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Antakya - İskenderun 
Meselesi ne halde? 
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imdiye kadar bu mesele hakkın-
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Resimli Makale 

Hayat bir rüya gibidir. İşini bilenler için tath .. 

a lnsan limrli.. il 

İşini bilıniyenler için acı .• Fakat herkes için mut -
lak surette kısa geçer. 
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Sözün Kıs.ılı 

Gordien düğümü 

._-----ismet Hullsl-...... 

• 
1 Firgi krallarının taht kurdu 

Gordiom şehrinde bir düğüm va 
Bu düğüme Gordien düğümü diyorl 
dı ... Kim bu düğümü çözerse dunya 
hakim olacaktı. 

da hiç birşey yazmadım. Mat
buatımızın ve efkarı umurniyenia bu 
Jıususta çok haklı olarak gös
terdiği hassasiyet ve asabiliğin 
yüksek bir hadde vasıl oimuş 
bulunduğunu gördüğüm için, doğru~u, 
bu hassasiyeti daha fazla kızıştırınaK
tan çekinmeği faydalı görmüştüm. Bu 
'örüşümün. başlıca sebebi şu idi: An
takya ve Iskenderwı meselesi birta

(söz ARASINDA ) 

Gordien düğümü öyle bir kördiiğiiı.ı.ı-, 
dü ki herıkes çözmek istiyor, fakat 
kimse çözmiye muvaffak olamı~ o 

Büyük İskender, Gordiom'a gelmi~ 
kmı muahede ve rnukaveıe1er, konu~- Maymunlar arasında •------------• 
malar, anlaşmalar neticesi olarak vak- Aşk gilzünden ff EHGU~I BiR f IKRA 
nle muayyen bir çerçe\ e içine alrn- il 
'inış bulunuyordu. Bu çerçevenin esası, Korkunç bir cinauet 
cihan harbi sonunda tantana ile ilan Anhyemamak 
edilmiş olan cmilletlerin kendi kendi- ~ ~ Bir mecliste Yakup Kadri güzel 
ermi idare hakkı• prensibi idi. Hiç bir ~~:_ flr.~ bir fıkra anlattı. Herkes kahkaha-

milletin diğerine hakim olmasını ka- r:,; J larla güldü. Fakat gülmeyen birtek 
bul etmiyen bu prensibe göre birta - kişi vardı. Etraftakiler onun gülme-
kım hudutlar çizildi, mandalar tesis e- .... f'' ~ Jh diğini görünce Yakup Kadriye : 
dildi, imparatorluklar kuşa benzetildi, ~~. - Bir daha anlat. dediler. 
bülisa Avrupa ve Asyada birçok de- ~~:::::::: Yakup Kadri bir daha anlattı. Fa-
jifiklilder yapıJdı. O zamandan beri, !\.. ~ ~ J), kat hazret gene gülmedi. 

-su1hün birçok prensipleri ihlal edilmiş '.ıi ~ _7 - Bir daha anlat, iyice anlaştlll"· 

Engerek yılanı 
Dünyanın en lııgmetll 
Hayvanı oldu 

§ 

olmasına rağmen bu prensip bo:ıulma.- Bu cinayet insanlar arasında olma· sa fıkranın zevkine vanr. dediler. 
dı. Çünkü milletlerin en tabii ve ipti- IDlfbr. Viyana hayvanat bahçesinde- Yakup Kadri yeniden anlattı. Fa- Dünyanın en kıymetli hayvanı fİm-
dat baklannı ifade eden böyle bir esas L· k L l d b kat ınuhatabinm ııırene anlamadti1ıu .b. ihl"l dilin . .mk ıu er e& maymun ar an iri bir başka • ~ di hangisidir biliyor musunuz} Zehir-
ve prensı ın a e esme ı an k k b w k . .. hayretle gördü. En k ,,....ı..... So Fr hükfuneti, er e maymunu ogma suretıle ol- i~ı· ı·nada bindın" "p fıkrayı tam se- li ge-re yılanı .• 
,,U&ı.u. nra, ansa on ye- d"" .. .. Ma lar bek ·1·k Vı. 
di senelik bir manda tecrübesini mü- urmuştur. ymun a çı 1 e- kiz defa an!attı. Sekiziacisini anla- ayanalı profesörlerden Mecıbneı: 
teakıp Suriyedeki vaziyeti, ayni pren- den ad~ıru~ ~nlattığına göre ölen may- tıp ta bitirdiği zaman hNret kahka- Engerek yılanının zehirinden, v~rem, 
alp dahilinde ıslah etıneğe karar ve- mun bır dışı maymuna 80n günlerde halarla gülmeğe başladı. Yakup romatizma ve alelumum eoğuktan 
rince elbet bu kararın İskenderun ve fazla sokuluyormuş. Bunu gören öte- Kadri mendilini çıkararak alnının mütevelit hastalıkları iyi edecek bir i-

Düğümü gösterdiler: 

- Bu düğümü çözebilirsen düny 
hakiuı olacaksın ... 

- Ben bu düğümü çözerim ! 

Büyük İskender kılıcını çekti. 
vuruşta düğümü çözemedi ama, çö 
müşten beter etti. 

- İşte, dedi, ortada hiç bir bağ, ht9 
bir düğüm kalmadı. 

Son senelerde Avrupa devletleri. 
mukavelelerle biribirlerine öyle bağ• 
landılar, öyle kördüğüm oldular ki Gaı 
diom ·şehrindeki Gordien düğümü b11 
devletler kördüğümüne nisbeUe bir 
mik gibi kaldı. 

Belçika devleti, Büyük İskenderlı& 
yaptığını yaptı. Bütün düğümlen bil 
hamlede parçaladı: 

- İşte, dedi, ortada hiç bir bağ, hif 
bir düğüm kalmadı. 

havalisi hakkındaki tatbikatının da öte ki maymun fena halde sinirlenir ol- terlerini siJdi : laç istihsal etmektedir. Bu iJa....1- bir ...- Gordien kördüğümünü parçalay• 
kinden ayrılmaması zaruri olacaktı. muş. Nihayet bir akşam rakibinin di- - Ohhhh!. Çok şükür! •• dedi. Alı- çok hastalıkların çareler.i bulunmuf- Büyük İskender, düğümü parçalanır 
tık hamlede bir ayrılık görünmedi de- şi maymuna fazla sokulduğu bir daki- layabildiniz?. · tur. nın uğurunu görmüş, dünyaya hakiJltr 
ğil, fakat bunun olsa olsa nihayet bir kada üzerine 'atılmı• ve zavallı &ı,ıkı Muhatabı birdenbire kahkahasını Nevyork ismini kim kondu? olmuştu. 
hitıra ve hafıza hatası, bir unutma, bir derhal boğmuş ı · kesti : .:7 
yanlışlık, nihay~t, gürültüyü sevmiycn - Hayııır! .. Hayınr! dedi. Gen~ Nevyorkun ismini bir Franarız koy- Avrupa devletleri düğümünü parça• 
Türltlerin sabır ve sükununa karşı is- Talih kuşu böyle konar anlayamadım. mu~u.r. Amerilkalılar bu ismin bir layan Belçika, düğümü parçalamamD 
tiyerek gösterilmemiş bir hürmetsizlik - O halde ne diye güliiyorsu • Fransız tarafından konuhnUf olmasını uğurunu mu görecek, yoksa uğursuz!°" 
olabilirdi. Hidise meydana konulunca Frankfurter Çatyuna yazıyor: nuz?!! bir türlü kabul etmiyorlardı. Fakat .an ğunu mu? .. İşte o henüz meçhul ! 
bu hatanın mutlaka tashih edilmesi i- G h- r. k'" p . - Sekiz defa anlattığınız lıaltlP. zamanlarda nihayet hakikatin önünde ~aka~ birkaç güne kalmaz hidisele'ı 
~n -.:ıı~ğini· S . . de ri eçen aı:ta şar ı · rusyanın sahıl- anl d - ··ı·· , netıceyı vermeseler b"l et· e · ne--.r ıııu-.~ urıyenın , .rransamn ayama ıgıma gu uyorum... b w - ccb 1m l rdır ı e, n ıc nın 

Mllayacaklan şüphesizdi. Ben buna lerinde müthiş bir fırbna oldu. Baltık -tir .lf- aş e~~ge m. ur 
0 

Uf a • ye varacağım belli ederler. 
d 

· · · h" dal ala k b Şehrı ılk tesıs eden FranMZ Foreet 
tamamen kanidim ve hfıla da kani ve enızının müt ış g ıı araya ir l l bi •• nsan ar r gun (New - Avesne1) iamini vermişti. Ho-
mutrnainim. çok şeyler yığdılar. Granz'lı fakir bir 1 nd hl li . A Biliyor musunuz ? * adam, bunların araaıncla işe yarıyacak Kanatsız. ve motiJrsüz da a ar A oraya,~,~~ yenNı ~-~-

D hl b 
.
1 

. am manasına OJTIUlJL uzere eW•.t"WIUI-' 
TelAf etmeyişimin ikinci ve daha bir teYler ararken gözüne bir tife iliş- 11 UÇa l eceJı/ermış/ t~rdam dediler. 1664 de iae York vak'a· 

kuvvetli bir sebebi vardı: Tevfik Rüş- mif, fi.şenin içinde bir kağıt varmış, 81 0 kadar ınethur oldu ki oranm 
tii Aras Avrupaya giderken Türk ga- derhal açmıf ve kağıdı okumuf ... Bu Fransızları Amıııterdam kelimeaini 
Rtecilerine bü. mesele ile ciddi surette k ... w la agıtta fU aabr r varmıt: York ile tebdil ettiler, ve oranın iamine 
1Defgul olacağım söylemişti. Rüştü A- New-York denildi. 
'tas fimdiye kadar dahili işlerde de, ha- «Bir gemi kazası neticesinde ölüme 
\rfd meselelerde de yapmak istediği mahkumum. Bu tifeyi eline geçiren A merikada bir hakaret 
feyleri iyi ölçüp biçmek ve doğru ve ............ adrese müracaat ederek öl • da'OQSl 
haklı bir yolda yürüdüiüne emin c.ıl- düğümü bildirsin, mirasimin yüzde o- Amerikada şarkı eöyliyen artistler -
111ad1k9' harekete geçmemek merakın- nunu kendisine vereceiim. Bu mikdar den biri arkadatil• konQfUrken: 
da bulunan bir hükUınetin Hariciye 40 bin dojar kadar tutar. » 1 ı t 1 r - Sesimi iki milyona eiaorta ettir-
Vekilidir. Bu hükQmet, şimdiye kadar • • ba k Sahillerde r& an-n adam, timdi ... . .. .. I D dim f demiş. 

;;.......-o.ıa· ışı şarmaya arar vermişse, o- r-r ~- . 
1 

Bazı kişıfler moto19uz ve yelken- Rakibi hiç iıtifini bozmadan: 
nu muvaffakıyetle bitirmicı.tir. Madem- 40 bin dolarlık zengin bir ınean o • · · h" b" ~• t L }'---adan ... sız yanı ıç ır 111e AU mum uç- _ O para ile ne yaptın) diye eor • 
<ki Dr. Aras giderken Türlt gazetecile- mut. makhğımız için çareler aramaktadır- mu•. , 
rint: •Ben bu işle meşgul olacağım• la B F h di T 
-11-;..H,.·, •u h·1.1-, dostluk sohbetinde • Sur' ril r. ir ranıız mü en "ıi ve riyaziye· Bu suale birinci artilt fena halde 
v-..-, .. " "S ~ notada istenılen şey, ıyeye ve en · · Sa" La b · · b' .. L 
blebsul kelimeli, fakat diplomatı"k mu·· - l · "-tak·ı A tak- cısı ınte - gue u ışın ır gun JUL• kızmıııt ve m~em-e bir istida 'Yel'e-şey enn aynen ve mwı ı en n b.l la .. .. 1 L ec1· On T -~ 
~bede az aözlü ve ihtı'yatka"r dı"llı· ha 1. · Tü" kl · d ·ım · ı 0 cagmı eoy eme&t ır. un he- rek arkada•ının eeaini tahkir ettil:.:w.i ya ve va ısı r erme e verı esı b .. k 1 . . . • T •&&& 
t>lan Hariciye Vekilimiz, bükCimetin esasından ibarettir. Türkiye kendi hu- sa m~ ~az.aran eg~r. 7etede~lir--~- iddia etmiş ve kendieinden iki milyon 
ınuayyen kararlarına ..,.;.re, yola çık- d d b'+.:.n.lr lan b T .. k mumı r surette utım cıuı BCJL, manevi zarar ietemittir. 

ısru u una ı-ı- o u ur parçası • ed 61 ··a lebiü .. 
maya ve icabı kadar engine açılmaya için daha fazlasını da isteyebilirdi. YIBalnıy ebi eakntım .~ . e l rmıfJZ. Mahkeme davayı rüyet etmektedir. 
brar vermit demektir. İş böyle olun- . L- k d . nız z o uvvetı mtıma etmesini Otel''o ,, .. akto .. r Dünyanın şu ııun ışı zamanın a yenı bil . ıı v~ 
ea, netice bence malfundur. Alt tarafı, meseleler çıllarınama.k arzusile olmalı- ı mıyonnUfUZ. Meşhur bir Amerikan aktörü Otel-

1 - Geçen aylar içinde ölen meşhut 
Rus muharriri Maksim Gorkinin asıl 
ismi nedir? 

2 - Bizde bir darbı meselde ismı ~ 
çen Dimyat nerededir?• 

3 - Yunan terajediyenlerinin baba' 
11 sayılmı adam kimdir? .. 

(Cevaplan Yann) 

* Dünkti Suallerin Cevaplan: 

1 - Dölakrua 19 uncu asırda yaşa • 
mış Fransız ressamlarının en meşbu .. 
rudur. Sen Morisde doğmuştur. Tab • 
lolannda bilhassa parlak renkler kul -
!anmakta mahirdi. 

2 - Horaslar Romalı üç kardeştir -
ler. Kahramanlıkları ait büyük bit 
masallan vardır. 

Horas, meşhur Fransız tiyatro mü .. 
eUifi Piyer Korneyin en büyük eseri .. 
dir. 

Montrö konferansı münasebetile ora- dır.ki Türkiye mutedil birşey istedi ve insanın karısını sevmesi lo'yu oynarken Dezdemona rolünü 
!dan vaktile yazmış olduğum gibi, so- bunun, oradaki Türklere kafi derecede SUÇ olur mu? yapan kadını öldihmüttür. 3 - Meşhur Fransız tiyatro miielutl 
eu okunmuş bir romandan ba!::ka bir ·ııı b" h t, mnı·yef ~ k D Piyer Korney o .. ldügu··· zam (Le Bon-py değildir. ~ mı ır aya ya.şama e ı ver - Londra mahkemeleri muhakeme A tör, ezdemona rolünü yapan an 

ceğini görerek fazlasına gitmedi. Bu "ki . .. f·· .. 
1 

kadının kocasıdır. Kansını epey za.. bomme Korney öldü). Bugün (budal• * . . . . . ettı erı uç fO ore agır ceza ar venniş-
kadar makul bırşeyın reddedılınesı, bıl- 1 d' B 1 1 d G b' mandır Juskan~dır Otelloıyu oy- adam) manasına gelen Bonhomme ta• 

'Oçüncü bir sebep daha göstereyim: 
Türk hüktimetinin hariçteki prestiji 
büyüktür. Bunun büyüklüğünün başlı
ea bir sebebi de tudur ki o şimdiye ka
dar .istemekte haklı olduğu şeylerin 
dalına en asgartaini istemiştir. Şımarık 
değildir. Ağır bqlıdır. Mutlaka haklı 
ölduğunu ister ve istediğini de mutla

elde eder. Mademki istemiştir, ha
j'tç te bunu vermek lazımgeldiğini 
~ edecek ve verecektir. Kaldı ki 
burada hariç, kendisile bu kadar eski
lenberi dostb* yaptığımız ve öteden 
~ milli haklan tanımasını bilen 
Fransadır. 

* 

hassa Fransa tarafından reddedilmesi er ır. un arın •!>Çarı şu ur: ece ır _.n_ b"' .. L--L- -1~'- h J b biri o zaman ihtiyar manaısma 2e1•-..M' 
. dı ? şosede yanlarında kadınlar oldukları nar&en utun &19&11D'W&ı& uy an - - - ~ 
i.mkinı var mı r. b ı·· !'- di · nı· .. · h --------------h ld d" k.s ı b" 11 ·1 .d armış, ro un ·.:en ıme ve ıgı eye· 

Bunun için ben Türk efkan umumi- di~yorelarırve 1d~~n arıll 11:
1
e derı ~ ıdarlare e· canla coşkun bir halde karısının üze.. 748 kış· iye kan veren adatn 

. İs • e ıger e en e e a.a ın a . . 
yesme de, Antakya ve kenderunıu l 

1 
Ş f·· 

1 
d b" . rıne atılarak za-yallıyı bır anda öldür- 48 elli ı,: .. iye kan vererek lıtan~ 

ka d l imize d 
_-:.1.A- t b t sarı ıyor armış. o or er en ırı en 8 • •• •• iM\' !-I 

r eş er e ı:ıLıAu.ue ve sa ır av- .. . . muştur. daki haetalara bedava iyilik etmeeİIP 
. tm • tar ftarım. B iki b . ıır cezayı yemıştır I . ~b' ka sıye e ege a e u vazı- şın garı ı, oyun sonuna dar de- seven Hakkıyı herkes tanır. Son Por 

femi yapmakta gecirtim; fakat, geç ol- Şoförün yanında karısı varmış. Ve vam etmiş, ancak perde kapandıktan ta ile gelen Fransız mecmualannm &r 
sun, güç olmasu;ı! yanındaki kadının kansı oluşu esbabı sonra aktörün bir cinayet iflediği anla- rinde Hakkıyı çok baebran VıdlJll 

Muhittin Birgen miifeddededen addedilmiş. şılabilmiştir. Puıstorfi isminde bir Amerikalı bakı' 

iSTER iNAN İSTER iNANMA! 
Son günlerde ıehrtn muhtelif 11emtlerinde tifo vak'a - Meseli her yemekte muhakkak surette temizce elleri yı _ 

1anna tesadüf edilmiftir. Sıhhat müdürü Ali Rıza bu hu- .kamalıdır. 
susta demiftir ki: Hastalığı doğuran sebeplerden birl de sulann temiz ol-
•- Bu hastalık plllikten gelen bir hastalıktır. Bunun mayışıdır. Bu hastalığa yakalanmamak için behemehal 

ıeimemetıi için temiiliie azami itina etmek JJzımdır. temiz su içmek lizınıdır.> 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

kında bir yazı okuduk. Bu adam şiıır 
diye kadar tam 7 48 kişiye kan vfll!' 
mittir. 

Bu ite 1922 seneıindenberi batht 
mlfbr. Soğanın, ıspanaim kan ya~ 
ğını iddia etmekte ve bu ye~ 
bol bol yemektedir. 

Pustorfi tekaüd olmak 
söstermiş, fakat dileği ia 'af 

--------------------------------------------~--------------------'mittir· 
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Avrupa tekrar muvazene 
siyasetine avdet mi ediyor? 

Efgan Harbiye 
Veziri yarın 
Ankaraga gidiyor 

Dün sabah şehrimıze gelen dost Ef
ganistanın Harbiye Veziri Son Altesse 
Şah Mnhmut Hnn ve maiyeti şerefine 
bir öğle ~iyafeti verilmiştir. Ziyafet 
gayet samimi bir hava içinde geçmiştir . 
.Muhterem misafirimiz ziyaretten son
ra, Perapalas salonlarında şehrimizde 
tahsil etmekte olan 50 kadar Efganlı 
talebeyi kabul ederek, birer birer elle
rıni sıkmış ve bir nutuk söylemiştir. 
Son Altesse Şah Mahmut Han, saat 4 
te İstanbul matbuatı mümessillerinı ka 
bul ederek şu beyanatta bulunmuş -
tur: 

Belçikanın ortaya attığı 

büyük ve mühim mesele 

B elçikamn bundan böyle kendine 
mahsus, tam müstakil bir dıt 

siyaset takip etmek istemesi ve bunu 
ilfı.n eylemesınden doğan derin tesir 
hala devam ediyor. Malfun olduğu üze
re Belçika, umumi harpte Fı·an a ve 
İngıUerc ile beraber Almanyaya karşı 
harbetmış bir memlekettir. Harbe i
rişi de, Fransız istihkiımlnnnı , andan 
vurmak isteyen Almanların, Bel~ik.a 
işlerde - tabir mazur göriılsun - bır ne
ticesidir. Sulh davasında bu devletler
le beraber Almanyaya karşı cephe alan 

Dünya gazeteleri Belçika tarafından verilen kararın 
1 

ko~kulduğu kadar vahim olmadığını söylüyorlar 
.- Paris, 16 (Hususi) - Belçika Kralı 
tarafından söylenen nutkqn uyandırdı
ğı heyecanlı akisler bugün hafiflemiş
tir. Siyasi mahafil ve matbuat Belçi
kanın bitaraflığı meselesini daha soğuk 
kanla muhakeme ve tefsir etmektedir· 
Eoho de Paris bu mesele hakkında yaz
dığı bir makalede manevi 7..ayiatın hu
dutsuz olduğunu kaydettikten .iOnra: 
cŞimdi Lehistan ile Romanyada bunun 
akislerini görmekten ~rnrkulur> de -
mek edir. 

Londra gazetelerinden Morning Post 
yazdığı bir makalede vazi) eti tahlil et
tikten sonra şöyle demektedir : 

cLokarno misakı öldü, Lokarno ru
hu kayboldu» 
Diğer İngiliz gı:\zeteleri ise Belçıka -

nm son hattı hareketinin tesirleri bi -
dayette korkulduğu kadar \•ahim olma
yacağı mütaleasını ileri sürmektedir -
ler. 

Avusturya gazeteleri ise bu vaziyet 
karşısında Fransanın, Belçikayı müda
faa için, İngiltere ile yeni bir aske.i 
anlaşma yapmak :mecburiyetinde kala
cağını söylüyorlar. 

BelE:: .. ta çıkan Vireme gazetesi ise: 
cBitaraflık ilfını Belçikayı herhan~i 
bir istila ve taarruzdan kurtaramaz.• 

Belçıka gazetelerine gelince, \·erilen 
kararın Belçikanın be) nelmilel taah -
hütlerım yerıne getirmiyeceği maı:ası
nı tazammun etrnedığini ehemm'yctle 
yazmaktadırlar. 

Brük::selden gelen Jıabcrlere göre Sos 
yalist mebuslardan biri Meclise bir su
al takrıri vererek Kralın nutkile ilan 
edılen bitaraflığın gene matuf o.dur~u 
hlikümetten soracaktır. 

Umumi kanaat, Belçikanın bitaraflık 
kararile A \•rupanın harpten ev\ e.kı 
miıvaz •ne sıynsetine a' det edilmekte 
oldu 1u merk zındedır. 

- Ef r,anlılar ve bütün Şarklılar si -
zin bugünkü terakkiyatınızı, Atatür -
kün rehberliği altında tahakkuk ettirıl
miş bütün yenilıklerinizi görmek için 
bu) iık bır emel beslemektedır. Bız 

Türk milletini öz kardeşimiz gıbi seve
riz. Yeniliklerinizi adım adım takip edı
yoı uz. Sevinçinizle seviniyor, kederle
rinizle mukedder oluyoruz. Türkiyeye 

Sofyadan gelen bir habere ~öre ... Başvekil 

elmek, kardeş ve aziz bir milleti, onun 
mukaddes toprağını, fed kar ve nur 
'ericı muhterem ricalini ziyaret etmf'
ği her zaman arzu ediyordum. Bu ar
zuma nail olduğum için kendımi baht:
yar sayıyorum. 

Türk - Efgan rnünasebatı o kadar sa
mimi ve kardeşçe ki, onun fevkinde bir 
muhabbet ve samimiyet tasavvur edi
lemez. Bu münasebet kardeşlık, kem·ı 
ve hakiki dostluğa istinat etmektedir. 

Belçika, zamanla, kendisinin, bütün bu 
işlere - tabir mazur görülsün - bir ne
vi maşa gibi kullnmldıgının fark na 
\ annıştır. Bu farka varış b raz geç ol
makla beraber nihayet bu küçük d v
letin de ayağı suya ermiş ki, kendisini, 
büyük menfaatlerin adeta bir csıri ha
lınde bulunduğunu görmüştür. Bu va
ziyette İngilizlerin durumu şu idi: Al
manların Şimal denizi sahillerine kadar 
sokulmalarına mani olmak. Bunun için 
müstakil bir Belçiknnın mevcudıyeti 
lazımdı. Fran a içın de, Belçika - I<'ran
sız hududunu tahkim etmemek bir fay
da olduğu gıbı halen de öyledir. İngi
lizlerin beslcdıkleri emel, Belçika için 
bir külfet değildir. Belçıkn müstakil ol .. 
dukça, Almanların Şimal ve Manş deni-

Kafkasyada komünist erkamndan 
yüzlerce kişi tevkil edilmiş 

Egede tetkik 
Seyahatine çıktı 

Ankara, 16 (Hususi) - Başvekil İs
met Inonu Ege mıntakasında tetkıkat
ta bulunmak üzere bu sabah şehrimiz
den hareket etmiştir. İsmet İnönü bil
hassa pamuk istihsalfıtı etrafında etki
ka tta bulunacaktır. 

- Türk, İran, Efgan ve Irak misakı 
hakkında fikriniz nedir ? 

- Bu sualinize, asker olduğum iç:n 
kendimde size cevap vermeğe hak gör
müyorwn. Ayni zamanda, sekiz aydan 
beri Avrupada tedavide bulunduğum 
için cereyan eden ahval ile alakamı kes 
miştim. Bununla beraber söyliyebiliri n 
ki, b·z Tlirklerle ve diğer İranlı ve Irak
lı kardeşlerimizle yakl~mayı can ve 
gönülden arzu ediyoruz. Bu yaklaşma 
kendi refah ve terakkimize olduğu ka
dar, umumi sulha da fayda verecektir. 

zinden uzakta kalmaları bir emri tabi
idir. Nitekim, Belçika ile anlaştığı müd
det, Fransa için, hududunun o kısmın
dan end~e etmeye mahal yoktu. Fakat 
vakta ki Frar.sa, Sovyet Rusya ile ma
lfun olan askeri anlaşmayı yaptı; Bel
çikada da endişeler başgösterdi. Bu 
münasebetle söylenilen sözlerden, ya
pılan iddialardan anlaşılıyor ki Fransa 
ile Belçika arasında, kelimenin tam 
manasile bir ittifak yoktur. Fakat miif, 
terek menfaatlerin hasıl ettiği bır ya
kınlık vardır. Fransada Sosyalizm ve 
Komünizmin hergün bir parça daha ar
tan hakimiyeti, Belçikanın kendisi için 
birtakım müdafaa tedbirleri almasını 
icap ettirdi. Bu arada müstakil bir ha .. 
rici siyaset takip edeceğini ilan eyle
mesi, duyduğu bu cndişenın ilk tezahü
rüdür. Fransanm bu vaziyetten mem
nun olmaması, şimdiye kadar açık bu
lunan bu kısım hududu emniyet altına 

Sofya, 16 (Hususi) - Paristen Bul
gar gazetelerine bildiriliyor: Gazetele
rin mevsuk kaydı ile verdiği bir habe
re göre, Stalin Kafkasyadaki Komünist 
Pa\"tisinde g€niş mikyasta temizleme a
meliyesi yapılmasını emretmiştir. U -
fak bir şüpheye maruz kalan Sovyet 
memurları partiden ihraç ve tevkif e
dilmektedirler. Kafkasta Troçki parti
zanlığı ile müttehem bulunan yiız.ler
ce yüksek Sovyet memuru hapsedilm~ 
lerdir. Ennenistanda tevkif edilenler 

Ergani istikrazı 
tahvilleri 

Dünkü keşidede 93474 
numaraya 30.000 lira 

isabet etti 

Ankara, 16 (AA.) - İkramiyeli 
yüzde beş gelirli 19 3 3 Ergani istikrazı 
tahvillerinin yedinci ikramiye keşide
si bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası idarei merkcziyesinde .Maliye 
.Vekaleti ile Bankalar mümessilleri ve 
noter huzurunda yapılmıştır. Netice -
de: 93474 numaralı tahvile 30,000 lira, 
111754 numaralı tahvile 15 000 lira , ' 
105812, 111751, 139088 numarlı tah-
villere üçer bin lira, .ıJS.339, 46499, 
62109, 76586, 105820, 141324 numa
ralı tahvillere dokuz yüz dokuzar lira 
ikramiye isabet eylemiş ve bundan baş
ka 289 tahvil numarasına da ayrıca 
yüz yirmişer lira çıkmıştır. 

İkıamiyeler Maliye Vekaletile Tür-
1..-iye Cwnhuriyet Merkez Bankası ta
rafından tasdikli resmi keşide listeleri 
üzerinden bu banka, merkez ve şubele
rile Merkez Bankası bulunmıyan yer
lerde ~ Bankası şubelerince ödene -
cektır. 

Baltık denizile 
Karadeni2 
Birleştirilecek 

Londra, 1 G (Hususi) - Romanya 
ile Lehistan arasında husule gelen bir 
anla ma mucil>inı;e, Vistul ve Tuna 
şehirlerinden istifade etmek suretile, 
Baltik deni7'ini Karru:lenize bağlıyan 
bir l-an l açılacaktır. 

Bu kanal iktisadi olduğu kadar, sev
külceyş bakımından da büyük bir c -
hemmiyeti haiz olacaktır. 

Romen hariciye nazırı Antonesku, 
V arşovayı ziyareti esnasında bu me-

arasında şunlar da bulunmaktadır: . 
Komünist partisi mürakabe heyeb -

nin umum katibi Kuloyan, T. Simon -
yan A. Bakunz, Alazan, V. Totovenz, 
V. Norenz ve tanınmış Ermeni komü -
n~t Der Vahanyan, Azerbaycanda ise 
halle cBalkanisky Raboçib gazetesinin 
idarehanesine hücum ederek, Troçki 
partizanı olan muharrirleri dövmüş \ e 
binayı tahrip etmiştir. 

