir, içlerinden bir ut 
lar, baş'ka yerde kazanacaklarına şüp- tiryaki sabahleyin birer çay veya kah· 
he olmı.yan ekmek paralanm burada · ;.,.. '--.J-- Otuz kırk :woıı ... ve ıçer, "'i.e o aaıwac... ça,,_ 
'kazanamıyacaldar diye garbi Andolu- elli altmış kahveyle idare eder mı bQ 
darı vapura binip çıkan ıki milyon yol- if? Her sefer için tamam on kağıt ve-
cunun, çekmediği kalmıyordu. riyonnn. 

* Düşündüm ve ona hak verdim. 

Elimizi saıbyarak rahat rahat yü • Kadiıan Kafb 
rüyeceğiz sandık .. Fakat şata ayak ba- ---........ ·-· .. •• • ·-·.. aw1 

sar basmaz üç kişi hlrden önümüzü - • 
kesti. Sorguya çekt.iler: 

- Yolcu musunuz? 
-Evet ... 

- Bırıncı ders - kımı bugün üçüncü maçım Günet ta- daha ditli olc:lukJannı göetennektedir. 
Uğurlamak için gelen iki arkadqtan 

birine döndü: 
Her dinin bir peygamb"ri, haıvar· eri. kımile yapacakbr. Denize dalar sibi kaleye saldıran - Siz? 

'-btelif müçtehit ve mehdileri, çö -ı Galatasarayla berabere kalan, Fe- Çek hücum battı, miihac:imlerine na- - Değilim. Müfettİ! apartunana girince n asa-

Resimli zabıta 
h ikayesin i n 

hal şekli 
lbezıeri olduğu gıöi: içtimai meslekle- nerbabçeye ise galip selen Çek takımı zaran daha zayıf olan Günef müdafa- - Yirmi beş kuruş ver. da iki tane şapka gördü. ( 1 O numa-
~ de fi_losofian, tilosof taslakları ve bir gün dinlenmif olmasından biliati- asını bugünkü vaziyetlerine göre hay- - Niçin? ru resim) ölü adamın ayatmda golf 

~~l~rı va~r. . . fade buaünkü maçı da kazanarak 11- li hırpalayabilecek bir haldedir. - Kayık parası... papanntatallononru·ıe wrdı..melon !~yeyemh ~!' 
uızmı spor cemrmn de peygamber ,__ - Ne kayığı?. Biz kayığa binmedik ..-ı- ~ CMlle 

1-.: mu" ...t h'tl . .. zl'- . d - tanbuldan terefli bir netice ile dönmc* Günef hücum hattının mer.:ezden Şu halde, '"'""""'-"'~ fötr .......... Va•--•" ~·e ı en, çorne crı var ır. . d Jda .. h- la ki... ,,.~ t-- . ., 
oı_ ı.....-da um f L.:- ta .h iıteyecektir. zıya e IO n yapacagı ucum r oyun Ols tin, melon da 'D----L· Ro, verdUM ~ vlM• um Ullıl- n yapıp . de ah . edil hl'k 1 . d - un... ~uı..u. ._. 

ı-1nı1ş geçrnişJen:len w hatta bugün Acaba, Galatasaraya ve Fenerbah- üzerı~. t mın en te ı e e.rı o- Diğeri anlattı: ifadede, apartımana g1rdiit zamaa 
~~_..·_ yAcı-.an spor pey--......ı...rıe'"'"- reye naıip olmıyan -libiyet tadı Gü- ğurabıhne Çek müdalaannm bır bç Vayti ölü b .. ı.ı..""'-u sö-1:-:J:ııtt, Hal-~p.e -ı-.1 5"' .. ...,. .. ..,... • •- _ __ 1_ - Kayıkçılar ne yiyecekler bayım? UM&Y15YU 'J _. ,_ 
~ baheedecek de~lim. Bu kısım bu neşe yüzünü göeterecek midir) ıol yemeai pek güç olımyacaıdır. Eıhet böyle yapacağız? buki, ortada bulunan deHJierden ve 
IOıı mevzuumUZ\ln haricinde ka!scak- Çeklerin hemen mağlftp edilivere- Muhtelif ihtimaller dahilinde cere- şapkalann vaZiyetilıden müfetti!j şu-
~~-~rsimiz: •Spor w Spor peyganı- ceğini ~ab.ul etmek pek doğru bir ıö- ya.~ edecek_ o~n daha ziyade Günq lkinci~:a=yoruz desene!.. AL. na kemali emniyetle kani olmuştu ki, 
~en• dir. rüş değıldır. mudafauı oniinc:le top!anacak oluna Ros ilkönce gelmiştf. Zira Vaytin yu-
ll·~ •Spor ve Spor peygamberıer:.. Maamafih her eporun kendine Çekleri lstanbulda eon bir defa daha Diy'!:ıc~;:!.. muşak fötr PJ*asmm lir kenarı, me 
~~e; spor D~r ki: ~po~ pey- mahaus öyle cilveleri vard1r ki insanın galip gelmit aörmek hiç kimseye py- Bil ' lon şapkanın üzerine gebnişti. Ma-
~ri ne ola diyecebınız' Sıze spo- . bii bir • m· - - r - . et. dem ki Roe, Vayttan evvel apar•ıma-
'11 ta if tmed l . . dılı çok defa hayretten ağzı açık kahr. rı ta netıct; 11 ı gorunmeme ı- - Vapurda alacağım. na -"--'-bulunuyordu. Şu halde bu r e en evve ınsan yara - I . .. . ... - .. Çe dir .,~ .. u.., 
lbıı ve bu İll8allın dünyaıya kaç çeşitte ,lu oyununu gorclugumuz k ta· · • Ve kayığa bimnediği halde kayJk ölüm vak'asından haberi olacak ı. ı,. 
lelditini anlatmam ıaznndır. kımı burada yaptıiı oyunlara nazaran F a~t be~ı d~ ~klere to~ra~lan- paras) vermek mecburiyetinden kur - te müfettiş, katilin bir falaoaunu mey 
ŞhndJ; kulak kesilip din!eymiz: bizden yüksektir. mızda ılk maglabıyetı tattırabılmıf ol- tuldu. dana çıkarmış, bu suretle OllU yaka-
-Spor için insatı yaradıl~ı üç türlü Bu yükseldi aramızdaki farkın pek mak bugün için c~~e~ naeip olan bü- Birisi bundan şikayet ~iyordu. Boş- laımştL 
~ o'IUr. Birincisi: Allah tarafından biiyük olc:lağunu anlatmıyorsa da on- yük fıreatlardan llirictirl O.. 8 11ila b biri bunu duydu Ye 907.e karı.ttı: ----- -------- llllllf 



12 Sayfa 

• 
lngiliz Kralının izdivacı 

(Baştarnfı 3 üncü sayfada) ayağa kalkarak hükfunet a:leyhine şid 

Londra, i - Times 
0

gazetesi, baş- detl!i muaha;zeleri havi bir nutuk söy
lemek istemişse de sözleri hükumet ta

makalesinde şöyle diyor : 
«Kralın ortaya ~armış olduğu raftan mebusların g'iirüıltüleri ile karşı 

mesele ancak Kral tarafından halledi lanmıştır. Mister Churchille Meclisin 
• ild tarafından gelen pro.testo sadalan 

lebilir. Bu meselenin Kraldan başka arasında nutkuna güç devam etm;ş ve 
mes'ul bir şahsiyet tarafından ~rtaya bitirmeden yerine oturmuştur. 
çıkarılmış olduğunu iddia etmek va- Simpson'un Beyanatı 
him ve tehlike1i bir hata olur. Cannes, 7 (A.A.) - Röyter. Ma-

Morning Post, yazıyor: dam Simpson bu akşam aşağıdaki be~ 
ccBütün hayatını üzerinde icrayı yana tın neşrine mezuniyet vermi~tir: 

saltanat etmekte olduğu imparator1u- «Eğer böyle bir hareket meseleyi hal
ğa vakfetmiş olduğunu bildirdiğimiz ledebilirse, aynı zamanda çok acı, hem 
Kralımız, büyük harp esnasında yüz de tahammül edilmez bir hal almış o
binlerce naciz tabaanın katlanmış ol- lan şimdiki vaziyetten derhal çekilmek 
dukları fedakarlıklardan çok daha u- arzu .. undayım.» 
fak bir fedakarlığa katlanmıyacak o- Bu beyanat, Cannes'deki majestik 
lursa onun hakkında ne gibi bir dü- otelinde Lord Brovnlow tarafından 30 
şüncede bulunabiliriz?» kadar gazeteciye tevdi edilmiştir. 

Dôminyonlarda Beyanat, bizzat MiS'triss S\mpson 
Londra, 7 (A.A.) - Dominyon ga- tarafından imza edilmiştir. Madam 

zeteleri, kralın taç ve tahtından fera- Simpson beyanatına son haftalar zar
gat etmesinin önüne geçileceği ümidi- fında gerek majesteyi gerek tahtı mu
ni izhar etmekte kabinenin hükumdarı tezarrır edecek herhangi bir hareket 
acil bir karar ittihazına icbar etmeme· veya telakkide bulunmaktan kaçındı-
ıini arzu eylemektedir. ğını ve bu gün de vaziyetin değişmiş 

Baldvinin yeni beyanatı olmadığını ilave etmektedir. 
Londra, 7 {A.A.) - Avam kamara- ---...... · ·- . ·-----·-. ·~·-

sında beyanatta bulunan Baldvin de-
miştir ki: • Son Posta • İstanbul· Gelir ve Para 
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Spora dair 
de r.sler 

( Baştarafı 11 inci sayfada ) 
rak gelmemişsin ... 

Polis karakolu içi"nde 
adam dolandırdılar! 

Pe-ki söyle bakalım, sen hiç spor 
yaptın mı? 

- Evet; beşinci derecede olan hir e
kipte futbol oynamağa çalıştım. Birkaç 
kere de oynadım. Söylediğiniz gibi bir 
türlü adalemle cürn.lei asabiyem ara -
sında müvazene tesis edemedim. İşi i
dareciliğe vurdum. Sonra da spor mu 
harrirliğine başladım. Etrafıma bak -
tım, kimsecikler yok, bir iki varsa da 
onlar da beden terbiyesi diye tuttur -
muşlar biribirini yiyorlar ... İsveç me
todu, yok bilmem ne metodu diye? .. 
Spor teşkilatı tarafı bomboştu. Çenem
le kalemime dayanarak boşluğa dal -
dım. Ne .istedimse, yaptım ve yaptır -
dım. Herkes karşımda sustu. Güre~, at
lıetizm, ilah ... Bütün bu sporlara hakim 
olduğum gibi kitaplarını bile yazdım. 
Ama, bu son zamanlarda boşluklar dol 
mağa başladı, ne oldu, birdenbire Ita
pıdışarı oldum? Fakat; durur muyum 
ben ... Kalemi elime aldım, spor kuru
munu siygaya çekmeye başladım. Bak! 

