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ismet lnönünün N $ köylüye söyledikleri : Avrupada geni bir sürpriz 

Kanuni yolla hayatı Avusturya Krallığı 
0 30 1 t v 1 iadeye karar verdi /o ucuz a acag iZ. Şuşnig dün gece Habsburgların tahta 

Başvekil ilive etti: " Fransa ihracatı tanzim dönme!e~ne ~k mani ~lma~ığını: 
için parasını düşürdü. Bunu isabetli bir tedbir bunun ıçın reyıam yapılacagını soyledı 
sagmıgoruz, biz paramızı düşürmigeceğiz .• ,, 

Nazilli, 17 (Hususi) - Başvekil ve ,a masraf yaptıkılarııu söylemişler -
refakatlerindeki pamukçuluk müte - d:ir. 
bassıslarını getiren tren sabahleyin sa- , Nazilli pamuk istasyonu makmeli zi-
ıt 9,20 de Nazilli istasyonuna gelmiş- raatle masrafın 12 liraya çıktığını bil-
ıi.r. Nazil'li halkı ve köylüler Başvekili ,diımiştir. Müstahsiller daha derin nok 
karşılamak üzere istasyonu doldurmuş ~a temas ederek ihtiyaçlarını orta-
lardı. Köylerden Başvekili görmek ve ya dökmüşrerdir. 
dihl~mek üzere gelen yüzlerce pamuk Btıqfian sonra Başvekil memleketin 
müstahsili de istasyonda bulunuyor - iktısaden yükselmesi için neler yapıl-
lardı. ,ması lizımgeldiğini büyük bir belağat-
Baş\ ekil yanındaki zevatla Nazilli le anılatmı.,, gösterilen masrafın pa -

dokuma kombinası inşaatını, pamuk is- mukçuluk için tabii bir masraf olduğu-
tasyonunu gezmiş, sonra Parti evinde pu, mem1eketimi7Jde pamuk fiyatının 
mıntaka pamukçularile dört buçuk sa- pünya pamukçuluğuna nazaran yük -
at süren hasbii'hallerde bulunmuştur. sek olduğunu, buna perakende satış -

Bu toplantıda Naziniden başka Ay - !arın sebebiyet verdiğini tebarüz ettir-
dın 'e Bozdoğan pamuk müstahsille- nWJ., bundan sonra ezcümle demiştir 
ri .de bulunmuşlardır. ,ki : 

lsmet İnönü görüştüğü esnada köy- , - Fransa ihracatı intızama sokmak 

Avusturya diktatörU Şu~ni g Jü?erden hert düşündüklerini hiç te - için parasını düşiırdü. Bunun i abetli 
reddu üz açıkça söylemelerini iste - ,bir tedbir olduğunu sanmıyoruz. Bız Tahta getirilecek olan Arşidük otlo 
mıştir. Konuşmalara başlanırken Baş- ,paramızı dü.şürm yeceğız, Mallarımızı Viyana, 17 (Telefonıla) - Milli kansız addedilen Habsburgların Avue-
vekii koylülere şu üç suali sormuşlar- kalite ve kantite bakımından yükselt- cephenin bu akşam parlamento bina- turya tahtına dönmeleri meselesi, ar-
dır: mek için tutacağımız yol şudur: Mu- sın.da yaptığı büyük toı>lantıda, başve- hk nnkan dah'lıne girmiştir. 

1 - Kaç dönüm ziraatiniz var? c~deleyi bir kanun halıne so~acağız kil Şuşn1g çok mühim beyanatta bu- Avu turyanın tarihıle halfharnur 
2 - Ne gibi modern vasıtalar kulla- Bızım yaıpacagım~z mucadele bılha sa lunarak demiştir ki: olmuş olan H bsburg hanedanı asil 

ııı~or unuz ? 1toptancılıktadır. ihtikarı, spekülas~ o - _ Şimdiye kadar tahakkuku im- (Devamı 3 üncü savfada) 
' - Dön m başına kaç lira earfecii- ismet lnOnQ nu behemahal onlıyecegız Kanuni ~ol • • • • •• • • • • ••• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • •, • •, • • • • • • • 

1e>rsunuz? na lüzum gömıeden bu suallere bizza't la hayati yüzde 25 - 30 nısbetınde ucuz 
1Co üler başkalarının tercümanlığı- cevap vermişler, dönüm başına 6-1 O li- (Devama 7 inci aayfacbı) 25 gün evvel ölen bir çocuğun 

cesedi mezardan çalmdı Kadıköyünde başı taşla 'Suriye gazeteleri 
parçalanmış genç bir işi azıttılar 
kadının cesedi bulundu 

Mahmure adlı bir kadın Müddeiumumiliğe müraca"tla 
çocuğunun bir başka kadın tarafından dövülerek 

öldürüldüğünü iddia etti, tahkikat yapıbyor 

Facia Kuşdili mezarlığında geçmiıtir, katil 
~ere yabrdığı kadının başını öyle korkunç, 
oyle vahf i bir ıiddetle ezmiştir ki kafa 
tası yarıya kadar topraja gömülmiiftür 

Katilin teşhise mani olmalı için 
kurbanının burnunu oe dudalılarını 
lıesme•lne rağmen genç Jıadın derhal 
tanındı, ilç lıifiden ıilphe ediliyor 

(YalSI 1 iaei M7faü) 

Seyyah celbetmek istediğimiz şehrin 
göbeğinde bir pislik sergisi 

Muhittin Ostündağdan rica ederiz, Unkapanını bu 
hale sokanlan tecziye etmek isterse kendilerini bir 

gün bu pislik sergisinin ortadan kaldınlması 
ameliyesine nezaret ettirsin 

.,... ......... 

Bize ancak şu /ut/ u gös
terebilir/ermiş : Antakya 
Türklerini bi z d e ki 
Araplar (/) la mübadele 

etmeliymişiz / 

Bu suretle Türkiyedeki 
Araplar da ( 1 ) tazyikı
mızdan kurtulurlarmıı 

(Yezısı 8 inci sayfada) 

Akıl hastanesinde yeni 
bir tedavi usulü 

Sıhhat Vekileti Avrupacla ta~ik edilen >:eni us~lün 
Bakırköy hastanesinde de tatbıkını emretti. Ameliyat 

edilecek hastalar aynldı 

Türk An&akyadan bir manzara 

Suriye matbuatı Antakya meselesin
den ddlayı hücumlarına devam etmek-
, tedir. Bakırki~ akıl butahaDel~ . . we d • • 

9 İlictefl'İll 1936 tarihıi cFettelaraıp• :Akıllı hastaiıklal'l namı altında top- Vi haS'tayı ıyı eştırmeg ~ ~ 
gazetesi Türkiyen.ila Antakya mesele - ladığımız emrazın bir kısmı kabili te- lıklarını teskın ve tad~:un:.bıf.y• ka • 
sinde güttüğü siyasaya ka111 fiddetU davi olan sinir hastalıklarıdır. DiAw tadır. Yoksa hast:yı otamamaktadır 
bir makdıt neşretmektedir. İbrahim bir kımnı ise şiıncliye kadar gaynkabili vuşturmak ~~m un b kltn ,aııu:. 
P'evzinin imzasmı taşunaltta olan ve tedavi olduğu kabul edi!rntf bulunan Emraz tedav ı denen u 16 ahi 
cTil.rkiymin İskenderuna ka1'f1 ald1lı cmanb ter, cmelinkolb ler ve demen- da son z~manlar~a ~~l;; .. 
~· cBu meselede ea doirw bal 08 pdoo• yani ertm bunama'lar ve- Neuro - chırurgıe ene~) 
.- (D&i F 1 1111111(11 .. l ,..., JM butal1.ldarda 7apllıan teda· (DevMDI 3 üaci 



2 Sayfa SON POSTA 

Her gün Resimli Makale il Yeise dilşmegiııiz! a 
Son Belçika hareketinin 
Hakiki manası nedir? 

•--- Yazan: Muhittin Birgen 

F ransada dahili vaziyet gittikçe 

gergin bir şekil alıyor. Son iki 
hafta içinde vukua gelen yeni yeni ha
dıseler, zaten gergin \'e karışık olan 
vaziyeti bü!>bütün ıçinden ç k1lnıaz bır 
hale getiı mişt.ir. '.3 •mhı; o l ~ • a ta
lım : 

~encıerce ıçinde çalıştı

ğınız işi kaybettiğiniz za -
man 

Zahmetli emekler muka
bili kazandığınız parayı zi
yan ettiğiniz vakıt 

Aylarca arkasından koş -
tuğunuz bir işi kaçırdığınız 
dakikada 

Yeise düşmeyiniz, yeis 
bütün kuvvetinizi erıtir, 

yeni bir iş yapamazsınız. 

* Bir kere frangın düşürülmesi hadi
se.<:i hilkumetin tasa\ vur ettiği seyri 
takıp etmekten uzaktır. Frank. hiiku
metin istediğinden ve kanunun emret
tiğinden :fazla düşmüştür. Bu düşkün
lük, ev\·eke de söylediğim gibi tec!Lı
rin bir burjuva hükumeti tarafından 
değil, bır sosyalist hükumeti tarafın
dan tatbik edilmesinin ve bütün para 
sahiplerinin, daha beter akıbetlerden 
korkarak, enerindeki franklarla biz -
zat franga hücum etmekte olmaların
dan ileri geliyor. Bu noktada para pa- 4. 
rayı kazandığı gibi para parayı batınr 
da diyebiliriz. Frangın uğradığı içti -
mai hastalığın geçmez olduğuna kani 
değilim; fakat <k>ktorun sosyalist ol -
ması şifaya manidir. Çünkü hasta, dok
tordan emin değildir, ondan kaçıyor, 
ve kimbi1ir, belki de kendisini zehirle
yeceğini zannediyor ! 

LSÖZ ARASINDA ) 

* Fransada söz ayağa düşmüş denecek 
kadar amele ayaklanmış, müfrit un -
rurun her gün bir taşkınlığına şahit o
myoruz. Hükfunet tehlikeyi göı üyor, 
bunun önüne geçmek için her türlü 
tedbire başvuruyor. Fakat, ifrat unsu
runda kafa o kadar kızışmıştır ki hü
kumetin bunlara söz geçirmes· kabil 
olmuyor. Fransa}'1 iyi bilenlı>ı esaslı 

bir buhran geçmeksizin bu va.l.J etin 
içinden çıkılamıyacağını pekala tak<lir 
ederler. 

Otomobilleri ipnotize 
Ederek yürüttüğünü 
SiJyleyel/J ınedgum 

~ s 

Bir kaç gün evvel Par.isin meşhur 
mcdyumlanndan Monanjcn tarafın
dan garip bir tecrübe yapılmıftır. Bu 
tecrübe f(>yle olmuştur: 

Hükumet memurlarilc bir çok kim
selerin huzurund~ Monanjen bir oto
mobile girmiş, gözlerini sıkı sıkı bağ
latmış, eilcrini de arkasından bağlata
rak otomobili kendiliğinden üç kilo 
metre mesafeye götürmüştür. 

Monanjen otomobi:li ipnotize ede· 
rek yürüttüğünü iddia etmektedir. 

Paris sinemalarında isim 
rekaf.eti 

Pariste ticari rekabet yüzünden bir 
çok davalar olur. bunun bir misali ge
çenlerde ticaret mahkemesinde cere-* yan etmiştir. 

Hükumeti ilk defa olarak bu kadar «Alhn Köşk» ismi~ bir bann 
kuvvetle ellerine almış olan Sosyalıst- karşısında. «Altın K~k Vesaire ... n i
]er, bunu ellerinden kaçırmamaya ve simli başka bir bar açılmış. Fakat 
bu uğurda şiddetli mücadelelere kadar mahkeme bu dünzenbalığa müsaade 
giüneği de göze alınış gibidirler. Bu - etmemiştir. Arad1n bir hafta geçtik
nun için, ifrat hareketlerinin sağ ce - ten sonra yeni bir dava meydana çık
nah üzerinde yaptığı akislere bakıyor, mı~ır. 
ve korkuyor. Korktuğu için Kolonel Sinepıa Tivoli iıminde bir sinema
de Laro~'un Faşi~ fırkasına karşı ad- nın karşısında yeni bir bina yapılmış 
li takibata geçiyor. Bunların teşkilat ve halka açılını~. Bu müesseseye de 
dairelerinde zabıta ve adliye araştır -

1 L •u isim takılmıştır: Sinema Ti - vo • Ji. ma arına girişiyor, arok ve arkadaş- T 

larını dağıtılmış yan askeri teşkilAtı Mahkeme şaj.anın bu türlüsüne 
ihya cürmile j1Jham artına alıyor. Bu tahammUl edememiş ve Sinema Ti • 
hal, tabii ötekileri kızdırıyor ve Kolo- vo - li nin aahiblni mahkum etmiştir. 
nel Larok, pek ağır kelimeler kulla - ;ijk~;t''bi~ · ~Çr;ı;;-;;~ ~ld~~~l: 
narak hükumete hücum ediyor. nu izaha çalışmıştım.. o zaman, Av-

·---------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Kerata! 
İzmirli avukat Ruhi Beybaba 

merhum çok zarif Ye hazırcevaptı. 

Bir gün, başka birisile kavga e -
dip, kerata hitabına maruz kaldığı 
için hakaret dansı açan bir zatın 
vekaletini alarak mahkemeye çık -
ınıştı. 

Müddeialeyh vekili kerata sözün
de hiç bir zaman hakaret manası 
oJamıyacağını, zira bu kelimqıin 
çok defa hatta minayi takdirde kul 
lanıldığını, bu itibarla elfazı takdi· 
riye sırasına geçmiş olduğunu uzun 
uzadıya ve miidafaa makamında 
serdetti. 

1 
O sözünü tekınilleyince, haki 

Ruhi Babaya dönüp : 
- Ne dersiniz?. diye sonmca, Ru 

1 
hi Baba : 

- Vallahi, ne <1~yeyim?.. dedi. 
Çok rüzel müdafaa etti, kenta ! 

• * 
Amerikalılar 15 milyon 
Dolarlık kadın 
Saçı satın aldılar 

Kadınlar ve he
le uzun saçlı ka
dınlar fırsat kay· 
betmeyiniz. Zira 
Amerikada, Ho
livutta uzun saç 
merakı arttığı i
çin büyük komis-t 
yoncular, saçlarıff ı 1 

satın almaktadır. 

Şimdiye kadar 15 
mifyıon dolarlık 
saç mübayaa edilmiştir. Saçların kıy· 
meti hayli yükısektir. Amtrikada ve 
F ransada bulunan kadı~ardan bir ço
ğu bu yüzden servet salUbi olmuflar
dır .. Artık hiç şüf)he yok: Sosyalizm, ken- rupanın müfrit sosyalizm tehlikesi ve 

disine karşı Avrupada bir Faşizm cep- Fransanın bugünkü dahili tezebzübü be kuvveti kalmıyacaktır. 
hesi teşekkül etm~ olduğuna inanmış, karşısında eğer bir gün gelir de Al - Belçika diplomatları, ve Belçika mat 
yaklaşan bir umumi taarruzu karşıla- manya ile Fransadan biri arasında in- buatı bu kararın altında gizlenen ma
rnak için §ırnd.iden bizzat, içtimai ve tihapta muhayyer kalırsa Almanya ta- nalan hafifletmek için hayli gayret 
sınıfi bir taarruz planı yapmıştır. Her rafına geçmeği tercih edebileceğini de gösteriyorlar. Bununfa beraber, işin 
şey gösteriyor ki cereyan eden hadi- gösteriyordum. mahiyeti meydanda ve Be1çjka hare-
seler bu taarruzun tezahürlerinden Aradan çok geçmeden işle, Fransa- ketinin delalet ettiği hakiki mAna kor-

Eski dünya boks 
Şampiyonu opera 
Artisti oldu 

Eak.i dünya bob falllpİyonların
dan zenci Cak Conwon., bu jhtiyar ya
şından sonra, eabneye :ihtiaap etmit
tir. Nevyo& .ahnelerindc Ayda ope
rasında HabefÜ General ro!üne çıkan 
boksör Amcrikada büyük bir sempati 
uyandırnuştır. 

1 ngilterede herkesin yaşasın 
kral diye ba/ıramıgaca/ı gün 

Sekizinci Edvard'ın taç giyme me
rasimi önümü:zdeki aylar zarfında ya.o 
pılacak.tır. Bu meraaimdc hiç kimte, 
Hya~sın kralı> diye bağırmaz. Bu esiri 
an·aneJerdendir. Ve timdiye kadar da 
değişmemiştir. Bu ıefer de ya~sın 
kra) diye bağıracak ineanlar teabit e
diLmişlerdir. 22 Y,HLDa basmış 22 1ıenç 
We&tmmatcr'in önünde durup hep 
bir ağı7.dan ve bir kere bağıracek2ar
dır. 

Kralın yanında am1Zade1crden yal
nız biır le.işi beyaz .aph bir baston ta
şıyabilccekltir. 

Sibirgada sıcak dalgası 
Paristc aojuk dalgalan herkesi ü

şütüp dururken Rımyadan alk1ığımız 
haberlere göre Sibiryada da sıcak dal
galan her tarafı kasıp kavuruyomıuf. 
Sıcak havalara ~'iyycn ahfmamlf o

lan buranın halu gölgede 'l7 derece 
harareti görünce f8ftrmıtlar, kıyame
tin kopacağından fÜphe etmişlerdir. 

iklimin bö~ birdenbire deği~e
sinin, mahsulata zarar irat edeceii 
zannedi:lmektodir. 

Asri landro başka birşey değildir. da dahili vaziyetin bu kadar gerginleş- kunç denEcek kadar mlihimdir: Bu kü-* mesi üzerine, birdenbire Belçika, F··an çuk rnemTeket, etrafına bakıp bakıp 300 tane kızı, kadını evlenmek va-
İspanyada Sosyalistlerin vaziyetleri sa için Almanyaya karşı fedakar bir nihayet Avrupada patfamak üzere bu- adile tuzağa düşürüp, parahlnnı yiyen, 

sıkıştıkça öte tarafta manen bunların hudut bekçiliği yapmak vazifes'nden lunan tehlikenih arlık çok yaklaşmış bit.irdikten sonra da bırakıp kaçan 
taraflarını iltizam edenler de bütün artık istifa mecburiyetinde bu - bulunduğuna hükmetmiştir. Hatta bu Mark iıminde bir adam lrus:brugda ida
gayretlerile onların yardımlanna koş- lunduğunu birkaç müphem ve nazik hi.ikümde yumurtanın kapıya gelmiş ma mahkum edihn~ir. 
rnak istiyorlar. Fransada komünist- kelime ile ilan ediverdi. Şimdi de a - olduğunu görmek manası dahi vardı:-. Mark 37 yaşındadır. Harpte asker
ler ve sosyalistılerin müfrit kısımlan, caba, bu yolda Belçikayı takip ede- Bunun için onun bu görüş tarzı ve bu lik eden, bu aart Lmdro, bir müddet te 
hükfımetin ademi müdahale siya.setir.- cek başka devletler var mı'. dı'ye Jü- bu'"kmu·· hı'ç cıiphesı·z o .. teki mernlekç:ot 

"'- - - jandarmalık yapmış, eonra seviştiği 
den vazgeçerek İspanya kızıllarına yar cun·· u·· lmeg· e b!llcladı. Bunu o kadar me- len' de teı;,.,., diicıiitecek ve onlarda da 

-s ~ ~ -ır- kadınlardan sızdırdığı paralarla gH"İn· dım etmelerini şiddetle isterlerken öte rak etmeğe hacet ohnadığını zannedı- yeni yeni hareketler ve kararlar baş -'S 

taraftan Rusya da resmi bir teşebbus-··., yorum.· Fransa, bugünkü· .. harici s·ya- göste· receırtı·r Bu hareketlen· go··rmek miştir. 
! . - E k _..____ 1 bi k--'-

le, spanyadaki sınıfdaşlara yardım ha- set içinde bulundukça ve dahilen de te gecikmiyeceğiz. n son urvanı 0 an ~ aaının .. ~ 
reketine geçiyor. Bu, Avrupayı tehdit kendisini işgal eden meseleler bugün- Yaşadığımız güpler, her ne taraftan dasında havagazmda.n boğularak olu 
eden muharebenin, muhtelif devıetle- kü halde devam edip gittikçe onun on bakılsa, ağır tehlikeler ve korkunç bulunması, hakkındaki tüpbeleri art-
rin hudutları arasında başlamazdan beş senede vücude getirdiği ittifaklar ihtimallerle dolu günlerdir. tırmış, tevkif edilerek muhakeme ne· 

r--
Sözün Kıs:ı :;ı 

H aup tnıan 'zn 
Karısı evleniyor 

ı...-----ıamet HulQsl 

M eşhur tayyareci Lindberg'ın 

cuğunu kaçrrmışlarıdı. çocu 
geri vermek için Lindbergden Ci~ 
necat istiyorlardı. Lindberg ist-ntl 
fidyei necatı verdi; fakat çocuğunu 
olarak geri alamadı.. Çocuğu öld ı.i rı11 

lerdi. 
Bu vak"adan çok sonra Hauptman 

dında bir Almanı yakaladılar. D 1ill 
re göre Hauptman; çocuğu ka ı 
kaçırdıktan sonra da öldüren adnrn 
Mahkeme onu idama mahkum e ti. 
Hauptman'ın kansı mütemadıj en : 
- Kocam masumdur! 
Diyordu. Hauptman elektrik1i can 

dalyede canını verdikten sonra da 
ne: 

- Kocam masumdur! 
Diye bağırdı .. Amma neye yat ar? 

Olan olmuştu. Ölen bir daha dir ın1~ 
di. 

* Evvelki günkü gazeteler!n 
bir havadis çıktı : 

Hauptman'm karısı evleni) orm 
Evlenmesinin sebebi, idam edılen kO 
casının masumiyetini isbat edebilnl 
için bir arkadaşa ihtiyacı olduğundan" 
mış. 

Bu havadis bana bir fıkrayı hatırlat* 
tı : 

İhtiyar bir baba ile, ihtiyar b'r ana"' 
dan bir çocuk dünyaya gelmiş .. Ç'oc 
dünyaya geldikten az zaman sonra bri 
bası ölmüş. Çocuğu büyütmek yul ... ü~ 
ihtiyar ana yüklenmiş; çocuk ikide b' ' 

- Ana, dermiş, büyüdüğüm zaJl'lsJI 
seni sırtımda Hacca götüreceğim. 

Çocuk büyümüş, anası bir kat dahf 
ihtiyarlamış.. Çocuk sözünü tu•mutr 
ihtiyar anasını sırtına alınış, evden çık"' 
mış ... 
Beş on adım ya yürümüş, ya yürü "' 

memiş... Karşısında maha1lenin Jina .r 
mını görmüş, imam sormuş : 

- Bu ihtiyar kadını sırtına almı$ 
nereye gidiyorsun ? 

- Babam, ben çok küçükken öl • 
müş, beni bu ihtiyar anam bü) üttü.
Ona ikide bir hele bir büyüyeyim, anlt 
seni sırtımda Hacca götüreceğim, det
dim ... İşte şimdi büyüdüm. Verdıği:dl 
sözü yerine getiriyorum. 
İmam gülmüş : 

- İlahi çocuk. Ne diye onu sırtıfl"' 
da Hacca götürüyorsun.. Hacca götÜ"' 
receğine bir kocaya ver ! 

- Aman İmam efendi sen ne di) or
sun, şu kadına bir baksana, kocaya ve
rilecek halde mi? 

Bu sözü duyan ana, oğlunun başın• 
bir yumruk indirmiş : 

- Sus yumurcak, demiş, sen sanıd 
İmam efendi kadar bilebilir misin? 

Ölen kocasının masumiyetini isbSt 
edebilmek için Madam Hauptman'ı11 
evlenmesine lüzum var mıydı ? 

Diyecektim amma yukardaki fıhra1' 
hatırladıktan sonra vazgeçtim. 

Sanki ben Madam Hauptman kndal' 
bilebilir miyim ? 

Biliyor musunuz? 
1 - 16 ncı asırda bütün Avıupa Jiı"' 

ristiyan alemini kendisile meşgul ede: 
cŞeytan Çekici> isimli kitab nelerde 
bahseder ve kimlere hücum eder? 

2 - Yunan mitolojisine göre den 
ilahı kimdir? 

3 - Etna yanardağı kaç metre yii~"' 
sekliktedir, nerededir?. Mitolojiye g,~ 
re bu volkanda kimler yaşardı? 

