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1 Her gün 

Ya petrol? 
Köyün gözü demek olan 
Petrolu da ucuzlatmak 
Lazım degil mi? 

•---Yazan: Muhittin Bit·gen---~ 

Başvekilimiz İsmet İnönü, köy iktı -
sadi havatımıza ait tetkik:lerinde de -
vam ed~rek Manisaya kadar geldi. U
cuzlanmasını vadettiği mili hayaıımı
zm köy sahasındaki tahlillerini tetkik 
ederken, hiç şüphe etmiyoruz ki, pet
rolün pahalılığ) B~vekfümizin dik -
katıi gözünden .kaçmış değı1dir. 

Filhakika. Türkiyede umumiyetle 
yakılacak ve bize hararet ve ziya kuv
veti verecek herşey pahalıdır. istan -
bul gibi büyük şehirlerde, yani büyük 
istihlaki ve büyük tesisatı olan yerler
de dahi pahalı olan elektrik, küçük şe
hirlere \ e kasabalara doğru gittikçe büs 
}>ütün pahalanır ~yahut, ucuz da ol
sa, daimi surett.e istifade edilebilir bir 
kuvvet vazifesini göremez. 

Köylere gidildiği zaman iş büsbütü~ 
değişir. Köyde yegane ziya vasıtası 
- eğer çira ve odun değilse - petroldür. 
Fakat, petrol de o kadar pahalıdlI' ki 
bwıu kullanmak için kirr\sede takat bu 
lunmaz. Bunun için köyde beş numa
ralı lfunba, büyük bir lüks vasıtası o
lur. Ekseriya adı idare Iambası olan ve 
karanlıkta ancak insanların etrafları
nı görmelerine yarayabilen bu lamba
yı mütemadi surette kullananların dahi 
adetleri mahduttur. 

* Limanda kilosu altı, yedi kuruşu 
geçmiyen petrol, dahil köylerine varın 
caya kadar 22, 24, 25 kuruşa doğru 
yükselir. Bu kadar pahalı bir aydınlık 
vasıtasını kulJanmak için köylünün ya
pabileceği fedakarlık ne olabilir ki? Bu
nun için, iktısadi kudreti itibarile Ana
dolunun en kuvvetli yerleri olan Gar
bi Anadolu koylerinde dahi ben petrol 
ziyasından muntazaman istüade ede -
bilen köylüyü pek nadir olarak tanı -

İhtiyarlık çağına geldi
ği halde yüzünün hatları 
kırışıksız kalan insanlara 
bakıp imrenmeyiniz 1 

~ 

Bu çeşit insanlar hayat
larını hiç yorgunluk çek -
meden bir köşede oturup 
tam bir sükun içinde ge>cir
mişl'erdir. 

il Kırışıksız gilzler il 

Çalışmak nedir, yorul -
mak nedir, muvaffakıyet -
sizlik ihtimalini düşünerek 
üzübnek nedir, muvaffakı
yeti ıörerek sevinmek ne -
air bilmezler, heyecan çek-

Halbuki hayatı bayat ya
pan, biribirine zıt hislerin 
ve durumların yekdiğerini 
takip etmesi, insana heye -
can vermesidir. 

memişlerdir. 
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(sOz ARASINDA) 
Uyku ugugamıyan •-HE-RG_ü_N-Bl_R_F_IK_R_A* /ngillz lladınları 
Hastalara müjde: Taç şeklinde şapka 
Tebeşir tozu gutsunlar Giymeye başladı 

Sekizinci Edvard'ın 
paHosu 

,
Söz ii n Kıs1 ;ı 

Dostumun derdi 

1. Tatu 

A çık ve temiz hava merak ı..il 

dostum vardır. Ailesine ve 
!arına düşkündür. Onlan hıfzı· 
caplan dairesinde yaşatmak için, 
kalabalığından, tozundan, çan•.l 
dan, kasvetinden uzak olan M 
köyünde oturtmağa karar ve 
varını yoğunu harcayarak orada 
Jtutu gibi bir ev yaptırmıştır. 

