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S on p~ bugünkü sayısından M eşrutiyette doğdu.. 31 l\1.lrt ~ 
itibaren başlayan tefrikayı oku- kasına şahit oldu. Balkan ha 

yucularına takdim etmek için Son Pos- zamanında yaşadı ... Daha ne bıle~ 
ta birkaç gündenberi bazı neşriyat yap- Meşrutiyetten bu fıne kadar geç.! 1 bd 
tı. Bununla beraber bizim yaşad1ğ1mlz. Hastalık başımıza her Parasızlık, herkesin her Mülakat, hayat yolunda Hastalık. parasızlık, müş devirde o vardı ... Ve her devrin hart° 
çok mühim bir tarih devrinin aydınla- zaman gelebilir, vücudü - zaman karşılaşabileceği bir her canlının ayağına takıla- külat daima yenilebilecek katını, harekatın içine karışmadan ıaıdt 
tılması maksadile yazılan bu yazıları müzde bir gayritabiilik gö ihtimaldir. Bir müddet sı- bilecek olan taşlardır, yürü- dertıenlendir. Fakat gayri etti. 
bir kere de ben takdim etmek isterim. riince doktora koşarız, tav kıntıya düşebiliriz. Fakat mesini bilince bu ta~hı.rın dürüst ve namussuz tanın- Bir zaman, feslilerin çarşafhlar<l gl * siyelerini yapan7., bir rnüd çalıştığımız zaman nihayet üzerinden atlar, gayemize mak öyel bir yaradır ki, bir kırptığını gördü. Bir zaman itilaf za 

Bu yazılarla ben İttihat ve Terakki- det ıztırap çeker, nihayet refaha erebildiğirniz tabii - doğru yürüyüp gideriz. defa başladı mı önüne ge- bitlerinin yabancı sokak kadınlarile~lılf' 
nin bir tarihini yapacak değilim. Böyle ~eşiriz. dir... çilemeı. Dikkat edelim. luşmalarını seyretti. Ve bir zaman 
bir tarih için hatta nasıl bir plan yapıl- (------==~~---------==== ___ .;.;.;;....;;.;;.....;..;;;;;;;;;;.;;;;.;~=.;;;=.;;;=.;;;=.;;;=.;;;~=.;;;~=.;;;=.;;;=.;;;=.;;;=.;;.=_-_-.. -.;;;-.;;"'".;;;;=.;-.;;-.;;;-.;;=;;=;;=-.;-,;;-- evsiz kim elere sığınacak yerler t 

:~s~~~ü~:ı:io~~ı;::: ~:;~:n~:~ S A z A R A s ı N D A ) et~cak yirmi sekız yaşında idi. F 
gene bir fikir edinemedim. Çün- U genç yaşta çok yıpranmıştı. Her fırtı 
kü İllih~ ~ Tun~~~ k~- -----------·-----~---~~---.~----~-~~~~-J daM~ı~~.herd~~~~~y~d 
di tarihi, Osmanlı tarihinin son Sirklerde görülmigen ·-----------· Jngilterede koyunlar,a Bakhlar, baktırdılar.. Ve an adıl 
yirmi senesi içinde, karanlıkların ara- Bir numara: HERGüN 8,R FIKRA B d ki : Artık ümit yok! .. Onu işten çıka 
sından çıkan müphem bir hareketin un an sonra mak yerine bir yen~sini almak aıırtJ. 
mütemadıyen yayılıp gitmesinden baş- Rakseden develer Nedim lhtı·ıaıı·nde Ayakkabı giydirilecelı Bir hamı~e değiştirmediler. ço{ d .ı1 
ka birşey değil. Binaenaleyh, bir bakım • şündüler ... Işten çıkarılacak ola.n ke~ 
dan, bizzat Osmanlı İmparatorluğunun Şair Nedim için bir ihtifal yapılı· halinde idi, kimseye bir zrırarı doklJIJ: 
son senelerinin tarihidir. Belki İttihat yordu. Büyiik bir kalabalık Netli - muyordu ama gene ufak tefek bazı ~ 
ve Terakkinin dahili tarihini ayrıca min Üsküdardaki mezarı etrafına surları Yardı. 
yazmak kabildir. Ancak, ben bunu ya- toplanmıştı. Ön safta Süleyman ya· - Yenisinde bu ufak tefek ku;,ur' 
iabilecek bir mevk1de değilim ve, ma- ~ ziflc, Sami Paşa zade Sezai duruyor. da olmasın! 
alesef, bunu yazabilecek olanların bir Nedimi seven, Nedim hnkkında hir Dediler .. Ve nihayet dedikleri gi 
çoğu ölmü.ştür. Hartta, böyle bir tarihi 1 

_ hayli eser neşretmiş olan bir şairin oldu: Az kusurlu eSkinin yerine h ç 
bir kişinin yazması da mümkün değil- hitabesini dinliyorlardı. sursuz bir yeni getirildi 
dir. İttihat ve Terakkinin resmi Os - Hatip Nedimin şiirlerini o ka<lar Köprünün Kadıköy iskelesini d04 
manlı tarihine karışmış olan umumi _. bozuk bir tarzda okuyordu ki Sii - değiştirdiler. Yirmi sekiz senelik ~ 
kısırrunı yazmak için de bu işin başma Develerin gu-re,~ yaptıklarını go·· _ leyman Nazife sıkıntı basmağa baş· l .1 . b"" . k b" k ,_ iskeleyi bir daha kullanınamaı< Ü .A.6 ngı terenın uyu ır auçuK. fir- b. k t ı o .J 11"' 
biT tarihçi olarak oturmak ve tarihçi renlerimiz çoktur. Fakat bu sevimli ladı. keti koyunlara kauçuktan kundura ır enara atı ar. nun yerine u.e 
usullerile çalışarak, uzun tızun tetkik- mahluklann dans ettiklerini ne gördük Fakat buna mukabi1 Sami Paşa mak h liçte yapılan modern iskeleyi koydlJ 
}erden sonra bir eser vücude getirmek d d zade ağır duyuyordu. İkide birde e· }'

1
·ap i tira beratını almıştır. Şimali Jar. 

ne e u'rdult. Bir Fransız gazetesı· ngı.lt · L - b" k · - A- · · 1'4i kap eder. Ben böyle bir tarihçi de de- J liylc kulağını kabartıyor. bir türJU erenın açıs; goz ır oyun tucca- gam gıltı, yerine paşam geldi. u--. 
muhabiri gazetesine develer"ın .lan~la- 1 ·ıt ed h 1 ki 1 "d • _.._ ğilim. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya 0 - hatibin okuduğu şiirleri anlayamı - rı ngı er e ayvan arın aya anna en ~am, gı en agıımı arattırı•-

mahal vermeksizin bunu söylemeğe e- rmı seyrettiğini yazıyor. yordu. Bir arııJık ya,·aşça Siileyman kışın arız olan öldürücü bir hastalığın bari .. 
hemmiyet ver~imin sebebi, Son Pos- Bir Arabın ter.biye ettiği iki deve Nazife doğru eğildi: önüne geçmek için koyunlara kauçuk- -------·-----~ 
tanın kendilerine müracaat eden mu- görmüş, bu develer Arabın çaldığı - Bir tiirlii duyamıyorum Na - tan ayakkabılar aiydirerek, bir tecrü- Biliyor musunuz? 
harririle Mithat Şükrü, Cahil ve Yu - çalgının ahengine uyarak mükemmel zif, dedi. bede bulunmuş ve tecrübesi muvaffa-

N d. d ~k· l k k 1 ı 1 - Dölakrua kimdir? nus a ı arasın a Vcs ı o an o - ra s ar yapıyor armış. Süleyman Nazif hatibe doğru şüy kiyet1e netioelenmİftir. Bu hastalıktan ~ 
nuşmalarda İttihat ve Terakkinin tari- Bu suretle sirklerde bulunmıyan le ters ters baktı. sonra o da Sami telef olan koyunlann kıymeti senede 

2 ·a· ~oraslar kimdir? Horas k. 
hl sözünün geçmiş olmasıdır. Bu mü - bu numarayı çölde bulmak imkanı var- Paşa ade Sezainin kulaW.na "erildi: ·ı 11 ..::1· ı· _L eserı ır · · ~ b tl b . çok b uh e.· --e yarım. mı yon m5uız ırasını geçmCA- 3 _ Meşhur Fransız ti'-•atro mi.ıe 
nase e e em seven um terem mı•. - Duyamadığın için Allalnna bin t J 

l. nl hakkımd ·· t diki · t T eymış. Piyer Korney öldügu· ·· zaman ne d 
nsa arın a gos er · erı e- v h . d b k l şükret!.. Ben maalesef duyuyorum!. 

\'eCCühe de tcşekükr etmeği bir vazife fiQ lre e SQ l Q l maymun- dedi. Çentot isminde olan bu tÜocar he- mişti?. 
bilirim. far karakolun altını Üstüne ._ --Jt men hükumete müracaat ederek icadı ' (Cevapları Yarın) * getirdiler Bir b~çu.lı. do.tar için bir de berat almıştır. Şimdi büyük * 

Ben İttihat v~ Terakki içinde on sc- ç1aldıg.-ı ıçın ıdama bir kauçuk fabrikası çok ehemmiyetli Diinkü Suallerin Cevaplan: 
ne çalıştım. Önce Tanin'in mutfağında Kahire zabıtası büyük bir hırsızlık- Mahkunı edileıı adam bir para rnukabilinclc bu beratı satına- 1 - Avrupada 16 ncı asırda bi~ 
aşçı ~ılık, oonra salonunda evsahipli- ta medhaldar oldu.ldazı için iki may- larak lngiltere !koyunlarına ayakkabı evliya ismini \erdiğimiz aziz ve azı 
ği yaptım. Daha .sonra Osmanlı mebus- munu tevkif etmiştir! Bu maymunlar Hakimleri en ziyade sinirlendiren yapmaktaymış. zeler beş, altı yere gömülürlerdi. J{l..ık 
~:ı .. arasına karıştım;. pek çok şey oyunlarilc çok zengin bir Mısırlı ka- suçlular hırsızlardır. Hele bunların a- Gangster/erin el faları Romada, kollan Sakson)ada r. 
gordum, .~ _ çOk ~.rı:~nlarl.a ta - dını aldatarak beş yüz İngiliz lirası kıllanıp uslanmıyanları daima oniann sürnıedik/er,i adam mülii olanlar çoktur. Hatta bazı 
nıştı~.. goruştüm, lküçuk bır mu- kıymetinde bir gerdanlık ile bir iğne· karşısına geld&çe ifrit olurlar veya azizeler -4 \Ücutlu, beş kafa1 ı ı 
harrıTlıkten yavıa" yavaş vukarıya dogw - . . l Ah" A .k d Al bo h- A .ka k ·ı f . .. 1 l k l tC • • :t • J • • sının ça ınmasına sebep olmuşlardır. ıren men a a a man u- merı nın ço aevı en ve tam - anı vucut an parça anara mu l 
ru gıderek birtakım tanh hadıselerıne u l w ,_ kumeti hırsızlımn ön·· k · · lan bir hakimi vardır ismi F ranz Lan yerlere gömülürlerdi. • 
yakından şahittik ettim. Bunlann için- nırsız ıgı yapan maymunwırın sa- ,_' de· h~'~nel g~me ~l "d. n d 1-~1_, li-· bih ,_,__ - • 
d 

··ro·· 
1 

., · .. nibi bir kızdır. Polis bu kız ile birlikte ceza ~anunun a aKUD crm ısrarı e ger ır. vu a am nwom gı a.uun 2 - Brezilya ( 1500) yılında Porte 
e ne go um, ne an adım. işte Türk . . d'IA _1_A l I k . b. d ld w ·b· ·· tizli denizci Pedro Alvarez Cabral U k 1 bun1 h·ıJ. . . ıkı maymunu da ya'kalayıp karakola ta ı at yapmış ve meSKun o an ev cre .avrı} an ır a am o ugu gı ı muc-

o uyuc:u anna ann ııuayesım ya- . . • l ... 1.. - · ı · ı k 1 · rafından keşfedilmiştir. 
pacağım. Kat't olarak şunu söylemek getırınce maymunlar fena halde hid- gece gıren ~rı o ~m cezasına çarpm~a ~ı~ erın :uç annı ıtc rar etmeme erı İ ~ 
isterim ki hadiselerı· g

0
··rdu··guw .. m, anladı- detlenip polislere hücum ederek kara- karar ve.r:mı_ş ve ıılk. kararını da Ce_ymıs ıçın de . lazım ola_n esbabı hazı. rlar, 

3 
- Gladston meşhur ngiliz poJ!tı ~ 'it cılarından biridir. 1809 da dogrl'l 

ğıın ve bildiğim gibi, bunların izablan- kolun altını üstüne actirmişlcr ve po- T omas ısmmde bır adama tatbik et- hapse gıren mah umun kansına lf bu- 1898 de ölmüştür. Liberal partisinill O' 
nı da o zaman ve bu zaman düşündü- lis1cri bir çok yerlerinden ısırmışlardır. mi~tir. iur, çocukfonnı mektebe koyarmlf. zun seneler reisliğini yapmıştır. ~ 
ğüm gibi tam Dir hulfıs Ut! yazacağıın. Karakol &miri maymunları 90kağa T omas !bir artistin evine gece gire- Bir gün bir tiyatroda F ranz Lan - __ . .. ·- .. ·- ~ . . ,,,. .~: 
?.ilnk? m~ksadım bir ~arih ya7Jllak de- çıkarmak için hayvanat bahçesinden rek dine geçirdiği bir buçuk do!arı ger'in pakosun

0
u llıflllilıtlar. Bütün p- Parisle kırtasiyecilik 

gıl, hı: gun geUp bu ışi yapacak olan- yardım istemi~se de kimse cesaret e· çalmışmış. idama mahkum olunca: zetcler bu vak ayı ele alarak merha - l 
1~~ bır malzeme ve~ek, bır tarih dev- dip gelmcmillir. Nihayet sahiplerinin - Yahu, hakimler adam öldürüyor- metli ha.kim ile alay etm~.ğe batla • kurbanı bir Amerika ı 
rının aydınlatılması ıçın yardım etmek- h 1 d b .. · L_ L I . ·ı lar dcrnifler ! m*1ar Müc.rimlere iyilik eden ada - Güzel bir Amerikalı eeyyah k~ tir. ısım ann an ınsı uıralll..o a gelırı - • · . .ti 

mi.;ı, bunu gören maymunlar eükunet insan ku'°"<:una şerbetli mın paltosu att~ .dıye uzun uzun Pariste F ontenblö' deki havuzda 'ftlll. · 
Bu yardımı yaparken de mahkeme "' ~ "·1 A adan b '---L ~ d.d bal kl d . .J 

huzurunda şahltlik yapan temiz vic _ bulmuşlar ve ancak onunla birlikte ka- olur mu? yaz:mı~ar. ~ ~ . ır mı~i:a ~tıl[. • cut ve asır ı e ı arı seyre ıy";. 
danlı bir adam olmaya birinci do~ rakoldan çıkmışlardır. K d d h .. I __ ~- ten 30nra hik'11l bir paket ıle bır mek- mu~ O balıklan tutmak yasaktır I 

'-"'"""'"- . . . ·-"' . ana a a ayvan tüocar al1.DUBn tub almı<ı:ı. Pakette palto var:ınııt, mek- havuzun içine itine. çengel atm~k 
de ehemmiy.et verecegwim. E . yanlış ş t" ,,__ ı._ t 11..._ ı.,..,..,..v -:r -:r ~--

üzerinde, benim gözümle, zamanında ve a 8 ılUlrt!li ıauzıyor, aU11ncayı ~-t"".gı tupta da hırsız fU ibareleri ı:_azıyor • memnudur. .~ 
bildiğim, eksik gör<iÜğüm Ve doğru art- h }l"nd l o• ~:lrn· b k gibi adamın he"l.'TIİne ÜÇ d ı&t,.ıt edi'-•Or. Kad bal L1 L_l._ d pr-lamad w -L.tal b 1 b la ma a ı e a ırunış ır .u ı, azı no - J -Y ;T muıt: ın uuara ~yını er 1 ıgun ılUI\. ar u unursa un r t ı k s ita -:ı.. Tü· ... k ı.uyuc ı Kurşunlardan biri .adamcag-ızın beyni- TM_..L 1-·•t...!_ Se · --1 ha d D hal münhasıran benim kafamın kusurları 0 _ a arım l.! a r(i!j\., • OK u arı - <c unterem na&.inı. nın ı--tonu çantasını vuza üşürmüş. er _.1 

lacaktır. Bu takdirde dahi bu işleri ben- na arzetmek istiyorum. ni delip geçiyor. diğerleri de içcrde ka- bilmiyerdc çaldmı. Gazetelerde bu pal- rada.ki bekçiye müracaat ederek •. ,~ 
den iyi bilenlere yanlışların düzeltilme İttihat ve Terakki artık tarihin bir lıyorlar. Şat hemen ha~ncy: kaldır~- tonun sana aid olduğunu anlayınca tasının çıkanlmasım istemiş, be" 
si vesilesini vermiş ve bu noktadan da mumyası olmuştur. Ne onda, ne de o- lıyor. Y~pıla~ ~uvaffakıyetli. a~elı- derhal iade ediyonım .. affedersin •.. » havuza çengel abnanın yasak old~ 
tarihe yardım ıet.miş olurum. nun etrafında yaşamış olan muhitte en yattan ısonra ıyı oluyor. Ve hıç bır şe- l<ı l " ô• . .. b nu hatırlatmış ve ((müzeler müdUtJt * küçük bir ihtiras duygusundan eser yi kalmıyor. ra ıçe 'Jenının ara ası ğüne resmen müracaat ediniz. n de..,if' 

kalmadı. Bundan başka her fikir ada- Şimdi !herkes onun için «lı::ur~una 'Satılık Kadın ertesı· gu··n Parı"sten hareket t 
Tarihçiler iyi bilirler ki bir tarihin mı da, milli tarihin aydınlatılması ~c;ini ,_ .Lt=Jı- d" 1 1"" 

tesbiti, bir hareketin i7.ahı, birtakım şeroeuıoır» ıyor armı~ B" 1 ·· ır~· ·1 h d k · · · l d · fakat kendisine milli hayatın tevdi etmiş ol- --·-·--- .. --· ·-··-· ır zaman ar, ıuze ıgı ı e meş ur ece mış, ışım ace e emı~ ·d ;JI 
vesikalardan ziyade o devre ait fikir ve duğu en büyük ,.e kOOsi bir vazife b.!1- debilirse kendiSini o 'kadar bahtiyar s:ı~ olan, ve fstanbula geyp Abdülazizi bi- ram anlatamamış. Nihayet istı .~ jl' 
ruh inceliklerini canlı olarak gösteren melde mükelleftir. İnsan, bu vazifeyi yar. Ben de vazifeden hisseme düşen le büyüleyen, Kraliçe Öjeni'nin araba· müdüriyete müracaat etmiş, müdııt f' 
birtakım hikayelerin kar.şılaştınlınaı::ı temiz bir viodan ve halis bir niyet1e ne kısımını yapmaya çalı..,<>acağım. sı satılığa çıkanlmıftlr. Şimdiki aahibi tidayı ba~katibe o şube müdürürıe:~ 
yollarile daha ~zel yapılır. İşte ben dereceye !kadar muvaffakıyetle ifa e- Muhittin Birgen 1(),000 lira fiyat Uıtemekteclir. rası polise havale etmiş ve tahkı iJI 
İttihat ve Terakkinin böy1e bir hikaye- ı k k clat 
sini yapacağını. Hatta, okuyuculan yapı ıp ta çanta çı ıncaya ~ 
yormamak için bu hikayenin de şimdi- ı• STER ı NAN t STER İ N AN M Al gün geçmiş, kadın çantadan~~- ı.-id' 
lik yalnız bir tarafını yazacağım. Te _ • ğini b;r çok kereler söylcdıgı.. ~ 
mas edeceğim bahislerin içinde başlı Dün Şirketi Hayriye iskelelerinden birinde bir lşci toz kalkmaması için biraz su dökülme.ı lhım geleceğini kendisini kimse dGOOinlemfremkif. O t;;f ,r 
başına. ~yrı bir tetkik mevzuu t .... ırn e- 1 ·· ·· -,~ bekl. 1 1 zarfında Pariste an ınas . '-~ bekleme sa onunu supuru.r ... ,. ... u, ı~ yo cu ar toz söyleyince işd ~u cevabı verdi: . k ı..ırrı-.,. 
decek derecede mühimleri vardır. Fa - .içinde kalınca dışarıya çıktılar. Salonda ışini bitirince " mi~ trenı ve vapuru açırmış. Jbıı"' 
kat, ben şimdilik bu nevi bahisleri de işci de arkadan sökün etti, bu defa da rıhtımı süpilrmeye Efü ~dan sonra :salan süpünnesini.n usulünü :sen- larda bir hafta beklemiş, ha .,ti. 
lüzumundan fazla derinleştinniyerek koyuldu. O zaman yoilculantan biri süpürmeden ~1 'Clcn mi öğreıeceğim? çantada altmış frank kadar para~ 
yalnız bunlann umumi manzaralarını l STER l NAN J S TER J NA N M A I m1~. ~mdi, teehhürdea dolayı ya"" 
göstermekle iktüa edeceğim. Diyebilt masrafların bedelini hükumettefl 
rim ki, ben İttihat ve Ter~ki mevzuu ediyormuş • 



16 Birincitetrin 

Belç ·kanın bitaraflığı F ransada 
büyük ak· sler uyandırdı 

Stalin 
Dün İspanya 
komünistlerine 
yardım edeceğini 

bildirdi 

c: .. 

• Belçikanuz mühim bir 
karan 

• F.ilistin ve İngiliz 
si.qaseti . Londra, 15 (Hususi) - Stalin bugi.in -

Fransa, yakında Belçikaga 
bitaraf lığı ilana sevke den 

bir muhtıra verecek, 
sebepleri soracaktır 

Ispan~ :ıdaki Komünist fırkusına bir tel- K i.ıçük Belçika hükumeti, beynel
graf çekerek, yaptıkları mücadelenin milel vaziyetin icap ettirdiği 
bej nelmilel mahiyetini tebarüz ettir - çok nazik bir karar vermek mecbıırıye
miş. Rus.} anın İspanya davasile yakın- tinde kalmıştır. Bu karara göre, Belçi
dan alfıkadar olduğunu ve bu haklı da- ka, bu.} ük komşularının ihtiras ve hıd
vanm muzafCeriyeti için kendilerine detini uyandırmamak için mutlak bir 
elden gelen yardımı esirgemiyeceğini bitaraflık güdecektir. Fakat ıcabında, 

,.~aris, t 5 (Hususi) - Belçika, büyük siyasi değişiklikler hakkında Hariciye 
ha1 b n bidayetinde olduğu gibi, tam bır Nazırı Delbosdan izahat istemeğe ka -
bitaraflığa avdet etmiştir. Bu kar"r rar verdi. 
Kralın riyaset ettiği kabine toplantısın Salfıhiyettar mahafilde temin edild:-
1da \'C ·imiştir. Kral söylediği nutukta ğine göre, Pnris hükumeti yakında Bel
beyn 'nilel vazıyctte vuzuhsuzluğa i- çikaya bir muhtıra vererek şu noktala
şaret derek, komşu devletlerin silah - rın a) dınlatılmasını istiyecektir: 
landıklarını ileri sürmüş ve Belçika ur- 1 - cTam bitaraflık» tabirilc ne 
<Iusunun tak\ iyesi noktasında ısrar et- kastedilmektedir ? 
mi l r. Belçikanın bu kararı vermesine 2 - Belçika ne gibi şartlarla garp 
Renin tekrar isg\lli, bazı devletlerin devletleri anlaşmasına iştirak edebile
dalıili \ aziyctlerindeki teşevvüşler, i - cektir? 
talyanın ve Sovyet Rllfyanın kat'i si -
lahlamnalarını takip eden Alman silah- .3 - B: aflık ilanı, Fransız - Belçi-

ka erkfını harpler anlaşmasına şamil o
lanm"sı ve saire başlıca amil olmuştur. lacak mı? 
Kralın nutku, Belçikanın harici siya-
set ,.e beynelmilel vaziyetinde büyük Diğer taraftan söylendiğine göre 
deği~ klikler vukuunu işaret etmekte- Belçika salahiyettar mahafiline naza. 
ôir. ran, Fransız - Belçika erkfı.nıharpları 

Londra, 15 (Hususi) _ Fransız me- arasındaki anlaşma bozulmıyacaktır. 
busanının Hariciye komisyonu bugün l Kral Leopold'un dünkü nutkundan 
toJ?landı. anlaşılan şudur: Belçika diğer devlet-
e Ispanyanın vaziyeti ve Belçikadaki lere karşı hiç bir yardım taahhüdüne 

girmeden bu devletlerin kendi bita
ıaflığım tanımalarını ve bu bitaraflı
ğı taahhüt etmelerini istemektedir 

F ransadada da mevcut kanaata na-
7.aran böyle bir taleb umumi bir kon· 
ferans icap ettirecektir. 

Belçrkanın verdiği bu karar He 
iyen mevzuu bahs değildir. 
Milletler Cemiyetinden çekilmesi kat

Londrada Nuıl Karşılandı ? 
Londra, ]j ( A .A.) - Burada, 

Belçikanın bitaraflık vaziyetine dönü
şü hakkındaki beyanatın lngiliz tesiri 
altında yapıldığınin hakikate tevafuk 
etmediği söylenmektedir. Vakıa İngil
tere, Belçikada vaziyetin böyle bir in
kişaf gösterebileceğini nazarı dikkate 

almıştı. Fakat Fransız hükumeti de, 
bundan daha sekiz :gün ev,·el, ayni hu

susta büyük elçilik vasıtasile endişe

lerini ıhildirmişti. 

bildirmiştir. harici bir tecavüzü knrşılamak lfızım-
Moskovada mitingler geldiği zaman, kendi vesait ve 

Londra, l 5 (Hususi) - Bugün Mos- kuvvetini kullanacak ve ancak 
kovada müteaddit mitingler yapılmış bu kuvvete dayanacaktır. Avru -
ve nümayişçi ameleler, Sovyet muhtı- pada çok derin bir akis bı
rasına ademi müdahale komitesi tar:ı- rakan ve bizzat Belçika Kralının söy
fından tatmin edici cevap verilmediği lediği bir nutukla bütün dünynya il:m 
takdirde, Mad.rit hükUmetine askeri yar edilen bu kararın hedefi, doğrudan doğ
dım ~apılmasını şiddetle istemişlerdır. ruya Belçikanın Fransa ile mevcut o-

Uç Sovyet vapuru İspanyada lan ittifakıdır. Yani Belçikanın, bir ne-
Paris, 15 (A.A.) - Alman Ajansı vi İsv·çre vaziyetine gelmek için aldı

bildiriyor: Echo de Paris gazetesınm ğı tedbir neticC?Sinde, askeri ittifak bağ
yazdığına göre, üç Sovyet vapuru Bil- lannı kamılen çözmek ister gibi görü
baoya doğru gitmektedir. Hem.iz teey- nüyor. Belçikanın bu hususta ileri sür
yüt etmiyen bu haber, Bayonne'dc bü- düğü esbabı mucibe şudur: Ben küçük 
yük bir heyecan uyandırmıştır. Sovyet bir memleketim. Velev yardım tarikile 
gemilerinin Bilbaoya gelmesinin hadi- dahi olsun; büyük komşularımın yap-
selcr çıkarmasından korkulmaktdır. tıklan aSkeıi müzaheretler, çok defa 

Hükumet kuvvetleri Ovicdoıla istilfıi bir mahiyet alıyor. Bu sebeple 
CA1iedo, 15 (A.A.) _ Asturies maden Belçikanın, !rendi kendine yetecek 

cileri Corredoria mahallesindeki timar- kuvvete sahip olması tabiidir. Böylece, 
hane ile topçu kışlasını ve kibrit fahri- herkesle iyi geçin}r, etraftan da kin top. 