(Cevabları yann) evYel, ilk harp sahnesi olarak İspanya~ ve dost'luklar sisteminin hiç bir tecrü- Muhittin Birgen ticesiride idama mahlttl.rn eclilmiftir. 
yı intihap etmesi ve ilk düelloya ora- ;:::::::::::::================~===================== * 
da girişmesi demektir. Rusyanın te - l 
~~büsüne karşı Almanya ve İtalya he- İ S TER j N A N j S T ER İN AN M A J (Dünkü lll&llerin cevablar•) 
nuz resmen birşey söylemiyorlar, fa _ . 1 - Geçen aylar içinde ölen meşb~ 
kat, bu memleket matbuatı şimdiden İstanbul Adliyesi yandıktan sonra Adliye Yenipostane Fakat alına alına ancak bir tek otobüs alınabildi .. Bir Rus muharriri Maksim Gorkinin ası 
ateş püskürüyor. bina.~na taşınmıştı. Postane binası, Tevkifhaneye uzaktı, tek otobüs bütün maznunları taşımaya kiti gelmedi Ge- ismi Aleksi MaksM'noviç Peşkoftur. . * elleri kelepçeli maznunlar tevkifhaneden bu yeni AdHy~ ne caddelerde eli kelepçeliler, süngü jandarmalar ara- 2 - Bizde bir darbımeselde ismı ge-

Geçenlerde umumi vaziyeti ietkik e- l:,inasuı.a gôtiirülünceye kadar birçok caddelerden geçiri- sı!lda getirilip götürülüyorlar. çen Dimyat yukan Mısırda, Nıhn şat"' 
derken, Fransanın on beş seneden be- liyorlardı. Bir tek otobüsün kafi gelmiyeceğini evvelden hesap et- Jtındadır. Şehirde 31 bin kişi yaşa~ 
ri e? büyü~ siyasi itinalar ve pek çok Caddelerde hergün etleri kelepçelilere rastlamak iyi l meK ve ona göre hareket etmek daha doğru olmaz mıydı! 3 - Yunan trajediyenlerinin tıa .. 
mali fedakarlık1ar bahasına örmeğe birşey değildi. Gazeteler yazdılar, yazılanlar alakadar la- Ke1epçelilerin cadde cadde dolaştmJdıtlannı gözlerimiz- sayılan adam Eschyle'dir. Milattan e',, 
çalıştığı it1ifaklar sisteminin birtakım nn nazarı dikkatlerini celbetti. Ve nihayet maznun r.aklı 1e gördükten sonra tek otobüsün bir fayda temin etmiş vei S2S de Eleusie şehrinde doğnııı4 ,, 
dosyaLardan başka birşey olmadı~mı için hususi otobüsler alınmasına karar verildi. oduğuna tur. İrani1er eseri bilhassa meşh~r ,, 
ve buna mukabil maglup Almanyanın J J 1 E J N dur. Yazdığı trajedilerde tabiatle Jll 11"' 
yeni liderinin komüni7.m bahsini ele .STER NAN S T R NA M A l sanları lirik bir ifade ile caniandırı11 
alarak. slıraset utrAl'\QJ.nda. Fransaya ..J ·t~ 

-
1 
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b 



SON POSTA: 

İngiltere ile Fransa, Belçikadan 
şüphelenmeğe başladılar! 

Madridde 
Son müdafaa 
Hazırlıkları 
"' Asi kuvvetlerin şehre 

Sayfa 3 

E 

Sovget gazeteleri.Belçika'!~n ~itar'}-flık maskes~ altın
da Almanya ile bırleşmesı ılıtımalınden bahsedıgorlar 

doğru biraz daha ilerle
dikleri bildiriliyor 

Londra 17 (Hususi) - Macl'rid, 
kendisini müdafaa .için tamamen ha
zırlanmış bulunuyor. Baştanbaşa bir 
kale halini almış olan şehrin bütün 
caddelerinde baııikadlar kurulmuş ve 
istihkamlar hazırlanmıştır. 

• Belçika ve Fransa 
•Filistin, lngiltere 

ve ita/ya 

B üyük harpten sonra emniyetini 

gerek bir sürü ittifak sılsıle ·ine 
ve ayni zamanda Milletler Cemıye i 
mi.sakının müşterek selamet diye vu
sıflandırdığı esaslara daya) an 1',rnn~.ı 
için Belçikanm son hareketi kadar 
inkisar uyandırıcı bir hadise tasa\'vur 
edilemez. Fakat hakikati söylemek la
zımgclirse, Belçikanın, mevcut ittifak 
muahedelerini adeta keenlemyekfın sa
yarak kendi başının çaresine bakmak 
istemesinin sebebi, daha ziyade Frall
sanm hattı hareketinden ileri geliyor. 
Fransız efkarı umumiyesi, son zaman
da, sola doğru meylinde fazla inhina 
göstermiştir. Bu meyil ve bu inhina, 
etrafla birtakım endişeler uyan
dırmıştır. Bilhassa Almanyaya kar
şı Sovyet Rusya ile yapmış 
olduğu ittifak, bu endişeleri ar
tırmıştır. Belçika, küçük bir dev -
lettir. Başına gelen belalar, onun, Al
manya gibi büyük bir devletle, bu dev
leti Şimal denizinden ayıran kıyı top
raklar üzerinde ve Alman hududuna 
nisbetle hemen hiç denecek kadar 
müstahkem bulunmı) an Şimali Frnn· 
sız hududuna komşu bulunmasından 
ileri geliyor. Böyle iki zorlu taraf ara
sında kalınca 'e Almanya için, Fı an. 
saya bir tecavüz mevzuu bahsolduğu 
zaman nisbeten kolay bir geçit teşkil 
eylemesinden ötürü, vaziyeti daima 
naziktir. Belçika, bir parça geç olmak
la beraber. bu nezaketli durumu anla
mı.ştır. Bu anlayış, daha ziyade, Belçi
ka halkının yarı kısmını teşkil eyleyen 
Flaman'ların tazyikıyle olmuştur, de
nilse yanlış birşey olmaz. Gemisıni 
kurtaran kaptandır, sözü, Belçikanın 
son hareketi da dahil olmak üzere po· 
litikadaki sebatsızlığı çok güzel va
sıflandıran bir söz oluyor. 

Paris, t 7 (A.A.) - Belçika Kralı ta
rafından söy'lenen nutkurr doğurduğu 
vaztyeti - başlıca radikal - sosyalist ba 
kanlarla görüşen Blum akşam üstü sos
)'alist bakanları toplanarak bu mesele 
hakkmda kendilerile istişarede bulun-

cCenevredeki son nutkunda Litvı -
nof hudutlarının üzerine bitaraflık 
yaftası yapıştırmakla düşmanın istila -
sından kurtulacaklarını sanan devlet -
lerle istihza etmişti. Litvinof ayni za
maruia bi.taraflık maskesi altında, mü
tecavizin lehine hareket etmek niye -
tinde bullınan ve hatta şimdi dahi bıı 
tarzda hareket eden başka devletler -
den de bahse)1emişti. Bugün Belçika
da \•ukua gebnekte olan değişiklik bu 
ikinci yolda inkişaf etmek niyetini gös
termektedir. Bugünden kat'i surette 
genişliğinin tayini güç olan Belçika -
nın yaptığı zikzak hareketi, muhakkak 
surette Alman ve İtalyan dip1omasisi
nin bir muvaffakıyetidir. Belçi -
ka He Fransa \'e Lokamo 
sistemi arasmda kendini gösteren ihti-

muştur. . 
Londra, 1 7 (A.A.) - Fransa ve Jn

giltere, Belçikanın y~ni istikametmm 
Paris ve Londrada uyandırdığı şüphe
ler üzerine Brüksel hükumetinin na
zarı dikkatini çekeceklerdir. İngiliz hii
kümetinin Belçikada bazı teşebbüsler 

y p<ıcağını İngiliz Dış işleri Bakanlığı 
inkar etmemektedir. 

Sovyet gazetelerinin neşriyatı 
Moskova, 17 (A.A:) - Belçika si

yasetinin yeni veçhesini tahlil ve tef.;ir 
eden İzvestiya gazetesi diyor ki : 

Trakyada köycülük Hindistanda 
150 evli yepyeni bir Karışıklıklar 

köy kuruldu 

E:dirne, 17 (A.A.) - Yüz evli Sar -
han.ı köyü Meriç boyunca yıllardanbe
l'i sıtmadan sıkıntı çekiyordu. Sıhhat 
VekB.retinin yardımları ve köylünün 
büyük gayretile bu köy yepyeni bir 
P1an üzerine yüksek ve ferah bir yere 
kurulmuş modern bir tıp almış ı:e köy 
ili çok sevimniştir. F.dirnenin içinde 
Tuncanın bastığı Dilaverbey mahalle
sinde de 150 e\• içm pianlar yapılmış 
ve ) erler ayırılmıştır. İlkbaharda bun
lar da toplu mahalJeler halinde Kıyık 
Ve civarına kaldırılacaktır. Sıhhat Ve
~l~ti ve Kızılay kurumu bu iş için ı 5 
ın lira tahsis etmistir. 
'rrakya, Ankarad~ açılacak elişleri 

sergisine geniş mikyasta iştirak etmek 
t~dir. Toplanan elişleri 28 sandık ola
tak İstanbuJa ve oradan da Ankarava 
gönd.:_rılmiştir. • 

Müslümanlarla Mecusiler 
gene birbirlerine girdiler, 
yüzlerce ölü ve yaralı var 

Londra 17 (A.A.) - Bombaydan 
bildiriliyor: 

Dün MüSlümanlar1a Hint1iler ara-
sındaki çarpışmalarda 16 kişi ölmüf 
\'e 160 kişi yaralanmıştır. Evvelki 
günkü ölü ve yaraWarla beraber çar
pışmaların bilançosu 30 ölü 300 ka
dar yaralıdır. 

Dün Müslümanlarla Hin'tliler yal
nız kendi aralarında çarpışmakla kal
mamışlar, fakat ayni zamanda hep 
birlikte polis kuvvetlerine de hücum 
etmeğe baş1amışlardır. 

Bombay 17 (A.A.) - Nisbeten 
sakjn geçen bir geceden sonra, sabah
leyin şafakla beraber karışıklıklar ge· 

laf, bizce nihayet, sullı ve kollektif em
niyet için çok daha tehlikeli olan bir 
Belçika - Faşist Almanya rabıtasına 
tahavvül edebi1ir. 

İtalyan gazeteleri ne diyor 
Milano, 17 (A.A.) - Belçikanın bi

taraflık beyannamesini tahlil eden 
Stampa gazetesi ezcümle diyor ki: 

•Fransız hükumeti öteki milletleri 
Fransız direktifleri dahilinde hareket 
edecek muti aletler telakki etmekle bil 
yük bi:r hata yapmıştır. Sovyet Rusya 
ile pakt yapan Fransız devlet adamla
rı ve partileri bu paktın Lokarno mua
hedesi ile kabili telif olup olmadığını 
düşünmek zahmetine katlanmamışlar
dtr. Almanya Lokarnoya arkasını çe -
virmiştir. Belçika da bugün ayni şekil
de hareket etmektedir. 

NahhasPaşa 
Kahire de 
Tezahürat esnasında feci 
bir kaza da oldu, bir tren 

12 kişiyi çiğnedi 

Londra, 17 (Hususi) - Mısır Başve

kili Nahas Paşa, bugün İskenderiye -
den Kahireye dörunüştür. 

Kahireye kadar her istasyonda şi -
mendifer hattının iki tarafında sıra -
lanmış olan binlerce halk baışvekili al
kışlamışlardır. 

Yalnız, 12 kişinin ölümü ile netice
lenen müessif bir hadise, bu umumi 
sevince keder katmıştır. Başvekili ha
mil tr:enin aksi istikametten gelen baş 
ka bir ekspres, seyirci halktan 12 ki
şiyi çiğnemiştir. 

Rusgadan ispanyaya 
Gönderilen cephane 

Bundan ~ka, halkı muhtemel ha
va hücumlarına karşı korumak için 
yeraltı sığınakları yapılmış ve diğer 
hususi tertibat alınmıştır. 

Madriddeki bütün ıfu>lıeli ve asi
lere mütemayil tanınmış kimseler tev· 
kif edilerek hapse atı1mış\ardır. 

Hükumetin ıneşrettiği bir kararna
me mucibince, tedavülHe bulunan bü
tün gümüş paralar piyasadan toplana
caktır. Yüksek bir ayarda olan bu gü
müş paralar lkü)çe haline getİTi'lecektir. 

Ovideo'yu müdafaa eden asiler a
rasında 'tifo salgını baş göstermiştir. 
Bu şehrin asilerine yard•m için yola 
çıkmış olan kuvvet Ovideo'ya yetiş
miş ve ıhükume't lcıt'alar~ püskürt
müştür. 

Talavera, 17 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Dün öğleden sonıra, Madrid üze
rine yürüyen Ceneraı Y.ercla'nın ku
mandası altındaki kollar, Valmojnda
yı zaptetmiŞlerdir. Bu mevkiin zabtı, 
Madride karşı yapılacak hücumun son 
hazırlığını teşk~l etmek'teclir. lhtiialci 
kıt'alar, evvela şiddetli hiç bir muka
vemete uğramadan altı kıilometre iler
lemi~lerdir. Sonra, bütün cephe bo
yunca mitra1yöz ateşile karşılaşmtşla.r· 
dır. Bunun üzerine hükumet kuvvet· 
!erine süngü ile hücum edilerek, firara 
mecbur etmişlerdir. 

Sevtlla, 17 (A.A.) - Madridin 
cenubuna doğru ilerlemekte-olan Nas
yonalist kuvvetler yeni muzafferiyet
ler efde etmiışlerdir. 

J.;,u11terenin Kıbrısta 
Aapaıak istediği skeri üsler 

ne baş'lamıştır. . 
Bazı mağazalar yağma edilmı~, Oslo, 17 (A.A.) - Gazetelerin haber 

mabedlerle camileri tutuVturmak te- verdiğine göre, 1600 tonluk Ojoernoe 
şebbüsün.de bulunulmuştur. Bu sabah, adlı Nocveç gemisi Sovyetler Birliği 

Yüklll vapur 

Santa Kruzden gelen al>ay Aceai -
yona kolu Valmojado kasabasını bir 
tayyare fitosunun iştirak ettiği çok çe
tin bir çarpışmadan sonra zabta mu • 
wffak olmuştur. Garpten Madride 
doğru yürümekte o1an Monasteria ko
lu Escorial sarayının bir kaç kilomet
re yakınında blil.unmaktadır. 

Silih yüklü bir gemi yakalandı 

* Filistin hadiseleri münasebctıle In-

Flllalln, ye kadar çekine-

1 

gilterenin şimd!-

lnglltere, ltalya geldiği şey, Filis
tin Araplarile mü 

Londra 17 (Hususi)-Mısırda bulu· 
~an hava nezareti müsteşarı Sir Filip 

asun, ıbugün Kıbrısa vasıl olmuştur. 
Bahriye Nazırı Samuel Hor'un zi-

yaretinden 8 h .. b" h · onra ususı ır e emmı-

b ·· k ·-eyen Me- tarafından satın alınmıc ve silah ve cep za ıta, oamu tutu~urma ı... • • ...., 
kl 1 hane ile yu··klü olarak İspanyaya gör. -cusilerin üzerine ateş etme e meşgu 

ikon, Müalüman1ar, bir mabedi ateşe derilmiştir. Malzeme Memel'de gemi
vermegw e muvaffak olmuşiardır. ye yüklenmişti.r. Bu itibarla NorvE:ç 

lL _ _:ı·1 hükfımeti, bitaraflık taahhütlerini ye-

Tetuan, 17 (A.A.) - Silah yüklü 
olarak Malagaya doğru giden Maria 
gemisi Nasyonalist muhafız se.rviei ta· 
rafından yakalanmışıtır. 

tesanit olarak, bütün Arap aleminin 
İngiltereye karşı ayaklanması mesele. 
sidir. Maamafih, bu endişe yalnız Lon
dra'ya inhisar etmiyor. İtalyayı da mü
teessir ediyor. İtalya, Filistin hadisele
rini büyük bir dikkatle takip ebnekte
dir. Ve Filistine sevkolunan İngiliz as
kerlerinin, oraya, muvakkat bir zaman 
için yerleştirilmediklerini de miişahe
de ediyor. Çünkü, şimdiye kadnr ba
rakalarda iskan olunan kıt'alar icin bü
yük büyük kışlalar yapılıyor. Bu mü
nasebetle Sunday Refere'nin bir yazısı 
da hayli mühimdir. Bu gazeteye göre, 
İngiltere, Filistinde hava ve deniz üsle
ri tesis etmek kararındadır. Maarnafih 
şunu da kaydetmek lazımdır ki Cemi
yeti Akvam tarafından İngiltere.re ve
rilmiş olan mandanın mahiyeti, böyle 
bir yerleşmeye manidir. Binaenaleyh, 
bu işe, evveıa, Milletler Cemiyetirun 
muvafakatini almakla başlamak lazım
dır. Fakat böyle bir teşebbüsün mev
cut gerginliği daha ziyade artırması, 
herhalde beklenmiyecek birşey değil
dir. - Selim Ragıp 

~et .kesbetmiş olan bu adada, hava ve 
~nız üsleri vücuda ~etirilmesi düşü

nulmektedir. 

.. İspanyayı terketmiş olan bir çok ln
aılı~ iş adamları şimdi Kıbrısta yerleş-
lnck. · · nıyetındedirler . 

Pariste hava taarruzundan 
korunma tecrübeleri yaplldı 

Paris, ı 7 (A.A.) - Dün gece saat .21 
buçukta Parisin 69 muhtelü yerinde 
Öten düdükler, hava taarruzlarına kar
fl korunma talimlerinin başlangıcını 
haber vermişlerdir. Bu tecrübe Pari -

Buraya imdat kuvvet'leri ce oc:oı - k" ld d 
M rine getirmek im anını e e e ememiş 

mcsi mUhtemeldir. Müslümanlarla e tir. Bu malzemenin evvela İspanyol 
cusiler arasındaki sulh teşebbüsleri ne- nasyonalistlerine yollanacağını zanne
tices.iz kalmışhr. derek bir hayli gürültü yapmış olan 

Bombay, 17 (A.A.) - Burada Marksist Hangarland Arbeiderbbad ga 
karışıklık çı'kahdanberi 38 kişi ölmüş, zetesi onların Madrit hükumetine yol-
360 .kifi de yaralı düş.mü~ür. lanacağınt.;ınlayınca susmuştur. 

Lom:lra ] 7 (A.A.) - Bombaydan Ademi müdahale komitesi toplanıyor 
bildirildiğine göre, Müslümanlar ile Londr~ 17 <A:·A·>. - Dışiş~eri __ Ba
Mecusiler arasındaki çarpışmalarda kanlığı İspanya ı!le.~ın~ ade~ı muda
b ·· de beş le.işi ölmüş ve yetmiş• hale komitesinin onurnuzdekı hafta i -
k~f1;aralamnı~ır. Bombayda karışık- çinde b!r toplantı yapacağını bildir • 

lık ayni şiddetle devam etmektedir· mekt:..:e~d.:.:ır...:... ---------

Bir Hint mabedine at~ verilmiftir. Filistinde vaziyet 
; 

--------
Akıl hastanesinde 
Yeni bir 
Tedavi usulü 

(Baştarafı 1 ind sayfada) 

---.. .............. _____ . ____ _ sin korunması iç~n harpten beri yapı- Avrupa Ja 
lan tecrübelerin en ehemmiyetlis.ni uj 
te~kil etmi.ştir. V b • •• • 

Düdükler ötmeye başlayınca ışıklar Zeni ır SUrprlZ 
5önmüş ve bütün şehir derin bir ka - (Baıtarafı ı inci sayfada) 

Londra 17 ( Hueu.il. - Pazartesi 
günündenberi Fi1istinde hüküm sü
ren sükun, bugün, Tel - Avivdeki ya
hudi mahaflesinde ilci Araba karşı ya
p1J.a.n taarruz:la tekrar bozulmu9tur. 

sulü ical olunmuştur. Bu usulün esası 
kafatasım açmak \ııe orada yapılan bir 
operasyon ile akıl hastalığını tedavi et 
mektir. İlk defa Madrit Tıp fakültesi 
hocalarından Dr. Egass Moniz tarafm
dan tatbik edilen bu usul muvaffakı
yetli ncliceler wımiştir. Dr. Moniz 
kafatasım açarak fası cephi üzerinde 
merakiz ve dimağiye arasındaki ırti -
batı keserek erken bunama halinde o
lan bir hastayı bile iyi etmeğe muvaf
fak olmuştur. Psikoz halinde olan 
bir hastanın merakizi asabiyesine ya
pılacak böyle bir ~sirin hastayı büs -
bütün delirıteceği zannolunabilir. Hal
buki teorübeler aksi netice vermiştır. 

[ KISA HABERLER__, 

ranlığa dalmış, seyrüsefer tamanıiyle Alman değildir! Dünya vaziyet.indeki 
duımuştur. Şehir üzerinde cevelan e- değişildikkrin icabı olarak, Habsburg
den polis tayyareleri yapılan manev -

!arın tekrar Avusturya tahtına dönmeraları takip etırn~lerdir. Diğer tayya -
~ler de renkli f~enkler atmak sureti- leri mesclesmi haHetmek için, ktM bir 
le şehre karşı bir temsili bombardı _ zaman iç.inde reyiima müracaat ~de
rnan taarruzu icra etmişlerdir. Bu sı- ceğiz.)) 
rada yangınlarla mücadele, yaralanan- Viyanaıdaki ecnebi diplomatlar da 
lara yardım ve gazlardan korunma ted bu tarihi to ... !antıda, yapılan davet üze
birleri gibi birtakım manevra ve tecrLi- rine hazır bulunmu,lardır. 
beler yapılmıştır. Salahiyettar' mahafıle nazaran, A-

B ---·--=-------- vusturya - Alman anlaşmasında bu 
ir haftada yakalanan kaçakçılar meseleye temas eden hususi bir kayı 

Ankara, l İ (A.A.) - Geçen bir olmadığından, Almanya hiç bir itiraz. 
hafta içinde gümrük muhafaza örgü- da bulunamıyaca'ktır. 
tii, ikisi ölü 63 kacakçı, üçbin beşyüz --------------
tlt - k 1_ w r ·· ter sigara kağıdı, beş tüfek Lir taban-rnış beş kilo gümrü .K.açagı, a tı yuz 
d 1 k ~ il' ca, yirmi dokuz .mermi ile yetmiş iki 0ıtsan altı kik> inhisar açagı, e ı 
tii ı_ l k d"' d f '--çakçı hayvanı ele geçirilmiştir • rıt ırası, yedi yüz se sen ort e - K.a 

Araplardan biri ağır eurette yara
lanmı~tır. Tel· Avivdckıi makamat bu 
hadiseden dolayı teeMÜr beyan etmiş 
ve suçluların cezalandırıl'maıını iste
miştir. 

Bir müddet evve1 birbirlerine karşı 
silah çekmekte olan ln-giliz askerlerile 
Araplar, firndi dostça futbol oyna
maktadırlar. 

Bulgar kabinesi 
Sofya li (A.A.) - Resmi bir 

membadan bildirildiğine göre, hüku
met bu sene yeni seçimler yapmıyar
caktır. 

Kabinede yapılacak değişikliklerin 
ise bu ay ıiçinde vuku. geleceği bildi-

Avrupa akıl hastaneleri ve akıl has
talığı mütehassısları bu yeni usule bü
yük bir alaka göstermişler ve yapılan 
birçok tecrübe müsbet neticeler ver -
mi.ştir. 

Sıhhiye Vekaleti Bakırköy akıl h:ıs
tanesine bu usulün memleketimizde de 
tecrübe edilmesini emretmiştir. Tecrü
benin yapılacağı hastalar tesbit olun
muş, icap eden hazırlıklar ikmal o -
lunrnuştur. Tecrübe yakında yapıla -
caktır. 

- • • • • • • • • •• 1 ....... ·-· ••• --'.e·--
rilmektedir. Herhangi bir siyasi parti-
ye mensup kabine azası uzaklaştırıla
cak ve yalnız eiyaset harici eşhastan 
mürekkep bir .kabine .k.urulacak.tır. 

lngiliz krala yeni İspanya aefirini 
bbul etti 

Londra, 17 (A.A.) - Kral dün 
dahiliye nazırı John Simon'u ve ondan 
sonra da Madrid -hükumetinin yeni bü
yük 0 Jçisi Don Pablo de Acarate'i O.. 
bu:f etmiştir. 