[Baş tarafı 8 inci sayfada] 

Ve içeri girerek, çalıflllakta olan 
resmi memurlardan birinin masasın

dan mürekkep kalem ve kağıt almış. 
Muhakkak ki kağıdı ve kalemi, işile 
meşgul olan o memurdan, herhangi 
bir müracaatçı gibi rica etmiştir ve fe
na bir maksada alet edilebileceğini ak
lına bile getirmeyen memur, bu rica
yı kırmamak liltfunda bulunmuştur. 

Fakat o memurun bu gafilane lu
tufkarlığı, bu vaziyeti dikkatıle takip 
eden Madam Annanın emniyetini iyi
ce kuvvetlendirmiş. 

130 lirayı, tıkır tıkır sayıp, resmi 
memur masasından alınan kağıda yaz
dırtıp pullattığı makbuzu çantasına 
indirmiş. Borcunu ödemif bir insan 
huzurile evine dönmüş. 

* 
cevap verebiliyorlar mı? Ya, beni tek- - Sen, devlet dairesinden makbuz-
rar mev.kiime getirirler veyahut rahatı suz para alındığını gördün mü hiç? 
ve.nnımı on1ara ... Yalnız, sizden bir ri- Madam Anna karakoldaki sözde 
cam var: Beni ele vermeyiniz, muaye- memurdan duydu~u bu suali kendisi
n.e r~por~?'1.~ n.~ret.m:~iniz. Eğer şah ne dolandırılması ihtimalind~n bahse-
sıyetım butun uryanlıgıyle meydana d b' k 'h 1 · 
çıkarsa mahvohırum sonra ... Bırak·n en ır omşusuna tevcı ey emış. 

Ve çantasındaki makbuzu çıkartI 
muhatabının burnuna dayamıf : 

- işte! 
Beriki, bu alelade kağıdı gözeler 

geçırınce: 

- Ben 
den böyle 
dimi 

de, demiş, devlet dairesin 
makbuz verildiğini görme 

Siz muhakkak ki kafese sokulmuş 
sunuzl 

f ş bu bakımdan biraz daha İncele
n ince, hr kikat meydana çıkmıf, ve 
keyfiyet zabıtaya ihbar edilmif. 

Baka:ım zabıta memurlarımız, lrn· 
rakolları içinde kurulan bu «sahte rne 
murlar şebekesi» ni ne zaman meyda 
na çıkaracak? 

S. T. 
~ 

Hırsız çocuklar mahkOm oldular 
Aron isminde bir marangozun dük' 

kanından gönye çalan Mehmet ve Yu 
suf isminde 1 i yaşında iki çocu\ ha\· 
kındaki duruşma bitmiş ve bunlarClaıı 
Mehmedin 1 ay, Yusufun 14 
gün hapsine karar verilmiştir. 

sureta deralerin~dev~~eyim. Be~ ~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ki; nazari olarak bi~eyler öğ'renir, kcn Kocaeli İcra l\lemurıutundan: 
dimi kurtarırım. Açık arttırma ile paraya çevrllecek gayrimenkulün ne olduğu: İzmit Değtrmenderı 

Kralı}a hükfunet arasındaki münase
betlere dair yapılan beyanat dolayısile 
şunu da ilave edeceğim ki, gayri res
mi izcHvaç meselesi müstesna olarak hü 
kfunet tarafından Krala hiç bir nasihat 
verilmemişti:r. Kendis~ ile olan bütün 
konuşmalarımız hususi bLr mahiyette 
ve sırf haber alıp haber verme şeklin
de cereyan etmiştir. Bu meseleler ilk 
defa okı.rak hükumet tarafından değil, 
bundan birkaç hafta evvel benimle bir 
konuşma esnasında Kral tarafından i
leri atılmıştır. Kral bu konuşma esna
sında Madam Simpwnla evlenmek fik 
rinde okluğunu ve bunun için .l\fada
mın serbest olmasına intizar ettiğini 
bildhmiştir. Bundan anlaşılıyor ki, bu 
mesele epey bir müddetten'beri Kralın 

Düşündüın, makul buldum ricasını... Saraylı köyünde kAln Ağaç Düzü mevklinde kilin altı dönüm miktarındak.l Fındık b&

Bunca senelik emeıktar, ne çıkar? Sul- Aı gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı numarası: Saraylı köyftnde kiJıı 
Türk Devlet Borçlan tanhamit devrinde okwnası yazması 1Jl Takdir olunan kıymet: Beher dönümüne 150 lira kıymet takdir edllm1§tlr. 

IJrA Lira lmıyan bunca Maarif müdürleri vardı. Arttırmo.nın yapılacağı yer, cün saat: Kocaeli İcra dairesinde 5/1/937 tarlh1nde aaıı 
3 7.5 T. B. 1 22•60 11 '>Cı 5 Hazine B. 00,fJO , Bu devirde de böyle bir spor mütehas- günü saat 14 den 16 ya kadar. 
~ 7,5 T. B . II 00.00 Dahlll btlkraz99,0S ıs b l . 1· C s 1 u unuversın vesse anı. evap ve- 1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 20/12/936 tarihinden itibaren na/BM '° 7,5 T. B. m oo,ııo dim· 

1 
· numara ile Kocaeli icra dalresinln muayyen numarasında herkesin görebllmesl lçln a-

Devlet Demiryollan Borçlan 
Lira Lira 

Ergani 97.00 il Anadolu Ivell40.9S 
Sivas Erzurum 96,SO Anadolu M 00,00 

Sosyeteler Eshamı 
Lira Lira 

zihnini işgal etmektedir. Takip edeceği ta. B. Mü.. 81.00 tst. Tramvay U,:> ı 

yol hakkında bir karara da vasıl olun- :t :t HA. 10,00 BonıonU 9,45 
ca bundan şüphesiz ki memleketteki ve • • Name 10,0J Terkos 14,,, 

dominyonlardaki hükumetlerini haber- Merkez B. D. 88.00 A.. Ç!mento 13.00 

dar edecektir. O vakit bu karara göre 
nasıl bir mütalea serdetmek vazifeleri 
kabından olduğunu ta~ etmekte tsterlln 

ÇEKLER 
Kq. 

6!~:~; 11:::r 
L T. L. için 

0,d47 

ıs. 101s hükumete ait olacaktır. 
l\liinnkaşalar 

CuhrchHle, Avam kamarasının habe 
ri. olmaksızın hiçbir adım atı1riuyacağı 
na dair BaLdvinden teminat istemiştir. 

Baldvin şu cevabı venn~tir: 
Bu istizaha bu sırada cevap vermek 

benim için gay.ri kabildir. Krahn ne ka 
rar vereceğini, nasıl karar vereceğini 
bilhıyorum ve bilemem. Faraziyelere 
istinat ederek cevap vermek doğru bir 
şey olmaz. 

Baldvini.n bu sözleri şiddetle alkış -
lanmış ve bu sual ve cevaplar esnası'!'l
da Baldvin lehinde ve Churchille aley 
hin.de tezahürat yapı1mıştır. Ohurchille 

1 

1 

F. Frangı 
-----~--~~~~~~ 

NAKİT 
Kq. 

20 l'. Frangı 116,50 l M&rk 
ı Dolar 1?6,00 20 Drahmi 
ı lsterUn 618,00 20 Leva 

20 Liret uo,oo 20 Ley 

Borsa Dışında 
L. ıt. 

Kredl Foruılyt Mübadil Boıı. 
1880 senesi oo.oo Gayri :t :t 

1903 • 103,00 Altın 

1911 • 97,0!) Mecidiye 

Erf. 

26,JI 

23. )() 

23,0S 

14,JJ 

L K:. 

oıJ.M 

O,OJJ 

998 
UJ 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

- Şu sağımızdaki locaya bak Mu
·ala, Fahrünnisa kocası ve kayınbirade
rile gelmiş. 

- Yanlarındaki siyahlı kadın kim? 
- Vallahi bilmem .. Fiikat herhalde 

güzel bir kadın değil. Elbisesinin o • 
muzlarına bak ne çirkin!. 

- Fahriinnisaya pembe renk iyi ya
kışmış . 

· - Evet, hele göğsündeki plakın 
taşlarına baksana, nasıl ışıl ışıl gözleri 

telefonla kendisinden soracağım, pek 
merak ettim. 

- Feridun, Bedianın başka erkek
lerle alakadar olmasına nasıl razi olu-
yorsun? 

- Aman sen de teyze .. gene ne ka
dar fena insan oldun bugünlerde! 
Durmadan bana takılıyorsun. 

- Susunuz, çan çalıyor, şimdi baş
lıyacak. 

kamaştırıyor. Mualla, büyük bir alkış tufanının 

- Bedia, Süheyla sana selam veri- kulaklarında patlamasile kendine gel
yor, bak, ön sıralarda mavi elbise giy- di ve etrafına baktı. Başının içinde 
mış. kastanyetlerden fışkıran büyülü bir 

- Göremiyorum, nerede? bir hava dolaşıyor, gözleri hala bulut-
- işte, elini kaldırdı, saçını düzel- lar arasında sahnedeki Karmeni görü-

tiyor .. gördün mü? yordu. 
- Evet, evet. .. Aman, Stihevla bu -Teyze, biz Feridunla bir parça dı-

gece hir içim sul S~çlarını ne güzel 
1 
şarı çıkacağız, burası pek sıcak. 

bukle yaptırmış! Yanındaki yakışıklı 1 - Peki çocuğum, İstersen sen de 
genç .mutlaka nişanlısı olmalı. Yarın git ismet, ben beş dakika yalnız kala-

. - Öyf!e ise; derslerime devam et! çıktır. İlfuıda yazılı olanlardan !azla. malümat almak isteyenler işbu şartnameye ye 
Ikinci dersime de gel... 9361864 dosya numaraslle memurlyetimize müracaat etmelidir. 

M. Sami Karayel 2 - Arttırmaya iştirak için yukarda ya?.ılı kıymetin %7,5 nlsbetinde pey veya milli 

- bir bankanın teminat mektubu tevdi edllecektlr. (124) 

Bir ihtiyar yanarak öldü 
Üsküdarda oturan 7f> yaşında Hü

seyin yatarken odasına mangal almış, 
bir müddet sonra mangal devrilerek 
ıhtiyarın yorganı ve yatağı tutuşmuş, 
ıhtiyar da vücudunun muhtelif yerle

l rinden yanmıştır. Hüseyin kaldırıldı-
1 ğı hastanede ölmüştür. 
······························································ 

Yeni Neşriyat 

Yeni Mecmualar 
1''ikir ve san'at. mecmualan olan Yücel'in 

iklncikfınun, Yeni Adam'ın 153 üncü, Çıtır'm 
43 - 44 üncü, Halk Bilgisi derneğinin 61 inci, 
spor mecmuaları olan Golspor'un 1 inci, lla

'-acıhk ve Sporun 180 lnci, H::ılkevleri mec
muası olan Taşan•ın llkkanun, Koııya'nın 

2 lncl, Pratik Doktor'un 11 inci, Çocuk mec
muasının 12 lncl, İzmlrde çıkan Endüstri'nln 
ı üncü sayılan çıkmıştır. 

Balid Takvimi - Her sene çıkmo.kta olan 
bu takvimin 1937 inci sayısı intişar etti. 