Sovyetl • ht b 1 • ı 1 "B [ • f kasını işgal eylemişlerdir. Oviedo'daki lamam. er 1 n mu 1 ra s 1 ey ne m 1 e U gar IS an ihtilalciler son günlerde bin kadar tele- Bel çıkanın bu kararı çok derin akis-
V l fat ve birçok ta yaralı vermişlerdir. Hü- ler yapacak mahiyettedir. 

na 'k b • " • d • l\..OmŞU arzna kiımet kuvvetleri, Oviedoyu kurtarmak * z 1 1 r va z ,, yet 1 h a s e tt, 1 için Galiceden gelmekte olan ihtillllci Filistinde Arapların aylardanberi tat-Y aklaş zgor /,, kollarını tevkifte devam ediyorlar. .---·----· bik edegeldikleri /t l Flliatln ve greve nihayet ,.er 
aya ve A lmanyan1n da ademi müdahale koınitesinden Belgrat, 15 (Hususi) - Türkiye Ha- F uf bol davası lnglllz siya eti dinnek için, İngil 

çekilmeleri ihtimalı· endı·şelerı· uyandırıyor riciye Vekili Rüştü Aras, dün, bir müd- terenin, kendi tesi 
det şehri dolaştıktan ve hayvanat bah- Du··n ha/ledı·l~ Jl• ri altında bulunan civar Arap hükfımet-

Londra, 15 (H ") çesini ziyaret ettikten sonra, bu sabah- U, Jerine müracaat etmesi manalı bı·r ha-
ri d . ususı - Sovyetle- mek olan böyle bir hateketin vahim · · 

.n a .cmı müdahale komitesı"ne ver _ ki ekspresle lstanbula hareket etmış- Türk Spor K I rekettir. Nitekim ayni İngiltere 191 6 
•..ı ki - hadiseler dogw urabilecegw i ileri sürül· B k"l St d. · H · · e er urumu stan- yıl d ş : . .e H.. · b- ·· .' u~. erı .~ota etrafında Fransa ile bu·· _ tir. aşve ı oya ınovıç, arıcıy - b l .. 1 v • ın a, eru useyıne uyuk hır Arap 
yuk Bırıtanyo. arasında d" 

1 
mektedir. kanı, Türk maslahatgüzarı, Küçi.ık boul . Böl ~e Başdkankl~~· ıle k"l~ut .. - İmparatorluğu vadetmek suretile onu 

Iile n ktai ıp oması y o- Bu şerait altında Rusyanm ademi ve Balkan Antantı elçileri, Vekili istas- _ aıan ıgı arasın a, ume teş 1 1 yu- bize karşı sev.ketmeğe ve bütün arap-
dır. I~ mal~=tr a;:~ti::~:~~m~kta. - müdahale komisyonunu terketmesin- yonda uğurlamışlardır. Te\'fik Rüştü z~:"den çıkan noktai _na~ . i~tilaf~ , lan Türklüğe karşı hareke!lendirmeye 
edildiğine göre Sovyetl . Pe emı.n den endişe edilmektedir. Aras, harekclinden evvel gazetecilere Tur'k Sp or Kurumu lkıncı Reı ı Halıt muvaffak olmuştu. Fakat Ingiltere ıle 

1 ·ıı . . s erın ortekız S l l k . 1 ·· 1 ·ştı·r • Bayrak ve Futbol Federasyonu Reisi müttefikleri arasında daha 0 zamandan 
sa u erının ıngiliz ve F d ovyet er ademi müdaha e omıte· şun arı soy emı · 
mal.ıra tarafından kon:~0n1sa ~nan: sinden çekildikleri takdirde ltalya ve _ Akvam Cemiyeti mesaisi ho.kkın- Hamdi Emin Çap tarafından tetkik e- mevcut olan muahedeler, yaptığı vaadi 
hakkındaki t kl"f edılmesı Almanyanın da çekilecekleri söylen- da söyliyeceğim birşey yoktur: Bcl~a- dilmi tir. Neticede bitaraflığı ile kendi t~tmasına imkan bırakamazdı. Mnama-
Jokul . e .. 1 10 tatbik sahasına mekted· B t kd. d . t k va· da gelip gitmelerim, her vakıt berum sini biitün sporculara sevdiren Bölge fih, zaruret karşısında bol keseden vaıt
ıc:::: ması ımkansızdır. Bir abluka de- h" b. ır. k~l al ıkr e vazıye ço için bir memnuniyet vesilesidir. Bilhas- B k F ~· T h . B ' h k lerde bulunmaktan çekinmedi ve muh-
clr:===~~~~~==~~=~~~ı:r~ş=e~ı ~a~a=~~t=rr~·~====~~~m~~~~~~~~m~ q~ı.·c ı a~ a~~ın a - ~lliA~re~~~hl~~riookn~ h noktaı nazarı tasvıp, Aıanın karar cı olan rekab tl · d l s a 1 F tehassis oldum. Dostum Stoyadinoviçle . . d 1 . "' e erın en mun azaman nyo asına 1 Efgan Harbı·ye Balkanları alakadar eden meseleleri ve ve ıddıaları a reddo unmuş'tur. Verı istifade etti.. o gün, bugün, İngılterenın 

h k len kararlar şunlardır: bu sivaseti. hadiselerin icaplarına göı e 

mu t . beynelmilel vaziyeti gözden geçirdi . i 1 J ' 

ariyet... • • h • • d stanbul, Ankara ve zmir bölgele- elastiki bir surette devam edi'-'Or. F'ilis· VeZJfl şe flm z e Başvekilinizin Ankarayı ziyaret edece- J 

1 
- ği haberi bilhassa, beni çok sevind:rdi. ri arasında bir futbol milli kümesi te- ~inde bugün cereyan eden hadiseler, 

htifafci bir general radyo- Bulgaristanın diğer Balkan devletlerıle sis edilmiştir. Iraktan Adene kadar devam eden saha 

d • Vali Muhittin Üstündag,,_ mu··nasebatı iyi bir yolda inkis .. af etmek- Bu kümeye lstanbuldan dört, iz- dahilindeki Araplık üzerinde, İngiliz 
a vaıtlerde bulundu k k k1 rrk h b k. ıA ·k bugün Perapalasta bir tedir. Köseivanofun idaresi altında bu- mirden ve An o.radan da i işer üp po ı ı asının cm u es ·1 e astı iyeti· 

r~nca, 15 (A.A.) - İspanyol nas- Iunan Bulgaristan, gittikçe diğer Bal- iştirak edecektir. ni, hem de nüfuzunu hala muhafa7.a et-
~on~.lıst generalı 1=-ano Sevil radyosun- ziyafet verecek kan devletlerine yaklaşıyor. Ankarada, ve lzmirde lik maçları mekte devam eylediğini göstcrıyor. 
ua ısoyled"w. b" k f Sofyadan geçerken b d b.. .. kJ"· 1 . . . "k·ı Selim Ragıp S l ıgı ır nutu ta s~anyol Fas'ı Efgan Harb'iye Veziri mareşal Malı- ermuta utun up erın ıştıra ı e ,- J 
l"u tanının hey'eti murahhasasını se- mut Han bu sabahki ekspresle şehrimi- Sofya, 15 - Bulgar Ajansı bildiriyor: yapılacaktır. Bu maçların birinci dev• _ KISA HABERLER 
amladıktan sonra İspanyol Fas'ına şe gelmiş ve istasyonda büyük mera- Avrupadnn memleketine dönmekte 0 - resinin sonundn,birinci ve ikinci ge-
t~m bir muhtariyet verilmesi projesi- simle karşılanmıştır. lan Türkiye Hariciye Vekili Dr. Tev- lecek klüpler kümeye ayrılacaklardır. İtalya, Avusturya ve Macarist n 
nı t •'-ik d"l k M fı'k Rüstü Aras bugün Sofyadan geç- I . . . . Roma., 15 <A.A.) - ItDJya, Avusturya ve 

n. elK c ı me te oldug-;.unu 80··yle- areşala Efgan erkfuııharbı'yc reıs· ı" .. stanbulda ıse geren sene bınncı mi.ştir. Dr. A.ras, Dragoman hudut is- • ~ Macnrlstnn dl§ işleri baknnlımmn 9 fklnc1 
mış ':~ nncak İspanyanın harici bir ile Efgan ordusu erkanından bazıları tnsvonunda Başbakan ve Dış işleri Ba- kümeyi teşkil eden 12 klüp arasında teşrinde toplanacakları teyld edllmektedlr. 
tccavuze karşı FE!Ş'ı müdafaa için as- ,refakat etmektedir. J b. d ti ·· b k 1 I kt k " üd h l d kanı Köseivanof ile Türkiyenin Sofya ır evr~ musa a a ar yapı aca ır: 1 T ürkiye-Brezilya 
en m a a e e bulunmak hakkını Mareşalla maiyetindeki zmrat hazır- elçisi Berker, tarafından karşılanmıştır. Bu musnbakalar, nynı zamanda lık Paris, 15 (A.A.) - Anadolu nJnnsmın hu• 

mu~afaza edeceği~i bildirmiştir • lan~n ot~~billerle doğruca Perapalas Dragomandan Sofyaya kadar seyahat maçı mahiyetinde sayılacaktır. susi muhabiri blldirlyor: 

1 
• u nutuk ~ n~ r?dyoda Arapça o- o.teli.ı:ıe .~ılını_şlerdir. Bugün vali Muhit- esnasında iki bakan samimi ~urette Bu müsabakalarda birinci, ikinci, Tarife lt.ıbarlle en ziyade mazlııın musa· 

ı arak tekrar edı1mıştır. tın Ustundag ta~nfından Mahmut Han görüşmüşlerdir. Sofya istasyonunda Dr. üçüncü ve dördüncü gelecek klüpler adc esaslı eskl Turklye Brezilya 1WUfının uç 

Kral Karo/ 
Praga gidiyor 

şer~ne Perapalasta bir öğle ziyafeti Aras, Kral ~ori~in müme~sili mlişavlr de milli kümeye gireceklerdir. uy tcmdldine d:ılr nnln.şmo. dun lmzalnnmış-
verilecek, müteakiben misafirimiz şehri jGrucv, Dış ışlerı Bakanlıgı genel cek- ikinci Küme tır. Anlaşma ı Uktcşrlnden muteber olup blı 
,dolaşacaklardır. reteri Çikolaev, Protokol şefi Potrov - İstanbulun ikinci kümesini teşki e- ay eve! haber vermek şartlle feshcdılebll -

Çomakov, mat?uat direktörü Balaba - den 12 klüp de :ralarında, bir devreli cektlr. 

B··k 15 c u reş, A.A.) - Kral Karol 
bu .~yı~ sonunda Prag'a gidip B. Be
nes ı zıyaret edecektir. 

Kral Knrol' a Veliaht Prcn~ Mişel 
refakat cyliyecektir. 

Almanya Lokarno 
Hakkında lngilterey e 
B ·r nıllht11·a verdi 

Dış İşleri 
Bakanımız geldi 
Dış İşleri Bakanımız doktor Te\ fık 

Rüştü Aras bu sabahki ekspresle Bel
grattaıı şehrimize gelmiştir. Rüştü Ara-
sın bu akşam Ankaraya hareket etmesi 
muhtemeldir. 

------ ----
Romanya Hariciye 

Londra, 15 (Husu i) - Alman mas- N 
!ah ı.izarı Fon Bısmark, bugün, Bari- azırı Anlıarayı 
Cl\C Nezaretine gıdcrck Nezaret müs- Ziyaret ed ecell 
t 11 Van Sitarda bir muhtıra \ermıc:. ( t ~··~ Bel rat, 15 Hususi) - Atinada top-
·r Bedin hükfımetinin bu muhtıras:, lanacak olan Balkan Antantı k · 

Loka o paktı hakkında İngiltere tarn- nin i~ımalarmdan sonra R o~sHeyı
fıncb 1 il iliz .. b. , omanın a-
t~1.· n t orul an ~ua ere arı ır cevap riciye Nazırının Ankarayı zi..taret cdc-

·"1 e :me dedir. . ccği bildi;ilmektedir. . 

no,· ile Yunanıstanın Sof.} a elçisi Yu- b' ı·k ki d 
1 h t .. Tü. ki ' . ır ı maçı yapaca nr ır. 

gosla\·ya mas a a guzarı, r ye elçı- l\1.11A K·· ·· b k ı · ·ık 
1.•. · lan ve yabanc B 1 ı ı ume musa a a arına ıse, ı 
ıgı memur ı ve u gar ga 1 k B ··sabak 

zetecileri tarafından karcıılanmış lr. baharda baş anaca tı r:. u . .ı:ıu '?" 
istasyon salonunda iki bakan trcnın larm programını ve bütçesını F ederas· 

hareketıne kndar konuşmalarında de _ yon tanzim edecektir. 
vam etmişlerdir. Trenin hareketinde lstanbuldan dört klüp milli küme
Dr. Aras samimi surette uğurlanmıştır. ye ayrıldıktan sonra, geriye kalacak 

Yugoslavya Başvekilinin seyalıati 18 kliipten iyi derece alan on klüp bi-
Belgrat, 15 (Hususi) - Cumhut iyt. t rınci kümeyi, ve geri kalanlar ikinci 

bayramında. Türkiyeyi z~yar:t edecek kümeyi teşkil edeceklerdir. 
olan Baş\ ~ıl Dr. Stoyadıno~ıç &zim t Milli Kümeye ayrılacak olan dört 
veya avdctınde Sofyada da bır gi.ıcı ka- kı·· t t b l b" · ·ı·v· · · ayrıc;.., .. · up, 1 an u ırıncı ıgı ıçın . ,., 
lacagı kuvvetle soylcnmektcdir. ki d 

F ord Ruzve1tin aleyhinde 
Vaşington, 15 ( A.A.) - Henry 

F ord Reisicum1mr intihabatında Cum
huriyetçilerin namzedi London·u ilti
zam etmekte olduğunu bu2ün resmen 
il"n etm" •ir. 

çarpışaca · o.r ır. 

Birinci kümenin birinci i, milli kü
menin dördüncüsü ile, ve ikinci küme
nin birincisi, birinci kümenin onun
cusu ile otomatik olarak yerlerini de
ğiştireceklerdir. 

Bütün bu müsabakalar, Cumartesi 

ı.ıtvlııor Pariste 
Vnrşova 15 (Husu;)i) - Moskov ya don· 

mek üzere burayn celmlş olan Sovyet Hart· 
clye Komlscrl ı,ıtvlnof, Sovyetlerln B rllt 

Elçisi Surlç'le bir muddet r;orü tür. 

Gümriik ve İııhisnrlar Müstcsarı 
Mersın 15 (A.A.) - Gumruk \C In· 

hi nrlaı \ ekalcti müsteşaıı Adil bu · 
gün Koma vapuru ıle şehrimıze geldı 

1\1. Bcck Pnriste 
p 1 •• 15 (A.A.) Dş l ıı Buk •ı 

D lbos, P 'l il) Dı ı t'l ı B k nı B ek 
er fıne bu ün hır o le ı ~af tı ' rn -

tır. • ........ .. 
~·;··;~·;;;"~ü;;i;;t·r~k··;~~·T~~c.rbnlıçe 
ve Şeref stadyoınlarmda ) apılacaktı~. 

İstanbul şrımpiyonn kiime i hasıl · 
tından bölgeye tefrik edilecek ınikt · 
rın nisbeti, lstanbul bölge baskAnı la· 

rafındtın tayin olunııcaktır. 
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Anonim Türk 
Sigorta Şirketinden: 

Anonim Türk 
Sigorta Şirketinden: KARA A ANADOLU 

Kadrom uzda açık yer olmadığından me
ınurJıık talebi hakkında müracaatta 
bulunulmaması rica olunur. 

Kadromuzun tamam bulunması h asebile 
memuriyet talebinde bulunulmaması rica 
olunur. 

'------------------================-ı===============~ ~&aı.:illa.m.ı:ı .. ~..a ..... m111ıam ........................... 11m:ı ............... ,. 

• 
BiR BABEBLERİ İ p E K Bugün matinelerden itibaren 

Sayın halkından gördüğü emsalsiz rağbet 
Sineması ve muvaffakıyet üzerine 

Yeni Akay iskelesi 
iki katlı iskele dün yerine takıldı, küşad resmi 

29 T eşrinievvelde yapılacak 

J Satış mukaveleleri LOR EL - HARDi 
tetkik ediliyor 

Tüccarlar paralarını düşü
ren memleketlere yapılan 
sahşlar için lehlerine ka
rar verileceğini umuyorlar 

HiNDiSTANDA 
TUrkçe sözlU btıyOk komedi filmine daha hir kaç gnn devam edecPkt ir. 

Ancak programa herkesin sabırsızhkla bekledı~l 

IEYTANLI TREN 
I<'ransızca sözln bnvnk filmi de ilfıve edileceatir. 

' • G eceleri saat tam 9 da 2 film birden 

İ!ktısat Vekaletinin dü~ük paralar- Bugün matinelerden T Ü R K Sinemasında 2 bUyUk 
la yapılan ve henüz sevkedilmemiş o- itibaren film birden 
lan mallara ait mukaveleleri tetkik et- Ş G E N Ç L E R 
mek için istemesi üzerine tacirler diin- ~ E N . 
den iti~aren mukavelelerini Türkofise l\Ioskova tiyatrosu artistleri tarafından o~·ıwıınıış miıleınadi 2 saatlik kah· 
vermege başlamışlardır. kaha ve talebi uınui Uıerine ilaveten: LtLtAN llARVEY ve W1LLY 

Paralarını düşüren memleket ih- u·· E R 
racatçılarının sağlam paralı memleket- FRITCIJ'in k A R A G L L 
ler: mal göndermemeleri karşısında l Sean!)lann saatleri· 2 de KARA GÜLLER 3 112 da ŞEN GENÇLER, 5 de 
tacırler taahhütlerini ifa edip etme- KAHA GÜLLER, 6'1/2 da ŞEN GENÇLER: 8 de KARA GÜLLER, 9 1/2 cin 

mekte kararsızdırlar.. ŞEN GF.XÇLER ~-•••••••••"' 
Satış mukaveleleri tetkik edildikten D 

sonra bu cihet hakkında da bir karar ( • • A v R u c u K 
ver~::~:· mukavelelerin tetkikinden _ 1 K 1 Y 
çok memnun göriinüyorlar. Zarar et- - ••••••••••••••••••-

~em:l:r! için-lehlerinde bir kara~ ve- 1 KÜÇÜK HABERLER ' l,..STAv·ssY .. 
Borsada Liman ~lüdürü Ankaraya Gidiyor • 

rılecegını muhakk,1lk addetmektedırleı.: _ . 1 1 -, 
Sterline dün ()lt) kuruş alış, 61 D ku- Liman Umun_ı Müdürü ~~~ yarın An- 1 

ru~ satış fiyatı tesbit e;lilmiştir. Bu fi- karaya gldecektır. Umum Mudür Ankarada l BAKA A .' 
yat evvelki güne nazaran bir kuruş ka- bulunduğu müddet zarfında Limanın tnşın- ı 
d d .. ·· kt ·· F f 1 mn işleri yeni yolcu salonları ve muhtelit ar uşu ur. ransız ve ta yan para- ' 
l ·· · d.. l ' l f k meseleler etrafında Veldiletc izahat vel'e-
arı uzerıne un muame e o muş, ran 

bir Tür~ lira!ı mukabili 17,05,5 ve li- cektir. İhracatçıların Tescil l\Iüddeti • l\JJ~bul erı~dıqm 
ret de 1.>.10,ıO den açılmışlardır. ihracat murakabe kanununa gôre vesika ehirTl1Jaİrosu 

Meı-Ocez Bankası aksiyonları 9.3 li- alacak olan tacirlere verilen muhlet bu aym 111111111111111 
r~dan aç~lmış, 94;> da k~pan~ı ş, Üni- yirmisinde bitmektedir. Şimdiye kadar Jld 
turk 2B,.l5, Anadolu mumessıl senet- yüz tacir müracaat etmiştir. 

1111 
leri de 46,5 liradD>ll muamele görmüş- Tasarruf Haftası 
lerdir. Tasarruf hartası hazırlıklarına başlan-

"' 

Şehir Tiyntrosıı 
Tep başı dram ı-ısrut 

16/10/936 da 
akşam saat 20 de 

AK BET 

mıştır. Hafta Jçlnde muhtellf müsabnkalnr-
Akay İdaresinin yeni Kadıköy is- Yeni iskelenin küşad merasimi ba- Cerrah paşaya yeni yapılacak la beraber vitrin müsabakaSl da yapılacak 

kelesi dün ıaat on dört buçukta köp- zı dahili eksiklikler tamamlandıktan pavıyon derece alanlara madalyalar dağıtılacaktır. 

Fransız tiyatrosu 
Operet kısmı 

akşam saat 20,30 d~ 
DUDAKLARIN 

rüdc1d yerine konmu~tur. Yeni iskele sonra İktısad Vekili Celal Bayar·m ls- Cerrahpaşa hastanesinde yapılacak Madalyalar hazırlanmıştır. Halk Opereti 
sabahleyin Haliçten çıkarılmış, Bur· tan.bula geldiği bir günde yapılacaktır. m utfak ile çamaşırhanenin bütün ke- iııtanbul Akşam Kız San'at Mektebi 

K dık l d 29 
. • . . . . . Şimdiye kadar Selçuk Kız Sanat mekte-

ıaz ve a öy vapur arının yar uni- Bu günün Teşrinievvel olması şıf ve pro}Clerı ıkmal edılmıştır. Has- bine bağlı olarak idare eclllen İstanbul Ak-

Pek yakında kış 

operetlerine başlıyor 
le yerine kadar getirilmiştir. muhtemeldir. Bu münasebetle Akay tanede yapılacak bu inpatın bir ayni tam Kız Ban'at mektebi dünden itibaren ay-

Eski iskele sabah leyin ıaat on bu· Müdürü Cem il tunları söylemiştir : da Ankarada yapılmıştır. n bir mektep olarak idare eclllmeıte başlan-
SE 

YEK çulda yerinden aökülmüş ve Galata - Yeni iskele İstanbul un mühim Cerrahpaşa haıtaneıi baş doktoru mlf ve Müdürlüğüne de Kadıköy san'at mek-
rrhtımına yanaştınlmı~tır. D ün gece bir noksanını tamamlamış olacaktır. Rüştü ile Belediye mimarı Samih An- tebl Müdür muavini Hailde tertien tayin e
de oradan kaldırılarak H alice a ötürül- Bu iskelenin Türk mühendisi ve Türk karadaki binaları tetk ik etmek üzere dllmiştlr . 

bllyUk operet 
3 perde 

müştür. Kullanılmıyacak halde bulu- i~çisi tarafından memleket içinde ya- b ugün Ankaraya gideceklerdir. Dil Mektebi Tedrisatı 

MİLLİ 
REASÜRANS 

nan bu iskele parçalanacak ve dubala- pılmış olması da ayrıca sevinilecek Üniversite dil mektebi bugün tedrisata 
rından istifade edilecek tir. bir şeydir.» Bu yıl tütün talepleri fazla başlayacaktır. Mektebin A kurunun aabahle-

Y eni iskeleye bu sabahtan itibaren Yeni iskele yedi duba üzerinde sek· Muhtelif ecnebi firmalar memle· Jin tedrisat yapması mümkün ıörilleme-
vapurJar yanaşabilecektir. Esk i i!!kele sen metre tulünde ve yirmi dört metre ketim izden tütün almak üzere Türko- miştlr. 
yerinden .<>kül.dükten sonra Kadıköy arzındadır. Alt kat yolculara ayrılmış- fise müracaat etmişlerdir. Rektörlükçe bu hususta yapılan tetkikler 

Bunlardan Çekler bir mı"lyon ı·kı· neticesinde bunun tatblklnln mümkiln ola

TUrk Anonim Şirketinden ı 
Kadromuzda münhal yer bu

lunmadığından memuriyet için 
müracaat edilmemesi ilAn olu-

ve Haydarpaşa vapurlan Adalar iske- tı r. Bekleme salonları, berber dükkanı 
O ·· ·· b' k'l p 1 1 l k. .. mıyacaiı tesblt edllm~tlr. 

lesinden, Adalar vapurları da sküdar ve lokantası bulunmaktadır. Ust kat y~z .ın ı 0 • 0 onya ı ar se ız ~uz Bu yıl Ünlversiteye kaydedilen nse ıaıe-
iakelelerinden işlemiştir. tamamen memurlara tahsis edilmiştir. hın kılo tütün alacaklardır. Amerıka- heleri arasında dil imtihanına ıtreceklerln 
-~~~~=~~=~---~-====~~=======~-l~r Mman~~ u ~mın~~nn~~~~~nı~~fi~~ıl~~ 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu r ece nöbdci olan ecıaneler t•nlar -
dır: 

hıanbal cibetindt-kiler: 
Ak.sarayda : <Şeref). Alemdarda : <E -
sad). Bakırköyünde : (Merkez) . Beya
ııtta : (Asador Vahraın) . Emlnönünde : 
CA. Mlnasyanı. Fenerde : CHüs:uncddln). 
Ka.ragümrükte : (Kemal) . Küçükpa .. 
ur : <Necatll. S:ı.matya Kocamustata
pa.şada : (Rıdvan>. Şehremininde : <A. 
Hamdi). Şcyzndebaşında : (Hamdl). 
Beyoi l u d betindekiler: 
Oalatada : <Yenlyol, Mustafa N111) . Has
töyde: <Barbut). Kasımpaşada: (Vasıf). 

Merkez nahiyede : (Galatasaray. Matko
vic;) . Şişlide : (Asım) . Taksimde : <Kürk
clyan, Zaflropulos, Ertuğrul) . 

Üs~dar - Kadıköy ve Adalardakiler: 
Biiyükadada : <Merkez). Heybelide 
<Yusuf). Kadıköy Müvakldthanede 
<Saadet>. Kadıköy Söğütlüçeşmede : (Os
man HulQst). Üsküdar İskeleba§Ulda : 
<Merkez). 

nur. 

T K . mübayaatı da mühim yekunlar tuta- tır. Adliyeye kAtip ve mübaşir 
ıp ongresı caktır. _ ........ - ................. - ...... - ... ·---

Doğum ah nacak 
Rumen heyeti reisi dün 

bir ziyafet verdi 
Kadıköy Kız EnstitüsU Tuki gazeteci arkadaşlardan Göynük İstanbul Cumhuriyet rnüddciuın°1111~ 

Kadı.köy Notrdam Dosyon m ektebi .kaymakamı Salahaddin Kıpçakın bir liğ.inden: . b\l ~ 
binasında teşkili tekarrür eden Kadı- ,kız çocuğu dünyaya gelmiş, cGönül> Istanb~u~ rı:ahkernel~rın~e . nçık as 1 

Balkan Tıb Kongresine iştirak e· köy Kız Enstitüsü dün açılını~ ve ted· diye adlandırılmıştır. Yavruya uzun luna.~. k~~ıplıklerle .mu,başırlµtle~c }<S .-

den Rumen hey.etin in reisi prof. G re- risata başlanmıştır. ömürler dileriz. Doğum sırasında bii - kerlıgını ıkmal .. et~ış \e rne~urın aı'l) 
· d" P 1 t ""ıO le ' 'l'k b" 1 yük' h k ti .. "l bük' A t d kt nununun c4• uncu maddesınde Y gorıu, un, erapa as a ışı ı ır lk mektepten mezun talebeler b i- aza a goru en ume o oru . . . uıınıı' 

ayrılış ziyafeti vermiştir. · · f k b 1 d·ı kt d. O t Bay İbrahim ile belediye ebesi Bayan şartları haız ve daktılo ıle yazı Y 1 ~ 
rıncı ıını a a u e ı me e ır. r a b'l 1 d ·mtihan yapı ~ 

Hey'ct Reisleri ziyafet esnasında k lehe) · · d Zehraya ailesi namına· alenen beyanı sını ı en er arasın a ı s· 
me tep mezunu ta er ıçın e ay- kk'' ' 1 kt d rak katip ve mübaşir alınacağındntl 1

1 .. söyledikleri nutuklarda T ürkiyede gör- h ,. fl ·· d t • ·1 · teşe ur o uruna a ır. ıcr • rıca ususı ıını ar v ucu a ge ırı mı1- teklilerin bu maddede yazılı belge ~ 

dükleri misafirperverlikten dolayı ha- tir. Kadıkö~ Kız San·~t mek~ebi ~u Zencirlikuyu yatllı mektebi imtihan günü olan 22/ 10/ 936 ~erşe~'l~ 
ıaret le teşekkür etmişlerdir. mektebe baglı olarak ıdare cdıleccktır. . . . •f M·· .. l'." .. beden iki gün evveline kadar dılekÇ li• 

Rumen Hey' eti Reisi Prof. Greio· Zincırhkuyuda Maarı. udur u~u lerile Adli Encümen başkanlığına J1'l 
riu, dün, kendisile görüşen b ir arkada- Bir artist, diğerini yaraladı tarafından açılan yatılı ılk mektebın "at etmeıeri. _J 

b b l k l 'k l d'l · · rac... _.-şımıza şu eyanatta u unmuştu: Şehzadebaşında bir t iyatroda çal- bütün no san arı ı ma e ı mıştır. ---- --- ------
-Biz Balkanlı doktorlar kendi ara- gıcılık ed en Z iya ayni tiyatroda çalı- Mektep bir iki güne kadar tedrisata MUddeiumumilikten davet ~e• 

mızda bir Balkan Tıb Birliği vücuda san artist f a ik ile kavga etmiş, Faik başlayacaktır. Yatılı talebe ücreti ola- İstanbulda bulunduğu nniaştlan oe~t"' 
getirdik. Balkan memleketlerinin di.- tiyatronun önünde bıçakla Ziyayı 801 rak senede 80 lira alınmaktadır. Şim- Sorgu Ht\klmi Veklll Ferldun•un dcrbııl 
ğer m eslekleri erbabının da, hukuk, kasığından ağır surette yaralamıştır. diye kadar 100 talebe kaydedilmiştir. murlyetımtze müracaatı. 

:~:~: v:e~ir~:l;;i~~;.rd~u b:~~~~~; T A R A s B u L B A 
meslekler arasında teessüs edecek bir-
likler sayesinde doğrudan doğruya 
Balkan Birliği idealine varabiliriz.» 

fı 

1 
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MEMLEKET HABERLER/ 

Bursada belediye çalışmalan 
Sular tahlil ettiriliyor, yollar asfaltlaşıyor ve 

bir şehir bandosu kuruluyor 

Taraklıda bir 
Kardeşin cinayeti 
20 yaşında Ata, küçük 
bir hesap meselesinden 

kardeşini vurdu 
Taraklı (Husust) - Camiikebir ma

hallesinden Saraçlarlı oğullarından Ka
zım oğlu Mustafa ile kardeşi 20 yaşın
da Ata müştereken kasaplık yaparlar -
ken aralarında küçük bir hesap mı -
selesinden ihtilaf çıkinıştır. 