Rorwnya Kralanm 44 üncü 
Doğum Yıldönümü 

Bükreş 17 (A.A.) - Bütün mem• 
leket, Kratın kırk dördüncü doğum 
yıldönümünü sevin~le kutlamıştır. 

Romanya Ki-alının Prag Ziyareti 
Bükreş 1 i (A.A.) - Adeverul 

gazetesinin bildirdiği:1e göre,w Kr~hn 
bu ay son unda Prag a yapacagı zıya· 
rette kendısine refakat odecek Olan d'ıt 
bakanı B. Antonesku bilahare PaN. 
Londra ye Varşova.ya gidecektir • 
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r ŞEBİB ABIBLE i BugUn ıstanbul Halkı Birbirine Bunu Sordu 
Türkçe sözlü 

LOREL 'HARDi 
iflas eden sigortalar 
Sigortalıların haklarının 

zayi olmaması için 
çalışılıyor 

1 

Tasfiye halinde bulunaııı Milli si-

Harp filomuzun 
Malta ziyareti 

Gidecek gemiler tesbit 
edildi, seyahat 40 gün 

sürecek 
gorta ve Fönika sigorta şirketi hesap- r 
larıns tetkik. eden hey'etler mesaileri
ne devam etmektedir. Bunlara sigor
talı bulunanların lehine olmak üzere 
yeni bir çare bulunmak üzeredir. Si· 
gortalıların tasfiye işlerini uzun müd
det beklememeleri, bu yüroen sigor
tacılığa kar~ itimatsızlık uyandırılma
ması için bütün hukuklarile beraber, 

Maltayı ziyaret edecek olan harp 
gemilerimiz 15 te'1'·İnİ.sani pazar günü 
limanımızdan hareket edeceklerdir. 

İlk günü birinci İnönü, Dumlupı
nar, Sakarya denizaltı gemilerile son 
alınan denizaltı gemisi ve ana gemisi 
yola çıkacak, erteai gün de Yavuzla 
Tınaztepe, Adatepe, Kocatepe ve Za
fer torpidoları onları takip edecektir. 
Bu suretle Malıtayı ziyaret edecek ge
milerimiz de tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Her iki kafile de ay;ni gün MaJ
taya vasıl olacak, dönüşte Yunanisat
na ve İzmire uğrayacaktır. Seyahatin 
kırk gün sürmesi muhtemeldir. 

sigortalıların Milli sigorta şirketlerin· 
den birine devri etrafındaki tetkikler 
bitm4ı gibidir. 

Sigortalılar bütün hukuklarile be
raber Mrlli sigorta §irkotlerinden biri
ne clevrediline y~lnız bir lusım sigor-

talıların müddet ve prim hakları kısa 
brr zaman için geri bırakılmış olacak

tır. Tetkikler tamamen bitirildikten 
ıonra hemen esasa geçilecektir. 

Yabancı memleketlere gidecekler 
için yeni kayıtlar 

Yabana memleketlere gidecek va
tanda.şiar için yeni ba_ıı kayıtfar kon
muştur. Bunlar yabancı memleketler
deki Türk konsolosluklarına icabı ha
linde ibraz etmei üzere nüfus tezke· 
relerini Üzerlerinde taşıyacaklardır. 

Bundan bafka bütün mern!eketler

dek.i iktısa.d1 buhran ve tatbik edil
mekte ola.n i~ kanunları dolayısile i• 
tedariki imkanı kalmamışt~. Bunun 
için kafi derecede maişet imkanı elde 

etmemiş olanların bu vaziyete göre 
hareket etmeleri lazımgelmektedir. 

BUyükçekmecede yahh ilkmektep 
Maarif V eı'kaleti .köylerde yatılı ilk 

mektepler yapmak üzere bir tal'imatna

me hazırlamaktadır. Köylerde yapıla

cak. yatılı ilk mekteplere talebeler 
meccani olarak alınacakJardtr. 

T al'd>clerin iaşesini her köylü kud
reti dahilinde temin edecektir. 

Büyükçckmececle bir köy yatı mek
tebi vücuda aotir;Imek üzeredir. Mek
tebin kadroeu gayet geniş tutulmuş
tur. Civar köylerden müracaat cde:ı;ı 
talehef erden de bir kısmı kabul edile
cek.tir. 

Para fiatlarında 
istikrar başladı gibi •• 

Merkez Bankası isterline dün de 
616 - 619 kuruş fiyat vermiştir. Bu 
rakamlar İngiliz lirasının üç günden
beri ayni kıymeti muhafaza ettiğini 
göstermektedir. Fransız parası bir 
Türk lirası mukabili 17,04,70 ·frank, 
İtalyan parası da 15,09,1 O lire en mu
amele görmüşlerdir. Bu para1arda da 
mühim değişi.klik yok.tur. 

Tahvilat dün de, daha e~telki gün
lere nazaran düşük fiyatla.rdan mua
mele görmüştür. Merkez Bankası ak
siyonları dün 92 lir~an açılmış •. 9~ 
lirada kapanmıştır. Üç gün evvelkı fı
ya.tlar ise 96,5 liraya. kadar yükselmiş-

ti. 
Birinci Üni:ürk 23,f>2,5 liradan 

açılmış ve biraz dü~rek 23,45 lirada 
kapanmıştır. İkinci Ünitürk üzerinde 
canlı hareketler ııörüAmemiş, 21,40 
liradan açılmış ve a.yni fiyatta kapan
mıştır. Daha evveTk.i günlere nazaran 
Anadolu tahvilatı da düşmüştür. Ana
dolu Demiryolu birinci ve ikinci 42, 50 
liradan açıhnış, 42,15 de kapanmıştır. 
Ana.dolu mü.me.s,il eenetleri de biraz 
düşük olmak üzere 45,40 ile 45, 70 a
rasında muamele görmüştür. 

Gümrük antrepoları 
sarayburnundaki gillnrük antrepolarının 

lkl tanesinin devri işi b1tlrilml§tlr. Hepsinin 
umana devri teşrlnlsani ortalarına do~u ka

bil olacaktır. 

Basın kongresi dün toplandı 

Basın Kurumu (Matbuat Cemiye
ti) dün y'lllık .kongresini yapmış, kon
greyi müteak.ıp da yeni Kurum binası
nın küsad resmi icra edilmis, bu vesi-

. la b0 
• ·1 . le ile basın dost rına ır çay ven mış-

tir. 
Bir hayli münakaşalı olan ve altı 

saatten fazla devam eden kongre ne· 
ticesindc yeni idare hey' eti riyasetine 
Hakkı Tank. u~. ikinci reisliğe Ahmet 
Şükrü Esmer, umumi katipliğe Selim 
Ragıp Emeç, azalıklara Enis Tahsin, 
Sait Kesler, Fuat Duyar, Feridun Os
man, Halil Lutfü Dördüncü Zeki Cc-
mal Bakı .acçilmişlerdiı-. 

Büyüklerimize kongrenin tazimatı
nın arzcdilmesi alıu.Jarla kabul edil
mi~, gene bu toplantıya davet edilen 
ve Ahmet Mithat Efendi ile birlikte 
Tercümanı Hakikatı tesis etmiı;ı olan 
Türk basınının en eski emektarı Nuri
nin mektubu okunmu~. şiddetle alkış
lanmış, resminin kongre salonuna a
ı11lması kararlaştırılmı~tır. Bu yıl ve
fat eden Celal Sahir, Sadettin ve Sırrı 
Uzellinin hatıralarına hürmeten de bir 
dakıika ayağa kalkılmış ve sükut edil
miştir. Müteakıben kü~d resmi yapıl
mış, davetlilere bina gezdirilmiş ve 
gece aeç vakte kadar eileniİmiştir. 

Hukukta 
ikinci ve üçüncü sınıfta 
muvaffak olamıyanlar 
yeni bir imtihana tabi 

tutulmıyacaklar 

HiNDiSTANDA 
Şaheserler ı• p E B 
ıaheserini 

sinemasında 

gördünüz mü? 

Ay;~~~k~~~ir ş E v T A N L 1 T R E ~,, 
Fransızca sözlO bOyük heyecan filmi. Seanslar; Lorel ve Hardi t-4·1• 

Şeytanb tren: 2,45 - 5,45 - 9, geceleri tam saat 9 da 2 film birden_........ 

Dünkü akşam gazet~lerin birinde 

Hukuk Fakültesinin~~ üncü aımfmdan gun~u J Ü R K Sinemasında 2 bUyUk _........,. 
dönmüş olanların yeni bir imtihana ıııııııı .. --• film birden -
tabi tuıtulacakları haber veriliyordu. Ş E N G E N Ç L E A 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine _ ~· 

Alakadar makamlardan bu havadi- Kahkahalı ve eğlenceli komedi . 
sin doğru olup olmadığını eoran bir ve LILIAN HARVEY ve \VlLLY FRİ'fCH'in bOyQk muvaffakıyetıert 
arka~ııruza fU cevap verilmiştir. K A R A Q Q L L E R 

<<- Hukuk F aküJ:teainin 4 sene- ~ 
ye çıkarıldığı maTumdur. Fakat bu 4 BugUn saat 11 de tenzilatlı matine. Seansların saatleri: ıı de KA ı;ı4 

GÜLLER, 12 1/2 da ŞEN GENÇLER, 2 de KARA GÜLLER, 3 112 da Ş , 
senenin tatbikı bütün·· 2 nci ve üçün- GENÇLER, 5 de KARA GÜLLER, 6 1/2 da ŞEN G~"t;LER, ij de KAN~ 
cü sınıflarda bulunan talebeleri alaka- GOLLER, 9 1/2 da ŞEN GENÇLER' 
dar etmomektedir. 4 sene1ik yeni prog- :::::::-::::;.ı 
ram ancak bu sene birinci sınıfa ka- G6rmeniz ve tavsiye etmeniz lazımgelen bir film : .._...... 

bul edilenlerle, birinci sınıfta kalan G ı z L ı v E s ı• B A 
talebelere şamildir. Yoksa clyevm 
2 nci ve 3 üncü sınıfta bulunan tale- ( 2 eme BUEAU) 
belerin f aküTtenin dört sene olmasile Fr!lllsız 'Ye Alman casusluk teşkilAb arasındaki mücadeleleri göstere11° 

büyük bir aşk, casusluk, ihtiras ve vatan filmi... 0~-rıuyanlar: JE.lo 
hiç bir alakaları yoktur. Gelelim imti- ı MURAT. VERA KOREN. JEAN GALLAND. JEAN MAX 
han şekıline: •• 

Bu sene Hukukun 2 ve 3 üncü sı- Bugün S U M E R sinemasında 
nıf ikmal imtihanlarında muvaffak o- \ Fox Jurnalde: General Franko, İspanya muharebeleri, moda vesnire .. · 
lamıyan talebeler yeniden imtihan e- '6....,..._ __ • Bugün saat 1 l de matine. Umumi dOhuliye 35 kuruş ...... ~ 
dilmiy~ekkrd~. Y~nız geçen sene ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

birinci sınıfta olup ta ikmaTde dönen • K • y A y R u c u K 
talebeler dör:düncü sınıf programına 1 1 
dahil edilecekleri için Fakülteyi beş 
senede ikmal etmiş olmalarının önüne 
geçmek için teşrinisaninin 1;) şinde 

yeni bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

Sarayburnunda yapılacak 
bahkhane 

Dün, lstan.bul Defterdarlığında Def
terdar, Muhasebe Müdürü, belediye 
mühendisi ve ev vergileri müdürün
den mürekkep bir komisyon toplan
mış.tır. Bu komİ8yonda yeni balıkha
ne binasının Sarayburnunda yapılma
sı muvafık görülmüştür. 

Balıkhane en ron tesisatı havi ola
caktır. Bu hususta ŞP-hircilik mütehas
sısı Prost'un da mütaleasına müracaat 
edilecektir. 

Ev ve el işleri sergisi 
Cumhuriyet oayramında Ankara

da açılacak ev ve clişleri ~ergisine gi
deceklere bir kolaylık yapılması için 
lktısad Vekaleti tarafından Devlet 
Dem5ryollarına bir teklif yapılmıştır. 

Sergi, pek zengindir. Bu itibarla 
herkesin kolayca bu .ser_siyi ziyareti· 
nin temini için yapılan bu müracaat 
Devlet Demiryolları idaresi tarafından 
tetkik edilmektedir. Sergi alakadarları 
ümitli görünmektedir. 

Karadenizd~ki serseri torpil 
Evvelki gün limanımıza gelen De

nizyoll'arı idaresin in Abu vapurunu 
tehlikeli vaziyete sokan Kefken önle
rinde serseri torpilin aranması ıçın 
Deniz Ticaret Müdürlüğü torpil arayı
cılara lazımgelen emirleri vermiştir. 

Torpil arayıcılar, Aksu vapuru sü
varisinin çizdiği plan dahilinde hareket 
edeceklerdir. Torpilin aranmasına baş
lanmış, buradan geçen gemilere de ay
nca l.azungelen emirler verilmi~ir. .............................................................. 

.. . 
gormesı Her va1denin 

mıştır. Kamu yakalanmqtır. 
* Üsküdarda oturan Klrkor kızı t7 ya

şında Takohi pazar yerine giderken 18 .nu· 
marnlı tramvay arabası çarpmış, ayatı ve 
ağzındaki takma dişleri ltırıl~tır. 

* Dun ak§am 18,20 de Topkapı - Sirkeci 
seferini yapan vatman Kenanın 1darea1ndeld 
tramvay Beyazıt caddesinden geçerken şo
för Osmanın idaresindeki 3254 numaralı o
tobüsle çarpışmıştır. * Ayvansaray değirmeninde çalıpn Dur. 
sun çalıştığı matineye sol elini kaptırmıştır. 

* Eyüpte Bahariye caddesinde yeni ya
pılmakta olan fabrikada amelelik yapan Re
cep ma\·nadan 500 tllo ağırlığında.ki ağacı 

taşırken ayağına düşmüş, ağır mrette 
yaralanan Recep Cerrahpaşa hastanesine 

kaldırılmıştır. * Kadırgada Pertevpaşada oturan Mus. 
tafa evinin merdivenlerinden inerken duş
müş, başından ağır surette yaralanmıştır. 

Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. * Uskfidarda oturan 62 yaşında VirJln 
komşudan evine gelirken yolda ayağı kaya

rak yere yuvarlanmq ayağı kırılmı§tır. * Karnköyden Beyoğluna tramvayla git
mekte olan Sava vatmanın birdenbire firen 
yapmasından tramvayın içine düşerek yu

zünden ve elinden yaralanmıştır. 

* Feshane fabrikasında çalışan 10 ya
. ında Mustafa çalıştığı makineye elini kap
tırmış, yaralı çocuk Balat Musevi hastane-

T A K V 1 M sine kaldmlml§tır. 
--------------~ JCısa Himıetlileri Davd 
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Eminonü Askerlik Şubesinden : 

Kı~a hizmetli ve yüksek ehliyetnamellle
rin 1/ Teşrinisani/ 936 günunde ihtiyat sü

bay okuluna sevkedllecekJeı·inden muamele
lerini yaptırmak üzere 31/ 10 936 cumartesi 
günü şube;ı;e müracaatları. 

Yeni Yd Tütün Mahsulü 

İzmit mmtakasında 1935 yılı tütün mah
sulü kalmamış, hepsi satılmıştır. İstanbul 

mmtakası da yenl mahsulu tarladan tama
men kaldırmıştır. l"l.yatıar iyidir. 

Avusturya Reji Dey'eti 

-,.--;,:----.~ ---=~--~--.:....-- Ege ve Samsun tütün mmt:ıkalarında tet-
_l_k_in_d_ı_,_A_t...,.c_tt_rıı Yatsı klkat yapan Avusturya reji hey'ett buı;un 

6 14 
o lo 

• 
LJ. 

os 
3:) 

S. U. ..J. D. ::>. I Ü. samsundan ;ehriınize gelecek. bir muddet 
9 36 U - l 31 tetkıkat yaptıktan sonra Viy:ınaya döne-

.&.;.;-'-~,___._1_;)_._t_ı2_1_7_~_7_1_8_5_9 __ . cektir, 

u. 
E. 6 32 
ı. 11 58 

lazım gelen bir film ... 

Pek yakında kış 

operetlerine başlıyor 

SE 
YEK 

büyük operet 
3 µerde 

TEŞEKKÜR 
Annemizin ufulü munasebdlle 'I<~ 

rimize ortak olan ve hislerini mubttlil I 
retlerle izhar eden büyuklerimize, dost '~ 
rabaya en samimi teşekkürlerimlzlı1 

ğını muhterem gazetenizden rica ed~ • •• Suavi, Nejad, AU Sahlr, Tarı .. / ... ... .. 

' 
Yeni Neşriyat 

Klerans Tersu'ın Esrarı - Maruf 

romanları muharriri cıAmould G l.'\ rU1 ~ 
Klernns Tersas'ın Esrarı lslmll c eri 
çcye çevrilmiştir. 

vakit ccb kitapları serilerinin ı çiitıC~ 
nü ~kll eden bu e er, heyecan ve ~ 
dolu blr zabıtn romnmdır. Henüz çı~ 

........ ··~-. ~ 

1 
Nöbelci 

1!u ~:~::b~t~~!n ecuneler şunl'~ 
istanbnl cihetlndekiler: dııl ' 
Aks:ı.raydo. : (Etem Pertev). /J~ cJP' 
da : rsırrı Rasim) . Balru'ltöyünde ~de : 
rn.H Bey:ı.zıtta : (Belkıs). EminÖP ,,cıt)• 
(Snlih Necati). Fenerde : (Elll~ ' 
Karagümrukte : (Snad). Küçuk . (tt" 
da : (Hasan HulCısD . Bamatyadıı · şe'ft' 
ofllos>. Şehremtnlnde : CA. ııaındll· 
zadebaşmda : (İsmail Hakki). 

Beyoğl11 clhetindekller: . 1~ 
oaıatada : (Sporldis). HasköYde ~erJfl' 
but). Kasımpaşada: <vasıf>· de : 

şışll 
nahiyede : (Kanzuk, Güne§>· itiıl\ııtll· 
{Halk) Tnlı:slmde : ıTcıkSlın, ,. . ~~· 
Üsküdar, Kadıköy n Adalarcı- . ('fi' 

Büyuko.dnda : (Şinasi ) . HeYt>eJ!d.e ~~J 
nnş) . Kadıköy Pazaryoıundıı · t1!:ıı:il ' 
Muhtnr). Modada : (AlAeddinl· 

dar Çarşıboyunda : utt.nıad>· 
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18 Birincitcpirı 

dirneni 
E 

t Da • 
l E 

laca da ,. 

cinayet 
• :rr öy1lü hasmını ele 

Gemlik belediyesi otellere ve lo antalar. şikay~l: 
kutulan sdırdı, şehirde bir çok sıhhi tedbirler lm 

,geçiremeyince 
ka ısını vt11rd 

Şarkı~Iada bir kız 
kaçırıldı 

Hayat ve mematından 
haber alınam dı, ailesi 

öldürüldüğünü iddia ediyor 

Sivas (Hususi) - Savu."lCU kö
yünden C'dmile adında genç ve gü-
2;,_el bir kadın .köyünden kaçmlmı~tu. 
Akıbetinden de haber lmamamı~ır. 
. Cemileyi Hafiğin ıKıarlı !köyünden 
Ali isminde birisinin evdiği ve onu 
bir akşam alaca kaw.nllkta Karlı kö
Yüne kaçırdığı tcsbit edilmiştir. Cemi
le burada 3 • 4 ay b~. sonra Ali 
Cemileyi anasından babasından istc
ınek bahanesile Kar1ıdan .Savuncu kö
YÜne götiirmek üzere yola çikarmış
tır. 

. Fakat Cemile Savuncu köyüne 
ltmemi , Ali de Karlı köyüne yalnı~ 

dönmü • Cemile ne oldu ıc:liyc soracla

Haf .kte bir öy 
muhtarı öldüriitdü 

ra chı: --S vunculular Cemileyi e'fundcn Güzel Ay§C köy ocağının bapnda aleıvlerı seyrederken 
•ld,lar demi tir. sarası tuttu, odun yığın\anmn Üzerine yığıldı ve vae Hafik (Hu:susi) - Yaşekin 1'ö-

Kızın anası ~~ı Cemilenin Ali kimse olmadıg~ ı için leci bir şekilde can ırerdi yünHe i bir <cinayet cllmuş. öy tarafından "ld" .. , ı _ı .. - •• •• • ld" t muhtarı Yusuf isminde iri t rafın· 
o uruıougunu la ıa e • . ıncktedirler. Ali ha'kk.ınaa taldhat ve lzmit (Hususi) -Mandua koyün-ıkamnak gclmı~. 1:1I1a'kısa'tla üyük elan o1Clürü1müştiiT. 

tahkikat Yaı>•lınaktad". de yürek er acısı müthi.~ bir facia ol· köy ocağına kat kat odunlar yığarak ahtar y,,sıif endi e •g• ır 

B
• muş ve 17 yaşındn genç ve güzel biT a't<oşleıniş ve alev a1ev 'ktt>-1laşan ateşi lamn keııannila oturır/ken 
ıgada kız yanarak .kül olmuştur. seyre aalmıfl"· y su'f isıriind• bir lhmll> 

Bir hır. ıztık Köyde ı;o'I: büyük teessür l!lyand<· Odunlar tatl• piırd•lar l<opara '.ko· muhtnrm yanma gelmiş er: 
B" {H Tü ra wı ' n bu ıfacianın korkım, e hazin hi- para yal zlanır:k.e:ıı. genç kızın birden- - '8u -lay.ı biz elı:tik. iz :'bicm:c· 

dag_lıgaz usuSi} -: ccn nn aya • kayesi şudur· bire .sar'aaı tutmu ve lahr.ad k~ntlisi- C'rtz -demişlerdir ı eynelin magazasma geçen gece - _ • .. .. ih l . n• • damdaki kiremitleri açmak suretile \lir Mandıra köyünde Mustafa oglu nı buton ""Ya yanan t J.,,.m lw· Bu üzden şlayon .kav~a onun· hırsız girmiş, çekmecede bulduğu 300 Hasan. hleyin kanmu 'beraber a· Qlğındiı <bulmuş'."'. E e mae alma- d da ,,.uf b,_gağını çekerek mulita· 
lira kadar bronz pnra ile 500 lirabk la \arak dağa odun kcsmeğe- ııitm;;ıı;r. d•ğmdan Al-şeyı Jlrurınrmılk mümkün rm kalbine sapl..mı. ve ö1dümıüştür. 
Pul çalarak snVUŞUP gitmiştir. Genç Jazlan 17 yO'mdaki Ayşeyi de o\amam•ş, köyün güzd e şirin Cinayeti mütep'k•p YU8ulla karae-
Hırsız,~~ kıınlı ve -rel"";'z bir • evde bırakmıılardır. Ayşe, bir mM· kız'. cayır "".Y'~ yanarak bir yığm kül şi kçnu§lın" Jakat J,ir 

dam olacak kı ıçerde ele'ktrık lambasını det ev işlcrilc meşgul olmuş, ortalığı lha1me gelmıştır. j ndımnnlın rafından kalantıl'ak 
da y.akmıştır. • temizlemiş. sökük, dökük .ne ;\.' rsa adanın 1kor'kun~ tafsı1n'tı be lllt 8 iyeye teslim dilmişlerdir~ 

Yapılan inceleme sonunda magaznda Clerlemiş to.Plamış. Sonra arkadaşları ana ve babanın eve ..., .J\p c karf!!a~-
1unan ~eresi defterlerinin de sırkat el . T' .. 1" .. l" wlen el .tm tı'k1arı we saşikın ,aşkın bAv'kıra HL olunduğu anlaşılın h dükkBn- g mış. ut u ur u o er T-r . . -v· ııuarl 

ilan veresi mal am'::1tt::"" w-
1 
~. anôııiler, bilmeceler ııöyo anila lı 00 alınmı • uul .Ayşeııin bu 

...,...,.&, .... ZB.rl d 
a'll vrlasında 

dın .. ldiir. .. ldü duğu tnhmin edilm;.,.+.;?' r.n...~- :.ısı ' • mişler ıgüzel 'bir lgÜn geçirmeğe - h in 6kıheci dn~ köyünü bast n ~- 11.~::.ıu.-;u- ara,,,c::tır- • . . • • ~dan <ıot1'a bu defterlerin mağa7.a i- ~rdır. <Öğl~ olun~ d h"1'~ ba .. " .• ·~ ' ~ "'. kmı.ı-.,Çinde bulunan ıkuyuy.a ~•·,dıgw .. ın· _ daöı.1ara'k birer bıreT evlerıne -çektl, r.-

1 
t.r. Mud'deıumumılik tahkıkatı ıncele- Adapazarı {Husueı) - Barniln 

.. t" tu41 ı gor o· T .•~-..:ı· muş ur. illl'Slz a.rıtnnıaktadır. !erdir. Ayşe yalnız kalınca aklmıı yı· """'""" çatşı ortasmda ııfipegündüz bir cina· -==========~~===~~~~~::::::=======~==:=::=:============-• y.ı o'lmu~. ir 1kcuiın bıça'k1a vuru,a-

- Aman Hasan Bey
ciğim., hiç böyle$i ıişit _ ~ 
rnemi tim.. 