Dostum, bu seneye kadar o evde 
tadile oturdu. Arada sırada, ha 
zaman müsait oldukça ben de k 
ne misafir gidiyor, nur topu gibi Y" 
larının bu güzel yerde, şen ve 
neşvünemalanna şahit oluyordum. 

Geçenlerde, adamcağız bana 
Yüzünde, sürekli bir felaketin ke 
iz~ri farkolunuyordu. 

- Nasılsın? Sizin köyde ne va 
yok? diye sordum. 

- Sorma! dedi. Evi bırakıyo 
Müşteri bulursam, ucuz, pahalı 
cağım. Ben de artık bu taraflara 
§ınmak istiyorum. Köyün tadı k 

- Sebep? 
- Sebep, ufak ama, mide bu' 

ran cinsinden. 
- Sinekler mi ? 
- Ha şunu bile) din! Fakat in 

yok, bilemezsin. Hatta tasav\·uı 
mezsin. Karasineğin h'ç bu der c 
sibet, afet halini alac ·mı tahm.rı 
mezdim. Bazan, Sudanda çekir c 
dığını, havadan çekir e bulutl ı 

tikçe ortalığın karard ~mı g z 
de okurdum da, crnuba ~ ğadır 

dim... Halbuki bizim tarafın 
Sudan çöllerinin çekir elerini 
bıraktı. Kaç senedir le\ s içind~, ç 
içinde yüzen İstanbul şehrinin. t 
nefes alınabilir tek bir yeri \i ar . 
cidiyeköyü! Sabahları, ciğerlerin 
hatine ehemmiyet veıcn medeni 
lar buraya ten-e7.zühe gelirler, A1 

dadılar, baktıkları çocuklara m • 
suz hava yutturmak için, onları b 
köyde gezdirirlerdi. Derken şehir 
risinde nezafet müsavatı tes·c:: 
endişesile olacak, İstanbulu temi 
meyince, Mecidiyekö) ünü kirlet · 
kiz yüz bin nüfusun mtizahrafat ı 

tün bize, bizim köye taşıdılar. N 
de, öyle bir sinek istilasına uğra !t 
misli görülmemiştir. Naimayı, ~v 

Çelebiyi, Hayrullahefendiyi, CcYd 
şayı, Hammeri karıştırdım.. Fa h 
bugüne kadar İstanbul tarihini ~ö 
geçirdim: Bu sene bizim taraftakı 
nek istilasının bir eşine daha ra t 
madun. Köyde rahatımız kaçt1 .. 
ma, kzyrnalı yemekler yiyemez ol 
Kahvemizi, koyu renk rnayileri, ih 
yatla ve tiksinerek içiyoruz. Bütü ı 
ağzımıza imambayıldı koymadık. 
raınıza kazara patlıcan salatası ge 
cek olsa, lahzada siyah havyar J1l 
zarası alıyor. Sabahleyin, banyoda 
r~ olup ta yüzüme krem sürdüm 
sinekler, hep birden yanağıma Ü!i · 
traşımın •sinekkaydı:. olup ol.nUd 
nı deneyorlar. Gündüztin, haddin 
sa, dört ahbap bir araya gelip te 
oynayın. Eliniııde mütemadiyen sill 
ten floş hasıl olur. Bütçemizin tJ 
ro, sinema ve eğl~nce paralarını 
!ederek, bunu sinek öldürücü nıa' 
tahsis ettik, gene de yetmedi. f 
Fayda'ya ve emsaline para yeti 
mek için otomobilimi garaja çe 
benzin alamaz oldum ... Hütasa a 
rahatım, huzurum, iştiham kaçtı 
al bir i'nsanken, işimi gücümü bı 
sinek avlamaya alıştım .. Daha d 
ederse çıldıracağımı hi&"Sediyortııtl 
nun için senden ricam: Bana evıt1l 
bir alıcı, kendim için de buraıard 
apartıman bul!· r ---