Ata bu ihtilafa fevkalade sinirlen -
mi.ş ve bir akşam Taraklı çarşısı yolu ü
zerinde kardeşi Mustafanın yolunu 
beklemi.ş, ve karşılaşır karşıla,Şmaz 30 
santim uzunluğundaki bıçağını kalbine 
saplamıştır. 

Ata bıçağı Mustafanın göğsünde bı-
Bursa beledi ye daireal rakarak kaçmış, Mustafanın feryadına 

Bursa (Hususi) - Bursa belediyesi Saya noksan ve h amur ekmek çıkaran yetişenler bıçağı yaranın üzerinden al
şehit dahilinde ve haricinde açıkta a- bir çık fırın sahipleri cezalandırılm11- mı.şlardır. 
karı. fakat içmede kullanılan suları tah- lardır. . Mustafa ancak: 
lil ettıımektedir. Bunların kullanılma- Son günlerde ~~z~~laşan ~öpe~ ıs~r. - - Beni kardeşim Ata vurdu. Beni 
6mda mahzur görülmiyenleri sıhhi ve ma vak'alarının onune geç~lmesı ıçın burada koymayın, bir erbap çağırın, 
faııni tesisat ile akıtacak, kullanılması de esaslı tedbirler alınrnaga başla~ - yarama pala, pamuk sokun. Kurtarın 
mahzurlu olanların mecralarını değiş- mıştır. 'f.anzüat memurları vasıtasıle beni, üç çocumun yetim kalmasın di -
tirecektir. köpekler öldürtülmektedir. Bu meya~- ~.ebilecek kadar yaşamış ve ölmüştür. 

Beledi~r-e 25 kişiden mürekkep bir şe- da serseri kediler de öldürtülmektedır. Uç çocuğu yetim kalmıştır. 
hir bandosu vücuda getirmeğe de ka - Bursa belediye reisi bir ameliyat ge- Kardeş katıili Ata şiddetle takip e -
rar verm~tir. Bu heyet haftanın mu - çirmiştir. Elyevm aske~i .h~~anede t~- ,dilmektedir. 
ayyen günlerinde Cumhuriyet meyda- davi altındadır. Sıhhatı ıyıdır. Ken~ı- 1

-

ıundıı. Atatürk heykeli önünde halka 'sine muavini Zehra vekalet etmektedır. Eskişeh i rde sünnet dUğünO 
mun~ azaman konserler Yerecektir. Şehrin bazı yollarının asfalt yapıl -

Fırınlar hakkında yeni bir talimat _ ması takarrür etmiş ve ışe başlanmışhr. 
name hazırlanmış, belediye emirlerine Altıparmak - Merinos fabrikası yolu -
aykırı hareket ed~n fırıncılar hakkın _ nun tesviyei türabiyesi yapılmış!Jr. Ya
da ş~ddetli hükümler konulmuştur. kında asfalt döşenmesine başlanacak-

Zubıtai belediye memurları tarafın- tır. Diğer yolların da inşası bu yıl ik -
dan yapılan kontrol neticesinde pıya _ mal e<lilmiş olacaktır. 

Eskişehir (Hususi) - Şimendifer 
toplantı yurdunda Demirspor tarafın -
dan bir müsamere tertib edilmi~, bu 
münasebetle :~:ı işci çocuğunun da sün
net düğünü yapılmlştır. 

Pazar Ola Hasan B. Dlvor Klı 

- Ha an Bey, yapılan 

t~t~:klere nazaran ... ·· 
. . Son günlerde İs

tanbulda, sinir ha.stalıiiı 

fazlalaşmış. 

.... Bu hastalık bilhassa 
evli etkekleyde çok görülü
yorm~ 

Ha'San Bey - Tabii bir
şey. Manto, kürk mevsimı 
yaklaştı da ondan ! .. 

Sayfa 5 

Ceyhanda köylüye 
toprak dağıtılıyor 

Belediye su işini halletmek için Belediyeler 
Bankasından para istikraz etmeğe karar verdi 

• Ceyhandan bir görüniiş 

Ceyhan (Hususi) - Cenubt Anado- Maliye ~kfılcti buradan hazineye ait 
!unun en iyi pamuk yetiştiren kazala - toprakların bedeli 6 senede ödenmek ü
rından biri olan Ceyhanda bu yılın ye- zere köylüye tevziine müsaade etmiş
ni mahsulü 4 7,5 kuruşa satılmıştır. tir. Arazi tahrir komisyonları hali top
Yağmurların vakitli vakitsiz yağışı yü- rakları tesbit ederek borçlanma ka -
zünden ist'enilen mahsul elde edileme- nununa göre tekrar köylüye satacak -
miştir. Evvelce 21 O om balya tahmin tır. 

edilen !eni. yı.l pamuk .rek?ltesi yapıl~n Belediye de Ceyhanın en büyük ihti· 
esaslı ıstaiıstıklcr netıcesınde 159 bın 1 . · . h lled kt' B ı d' 
b 1 l k t b't dil . t' B yıl yacı o an su ışını a ece ır. e e ı-

a ya o ara es ı e mış ır. u 1 B ~- d b . rf d'l k 
hububat ta pek azdır. :.e er anı<asın an u ışe sa e ı .~.~ 

Çiftçi daha şimdiden tohum tedariki uzere para istikraz edecek ve bulun 
için uğraşmaktadır. Hububat fiatları Ceyhanı suya kavuşturacaktır. 
gün geçtikçe yükselmektedir. Vilayet * Halk Partisinin himayesinde ça -
topraksız köylü;-.·ü t.oprak sahibi yap- tışan 6 ok temsil kolu Cumhuriyet bay
mak için sonsuz bir faaliyetle çalışmak- ramı için yeni bir piyes hazırlamakta
tadır. Ccyhanın Kızlarsuyu, Narltören dır. 
köyleııinden bir çok kimseye ara7.ı tev- Yakında bir de koro heyeti vücuda 
zi edilmiştir. getirilecektir. 

Tarsus - Namrun yolunda 
bir otomobil kazası 

Demirci (Hususi) - Manisa vilaye
tinde canlı bir kültür hareketi vardır. 
Geçen hafta, kültür direktörlüğünün 
emri ile muallimler vilayet merkezin
de bir kongre yapmışlardır. 
· Kongreyi kültür direktörü Nail aç -
mış, ihzari komiteler a!.rılmıştır. Bu 
komisyonların hazırladıgı esaslar umu
mi toplantıda görüşülmüştür. Her nok
ta üzerinde hararetli münakaşalar ol -
muştur. 

Manisa kongresinde kararlaştırılan 
esaslar burada da muallimler tarafın -
dan konuşulmuş, mevzular üzerinde 
münakaşalar olmuştur. İki günlük bir 
toplantıdan sonra, herkes vazifesi ba -
şına gitmiştir. ........ . .... .. .......... ... ,. .. .. ........ ~ 

\an Te\<.sa~ 
Ba-y\ara \azım~ 6 ve \2 \ik 

e\erde 1. • ' 
eczan ' \ rda satı\ır. 
amba\a1 a . ' \ave\idir. 
12. \\\<. amba\a}I ı 

Somada iki muhtar muhakeme 
ediliyor 

İnegöl (Hususi) - G eçen pazar 
şehrimizde 4 cürmü rneşhud vak'as-. 
tesbit edilmiş.tir. Mahkeme he men faa· 
liyete geçmiş ve kumar oyna.maktan 
suçlu Hamaca köylü Mehmet, llbrahim 

ve İnegöllü lbrahim ile Haldırak Mu• 
tafa birer lira, k umar oynatan Hancı 

İbrahim de bir gün hafif hapse ve 50 
lira hafif para cezasına çarptırıldılar. 

Köy bekcisine hakaret eden Çeltik .. 
ci köylü Ahmet de 3 ay hapse ve 50 
lira para cezasına mahkum olarak der
hal t evkif edildi. 

Hadiseler 
Rarşısınd 

ra_-·: .. 'l.~ 
•' " . .,,,, . ~~ 

; :r.1 
İki mektup 

cGazc'teler» 
cTaksimdeki sirkte aç kalan vah-» 

eşi hayvanların etrafa saldmnaları• 
«ihtimali vardır. 

* Madritliden İstanbulluya mektup: 
Aziz dostum .. 
Öyle fena günler yaşıyoruz ki tah

min edemezsin .. Her an heyecan ''e 
korku içindeyiz .. Gündüzleri ev!eri -
mizden dısarı çıktığımız yok. Gece-

~ . . 
leri ise gözlerimize uyku gırınıy?r. 
Bizi tehdit eden tehlike gi.in geçt ık
çe birnz daha yakla~ıyor ... Haber nl
dığıma göre General Flrankon.un kuv 
vetleri bir iki gün içinde ğehrı zap~e· 
deceklermiş ... Ne feci değil mi? ... ' e-
sairc .. vesaire ... 

* İstanbulludan M:ıdritliye mektup: 
Aziz dostum, . 
Övle fena gUnler yaşıyoruz ki tah-

min. edemezsin .. Her an heyecan v_e 
korku içindeyiz .. Gündüzleri evlerı
mizdcn dışarı çıktığınız yok. Gecele-
ri ise gözlerimize uyku girmiyor. Biti 
tehdit eden tehlike gün geçtikçe bira~ . 
daha yaklaşıyor. Haber aldığını~a ~CJ 
re Kludsky sirkinin aslanları hır ıki 
!:,riin jçinde şehre dağıla~aklarn~ış .. Ne 
feci deo·il mi? .. vesaire ... vesaıre .... 

~ tMSET 



6 Sayfa 

Ôlünün gözlerine bakarak 
ati i e f e en adam 

il * * -----------. 
Hindistan fakirleri işkenceye şerbetli oldukları için, 
tazyik ile suçlarını itiraf etmiyorlarmış, Entelicens 
servisin hizmetinde çalışan bir Mogol maktüllerin 
gözlerine bakarak cinayeti kimin işlediğini bulu-

yor ve bu suretle fakirlerin cinayetleri anlaşılıyormuş 
Dünyada suçluları söyletmek için,l 

kanunların mümanaatına rağmen he -
men her yerde az çok işkence tatbik 
edilir, işkencenin so"kmediği yegane yer 
Hindistandır. Zira Hind fakirleri E'Sa -

sen vücutlarını işkenceye alıştırd1kla
rı için, öyle silleye tokata, sivri çivilere 
filii.n pek ehenuniyet vermezler. 

Viyanada intişar eden Neues Wie -
ner Journal gazetesinin muhabiri Ed -
din Varda H!ndistanda bir müslüman 
müezzinin öldürülmesine şahit olmuş 
Eddin Varda fU satırları yazmaktadır: 

cBenarisde idim. Orada Entellicens 
servisin faal Azalarından (B. K. İ.) ıle 
tanıştım ve samimt ahbap oldum. Bir 
gün polis merkezinde kendisile otur -
muş konuşuyorduk. Birdenbire bir zil 
çaldı ve odada B. K. İ. işareti yandı. 
Arkadaşım derhal yerinden fırladı, iki 
dakika sonra tekrar odaya geldiği za -
rnan yanında bir polis ve bir de Mogol 
vardı. 

Bana: 
- Benimle beraber geliniz! dedi. 
Yolda anlatmağa başladı: 
- Sabah namazı için ezan okuyan u

fak bir mesçit müezzini minare merdi -
venlerinden inerken bir Hindli tara -
fmdan bıçak ile öldürülmüş. Caninin 
izi belli değilmiş. 

Hadise yerinde arkadaşım ve oraya 
gelen doktor tahkikata başladılar Fa
kat hiç bir ipucu elde edemedil€r. Ni -
hayet doktor maktulün gözlerini açb, 
Mogola: 

- Gel, dedi. Şimdi sıra sende! 
Ben ne olacak diye hayretle bakıyor

dum. Mogol eğildi, maktul müezzinin 
~erinin içiM dikkatle bakmağa baş
ladı, sonra mınldanır gibi: 

- Bir Hindlinin yüzünü görüyorum, 
dedi... Bir fakir, uzun bir sakalı var, 
gözleri parıl parıl parı1dayor, elmacık 
kemikleri çıkık, sol gözünü altında bir 
yara izi var ... 

Ben şaşırdım. (B. K. i.) e: 
:.- Bu Mogol kim? dedim. 
- Kendisinden bahsedildiğini hiç 

işitmediniz mi? Maktulün gözüne ba -
karak caninin kim olduğunu anlıyor ... 
Kendisini bir ~k vak'alarda tecrübe 
ettik, her defasında mi.isbet neticeler 
elde ettik. 

Ben inanmıyarak güldüm. Fakat 
biraz sonra gülmekte acele ettiğimi an
ladım. Zira o civarda bulunan ve cina
yetin işlendiğini gören müslüman bir 
bakkal şahadete geldi ve katili aynen 
Mogolun tarif ettiği şekilde anlattı. 

Oradan (Mukaddes Maymunlar ma
bedine) gittik, meydanda fakirler ateş 

Basit bir mesele 
Karşısında 
Basit birdüşünce: 
•Bigadan gelmiş imzasız bir mek

tup, diyor ki: 
Evlenirken karıma beşıbırlil• tak

mL~, bir de saat almıştım. Aradan yıl
lar geçti. Bir gün işim bozulunca bu 
bcşibirliklerle saati sattık. İlk iır - · 
~tta tabii tekrar yerine koyacağını. 
Fakat karım dert anlamıyor, ılle al -
tınlnrım da altınlarım diyor \ e ileri 
geri söyleniyor. Bir şey değil, <:öyle
neni çocuklarımızın da ışıtmelerin -
den, yü?.Süz olmalarından korkuyo
rum. Ne yapayrm?• 

* Yapılacak ilk şey alınan "evleri 
tedricen olsun iade etmiye bakmak
tır. Meselenin esasına gelince: 

Aile, kadın ile erkeğin müştereken 
kurdukları bir şirkettir. Aralannda 
ayn gayrı olmamak lazımdır. Fakat 
bunu ancak tahsil 0örmiiş. kafaoıma 
sahip bir kadın anlar. Fakat onlann 

yutuyor, çivilerin üzerinde amuda 
kalkıyorlar, yanaklarına şiş geçlriyor
lardı, halk ta onları hayretle seyredi -
yordu. 
Bunların içinden bir tanesi duvarın 

c:Hbine uzanmıştı, sakalı vardı, elmacık 
kemikleri çıkıktı ve sol gözünün altın
da da bir yara izi mevcuttu. 

B. K. 1. onu görünce beni dürttü ve 
«cinayetin failini bulduk> dedi. Filha
kilca ~ahit bakkal da adamı uzaktan teş
his etmişti. 

Fakat herif tevkif edilmedi. Arka -
daşım: 

- Mogolun ifadesi bizim için mute
berdir amma kanun böyle saçma delil 
tanımaz, diğer taraftan bakkal da mah
kemede korkusundan h~diseyi inkfr e
der, dedi. Herife işkence edersek ağ -
zından hiç bir şey alamayız. Zira bu 
fakirlere işkence so1mıez, onlar bizim 
yapacaklarımızdan çok daha ağırları • 
na katlanıyorlar. 

(B. K. İ.) birdenbire bana döndü ve 
emretti: 

- Git fakir kılığına bürün ve şu he-
rifle ahbap ol! 

Onun dediğini yaptım. 
Biraz sonra fakirin yanına sokuldum. 
- Dün senin öldürdüğün müslüma-

nı nehire atacaklarmış ... Suyumuzu kir
letecekler, dedim. 

Sakallı muhatabım başını kaldırdı: 

- Müezzini ben öldürdüm, sen de 
git polismüdürünü öldür .. diye rnml -
dandı. 

Bir fakire bütün safiyetile açılmakta 
mahzur görmemişti, derhal düdük çal
dım, ve cinayetini ağzile itiraf eden ka
til fakiri polise teslim ettim. 

arasında bile azim ekseriyet anlamış 
olmasına rağmen vaziyeti kolaylıkla 
hazmedemez. Hiç değilse üç beş gün 
sıkılır, sıkıntısını saklıyamaz. 

Dedim y~. işe küçük bir iade He 
başlayınız, o zaman da kannızı kar
şınıza alarak bir mektep çocuğuna 
öğretır gibi, vaziyeti izah etmiye te
şebbüs ediniz. Bilhassa çocukların ü
zermde ehemmiyetle durunuz. 

• ,,,... * 
İzmirli (İ.) 16 yaşında bir genç 

kızdır. Ve 18 yaşında bir delikanlı 
ile sevişmektedir. Fakat geçen gün 
kendi ablasını bu delikanlı ile ge -
zerken görmemiş mi? Artık dert 
içindedir. Vakıa bugün delikanlıya 
dargın. konuşmuyor, amma yarın ne 
yapacak? Benden soruyor! 

* l 6 yaşında bir genç kız çocuk. 18 

ya~ında bir delikanlı ise yaşının 
biraz fazla olmasına dağmen daha 
fazla çocuktur. Aranızdaki de ask 
dı>~il. dostluk arkadaşlıktır. Bu~ı: 
böyle teHikki etmeli. 

TEl'ZE 

·soN POSTA 

lzmir röportajları : 1 

Ist u dan Band r ay g· e~ 
yolcu geceleyin neler göriır? 

.. .. ,.. 
Vapurda iki büyük adam - Bandırmaya neden sekiz saatte gidilir ? - Tel
dolapları, gaz ocakları ve yatak, yorganlariyle seyahat edenler - Dünyayı 

yaratan mühendis - Müslümanın yenisi eskisi olur mu? - Kübik musiki 
cArkndaşımız Kadlr can bir ay ka-

dar evvel İzmlre gitti. Dinlenecek, tatll 
yapacaktı. ruç yazmamak. biç okuma
mak ilk kararıydı, fakat blze biç ol

mazsa yol ıntıbalarını anlatması için 
o kadar ısrar ettik ki kararını kısmen 

de~ştlrdl. Ve bunları yazdı. Biz de sı

rı:ıslle neşredeceğiz. 

Aşağıdaki satıdan okuduğunuz za

man arkadaşımızın yazı yazması için 

ısrar ed lınlzln sebebini anlayacak, 
bize hak vereceksiniz.• 

Erken davranayım diye yirmi dört 
saat önce Denizyolları idaresine git -
tim. İkinci mevki k3fnara ~tedim: 

- Kalmadı. 
Dedı1er. 

- Üçüncü olsun. 
- YaJ,nız kadın için var. 
- Birinci de yok mu? 
- Hayır ... 
İzmir fuarının son günlerinde bu -

lunduğurnuz için bunu hiç talunin el -
memiştim. Ve biraz hayret ettim. . 
Hakkım yokmuş. Bir dostum bana Iz

mire gidileceği zaman kamara bulmak 
içi;ı her zaman iki üç gün önce müra
caat etmek lazım geldiğini söyledi. 
Bandırma yolile gitmekten ba:;ka 

çare yoktu ve böyle yaptım. 
Tophane rıhtımı sahiden güzel b r 

hale konulmuş. Oradaki yolcu salonu 
İstanbula gelecek olan yabancılar ü::e
rindeki ilk intibaı herhalde güzel ya
pacak şekilde zarif ve temiz bir bina ... 

Vapurun merdiveninden çıkacağ!m 
sırada arkamdan bir ses emretti: 

- Yol verin. İki biiyi.ik adam geli
yor. 

«Büyük adam• lara karşı duyduğum 
hürmet hissiyle hemen yana çekildim. 
Ve yol verdim. 

Fa'kat önümden geçenler biri beş, di
ğeri yedi yaşında iki/ oğlandı ve otuz 
yaşlarında, ufak tefek sevimli bir a -
dam bana gülümsüyordu. 

İki büylik adam. 
Yanıbaşımda duran ve elele vererek 

merdiveni geçmekte zorluk çeken kı -
ranta bir zat ta bir an önce vapura gi.r
mek için sabırsızlanıyordu. Başını sa
ğa sola salladı: 

- Fesüphanallah ... 
Büyük bir Avrupalı terbiyecinin bir 

sözünü hatırladım: 
•Her çocuk bir büyük adamdır ve 

yirminci asır, çocuk asrıdır.• 
Kıranta adamcağıza birşey söyleme

dim. Çünkü bu fikri kabul edeceğini 
ummuyordum ve münakaşayı o kadar 
sevmem. 

Vapurun salonu da, kamaraları da 
tertemiz ... 

Tam saatinde rıhtımdan ayrıldı. Fa
kat bir buçuk saat sonra yukarıya çık
tığım zaman Yeşilköyün ışıkları pek i
leride, lakin İstanbulun küme küme ay 
dınlığı pek az geride ... 

Denize baktım. Vapurun iki tarafa 
verdiği küçük dalgalann fosforlarında 
gördüm ki pek ya\•aş gidiyoruz. Biraz 
ötedeki kamarota sordum: 

- Kaç mi1le gidiyoruz ? 
- Sekiz ... 
- Niçin o kadar az?. 
- Program öyledir. 
Vapur bundan daha hızlı gidebild!ğı

ne göre sekiz saat süren İstanbul - Ban
dırma yolunu beş saate indirmek işten 
bile değildir. 

Çinliye demişler ki : 
- Tren çok güzel ve faydalı şeydir. 
- Niçin? 
- Yaya olarak on iki saatte gidilen 

yeri bir saatte alır. 
- İyi ama, on bir saati ne yapa -

cağız ? 
Acaba İstanbul - Bandırma yolun -

dan artacak olan üç saat için. yolcular 
ken<lilerine bir iş mi bulamazlar? 

Dördüncü mevki yolcuların bulun -
dukları yerlere baktım. Buraları, vinç· 
lerin, direklerin aralarile geçit yerleri 
ve ambarlardır. Tıklık tıklım dolu ... 

Vapura :iri§ 
İğne atsan yere düşmez. Hiç olmazsa ha ziyade kötüleşiyor. Sanki k'"OC 

bin kişi var. Yataklar serilmiş, 1ecca- bir gramofonun iğnesi eski bozu~ 
deler yayılmış, 1epetler, heybeler, boh- plağın ayni çizgiSi üzerinde kayı) 
çalar ve sandıJtlar rastgele oraya bura- bu hal aralıksız devam ediyor. İrı 
ya konmuş. beyninin içini kazıyan, kalbini b\l 
Şurada iki kadın, üç çocuk ve bir er- kulaklarını tırmıklayan çok fet19 

kekten ibaret bir grup var. Yemekleri- gürültü ... Bütün vapuru ve hatti 
ni gazocağında ısıttılar, çeşitli ve mü- kın denizleri doldurduğu için U) 

kemmel bir sofra kurdular. Rakı ve me ya imkan yok. Kübik musiki de b 
zesi bile eksilt değil. Yediler, içtiler ve cak sanırım. 
üstüne kahvelerini de ihmal etmedı - Makiniste sordum: 
ler. Sonra yataklar serildi, bembeyaz - Bu hiç kesilmiyecek mi ? 
çarşaflar, kalın yorganlar, battaniyeler, - Hayır ... 
her birinin ayrı yastığı ve hepsinin de - Bu gemi kaç yaşında ? 
pijama ve gecelik entarileri vardı. Bir - Otuz dört .. 
evin en lfızım eşyasından hepsi orada.. - Bir geminin tabii ömrü ne }{ıJ 
Te1dolap bile bir kenara yerleştirilmiş. dır ? 
Nerdeyse evlerini de temelinden sö- - Avrupada yirmi yıl ... 
küp buraya getirecekler. Kulağımın di- - Anlaşıldı ... 
binde şişmanca bir adam şöyle söylendi: - O ses ihtiyarlıktan değildir· 

- Vallahi imrendim. Birinci mevki yerin tamirinde prinç kullanılacnfı 
yolculuğu halt etsin bu rahatın ya - de galvanizeli bilmem ne kuUa 
nında . . . ı~r. Onun için ... 

- ? ! ? ! . . . - Düzeltmeğe imkan yok ıntt? ~ 
Vapurda bir gezinti yaptım. Makine - Hayır ... Bu hep böyle gidec 

dairesinin yanındaki geçitte elli yaşla- - Fakat çok fena ... 
nnda melon şapkah bir adam orta yaş- Makinist: 
lı iki kadınla konuşuyor : - Ne yapayım? Bana ne? 

- Su ister misin ? Der gıbi omuzlarını kaldırdı. 
- İstemem. Yukarı çıkarken çarkçının :kB 
- İsh:~im de vermedi deme. nünde küçük bir bavul üsıurıd 
- Demem. genç gfüdüm. Yapyalnız ve biraı 
- Vebali boynuna.. karı çıkmak, gezinmek istediği 
- İstemem, canını... bavulunu emanet edecek adam l> 
- Vebali boynuna diyorum. madığı için ayrılamıyordu. Biri$ 
- İstemem ayol... manet için bakınıyordu. Bu artı 
- Birşey isterseniz bana haber uçu- dört adım ilerideki ihtiyar kadırı 

run. Kim olsa bilir. Bana mühendis ( ... ) giden kahveciye seslendL Fakat d 
derler. Dünyayı yeniden yaratırım ben.. ramadı. 

Ben eski müslümanlardanım. Genç adam kalın bir sesle: 
Ağzı kokuyordu ve saUnna sallana - Kahveci... Buraya bak... seıı> 

) ürüyordu. Onun son sözlerini işitenler- ğırıyorlar. 
den birisi sordu : Dedi. 

- cYeni müslüman• var mı? Kahveci geldi ve kadının arı 
Elini omuzunun arkasına doğru sal- öğrenerek gitti. 

ladı: Kadın teşekkür etti. 
- O kadarını bilmem... Aradan iki dakika ya geçti ) 
Biraz ötede on beşle on sekiz arasın- medi. Bu sefer genç adam yoŞ 1 

da üç mektepli ve sivil elbiseli bir genç, dına döndü : 
konuşuyor. - Hanım teyze, ben biraz ) ıı1' 

Sivil elbiseli genç bir adım ilerideki kacağım da, çantama lutfen go l~ 
bir kilimle sepeti ve çantayı göstere - musunuz? 
rek : - Hayhay oğlum .. 

- Burada bir mtıaUirn varmış. O da Bu da bir karakterdi. Kadıncıt 
Balıkesire gidiıyormuş. Bizim mektebe.. birşey istemek için aklınca 1'Jtı 
Arkadaşı cevap verdi : tavassut suretile önce onu J<erı 
- Bilmiyorum. borçlandırmıştı. 

Siyah önlüklü, beyaz yakalı bir genç Vapur yarı bulutlu bir gb]{ 
kız, oradaki sepetten biraz üzüm aldı neft denizinde imiş gibi ağır a: ( 
ve gitti. Deminki genç onun arkasın - yordu. Ambarlardan, geçitleıdeıl~ 
dan baktı ve çok bilgiç bir adam gibi rultular geliyordu. Salonda }lıÇ 

h ~ jest yaparak ükınünü verdi : kalmamış. Yalnız vapurun en t> ~ 
- Bu, muallim değildir. Mayo, ile ve yedek dümen dairesinin 9r 

görsem gene tanırım onları... da, saçları rlizgardan biribiriP~ ı 
Acaba nasıl, diye düşündüm ve bu- şan bir delikanlı ile bir genÇ 

lamadım. Eminim ki o bilgiç adama da Meşhur iki mısraı hatırladıırı : .,. 
• 111• 

sorsam bana anlatamazdı. ctBu karanhkta sevgilim ik11 ·ı-' 
Yola çıktığımızdan beri makine dai- Kara bir gözde çifte ya gibi) 

1 

resinden üçer, beşer saniye aralıkla, Bu iki gencin içlerinde oınııı~1 

tiz, gıcııiı1ı ve ıslığa benziyen kötü bir pek yakından yüzlerini görme ~ e 
ses geliyordu. Saa1.1er geçip te vapurun çin bu mısraların onların baJleeO 
içinde yolcular uyudukça ve ortalığı gun olUJ? olmadıihnı kestireııı ~ 
bır sessizlik kapladıkça bu ciirültü da- , 'i'adircıı•1 
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Tarihten Sayfalar: 

T rihin en cömert 
h ··kümdarı: Oktay 

.------------------* -fır • __________________ ..., 

Oktay kendisine ikramda bulunan fakir köylülere kansının küpe
lerini vermiş ve bir ziyafette İran hükümdarının gönderdiği iki vazo 
inciye mukabil oda ortaya bir sandık inci çıkararak İran elçisinin 

gözleri önünde bunlan herkesin şarap kadehlerine atıvermişti 

..- 2 -

Oktay han ava gitmeyi de severdi ve 
bu gidiş çok zaman bir harbe gidiş gı
bi olur, bütün karılannı, yahut onla -
rın içlerinden birini yanına alırdı. 

Bir gün böyle bir avda karısı Moka 
ile birlikte alaydan uzak düştü. Dinlen
mek için bir dere kenarına oturdular. 

O civardaki bir köylü onu tanıdı. 
Tarlasındaki kavunlardan üç tanesini 
seçti \"e götürdü. 

Oktay bu hediyeyi karşılıksız hıra -
kamazdı. Fakat yanında para da yok -
tu. Karısına döndü: 

- Kulağındaki küpeleri bu adama 
ver. 

Dedi. 
Bunlar, iri elmas küpelerdi. 
- Bu adam elnutstan ne anlar? Ya

rın .s. raya gelsin de ona elbise ve para 
verırız. 