Pazal' Ola ff asan B. r ~ ölll'üru1muştür. c::aQ.~~ Arabacılık ya,pan 'Kel Hasan i -

\ \ U ı 11 I I I • f 'I I f f l ı rnmae bir aclam lzmit!i Hatice .ismin-

, 

... Dün -gazetede oku
dum da ftzım hayretten a-
çık kaldı. 

.. . Bir kadın tamam dö~ 
gözlü bır ~ocUk dogurmu§. 

d bir o'kak .kadını 'le münas t t -

.., 
/ 

yfa S r 

• 
rıı 

sker, ;çocuk ~üz ara, nşibo
zuk beş-kuruş ! 

Diy..e av.azı (Çıkt$ ·o.dar gır:ın 
;ç.ığırfuanııni_çin dün köprününıK.adı
köy iskelesine ko .. ymadilar? .. We ge
ne .niç.in~ JdaresLiskeleyj gezen
lerden paı:a cilınadı? .. 
B~k ziyan: Bir günde en aşağı 

öir gemi parası top1anacaktı. 

* - skele gtlze1 mrm ... 
- Aması aa .ne! 
- iBıletimi rn?r:eden alncagım, ro.

pura nereBen hıeceğim?. 

.a.Giselere ier.s taraitan gir.meyj 
niz.» 

:ı..evhıısını dkuyan yaŞlı bir zat ba 

ına sordu: 
-Affedersiniz Bqy gi enin terID 

:ne tnraf.1.a, iızil ne tarafta ? 

* - B memur ltCrii tm · ... 

-????? 
- Odasını lSkelentn U t ftiU 'Çl• 

karmış • ".eni · keleden vapur.a binen genç 
.erkek, · kel k lan rg & k dma 

baktı: 
- K lbimi, -dedi, bur.naa ıunutu -

arum. 
Genç kadın evap .vermedi, .. d ~ 

eliUk .du.varda'ki Jevhayı :go t.er~h; 
ev..hada şu 9SZ1 ~ r.dı • 
cİskcle ve vapurda birşcv .unut • 

ma~·ınız. 

* j anlay.an ~ ledi : 
- iki uanına .da iki nrlc tak nı r· 

dı, .nmk--emm l bir r.aba ' pur ı o· 

Iı.ırdu. • .Esk"den vapur ,:üksekti, i kele l .. 
çak .. \T~r., kele~·e yüksekten ba-

kar . 
Bu sefer i kele y.üksek, ,qqJur ~ .. 

çak .. lskele, vapur.a 'k ekt n b kı· 
yor ... 



6 Sayfa 

Amerikada 1 S inden sonra 
sevdalanan iki hemşire 

,,. 
Aşıklarile para yemek için ağabeylerinin ölümünü 
beklediler, fakat vasiyetname açılınca, eve erkek 
almamak ve evlenmemek kaydile kendilerine para 

bırakıldığını öğrenince düşüp bayıldılar 

Nevyork • Eylul 

- Mister Bakster 

çekirdekten yetiş -

me ıbir tüccardır. iş 

hayatına on üç ya
şında atılan Baks-

ter yememiş, içme
miş, damlıya damlı-

ya göl olur atalar 
sözünü, kulağına 

küpe ederek para 
biriktirmiş . Bir çok 

~üslere atılmış, 
sonunda taş kırma 

makineİcri fabrikası 

açmış ve bir fahri- Mirasa konan hemşireler 
tatör g?bi, fakat otomobilsiz, her gün zan boylıyacak bir ağahey vardır. Yok
işinin başına yaya gidip gelmeğe baş- sa son demlerinde bir kızıp da, miras· 
lamıştı. . tan mahrum etti mi, hayalinde besle -

Ömründe bir kere olsun çapkınlık diği o müstakbel zevk ve safa alemle
etmediğini, iftihıyla eöyTiyen fabrika- rindcn hiç birini yapamıyacak .. işte bu 
tör, kadından veba görmüf gibi kaç - sebebledir ki, varlığından umulmıya -
mış, bu yüzden de evlenememiştir. cak bir kuvvetle, fedakarlık ediyor 

Mister Baksterin iki tane kız karde· 
~ vardır. Zamanında gayet güzel ve 
gönül çekici olanJ>u kızlar, ağabeyleri· 
nin aksine dansı, sinemayı, her türlü 
eğlenceyi severler, bundan dolayı da 
aralarında kavga eksik olmazmış. Mis
ter Bakster, şöminenin başında oturup 
lncilden parçalar okumayı tercih eder
ken, kız kardeşleri başka bir odada gö
nüllerinin çektiği erkeklerle kokteyl 
partileri yaparlarmış. 

ffte bu kokteyl partilerinin_ sonun -
da, hayırlı kısmetlerini bulan hemşi
Teler aynı günde çifte püğünle evlen -
mişler ve ağabeylerinden ayrılmışlar. 

Gel zaman git zaman iki hemşire· 
nin kocaları da tuhaf bir tesadüf eseri 
olarak birer aün fasıla ile ölünce, artık 
biri 75 diğeri 76 yaşına girmit olan kız 
-kardeşler, ağabeylerinin evine dön ~ 
ınek mecburiyetinde kalını~lar. 

Hem~itcler ağabeylerinin evine dön· 
dükleri zaman Baksterin eskisinden 
daha titiz olduğunu gö tenni,lerdir. 

Babter, Duz kardeş}t:_rlni kapıya ge
len zerzevatcılar, po.&tacılar, hatta ufa
cık çocuklarla Dile görüşmekten me
netmiftir. 

Bu üç kişilik mana.stır hayatı, kız 
kardeşleri, hele 75 yaşındaki küçüğü 
büsbütün çileden çıkarmakta imi~. A
ma, neylesin ki ortada 2 milyon lira 
gibi bir miras, bir de pek yakında me-

muş. 

Bir aün, bir ~fak vak.ti, ağabeyleri 
ölünce, iki kız kardeş, büyük bir sabır
sızlıkla vasiyetnamenin açılmasını 
beklemeğe başlamışlar. Uzun cenaze 
merasiminden l!lonra, ertesi gün avu -
katın yaZJhane&nde nefesler i darlaşa 
darlaşa, vasiyetnamenin okunuşunu 
dinlemeğe gitmişlerdir. Fakat aldıkları 
havadis üzerine oldukları yerde yıkı· 
larak aaatlerce baygın kalmışlardır. 

Çünkü vasiyetnamede şunların ya
zılı olduğu görülmüştür: 

Ben Vilyam Baltster 2 milyon lira 
tutan 1ervetimi, ve bütün varımı yo • 
ğumu, kız kardeşlerim Emili ile Mol
yeye bırakıyorum. Kız kardeşlerim mi
rasa aahib Qlabilmelc. jçin şu ~rtlara 
ria.yet edeceklerdir: 

1 - Benim doğduğum, büyüdüğüm 
evde oturacaklardır. Bu evi asla tat -
mıyacaklardır. 

2 - Bu eve hiç bir vechile, bir er• 
kek misafir kabul etmiyeceklerdir. Et
tikleri gün bu mirastan mahrum kala
caklardır. 

:J - Kız kardeşlerim bir daha evlen· 
miyeceklerdir. 

İ\lin asıl garib tarafı küçük kız kar -
deşin seksenlik müteka1d bir askere 
vurgun olmasıdır. Kadıncağız şimdi 
saçını başını yoluyor, ve ne yapacağı· 
nı bilmiyormuş 1 ... 

p CONOL 1 iSLERi 
Evlenmede aşk 
Değil istikbal 
Arayan genç kız 
İıırnirden •N. E.> imzasile bir mek. 

tub aldım. Yazan 25 yaşında, istik· 
ba!ini temin etmiş, hal ve vakti ye· 
rinde bir genç erkektir. Diyor ki: 

16, 1 7 yaşında bir genç kızla sevi
,.)or<lum, ve sevişirken bu genç kı
zın benden evvel başka bir ~rkekle 
'de sevişmi:? olduğunu biliyordum. 
Fak:ıt onu unut.mu~, bana ~arılmıs 
sanıyordum. 

EVleneccktik. O sırada sabık sev
gilisi çıkageldi ve beni bularak kız· 
dan va7,geçmekliğimi istP.di. Başım
dan savdım, fakat biraz c;onra kızın 
bu erkeğe yazmış olduğu bir mek · 
tuh elime geçti. Bu mcktubda ona: 

- •Gene seni seviyorum. Fakat 
karşıma çıkan erkek zengin, onunla 
evleneceğim, her şeyden evvel is -
tikbalimi temin etmeld:ğim lazım. 
Bana darılmazsın değil mi? Sonra 
gene konuşabiliri7-• 

Diyordu. 
Kızdan ayrıldım. Aranan bir yll 

geçti. Bu müddet zarf mda ben hiç 
bir kızla münasebete girişmedim. Sa· 
bık ni.~anhmın da aynı şekiıde hare· 
ket ettiğini gördüm. 

Derken tesadüfen gene birit~ştik. 
Eskiı sevgimin tekrar, ve bütün sid
detile uyandığını hissettim, gene ~ev· 
lenme arzulnrına düştüm. Fakat bir 
taraftan da kol'kuyorum. "> 

* Bu okuyucumun korkmasını ma-
nasız buluyorum. Mademki kendi • 
sinden o şekilde bahseden mektuba 
rağmen gene kızın yüzüne bakmak 
için kendisinde kudret bulmu~tur, o 
halde evlendikten sonra bir ihanete 
uğrasa bite kadını gene affedecek 
demektiır. Eski sözdür. Bir k1z vüz 
erkekle tanışır, birisile evlenir der
ler. Doğrudur, bir kızın evlenme -
den evvel genç erkeklerle tamsma -
sında, konu!imnsında safvetini le -
keliyecek bir şey bulunınıyabilir. 
Fakat evlenmeden evvel varac-ağı er
keğe ihanet etmeyi düşünen genç 
kız, maddeten olmasa bile manen be
karetini kaybetmjş demektir. Onun-
la evlenilme-ı: • TEYZE 

'SON POSTA Bi.rincitefrİD ~ 

lzmirden röportajlar : 3 · 

Bandırmadan İzmire trenle 
yapılan bir yolculuk 

* * .... 
Mudanya halkının hayatını kurtaran meçhul ihtiyar" 
denize boşaltılmak istenen göl - gazeteden sigara " 

1 avcının hasreti - Mısırlı prens - ve kumral Türk kızı 
Yazan : Kadlrcan Kaflı 

Tiz bir düdük sesinden sonra tren 1 
kalktı. Bir tarafta güzel bir rıhtım ve 
öte tarafta kocaman bir bakla yığını ... 
Uzaklaştıkça şehir daha çok görünü

yor ve yen:iıliği göze çarpıyor. 
Eski bir iht iyat zabitile bir kompar

tımana düştük. İstiklfıl harbinde bura
larda savaşmış. Vagonun penceresin -
den bir defa şehre bakarak: 

- Bandırma güzel ve sevimli bir şe
hirdir. Ayni zamanda çalışkandır. 
Harpten sonra şehrin yarıdan çoğu bir 
kül yığını halindeydi. Bugün her ta
raf dolmuştur. 

Aba elbiseli otuz beş yaşlarında bir 
adam gümüş köstekli ve çift kapaklı 
Serkisof saatini çıkarıp baktı. Soma 
söze karıştı: 

- O zaman burada idim. Düşmanın 
şehri yakacağını haber alınca hepimiz 
camje koştuk ve oraya dolduk. Bin~ -
nın içinde bir iki bin kişi vardı. Ust 
üste yığılmıştık. Birdenbire kapu ta
rafından bir ses duyuldu: Ey müslü
manlar camiin altına bomba koydu
lar. H~piniz öleceksiniz. Kaçınız! di· 
yordu. Kır sakallı bir adam dışarıdan 
kapıyı vurup ta bunu haber vermiş. 
Can bu, durur mu kimse'? Hemen dı
şarı fırladık. Bomba ha şimdi patla
yacak, diye yüreğimiz hopluyordu. Ca
miin iki katındaki balkon gibt yerler
den kendilerini a'lağıya atanlar, aşa -
ğıdaki kalabalığın üstüne düşüyor ve 
hiç birşey olmuyordu. Cami beş on da
kika içinde boşaldı ve boşalır boşal -
maz da korkunç bir patlayış patladı. 
Meğer ki düşmanlar bizim oraya sak
landığımızı haber almışlar ve bodru
ma saatli bomba koymuşlar. 

Bu korkunç hikayeyi tüylerimiz ür
pererek dinledik. Anlatan adam ağır 
bir sesle, bir sır söyler gibi ilave ett!: 

- Camiin altına bomba konulduğu
nu haber veren aksakallı adamı sonra 
çok aradık. Fakat bulamadık. 

- Acaba kimmiş? Tahmin edeme -
diniz mi? 

• • * 
- Kimbilir, erenlerden biri miydi? 
Tren yoku§ çıkıyor. Bandırma

nın son ev'leri de küçük te
pelerin ardında kaldı. Yalnız Marma
raya karşı dönen altı yeldeğirmeni gö-

İzmirde bir !İ mendücr istasyonu 
dığım halde, bu çocuklara attım. ;ız çokça durduk. Akhisa11dan gelen Y 

Yol arkada§ım bunu görünce : ,cu tren~ yolu kapamış.. 
1 - Atmasanız daha iyi olurdu. 1 On bır yaşlarında hır çocuk, ya l 

Dedi. . ayak ve başı açık, sağ elinde eırtzık 
Hayretle yüziine baktım : bir testi ve sol elinde küçük çı 
- Niçin ? Alsın da okusun. Bu bir ,maşrapa ile trenin pencerelerine 'bil O" 

iyilik değil midir? l,kıyor, ayni zamanda çekine çekine 5 

- Değildir, çünkü okumaz. ,kuluyor. 
- Ya ne yapar? , Birisi bağırdı: 
- Tütün içmek için sigara kiğıdı ıi- - Sucu! .. Sucu! .• 

bi kullanır. , Çocuk kızardı : 
- Yok canım, belki böyle yapan olur . - Su değil, ayran ... 

amma... Dedi. 
Arkadaşım keStirip attı: , - Ayran olsun, getir!. ıc· 
- Benim kadar bilemez.qiniz. Ben . Çocuk cesaret aldı ve koşarak ) 8 

buralardan beliti üçyüz defa geçtim ve .}aştı. 
bu köylerle istasyonlarda bulundum. Yolcu sordu : 
Bunlar gazeteyi okumazlar. Bu yerler - Kaç kuruş ? 
'tütün yet~tiren köylerle doludur. Si- - Altmış para!... 

1 
gara kağıdı bolamazlar ve onun yeri- Bu dağ başında susamış olan bir 1° 
,ne gazete kağıdı kullanırl~r. Di~at e- cu herhald~ bir bardak kuy~ suyu~: 
divor musunuz, gazete dıye bagıran- ,beş kuruş bıle vermekten çekınmez r 
}a;·ın çoğu beş ve yedi yaşında çocuk- 1?un~ aşağı yu~~rı .. herke; ka~ul ed:~ 
]ardır. Bunlar okuma yazma bilmezler. , iş boyrre iken koylu çocugu hır bard . 
'sonra en küçük bir gazete parçasını, ,ayrana beş kuruş istemiyor. Hatta 111 

,hatta bir kağıt parçasını bile alıriar. .çU: yüz para değil? 
Bu sırada ön vagonların pencerele - , Iki kişi içti. 

0 rinden atılarak havada savru - . Çocuk hemen trenden uza.klası) • 
)an iki kağıt parçasını gösterdi. Bun- ve vagonların pencerelerinden kend· 
lardan biri bir çikolatanın ambalajı, 1sinin çağırılmasını bekliyor. . 
diğeri de bir el ilaniydi. Çocuklardan - Bağırsana .. Bağır da herkes dıı) 
iiçü dördü birden bu kliçük kağıtların sun ... MaL böyle satılmaz. 

rünüyor. G k d baw d 
düştükleri yere kapandılar, biraz sun- e .. ne.. ız .. ar ı ve gırma ı . . hC Hafif dalgalı bir toprak üzerınde hıç K ı lı b ı 

sallanmadan, sarsılmadan, rahat rahat ra her biri onların birer parçasını elle- oy umuz ma nı satmasını ı ı:ıe r· 
rinde düzeltiyor, koyunlarına koyn - .halde daha başka bir hayata kn vuşıı gidiyoruz. Küçük tünellerden, alçak d 
yorlardı. . u ... yarlardan geçiyoruz. 

* * İki saat kadar sonra sağımı7.da mas- - Kcşki gazetelerimi atmasaydım. 
mm·i bir göl gördük. Tütünle beraber bu kağıtların zehirle- On dört yaşlarında kumral bir J.;ıı • 

M .. 1.. yici dumanını da yutan zavallı ciğer- ,İnce bir vücudü, ince bir yüzü ve . ~ - anyas go u... _ 
Dediler. lere yazık değil mi ? · .rarmış yaprak renginde dumanlı gıı 
Koyu mavi bir cam gibi durgun ve Kendi kendime böyJe düşündüm. leri var. 

güzeldi. Yer yer evler, küçtik köyler * * * Sabahtanberi vagonun penceresi•1 • 

bulunuyor. Bu gölde çok balık çıkar- Tren şimdi çamlı ve çınarlı tepeler den dışarı bakıyor. 
mı.Ş. Eğer denize bir kanal açılırsa bü- arasından geçiyordu. Burada yarmalar Öteki pencerede ise yuvarlak yuıl 
tün suyunu boşaltmak mümkünmüş ve köprüler sıklaşıyordu. Yarma:arın 'ateşten bakışlı bir Mısırlı genç duııı· 
ve bunun yapılması düşünülüyormuş birisi tane tane taş yığınları halinde ise yor. İkide bir genç kıza bakıyor e 
amma, bu takdirde her sene gölde tu- diğeri kireç, üçüncüsü kil tabakasıydı. gözler karşılaşıyor. 
tulan milyonlarla balık kaybedilirm:~. Hatta birçokları .te~.elerin re~~ re_?k Akhisara yaklaştığımız zaman i1' : 

* * * tabakalarını pek ~~~~~mel gosterı - .~ini ayni pencerede gördük. TüıK ı~. 
Bir muharrir arkadaşım bir yazısm- yordu. Yu.flkal~r ustul:ite konduktan ,zı Mısırlı gence türkçe öğretiyoı', b 

da şöyle yazıyordu: son~a. ~~skın hır bıçakla amut .. ~~aı~~k zı kelimelerin manalarını da ingih1.ce 
«Trenin geçtiği yerlerde minimini ~esıldıgı zaman ~~n~.an ~asıl gonınur- vasıtasile anlatmağa çabalıyordu . e· 

köy çocukları bile : se onun kadar duzgundu. Fakat asıl göze çarpan taraf bU d 
G t , Ga· et 1 Yol arkadaşım pek çoğu iki metrP.- ' ınldı' - aze e... z e... v o• . rı· 

Diye bağırıyorlar ve bizden gawte · yi geçmiye~ agaçlarla d~lu g~nç or - Mısırlı gencin gözlerinde biitti ıı !\ 
istiyorlardı. ,manlarda hır nok~ayı ,gosterdı : sır erkeklerin beyaz bir Türk l!ııı~. 

Bir de halk okumuyor diyorlar. - ~akınız, keklıkler.... ,olan hayranlıkları, Türk kızının g~ il 
Okumuyor değil okuyamıyor. Çün - Dedı. ,lerinde de zen~in bir Mısırlı PrPl'l 

kü bulamıyor. Sesinde heyecan vardı. İlave etti : hayali vardı. 
Bu çocukların, tren boyunca trenle - Ah, şimdi yanımda köpeğim ve İzmire vardığımız zaman a) ı 1Id1" 

beraber kbşarak yolculardan gazete di- elimde çiftemle burada olmalıydım. }arını gördüm. 
lendiklerini gördükten sonra bizde o- İki saatte dünyanın avını vururdum. İşte gene güzel birer hatıra krı· ' 
ku k • d t' · k '' 1 d Bu mevsimde keklikler o kadar besili rna arzu ve a e mm oy er e ·c- , . .. .. . dılar. oı· 
hirlerden daha çok olduğuna inandım. -. oluı\iW.r k.ı ... Havadan duştuklerı zaman . Hatıralar çok zamanlar hayal1 ·1~1 , 

Arkadaşımın yazdıkları görülüş iti- yarılıverırler.. Ateşe koydun mu, kı- ha güzel ve daha çok teselli verıı· ı 0• 

barile doğrudur. Ben de ayni kanaati .zanrken ateşı harlatır... luyorlar. Bu itibarla onlara acııtı 1 

edinmiştim. Hatta bu sebeple cebını- * "' • dım. 
deki iki gazeteyi de, tamamile okuma- Küçiik bir köyi.in istasyonunda bir .... rı• Kadircan "'a 



t 8 Biritıcite;rin 

Suriye gazeteleri 
işi azıttılar 

Bize ancak şu lutfu gösterebilirlermiş: Antakya Türk
lerini bizdeki Araplar ( !)la mübadele etmeliymişiz! 

SON POSTA 

• • 
ismet lnönünün 
Nazillide köglüge 
Söyledikleri 

(Baştarab 1 inci sayfada) 
!atacağız. Ziraat makinelerinde kulla
nılan mazot ve benzin fiyatları yi.ik -
sektir Nakil ~asıtalarında daha fazla 
ucu:cluk meydana getirmek için dev Je
te düşen vazife hakkiyle yerine getirile 

Sayfa 7 

Süel liseler şampiyonası 
dün yapıldı 

cektir. 
Başbakan bundan sonra hayvan ba

kımına ehemmiyet verileceğini, hay -
van cinsinin bakımsızlıktan bozuldu -

• • * ----------Gen~ at_letl~r büyük muvaffakıyetler gösterdiler, 

ğunu işaret etmiş : · 
- Biz hayvanlarımızı samanla bes

leriz. Bu dünyanın hiç bir yerinde 
yoktuı·. Hayvana ot veya arpa vermek 
lazımdır. demiştir. 

Denız. ~ı~esı. 44 puvanla birinci oldu, 42 puvanla 
Kuleh ıkıncı, 28 puvanla Maltepe üçüncü, ı J pu
vanla Deniz gediklisi dördüncü olmuşlardır. Müsa-

bakalara gelecek haftada devam edilecektir. 
Ba§'Vekiıl sözlerinin sonunda Nazil - Askeri liseler arasında her sene mun 3000 metreye 12 atlet iştirak cl;, 

liye gelince kövli.inün sıhhatine dik - tazaman yapılan senelik atletizm bi - tir. Her turda başka bir atletin 5i11·i.i 
kat ettiğini ve ~hepsinin renklerini iyi rindlikleri dün Kadıköyünde Fener lediği bu koşunun sonunda büyük J 
görerek inşira•h duyd~unu belirtmq- stadında yapılmıştır. çekişme olınu.~ ve müsabakanın sonu 
tir. Müsabakalara iştirak eden dört mek da büyük bir gayret ve kuvvet sarf 
Başveki1 Nazilliden ayrılmış, Ayuı - tebin biiyiik bir kalabalık vücude ge- den Maltepeden Turgut 10.55.2 ile 

na hareket etmistir. tiren meraklıları miisabakaları ba~ı~- zel bir derece yaparak birinci geln 
Başbakan Aydın ve İzmirde dan sonuna kadar heyecanla seyretm!ş Deniz gediklisinden Kemal ikinci. 