Armağan - Zekeriya Gökayt.aç tarafın

dan çıkarılan milli şiirler mecmuasıdır. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alft.kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin gaf. 
rlmenkul üzerinde haklarım hususile faiz ve masrafa dair olan lddlalarını ffba llAn 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memurlyetıınlze bil
dirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu slclllle sabit olmadıkça satış bedellnln pay

laşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya lştlrlk edenler arttırma şartnamesini okuınot TP 

lüzumlu malQmat almış ve bunlan tamamen ko.bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra en çok arttır&· 

na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beş1n1 bulmu 

veya satış isteyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunla• 

rın o gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmula en 
çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit ve on be

~lncl günü 20/11937 tarihine müsadlf çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar &JD1 aa

atic yapılacak arttırma bedeli satış isteyenin alaca~ına rüchanı olan diğer alacakların 
o go.yrimenkul lle temin edllml.ş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartlle en e<>lt 
:ırttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz. Ve sabf ıalebl 
düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya mühlet içinde paraJ1 

vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan timse 

ıırzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmazsa, veya bulunmazsa hemen 

• n beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale ara-

sındadaki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer zarar
lar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurlyetimlzce alıcıdan tahsil olunur. Madde 133 

İşbu gayrimenkulün yukarda gösterilen f> / 1/ 937 tarihinde Kocaeli icra memurluğu 
odasında işbu lliin ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı llln olunur. 

bilirim. yacak kadar altüst olmuştu. j ğini gizlemiyen Mualla çıktığı .için <>"' 

Kendi kendine kalınca Mualla rahat Biraz evvel olduğu gibi etraftakiler- nunla eğlenmek istiyorsun; fakat ıe-
bir vaziyet alarak etrafını seyre ko - le meşgul olmak istedikçe kuvvetli nin elinde istediğin zaman atılacak bir 
yulmuştu; gözleri büyük bir zevkle iplerle çekiliyormuş gibi gözleri kar - oyuncak olmadığımı isbat edeceğim 
bu renk yığınının üzerinde dolaşıyor, şıkı locaya takılıyor ve bilaihtiyar Ek- ben ... Göreceksin ki acıma komeclya .. 
gidip gelen, birbirlerile konuşan, lo - reme ve karısına bakıyordu. sı altında kendine çekmek istediğin 
calardaki ahbaplarını ziyaret eden ka- - Onun bana tercih ettiği kadın bu genç kız, kolayca senin ağına düşe .. 
dm ve erkeklerin peşlerinde sürükle- şişman yüzlü, boyalı saçlı, giyinmesi- cek kadar toy ve ace!Di bir insan de-
nerek dinleniyordu; fakat birdenbire ni ve umumi bir yerde nasıl hareket ğildir. 
rahatsızlığa benziyen bir hisle başı çe- edeceğini bilmiyen kadın mıdır? 
kildi .. Gözleri kuvvetle karşıki locaya Sonra içinde bir tel sızladı: 
takıldı. Guya orada kudretli bir ma - - Zavallı Ekrem, bunca sene sen 
kine varmış ta Muallayı kendine çeki- bu kadına nasıl tahammül ettin? O • 
yormuş gibi benliğinden ayrılarak bu nunla nasıl yaşadın? 
locaya gitti. Diye düşünerek ona acıdı. 

Ekrem orada idi, yanında şişman, Bir kaç dakika içinde ne kadar kar-
sarışın bir kadınla ... Bu mutlaka o • ma karışık hisler altında kalmıştı 1 Bir 
nun karısı olmalıydı. Kadın kocasın • saniye bütün kalbile ona acırken, ay· 
dan başka her şeyle meşgul gibi gö • ni dakikada ondan kuvvetli bir kin 
rünüyordu; hatta uzak localarda ve ateşi vücudunu kaplıyordu: 
partrede oturan dostlarile el işaretleri - Bu kadın zengin olduğu için be-
yaparak konuşuyor ve gülüyordu. ni ihmal ettin ve onu bana tercih ettin 

Ekrem ondan az geride, derin, dal- öyle mi? Onun arkasındaki pahalı el • 
gın gözlerini Muallaya dikmişti. Genç biseler, kıymetli elmaslar mı seni çek
kızın nihayet kendisine baktığını gö - ti? O halde bugün nasıl şikayet ede • 
rünce acı bir tebessüm dudaklarını biliyorsun? Ne hakla o kadını beğen • 
titretti. fakat ona selam vermeğe bile mi yorsun? Seni kudretli bir patron 
lüzum görmeden gözleri ayni dalgın yapan da onun parası değil mi ? 
derinliğini muhafaza. etti. Fakat biliyorum, artık ondan bık • 

Mualla yüz sene yaşasa bu bakışın tın. Şimdi de tam zamanında karşına 
varlığında yarattığl fırtınayı unutamı-1 çocukluktanberi seni seven ve sevdi • 

- için sıkıldı mı Mualla} 

- Hayır yavrum, etrafı seyrederek 
eğlendim. 

- Dışarıya gelseydin keşki; öyle 
gl.izel tuvaletler vardı ki ... 

- Tanıdıklarından kimseye rastla

dın mı? 

- Çok ... Süheylayı, Fazileti, Fat· 
mayı, daha bir çok arkadaşlarımı gör
düm.Hatta Fatmayı ismetle tanıştır .. 
dım. Birbirlerinden pek hoşlandılar 
sanırım, çünkü derhal eski iki arkadaf 
gibi konuşmağa başladılar. 

- Öyle mi ismet? Sahiden Fatmıı 
hoşuna gitti mi? 

Bunu sorarken İsmete doğru eğil "' 
miş, şakacı, şakrak bir tavır almıştı. 

Genç adam gülerek elindeki kutuyu 
Muallaya uzattı: 

(Arkasa var) 
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/ttihad ve Terahhide on sene r Hikaye 
Üçüncü kısım No. 6 

Gümüş Tavşan lokantasJ l _ _____ .J • • • L _____ .._ ___________ _ 

HAR B taz! ~E~~ ~ninl P.,!u~!rl M~!!t!e? _ı 
Planlarımızı herkesin gözü 

önünde yapıyorduk .. 
Hangi taarruzu, ne vakit ve nerede yapacağız adeta herkesin dilinde, herkesin 

kulağındaydı. Bilinmedik, işidilmedik bir şey yok gibi idi. 
{ akat, askerce mümkün telakki edilen ı 
ır şeye akıl erdirememiş olmak ayıp~ _.___ 

br; bunun için, vapurdaki konuşmaları 
\>t tefsirleri sade dinliyorum. Ben, bir 
~Ye aklımın ermediği za.man eğer işi 
lıa~ka türlü görüyorsam, münakaşacı· 
~llrum, aksi takdirde susarım. 
•ıalbuki, o gün susmak lazım • 
dır. Gaye o kadar büyük ki üzerinde 
~iinakaşa edilemez. Zaten benim ak • 
~~ın erebileceği ıahanın haricindedir. 
Una.kaşa için elimde aklı selimden 

başka. istinat kuvveti yoktur. Yalnız şu
~lı düşünüyorum ki, o tarihte harb, bir 
ltknik meselesi olmuştur. Her türlü tek 
~vasıtası noksan bir memleketin u -
~k fütuhat düşünmesi abesti;. -<...;.: 

F' akat, 0 zaman memlekette hayal Kafkas cephesinde mitralyöz ateti ile taarruz himayesi yapan 
~ illüziyon hakimdi. Bu da yukardan, dolayı harbi biz açmadık da işi Amiral taarruzun ba.şlıyacağı haberini verdi. 
.. Ver paşadan geliyordu. Almanya, Suşon'un emri vakiine bıraktık} Enver paşanın bizzat kumanda edece-
~kün bizim üzerimize doğru gelmesi- T T k 
b.i ilıtediği için bizi taarruza sevkedi .. aarruzları yaptık V8 ği bu taarruz, ür ordusuna Kafkas~ 
!~r .. Enver p;uıa da, taarruz fikri ken~ muvaffak olamadık yanın ılık ovalarına doğru kapıları a -
'il .,. çan bir hareket olacaktı. Gayet bü • 
•ıne mülayim geldiği .için bunu mu- Nihayet taarruz günleri geldi. Her ah 1 ~ f yük bir m aret e hazırlanmış olduğu 
~ık buluyordu. Esasen Enver Paşaya orduda en büyük bir sır olan bu işler, için de muvaffakıyetten adeta emin i
~ını olan da bir taarruz harbi idi: O bizde hiç de öyle değildi. Biz daha ilk 

"a.rruz etmek, muzaffer olmak, fatih günden planların tatbikatına hazırlanıl- dik. 
aL k Taarruz başladı, müsaid surette in -
ıına ihtiyacında idi. O zaman herşeyi dığını bildiğimiz gibi taarruzun başlı .. 
)~abilecek, memleketi dilediği gibi yacağı tarihi dahi, az çok, evvelden bi- kişaf ettiği h'aberleri geldi, fakat, son
~u · 1 k · edi 'b h k ı· . .ı k Be b 1 d 1 ra, birdenbire öğrendim ki Rus kuv -.. nın içine a ara ıst 'ği gı i ü üm ıroi . n u iş ere ai rivayet eri, ev• 
'llr b'I k C h harb d b l... h li d h vetlerini ku~atacak olan hareketin ic • e ı ece ti. i an in e izim ve a, tevatür a · n e, ariçte duyar .. "' 
\ak ... rası esnasında bir kıt'anın kendisine 
ı. erı tarihimizin kapalı taraflarını dım, sonra da, ekseriyetle vukuattan 
oılnı· Be b k 1 tayin edilmiş olan vazifenin ifasında bi-

ıyorum. n bu eaerde yalnız ya- ir i i gün evve , Mitat Şükrü bey ba-
raz gecikmesi planın bozulmasına se -
beb olmuştur. Fakat, bizim kuvvetleri -
miz bu cür'etkarane hareket esnasın -

da o kadar ileri atılmıştı ki taarruz pla
nının bu suretle bir noktada aksaması 
netice itibarile büyük bir bozgunluk ve 
felaket doğurmuştu. Düşmanın muka -
bil taarruz, soğuk ve tifo, bizim en 

~dığım ve gördüğüm şeyleri yazmak na. bu duyduklarımı teyid ederdi. 
lıtediğiın cihetle mücade1enin askeri Nihayet bir gün evvela Cemal paşa 
~l>hesini ancak görebildiğim - iyi his- ordusunun Kanala taarruz edeceğini, 
~iyordum 1ci - ve anlıyabildiğim nis- sonra da ettiğini ve geçip Mısıra gir • 
~ tte tanıyorum. Ancak, ben o zaman- diğini duyduk. Fakat, bu güzel haberi 
h~' .harbin idaresinde his ve hayalin takib eden havadislerden de hemen 
~kını olmasından çok korkardım. Son- Mısıra girildiği yanlı~ im.iş, bu, bir 
~an, vukuatı görüp de işi daha iyi an- «keşif taarruzu» imİf ve muvaffakı -
~· ıya başladığımız zaman da şuna ka- yetle neticelen mi~ r 
t 
1 oldum ki, harb, bilhassa ilk dev - Başka bir gün Mitat Şükrü bey, ha -
~8İnde, hesaptan ziyade hayal üzerine na bir gün sonra Kafkasya cephesinde 

güzel askeri kuvvetlerimizi pek az bir 
zamanda eritip mahvedivermişti. 