Oktay ha~ ?ayatınd.a çok sıkıntı çe
ken, yokluk ıçınde yetışen bir adam gi
bi cevap verdi: 

- . Aç bir adamın yarına kadar bekli
yemıyeceğini anlamıyor musun? Kü -
peler nasıl olsa bana dönecektir 

Ert · ·· · . . • esı .. gun hır kuyumcu saraya gel-
dı \ e kupeleri hana hediye etti. O da 
karısına verdi. 

* · Ac~m şahının kardeşi Karakurum'a 
~el~'. hakana bir çok hediyeler ge
tınnıştı. Bunların arasında iki vazo do
lusu · · 
1 

ıncı de bulunuyordu. Ve elçi bun-
arın hakanı hayrete d~üreceğini san
dı. 

Oktay bunu anladı. Hazinesinden bir 
sandık inci getirdi. Elçiye gösterdi. 

Elçi hayretle bakıyordu. 
Oktay onları davetlilerin şarap ka -

dehleri içine attırdı. 
Acem elçisi az daha küçük dilini yu

tacaktı. 

* Mogollarda bahar ve yaz mevsim -
!erinde akar suya ellerini sokmak, yı
kanmak, altın ve gümüş taslarla su al
mak ~ asaktL Bunlar yapılırsa gök gür
l~esine sebep olur sanırlardı. Gök 
gurlemesinden de korkarlardı. 
da Okt?.y .. bir gün kardeşi Çağa tayla av

n donuyordu. Müslümanlarda b" · . . k n ırı-
sının a ar suda abdest ald - ··ro·· 
Ça• ıgını go u. 

gatay Mogol adetlerine pek bag·Iıy
dı: 

- Bunu hemen öldürmeli. 
Dedi. 

- Hayır, yarma kadar bekle. Sor -
guya çeker ve ondan sonra hüküm ve
ririz. 

Oktay suya gizlice bir gümü~ para 
attı. 

Adam da: 
- Bir tek gümüş param vardı. Onu 

suya düşürdüm. Arıyorum. 
Demesi için haber yolladı. 
Adamcağız bu sözleri tekrarladı. 

Çağatny dereye adamlar gönderdi. Pa
ra bulundu. 

Oktay bir miktar daha para vererek: 
- Bu defalık ba&tışladım. Fakat bun

dan sonra yasaya uymalı! 
·Dedi. 

Mogollarda hayvanları kesmezlerdi. 
Karnını yararlar ve yüreğini koparır
lardı. Halbuki müslüınanlar her halde 
boğazlanmış hayvan yerler. . 

Bir gün bir müslüman çarşıdan hır 
koyun aldı. Evine götürdü. Mogollar -
dan birisi ona düşmandı. Arkasından 
gitti. Evin damına çıktı. Gözetledi ve 
tam koyunu keserken avluya atlayıp 
yakaladı, hakana götürdü. 

Oktay davayı dinledi. 
Müslümanı göstererek: 
- Bu adamı bırakınız! 
Dedi. Sonra Mogol için de: 
- Başkasının evine ev sahibinden 

izmsiz girmek yasaktır ve cezası ö -
tümdür. 

Diyerek öldürttü. 

* Hıristiyan Türklerden birisi bir gün 
Oktay hana geldi: 

- Rüyamda Cengiz hanı gördüm. 
Bana dedi ki: cGit, oğlum Oktaya söy -
le. Bütün müslümanları öldürsün. 
Çünkü onlar fena insanlardır.• 

Oktay han biraz d~ündü. 
Sordu: 
- Cengiz han sana tercümanla mı 

bunları söyledi? 
- Hayır ... 
- Mogolca bilir misin! 
- Yalnız türkçe biliyorum. 

Oktay han karşısındaki adamı baş
tan ayağa kadar süzdü: 

- O halde yalan söylüyorsun. Çün
kü Cengiz han mogolcadan başka dil 
bilmezdi. 

Dedi. Sonra adamlarına emir verdi: 
- Bu yalancı herifin başını kesiniz'. .. 

* Oktay han pehlivan güreşlerjni de 
pek severdi. Sarayda her zaman için 
Mogol, Çinlı veya Kapçak pehlivanları 
bulundurur, güreştirirdi. 
~i~ gün Acem pehlivanlarının şöh -

retın_ı duydu. İrandaki valisine bir kaç 
pehlıvan göndermesini bildirdi. Otuz 
kadar pehlivan geldi. Bunların arasın
da Pile adında birisi vardı ki pek ya -
kışıklı ve güzeldi. Oktay han onun vü
cudunun tenasübüne hayran oldu. 
Hanın yanında olan İlçiday: 
- Bizde daha iyileri var. Bunlar bir 
şey mi? 

Dedi. 
- Senin pehlivanları getir. Acem -

lerle güre~inler. Eğer Acemler ve -
nerse bana beş yüz at vereceksin: Ye
nilirlerse ben sana beş yüz kese altın 
vereceğim. 

- Başüstüne ... 
Pehlivanlar geldiler. Bunların biri -

sile Pile güreşe başladılar. İlçidaym a
damı Acem pehlivanını yere attı. Fa -
kat Acem pehli\·anı ona: 

- Sıkı tutun! 
Diye bağırarak yerinden fırladı. Bir 

kavrayışta rakibini havaya kaldırıp ye
re çarptı. Adamcağızın kemikleri çatır 
çatır kırıldı. 

Oktav han İlçiday'a döndü; 
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[C1~R~~lfRI Dört -~ayyareci arkadaş 
aynı günde öldüler 

Turizm ve Devlet 
zaman zaman gazetelerde turizme 

dair şikayetler görülür. 
Bazan bir porsiyon yemeğin harilm

lade pahahlığından bahsedilir, bir ta
bak yemeğin bır küfe sebzeden, bir ağıl 
hayvandan, bir kümes tavuktan daha 
ucuz olmadığı söylenir . 

Bnzan bir otelin pisliği insanları ür
kütür. 

Bazan bir seferde serap arkasında 
koşar gibi yatacak yer arayan seyyah
~an bahsedilir. Şöyle bir eleseniz kula
ğınızda kalan nice şikayetleri hatırlar• 
sınız. 

Turizm işini sadece turistle otelci, 
turistle ldkantacı arasında halledilecek 
bir iş sayanlar bu şikayetleri her za -
man kulaklarının ucunda asılı bir çın
gırak gibi bulacaklardır. 

Turisti uzak iklimlerden yakalıyarak 
memlekete sürüklemek artık dünyamn 
en modern sanatlanndan biri halini al
mıştır. 

* Turist herşeyden önce rahatlık ister. 
Turist eğlenmek ister. 
Turist meraklarını tatmin etmek is

ter. 
Turist hüsnü niyetle karşılaşacağına 

inarunak ister. 
Turist kendisince harikuladelikler a

rayan adamdır. Harikulfıdeliği bulmak 
için masraflar da eder. 

Fakat turist yulunacak bir kanat de
ğildir. 

~-----------------~ * • 
Biçareler bir akşam evvel beraberce poker oyna-
mışlardı, ertesi günkü uçuşlarda dördü de düştüler. 

Son uçuşu yapacak olan genç arkadaşlarının 
felaketini gördükten sonra, uçmamak için 
yalvarmış, fakat sözünü dinletememişti 

Hadise, hayall değildir. Bilakis bü
~·ük bir kitle önünde cereyan etmiş ve 
herkesi hayrette bıralonıştır. 

Hikayenin küçük bir tarihini çize -
lim. 
Amanulla.hın emrıle, öldürülen eski 

Efgan Emiri, Habibullahın ölümünden 
bir kaç gün sonra Kabili bombardıman 
ederken dağlara çarparak düşen iki 
tayyareci mucize kabilinden ölümden 
kurtulmuşlardı 

Bu maceradan sonra tayyarecilikten 
~~.,.kilen bir tanesi, Fransada yerleşmiş 

Bir müddet sonra hangi işe girdiyse 

da bitmiş, dört arkadaş ta, ertesi saban 
tayyare meydanında tekrar buluşmak 
üzere birbirlerinden ayrılmışlardı. 

Turisti memlekete getiren insanlar, muvaffak olamıyaoağını anlayınca tek
memlekete yabancı parası sokmak is - rar işine dönmek istemiş, Fransada A
terler, ve bunun arkasında derecesine, ıvustralyalı tayyarecilerin bulunduğu 
seviyesine göre, boylu boyunca propa- kampın yanı başında, diğer bir kamp
ganda yatar. ta çalışmıya başlamıştır. İşte bu tay -

Ertesi sabah, hava güzel ve uçmıya 
elverişliydi. İlk uçan tayyareci henüz 
üç yüz kadem yükselmişti ki, tayyare
nin birdenbire havada kapaklandığı gö
rüldü. Seyredenleri, bir şaşkınlık al • 
mıştı. Gözlerine innnmnıyan erdeki 
tayyareciler, tayyarenin tekrar yük -
selmesini beklerken müthiş bir gürül
tü ile yere düştüğünü gördüler. Tay -
yareci parçalanan tayyare ankazının 

ortasında, yanıyordu. Bu borcunu o 
gün ödiyecek olnn genç tayyareci idi. 

Sıra, bir akşam evvelki poker par -
tisinin ikinci şahsına gelmişti. Du tay
y~reci de, iki direksiyonlu, ve rasıt ye
n bulunan bir tayyare ile uçacaktı. 
Rasıt yerinde de kimse bulunmuyordu. 
Bu tayyarecinin de 500 kıdem irtifa 
çıkmasile yere düşüp ölmesi bir oldu. 

Bunun için turizm işi bir kalemde yarecinin şahit olduğu vak'ayı kendi ağ
fcrt i§i olmaktan çıkar. Memleketin ~os zından dinliyelim: 
yal bünyesine göre ya şirketlerin, ce - «Avustralyalı tayyarecilerle anlaş -
miyetlerin himayesinj? girer, yahut dev makta gecikmedim. İş zamanında cid
letin organı olarak yürür. den çalışkan, cesur, gözleri pek, en güç 

. P~~er p~~tisinin üçüncü şahsı da ay
nı yukseklıge çıkınca, ayni kazaya uğ
rıyarak düştü ve hemen oracıkta öldü. 

Meydanda bekleşen tayyareciler a -
rasın~a. b!.r ko:ku, bir panik baş gös -
termış'tı. Onlennde pek kanlı bir bilan
ço vardı: 

Almanyada turizm işi, Alınan Pro- uçuşlara hayatlarını feda edercesine iş
paganda Nezaretinin bir şubesi olan tirak eden A VUSt.ralyalı arkadaşlarım, 
cAlman turizm komitesinin• emrinde - vazifeleri bitti mi, tam bir serseri olu
dir. Belçikada resmi mahiyeti haiz bir yorlar ve aklın alınıyacağı kadar sefih 
milli teşekkül tarafından idare edilir. bir hayat sürüywlardı. Sabahlara ka
Avusturyada hiikmi şahsiyeti olan bir dar kwnar oynuyor, içki içiyor VP zev
teşekkülün elindedir. kin her nevini deniyorlardı. Kcndileri-

Sovyet Rusyada turizm işleri (İntu- ni biraz olsun ikaz edenlere: «Ne ya -
rist) adını taşıyan devlet müessesesi - palım. Yiyelim, içelim ve eğlenelim, 
nin emrindedir. İtalyada turizm gene zira yarın öleceğiz .. > diye cevap veri
devlet müessesesi olmuştur. Bu ıpisal- yorlardı. 
ler çoğaltılabilir. 

Gözlerini~. ön~n~.e havaya kalkan üç 
arkadaşları olmuştu. Bu hislerin altın
da kalan dördüncü poker oyuncusu 
kumandanına çıkarak, bugünlük, bu u~ 
çuşlan affedilmesini istedi. Kumandan 
vazifenin vazife olduğunu söyliycrck 
bu ricasını is'af etmedi. Onun üzerine • 

Turizmin ardında propagandanın 

yattığına en güzel misali de 19 32 sene
sinde A vrupanın muhtelif devletlerı -
nin turizm masrafları vermektedir. 

Almanya 256 milyon frank 
İtalya 119 • ,, 
Fransa 72 » > 

İngiltere 69 • > 
Polonya 26 > » 
Macaristan 23 > > 

Çekoslovakya 18 > ::ı. 

* Türkiyede TuriWl işini sadece p:ıra 
çekm k mfınasına alamayız. Bunun ay
ni 1.amanda bir propaganda vasıtası ol
duğunu da gözönünde tutmak gerE>ktır. 
Bu sebepten turizme dair bütün şika
yetleri kökünden kesecek bir tnhsis.ı _ 
tın ve salfıhiyctin mes'ul ve iş anlar bir 
bürova mal edilmesi icap eder. Turizm 
işi ~ünferit hôdise halinde kaldıkça 
işiteceğimiz sadece şikayet olacaktır. 

Sadri Ertem 
---··----····-···---.. .. ······--····----

- Atları getir bakalım ... 
Dedi. 

* Oktay han Acem pehlivamna bil çeık 
hediyeler ve beş yüz altın verdi. He -
diyeler arasında çok güzel bir kız da 
vardı. 

Bir gün genç kızı çağırttı: 
- Pehlivanı nasıl buldun? 
Dedi. 
- Biz k rı koca değil, kardeş gibi -

yiz. 
Oktay han pehlivanı da çağırttı: 
- Nedir bu hal? Niçin? 
- Böyle olması gerek ... Başka türlü 

olursa başpehlivanlığı knybcderim. Bü
tün kuvvetimı güreşmek için saklama
lıyım. 

Oktay han ayağa kalktı. Pehlivanın 
sırtını okşadı: 

- Senin . oyunu gönnek isteı·im. Ar
tık cüre.şmekt.en afiedilrlin, dedi. 

Turan Caıı 

tayyareci havalandı. O da beş yüz ka-
demeye yaklaşınca, bilinmiyen bir se
bepten dolayı kapaklandı ve biraz son~ 
ra ankazı arasından çıkarılan zavallı 
genç ancak kız kardeşine bir sel§m 
gönderebildi.• 

Bu hadiseyi anlatan gazete, okuyu -
cularına şu suali roruyor: 

Bir akşam, ertesi gün uçuşları olan 
ayni ekipc mensup dört arkadaş, bir 
poker partisine oturmuşlardı. Hazır pa 
ralan olmadığı için, daha ziyade vere
siye oynıyan bu arkad~lardan en zi
yade kaybedeni en gençleriydi. Bu genç 
pilot, gece yarısından iki üç saat sonra 
poker masasından kalkarak: Ortaya bir 
dolar koymuş: Fazla param yok. Am -
ma yarın öderim deyip ayrılınca, oyun 

cŞimdi siz ne dersiniz? .. Bütün bun
lar birer tesadüf mü? .. > 

Ortaköy de Orhanige 
Yolll büsbütün 
Harap olacah .• 
Ekrem imzasile bir okuyucumuz 

yazıyor: Kardeşimi görmek üzere 
Ortaköyde Orhaniyeye gitmiştim. Ne 
vakittenberi görmemiş olduğum bu 
yolu harap olmak üzere buldum. Kı~ 
mevsiminin gelmesinden evvel belki 
az bir masrafla tamir edilebilir. Ka
lırsa masraf açacaktır. Belediyenin 
nazarı dikkatini celbederim. 

• * • 
Çabuk çıkınız, dcmiye liiıum var mı~ 

Eminönünde herkes için ) • kın ve 
kolay bir yerde güzel bir postahane 
binası yapıldı. I3ir okuyucumuz, Bay 
(A. R. İ.) herkes gibi bu binayı be
ğenmiş, fakat tuvalet kısmının ol -
mamasını mühim bir noksan olarak 
bulmuş. Esbabı müracaattan birinin, 
hatta bir memurun ellerini yıkamı· 
ya ihtiyacı mı oldu, işini bırakarak 
ta karşıdaki belediye helasına ka -
dar gidecektir. Belediye helası güzel, 
yerinde yapılmış, fakat her kapının 
üzerinde bir tane levha var: Ç.ahuk 
çıkınız, diyor. İşi ve ihtiyacı olnu-

yan burada oturur mu ki... İşte size 
gözüme çarpan iki nokta! 

$ * * 
Şehir ortasmda bir taşocnğı 
Aşaı:rıdaki sualleri Ankaralı oku -

yucularımızdan Aykut soruyor: 
Şehir ortasında taşocağı açtırmak, 

elli metrelik kayadan urganla adam 
sarkıtmak ve bir mahallenin yo!unu 
kapatmak, yüzlerce ton sikletınde 
çakılı da bir duvara yüklemek dog•· 
ru mudur? 

* Bız uzaktan meselenin ne oldu .. 
ğuııu pek kavrıyarnadığımız ıçın su
alleri yazmakla iktıfa ediyoruz. 

• • • 
01 uyuculnrımızn ccvaı)larmm: 

Mustafa Sicimoğlu: 
- Küçük sılıhat mektebi Sirke -

cide Demirkapıdadır. Siz esa lı bir 
sekılde araştırmamış olncaksın•ı. 
Mektep hnli fanliyette bulunmnkta -
dır. :Fakat kayıtlar kapanmıştır. 

Haydarpaşa küçük sıhhiye zabıt 
mektebi de geç n yıl Ankarnyn nı:ık
Jcdilmiştir. Müşkiılünüzün ilk nnın
da bıze bas vurmuş olsa) dınız, sız
kaf ı gelecek malümatı venrdık. 
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Büyük sinema anketimiz 

İzmirdeki Manevraları Doktor • ve sınema 
muvaffakıyetle bitti * lf * Sinir mütehassısı doktor Fahri Celll sinemanın hayabmıza tesirin• 

den bahsederken "pek ziyade tesir etmiş görüyorum, ağızdan öpmeyı 
bile sinemadan öğrendik. Bizde böyle bir ıey var mı idi? ,, diyo!:_ 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
mna giderken Mersinlikahvede vali Faz 
lı Güleç, belediye reisi Behçet Uzla şeb 
rimizdeki saylavları hamil otomobille
re rastgeliyoruz. Kısa bir görüşmeden 
sonra tekrar otomobillerimize bind;k. 
Sayın Orgeneral : 

cMisafirimsiniz. Bu itibarla kılavuz
luğunuzu ben yapacağım» diyorlar ve 
önii tutuyorlar. 

İki cephe arasında 
Şimdi iki cephe ortasında ve mavi 

tarafların ateşi arasındayız. Akşam ka
ranlık basını::ava kadar kırmızı ordu 
mevzilerine kadar sokulan maviler kuv 
vetli bir taz) ık ve mukavemet karşı -
ınnda asıl heclefleı ine varamamışlardı. 

Büyiik taarruz 
Biraz ileride kıtaat kumandanlarının 

beyanatlarından anlaşılıyor ki tırmızı 

taraf bu gün tam ımevcuduyle bliyuk 
taarruza geçecek, ikat'i netice için en 
ciddi muharebeyi yapacaktır. 

Askerce bir s()z 
Az sonra kırmızı tarafm ba.cıkuman -

danı Korgeneral Mustafa Muğlalının 

verdikleri askerce bir söz kulaklarımı
za ulaşıyor : 

cZevale kadar mutlaka beklediğim 

netice)6 alacağım.» 
Filvaki sayın kumandanın bu asker

ce sözünün en canlı eserini dürbünleri
mizle müşahede ediyoruz. Kırmızı ordu 
arkadan aldığı taze takviye kuvvetleri
le şiddetli bir taarruza geçiyor. 

Tayyareler 
Bu sırada tayyare kuvYetleri de u -

fukta görünmeye başlamışlardı. 
Hava hücumJarına karşı örtülü bir sı

perin yanından geçerken otomobiller -
den iniyoruz. Mavi taraf sübaylardan 
biri Orgenerale izahat veriyor: 

Mavi taraf 
.:Sabahın altısında bir düşman keşi.f 

kolu bize yaklaştı. Ate!? açarak püskürt 
tük. Şimdi arazi vaziyetini tarassutla 
meşguldüm. Kar§ıdaki tepede beyaz hır 
iz var. Bunun yanıbaşındaki 5arı tarla
dan düşman piyadesinin aşağıya indi -
ğini görüyorum. Bakınız şimdi funda
lığa dahil oldular. Biz <li.i~manla teması 
kesmek i;temiyoruz• 

Saat sekiz buçuk. Piyade ateşi diğer 
cephelerde de başlamıştır. Bunu mit -
ralyöz ateşi takip ediyor. Anlıyoruz ki 
dost ve düşman kuvvetleri şimdi bu -
run buruna bulunuyorlar. 

Demirciköyde 

Saat sekiz otuz dokuzda Demircikö
ye geliyoruz. Orgeneral ve erkim har
biyesiyle birlikte kat'i netice için yapı
lacak muharebeyi buradan seyredece -
ğiz. Anlıyoruz ki, harbin coşturan he -
yecanını hissetmek için fazla beklemi
yeceğiz. 

Başhakem General Keramettin Koca 
manJa erkanıharbiyeleri de ıimdi bu te 

. 

Toplayan: Osman TurJtut 

Sinir mütehaHııı Dr. Fahri Celal 
aıollerime ıu cevapları vereli : 

- Sinemanın bugünkü içtimai haya
. tını~ üzerindeki tesirlerini nasıl görti
yorsunuz? 

- Pek ziyade tesir etmiş görüyorum .. 
Öpüşmelere kadar ... Ağızdan öpmeği bi 
,le sinemadan öğrendik... Bizde böyle 
birşey var mıydı? .. 

• - Umumi ahlak üzerinde sinemanın 
müs'bet veya menfi tesirleri nedir? .. 

Anlakıyatla meşgul değilim... Fakat 
sinema, insandaki taklit hislerini çok 
uyandırıyor ... İyiyi veya kötüyü tasvir 
eden filmlerin .müsbet veya menfi te
sini barizdir ... cAşkı Memnu> un yazıl-

. - t . . dığı sakin de\rirlerde Nihal tipi çok tak 
Mavi tarafın kumandanı General Kasım Altuı Orgeneral zzettıne ııahat 1. d'ld' N'h 1 'b· f N'h 1 'b' · ıt e ı ı... ı a gı ı sa , ı a gı ı 

veııyor 'b' f'l k . . . . ,masum, onun gı ı çetre ı onuşan genç 
Saat dokuz. Kırmızı kuvvetlerın Ka- 'yor, o kadar şıddetlı bır tayyare bom- kızlar ne kadar çoktu ... Son zamanlarda 

racnağaç köyünü işgalleri altına aldı- bardımanı başlıyor ki, maviler muvak ·ise .. çalı Kuşu ..... nun Feridesi roman 
lar. Bu köyün yakınındaki üzüm bağla- kat bir müdd.et içi~de siperlerinde sak- "0k~yucuları arasında ideal ha;eket ve 
rına doğru ilerliyenler, kırmızı i~ret- ıa.nı:ıay~ t~~~~h edıyorlar. düşünüş tarzı oldu ... Bu okuma saha -
1i Türk çocuklarıdır. Şımdı butun cephelerde kırmızı ta- sındadır ... Yirmi sene evvel bir Pina 

~füthiş bir harp .. . . rafın keşi~ t~yyare . bom~ard~manı ve l\fenikelli vardı.. Şu meşhur «Şahane 
Demircikoy sırtlarında. ~uthiş. bır topçu ateşı hu:na~esı~?e ı.l~rlıy:n .. kı~- Kaplan• filminde, bu kadın, vak'anı:n 

harp oluyor. Bele~baş~ ıstıkametınde ~ı~ı k!taat netıccı kat ıye ıçın .yuruyoh sonuna doğru verem olur, öksüre ök
kırmızı kuvvetler ılerlıyorlar. Kırmızı Istıhkamlararn~ı .muharebelerıne tay. - süre, asabi bir buhran icinde ölür ... 0-
ordugahı dürbünlerle gözden geçiriyo- yare kuvvctlermın de tam mevcutları- nun kırıla kırıla yürüvüŞü kesik kesik 
ruz. Ora~a büyük bir faaliy~ var. As- l~ i~.tir~ıd:ri kır~ızı tarafa muvakkat gamlı gamlı öksürüşü: ha~ımlar arası~ 
kerl.er, subaylar, k~.ımay!ar, muhabere bır ustunl~ık verıyor. . da nas1l yaman bir s..1lgm yapmıştı ... 
telsı~ memurları, guvercın k?lla:ı ka - Faik tay~arc kuvvetlerı . Onun gibi saçlarını taramak, sevişmek, 
rargahı bir arı kovanına çevırmışler. Kımuzının f~ık tayyare kuv~:tlcrı. gülmek ağlamak tam bir moda idi... 
Baş döndi.iren bir hız burada emir ma karşısında mavıler muvakkat ~uda~aa Daha' sonra-tarı film kahramanları 0 

kinesinin nasıl işlediğ.ini. i~şa ediyor. tabiyesi. tat~i~. ediy~rlar. Vazıyet ~ıd: kadar çoğaldı ki İwnald Colmanın ra'vo 
Taarruz zıncırı den heybctlıdıı. Ta)yare taarruzla ı risi. Şarl Buavc gibi kaş oynatmak 

Bu arada kırmızı kuvvetlerin Demir- ~n ne d.emek olduğunu ve ~e~nik teç- Con Cilbert ğibi sıçramak, Valantın~ 
ciköyü istikametini çevirdiklerini ve hızatlı hır ordunun kadrosu ıçınde tay- gibi sigara icmck delikanlılar için b;r 
taarruz zincirinin ağır kapanmakta ol- yarenin neler y~pabileceğini anhyoruz. 'emel oldu ... ~ · 
duğunu müşahede ediyoruz. İhtıyat alayı . . · ı K ı ... ..ı k t b'r şek'l Mek1eplen dolaşınız; bol paçalı, brı-Orgeneral izzettin rasat alet eriyle et ırmızı a. yanaan uşa ıcı ı ı - . . . " . . 

• 
Dr. Fahri Celal 

• • hatta yapılmasına bile meydan veril11 

melidir. 
- Memlekette sırf çocuklara J11ab 

sus sinemalar açılması, bunların prof 
ramı, bu hususta hükumete düşen \ a 
!eler hakkında fildrleriniz?. .. 

- Fakat, sırf çocuklar için, talinı.'. 
terbiyevi mahiyette filmler, yalnız bO~ 
le filmfori gösteren çocuk sinema! f 
en şiddetli bir ihtiyaçtır. Ve l\tası19 Vckaleti,nin en çabuk başarılmas ic3 

eden işlerinden biridir. 
- Sinemaya gece mi gitmeli, guıı • 

düz mü'? .. 
- Sinemaya vakti olanlar giiııdı.ı 

zaman bulabilenler gece gidiyorlar ... 
- Sıhhate zarar vermemek uzer 

filmlerin projeksiyonu ne kadar de' ııı1l 
etmelidir? .. · d ( ) k" d ~ . · 1 N" yantın saçlı gençleı, Maı lene gıbı, Gar-

rafı gözlüyorlar. Daima mütebessım e .... mev ııne ogru ınıyor ar. i- bo ih' K f d 'b' t bo - Bilmiyorum ... 
h 1 .h . 1 i . g ı, rav or gı ı sura ını ya- 01 çehreleri neler düşündüklerini anlata- ayet kırıruzı arın ı tıvat a ayı yet sı- .. 1 ~ 1 k" k 

1 
- Ne gibi filmlerden hoşlanırsı "' ·. yan gu en ag ayan orpe ız ~rımız-

bildiği gibi görenlere en ufak bir ipucu yor. Avcı kolundan mangalar yerlerı- · ' ' ' ve niçin? .. 
. 1 1 B' . . 1 tt k' k la yanyanadırlar. .. . . ,,ı ve renk vermiyor. nı a ıyor ar. ınncı )a a ı taarruz ço . . . . . . - Hakikaten guzel, ve ıçınde 5,111 

Demirciköyü işgali altında bulundu- müthiş oluyor. Artık merak ümumidiı-. Sınema ro~antı~ı, .yetışılmıyeıı ha- hıl\'ası esen filmlerden hoşlanırım ... 
ran alay kumandanı emir veriyor: Demirciköy önleıinde kırmızılar görün f:31 1~r~ ~ulabı~e\:~ra~l~ını :,~mçı- · _ En ziyade beğendiğiniz kadııı ıJr· 

cDikkat, kırmızı taarruzu dayanın - müstür. .,..ıgı ıçın, zaraıı 0 ugu a ar, ı mem ı· t k. 1a· .. , Neden? 
.. belk' d f d 1 d d F k t t kl 't !St. ın 11 • .. i . .. a.\) 

caya kadar bu tepeler takviye edilecek. Göğiis g<;ğiise • ı e ay a ı ır a ..... ~ a ' ~ ı ne - En bcğendif,rim kadın artisl? .. v 
İhtiyatlar hazırlıkta bulunmalı. Kuv - Sokak aralarında göğüs göğUse si.ingii manay: olursa olsun kotu şeydır... sorguya cevap vermesem ... Cevapı~rı~ 
vetler dağılmıyacak. muharebeleri oluyor. - .. ~ıl~assa ?enç kızlar v.e ka.aın1a.n; ,pek kupkuru olacak. .. l<"akat, inanını, 

Muhabere kesildi Ben yanımda gazeteci arkadaşlardan mız uzerındc sınemanın tesırlerı nedır. hemen hemen birini ötekinden ayı"a 
Mavi tarafın fırka kumandanlığı ile Orhan Rahmi olduğu halde, mavilerin - Muhakkak ki sinema, resimocn, mıyacak ılradar farkında değ~lın ... fi" 

bir alay arasında muhabere kesilnıiş, bu kısımdaki son mukavemetlerini ta- romandan, hikayeden daha ziyade ani ni bir cViyana Bülbülü• var ... cBıtJl'lt' 
haber alınmıyor, posta neferi emir ge- kip ederken köy içindeki dar bir so - tesir1idir ... Yani, okurken eşhas, deko- miş Senfoni> yi ötüyordu ... İşte ontı .. 
tiriyor, öğreniyoruz ki: muvasala temin kakta kırmızı ve mavi kuvvetlerin kar ru dimağda teces;:;üm külfetinden bizi . Garboyu beğenmiyorum... Esas~~ 
edilemeı.se alay kumandanı kumanda şılaştıklarını görüyoruz. müsta~rı1i bıraktıi',rı için az düşünmeğe daha hayatında muvaffak olmuş, be~e 
salahiyetini üzerinde toplıyarak kare - Gazeteciler ateş altında sevkediyor; muhayyelede işlemek için .nildiğini görmüş, değerini tediye et ır-
katı idare edecek. Yanlı.şlikla girdiğimiz bu daracık yol az yer kalıyor ... Bu itibarla tiyatrodan, miş san~atkarlara benim biraz hıncıı11 

Orgeneralin bir İIJ8reti üzerinde iki kuvvetin atesi arasında ,edebiyattan ziyade müessirdir ... Fakat ,vardır. Bu kadın bana şımarık gihı ge 
Orgeneralin bir işaretlerini tesbit edi- kalarak ciddi bir tehlike ~eçiriyoruz. bu tesir ani olmakla beraber daha ge- ,liyor... • 

yoruz. Şimdiki vaziyete göre her iki ta- Yarubaşımızdan geçen sayısız kurşun- çici, o nisbette de süreksizdir... - En ziyade beğendiğiniz erkek :ır 
raf meşkllk vaziyettedirler. !ardan iyi bir talih eseri olarak bizi bü- - Bazı filmlerin genç dimağlarda tist kimdiT? .. Neden?.. . 