Gürcüstanda da yüzlerce kişi te\1kif 
~lmi.Ştir. 

(Bulgar kabinesinde 
değişiklik 

Kabineden 4 nazır istifa 
ediyor 

Belgrat, 16 (Hususi} - Sofyadan bil
dirildiğine göre, y.Qkında, Bulgar k~
binesinde geniş mikyasta bir tebeddu
IAt yapılacaktır. 
Mişaykof, Kujubarof ve diğer iki.na: 

zır çekilecek, bunların yerine Çıftçı 
partisi azalarından dört kişi geçecektır. 

Mısır kredi fonsiyesi 
Kahire, 16 (A.A.) - Mısır kredi fon

siyesinin yüzde üç faizli obligasyonla
rının 15 ilkte.şrin 1936 tarihinde yapı
lan keşidesinde: 1903 de ihraç edilen 
tahvillerden 626,25 1 numara yüz bin, 
191 1 de ihraç edilen tahvillerden 
239,652 numara elli bin frank kazan -
mıştır. 

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

Bir tayyareci kadın rekor kırdı 
-Lonclra, 16 (Hmusi) - Henüz !;ıe 

yaşında olan lngiliz kadın tayyarecisi 
Jim Beten, yalmz başına ve tek motör
lü tayyaresile 11 gün, l saat ve 23 da
kikada Londradan Yeni Zclandaya 
uçarak, bir rekor tesis etmiştir. 

Selanikte bir 
hastane yandı 

İzmir, 16 {Hususi) - Başvekil İs
met İnönü yarın sabah doh."Uzda Naz 1-
liyc gelerek tetkikatta bulunacaktır. 

Başvekil bu akşam İzmirde beklenıyoı. 
İzmir, 16 (Hususi) - Pazar günü 

Bayındır, Türe, Ödemiş, Kuşadası, 
Menemen, Bergama ve Dikili pamuk 
müstahsilleri Başvekil ismet lnönü
nün riyasetinde burada bir toplantı 
yapacaklardır. ---------------
Ras Nasibu 
Dün isviçrede öldü 

Londra, 16 (Hususi) - İtalyan - Ha
beş harbi esnasında Ogaden cephesini 
uzun müddet mu,·affakıyetle müdafaa 
etmiş olan Habeş ordusunun güzide ku 
mandanlarmdnn Ras Nasibu, tedıl\ri e
dilmekte olduğu İsviçrenin Davas şeh
rinde bugün ölmüştür. 

Ef,anlı talebe 
- Şehrimizde tahsil eden talebeleri

nizi nasıl buldunuz ? 
- İstanbuldaki Efgan talebesinin va

Zi.} ctınden çok memnun oldum. Türk 
kardeşlerimizin Efganlılar üzerindeki 
mesaisinden fevkaHide müteşekkirim. 

Talebemizden işittiğim r;özler beni çok 
mütehassis elti. Türk kardeşlerinden 
büyüle memnuniyetle bahsettiler. On -
larm herbirinin memleketimizde terak
ki amili olacağını sanıyorum. 

- İstanbuldan sonra nereye gide -
ceksiniz? 

- Buradan Ankaraya, Bağdada, Tnh 
rana ve oradan Herada gideceğim.> 

Filistin Arapları Yüksek misafirimiz ziyaret ettıği 
·~ı·ıııdi de Yahudilere m~mleketlerde müzakerelere girişme -
Y diğini de ilave etmiştir. 
Boy kot ilall ettiler Son Altesse Şah Mahmut Han dün 

Kudüs, 16 (A.A.) - Birkaç günden- akşam, rnaiyetile birlikte Harp Akadc
beri sükun teessüs etmiştir. Yalnız ara misini ziyaret etmiştir. 
sıra tüfenk sesleri işitilmektedir. Hü - Muhterem misafirimiz bugün müze
kümet, ezhanı teSkin için asi çetelerin leri, camileri, surları gezecekler ve öğ
silahlarım almaktan vazgeçmiştir. A- leden sonra Marmara ve Boğaziçinde 
raplarla Yahudiler arasındaki iktlsadi tenezzühler yapacaklardır. 
rekabet Yafa ve Telaviv limanları do-> Son Altes Şah Mahmut Han yarın 
layısile kendini göstermektedir. Arap •. aat 19 da Haydarpaş~dan hareket ede
gazetcleri, Yahudi mallarına boykot e- cak olan eksprese baglanacak olan hu- ' 
dilmesini istemektedir. susi vagonla Ankaraya gideceklerdir. 
_.........,.......~ ~ -=-- * 

Avrupanın korktuğu Efgan <Harbiye Nazırı Marqal 

almak mecburiyetini duymaya başla
masındandır. Kaldı ki ufak ta olsa, bir 
müttefıki kaybetmek, bugünkü şartlar 
içinde mühim bir hadisedir. Alrnanya
nın bundan bilnkis memnun olması da, 
düne kadar kendisine karşı bildiği bir 
memleketi bugün, hiç olmazsa nötr bir 
hale gelmiş görmektendir. Belçikanır 
aldığı son durum, Avrupada cereyan e
den ideoloji kavgalarının bir tecellisfı. 
dir ve çok korlrulur ki, müşterek em
niyet davası etrafında gerilı görünen it
tifaklar zinciri, tarafların kendi meyil· 
!erine göre \•aziyet almalarından dola
yı zayıflaya zayı!laya, kopmaya başla
masın. - Selim Ra&"1p 

KISA HABERLER_] 
Otomobil Ser'lsl 

başına geliyor mu? Şah Mahmut Han ıncıbum Nasir Şa'h 
Hazretlerinin biraderleri ve fimdiki 
hükümdar Mehmet Z8bir Han Haz
retlerinin amcali'f,ldır1ar. 

Londra, UI <A.A.) - 3 üncu beynelmUll 
otomobil serıı.sı dün Olympla - Hall'de a
çılmıştır. Sergide 530 otomobll teşhir edll· 
mektedlr. Bu rakıı.ın. otomobil sergileri ~ 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
kova hükumeti Madride cephane ve 
harp levazımatı göndermek suretile 
yardımda bulunacaktır . 

Ademi Müdahale Komitesi Rus 
Notasını Müzakere Etmiyor 

bir rekordur. 

Lltvinof l\loskova)a D•ııdu 
Moskova, 16 CA.A.) - Lit~inof :Mo kova-

Balkan Antanbnın daha 
fazla kuvvetlenmesine 

d ya donmüştür. 
oğru... Leh lbrlclTe .Nazırı 

(Baştarafı 1 inci uyfada) ParlJ, 16 _Leh Hariciye Nazırı .Beck. dilıı 
lav Başvekili Stoyadinoviçe yapılan zi- o.kşaın varşovaya hareket ~ mi Ur. 

Londra, 16 (A.A.) -Ademi Mü
dahale Komitcai Sekreterliği, Başkan 
Lord Plymouth'un Ka~an'a yazdığı 
oevap mektubunu nqrctmckteclir. 

4 hasta yandı, yaralananlar <<Mademki Portekiz'in cevabı he-
yaretlere ve bu münasebetle cereyan Avusturya ve Macaristan 

eden mülakatlara büyük bir siyasi e - te 111 _ Avusturya Dış Bakanı 
h · t tfedilınekted' S 1~L • t Buda~ş ' da var nüz gelmemif ve mademki notanız 

anlaşmanın gerçek.ten çiğnenmiş ol-
Atina, 16 (Hususi) - Dün aksam duğunu ispat eden hiç bir yeni delil 

saat sekizde ScJ.anik Belediye hast~e- ihtiva 'etmemektedir, notnnızın müza
sinde çıkan bir yangın bütün hastane- keresi için komitenin şimdi toplanma
yi kül etmiştir. Hastaları kurtarmak .i- sını lüzumlu ıbulmaınaktayım.» 
çin çok uğraşılmış\ e bu arada pek feci Yardım Bqladı Mı? 
sahneler cereyan etmiştir. Hastalar - Londra 17 (Ünited Pres muhabl-
dan dördü yanrak ölm~ diğer döıdü 
d lanmışt r rinden) - Sovyetler tar!f'mdan aon 

e yara ı . . ··dahal ,_,_ · · 
Hastaların Selanik Merkez hastane- defa ademı mu e .ıwmıtesıne ve-

sine nakli emri verilmiştir. Sosyal yar- rilen muhtıra r~dedildiğinden dolayı, 
dımlar nazırı tahkikat için Seliniğe git- bugün, Rusyanm Baltık limantarm-

. · ı dan cephane ve harp levaZt.matı yük-

emmıye a ır. auuııyc - ., ii üzdeki hafta M car hutüme-
t mah fil' kan t' .. . b' Schmit un m ar a ın aa ıne gore, genış ır ziyaret etmek uzere ı>eşteye '1· 
sahada cereyan etmiş olan bu mülakat- tini re men 
ların müsbet neticeleri pek yakında el- decektir. 

le tutulacak bir şekilde tezahür edecek
tir. Nitekim, Türkiye Hnricı)e Vek i 
Rüştü Arasın Belgrattan ayrılırk n 
azetecil~re söylediği sözler de buı u 

teyit etmektedir. Tevfik Rüştü Aros : 

Parfste Grev BltU 

P rls, 18 _ p tronla.rla n 

bir f 11Af hasıl olmu 'e bu 

ctlar lhUllft bal !il lr. 

~eni Ad lar Ke$fe 

«Balkan paktı her gün d.lha zi) ade Londra, ıs - P. ter aj 
kuvvetleniyor, daha ziyade takvıye e- dan o.,rrnt or: 
diliyor.• demişti. B r buz k:ırnn gemid. 
-- , - •cm - • ,,_ ~· - rt d N rd - C ld t.a a-
lü bir Norveç gemisinin 1spanyaya ha- garbı hille :: : dokuz ada ~r t 

k •v• bild• ·ı _1_ edi dalall boCW re et ettıgıı m mc.&.t r • 
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Irana giden heyetimiz 

Dıı lıleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, heyeti Galata 
nhtımında uğurladı 

Heyetin hareke tinden ltlr intiba 

Para borsasında 
Dünkü vaziyet 

Merkez Bankası dün de İlterlinc 
evvelki liinkü fiyatın aynı olmak üze· 
re 616 • 619 kuruf fiyat vermittir. 
F ranıız parae& 17 ,04, 70, İtalyan para· 
ıı da 15,09,75 liretteıi muamele gör
a;µÜftÜr. 

T ahvilitta hafif bir sukut göze 
çarpıyor. Merkez Bankası 93 liradan 
Ünitürk 23,4 7 ,5, obliguyon 42, 70 ve 
Anadolu mümee,il senetleri de 45,80 
liradan muamele görmüşlerdir. 

Amerika kuş gemini 
Bizden alıyor 
Amerika piyasasına her sene mem

leketimizden bolca kuşyemi sevkedil
mektedir. Aınerikaya bilhassa Tekil'da 
ğı mıntakasında yetişen kuşyemlerin
den gönderilmektedir. Fiyatlar mevsi
me ve malın kalitesine göre değişmek
tedir. Amerika daha bazı memleketler-

Salxk Bem i.lçi.ai Cemal Hüsnü- klerina anlafmaaile muhtelif mevzu· den de kuşyemi almaktadır. Bizdeki sev 
aün rİyaaetinde lrana P:fecek olan lar üzerinde kıonUflllala.r yapılacak ve kiyat daha çabuk yapılmaktadır. Bu 
hey' et dün öile üzeri Ankara vapurl- kararlar lınacaktır yüzden mahsullerimiz Amerika ya da-
le Trabzona hmeket etmiftir. Hey'et a • ha taze olarak sevkedildiğinden piya-
Tr.bzon yolile Talırana ıeçecektir. O- Dün tehrimize gelen Hariciye Ve- sada rağbet görmektedir. Amerika kuş 
nda yapılacak müzakerelerin baflıca· kili Tevfik Rüttü Aru, Vali Muhittin yemini Arjantinden sonra en çok Tür-

. . O ·· d w G allar Sa 1 1 kiyeden almaktadır. Eskiden Türk kuş· 
91Dl Trabzıon - Tcbrız traneıt yolunun atun ag, ener • Y av ar ve 1 · Am 'ka · d f la yem erı en pıyasasın a en az 
ifletilmeei te,kil edecektir. Bundan daha bir çok zevat hey' eti Galata rıh- mikdarda sürülürken bugün bu vaziye-
batb iki devlet aruında ticaret ve tımında uğurlamı,lardır. tin Arjantin mallanna geçmesinin se-

, hepi orada fiyatların daha düşük ol-

nisbetinde besliyen Arjantinde bu se-

P•rle'ln en gUzel k•dı nl• r1 ••• 
K•dın ••r•r1nın 9•Y•nı harret eevlmllHll· 

Ve erkeklerin girmesi memnu bulunan 

KADINLA R KU LO BO nde 

Geçebilen her f'İY···· S A R A Y Sinem .. uı 
G6zleriniz önünde canlanmaktadır. Baı rollerde 

DAN i ELLE DARRiEUX - BETTY STOCKFiELD 
Fokı Jurnalde: Atinada M6a)iS Zaimia'in cenaze meruimi - Yeni 

ispanya havadisleri • Bugiin matineler saat 1 den itibaren 

T~ihin kaydettiği Uç büyük felaketten birincisi TUFAN ... İkincisi Atlanti 
dıyıırının kumlar alhnda yok almasıdır... Burtlann en korkuncu ol 
POMPEl'nin VEZÜV'den çıkan ıav selleri altında, yanıp, yıkılıp knl olmasını··· 

POM PEi'nin SON G 0 NLE R 
İsimli Fransızca sözlü filmde göreceksiniz. 

Tarihin azametli olduğu kadar acıklı ve korkunç sahifelerini yaşatan 
bu harikulade film pek yakında 

YIL DI Z SİN EM ASI N D A 
gösterilecektir. 

Hiçbir zaman lataııbul halkı 

ŞABLO 'nun 

fevkalide pheaeri 

ESKi ZAMA N LAR 
tilmini gördüğü zaman gtUdQğD 

kadar hiçbir zaman gtllmedJ. 

TILDll we ALBAIAll 
ainemalannda 

ayni zamanda bllytık muvaffakıyetle 
devam ediyor. Balık akını başladıJ Şark şı·mendı.ferlerı· masıdır. Amerika piyasasını yüzde 

60 

'J .. ,. .. ne mahsulün çok az olduğu, İspanya 
talyanlar, Yunanlılar ve Hukumetle muzakere ve Fransadan yapılan ihracatın da da- ltalganlar giimrii:ı. 

1 k 1 
• k h w • N n 1ı1.111ouı ırrıdı11uı Şehir Tiyatrosd 

Bulgar ar bol miktarda yapaca o an şır et ili karışıklık dolayısile düştügü, ev- Resimlerini indirdiler ~ h. ~· ~- Tepebaşı dram kı 

1 t b 1 
"' I l murahhaslan geld.le york piyasasının kuşyemine olan ihti- .,e ırııga ... osu 171101936 da 

pa amu a ıgı a ıyor ar 1 r yacının bizzarure Türkiyeden temini İtalya hükumeti gümrük. resimle- 111111111111111 akşam saat 20 d• 
1 -- Bu ayın on dokuzunda Ankarada ni icap ettirmiştir. Rekabet edecek baş- rinde bazı değişiklikler yapmıftır. Kıy- M A K 8 ET 

mut akını birdenbire ba,Iamıftır. hükumetle Şark timendiferleri işletme yükselmiştir. meti üzerinde yüzde on bet niebetin· Fransız tiyatrosu 
• Günlerdenberi beklenen pala- ka memleket te olmadığından fiyatlar 111111 

Dün ve evvelki gün balıkhanede iki imtiyazının ıatın alınması haklundaki de alınmakta olan muntazam resim Operet kısmı 
y6z bin çift palamut balığı mezat e· müzakerelere iştirak edecek şirket mu- r, _____________ kaldırılmıştır. B~day, sair hububat 

111 
gtlndnz saat 14 de 

dilmittir. Bu balıkların bir kıamı lima· rahha.sla.rı dün sabah Paristen şehrimi· Nöbetçi ve hububat unlaTın.dan kental başına ~o~ı; :~a~~ : 
nımızda bulunan İtalyan balıkçı gemi- ze gelmi~ir. Murahhaslar bugün bu- Eczaneler alınan 75 liret 47 lirete indirilmittir. akşam saat 20,30 da DUDAKLARlfl 
lerine yüklenmif, bir kısmı da Yunan radaki tirket mensuplarile bir toplantı Bu rece nöbetci olan eczaneler şunlardır: Sığır ve emsali hayvanat resimleri -·- -- - • 
balıkçı motörlerine aatılmıttır. Balıkla yapt~k.tan IODr~ yarın akşam Ankara- :lstanbul cihetindekller: yüzde 65, taze ve dondurulmuş etler Etiketsiz ekmek ve francala 
dolan üç İtalyan balıkçı ıcmiai dün ya gıdeceklerdır. Ak.sarayda : csarun>. Alemdarda : CAb- resmi yüzde 60, z~nyağı gümrük çıkarılmıyacak 
--'--1. ı: ı 1 dülkadlr). Bakırköyünde : C lstepan ). · .. _..ı 40 .. ük' ~ ..jman .. ımızıd. an ay. rılmı.şbr. Yunan KÜÇÜK HABERLER resmı yuzae 'yumurta gumr rcs- Ekmek ve francalalara yapıştı 
L.-IA--ı ........ törlerı de bırer birer dolarak Beyazıtta : (Cemil). Emlnönünde : <Ben- · ··-..ı 64 ·sbe · d zal 1 1 ·k 1 1 ~ • ...., mı yuzae nı tin e a tı mıştır. an etı et er aza dığı için bir çok 

Yunanı•ıtana hare'-et etınektedı'r. Ba- Elektrik Şirketindeki Tetkikat saaon). Fenerde: cvıtall). Karagümrük- D wı d 1 k la ., · El ........ aırk tlnd te : CM. Fuat). Küçükpazarda : (Yorgl>. omuz yag arın an aman gümrü rm r etiketsiz ekmek çıkarmak m 
LL yjik1 .. •k' oo·ı·· .. 1 ea.wu. ,, e e yapılan tetkikat de- . kaldı 1 Mad b d k 11& eme ıfı ı ıye unmut evve. sam t d <Er fil > Şehr inind resrnı tama.men rı mı•tır. en uriyetı·n e almı•tır. Bunun u··zerı· 
Lı • ._! it l bal k • .. S vam etmektedir. Kaçak oldutu tesbit edilen aya a : o os . em e : T T 
IU aece JJU ayan 1 çı gemısı a• .avaJar tekr .. n-..f\• • a au- (Nlzım). Şehzadebaşında ; (Halli). kömÜrÜ Ve diğer madeni mahrukat· belediye matbaası münhasıran ekm 

·· d ·ı '- d d bal k WTJ ar .'6UAA ... e ~ edllın1f 'fe b h 10 ı· lik · k b .nyere gon erı ere-. ora an a ı muhafaza altına alıımuftır. Be1oilu clbetlndeldler: tan ton atına a nan ıret resım eti eti ta 'ma batlam1' ve ihtiyaca 
.Jınmaıına batlanmıftır. Türk • BresllJa Ticaret Mukanlesl Oalatada : <Hüseyin HOmil>. Haüöy - 5 lirete, kok kömürünün beher to· fi gelecek kadar etiket hazırlamıf 

Palamut balıiının çifti 8. 10 kuru· Müddeti ao BJUUde bltmlf bulunan Tflr- de : CNiaim Aaeo). Kasmıpaşada : <Mil- nundan alınan resim 42 liretten 30 li- ekmekçiler cemiyetine göndermiştir. 
Vt fa atılmaktadır. kiye - Brezilya t.tcaret anıqmuı tıç ay mtıd- ! eyyed). Merkez nahiyede : (Della Buda, rete indirilmi,tir. Ham pamuk da ree- Ekmekçiler Cemiyeti etiketleri fırın 
baı Bugün iki ltalyan balıkçı ıemiaile detıt temdit ecUJ.mlftır. Klnyoll). Şiflld• : <NargUeclyan). Tat - mi tenzil edilen maddeler arasındadır. ra tevzi etmiftir. Şimdi belediye fı 

lalr kaç Yunan motörünün balık almak Bir lalulaleı Elnr Katmrken Yakalandı simde : (Llmonctyan). F--- G.P---n.L ""-~--ı De ları ııkı bir kontrol altında bulund 
- id 1 - -- ,.... tJslrildar, Kadıköy ft Adalardakiler ı ·- uıurua auullCIR .-&ere yen en imanımıza aelmeıi bek- ane&a.& aqam pce J&l'l8llldan IOnra oa- • 'IU'ILll! maktadır. Etiketsiz ekmek ve fır an 
•--- k ed lata rıhtımın İ Büyilkadada : <Şinasi). Heybellde : (Ta- IDClll'IM8 1aDJDe t ir . a Ja"afllllf bulunan taıyan la çıkaran fırıncılar de. rhal cezalan 

ba dırah ,._ Jl&f). Kadıköy eski iskele caddesinde : Balık akınından balıkçılar çok n Y"'lyo npurundan sarkıtılmış altı Fransız hükumeti gümrük. tarifesi rılacaldardır. 
--nun m;.ru··nmektedı'r. kilo esran kaçırmak ısteyen •"ndalcı +-m.a- (Botraki). Kadıköy Yeldettnnenlnde : k. • . • d bazı d w. ik _.. ·- 11 ırtımı1lt - .uı (Öçler). Oaküdar Qarşiboyunda : cömer ve ontenıan aıatemın e egıt • __ .......................... - ........... _. 

Dün sabahtan itibaren ehrimizden muhafaza memurları tarafından likler yapmıftır. Ham madde reeimleri ıimleri yüzde on yedi, mamul ma 

B 1 
. l . f w yakalanDUJt.ır. Tahkikat yapılmaktadır (Kenan). u aar tacır erı de balık almaga batla- Yeni Gümrik · 1---- ---- - -----"'lyüzde yirmi, yan işlenmit madde re· resimleri yüzde on bet indirilmiştir. 

Dllf, yirmi bin çift palamut balığı aa· otımrtuı: Bürolannm ::::daki ~·-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bD alınarak Bulgaristana ıönderilmif· Rıhtım banma natll etrafındaki me::~ A V R U P A F J L M C 1 L 1 G 1 N I! 
tir. Dün, balı'klarımıza en fazla fiyatı devam edilmektedir. Handaki levha kaldın!- ' I! R E P V e R E N ' A H I! 8 e R 
Bulgarlar vermiştir. Bulgarlar her sene mış, onun 1ertne gümrük kelimeleri razıı- M A z u 
Wzden zeytin almaktadır. Fakat bu se- mıştır. Bu hana Galata ve İstanbul ldhallt R K A 

Bat rolde P O LA N B G R 1 
•• WILL Y FORST'un yeni 
yaratb~: INGl!BORG THEEK 

nek.i fiyatların yüksek olması yüzün- ıllmrükleri taşındıktan sonra İstanbul güm

en pek az idhalat yapacak, buna mu- rüiii aduıı alacalttır. Kimya Llboratuan .... 
kabil fazla balık alacaklardır. Muhafaza BatmthUlrltıtll de ayni handa bu-

Dün, balıkhaneye otuz çift te to- lunacattır. 
rik ptirilmif, çifti bet liradan ıatıl- OlnelloloJl Karama 
_ ... T !4_1 · d b. k .. . . 10 Jl} evvel memleteUmlzde tadın he· 
-T.ır. 0111L enn e ır aç IUll ıçın-
.ı bol) w l ak d kimleri tarafından kurulan Türk oınekolo-
.. e anacagı umum ta ır. Ji Kurumu bu )'llın l1k lçtlmaını evvelki ıün 

Posta vasitasile yapllan tahvilat akdetmlt ff Jenl idare heyetine fU sevatı 
v aeçmiftlr: 

kaçakçıhgı Battan: Prof. Kenan Tevfik. İkinci Bat-
Geçenlerde poetaneden (200) tane kanlar: Orhan Tahlln " Aziz Fikret. Oe

Onitüık tahvilinin kaçırıldığı iddiuile nel Sekreter: Ahmet Alım. Celse Sekreter
Wr tahkikat açılc:lığından bahsettik. J.Uüere: Klmll n ferlf. Kurum üyeleri 131 

Bu ite ait evrak kaçakçılık büro- mayıamda toplanacak beynelmllel Oineto-

IU taraL-~-- üdd' • "iliw .. loji kongresine daTet ldllmlflerdlr 
l1l1WUI m eıumum ae ıon- . 

derilmiftir. ite müddeiummnt muavin- . llelecUJe Biitçesı 
lerinden Kamil el ko . T ahvi- Istanbul Belediyesi 137 bütçesinin ham. 

w • • ymUfhır lanması lçin flmdlden faallyete ıeçmlftlr. 
l&tı kaçırdıgı ıddia olunan Mark.o Ve- Bütçenin tanzlmlne 11 IÜD 1<>nra başlana· 
retemiç tarafından bunların kaçak ol· caktır. 
madığına dair gösterilmiş olan veaaikin Emllkl MDUye Miidiir Mua'fhılltl 
kanuni olup olmadığı Borsa Komiser- İstanbul BmlW Mllllye Müdür Muavin-
liğinden 80rulmuftur. Borsa Komiser· llğlne Maliye Vek1let1 BmlAki Mllllye Müdür 
liiindcn verilecek malumata göre tah· muavini Rashn tayin edllml9 ve 1k1 ıünden

kik:at eaae aafhasma girmit o'8caktır. bert yeni vazifesine bqlamıgtır. 

MELEK ve SAKARYA 
Proıırama ill•• olarak Paramount Jarnal 
8ugtln mt l de talebe 1eana 

sinemalan mn ZAFER TACIDIR 

KULUDSKI SiRKi 
Bet ılD iatirahatten IODf& bu pden itibaren temlillerine tekrar bqlamqbr. 

CUMARTESi ve PAZAR GONLERI 
Matineler mt 15. 18 Ye Snare 21 de 

DICiEA GONLER 
M•tlneler •••t 18 Suv•r• 21 de 

20 Birinci Tqrin 936 Salı giinll akpmına kadar devam edecektir. Acele ediniz. Gllndllzleri akplll• 
kadar hayvanab vahtiyeyi kafealerinde ziyaret etmek için dühuliye 15 kul'Ufhır. Saat 11 de bayvanlf° 
yemek zamanlandır.Hayvanab vahfiye numaralanndan başka aynca fevkalAde Avrupa numaralan da var ıt· 

Mur•d TUrkmen oııu ld•r••lnde • 

~~ 
tür 
tfr. 



17 Birincitetrin 

MEMLEKET HABERLERİ 
Em ette köycülük f aaliyetil Bir hain cezasını 

buldu 
Merkezde bir yahlı mektep yapılıyor. Bütün 

köyler telef onla birbirine bağlandı 

1 
1 

Emette yeni binalar 

E:met (Hususi) - 936 bütçesinde 
taheisat ayrılarak Emete bağlı 79 parça 
köye telefon tesisatı yaptırılması tekar
tür etmiş ve hu iş derhal .ikmal edilmiş
ttr. Bundan başka köyler için hazırla • 
nan 5 senelik mesai programının tatbi
kına başlanmıştır. 

Bundan bir müddet evvel bir emirle 
kaldırılan köy katiplikleri yeniden ve 
daha fayda verici bir sekilde ihdas edil-, 
miştir. Evvelce köy sandıklarından ma
aşlC\rı temin edilen bu katip1er şimdi 
tahsisatlarını köy bürosu teşkilatı tah
aisafından alacaklardır. 

Bu sene Emet'de bir leyli mekteb 
~Ucu.da getirilmesi için hummalı bir 

faaliyet vardır. Diğer köylerde mevcut 
ilkmekte'blerin hademe tahsisatından 
tasarruf edilen 6l0 liralık bir meblağ 
bu iş için Emete gönderilmiştir. Bun • 
dan başka bir muallim ile bir hademe 
de buraya tayin edilmiştir. 

Vilayet Gazi Kemal ilkmektebi ile 
Virancık merkez ilkmektcblerinin ta -
mirleri için icabeden tahsisatı vermi~ 
ve mekıteblerin tamiratına başlanmıf • 
tir. Haziranda başlamış olan arazi tah· 
riri işi faaliyetle devam etmektedir. 
Burada çalışan komisyon Virancık 

nahiyesi ile Şeyhler köyünün arazi ya· 
zımını bitirmiş, ı;mdi Çertc köyünden 
faaliyete geçmiştir. 

-~~~---------·-..----------~~~-Antalya defterdarmm Sarıköyde arteziyen kuyuları 
yeni vazifesi açllacak 

Antalya (Hususi) - Defterdar Sarıköy (Hususi) - Uzun zaman· 
~üştü Demiroğlu birinci umumi mü - danberi şehir susuzluk içinde kıvran
fetitişlik maliye müşavirliğine tayin e- makta idi. Belediye bu halin önüne ge· 
tlilmiştir. çilmesi için teşebbüsata gırışmif ve 

karamanda havalar bozuk gidiyor 
~araman (Hususi) - Havalar çok 

~agı!lı gitmektedir. Bu yüzden köylü 
~e çıftci ekim için fırsat bulamamak • 
tadır. 

Fırtına burada çok zarar yapmış .. 
~r .Buğday satışı son günlerde biraz 
araretlenmiş.tir. iş Limited Şirketi 

Karaman mu'habirleri fazla mikdarda 
Alübayaada bulunmaktachrlar. 

Bursadan mütehassıslar _getirterek ar
teziyen kuyuları açtırmağa karar ver· 
miştir. 

Sarıköyde ucuzluk 
Sarıköy ( Hususi ) - Bu yıl 

Sarıköyde aörülmedik bir u • 
cuzluk vardır. En nefis koyun eti 25, 
keçi burması 15, birinci tereyağı 55, 
Tavuk 35 kuruştur. Taze yumurtanın 
tanesi de 30 paraya satılmaktadır. 