~ /q~ 
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İtalya Hariciye Nazırı Berlinde 
• iki memleket Nazırları bütün Avrupayı 
ala.kadar eden 5 meseleyi görüşecekler 

Berlin ~O (Hususi) - İtalyan Ha
riciye Nazırı Kont Ciano ve maiyeti, 
bugün öğleden sonra Berline varmış
lardır. Alman Hariciye Nazırı Fon 
Nöyrat, Nazi şeflerinden bir çoğu ve 
yüksek rütbeli memurlar Kont Ciano
yu karşılamışlardır. 

Fon Nöyrat'ın misafiri olan Kont 

Ciano iki gün Berlinde kalacak ve 
Adlon otelinde ikamet edecektir. 

Müzakereler yarın başlayacaktır. 

Fon Nöyrat, Cianoyu yarın akşam ye
meğe davet edecektir. Perşembe günü 

İtalya sefarethanesind~ bir kabu1 res· 
mi yapılacaktır. Cuma günü Ciano, 

Berchtesgadan • e gidecek ve orada 
Hitler ile görüşecektir. İtalya Harici· 

ya Nazırı, Romaya Cumartesi günü 

dönecektir. 
Ciano ile Führer'in görüşmesinden 

:.;onra resmi bir tebliğ neşredilecektir. 

* Londra 20 (Hususi) - Salahiyet· 
tar mahafile nazaran, Kont Ciano Al
manyada başhca şu meseleleri görüşe
cektir: 

1 - İtalyan imparatorluğunun At-
manya tarafından tanınması, 

2 - Lokarnocu devletlerin toplan
tısı esnasında takip edilecek müşte· 
rek hattı hareketi, 

3 - J3elçika kralının nutkundan 
mütevel1it vaziyeti, 

4 - Tuna havzasında iktısadi teş-
riki mes<.1İ. 

5 - Bolşevikliğe karşı mücadele. 
Katalonya Komtu Bir Devletin 

Himayesini İsteyecekmit 
Paris, 20 (A.A.) - Gazeteler, 

Cianonun yapmak.ta ol<Iuğu seyyaha
tin siyasi ve iktısadi sahada müşterek 

Türk - Efgan Dostluğu 
Milli Müdafaa Bakanımız ile misafir Harbiye Vezirinin 
evvelki akşam verilen ziyafette söyledikleri nutuklar 

Alman - ltalyan cephesinin kuvvet· 
lenmiş olduğunun bir delili olduğu 
mütaleasında ittifak etmektedirler. 

Le J ournal diyor ki: 
ftalya ile Almanyanın İspanya iş

lerine müteallik olarak ciddi kararlar 
alacaklarına dair olan şayialara biraz 
ehemmiyet atfetmekteyiz. 

Evvela Sovyetlerin bitaraflığı ihlal 
etmeleri mesdle!4İ mevzuubahstır. 

Bir de Katalonya'nın teşkilatı esa
siyesine müteallik bir takım kararlar 
vermesinden tahaddüs edecek ihti -

laflara da müzakere mevzuu olacak
tır. Zannolunduğuna göre, Madridin 
general Franco·nun eline geçmesini 
müteakip Katalonya komşu bir devle
tin himayesini istemek arzusundadır. 
Ne İtalyanların ne de Almanların şim
diki halde Baleares adaları hakkında 
hiç bir tasavvurları yoktur. 