Mavilerden bir öncü haber getiri - yükçe bir arabanın tekerleği koruyor. hırsızlık, canilik gibi menfi hislerin in- , - Hiç bir erkek artisti beğenm.Y0 

Süngii muharebesi .kişafıııa yardımı var mıdır?. rwn. .. Ne için mi? .. Çünkü: Hemen ııe, 
İşte bun anda süngü muharebesi baş- . - Cinai veya ~cera perest.liği t~l- ~ ~n.~e ma!Um.~tsız, ca~il: ~athl ve.~~ 

lıyor. Türk ordusunun yiğit çoc1ı1kları kin eden, eşhası ılfilılaştııran fılmlerın tabı zuppe ve kustah tesırını hıra~ 
cAllah Al.lalı> diyerek öyle müstesna 
bir ciddiyet havası içinde çarpışıyorlar 
ki göğüslerimiz kabarıyor. 

Paydos borusu 

Artık netice alınmış ve muharebenin 
neticelendiği atılan toplarla i lan edil -
miştir. Borazanlar saat on ikiyi üç geçe 
paydos borusu çalmaya ba~ladılar. Der
hal manevraları sevk ve idare eden Or
general İzzettini tasdi ederek SON 
POSTA adına intibalarını soruyorum. 
Bana umumi netice hakkında aşağıda
ki beyanatı lfıtuf buyuruyorlar : 

Orgeneral İzzettinin beyanatı 
cHer iki tarafın çok yüksek sevk ve 

idareleri ve iki taraf askerinin, gördü
ğünüz gibi, gayet hevesli ve canlı gay-

Müşir Kazım Paşanın Cenazesi 

Manevra esnasında vücude ıetirilen telsiz ve radyo tertibatı f 1· retleriyle kıtaatımız en yüksek ordula-
aa ıyeüe rın seviyelerini bir defa daha İzmir ma 

pededirler. Jyor : pe\·ralarında göstermişlerdir. 
Büyük muharebe Düşman yakınımızdadır. Taarruz A-;kerlerden, sübaylardan kumandan 

Karşıda ağır makineli tüfek bölük - çemberi sıklaşıyor. lardan ve bütün muharebe teşkilatın-
eri taarruzu sıklaştırdılar. Mavi tara- En büyük muharebe dan çok derin iftiharla duygularımı ta-
m gizlendiği bir fundalığı ağır maki- Saat tam onda kırmızı tarafın faik aml d 
•eli ateşiyle tarıyorlar. Bir muhabere tayyare filoları ufuklarda görünüyor ve m Te~i~:tice: İzmir manevralarında 
)ölüğü zabiti, kendi karargahına haber manevraların en büyük muharebesi ,mağlup yoktur. Her iki taraf yüksek bir 
veriyor. •Kalan ileri kolumuz aeri çe- ba.~ı~or. . kabiliyet göstermi~lerdir. Bilhassa tay-
kiliyor• Şıddetlı tayyare bombardımanı yarelerin1iz mane~raların devam ettiği 
Artık hakiki sahneleri ihtiva eden bir . Ma.vi taraf ordugahı üzerinde bir ka müddetçe rekor denilece·k bir uçuş fa

muharebenin, göğüslerimizi gururla vıs çızen avcı ve bombardıman tayya- ,aliyeti göstermişlerdir. 
t~.cııran heyecanım hissediyoruz. releri keşif kollarının işaretinden isti- Gesit resmi 

Kırmızı kuvvetler fade ederek kırmıztlaıtn arkasına düşü , Yarın on dörtte Cumaoyasmda ma-

Harbiyenin en eski mezunu ve en eski mü~irlerde? Kazım paşanın c~, 
nazesi dün askeri merasimle kaldırılmıştır. Dini merasim Teşvik.iye cafe' 
inde yapılmış, cenaze top arabasına konularak gene askeri merasirnle 
riköy kabristanına götürülmü~ ve medfeni ebedisine tevdi edilmiştir. 1,.. 

Cenazeye pek çok çelenk gönderilmiş, ordunun eski ve yeni mens~Pt'' 
l)ndan kalabalık bir kitle ile merhumun akrabaları ve dostları cenazeyı 
kip etmişlerdir. ~ 

·r 
ıJ'}evra kıtaatı büyüij: geçit resmi yapa- lmutanlar şerefine ziyafet verieceJ<tı ~ 
cak. Gecesi de belediye tarafından ko-r ,t\d~ 



16 Birindtqrin 

Yakalan konulan kürkler bu sene muhtelif 
§ekillerde dikiliyor Küık" 1n · · d w·ı dik'li . · . un ya ız cınsı cgı., 

~ ı şı de yakanın ıüzel i örünmesini temin e· 
dıyor. (Şapkalarda tül gene mevcuttur. Tülleı 
benekli değil düzdür.) 

Tuvalet iki renk kumaştandır ve gene ıki renl< • 
kumaştan bir şal omuzdan arkaya do'1ru atıliı.iıc:ı-
b~ b ~ 

...................... 

Tayyör içi&. giyile cek üç bluz 
Taftadan Pikeden 

' ' 1 
Krepsateıad~• 

SON PO~TA 

KADIN Sokakta 
Evde 

Saçlar kulakları 
6rtmiyecek bir 

tarzda toplanıyor 

Sahaflar' çarşuu11da bir gezinti 

"Kilosu 10 kuruşa kitapj 
sudan ucuz! ,, 

İki ç~val k~ta~ı Y_ere . devirmişler. Orta yerde bir de 
tera~ı. Sekız cıltlık hır Serveti Fünun koleksiyonunu 
ayırtbm. 22 kilo geldi. 220 kuruşu çıkarıp uzattım. 

Sahallar çarşısından bir gôrnnnş 

Kitapçı dükkanlarını görünce üıni - buklarını çık::ırdık tekrar ba Iaaı J I le 
dim büroütün kırıldı. Ciltli ciltsiz, kar- kütüphane.) e fıat biçtirdiğ~ı?. un v 
ma karışık bir sürü matbua. Kapları temellerinden sarsılıyor sandım. Do -
çoktan k~ybolınuş, adı unutulmuş mec- laplara, sandıklara bir sürü kil:ıp ı. bir 
mualar. Ingilizce, almanca, fransızca alay komis.) onou, antikncı ü u1. ı. Bıı 1 

romanlar. Eski harflerle mektep kitap- şunu kaı ıstirırken, öteki bıı b k, nı 
ları. El yazması, taş basması divanlar. açtı. Sakallısı (2000) lira vcrır~c • nı t
İçiçe, üstüste, altalta yığılmışlar. ruş bir delıkanlı birdenbire ( 3000 d ,_ 

Tezgaha istifliler daha korkunç: Ü- di. Benden z şaşırdım. O <l ,.~ • ı ~ mı 
niversitcde geçen sene okutulan bir iç- yoksa o hen ameden sonra m1 \: l ) ka~ 
timaiyat kitabının yanında mızraklı il- yıplara karıştı. Hfıla gözümün <) t•nd -
mühal, soma bir I..ektür elemanter ve dir. El kaclnr bir kitaptı. K~b. clerı 
daha sonra yan yana, Yakıcı kadın, Ka- cıltli. İçindl' ığri büğrü üç boyı:ıh rl' ım 
ranlıklar perisi, Cingöz Recai, Kısası vardı. 
Enbiya, Sinema yıldızları, Ecel köprü· Boyalı ıesım değil. Hfılfı bo\ 1 ıc-
ı;ü. sim diy rsunuz. Halis Acem m· l atü~ 

Raflarda kalın kalın kullanılma kıy- :it. Kitap ta F'irdevsinin Şehn. ·mt"' i . 
mcti sıfıra inmiş elli senelik almanca lşte o k::ı,holmasaydı sizm küüiphano 
tıbbi eserler. Tavana hevenk hevenk a- trım beş altı bin lira ederdi. M H':m yn, 
sılm1ş eski mecmuaların perakende kitapçılık bö:v ledir. Kıymetli bı. kıtnbı 
nüshaları. elde etmek ıçin bir silrü kitah· el be ., 

Bu kitap mahşerinde eski Serveti Fil- raber alırlaı. Şimdi ne veriyorl. ı. 
nunları arıyacağım. Şimdi anladınız - Şaşırdım kaldım, üç bindl't u.Q 

mı ümidimin niçin kırıldığını .. Maa - ine beş ) üze kadar düştü. Dün el.rar 
mafih üşenmeden sordum: .Piri uğr::ımıs. ( Haydi inadı bu .. 1 n, to-

- Sizde Servet i Fünun koJ k~ıyonu punn dört :ı üz vereyıın de u huda ., 
\'ar mı~. .. . v::ıtlaıı. nl::ıyım) demiş. Ben evd ,J ay~ 

- Butun kollcksıyon yok. Ah olsa. dım alının !::ıh derde girerdi b.l , Bi-
~am 25 Ura eder. rndere de tutulmuyor değilim. B. mü-

- Yok canım. barek kışi ın.ıdem ki göçüp gldı' tın. 
İhtiyar kitapçı belli ki içinden: ~unca yıldır ku~üphanendc <;nkl, dıgın, 
- İşte kitap kıymeti anlamaz bir ca- asarın kı) ınetını kulagımn çıt . anıı, 

hil daha! diye düşünüyor. Fakat bnna Z::ıten rnhmetli daima bö •le) d' f luyu 
şu cevabı yerdi: teı "ti vcssclfım. 

- Yok canım ne demek? Kaç tnne * 
;varsa geHr 24 liradan alırım. Beş tane Serveti Fünun mc cı ıu ısını 

Birden durakladı. Yi.izüme garıp gr.- beşer kuruştan aldım. Bıtpann m doğ-
rip bakarak ilave etti: ru yürürli.mı. Bir de baktım. jkı cu' ::ıl 

- Amma, tabii az kullanılmış, yeni kitabı ) ere clcvırmişlcr Ortad. d · b r 
olacak, cildi de sağlam olmalı ha. tcrazı. 

Siz kolleksiyon mu istiyorsunuz? Kılosu on kurusa baba sn 1 u -
- Hayır bazı nüshaları da olsa ışimi cuz dıye bağırıyorlaı. 

görür. Ga) ri ihti~ nri yaklaştım. Bıı-1<.1 kı-

Sicimle bağlı kitap tomarların\ ora- şı alakasız alf1kasız bakıyorlnr. 
dan oraya taşıdı. Mecmua denklerini Knap, g,ı~e:te, risale yığını n .• 
yuvarladL Yığının ta altından gene si - pÖ7Ümf- oldukca munta.zam c 1 1 

ciml~ bağlanmış Serveti Fünun1arı çı- ti. Bir d ~ , <· • ı 11° göreyım. 8 ı 

Bu seneıcı saç modasında mutlıtık ve kardı. Topu topu on iki tane. mm koli ı drqıl mı? 

d 
• . b' kt K On iki Serveti Fünun nüshasını bu Se' ine ııi ı etm den cılt 1 a -

egışmez ır no a var: ula"klann T d ,.. .. .. karışıklık arasında nasıl da hatırla - yırttım. T.ım 8 cılt. arttı ım, !! kı -
meydana çıkarılması. ) uzunuze yakı- dı. }o gcliJor. Vcı dım 220 ku uş • le 
şan ne i.se, ısterseniz alnınızda bukleler Ben Serveti F'ünun nüshalarını ka - Yükledim bir kiifecıy , me nu-
yapınız, ister kulaklarınızın arkasında, rıştırırken dükkane kısa boylu, zayıf, harebelerı kazanmış b r kumanrl::ın ıbı 
tepenizde ... isterseniz saçlarınızı dUm- gümiiş saplı bir baston tasıyan ıhti} ar k'lapçıj a 'aklaştım. 
düz tarayınız, j ah ut hafifçe ondüle ~ır zat geldi. Dükkancı yeni geleni ıh - Bak ahbap! de<l•ın, Seı' e: Fu .. 

I
.l • .. k" tıramla karşıladı. nunları buldum. Hem cılth, he ın il' tc-

ynptınnız... Jepsı mum un... Yalnız Benim satın almak ıçın ayırdıgım miz. Kaça aldım, deısın. 
- modaya uymak istiyorsanız - bir «ey 1 b k k d 1 · Go' zı'inu k rpmadaıı·. 

:t mecmua arı yere ıra ara san n ycyı 
yapamazsmız: Kulaklarınızı saçlarmız- takdim etti. Konuşmağa başladılar. - Okkn na yedı bu('lık ' 
la kapamak. Maamafih bugünün mo - Kitapçı: aldanınadın' demez mı? 
dasının sizden bu kadar müstebid::ıne - O kitabı hala bulamadınız mı? Pekı h::ıni, kollck:<lyonu 25 

istediği şey r. c;tgelc seçilmiş degildir, ıdive sordu. yordun dıvecek oldum. 
bayanlar .. Kulakları saçlardan kurtar- İhtıyar inler gıbi ce\ ap , erdı: Kurnaz bır esnaf gu usıle yu t 

H b 1 d karak: 
mak yüzii çok genç gösterir. Bunun - ayır, u ama ım. 

- Vah! Vah! - H~ı şc} aı z ve talep kaıd 

n 

Jı-

a-

için bugünkü modnya SC\'e seve uyu - - Vah! Vah kı, vah, uh! Az, buz re degişir dclıkanlı di) <> <;e!'.l<>ı 1 
nuz: .. para değil, binlerce lira. burada aman saklı) omz Z m. 111 c-
Sıze bu yem kuvafurlerden birinin _ A, efendim bu kadar şaşkınlık ta fü de ekmek parası çıkarın., d :ı'. 'ı ok-

resmini veri)oruz: Saçlar çok hafif olur mu? Ölenle beraber ölünür mü? sa okka işi) apsak merak etmt:', m mle
dalgalarla arkaya doğru taranm1' \ 'C Bari siz, göz kulak olsaydınız! kelle kesclcigıtçılard::ın okuyucm pek 

en enin bir yanından tek bır bukl; ha- Ne mümkün. Birader, rahmeti sıra kalmn~! . .. 
linde başhyarak başın · . d . rahmana kavuşunca evin içinde hır kı- Şımdı du unuyorum. Adamrn hakkı 

, nzerın en gcçı- . k 11. ~ B' k'l ı ı. ·r d k rilmiş, g~nc ensede bir ka bukle ile yame,ttır optu .. nlalum ya, kadın kıs- var. utun ·ı apçı aı, '\O tet ı ı" ı-
.ha tl · t' ç mı! r .. h, akr::ıbalnr da Allah eksıkhğmi nı açacak olsalar şakasız pıyasacl ,ıtap 

nı ye cnmış ır. .. t . k 1 k .. . . . gos eı mesın ~kça. Hemşireler, yeğen- ·a mıyaca ·. 
f" Bu .kuvafu.ı P?rısın meşhur kuva - ler, halalar, teyzeler, refika hep birden Sahaflar çaışısına külttir luı\irıt mı • 
~ırlennde~ .ıvesın ep güzel modelle- fervada başladılar. Va,·cylfi günlerce da miimtaY. bir yer 'crmemcn n d' de-

rındf>n bırıdır. / si.i~dli. $andığını açtı.k, tazelendi. Çu-! mck ıınkam yok. K T. 
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[MAHKEM~LERDEI 
Yatak odasının kapısında 
eniştesini öldüren hamal 
dün muhakeme edildi 

SON POSTA 

Yeni Türkiyenin 
Doğuşu 

Memleketimiz hakkında 
lngilizce yeni bir eser 

neşredildi 
lstanbulda ve Türkiyenin diğer bel

li başlı şehirlerinde senelerce ikamet 
y • • eden Sir Harry Luke memleketimiz 
Katılın de maktulün de karılan şahitler meyanında idi' hakkında bir kitap yazmıştır. 
ikisi de cinayeti görmediklerini, Mehmet Eminin cese· Yeni Türkiyenin doğuşunu eserin

dile karşılaşbklarını söylediler, maktulün karısı ~ .an~a~an İngiliz ~uha.rriri, meşruti-
k ·ı· k d b yetın ılanından bugune kadar memle-

uyuyormuş, ahın ansı a ayılmıc k t. · · · d·-· h 1·f · .. • . • • Y e ımızın geçır ıgı mu te ı eıyası 

. Eniştesı Mehmet Emını Unkapanm- ğır bir tahrik karşısında işlenmiş ol - safhalara da temas etmektedir 
:laki evinde öldüren Talhanın durusma- dugu· nu tahkikatında tesbit ediyordu. Muharrı·r ltt.h d T akk. · · · .. _ • , ı a ve er ının sı-

ana dun agır cezada başlanmıştır. Suç- Bwıdan sonra ayni evde kiracı ola- .. hl' · 
f k t fek b

. d d H"k· . yası programını ta ıl ettıkten son· 
u u a e ır a qm ı. a ımm su- rak oturan Muhsine şahit olarak çağı- .. h . 
ıllerine tereddütsüz cevaplar veriyor- rılmıştır. Muhsine ayni evin alt katın- ra umu~ı arpten eonra Türkıyede 
~~d~g-~~:~u~ş yaptığını, evli olup ol- da oturduğunu bir feryat duyarak yu- ~c:r;7:i1,m19er~:a~:~~:nord:~:~: 

karı çıktığını, Talhanın kapısı önünde I 
Suçlu - Hamalım ve evliyim. ceva- 11. h zmire çıkrılması, Türkün kaybolmus. .ı~lfe met Eminin cesedini gördüğünü 

'.>mı verdi. söylemiştir. sanılan zindeliğini harekete getirdiği-
Hakim - 7 Ağustos gecesi Mehmet Talhanın karısı Saime de şahit ola _ ni, milli galeyanı coşturduğunu ve 

Emini bıçakla öldürmüşsün. Nasıl ol - rak çağırı~, 0 da Mdiseyi şu şekil- nasyonalizm ruhunu yarattıiını yaz-
du? Anlat. d nl tm t maktadır. e a a ış ır: 

.. n~.yin~e suçlu ):u1:kundu. Gözleri bil- _ Yatıyordum. Mehmet Emin oda _ Sir Harry Luke, Yunanlıların 15 
ro~u. Dıkkatle hfıkıme bakarak anlat- rna girdi. Yatağına doğru yürüdü. Üs- mayıs 1919 da lzmire girdiği ve 19 
maga başladf. A ·· k ·· s k 

_ Ben ve eniştem ayni evde oturu- tüme atıldı. Elinde bir bıçak vardı. Ben mayı~ta tatu~ .bun ~1:°~una aya 

ruz. Yalııı od 
1 

d O k bayılmışım. Aklım b~una ıelince MC'h- bastıgı andan ıtı aren ıtılaf devletle-
z a arımız ayrı ır. a şam . . d l l' b' ~aat dokuzda eve geldim. Yukarıya çık met Emini ölmüş gördüm. rının karşıların a_ nası kuvvet ı ır 

.. un. Sofaya çıkınca eniştemi gördüm. Hakim - Başka defa sana gelmiş şahsiyet bulundugunu an.lamadıkları-
Benim odamdan çıkıyordu. üzerinde miydi ? nı, bilhassa kaydetmektedır. 
bir don ve kolsuz bir fanila vardı. Bir - Hayır. Muharrir, Lozan muahedesile Tür-
elinde bir lamba, öteki elinde bir bıçak Mehmet Eminin karısı Perizat ta şa- kiyede yapılan hamleleri ve değişik-
~ördüm. Kapının aralığndıan içerde hitler meyanında idi. Perizat vakayı likleri de teferrüatile anlatmaktadır. 
~arımın baygın bir halde yattığını gör- şöyle anlattı : ·-··--·-·····-···--................. - •• -
füm. Eniştem bana c Üzerime gelme:. - Kocam Mehmet Eminle akşam be- nuyorduk. Bu adam geldi, kamasını çı
:ledi. Mehmet Eminin odama bir fenalık raber yaıttık. O yorganın üstüne uzan- kardı. Sildi. Biz koI'ktuk. Camie yak
çin geldiğini anladım. Kendimi kay - dı. Sonra ben dalmışun. Biraz sonra u- laşt1. Ucu kıvrık bir şeyle camiin kapı
)ettim. Üzerine atıldım. Elinden bıça- yandım. Baktım. Kocam yok. Hemen sını açtı. İçeri girdi. Bu sırada İmam İs
~ aldım. Ondan sonrasını bilmiyorum. dışarı çıktım. Kocamı Ağabeyimin o - mail geldL Hırsız onu görünce canıiin 
Odama girmişim. Dışardan bir çığlık dası önünde ölmüş gördüm. penceresinden atladı. Kaçtı. 
duydum. Tekrar dışarı çıktım. Mehmet Bundan sonra suçlu, Mehmet Eminin Sevimli ve küçük Melahatin tane ta-
Eminin karıs olan kız kardeşimi gör- gözü dışarıda bir erkek olduğunu, bu- ne ve muntazam ifadesi herkeste tak
füm. Mehmet Emin yerde yatıyordu. nu isbat edeceğini söylemiş, birtakım dir uyandırdı. Melfıhatten sonra İh -
Karakola haber verdiler. Polisler ge~ _ _şahitler göstermiş, muhakeme şahitle _ san çağırıldı. O da o yolda şahadet etti. 
ii. Beni tevkif ettiler. rin dinlenmesi için başka güne kalmış. Muhakeme, vakayı gören diğer iki kı-

Müddeiumumi iddiasında suçun a t şinin de şahit olarak celbi için başka , - ır. 

Kurşun hırsızı 
Cami önünde oynıyan çocuklara kamasını gösterer:k 

korkutmuş, sonra da kurşunları çalmış 
n.~~. iki:?ci .. cezada bir hırsızlık dava- Şahit olarak sekiz y~ında küçük 

sı .?o.rulmuştur. Maznun Çarşamba ca- ~lahat çağırıldı. Melahat bildiklerini 
~ıının ku_:şun ve seccadelerini çalına- herkesin takdiri önünde çıtır pıtır şöy
ga teşebbus eden Diyamandi isminde le anlattı: 
bir gençtir. - Bir hafta hep camiin önünde oy-

güne bırakıldı. 

Ali Selik hakkrndaki tahkikat , 
Beyoğlu Altıncı Noterliğinde memur 

iken bir alım satım işinde sahte senet 
tanzim etmekten suçlu Ali Şefik hak -
kındaki tahkikata Müddeiumumilik bi
rinci tetkik dairesinde devam edilmek
tedir. Ali Şefiğin bu suçu noterlikte ıki 
sene evvel çalışırken işlediği ve bazı 
yolsuz hareketleri üzerine noterlikte -
ki vazifesine nihayet verildiği de anla
şılmıştır. 
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Yeni zabıta romanımız 
( saat 4 ile 7 arasında) n ın başlaması münasebetile 

Amerika zabıtası hakkında malumat 
Üç dört ay evvel Parieten Ameri

kaya bir gazeteci hey' eti gitmişti. 
O zaman halk düşmanı ilan edilen 

bir çetenin sokak ortasında güpegün
düz adam asıp kestiği, ve tutulmadan 
kaçıp gittiği günlerdi. 

Avrupa gazetelerinde de Amerika
nın polia teşkilatından istihfafla bah
seden yazılar çıkıyordu. 

Amerikalılar memleketlerine gelen 
Fransız gazetecilerini, Nevyork Polis 
müdüriyetinin büyük binasını gezme-. 
ğe çağırdılar. Bu bina gezildi ve bu ie· 
zi~ de Fransız gazetecileri ıçın eonu 
gelmeyen bir ıhayretin kaynağı oldu. 

* Meslekdaşlarımızı çini diifeli çıplak 
bir salona çıkarmı,lardı. Bu salonun 
bir duvarında Nevyork ~rinin büyük 
bir haritası asılıydı. Haritanın önünde 
de nöbetçi bir memur duruyordu. 

Meslek.daşlarımıza anlattılar: 

Amerikadaki zabıta otomobilleri radyo 
tertibatile merkeze İııerbut olduklatl 
için, onlann hareketini pla.n ozerınde 

dalına takip etmek mnmkündnr 

- Haritaya bakınız. Küçük küçük yetine getirmesi arasında tam 6 dakİ' 
murabbalara ayrılmıştır. Her murab- k 
ha d 

a geçti .• 
ın üzerin e kırmızı mürekkeple ya-

* Fransız gazetecileri Amerika poli
sine hiç değilse sür'at noktasından iı~ 

zılmış bir numara vardır. Bu numara, 
o murabba içinde nöbet bekleyen rad
yolu otomobilin numarasıdır. Herhan-

. b. kakt · d . .1d. d tihfafla bakmayı unuttular .. 
gı ır so an ım at mı ıstenı ı, er~ 

hal bu daireye telefon edilir. Nöbetçi ?k~yuculanmıza .<4 ile 7 yedi ara-
memur 0 sokağın hangi murabbaa i- sı) rsmı altında takdım etmeye ba~la' 
abet tt ·- · · h · d b l "b . yacağımız satırlar işte bu memlekette 

s e ıgını arıta an u ur, no etçı . . ,. . . . ,. .. 
otomobilin numarasına bakar, derhal geçmış hır hadısenın hıkayesıdır. Oko• 
telefona yapışır. Bu telefon radyo da- yuculanmız bu satırları okurlarken 
iresine bağlıdır. Ra<Jyo dairesi me- fen hududunun son noktasına varrnıf 

d 
· · ·-· . h d .1 . bir memleketin bu sahada nasıl çalıf' 

mur an ışıttıgını emen ra yo ı e ıste- - .. ~ . 
·1 t ı... ·1 · Ot b.l d tıgını ogretmış, ayni zamanda son de-

nı en o omooı e verır. omo ı e . ,. . . . 
d hal d

.
1 

k p 
1
. . rece meraklı bır hadısenın içine girrnıf 

el" emre ı en yere oşar. o ısın l kl d o aca ar ır. 

imdat işaretini aldığından itibaren 
söylenile~ yere gitmesi arasında geçe· 
cek müddet azami üç dakikadır ... 

Bu izahatı veren memur gazeteci
lere sordu: · 

- Bir deneme yapmak ister misi
niz? 

Meslek.daşlarımız mütecessistirler: 

- Evet, dediler. 

Arkadaşlarından biri tenbellik et
miş, otelde kalmı~tı. Adresini verdiler. 
Nöbetçi memur harekete geçti. Gazet~
cinin oturduğu otele en yakın olan po
lis otomobilinin söylenen yere gitmesi, 
tenbel gazeteciyi tutup polis müdüri-

Tezgahlarımızda yapılan 

ilk vapur 
Şirketi Hayriyenin kendi tezgahla·" 

rında yaptırmakla olduğu ilk geminin 
montajına hafta içinde başlanacak ve 
geminin iskeleti kurulmuş olacaktır· 
Elde mevcut makinelerle bu gemiler 
yapılabileceğinden Avrupaya yeniden 
makine ısmarlanmıyacak yalnız kazatl' 
lar dışarıdan getirilecektir. Tezgahta 
bulunan ilk geminin mayısta suya in
dirilmesi kararlaşmış bulunduğundan 
ona göre çalışılmaktadır. 

"Son Posta,, mn edebi tefrikası : lara, eski zamanda evinde okumuş o~ göndermem. Kendim bir tane yazaca bulda iş arıyor» demelisin ... 

Y•z•n ı Mu•zzez T•h•ln Berkant 
Odanın kapısından ba,ını uzatınca, 

Muallanın ciddi ve ağır gözleri aon • 
ıuz tatlı bir sevgile doldu. 