Elaziz (Hususi} - 4 • 5 aydanbc· 
ri Dersim dağlarında serseri bir hal-

ı 
de dolaşarak Dersim ve havalisindc 
uygunsuz hareketler yapan Elazizü 
Ermeni Nurses Dersimde yakalanmıf 

l ve ağır ceza mahkemesine verilmiştir. 
Muhakemesine mevkufen devam c· 

dilmekte olduğu esnada mevkuf bu • 
lunduğu yerin tahtalarını sökerek ve 
elindeki kelepçeyi kırarak kaçmıştır. 
Casusun kaçtığı tesbit edilir edilmez 
jandarmalar takfüe çıkmışlar ve Nur
sesi saklı bulunduğu mağarada aıkış
tırmışlardır. Fakat Nuraet buradan da 
kaçmaya muvaffak olmuş, verilen dur 
emrini de dinlememi,, bunun üzerine 
jandarmalar ateş ,açmak vaziyetinde 
kalmışlardır. 

Nursea buna rağmen kaçmaya de • 
vam etmif ve neıiccde ölü olarak ele 
aeçirilmiştir. • 

Cesedi Elazizde halka teşhir edildik
ten sonra gömülmüştür. 

Yozgada elektrik yaptırılacak 
Y ozgad (Hususi) - Son seneler 

zarfında harab bir hale gelen Y ozgad 
hükumet konağının esaslı surette ta· 
mirine başlanmıştnr. Belediye de şe
hirde elektrik tesisatı yaptırmak için 
teşebbüslere girişmiştir. Hazirana ka
dar bütün tesisat ikmal cdılerek şehir 
aydınlatılacaktır. 

Belediye şehirde asri bir mezbaha 
yaptırılmasını da kararlaştumıştır. 

Plan, proje ve keşifleri ikmal edilerek 
münakasaya konulmuştur. 

Oeydinler köyünde yangın 
lnegöl (Hususi) - Kasabamıza 3 

kilometre mesafedeki Diydinler köyün 
de Korucubaşı Mustafanın evinde yan
gın çıkmış, telefonla haberdar edilen 
itfaiye derhal yetişerek yangının köye 
sirayetine mini olmu,tur. Yangın hak
kında zabımca tahkikat yapılmakta • 

dır. 

Bir köyde 29 ev yandı 
Çankırı - Bir yangın neticesinde 

29 ev ya~ olan İlgaz'ın Çomar kö -
yüne Kızılay cemiyeti tarafından 500 
lira gönderilmiştir. 

Merzifonda pahalılık 
Merzifon (Hususi) - Ev kiraları 

l'Ükselmiftir. Aylığı 30-40 füa olan ev· 
•r vardır. 

Yağlı güreşte Niksar • 
şampıyonu 

Üzüm, karpuz, elma, et, ekmek, yu
lnurta, yağ gibi yiyeceklere müteallik 
~eyler d~ . fiatlarında yarıdan yarıya 
:arketmıştır. 

Bu bahalıhk yüzünden fena halde 
:arar gören ve bu suretle geçim husu
~unda zorluk çeken llk.mekteb rnual .. 

mleri, Vekaletten bahalılık zammı ve 
tneaken bedeli istemektedirler. 

1 -------------~~~---
izni k gölünde motörlU vasıtalar 

' ' 

İznik (Hususi) - Turizm nokta -
'

1.ndan tarihi bir kıymeti bulunan iz • 
~ık, günden güne güzelleştirilmekte -
air. 

İınik gölüne, eeyyahların kolayca 
ıelip gitmesi ve meyva takfiyatı için 
ınotörlü va11talar konmuftur. Bu mo
törıµ vasıtaların göle indiril<liği gün 
merasim de yapılmış.tır. 

Ni.ksarda yaih fÜret birincisi ti yaşında Mehmet (X) i§aretllal 

Niksar (Hususi) - Bu yıl belediye tarafından Nıbarda açılan Ayvas 
panayırı çok güzel olmuf ve fehirde mevcud bütün dükkln aahibleri dük· 
kanlarını kapıyarak panayıra tatınmıtlardır. 

Panayır münasC'betile civar köy ve kazalardan aelen pehlivanlar arasında 
bir de güret müsabakası tertib edilmiftir. Bu müsabakada birinciliif Nikaa
rın Buz köyünden 18 yatındaki Mehmet pehlivan atmıftır. Belediye pehH
vana bir çok hediyeler vermittir. 

- Belediyen 'n çıkJrdığı 
IOn bir istatistığe göre ... 

Pezer Ola Hasan B. Diyor Ki ı 

... Şehrımizde apaı •ır-ian 
inşaatı, evvelki senel re nıs
beten ..• 

Dehşetlı azalım~. 
l>ep ne acaba Hasan Bey"'. 

Hasan Bey - Aman dok 
torcuğum, bunu sen ben -
den daha iyi bilırsın, şehri
mızin sıhhat ve ~fiyeti ye
rınde demek.. 

Kahraman Ordumuz dün 
• Cumaovasında 

bir geçit 
eşsız 

yaptı 
• 

resmı 

Kırmızı kuvvetler muharebe idare J erinde Korgeneral Mustafa Muğlalı 
emirlerini veriyor 

.< Baştarafı ı .. inci aayfa~) .. muvaffakıyetlerinizi bu cemiyet ö-
husu~. tren~e otobus ve otomobıler mu- nünde tekrarlamakla zevk duyuyo-
tema ıyen ınsGan :aşıyor~u. rum. Bizim bütün kuvvetlerimizi mu· 

eçıt resnu h be k k ,_ 'i · 
Geçı·t resm' . k are ye so tu tan sonra ~at netıce 

ıne mavı ve ırmızı or - . . . . . . . w. 

dulaı ı t1>ckiJ eden kolord lar ta ıçın nefıslerınızı fedadan çekınmedıgı· 
-.. u ' yyare · · b' · · h l rd _,_ l · · d 

kun etleri iştira kettiler. Tayyareler de n'.~ı.. ırıncı .at a a . ~Her er ıçın e 
saf halinde muntazam uçuşlar yaptılar. gorunmekle ıspat ett.ınız. 
Geçıt re mi saatlerce devam etti ve mis Bu yüksek kahramanlığın en be
lıne ender te adüf edilen bir intizam i- liğ misali Atatürktür. Atatürk «Ke
çinde geçti. mafo yerinde, Conk Bayırında ve Al 
Bır zaman O manlı ordusunda Ko • datepede nefsini feda etmeği tasmim 

lordu kumandanlığı yapan yetmişlik 
b r ıhtıyar oııdunun bugünkü geçıt res
mını seyrettikten sonra: cKırk yaş 

gençleştim. İtimadım arttı. Manevra 
j or unluğunu bu kadar açığa vermı • 
yen bır ordu diınyanın hiç bir yerınde 
yoktur.> dedi. 

General İzzettinin intibalan 
Geçıt resminden sonra Orgeneral İz

zettın Çalışları zıj aretle intıbalarını 
sordum. YALNIZ SON POSTAYA 
aşağıdaki beyanatta bulundular: 

<-Neticeden çok memnunum. On 
altı un süren ordugah tatbıkatları ve 
gecelı gündüzlü manevralardan sonra 
bu kadar canlı ve muntazam bir geçit 
resmi, hiç bir orduda görülemez. 

Bu gece fuar gazinosunda şehir na • 
roma belediye reisi tarafından manev
ra !arı bitiren ordu şerefıne bir ziyafet 
verildi. Bütün kumandanlar ve Gene -
raller bulundular. 

Adnan 
Orgeneral fzzettin'in Nutku 

lzmir 16 (Tele fonla) - Belediye Orgeneral izzettin harekitı tarassut 
tarafından verilen ziyafette Orgene- ediyor 
ral izzettin şu nutku söylemiştir: etmekle kazandırdığını, büyük tarihi 

< Manevraya iştirak eden bütün kaydedecektir. 
kuvvetlerimiz ve teşkilatımız orduyu Cumhuriyet ordusu bütün sübay
çok seven sevgili İzmir ve Ege halkı- ları bu kahramanlığı kendilerine reh
nın huzurlarında .bir ge~it resmi yap- ber edinmişlerdir. işte ordunun mane
tılar. iş günü olduğu halde askerlerini vi kudret sırrı bundadır. 
görmek için halkın gösterdiği tehalük «Yaşasın Atatürk)). 
çok şayanı dikkattir. Ordu bundan 
çok mütehassis ve müteheyyiç oldu. Bir tahsildar mahkllm oldu 
Bunun için lzmir şehri ve vilayetinin Zimmetine 17 lira geçirmekten 
muhterem halkına bu teveccüh ve suçlu belediye tahsildarı Şükrü dü~ 
sevgilerinden dolayı teşekkür ederim. ağırceza mahkemesinde yapılan du-

Aziz Kamutan arkada,larım, ruş.masında beş ay 10 gün hapse mah-
Manevralardaki büyük srayret ve kum edilmiştir. 

l\laskelenmiı tayyareye ka111 müclafM 
topları 

llaskelcnmenıiş top 
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lzmirden röportajlar__:_ 2 İKTiSADİ BAHİSLER 

Altmm kıymeti k8ğıda nisbetle 
yükseliyor, ya kağıt ne oluyor! 

Sabah olurken Bandırma 
* * .. Şair kahveci - yerliye ve yabancıya göre iki türlü içecek tarifesi"' 

yeniden kurulan şehir - bir boğuşma - akla hayale gelmigecelt 
bir kazanç yolu - lzmire doğru 

Bugün ellerindeki kağıt paraları altına tahvil etmek 
için sarraflara koşanlar acaba tehlikeli olması muhte
mel bir nevi spekülasyona mı girişmiş bulunuyorlar? 

Yazan: Muhittin Birgen Bir türlü uyku tutmadı ve gene yu
karı çıktım. Saat üçü geçiyordu. Gü -

Zenginin parası züğürdün çenesıni J nuz, hiç bir yerde bununla alış veriş verte yolcularının bulunduğu yerde 
yorar derler; boş söz değildir, bununla edemezsiniz. Meğer ki yanıbaşmızda bir ses duyuldu : 
beıaber, züğürt te pek boşuna yortıl - sizinle beraber bir de sarraf gezsin! _Haydi geliyoruz. Haberiniz olsun .. 
maz, çünkü paradan bahsetmek tatlı Sonra, altın alıp bir bankaya gidiniz, Bandırmaya yolcu olan; kahveciye 
bir şeydir. Ben de bugün gene paradan kendinize bir hesap açtıramazsınız. Ol- borcu olan ... Haydi çabuk da\'Tanalım; 
bahsedeceğim. sa olsa sizin namınıza bu altını sakla-

* 
uyuyup ta kalmıyalım ... 

ması için onu bankaya emanet olarak Eğilip baktım ve beyaz ceketi1e be-
Frangın düşürüldüğü tarihten beri bırakabilirsiniz. Demek ki daha düne yaz önlüğünden anladım ki kahveci çı-ı 

piyasamızda da bir hareket var: Se~iz kadar sikke şeklinde ve sabit kıymet- rağıdır. 
ve sadasız, altın hergün bir iki basa - lerle, her tarafta, her elde hürmetle Biı· vapur arkadaşıma bunu anlat -
mak daha çıkarak yükseldi. Dün 1075 dolaşıp duran bu cmaden füsunperver» tırn. Bana şunları söyledi: 
kuruştan bahsediliyordu. Fakat, buna bugün para olmaktan çıkmış, mata ha- _ Eğer bu sözler onun tarafından 

Yazan : Kadlraan Kallı 
• 

mukabil, Cumhuriyet Merkez Bankası line gflirniştir. Bunun için, şu günler- k d~~· nl ş b"r mes 
Lo d k 1 . k b" l de au·· nvadakı· parabuhranından korkup yaratılinışsa en Qıne ya ı ı - Ban~---·- ..... ; zden go··nı··nüşü ndra a i a tın vaziyetıne te a u e- J lek seçmiştir. Çünkü bu cşiir!> in ~e:- uu&üAU&M ~ -

den bir hesap üzerinden İngiliz lira::.ı- sarraflara koşanlar, ellerindeki kağıt ni de kafiyeleri de son yılların kubık Anlaşılan burada yerli ve yabancı i·ı ehemmiyetle üzerinde durdukları"~ 
na nazaran Türk parasına bir kıymet paralarını altın paraya tahvil etmiyor- şiirlerinden çok daha mükemmeldir. &in iki tarife var. timai nizamın temeli olan iki kel 
takdir ediyor va bu kıymet üzerinden lar, belki de mata halindeki altına ya- Yalnız bir noktada yanıldım. Verdiği Yavaş yavaş ortalık ağarıyordu. Kab- vardır: Sıra ve saygı... , 
muhtelif paralann Londra piyasasınd~- tınyorlar. Bu, onlar için bir nevi spe- semere itibarile bu adamın sahiden venin önüne çıktım. Karanlıktan aıyrı- Şimdi niçin birçok yerlerde ve ıa 
ki hareketlerine göre Türk parası için külfisyondan başka birşey değildir. yanlış bir meslek seçtiğini kabul eder- İan binalara bakıyordum. iskele meyda illanlarda buna aldıran yoktur? .. 
kurlar tesbit ederek Jazım olduğu ka- * sem haksızlık etmiş olurum. ,nında etrafı yep~eni b.~r du~arla ç~vril- Biletiı:rıi nasıl alacağımı §.aşırm:k~;u 
dar döviz alıp vermekte devam ediyor. Bugünkü mütedavil paranın nıüba- Biraz durduktan sonra ilave elti: miş olan yepyenı ve guzel bır camı var. haldeydim. Hamal kılıklı bır deli 

Bu, beynelınllel kıymet mübadelesi dele kıymetine gelince, devlet bunu _ Buna «esnaf şiiri> diyebiliriz. : Kapının önünde omu~und_a av tüfe- yanım~ sokul'du ve. : . . . ? 

sahsında yepyeni bir hadisedir. Bir p0- değiştirmeğe karar vermiş olduğunu Bizde dldukça vardır. Karpuz sergile- .ği ve sırtında av çantasıle bır adam o- - Bılet alalım. Ister mısınız. 
yasada gerek külçe ve gerek sikke ha- söylüyor ve hakikaten de onu tutuyor. rinde Mahmutpaşa yokuşunda çeşit- turuyor. Ona sordum : ;?edi. 
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linde altının kıymeti yükselip durur- Tutmak ta, tutmamak ta elindedir. Ma- lerin~ rastlanır. Mesela ramazanda pi- _Bu cami ne zaman yapıldı? Once bunun manasını kavrayarxı • 
ken kağıt paranın kıymeti ancak günün demki beynelmilel kıymet mübadelesi deciler pideyi chastan beyazdan; kal - _ Sekiz sene kadar oluyor. dmı. Fakat gişenin önündeki itişen, :ıc•. 
bazı küçük dalgalanmaları arasında, şimdi her tarafta Merkez Bankaları maz birazdan ... » diye satarlar. Ben sormadan kendisi anlattı: ,laşan ve bağırışan kalabalığı göstere 
tabii bir piyasa kımıldanınasile kımıl- ünvanını taş1yan devlet bankaları elin- • * * . _ Onun yerinde ondan daha güz:~ .rek tekrarl~dı: . . 
danıyor ve bu yükselme karşısında da dedir ve mademki mübadele işi mut- Kahveci bize 0 manzum sözlerile ay- pir cami vardı. DiŞnan buraya geldigı , - Ben sıze bılet alının ... Şlmdı, çr 
alçalma tarafına gitmiyor! Eskiden bi- laka bu eller vasıtasile yapılıyor, şu ni zamanda Bandırmaya varmak üzere zaman yaktı. Sonra tıpkı ona benzeti- bucak. .. 
ze böyle bir hidiseden bahsedilse şaşar, halde bu kıymetlere de onlar kolaylık- olduğumuzu haber vermişti. }erek bu yapıldı. Yalnız 0 değil, Bandır Parayı verdim. 
kalırdık ve hattı böyle birşey olamaz la haklın olabilirler. Bu kıymetleri de- Sağda Kapıdağı yarımadasının yassı pıanın yarıdan çoğu yanmıştı 0 zaman . Kalabalığın gerisine yaklaştı. Bazıı 
diye iddiaya girişirdik. Halbuki hadi- ğiştirme hareketi ancak bir spekülas - ve karanhk dağları görünüyor. Solda _ Şimdi yangın yerleri yok bura - ,küçüldü, hazan uzadı. Kimini itti, ~ · 
se karşımızdadır, bütün varlığı ile mey- nla olacak iştir· mademki spekülas d k.. ,mine çıkışt• ve beş dakika sonra eli.nd' d d d yo ' - daha alçak bir sahil ... Karşı a ve or- da ... 

an a uruyor. yon yapmak bahsinde, küçük bir dev- fezin dibinde ise birkaç küme ışık... _Hepsi yapıldı... ,biletle döndü. 
Bu nasıl şey?. Nasıl oluyor? Bu su- Jetin zayıf maliyesi karşısında bile şah- İste Bandırma... Sahiden her tarafta yepyeni evler, - Buyurunuz! 

ale cevap vemıek şimdi eskisi kadar si maliye kuvvetlerinin tesirleri ola - Karanlık sıyrılınca c::ehrin asıl yüzü- güzel köşkler, oteller ve kahveler var. . Dedi. .. ]<!-
güç değildir: Geçen gün de yazmı'l ol- maz; şu halde para kıymetini değiştir- 1 

.• de g··recegviz. ~ Avcının ayaklarının dibinde birisi iri , . B.en oradan. ay. rı_lıncaya kadar ıkı 
duğumuz gibi para bugün için beynel- mek istemiyen devletin iradesine kar- nu 

0 
• • • e semiz diğeri ondan daha küçük ya- ,şının daha bıletını aldı. • 

milel münasebetlerde gayet garip, hü- şı da hiç bir spe~üli.syoncu iradesi~~ . Vapur iskeleye yanaşıyor. Gerek is _ ;ılı iki av köpeği oynaşıyorlardı. Ko - Demek ki sıra~ız.lığın da fayd~sı ,.ar_ 
kfunetlerin arzularına karşı çok itaat- muhal~f~t ~esı ve mukavemet gos- kelesi ve gerek rıhtımı güzeldir. He - puşmağa başlamışken sordum: mışt· :. ~ud ada~~a~ız hkmerhkalde bır sa bOl 
kAr bir ölçü halinde gelmiş, eski evsa- termesı ~anı yoktur. . nüz ufkun ağarmasına bir saat olduj:,rıt - Av için nerelere gidiyorsunuz? ın ıçın e o gunun e e parasını 
flndan bir kısmını kaybetmiştir. Zaten, İşte, kagıt paranın kıymetı de bunun halde oteller ve kahveler açıktır. So _ _ Kapudağına... böl kazandı. 
paranın kıymeti bizim icat ettiğimiz için duruyor. kaklar aydınlıktır. Rıhtımın öte tarafındaki koyu nefti Trene baktım. Yepyeni bir lokoın°: 
mevhum bı"r varlıktan başka bı'rşey de * k tif ... Pırıl pırıl ve herhalde kend·sirıı 

- , - Sıcak sıcak ... Taze simit ... Taze çö- 'tepeleri gösterdi Oralarda orman yo hı'ç sıkmadan seksen doksan kı·lometfl 
ğilken kendi icat ettiğimiz bu mevhum Bu hal böyle devam edip gidebilir ·b· d. 

1 w k da · 1m k rek... gı ıy ı. · d b'l kt' 
var ıga o a r esır o uşuz i onun mi? Yeni birtakım hMiselerin kafi ic- Diye çocuk sesleri duyuluyor. _Orman var mı orada ? gı e ı ece ır. 
bu seyyaliyeti ve bu kararsızlığı, şe- barı olmadıkça, yahut bu halin değiş- b- d k" ik. lı h Vagonlar da güzeldir. 
kild kl . . . 1 k Şurada bir oto us, ora a ı ı yay - Çok. .. Görünen yerler ep orman- Ve Kasaba şır· ketı'nı'n eıı·nde ı'kcn bıJ 

en şe e gırışı, mem e ·etten rnem- mesinde milli iktısat bakımından bir d b. k a 
Jek te "d" · ka d d be " araba, daha öte e ır amyon uruyor. dır. hatta sehayat ettigwirn ı·çin bilirim: l'ir' 

e gı ışı rşısın a öte en rı a- fayda tasavvur edilınedikçe devam e- Hamallar vapura dalıyorlar ve yolcu- _Ne gibi avlar var ? 1 rı ciz kalmışızdır. Halbuki dünyayı ye- dip gidebilir. Fakat, bu halin değişme- ed k 1 mi vıllık bir lokomotif her tarnf 81. ·a . b" tak .. b d 
1 1 

. .. . .. . . lar hiç acele etm en çı ıyor ar. . _ Herşey ... Keklik, bıldırcın, tavşan, zang .. ır zangır tı'treven ve 1870 mode ı 
nı en yenıye ır ım mu a e e usu - sı uzerınde rnucbır rol oynayaca.K olan Bir kahveye girdim. Hangar gibi bir k t. J Jl 
lerine sevkeden bir buhran kasırgası kuvvet, herhalde altın kıymetinin yük- yer 1 ur ·K· t 

1 
h ? vagonları raylar üzerinde sürüklerke 

paranın bazı evsafını da değiştirdi. l'm · d -·ld' Olsa ı b .. ksel ' ··· ı - ur a var a · · yolcular sarsılmaktan sersem oluriardJ. 
Şimdi bir piyaSada bir taraftan altın se he:~· et? h ı~kta kA? :a, u yu k - ' Sabahın ayazınaa sıcak bir çay içmek -Hem de daniskası.. Bizim Kı.rlı Vagonların ve tekerleklerin gıcırulıJı1 

mle ~t' ısesdı a z1 w ~f dpadraya .b·arştı ,herhalde güzel bir~eydir. uehmet bı'r tane vurmm:tu. Hergele ha ~N 
çıkıp dururken, öte tarafta Merkez Ban a gın a e en are fYJ. ~ ise kafamızı şişirirdi. Hele biraz ::ıv 
kası kağıt paranın kıymetini tutup du- ~ a~ 1

::.: ;:1 1t ı ·· ı ~ d · t 
1 

· Çay geldi. şı kadar başı vardı. Yüz elli okka ge- ğuk havada yolculuk yapılacak oıuı-s' 
a ksr.. . ha ak ınts· uzelnnkekırla gketır- . O sırada yanımdaki masaya da kır ')irdi. Eşek kadardı h8şA huzurdan.. Do- . ıcıJ 

rabHiyor. me ızın are e ız o ara a aca. o - saklı birisi oturdu. Kahveci çırağı onu: d Bandırmadan Izmire kadar her yo * lan paraların nihayet böyle boş otur- - Hoş geldin Hacı baba... pıuz Oa varb ... ul dı- ok ki birkaç ton çivi keserdi. 
Paranın dem-n vasfı nedir? Bunu kta ım 1 kı tl · 1 - nun umna gı yer Y ·•· Yalnız bir yolcu bavulunu telaşla ~s. a._ ma n yoru a arın ve yme erın a - Diye selfımladı .. .. k .. 1 .. 1 b . d ta lalar 

arayalım : tın karargahlarından kalkarak menzil Yerli olduguw nu. anladım. J3utunb hoyku der tu mkevsıml el r - ,dırarak, tel~lı telaşlı vagonların bO • 
Eskiden para denildigw i zaman altın d v ·şı· l · ınt· li d rd H · da sa a a a ar ene e ça ar ar. yunca !!idiv. or, ayni zamanda söylenıyof 

egı ınne erı ıma e va ır. er ne o da bir çay istedi ve geldi. ~ -
hatıra gelirdi. Bugün para denildiği olursa olsun, altın maden oldukça, d:J- Hem de benden daha çabuk içti Ma- - Evet... . . . . . du: Jd, 
zaman kağıt, çek gibi şeyler düşünüyo- bili kıymetler ölçüsü dahilde fertle1· a- .. ı·· b kuruş attı Çırak. ·\!u··z • Bir avcı daha eeldı ve bırlıkte gıttı- -Altı vagondan ikisi üçüncü me' 

A1 sanın us une eş . J ) d. - d·' t ta · b. · · ·k· · ..... efl' ruz. tın artık bir mata olmuştur. Ce- rasında fakat beynelmilel mübadele ' . rd" er. . ıger or nesı ınncı ve ı ıncı •·· 
binize istediğiniz kadar altın dolduru- ölçiisü de Merkez Bankaları elinde ida- ,pa~a ge~ı :'~. ı beş kuru a·m Trenin saat altı buçukta olduğunu öğ ki... Bu ne nisbetsizliktir. Her merrıW 

ekn e ıçdım1.kve1 lmadşv ver dı"k · ,renmiştim. Beş buçukta istasyona ve 
0

kette fakirler zenginlerden çoktur. Pıft' 
~~=========================== ç~ ooun eı oupo ı~na ı- ... G' ... -dkklJ' . . w -------.. -----··------·------------,_,,--.-------~~ ~ . . k . gışeye gıttım. ı.şenın onun e ır e ı }aşılan bızde bunun aksı oldugu sıu ... 

katle baktı ve cebıne atara · k. · rar İtişip duruyorlar. Kimin kuv- 1 · h b ek t · 1 ısı \ . ıyor ... 
- A:lla er ·e versm · yeti çoksa o diğerlerini iterek sokulu- Kadircan Kafb 

CONUL iSLERi 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Merzifonda Bay (K. K.) a: 
Kocasından ayrılarak sizinle ev -

Jenmek istiyen kadın, yarın sizin 
zevceniz olduğu zaman da bir baş -
kasına gitmek hevesini gösterecek 
olan kadındır. Böyle bir kadın ile yu
va kurulamaz. 

• • • 
İspartada (S. V. E.) ye: 
•İki yıl evvel Kasımpaşada otu -

ran bir kızı arıyorum, adı Sühandan 
idi. Tesadüfen bu satırları gö~urse 
adresini gazeteye yazsın. ben sizd~n 
öğrenirim• diyorsunuz. Bu, bir ilan
dır amma, idare müdurü görmez <lü
şüncesile haydi hatırınız için sütun
larıma geçirivereyim. 

• • * 
I1ı.şantcışınd~ Bnyan (Esim) e: 

Evli bir erkeğin yabancı bir kadın 
peşine düşmesi o kadını kendi zev -
cesıne faik bulması demek değildir. 
Bazan bu, böyle olabilir. Fakat ek-
seriya erkeğin bir muhakeme, rü -
yet, ve hissi galati neticesidir. Bir 
iki gün evvel de tıpkı sizin vaziyeti
niooe bulunan bir kadına söylemis
tim. Erkek iki çocuğa malik olduk-
tan sonra yuvasından ayrılamaz. Ar
zusunu giderinciye kadar yabancı 
kadının yanında kalacak, sonra piş-
man olmuş bir vaziyette size döne-
cektir. Sabrediniz, derim. 

• • • 
Tirede Bayan ( A.) ya: 
İlaç tavsiye edebilmek için doktor 

olmak, hem de hastayı görmek la -
zım Niçin bir hekime baş vurmu - 1 
yorsunuz? 

TEYZE 

Dedı. yor ve biletini alıyor. Fakat biletinı a-
.............................................................. }anların gişenin önünden dışarı çık -

re edilen hareketlerden ıbaret kaldık- malraı için beş on dakika cendere için
ça altın kıymetinin yükselmesi mutla- de imişler gi~i sıkışmaları, uğraşmala
ka kağıt para kıymetinin düşmesi de- n lfızım. Eğer insan vücutları elastiki 
mek olmıyacak ve hatta altın fiyatları- plmasaydı hiç şüphesiz gişeye yanaşır
nın yükselişi eşya fiyatlarının değiş- ]ten tıknaz olan bir adam oradan ayrı-
mesini dahi icap ettirecektir. Jıp ta selamete çıktığı zaman yamyac;-* pı birşey olrdu. 
Şu halde bugün ellerindeki kağıt pa- , On sene önce yaptığım Fransa sey;;ı

raları altına tahvil etmek için son gün- hatin.i hatırladım. Pariste, çok satıı ya
lerde telaşla sarraflara koşanlar, aca- ,pan dükkanların, sinemaların, opera -
ha teh1ikeli olması ihtimali bulunan nın, tiyatroların ve Luna Parkın önün
bir nevi spekülasyona mı girişmi~ bu- de üçyüz, beşyüz kişilik bir insan di1J
lunuyorlar? Tehlikeli veya faydalı diye :>i görürdüm. Bunlan kapıdan başhya
kesip .atmak, şu dakikada kimse için ;ı.-ak kaldırımın dibinden geriye doğru 
, mümkün olınamakla beraber bunun bu uzardı ve oraya gelenlerin hepsi de en 
,gün için bir spekülasycın olduğu mu - ,arkadakinin arkasına durur sırasını 
,hakkatır. Ben paranın altına hapsedil- beklerdi. İtişip kakışmak şöyle dursun, 
rnesi taraftarı değilim. Paraları olanla- biribirine sürtünmek ve dokunmak bı
,ra bunları işe yatırmanın çarelerini a- le yok. Herkes hakkına razıdır ve bir 
ramayı tavsiye etmeği müreccah bulu- an önce bilet alabilmek için mesela sa
ru.m. Fransada devletin altın üzerine at on dörtte başlayacak olan bir sine
bir nevi ambargo koyduğunu da daha pıanın kapısına sabah aydınlığında ge-
,dün görmedik mi? lenler olduğunu söylemişlerdi. 