Milli 
ve 

Bayramımız 
Sovyetler 

Ankaraya gelecek Sovyet 
havacıları hareket ettiler 

Ankara, 20 (A.A.) - Milli Müdafaa Efgan milleti büyük kardeşi olan 
Bakanı Kazım Özalp dün akşam Ef - Türkiyeyi ve anın Ulu ve Ünlü Halas- M k ?O garı Harbiye Veziri Altes Şah Mahmut karı Atatürk Hazretlerinin kıymetli de k" os ova: - (A.A.) - Ossovia • 
Han şerefine Ankara Palasta verdiği laleti altında yaptığı terakkiyalını bü- m me~kezı konseyi b~şkanı B. Eido
zlyafette aşağıdaki nutku söylemiştir: yük bir itina ve dikkatle takip etmek- ~~nn bı: :ovyet heyetı başında olarak 
Sayın :Vezir Hazretleri, tedir. 1 urk mıllı bayramı şenliklerinde ha-

• D~st ve kardeş Efganistanın çok de- Daima Türkiye Cumhuriyetinin ve zır bulunmak üzere Ankaraya hare~ 
~erlı .. Harbiye Vezirini bugün aramız- anın başında bulunan muhterem ve gü- ket etm~tir. Konseyin planörcülük 
~kg~.rınekle hissettiğim sevinç pek bü zide reislerinin Efganistan hakkında seksiyonu şefi Minov ile muhtelif ni-

yu ~uı:· . göster?..iler ~yırh~~me ?~tluktan pnları hamil olan B. Schmidt ve beyan 
Turk ve Efgan milletleri çok eskı z.a- .çok muteşek.k.ır ve mutehassıstırler. Nikolacva ela bu heyete dahild' 1 

ınanlardan beri aralarında mevcut o - Kahraman ve şeci Türk milletinin Tass aJ·ansı muhabi · ·ı ıtrwer.b' lan k .• y • • f rı ı e yap ıgı ır 
ar,şılıklı dostluk hissiyatını bun - şefkatli aguşunda terbıye edılen E.gan mülakatta B Eidem .. 1 

dan on beş sene evvel bilfiil teyit ve evlatları ileride her iki taraf için ümit ları söyl . t.. . ann ezcum e şun· 
tevs'k t k d emış ır. ı e tiler. o zamandan beri her an verecek bir istinat no tası ır. Meml k · · l S R . a:tnıakta olan bu dostluk iki milleti bi- Sözlerimi bitirirken samimi teşek - T" k' e etım~ . ov.yet usya ıle 
rıb~ine artık çözülmez kardeşlik bağ- kürlerimi huzurunuza ve aziz kardeş- ur _ ıye. arası.ndaki dostluğun müte ~ 
laı·ıyle bağlamıştır. !erime takdim, Şark teceddüdünün lJİŞ· ma.dı, bır şekılde sağlamlaşmakta ol -

. Efganistana ait her işi kendi isimiz vası ve en büyük recülü olan ~evgi1 i duğunu büyük bir memnuniyetle kar
gıb~ görmeğe, Efganlıların her d~ygu- Alatürkün sıhhatine, pek necip ve asil ~ılamaktadır. İdarecilerinin büyük 
su ıle yakından alakadar olmağa alış- Türk milleti, gayyur ve kahraman as- dikkat ve ihtimamına maiha.r olan 
ınış ?ulunuyoruz. Memleketinizin te - ,kerinin ve zatı alilerinin ve ınevcut o- Türk hava kurumu planörcülük teş • 
r~kkı sahasındaki azimkar adımlarını lan siz kard~lerimin sıhhat ve afiye - kilatının muvaffakiyetleri beni son d • 
; ?kından takip ederek ze\•k Ve gurur tine sevinç Ve SÜl'UrJa içiyorum. recede alakadar etmektedir r· k k e 
ııssettık. Bu meyanda kardeş milletin Misafirlerin dünkü gezintisi c;unun mümtaz te k'1At · ur u-k~v\•etli temellere istinat ettirerek Ankara, 20 (AA.) _ Şehrimi?.de ~ l • b ş 1 

a cısı olan B. 
Y~l-seltmeğe başladığı ordu bugün si- bulunmakta olan Efgan Harbiye Vezi- ~~at B~ ~anın .~ !3~. Moskovaya ge
zm feyzli idarenizde şerefli vazifesini ri Altes Şah Mahmut Ha b .. t - lışı her ıkı teşekkulumuz arasında mev-