llt~rtulmuştur. 
ilk taarruz planları 

~ E:nver paşanın iki taarruz planı ha· 
~ tla.dığı söyleniyordu. Biri kanal, di -
'~ . ~·l't de Kafkasyaya doğru yapılacak 
~~·taarruzun planları... Türkiyenin 
t lıhirnmat depolarının o zaman ne de
~Ceye kadar dolu olduğunu bilmiyo -
~: Fakat, şunu hesab etmek kolay
~~~ kendi kendisine harb malzemesi 
( 1alınden aciz ve bunları uzak mesa ~ 
~ere nakil için vasıtadan mahrum bir 
~ernleketin Musanın içinde kırk sene 
~ llanıp kaldığı, çıkacak bir yol bula • 
~ O.dığı çöllerden geçerek, yahud kışın 
{

1 şiddetli bir devrinde Erzurum hu • 
;dunun yüksek ve buzlu dağlarından 
~O.tak fütuhata.gitmeği düşünmesi a· 
llı8~İ. Bununla beraber biz bu işlerin 

81ni de tecrübe ettik. 
~ Devletin istemediği bir zamanda 
~~tldiliğinden gelen harbin daha ilk 
~lerinde bütün taarruz planlarınıP 
~ ır olduğu söyleniyordu. Her iki 
~ llhede de hazırlanmasına vakit bırak
f;~an düşmanın üzerine çullanmak 
Q tı bu planların esasını teşkil ediyor· 
b~· Enver paşa muhitinin büyük nik · 
41

lllikle bahsettiği bu planlar o kadnr 
Q 

11~1r idi ki bunlar elde bulunduğu hal 
~?leden dolayı devletin harbe girmek 
tı1~tereddüd ettiğini anlemak hatta bi 
"<da rn" k'"Id·· () uş u u. 
ıu ]··Zamanlar zihnim, şu tezadı bi .. 
l!q~ ll halledemezdi: Madem ki biz mü 
j~,. aaya değil, taarruza dahi bu kad 
~:d hazırdık, şu halde harbe girmekt 

en bu kadar tereddüd ettik? Nede 

(Arkası var) 

HASAN RUJ ve ALLIKLARI 
Kadınların ve güzellerin ve gençlerin hayati istekleridir. Sabit, 

açık, orta ve koyu renkleri vardır. Ruj 60, Allık 35 kuruştur. 
İnce Ruhlu ve duygulu kibar kadınlar bu çok cazip Ye pırlanta 

Beyaz 
HASAN 

( Brillant) 

rı a 
hayı lıyorlar. 

ve kırmızı 10 ve 20 lrnruş Sedef 40 - 60 kuruş. 
DEPOSU: Ankara, Eskişehir, Beşiktaş, Beyoğlu 

tsr ANBUL MERKEZİ 

Kamil, sinemadan çıkınca nereye 
gideceğini tayin edemedi. Şehrin ya -
bancısıydı.. Bu saatte otele dönmek te 
can sıkıcıydı. Caddede yavaş adımiarla 
yürümeğe başladı; biraz gittikten son
ra gözüne bir lokanta ilişti.. Came -
kanda, güze1 ~ekler sıralanmış du -
ruyordu. İçeride bir sürü müşteri o -
turmuş iştihayla yiyordu. Kamil bu 
manzara karşısında, aç olduğunu hatır-
ladı. Ve girmeğe hazıırlandı. Kapıdan 

gireceği sırada, mütevazi kıyafetli fa-

kat çok gü:rel bir kızın, camekandaki 
yeplekleri süzmekte olduğunu gördü. 
Kız Kamilin kendisini gördüğünü se -
zerek kıpkırmızı oldu. 
Delikanlı gürumsiyerek ona yaklaş-

tı ve söz olsun diye sordu: 
- Yemekler güzel değil mi? 
Genç kız sadece: 
- Evet!. dedi. 
- Galiba siz de yemek yiyeceksi 

. ? 
nız. 

Kız, oradan uzaklaşmak için bir ha
reket yapınca, delikanlı sözüne devam 
edere!t: 

- Ben de gireoeıktim, dedi. Fakat 
yalnız olmuyor. Yabancıyım ve arka
daşım yok. Kabul ederseniz beraber yi
yelim. 

Nakleden: Faik Bercmcn 

- Belki.. 

* O gece, Kamil, hep Semahati dil-
şündü. Sabahleyin erken kalktı . O el -
den çıkarak Semahatin tarif cttıği 
(Gümüş Tavşan) lokantasını ar.1mağa 

koyuldu .... sokağında 4 7 numaralı bir 
dükkan buldu amma bu dükkanın üs
tünde (kiralıktır) levhasından ba§ka 
bir şey yoktu. Etraftan sorunca öğren
di, ki 4 7 numaraya çoktandır bir kiracı 
gfrmemiş .. 

O semtte .ne kadar sokak varsa hep
sini dolaştı. Fakat bir türlü (Gümüş 

Tavşan) lokantasını bulamadı.. İlk 
rastladığı telefon kulübesine girerek 
rehberde böyle bir lokantanın ismın'i 
aradı .. Beyhude .. Rehberden de medet 
yoktu .. Otele dönerken acı acı düşün
dü; ve Semahat tarafından aldatıldlğı
na hükmetti. 

* Aradan üç hafta geçmişti. Bir gece, 
Kamil, bardan çı!karken yan sokaklar-
dan birinde bir kalabalık gördü. Merak 
saikasile oraya doğru yürüyünce, ka · 
labalığıın ortasında kitara çalan bir kız 
gözüne çarptı.. Çaldığı parçalara mu
kabil kimse bir kuruş çıkarıp vermi -
yordu .. 

Kamil biraz daha yaklaşınca birden 
Ufak bir tereddütten sonra kız bu şaşırdı. Kitara çalan kız Semahat.ti. 

teklifü kabul etti; ve ikisi birden lokan- Hemen kalabalığı yararak güzel kıza 
taya girdiler. sokuldu: 

Yemek esnasın - Varmki nushamızdı : Semahat 
da genç adam sen ı:ni5in? ded!. 

cenubi Afrika - M EK T U p Gümüş Tavşan 
da yaptığı uıun lokantası ne ol • 
bir seyahatten du? Oraya git • 
bahsetti. Bir kaç Yazan: Peride Celal tim, aradım am-
yıl orada kal - ma kimseyi bu • 
mış ve epey para lamadım. 

kazanmıştı. ı Semahat ta şaşı.rmıŞtı. Yüzü ~ızar • 
Birbirlerine çabuk ısındılar. Kızın a- mıştı. 

dı Semahatti; bir ablasından başka _ Neye gittiniz oraya? diye sor .. 
kimsesi yoktu. Yemeklerini bitirmiş, du. 
kahve içiyorlıardı. O zaman Kamil: 

- Beni eski bir dost telakki aune -
nizi, ve bir yardıma ihtiyacınız varsa 
çekinmeden söylemeni~i rica edece
ğim, dedi. 

Bunun üzerine Semahat: 
- Alakanıza ve samimiyetinize te -

şekkür ederim diye cevap verdi.. Fa
kat yardım edilmesi lazım gelen bir 
insan olduğumu nereden keşfettiniz? 

Kamil kekeliyerek: 
- Hayır, estağfurullah .. Böyle bir 

şeyi asla aklımdan geçlirmediın. 
Tekrar teşekkürler.. Hiç 

bir yardıma ihtiyacım olmadığını te -
min ederim. Filhakika bir saattenberi 
lokanta camekanlarına bakarak gezdi
ğim için karnım epeyce acıkmıştL 

- 1.-0kanta camekanlarına bir saattir 
mi bakıyorsunuz? 

- Evet!. Maksadını yemeklerin çe -
şidini ve fiatıni öğrenmekti.. Ablam -
la Gümüş Tavşan adında ( ... sokağı 4 7 
numarada) bir lokanta açtık ta .. 

- İşleriniz iyi gidiyor mu? 
- İyi gideceğini ümit ediyorum .. 
- Siııi bir daha görebilir miyim? 

- Sizi görmek dçin .. 
- Şimdi sirinle konuşamıyacağım .. 

Rica ederim, gidin_ 
Fakat del'i'kanlı onu dinlemiyerek e

lindeki kit.arayı alıp kutusuna yerle§ • 
tirdi ve kendi koltuğuna sıkıŞtırd1 •• 

Bir mahallebiciye girdiler. G€nç kı7 
Clturunca ağlamağa başlıyarak: • 

- Biz, dedi, iki kardeş bir tiyatroda 
çalgıcılık yapı.yorduk. Ablam hastala
nınca elimiZıdekini avucumuzdakini 
haTcadık. İşte şimdi bu hale düştük ar
tık .. 

- Peki cGümüş Tavşan> lokantası 

nereden aklınıza esti? 
- Bir dostumuz bize lazım olan ser

mayeyi verecekti. Fakat tam işe başlı .. 
yacağımız zaman sözünden vaz geçti .. 

* Kamil, iki kız .kardeşe icap eden ser
mayeyi verdi.. Ve bir müddet sonra 
... sdkağıındaki 47 numaralı dükkanın 
üzerine cGümüş Tavşan lbkantasl"> Iev 
hası yerleştiruiııken, diğer taraftan be· 
lediyenin evlenme tahtasına Kamille 
Semahatln kağıtları asılı~ordu .. 

lstanbulul Dördüncü İcra Memur -
luğundan: 

Bakırköyünde Kartaltepede Bağlar sokağında 46/ 4 numarada oturmak
ta iken semti meçhule gittiği anlatılan Mehmet Galibe: 

23,914 ikraz numaruile 11 /1 /931 tarihinde Ayte Belkiı tarafından 
borç alınan 11,500 - lira mukabilinde Vakıf paralar idaresine birinci de
recede ve birinci sırada ipotek gösterilmif olan Uzunçarfıda Bezzazı cedid 
mahallesinde Şeftali sokağında 5 ve 5 mükerrer kapı sayılı imalathane 
borç ödenmemesinden dolayı mezkUr idare vekili avukat Abdullah tara
fından paraya çevrilmesi iateğile takibe konmasına binaen 10/7 /936 tari
hinde yeminli üç ehlivukuf tarafından mahallen vaz'yet ve tamamına 19,800 
lira kıymet takdir edilmif olduğundan daireye müracaatla dosyasında 
mevcut bu baptaki ehlivukuf raporunu okuyarak bir diyeceğiniz varsa 
bildirmeniz hakkında tarafınıza gönderilen muhtıranın ikametgahınızın 

meçhuliyetine binaen tebliği kabil olmamıt ve ilanen tebliğine karar veril. 
mit olmakla beraber mezkUr gayrimenkulün 17 /7 /935 tarihinde Ayşe 
Belkıs tarafından hatkaca borç alınan 8000 - lira mukabilinde de ikinci de
recede namınıza ipotekli olduğu tapu sicilli ile sabit bulunmuf olduğundan 
mezkUr gayrimenkulün gerek mukadder kıymetine ve gerek üzerinde ta
hakkuk eden mükellefiyetlerine karşı bir itirazınız varsa kararı vechile i
lan tarihinden itibaren bir hafta içinde şikayet yolile icra tetkik hakimli
ğine dermeyan eylemeniz lüzumu 2004 No. lu icra ve iflas kanununun 
103 üncü ve 128 inci maddeleri uyarınca tebliği gereken takdiri kıymet 