\:luhittin Birgen Türklerin asırlardan beri büyük bır 

Yeni yıl zeytinyağı mahsulü 
Yeni sene zeytinyağı mahsulı..i gelt" 

cek hafta Ege mıntakasından getirile ' 
. 1.tı!· 

rek Istanbul piyasasına çıkarılaca.I'-tr' 
Bu seneki mahsullerden bilhassa eks ıı 
ekstra cins pek aooır. Buna sebep b \1 

yıl zeytin yetiştiren mıntakalard:ı Il'le 1 
simsiz (JJarak esen rüzgar ve yağıın 'Y' ı 
murların tesirile iyi cins mahsuıürı ~
oluşudur. Buna mukabil sabunluk yıı~. 
lar bolcadır. Fakat bununla bera~r fş 
mumi olarak mahsul azdır. Türkıye dl 
Bankası Edremitle Ayvalık arası?,W 
muazzam tesisatlı ve A vrupanın Jllll lft. 
kamil fabrikaları ayarında bir zc)'t t" 
yağı fabrikası açmak için geçen ı;etl 
t1enberi tetkikat devam etmekt~ id1~ 

Bunu haber alan küçük fabrıktı r 
bipleri telfışa düşerek Vekalete ~e· 
vurmuşlardı. Bu sanayi erbabına we 
kalet henüz kart'i cevabını vennerrı.e st' 
beraber bu fabrikanın önümüzd~kı ·JilC 
ne içinde de yapılmasından şımd\rı· 
sarfınazar edilmiştir. Bu haber, <> rrı ~ 
takadaki küçük fabrika sahiplerinı pe 
&evindirmiştir. · · 
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·Atletizm Ajanlığı ·Kır 1 Futbol davası 
koşuları tertip ediyor y e_ni şek~I de klüp: 

lerı tatmın etmedı "' "' * ----------
Sonbaharla beraber kapanan atletizm mevsiminden Süleymaniyenin reisi Zeki 

Rızaya cevap veriyor sonra sporcular açxk havada, kır koşuları yapmak 
sure tile formlarını muhafaza edebileceklerdir 

Yazan: Ömer Besim 

Pist üzerinde yapılan atletizm mev· 
timini kapamış bulunuyoruz. Cumhu
riyet bayramında Ankaradaki stadın 
açılı~ günil yapılacağını umduğumuz 
ufak bir atletizm hareketi bertaraf e
<lilirse 936 mevsimi Balkan oyunların
dan sonra kapanmış demektir. 

Açık hava sporlarının b~ında bir 
mevkii olan atletizm hareketleri sade 
bizde değil büyük küçük bütün mem
leketlerde ilkbahara kadar yerini başka 
sporlara ter keder. 

Yalnız şurasını unutmamak lazım 
ki formlarını duman üstünde tutmak 
nıedburiyetinde olan atletler, mevsim 
zarfında piste çıktıkları gibi, kara kı~
ta da idman yapabilmek için salonlar
Clan uzaklaşamazlar. 

Kış idmanlarının salon kısmı da· 
ha ziyade sür' at koşucularını alakadar 

edeceğinden, yarım ve tam mukave

ı:net kosucuları Kros kanri tabir ettiği-
' 

ıniz kır koşularına fazla ehemmiyet 
Vermek mecburiyetindedirler. 

Her mevsim memleketin şurasın
da, burasında yapılan kır koşularımn 
nazarı dikkati celbedeoek kadar fazla 
yapılması tahammül koşularına ciddi 

bir alaka uyandırmıştır. Bilhassa geçen 

sene Veli efendide yapılan bir müsa

bakada 67 atlet Türkiyede ilk defa ola
rak. hareket hattı üzerinde toplanmıŞ
tı. 

anmak bana düşen bir şükran vazifeei
dir. 

Eski senelerin verdiği tecrübelere 
dayanarak atletizmin layık olduğu ala
kayı bulması ve bu sporun tamamile 
kökl~ilmesi mevsim içinde olduğu 
grbi luftn da bu spora İcap eden ~m
miyeti vermekle mümkündür. 

Kır koşularına ayrı bir ehemmiyet 
ve ciddi bir alaka gösteren atletlerimi-

zin tamamile tatmin edilebilmeleri için 
tertip edilen mevsimlik kır koşuları 
önümüzdeki sene için bizi daha ciddi 
müsabakalarla karşılaştıracaktır. 

Geçen mevsim yapılan bütün kır 
ko~arını ve onların hazırlık idman· Süleymaniye Klilbil Reisi Orhan 
!arını bir gün bile kaçırmamı~ olan mu- Küme taksimatının bariz haksızlı-
kavemet koşucularımız bu sene en par· ğı üzerine Süleymaniye klübünün 
lak if gören atletlerimizin başında yer Başkanı eski futıbol hey'eti reislerin-
aldılar. den Orhanın mütalealarını yazmıştık. 

Kı b
.. .. .. k"l"' .. d h Ajan Zeki Rıza ibu mütaJcaJara bir ga· 

fln utun muş u atı ıçın e er ted . · Orh b . _ ,__ ze e cevap vermı.ttır. an u ce-
fırsatta idman yapan Rıza Ma.uut ye- b h k'k t t · h kk va ın a ı a ı envır ve a ı 

dinci Balkan oyunlarında en çok mu· teslim etmekten uzak olduğunu sÖy· 
vafak olan atletlerimizden biri oldu. ljyerek fikirlerini şu yolda tavzih et

Riza Maksudun Balkan müsabaka- mektedir: 
Jarındaki muvaffakiyetini, onun yük- - On altı klübün haklı olarak yap
sek kabiliyeti .kadar kıt idmanlarını tığı ~tiraz üzerine F utıboJ Ajanı ileri 
cid.dt bir surette takip edişinde de ara- sürmüş olduğu fikri geri aldı. 
mak t md Futbol Federasyonunun bulduğu 

.azı .. .. ır. milli küme şekli de bizi tatmin etmiş 
İfı gucu dumanlı salonlarda dola~ değildir. Bir devrelik müsabakaların 

maktan ~ret olan sporcularımız her sonunda dört klüp miili kümeyi tctkil 
fırsatta açık hava sporlarına ehemmi- edecek ve bu kümeye dahil takımlar, 

Burnunun dibindeki salona, veya yet. vermeli ve bilhasaa kır koşularını şampiyona içi~ ayn bir ma~. yap.aca~-
aahaya, idmana gitmeyen gözde spor- k.at iyycn ihmal etmemelidirler. lardır. Bu şekıl mevcut kluplerı bı· 
culara mukabil şehrin en uzak bir ye- Bu seneki kır koşularını ve onların rinci, iki~~i, ~~üncil küme namı altın-
r' k d ğ ~ .. b . l . h da gene uç kumeye ayırıyor demek· 
ıne ara kışta giderek bataklı'klar için- o uracagı mus et netıce erı eyecan· . 

d 1 beki' tır. e Yarışan atletlerimizin bütün bu a ıyorum. B fik' ·h _L ·b· 1 ki.. l · "" .. k l • u ı ır sa a eanı ı o an up enn 
~uş Ü ata nasıl katlanmııt olduklannı Ömer Be.im 

T ötedenberi mevcut olan fikirlerinin 
------ tahakkukundan b!ifka bir şey değil· 

BaJka k 1 A •• dir. Bu suretle birinci kümeye ayrılan n upası vrupa gureş sekiz klübü hakikatte dörde indirmiş 
Ankara da C'ampı·yonasına oldular. Yalnız bir devrede yapılacak . vı olan maçlarla diğer klüpleri uyuştur-

yapılacak l t. k d. muş oldular. 
Ş lTQ e lYOTUZ Milli küme ayrı biri~ olabilirdi. 

Dün ak=m Sofyada toplanan Bal- ı T" k' b' · ·ı 
r 1937 senesinde Pariate açılacak Ne olursa o sun ur ıye ırıncı iği i-

kan kongresinde futbol federaayonu büyük sergi münueıbetile Fransız fe. çin on iki k.lüp İstanbul ve Türkiye 
hamına Hakem Komitesi Umumi Ka- derasyonu bir Avrupa güret şampi· birinciliği için çarpışmalıdır. 
!tibi Ulvi Ziya da bulunmuştur. yonMl organize etmeğe karar vermiş- Zeki Rızanın çalışıtığı gazete Ze-

Yugoslavya ve Romanya arasın- tir. Güret Federasyonumuz bu Av- ki hakkın~a~ ~2J~eri t~p ~eceği 
tlaki 'ht'l!>t. d 1 ·ıe y l l b rupa birincilik müsabakalarına iştira- yerde Zekının agzıle yedı sekiz sene 

ı ı i:1I o ayısı ugos av ar u . l ı_ • l · 
t la ke kat't surette karar vermi~tir • evvele aıt o an 'oır mese eyı ortaya a· 
op ntıda bulunmamışlardır. · tıyor. Ve Süleymaniye klübü için bir 

Balkan kupası maçları bu iki ay A k A L• J ) takım nasihatler veriyor. 
Zarfında yapılacak olursa Türk Milli S eri ISC er at e• Geçen aeneki maçlar henüz bitme-

takınıının bu maçlara iştirakine imkan ti·zm bı·rı·ncı·ıı·kıerı· diği ıçin eski hey'et yalnız birinci ile 
'iÖrülmemektedir. 90nuncuyu tesbit etmiş.tir . 

1938 eeneei.ndo yapılacak Balkan Bir kaç eenedenbcri Askeri Liseler Süleymaniye sekizinci o1up, birin-
lcUpaaı An.karadaki büyük atackla ya- arasında yapılmakta olan Askert Lise- ci kümede kalsaydı belki de itiraz et
pılacakıtır. ler şampiyonasının birinci . haftaaı bu- mezdi eözü de gariptir. Bu vaziyete i

Hakem komitesi 
başkanlığı 

gün Kadıköy stadında yapılacakhr . tiraz edenler yanlıf yapılan küıne tak
Bugün yapı1acak müsabakalara simatında birinci kümeye ayrılan klüp

Kuleli, Deniz Lieesi, Maltepe, Gedik- ıler içinde de bulunduğuna göre ne i· 
Ii atletleri iştirak edeceklerdir . çin böyle bir vaziyet karşısında Sü

Müsabakalara saat üçte başlana· leymaniyenin itiraz edip etmiyeceğin-
Futbol Federa;ıyonumuzdans cak.tır. den şüphe ediliyor~ 

l - Federasyon Sabık Umumt KA.- Ben futbol hey' eti re~i bulundu-
tibi hakemlerimizden Sadi Karsan ı.s- 1 ğum sene beş kifilik bir hey'etle çalı-
rarla vaki olan teklifimiz üzerin• bu ngiltere - Gal milli ~ıyorcluk. 
defa hakem komitesi reisliğini kabul takımları karşılaşıyor Bugünkü giıbi ~ir t~k ~janla i.dare e-
etmiştir. l .1 'llt kı L •• dilmeyen futbol 1.flenmızde reısin di-

ngı tere mı ta mı ıougun mev- ~ · b' k · 
2 - 19 10/ 936 pazartesi gunu · · 'Ik 'll" G ğer azalar gıvı ır te reyı vardı. 

sımın ı mı ı maçını, al milli takı- k di k f' ·· h 
D d V k f H . O zaman en ey ıne gore are-

aaat l i,3 da ör üncü a ı anın- mı Karclıf ~ehrını;le yapacaktır. k k .. mk.. d -·ld' A . 
ela T K B. d B 1 · . ,., et etme mu un egı ı. ynı za-

ürk Spor urumu ürosun a af ngiltere mılli takımında altı yeni d f k bir tak k"l"' 
man a ma ev ım tef ı atta 

Antrenör ve Hakem Komitesinin işti- oyuncu hulunacakıtır. Son senelerde bul d ... d ... z k' · 
ı . . .. un ugun an eger e mm zannet-

rakile bir toplantı yapılacaktır. Bu ngıltere millı takımına bef altı oyun- ·-· ·ı_· 1 t "- 1 5 b' h k Ik 
1 k 

tıgı g~uı s arruu pora ır a sız ı 

toplantıya nlevcut hakemlerimiz ve cu veren Arsena ta ımı bugünkü ma- ld 1 t bul S b f k kla yapı ıy.sa ıs an por u ma ev 
lıakem namzetlerimiz davet olunur- ça yalnız sol açı n me~ur Bastini- h . ti rd L kkını pek ,_ 1 ....._ ...... __ ...;;:,;::.:;.:,!A..._!ınl~~~~~::..:_::__:==~ı..:...: • , . · · ev e e en na &O ay araya-

Kanserli bir milyoner 
evveli karısını öldürdü 

ı-------------------· -tr ~ -----------------
Mahkemede: " Ben nasıl olsa ölecektim, karım 

gençti, benden sonra başkasile evlenecek ve 
benim paralanmı onunla yiyecekti. Buna 

meydan vermek istemedim" diyor 
Bütün Amerika gazeteleri milyoner 

bir adamın cinayetinden uzun tafsilAt 
vererek bahsetmektedirler. 

Samuel J uktaker isminde olan bu 
milyoner, ölecejine kanaat ıı -
tirdikten sonra ienç karısının başkasile 
evlenmemesi için karısını da öldürme
ğe karar vermi,fl ve kurduğu planı da 
taibik etmeğe muvaffak olmuştur. 

Samuel bir kaç zamandanberi duy -
duğu rahatsızlıklar üzerine doktora 
müracaat ediyor, uzun muayenelerden 
sonra kanser illetine tutulduğunu an -
lıyor. Ve gene anlıyor ki artık bu has
talıktan kurtuluş yoktur, ölecektir. 
Samuel yaşlı bir adam olduğu halde 
genç bir kadınla evlenmiştir. Karısını 
fevkalade çok seviyor, ve kendi öldük
ten sonra, onun başka birisile evlene -
ceğini düşündük~ deli gibi oluyor. 
Kendi bırakacağı milyonları başka 

erkeklerin yemesine meydan vermek 
istemiyor. 

Bir taraftan kıskançlık, diğer taraf
tan hasislik bu yaşlı milyoneri nihayet 
karısını kendisinden evvel öbür dün -
yıaya gönder.meği tasarlattırıyor. 

Bir ak.~am evine geç vakit dönen Sa
muel hasta oldU'ğunu ve rahatsız edil
mek istemediğini söyaiyerek doğruca 
yatak odasına çıkıyor. Karısı güzel Etel 
bir müddet aşağıda kaldıktan sonra 
kocasını merak ederek yukarı çıkıyor. 
Dar ve karanlık koridordan geçerken 
ansızın elinde rüvelver tutan bir adam 
çıkıyor. 

- Eller yukarı diye bağırıyor. 
Evin üst katında hiç ümit etmediği 

bir zamanda karşısında yabancı bir in· 
sanın bulunabileceğini tahmin etmiyen 
Etel ş~ırıyor. 

- Fakat ... Burada ne arıyorsunuz. .• 
diye kekeliyor. O sırada iki el sillih se
si duyuluyor. Etel yere yıkılırken: 

- Kocacığım Samucl imdadıma yetiş 
diye bağırıyor. 

Samuel karısının yanına gideceğine 
doğru telefona koşarak evlerine yaban-
cı bir adamın girdiğini ve bu adamın 
karısını öldürdüğünü polis merkezine 
bildiriyor. 

Polis ve müstantik derhal tahkikata 
baş1ıyor1ar. Doktor Eteli muayene e -
diyor. Ahlan kurşunların kalbe isabet 
ederek genç kadını öldürdüğünü, fakat 
bu kurşunların rüvelver kurşunu 81 -
mayıp çifte kurşunları olduğunu tes • 
bit ediyor. 

O sırada Samuel birdenbire saçını 
başını yolarak ağlamağa başlıyor. 

- Demek diyor, karımı ben vurmu
şum, halbuki ben haydudu korkutmak 
için silaha sarılmıştım. .. Zavallı karı -
cığım ... Sana ne büyük fenalık ettim. 

Ve Samuel karısının soğumamış ce-

Türk anfJasltl 
Daha da çolı 
Satılabilir! 
Bir okuyucumuz odun sobasınl.I'\ 

yerine kömür sobası ikamesi için 
gösterilen bütün isteklere rağmen 
bu sahada henüz büyük bir şey ya
pılmadığı düşüncesindedir. Diyor ki: 

- cBen Heybelide otururum, iki 
üç soba kullanırım. 70, 80 çeki odun 
yakarını, gene ısınamam. Bu sene kö
mür sobasına baş vurayım, dedim. 
Ve daha ilk adımda gördüm ki, A -
dalarda taş kömürü tedarik etmek 
kolay bir şey değildir, İstanbula baş 
vurulacak, oradan mavna ile getir -
tileccktir. Adalarda kömür sobası 
kullanan ender, binaenaleyh stok 
kömür bulundurulmamasını anla -

Samuel Juklarber 
sedinin üzerine kapanarak bir şeyler 
mırıldanıyor. 

Bu vaziyet karşısında müstantik ve 
polis memurları Samuelden şüphe e • 
diyorlar ve kendisini tarassuda başlı -
yarlar. Ayni zamanda Nevyorkun bü
tün merkezlerinden sabıkalılar da top
lanıyor. İşsiz bir makinist müstantiğin 
nazarı dikkatini celbediyor, kendisini 
sıkıştırıyor. Ve nihayet makinist ne -
dame~ duyarak şu itirafta bulunuyor: 

- Isminin sonradan Samuel oldu -
ğunu öğrendiğim bu adam beni bul -
du. 

Karısına bir şaka yapacağından bah
sederek dedi ki: 
Karımın cesaretini tecrübe etmek 

istiyorum, onu biraz korkutmak bizim 
için uzun gülme ve eğlence vesilesi o
lacaktır. Bu iş için sen bana yardım e
dersen sana 50 dolar veririm. 

Ben bu çocukça, fakat masum tekli· 
fi kabul ettim. Samuelin açtığı kapı -
dan gizlice içeri girdim, yukan kor! -
dorda beklemeğe başladım, madam çı-~ 
karken birdenbire ileri atılarak celler 
yukarı!• diye haykırdım. 

O sırada iki el silah sesi duydum. Ne 
olduğumu, niye uğradığımı şatırdım, 
kadın upuzun yere yatmıştı. Korktum, 
derhal kaçtım. 

Samuel makinistin bu ifadesini ev -
vela kabul etmemiş, fakat biraz aı -
kıştınlınca olup biteni anlatm.ı~: 
cBe~ genç karımı çok lwkanıyor -

dum. Oleceğimi de muhakkak biliyor -
dum. Benden sonra benim bıraktığım 
servetle başkasile y~masmı isteme -
diğim için onu öldürdüm• demiştir. 
Şimdi mahkemede hesap vermekte 

olan Samuelin yakında elektrik sandal
yıesine oturacağı muhakkak telilli e
dilmektedir. 

Kanserden ölümünü bekliyen bu ga
rip ve kıskanç adam şimdi hastalığını 
unutmuş, elektrik sandalyesinde vere
ceği hesabı dü.şünüyormuş. 

rım, ufak tef ek ticarethanelerin pu 
sahada. tefebbü.se girişmemelerinın 
sebeplerini de nihayet tahmin ede
rim. Fakat madem ki şimdi ormanla
rımızı korumak için odunla ISUlmak 
usulünü ortadan kaldırmak istiyo -
ruz, madem ki bu usul ortadan kal
kınca taşkömürümüzün sarfiyatı • 
nın artması gibı aynca bir faydayı 
da mucıp olacak, ve madem ki kö
mürcülükte çalışan mille mmel bir 
müessesemiz de var, o halde neden 
Adalarda teşebbüse girişmıyoruz. 

Benim istediğim şu: 

Türk antrasili için Adalarda kü -
çille bir depo yapılmalı, her eve de 
birer iane bro.şür dağıtılmalı, faydası 
aııl(liılmalıdır. Bu sene belki mevsım 
geçmiştir. Fakat gelecek yli bu teklı
fim fayda verecek bir teklif olab.lir 
diyorum. 
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·Küçük hikaye : 

Erbayın başına 
gelenler 

Doğanın babası Doğana bir oyun -
cak almıştı. Bu oyunook kauçuktan ya
pılmıştL Üfleyip şişirilince beyaz bir 
köpek oluyordu. Doğan oyuncağını ar
kadaşlarından Erbaya gösterdi. Erbay 
biraz kıskanç tabiatri idi, Doğanı kıs -
kandı. Doğana bir şey söylemedi am
ma, kendi kendine: 

- Ben bu oyuncağı ne yapacağımı 
bilirim, dedi. 

Ertesi gün Doğanların bahçesinin ö
nünden geçen Erbay Doğanın oyuncak 
köpeğini bahçede gördü. Oyuncak kö
peğin arkası Erbaya dönüktü. Eı bay 
etrafına bakındı. Bahçede kimseler 
yoktu. Bu işe çok sevindi.. hemen koş
tu. Kendi evinden bir çivi aldı, çiviyle 
birlikte gene Doğanların bahçesinin ö
nüne geldi. Yavaşça bahçe kapısını aç
tı. Oyuncak köpek ayni yerde duru -
yordu. Erbay kimseye görünmemeye 
dikkat ederek yürüdü. Köpeğin tam ar
kasına geldiği zaman cebinde sakladığı 
çivi)i çıkardı ve oyuncak köpeği pat -
latmak maksadile çiviyi bütün kuvve
tile köpeğe sapladı. Ve o anda avazı 

çıktığı kadar bağırdı. Çünkü köpek 
b irdenbire dönmüş ve Erbayı ısırmış
tı. 

Erbay aldanmıştı. Bahçede gördüğü 
ve oyuncak köpek sandığı şey, oyun -
cak köpek aeğil, Doğanların sahici kö
pekleri idi. Çivi köpeğe saplanınca da 
köpek te dönmüş ve canını yakan Er
bayı ısırmıştı. 

Erbay kıskançlığının kendisi -
ne yaptırdığı çirkin hareketin ce
zasını çekmişti. O hüngür hüngür 
ağlarken Doğan da bu hale kahkahayla 
gülüyordu. * * 

MONOLOG 

Acaba ben ne olurum 
M~wğ uvt.p geçtim .. Fazla karışık işlere giremez -

Hani re vakit bize misafir gelse, ben dim. 
yanlarınr. gitsem sorarlar: 

- Söyle bakalım, büyürsen aen ne 
olacaksın? 

Ben başımı eğerim, cevap vermem: 
Hem ne diye cevap vereyim .. Ne o

lacaksam olacağım onlara ne? Esasen 
ne olacağımı ben biliyor muyum ki? 

- Şu olacağım .. 
- Bu olacağım .. 
Diye hemen söyleyivereyim .. Laf a -

ramızda bu suali bir çok kere ben de 
kendi kendime sordum: 

- Ben ne olacağım? 
Sordum amma cevabını alamadım .. 
Bundan bir kaç sene evvel, yani ben 

daha çok küçük • 
ken makineciliğe 
istidadım fazla 
idi. Bakın bu isti-
dadımı nasıl far -
kettiğimi de söy -
liyeyim: Bana a -
lınan bütün o -
yuncaklarm için
de ne olduğunu 

merak eder, ya -
nımda kimse ol -
.matlığı bir zamanda ne yapar yapar 
oyuncağı açıverirdim. Oyuncağın için
den bir alay çarklar, teller, yaylar 
meydana çıkar .. Ben bu çarkları, tene
ri, yayları tekrar yelerine yerleştir -
mek isterdim. İsterdim amma işte bu 
elimden gelmezdi .. Makineci olmıya is
tidadım meydanda, fakat ne yapayım 
ki makineciliğin yalnız bo1.mak tarafı 
elimden geliyordu. Tekrar yapmak de
ğil. Böyle olunca bu işten pek para ka
zanamıyacaktım. 

Hesap öğrenmiye başladığım zaman 
muhasebeci olmayı aklıma koymuştum. 
Yalnız cem yapmak biliyordum. Muha
sebecinin yapacağı iş te bu ise, ben de 
mükemmel yapardım. Amma sonrala
n tarh, zarp, taksim daha bilmem ne
ler neler önüme çıkınca bundan da vaz 

Bir zamanlar da bir mağazada kapı
cı olmayı düşünmüş~m. Arkama kır
mızı bir elbise giyecektim. Bütün i~im 
mağazaya giren müşterilere baş salla
maktan ibaret kalacaktı. Fena değil. 
fakat bu işin de fena tarafı varmış. 
Mağaza kapıcılarının kazançları pek 
azmış .. 

Muallim olmak aklımdan geçmedi 
değil, değil amma çocukken oku, büyü
yünce okut e bunun sonu ne olacak .. 

Avukat olsam; fakat avukatın ne iş 
gördüğünü bilmiyordum. Amcama sor
dum: 

- Avukat, dedi, herkesin davasını 
üzerine alır .. 

Sordum: 
- Ya üzerine alacak dava bulamaz

sa .. 
- O zaman işsiz kalır .. 
Neme liızım .. Davanız var mı üzeri

me alayım, diye sokak sokak dolaş -
mak lazım gelecekti. 

Doktor olmayı da düşi.indüm, düşün
düm amma bu daha fena .. Bir alay has
ta bulmak icap ediyor. Haydi diyelim 
hastalan buldum .. Hastaları iyi ettim.. 
Hastalar iyi olduktan sonra yeniden 
hasta bulmak için .ne yapmalıydı? Bu 
iş de hoşuma gitmemişti. 

Roman yazanlar çok para kazanır -
)armış .. Olur, olmaz değil.. Fakat ro
man yazabilmek için romandaki şeyle
rin hepsi insanın başından geçmiş ol
malı. İnsan öldürmeli, ölmeli; hırsız o
lup çalmalı, polis olup kovalamalı. Aaa 
bu !kadar güç işe hiç gelemezdim. 

Gazetecilik bakın fena değil, hatta 
benim gazeteci bir dayım var. Görüyo
rum .. Günde bir kaç saat gidip çaltşı -
yor. Rahat iş vallah! Amma onun da bir 
tarafı var ki işte o tarafı elde etmek 
güç.. Ahmet Mehmetli vuruyor değil 
mi? Bunu size yaz deseler nasıl yazar
itnız? Nasıl yazacaksınız, tabii benim 
gibi: 

«Ahmet, Mehmedi vurdu.> 
Benim dayım öyle yazmaz.. Eğer 

Ahmet Mehmedi vurdu dese, bunu 
dediği gün gazeteden kapı dışarı etli -
lir .. Dayım kağıtları önüne toplar .. Ya
zar babam yazar, yazar babam yazar .. 
Hani ne derler gazetenin sütunu mu, 
direği mi ne'?. Hah işte dayımın cAh -
met Mehmetli vurdu» yazısı o sütunlar
dan üç tanesini doldurur da geçer bile .. 
4-tc ben bunu ne yapsam beceremem .. 
Llıfa kulp, litfa takılan kulba bir 
kulp daha takmak elimden gelmez. 

Ressam olmak bilmem nasıl? .. Fırça 
elinde bir bez parçasını boya dur ... Ha
nı adı san'atmış.. Şıp diye resim a -
lan fotoğrafçılar dururken bu asırda da 
elle resim yapılabilir mi? Hiç aklım er
mez. 

Peki ben bir şey olmıyacak mıyım ... 

Siz söyleyin bari 
ben ne olayım? 
Söylesenize.. Ne 
yi.izüme bakıyor -
sunuz? Ne ne .. 

- Sende bir 
şey olmıya ka -
biliyet yok mu 
demek istiyorsu -
nuz. Teessüf e -
derim doğrusu .. 
Ben bir şey bir 

şey olurum. .. Ne olurum, ne olurum, 
ne olurum ... 

Ha buldum .. Muallim olurum .. Mu -

Tayyare yolları 
Amerıkada, gece giden tayyaı 

/// yol göster 
• / için muayyerı 

-= sılalarla pı'{l 
törler konulıtl 
tur. Mesdii 
şehirden diğe 
şehre gıd 
tayyare e' 

ilk projektörun aydınlığında ner! 
sonra ikinci bir projektörün ayd 11 

ğın::ı giriyor ve böylece gideceği 
kadar hiç karanlıkta kalmıyor. 

Sepet yarışı 
Londrada her sene sepet yar• 

yapılır. Bu yarış 
şöyle olur: Başla-
rının üzerine sc • 

petler koymu!i a • a 
damlar sepetle -
ri başlarından dii
şürmeden bırbir- ı;:::~.-ı-!!llj~ 
lerile yarış eder- ı 

ler. Bu yarış için =-- ; 
hem iyi koşmak, hem de başmdall 
pctleri düşlirmiyecek kadar sepet 
şımakta usta olmak ıtızımdır. )"il 
kazanana mükfıfat olarak bir kost 
bir pardcsü ve bir saat verilir .. J3U 
neki koşu için meşhur komik şar1~ 
bir hediye koymuştur. Şarlonun 
diyesi bir melon şapka ile bir b~d 
dan ibarettir. allim. Amma sakın coğrafya muallimi, 

tarih muallimi, hendese muammı olu- Aranan kaplumbağa 
rum.. zanneuneyin.. Öyle denizlerin, Kaliforniyadaki laboratuvarlardtıJ'I 
dağların.. Fir'avunların isimlerini ez - ri boynuzlu 1' 
berletecek, yahut ta bunun dört köşeli, lumbağa ar 
bilmem şunun beş köşeli olduğunu öğ- Böyle kapluftl 
retmiye uğraşacak asık suratlı muallim ğalnr KalifoJ11 
değil .. Sadece oyuncak muallimi olu - civarında bll 
rum.. nabilirmiş. :rJ 

Tuhaf tuhaf ne yüzüme bakıyor - ratm.rarlardaJl bl 
sunuz .. Oyuncak mualliminin ne oldu- ranmasını~ s~ 
ğunu anlamadınız mı? Anlatayım öyle bi de alimlerin renklerin degıS• 
ise.. leri hakkında yapacakları tecri.itıt" 

Çocuklara oyuncaklarla nasıl oyna • içinmiş. Şimdi o civarda işsirlerin .A 

mak lazım geldiğini öğretirim. Tam be- si kaplumbağa p~inde koşuyorıaıı· 
nim yapacağım iş de işte budur. Kaplumbağaları getirenlere çok f"' 

............................................................... --···--···· ....................................... __ . Monoloğcu veriyorlarmış. •' ......................................................... ~ ...... 
Geçen bilmecemizde kazananlar Yeni Bilmecemiz 

3 Birinci teşrin tarihli bilmecede koy
•uğumuz resim (Oduncu) idi. Bu bil
mecede kazananları sıra ile aşağıya 
yazıyoruz .. İstanbulda bulunan okuyu
cularımızın pazartesi ve perşembe g~1n
leri öğleden sonra hediyelerini bizzat 
ktarehaneJ' ' 0 n almaları lazımdır. 