.. k n ugun o o d I .. db ti . :ı,· k 
gorcce ~ale gelmifi bulunuyor. Türk ray ile Ankara civarında ve Yahşihan cu o an ~un.as. e erı ır at daha 
ordusu aguşuna aldığı genç Efganlıla- istikametinde bir gezinti yapın lard r kuvvetlendırmıştır. B. Fuat Bu]ca·nın 
rı. bu ~üksek vazifeye Iayi.k olacak şe- Bu gezinti esnasında Altese dene:aİ davetini büyük bir memnuniyetle ka-
kıldc ı~ina ile yetiştirıneğe çalışmakta- Eyüp ile diğer mihmandarları _ bul ettim.n 
dır. İkı milletin ve iki ordunun arasın- ,iyetleri refakat etm~lerdir. ve ma -------------
~a bu gençler en giizel vifak ve ittihat Surı·ye, .trangın tımsnlı olup ilerliyeceklerdir Yunoslav I ~ 

Sizi hürmet ve muhabbetle selam _ 6 D •• •• ••l • • ıarken başında büyük hükfımdarınız bu Meclisi açıldı uşuru mesznı 
lunan sayın hanedanın memleketine et Drof eSfO edz·yor 
miş olduğu vatanperverane hizmetıeri D .. . r 1 

yüksek hürmet ve takdir hislerne ya- un reıs seçildi, Kral 
detmeği vazife addederim. Aleksandrın hahrası 

Kadehimi Efganistanın Padisahı taziz edildi 
Suriye ve Lübnan tüccarları 
grev ilanına karar verdiler 

l\~ehmet Zahir Şah Hazretlernin şe~c -
fıne kaldırır, zatı filinizin sıhhat ve mu Belgrad, 20 (Hususi) - Meb·u- Kudüs, 20 (A.A.) - Dnb. ajansı-
vaffak~yelin~, kardeş milleyin refah ve san ve ayan meclisleri bu sabah saat nın ıbildirdiğine göre, Suriye ve Lüb
saadetıne, Turk ve Efgan dostluğunun dokuzda toplanmışlardır. Saat , • • . nan tüccarları Fransız frangının kı • 
sc fl' At• o ' ' Ü bl• y ~ re ı a ısıne ıçerım. re kadar devam eden t~antıda meb- metten düşürülmesini protesto etmek 

Altes Şah .M~hmut Han bu nutka ~u usan meclisi riyasetine eski ı~ . üzere üç günlük grev ilan etmeye k • 
cevabı vermıştır · h""kA • . cıs ve · ı d' Al .. k a 

7 
• •• , , • .u umet pa~tısı. namzedi lstefon Çi- rar verm~ş :-~. ır. .. a adar mahafilde 

'ekıl Hnzretlerı, muhterem \:e adz rıç tekrar seçılınıstir de söylenıldıgıne gore eko ·k d d 
karde l · "t d b · k lb' d b · · ' nomı er • 
lem kşt emlnd, ~ e en enl a ıınffek es- Ayan riyasetine de hükumet nam- lcr, Fransız - Suriye muahedesinin im-

e e o ugum ama e muva a ıve- d" JT · M · . ·ı d ~ 'k.b' 1iw • tım' d d l b .. k d' . k b~h ze ı ı ımır ajuravıç intihap edil- zası ı e ogan nı uı gı silmiıı. bulun-
en o ayı ugun en unı ço :ı - fk· . . .• b .. .. . . r 

tiyar addetmekteyim. Zira kendimi mıştır. . ınc~ :eı~tıge de muhalefet makta v~. ugun ~uthış bır bedbinlik 
dost bir memlekett~ ve müşfik kardeş namzeclıı seç.ıl~ıştır. hüküm surmektedir. Suriye parasının 
lerimin yanında görüyorum. Yazaanberı muhalefetin zaafı art- Fransız frangından ayrılması şiddetle 