Aydın, 17 (Hususi) - Aydın istas- lerdir. Her atletin büyük rekabet dv- gene Deniz lisesinden Ferit iiçünc•ü 
:-tonunda ı o dakika duran Başvekili _ ğuran gayreti seyirciler tarafından tak ,muşlardır. Antakyadan b ir manzara 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) ı nın haklarını müdafaaya veya bu kıt- miz halkla temaslar yapmı~lar, ve sa- dirlc karşılanmıştır. . Gülle atma: On iki müsabık aras 
·Türkiye ile Suriye arasında ahali mü- a~ın .b~ P_?Tçası ~akkı~da pazar : at 4, 1 O da İzmire· hareket etmişlerdir. Askeri liselerin her sene toplu bır ,da yapılan seçmede 6 atlet nihai nııi 
badclesidir> serlevha1arı altında inti - lıga gırışmege ve Turklerm hımayesı Başvkili İzmir valisi ve belediye reic;i h~~de yapmağa. m~.\·aff~k .. olduklan bu baka için ayrılmışlar ve finalde h .. 
'11' eden bu maıkalenin metni şudur: iddiasile ecnebi~ bir devlet ile bir ~nu- Ayıdında istikbal etmişlerdir. Başvekili n:ıu~abakala: bı~ ~n buiun me~t:pıe- liden Sedat, 11,55 gibi iyi bir der 

cTürkiyenin İskenderun sancağına ahede akdetme~ hakkı yoktur. Turk- getiren tren saat 8,30 da· Alsancak :s- rımıze leş.mı! edıldıgı zaman hakıkı spo yapmıştır. Kuleliden Hasan ikinci, !\ 
karşı gösterdiği alakanın yalnız bu lerin ileri sürdükleri ekalliyetlerin ~~- tasyonunaı gelmiş, İzmir halkı tarafın- run nıekteplerimizden ve onların gc:ıç tepeden Cemal üçüncü olmuşlardı!'. 
sancaktaki Türklerin hukukunun mu - mayesi mesel~ini derhal reddedehılı- dan hararetle karşılanmıştır. talebeleri arasından doğacağını kolay- Son müsabaka yüksek atlama ol 
mafazasına mı yoksa Ankara anlaşma- riz. Çünkü Uluslar Sosyetesi, ekaUi - Yarın müstahsil murahhasları ve iktı ca anlayacağız. .rak yapıldı. 
sı arkasında siyasi maksatlara mı ına- yetıleri temsil ve himaye eder. Bu ınua- sat.ç~larımızla büyük bir toplantı ya - Biırçok yeni istidat ve kabiliyetlerin Bir parça karanlığa kalan bu na 
tuf olduğunu daiına araştırdık. Ancak hede, zaten Fra~anın l!,luslar SosyP.- pılacaktır. meydana çıkmasına vesile olan bu mü- bakada Kuleliden Hilm~ t ,60 ile bi 
beklemediğimiz brrşey varsa 0 da tesine karşı aldıgı taahhutlere muga - -·-- ~ sa~a~al~rda istilc~lin kıymetli ı.tlet - ci. Deniz lisesinden Galip ikinci, 
Türk matbuatının son zamanlarda, bu yirdir. Bu muahedenin meşru esa~;1ara Sayyah celbetmek İste- lerını gozucuYJa gormek fırsatını bul- leliden Kemal üçüncü oldular. 
mesele hakkında lrullandığı lisandır. istinat etm~iğin.e dair en iyi delil, bu diğimiz Şf'hrin göbeg .. İnde duk. . • .. Dün yapılan müsabakalarda bir' 
Öyle bir lisan ki biz bunun hüsnü ni- muahedenin Ulu.slar Sosyetesi tara - Aralarıında Mıl1ı takıma kadar yuk- den altıncıya kadat puvan verildi 
yet mahsulü ollmaıd.ığı kanaatini hfı~ıl fından tasdik e~iilmemiş olmasıdır. Di- bir pislik sergisi selebilecek kıymet ve kabiliyette olan- ,nazaran 44 puvanla Deniz Lisesi 
ettik. yebiliriz ki, Arikara ve Lozan rnuahe- Şu yukarda gördüğünüz manzara- ları sayılacak kadar çoktur. ta gelmektedir. 
Bu vaziyet bizi çok şüphelendirdi. Tiir deleri, Arap ulusuna karşı bir kornpl.o yı tanıdınız mı? Burası, içinde, turist 1 1 saniye üzerinde 100 metre ko ~ KuJeli 42, Maltepe 28, Deniz Ge 

kiy~ hükfunetinin bugün bu sancağa teşkil etmiştir. Lozan muahedesi bizi celbetmek hulyası etrafında hayli lafı şan, 60 saniyeden evvel. 400 m~treyı ,lisi de ı ı ıSayı almı.şlarcbr. _ 
karşı gösterdiği alaka yalnız Türk e- tabii hudutlarımız olan Toros dağların güzaf 

1 
yaz.tan bir şehrin, lstanbu- bitirenlerin ~000 metr~yı 1 O dakıkada Gelecek cumartesi nihayctle 

kalliyet'leri hukukunun teminine ına- dan tecrit ~~ıpiş ve Fransa, ~rap olan elde edenlerın nasıl bır hazırlıkla bu olan bu müsabakalarda 200 
tuf olmadığı, a'\11Tli zamanda, bu mın- Kilikya mıntakasiru tahliye eylemiştir. lun i'1~kı rbir noktası.ndaki pislik sergi· derecelere kadar yükselmiş oldukları metre koşularile uzun u··çad . 

J- 'd" . . . . , , ım, ~ 
takaya karşı askeri ve siyasi emel1er Bu iki muahedenin bi·ze büyük bir dar- sı ır. · hayret edılecek hır ıştu·. ,la atlama, disk ve cirit atma ve 
beslenildiği ve Hindistan ile İran ara- be indirmiş olıriası, yeni ve siyasi e - Evet· tam manasile bir PİSLİK SER- Uzun boylu idman yapabilecek b~r ,kan bayrak koşusu yapılacaktır. 
9lllda en yakın . yol olan İskenderun - meller uyanmasını mucip olmuştur. GISI 1 sahaları yokken ve senede ancak bil' atletcrimizi tebrik ederi1" 

Basra hattı üzerindeld Suriye körfe- Bu dclrbe oimasaydı bugün bu müş - "Eski 'l:Jnkapanı köprü11ünün Unka- defa, o da $iffipiyona vesilesile karş1 Ömer Bt>.· 
zi:nin de ilhakı istenildiği anlaşılmak- kilat karşısında . bulunmuş olmazdık. ~nı t~ralmclaki kayık ieke~eine daha laşabilmek irnkinını bulan Askeri lise- G • J 

.. tadır. . AraP.. m.iUet~nin ~ir paırçası olan bu yakla~nrken hava ile burnunuza kerih atletlerimiz bir gün daha kolay ve 8 atasaray . 
Ti.irkiyenin gerek bu mmtakaya ve mıntaka,~ın : ta .Tor9s dağlarına kadar bir

1 

koku ~eliyor. Uzakta bir takım daha müsait şartlar içinde hazıranmak J b J · 
~rekse Suriyenin birçok geniş bölge- .Ara{>,. kt11ac~ğı galip devletlerce vaad süprüntii; kümeleri görüyorsunuz. Son fırsat ve imkanını bulurlarsa bugünkü stan U spor m.a 
1_ • ediv' il T" k d·ım· ·k K"l'k takasının varlıklarile en yakm bir atide en par- rs· t b l ı·k 1 ~rme karşı besl ·gı eme erin, ur - e ı· ış ı . en . ı 1 ya mm . ra iekcıleye yanaşınca, bakıyorsunuz ki . k baht' 1 an u ı maç armın tehir ed 
lük :meselesinden değil, başka sebep- Tür~iyeye bırakılması gibi hareketın iki tarafıta yerlere çöpler seritmiş, süp- ~ak derecelen erde etme ıyar ı - ,si Üzerine bazı klüp1erimi.z denem 
lerdeın ileri ~ldiğini ispat edebiliriz. yeg~ne tefsiri ş~dur kJ takip olunan ga t-üntücüler bunları küreklerle . . gına .kavuşacaklar~r: . . ~ ,hiyetinde maçJar yapacaklardır. 

1) Türkiye _hükılmetinin bir. karar- ye Türkiyeyi tak\r.iye ·~ nek ve Ar~pla- cvmp .1 OO m~~reye 0~ ı~ı a~~t ış~~ak e. - . Galatasaraıy Klübü, bugün Ta 
namesHe Antakya .....:.-lderine Türk va- rın k~lkınn,:ıas.ın~ . . }çarşı bir sed ~ekmek- çevirip eavura savura ymi gelen mo- mış ve musabaka ikı sen uzerınden ya- tad d "lk t .. be İ 

~~. •r. - törlü ' çöp arabalarına doldurma'kla .s yomun a ı ecru ~çın.ı 
tandaşbğı verilemez. Halbuki, dünya- 'tir. B? gaye, Tu.rkiyenin rosth~gunu ye pılmıştır. T"" k' . .. , ıl· ,btd.C;por ~ırnile yapacaktır. 
nın ~r tarafında Türk vatandaşlıg" ını yardımını .te:IPiP.: . etmek ve bır Jludut menuldüiler. Siz bunlann arasından Aralarında ur ıyenın en s~r a ı Ü ~ b . futbol .ha .... ı... t' . 
· . 'Tii }d ·ı Ar l r ara geÇeceksiriiz. Takriben 30 metre J<ll- atletleri arasına girmiş olan Bahriyeli -•~~ ~,,l ... anf""~a}rı tasa ~ta .... e ~,ı ıs.tiyen hedıangi bir Türke bu va1an- mesel~si .içif .. ·:~ ~r. 1 e ap a .. - . . k tt·-· b .. bak .cvı,ıış o an v a ray .ıı.ımı :> 
d.ık>Jık .. ._..u.:-. sın da. .rlaunı, . ~ ihtılaf mevzuu vucu- dar bir mesafeyi bu süprüntü aergı· ..ı.:. V edadın da ıştıra e ıgı u musa a- A. · L • tf' Sal; S · H ~ Y'C'1UU' ~ _ 1U , kse f r , VIll, U ı, mı, uavı, ayr 

2) Türkiye, hük:umf1ti, Türk nıek- de getirmeltqr.. . . . nin ~asından ve pis kokularla doİu nın gerek seçmelerı ~~ ~e .ına ı ,Hüsnü, Necdet, Eşfak, Gündüz, 
tc:Plenncre coğrıµya kitaplarında, Tür- ~rap µlııs~un, A,rap ~ılıkyanıa t~- ha:v~>;ı teneffüs ederek geçiyoraunuz. büyük bir heyecan ıçın geçımş ve lent Danyal şeklindeki takımile 
kıy~en bahsedilirken, İskenderun, bii hudut~arı.rp kaybetm~ş olınası ytı- faltat, aeçerken, birdenbire mide- seçmede ı ı,e gibi ~ir ~e~~ yap~n '.ya ~ıkacaktıır. 
Iialep, Elcezire ve hatta Riyak'a ka- zünden b~gü~~ ya:ım _yamalak ~u - niz o kadar bu1an.ıyor ki arbk yürü- Vedat finalde 11•3 ıle bırıncı olmuş - İstanbulspor takımı tamamile 
dar olan mmtaka.ların da Türkiyenin dudu teşkıl ede!l. ve uzerınde Arap bay meğe taka.timiz k.abnıyor ve bu pisli- tur. leşmiş bir kadro ile ma~ra iştir 
rn_ üten-ı-.:- cu""z'ül ... " " den. oı·..ıutunu .ra. ğı.. da_lgalanan kıt>aları da kaybetın~- J Mal tepeden Hasan ikinciliği, Deniz deceg"' i için u2un müddettenberı· 

.... ı~ı ~... u _ g"' e biraz da ıiz i ave edlyo~unuz! F'kr t .. ·· ··ı·· ..... k 
ışaret e-ektedir sini icap etm~z. lisesinden ı e te uçuncu ugu azan- ık yapmakta idi. Bu münasebeti 

•11 • • h" Nedir) diye merak cttinlue anla-
. 3). Türkiye .bükümeti her sene hü- Gel~n habe~~ere göre, Türkiye u

1 
- mıştır. gün yapılacak oywıa hususi hir 

kuınet hesabına Anıu;a Türklerin _ kumeti . ve ''fü,rkiye Hariciye Bakanı, falım: 800 metreye on iki atlet iştirak et - miyet verilmektedir. 
den birçok genci talebe olarak kab\11 bu sancağın bir Fransız amirinin emil·- . Va1triyte çöp arabaları buraya gc- miştir. Hemayar rakipler arasında ya- Ha~em llll'SU M.lıııınıv . 
~tmektedir. Bun1ann memuriyetlerd~ Ieri al.tın.~ b~lundurulmaşı icin Frcın- lirler, buradan çöpleri mavnalara atar• pılan bu mClSabaka d.a 'ok heyecanlı ~ u . 
V'e bilhassa orduda istihdam için h~r sız. hükfuooti ne~ç?inde teşebbüste bu

1 
- lardı. Şimdi denizi )urletmemeJC için bl'mustur. FutbOl federasyonu tarafında 

türlü kolaylıklar yapıhyor. Türkiyede lunmakta.dır. Bu hareketin . mana~ı, bu süprüntüler buraya geliyor, yerlere DC~iz iiseslhden Hicrı 2,22 ile birin- lacak olan halem tursu· yarın i 
bulunan Antakya· talebelerinin adedi bu sancağın Türkiye için bir Iokma .!:(i- seriliyor, oradan motörlü çöp araba- ci, Kuleliden Fethi ikinci, Maltepeden lantısını yapacaktır. Bugüne kad 
bugün üç yüzden fazladır. · bi ha.zı,rlanması ve Araplarla Türkler larına aktarma ediliyOI', sonra da götü- Ali üçüncü olmuşılardır. mi maçları idare eden hakem 

4) Antakyada Türklük hareket.ini arasında büyük bir ihtilafın çıkmas~ rüJüp yalu.hyor. 400 metrelik y'ar:ış ikf seri üzerinden onların haricinde bu işi yapacak 
idare eden parti ve bu partiyi temsil demektir. Evvel'dcn kayık iskelesi l:Mraz daha yapılmıştır. Nihai müsabakada. Deniz lara mahsus olan haıtem kursu 
eden cu-1.L ernrı·· Ankaı·adan talı'mat ~- ..ı k lisesinden Şükran güzel ve hesaplı bir latasarauıı· Sadi n·yaset edec,.ktı' 

ll4.IA , İskenderun mıntakasının kaybedil, - ötede idi. Şim<J·j öprü inşaatı kayık 5 7 6 Ju " 

ahnaktadJr. ınesi ile Suriye· ve bütün Arapların -'- '- .. d .. d..... .. .. koşudan sonra ' ile bırinci, yarı:?tn bol federasyonu hakem kursu ta 
S) Suriye . n'ıuahedesinin akdinden. maruz kalacakları zararları tebarüz dt- iM;eıcsırH · e gor ugumız yere getir- başından sonuna kadar çekiş~ çekişe naJnesinde bazı değişiklikler ya 

son.rka, bu fırka Türkiyeyi müdahaieye tirmek isteriz. Evvela askeri bakımdan di. M müsabaka y~pan Mal tepeden Ibrahira , tır. 
se1vketnıek nı·yetı"Jıe .a-takyada karg"-· 'Eminiz ki uhterein Muhittin Üs- ikinci, Gedikliden Mustafa ü•·üncü gel- Hakem kursu fedel'A~onlar is 

.n:u .. bu mınta.kalarm kaybedilmesi, Suriye b Y ·~J 
§a• 1 lar ,..~.:.-akta· dir. t ik k 1 tündağ u manzarayı gördüğü zaman nıi'llerdir. bürosunda toplantılarını yapac B Y~ için kat'i bir· ehi' e teş i etmPkt ~· - la 

Uı enıeU-r nasıl do·~uştur -ve na- di Ç" k"" S . d.. .d b' bizıdıeu fazı müteeeeir olacaktır .. Bu- . l "" gm r. un u urıye, uz arazı en ı aı - . 
~ı . ?lur da Türkler SUri.yenin ecnepi ret kalacak ve daima tecavüzlere m'.l - nu yapanlara bir ceıa vermek isterse . Trakya müslUmanlarının Selinikteki hastanı yan 
istılasından kurtulduğu anda Sw·iyeye TUZ • bulunacaktır. İkincisi, İskenacı b- kendilerini birgün hu pislik sergisinin 
ve bütün Araplara İtarşı yeni. mü~- nu elde eded~k olan bir devlet, bti sap- ort~d~n kaldırılması ameliyesine ne
lat çıkarıywlar? Ankara muahedesin:n cağa tabi o1An diğer mıntakaları da 11- zarete memur etmesini bahassa rica e· 
Türkiyeye bu emeJleri beslemek iır- de edecektit. Çünkü, bu mıntakalar, deriz1 • 

satını verd.igı·· şüphesiJxlir.- Tü'rk matbu- t k d ··t .......................... - ............... ·--······· .. ···• s en erunun ·mu emmim parçaları: - raplar bir taraftan vahdete doğru Ber-
atı da bu iddiayı gizli· tutmamaktadır. dır. 'Üçüncüsü, İskenderun sancağı, i.k- k d" v t ft d k 
Franklin - Bouillon'un Fran· sa naırlı- d~ Jer en, ıger ara aıı a endini Arap 

tısa ı ve ticari bir merkezdir. Tabii hisseden bir parçasını kaybediyoı·. 
na aktet.tiği muahedenin kıymetini ve seı·vetlere malik olan bu sancak, ayni Suriye1Her, şimdiye kadar vaki 

0 
_ 

gayesini bu münasebetle anlamak ist~- zamanda; şarkın· Iima11ıd1r ve Halep lan tecrübelerden bir parçanın terke
riz. deıriiryolu inşa edildiği zaman Akden;z dilmesinin memleketin kill halinde 

Bu muahedeye riayeti imir olan m~ş H' d"st +- ı k ı· d m ı ·an, .1ı1an ve ra ıcaret yolla- kayoolması emek olduğun öğrenmiş 
ru esaslar mevcut olmadığını geç~n- rmın en yakın bir merkezi halini a.la- lerdir. 
1-erde söy1emi.ştik. Çünkü Fransa, U- caktır. Binaenaleyh bu zarar yalmz • ·Komşuluk hukukuna riayet etmiş ol

etesi taraôndan Suriyeye Suriye:niiı vaıhdetine bi.r darbe olm;:ı- mak için Araplarıın yapacakları yega-
e Kilikya ite İskenderun ahalisi 

askerliği . Atina l 7 (Hueuef) 
Atina 17 (Hususi) - Trakya hastanesim:le çıkan yangının 

müslümanlarındaın be~ ay fi'li asker• çıkarıldığı hakılunda tüpfıeler k 
lik hizmeıini yapan lan~ hakiyei hiz- lidir. Hastanenin idareei.nde su .. 
metleri için bedel kabul edi1crek ter- bulunduğundan tiif:ıhe eden m 
hie edilebilecekleri hakkmda resmi ga- tik defterleri ve evrakı müsade 
zete ile ·bir kanun neşredifmiftİr. rek tetkikata baflannttn. ·-···· .. ·····-······ ... ···-·-···--.... ------···--bu suretle halletmişlerdir. Yangında 3 haeta telef oldu 

Arapların Kil'ikvadaki adedi Tiirk - laşılmı~tır. Maddi zararın :l 
lerinİskenderundaki adetlerınden daha drahmiyi geçtiği tahmin edilme 
far.dadır. Bütün İskenderun Türkleri Hükumet üç ay zarfında yan 
Antakya aha•lisinin ancak nısfını tes - tanenin yapılmMına karar v~r 
kil etmektedir. İskenderunun dağ köy- -· .. ,. ·~ ...... ----~ ..... 
!eri ve Kırıkhan dahi dahil olmak i.ıze- teşkil etmektedirler. Mübadele 
re Adananın, Tarsus'un, Mersın·;n, sile bir hal, hem Türkiyeyj tatı 
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İnhisar 
olan 

idaresinin 
gedikli 

soyadı 
müşterisi 

Bulut 

Herkes gülmeye başlayınca geriye dönerek çıkıştı: ''Ne 
gülüyorsunuz, kazancımı inhisar idaresine yabrıyorum!,, 

Dün Sulh ceza mahkemesinde bü -f - Körkütük sarhoştwn efendim, ne 
tün samüni güklüren bir sarhoşluk da- yaptığımı bilmiyordum. 
vası görülmüştür. Suçlu yalınayak, ü- Şahit polis memuru Halil çağırıldı. 
zerinde eski bir panta:lon ve yırtık bir Halil suçlunun nara attığını söyledi. 
ceket bulunan sefil kılıklı bir adamdı. Hak.inı tekrar suçluya sordu: 
Elinde lacivert ve eski bir bere vardı. - Bak sen nara atmışsın? 
Hakim bu garip adamı süzdükten son- - Ben atmadım. Şişe attı narayı! 
ra sorgularına başladı: Neticede suçlu Türk ceza kanunu -

- Adın ne ? nun 5 7 1 inci maddesine tevfikan 1 5 
- Nedim. liıra haffi para cezasına ve 150 kuruş 
- Babanın adı ? mahkeme masrafını vermeğe mahkum 
- Emin .. Beyazıttaki lokantacı E - oldu. Hfiltim kendisine: 

min Efendinin oğluyum. . - Bu sefer seni ha~tıniyorum. Fa 
Haklın inanmadı tekrar sordu: kat bir daha gelirsen ha~e girersin de-
- Seni Tııbbı Adliye göndereyim di. 

mi ? Suçlu - Bir daha yapmıyacağıma 
- Bu seferlik af buyucun. söz veriyorum efendim. dedi. 
- Soy adın var mı? Ve dışarıya çıkarıldı. 
Suçlu durdu. Fakat çok geçmeden 

heme ı ce\•abını verdi: 
- V:ar efondim. 
- Nedir ? 
- Bulut.! ... 

Afişaj davası · 
neticelendi 

;_Nerede yatarsın? Evin nerede? 
- Beyazıt camiinin kapısı önünde Hakkı Tanğa hücum etmiş 

Ya.tarım. Her akşam orada bulunurum. olan Etem İzzet sözlerini 
- Okur yazar mısın ? • 
l_ Rüşdiyede okudum. gerı aldı Hakkı Tarık ta 

SON POSTA 

25 gün evvel ölen bir 
çocuğun cesedi me

zardann çalındı 

Gemlill (Hususi) - Burada Mah· 
mure isminde bir kadın mü&leiumumi 
liğe müracaat ederek Tahir ismindeki 
beş - a.1trı yaşında bulunan oğlunun do
vü1me neticesinde öldüğüınü iddia et
mi~tir. 

Müddeiumumitik şikayeti nazarı 
dikkate alınış, T ahirin cesedinin üze· 
rind.e otopsi yapılmasını kararlaştır
mış, cesedin mezardan çıkarılması için 
fethi meyit yapılmasına lüzum görill· 
müştür. Fakat kabir açıldığı zaman 
içer.ide yalnız çocuğun kefeni bulun
mw;ı, cesetten eser görülemem~tir. 

Ölüm fethi meyit 20 gün evvel 
vukubuılmu~ olduğu için cesedin k.A
milen çürüyüp toprak haline inkılap 
etmesi mürnkfrn olımadığı için çalındı
ğı şüphesi uyanmıışıtır. 

Mahmure çocuğunun bi:r başka ka
dın tarafından dövüldüğünü iddia et· 
mektedir. Müddeiumumilik tahkikata 
ehemmiyetle devam etmektedir . 

lediği Hakkı Tarık· Us'u asla tahkir et
mek niyetinde olmadığını söyledi ve 
Hakkı Tarık Us da bu açık tavzih üze
rine meseleyi daha zi:yade ileriye gö
türmeye lüzum görmedi. 

Bu suretle dava sona ermiş bulun
maktadır. 