Biri : (Kol saati) 
İstaı . Erkek lisesi 1 /B den .f 99 

Gazi.. 

( Çatal, kaşık, bıçak) 
Beyoğlu Sen Puşeri Fransız Kız mek

tebi 2025 Şefika Ateşoğlu. V~fa Erkek 
&esi 2/A dan 445 Cemil, 

Mürekkepli dolma kalem 
Mardin ilkmektebinden 22 Necdet, 

Bir çift iskarpin bilmecemizin ta-

Edisonu soruyor 
İlk lllektep talebesinden Saim 

Durol: 

Edison 1931 de ölmüştür, Bu Ame -
rikalı fizik alimi bir çok keşiflerde bu -
lunmuştur. Gramofon omm icadıdır. 
Edi-;on ayannda fllimler medeniyet için 
büyük kazançtırlar. 

* * * 
Çay ve uyku 

Konyalı bir okuyucumuz soruyor: 
- Çay niçin insanın uyku~u ka

çırır. 

Çayda tein dedikleri bir madde 

Adapazarı Emniyet Bankası memuru vardır ki bu madde insanın uyku ih- B. u resimde eksi'klik yok, fakat bir 1 samın yaptığı hata nedir? Diye Jtll 
tiyacını muvakkat bir zaman için gi- S" 

1 1 0 
Ö) 1 

kardeşi Belkis, Divanyolu No. 67 de A. derir. Fakat bu hal çok fenadır .. Uyku hata var ... Resmi yapan ressam sporcu ruyorsunuz.. oy emem. nu s ı1 
Özener, Diyarıbekir Gök Alp ilkrn.ek+e- ihtiyacını bu suretle gidermek vücut değilmiş, hatta belki de hiç kürek çek- sem bilmeceyi ben halletmiş olı.J 
binden 191 Güzin, (Arkası var) ve sinirleri yıpratır. memiş ki böyle bir hata yapmış. Res - hediyeyi de alırım .. Hediyeyi :rnerıı 
••• • • • • • • • • ••••• • • • • ••• • • • • • • • • • • • •• • •• • •• • • • • ••••••••• • •• •••••• • • • • ......................... ••• • • • •• derseniz söyliyeyim: J 

Bir kişiye 1 tane büyiik futbol t.J 
Gene bir ki iye 1 tane futbol 

biiyiikliiğiinde lastik top. J 
Bwılardan başka yüz kişiye dtl; 

-değişik hoşa gidecek '\'e işe yar•~ 
hediyeler. 

Bilmeceyi halledin, hediyclerifl 

zırdır. ./ __ _______,, 
Kiicük okuyucularımıza, .J 

• "tıtJI 
Bilmece cevaplarım koydu#. 

lihi isi önümüz<leki cumnr•esiye bel- ··-'\. .. t. zarfların iizerine bilmecenin ~,/ 
tcdc çıktığı farilıi yazmayı :•1 

j 
yımz.. ~ 

li olacnk •. Bilmece cevaplarını gön· '-----------.1 ~......;;...:::...:::::t.:.UA:.-------ı 
dermekte ncele ediniz. 

\Açıksöz ıeyyah, tamyamın elinden naııt kurtulmuftu? .. 
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Büyük sinema anketimiz 

Doktor • ve sınema 
Şehir _Tiyatrosunda ~o..V-.UJ/!!0'111 1 * ~ * ' __ _ ~ ~~,,,. ~oc~k mütehassısı doktor Kadri Raşit sinemanın umumi ahlak ı 

1 

uze~~ındeki tesirinden bahsederken " Umumi ahlakın gideceği 

D k k 
tabu olan yol üzerinde ü' t t · •v• d h k aya tan orunma . . •v·' ~ r • . emın ettıgı, a a er en varmaJı ilan edilmişken, Makbet 

Otello l 
. ıcap ettirdıgını tahmın ediyorum diyor 

çare erı " · oynandı Topllran ı Oama11 Turgut 
Dayak, evli erkeklerin daima mfırllZ ç k ocu mütehassısı Kadri Raşit su-

eserlerini arhk operetçiler oynıyorlar kaldıkları bir tehlikedir. Bazı tedbirler allerime şu cevaplan verdi: 
sayesinde bu teh1ikenin önünü almak - Sinemanın bugünkü içtimai ha· 

l 
Süflör - Canım biraz da beni dinle

yin .. 
Perde kapanır .. tablo değişir, perde 

imkanı vardır: yatınuz üzerindeki tesirlerini nasıl gö-
Evli bir erkek hiç bir zaman karısına rüyorsunuz} 

karşı: - Ruhan Garplılaşmak ihtjyacında açılır .. 
Otcllo rolünde Muammer sahneye çı- - Hayır! olduğumuz için bütün fenalıklarına 

Şehir Tiyatrosu rejisörünün kapısı 
wrulur: 

- Gir!.. 
Şehir Tiyatrosu müdilrü içeri girer: 
- Ne haber dostum .. 
- Haberler fena, aktörlerin hiç biri 

· ıe?medi .. 
- Ne dediniz, gelmediler mi? Yarım-

pr maaşlarını kesin ... 
Rejisör düşünür: 
- Hayır bu ceza azdır. Birer maaşla-

~nı kesin ... 
Biraz daha dü-

tünür: 
- Az, u., az, 

lıepsini idam edi -
ııiz .. asınız, kesi -
iliz .. 

kar: 
- Hani) a da benim elli dirhem kes-

tan"m 
Turhallıdan başkasını istemem . 
Turhallım yürü .. 

Suflör - Sus! 
Muammer - (Halka döner) Sus, bu-

Sözünü kullanmamalıdır. Karısının rağmen sinemadan istifade ediyoruz 
kanaatindeyim. 

- Umumi ahlak üzerinde ainema· 
nın müsbet veya menfi tesirleri nedir} 

- Umumi ahlakın aideceii tabii o
lan yol üzerinde aür'at temin ettiği, 
daha erken varmayı icap ettirdiğini 

zannediyorum. 
rası mahalle kahvesi değil tiyatro, ko
nuşacaksanız başka yere gidin konu -
şun, rejisöre söylersem sonra gelir he
pinizi döver ha! 
Hazım - (Kulisten sahneye girer) bütün dediklerine: 

- Bilhaıısa ıenç kızlar ve kadınla
rımız üzerinde ainemanın tesirleri ne
dir} 

Aziz Otcllo, size karşı olan büyük hür
metimi bilirsiniz. 

- Evet! 
Cevabını veren erkek, diğerlerine 

Yere eğilir .. 
Muammer - Estağfurullah, estağ -

furullah, eteğimi öpmene lüzum yok. 

nisbetlc daha az dayak yer. 

- Romanların tesirinin daha biraz 
kuv·vetlisidir .. Tabii hislerin kamçıla-! 
nacağı tabiidir. Dr. Kadri Raşit 

Rejisör - (Kulisten) Muammer ken
dine gel Otelloyu oynuyorsun .. 

Muammer - Bir, iki, üç ... 
Hazım - Ne var gene? .. 

Karısına karşı mantıki deliller gös -
teren erkek te en fazla dayak yiyen er

kektir. Evli bir el'keğin dayaktan ken
disini koruması için karısına daima 
mantıksız cevaplar vermesi elzemdir. 

- Bazı filmlerin genç dimağlarda 
hırsızlık, canilik gibi menfi hislerin ren filmlerin lltejieörn ün herze-sine 
inki,afına yardımı var mıdır} ku~ban olmamış olanlarını tabii ola-

- Marazi olan dimağlarda tesiri o- rak severim. 
lacağını tahmin ediyorum. - En .ziyade beğendiğiniz kadın \'C 

Muammer - Sayile kendime geliyo-
Mesela, kadm: - Memlekette sırf çoçuk1ara mah- erkek artistler? 

rum. 
Hazım - Bence bir şey d~ğil efendi-

- Bu ay aldığın aylığını ne yapa -

caksın? 

sus 8İnemalar açılmuı, bunların prog· - Kiminin san'atini, kiminin esi 
ramt, bu hususta hükumete dü\tCn va- ni, kiminin gi.izelliğini beğenmek u 

miz, fakat siz bilmelisiniz ki zevceniz 

Dezdemona .. 
Muammer - De1..demona, Dezdemo

na, bu ismi hiç hatırlamıyorum .. 

Hazım- (Ya
va~ca) Ben de 
ha tır la mı yo -
rum ama si'.ıilör 
söyledi, tekrar et
tim. 

Muammer -
Evet Dezdemo -
na .. 

(Suflör dinler, 
fakat suflör bun-\\ ... < 
larla başa ~ıka • iti~ , 
mıyacağını an - __ .. 

ladığı için yerinden kaçmıştır.) 
Muammer - Dezdemona, Dezdeıno

na, gelsin buraya görelim. 
Halide - (iki yanına sallana salla -

na golir) İşte yavrularım gene ben gel
diın. Ayol Memiş, ayol Rıza siz burada
sınız ha! 

l\luammer - (Ciddi) Dezdemonn, 
sen burada, benim karşımda ... 

Halide - A a ayol ne oluyorsun, b"
yıhrım doğrusu bizim Naşidin dram oy
nayışına .. 
Hazım - (Yayaşca) Sen nasıl sah-

Sualini sorduğu zaman; erkek: 
- Ne yapalım karıcığım, odun ala -

cağım, bakkalın borcunu verercğım. 

zifeler hakkında fikirleriniz? retile bir çoklarını severim. 
- Çocuk ineması pek lüzumludur. - Memlekette milli eınema ılı· 

Eğer elimi1..de bir şey kalırsa onunla da 

sana istediğin eşyayı alırım .. 

Hem filmler seçilmiş olacağından neş- ğm inkişafı için neler dütünüyor U• 

eli ve bahusus istifadeli şeyler gösle· nuz} 
rcbilirler ... Lakin pratik sahaeı yoktur - Evvela artist yetişsin sonr<l re-
zannederim ... Avrupada dahi tatbik jisör ... iş kolaylaşır. 
edilemeyi i öyle gösteriyor. - Şimdiye kadar beğendiğiniz filın-

- Ne gibi filmlerden hoşlanırsınız') ler hangileridir?. Niçin? 

Derse .. Muhakkak dayak yer .. 
Bu suale yenlecek cevap şöyle ol -

malıdır: 

Aylığımı alır almaz; en evvel sana 
bir çift iskarpin, bir şapka, üç metre 
de mantoluk kumaş alacağım .. Eğer ge
riye biraz para artarsa onunla da odun 
alırım .. Bakkalın borcunu veririm: 

- Büyük Avrupa artistlerinin hü- - Bir çok olduğu için bir tane İn· 
nerlerini gösteren, güzel sesleri itittj- den bahsedemem. 

re, u • 

Çok güzel bir törenin çok fena filmi 

Bu tarzda konuşan erkek kendim da- İtfaiye 
y.aktan korumu..<:tur. 

töreninin neden sonra gösterilmeye başlanan 
filmi çok uzun ve can sıkıcı bulundu 

Yazan : Fikret Adil Bazı vaziyetler de vardır ki bütün ça-
relere baş vurulduğu halde dayağın ö
nü alınamaz. Bwm da gözönünde bu -
lundurup erkeklerin daima arkalarma 
bir kaç kalın fanila giym.eleri Hiz.ımdır. 
Bu sayede sırtlarına inen !?Opaların a
cısını daha az hissetmiş olurlar. 

Kıh hık 

....................... -.......... .._... ...... -...... ---
mış, onların yerme oynarsın diye beni 
aldılar. Ben de oynarım işte: 

Dün Beyoğlu sinemalarından bi
rinde, lstanbulun kırk gün kırk gece 
eğlentileri münasebetile yapılan itfai
ye töreninin arka arkaya eklenmi' re-

simleı ini gördiim. Buna: ı<Arka arka
ya eklenmis resimlerinill diyorum, 
çünkü film demeğe bir türlü dilim var-

mıyor. 

Şarkı söylemeye başlar: 
.Sarı fulya mevsimi bahardır ha • Evvela, bundan iki aya yakın bir 

hardır,» müdd('t evvel. lstanbulda, Beyoğlun· 
.Mezelt·rin iyisi havyardır, havya1 - da. Tak im stadyomunda yapılmı\' o-

dır.,, lan bir törenin, ancak dün gösteril-

,, ı\h bere Hın, \•ah bcrclim .. n 

e<Sahah oldu kalk gidelim ... 
Kulisten Bchzat, Bedia, Şcvkiy' bJ· 

Jet artistle ı ı sahnt ye dcılarlaı. .. · 
Halk nlkı!'zl r, p ıde kapanıı ... 
Alkış devam eder .. 
Ertesi gün çıkan gazetelt>rde piye in 

tenk di vaı dır. 

mege başlanmış olması, doğrusu, itfa
iye ıçin hürmetle kabul etmiş olduğu
muz sür'atle kabili telif değildi, şaş

dırn. 

Saniyen, F oks dünya havadislcrı 
gibi, dünyanın en mühim, en hayati 

meselelerini. üçer dalcikalık zamanla-
Münekkid ) azı ma şöyle başlamış • tır: ra sığdıran bir filmden 1<>nra bu uzun, 

cDün akşam Şehir Ti~ atrosu Şek is- can sıkıcı, ve yalnız zaman zaman dik
pir'in Makbet pıyesıni modern bır taı 7.· kate değer filmi seyretmek üzerimde 
da oynadı. Pıyes sahneye konuluş itı- k b' ba od b ı b' . b sıca ır ny an sonra uz u ır 
barile eşme Gar memleketlerinde bi- d l · · · "b· b' · 
le az rastlanacak bir mükemmeliyet ar- uş atına gırmışım gı ı ır teıır yap-

zediyordu. tı. 

dise haline koymak istemişler} 
Netice: Eğer, memlekette yap•! ın 

herhangi bir tören halka ainema yolilc 

gösterilmek ısteniyorsa, bunun en ıyi 
ve en güzel şekilde yapılmasını ıste

mek. bizden bir eeyirci aıfatile olsun 

esirgenerniyecek bir haktır. Bugünkü 

haliyle itfaiye törenini göateren fılm, 
programın öteki filmlerine naz ran, 

eski tuluınhacılann yanında bugünkü 
itfaiye neyse, ona benziyor. 

Fikret Adil 

Son Posta 
Yevmi, Siyası, Havadis ve Ho.lk g:ı l'tr 1 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak 25. 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı "e 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve saı:etemi:ıc aıttır. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. Kr 

neye çıktın, buraya seni kim getirdi? 
~alide - Kim getirecek, sokaktan 

geçıyordum. Gelmiyen oyuncular var-

Makbet piyesinin baş rolü olan Otel
lo rolünü yapan kuvvetli san'atkar ...... 
ve saire ... ve saire ... . .. 

Salisen, bilmem bu törene Taksim 
stadyomunda istiklal marşı ile mi baş
lnndı, fakat filme istiklal martıyla baş-

TORldYE HOO" 7oo "Toö 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1040 800 300 

Abone bedeli petindir. Adrrs 
deği tirmek 25 kuruıtur. 

Gelen curala •eri oerilmea. 

Jlinlardan mea'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuru lıık 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 lstanbul 
Telgraf : Sonpoııta 

Telefon : 20203 



POl'tA 

~AUl((~ELERD' 1 ~i'Miu!ns;tden 1 Antakya ve lskenderu 
meselesi -----

Suç işleme rekorunu 
kıran adam mahkemede 
·" Ben pazarcıyım, ak1&m eve dönerken, iki tek 
atbm" diyen suçlu hem hapse, hem de 125 lira 

para cezasına mahkôm oldu 
M.lıkemede lh.an isminde Wr a· fi ehlivukufa havale Mmif. ehlivukuf 

Clam muhakeme ediliyor ve bu ..-.ı tetkikatta bulunarak tazminab te.bit 
la; ifleme rekorunu bmut bahmu- eder mahiyette olan nıporunu mahke-
1-d.!'- . . me riyuetine takdim «ıniftir. Y aJw... 

w wbotluk. nzifecle bekçiyi da dunqmaya baflenacaktır. 
climnek, hakaret, izrw .uçlumdan 
imlakemeye .evlredilmitri Hlkilll da
wııca belrıçiye hicti-eyi eoıdu Be1r9 ftk. 
QI fU tekilde anlattı: 

- Dün pce 3 de Galat.da Umam
hme eobiında ~,mdum. Sob
p. öte bat•odaki eYlerden birinin ca
• kırıldı. Camın fUSlrbauu duy
... lropm 

Pencıerec:len haykudılar: - Tu
tma: bu ....... tatanl 

Bir de t.ktım, bu ..._ ..Dana 
Allana ilerliyor. Tutmak iatedim. Be
ni silkti. l<açmaia tef liı& etti. Fa
ket o kadar aarhottu ki kaçamadı. 
Yere oturdu. Ve kelbıak, yerinden 
kımıldamak istemedi. Kfteti.ini zıorle 
karakola götüro\Ut. 

Hakim euçluya eoıdu: 
- Bak eenin için ne diyorlar> Sar

laotfulc etmif8iıı. Cam lurmı.-m. 
Suçlu ayağa kalktı: 

- Ben puarcıyım. Ak.fam meyha
nede iki tek atıtım. Evime aeliyordum. 
Beni yakaladılar. Cam kınlmıf. Fakat 
ben kırmadım. 

Şahitler dinlf(ldi. Hepei eaçlunun 
aleybincle fSbadet ettiler. 

Neticede: Suçlu lhan bir ay 20 
sün hapse ve 125 lira pua cezuına 
.-.h&Gm oldu. 

mt.. .... -kat Kenan Ollltril lazlllİRlt 
davaSI 

ATUbt Kenan Ömer tarafmdan 
Karaköypalaataki yazıbaneeindeki .... 
7&1'& Kulekap mali,. tlıMil tulwi 
memurları tarafından bir haciz kon-
muttur. Avukat Ke11an Ömer haczin 
pyrikanunt olduğunu ileri eürerek 
6 inci asliye hukuk mahlumıesinde bir 
tazminat~- açmıftır. Mahkeme i-

PASLANMAZ 
H• .. n Tır•t Bıçaiı 
Çeliğin en aertl olduğundan çok 

kolay1ıkla ve tatJıhkla bir dakika

da tıraş eder. Dünyanın en kuvvetli 
ve hassas mikroskop lletile müker
rer surette tetkik olunduktan sonra 
piyasaya çıkanlınıftır. Ne fransız -
lar, ne İngilizler, ne de Amerikalı-
lar, ne de bütün dünya aynını yapa
maz. Alameti farikası ile ihtira be
ratı vardır . 

Pu1anmaz Hasan tırq bıçağı ra -
kiplerini şqırtmış ve her tıraş bıça
ğı fabrikası paslanmaz yapmak iste
miftir. Fakat bu if kolay olmadığın
dan hiçbil' fabrika muvaffak olama
llllflır. Yalnız Almanyada Fazan ve 
Türkiyede yalnız Hasan tırq bıça
ğı muvaffak olabllmlttir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız; israr e
diniz. Hasan deposu: Ankara, İstan
bul, Beyoğlu. 

Sür' at postası 
Olar mu? 
Bu ayın 3 ünde İatanbuldan kalkan 

Cumhuriyet vapuru İneboluya 22 saat
te gitmest llzımgelirken 7 saat teah
hürle 29 saatte gitmiştir. Bu yüzden 
eşya alıp vermek kabil olamamışt1r. 
Bunun üzerine şiklyette bulunan ta • 
cirlere: 

- Gemi uzun müddetten beri havuz 
görmedi. Geminin havuza gimıesin!n 
elzem olduğu idareye söylenildiği hal
de vapure sefer yaptırıldı. Bu kadarcık 
geldiğine de şükredin. denilmiştir. 

Bu vapur sür'at postasıdır. Buna rağ
men tneboluya beş mille gidebilmiştir. 
İnebolu halkı, bu ihracat mevsiminde 
sevkiyatm bir türlü muntazam surette 
yapılamamasından şikayet etmektedit
ler. 

Denizyollan idaresi de bu ıikiyet 
hakkında: 

- Gemiler altı ayda bir, havuza so
kulur. Havuzdan çıkan her gemi sefer
lerine devam ettikçe sür'atinden kay
beder. Cumhuriyet vapuru da S - 6 ay
dır havuza sokulmamıştır. Onun için 
sür'atinden bir kısmını kaybetmiştir. 
Bu geminin havuza sokulması llzımge
lirse de sefer yapmasında bir mahzur 
görülmemektedir.• denilmi§tir. 

(Jlaftarafı 1 lnd ~ada) zetliiini koymuttm. 
rinin mümkün olmıyacağını ilave edi- H 1=LL v __ 1_ 

yorlar. -&laMllD ~ Arbedels 
Ortada ahde dayanan ve devlet - Haıd>ten bildiriliyor: 11 T 

ler ara'1nda müzakere safhasına geçen 1 .. .. b' '- Enn · H•"'lllll" 
bir mesele var ki hak ve adaletle ve evve KUDU ır a.aç enı 
dostane bir surette halledileceği fÜP- çarfUmdaki panayırda eatıcılık 
hesii'Jdir. Hakikati gören Suriyelilerin yerli Arap halktan ardiye 
de bunu aııladıklan hissediliyor. Suri- mi almak memi,&erdir. Sa 
ye gazeteleri Antakyalıların ili komi- lar: «Ne reemi) Biz r 
serliğe gönderdikleri protesto telgraf~ vermeyiz» daniflez: Erm • 
dan ~erken =. c.Antakyalılarm §1- de (alı ) derk -::...::~a coi"ıallllllllJ 
kiyetlerının sebebını anlamıyoruz. On nz .. ~ '!'"-
lar da bir Suriye vatandaşı gibi aynı kalabalık büJimüftür. Ba eurede 
hukuka malik olarak yapmadılar mı? raplarla Ermeniler Y1ll'Ufmaia 
Hatta litin hurufatiyle türkçe gazete mıtlar: iki 8Mt bdar dnam 
çıkarıncaya kadar müsaade görmedı - mü.eademe neticeeincle üç Ermeni 
ler mi?. Fransızlar onlara o kadar yüz Yedi Aıap ölmüftiir. iki tıaıaftaıı 
verdiği halde bu naz ve niyaz nedir?• kadar yaralı vardır. Yaıaldann 
diyorlar. Arapbr. Nluayet polie w 

Halbuki mevzuu bahi9 telgrafın çe- kuvvetlerinin möclahaleaile llktıt 
kildiği gün Antakyalılara çarşının ka- . de eclil · tir Maamaiih iki 
panmasl ve usulil dairesinde ahdt hak- ı~ . . llUf • • 
larını ilin etmek üzere miting yap _ bırbırlenne lrarfl. beıledı9kleri hUI 
malan için müsaade verilmemiştir. devam etmektedir. 
Antakyalıların bunun ii7.erine yap - -----

tıklan şey Sancaktaki lll komiserlik Bir Türk gemisi Karade • 
muavinine şu telgrafı çekmek olmuş - d ba eblik • • 
tur: e tma t esı geçti' 

cAnt.akya livuı başta Antakya oldu- (Baftaıah 1 1-1 sayfada) 
ğu halde bugün Sancağm Suriyeye il-

~ .. ansada laş 'siler bakı yolunda yapılan mesaiyi protesto niz boğazının takriben altmış mil 
r • , ı u ı. etmek üzere ıırev yaptı. Bu protesto- .. . . 
U'!JıA ti d l Jı muzun Akvam Cemiyetine ve Paris ve larmda ~eKefken onlermde hirdeı:~ 
nu ume ev rme Ankara Harici vekili . .b1a.r.. ... , serseri bir~ynla karpl•pnıftır. MaJ 
'stem1.,ıe, .. I 19 enne 1 

-au.u ~.n\t.tü..... ·-'""" .l~ ~ • rica ederiz.• gvA'6A gu zaman vapurun wıAu 

Paris, 16 (Hususi) - Başvekil Blu- Antakyalıların haklarım ararken ne beş metre yanında bulunuyorm111- 'V: 
mun organı cPopulaire•, Fransız faşist- kadar sabır ve aekinet ile hareket ettik- zi.yetin vebametini görür görmez 
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lerinin lideri K.olonel de Larok tarafın· !erini artık Suriyeliler de anlamışlar- ğukkanlılıklannı kaybetmiyen m~ 
dan hazırlamillf olan bir billdllnet dar- dır. (Türk Sözil) tebat ve gemi idarecileri ini manevra 
besi hakkında çok heyecan verici ifşa- S11ri7eden mebas Çlbnlacak bir larla müthif bir intilAJrin önüne geÇ 

atta buhmmuştur. Bu ifşaata göre de vatan haini mişlerdir. :Aksu bundan sonra 
Larok, biri Alman hududundaki A1zas- Halep 11 - Mevsulwı öğrendiğime aynlmamq, torpilin içinde bulwıclllll'!I 
Loren mmtakaamda ve dijeri de fs- göre, ~rden bir doktor tul ve arz derecelerini ölçmüş, 
panya hududunda, ayni günde mevkii timdiye 1raclu Türk milleti aley- torpilln mevtiini tayin ettikten 
tatbika konmak iiaJere isyanlar hazırla- hindeki JDef"um mesii•ini yeni bir fa- telsizle bütün gemilere vaziyeti 
mıştır. İsyanların bu mıntakalarda ter- aliyetle tetviç için burada tanı _ mit ve ondan aonra yoluna devam 
tibini tercih eden de Larok'un, Alman t" • • had t bo--~aki T~ miştir. 
ve İspanyol faşistlerinden yardım gör- ıye ~ v~ • u ~u::U.. ura- ---------
mek ihtimalini nazan dikkate ald1ğı m~n &fllet~mı ~P ldihurune eoka- Bir in iliz lordu final 
zannolunmaktadır. Diğer taraftan, Pa- ~gına yemın etmifdr · 1 . . 
ris - Soir ıazetesi de de Larok'un Va- Bu hain adam yapaaaiı hizmetin Anşbnnalar ıçm 1,250, 
lensien'de söylemif olduğu bir nutuk- mükilabnı da ~inen teminat albna Sterlin yerdi 
tan şu cümleleri nakletmektedir: almıt bulunuyor. Şöyle ki: 

- Fransız Sosyal Partisi azaları için Doktor Avan vatani fırka na- Londra, 16 (HUS11d) - Morla oto 
faaliyete geçmek zamanı gelmiştir. mına yeni int:lıap için md>"ua nam- mobil fabrikaJarmın eski sahibi 
Halk cephesinin bo7«W18 uğradığını ih- Nafild. tıbba ait bir fenni arqt 
us eden son nümayişlerden sonra, bi- mesinden korktulumuzu .öylüyorlar. lar enstitüsünün kurulması için 
zim galebe çalmamız hakkında artık Fakat icabı baUncle biz bmmızı da d3- ford Universitesine 1,250,000 il' ıterUJlll 
fiipbe bealenemez. Bizim, kan dökill - keceğiz!• teberrü etmiştir. 

" Son Posta,, llR edebi tefrikası : 2 - Sonra, modem filozof. eonra) .• bailachğını, • nifanlmı kendi iateiinle kona çıktı. 
- Sen iatediiin kadar benimle alay bıraktıiın halde hi'la o eeki atkın een- Ataiıda. Bedianm piyanoetıtDOI .. 

et, eenin bu orta çağdan kalma hasta de y&fllCiığuıı niçin söylemek ietemi • yübelen derin ve boğuk uiultu. 
duyguların beni ainirlendiriyor vesae- yorsun) ;üzel gecenin havaamı titretiyordu. 
ıAm 1 Mualll brfWDdakini kudurtan JU• Ve Mualll ince pijama• albnda 

- Yani eence. para için, eevmedi • rurlu ve aoğuk sözlerle yeğenine uzun fÜ,OrmUf Pli büzülen omuzlumı 
ğim bir adama vararak kendimi sata- uzun baktı. Sonra aralarında hiç bir lerile aıkaıak hemen oreclaki ama İl 
yım mı) söz geçmemif pi duraun bir eeale kemleye uanank aördaiDi k91* 

Yuan ı Muazzez Tahela Barlulnd _ l,te hemen büyük eözlere hafla- eöyledi: Çak ıiizel tcYleri daha iyi c:laymak 
Dtlnkl klsmın hOIAsası eenl dm ••• Seninle evlenmek isteyen zen • - Ben yatıuia PliJorum. Sen pi- çin o, hazan böyle görderini lam1Y811"! 