Bu) urdu{ muz veçhile, bu iki dost mıştır. 10 martta B. Stoyadinovic·e nrzu edilmektedir. 
v~ kardeş milletin münasebatı pek ka- karşı ya~lan ~suikast A dolayısil; ~a- d;··;;·;:;·-ı;;;·;;:;h:İ~f-;-·;;~b~··~·;~~;~ 
dı~d ı. Hamdolsun son senelerde, bu sından bır çogu mahkum olduğundan da getirmişlerdir. 
munnsebat o kadar kesbi kuvvet etti ve dolayı zayıflamış olan Y evtiç grubu, içtima.da miiteveffa Kral Al k 
bu kardc.şlik l'abıtaları o derece sağhım ikiye ayrılmıştır. dr·ın hatırası taziz edilmiş. Krat ;~e: 
la?tı ki ilerde her iki millet '\'e sulh Yevtiç ile dostları Yugoslav milli ve kardeşlerile P.rens Pal ve di-er h ... 
içın çok iyi neticeler vereceğine ..şiiphe partisine iltihak etmişler. on kadar kumet naioleri lehine tezah ·· ~ ul 
yoktur b' . M . h . •· . ura vapı -• me us ıse arıtc evıtch ın rıyasetin- ınıştır. 

---
Memleket dışına 
Kaçan Ermeniler 
F aaligete geçtiler 

(B~iarafı l inci ı;ayfada) _ _.. ~----------
«Ancak Suriycdeki ermenilerin Tür • Kata.longa Fransız 

kiyedcki mallarının iadesi meselesi bu himayesini isteyecek 
kabil mesaildcn değildir. Vakıa bundan A 
evvel crmenilerin Türkiyedcki emvali • VTUpanlll başına 
meselesi Türkiye ile Fransa arasında Be/çikanın öı·diiğii 
mevzuu bahsolmuş ve Türk hükümeli çorap 
böyle bir meselenin ihdas edilmemesi
ni talep etmiş ise de Suriyedcki erme-
nilcrin emvali meselesi artık bir Er -
meni mescles değil, bir Suriye mesele
si mahiyetinde bulunmuş \'e bu isin 
halli müstakil Suriye devletinin pres
tijine taalluk eden bir mesele halini 
almıştır. Suriye devleti, başka de\'\eL
lerin tabaasınm bu hakarı tanındığı 
hnldc Suriye tebaasından bir kısmının 
harici tesirler altında bu sarih hakla
rından mahrum edilmesine ınüsaad~ c
deme1 ... 

Meseleyi biraz da siyasi ve müstak
bel müııasebat bakımından tetkik ede
lim: Türk hükfuncti ecnebi memlel ... et
lere muhaceret ve iltica etmiş olan cr
menilerin haklarından mahrum ettiği 
için onları kendine düşman telfıkki e
diyor ve bu itibarla da Türkiye ile 
hemhudut olan yerlerde ermenilerin 
ikameti ikide birde bir mesele şekl'ne 
sokuluyor. Hatta Fransa - Suriye mu
ahedesinin akdinde de bu meselenin gc 
ne mevzuu bahsolduğu rivayet edil -
mcktedir. Filhakika biz Ermeniler kan 
1ı bil' tablo gibi gözlerimizin önünden 
gitmiyen elim maziyi nekadar unut -
mak istesek mümkün olamıyor, bu su
retle yeni nesillerimiz de bu hisleri an
anavi olarak tevarüs etmekte ve ana
larının babalarının maruz kaldığı bu 
zulüm ve haksızlığı ve Ermeni milli 
davasını ınuhayyelelerinde daima canlı 
ve layemut olarak muhafaza eylemek
tedir.» 