Bahçenin gölgeliklerinden gelen ve 
akşamın alaca karanlığile beraber o • 
dayı kaplıyan loşluk içinde Bedianın 
kıvırcık sarı başı Rambrandın tablola
rındaki parlak başları andırıyordu. 

Mualla, ayaklarının ucuna h3.aarak 
yaklaştı ve pi.yanonun loşlukta büsbü
tün parlıyan beyaz tuşları üstünde acı 
çıkarmadan parmaklarını oynatan sa -

rışın genç kızın arkasında ayakta dur
du. 

Bedia ne yapıyordu? Gözleri karşı
sındaki notanın seçilmez işaretlerin -
de .. Elleri fil dişlerine dokunmadan 
çaldığı piyanoda.. Bütün benliği bu 
çalmadan duyduğu senfonide .. . 

Bu güzel sarı baş, kendi ruhunun 
aesini dinliyordu belki ... Ve Mualla 
onu uyandırmaktan korkuyormuş gi
bi gerisin geriye dönerek kapıdan çık
mak istedi. Ayağı bir yere mi takıl -
dı? Elindeki kağıt buruşarak bir ses mi 
çıkardı? Ne oldu da lacivert gözler 
daldığ ı derinliklerden çıkıverdiler} 

Şen bir çocuk sesi: 
- Mualla .. teyze ... diye seslendi .. 
Odadan çıkmak üzere olan genç kız 
'

0 imsiyerek başını çevirdi. 

- Ne yapıyordun öyle? 
- Görüyorsun ya, piyano çalışı -

yordum. 
İkisi de gülerek birbirlerine yaklaş

mışlardı. 
- Bu nasıl çalışma yavrucuğum} 

Evde ees sada yok. 
- Seni odanda çalışırken rahatsız 

etmek istemediğim zamanlar ben böy
le sessizce piyano çalmak çaresini bul· 
dum. 

- Ben çalışmıyordum. Bak, gene 
gazeteye bir ilan hazırlamak için o • 
dama kapanmıştım. 

Bunu söylerken elindeki kağıdı gös
teriyor, gözlerile yeğeninden bir ce • 
vap bekliyordu. 

Bedia kağıdı alını,, bir kolunu tey
zesinin beline dolıyarak onu ışığa doğ
ru sürüklemeğe başlamıştı. 

- Ne ise, bir defa olsun sözünde 
durdun ... Bakalım bu yazdığın ilan da 
gene ötekiler gibi sönük ve cansız mı? 
Şimdiye kadar gazetelere iş aramak 
için gönderdiğin yazıları bana göster
seydin çoktan bir vazife bulmuştun 

sen. 
- Yanılıyor,un küçüğüm, artık 

müesseseler hep elinde üniversite ve
ya hiç olmazsa lise diploması olan me
murları istiyorlar. Bizim gibi ihtiyar-

lan kızlara artık önem veren yok. 
- ihtiyarlara mı} Güleyim biraz ... 

Bu sözü söy'lerken utan bari 1 Otuz ya
~nnd.a ve senin gibi güzel bir kıza ihti
yar demek için insan bunak veya kör 
olmalı! 

Diplomaya gelince, senin tahsilin 
yüzlerce diplomalı kızla yarışa gire • 
cek kadar yübektir amma, ne yapa
yım ki sen kendini satmasını bilmi -
yorsun. • 

- •Satmak mı} Gene çirkin sözlere 
ba~ladın. 

- Hayır teyze, hayır, sözümü ge
ri alıyorum. Satmak değil, kendini ol
duğun gibi göstermek diyecektim. 

Bunu eöylerken masanın başına o -
turmuş, elindeki kağıdı okumağa baş

ğım. 

Mualla yorgun ve ümitsiz bir gü -
lümseme ile yeğenine yaklaştı . 

- Peki, peki, telaş etmeden iste -
diğin gibi yaz 1 Bu zamanda işsiz ka -
lan bir kadına, hatta senin yapacağın 
l'eklamlarla bile çalışacak bir yer bu
lunursa taşarım... Meğer ki insanda 
büyük bir talih olmalı! 

Bedia teyzesini dinlemiyordu. Sarı 
baş omuzuna doğru eğilmiş, doktora 
imtihanına bir tez hazırlıyormuş gibi 
kendinden geçerek kaşlarını çatmış, 
yazıyordu: 

«Türkce, Framaca ve Almancarı pek 

ciyi bilen, bu üç dilde terciillle yapma -
cp n makinede yazmap muktedir ve 

11seklz sene bir ecnebi müessesede ~· • 
«lışmış, dakikada 150 kelime stenorrafl 

lamıştı. «yazan ciddi bir Bayan iş arıyor. Elln-

Mualla pencereye yaklaştı. Gözleri «de referanstan nrdır. Gazetemize CD) 

bahçenin uzak ve gölgeli karanlığına «rümuzile müracaat.» 

- Niçin teyze? Artık senin Ana' 
doluya gitmende bir mahzur kalmadı. 
Ben yirmi yaşında kocaman bir insa " 
nım ve iki sene sonra avukat çıkaca "' 
ğım .. hem ... 

Bedianın sesi boğazında kaldı. TeY" 
zesinin gözlerinden yanaklarına doğ' 
ru kayan iki damla yaş onu altüst et " 
mişti. 

- Teyzeciğim 1 
Diyerek ona yaklaştı ve bir saniye 

içinde siyah saçlarla sarı saçlar birbi· 
rinin içinde dalgalandı. 

- Bir daha bana: «Beni bırak da 
git I» demiyeceğine yemin et l 

- Yemin ediyorum teyze 1 Sen d4' 
anneme yemin etmiştin değil mi> ona 
ölürken <eBediayı gelin etmeden onllO 
yanından ayrılınıyacağım 1 » demiştin 
değil mi? Zavallı Muallacığım.. san• 
ben «anacığım» demeliyim. 

dalarken düşünüyordu: - Bediacığım, Almanca tercüme 
- Daha bir ay i)lsiz kalırsam bu son yapmasını artık beceremem sanıyo - * 

kulübemizi de satmak lazım gelecek... rum. Seneler var ki bunu yapmadım. - Mualla, yemeği yer yemez odan• 
Konağın haremlik tarafını alan Bay Sonra stenografi için de dakikada 100 çıkma kuzum. Bu gece öyle ne,'eliyiııt 
Ihsan ne zamandır: «Selamlık tarafı- kelime demiyelim mi? Referanslara ki senin çatık kaşlarını bile açacağılll• 
nı da satsanız al)) diye ısrar edip duru- gelince, yalnız yanında sekiz sene ça- - Benim ka,larım çatık mı? 
yor. Bu son yerimizi de satarsak ne l~tığım eski direktörümün bir kağı - - Bu gece sende dünyadan u:ıak" 
yaparız, nerede otururuz? Kiramızı dından başka elimde bir vesikam yok ... laşmtf bir hal var ..• Haydi bahçeye çı• 
nasıl veririz} Bedia tekrar hastalanır- " - Ne kadar korkaksın. Seni sene • kalım. l 
sa onu tedavi için nereye ve kime baş- lerdenıberi hayata atılmış bir kadın de· - Çocuksun hata sen ..• Konak: 
vu~um? ğil, dünyayı hiç anlamamı' on beş ya- beraber bahçeyi de sattığımızı ve artı 

Zavallı düşüncelerine o kadar dal- şında küçük bir kız sanıyorum. Ben bu oturduğumuz dört odalı dairede" 
mıştı ki arkasında birdenbire bir bom- senin kadar Almanca bilmiş olsam, or- başka yerde dolaşmağa hak.kımız ol • 
ba gibi patlıyan şen aes onda çılgın bir talığı «Alman'ım!» diye aldatırdım. madığını vakıt vakıt unutuyorsun. 
korku uyandırdı. Güldüler... - Hayır, bu büyük acıyı unı.ıt:~ 

- Hayır, hayır, gene bütün bildi· Sonra Mualla kaflarını çatarak ye· muyum hiç? Fakat iyi bak ağaçlar 
ğin ve yapabildiğin feyleri yazmamış- ğenine baktı. gece ay ışığı altında nasıl yanıyorlar· 
sın. Bu defa kabil değil bwıu gazeteye - Az kaldı unutuyordum. «latan- (Arkası '\1lr) 



itti at ve arakki neydi? 
T l "t p . t tl ve zeki bakışlı gözlerile gözlerime bakarak "İttihat ve Tarakki ne 

e a aşa, a ı N ld "' b d k . • b ·ı . ·d· ? ş· d" bunu da nereden çıkardın. e o ugunu en e pe ıyı ı mıyorum 
mı ır ım ı .. k "l b. ı d d. ama idaresi pek muş u ır şey ,, e ı 

- 1 -
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rl Yazan: Orhan Selim (---------

KAN ~ONUŞMAZ! 
l~_S_P_O_R_ 1 ... ı·-_-:_İ~n~h_-i_s_a_-r_I-a_ -r_ --U=_:--~M~_u-··_d-_iı-._r-1~-.. g-"",_iı ..... _n-_d-e~n==== 
A s k e r i L i s e 1 e r ca~ır-. Şartnamesi mucibince ((sooo)) kilo gaz yağı pazarlıkla aatm .ı.nr 

Son Postanın Edebi Tefrikası: 105 bu hafta atletizm 2 - Eksiltme 17/10/936 tarihine rastlıyan Cumartesi günü eaat ıı de 
Kabatatta Levazım ve Mübayaat Şubf.4" indeki Alım Komisyonunda yapr 
lacaktır. Fakat lbu düşmanlıkta ne benim, ne 

anamın şahsi bir kini, garazı yok .. Si
zi;:ı aleminize olan düşmanlığın bir 
~erresi de size ait. .. İste o kadar .. 

' Seyfi Bey başını duvardaki resimle-
re çevirdi. Gülümsedi: 

- Bu resimlerin buraya niçin asıl
mı~ olduğunu şimdi daha iyi anladım .. 
Cçünü de tanımam. Amma bir tanesini 
iyi tı..1nırım .. Sen mahvolrnus bir deli-
l::anlısın .. yazık... ' 

Durdu. Mühim ve dehŞetli 
bir fedakarlık yapıyormuş gibi: 

- Fakat ne olursa olsun, dedi. Seni, 
e;arn rağmen kurtaracağım ... 

Tekrar masaya yaklaştı. Gözlerini 
Ömerin gözlerine dikti: 

- Sen, dedi, benim kanımdansın .. 
Damarlarındaki kan benim kanımdır .. 
· Ömer, gözlerini Seyfi Beyin gözle
rinden çekmeksizin cevap verdi: 

- Kan Konuşmaz, Seyfi Bey .. Ben 
Nuri ustanın oğluyum .. Ben size düş
man bir dünyanın çocuğuyum ... 

Seyfi bey Ömerin yüzüne sert sert 
baktı: 

- Sen mahvolmu~ bir adamsın, de~ 
(ii.. benim kanımdan değilsin.. doğ -
,ru... Biz düşmanız.. doğru.. seni bir 
sinek gibi ezmesini bilirim.. görüşü -
rüz .. 

\ e Seyfi bey ertesi günden itibaren 
'<cgörüşmeğe)) başladı. Ömer yazıhane
ıainde yokken iki laciverd muşambalı 
adamın kapıcıya kim olduklarını söy
li} c-rek içeri girdiklerini ve evrakını, 
:kitaplarını araştlırdıklarrnı, duvardaki 
resimlere bakıp not aldık1arını öğren -
ai .. 

Derhal müdüriyete gitti. 
Kendisine : «Aleyhinde bir ihbar ol

Cluii unu, onun için yazıhanesinde ta -

lıarriyat yapıldığını» söylediler .. 

• 
Mahkemenin son . celsesi açıldığı 

aün salon hıncahınç kalabalıktı. 1lk 
ceLs~den sonra mahkemeye hiç gelme
ıni., olan Seyfi Bey bile son celseye 
girmiş, maznun mevkiine oturmuştu. 
Kar~ı tarafta maznunun avukatı olan 
Sül.eylan'm babası, yer almıştı. 

Ömer iddiasını Süheylanın babası 
Üa müvekkili namına müdafaasını ya
pacı..1ktı. 

Ömer ilkönce titreyen, sonra yavaş 
ı)'avaş açılan gürleşen ve zaman zaman 
bağıran bir sesle davat'ını teşrih etme
ie başladı. 

Dinleyiciler arasında Sait Amca, 
Selami, bir hayli tütüncü ahbap ve Gü
lizar vardı. 

esnada sarhoş olduğu sabit olduğun
dan, bir sene hapse ve 200 lira para 
cezasile 2500 lira tazminata mahkum 
edildi. 

Ahıbaplar memnun. Koridorda Ö
meri tebrik ediyorlar. Biraz ötede sap
sarı yüzile Süheyla duruyor. Yanında 
Seyfi Beyin kızı da var. 

Tam bu sırada jandarmaların ara
sında Seyfi Bey göründü. Gülizarla 
karşı karşıya geldiler. 

Seyfi Bey bu eski halayığının yü
züne tükürür gi:bi bağırdı: 

- Piçinin becerdiği marifete gülü· 
yorsun değil mi~ Ka ... 

Ve sözünü bitiremedi. 
Mütıhiş bir şaklama. Ömerin eli 

Seyfi beyin yumuşak yanağına indi.. 
Ömerin babasile son münasebeti, 

babasile .son teması bu oldu. 

• Sona geldik. Daha doğrusu bizim 
anlattığımız hikaye bu kağıtların üs
tünde sona erdi. Kağıdın dışında hi
kaye uzayıp gidiyor. 

SON 

Noter Selahattinin 
muhakemesi 

• 
şampıyonası 

yapacaklar 
Bir hafta evvel futbol şampiyonası 

için karşılaşan Askeri Liseler bu hafta 
atletizm şampiyonası için karşılaşa,;ı 
caklardır. 

Spor disiplininin en iyi şekilde top· 
lu olarak tatbik edildiği askeri mek
teplerde şampiyona her sene olduğu 

gibi, bu sene de parlak bir sekilde o· 
lacak, güzel ve göz alıcı dere~eler bize 
gene istikbalin bir kaç şampiyonunu al
kışlamak fırsatını verecektir. 

Türkiye atletizm tarihinde büyük 
rol oynayan bir çok rekortmenleri ha
zırlamış olan Askeri mekteplerimiz 

arasından hemen her sene yeni bir is
tidat, büyük bir kabiliyet aramıza ka
tılıp durmaktadır . 

Aralarında yapacakları müsabaka
lar dolayısile bir gün sonra kendileri
ni selamlamak fırsatını bulacağımız 
Askeri lise atletlerinin şampiyonası 
mevsimin bir parça ilerlemis olmasına 
rağmen büyük bir alaka ile' karsılana-
caktır. ' 

Kendilerini t'ker teker takip etmek 
fırsatını bulacağımız atletler hiç süp· 
he yok ki bize ümit verici deredelel) 
hediye edeceklerdir. 

ihtilas edilen paranın 3067 4 Memleketin birinci sınıf sayılan 
lira 94 kuruş olduğu üç beş atleti istisna edilirse Askeri Li-

anlaşıh yor seler arasındaki müsabakalar her za• 
· S 1 ~h dd' · man parlak derecelerle geçmis hatırı 

Beyoğlu birinci noteı'1 a a a mm ' ~ . • 
durusmasına dün Ağır ceza mahkeme- sayılır rekabetler doğurmuştur. 
sinde. devam edilmiştir. Ehli vukuf ra- iki hafta devam edecek olan Aske
poruna nazaran noterin harç pulların- ri liseler atletizm şampiyonası bu se· 
dan 3647 lira, belediye pullarından da ne çok daha parlak olacaktır. 
27027 lira 94 kuruş zimmetine geçir- Cumartesi günü yapılacak müsaba
diği anlaşılmıştır. Noter Salahattin eh- kalar; 100, 400, 800,.,.....3000 metre ile 
li vukuf raporuna itiraz etmiştir. Mu- üç adım, yüksek atlama ve gülle at
hakeme ehli vukufun celbedilerek din- madan i!barettir . 
lenmesi için başka güne bırakılmıştır. Gelecek Cumartesi ise; 200, 1000, 
Beyoğlu Altıncı Noterinin bir tavzihi uzun ve sırıkla atlama ile cirit ve disk 
Son Posta gazetesinde (Bir Sahte - atma müsabakaları yapılacaktır. 

karlık) başlığı altında Beyoğlu Altın- Bayrak yarışı olarak da yalnız Bal-
cı Noterlik dairesi memurlarından Ali kan bayrak koşusu yapılacaktır. 
Şefik'in tevkif edildiğine ve meydaLa Her lise her müsabakaya üç atletle 
çıkarılan bir sahtekarlıktB;n dolayı Müd iştirak edecek birinciden, altıncıya ka
deiumuınillkçe tahkikat yapılmakta bu dar derece alan atletlere sayı verilecek
lıunduğuna dair bir yazı görülmüştür. 

Mevzuu bahis hadise takriben iki se- tir. 
ne evvel vazifesine nihayet verilen ve Birinciden, üçüncüye kadar derece 
esnayi memuriyetinde vazifesini suiis- alanlara da ayrıca mükafat verilecek
timal eden bir memura taallUk ettiği tir. 
gibi onun bu hareketi de sırf şahsına Müsabakalara üçte başlanacaktır. 
münhasır olup dairemde başka kimse
yi alakadar etmediği bu işe ait resmt 
tahkikat ile tezahür etmiştir. Keyfi.ye
tin bu suretle tavzihini rica ederim. 

Doların kıymeti 
Muhal aza edilecek 

Bütun salon genç avukatın birer ' 
çekiç gibi çınlayan itham cümlelerile 

Beyoğlu Altıncı Noteri 
İsmail Kunter 

Vaşington, 15 (A.A.) - Hazine, 
dolar kıymetinin 10.985.000.000 ihti
yat akçesi ile muhafaza edileceğini ve 
bu ihtiyat akçesi_µ in İngiltere, Fransa 
ve Amerika için istikrar sisteminin 
temel taşını teşkil etmekte olduğunu 
bildirmektçdir. 

aarsılırke=ı, Seyfı bey asabiyetini gizle- lrlanda ile ticaret anlaşmasmm 
meğe çah~arak seyircilere bakıyordu. esaslan 
~ e birdenbire sapsarı yüzü 1kıpkırmızı 
oldu. Dub1in, 15 (A.A.) - Röyter Ajansı 

Gülizarı görmüştü. Bir an, göz göze: bildiriyor: Türkiye ile serbest İrlanda 
geldiler. Gülizar şaşırmadı, kızarma· hükılmeti arasında imza edilen yeni ti
dı, başını çevirmedi. Dimdik, bakıyor. ca:::-et anlaşması bugünden itibaren me
Gözlerinde tuhaf, Seyfi beyin bir tür- riyete geçerek 19 38 senesi nisan ayma 

kadar devam edecektir. Bu anlaşma, 
Jü kavrayamadığı manalar vardı. bilhassa Türk incir ithalatı üezrind$°n 

Siiheylanın babası da müdafaasını alman resmin tenzilini tasrih etmekte
b itirdikten sonra, hey'eti hakime mü- dir. İrlandanın Türkiyeye yapacağı :h
zakereye çekildiler. raoat Türkiyerıin bu memlekete yapa

y arım saat sonra karar okundu: cağı ihracatın yüzde ellisi rıisbetinde o
Seyfi Bey, kazayı işlediği ve olacaktır. 

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

Antakya 
Meselesi I 

(Baştarafı l inci sayfada) 
alan ı:ı.ynen naklediyoruz: 

8 İlkteşrin 19 36 tarihli a:Elkabes» 
d~n: Antakya Türkleri, Ti,.irk matbua
tından kuvvet alarak, Suriye muahe -
desi aleyhinde geniş bir ölçüde propa

S"'cs::ı.:...o:·============================= gandal:;r yapmaktadır. Türk nıatbua -

Y t 1 I• ık Ok 1 tınm iddiasına göre, Suriye muahedea ) ) U si İskenderun sancağındaki Türkleri.1 Paralı 
İstanbul Kültür Direktörlüğüdden: 

t - Zincirlikuyu kö§klerinde ilk okul talebesi için paralı yatılı bir 
pansiyon açılmışta·. 

2 - Zincir1ikuyu ilk okuluıra yazılacak yatılı talebeden dört taksitte 
ödenmek üzere 80 lira pansiyon Ücreti alınacaktır. Memur çocukla • 
rından tenzilat yapılamaz. 

3 - · Tatil devresinde okulda kalanlar, ayda 12,S lira verecekler'dir. 
4 - Yatılı talebe elbise, çamaşır ve kitaplarını kendileri alacaklar-

dır. 
5 - Yazılmak ve daha fazla malumat almak İsi:iyenlerin her gün 

M cidiye köyü civarında Zincirlikuyu ilk okul direkiörlüğüne baı vur-

n&alan lazımdır. u2214» 

haklarını yıkmış, bu sancakta 280 bin 
·Türk varmış, ve bu Türkler Türkiye ile 
birleşmek istiyormuş. 

Dün Antakya Türkleri sokaklarda te 
zahürler yamışlardır. Fakat 21 O bın 
mecmuu olan Antakya ahalisinden 145 
bini tutan Araplar da tezahürler yap -
mışlar ve Suriye vahdetini ve Suriye de 
legasyonunu hararetle alkışlamışlardır. 
Artık Arapların sabrı tükenmiştir. 

Bu tezahürler esnasında hiç bir hadı
se çıkmamıştır. Ancak tezahürlere işti
rak eden Arapların adedinin Türklerin 
kine nisbelle on misli fazla olması Türk 
matbuatında, Türklerin sancakta ekse
riyeti teşkil ettikleri hakkında sürülen 

3 - Şartnameler her gÜD parasız adı y.eçen Şubeden alınır. 
4 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte o/o 7,S ı6'f'~ 

paralariyle birlikte yukarıda iımi geçen komisyona müracaatlan. «1866» 

* 1 - Şartname ve ketifnameai ve plan mucibince 351 O lira ketif bedelli 
Cibali Fabrikası Kalirifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuftur. 

il -- Eksiltme, 23/X/1936 tarihine rastlıyan Cuma günü ıaat 14 de Ka· 
bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapda • 
caktır. 

ili - Bu i,e ait keşifname ve şartnameler parasız olarak Levazım ve Mü 
bayaat subesinden; plinlan da insaat subesinden alınabilir. , . . 

iV - İsteklilerin, tarlnaınede gösterilen esasları ihtiva etmek üzen fiat 
sız teklifleriyle projelerini eksiltme gününden en geç bir hafra evvel TütiiD 
Fabrikalar tubesine vermeleri lazımdır. 

V - istekliler eksiltmeye girebilmek için kanunen kendilerinden ua 
nılan vesika ~e % 7,5 güvenme paralariyle birlikte muayyen gün n uatt' 
ismi geçen komisyona gelmeleri. (1965) 

İkinci İcra Memurluğundan: 
Ali Necmettin ile Zübeydenin tasarruflarında 1 bulunan Emniyet 

Sandığına birinci derecede İpotek olan ve tamamına (3890) lira 'lay· 
met takdjr edilen Erenköy Merdivenköy Bahariye sokağında eaki 7, 
5, yeni 42, 42/1, 42/2 halen üzerinde 27 ve 2 numara vardır. Biı 

tarafı Mustafa veresesinden Hatice hane ve bahçeai, bir tarafı yeni 
küşat olunan Eminbey caddesi, bir tarafı İmam sokağı, bir tarafı eski 
İmam sokağı ile mahdut iki hane: 

27 numaralı hane: Zemini toprak natamam bir ahır haneye kapı· 
dan girdikte bir koridor üzerinde 3 oda, bir hela, merdivenalb, ze
mini çimento bir mutfak, zemini çimento bir yemek odaaı. Birinci 
kat: Çatı katı olup biri balkonlu ll.Ci oda, iki çah arası, bir hell., ahı

rın üstüne çıkan bir kapı içinde elektrik tesisatı vardır. Bahçede 
muhtelif meyva ağaçları, tatlı sulu kuyu, bir buçuk dönüm bağ, çam ve 
muhtelif meyva ağaçları vardır. 

Kapı 2 numaralı hane: Kırmızı çini bir taşlık ve gömülü küp, bir 
merdivenaltı, mutfak, tulumba bir hela, tek kurnalı hamam. Birinci 
kat: Bir koridor üzerine iç içe 2 oda, diğer bir oda, bir heli, bir ta· 
rasa, zemini çimento bir balkon elektrik tesisatı vardır. . . 
Mesahası: Umumi 4450 metre murabbaı bundan 53 metre murabbaı 

42 numaralı köşk ittisalinde 10 metre murabbaı mutfak, 77 metre mu
rabbaı 27 numaralı hane ittiısalinde 10 metre murabbaı mutfak. 20 

metre murabbaı natamam ahırdır. 
İşbu gayrimenkuller açık arthrmaya vazedilmİ§tİr. 
Arttırma peşindir. Artbrmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti 

muhammenin % 7,5 nisbetiude pey akçesi veya milli bir bankam.o 
teminat mektubunu himil olmaları icap eder. Müterakim 
vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. 
20 senelik vakıf icaresi tavizile dellaliye müşteriye aitti, 
Arttırma şartnamesi 28 I 11 I 936 tarihine müsadif C umartesi aiinli 
dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
14/12/936 tarihine milsadif Pazartesi gunu dairemizde uat 
14 den 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti mu
hammenenin %75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde ıon 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gihı daha 
temdit edilerek 29 I 12 I 936 tarihine müsadif Sah gftnfi .saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve İflas kanmıo· 
nun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarım ilin 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile aabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 34, 5731 numarala dosyada mevcut eycak 
ve mahalleo haciz ve talrdiri kıymet raporunu görüp anlayacaldan 
ilan olunur (2220) .................................................................. 

iddialara karşı mükemmel bir cevap 
teşkil etmiştir. 

Türk Şoförlerine Karp 
Suriye Emniyet işleri dairesi Türk 

işçilerine karşı bazı şiddetli tedhirler 
almıştır. 

8 İlkteşrin tarihli «Elkaheıs» gaze • 
tesi diyor ki: «Emniyet makamları 
Türk şoförleri hakkında yeni tedbirler 
almıstır. Türk soförleri Emniyet ma
kamİarından y~ni vesika almakla mü
kelleftirler. Vesikasız olan Türk şo
förleri, hemen memleketten çıkarıla

caktır.)> 

Fena Tesir Uyandırmq 

8 llktesrin 1936 tarihli «Elkabes» 
gazetesine

1 

göre Türk matbuatının neş
riyatı Antakya halkında fena tesir u
yandırmı~tır. Antakya ahalisi Fransız 
Hariciye Bakanına ve Uluslar Sosye

tesine telgraflar göndermişlerdir. ... 
Suriye Delegasyonu Başkanına 

gönderilen telgrafın sureti ~udur: 
<cTürkiye Hariciye Bakanının be· 

yanatı ve Türk matbuatının mugalata· 
sı ve Türkleşmiş bazl ferdlerin isken· 
derun sancağını temsj!. iddialan. eaa,!J· 

lı ve meşru bir hakka. iatinat etme· 
mektedir. Sancak ahalisinin dörtte bi· 
rini teşkil eden ve Kilikya Araplarmın 
nısfını bulmıyan bir avuç Tüıküın ha· 
tırını hoş etmek için Suriyeli bir san· 
cağın şeklini deği.ştirmeyi kabul ede· 
meyiz. Bu mıntaka gerek tarih ve ge· 
rek coğrafya bakımından, Suriyenirt 
bir parçasıdır. Bu sancakta Arapların 
adedi 150.000 dir. Türkleşmİ.f olanlar 
ise (iQ.000 dir. Bu sancağa hususi bir 
vaziyet vermek teşebbü~üne kafll pro· 
testolarımızı bildiririz ve bu tefd>bü~il 
gerek ha'kka ve gerek asayişe bir teca· 
vuz addederiz. Bu protestolarımtzıo 
Hariciye Bakanına ve Uluslar Sosyete· 
sine iblağını rica ederiz.•> 

imzalar ... 



16 Birincitqrin SON POSTA 

" Son Posta ,, nın zabıta rom•nı : 1 

YEDİ 
A:.ılAJ'I NDA 

Yazan : Hugh Auıtin 1ngilizceden çevıren : Haınun U§aklıgil 

" Bir kameriyede burnu kesilmiş 
bir kadın cesedi ,, 

Polis merkezine bir telefon - radyolu karakol otomobillerine bir tebliğ - hadise 
yerinde bir muhavere - Amerika zabıtası nasıl çalışır? 

- 1 r -, caddesi 181 telefon: 28 - 28 

Makine harekete geçiyor Muhaı rir sizden Hem okuyor, hem de: 
(Saat 4 dalulı.a 9 _ ıaaat 4 dokıka 14) • - Bunlardan bir şey öğrendiğimiz 

Telefon qıngırağı ağustos öğleden rica edıyor yokt diye söyleniyordu. Birden: 
'-' d 

1 
- Hah. i ter di) e söylendi. ıonrasının ağır uyuşuıuuğu için e çın- Bir poli romanı ancak: 

1 d b J• Amold Merit ve ortnkları, maliye 
a ığı zaman nö etçi po ıs memuru ta- Okuyucu, me tleyi takibe :irj~eıı po -
vanda helezonlar çizerek dolaşan si - lis ile bir buluş müsabaka ına ba lı)a -

ncği seyrediyordu. 
İleriye doğru eğilerek re eptörü al

dı, yorgun eda ile: 
- Burası 9 uncu mıntaka 1 diye 

söylendi. 
Dinlerken masanın üzerinden bir 

kalem almıştı, söylenen şeyleri yeşil 
renkte matbu bir formül üzerine yaz
rnıya koyuldu. Bir taraftan da yazdık

lıil<lltl takdirde r.evk Terir. 