.Maalll l§&z; bir ıueteye ·bir il ili.. lilı9n bir aee itiraz etti: . ain bir adamı r~detmel Benim demek yano çalacaban, rica ederim fazla aü· karanhlr.lar jpnde onlara ı,..mr-.-
m verecek.. fakat 'lhd& ~ Ba -Nedençocukoluyormufum) Bay istediğim teY bu... rültülü ,eyler çalmal Hem yatarken 1e9erdi. 
llADda tend1Dl ... thedmalJW. Kettu- Sadinin eeain için parça parça olduğu- - Ya o adamm parası beni mes"ud dadıma eöyle de kapılan iyice kapa • Fakat bu pcenin güulliği onUD 
• ~ Bldla razıyor. K...,_ ..._ nu. ~ eenedenberi kaç defa .eninle edemezae) sın, sen de piyanonun kapağını örtme- nirlerini yabfbracak yerde vGcu 
ber bahçeye çıkıp dolafma71 tn1U edl- evlenmek İltediğini ve her defasında - Bütün ömrünü yazıhane k~le- ği unutmazsın e mi) titreten isyanlı ihtilaçlar yarabyordllo 
JOr. onu reddettiiini bilmiyor muyum rinde çürütmek.. süzelliğini. gençli • * Her zaman yum\lf&k huylu. ta 

MuaUA cenp Yel'!J'or: ) jini hoyrat amirlik ifkenceleri akın • Bahçe bu aece ay ıtıimda pınl pınl sözlü Bedia bu akfN" neden ı. 
- Çocutawa bi1' -... Konalda be- Kendi lelindeki 1mçıa ve iqanh &- ela öldürmek eeni daha fazla mı meı" • yanan bir cennet diyannı. koyu aiaç- haindi) Niçin onun bütün belaDI'~ 

nber bahoe1l de ~ .,. artık benk Bediayı birdenbire üzdü. Sert ve ud ediyor) lar. üetlerine nar dütmÜf aibi parlıyan kaphyan derin yaralaruıa böyle 
~ ~m dert odalı daire- elik bakıalan vıım·--.ı.. Geldi, te"".- - Hayır, fakat hiç olm•aa aerbee- yapraklarile mahte,em bir donanma ,,...L--ak onlan '---A.--L •a 
uıau .. ..,,__ yerde dolapnala batınmw "T ,-...-- .,- h---L .. b • . . cb--...ı.. _,...,. ~ 
olmadllmı fttlı fttit unut~onun. linin oturduju bnapenin dibindeki tim. Kimeeye CNU vermep mec un- geceaını an ·~arnwy,, acizle kıvıancLımak ietemifti1 
_~.bu bilJlk ~unutur mu- tabureye oturdu. yetim yak •• kendi paramı kendim bz.. Mualll batını balkonun bpıaına da- ona eaki pnleri habrli'bnlfb) T•tlı 

,.. llAI? ıı.ut 111 ıu ~ iMi ge- - MuallAcığım, eenin bahtiyar ol- myorum. • • • yıyarak bu sGaı1 ~ uzun ~ acı bu sözleri töyleyen Bedia Dil 
ee t.7 1fılı altında DAll1 ~· duğunu öyle ietiyorum ki ... Niçin bu - Altı aydanberıdir ıf aradıiın hal- bakb. O, bunun ıl>i yüzlerce pceyı Bed' hal BGtia .. .. .• ağruaa 

• • • adamı reddediyonun) Oç eenedir onu de bir ,ey bulamadığını ve bir sün P' dah&: böyle zavallı hWer altında titri· . ~ • omrWUI 
" Hem een haksızlık ediyonun, yeni tanıyoruz.. kueursuz denecek kadar lip para kazanamıyacaiını dii.tünmü - yerek. sene ha balkonda eeyretmif. ettiii yejeai ... 
iaal uld>i bize bç defa: «Bahçe ei- iyi bir adam. ihtiyar da değil. ym muaun) g~ne ~ada. IMa ak,.. alduiu aibi, Kapela ak &ap.ldaımtlaa 
zimnit gam iltedijiniz kadar sezin. do- - Ondan ho,lanma.yorum ben. MmAI& dolruldu.. uzun boyunu gözlerini ay lfliulda yer yer parhyan L-. !L! ı.._'! ..r;.a.. 

b"ııbü" Ü • 1 bir ,__ ··-·- • L-L-..-.: ... c1er· 1ilr1- • •• ___ L 11117uaDUD LKI yanmuma ...... 19tm, miaafu kabul edinl» demedi miJ - Yani onu eevmiyonun deiil mi) u t n ınce ten ~Yllut- yerm· uaa...-w m wrıne ıomcn& • • damla damla i"amuını •latall 
- Bay lbaaııın nezaket aöaterdiği Bay Sadi öyle zeııain bir adam ki ... O- den blkb. • bahlara bclar ı.taıu riiııg&rlara barak- lann da p ~uall . di • .,.~'""" 

muhakkak: fakat biz de atırı aitmiye- nanla evleainen mükemmel aparta • - Yeter Bedia... Benı 6zmekten mlfb. çok a~ gö.. d fUD 
lim. manların. otomobillerin, kürklerin, zevk duyuyonun een bu akpm. Ba balkonda "6tün &mü ftrc:h o • uza ruyor u. 

- Sen bana İfİn dojrUeunu söyle- elbise ve elmulann olacak .. kıtı Av- Fakat Bedia vabtt bir inadla parh- nun ••• Bütün aTallı .• avalıa ömrfl... • * 
eene teyze, bahçeye çıkmaktan hotlan- rupada. yazı letanbulda geçirecek ka- yan göderini te:JWİDe dikmifti. Bu Biraz enel Bediamn ~ kalbinin Siyah eaçlan ~uzlarında 
lnadığın için değil ama orada ev ahi - dar lüb bir hayat YllflY•cabm ... Bü- lronu,mada yenilen tarafın kendm ol- taauaz ve kanuaaz dvnularile dü - bukle dalıalanan bir kicik )as 
binin kardefile butufurum diye kor • tün bunlan diifününce ıenin «sev • mallDI hiç memiyordu. Son ve kat"t fÜDmeden fırlatbiı c6•leler ODU ba yor .. IDofuyor ... Arbda JO'l-
kuyoraun da...... melu> dediğin şey gülünç bir hastalık delillerini en eon dakı'bya eaklıyan bir a1rfam çok ma Wil nedir> Genç Juz bdm leli: 

Mualla bir el işaretile yeğenini •ue- gibi beni iğrendiriyor. avukat slJi: ,ataln- tPnmfa ve ba aa.l pceJi - Cel çocujuıp, !ıtiyar lwatdl•ı: 
turdu. Mualla alay eden bir aüliifle kulan- - B&6D ba nazariyelerin ve .azı.. a(;rmemek. ba slzellile '-t çevirmek arbk .l.eDin arkandan yetifea>iyOI'· 

._ Bu yqta hali ne kadar gocubua Dl blduarak sözlerini kırptı. rin hep bof. Ömrünü bir tek eevsiye azmile sirdill ode•nda clannadm bal- , i~ 
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SON POS 

•• Son Poebl ., 111n •~el tefrllr•• ı • 
"Son Posta,, nm tefriKasi : 2 

tıLIK iJLKf f NDE 
IJitı TCJtıl< ZARiTi 

iTTi~AD~TA~Al(KiD~ ONS~N 
Yazanı Baki Tanin Başmuharriri Muhittin Blrpn 

A. R. 

B k Odan Almanlara nazire yapmak istemiş Sanka-
aş uma k . . . 
mıştaki düşman kuvvetlerini ihata etme ıstemışti 

İttihat ve T arakki 
Herkesin 

bayrak 

bidayette bir bayrak bile değildi. 
üstüne bayrağını çekmek istediği boş bir 

direği... Yalnız bundan ibaret! 
hDIA 1 Kazmata döndükleri zaman, Cemil 

DHnkU kıs mm sasknm A gocuğunu çıkardı. Bomba sandığının ittihat ve T arakki muamması bir fırka grupu içtimaında basit, fakat çok samimi 
Dışıırda kar yatıyordu, Kayma - K k Ali . .. .. • ' Al G . 

1 admndan ıçerı gir- üstüne attı. ayma am nın yuzu- msan olan Karesi meb usu i alip T omayı şöyle feryat ettinniıti: " V 
n. binbaşı Cemil n ç ne d'k dik bakarak: 
d.1· bak 1 arkadaşlar bu ittihat ve Tarakkinin ne olduğunu ben bir türlü anhyamadım. Y ~ Vay _ cemili. - E. söyle a ım .. bu işe, ne di-

- A a •... Olur şey değil. Sen mı.sın yorsun, efendi?.. ıunu anladım ki buna girmek te ( B- ) ' çıkmak ta ( B... ) • 
&ıı? Diye bağırdı. OU kil k hUIASISI 1 ımillete aığınama~ı; hiç değilee 81-

Blrblrlerlnl uzun zaman gormemış- Ka} makam Ali, omuzlarını kaldır· n 1 SmlO manın yolunu bılecek bi)ai ve tecr· 
lercU Birbirlerine soyliyecek çok şeyle- dı. Üşümüş olan ellerini yavaf yavaş Bir zamandanberi ittlhad ·ye Terat.. kudretinde de;ildi. Onun j · 

11 vardı. ovaladı. Kaşlarını kaldırarak mırıldan· ki Merkezi Umum1al mahatmnde Ta- orduya dayamıya mecbur:: O sı 
Çadırın kapısı t.etrar aralandı. Biz- dı: ninin renkslzllllnden, ona blr renk Ye- da e~-e müsbe ı_ __ ı.. 

ı rı ~ı·di. Kur rllmesi ıuzumundan bahaecWmekte ol- Yd ~buGu idi t OllUa& metçi nefer iki buklwn çe ... - _ Olur şey değil?.. fey e ı. 
fUil& dJailecelt adamın getJrilcUl1nl ha- di masından dolayı htibad •• TeraW-
ber verdL - Olur mu, olmaz mı 2 · ye sen • nln rengi ne olabllecelln1 dfltilııen Ta· Selinik, Manastır ve Üaküpte a 

cemil ııe Ali birlikte çadırdan çıktı- d~n sormuyorlar ki.·· nlnln o zamanki baş muhan1rl. eıı • lan bir kaç kurşun, döküten bir 
Ju. Kar 111.r derenin tenannda.cılız blr - Amma. Cemil .. timdi dur da, nesi yazında, Mertesi Umumide Tall& kan, sonra bir ültimatom, bu kada 
kulubecllt ıortinilyordu. :nctclcyi biraz serin kanlılıkla düşü • pq&Ja rastcellyor. ftıf'ldr, ekmek 1'I bir gürültü, Abdülhamidin teslim ol 

• • • nelim... Eğer bu adam müstahak ol- kaTundan ibare& ııtJe ,......,"' JemM- sına kifayet etmiş ve günün birinde 
Bu kalabalığın biraz ilerisinde, dört masaydı, divanıharb da bu hükmü ver· te olan İttlhad .,. Terakki Uderl Bld• 

b d 
ruam Tallt ..... - 1dr at .a. teati- zetelerde neşredilen reamt Mı 

süngülü neferin ortasında; zayıf, i · mcz i. -- ile metrutiyet ve kanunu ....ı 
k b kl · d ·· d harb '\ sinden IOJlra baJ lılublUibl lwhad W tlb, inceci aca arının üzerın e guç· - Hangi ivanı r.. me1erinı· anren bu··ıun·· • -~- _ı_ _ __. 

1 k hk ed d 
Terakkinin nı olchJlonU IO?UJO?. O da, •- mıallOUI 

liikle durabildiği zanno unan çocu gi- - Bu adamı ma um en ivanı - kendls1ne güleret fa enam ff111Cır: hamlede ayaklanarak hat9Jardan 
bi aenç bir adam duruyor.. fersiz ve harb f ..... !ıL .,.. _ 1_1_ thü • · - Onun ne oldutuna Mil de anıama- ıunat ve ı era&&inin me 1en 
mehll gözlerini dalgın dalgın etrafında· Cemil, acı bir kahkaha bastı. dun amma, idarell pek mDldl blr ..,ı göklere çıkarmakta olmaeına r " 
kilerin yüzlerinde gezdiriyordu .. · Sır· _ Azizim!.. Bu çocuğu mahkum diyor. Sonra odaJa Zl1a o& Alp &iri- ittihat ve Terakki merkezi umu 
bnda, kaputu yoktu. Vak.it vakit vü • eden, divanıbaıb değil ki... yor, Tallt paşa IU&l1 ona dnrediJW, o henüz fstanbula ge!p orada yerle 
cudü, bir elektrik bataryasına tutul • Diye bağırdı. da ıu cevabı ftrlJOr: - İtt.lhad ve Te- ie ve yahut hükumetin başına 
mut gibi, tiril tiril titriyor .. di~lerinin Ka makam Alinin hayre~ büsbü - raw mllleUn llDellndeD kopmUf lı&r Dr. Bahaettin Şakir meğe cesaret edemiyordu. 
birbirine ça. rptığı hinecHiyordu ... Sır- tu··n a;ttı. Cemilin yüzüne bakarak: mefküre baretetkllrl l !iL T '-'k" h k 
tındak eskı, her tarafı yıpranmış cake- Bu suallerden ft cevaplardan sonra ra bana anlattı: ttmat ve era& ı are eti içt 
tinin yırtık dirseklerinden iç çama _ - Ya, neL İttihad ve Tenttının ne oldutwı11 1- _ <eTanin» e izah tlzım deiil ya manasile nasıl bir hareket idi) 
tın görünüyor; ayn renkli büyük bir Diye mırılclandı. zah eLmek lateJıen muharrir hem Jtendl herkese söyledim, kısaca size de söyli: vetini nereden ve kimden alıyo 
parçadan süvari yamaa göze çarpan _Bir emri tifahi. duşuncelerlnJ anlatırken &JD1 samanda yeyim. ittihat ve Terakki cemiyeti, Osmanlı cemiyetinin içinde 91 
pantalonunun ağı sarkıyor; ayakların· - Bir emri tifahi miL bu mühi~ meftU üzerinde okuyucuları- meşrutiyeti idare vasıtaıile Osmanlı kuvvetlerden ha!lgİsİne, hangil 

bla E -- .J b" . "faht nı da d114ilnilJ'OI' .,.. af&iıdU:1 tan- d l . . ih "f . . .. . 1 d y d ' B""t""n bu suallen" daki uzun iplik çora rın bezlerle - :vet .. aaaece, JT •• emn f1 · ·• ev etının yaaı vazı esını uzerıne a • a anıyor ur u u 
f halci ı.. da devam ed!Jor: 1 b 1 L L 

bağlanmıt konçları, aene ayrı parçalar- - Allah, Allah.. ena e mera~ mış ve bu uiurda bütün fedakarlığı vap annı u ma~ o zaman ço~ 
dan yamalar konulmuş olan dizka _ oklu. Anlat fUnu, kuzum Cemil. • • • ile çalışmıya ahdetmiftir. küldü. ittihat ve Terakki, Os 
paklanna kadar yükseliyordu ... Ba _ -Canım ne anlatayım? .. Çocukca Harbin en sıkıntılı bir zamanında, Cemiyet ordu ile benber vatanm milletinin ve yahut Oemanh mi 
flndaki aba başlığın bir ucu, yüzünün itler. 917 de, bir gün, Fındıklıda umumi va· harisi, hürriyet ve m~etin nigeh- rinin muhtelif içtimai tabakamı 
bir tarafını kapıyordu. Öteki ucu da; Bir sigara yaktı. Kolunun, keskin ziyet «konuşulmalrn üzere toplanmış binıdır. Cemiyet, vatanm ve ordunun sından çıkmış bir ihtilal hareketi 
aağ omuzunun üstüne aarkıyordu. bir hareketile, elindekj çakmağı, bom- bir fırka grupu içtimaında, -.de, buit, timtalidir.. jildi. Sarih olarak bwılarc:lan 
Gocuğunun etekleri yerleri süpü - ba sandığının üstüne hrlattı. fakat, çıok aamimt bir in1a11 olan o za· Sinei milletten kopmuf oian itti .. gi birine de istinat etmiyonha. 

ren ıenç bir zabit, kalın eldivenli elile _Evet .. çocukca itler ... Fakat bili· manki Karesi meb"usu ~~ Calip Ho- hat .ve Terakkiyi efrad~ ~metin de gaz~elerde _b~ inkıllbın, tarihi. 
emirler vermeye bafladı. yor mmun, bütün bunlar, ordunun te- cayı, uzun uzun dertlennı yandıktan hırzacan ederek 8eVmeU ve mtiıabat - nıdıgı en büyük ve en güzel 

Söğütler altınde, tepine tepine gezi- miz düşünceli ve iyi vicdanlı efrad sonra: ta reyini ona vermesi lhnndır. Bu au- o1duğunu yazıp duru}'ordak. .. 
ne manga efradı, bir araya toplandı. ve zabitanı üzerinde çok derin tesirler - ~al~ahi, a~d~şlar, bu ltti?at ~e retle yarı ağyare ~arşı onu~ nü~u~u gözümü7.de o kadar büyük 
Yüzü ıözü başlığı j}e sımsıkı sarılı kı- Terakkinın ne oldugunu ben bır tur- artar ve o da matlup olan hizmeti ıfa yordu. Hal>uki Osmanlı tarıblllıdl 

yapıyor. ·· Y l l T · b h · l" · uht l'f · 
ranta bir zaJ,it, 0 genç adamı kolundan _ Şu meselenin eaaıı nedir) .. An- lu ank~ıybamadı~··· ,_ a n00ız.1_ f~_u akn a· eyler. l anıne Llau bcusuatbea tabvsı~~le du- gibi hareketle~ın: ~~ larelı daim 
çekerek sırtını cılız bir söğüt ağacına I k dım ı una gırme~ te ~. çı~ma ta %wn o mama~ ra r ugun er e de ve muhteM ıhtuat a 
da . atsana uzum. b ki b bJue c1a· · ı .. 
d 

yadıb: Kalın aba kaputunun cebın - - Ne anlatayım canım) •• Vazgeç. oo· f tti" J 'bat T u . . . edır .n~rıyatmıza ıerm ver- kenür etmi' bir fCY o&dugunu -
en ır bez çıkardı. O genç adamın, • ıye eryat e ren ttı ve e - menızı rıca erım. man d~ünmcğe bile lüzum 

aözle:ine doğru uzattı .•• Genç adam - Anlat, Allahafkın~ Ga- ralli. m~ammuı hak~ın~ al~iy~- Kelimeleri~~. dcğifri~em~e çalı - yorduk. Hakikatte zaman zaın8' 
acı bır ıülümaeme ile başını iki tarafa - Anlatacak, uzun bır teY yok. tar bar agızdan çıkmıt ılk izah eözlerı- tarak naklettıgım bu aozlerı o zaman lstanbulun içinden çıkını,, kib 
ealladı. yet kısa.: •. Guya, bu ıenç; atet hat- ni ben doktor Bahaeddin Şakirden ne kadar can kulağı ile dinlemifİ~ ki, yetlerden aelmiş bu nevi har 

O branta zabit aeri dönerek. o ıo- bnın gerısınde tutulm~. işitmiftim • hafızamın çok zayıf olmaaına rgmen O. anlı tarihi için hic te yaban 
euiu yerleri aüpüren alapn; z~bite - Kim tutmUf~· Sonradan Tasviri EfkAnn, Tevhidi bugün hali kulaklanmda meıfıumun w·ld": B biz alar yav .. 
eealcndi: - Biz .. zat .. bafkumandan. Efkarın, şimdi de Açık Sözün nef?e- sesini duyar ıibi oluyorum. Ben bu gı '· un~ 1 d S:nr 

1
' 

_ Gözl · · b wlat ak · t . - E. birader .. öyle ise, n• bfa tu- dildiği matbaa binası o zaman «ŞO - tavsiyelere yürekten bir «peki» de - anlamıya ş a ı · . 
Zab"t, erı~ a~· m ıs eınıyor. tup duruyorsun. Haklı olarak cezası- rayi Ümmet» matbaaaı idi. Merkezi dikten sonra ayrıldım, o zaman iki kü- Bizim gibi, bir çoklan aa, 

İ-· ceva v~r 1
: • L:1 nı bulmuf. Selanikte olan lttiıat ve Terakkinin çük odadan ibaret olan idarehaneye ve Terakkinin rengi taayyün et 

- -emczsc, ıstemesın.. çe.uı ora· K .. I b l .. ___ :11 _ • d '-- - traf el toplanmış olan dan Şu · b k b't · Sojukta - Hayır efendimi.. nın ayagı, stanbuLla u unan mum~rı e o- geldim. oayragı e ın a . 
dond~k Jt ça u ı sm. n öyle değil... rasını merkez yapmıtlardı. lstanbulda Jfı. telif fikir ve me,reptdu tara 

. ·ı .. li .. r . d .. .. tehib" . intibaplarına yen" ba b nu 90nradan anlamıya bat 
Kıranta zabit çekildi. Kumanda ees- Cemi• amır :"ıur 1 aııar~~ a~ ':1ç mun .. ı.anı Bahaeddin CLL! f • O vakitler bizde henüz tahlil ve tet· ~ . . d ha i i anlatmak için 

leri işitildi: derin nefca çekti. Y_• artık. smırl~rı.~n lanıl~gı sırada . ~r, .... kik biai uyanmamıflı. «Vatanı kurta· ~ılmmı a. • Y 
- Dikkati.. Maap, hazrol... bütün isyan ve tuaanlarıle sozune zetecılere bazı tanıyeler~ bu'lunmak ran ittihat ve Terakki» yi candan se - ıfade edeyım. . . 

a!te.L. 1 devam etti: istem~ ve pzetelerden birer muhar- . - d k h -ze ittihat ve Terakkı, bıdayett _ ~. • _ . . . . . . Be vıyor ve onun agzın an çı an er eo . w. d' O · h 
- lleriii arıtl... - Azizim!.. Sen, cepheye yeni çık- rir gonder~•; nca etmıfti. n de körükörüne inanıyorduk. Fakat, bir bayrak bıle degıl ık ~r~~e ... 
- Mangal.. Dur. tıiın için bilmiyonun ••. Evvel& aana o zaman, es ~ .... ocuın.ı~ma soku· müddet 90nra, türlü siyast ve içtimai kendi bayra~ın~.çey~e 1~ d 
- Sillh indir. fUnu söyleyim ki, kaçan yok .. bu, ya- Iarak pzetecuhaı ıge .~e~~. "aamıf, aenç meseleler, bin türlü vukuat arasında bir bayrak dıregı! 8 nız un 

b' T · nırı 1aım t bl".. b - SiWı, claaaavran. lan ••• Hayatum biliyorsun. Mektep • ~r anı~ m be . • u e ı~a. önümüze serilmeğe hatladığı zaman retl (Arkala 
- Siliıb. cloooJdm. ten çıkbğımın erteei sünü, Rumeli dınlemeıe uıtam ru memur etmıftı. daima habrladım ki ittihat ve T erak • 
- istikamet, ~ki söiüt ajaa - balkanlarında atete ıirdim .. o sün. bu- Gittim: . olarak .. ki, metrutiyet hayatının ilk intihap --------V-.-.--ı 

B1D dibinde duran adam .. hep birden .. sündür, bu alCf deryası içinde yüzü- O pn ilk def~ . }'akından ıor- mücadelesine çıkarken kendisini böy- TAK 
-~ ··- •• ~!l..ı.._ le a...ı! Be d -·ı bir '- · h .. d .... ·· Babaecidiıı Şakir Merhum o O auamın aogsune .. GllUWll • • • nıfllllD J')rum. n, eaı U&erın.. atta. ügum ' . . )e tqbih ve istiarelerle tanıtıyor, va -

al. ailalı çatırdı•nd•0 irken bir saka bey· aaralar~ ~Ulun en. f~I en çok lfl tandan, ordudan, sinei milletten, ni-
• . . bil 1. ... - .. ;;....... •• ec1· o _ 1 __ bir aıyuct adamı idi. -!Mealar ae· 1 . 

- ·········-· 11nnm e ~ ....... ıorm ım... • 011U1 • • ke9le bqka . gehbinhktan batka bir teY ıöy emı -
- ............ nun için, önüme ıele11 yerde, bu bu lip piiyor: !:.... hanim bir fey ko- yordu. 
- ••··•·····•• baiırıyorum .. asker, kaçmaz ••• Balkan nufUY?': an - - u~ı -.ç~ N" . ) K ndi de kendisinin ne ol .. 

harbinde de böyle oldu· imdi d ı.:___ aai elinın bütün pannaııuarue birden ıçm e w . . . 
- Atemi.. . '. f e uur nık bir odadan çıkıp ötekine si· duğunu iyi anlamış degıldı. Haluka -
B. a mavzerin tanakeai, karlı le oluyor.. bir tarafta bır muvaffakı • tanya t . . illetten kopmu• haki • 

ır man.a _ ... _!...l'L -~~ -.n =---=-..J- "vırwrdu en sıne1 m T' • ·ı.. .. _L· ı__ı_ y~ı~ ıonnau IDU: U&C&"IUUCll o rı.,-- . k _L . . O 
ufuklarda gıttı&ce aonen a&lSıern: uza- ' li . -L . l h Qmıanh imparatorluiunmı yeniden katen vatanı urtanaa& ıatıyen, ı . 

G ad • .::L-Lt tıl bir mes u yetı atmBA .ieteyen er, emen l . 1 w - eaık" aatvetiııi 
•. enç am, ,~&en a ~ kollan öjüe1eri • .• tüne ka eski aatvetin~ bvu,turacak olan bü· man ı ımparator uguna ı . 
külçe halinde, eöğüt ağacının dıbi~~ m.: fena:: ua ~ • ;u ınk.ılihın bu heybetli mümeui _ vermek idealile ıneydana atılınat bir 
yuvarlandı. Büyücek ~ir bohça PJi ==~ ·; ~z de ~::.-;:;:,..~· linin 0 ıünkü faaliyeti, ıelip sidit _ hareket, fakat, sinei .milletten n~1 ve 
yumaklanarak orada, öylece kaldı. . .açt' ha alarm ' • leri. onunla açık. bununl. ôakoe ko _ ne olarak kopmuf, ımperatorlugu ne 

Söğütlerin üzerindeki aç kargalar, Kendı idare -~n..lan ı ~ ları benim üzerimde o kadar ametle, hangi vuıtalarla canlandıra • 
L da" l 1 d hem de en zavam n sırtına JUIUCP nUf'lf I h ı_L_..1 ı.._ •• t..:•14-)aa. 

acı feryadlarla etranıı IJl mıt ar 1• I Jmnıetti 1Jir teeir yapmıfb ki manzara cak) Bun ar aıuunu• acauz DW1" ~ 
Binbafı Cemilin dişleri birbirine meye çah~r ~r·b. ·ı..~ ı..__ __.__~ hl1a -=.-1-flwnin önünde YafU· m1' bir fikri yoktu. Yalnız tabii ~ar 

- Bu erı, ır lJU &umanaanaan ~· ···- . sevk ile biliyordu ki kendi.i ainei .mıl-

aumı .... 
ıau --1 el Teorin • 
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1 İnhisarlar U :--M-iı-. d-iı-. r-liı-. ğ_ü_n_d-en-:-11 • & D Y O 
------------- · BugUnkü Program 

l f._ __ E_m_ı_ı_k_v_•_IE_rt_a_m_a_a_nk_••_ı_11_ı_n_ı._r_ı ___ J 
l - 8/X/936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı ihalesi ya • 

pılamamıı olan Toptaıı deposu arkasındaki sahada yaptırılacak 
3430,13 lira keıif bedelli 3 ambarın inıası yeniden pazarlık suretile 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 27 /X/936 tarihine rastlayan Salı gjinii ıaat 15 de 
Kabataıta levazım ve mübayaat ıubeıindeki Ahm komiıyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 257,25 liradır. 

· 4 - Şartnameler her gün inhisarlar lnıaat Şubesinden parasız alı· 
nabilir. cc2087>> 

* * 1. - 29/IX/1936 Tarihinde isteklisi çıkmadığından dolaYl lhaleai 
yapılamamış olan ( 1285.88) Lira keşif bedelli Ahırkapıdaki iskelenin 
kısmen tamiri ve ön kısmının yeniden inşası tekrar pazarlıkla eksilt
meye konulmuştur. 

il. - Eksiltme 23/X/1936 Tarihine rastlıyan 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
yapılacaktır. 

cuma günü saat 15 de 
Alım Komisyonunda 

ili. - İsteklilerin şartname ve keşifnamesini iÖrmek üzere bergüo 
ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 muvakkat gü
venme paralariyle birlikte ismi ieçen Komisyona müracaatları. 

* * 300 adet P. M. 32 • 11 zincir ba,hklarile beraber. 
200 Adet P. M. 10 • 56 Reziıtanı «Teldi» 
150 Adet P. M. 45. 19 Reziatanı «Çiftli» 
400 metre kalın çivili kayıt Ekaelıiyor makineleri için. 

(1935) 

1 - 28/X/936 günü pazarlıkla satın alınacağı ilin edilmİf olan yuka
rıda yazılı dört kalem malzemenin pazarlıiı 31/X/936 tarihine rastlayan 
Cumartesi günü nat 10 a tehir edilmittir. ': 
2 ..:_ isteklilerin tartname ve nümuneleri aönnek üzere hergün ve pa· 

zarlık için de tayin olunan gün y~aaatte % 7,5 ~venme paralarile bir
likte Kabata,da Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Satım komiayo
nuna gelmeleri. «2256» 

* 3 Adet yün bayrak 150 X 225 
5 Adet yün bayrak 100 X 150 
6 Adet yün bayrak 85 X 130 

30 Adet yün bayrak 70 X 105 
95 Adet yün bayrak 50 X 75 

* 

1 - 28/ X/936 günü pazarlıkla alınacağı ilan edilmit olan yukarıda 
eb'ad ve miktan gösterilen 139 adet bayrağın pazarlıi'ı 2/11/936 tari
hine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de tehir edilmittir. 

il - isteklilerin prtnamesini ıörmek üzere hergün, pazarlık için de 
ıayin olunan gün ve saatte % 7 ,5 güvenme paralarile birlikte Kabatatta 
Levazım ve Mübayaat fUbesindeki Alım Komiayonuna müracaatları la
zımdır. (2234) , 

* t - Bir sene zarfında Adapazarmdan Hendek, Düzce ve Bolu ile mül-
hakatına gönderilecek mamul tütün, ispirto ve ispirtolu içkilerin nakliyesi 
~kıiltmeye konulmuttur. 

il - tksiltme 26/X/1936 tarihine raıthyan pazartesi günü saat 14 de 
lzmitte Kocaeli lrlhisarlar Batmüdürlüğünde yapılacaktır. 

UI - Şartnamesi inhisarlar Umum Müdürlüğü Sevkiyat Şubesinden ve 
lzmit, Adapazarı, Bolu, Düzce, Hendek inhisarlar idaresinden görülebilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukanda umi geçen Batmüdürlüğe müracaattan 
lazımdır. (2235) 

-1 
1 lstanbul Vakıflar DirektörlUDU ilanları 1 

1 
Değe!!_ Pey pa~ 
Lira K. Lira K. ---134 27 10 os Zeyrek'te Hiisambey mahallesinde Zeyrek cad

eıinde 2 - ci çıkmazında eski - 26 Nr: lı 46, 58 

156 00 12 

1330 00 

38 : 

metre arsanın tamamı. (5956) 

Ayvansaray'da Yavedud mahallesinde Toklu 
İbrahim dede sokağında 32 - Nr: h 230 - metre 
arsasile 20 - metre üzerine mebni ahşap odanın 
tamamı. (1180) 

75 : Çenberlitq'ta Mollafenari mahallesinde Nuru
osmaniye caddesinde eski 24 yeni 22 Nr: lı 
332,50 metre arsanın tamamı. ( 1155) 

Yukarda yazılı mallar satılmak üzere 18 - gün müddetle açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 28/10/936 - Çarşanba giinü saat 15- te 
komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin MahltllAt kalemine relmeleri. 