Delilik iddia eden suçlu 
.- Mezun oldun mu? davadan vazgeçti 
- Arka kapısından!.. ik· 28 Ey1fil gecesi Üsküdarda İsmail is-
S i b ı meslekd~ımız arasında bir müd- minde bir adamın yapmış oldugu~ sün-

• uç u u cevaplan tered'dütsüzce ve det evvel çıkmış olan bir ihtilafın dün 
riyordu. Hakim sorgularına devam etti: b net düğününe bir elinde bıçak, ve bir 

- Her akşam içer misin! iyi ir neticeye bağlanmış olduğunu elinde çakı ile zorla girmeğe teşebbüs 
_ Her akşam içerim. duyarak memnun okluk. Bu ihtilaf be- eden, halkı korkutarak eğlenceyi bo -

N . ? lediyeniın duvarlara ilan yapıştırma zan Remzi isminde bir şahıs oradan 
- e ış yaparsın ·· hakkını hususi bir müesseseye devret- -
- Çarsıkapıda hamallık ederim . lm geçen sivil polis Osman tarafından 

· · mış o as1 etrafında çıkmıştı Açık k ı k h kkınd " - Kazancını ne yapıyorsun ? s·· fik. . . . . . · sa a anara a a kanunı muame-
i'-ı.~-- ida . t 1 oz re ımızın sahıbı Etem Izzet Beni leye tevessül olunmustu. Remzi delı' -

- ~r resme ya ırıyorum e- b h kk d ea· . . 
fendim. ~~ u. a !n evr ılmesmı prensip lik alametleri gösterdiğinden o zaman-

Din'levic:'"'rde gül' ·· 1 ı.d F ıtııbarıle dogru bulmuyor, devredildik- dan beri Tıbbı Adli müessesesinin mü-
J Jıh. uşme er oı: u. a- ten sonr ·"" t ld · · ki · 

kat suçlu ciddi idi. Ve başını halka d v a 1~Le m~ ~e . ~ ten t edıyor, şahedehanesinde müşahede altında bu-
. k og araya Kurun refıkımızm umumi mürlü cu çevırere : .. H kk T ' lunuyordu. Dün müşahede nihayet 

N ·T· · . .. ,ru a ı arık Us'un adını da karıstırı bulmuş, Tıbbı Adli Remzinin deli ol-

1u
··yorume dg~ Uı_Y08rsunuhz.~,:!~kikd~~ı soyk- YQrdu. Hakkı Tarık Us bu vazıları' cv-

.,.,1 onra d.1\.llll J madığını ve ehliyeti cezaiyesi oldug-u-
Ef d

. · Ra ~ onere : vela yersiz, sonra da tahkiramiz buld'!l. - en ım mazan gelıyor R · nu tesbit ederek müddeiumumiliğe 
kı 'b k · · a - Etem Izzet aleyhinde bir dava açtı bu göndermiştir. Bunun üzerine Sultanah 

likyıaf ıbra maya karar verdim. Bu sefer .dava aylardanberi sürüp gidiyo~du. k uyurun. met i inci sulh ceza mahkemesinde ya 
Hılk· . Fakat .aradan g~en müddet zarfında pılan duruşma sonunda Remzin;n tev-

un · Etem Izzet Bemce meseleyi görüşün- kifine ve muhakemesinin v:azifeli '"'li-
- Sen dün ~ron Beyazıt meyda- de ve · ı ,,.;.,.;....,;ı aruı """ • ınce eJ "i'U'"'e Y dığını anla - ye mahkemesin.de görülınesı·ne karar 

nınaa rezalet çıkartacak: kadar sarhoş mıştı D ·· b l...+-olınuşsun. Ne d€rsin? · un u nOJ\.ı.ctyı gazetesine açık- verilerek evrakı müddeiumumiliğe ia-
ça yaror, şahsına esasen hürmet bes - de olunmuştur. 

artık bir arkadaş, bir dost olan mat -
mazel Jan. 

Mualla her saniye dudaklarının u -
cuna kadar gelen «Annel» kelimesini 
«Abla!» diyerek boğazına gömerken 
ablası onu en müşfik b'ir a.na gibi do • 
layor: 

Yazanı Muazzez Ta hain Barkand - Muallanın yemeğini hazırlatınız 
matmazel. ben Ahmedi bekliyeceğim, 

Küçük kız kıvrak, ~ytan kahkaha
larla gülüyor, ihtiyar Alman matma • 
zelden uzaklara kaçmak :için ince ba -
caklarının var kuvvetile ağaçların ara
sına dalıyor. 

yük babacığım. Seninle ben bak ne gü- biraz geç geleceğini söyledi. 
zel geziyoruz. E - Muallanın bu elbisesi biraz kir-

- vet, ama, ben ihtiyarladım yav- lenmiş, şu beyaz ipekliyi giydiriniz bu
rum; seninle her gün çıkamam ki. .. 

S 
gün. 

- en çıkmazsan biz annemle ge • 
zeriz. - Matmazel, Muallanın Türkce ho-

Birinc:itetrin 18----" 

1 Kadıköyünde başı taşla 
parçalanmış genç bir 

kadının cesedi bulundu 
Dün eaat ikide Kuşdilinde me:z.ar-ı Cinayet Ne Zaman İtlendi? . 

lıklar arasında oynayan mahalle ço- Cinayetin ne zaman iş1endiği d• 
cuk.ları birdenbire korkunç bir manza· malum değHdir. Yalnız Hacerin koıtl' 
ra ile ~ılaş.:mışlar, göııleri korkudan şularından biri bir gün evvel Hacerİ1l 
evlerinden uğramış, benizleri sarar- kendisine rastladığını: 
mış, ağlayarak bulW1dukları Yerden - Şöyle biraz gezmeğe gidiyoru~ 
çil yavrusu gibi dağılınıfla.r ve koşa hava abaya .ihıiyacım var dediğıııl 
koşa caddeye çıkarak: söylem~tir. Diğer bir ko~WMl ~ 

- Mezardan ölü çıkmıt, mezardan Hacerin sık sık gezmeğe gittiği bit 
ölü çrk.mı~ 1 diye haykmşmaya başla- er •anıdığını, bunu görünce ter 
mışlardır. his .__ebileceğini, fakat ismini bibııe' 

Çocukların bu perişan halleri, ma- diğini söylemiştiı-. 
nasız haykırışmaları, halkın merakını Yapılan muayenede doktor bu ki' 
mucip oılmuş ,herkes çocukların kor· dımn 8 - 9 saat evvel Oldürütdüğiilla 
ka korka işaret e.ttikıle.ri yere doğru i- ve ölümün taşla toprak araaında kafi 
lerlemeğe baş.lamı' ve onlar da bir nok- tası ezilmek suretDle vukua gel'diğiof 
tada birdenbire ürkerek durmuşlar, söylemiştir. . 
_gördükleri manzaradan tevahhuş etmiş Gene yapılan muayene gösterrııif' 
lerdir. Saçları dimdik olmuş, gözler~ tir ki Hacer herhangi behimi bir artJ! 
korku ile açılmıştır. Çünkü önlerinde nun tatmini hırsı i1e öidürülmeınİf' 
baş.ı parça parça edilmiş körpe bir ka- böyle bir hal ne vuku bulmuş, ne dl 
dm cesedi var<lır. tesebbüs edilmistir. . . 

Bu kadın cesedinin huluhduğu yer Vah · B. Öld'. ·· 
"'AaJı iL _ •• • • tıyane ır urut , 
m mut 'oaba tiitbesının arka tarafı- K _ı. ı........ kaJ ah :eratı• 
d G 

awnın '-=i''na o uar v fıı--
ır. enç kadın cesedi sırtüstü yatırıl- b' k·1.:ı l 1_: kaf ta'-. ıt şe ıı.ae vuru mu~tur wu, a 

mış vazıyetted.ir ve kan içindedir. Ka~ ıt ~ •· ··ı ··st·· 
d 

.. . yarı yanya opraga gomu mu ur. , 
ının yuzı.inü.n fCkillerini değiştirmek, a .... . 1 d . k J'ıııı naye.ı ıs eyen a amın aa 

tanınmamasını temin etmek için du- • ·tın· k hah ·ı ıılo klar gezmege gıı e anesı e yanına 
da 1 v~. bur_nu bıç~~a kesilmi-ştir. dığı ve buradan geçerlerken birdenb~ 

Muddeıumumılıge Haber .. · h.. d ,_ ··ı'..ı··rd~;~\J re uzerme ucum e ere~ o uu .~e 

Bu korkunç manzaraya şahit olan· t h · edilm '-t- .:ı!_ B d .rtir 
l 

. . , a mın eK. eau. u a amın e-
arın ilk ışi vak adan zabıtayı ve müd- ı·· k d· b' _ _ı ld.' - L_ ..ı 1ı:ıı1i 

d 
. il u uvveun ır ı:soam o ugu, xaa • 
eıumumA iği haberdar etmek ohmı~· b - da ed.·-· • _ı,kJ agırmasına mey n verm ıgı, ~ 

tur. Müddeiumumi muavini Orhan yanında yardımcısı da bulunduğu tııh• 
Tiğ.rak derhal tahkikata el koymuş ve · __ r·ı· e'-·t d. , . . . . mın ea1 m K! e ır. 
vak a ma'hallme gıtm1.ftir. M·· -"-1 • ... _, t- -Lit" et~ 

ı 
uaaeıumumı su'ıı"uyu Cöa 

lk dakikada kadının hüviyeti tC$- mis vaziyettedir. Fak.at henüz suçtu· 
bit edihniş, bunun Kuröağalıderede nu~ ismini ortaya atmak imkanı yo1' 
Kuyulu maslak sokağında 6 numara- tur. Şiırndilik zannalntıda buTunan ö9 
lı evde oturan Hacer isminde bir ka- kiş5. vardır. Tahkikat bugün i.nkişaf O' 

dm olduğu anlaşıLrnıştır. decek, cinayetin hakiki faili de nıe'/ 

Kadının Parası V u Mıydı? dana çıkacaktır. 
Gene tahkikat göstermiştir iki bu ........................................................ .....-

kadının hayatı biraz karışıktır. Herke- Bilmecede 
sin bikliği bir kaç macerası, daima pe-
şinde &laşan bir kaç aşinası vard'ır . kazananlar 

Hacer kendi k.end'ini idare edebilen 
bir kadındır. Yani bir kaç parası da 
vardır ve cinayet te bu bir kaç para- lerimizin listesinin mabaadi yaruı-
nın ele geçirilmesi için yapılC:lığı tah- ki nüshamızda çıkacaktır. • 
min edilanekıtedir. 

muşak dudaklarını yanaklarında, göz• Zavalh genç kadın 1 Bu sözleri söf' 
lerinde duyuyor. lerken nasıl bitkin ve ezgin bir zayıf 1' 

Boğazında tıkanan, tıkayan bir lıkla omuzları titriyerek ağlıyordu. 

yumru... * 
Zavallı talihsiz ablası, o hain ada - Genç kız yattığı uzun isk.emJedell 

mm elinde işkencelerle kıvranan, ıo- doğrularak, benliğini saran, onu çeke"' 
lan ve ölen biçare genç k.adınl. bu eski ve kuvvetli bağları koparınaJ 

- Abla, eniştem bu gece de mi geç istiyordu; fakat senelerin yükü altıı:l' 
gelecek? Bedia yemeğini yesin de ben da büsbütün yorulan omuzlarını, dit' 
sizi bek leyim olur mu? lerini kıpırdataca5 kuvveti bulamad8~ 

d
. , 

- Hayır yavrucuğum, eniştenin ea- gene bu acı andaçların seline ken ıP 
at kaçta geleceği belli değil Bakarsm koyuveriyordu. 
hiç gelmez. 

- Peki, sen yemek yemiyecek mi
sin? 

- Abla, bugün Bedia nasıl} Ate~J 
gene çok mu? Burası Kanlıcadaki yalıdır. Zavallı 

yanık yalı .. zaval1ı yanan yalı ile be
raber uçan hayaller: ihtiyar annean -
ne.. ihtiyar Alman matmazel.. ve .. 

lh · b cası gelecek, derslerini hazırladı mı 0 ? 
tıyar üyülc. babanın gözlerinden 

niçin bit bulut geçiyor? Sesi daha kı- - Küçük. Muallam benim, bu sahalı - ·····• 
sık... ablanı öpmüyor musun? Gel bak Be- - Abla, kuzum sen de bizimle be-

- Evet kardeşim. 
- Doktor ne dedi 1 f 
- Kafi teşıhis koydu artık... 1i 0 

genç, yalcı~nklı zabit .baba .•. 
Bu z:abit baha ne .gü.zei, ne kuvvetli 

ve ne kudretli idi. Mualla onun kollan 
arasında bir lastik top gibi havaya fır
!ar da gene bir tarafı incinmeden o çe· 
lik kolların arasına düşerdi. 

* Bebek rıhtımında ihtiyar bir adamla 
ince bir kız çocuk dolatıyor. 

Bunlar Büyük bahası ile Mu-
alla... Küçük. kı~ bir sar • 
maşık gibi paşa babasının koluna sa
rılmış... Vak.it vakit buruşuk bir el 
saçlarını okşuyor, tatlılık.la ağırlaşan 
boğuk bir ses: 

- Kiicüğüm 1 diye onu seviyor. 
- Büyük baba, bana kağıt helvası 

alır mısın kuzum? 
- Henüz !kahvaltı ettin küçük o -

bur. Bak sarı saçlı matmazel ark.adan 
geliyor .. .şimdi senin de benim de ku -
laklarmıızı çeker. 

- Sarı saçlı matmazeli kovalım bü~ 

- Annen hastadır kızım, seninle dianın yumuk pembe ayakları nasıl raber bir şeyler yet Geçen akşam ağ-
d l H 1 J 

· yatag~ mı dövüyor. Yoksa minimini zına bir lokma koymadan balkonda sa• imiş. h .. 
o aşamaz. em ma.tmaze anı senı - Aman ablacığım, hemen bir 8

" 
yalnız gezdirmesi için ta Paristen bu • teyzesi bugün onu sevmiyor mu? bahladığını matmazel söyledi. k l Se l oıı• ta ha ıcı getire im. n ya nızca 
raya getirtmedim ben ... Onunla oku • - Küçük kıskanç seni; Bediayı sen.. Sert bir ses, hırçın hırçın haykırı .. bak ak d k amıyac sın. t 
yor, piyano çalışıyor, resim yapıyor • en ço sevdiğimi de nereden çıkarıp yor: _ Bakarım, hasta bakıcı . için fle 
sun. y okısa onu aevmiyor musun Mu- uyduruyorsun) Benim büyült kızım - Matmazel Jan, bir daha bana ait be li d bul .,. gün J rayı ner en uruzr L.t 

alla~ lbtiyar matmazelin.i hala unuta- sen, küçük kızım o ... Kalbimde ikiniz şeylerden çocuklara bahsebnemenizi - Oyle ise ben de eeninle bef.aD"· 
madın mı? beraber yafıyorsunuz.. ikinizi bir se- çok rica ederim. bu odada kalacağım. . e' 

- Zavalh matmazeli.mi hiç unuta- vıyorum. - Peki madam .. f~~~·· ·. _Hayır, hayır, sen bııı odadan ıÇ 1 
mıyacağım galiba büyük baba ... Fakat Seni biraz daha mı çok aevcyim} -Abla, ben artık kuçuk bır kız mı- riye girmiyeceksin ... Yalvarırun ,sıı 
sarı saçlı Fransız kızına da artık alış • Peki benim kanmıyan kızım, peki yav• yım} Yaşım on ~ .. · Her ~yi anlı • kardeşim; beni üzmek iıstoıniyofl&;: 
tım. Onu kovalım dediğime inanma! rucuğum ... Zaten pembe yumuk Be- yorum ben. beni biraz seviyorsan bqyle yaı>ac;Ş 
f-1.aftada bir gün izinli gittiği vakit ak .. dia sevgiden ne anlıyor ki ..• Halbuki - Neyi anlıyorsun bab.yım? sın. 

şamı güç ediyorum. 9Cn artık kocaman bir laz oldun. Türk- Bu see ilık defa ne kadar sert ( Mu- _ Peki abla. 
Bu Bebek'teki yalı, ilk senelerin ceden başka Almanea, Fransızca hi • allayı üşütüyor ... Ablasını böyle hiç 

coşkun neş'esine bedel, sonraları Mu .. liyorsun, piyano çalıyorsun. O daha görmemİftİ. 
alla için ne acı, ne sonsuz ıztıraplarla kundakta bir bebek.. anne demesini Ve böylece günler, aylar, geçiyor. 
dolu... bile bilmiyor küçük aptal t Sonra henüz gençken ihtiyarlıyan 

Bura.ela da büyük babası ile zavallı - Teyzesi, bak Bedia ne diyor~ ablası her akşam artık onlarla beraber 
anası gömülü. Mualla da benim küçük annem o1sunl sofraya oturuyıor. * * - Afunet gitti.. başka yuvanm be. 

Sonra Nişanta,ındak.i konak.ta abla- Mualll flİmdi yaş.lı göz kapaklarının baeı Oılid.t!ı, ~~!Uç.~ ~öruxıive· 
sı, eniştesi ve minimini Bedia ... Bir de arasından abla1uu püyor, onun )"Qor cek .. 

.. " o gün ilk defa olarak gözü Öfl~a" 
den bir perde düşmüş ve hayatın .;ti: 
med.iği bir llitiyacile karşı1aşını · ış 

d .. Y"o 
«Para!))... O güne kadar u~ rtle"' 
böyle bir şeyin varlığını bile düşiın tt~ 
mi~i. İstediği her şey, tabii ~ir ~ure 
ve kendi kenglne oluyor gihiydı. r) 

(ArkaSl ~· 
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1 ~:>---:ı•:i' F :rf 

Ömer Naci İttihat ve Terakkiden )lahsederken şöyle 
söylemişti: "Biz de eskiler gibi kazan kaldırdık, şu farkla 

ki kazanın içinden halka aş dağıtmıya uğraşıyoruz!,, 
Ömründe silah görmemiş olan ben bile nihayet bir tabanca aldım ve rastgele 
talime başladım, matbaada tabancayı masanın Üzerine kor, üstüne mendil örter 

öyle çalışırdım, zavallı ustam iki günde bir düelloya davet edilirdi. 
10 temmuz 908 ve 31 mart 909 tar 

rihleri arasındaki anarşi devrinde İtti~ 
hat ve Terakki, ne yaphğını bilmiş, ne 
de yapacağını tayin etm~tir. Bu devir
deki ittihat ve Terakkiyi, vatan, hür
'rıyet ve meşrutiyet gibi üç mefh.umun 
ide )j t bir müdafii olarak yayılmak 

ve her tarafa kök salmak üzere teşek
kül etmi~ bir komite halinde tasavvur 
dmek knbildir. Bu bakımdan, Ziya 
Gökalp'le birlikte, onu, böyle bir ide
a) namına o zamanki Türk cemiyeti -
nin bir zümresi içinden çdcmış bir 
mefkure hamlesi d1ye ifade eylemek 
miirnkündür. Ziya Gökalp'ı.rı ruhu 
her şeye mistik bir renk vermeğe müte
mayil olduğu için ona «Türk milleti· 
nin sinesinClen çıkmış» diye mecazi ve 
hayali bir şekil verirdi. Halbuki, haki
ııtati daha vüzuh ıi1e görmek için ben 
hun un yerine «o zamanki Türk ce • 
miyetinin bir zümresi içinden» diyo - İttihat ve Terakkinin meşhur hatibi Ömer Naci Meşrutiyet hareketlerine yar
rum. dım etmek iizere İrana gittikten sonra, Trabzona dönmüştü. Bu resim 0 za • 

Bu zümre münevverler ve memur- man Trnbzonda alınmıştır. - Sağda ofu ~~n ve Şair Mehmet Eminin elini tutan 
larla ordu muhitleri içinde büyümüş sakallı zat Oıner Nacidir • 
unsurlardan mürekkepti. Mensup o.l- rum idi. Elebaşılar, kültürün ve şuu • «Babıali kurtlarına» bırakarak kendi
dukJarı içtimai muhit, hep ayni şeydi: run verdiği vazih gören kanaatlerden leri vatan ve hürriyetin, meşrutiyetin 
Eski zamanlarda bunlara «erbabı ziyade bir takım ;İnsiyaklar, sevki tabi- bir kenardan haris ve nigchbanı ol • 
eyfü kalem» derlerdi. Yirminci asrın ilerle yürüyorlar-Ve ellerinde miyar o- mayı tercih ettiler. En basit bir dev • 

ilk senelerindeki j imleri ise gene ayni larak yalnız ~~ndi aklı selimlerini kul- let ve ıinkılfıp kültürü, bunun böyle ol
"'eyi ifade etmek üzere biraz deği _ lanıyor1ardı. Omer Naci bunu çok iyi maması lfuJım geldiğini göstermeğe 
mişti: Ordu ve memurin, d;yorduk. görmüş, anlamış ve ifade ediyordu: kafi jdi. 
Eskiden de Osmanlı imparatorluğun- - ittihat ve Terakki, yani onu vü ., lnkılapcılığa kalkanın ilk işi devleti 

Sayfa 9 

[_n_ika-"'y•---ıı..._l __ T_A_K_i_P ... ] 

- Sokakta peşimize takılanlar mı? 
Onlar kadar enteresan bir şey yok. Her 
kadın mutlaka onlardan birine rastla
mıştır. Arkamızdan adım adım gelir _ 
ler; ve bizim, kendi kotları arasına dü
şeceğimizi sanırlar. İçlerinde macera
perest olmıyanlar da vardır; bu gibiler 
IJ:>ır kadını tfi:kib etmekle iktifa eder -
ler; fakat yolda .. ne bir mağazaya ar • 
kasından gidebiılirler ve ne de otomo
bille .. 

BJze gelince, onların önünde adım -
1anmızı hız'lılaştırmaktan başka bir şey 
yapamayız. O vakit bu .iş bizim için gü
zel bir spor olur. Bazıları manyakt;r; 
saçlaruruzı, ensemizi hıpnotize edecek
lermiş gibi israrla arkamızdan yurür
ler. B~na göre bunların hepsi yapış -
kan bırer garib hayvana benzerler. 

Bangerin karısı sözünü bitirdi. Kar
şısında, iki ~adın dostu oturmaktaydı
lar. Bunlardan snnşın ufak tefek olanı 
sözü alarak: 

Naldeden: Faik Bcrcmcn 

h.~ cMadam, Madam!• diye se lendiği
ı:ı d~yd~ Omuzuma doğru eğılmiş
tı. Bır evıme bir de tenha sokağa bak .. 
hm .. ve sonra arkama dönüp bağır 
dım: 

- Beni rahat bırakın!. Siz .. 
Ah, dostlarım cümleyi bitiremedım. 
,Vit~nin cnnilnrı beni aldatmıştı. 

Fılvakı adamın sırtındaki kostüm bi
çimliy~i! ~~in pek yıpranmıştı. Şap • 
kası foturdu ama bir aynkkabı kndar es 
ki1ikten parlıyordu .. Hem buruşuk ve 
yırtıktı da .. üstünde ne varsa onun fa· 
kirliğini ilan ediyordu.. ayakkabılar.ı 
gömleği.. kravatı ve saire .. hele sarar: 
rnış ve ) orgun çehresi.. 

Bu manzara karşısında donup kal • 
dığımı görünce: 

- Affınızı rica ederim1 madam a .. . ' 
çım .. yemın ederim, ki üç gimdenber! 
hiç bir şey yemedim. Evet hiç bir şey'« 

İnanmadım; in.anmak istemedim ev .. 
vem .. şi.ipheliydim. Fakat gözlerine ba .. 
k~caw .hırden irkildim. Bakışları, aç bb; 
kop gın nazarlarını andınyordu .. kor .. 
·unç ve yumuşak.. hem yah aran \ a 

ın de vahşileşen gözler .. 

Elimdeki pakete bakarak devam et.
ti: 

~ - Söylediklerinizden başka bir çe
şıt da:ha var zannediyorum .. dedi. Ha
yalperestler, hayal fişıkları.. usanma • 
dan bir kadının arkasından giderler .. 
omara, sokak şairleri demek dah 
ciıizdir. Sokaktan geçen güzel bir çeh
re onların idealidir mutlaka .. kırıfaı ak 
dökülerek arkasından seğirtirler. Ka _ 
dın, evine girdiği \ e gözlerinin önün
den kaybolduğu zaman evin numarası
na bile dıkkat etmezler .. onlar içın, nr
tık yeri ka-,bolmuştur. o kadar ümit 
yokluğa kanşmış ve ıztırap başla : 
mıştır. . Ert:Si gün gene ayni 
hal... hır gun, güzel bir tebessüme 
nail olacaklarını düşünürler .. çok zn -
man harıkul.ıde aşk romanları tasav • 

- Ressamım.. fakat iş bulamıyo .• 
rum. Daha hiç bir kimseden yardım 
~stemedim. Eziliyor ve sıkılıyorum. 
Inanın bana el uzattığım ilk insan siz
siniz.. bir kadına el uzatmayı bir er "' 
keğe ya.ıvarmaktan daha mülayim bul .. 
duı~. Bı; .Y~mek yiyecek kadar bir ıey 
verır mısınız bana? 

vur ederler; aç -
arın nef s ye -

rnekleri rüvala -
rında gördtikl~ -
rı g"bi.. Muhay -
yeleleri, zengin 
dir ve olmı acak 
bütün şevlerın 
im pa ra tor lu -

Gözleri paketi delmek ve içındck'ni 
ı---------------· görmek istiyor .. 