Fakat oku.> ucunun bö.>le bir mu aba-

kaya glri ebilmesi itin poli memuru ile 
mü avi ilahlara malik olma ı arttır. 

Binaenalc.> h ben taahhiıt ediyorum 
ki: 

- Bu hadisenin butün emare ve delil-
leri oku) ucuya, polis menı uru ile a) ııi za

maııda ıösterilecektlr. 

- Hadiselerden bir birinin izah ve) a 
larını tekrar ediyordu. tef iri, hu usi bilgilere bağlı değildir. 

- Valley caddeısi Mister John Ar • - llidlsenin ge~tiği yerlerde &izJi o -

noldun evi ..• Numaraıı yok. isim de· da, muci:te {apacak makine mevcut de-

üzerinde yazılı.. PeltiJa... Telefonu - Katilin cürüm itriki :\oktur. 

acente$İ 

181, Chestnut caddesi 
Telefon: 28 - 28 

- Sen bunu tanıyor musun John ~ 
- Hayır! 

Kapı tıkırdadı Çavu a ılk tebliği ge
tirmiş olan adamdı: 

- Radyo teyid etti. Gerçekten ö • 
liim "nk'ası imiş. Ölenin adı Madam 
Valantin Merit'dir. 

IK1NCI KISIM 

Madam (Valantin Merit) in burnu mir parmaklığa tesbit edilmiş bir plak 1 ğildir 
kapatmayınız! - l\luadelenin yalnız bir tarzı halli ( Saat 4 ddlcika H - aaot 4 dalciL:a 26 ) 

Reseptörü ters çevirerek masanın ü- vardır. .;)tomobillerin düdiikleri fasılasız 
zerine koydu, ıonra mıntakayı doğru- - Bu tarzı hal, mümkün olan ·eganc çınlıyorlardı, Hudson şehrinin soknk-
dan doğruya polis merkez binası ile tarzı baldr.. ları içinde bir yarış var gibiydi. Cad • 

temasa getiren telefonu aldı: de kenarında oynıyan çocuklardan do-
- Allol dedi. Be.na radyoyu veri • dı. Revolver mahfazasını taşıyan pa • lnyi merkez mah llelerinde yava !adı • 

nizl Radyo mu orası ) laskasını takındı, istemiye istemiye ca- lnr. Sonra gelip geçen azaldıkca sokak-
Otomobil müfrezelerine bir tebliğ: ket ini de sırtına geçirdi, daha sonra da !ar genişledi, otomobiller Hılldal adını 

VaHey caddesi, John Arnoldun evi. hasır şapkasını başının üzerine otur • taşıyan zengin mahalleye gidince sür'· 
Nu~aras.ı y~k. ,1sim demir parmaklığa tarak şefinin odasına açılan kapıya 1 ati arttırdılar. 
teSbıt edılmı, hır plak üzerinde yazılı.. teveccüh etti. Valley caddesinde can kurtaran o· 
Bu evde bir insan öldürülmüş .. Bura- * tomobillerine mahsus sirenlerin iniltisı 
ıı .g uncu mıntnka T • p K b · 

w ··- egmen eter ent cenu u garbıye 
Parma~~nı ~~r dü.ğmeyo ba tı, tek- bakan balkonlu bir odayı işgal ediyor-

rar reseptorc aoyledı: du. Bu odada b - t 
All ba . . ... • u agus os gununun 

- o, na umuınt ıatihbarat dai- ogle sonrasında, d 1 b • 

yaz güniinün ağır sükununu yırttı. A
ra sıra sağda, solda bir demir parmak
lığın ortasından ışıklı bir 5aha, ağaç, 
güneşli bir çayır görünüyordu. · · · · ı M • ayanı maz o 

resını verınız ersi. Allo} Sen misin gucu bir sıcak hük.. ·· .. d 
S } H um suruyor u. Sert bir dönemeci müteakip üç o-
ı:~ ~~r vaktim yok.. Masalını Büro'nun köşesinde yeşil bir per- tomobil birdenbire hareketsiz kaldılar. 

ş. n va ıt '_ÖYlerıin .. Valleyde John de ile saklanmış ıbir küvet, küvetin 
Amoldun evınde bı"r in "ld" "l u"st·· d d b' - k d .. . aan o uru • un e e ır sogu su deposu var ı. 
muş ... Evın numar k Sah'b' . T w p K d d . ası yo .. ı ınm egmen eter ent caketsiz, göm-
a ı emır parmaklığa uıh bir levhada leğinin kolları sıvalı bu küvetin üzeri
yazılmış. Otomobil mühezelerine ha- ne eğilmişti. Soğuk su deposunun al -
her verildi •. Pekala, pekala.. ihtiyar tına bir bardak tutuyor, bardak dol -
dostum, bunu bana batka zaman ha • dukca içindekini başına döküyordu. 
tırlatırsın.. Hendriks kapının eşiğinde durdu: 

Reseptörü yerine tak.b, masanın ü- - B~hse girişirim ki bu yaptığınız 
zerine bırakmı9 olduiu ilk reseptörü şey kalt>iniz için iyi değildir; dedi. 
aldı: Peter Kent au bardağını yavaş ya _ 

- Atlo) Beni dinleyiniz. Hiç biT vaş boşaltmakla meşguldü, bir homur
feye dokunulmuınl.. Anlaşıldı ya} tu ile mukabele etti: 
Nuıl bir doktor mu çağırdınız? Peka- Hendriks de bir iç çekmeyi mütca· 
lal Eğer otomobilli polialerden evvel kip: 
aelirse ihtiyatla hareket etsin t Evet, - Dokuzuncu mıntakadan telefon 
evet iki ÜÇ dakikaya kadar oradadır. A- ettiler. Valley'de bir insan öldürmüş
dınız nedir ıizinl Patıton mu} Pekala! ler. Radyo ile teyid edilmesini bekli -
Bir şeye dokunmayınız. bekleyiniz. yoruz, dedi. * Su bardağını tutan el bir saniye ha-

Polisin merkez binasının radyo 88• reketsiz kaldı, sonra bardağın içinde 
!onunda bir adam mikrofonun önün - ne kaldıysa bir hamlede başının üzeri
de tebliği takrar ediyordu: ne dökt~·ve bir eliyle de bir havlu ya· 

- Allo, 18 numaralı araba mı? kaladı, yüzünü kuruladı, aynada saç· 
(Valley) e ıi<fecekıiniz. !arını taradı. Hatları epeyce buruşuk, * güneşten yanarak esmerleşmiş bir yü-

Umumi itıtihbarat daireeinde Sam zü vardı. Düşünceyle: 
•öylüyordu: - Tafsilat yok mu? diye sordu. 

- Allo, cinayet maaaaı mı? Ala, - Fazla bir şey yok. Ölüm vak'a ı 
•cm mi.in Bil}} Dokuzuncu mıntaka John Arnold isminde bir adamın evin
Valleyde bir insan öldürüldüğünü ha. de olmuş. 
ber verdi. Komisere aöylemek için te· Kent gri caketini sırtına taktı: 
yid edilmetini bekliyorum... - John Arnold mu} Tanımıyorum. 

Bill bu cümleyi eöyledikten aonra Sen? 
yerinden kalktı, John Hcndriks ça • - Ben de öylel 
vuşun odasına acçti John Hendriks Teğmen yazı masasına döndü. T e-
çavuş da hidiıeyi öğrenir öğrenmez lefon rehberini açtı ,bir hadise karşı • 
hafif bir küfür savurdu. Tevekkül ile sında, suçlunun tutulacağı dakikaya 
bir omuz silkti ve ayağa kalkarak bi - kadar yorulmak bilmez bir faaliyet 
tişik odanın kapısını açtı: gösteren bir adam olmakla tanınmıstı. 

- Çocuklar yakında bir müşteri Yaprakları karıştırdı. Bir nokta 'ü-
çıkacak .. belki yanılıyorum amma ne zerinde parmağını durdurarak: 
olur ne olmaz otomobilleri harekete - işte 1 diye söylendi. 
hazır tutunuz. Radyonun hadiseyi te- ARNOLD (John) ikametgah Vat. 
:Yid etmesini bekliyoruz. ley caddesi, Hilldale telefon 67 • 43 

John Hcndriks çaVUf kapıyı kapa - ARNOLD (John) Büro Cheıtnut 

T ekcrlekler şosenin kenarındaki taşlar 
üzerinde sürtündü, frenler gıcırdadı, a
çılıp kapanan kapılar birer tabanca se· 
si aibi şakladılar. 

Peter Kent araha-ından inince, oto
mobil kapılarının kapanırken çıkardık
ları ses haricinde, bütün çevrede de
rin bir ses izliğin hüküm sürdüğüne 
dikkat etti. Poliıı memurları caddede 
emre muntazır duruyorlardı. 

(Arka51 var) 

PASLANMAZ 
Hasan Tır•t 8ıç•I• 

Bir dakikada tıraş eder. Ne ıa
bun, ne de fırçaya ihtiyaç vardır. 
Katiyen paslanmaz. AlAmeti fa -
rika ile ihtira beratı vardır. Ne 
İngilizler, ne Fransızlar, ne de 
Amerikalılar, ne de bütün dünya 
aynını yapamaz. Hasan tıraş ma
kinasile Hasan tıraş sabunu ve 
tıraş kremi, tıraş kolonyası, tıra§ 
pudrası birer aheserdir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız; israr 
ediniz. Hasan deposu : Ankara, 
İstanbul, Beyoğlu. 

Sayfa 13 

r ' 1 Hikaye ~ Harbin cilveleri 1 
L _______ --1..J __________________ ~------------.J 

Yazan: J. - H. Rosny aine Çeviren: Nurullah :\taç 

Jat·qucs Arnold ~öyle anlattı: ı - Ya! km ıp mı ettiniz. 
- Saatlerden beri Sierra'da dolnşı - Gülmeğe basladı: Kuru ve zn me 

)Ordum. Bir yolu dönerken kurşun yağ bıı· gülme ... Sonra : 
muruna tutulmuştuk, arkadaşım öl - Belli, dedı, siz bir casu sunu~; kay 
müştü; az kaldı ben de ölecekHm. Ele bcdılccek vaktimiz yok ... Juan! 
diişmemck içın çabalıyordum; herhan 1i Juan dı) c çağırdığı adam gcldı. Tri 
bir kimseye rasgelmck. beıum için öl- yarı bir herif. Bana soğuk soğuk baktı 
mek demekti: Hüviyetimi isbat edecek Amırı : 
kiığıtları kaybetmiştim! Hnr ıki taraf - Mezarlıkta yeni kazılmış bır cu • 
ta tav!jan doğrar gibi adam kesiyoı du. kur var. dedi. Oraya götürürslimiz, ıki 
Benım kurtulabilmem ihtimali o kadar adam yeter. 

37..dı ki kendimi artık ölmiiş farzetmt'm - Benım hıç bir kabahatim yok, ma-
daha doğı u olurdu. Fakat dört tarafı ku sum.um! diy~ bağırdım. • 
şatılmış hayvan bile ümidini kesmez; Bıbrta~ım ıkzah~;,_vermegcd'bn1~lndundaben de onun gibi hfilfı ümit ediyordum. n~ enı pc n <U\.asızca ın ıyorlıl' ı. 

Ama artık takatim de kalmıyordu; Nıhayet sarı suratlı adam: 

0 ate~ gihi güneşin altında öyle saatler- - Hele bir ~s~ünü ara~m, dcdı. .,. 
ce koşmuş olmak beni bitmnişti; nıha- J uan ceplcrımı bırcr bırer ho •• ılttı. 
yet da\ anama) ıp bir kayanın sıcak gi>l- ~eçata de tel:ri meydana çıktı.k~a he -
gcsınc uzandım ... Kendımdcn geçmı - rıflerm de alakası uyanıyor gıbı olu .. 
şim. yordu: Onlara ~uhabbetle bakıyoı lar-

Korkunç rüyalar gördüm, ikide bır dı. Cebım?cn. bırkaç da mektup çıktı; 
·ak d m ama uvku ne de bunları reıs bır tarafa koydu ve: 

sıçrayaı U) an ı ' J ' H a· .. .. .. d d 
olsa. insana ku\'vet ver·yor. Gene yo· :- ay 1 golurun, e ı. 
la duzi.ildüm, kaçmağa başladım. lki asker kolumdan tuttular; do ı usu 

En sonunda bir kilıse kulesi, sonra öyle pek şıddct göstcnniyorlardı. Ju. n 
sıra sırn evler gözüktü. Hemcins me, da sesini ) ükseltmeden : 
insana km; uşmuştum! ... Demek ki ar - - lfa) di, yürüyelim, dedi. 
tık susuzluğumu gidermek, bir parça • Dışaı ıdn bırkaç kadınla birkaç cocuk 
cık olsun yemek kabil olacaktı. Fakat toplanmış, merakla bakıyorlardı, birkıı 
daha evvel birtakım adamların karşı • çı peşimize düştü, fakat Juan onları 
sına çıkmak lazımdı! Halbuki en vahşi kO\·du. 
hayvanlardan bile daha hunhar, daba Mezarlığa vardık; bır köy mcı:ıı lığı .. 
korkulacak mahlfıklar olmuşlardı. Demin bahsi geçen çukurun başına gel-

Bıttabi bütün insanlar, her yerdeki dik; işte oraya gömülccektim. Ju n bii
insnnlnr, değil. Fakat 7.ararsız olanlarla yük bir J(ıtufta bulunur gibi : 
tehlikeli olanları biribirlerinden ayı - - Dua falan etmek istiyorsam , bu~ 
ran hiç bir alfımet yoktu. yurun, dedi. * Halim selim bir hali vardı. K mbı ır, 

E\ leri gfü düğümden beri bittabi giz- hergünkü hayatında belki iyi bır baba, 
l<.'nmıs. kayaların arasında daracık bir iyi bir arkadaş, hatta belki de kıl bık 

Yarmki nushamızda : 

Adamın kıymeti 

Çeviren: lsnıet Hulusi 

bir koca idi .. 
- Beş dnkıka, 

dedi. Fazla b klı· 
yemeyiz.. 

Başını k ldı .. 
rıp gözlerin· ldli • 
Eenin sa ne d k~ 
ti: 

yoldan yürüme -
ğe başlamıştım ... 
Kıınbilir kaç a -
sırl k bir yol; bel -
ki daha düm ada 
insan yokken açıl
ını bir yol. . Fa • 
kat arasıra gene 
kiliseyi görebili - - Saat 
yordum. . , çalnr çalın z ... 
İçımden: cKimbilir? di) ordum, belkı Benı öldürecek olan üç adam d b 

bu kö~ ün adamları ikendi bnlleı ındc, larını yola çevirdiler. D kıkalar m tl 
sakin insanlardır. Yanımda oldukça pa- bir sür'atle akıp geçiyordu. 
ra var; karnımı doyuı~.r •. kendime ba- Saat çaldı. 
nnacak bir yer bulabılırı.~ ... ». il- Bem çukurun başına dıkip kolla ımı 

Ben helecan ve !eredd.ut ıçınde Y bağladılar. üçü de uzaklaştı. Junn ku-
rüyüp dururken b~rdenbıre yukarıdan manda eclıyordu. Tüfekler bann do ru 
dogru bir ses geldı. Başımı kaldırdım, 'ld. 
. c uzun avurtları çökmüş, gözleri çevrı ı. 
ınc · b'. d .. d··m Elinde bir 'l'rım o sırada: cDurun! durun!• dıye 
mosmor ır a am gor u · . , ld 

.. l tg ldigım-. milis askerleri- bır ses du) u u. 
gun evve ras e Ü .. .. b · is't' 
ink benzer bir Mnuser tüfeği vardı. ç asker donduler; enı ıcvap e .. 

n ınde - b g- rdı. den sarı yüzlü adam geldi. Hızlı hızlı 
Bana ogru a ı · 

_ Orada ne yapıyorsunuz ? konuşuyordu. Elinde bir knğıt \ardı. 
_ Barınacak bir yer, ekmek ve su Onu bana uzatıp : 

Um dive cevap verdim. - Bu sizin mi? diye sordu. 
arıyor , J B i Al 't Omuzlarını silkti ve sordu ~ Baktım, dostum en to varcs en 

_ Faşist misiniz, Halk cephesinden gelmiş bir mektuptu: . 
- Evet, benim, dedım. 

mi? 
- Fransızım ... 
_ Ya! Hele bir bakalım; arkam sıra 

gelin! 

* Beraberce gittiğimiz evin içinde ve 
etrafında silahlı yirmi kadar adam var 
dı; birkaçı oturmuş, kağıt oynuyo~lar
dı. Burası herhalde bir posada, yanı ya
rı otel, yarı kahve ve lokanta olan bir 
yerdi. Fakat gayetle pis ve korkunçtu. 
İri üi taş döşeli salon insanlara mı, yok 
sa hayvanlara mı mahsus bir yerdi? 
Bunu kestirmek pek kabil değildi. 

Beni içeri aldılar. Yüzü kükürt gıbi 
sarı biı· adam beni .isticvaba başladı: 

- Nereden geliyorsunuz? 
- Lerida'dan. 
- Kağıtlarınızı gösterin. 
Artık ölüm saati gelmişti ..• Bir cevap 

vermek lazımdı. 
- Kaybettim, dedim. 

- Demek ki siz onun ahbaplarınd::m· 
sınız, dedi. 

_ Evet, çoktan beri tanışırız. 
Sarı yüzde gazap değil, adeta bır mu. 

habbet gözüküyordu. 
_ Talıhiniz varmış, dedi. Benıto Al

vares benim de dostumdur! Kendisini 
görürseniz sizin hayatınızı kurtardığı-
mı söyleyin ! . 

Bana elini uzattı. Juan ile iki nefcrı, 
reisle beraber koşup gelmiş altı kad~r 
milis askeri, birer çocuk gibi gülmege 

başlamışlardı. 
Posadaya döndük; fakat bu sefer ha· 

raretle karşılandım. Biraz evvel ben m 
··ıd·· ··lmemi gayet tabii bulan o adam: 0 uru ·· d'.klerı 
lar, şimdi beni kurtulmuş gor u 
için bayram ediyorlardı. Soğanlı, sar • 
mısaklı bir yemek yedirdiler; kokusu 
beliti üç günde geçmedi. ~ 

r:an~~~bd':!~~!!' Ah!!~~r~!~u:ı 
._ - b .. t "h uan atika meraklılanna tav11ye ederı~~·:.J 
~ u uerını arı ve __ _ 

PBOTEjiN 
l Her eczanedo bulunur. 

Merhemini kullanan Frengi ve Belsoğukluğıııın tutu maz. 



14 SON POST li. 

İttüıatçıla' Devrinde 
Gdvur 
Melım•dln 
Yeni 
M•~•raları 

CiBALI ZINDANLARI MUHALEFET r 
Son Posta ·nm zabıta romam: 10I __ __. ~-Nasıl doğdu, Nasıl ya,adı, Nasıl öldü? 

Zaptiye muşırmın gözleri; bir kaç - Paşa hazretlerir.. Kadının nerede 
saniye, bir noktaya daldı. Hafif hafif olduğunu, yalnız Gavur Mehmet bili
aakalını kaşıdı. Çehresinde bir mem - yor. Her halde çok emin bir yerde ol
nuniyet parladı... Sonra birdenbire duğuna, kanaat getirebilirsiniz ..• Fa
başmı kaldırdı. Hüsnü beyin gözleri • kat, mademki irade buyuruluyor. lra-

Soa Pom·mn liyasl tefribm ı - 8S - Yazaaı ZiJ9 

Muhaliflerin ağır başlı kısmı, muhalefet ~pbesinde haris ve menfaatperest 
lann bulunmasından, ileride büyük zararlar husule geleceğini tahmin edi 

nin içine baktı. ldenizi derhal Gavur Mebmede tebliğe- Bu arada (cemiyet) e iDtieab et .. nlacak müntefıibjsAnilere söre, tam ti. 
- Bu itin raporu hazır mı).. derim. Müsaade buyurunuz da. çarça- mek istemifse de, kabul edilmemifti. mel)ml. .. ] ilin. 9u tekilde idi: · 
- işte efendimiz. Zaten, takdim e- buk gideyim. Haber getireyim. işte ba .dam 0 günden itibaren, cemi- .Deniliyordu. [lttihad ve Terakki Ce • 

decektim. Dedi ... Ve, bu mesele etrafında la- yete yaman bir muhalif kesilmqti. Bu varakayı, kim yazıyordu) •• Ga- latanbul meb"usluğuna 1iyık 
. - . Pekala. yer onu ban~ ..• _ Ben kırdıyı. uzatmamak için derhal odayı Şimdi mubaılefet ateşi tekrar parlar zete, bunu ortaya koymuyordu. Sade- zevat: 
tımdı saraya, gıder,. m~leyı, böyl~ce terlr.ettı. parlamaz bu adam da (ikdam) gaze.. ce bu varakanın, (şahsına hürmet Ye Ahmet Rıza bey 
'evket~eab efe,dım.ı~e arzederım. .. ~ tesinde Ali Kemal beyin yaptığı tid • itimad) olunan (bir zil) tarafından Manyaetzide Refik bey 
Ben gelınceye kadar, bır yere kaybol- Gavur Melunedın yar&81, o kadar detli netriyatm arkasına takılarak ce- gönderildiğini eöylemekle iktifa edi .. Naauh efendi zide Hoca 
Jna. Bekle. . . ağır değildi. Onun aaatlerce baygın miyetin aleyfıinde, muhitine zehi; sa- yordu. Asım efendi 

Dedikten sonra, yanındakı ıpek kor- kalmasına sebeb; yarasının ıstırabı de- çan bir yılan haline gehnifti. Ali Kemal bey, bu tokalı hak etmİf Hüseyin Cahid bey 
dona asıldı ... Dı~rdaki sofada, made- ğil; kaç gündenberi devam eden yor· flk hücumlarını, cemiyetin en hat mi idi, etmemİf mi idi) .. Ba, ayn bir Ahmet Nesimi bey] 
ni bir ses çıngırdadı. guniuğunun üstüne, bir de Defci fbo.. meb'us namzedi olan (Ahmet Rıza bahie ••• Biz, bunun üzerinde duracak Türk isimleri, burada 

İçeri, bir yaver girdi. Zaptiye miifi- nun feci ifşaatı inzimam ederek, sinir- bey) ile, • 0 sırada herkesin gözüne değiliz. Ancak fU var ki; cemiyet, Ali Sonra, bunların altında fU 

ri, telişlı bir sesle: leri üzerinde husule gelen buhrandan batmıya baflıyan _doktor Nazım beye Kemal beye, çok çiTkin bir eilihla hü .. ze çarpıyordu: 
- Çabuk .. araba hazırlansın. , ibaretti. · çevirmiftİ. cum etmi,ti. [Bu zevata, Ermeni vatan 
Emrini verdi. Buna binaen; ç~ik ıibi bir bünyeye Mevlinzadenin bu netriyab, tama- Nitekim bunu, halkın mühim bir mızın arzuyu umumisine teva * malik olan Gavur Mehmet. hastanede mile Murad beyin neşriyatını aıu:lın • zümresi de böyle telakki ederek mühim den iki zatın iamile, bir Mu.evi 
Zaptiye müşiri, derhal saraya gitti. bir kaç saat iyi bir iltirahat, ve yapJan yordu. Hatta bir çok yaalannda; Mu- bir dedikodu ba9göstermitti. da,ımızın ismi de ilive olunur: 
Hüsnü bey, mütirin avdetini, saat- kuvvetli tedavi sayesinde çarçabuk ken rad beyin Avru.pada§i neflİyatmdan Eğer Ali Kemal bey hakkında ya .. Düyanu umumiye hukuk JD 

lerce büyük bil' e:abınnzlıkfa bekledi. dine gelmişti .•• Ve timdi, Hüsnü Beyle ilham aldığı göze çarpıyoıdu. pılan bu neşriyat intihab zamanına te- Ha:lacıyan efendi 
Halbuki Mehmet pap ancak ikindiye beraber zaptiye müfirinin yaveri kar- Halkın cahil ve buit kımu, Serbes- sadüf ebneaeydi, cemiyetin attıjı ok. Dava vekillerinden Zührab 
doğru gelebildi. Ve gelir gelmez; hu· şısına dikilir dikilmez; gülerek ellerini ti gazetesini kapışıyordu. Çünkü, hal· tamamile hedefe iaabet edecek. Ali Reji nezareti dava vekiller· 
zuruna çıkan Hüsnü beyle, aralarında onlara uzatırken: kın bu zümresi, adeta dedikodunun Kemal beyin tam can eYini delerek ber Faraci efendi.] 
föyle bir muhavere geçti: - Bu ne hal, yahull .. Beni, sünnet müptelası olmuftu. hın v~ fÖbret ~ğnma bizzat kendi E, Rumlar) •. Cemiyetin n 

- Vukuatı .. başından, sonuna ka • çocuğu gibi buraya yatırdılar. Halbuki muhaliflerin ağu başlı ]m.. baş~~ı ;ıyen. bu ~ı, daha o zaman arnına Rumlar girmiyecekler 
dar .. min evvd, ila ahir .. efendimize Diye bağırarak, kalkmak istedi. mı, bundan müteessir oluyorlardı. Ve aırtuatu devı~ektı. • . Bunun dedikodusu, iki aün 
arzettim. Kadının salimen tahlis edil· Fakat; Hüsnü BeY. onun kalkmasına banlar, muhalefet cephesinde, bu de- ... ~akat; Alı Ke~al .. ~n, na~z~ bir hayli merakı celbetmitti. Vo 
diğine çok memnun oldular. Hemen mani olarak: rece ıüfli, haris 'ft menfaatperest a • gını ko~a~ını mute~ (Şur.ayı ~ yet bu namzed liateaüıe, iki isiıll 

1_: be .. jel · ı ıL..l la Yaln - O kadar acele etme, Mehmet .•• damların bulunmaamdan, ileride bü • met) gi>ı brr gpzetede, oyle hır (vara- !t!!l edilmıt· ü".· 
e~ ye mu ccı er yoUBaı r. ız, H .... ve 
tebaadan olanlann katledilmesinden efe timdilik fÖYle urtüatü yat da, öy· yük zararlar hmule geleceğini tahmin ka) nın derce.dilmesi, bilikiı Ali Ke- l v .--A. t' K tant•nidi' 

le aıftrü-lim. _..J!yorlar..A. mal beyı0n lehine tefsir edilmi•: ( ___ ı __ )~anın oı 1 

memnun kalmadılar. ((Maiyetinizde· •- T- ıcıw w. T ,vq&at 
ki memurlara mkıca tenbih verin; bi- Diye cevap vereli. Ve, zaptiye mü- * - E. anl8flldı... Cemiyet, Ali Ke- • A • • • • 

demi zinhar ecnebilere bed muamele- şirinin söylediklerini birer birer tek - Cemiyetin, kendi namzedlerini or • mal beyi kıskanıyor... Hüseyin Cahid 2 - Pandeliki Kozmidi ef 
de bulunmasınlar. Hot. onlar yapacak- rar ettikten sonra; IÖZÜ, dün gece ce- taya atacağı gün, muhalifler en büyük beyin hatm için, böyle bir ilim ve edeb vukat) • . . . 
ları iti bilirler ya~.. buyurdular.» reyan eden o kanlı bidiaelerle, bun- faaliyete aıeçmiflerdi. Gazetelerinde,. adamını, lahna yaprağı Ji>i .. ayak al .. .. Rum ~filınde, deıbal bir 

Hüsnü bey, zaptiye mütirinin tebliğ ddan sonra yapalacak ifleTe intikal ettir- avamın ruhunu cemiyetten tenfir ede- tında çiğnemek doğru mu, yaaaa).. ynbe)miftı.: . 
ettiği bir iradei seniyeye kartı. batını ı. cek şeki)de neşriyatta bulunmakla ik- Diye, velveleli bir dedikodu yüksel- -: ~e demek.)·: Cemıy~ 

"di Haf'f -~ __ ..ı: CiYUI' Mehmet, Hüenü beyi dik • tifa etmiyerek bqka te9ebbüalere de mişti. daki nüfaa .deci~• nazarı di .. 
önüne eg • ı ce gmu1n1H:U1: k l di 1 d' V .. '- Ge t!L ki._, _ _! de....ı..._ı :1..:... l k R lardan uç n•nııı'ecl 

- Hünkarın ne demek istediği an· ate 'ne ı. • eonra mütaııcaaanı pişmiflerdi. nçü uewı, nw uu.,e ayrı .. ra umli di Hadi bU 
laşıldı ... Her halde, bizim paşadan çok şöylece söyledi. Cami ve medrese kapılanna, cadde mıfh. Bir kımıı. Ali Kemal beyin et• ~ !e .. r .•• . . n.u •. y 
fazla anlayuıılı. işi, bizim üzerimize bı- . - Vaziyeti, mU.ir paşaya ka1fl çok ve sokak baflarma, cemiyetin namzed. rafını armıfb. Diğeı k..nı da, g8rib 191 gurultuye getirerek ~ızı ~ır 

"T ıyi idare etmipiniz. Tanzim edilen ra• leri ile müntehibisiniler aleyhinde bir bir tereddüt içinde kainn'tı.. tan mahrum b&rak .. makilenı.tedbuı, 
raktıktan sonra, Allah. kerim... l D L! lbo ...1_...1!Lod-_ı__ .ı_,__ ed t eli. por da, çok mükemme . erci nun takım yafta1ar yapış.tınnlflardı. Cemi- Bu mesele etrafmd..Gl:QI& uuar ve .,;~t, namz g~ er 

Diye, kendi kendine IÖylen • akıbeti, çok feci olmu9. Fakat bu ce- yet merkezine de, isimsiz ve imzasız ceza mahkemelerinde, uzun uzadıya kim) .. Bunları bizden ~o:~'t' .. 
Zaptiye mütiri, devam etti: a, ona, az bile ••. Yalnız, Kaptan Mi- bir takım tehdid mebublan ~önder • muhakemeler deftlll edeclunun. ce .. cemaatinin terci~ ettiii aaam-. 
- Sonraaa .. efendimiz; Hırvat Pa- ~oviç. çok ucuz kurtulmuf... Böyle, meye "ft~lamulardı miyet, nihayet namzedlerini ilin et - sıııdan ayırmak lazmı gelmez 1111 

paviç'in tevkifine kat'iyyen rıza gö.. . UGf "T • • • I"'\!-- bir itiraz ba•.w;..+ermifti. 
.. n__ af __ ,_ "l uç ku..,.mla ölüm.. hiç bir şey değil.. Cemiyetin l.tanbul merkezi, fena miftı. ""'.1~ ,....,.... 

termediler ••• .uu tar ta, üç 111AAtü bal -La..' Halbuki. ben N Fakat · et bu ·ıa. umda, F.rm ·1 um.da da az Hırvat var, ne de olsa, sefarethane ile . ""u.~ .. ı... onu... e halde hiddetlenmifti. Bu imzasız mck· cemıy , ı •r enı er ar 
ıae •• bunda da bir hikmet vardır... Pa- tuh 88hiblerine hitaben: Türk ve Müaiüman halka tirin sörün- dedikodu zuhur etmİf ise de, 

aramızda bir dedikodu olacak. Şimdi viç ifinin hallini bana b.rakın... (laıııMMen atanan .....,_) mek gibi bir arzuya kapalchjı için. ge- vaziyet süktn keabetmifti. 
bir de bu harifin tevkifi. evinin ve ma- Pparen-- Şı'maya -'==. naZll' ..... -WIL bü·-.::1.. bir beceribwı.lr on..tanni- (Arba 

.. _ ..... __ -L----'- ...... .~ r-r-r-. Baflığı akında bir beyanname n~ ne ~ua •- ----... 
ğazasınuı UUJ111Tisi ifini ~·ıu--, ga· emı·nat verı·n. <<Efendim, kendi9İnİ ta- -==--=-==--====::ıı-===--=-=-===========:=;::::ıııo:o 
ile büyür. Bu me8eleyi ibar bir tekilde t retmif, bunun 80Dunda da. 

mamen emniyetli bir yere yerl~rdik. [ b nla ....ı..._,__ t • • • •. il halletmeyi de memurlarınızın dirayeti- Bü . . • u nn, e11JaD1 namusa teca• • • 
.. tün istirahati esbabını da temin et• L '-'- k 1 ne bırakıyorum! buyurdular. vüzleri; K.ÖpeK.aerin aya a?fl u uman- '--------------_. 