muhtırası ile mükellefiyet listesinin şahsınıza tebliğ makamına kaim ol
mak üzere 934/1453 doıya numarasile ilanen tebliğ olunur. 
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Cen1il ayni yolun diğer bir yolcusu ile birleştikten 
sonra atıl bir hayat sürmekten kurtulduğunu görüyordu Kati odaya ne vakit girmişti? 

Cemil, gülümsedi: 
- iste, bu ala .•. 
Dedi. Ve sonra, sözüne devam etti: 

- ş:mdi, beni dinleyiniz. Ben de 
6İzc buradaki vaziyetimi anlatayım 

da.. y pacağımız işleri, ona göre, be
raberce tanzim ederiz. 

* · Ali Can Bey, Cemilin anlathklannı 
büyük bir dikkatle dinledikten soma 
cevap verdi: 

- E, arkadaşlarla nasıl muhabere 
edeyim~ .. 

- Şimdilik, buna hiç lüzum yok ... 
Lüzum olmıyan bir şey için tehlikeye 
girmekte mana ne? .. Şunu unutmayı
nız ki, bugün Çarlığın istinbarat va -
sıtası, her zamankinden çok müthiş 

odasının her tarıaf ını Genç kız kendi 
babasının odasının 

gözcf,en geçirmişti, 

araştırmıştı, 

bütün köşe bacaklarını da 
içerde kimse yoktu .. 

bir şekilde faaliyet gösteriyor. En kü- Yapamazdım, elimde değildi. 

çük bir şüphe, sizi altüst edebilir. O • Çünkü kapının arkasında sandalye da
nun için, sakın iz bırakacak işlere gi - yalı idi, açı1masına mani oluyordu. 
rişmeyin. Ve bilhassa, muhitinizdeki -Anlamadım. 
insanlara çok dikkat edin. _ Kapının arkasında sandalye var-

Ortalık kararmıya başlamışh ... Bu, dı. Babamı tıpkı benim kendi odamda 
ayni yolun iki yolcusu, birbirlerine sa- yaptığım gibi kapıyı desteklemeye ic
rılmışlar; öpüşmüşler; birbirlerine mu- bar etmiştim. 
vaffakıyet temenni ederek ayrılmış - Polis şefinin his"e iğı heyret yii • 
fardı. zünden okunuyordu. Bir saniye hare -

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

geçirdi. Tuvalet masasının önündeki .kadın Mösyö P.<ttton'u kepaze ediyet' 
alçak küçük koltuğu, yatağın üzerine du_. Madmazel P.atton bunun ..örı~ 
atılmış olan elbiseleri, kapıyı destek1e- geçmek ~çin kadını öldürmüş olab~ 
miye yaramış olan sandalyeyi, bütün demiştik. 
bu eşyayı bir saniye içinde, yekdiğeri- Hendr.iks ağır bir tavırla bıışını J 
ni müteak.i'b gözden geçirdi. l la<:lı: 

Hendriks de şefinin arkasından o - - Doğru, dedi_; bununla beraber ti 
daya bakıyordu, bir şeyler görüp, bir tada :vak'a ~ar. 
şeyler anlamıya çalışıyordu. -Vak'.a var ama, biz bu vak'A 

Kent kendi kendine mm1da.naı: bizzat ıgenç kızdan öğrendik. Eğd 1 

Ali Can Bey, gene ormanın içine 
dalmış, kayboluvermişti. Cemil de, 

- Arkadaşlannız, burada görüle-. düşüne düşüne ~atoya avdet etmişti. 
cek i leri sizin zeka, dirayet ve anla ~ Cemil, düşündükçe kalbinde bir fe· 

- Aman, azizim .. bu vaziyeti, sa -
kın bo.lma.ymız. Elimizde, Kontes 01-
ga gibı bir vasıta olduktan sonra, pek 
çok , ylere muvaffak olabiliriz... Şu 
hale nazaran sizin yapacağınız şey, 

cayet basittir. 
-NeL 

ketsiz durdu, doğrularak döndü, oda
nın dio tarafına kadar yürüdü. pence
reden ~imen1iğe baktı, yavaş yavaş do
lan gölgeleri seyretti. 

- Babast bu kapıdan ge1miştir. Bir babasını öldürmüş olsaydı kendisini~ 
kaç aaniye burada durmuşlardır. Bu ham den ıvaziy:eıi bize bütün tefetf' 
sandalye kapının kapanmasını temin ati 'le an1atır mı idi~ 

Ve birden sıçradı, arkasına döndü. yışınıza terketrniyorlar mı~. rahlık husule gelmişti. Odasına girip 

- Evet. . . .. te başından kalpağını çıkarırken: 

ediyordu. Genç kız dolabın 1çine \Ve - Bununla beraber ... 
yatağın altına bakmıştı. - ıBununla beraberi yok. ~ * genç kmn duş cih zını ~şletm~ ;;/ 

- Su halde sız; bır m~dd~t . ?~a - J;ok şükür •. artık, miskin mis -
hiç kımıldamadan; bu vazıyetmızı hıç kin oturmaktan kurtuluyorum. Ö ~ 

Geniş adımlar1a hole doğru yürümiye 

başladı. Polis teğmeni bir ısaniye daha dur - ortada bir ebeb :var mıdm? . 
duktan sonra Patton'un odasına dön - - Mesela -ellerini !Yıkamak ist~ 

bozmadan bekliyeceksiniz. nümdeki faaliyet sahasına atılabilece-
eyi bekliyeceğim? ğim. 

-36-

Barrlagı taşıran damla dii, orada -da memuruna 4ıitab ederek, olabilir. 
fakat mırıltı kabilinden bir eesle devam _ B.unun · çin du.cı cihazına J~ 

- Hadisatı bekliyeceksiniz. Tabii Diye, sevinmişti. 
bir şekilde vereyanlara tabi olacaksınız. Ve .. a ·ima birdenbire Maşa gelmif-

( Saat 7, dakika 2 - eaat 7, dakika .8 ) 

Doktor Vingrat polis şefinin geldi
ğiıU görünce ayağa kalkmıştı. 

etti: .. ... . . y.oktu. Siz içeri girdiğimiz zaman~ 
- .Bunu muteakib buray.a ;.geldıler. hodan .su .akıyordu. Zaten katil de j 

0 cereyan sizi mühim i~ler üzerine · 
'i' tı. Genç kız korkuyordu. Bahasını san - Jerini .orada ~ıkam.ıf. .sonra 1\1.adlll'. 

dalye ile kapıyı desteklemiye icbar et- Patton'a bahasının dU§ yapmakta İ sevkedecek... - Zavallı kız .. meydanda yok. A· 
- Boş yere vakit geçirmi~ olma • caba nasıl oldu?. ti. duğu zehabını :vermek . çin auş ci~ 

Polis şefi onun yanma gitti: 
- Genç kızın sıhhati 'yidir, dedi. 

yım. Siz, neticenin böyle olacağını tah- Diye söylenerek Maşanın odasına 
min eder misiniz? geçmiş .. kapıdan girerken ona seslen-

Maamafih siz henüz buradasınız ya} 
Doktor: 

Hendriks SOfdu: nı .açmıştır. Malum ya, duş }"ap~ 
- Şu halde katil daha evvel mi i~e- ta o1an bir adama, hele ara !Yerde ~ 

- İsterseniz size senet bile veri • mişti: - Elbette, diye ce'.\·ab ve.rd.i. 
Polis şefi sivil memurlarından 

riye girmişti? palı hir kapı :varsa Jaf söy.lenmez. fA' 
biri- Kent doğrudan doğruya cevab ver· genç kız su :ŞıhrtıBını j itmemiş oı-f rım. - Maşa .. nasıl oldun} .. 

- Demek ki .. son kararımız, buL Maşa, cevap vermemişti. Ancak ya- ne dönere~: . ~ . . miyerek başlamış olduğu muhakeme- dı, kapıya yaklaşabilir, kapının .,111 
ye devam etti: sından ftieslenebilir.cli. (Arkası \V1U"~ - Evet. t kt haf'f b" · 'lt" l · t• - Tonı berkesı aşagıya ındır, em-a an, J ır ını ı ge mış ı. • 

Jkisi de, kısa bir düşünce geçirdi. Ali Cemil, hemen yatağa yakl~ış, e- rini Yerdi. . . 
Can Bey sözlerine devam etti: ı· · 1 d t Memur başı .ile «anladımn ışa.Yetı 

ın ı a runa ayamış ı. 

- Sonra genç kız babasını dolaba ·-·-................................................. . 

bakmıya icb" et i Kendisi de yatağın 
- Şimdi .. sizinle görüşmüş, ve ar -

kadaşlarımzın fikirlerini bildirmiş ol -
malda, ben vazifemin birinci kısmını 
yapmış oldum ... Artık benim burada 
isim kalmadı. Yarın buradan hareket 
etmeliyim. 

e tarafa gidece.ksmiz? .. 

- Tarla arıyacağım, azizim... E -
limdeki tohumları serpecek feyyaz bir 
tarla ... Onları da, ancak keneli muhi
timizde .. Türk muhitinde bulabilece -
ğim. 

- Şu halde, bana muayyen bir ad
res veremiyeceks.iniz. 

- Hayır ... Fakat, ben sizi gizliden 
gizliye takip edebileceğim. Daima va· 
ziyetinizi öğreneceğim. İcap ettiği za
man da size derhal bir haber göndere -
ceğim. 

r 
Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından (*) 

Kış, tifo ve 
Korunma çareleri 
Her sene kış başlangıcında tifo vak'a -
lnrının arttığı grafiklerle tesblt edllınlş
t1r. Tifo ve diğer barsak, bulaşık hasta

Iıklnn nihayet temiz ve fennl bir su ile 
fenni bir knnalizn.syon karııu.ında daya
namaz. Salgınlar yapamaz. Şimdilik ya
pllacnk ~ muhakknk qılanmaktır. Aşı

nm faydası mutln1.-tır. En iyi içilecek su 
terkos uyudur. 
Terkos suyu feıuıcn temlzdlr. Fakat ev
safı hukmlyc ve kimyevlyesl diğer mem_ 
ha sulnrın:ı. nazaran çok ağırdır. Bunun 
1çın ı,.nemlyor ller halde bütün aldığı -
nız ıncyvulnrı bol su ne iyice yıkamnnızı 
tav iye ederiz. 

l t l:ı.r ve bu glbl çiy yc:nllen şeyleri, 
ldPt için ihtiyatla çok yıkadıktan 

ycmel!dlr. 

yerlere tıncylnlz ve ateşli hasta-

( .. ) n.. notluı k ıip ıaklnymız. ,.. -
but bir albüme yapqtmp kollebiyon 
yapınız. Sıkıntı zanıanmızda bu notlar 
bir .loktor gibi imdadlllWl yetifebilir. 

- Oooo .. zavallı yavrucak:. Ateşler 
içinde yanıyor. 

Diye mmldanmıfb. 
Maşa. hafifçe gözlerini açmış; uzun 

ve kıvırcık kirpiklerinin arasından sü
zülen melul bir nazarla dalgın daigın 
Cemile bakmıştı. 

- Maşi\I., 

- Maşal.. 
- .... 

yaptı. 