(2109) 

lstanbul Defterdarlığından: 

Mabmutpaşa : 
B ·yükçarşı : 
Büyükada 

Senevi Muhammen 
icar bedeli 

Lira 

Çuhacılar hanı son kat 28 numara oda 
Keseciler 46 sayılı dükkan 
Yalı mahallesinde Panço sokağı 8 sayılı ev. 

36 
24 

108 

Yukarıda yazılı mallar 20/10/936 Salı günü saat 14 de hizalarında 
yazılı kira bedelleri üzerinden açık arttırma ile ve kira bedelleri 4 
n üsavi taksitte ve taksitler peşin ödenmek şartile bir sene için kiraya 
verilecektir. T sliplerin 9o 7 ,5 pey akçelerini vakti muayyeninden 
evvel yatırarak Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteıekkil 

Satış Komisyonuna müracaatlan. (F.L (1868> 

17 - ı - incite~rin 1936 
İSTANBUL 

Öğle Neşriyatı: 

12,30: PlAkla Tür.le musikisi, 12,50: Ha
vadis, 13,05 : PU\kla bafU m ü.zile, 13,25: Muh
telit plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Çay saati, dans muslklsl. 19: Amba
sadörden naklen varyete muziğl. 20: Vedia 
Rıza ve arkndaşları tarafından T-ürk musl
klsi ve halk tarkılan. 10.30: Turk musiki he
yeti tarafından klAsilı:: eserler. 21: Plakla so
'-Olar. 21.30: Orkestra. 22.30 : Ajans haberleri. 

BUKREŞ 

16: Askeri müzik. 17: Yerli h aberler. 17. 

15: Salon orkestrası. 18.5: Musnhabe. 18 25: 
Plak neşriyatı. 18.55: Musahahe. 19.10: Caz 
havaları. 20.30: Haberler. 2'>.45: Orkestra. 21. 

25: Hcıberler. 

BUDAPE~TE 

17.50: PHik ne~rlyatı. 18.ıo: Muhtelif hava
lar 19.25: Musahabe ve plaklar. 21): Tiyatro. 
20.40: Hnberler. 22: Operil orkestrası. 23.20: 
Dans plaklnrı. 24.5: Haberler. 

PRA.G 

17.10: Halk şarkıları. 17.55: Almanya.dan 
nakil. 18.45: Haberler. 18.55: Musahabe. 19: 

Haberler. 19.15: Orkestra. 20: F..alk havala
rı. 20.30: Bratisla v'dan nakil . 22: Haberler. 
22.15: PHik neşriyatı. 22.30: Varyete. 

VİYANA 
18: Halk şarkıları. ıs 30: Yeril haberler. 

19: Haberler. 19.10 : Balet havaları. 19.15: 

Varyete havaları. 21.10: Okuma. 22.10: Ha
berler. 22.20: Muhtelit havalar. 23.15: Viya-
na musikisi. 

I 
\'AP.ŞOVA 

17: Viyolon havaları (şarkıl:ır, B::ı.ch'dnn, 

Schubert'den, Beethoven'den p rçalar. li.50: 

Kltablyat 18.10: Spor. 1:1.30: Orke.:ıtrn. 20. 

4.5: Haberler. 21: Chopln'ln yıldonumü mu
nıı ebetile miıs:ımere. 21.4S : Orkestra. 23. 

Dans plô.kları. 

BELGRAD 

19.30: Radpo Jurnal, haberler. 20: Konfe. 
rnns. 21: Radyo jurnal <Turkce. Arn:ı vutca, 
Rumca, Macarca). 23.15: Dans musikisi. 

Yarınki Program 
11 Birinclte~rin 93 :.ı 

İSTı\NBUL 
Öğle ne riyata: 

12,30: Plfikla Türk muslktsl, 12,50: Hava
dis, 13,05: Plakla hafif minik, 13,2a: l\fuhte
llf plô.k ne~riyatı. 

Akşam Ne}riyatı: 

18.30: Çay saati, dans musikisi. 19.30: Kon
ferans, Dr. ahrett ln Kerim tarafından. 20: 

MUzeyyen ve arkadaşları tarafından Tıirk 

musikisi ve halk şarkıları. 2J 30: Münir Nu
rettin ve arkadaşları tarafından Turk mu -
siklsi ve halk şarkıları. 21: P.ö.kla sololar. 
21.30: Orkestra. 22.30: Ajans haberleri. 

İstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 

Türkiye İş Bankasına blrinci derecede 1-
potekll bulunan ve paraya çevrilmesine ka
rar verilen, ve ehllvukut tarafından tama
mına 3-1063 Ura kıymet takdir edilen Paşa
bahçe önünde demirli bulun:ın 1481 gayrisa
fi ve 681 safi ton hacminde ve 2055 beygir 
k uvvetindeki makine ve iki adet üstüvani a
na kazanını ve 180 libre tazylka müteham
mil ve bir adet ikl helezon külhanlı vinç ka
zanını havı Adnan vapuru, dosyada mevcut 
müfredat ve ktymetıerl yazılı avantaryaslle 
birlikte açık arttırmaya konulmuştur. 

İstanbul Adliye binasında İstanbul Dor
düncü icra dairesinde, 23 11 936 tarihine 
mUsadif pazartesi günil saat 14 den 16 ya 
kadar birinci açık arttırması icra edilecek
tir. Arttırma bedeli kıymeti muhammene
nin % 75 ini bulduğu takdlrde müşterisi 

üzerinde bırakılacaktır. Aksi t akdirde en 
son arttıranın taahhüdü bakı kalmak ü ze· 
re nrttırma 15 gün müddetle temdit edlle
rek 81121936 tarihine müsadlt Salt günü sa 
at 14 den 16 ya kadar gene lera dairesinde 
yapılacak ikinci arttırmada, arttırma bede
li muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 

tcıkdlrde müşterisi üzerıne ihalesi yapıla

caktır. Aksi takdirde satış 2280 No .lu kanun 
ahkfimma tevfikan geri bıraktlacaktır. 

Satış peşln para lledlr. Arttırmaya lştl

r fik etmek isteyenlerin kıymet! muhamme
nenin % 7,5 n lsbetlndeki p ey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu ha
mll bulunmaları lA.zımdır. 

Hakları geml siclllle sabit olmıyan ipo
tekli alacaklılarla diğer alakadarların irtifak 
hakkı sahlplerinln bu haklarını ve hususile 

Kiralık Gazino 
Esas No. Mevkii ve Nev'i Depozito: ~ 

14/1 Beyoğlun'da Kamerhatun mahallesinde 380 
Aşıklar meydanında 2 No. lı Cumhuriyet gazinoau 

Mevkii yukarda yazılı Cumhuriyet Gazinosu bir yahut iç .en• 
müddetle kiralanmak ve 23 Birinci teşrin 1936 tarihine nıÜ'" 
sadif Cuma günü saat onda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla arttır
mağa konulmuştur. Taliplerin Bankamızdan alacaklan şartııanıede 
yazılı şartlar dairesinde teklif mektuplarını o gün saat ona kadar 
Şubemize vermeleri. (414) 

"""" 
İstanbul Defterdarlığından: 

.Muhammen 
değer 

Lira Kurut ---Aksaray Katipkaıım mahallesi Kara boyacılar sokağı 150 00 
yeni 1 aayılm evin 4/lı payı. 

so Üsküdar İcadiye mahallesi Aranik sokağı yeni 20 
sa yılı arsa. 

37 

Topkapı Beyazitağa mahallesi Aksaray Caddesi 300 00 
yeni 2 aayılı dükkan arsası. 

15 Galata Kara bat mahallesi Topçular ve Kasaplar 315' 
içi Çubukçular caddesi 7, 9, 299, 299/l, 
29912 sayılı maa bodrum 4 bap dükkanı 
müştemil evin yarı payı. (Mübadil tasfiye 
vesikasile) 

Arnavutköy: Birinci cadde eski 170-178 yeni 162-164 3200 
sayılı baraka ve iratlı arsanın 12170 payı. 

00 

Büyükçarşı : Takyeciler sokağı eski yeni 26 sayılı 

dükkanın tamamı. 

100 00 

Yukarıda yazılı mallar 20/I0/936 Sah günü saat 14 de açık arttınna 
ve peşin para ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve ~ de 
beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin % 7,6 pey ak
çelerini vaktı muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Mlilli Emlak 
Müdüriyetinde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaatlan. 

, ' I 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarz.ade 

Han Tel. 22740 ----· Trabzon Postaları 
Pazar 16 da Salı, Çar
şamba, Cuma 12 de 

lzmlr sür'at postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perıembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

lzmit 

Mudanya 

- Cumartesi, çar • 
ıamba 18 de 

- Pazar, aalı, per· 

şembe 9,30 da 

- Hergfhı 8,30 da 

Bandırma - Pazartal, salı, 

çar9amba, pCT• 

tembe, Cumar
tesi 20 de 

Karabiıa 

Ayvalık 

- Salı, cuma 19 da 

Salı ye Cuma 
19 da 
"Cuma poatuı 
lzmire kadar gi
der.,, 

"Salı poRaaı gi
dit ve d6nqşte 
Llpseld Ye tin-
roza da uğrar. 

Trabzon ve Mersin postalanna 
kalkış günleri yük alınmaz.,, 

(2252) 

, ...................................... ·--···· .. ······-
paylaşılmasından h ariç kalırlar. Müterakim 
vergi, belediye rusumu bedeli müzayededen 
tenzil olunur, daha fazla malQmat isteyen
ler 20/ 10/936 tarihinden itibaren herkesin 

(F.) (1869) 

lstanbul Tramvay Şirketi 
21 iklnclkanun 1911 tnrlhli p.rtnamenln 

14 üncü maddesine aöre 
İLAN 

1936 yılının 16 blrinclteşrlnlnden ft yenl 
ilana kadar pazardan başta stlDJ.erde 

gidiş - geliş kış programı 

No. Yollar 

l O Şişli - Tünel 
Tünel - Şişli • 

ilk Son~ 
kalh, kal~· 

8,16 23,40 

1,35 24,00 

l l Şişli - Beyazıt '1,16 23,00 
Beyazıt - Şişli '1~ ıs,45 

~1-2-H-a-r-bl_y_e ----Fa-t-ih--------.,~.00~~2r.i5 
Fatih - Harbiye 1,15 23,so 

A Harbiye - Aksaray f,IO ıs,65 
12 Aksaray - Harbiye 1,15 13,10 

Taksini - Sirkecl 'l,SO 19,o5 

ü5 15 Sirkeci - Taksim T.M ,19.25 

~ 1--------------------~~":!"':)n :::ı::: Maçka - Beyazıt 1,15 23,20 
~ 16 Beyazıt - Maçka T,10 14,0' 
::il ·--;;.....--..... ~~:--~-::--:--7ii 
rf}a Şişli (depo) Emlnönü 1,15 '!!! 
:S A Eminönü - Maçka ı,a I0,00 
~ 16 Maçka - Eminönü 'l,ID 19,30 

Şişli - Sirkeci T,00 19,30 
17 Sirkeci - Şişli 'l,JI 20.05 

._A_M_ec--id-iy-ek_o_y __ ......,Eın~ln,~ö!""n~ü--~l.46~":'ı8,iÖ 

1
17 Eminönü - MecldiyeköJ T,10 19,00 

t 1)1 ıi,iÖ Kurtuluş - Beyazı 

19 Beyazıt - Kurtuluş '1.00 23,54 

Şişli (depo) Eminönü l.G6 '1,05 

l~ Eminönü - Kurt~u! ı.- ı9.S5 
Kurtuluş - Eminonu 'l/a SO_! 

ü5 Bebek - Eminönü l.JI 23.2° 
~ be"' ·- 14,00 :::ı::: 2Eminönü - Be .. -
~ ~~ 
~ 1-.:Be:::.be~k~-_Be_ş~ik~ta~ş~,--"""..:awi-~--OJ)S 
fi> Ortaköy - Aksaray -3 f HL sı ,tl 
~ Aksaray - Ortaköy - iô1J 
t: Beoiktaş - Fatih ıpo ol 
f2" 4 Fatih - Beşiktaf t,• 21

' 
CQ 

Yedlkule - Sirkecl 
3 Sirkeci - Yedlkule 

Edlrneknpı - Slrkecl 
37 Sirkeci - Edirnekapı 

----·--------------~-----
faiz ve masrafa dair olan 11.dlalarını evra- görebilmesi için dairede açık bulundurula
kl miısbiteıerile birllkte UO.n tru1.hlnden iti· cak olan arttırma şartnamealle 933/435 No. 
barcn nihayet 20 gün içinde dıı lremize bil- lu dosyayı ve içinde mevcut Yesalld t etkik 
dln neleri Ui.zımdır. Aksi takdirde hakları ge- etmek üzere İstanbul Dördüncü İcra Me
ml slcilllle sabit olmıyanlar sat1.1 bedellııin murluğuna müracaatları ll~n olunur. (26527) 

AHENK .a.-
H11SU•iyet ve zarafctile taktii~ ,;o· 
Ahenk 8-10·14 liradır. Siparill~ •• s. s-d 
dcrilir. Eskişehir: Abcıık mucidi. 
Scı.gia. 
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u Son Posta 

SON POSTA 

YEDİ 
ARA.llNDA 

Yazan : Hugh Aa•tin lngilizceden çeviren : Haınan U§aklıgil 

Boğuşmağa lüzum kalmadan 
yapılmış bir cinayet 

İlk faraziye - ilk tetkik - ilk müşahede - köşkün sakinleri 
hakkında alınan ilk malômat.. karanlıkta bı·r d a ım .. 
Dün dcrcedilen ilk tefrikanın pısının önünde bir küme adam vardı. ı az aşağıda açılmış bir yaradan kan ak-

huliauı Bahçe de yekdiğerinden ince yo1larlu mıştı. 
a~rıl~ış muhtelif parçalara mü~ka : Kcnt'in ccst.-de yaklaşması He irkil-

Saaı ' tl 1 dnklka reçe 9 uncu mınta- sımdı. Bu parçaların bazıları çıçeklı, mesi bir oldu. Cesedin burnunun ucu-
ka karakolunun tele!onu çınladı. No - b 1 • d · d 'b t 

.azı arı ıse sa ece çımen en 1 are - nun kesılmış oldug· unu görrnüı:tü. 
betçi memur reseptörü aldı, uzaktan bir T 

tı. 3 
ses: - -Kapının önünde bekliyenler yeni .. . 

- Valley caddeslnde Mister John Ar- 1 1 . kd . d Olum Saatı ge en erı görünce ye iğerın en ay-
nold'un e'91nde btrtsını öldürdüler, dl - rıldılar. Kent bir su birikintisini atlı - ( S at 4 dalı:ıL:a 26 - uat 4 clalciL:a 28 
yordu. k K yarak apıqın eşiğine ayak bastı. amedyenin dısında bir musluktan 

Nöbetçi memuru reseptörü bırakarak 
Hendriks hemen şefinin arkasından akan suyun şırıltısı işitilivordu . Hen • 

masanın 11zer1nd• duran lkinc1 bir tele. J 

fonu açtı. Pol.13 müdüriyetinin radyo da- geliyordu. driks çavuş da homurdanıyordu. Kent 
1re.s1ıı1 buldu: Kulenin içi beş altı ayak kutrunda geri döndü ve kapının önünde bekle· 

- Buruı dokuzuncu mıntakadır. Val- müdevver bir daireydi. Duvarına üç yenlere teveccüh etti. Dördü ünifor -
ley caddesinde Mlster John Arnold'un tane beyzi pencere delinmişti: Bir ta- malı olmak üzere 7 polis memuru var· 
evinde blrla1n1 öldDnnÜ§ler. Radyolu o- nesi kapının karşısındaydı . Diğer i • dı. 
tomobll mo.trezeıertne telsizle haber ve- kisi tam aksi istikametteydi. Tuğla Kent, ça,•u rütbesini taşımakta ola-
rinlz, Mlllt. en :rakın mevkide olan der- döşeli olan zeminden dört ayak yukar
hal tQflUD dedi. Boma 1lk telefonu ala- dn açılmışlardı. Tavanın tam ortasın· 

rak: da yukardan aşağıya bir zincir sark • 

na: 

- Bir yatak çarşafı getiriniz, dedi 
ve çabucak 1 .. 

Bir polis memuru fırladı. Çavuş da 
özür dilemek ister gibi: 

- Radyolu otomobil ıellnceye kadar mıştı, ucunda geniş bir kase vardı, i -
bir .. ,. dotunmaymu, dedi. Nasıl dok- çinden dal dal eğrelti otu taşıyordu. 
tor mu catırdınız? PekllA ıtı.yed oto - . - Daha evvel getirtecektim amma .. 

nizamname .. dedj. bud _,. __ lhtl tı Altında sarıya boyalı bır bahçe masası, 
mo en eneı ıauı.... ya a hareket .. . . . . 
et&n uzermde de çıçek ıle dolu hır sepet 

Nöbetoi memur bunu miltell.kib biti- vardı, odayı koku ile dolduruyorlar • 

§lk odaya ıeçtı. Orada Hendriks çavuş dı · 
nobet betllyordu. BldJseyi ona anlat- Odada aym suretle sarıya boyalı, ü-

Mülazım onu dinlemiyordu. Sey -
yar otomobi'.l müfrezelerinin radyo -
cusu üniformasını taşımakta olan po
lis memuruna hitab ederek: tı. zerleri minder ile doldurulmuş dört ta-

- Siz 9 uncu mıntaka memurların
dan daha evvel geldiniz değil mi} diye 
sordu: 

Hend.rttıı ça~ da karakol Amlrl Teğ- ne hasır koltuk vardı. Zeminde, kapı
men Petor Kent'in oda.sın geçerek vak'- nm soluna gelen koltuğun yanında bir 

Y1 h&ber Terdi. hasır ~apka kurumuş bir kan pıhtısının 
Peteı' Kent telefon defterini açarak iizerine düşmüştü. - Evet teğmen 1 

John Amold hakkında malfunat aradı, Kent koltuklardan birinde, başı ar· - İmdad işaretini aldıktan ne kadar 
ortaklarilı birllkte mallye acenteliği kaya sarkmış, camlaşan gözleri çiçek sonra} 
yaptığuu 6~end1. Sonra CHendrlks) ı saksısına dikili kalmış olan sırışın ka· - Her halde bir dakikadan fazla ol-
Ynnına alarak vak'& yerine gitti. dm cesedine yaklaştığı zaman bir kü- mıyacak 1 ... ~ok. ~a~ın~aydık. 

Valle1 caddesine vardığı zaman polis me sinek kalktı. Kadının emprime ipek - Pekala, eızı dınlıyorum. 
memurlannın köşt 6Iıtınde nöbet bek -lecUklerım ıördü. elbisesi kan içindeydi ve memelerinden (Arkası \'ar) 

• 
I<umiu caddede ÜÇ otomobil bekli • 

Y?rdu : En büyüğünün tavanında kısa 
bır radyo anteni vardı Dı' a ·L • • 9 · .er ı~ısı un-
cu mıntakanın itaretlerini taşıy l d 
Cl ~ .. ı lan or ar ı. 
~o.ror or To da hare'Let iz d 1 ~ • ınu~~ 
ardı. Bu hareltetıizlik de ıessizliği art-

tırıyor, aibiyd.i. 

Ma.likinenin içi de, Gzeri yosun ta
bakasıle örtülü, canıız bir aöl haün • 
deydi. 

Bununla beraber ikametgahı çev • 
r~liyen kenarı ağaçlarla duvarlanmış 
~enlik~~ w adam yürüyordu. Bun· 

rdan bın 9 uncu mıntakanın yüzba
rsı idi. Kent onu kar,ılamıya gitti. Bu-
uştukları zaman yüzba.tı : 

. - T cimcn ,müthif bir feY karşısın
Cfayız, dedi. Size ıekiz k.İfİ bırakıyo • 
rum. Ben etrafta bir inceleme yapa • 
cağım, Allaha ı•marladık. 

Kent' İn yanında bir Ç8VUf bıraka _ 
r~k .. siyah renkli otomobile doğru yü • 
rudu. Kent, çavuf ve bütün cinayet 
memurlarını pefİne takarak yü rümeye 
başladı . , 

G iderlerken çavUf: 

- Kadını bir bmeriyede buldular, 
eledi. 

Kö~kün etrafını ClolAfblar. Taş dö
fcli foce bir yolda yürüyorlardı . Bu 
yol, küçilk bir derenin öte tarafındaki 
çiçek bahçea.ini gö7.den saklıyan iki sı· 
ra fundalığı aştıktan 10nra çiçekliğin 
Öte kıyısına gidiyordu. Önlerine ipti
dai bir köprü çıktı , tek bat üzerine bu 
köprüyü geçtiler. 

Bahçenin orta ında, küçük köprü • 
den yüz adım kadar uzakta Kent mah
tut1 satthlı, duvarı aarmaşıklarla ör • 

Türkiye Ziraat 
Meclisinden : 

Bankası İdare 

Türkiye Ziraat Bankası Genel Kurulu idi aurette olarak ikincitqr:inin 
18 inci çartamba günü saat on bet te Ankarada Banka Merkez binaaında 
toplanacaktır. Delegelerin bu toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

Toplanbda görülecek itler: 
1 - 1935 yılı İdare M eclisi ve Mürakıp raporlarının okunmaaı. 
2 - 1935 yılı Bilanço ki r ve zarar hesaplarının tasdiki, İdare Meclisi 

raporunun tasvibi ile izaamın ibrası. 
3 - Safi kinn arzedilen t ekilde dağıtılması. 
4 - idare Meclisi azasından müddetleri biten Bay Sabit Sağıroğlu ile 

Bay Cevdet Savran'uı yerlerine iza seçilmesi. 
5 - Ölen aza Bay lamail Hakkı Yüreğiroğlunun yerine Statünün 

54 üncü maddesi mucibince muvakkat izalığa geçilen Bay Saidin muvak. 
kat izalığının tasdiki ve kendisi müteveffa Bay lımail Hakkı Yüreğiroğlu
nun bakiyei müddetini de ikmal etmif olmakla yerine iza aeçilmeai. 

6 - Mürakiplerin 1935 yılı ücretlerinin tayini. . 
7 - 1937 yılı için iki mürakip ve iki yedek mürakip aeç:ilmeıi ((2242» 

lstanbul Defterdarlığından: 
Galatada Yenicami mahalleainin Y enicami aokağmda eaki ve yeni iki 

numaralı üstünde odaları müıtemil mağazanın yüz yirmide on ıekiz payı 
20/10/936 Salı günü saat 14 de ((6300 z=ı: Altıbin üçyüzn lira muhammen 

kıymet üzerinden PCfİn para ve kapah zarf uıulile sablacaktır. Taliple
rin % 7,5 pey akçelerini yatırarak hazırlayacaklan mühürlü zarfları arttır
ma ıaatinden bir u.at evveline kadar Milli Emli.k Satıt Konıiayonu Bq, 
kanlığına tevdi eylemeleri <cM.» «1901» 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 

iskan Umum Müdürlüğünden : 
Orta Anadolunun Konya, Niide, Kayıcri, Yozgat Çorum Tokat ve Sivaaın 

Şarkıt la kazalarile diğer yerlerde iskan edilen ve edilecek olan göçmenler 
için (2000) çift (4000) adet öküz pazarlıkla aatm alınacaktır. Pazarlık 
26/10/ 936 gününde saat 15 de Sıhhat Vekaletinde yapılacaktır. idari ve 
fenni tarbıameler lstanbulda iskan Müdürlüğünde, Ankarada İskan Umum 

Müdürlüğünde mevcuttur. isteyenler bu yerlerden prtnameleri alabilirler. 
Pazarlığa girmek iç.in her talip ( 4000) öküz için teklif edeceği fiyabn 

% 7,5 nisbetinde m uvakkat teminat venneğe m ecburdur. Muvakkat te
inat vermeyenler pazarlığa iftirik ettirilmezler. (1396) (2265) 

Sayfa ı ... 

[ Hiklig• 
1 

""' 
' J 

Adamın kıymeti 
Çeviren: İsmet Hulusi İl\ISJ;T 

Meşhur bir operatör anlattı: 
Bir defa bir adama ameliyat yap -

mıştım. Adamın kıymeti tam seksen 
bin lira idi. 

madım. Ameliyat esnasında dud k arı
nı ısırıyor, dışlerini gıcırda tı) oı ıkat 

hiç sesini çıkarmıyordu. 

Bakın nasıl oıdu: Bir gün muaye -
nehaneme üstübaşı eski biri geldi. 

Karnını açıp apandisi çıkardı~ m za
man seslendi: 

Bozuk bir şive ile: 
- Ben radyografi yaptırmak istiyo

rum, dı.."<li, çünkü yaşamak için bu el -
zemdir. 

Kendisine ne gibi bir rahatsızlık bıs
settığıni sordum .. Doğru dürüst bir ce
vap veremedi. Göğsüm, dedi; mıdem, 
dedı ; barsaklarırn, dedi.. Velhasıl nere
sınden hasta olduğunu söyliyemedi. 

Yalnız, bir radyografi yapılmasımn 
ha) atı için lüzumlu olduğunu hissedi
yordu. Radyografiden sonra da ame -
liy at olacaktı. 

- Onu almayın! Ona benden bıska 
kimse dokunamaz. .. 

Apandı:<>inizden bana ne, alnız 
şu radyogı~fıde görülen madde.> c ba • 
kayım. 

Dedim; birdenbire coştu: 
- Asla asla .. Bakmayın çabuk bana 

\erin 

Verdik, avucunun içine aldı. Avu -
cunu o kadar sıkmıştı ki en kuvvetli 
insnn bile bu avucu açmakta güçlük çe
kerdı 

Karnını dıktik, yatağına göturduler. 
Muayenehaneme gelen bu adam bir Karnından çıkan şeyi avucundan hı • 

Rus mültecisi idi. Her halde yanlı lık- ı \ ordu. 
la muayenehaneme gelmişti. Ona bir 
operatörden ziyade bir deli doktorunun ıgına yattıktan biraz sonra fırça, 
bakması daha muvafık olurdu. sabun ve su istedi. 

Boyle bir adama ne yapabilirdim: Avucundakini sabunlu su)la fırça .. 
Radyografi mi? Hayır, yapacağım iş ladı. Karnından çıkan maddenin üze • 

bnSitti, kapı dışarı etmek; ben de böy- rindeki kirler gidince bunun ) eşil bir 
le yaptım. taş olduğunu gördük. 

Gitti, fakat ge • - İşte, ded~ 

ne geldi, gene Yarmki nushamızda : benim zümrü • 
kovdum. Gene düm .. Bütün ser .. 
geldi. Tek başun- • vetim bu. 
da\1 büsbütün git- T A K J P • • • Sonra anlattı: 
mesi ve bir daha Rusyadan ka • 

beni rahatsız et • Nakleden : Faik BerCTnen çarken yanıma 
memesi için rad - bir şey aln ma 
yografiyi yapmı - imkan yoktu. 

ya razı oldum. Bu kıymetli zümrüdü de bırakamaz· 
Radyografide şunu gördüm: Apan - dun. Cebime filan koysam üzerimi ara

disin alt kısmında yabancı bir mad - dıkları zaman bulacaklardı. En iyı çn .. 
de vardı. Bu madde aşağı yukarı bir 
fındık büyüklüğünde idi.. re yutmaktı. Ben de bu çareye baş vur-

- Bır ameliyat yapılabilir.. muştum. 
Dedim .. Sevinçle ellerime sarıldı. Yuttuğum zümrüt vücudumd kal ,. 
- Ne vakit doktor, ne vakit bu ame- mıştı. Fakat vücudumun neresinde ka1-

liyatı yapacaksınız? 
dığını nasıl bilebilirdim: 

- Ne vakit isterseniz? 
- Doktor sizden, şunu rica edecek- Bunu bilmem için bir radyografinin 

tim. Ameliyatı yaparken beni hayılt _ yapılması lüzumlu idi. Radyografiden 
mayınız. Bayıltacaksanız ameliyata r3 - sonra da~ ameliyat masasına y uya 
zı değilim. 1nnnın bana! Bayılmadan a- kalıyordu. 
mclıyat olmak güç, derler. Fakat ben 

* bunun kolay olduğunu biliyorum. Ne 
kımıldarım; ne sesimi çıkannm.. Hnni 
tahta nasıl kesilirken acı duymaz, ben 
de tıpkı onun gibi olurum .. 

* Arzusunu yerine getirdim: Bayılt -

Meşhur operatör hikayesini b tı mJş

ti. İşte, dedi; diri, yahut ta ölü t m ek· 
sen bin lira kıymeti olan adamı ben 
muayene etm~, ameliyatını ben yap • 
m~tım. 

Ankara Yüksek Ziraat 
Rektörlüğünden: 

1 - Yükaak Enstitü talebesi için ya ptınlacak olan ve miktariyle cimi 
8.fağıda gösterilen elbiıe, palto, manto kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuftur. 

2 - İhale 19/ 10/1936 tarihine rutlıyan Pazartesi &Wıü •aat 16 da Rek
törlük binasında toplanan Komisyon tarafından icra edilecektir. 

3 - Muhammen bedelleri atağıda yazılmJftlr. 

4 - Muvakkat teminat teklif edilecek fiatın % 7,5 dır. 

S - Nümuneaini görmek ve bedava tartnameaini almak iıteycnlcr Enıtili'" 
ıü Daire Müdürlüğüne müracaatlan. (1168) (1780) 
Yapılacak Muhammen Y ekün Cinsi - --

Miktar Fiyatı 

40 - 50 1925 Kr. 
s • ıs 2000 ,, 

434 • 500 2325 ,, 
130 • 150 1800 " 

tutan 
96250 Kr. 