Varmki nushamızda : du. 

Kaderin cürümleri 
Frnnsızcndnn çeviren: 

Fetlıi Varal 

- Alınız bu. 
nu!. diyerek pas .. 
tn ve şekerlem~ 
kutusunu uzat .. 
tım. 

Merhametten 
daki tağalJüp1eri bunlar yaparlardı. Bu cuda getiren ibiz.ler, tarihin bizim o - eline almak ve_ cesaretle fikirlerini ha
defa da hareketi gene onlar yapıyor • muzlarımıza yüklemiş olduğu vazifeyi yata geçirmek olacağını ittihatcılar bil- ğudur denılebilir .. 

·f ed k ıt... lg Sarışm genç kadın da sözünu bit' _ 

mi, neden bilmi .. 
)orum içimi bir sıkıntı bürümüştü< 
~ut~;-'11 hızla ve iht1rasln açtı . çinde
kılerı avuçlıyarnk ağzına atmaga baş .. 
ladı. Şekerlemeleri kılıfile yutuyor ... 
du .. beni, utanmayı unutmuştu çok _ 
tan .. 

lardı. Eskiye göre aynlclıkları yegane ı a ece ui i ve becerik kuvvetine mediler. Hepimiz bilmedik; bilenleri- rince ressnmın karısı: 
nokta şu idi: Eskiler bu hareketi he • malik değiliz. Bunun birincisini kültür, mizin de söylemeleri yavaş yavaş ol - _ Dogrudur, declı. Arkamızdan ge
ınen daima menfaat kaseli ile yapar _ ikincisini .tecrübe verir. Bizde bunun du. l latta, bir kaç hafta evvel, Selim ]enler bı2!m meçhuhimuzdür. Eks .... 
larkcn bu defakiler ((Vatan, hürriyet ne birincisi ve ne de ikincisi vard'tr. içi- Sırrı ile Rıza Tevfiğin arkasında kır- ri) a onlar. helkı ıapışkan veya muva
Vc meşrutiyet>> idealile hareket ediyor· mizden bun1arı, bugünkü bizlerden da- mızı - ıbeyaz kordelalarla süslenerek zcncsiz adamlardır. Fakat bazan da 
lardı. Bu idealde de, hiç olmazsa ilk ha iyi temsil eden bir zümre ve bun un ''.Yaşasın 1 Kahrolsun ı,, diye kitle ha- bızi bedbaht insanlar, zavallı kimseler 
ayaklananların büyük bir ekseriyeti başında herkesi arkasından eeve sev~ lınde ~kak okak.. dolaşan fstanbul tak·p ederler. 
gayet ııamimi idi. koşturacak bir mönör, bir hareketcı halkı, bır kaç hafta eonra ittihatcıların Sıze bunlardan birisini anlatabilı -

Ben bu tarzdaki fikirleri, ilk defa çıkıncıya kadar tanb bizden daha iyi- hükumete geçerek küpler.ini doldur • rim: 
olarak Ömer Nacinin agzv ından işittim. sini beklememelidir. Zaten ne hakkı ~.ıya .. ç.a. lışt .. ıkla .. rın .. ı eöyliyerek onları Bir gün e\e dönüyordum. Berthicr 
D b b t k ı bulvarından geçerken bir adamın pe-
ünyanın h' b' k" h. b. IA var) us u un ur uttu er. . ıç ır zev ıne, ıç ır a a• · N 1 •> şime takıldı w mı gördüm .. az sonra sır-

yı ine hus " ıt.. • k t · b Bugu .. nkü hayatımıza baktıkca a • şte, .,} marta .kdar geçen zaman 

Bense, QnUn karşısında hareketsiz 
bir şey düşünmeden duruyordum. Ağ~ 
lamak istiyordum adeta .. 

Kutunun muhteviyatını bıt rd i za., 
man ağzı şekerleme dolu bir halde: 

- Ah, madam!. dedi. Ne k da lU -
cenah ınız!. 

Eline bir koç paı a sıkıştıra k mırıl· 
dandım: ueı oır ıyme vermıyen u J • tımdn nefe leı inı bıle duymağa başla • 

ir ruhlu f l f cLI 1 t cinin bu sözlerini daha canlı olarak ha- zarfında ne ttıhat ve Terakki kendisi-.. , ey: eso tyara ışı, a eş . . . ld w J dım. Bir mağazanın önünden yüriuken - Kahvalt:ı yaptınız ama 0 le veme-
ozlii inkılap adamını, ben o zamanlar tırlıyorum ve ek.serı~a. o.nun eers~rı ru- nın ne o wugunu an adı ve ne de biz camekanda silücti gözüme ili tı: Uzun ğini de .) emcniz lazım .. 

tanıdıö....... . k 1.. :t da en ha.. huna bakarak kendısını fazla cıddiye ne yapacagımızı, ne yapmak lazım boylu .. sıttında açık renk yazlık bı'r V h d w 
ı· e···• ın ı apcuar arasın - . •w. • .. • • • e emen eve ogru, onun bıtmıyen 
ıs bir inkılap idealcisi ve bir halk fey- almamış. ~lanların haksızlıklarını şım- geldıgını t~yın .edcbıldı.k. ~e~leket kostüm .. b ında küçük bir fötr .. koşa- teşekkürlerinden ve minnet! rinden 

le ofu olarak bulurum. Harbin ilk se- di daha ıyı anlıyorum. tam manasıle hır anarşıye gırdı. Öm- rak yürü) ordum adeta .. oralarını bilir- kurtulmak için k çar gibi ~il udüm .. 
nesind idi ve .kendisi ıile son konuşu .. Bidayette, ittihat ve Terakkinin na· ründe silah görmemiş olan ben bile siniz; ek crıya tenha olur. Elımde b'r Kcnd mde, bir bahtiyarlık; ·yı bir 
um olmuştu. Biı;. gün matbaaya gel - sıl .şuurdan, inkılap bilgisinden mah- ni~ayet bir tabanca aldım ve rastgele, kutu pas a \ e ş kerleme vardı. Şoyle iş) apmış insanlara mahsus b r f hl ık 
mi~, uzun uzun hasblhal etmiştik. it- rum, yalnız iyi hisleri temsil eden bir talıme başladım. Matbaada, tabancayı, bir karar \eımiştim: Bana söz atar a: - b r r h tlık duyu)ordum. 
tihat ve Terakkiden bahsederken şu hareket olduğunu anlamak ıiçin şunu masamın üzerine .kor, üzerini mendil~ maz pake 1 ura ına yapıştırıp sıvışa- G nç k dm mu tu. o 
sözleri sö; !emişti: da göz önüne getirebiliriz: Jnkılap ya- le örter.v~ ö.~·le ya~ı y~.zardım. Zavallı calrlım... s izlık kapladı .. Bıraz son 

- B nce İtt'hnt ve Terakki ancak panlnr, uzun müddet lstanbu1a gelip ustam, ıkı gunde hır dueJloya davete· du~:11i~c: a~;o d;~~ ~okN~:e~U)~~n~ s'zl .. ış·~~~,o~~; ne iz~:t~: 
bugüne kadar yaptığı şeyleri yapabi- yerleşemediler ve bilhassa hükumete ailir, fakat, b.u da~etl rden de - bere- tiı.kıb ed) o du? B ni tanıyor muydu? n 'e benı takıb eden b r 
len ve bundan daha iyisini y pması im· el sürmekten .korktular. Devlet idare- k t v.ersın - hır nctıc.e çıkmazdır Bana ne O\ ı'"ecektı·?... . . d b d 

J h T kk cı " " ı ı m, ıçım e ır az p u 
lanı bu]unmıyan tarihi manasile he • sı, onların gözlerinde esrarlı bir alem ttı ~t ve .. era ı e, memleket te, Eve ) iız ad m kadar yaklasmı tım caba bu da aç mı? 
ntlz «o~am~». ~ni k~ale erme. ve~rarlı~rilimşek1~de g6rünüyo~ ilkwde~rde, ~~en~ yaptı~nı, ne~:~.~~=.~~~~~~.~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rniş - bir kuvvettir. Eskid n kaldırılan du. Bunun için, her inkıqa - d~gunu B lmıyen .. ~.ır anarşı 'hareketı Jnhısarla J t b J B •• d •• 1 ·· v •• d • 
kazanlarla bu defa kaldırılan kazan a~ hın, her siyMi hareketin ga - içınde kalm!ştı. Butu~ bunların bir tek r s an u aşmu ur ugun en. 

·ı · d l d ·1 ·· sebebi ve hır tek mes ulü vard · Ka D.. ..d .. )"W•• •• B wl 1 v d raQındaki yegane fark, evvelkı erın yesi ev et enı en muesse - .. . 1 • P • ..-,mu ur ugumuz eyog u 2 numara ı sahf magazum a mevcut 
kaldırdıkları kaza11dan yalnız kendileri senin kuvvetini eline alıp bu vasıta ile tandan dum] kencıye khadar herkes lazım 1394 Jira ketif bedelli 1731 sişe livan ta ile Batmüdürlüğümüz anbarlann-
çoıf>a • ı · b d f k 0 J • d k 1 inkı1 .. bın prens'blcrini tahakkuk ettir- gelen hazır 1 tan ve er nevi kültürden d 101 ı· ._ . ' ıçnıe erı,, u e a 1 erın e a - h "d'k A zd d a mevcut 4 ıra .-qıf bedelli muhtelif cins tampanya likör ve kolon-
~mlan kazan içinden halka a~ dağıtmı· mek olduğu hald~ lt~ihat ve Terakki mi al rum ı ~nİıa ~a;~u a ah~ iyiyi bi- yalar açık arttırmaya konulmutlur. Arttırma 21/10/936' çartamba günü 
y çalı mal dır Bu mak.sntl. rında ne ir.kılapcıları, kendılerınde devlet oeni- en er ve g yu gosterenler 1 14 d K bat l B "d" )"'k b' d l k N" I . L-
k arı · . . k il k k budunduy a :bile bunlar da kad saa e 8 Bf a •fmu uru ınaaın a yapı aca hr. umune erı od 

h
udar muvaffak olurlarsa ink~l~ı Jend makdı'nkel yı .. ~ anma udret~ni his~ lık <idiler ki söyledikleri söz~ ar az: gün Beyoğlunda 2 numaralı aalıt mağazası ile Kabataftaki anbarlarımı~ 
a a doğru 0 kadar yaklaştırmış, ıçın· e eme ı erı ıçın uzun zaman ıdareyı r, umumı la .. . . . . 

d 1.. •. h Ik . JA • k d' 11 · 1 kt le le ki mantık karşısında manasız •eyler Qek- ve bun ra muteallık fUlnameler Bat müdürıyet muhaıebe 9ubesınde gö-c nutun a ın aş yemesı azım ge - en ı e erme a ma an or tu arı J Y Y "J bT 
len k.awnı da o derece millete maJ ... gibi ona yakla mayı da tedrken arada linde görünüyor ardı. Hatta onlarla a· ru e 1 ır. 
rniş olacnklardır. Ben ıbizden bu 1 bir cesaretlene cesaretlene yapt~lar ve lay edenler de olurdu. . ~atdclilerin muayyen gün ve saatle %7,5 niıbetinde teminat akçelerile 
fazlasını beklemiyorum, sen de bekle- devleti kat'i olarak ellerine ancak 914- (Arkası var) bırlıkte Batmüdürlüğümüz komuyonuna müracaatlan. «1811» 

mc. Eğer bu kadarını yapabilirsek den sonra aldılar. Böyle yapmakta 00 .. 

me!'ud olarak geberehilirizf ların ikinci bir maksat lan daha vardı: 
Hakikaten, ittihat ve Terakki deni- inkılabı o znmnnlar ccsevdayj calrn de

len teşekküliin harekete geçtiği sırada nilen hisle :ikbal mevk~ine geçmek, ya
dinde vatan, hürriyet, meşrutiyet söz- ni eskiden olduğu gibi hükumete ge
lerindcn başka program namına hiç çerek küp doldurmak arzusile yapma
bir şey bulunmuyordu. O programını, mış olmadıklannı da herkese ispat et
aonradan, parça parça, yaptı. Hareket, mek istiyor'lardı. Binaenaleyh, devletin 
asrın inkılap !kültüründen, inkılap u - idaresini ve in kıfap ideallerinin tahak
ıullerine vukuftan tamamen mah - kukunu «'hu işlerden anhyanlara» yani 

Geyvede bir çocuk mahkOm oldu İnhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden: 
~edyve t(Hususl 18) - Odrhaniye mahai- .Bafmüdürlüğümüz anbarlarında mevcut 1129 lira kqif bedelli hurda 

lesın e o uran yaşın a Mustafa ay- b 1o h . · · k 
h llede oturan h k k h:.ı. · . S a r, urda aaç demır ocak kapakları, buhar ııtım kazanı, el antarlan ve 

ru ma a u u W\ltlll a- b .. ·1 h b lif . ık k uJ lfıhaddinin 12 yaşındaki oğlu E .1 una mumaaı urda ve sağlam mu le anı qya aç arttırmaya on • 
kavga etmiş ve Enveri başındann~=~l: m~t~~~· Art~ırma 21/10/936 çartamba g~nü aaat 14 de Kabatafta Bat· 
ağır surette yaralamıştır. zabıta her iki müdürıyet bınuında tetekkül edecek komısyonda yapılacaktır. 
çocuğu ynkolıyarak adliyeye teslim et- .latekJilerin o gün artbrma batlamadan evvel % 7,5 niıbetinde teminat 
miş ve suçlu Mustafa 6 lira para ceza- akçelerini Batmüdüriyet veznesine yatırmaları lazımdır. Efya liatesi ve fUI'" 
sına mahkum edilmiştir. name it günleri her ıün Batmüdüriyet muha~inde ıörülebilir.cc1810I 
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Yazan : Hugh Au•tin lngilizceden çeviren: Ha•nun Uıalıll6il 
A. R. 

Başkun1andan vekili bir kızağa atlıyarak çekilip gitmişti, 
bıraktığı 70 bin kanlı cesedin gömüldüğü o korkunç 
sahneye bir daha başını çevirip bakmıya cesaret 

Hadise yerinde ilk sorgu 
-------------------~~-------

edemeden Erzurum yolunda ilerlemekte idi. 
- Alil. Ben eana masal söylemiyo- nın altında da, bu felaketten kurtula -

rum ... Rumelide, Yemen'de, Balkan bilen, üç zahit ile dört hizmetci neferı 
harbinde, aşağı yukarı on sene geçir- bulunuyordu. Bunlar, mahvolan ka -
diğim tecrübe ve müşahedelerin neti- rargahın bakiyesini teşkil ediyordu. 

Hiç durmadan 
rol - polisin 

oynadığı akan çeşme - bir musluğun 
çağrılması ile gelmesi arasında geçen 

vakit - Kameriyenin önünde yapılan münakaşa .• 
tesini söylüyorum. Hava, güç tahammül edilecek kadar Haki elbiseli polis memuru vaziyet 

_ . . . . . . • • . keskin ve soğuktu. Her taraf çam a - aldı, ve bir ders takrir ediyormuş gibi 
_Bak, vak·a nasıl oldu .. kısaca an- ğaçlarile dolu olduğu halde, yakacak söylemeye başladı: 

&atayım ... Başkumandan buraya gel - bir kuru dal !bile ıbulunmuyordu ..• De- _ 18 numaralı araba ile Vest Hil 
dt. Ruslara iyi bir tokat atarak., Al • rinden top sesleri, fasılalı yaylım ateş· caddesinde karakol geziyorduk. Ara -
manlara bir nazire yapmak istedi. İs- !eri geliyordu. Bu karargah ankazının banın saati dördü 10 dakika geçtiğini 
ter, a ... Bunu istemeyen kim var?.. biraz ilerieinden, sırtlarına yaralı yük· gösteriyordu. Tam 0 dakikada telsiz te
Derhal düşmanın vaziyetini tetkika letilmi~, bir kaç mekkare geç'iyordu. lcfon John Arnold'un evine koşmaklı-
başladı. Rus esirlerinden alınan maltı- Bir gün evvel, başkumandan vekili ğımız emrini verdi. 
mat üzerine tertibata girişti. Kendi tarafından (mirliva} lığa terfi ettiril- Buraya gelir gelmez bu adamı gör • 
kendine bir plan ihzar etti... Bu plan mi? olan (Hafız Hakkı Pa?a) gelmiş.. dük.. (lbaşı ile bekleyenlerden birini 
mucibince, (Sarıkamış) daki düşman dudaklarındaki o daimi tebessümle; 0 - gösterdi) bizi evin önünde bekliyor -
kun•etleri ihata edilecek .. bir meydan radakilere göz .aezdirmif.. acı, fakat du. Polise ve ~ura.s;ıkta oturan bir dok· 
muharebesi verilecek .. Rus kuvvetle- samımi bir tavırla; Fransız liıa • tora telefon ettiğini aöyledi. Sözünü 
ri ya, imha; veyahut esir edilerek, bir nile: bitirmemişti ki ıbu zat otomobil ile 
kaç saatin içinde başkumandanın za - - Her _,ey, bitti!.. geldi. (Bu defa da ikinci bir adamı işa-
fer bayrağı, Kaf dağının tepesine di • Demişti. ret etti.) 
kilecekti. .. Amenna, ve sa.ddelma.. Evet, her şey bitmi~ti. Ve umumi Sonra şu zat.. (başı ile üçüncü bir 
bunu kim istemez? ..• Uzun lakırdının ric'at emri, çok.tan verilmişti. adamı göstererek konuşuyordu) çimen 

Sonra elinde siyah deriden bir çan· 
ta tutmakta olan kırçıl .açlı adama 
döudü: 

- Doktor Wingrat ıizsiniz değil 

mi~ 

- Evet efendim. 
-Cesedi muayene ettiniz mi} 
- Evet, fakat genç polia memuru 

ortalığı karıştırmamdan korktuğu için 
bu muayene pek basit oldu. Yalnız 
kadının epeyce zaman evvel ölmüş ol· 
duğunu öğrenmek için f(>yle bir göz 
atmak kafi idi. 

Kent: 
- Bu nokta benim için bilhassa 

mühimdir. Ölümün ne vakit vukua 
geldiğini öğrenmek isterim. dedi. 

' 
-4-

MUSLUK 
kısası; kumandayı kendisi ele aldı. A- Buradaki çam dipleri, korkunç ve kesme bıçağını.n motörünü durdura -
teş başladı. Herkes, canla başla ortaya karanlık derelerin içleri; üzerine hem- rak yanımıza geldi. Şimdi hepimiz bu-
ataidı. Her asker, her zabit; düşman beyaz Örtü çekilmiş olan bir şehidlik radayız. ( Saat 4 daldlca 28 - •••t 4 dakika 32 

la, ate le, ölümle değil; bizzat Azra - haline gelmişti. Ve nihayet, hu son ka- Kameri yenin içine ben yalnız ola - Doktor Wingrat: 
ilin kendısi ile gırtlaklaştı. Her ferd, rargah heyeti de, atlarına binmiş; bu rak girdim ve gördüm ki bir doktorun - Bunu söylemek için cesedi daha 
kendı kudret ve kuvvetinden beş mislı muazzam ~ehidler medfenini arkala • müdahalesine lüzum kalmamıştır. Bu- esaslı bir surette gözden geçirmek la
fazla iş yaptı. Fakat bütün bunun ne· rında bırakarak, Erzurum yoluna doğ- nunla beraber nizamname müsaade et· zımdır, cevabını verdi. 
ticesi, acı bir felaket şeklini aldı .. · Bu- ru ilerlemişlerdi. tiği için doktorun içeri girmesine mü - - Tabii! Fakat Il}iisaacle ederse -
na sebeh de, doğrudan doğruya başku- O zaman bu zabitlerden biri, başını saade ettim. Baktı, ve kadının ölmüş nız ... 
mandandı. geriye çevirmiş; sulanan gözlerini et· olduğunu söyledi. Parmağı ile işaret etti. Ve cinayet 

- ......... rafta gezdirmiş .. derin bir endişe ve Bu adam (tekrar ilk şahsı gösteri - masainın fotoğraf mütelıas~ısı, ma-
- Azizim, sen de bilirsin ki, meş • ıstırap içinde: yordu) ev halkının havuz kenarında ki neyi taşımakta olan yardımcısı ile 

hur bir söz vardır. (Askerlik, bir mes- - Acaba, bizim Cemil ne oldu>· toplanmış oldukljrını söyledi, arala - birlikte ilerledi. Kameriye üç beş kişi-
loktir. Fakat kumandanlık, ayrı bir Demişti. rında ölen kadının zevci de vardır, di· yi aynı zamanda istiab edemiyecek de-
şan'attır.) derler. Bu .. çok doğrudur.. O zabit, başını göksüne eğmiş; ayni yordu, kendilerini haberdar etmek için recede küçüktü. 
Düşün bir kere .. 14- kanunuevvel taar- melul ve müteessir sesle: müsaade istiyordu. Razı olmadım ve fotoğraf mütehassısı ile yardımcısı 
ruzunda, kolordu ve fırka kumandan- - Kimbilir} .. Hiç şüp\ıesiz ki; ala- üç adamı şoförümün nezareti altında içerde meşgul ikep Kent ç~nliğin bir 
ları da dahil olduğu halde, herkes avcı yı ile beraber, o da eriyip gitmiştir. bırakarak polis merkez binasına tele- münhat noktasında teşekkül etmiş o-
hattına giriyor .. cebel topları, piyade Diye cevap vermişti. fon etmek için köşke koştum. Köş - lan su birikintisini atlıyaraık, duvara 
ateş hattına kadar getirilerek mitral - * kün holünde bir telefon makinesi var· tesbit edilen musluğu mu.ı.luğu göz -
yöz gibi kullanılıyor. Fakat ortada, Aradan, tam bir buçuk ay geçmi~ti . dı. Mutfaktan gülen bir kadının sesi den geçirdi. Musluk açıktı ve akmakta 
kıfaların vaziyetlerini idare edecek geliyordu. Maamafih ben kimseye devam ediyordu. 

.. N' . "\ (Arkası var) l f d 1 b'l kumandan göriinmuyor. ıçın r •• rastgelmedim ve raporumu te e on et- Kent ra yo u otomo ı memuruna 
Çünkü, bütün kumandanlar at:~ h~ttı• r -"'\ tikten sonra 9 uncu mıntakanın a - döndü, o da başı ile evet işareti yap -
n.:ı giriyor .. alayları maksada gore ıda· ı tiz ar damlarını beklemek üzere buraya gel- tı: 
re etmek hak ve mecburiyeti, fırka ku- <cCibali Zindanlarında» isimli dim. - Ben gelldiğ~ zaman ıu akıyor-
mandanlarının elinden alınıyor. Umu- tefrikamız bugün münderecatımı- (Valley) e doğru yol alırken naza· du, dedi. 
mi idarenin başına sadece kendisi ge- konamamıııtır. rı dikkati celbetmemek için otomobi - Kent bu defa (Mister Oıarles Pat-zın çokluğundan T 

çiyor. Şimdiye kadar bir alay bile İ· Özür dileriz. lin sirenini öttürmedik. ton) a baktı. O zaman hazır bulunan· 
dare etmemiş olan bu başkumandan, Ben telefon ettikten sonra köşkten ların dikkati cesedi ilk olarak bulmuş 
bu muazzam ıordunun sevk ve idare - çıkmıştım ki 9 uncu mıntakanın şefi olan adamın üzerinde toplandı. 
sini beceremiyor. Daha taarruz başlar "'\ yetişmişti. Patton orta boylu, oMukca güçlü 
biltlamaz; lbir çok alaylar. düşman r Kent başı ile bir ta.svib işareti yap- kuvvetli bir adamdı. Arkaeında beyaz 
mitralyözleri altında biçiliyor ... Çocuk.- Bir Doktorun tı: pantalonun üzerine giyilmif, tamamen 
ca verilen emirlerle fırkaları şaşırtıyor. GUnlük Pazar 1 - Pekala! düğmeli lacivert renkte kurvaze bir 

Kifalar arasındaki ~ irtibat bü~ü - Notlarından (*) * caket, ayaklarında beyaz iskarpin, 
tün kesiliyor. Başkumandan vekilinin ---• Kent dokuzuncu mıntakanın çavu- boynunda sert bir yaka, beyaz yıldız-
(çevirme pi.ant) da işte böylece suya Açık havada suna dönerek: lı mai bir kravat vardı. 
düşüveriyor. Yürümek _Siz ne yap~nız} diye sordu. Caketin ütüsünün bozulmuş, yaka-

- E. bu kurşuna dizilen}.. Ça t · · d k 1 s la kırmı lıg-ın da yumuşamıs, olması Mister P.at-Hiç bir spor yoktur ki Tilcuda açık vuş er ıçın e a mı, o n -
- O da, işin fantazisi ... Guya, ib - ·· ·· .. 'l ki Id"" ton'un sıcag-a rag-men epeyce didinmi11 hnada yürümek kadar faydalı olsun. zı yuzunu sı me e meşgu u. T 

ret ve deh et dersi verilecek. Fakat, ki- Yüriiyüş yapmak için fennen hiç bir _Herkesi evin içine topladım. (Ce- olduğunu gösteriyordu, rengi penbe, 
me L Burada bu derse ihtiyacı olan mahzur yoktur. Herkese her yaşa gelir. binden bir defter çıkardı) işte isim • derisi yumuşaktı. Ter ile ıtlanmış sey-
ye>k. ki ... İleri sürülen bütün kıt'alar; Yalnız bazı götüs ve kalb hastalığı olan- leri: rek saçlarının üzerinde tepsini örten 
er-id.i, bitti. Fakat, hiç bir nefer, gerı , ların yokuş çıkmaları muvafık detııdlr. Ölen Madam Helen Merritt'dir. Ko- bir kısım takma saç da zarafetine e • 
gitmedi. iddia edebilirim ki, günün bi- ı Onların da düz yolda yürümelerinde hiç cası Valantin Merrit işte buradadır. E- hemmiyet verir bir adam olduğuna işa· 
rinde tarih bu harbi kaydederken .... ·· bir manl yoktur. vin sahibi John Arnold'dur, karısının retti. 