Kent şimdi koşa k~ merdivenler -
den çıkıyordu. Viseman'ın ~esini i~it
mişti. Üst kata çıkınca evvela Hen • 
ariks.ihu1du. O, Mösyö Patton"un oda
sında fotoğraf alma ve jz arama ameli· 
yelerine nezaret ediyordu. F otoğrafcı 
makinesinin üç ayaklı sehpasını dü
zeltmekle meşguldü, parmak izi mii -
tehassısı da bir terliğin üzerindeki be
yazımtrak bir tozu gözden geçiriyor -

altını gözde reli. 
Odada di polis memutları hare-

.kemiz, bekli) r, d.mliyorJardı. Çavuş 
sesini yükselt d n amidnden işittik- Bugünkü Pr.ogra dl 
lcrlnin bir hi 3asını yapmıya ça1ıştı: 8 Birincikinun 936 

İSTA?.'BUL 
- Genç z kendi odasını aradı; ?ıiç ötte neşriyatı : 

kimse o/oktu. SandalyeClcn dolayı kim· 12.30: Plrud:ı. Türk mu:ıllds1. ıuo: ~ 
se de ıgire di iGcnçlı banyo kapı- dl8. 13.05: 'PlAkla ha!if nılizlt. ltl.2f>: !JddJI" 
sının eşiği üzerinde habaaı ile k.onuf- ııı plt.k _neoriyatı. 
tu, bahasını da .o& kapısını sandalye Alııpm ıneı:Uatı : · ~ 

- Beni tanıyorsun, değil mi; 
şa) .. 

i1e destddemiye icbar ıetti. Adam do - .tB.ao: PJL\kla dans musi.IW1. 19.30: ' 

Ma - duT. d 
1 

.
1 

h l .. laLa baktı. Genç kız yatağın altını göz· rans: Dr. AH Şükrü tarafından. 20; ve~ 
eğmen san a ye ı e av uyu gos • d . d' Faka h k" yt b za ve arlmda§larl tarafından Türk Dl I 

terdı. ·. en geçır ı. t ay or şe an, u ..... ,_ 20 so o-'"'l Ktnnll ft~ 
- Evet. 1_ t. ! b' . ~L--- l . t. ve halk li rıuw.n . : ,......,. 

- Bana bunların da resimleri la - genç ~ız ruç ır f.CYl >ıııua etmemış ır. kada.Glarl <tarafından Türk muslk1ıll ~ ~.~ 
- Niçin cevap vermiyorsun? .• Bu hal gösteriyor ki, suçlu kendisidir, t il'_ 

zım, dedi. Makastan ıne haber? şarillarl. 21: '§ehlr TJy.atrosu D.Pcre I 
- işte .. verdim. 
- Çok mu hastasın, Maşa?. 

başkasının olması mümkün değildir. tarafından bir te.msll. 22: Ajans ve bOf8' -Hiç. 
Kent bu cevabı alınca Hendriks'c Banyo salonuna teveccüh etmiş 0 - J>erleri. 22so: ~ıwa sololar. 

döndü: lan teğmen geri döndü: JnIKBEŞ , 
- Nede::ı? diye ıprdu. Genç kız ba- 1'7.30: Oda musikisi. 18.15: Muhteut ~; 

-Hayır. 
- Ah, yavrum. Hayır, diyorsun 

amma .• sen, çok ha.atasın ••• Gel, be
ni dinle .. Bir doktor getirtelim. 

- Havlunun ıandalye üzerine ne- basını neden öldürsün1 Bilakis baba- vaıar, Bach'dan, Brahms'dan, Scbub81''"', 
den konulmuf olduğunu fimdi hiliyo- ıını çıldırasıya ıev.iyordu. Bu noktaya parçaıu. 19.~: Senfcni konser. 2uo: Y 

rum, dedi. Madmazel Patton babasın~ itiraz edilemez, eaaaen unutmıyalım, kestra. 

- Ha~r. • . . oda kapısını bir sandalye ile dettek1edi· Madam Merrit'in katilini araştırırken BUDAPEŞTB ti 
Maşa, bır kaç sanıye sükut etti. Son- ğini görmiiftÜr . kı .. .ndc d rd w 15.45 : Çigan ork.estra.sı. 1'1.SO: Pllk 11 1 

ra, sanki kend.iainı" ezen bir kuvvetı • ... . .. :genç zın uzerı u ugumuz za - _..r 
- Ya 1 O halde canıye .kapıyı Mos- man bu cinayeti .:yapması için biricik. yatL 19: Balon orkcStrası. !0.30: XotJI'"'"' 

~Ü~~~~;~ eder gibi, büyük bir mü~ - yö Pattan bizzat mı açmıftır~ scbeb olarak babe.mıa .karşı beslediği 10: Q!gan ottestraaı. '23.50: Aıike:1 tJaıtdO' 
- Hayır. Eğer 0 açını~ olsaydı ka- muhabbetin fiddetini bulmu~tuk, PRAG ,,1 

- Maa~m üatünde.. bir .. mektup til sandalyeyi bir havlu ile tutmak su- ---------------- 119.20: 'Dana tartıiarı. .20.30: KoD.181'· 
Iıltf at ""d"' •. l .Pllt ll8fl'i1atı. %2;30: Brno'dan --ııaldL var.. en .• onu.. ş o mu urune retile yerinden oynatmıya üzum gör- -----------------, 

gönderin. mezdi. 1 a.r.nb ti <VİYANA teUf ~~ 
Diyebildi. Ondan sonra, tekrar da· .l.'YU ec lT.20: Hafif ortestra. ı9.ıo: Muh , 

,, - Fakat.. ·r;tc,"Jlanele,.. lar. 19.~0: Konser. 20.so: Konser . .21.so: lıvercli. F kat _ ,__.. 1., katil _-_] _ _]__ L: ., ı 
- a ' ma&JK yo"' oo.acıau -b t ı 1 l nl dır· milzlk. Cemil, masanın üstündeki zarfı al- l . . _ 1 __ • • Bu gece no e e o an ~zane er şu ar . 

• •w• çıkarken sanda yeyı .gerı ç~ıştır. İstanbnl cihetindekller: 
dı, baktı. Rust..ayı epeyce 1Ierlettıgı Hen<lriks anlamadı. Anlamadıiı için . . ('ll'a. · · fı .. · d ı. li l Aksarayda . tSulm). Alemdarda • ~ 
lçtn z~r n ~zerın c 'u .aı;..e me er, na - de bir ~ey söylemedi, sonra: rer Neşet>. Balorköyünde : tHUll). B .. -

zarı dıkkatın~ çarptı: - Garib bir iş, diye söylendi. Bir a- yazıdda : (Oemll). Emlnönünde : <Meh-

[Mahremclir: dam kendi kendini katile ile birlikte o- met KAz.un). Fenerde : (VitaU>. IKarn -

[Kaza kaymakamı vasttaıile. danın çine neden hapseder~ ci mrülı:te : CM. Fuad). Küçükpazarda : 

[I. A. P. A. 24]. Kent bu mütaleaya cevap vermiye (Yorgl). Srunatyada. : (Teofllos>. Şch -

Cemilin yüzünde, acı bir tebessüm 1üzum görmiyerek banyo dairesine reminlnde : <NO.Zım>. Şehzadcbaşında 
dalgalandı: doğru yürüdü. Parmakizi mütehassısı (Asaf)· 

- Artık, hiç bir şek ve şüpheye lü- Madmazcl Patton'un odasına açılan Beyofln clhetfndekiler: 
Galatnda : (Hüseyin Hüsnü). Hasköyde: zum yok. Şu zarfın içindeki kağıdın, kapının topuzunu ve sürgüsünü göz • 
(Barbut). Kasunpnşada : (Vnslf). Mer • 

benim hakkımda bir rapor olduğuna, den geçirdikten sonra dıfaTıya sıkıyor• kez nahiyede : (Della Suda). Şişlide : 
hiç korkmadan yemin edebilirim... du. 
Zarfın üzerindeki ~ifrcyi tamamen Polis şefi sordu: 
anladım. Bu harfler• (istihbarat as - - Bir şey bulamc:dın mit 

{Na.rğlleclyan). TakSlmde: Cı.tmonclye.n). 

Üsküdar - ıtaıJıköy ve AdalardaWler: 
Büyük.adada : (Şinasi). Heybelide : (Ta-

keri polis amirliğine) demek. Yirmi - Hayrr. na.f). Kadıköy 86k1 İskale caddesinde : 

dört te, bizim Maşanın numarası... Kent ıürgüyü çOkereli kap!yi aıçti, (Sotn.ıd.). Kadıköy Yeldeğirmenlnde : 
a.-L.-~ bir · L·-·- od ~ {ÖOler>. ü.stüdar Sellmiyede : (8ellınlye> . ••. ,.,,, ,(™AA111 yarl ~e genç ~ ~ i , ____________ _. 

VARŞOVA '" 
16.35: PlAk n~riyatı (Bsch'dan parÇ ~· / 

17.15: Muhtelır havalar. 18.40: .scctll~;,! 
den parçalar. 19.20: Orkestra. 20.3(); l 

22: Tiyatro. 22.45: Dans pl!lklan. 
Yarınki prorrraJll 

9 'Birincikıinon 936 

İSTAl'ı"BUL 

Ölle neşriyatı: ~·""' 
12,30: P.lftkla Türlt musiltl!'.., ı2.so: ~p' 

dls, 13,C5: Plakla h9.fif mü • ıa.25· 
tell.f p o.k neşrltatı. 

Akşam neşriyatı: oı " 
18.30: Plfıkl.l dans .n:ıısl.klsl. 19.ao: •P'' 

Maryo tnrmından. 20: Müzeyyen ~e ;,; 
dnşlan tarnflı1........ T:.rk musikisi ~: el 
şarkıları. 20.30: Türk muslkı heyeti. '/)~· 
k.cstra. 22: Ajaus ve bor::ıı haberıer1• 
Plfikla so10lar. 
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8 Birincikinun 

Emlak ve Eyt a n Ban .<ııı ilJ .1J3rı 

Emlak ve Eytam 
Bankasından 

SATILIK EV: 

1 

Esas No.11 
c. 21 

Mevkii ve Nev'i Depozito 

Bakırköyünde Cevizlikte Hamam sokağında 
eski 56 yeni 66 No. h Bahçeli Ev. L 360 
(Dzerindeki No. Sı) 

Yukanda tafsil Ah yazılı Ev pqin para ile satılmak üzere açık 
artbrmağa konulmuştur. İhale 21. Birinci Kinun. 1936 tarihine tesadüf 
eden Pazartesi ğfinll saat 10 da yapılacakhr. 

Taliplerin şubemize gelmeleri. (430) 
~-------~------~·~--~~~--~~~----

Denizyolları İşletmesi Müdürlügünden: 
KARADENiZ POSTALARI 

8 ilk Kanundan itibaren Karadeniz yolu polla1an değİ.fec:ektİr. Bu ta
rihten itibaren l>09talar lstanbuldan PAZAR, SALI ve PERŞEMBE gün
leri kalkacaklardır. 

PAZAR po1taaa aut 12 de kalkacak ve gidifde Zonguldak, lnebolu, 
Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize'ye uğrayarak Hopa'ya kadar gi. 
clecek ve dönüfte bu iskelelere ilaveten Pazar'a uğrayacaktır. 

Salı po1tuı saat 12 de kalkacak •e giditte lnebolu, Gerze, Sam • 
•un, Ünye, Faba, Ordu, Gireson, Görele, Trabzon ve Rize'ye uğrayarak 
liopa'ya kadar gidecek ve dönütte bu iskelelere iliveten Sürmene, AK • 
~d ve Sinoba uğrayacaktır. 
PERŞEMBE postası saat 16 da kalkacak ve gim.te Zonguldak, İnebo

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

Muvakkat Dördüncü postalar CUMARTESi günleri saat 12 de kalka • 
tak ve giditte lnebolu, Samsun ve Ordu'ya uirayarak Trabzon'a kadar 
aidecek ve dönüşte bu iskelelere ilaveten Gireaon'a uğrayacaktır. 