37500 " 
1162500 " 
270000 " 
·~250 

Kız talebeye kostim tayyör 
,, ,, Manto 

Erkek talebeye kostüm 
,, 

" 
palto 

Kars Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Jğdırda Muhacir iaJWıı için yapılacak olan beheri «591.25» lira • 

dan cc139530.28» lira bedeli kqifli 236 evin infaıı için 21/8/936 tarihinde 
yapılan pazarlıkta kimse talip çıkmadığından bu inpat aynı fCl'Aİtle yeni. 
den kapalı zarf uıulile 10/10/936 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 

münakasaya konulmuflur. 
2 - Ekıiltme 2/11/936 tarihine müsadif Pazartesi aünü Aat 15 ele 

Kara Nafia Müdürlüğünde toplanan komisyonca yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminab cc10464.77H liradır. ' 
4 - Şarbıame, plan ve kqif 6.97 lira mukabilinde Kara Nafia Müdür

lüğünden alınabilir. Bu huıuıta tafsilat almak isteyenler, lstanbul, ~~ 
ve lzmir Vilayetleri Nafia Müdürlüklerinde mevcut muaaddılk evrakı go-

rebilirler. 
5 - isteklilerin Nafia Vekal tinden musaddak ehliyetnamelerini ve mu· 

vakkat teminatlannı yatırmıt olar k k nun uygun tekilde teklif mektub
lanm muayyen saatten bir aaat evveline kadar Komisyon Rcisl~ğinc;. mnk• 
buz mukabilinde vennit olmalan veya posta ile a-öndermelen liz'ım • 
dır. <<2097»' 
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CiBALI ZiNDANLARI 
Son Posta"nm zabıta romam: 102 -----

SON POSTA-. 

İltilıatçılar Devrinde 

M.UHALEFET ·.,~ r 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'l 

Bu karakolda, iki gündenberi, (Ser- beklettin ... Emin ol ki, arak ümidimi Son Posta"nın siya.at tefrikuı -: - 86 - Yazan: Ziya ~ 
teftiş Hüsnü Bey), muvakkaten ku - kesmiştim. Vakıa, baıloza gideceğim ftt!h3:tçılar, farkında olmad~~' bastıkları dalı kesiyorlardı. 9 ~~n açılaca~ m~c~ 
mandanlık vazifesini ifa etmekte idi. zaman geldi amma. Eğer ister p Kamıl Paşayı iskat etmek ıçın propaganda yaparlarken, bılakıs, muhaliflerı Oll 

Hüsnü bey, Papaviç'in şikayetini sen, balozu feda ederim. Has- k J l d 
dinledi: tayım, diye haber gönderi ~ muhitinde topluyorlar, muhalefet unsurunu uvvet endiriyor ar ı. 

- Merak etme, dostum. Kasam kı- run. Rumlar, bu infiallerini bir türlü ye-y Ali Kemal bey; aldığı 64 reyi, an - leri; valiler de Babıaliyi ithama.~· 
ran hırsız, daha köşe baŞrnı dolaşma- Diye, bağırmıya başlamıştı. nememişler; bunu mühim bir vak'a ile cak inad yüzünden kazanabilmişti. Bir !adılar ... Kamil paşa, daima tesır 1' 
dan yakayı ele verdi. Üzerinde haki - Gavur .~ehmet, büyük ~ir. sükunet izhar etmişlerdi. Kumkapı semtindeki kısım gençler ve münevverler, hissen tında kaldı. Oğlu (Said paşa) nıfl 
katen bir çok para ve mücevherat çık- ve tebessumle cevap vermıştı: intihab, ikmal edil.misti. Aya Kiryaki ve r~hen (İ~tihad-Ter:kki Cemiyeti)- etrafındaki bazı ze:~tın ı:sirler~ 
tı. Bunları, sana iade edebiliriz. Ancak - Sizi unutmak mümkün olur mu kilisesindeki intihab ~ndığı, mUtad 0 _ ne mtitemayıl, ve hatta merbut olduk- kurtulamadı. Onun ıçın (mıllet) ~-' 
şu var ki; sen, ecnebisin. Onun için, hiç, güzelim? .. Vakıa, bir kaç gün ge- lan alayla, merkeze nakledilecekti. in- lan halde, cemiyete mensub olan (Ü • meşrutiyetin feyzinden hiç bir şe'/ 
hakkında hiç bir muamele yapama - ciktim amma •. ~er ~ak!~ kusura bak - tihab heyeti, Harbiye Nezaretine ha· çüncü, dördüncü, beşinci) sınıf itti - lıyamadı. 
y~z ... Şimdi, doğruca buradan sefarete mazsımz. · · Sızı; şımdılık beş on da - ber göndermisler bir bando müzika is-- hatcıların, aldLkları vaziyeti ve tavır- İttihatcılar; farkında olmadan, ~ 
gidersin. Bir memur istersin. O me - kika rahatsız edeceğim. Fakat, yalnız temislerdi. B~ t~leb derhal kabul e ~ ları hazmedememişler; intibah san - tıklan dalı kesiyorlardı. Yarın açıla 
murla gelirsin. Neyin var, neyin yok; değilim. Yanımda, üç misafirim daha dilmiş, müzika gönderilmişti. dıkları başında çevrilen entrikalara olan mecliste, Kamil paşayı ıskat~ 
alır gidersin. var. Fakat .. bando, kilise kapısına gelip ra~en, re~lerini Ali ~em~ bey ile mek i~~ ~yl~~~.propaga~da ':'apa~ 

Cevabını verdi. - Misafirleriniz de, başımın üze - de çalmaya başlar başlamaz, bütün 0 _ diger muhalıflere vermışlerdi. ken, bılakis butun muhaliflerı, K bl 
Papaviç, sefarete koştu. Bir memur rine.. hiç şüphesiz ki onlar da sizin rada toplananlar tarafından acı ve gÜ· Bu vaziyet, istikbal için çok büyük paşanın muhitine topluyorlar; ıııU 

istedi ... Kendisine, derha1 bir memur gibi... rültülü bir feryad yükselmişti: bir tehlike teşkil etmekte idi. İtti - Iefet unsurunu' kuvvetlendiriyorlar~ 
verildi. Ancak s, u var ki, bu memur - A .. ona hiç şüphe etmeyiniz. Du- Ok ks , had~T erakki cemiyetinin hakiki aza ve Ve sonra da hükumet üzerinde n ,,. - sıo .. vre, o o.... k ,. 
Papaviçi takip etmeden evvel, sefaret runuz da onları size birer birer tak - Bu, hiç şüphesiz ki büyük bir haka~ unsurları, bu vaziyet karşısında derin ve ha.kim bir kuvvet olarak kalına .' (1 
müstesarının odasına davet edildi. dim edeyim ... Buyurunuz, efendiler .. rettik. Fakat öyle bir hakaret ki; buna derin düşlinmektelerdi. Ve bu~lann i- idare makinesini tamamile dler~tı dl 
Müste~ar tarafından uzunca bir tali- içeri buyurun... Bakınız, matmazel; hedef olanların hissettikleri ıztırap ve çinde, istikbali en ıyı keşfeden de, tutmak için dahiliye nezareti üzerı~ 
mattan sonra, verilen bir listeyi cebi& bu zat .. Avusturya sefareti katiple - teessürden ziyade,. bu hakareti yapan~ (Manyasi zade Refik bey) di. tesir 1fapıyorlar; bütün vilayedeTe, 
ne yerleştirdi. Ondan sonra, Papaviç· rindendir. Bu zat, gene o sefaretin ter· ların terbiye ve nezaketini göstermiş~ Hastalık, Refik beyi yemiş, bitir - le garip bir tamim yaz01nyorlardı: 
le beraber, Kapıiçi karakoluna geldi. cümanıdır ... Bu zata gelince, mademki ti. Bu hadise, JÜyüyebilirdi. Hem de, mişti. Hayatından, ümidini kesmişti. TAMİM 1' 

Dün gece kınlan kasadan çalman Beyoğlu ~aldı.ıml.a~nı. .çi~i.yors~. - pek çok büyüyebilirdi. Fakat gerek hü~ Zorla, adliye nazırlığı makamına ge • [Anasin muihtelifeye mensu~. 0 ~ 
elmaslar, kamilen m~sanın üzerine nuz; belkı adını ışıtmıŞ>sınızdır. Hus~ kumet ve gerek cemiyet; intihabın 0 çirilmişti ... Fakat bu hassas adam, ~ rak teşkil edilen bazı cemiyet k1u~, 
dizilmi~; Papaviç o memur huzurun- n ~. B~_Y"· zaptiye sermüfettişi, meşhur ~en ve şatır günlerini ne kendilerine ğer bu acılan görmese idi, bir müddet tarafından, kendilerine mahsus 11lıı ~ 
da kısa bir istintaktan geçirilmişti. Husnu Bey... ve ne de baskalarına zehir etmekten daha hayahnı sürükleyebilirdi. Ve hiç hürle mehtum evrak ile hükumete~ 

- Bunların hepsi senin mi~. Amorfiya, şaşırmıştı. Fenalaşmış - ictinab göste;mişler .. (okso) culardan şüphesiz ki; bugün sokak kaldınmla - racaat, ve iş'arat vuku bulduğUlldJ 
- Evet .. karnilen .. hepsi benim. tı. Elleri, ayakları titriyerek Gavur pek çok daha asil ve nazik olduklarını nnda, meyhane ve kahvehane köşele- bunların ne suretle telakki edilecaı' 
- Bun1arı nerelerdsn aldıklarını is- Mehmedin yüzüne bakakalmıştı. isbat eylemişlerdi. rinde • pek az da, ciddi ve münevver Manastır vilayetinden sorulması ') 

bat edebilir misin?. - Matmazeli.. Artı.ık. komediye hi- * mahfellerd.e • doğan (muhalefet) İn; rine; I(lttihad ve Terakki Cemire.~ 
- Bir kısmını ederim. Fakat bir tam verelim. Size açık söyleyim. Ben; Jş, becerenin; kılıç, kuşananındı. İt- yarm meclisi meb'usan salonlarında ve müstesna olmak üzere] ondan bar, 

kısmını edemem. Çünkü, satın aldı • Atinalı milyoner deği'~ zabıta memu - tihatcılar da, işlerini becermişler; kı - koridorlarında alacağı şekli {hüs~ü i ~ [hiç h~ ce~iyetin], [H~~e~ rı::;,; 
ğım adamlar, İstanhulda değildir. ruyum. Buraya, bir vazife ifasına gel- lıçlarını kuşanmışlardı. Onun için de dare) edecek derecede kudret gostc - rında bır guna sıfat ve mahıyeti r. 

1 Memur, elindeki listeye bakarak bu dik ... Fakat korkmayınız. Bu işte, en intihabda muvaffak olmuşlardı. rirdi. yesi ohnadığuıda.n], her ne nam ıle~ 
elmaslardan bir kısmını tefrik etmişti. az suçlu olan sizsiniz. Yalnız, belli intihabın (lttihad-Terakki Cemiye· Fak~t:. i~~iha!bda kaza.nm~ muva.~~ luna ols~, cemiyetler t~~fından ;ı~ 
Bunların hemen hepsinin üzerinde, başlı kabahatiniz, lüzumundan çok ti) tarafından kazanılması, (10 tem - fak.1yetmı gosteren (cemıyet), bu mu- olacak muracaat ve tebliğatın, h ] 
Hırvat ve Avusturya taçları ve arma- fazla güzel olnıanız .. ve erkeklere muz 324) muvaffakıyetinden sonra, him muvaffakıyeti de iyi bir şekilde metce nazarı itibare alınmaması.... i 
lan bufonmakta idi. karşı da pek kıyasıya davranmanız - bir zafer telakki edilebilirdi. idare edemerni,ti. Mecll~ riyasetine Göriiliiyor ki, hükô.mct; artık t~, 

istintak devam etı:nişti: dır. . .. .. İstanbul intihabına, tam (132) zat, (Ahmet Rtza .be.!) gibi - ~IÇ kin:ıse ta- mamile eemi~tin ı_ıüfuzu altın~ :1~ 
- Bunları nereden aldığıni söyle Amorfıya, duşmuf: bayılmıştı. namzedliğini vaz'etmiş fakat bunların rafından samımıyetle seV1lmemış o - misti. Muhalıfler ıse, -bu en:ıır~ 

bakalım. Hizmetçiler, onu ayıltrpıya çalışırlar - içinden ancak (76) zata rey verilmiş- lan • ve bilhassa meclisteki cereyan- (HlÇ) derecesine indirilivemııştı. 
6 Papaviç ,fena halde şaşırmıştı. Bo· ken, Gavur Mehmet te kendisine re - ti. Bu 132 zattan (10 )adedi, lttihad tan idare kabiliyetinden mahrum, ba- 16 Hirinci~~ 93 

calamıya başlamıştı. fakat edenleri yatak odasına götüre - Terakki Cemiyetinin narnzedleri idi. sit fikirli, lüzumundan pek fazla mağ· Ziya Şakir 
- Bunları mı?.. Bir adamdan .. bir rek orada, konsolun üstünde ve ayna,. Bunlar, d-0lgun reylerle (meb'us) luk rur bir zatı geçirmekle, çok büyük hir - S O !i - _.,,,,., 

asılzadeden aklımdı. nın arkasındaki dolabı açmış; e~as - şerefini ihraz eylemişlerdi. Ve, aldık- hata işlemişti. Kolaylık-$İklıK 
- au adam, kimdir~.. ları dışarı çıkarmış: prenses Şımaya 1arı reylerin azamisi olan (503) rey * "--........ ihtaıhlıı~ .. ~ 

h . J 1 M 1~- h • • "ttihat ,-r 1 6 yanla• ot1lalll - Ne bileyim. hen .. ismini atır - aıt o an arı aymnı~tı. (Manyasi zade Refik bey, merhum) a ecwı ayatına yem gıren, ı c~- ,;,~ ~~;:,;ı;r•;ı:;.:, -ttı~ 
lıyamıyorum. Ammfiya, derhal bir arabaya bin - verilmiş. cemiyetin Rum namzedle _ ların işledikleri hata, yalnız bundan ı- ıo:ı•:,~:r.-;•kHt::~~~· ~:c!~ı~!va• 

- Şeklini tarif et. dirilmiş, Galatasarayına nakledilmiş; rinden '(Kozmidi efendi) de, (340) baret değildi. Meclisin açılmasına te.: :~:~ ... ~·.~:t~~,~~. t~1~· 1 ~:,~~1:• 
- Unuttum. orada isticvaptan geçirilerek bu el - rey kazanabilmiı:ıti. kaddüm eden günlerde, Sadrazam Ka- ).•1mu. 

7 
,,

1 
ıırıdu·ııı1>1r• 

1 w • • f • T 1 h • de d "dd ı· L • fl1alt ı ~ Memur, Hüsnü Beye dönmüt: masları (Fani )den a dıgı ıtıra ettı - Diğer zevatın aldıkları reylere ge - mil paşa a e'f ın . e ~ et ı oır cere- •atwt ;.,1 !aı"'' ır ~ 
- Bu kad.arı, kafi. Şimdi bu ada - rilmişti. lince. 0 devrin zihniyetini, gösteren yan açmak ıstemışlerdı. ~ .... ıJA 

mı tevkif ediniz. Konsolos'haneye * k ' .. kemmel bir mikyas hükmünde Kamil paşa ile ittihatcılıu .. ilk karşı- l~ :-
1 k t nb ld '-~ (A ço mu kl ·· " · ·b b' b" 1 · • ~ gönderiniz. Sonra yapı aca muamc- Ertesi gün, sta u aıU jans idi. Namzetliğini koyanlar arsında, il· laştı an gunucn ıtı aren_ ır IT enn .. - ısn1111Uı., ..,,..~ 

leyi, biz ikmal ederiz. Röyter) muhabiri (Mister Piyers) men, fikren çok yüksek fazilet sahip- den hoşlanmamışlardı. İttıhatcılar, Hu- ~ t~ı;:.~m:~!::: ~~· 1 • 

l · H'I · ·L· :L_ yumuşak ~~.o.lu ıarilemı~ı ıa~•1'~!~ Demişti. '· Yıldız saryına davet ~ilmiş.. (ma - Ieri mevcud idi. Fakat bunlara veri en seyın nmı paşa gl'Ol uaşı .. 'Fı,-tıa-•• ..,ııı.~· * beyinci Ragıp Bey) in odasında bir kıymet cidden acınacak halde idi. Me- bir zat ile çalışmak, her arzularını hu -
O gün öğleye doğru, Avusturya se- hay'li izzet ve ikramdan sonra, eline t . ' kumete kolayca yaptınnak istemi,Ier-

faretinden bir memur ile bir tercü .. bir telgraf sureti verilmi11 : ~a:rif Nazırı Hakkı bey 130 di. Kamil pa~ ise, hükumet riyaseti 
man gelmiş; {?'.aptiye kapısı) nda _Bu telgrafı, hem Viyana gaze - Evkaf Nazın Şemseddin bey 30 mevki ve maka":'mı bü~ bir taassub-
toplanan (divan) a i~tirak eylemişti. telerine ve hem de bütün dünya gaze· Ders Vekili Halis efendi 28 la müdafaa elınlf; cemıyet mensubla-

.. b · kuf b l • · · · M d' .. "d Ar'f bey 22 rından - :pek az zevat müstesna olmak On bes gunden erı mev u u - telerine cekmenızı nca cderız. ar mıza e 1 •• . hi bi . .. 

• 8•• Posta• 
----------~ 

lıtanbul Golir ve Para 

BORSASI 
16-10 • 1938 nan 0 budala Hırvat, (divan) huzuru· Denil~işti. Sadrazam Kamil paşa 18 ~er~ - hemen ç rme yuz verme· 

na getirilmişti. İnceden inceye istin - Çok ki kul w d lik h' d Kemal paşazade Said bey 11 mıştt. l----nirk--Da~ı.t=---0-~==----
lan A

.ze Rv~ agı heb .. U:.ı~· am Nafia Nazırı Gabriel efendi 8 İttiha.tcılar, bir takım vasıtalarla Ki- v 1)11_ 
taktan geçirilmişti. o ıans oyter ımu a ırı gu um - H.. . H'l . 8 mı'l nAıtıtVI istifava id:ıar etmislerd.i. Fa- Ura 6 p 

(p k ) I b H A useyın ı mı pasa rr-r-J • J- • % '1,l!T. B. I 23,55 ~o/o & Razlne B· !ı,'1f Adı et o o an u ırvat, na- semiş: (Arka ) Manastırlı İsmail Hakkı efendi - 7 kat şahsiyet ve prensip sahibi olan bu % 7,11 T. B. n '%1,55 tlablll ~.,. .. 
masi zindanlarının bütün esrarını if .. sı var . . d · ·LL~ı_ -t ı b"' ~~ .... T. a. ı:ımo.oo 

Muharrir Ahmet Rasim bey - 6 eski vezır ma ıetml!#'i ıw.ı.~ cı arın.., u- 1~70~,·=---=..:....,..--:~-7~::---;::---;-:-:;-
şa etmişti. Gerek divanda bulunanlar r " Avukat Celaleddin Arif bey - 4 tün kudret vaeıtalarmı h~ saydıgını ıD...&el Dt:miııyoffmı Borc!at1 ,; 
ve gerek sefaret memurları; Petko - Bir Doktorun kif 3 go""stermis,ti. Lira " 

Reşid A · paşa eJ14f.., 
nun anlattıklarını derin bir hayretle GUnlu··k Cumartesi alliml · d Bunun üzerine ittihatcılar da ona Erıani 97,00JI .Anadolu ıv ..15 gS 

Darüşşafaka mu · enn en SlTu Erzurum 99,7SU Anadolu M ' 
din1em~erdi. N ti d (*) Fatin Efendi (1) 1 tam zamanında mukabele et~~k, en 

Sefaret memurları, Petkonun da O arın •n Ahm ş ib bey 1 kahir bir kuvvetle k.arşıaına dıkıle.rek, .S-.ratelıar :Eab•mı 
et uayy . l el' 1 !Jra 

konsoloshaneye gönderilmesini rica. Çocuklara ani Eski Sadrazam Ferid paşa - 1 cebren ıskata k~ar ver;u.ş er ı~ şte, ı:,. B. Mil. 81.00 ht. Trenı.taf 
etmişler; l=ü11k polisinin gösterdiği bu Gelen ateli:. [Bu zevatın isimleri hizasına yazı • bu m~satladır ; _mec ısın açı . asın~ il • Hl. 'i0,00 'Bumı:mt\ 
zeka ve maharete hayrette ka.Wıkla - 'I l _ ,_. ___ lar 0 tarihte memleketi ~ tekaddum eden gunlerdc, eUerındeki 11 • Na.me ıo,oo TerkM 

Hor ba.ngi yaşta olursa olmn birdenbire an ra.K;;&.am • l h.. · le Merkez B. o. 94,00 A. Çi.aıento 
nnı itiraf ettikten sonra, (Türk polisi mizde, yüksek ve feziletkar insanlara ga. zete1er1e derha ucuma geçmış r - ~-===~--~~;-:;;:;::-----
namına) divan reısıne teşekkür eyle· ia::~kb:ap:~:kl:ııeı;. ~~u:::a.u:ı:: karşı verilen kıymet vo ehemmiyeti dı.l l K.. .

1 
hakk d ki ID~~KLER ~ 'f. JJ. ~ 

mıs, er ı. lini bastırıp boğazını lyicı tetkik etmektir. gostermeye a ı r k k •-terin 1 • e.. Al 1'f'I" . l d' .. kA f 'di ] ttihatcı ar: amı paşa ın a 6 9 00 l\ Lir • ı>~ 
. .' b" .. fikirlerini su ıuretle ortaya dö me te- """ ll.ln Dolar "' * Çok defa. bu ilk hareket çocukların der- Muhalıflere gelınce; utun gayret 

1 
di · l~r~. _rr_a_naı _____ -:--===----

n u~~a~o~u~ü:~gi=i~:ıh~~:ka~:: :ı~.hastalıklarının anlaşılmasına sebeb vhe !aal!yetle:ine ::ığm~n, ~:~~ı ~: er~ Bu zat, inkılabdan biraz sonra ıc!:~Ktr ~ 
ı ezıme o ugram"T ar · . , iktidar mevkiine geçti. Biz; kendisini ııa.oo U l ..MaIJt rfJ 

balozun me~bur yıldızı ( zmirli Amor- Sür'atle teşhis edilen ,.. seromu yapıla- kalbur üzerine gelen muhalifler, an - hüsnü kabul ettik. Altmıt senelik tec· ID J'. Fr&nll 124.soV 20 Drıı.hnll ~;;to 
fiya) tam kapıdan çıkacağı zaman, rak kurtarılan bir dlftert vak'ası blllrlm d 1 lardı 1 Dolar 

619
,
00 20 

ı.enı. M :,, 

k1 ilk yüksek vazifeyi dlkkatll bir an.anın cak 17u derece e rey a mış : rübelerine, Avrupa siyasi mahfelle - ı t11rerlln ıs; 
hizmetçisi odadan içeri girmişti: Ali Kemal bey 64 rı"nde kazandıg"ı mevki ve Aiihrete iti- '10 Ux6\ lSl),00 .2D !AY 

- Matmazel, müjde!. Sizin o Ati. düşüncesi yapmıştır. Fazlı bey 31 mad e'"Jled.ik.. Mesr, utiyctin ;~hunu an· 11_=.:__ ____ B_o_rıı-a-::D:::-1-flD-:-a-.---
nalı milyoner tüccar geldi. Hasta olan çocukların. sık sık boğazlarını dd" b 18 ,., 

muayene ediniz. Sabaha ın ey ladığma inanıvcrdi.k... Halbuki gün _ L. lt. · dll sen- ~ 
Demişti. Murad bey 16 geçtikce, lstanbald.a ve.vilayetlerde va- ~~=1 ·J J 

00 
.~J ~: _. • )Q.oP Amorfiya, çılgın gibi kapıya atıl - (*) Bu notlan kesip uldaJ'IDD, 1a .. k U>-. ..._.... .uv ""....., 

mıs .. ayni kıyafette bulunan Gavur hut bir albüme J'aplfbnp kollelaiyon (1) Cemiyetin İstanbul fllbesinin ziyet salah keabetmed.L Karışı lık. de- 111os , 

rv ·h d' b l yapınız. Sıkmb zamanınızda bu notlar ınu"'essı"slerinden ve en fedakir erki • vam etti. Her tarafta, müthiş bir idarei l9ll 11 ie _,..., ın oynuna atı rnış: B b l 1i \t......,--....-._...-=.;....;.;......;;...;.=--__._ 
_ Ah, sevgilim ı.. Beni ne kadar bir doktor gı'bi imdadınıza :retifebilir. wndaıı. Şimdi Rasadhane direktörü. _ye anaqıi başgösterdi. a ıa i, va - ~ -

103.0:'.J Altın 

Y7.0.ı.ı Mecld1ya 
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1 anattır! 
· 1 ı ı Artlk her kadın kendi güz lli~iııi yapıyor .. Ne şu 

Artık <rt1zellık b.r sıma 0 < 11••• • • · • k · · d l'r"l 
"' · 1 ·u dudaklar ne ısu teıı, hıç bırısı hıl atın eserı e6ı ... kaşl.ır, ne ~u göz er, ne ş · · 

v E N Ü s 
ı ede her şey bir sanat eseri olarak canlanmıştır. 

Güzelliği gösteren şu çe ır e D D 1 N 
EVLIYAZADE NUR · 

h k dm alacağı bırer kutu VenOs KremI,IVenOs Pudrası 
!lllcssese"ine uğrft:, aıı er a ' R .1. \T os Allıhile kendisini : 

Yenns Ru,u, Venils ıme ı, en " 

AS R i BiR VENÜS YAPAR 

# KANZUK •• 
Oksür··k Şurubu 

En muannit öl\snrnklerle bro nşit, 
Rstm ve ho~ınnca öksOrllğllnUn 

kan iHicıdır.Göğllsleri za~ır olan
lara vikaye edici tesiri şayanı 
dikk. ttir. 

Bntnn eczanelerde vardır? 
tNGILlZ l{ANZUK ECZANESİ 

Be~ o~lu, İstanbul 

IG•TIFO iL 
Dr. Ihsan Soml 1 

Tıf o ve pm atifo hast lhklanna tu 
tulmıımak için ağızdan alınan lıf J 
b plandır. Hiç rahatsızlık verm 

Herlrns alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Son Posta tli.atba sı 

Maraş Şarhaylığından: N .. riyat Md. : Selim Ra•ıp nı~ç 
Santral hariç yalnız şehu elektrik şebekemizi idare edebilecek ikinci • l A. Ekrem UŞAKUGlL 

ıınıf ehliyetnameyi hamil bir montöre ihtiyacımız vardır. Talip olacaklann SAKiPLERi: s. Uagıp E rnç 

Maraş Belediyesine müracaa.:tla:r::ı_.:«2:2:0::5:>:__> --------------------------
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Bir erir en bin kazanabilirsin. Biri ka bedersen paran heba olm • 
mı~hr. He ·· ~ce vatandaşımızı zengin etmi hem de yurdumın 
göklerine bir • ç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de 
senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 
--~-=----~~~~~---~~~~~~-~~~~~-~-----

p· o erakhlarına Müjde ~~:... 
Dünyanın her tarafında rağbet gören 

T 
OLDENKOTT PİPOLARI 

En müştt:ülpe:ııent ınüşterılerıni memnun eciecek derecede ç.eşiti 
mevcuttur. Bir tecrübe kafidir. 

•anbul, Sultanhamem Kebabçı karşısında 
• 

p 1 p o P A Z A R 1 
Anadoludan erzu edenlere tediyeli gönderil~. 

[ 

Eleklr~k Şirketi Müşterilerine İtan 

bul Elektrik Şirketi 
Cumhuriyet Bayramı esnuında umumi ve huıu~İ donanma tesisa· 

tına lazım olan elektriği almak icin şirkete evvelden bu ihbarname 

verilmesi icap ettiğini bildirir; donanma tesisatı mevcut sayıcının kud
reti dahilinde ke.lacakıa, tabii ihbarnameye lüzum yoktur. İhbarname 
en geç 23 Birincite.şrin 1936 tarihine kadar şirkete gelmelidir. 

Tikı zaferlerin ve tekmil donanma tesisatının bağlama imkanları 

evvelce tirket tarafından incelenecektU; bunlar ruhsatlı tesisat müte

ahhitlerine yaptırılmalıdır. 1 Bu hükümlere riayet edilmemesi yalnız bir tesisata değil bütün bir 

'mahallenin donanma tortibahn• zarar verebilir . 

defeder. Yemcklerd •n sonra alınırs.ı 
HAZil\ SIZL10I, MiDE EKŞ1KL1K \e 
YA TMALARI I gıderir. Ağızdakı tnt
sız1 ığı ve ko uyu ızale eder. M de ve 
burs lklan alı tırnını. Şeker h ıstalığı 
olanlar dn J, ııll ınahil rler. 

JÇlLMD:il LA'l'IF, 'l'E~lR1. KOLAY 
ve kat'idır. Bugtınden tnr şışe tılııuz 
ve mulluka l<.>crlibe ediniz. MAZO.ı. 
isim ve HOROZ marklisına dikkal. 

1 

Son Po t 
Yerebatan, Çatfl ç şme sokak, 25. 

İS TAN BU J, 

İlan fiatları 
_ Gazetenin esas yazısile bir ıÜ· 

tunun iki satırı bir (ıantım) 

sayılır. 

2 _ Sahıfesine göre bir santim ıl" n 

fıatı şunlardır: 

1 
s hiie : ı - 'oo kuruş 

2 - 250 • • 
• s - 200 :t 

• 4 - 100 • 
D ı:>;cr )·crl~r : 60 • 
Son sa.hi!e : - 30 :t 

3 _ Bir santimde vasati (8) keli· 

me vardır. 

4 _ ince ve kalın yazılar tutacakla· 
rı yere iÖre ıantimle ölçülür. 