Hüsnü hey, bu iradei .eniycden do- tik»; deyin. na benzetilse, haklannda hürmetsizlik BugUnldl Program 
layı da büyük bir memnuniyet hiuet- - 8afka) .. ecllmit olmaz. Fakat bu, ( isminden 11. ı blcll9'rlll ltıl 

- Batka mı).. utanan ~ ) emin olawıiar ki, tsT.t.Nll11L 
ti: Gavur Mehmedin dudaltlari kımil • ,_endı'lerı' ı'n '-imlerden·. makaatlarınm x .... --.... 15- 10 .1 .. - Batüstüne, pa,a hazretleri. Siz, • ..1: k D!_ k a " v.- .... .,...,,_ dadı .•• Bir fCY aö,,~yece ti. .uu- aç neden ibaret olduguv , cemiyetimiz- 12,30: PWda Türle m.Ullklll. 12,DO: ıra- .,... __________ _.. 
lıiç merak buyurmayınız. _-1:...ı· So - 1ti Dnltıt a.p.... 

eaniye etrafına P •~uı. nra .. meçhul deg"ildir. O cihetle, birbirinden ftdla, 13,85: P!ltla baftt mlllk. 13,15: llUh· Diye cevab verdi. Ura 
vazgeçti. deni olan nam ve meramları. yakında t.ellf pl8' nef!'l1a8. ~ , .. T. a ı 2'.55 ~ '51 • llulM • 

- Daha sonra .. Gavur Mehmede, * ..... -~ . ..-_,___ -zetelerle t-1..ir edilecektir.] ..._ 11s;L11 : "'7~ T. a D 21,'9 ._ --
iyi bakılmasını .. para.il YOJUNao para ve- Tam bet gün, büyük bir aükWıetle •-D . f oc:ıra• l8.30: Çay saati, dana mUllldlL U.30: Spor "9 ., .. T. B. moo.oo 
rilmesini ferman buyurdular... Oi · geçti. l ~mı.! ı. . mgseMbelert. Siret IJef1k taıafmdalL 20: L-.:;;=---O..--let-D_em_til7_o __ U.. __ Bor~tllıfl~- · 
lancağız ,ne halde).. Altına güniin •WM. (Patron, Pa- kı gun IOnra, cemıyet, bu parlak Sadi w arbdallan matınduı Tirit ID1ISDI- Uıa 

- Efendimizi.. Biraz evvel arka • paviç) kop koşa (Kapıiçi karakolu)· Yaadını mükemmelen ifa eylemi,ıi .•• sl ve ballc fU'lcılan. 20.31: Bayan Belma •• apm 98.00ll Amdola 1"" 
daşlardan biri hastaneden geldi ... Cer· na geldi. Saçını bafmı yolarak: (Şurayı Ümmet) sazıeteıinde, bir (va- artad•fl•n taratmduı Türk muallml " ballc .... llmırWll 99,7SU Anadolu il 
rahlar; biç bir tehlike olmadıjını ve _ Bu gece, Mumhane iskelesinde, raka) iDli.- etmifti.. Bu varaka; o prtııan. 21: PJ.bla sololar. 21.30: OrDIR'L 
batta, omuzundaki yaranın birkaç sün Aam hanındaki mağazamın koca ka· arada meb'mluk için namzetliğini 22.30: Ajans haberleri. 
zarfında iyilqeceiini bu arkada,. te- Sa91 bnlmı., içindeki para ve elmasla• koyan, (Ali Kewıl Bey) hakkında icl. ınJD&PBITS 

Ali Kemal Bey, (l.miaden utana~ ıt: Rumen mwdklll. lT: Yeril haberler. 11. 
min etmitler. ümilen çabnlDlf. 

b 
ma, lar) silsileaine ie1Yıl ediliyor.. .,. 10: Musahabe. 18.30: Rumea operası. z1.e: 

- Oh, oh, ohf.. Hemen yanma i- Diye .:1..:.yet etti. (Arkalı var) -- Alnı·- ft u-... - baberlert. ,._~;._ _____ ___ feci bir ... kiWe, ha_._. ... tasvirine m.. ~ ... _._, __,,_ ......... ~-
zim yaverlerdcn birini aJ. n_:_.ca __ .. y- ili'_. - .mr9- CEIÇI Q 
hutaneye git. Bizden ae1im ~ 1- T A K v.. n9iliyorda. 11.15: Balk ~; .. --;,.JO: Spor. rr.a: ~ 
raclei seniyeleri de tebliğ et. Bir ayak · t ci TEŞRiN Alt Kemal beye, i&nad edilmedik hiç Çigan orkestruı. 18.50: Musahabe. il•: 1111- ı.t.dn '!~:: i: 
evvel iyi olmıya bakam. bir teY bttakılmıyardu. Hanızlık. do .. sahabe. ıt.30: Opera. 22.30: Salon ora.tra. L-•. _.,.... ___ -.11...----:-------

- Bafijstüne, P8f& hazretleri. Anbr ._ landıncılık, f8atai, ihmıet. hafi1elik. 23: FraDaw:a m••h•be 26.1: Haberler. NAKiT 
Hüsnü bey, yerle beraber temenna R~Ac,;'0' 16 111& .aire ..• Ye .aire... l"KAG ID'f. ~ 

etti. Geri geri çekildi. Fakat Mü9ir pa• t cr:feŞrtn llelml 18D8 ii:; Ve- iki buçuk. sütuaa yakın olaa 18.10: Almanyadan nakil. 18.46: Haberler. ': ~ ~~~ ~ :.S 
f8 ODU tevkif etti: 1 ı8IMI 164 hu var•k•nm IOllUDda aynen: 19: Haberler. l9.20: Plllt nefri1atı. t 9.30: O· l t..&edn- 619,00 J0 l.mP. 

D ı Git daha b . d' O [ .... Biz:. bu zillettea IOIU'a. Ali pera. 22.10: Haberler. 22.JS: Plllc nefl'l1atı. IO Un\ uo,oo • Lir - ur. me.. ıtme ı... L---'"1.,..:.-----=-----I . 
kadın nerede) .. Efendimiz, bu kadının CUMA Kemal beyin intihar edeceğini zanne- 22·45

= Rusya haberleri. 1-----------~ 
d __ ..ı!L. l-la)'ll'-- Alı' Kemal '--, tur .. l:; 'l'ld'lllld Pro,.... paayet emniyetli bir yere yer1e,ıiri • L-~-.-----~-:--:---f cnııa - uc.J ... -

lereL kendisine arzı mahimat etme9ini SABAH l IJıfSAK türlü deuyitle bina ettiği künii bita- -·DB111ı 
a; Recen n - ı - ... _.. ım 

fermen buyurdular. Çabuk, kadını is- t;. l.>. 29 'r s. D. betine çıkanik. efkin ammeyi, o yal- 1\.11.a- .. rtn:ta 
--=m. 12 42 11 03 dızlı, 0 bmam '----- makalitile :.:.ta).. v.- ••: bata: 
aıı;aa uu.,1.aau ıga 12,30: PIAIEla Tiirlt mUllldll, U,,50: Bava-

Bu emir, Hüsnü beyin ifine gelme- 6 12 4 38 den geri kalmadı. dls, 13,1>5: Plltl& haftf mimk, 13.25: Mubte-

di ... Prenaea Şirnanın nerede olduğu - ~le ikindi Aqam Yala Ş"ımdi de, bay& etmeden. meb"uı ol- lif plllc neoriJ&tı. 
nu. Gavur Mehmet ona söylemişti. ;::,. l D. S. 'D. d.. I D. 8• ı D. mak iatiyor. Ak..- Dltl'IJa&a: kJ.sl ve halk şarkıları. 20.30: Türk 111 

Fakat Gavur Mehmedin planım boa- L 6 30 9' ~n 12 - 1 81 Buaün için değil; ancak altı yüz~ 18.30: Çay aaatı. daDI mualklll. 19: Amba· yeti tarafından kllsllt eaerler. 21: 

mak lr.orlr.uawıa binien: z. 11 "'n • GI '7 ~ ttJ M ııo evvelki Bizane mezarlarından çıka- sad6rdell naklela ftl'Yete mDallL •: Vedia ıoıar. na: Ortestra. IUO: ~-

• ·- .... 
l.tanbul Gellr n Paıa 

BORSA& 

.........,,,t, 
Ura 

..... 111. 81.~ tat.. TnınfAJ 
• • BL 10,00 Bumen&I 
•• .... 10, 'hlm · 
Uerka B. D. 94,SO A. Qlmeııto 



es' Uyetli 

Güven Yapı 
Kooper~t"fin 

GüVlN YAPI KOO~IRATİfİ tVLERl1 

Ur-1UM VAZİYET PLANI 

M:1,4000 

·"" 

-·-···--· ------- ----

Kavaklıderedeki kooperatifimiz mah~llesinin yukardaki laokide 
mahalli X ifaretile gö terilen hal binaları inşaatı leşrinisaninin niha
yetinde bitecek, azami 15 K. evvel 1936 tarihinde kiracılara teslim o-
lunacaktır. "' 

_Altı dükkan ve ~~r yazlık büfeden ibaret olan mağazalar,, mahal
lem~ en mutena yerınde güzel bir tarzı mimaride yapılmaktadır. 
Sarfıyatı fazla ol n sefarethane ve villalarla etrafı çevrili bulunan 
Çankaya ve Kavaklıdere mahallatınm yeoane satış mahallini tqkil 

ıedece~ olan bu mağazalar aşağıdaki şartl:r dairesinde kiraya veri
cektır: 

1 - Dükkanlardan b,.• tane•i koo t•f· .h . · .. d·-· ne ba:kk 1 k "' " pera ı ın ı tıyaç goster ıgı ecza-
' a ' asap ıebze ve meyvacıya tahsis edil kti.r 

2 - İcar müddeti; aıgari üç azami b"" senedır' Becede li ·. lik 
· di iki ..,.. · e ıcra sene 

:;.~~- r. veya d a ziyade seneliği pe~in verenler tercih oluna-

3 - Dükkanların he ' f 'lebili T . y e ı mecmuası veya her biri ayrı ayn kiraya ve-
, n r •. optan talıp olanlar tercih olunacaktır. 
~ l ~ lıp ol nlar; planları kooperatifin inşaat mahallesindeki kon

i S 0 mım~r ~ühendisinden görebilir ve istedikleri izahatı alabilir. 
- T e~hflerın 26 T. evvel l 936 tarihine kadar kapalı zarf ile Sümer 

BaI'\k bınasmdaki kooperat'ıf 'd ı· · · ı·-· ·· d 'l · .• . ı are mec ısı reıs ıgıne gon erı mesı; ve 
osterılecek maddi teminatın nev'i ve miktarının da bildirilmesi ilin 

olunur. 

Nizip Belediye Reisliğinden: 
1 - Nafia V ekiletince yapdan tartnameye uygun bir fda1de olmak üze· 

re kasabnnm halihazır haritası 2/10/936 tarihinden itibaren bir ay müddet· 
le ve kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmUflur. 

2 - Kasabanın dahili takriben 80 ve harici 120 hektardır. 
3 - Muhammen bedeli 2980 liradır • 
. 4. - Ek ~itme ~/11 /936 tarihine müsadif pazartesi günü saat ıs de 

Nızıp Beledıye dairesinde yapılacaktır. 

. 5 - istekliler 2490 eyılı kanun mucibince harita yapmı• ld .. d · 
lind N fi Vdml . . -r"T o uguna aır 

k
e e lana I~ d elince verilen ehliyet vesikalarını teklif mektuplarına 

oyma azım ır. 

6 - ihale gününe kadar muvakkatteminat olan 223 lira 50 kuru la be • 
raber vesikalarını makbuz mukabilinde Belediye dairesine vermeleri oerek· 
tir. • 

7 - İstekliler yapacakları haritayıv kA letce ta dik ettinn~e mecbur 
durlar. cc1959» 

den: 
Derincede Travers fabrikası h smd yaptırılacak bir ıantral binası 

kapalı zarf uaulile münakasaya konulmuttur. 
1 - Münakasa 19/10/936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia 

Vekaleti Demiryolları inşaat dairesindeki Münakasa Komisyonunda yapı· 
1 caktır. 

'l - Bu işin muhammen bedeli <clOSOOn liradır. 
3 - Muv kkat teminat <t787 50» liradır. 
4 - Münakasa şartnamesi ~ esair evrak parasız olarak Dcmiryollar in· 

taat dairesinden alınabilir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun mucibince 

ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 / 5/936 tarihli ve 3297 
numaralı resmi gazetede ilin edilen talimata göre Nafia V ekilctindcn ve· 
rilmit müteahhitlik vesikasını ve fiyat teklifini havi zarflannı mezkur ka
nunun tarifatı dairesinde hazırlıyaıak 19/10/936 pazartesi cfuıü ıaat on 
dörde kadar İnfaat münaka1& komisyonuna makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. u1134» u1764», 

SON POSTA 

Denizyolları 
İŞLETMESi 

Acenteletİ: Karaköy Köprübaıı 

Tel. 42352 - SirkeJi Mübürdanad• 
Han Tel 22740 

YA RADENIZ 
POSTALARI 

15 birincitetrinden itibaren 
Karadeniz postalarının program
ları değltecektir. 

Bu tarihten itibaren Karadeniz 
postaları İ&tanbuldan Paz.ıır, Çar
tamba ve Cuma günleri kalka -
caklardır. 

Pazar günü sa.at 16 da kalka -
cak vapıw gidi,te Zonguldak, İ
nebolu, Ayancık, Sinop, Saımun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gireıon, 
Vakfıkebir ve T rabzona uğray -
rak Rizeye kadar gidecek ve dö
nütte bu iskelelere ilav ten Of ve 
Akçaabada uğrayacak, Sinobn uğ
ramıyacaktır. 

Çarfamba günü saat 12 de kal
kacak vapur g\ditte İnebolu, Ger
ze, Samsun, Ünye, Fa~ Ordu, 
Gircson, Tirebolu, Görele ve 
T rabzona uğrayarak keza Rizeye 
kadar gidecek ve dönÜftC bu iske
lelere ilaveten Sürmene ve Sinob 
uğrayacaktır. 

. Cuma günü saat 12 de kalka -
cak vapur gidişte lnebolu, Sinop, 
Samsun, Gireaon, Trabzon ve Ri
zeye uğrayarak Hopaya ka&ır gi
decek ve dönütte l>u iskelelere ila
veten Pazar'a uğrayacaktır. 

Ayrıca keza 15 birincit~rin -
den itibaren mevsimlik dördüncü 
bir J>O$la kalkac&ktır. 

Sah günleri at 12 de kalka -
cak olan bu ilave posta gidi te 1-
nebolu, Samsun ve Orduya uğ • 
rayar k Trabzon• kadar gidecek 
ve dönüşte bu i kelelere ilaveten 
Giresona uğr y caktır. 

((2085n 

Bütün kremlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertcvin her z.aman p~k büyük 

bir frina ile ihzanndan b~ka 

bir ıey değildir. Krem Pertcvin 

terkibine (gayri.af) hiçbir 

madde ~ircmez. 

• Teneffüs yollnrHe geçen hastalık
lnrn knrşı koruyucu, tesıri katı pas

ı tillerdır. Nezle, hroıışH, grip ve 
· boğuz rııhatsızlıklnnııdn, ses kısık· 

lığında pek fn) dalıdır. 

Knlrıbalık yerlerde, tozlu muhit
lerde. buJ 1,ık lıastnlıkl ırdnn vika
ya eder. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANRSI 
Beyoğlu, lsınnbul 

Doktor H•fız Cem:ıl 
Dahıliye •iitchueı• 

Pazardan maada hergOn 8 • 6 
Dıvıınyolu(t04) No. 'l'elelon: 22fül.i 

Tel. Kandilli 88 - Be)·lerbeyi '° 

15 

Istanbul Belediyesi İlanları 

Bina ve arazi vergilerinin tnhr.i latında kullanılın~ k üzere bas\ırı • 
lacnk takibat cetvellerine lüzumu olan 100X68 boyunda 100 toıJ ka· 
ğıdı açık eksiltmeye konulmu§tur. Bir top kağıdını 936 kurus fiat 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi le vazını . müdürlüğünde görülebilir. 

istekliler 2490 No. lı kanunda yaz ılı vesika ve 70 lira 20 kuruşluk ilx: 
teminat makbuz veya mektuhile beraber (bir gün evveline knda.r ilk 
teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 22/10/936 per§embe 
günü aaat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1946) 

8000 Mısır 
5000 Arpa 
1500 Adi buğday 
2500 Selektör 

* * Bir kiloıunun 
muhammeni 

5,50 
5 
6 
1 

Halkalı Ziraat mektebi tavukcu luk müessesesine lüzumu olan yu • 
karıda miktarı ve muhammen fia tı yazılı olan yem açık eksiltme)-..., 
konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 

2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 60 lir 38 kuru§luk ilk teminat 
makbuz veyn mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk tem:natm 
yatırslm sı dahn muvafık olacağı) 22/10/936 perşembe bünü saat 14 
de daimi encüm nde bulunmalıdırlar. {I.) (1941) 

* * 
lstanbul Belediyesi Fen lıleri Müdürlüğünde 300 lira ücretle çalı§ • 

mak üzere Makina ve Elektrik dllühendislerine ihtiyaç vardır. 
isteklilerin tahsillerini hiç olmazsa 4-5 sene evvel Avrupada Yüksek 

teknik mekteplerinde ikmal etmiş olm lan ve bu diplomaya istinaden 
Bayındırlık Vekaletinin Makina mühendisliği ve Elektrik mühendis • 
liği. ruh tnamesini haiz olm l rı lazımdır. 

lsteklil rin mufassal bal tercümesi, hangi mektepden mezun olduk
larım, o mektepde hangi derslerden imtihan olduklarını ve ş'mdiye 

kadar nerelerde çalı§tıklarını ve kimleri referans olarak gösterecekle
rini iki det F otograf ile birlikte Is tan bul Belediye Reisliğine vermele-
ri ilan olunur. «B.» C<2233» -Suitanahmet Sulh Mahkemesi 1 inci Hukuk Hak ınliği 

Davacı Emlak ve Eytam Bankası t rafından müddeialeyh F tihte 
Sarı güzelde Hüsrevpaıa caddesin de 13 No. d Mehmet Hüsrev aley
hine ikame olunan 144 lira 22 kuruşun tahsiline davnsmın müddeia • 

leyhin ikametgahının meçhuliyeti hasebile ilanen vukubulan tebliğata 
r ğmen gelmemesile gıyabında cereyan eden muhakemede müddei 

vekili esbabı sübutiye olarak 935/239 No. lı dosyadaki ve aiki irae etmİ§ 

ve evrakın okunduğundan bahisle yirmi gün müddetle ilanen muame-
leli gİyap kararının tebliğine karar verilerek muhakemesi 6-11-936 

tarihine müsadif cuma günü sa t on bire talik kılınmı§ oldu~ nd n 
müddeialeyhin o gün ve saatte gelmediği ve vekil göndermedi~i ve 

itiraz etmediği takdirde hukuk usul muhakemeleri kanununun 405 ve 
408 inci maddelerine tevfikan muhakemeye kabul olunmayacağı gibi 
vak1ayi ikr r ve kabul etmi! ddolunacağı tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere ilan olunur. ( 418) 

--------
&kinci İcra Memurluğundan: 

Faikin tasnrrufunda bulunan ve Emniyet Sandığın birinci d rece
de ipotekli olup tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 550 lira 
kiymet takdir edilen Kocamuatafapa ada Canbaziye mab ilesi eski 

Mi§elime.scit, yeni Sünbülefendi sokağında 7 eski mükerrer, yeni 10 
No. lu bir tarafı Recep hemıireıi hane bahçesi, bir tarafı 145 ziralı 

mahaller, bir tarafı 137 ziralı h ne bahçesi, bir tarafı yeni küşat olu· 
nan tarik ile mahdut ah ap h nenin satılma ına kn'rar verilmi§tir. 
Mezkur evin evıafı qağıd yazılı dır: 

Umumi cvıalı: Bin ahpp olup cephede bir ahni§İ ve elektrik 
tesisatı vardır. Zemin katında: Zemini kısmen hşap ve klllmen ta~ 
döşeli bir antre üzerinde bir oda ve kapı ile geçilen ve içinde bir kiler 

ve bir helayi b vi alaturka ocakh bir mutfak ve bahçede bir kömür
lük, bir kuyu vardır. Birinci katında: Bir aofa üzerine birinde yük ve 

dolaplı üç oda, bir hela vardır. Mcsahaıı: Umumi 98 m2 olup bundan 
35 m2 bina, mütebakısi bahçedir. ,Mezkur hane açık arttırmaya "aze

dilmittir. 
14/121936 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammcnenin °o 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde 
bırakılacakbr. Aksi takdirde en son arltıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artbrma 15 gün müddetle temdit edilerek 29/12/936 tarihine 
müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıl?· 
cak ilcinci açık artbrmasındn arttırma bedeli kıymeti muhammenenın 
0o 75 ni bulmadığı takdirde snhş 2280 No. lu kanun nhkamına tevfikan, 

geri bırakılır. Sabş peşindir. Arttırmaya iştiriik etmek isteyc•ı!er~n 
kıymeti muhammenenin °o 7 ,5 nispetinde pey akçesi veyn mıllı bu 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lii.zımdır. Hal ları 
Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotel Ii alacaklarda d!ğer ~itikada anın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu h klarmı ve hususıle ~aız 'e. ~asa· 
rife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ılan tarıbınden 
itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri l zım.dı.r. 
Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıynnlar sabş bed~l~nın 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tar zıfıye
dcn mfitevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli miizayede~cn 
tenzil olunur. ıo senelik wval\ıf icarcsi tnvizile dellahye 
müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 281111 936 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru• 
lacak arttırma şartnamesi ile 3415730 No. lu dosyaya müracaatla 
mczkm doayada mevcut vesaiki ı-örebilecekleri ilan olunur. (2224} 
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Londra, Paris, Berlin, Şikago 
T. S. f. sergilerini ziyaret edenler, 
bir radyon~n üstünlüğünün musiki 
hususiyet ve gösterişinden bağh otdu
ğunu kabul ve itiraf etmişlerdir. işte 

radyosunun kazandığı hadsız hesapsız 
rağbetin başlıca sebepleri bu iki. 
meziyetlerinden dolayıdır" 

' - . 

·Çok Jilsek musiki kabiliJetli • Çok ~Pzel gösterişli 
ANKARA ı Vehbi Koç Ticaret evi. AFYON ı lzzet Öz rnr.ı ADANA : Ş. Rıza lşçen, Yeni mağaza. ANT AL YA ı Veli Kardesler ve Şerikleri 
DIYARIBEKiR ı Şerif Yardımcı BURSA ı Mehmet IIOzınen MUCLA ı A. Adnan. Elektrik fabrikası sahibi ANTEP 

SAMSUN : C. CelAl ÔzHl - S. Kenrnl Sezen KA YSERI 
TRABZON ı Dedeoğlu Suıni ve Hami kardaşlar BANL IRMA 
ZONGULDAK ı lsınet Ağartan- Ahmet Yüksel, 

ı Naci ve H.Ahmet Dal kard8fler 
ı JsımıiJ v.e oğullan Cıngıllı. KONYA ı Ahmet Mücıp Dölen. 

KONYA ERECLI ı Mustafa Erkek. 
MERSiN ı Jorj Satel. 

ESKiŞEHiR ı Hasan Almıya. 
IZMiR ı Artnr Vetter 
LÜLEBURGAZ ı Hnsnıı Dalca 

ı Ahmed ve Bahaettln Bere
ket kardaşlar 

SAHiBiNiN SESi Beyoğlu istiklal Caddesi , 3 O 2 

2 ve 20 komprimelik ambalajlard• 

bulunur. 

/ 

Ambalaj ve komprimelerin 

Üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

• 
iŞTE SONBABABI ~ 

Akşam serinliğine karşı kendinizi muhafaza etmek için bir 

Elektrik Radyatörü 
satın alınız o size nezle ve gripten korunmak için icabeden 

ihtiyat hareketi derhal verir 

SA T i E'de 
veresiye sablmaktadır. 

Son Posta 
Ycrebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan flatları 
1 - Gazetenin eıaı yazısile bir ıü

tunun iki satın bir (santim) 
aayılır. 

2 - Sahif eıine göre bir untim ilan 
fiatı ıunlardır: 

Sahife 

it 

: ı - 400 kuruı 
: 2-Z58 :a 

: s - 200 • 

: ' - 100 • 

Diğer yerler : - 6t • 
Son sahife : - 30 1t 

3 - Bir santimde vasati ( 8) keli· 
me vardır. 

-4 - ince ve kalın yazılar tutacakla· 
n yere göre ıantımle ölçülür. 

AHENK 
Huşusiyet ve urafetile takdirnameler alan 
Ahenk 8-10-14 lıradır. Siparişler d•rhnl gön
derilır. Eıkiıehir: Ahenk mucidi: ::>. Suad 
Sezgin. 

&on Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

( 
A. Ekrem UŞAKLIGlL 

&AHiPLERb S. Ragıp EMEÇ 

a. işte K A D E R budur. 

Gltelerinin ismi gibi, sattığı biletler de 
kaderin cilvesine mazhar olduğundan her 
keşideda sayın müşterilerini zengin eder 

KADER GiSES 

-
Su ao11 altıncı k•tldede dahi 

200.000 Liralık 
lki büyük ikramiyeden birini Beyoğlunda, Bursa sokağındl, kah
veci İsmaile ve diğerini Bursalı rencber Bay Recebe verdi. 

Yeni tertip biletler ıelmiştir. Devamlı biletler 1 liradan sablıyor. 
Taşra siparişleri kabul edilir ve serian gönderilir. Adrese dikkat: 

&_ .. .. İstanbul Eminönü, Valde hanı yanında No. 4 Tel. 23970 

~ BeyoQlu, Parmakkapı No. 109 Tel. 43898 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Her eczaaede araymız. (Poata kutuaul255) 