«3391>> -.,,__ .. BAYRAMDA YALNIZ 1\ 

K 1Z1 L AY gazetesi çıkacaktır. 
tıanıurmızı bu gaze:cve vermeniz hem koııdin ize nıeıı raat ve hem de 

K 1 Z 1 L A Y 'a yardım o1'lcak1ır. 

Fiyah son sayfada santimi 40, iç sayfalarda 30, 
dördüncü sayfada 100 kuruştur. 

MDrac••t yerlerl ı Postahane karşısmda K 1 Z 1 L A Y sabş bOrosu 
Telef on : ı2&>a 

Ankara caddesinde Vakit Yurdu VAKiT PROPAGANDA SERViSi 
Telefon : 24370 

İstanbul 4 cü İcra Memurluğundan: 
Haticenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup yeminli 

lç ehli wkuf taıafından arsaya 108 binaya 1010 lira kıymet takdir 
'olunan Heybeliada da, Jak sokağında kayden 2 No. lu No. taj 32 olan 
Lir tarah Kara V asil sokak bir tarafı Nakiyopi hanesi, bir tarafı 
Poiikirya arsası 6nü Jak sokağı ile mahdut tapu kaydına göre Oatünde 
'1 albnda 3 oda, bir sofa, bir matbah ve havlu ve bahçe ve iki kuyuyu 
havi bir ev ebniye ve zemini, takdiri kıymet raporuna g6re üç katlı 
olup zemin kat dolma bf divar diğer iki kat alıpp Ye dahili aksamı 
~p olup elektrik tesisah bulunan, bodrum kahnda: Bir tqlık mer
diven alb birinde yük v~ dolabı olan iki oda, kömllrlük diier bir oda 
içinde mermer kurnalı hamam ve bahçeye bir kap111 olan aynca mu

~:! zemini karosimen malbz ocaklı harap mutfak, zemin kabnda : 
• karoamen antre aofa sağda zemini alıpp bir oda 10lda zemini 

~simen oda ve aralıkta mermer mualuk tqlı helA, diğer bir oda 
tlup 10fadan bodrum ve birinci kata alıpp merdiven, Birinci katta: 
Itır aofa 6zerine dart oda aralıkta bir helA bulunan ve 6n cephe yanında 
clivarla GstO demir parmaklıklı ve içinde bir sarniç ve erik, tut ve nar 
aibi ağaçlan ve kuyu bulunan bahçeyi havi umum meaahuı 230 m2 olup 
18 m2 bina zP.miııi kalan 152 m2 bahçe olan bir ev ile yine ayni ma
laaıde kayden 2 No. lu No. taj J 6 olan bir tarafı Nakiyopi hanesi 
~~ bahçesi, bir tarafı Karavasil sokağı ve bir tarafı Apostol 
41Qesi bir tarafı aahibi ıenet haneli ile mahdut ve 108 m2 
olan bir arsa açık artbmaya vazedilmİf olduğundan 18- 2- 937 
larihine mliaadif Pe11enbe günü saat 14 den 16 ya kadar 
d.irede birinci arttınnuı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham
lbenenin % 75 ni bulduiu takdirde milfteriai üzerinde blrakılacaktır. Ak
li takdirde en son arttıranuı taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 rün 
'-ıiidetle temdit edilerek 5-3-937 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 ten 
16 ya kadar keza dairmıinle YaPılacak ikinci açık arttırmumda arttırma 
~Ji kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadıiı takdirde aallf 2280 No. 

1.. kanun ahkamına tevfikan geri bırakıbr. Salat pefindir. Arttırmaya İftİ· 
tik etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 7 ,5 nİlbdinde pey akçe. 
ti veya milli bir bankanın teminat mektubunu himil bulunmaları lizunchr. 
~ tapu ıicilli ile sabit obnıyan ipotekli alacaklarda diğer alibdara. 
._... ve irtifak bakla aalllplerinin bu haklarını ve buıuıile faiz ve maaarife 
..... olan iddialannı evrakı müsbitelerile birlikte ilin tarihinden itibaren 
"ibayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri liznndır. Aksi tak
~haklan tapu ıicilli ile aabit olmıyanlar ubf bedelinin paylatmumclm 

~ kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyedeıı ve clelliliyeclen mü
'evellit belediye ruıumu ve vakıf icareai ile 20 senelik vakıf i.carelİ tavizi 
deııiıiye bedeli bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malümat 
!'_~k isteyenlC(r 1-1-937 tarihinden itibaren herkeain g6rebilmeai için 
.... rede açık bwundurulucak arttırma ıartnameai ile 93412814 No. la 
~aya müracaatla mezk6r dosyada mevcut veuiki flrebileeeldm 
.._ olUDur. (3487) 

SON POSTA 

Aydın Asliye Hukuk Mahkemesin

den: 
Erbeyli köyünden Bodur oğlu İsma

il kızı Hüsniye tarafından kocası Er
bey lide Nazillili Ali aleyhine açtığı bo
şaruna davasının muhakemesinde: Müd 
deialeyliin ikametgahı meçhul bulun
duğundan ilanen tebligat icrasına ka-
rar verilmiş ve bu hususta muayyen 
olan mahkeme gününde mahkemeye 
gelme6i için gazete ile ilanen tebligat 
yapıldığı halde gelmediğinden mahke
me 25/ 1/ 19 3 7 ye talik kılınarak hak
kında gıyap kararı veril'miştir. 

Mahkeme gününde mah'kemeye gel
m esi veya kanuni bk mümessil gönder 
mesi alksi takdirde · muhakemenin gı-
yabında devamına karar verileceği gı

yap kararının tebliği yer ine geçmek ü
zere ilanen tebliğ olunur. ( 34 7~) 

BAYR·AMveYILBAŞI HEDiYESİ 
j ·. · ' 6ÜzeL.51A Y 
~·ro· . Jim.~-. •• ·~U.P~_ ~ 

ASKISI 
H• . . mEDEniBiRİHTIYAÇTI~ ~ 

VE:GAMA. " 
A ---AlllllHRJı Eh süYıJN rEminRTTıRJ A 

ı -Çorlu Asliye Hukuk Mahkemealnden: 
Mıiddcl : Çorlunun MuraUı nahJyestne 

bağlı Hoca Aydın çlft.Uli sahiplerinden Ha
san Tahsin ile müddeialeyh Muratlı nahJye
s l halkına izafetle muhtan Cemal meyane
lerlnde mütehaddia tapuya teac11 davuının 
icra kılınmakta olan mahkemealnde, mtlddel 
Muratlı nahiyesinde 'rilcuda ıetırc:Ua1 bir bap 
hane arsasının bir tarafı tren hattı 1k1 tara
fı yol bir tarafı mektep bahçesi ile mahdut 
göl hallnde mezkar anayı elli Ura mukabl· 
llnde satın aldılı halde o ründenberl mes
kCir mahallin takrlrl resmlslnl memuru hu
zurunda kanuni aetnde ita etmed111nden 
bahisle tesclllnl istemekte olup mahkemece 
de bu hususun lllnına karar Terlldltinden 
arsada alacakları olanlann mahkemenin bı
ratıldılt 14/1/lm peqembe eüntıne kadar 

Çorlu Asllye H~uk mahkemesine müracaat
lan lüzumu llln olunur. (347•> 

Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Müddei: Çorlunun Vakıflar köyünden 

Mustafa otlu Mümin ile müddeialeyh Qorlu 
bazlnel maliyesi aruında mütehaddJa menı 
müdahale ve tapuya tescil davuuıın icra ID.
lınmakta olan mahkemesinde: Müddei, 28 
senedenbert ztlyet bulundutu taranan evvel
ce Tanaf ve Artln haneleri n yol halen İa
lA.mhane ve bahçeal n Maçuk Şerif ve bek. 
çl ve Ethem hane Te bahçesi Te çıkmaz ııo

kak lle mahdut tubat 300 yolclama tarih ve 
27 No. ıu tapu taydlle Çorlunun Hıdır ata 
mahallesinden Tan.at otıu SOtlr namına mu
kayyet haneyi m senesinde ldl senet ile 
ıs madeni lira mukablllnde satın alarak 
nıuamelel teraglyestnl icra ettlrmeltslzln ev
velce hane iken bAlen arsa bulunan mahal
lin tesclllnl latemekle mahkemece de bu hu
ıusun lllnma tarar ftrlldlltnden bu arsada 
alacakları olanlann 12/1/193'7 salı gününe 
tadar Çorlu Asliye B. mahlteme3lne milraca
atlan llln olunur. (3478) 

Doktor 

lbrahlm Zati Oget 
Belediye karşısında, Plyerloti 
caddesinde 21 numarada bergtın 
Otıeden 10nn bastalanm kabul 

~---111ı.eder-

&o• Posta Matb-• 

Nef?IJlll lıld. : Selim Ragap EMEÇ 

aAHtPLUla{ ~ = ::~oU. 

Sayfa ıs 

. SATIŞ .İLANI 
Istanbul dörüncü icra Memurluğun

dan: 
23460 ikraz numaruile Yakub tarafından hare alman 12000.- lira mu· 

bbilbide Vakıf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup tar.. ::nına 
yeminli üç ehli vukuf tarafından 33000.- (otuz üç bin) lira kiymet takcfir 
eclilmİf olan Betikt&tda Sinan pe.fllyİ atik Mahallesinin eski Hu fınn yeni 
Bakkalbafı ve Hufınn ve Tramvay caddesinde eski 1Z 14, 16, 46, 41, 50, 
52, 10 yeni 1, 3, 5, 7, 30, 32, 34, 34/1 numaralı sağı Tramvay fÜ'keti sol ta· 
rah Hufınn caddesi arkası Tramvay tirketi garajı bazan V angel hanesi 
caddesi Bakblbqı Te Tramvay sokağı ile mahdut ve altında bir fırın ilô 
dükkin bir garaj ve bir ahın Te 

Yeni Bqiktaf Garajı Solr4mda 3 No. : Demir kapıdan girilir. Üs ü kıs-

men bina ve kısmen açık olan ve içinde bir kuyu ve kiğir bir kat küçiili 
bir oda bulunan bir antreden çift kanath bir kapı ile apartıman• giri dikte; 

Zemin katta : Zemini beton bir koridor üzerinde maltız ocaklı ve a-~ 

yalakh bir çam&fırbane ve iki kömürlük, 
Birinci katta : (1 No.lu daire) Bir koridor üzerinde iki oda bir heli ve 

maltız ocaklı mutfajı, 
ikinci katta : (2 No.lu daire) Bir koridor üzerinde iki oda bir heli ve -bir mutfağı (Burada muallim Emin ayda 15.- liraya kiracıdır), 