İki arkadaş arasında hu mükaleme, Hele vazifeleri icabı bankalarda, da- adı Madam Mari Arnold'dur. Bunlar- ince dudaklarının üzerinde kıvrık. 
uzayLp gitmişti. !relerde, depolarda mağazalarda kapalı dan baska bir Mister Norman Lang, bir bıyık vardı. Dudakları azimkar bir 

Yerlerde oturan veyahut çalışanların ak- ' d b 1 l M' Ch 1 d ld v d l"l t odı'yordu Go"'z * 
Aradan, üç gün geçmişti. Yani, :ı:m 1 

senesi kanunuevvelinin '.l'.l nci günü .. 
O gün. (Sarıkamış faciası) nın son 

günü idi. Felaket sahnesine, siyah bir 
perde inmi ti. 

Başkumandan \•ekili, bir kızağa at
lı} arak çekilip gitmişti. Arkasında bı- 1 
raktığı yetmiş bin kanlı cesedin gömül
düğü o korkunç sahneye, bir daha ha- l 
şını ç "\'irip bakmaya cesaret edeme . 1 
den (Erzurum) yolunda ilerlemekte i
di. 

bir de ce!e i u m;u' o an ıster ar· a am o uguna e a e . • 
"am üzeri tşten çıktıktan sonra yarım d k 1 J 11 · · h b' - L~ 1- da f 
y les Palton, bir e onun ızı o an an· erı ıse em ır çocugunıu .. a r sa , 
veyahut bir saat kadar a.çılt havada yü- 1 b k k' L d ( · "k) 

Patton vardır. Makine ile çimenliği hem de ir çap mm ı ~a ar sını , 
rümelerl çok lazımdır. 1 k · d 

d kırpan bahçivan Jak Huskins, ölüyü aynı zamanda ze i görünüyor u. Blr çoklarımızın daireler en veyahut 
işten çıkar çıkmaz cebimizdeki kuruşları muayeneye ge!en doktor ~'ingat da * 

bil ·· bunlardır. Mister Patton zahiri bi tebssüm ile tramvaya veyahut otomo e vererek yu-
rümekten kaçınmaları hiç doğru defll- ı • Çavuş defteri kapadı. Kent de sabır- polis memuruna döndü. Fakat pol1.s 
dlr. Tatlı ve iyi ve yorucu olmıyan bir sızlık gösteren bir sesle: memuru bu zahiri tebessümün altında 
yürüyüş ne bütün adelatımız çok güzel _ Hepsi bu kadar mı} diye sordu. müphem bir endişe ile derin bir hay-
takallüsler ynpar, yarın veyahut başka Çavuş tekrar ba~ladı: ret eserini sezer gibi oldu. Esasen aynı 
bir gün çok oturmaktan doğacak tehli- _Fundalıkları arastırdık. fakat ka- haleti ruhiyeyi bir cinayet ifine uzak· 
keleri de anlatırım. til oralara güçlükle saklanabilirdi. Bah- tan yakından karışmış olan herkeste 

(*) Bu notluı kesip .aklaymıa, ya. çıvan kimseyi görmeıni~tir. Civar hah- örmeye alışkındı. Sordu: 

raporumu vermek suatt pnd t.na 
gelmiştir. 

- Lntfen 1 Radyolu otomobilin ıel· 
diği dakikadan itibaren olup biteni bi· 
liyorum. Siz bana o dakikada nerede 
bulunduğunuzu söyleyiniz. 

Patton mütehayyir göründü : 
- Evin önünde, yol üzerindey .. 

dim. 
- Ne kadar zamandanbcri) 
- Otomobil demir pannaldıjm Ö -

nücıden g~erken ben köşkün merdi
venlerinden iniyordum. 

- Kapının eşiğinde mi bekliyor • 
dunuz~ 

- Hayır holde. Kapıyı aralık barak· 
mıştım. Dışarda beklemek istemiyor • 
dum. Bahçivan beni koşarak çimen • 
likten geçerken gördü. Polisin yetiş -
mesinden evvel tecessüs uyandırmak 
istemiyordum. 

Kent başı ile bir tasvib işareti yaptı 
- f yi hareket etmişsiniz, dedi. Po

lisi haberdar etmek için telefon ettiği 
niz dakika ile otomobilin gelmesi ara· 
sında kaç dakika geçti} 

(Arkası var) 

·---.. ······-··························-····--· ..... 

PASLANMAZ 
Hasan Tırat 8ıçaiı 

Çeliğin en serti olduğundan çok 
kolaylıkla ve tatlılıkla bir dakika
da tıraş eder. Dünyanın en kuvvetli 
ve hassas mikroskop filctile miiker
rer surette tetkik olunduktan sonra 
piyasaya çıkarılmıştır. Ne fransız -
lar, ne İngilizler, ne de Amerikalı
lar, ne de bütün dUnya aynını yapa
maz. Alameti farikası ile ihtira be
ratı vardır. 

Paslanmaz Hasan tıraş bıçağı ra -
kiplerini şaşırtmış ve her tıraş bıça
ğı fabrikası paslanmaz yapmak iste
miştir. Fakat bu iş kolay olmadığın
dan hiçbir fabrika muvaffak olama
mıştır. Yalnız Almanyada Fazan ve 
Türkiyede yalnız Hasan tıraş bıça
ğı muvaffak olabilmiştir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız; israr e
diniz. Hasan deposu: Ankara, İstan
bul, Beyoğlu. 

Bütün hemlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci kalaa 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek büyuk 

bir itina ile ihzarından ba.tk• 

bir şey değildir. Krem PerteYİn 

terkibine (gayrieaf) hiçbir 

madde &İremez. 

Bir yamaçta. bir süvari neferinin 
mlzr wl ucunda, 10 uncu kolordunun 
Ham:ı:ıı ~ llanıyordu. Ve bu flama -1 

but bir albüme yaplfbnp kollelmiyon çeleri araştırmak için adam yolladım. - Mister Patton cesedi tiz buldu -
yapmaz. Sdunb zamanınızda bu notlar Kent: nuz değil mi} J· 
bir doktor ıibi imdadmıu yelifebilir. _ Teşekkür ederim, dedi. - Evet, ve tahmin ediyorum ki, 
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81 r Doktorun Cazip Ketfi; J 

SolmUf ve buruşmuş bir cildin 
B&DYG I 

GENÇLIGINI iADE EDiYOR. 

Viyanada bir tıp mecmuası, dün
yayı hayrette bırakacak fennin 

son zaferini ilin ediyor. Buru -
şuklukların yalnız sebebi zuhuru 
değıl, izale çaresini de bulmuşlar
dır. Anneler, hatta büyük anneler, 

artık gençlik zamanlardaki taze 
ve açık tenlerine kavuşabilirler. 

50 ve 60 yaşlarında olan kadınlar, 

gençliklerindeki yumuşak ve bu
ruşuksuz bir cilt teminine muvaf
fak olabilirler. Buruşukluklar, ih
tiyarladığımız vakit zuhura gelir, 

d1d; bazı canlı Ye besleyici un -
surları kaybeder. Bu unsurlar, 

şimdiki kemali itina ile intihab e
dilmış genç hayvanlardan istihsal 
edilmektedir. Bunlarla cild beslen
diği takdirde tazeleşir ve gençle -
şir. İşte; Viyana Üniversitesinde 
profesör Doktor St.ejskal idaresin
de yapılan keşfin şayanı hayret se
mereleri bu profesörün keşfinin 

l rnünhasıı-an istimal hakkı Tokalon 
müessesesi tarafından büyük fe -
dakarlıklarla temin edilmiştir. 

1 
•Bioceb tabir edilen canlı bil -

ceyreler hülisası, yalnız pembe 
rengindeki Tokalon kreminde bu -

lunur . .Hastahanelerde 60 - 10 yaş-

larındaki kadınlar üzerinde yapı -
lan tecrübelerde altı hafta zarfın-

da buruşukluklarmm tamamen za
il olduğu görülmüştür. Her akşam 

yatrnazdan evvel yegane cild un
suru olan pembe rengindeki Toka
lon kremini kullanınız. Siz uyur · 
ken, o, cildi besler ve gençleştirir. 
Serian buruşukluklar izale olur ve 
birkaç hafta zarfında daha genç 
görünmüş olursunuz. Gündüz için 
(yağsız) beyaz rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siyah benleri 
eritir, açık mesameleri kapatır ve 
en sert bir cildi yumuşatır, beyaz -
latır, ve gençleştirir. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Ekşiltme komisyonundan 

1 - 27 /8/936 ve 14/9/936 tarihlerinde eksiltmeye konulup İltekli 
~ıkmamaamdm dolan inteç ııdilemiyen Yükaek Mühendis Mektebi binası 
dahilindeki 21,115 lira 98 kanat ketif bedelli ((B» bmmın bazı maddeleri 
t.dil edilen prtnameye göre İDfUı. 

2 - Bu ite ait prtname ve evrak fUnlardır: 

A - Eksiltme ..,.tnameıi ve buna merbut olan İnfaatın tarifi, fenni ve 
Luauai tartlar. 

B - Mukavele projesi. 
C - Baymdvlık itleri ıenel prtnameai. 
D - Plin ve projeler. 

l.teldiler bu prtnameleri ve evrakı mektep idareaindea .ı.hilirler. 
Y 

.. 3 - Eka~ 2/11 /936 pazartesi sünü saat 15 de GimiiflU1unda 
iikaelr Mühendis matebi binası içindeki .ttım.. ve elailtme komİlyo

bu!Jda lcap.b zarf usulile yapılacakbr. 
4 - F.biltmeye ,Vebilmek için jsteldj'-in 1584 lira lllVnkbt temi

nat ...._i bundan batka ..-iMWd v•nlen haiz olup ıetiameli lizmı
d.r. 

A - Nafia V ekiletinden alınmat yapı müteahhitliii ebliyet veaikuı. 
B - On bin lirahk İf yaptıima dair Nafia V ekiletinden tudikli ve.ika. 
C - 936 ydına ait Ticaret Odası vesikası. 
D - .l.teklilerin Mühesacis veya mimar olduğuna dair diploma veya 

8'lteti; nriibendia veya mimar olmadliı takdirde bunlardan biri ile ortak 
~ çalıttaima dair noterden musaddak veaika. 

Bugünkü Program 
il Birincitqria 931 

iSTANBVL 
Öğle neşlyatJ: 

12,30: Pllkla Türk mu.slldsl, 12.IO: Ran.
dls, 13,05: PJAkla hatıl müzik, 13,25: Muhte
lit plfik neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 

18.30: Çay saati, dana musikisi. 19 30. Kon
ferans, Dr. Fahrettln Kerim tarafından 20 

Müzeyyen ve arkadaştan tarafından Turk 

musiklsl ve halk tarkıları. 20 30: Munir Nu

rettin ve arkadaşları tarafından Türk mu -
siklsl ve halk şarkılan. 21: Pllkla sololar. 
21.30: Orkestra. 22.30: Ajans haberleri. 

BEl.GRAD 
19: Konferans (Belgrad sergi 1). 20: Kon

ser, Türtce, Arnavutca, Yunanca, Macarca 
haberler. 23: Dans muslklsi. 

l'arınkl Proıram 

19 Birlncitepin iSi 

iSTANBl1L 
Ölle Neşriyata: 

12,30: Plakla Türk musllds1, 12,50: Ha
YadJs, 13,05: Plı\kla halil mfizik, 13,25: Muh
telif pllik neşriyatı. 

Akşam neşri)atı: 

18.30: Çay sa ti, dans mu.sik.IS!. 19 30: Kon
:ternns, Dr. Alt Şükru tarafından. 20: Rıfat 

ve nrkadaşları tara:tından Türk musiki ı ve 
halk şarkıları. 20.30; Vedia Rıza ve arkadaş
lan tarafından Tiırk muslldsi ve Halk şarkı
lan. 21: Solo plaklar. 21.30: Orkestra. 22 so: 
Ajans haberleri. 

... ....................... ·--·····-·····-----

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırın; 
ve eksiltme Komisyonundan: 

• Son Poıtı + 

Şi.fli Çocuk hutaneaine lazım olan 7000 metre &az idrofiJ açık eksilt. -
meye konulmuftur. 

' 1 - Eksiltme Çağaloğlunda Sıhhat ve Jçtimai Muavenet Müdür'' ~ ·· b • 
--------

lıtanbul Gelir v. Para 

BORSASI 
17-10 • 1136 

Türk Devlet Borçlan 
Llra Lira 

% 7,5 T. B. J 23,45 ' % 8 Haz!ne B -46.52 
% 7,!I T. B II 21,.CO ı DahUl laUkraı tu,7> 
% 1.!I T. B. moo.oo 

Dnlet Dnniryolları Borçl.n 

Ura Llra 
Erianı 97,00 ı Anadolu Inil42. ıs 
Bln.s Frzurum 99,75 Anadolu M 45, 70 ---

~Eıha-

!f. B. Mtl. 
•• Hl. 
il a Nıune 

Merltes B D. 

Ura Ura 
11.00 ı ı.t. TnnHa7 n,so 
10,00 BvmorıU '·20 
ıo,o 1 crko,, H, ,, 
93,00, il. C!mento 13.30 

ÇEKLER 
ıcr,. J. T. L. lçlr 

bterln 619,00 ı Liret lS.rms 
r . J'ranıı 16.9644, Dolar 0,1904 

NAKiT 
Jtr1. Krt. 

JO r. rran11 118.001' 1 M• .. oo.w 
1 Dolar 126,00 JO Dr&hml 23,00 
ı bterlln 619,00 JO Le•a 23.~J 

JO Liret 130,00 • Le1 ]6,00 

Sona 0.,mda 
L. it. L. g, 

Kredi rorulye // Mübadil Bon. oo.oo 
118~ 1enea1 00,00 Oayr1 • • 0,0@ 
1901 il 103,0011 Altın 1005 
1811 1 'J7 .Ot Mectdln 1.ıU 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesjnde 21 numarada hergtın 
öğleden sonra hastalarını kabul 

dnaaında kurulu komisyonda 4 Tefrinisani 1936 çartamba günü saR; ı~ 301-
a yapılacaktır. · • 

2 - Muhammen fiyat : 805 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 61 liradır. 
4 - istekliler fartnameyi her gün komisyonda ·· b·ı· 1 J · . • gore ı ır er. 
5 - stcklıler can aeney~ art Ticaret Odası vesika.sile 2490 .ayılı ka-

nunda yuılı belgeler ve bu lfe yeter muvakkat teminat makbu L-
b mektub ·ıe belli ·· k . z veva u.n-

ı gun Ye saatte omııyqna gelmeleri. (2259) 

Türkiye 
Meclisinden : 

Ziraat Bankası İdare 

Türkiye Ziraat Bankası Genel Kurulu adi surette olarak ikincitearinin 
18 inci Ç&rf&mba aiinü aaat on bette Ankarada Banka M..bz b · ' mdıa 
toplan9Caktır. Delegelerin bu toplantıda hazır bulunmaJan ~ ıni"6 
T oplantada görülecek iti«: 0 unar. 

1 - 1935 yılı idare Meclisi Ye Müralop raporlannın olrunmeaı. 
2 - 1935 yılı Bilinço kir ve zarar heaaplannın tasdiki, Jdue MeclW 

raporunun tasvibi ile azuının ibraaı. 

3 - Safi kirm arzedilen tekilde dajıtdmuı. 
4 - 1dare Mediai izaamdan müddetleri biten Bay Sabit Saiıroilu • 

Bay Cndet Sanan'm yerlerine iza aeçilmesi. 

5 - Ölen iza Bay lunail Hakkı Yünjirojlunun yerine StatÜDffll 
54 üncü maddesi mucibince muvakkat izalığa seçilen Bay Saidin muv ... 
icat izalığanın tudiki ve kendisi müteveffa Bay lamail Hakkı Yüre;;iroilu· 
nun bakiyei müddetini ele ikmal etmit <Jmakla yerine aza seçilmesi. 

6 - Mürakiplerin 1935 yılı ücretlerinin tayini. 
7 - 1937 yıh için iki mürakip ve iki yedek mÜl'akip seçilmeai cı2242» 

J UVANTIN KANZUK 

Saç boyaları 
ROTBAR r LUXUuSA 

5 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at eneline kadar Yüksek Mühendia Mektebi binası içindeki arttınna ve 
elcailtme komisyonu betbnbima makbuz mukabilinde verilecektir. Posta i
le gönderilecek mektuplann nihayet 3 üncü maddede yazıh aaate kadar 
ıelmi., olması ve dit zarfm mühür mumu ile eyice kapatıhnıt bulunma-
11 tarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 211 1 ) 

~---_.eder. 

[ İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Sen..eJik muhammen kirası 24 lira olan Eyüp Camiikebir mahallesinin 

<>7uncakçılar sokaimda 6 No. lu kahve yanındaki ana tealim tarihinden 
iti.ren 937 veya 938, 939 aeneleri mayıaı wonuna kadu kiraya verilmek u
aere açık arttırma gününde İsteklisi bulunmadıiından,..pazarlığa çevrilmit-

tir. Şartnameai Levazım Müdürlüjünde görülel>ilir. 1.tekliler 180 kunıt
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir &ün evveline kadar 

ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacaiı) 3/ 11 /936 alı ıünü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8.) (2160) 

Satılık Hurda Demir. 

Akay İşletmesinden: 
KuımP&fada Cami altında idaremiz kömür anbarlan önünde takri

l»eq - kırk ton - miktarındaki hurda demirler gümrük reamiJe sair mu
raflu kimilen mü,teriye ait olmak üzere açık arttırma ile satılacaktır. 1-
.. leai, 21/10/936 çarpmba günü saat on akıda Şefler Encümeninde ya
r.d.calmr. lstekh1erin % yecfi b 1çuk . pey akseı.ile. yulpnda 7azıh vakitte 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

JSTANBUL 

İlan flatları 
_ Gazetenin eaaa Y•zııile bir •Ü· 

tunun iki eatın bir (aantim) 
ıayılır. 

2 _ Sahifeıine ıöre bir ıantiın ilin 
fiau ıunlardır: 

Sahife : 1 - tff kUJ'Uf 
• :1-150. 

. ·-- . • 
Dl19r yerler : 

son aahif• : 

' - lff • 

• • 
- il • 

J - Bir 11ntimde vaaati (8) keli· 
me vardır. 

.f - ince ve kalın yazılar tutacakla· 
n yere ıöre aantimle ölçülür. 

Kumrlll ve slytth olarak snbıt 
ve tahıl renk verir. Ter ve ) ıkarı· 
makla çıkmaz. Yegane zllrarsız 
ve tanınmış sıhhi ilaç bo) asıdır. 

INGILJZ KANZUK ECZANt-;SJ 

Beyoğlu • lstanbul 

AHENK 
Hımılivet ve nnıfetfle htnfinı•ıneler al•• 
Al.e~ 8-1().. 14 liraclır. Sipmrıtler ıleriaal JÔ•· 
derılır. Eılı•tchır: AhrıJı mucidi: S. Suad 
S.ı••· 

Anlayan ve tanıyanlann tercih 
ettikleri braş baçajıdır. 

~ ..... . 
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.FIATI: 
7 O Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 

2 Litrelik .1 " 100 " 

IHTAlt K'üçük ş°fşeler 10. büyük ·şişeler 15 kuruşa geri ahnır. 

Kırklareli Vilayetinden: 
Kırklareli vilayeti merkez kazası için 34274 Marıilya benzeri ve 688 

Mahye kiremidi satın alınmak üzere 20 gün müddetle açık eksiltmeye çı· 
kanlmıştır. Ehiltme 21/10/1936 pazarteai günü öğleden evvel aaat 10 da 
Kırklareli iskan Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Dr. HO 
Eminönü eczanesi yanında Tel. 
24131 Her gün akşama kadar 

hastalarını kabul eder. 
. Bu işe müteallik tarlnameler Ankara., lıtanbul ve Kırkla.reli lakin Mü

Clürlüklerinde bulunur istekliler her gün görebilirler. Eksiltmeye İftirik e
deceklerin muhammen bedelin % 7,5 niabeti olan 213 lira 50 kurutluk te
minat akçeleri ile muayyen vakitte Kırkla.reli lakin Müdürlüğünde bulun· 
mal.arı ilin olunur. (1808) 

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

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

Son Posta 

Ne~riyut Md. : Selim Rugıp E:\IEÇ 

SAHiPLERi ( A. Ekrem UŞAKLIOİL 2 
S. Ragıp EMEÇ 

,, ' l uta ···~ 

• 

Tat ilit: istiklal caddeel 101 

Güzel 
il 

uz 
için ilk şart 
güzel diş, 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı şart ta 

kullanmaktır. 

Mikrobları 0 o 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği yerlere 
kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini 

besler ve hastalanmalarına mani olur. 

En mükemmel, en hoş, en iktısadl 

Elektrik Şirketi Müşterilerine han 
istanbul Elektrik Şirketi 

Cumhuriyet Bayramı esnasında umumi ve hususi donanma tesisa
tına li.zım olan elektriği almak için tirkete evvelden bir ihbarname 
verilmesi İcap ettiğini bildirir; donanma tesisah mevcut sayıcının kud

reti dahilinde kalacaba, tabii ihbarnameye lüzum yoktur. ihbarname 
en geç 23 Birincitetrin 1936 tarihine kadar firkete gelmelidir. 

Takı zaferlerin ve tekmil donanma tesisatının bağlama imkinlan 
evvelce şirket tarafından incelenecektir; bunlar ruhsatlı tesisat müte. 
ahhitlerine yaphrılmahdır . 

Bu hükümlere riayet edilmemesi yalnız bir tesisata değil bütün bir 

donanma tertibatına zarar verebilir • 

• p ul 
İstanbu Kültiil" irektör ·· ğüdden: 

1 - Zincirlikuyu köşklerinde ilk okul talebesi için parah yahlı bit 
pansiyon açılmıştır. 

2 -- Zincirlikuyu ilk okuluna yazılacak yatılı talebeden dört taksitte 
ödenmek üzere 80 lira pansiyon Ücreti almacakhr. Memur çocukla " 
rından tenzilat yapılamaz. 

3 - Tatil devresinde Okulda kalanlar, ayda 12,5 lira vereceklerdır. 
4 - Yatılı talebe elbise, çama§ı r ve kitaplarını kendileri alacaklat" 

dır. 

5 - Yazılmak ve daha fazla malumat almak istiyenlerin her ,UO 
Mecidiye köyü civarmda Zincirlikuyu ilk okul direktörlüğüne bat ~ 
maları lazımdır. ((2214u 
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