(3 No.lu daire) Kısmen çini Te lmmen tahta bir koridor üzerinde üç o

da bir heli ve maltız ocaklı bir mutfağı (Ayda 23.- lira ile Adem v~ fi ki
ncıchr). 

Üçüncü katta : ( 4 No.lu daire) Bir koridor üzerinde dört oda bir kiler bir 

heli ye maltız ocaklı bir mutfağı, 
(5 No.lu daire) Bir koridor üzerinde iki oda bir heli ve bir r ·ıtfaii 

(Her iki dairede de mal aalıibi oturmaktadır) ; 
Ayni Sok•kda 5 No. : Burası ıaraj olup zemini beton, üzeri oluk.u ga]. 

vaniz MÇ, tavanı kiamen beton Te sürme aaç kaplıdır. (içinde bıaan l~a ay. 
da 25.- lira ile kiracıdır) ; 

Ayni Sokakda 7 No. : Altında ahır bulunan iki kattan ibaret kigi: evdir. 

Eve Sobkdan demir bir kapı ile girilir ve zemini çini bir antreden tahta 
merclvenle birmci kata çıkılır. 

Birinci katta : Küçük bir sofa üzerinde bir oda, zemini çini ve m, ' tız o-

cakh bir mutfak ve mutfağm içindede bir helayı, 
ikinci katta : Küçük bir sofa üzerinde iki oda, binada elektrik ve terkoa 

tesisatı mevcuddur. (Ayda 15.- lira kira ile Liman Şirketi memurlr ndan 
Nazmi oturmaktadır.) Bu evin altı ahır olup zemini topraktır. Bu .. ~ur bi
nanın arkasına isabet eden küçük bir bahçe ile birlikte fırın kiracısm 71 tah-

tı işgalindedir. . 
Hu fırın Caddesinde 30 No. : Buruı fırındır. Önü istor kepenkli zemı· 

ni beton, içinde ekmek tezgihı bulunan tek fırın olup elektrik tes~s. t• var
chr. Bu fınnm dip tarafında mevcud bir kapı ile zemin katı!!• ıeçılıt, 

Zemin katta : Bir beli ve bir kömürlük, 

Birinci katta: Tahta bir merdivenle çıkılan küçük bir sofa üzerinde zemini 

beton iki un deposu vardır. Terkol ve elektrik tesisab mevcud. (Bu fınn
c:la yukarda adı geçen ahır ve ı.hçe ile birlikte ayda 120 ·lira kira ile llyat 

otunr • 0 lld11'), • 
Aynı sokakda 32 No. : Burua halen kahve dükkinıdır. Zemini beton, 

kepengi yokdur. Düldcinm ıeriaine isabet eden kısımda ve kahve cc,. ;:ı~m 
üstünde kısmen tahta bir yatak mahalli vardır. Elektrik mevcuddur. (lçın· 
de ayda 10.- lira kira ile Ahmed oturmaktadır) ; 

Ayni sokakda 34 ve 34/1 No. : Buraıı halen tek bir dükkindır. Önü ca-

mekan olup kepengi yokdur. z~ beton, üzerinde kiamen tahta bir ya
tak mahalli ve ukaamda bir kömürlük vardır. içinde elektrik telİaatı mev• 
cud. (8.- lira ile Mustafa kinadn') Te 502 metre murabbaı ana üzen... 
mebni denmunda el l t•ik .,. terlıoe tetiaatım havi ve merchenleri moza. 
ik kagir bir apillloo.anm tamamı açık arttırmaya konmut olup prtname
ıinin 10 Kanunuevvel 936 tarilıinc:len i~ dairemizde herkes tarafın .. 
dan söriiJebilec:eii ıibi 11 Kinunuaani 937 tarihine müsadif Pazartesi gü
nü aaat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmit beşini bulmadığı tak• 
dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 26/ 1/ 937 tarihine mü• 

ıadif Salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde y~pılacak __ ol~~ 
ikinci arttırmaaında gayrımenkul g~e muhammen kıymetinın o/o ı .) ını 
bulduğu takdirde en son arttırana ihale edilecek ':'e bulmadığı t 'kcl.irde 
2280 numaralı kanun hükümlerine tevfikan satışı gcrı bırakılacaktır. Tal ıple
rin muhammen kıymetinin yüzde yeJi buçuğu nisbetinde pey nh;esini 
veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları la7ımdır. 
Müterakim vergiler ile vakıf İcaresi Taviz bedeli ve belediyeye ait tenvi
rat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. 200 ı m.ı- ıaralı 
icra ve iflas kanununun (126) ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına tev-

fikan bu gayrımenkul üzerinde ipote-kli alacaklılar ile diğer alakadRrıv11 n ~e 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz v e masari fo daır. 
olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün i çinde""Cvrakı nıusbt 
telerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkç<l '3a tış 
bedelinin paylafmaımdan hariç kalacakları cihetle alakadaranın işbu mad· 
denin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malu~at .lmak 

istiyenlerin ~ dosya numarasile müracaa tları ilan olunur. (:31 - ) 
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(B.) , .. ~Js) 



16 Sayfa SON POSTA 8irinciki.Dua .S ="' 

HASAN ACI BADEM Y AGI KREMi ve HASAN GECE KREMi iLE 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en aıhhileridir. Nazik cildli kadmlarm hayat arkadllfldır. ihtiyarlan gençlettirir ve gençleri güzelleftİrİr. imana ebedi bir taravet veren Hasan aaba

dem yağile yağsız gündüz ve yanın yağb gece kremlerıni unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yaptftınlan ve halkı aldatan kremlere vesa.ir itriyaJa 
. aldanmayınız. HASAN ilmine ve markasına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU: ANKARA, FSK!ŞEHIR, BEŞiKTAŞ, BEYOCLU ve IST ANBUL MERKEZi 

-

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEl{LİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
~ Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

. . . 
• 't..-' ~ . 

POKER 
Tıraş bıçaklarile hraş olmak bir zevktir. 
Çünki en sert sakallan bile kolaylıkla 

tıra~ eder ve cildi yumuşatır. 

ısrarla POKER PLA Y 
markah bıçaklan isteyiniz. 

=· ,) · .. ~r- ' ·.. ~ 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip • NevraJJI . ., Ba" ve dit •lrdan • ArtrltlzM • RomaUzma 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife 

• 
• 
• 

: 1 - 400 kuruş 

ı - ıso • 
1 - Zot • 
' - 100 • 

Dlıler yerler : G8 • 
Son ııahUe : - ıo • 

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

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

DİŞ MACUNU 

1 

Elbise ve gömlek gibi sık sık değiştimıeğe 
Senelerdenberi tecrübe edilmit cihanşümul bir 
tercih etmek sıhhi menfaatiniz icabıdır. 

gelma. 
markaJI 

Bu meziyeti ancak : 

RADYOLi 
Diş macununda bulabilir 

ve ağzınızın sıhhatini 

onunla temin 

edersiniz 1 

Dişleri parlatır, dit etlerini 

temizler ve kuvvetlendirir, ağız .. 

daki mikropları imha eder. 

Günde iki defa fırçalamağı 

ihmal etmeyiniz 1 

RADYOLiN 
~ •· . ~ " . . . .,, . . .. - .. 

Soğuk ve rutubetli havalarda 

AKRiDOL 
kullananlar soğuk algınlığında, grip 
nezle ve boğüz olmaktan kurtulurlar. 

AKRiDOL 
Boğnz ve bademcik iltihap
larını da pek çabuk geçirir. 

Her eczanede bulunur. 
15 tnnelik kutusu 35 kuruı;;tur. 
40 11 )) 70 )) 

iÇiN 
Şayanı hayret bir müjde! 

Bir Doktorun cazip keşfi 

SOLMUŞ ~ BURUŞMUŞ &A 

CiLDE GENÇLiGi iADE EDiVORI 

V1yanadn bır t.ılJ mecmuası, dunyayı 

ıinyrette bırakacak fennin son zaferini Ufm 

ediyor. Buruşuklukların yalnız sebebi 
zuhuru değil, izale çaresini de bulmuşlar
dır. Anneler, hattt'l büyük anneler, artık 

gençlik zamanlarındaki taze ve açık ten
lerine knvuşablllrler. 50 ve 60 yaşlarında 

olan kadınlar, cençllklerlndeld yumuşak 

ve buruşuksuz bir cilt. teminine muvaffak 
olnbllirler. Buruşukluklar, 1ht1yarladığınuz 

vakit zfthura gelir, cilt; bazı canlı ve bes
leyici unsurlnn kaybeder. Bu unsurlar, 

şimdi kemali itiıia ile lnt.ıhap edilmiş genç 
hayvnnlnrdnn istihsal edilmektedir. Bun
larla cilt beslendiği takdirde tazeleşir ve 

gençleşir. İşte; Viyana ünlverslteslnde pro
fesör Dr. SteJskal idaı·esinde yapılan keş
fin pyanı hayret semeı-elerl bu pro!esö-

riln kcşıınııı ııı iınluısıı an lstlmaJ b,lloıl' 
Toknlon muessesesl tarafından biiyiik :tr 
dnkl\rlıkJarla temin edilmiştir. 

tıBiocelı.> tablr edllen canlı hüceyrelet' 
hiıl!i.s:ısı, yalııız penbc rengindeki Tokal: 
kreminde bulunur. Hastanelerde CIO • 
ynşlnrındakl kadınlar üzerinde yapı.lll" 

Jt
tecrübelerde altı hafta zarfında buruşı.I 
luklarının tamamen znll olduğu gfirillD1ur 
tür. Her akşam yatmazdan evvel yegAll' 

~01' 
clld unsuru olan pcnbe rengindeki TO dl 
krcmlnl kullanınız. Siz uyurken, o, c.U 

_ ... ıuk
besler ve gençleştirir. Serian buruşua-- d• 
lar lzale olur ve bir kaç hafta zarfll1 il' 
daha genç görünmiiş olursunuz. ound ıs 
lçln (yağsızı beyaz rengindeki Tote.1° ·-krcmhıl kullanınız. Siyah benleri ertUC· dl 
çık mesameleri kapatır ve en sert bir e11 
yumuşatır, beyazlatır ve eeoçıeşurtr· 