Türk hükumeti bu acı hatıraları unut 
turmak için şimdiye kadar hiç teşebbüs 
te bulunmadıktan başka, Lozan muu
hedesinden sonra dahi onların memle
ketlerine avdetine müsaade etmemek 
ve malları üzerindeki tasarruf hakları-

• talyan Hariciye Nazırı Kont C!a-
1 no elyevm Berlindcdir 'e l\lmon 

hükumetile, mevcut mühim ve muarıliık 
meselelerin müzakeresine memurdur. 
Kont Ciano 11. Musolininin damadı • 
dır ve İtalyan Başbakanmın mullak i
timadını hai7.ıdir. Binaenaleyh, Berlin
de icra edeceği müzakerelere, bu zavi
yeden de, biiyük ehemmiyet vermek 
yerinde olur. 

Ber1inlc Romanın, bu miinasebetle 
yapacakları müzakereler neler olabı .., 
lir? Bu ziyaret karşısında müfekkire~ 
mize tabiaten gelen sual, budur. Al
man ve İtalyan devletlerinin araların
da mevcut karşılıklı münasebetler ve 
halihazır vaziyeti gösteriyor ki, bu a
cil müzakerelerin mevzuu olsa olsa . ' . 
Ispanya ahvali ve Madri'din işgali tak-
dirinde hasıl olacak vaziyete karşı 
müştereken alınacak tedbirlerdir. Çun .. 
kü, General Franko ku\·vctleri Madri
di işgal ettikleri takdirde, buradan kur .... 
tulncak olan kuvvetlerin ve bugünkü 
İspanyol hiikômeti erkanının iltica e
decekleri yer, Katalonya ve K.atalon
yanın merkezi olan Barselondur. Bar
selon ise, ahval böyle bir şekil göster
diği takdirde, Fransanın himayesini ıs
temek kararındadır. Halbuki Madridi 
işgal eden kuvvetler, eski Kastiy'den, 
doğruca Katalonyaya teveccüh edecek .... 
!erine göre, vaziyet bir hayli bulana . 
caktır. Kaklı ki İtalya ile Almanyanın 
böyle bir arazi ferağına muvafakat et
meleri ihtimali zayıftır. Bu noktadarı 
da siyasi ahvalin karışması ihtimalleri 
kuvvetlidir. Berlinle Romanın giri~ ı 
mek istedikleri müzakere, \'C alacakla, 
n tetbirlerle önlemek istedikleri teh· 
likeli durum bu olsa gerektir. 

111 tanımamak. gibi hareketlerle adeta 
onları bu ecnebi ülkelerinde de izrara ı 
devam ediyor.» demekte ve bu gün Su
riye gibi yabancı bir diyarda zaruret 
ve sefalet içinde yaşıyan ennenilerin 
Türkiycdeki mallarına mukabil Suriye 
vatandaşı sıfatile kendilerine tazminat 
verilmesini istemektedir. 

* Durup dururken Belçikanın ortava 

Belçlk anın 
çıkardılı 
meaele 

attığı dava, bütüq 
Avrupayı biribiri 
ne karıştırdı. Biz
zat Belçika dahi
linde dahi bir iki

Pariste çıkan Taşnak Partisi orga
nı Haraç da Türk matbuatının neşriya
tından bahsederek şunları söylüyor : 

cTürkiye bu suretle suları bulandıra
rak, İskenderun ve Antakya için te
şebbüs olunan haklardan daha fazlası
nı koparmağa çalışıyor. Türk matbua
tının neşriyatı da bu bakımdan pek sa
rihtir. İstenilen şey, İskenderunla An
takyayı Suriyeden ayırmak ve Türki
ye mandası altında müstakil bir idate 
tesis etmektir. 

Suriye istiklali meselesi oradaki ke
sif bir Ermeni kütlesinin mukadderati
le de alakadardır. Türk matbuatı daha 
şimdiden tesirler yapmak için erme -
nilerin İskenderun ve Antakyadan kaç 
mağa başladıklarını yazarak imali teh
ditlerde bulunuyorlar. Oradaki ermeni
leri korku ve endişeye düşürmek içın 
bu tehditler bile kafidir.• 

. 
Odun ve odun lılJmilril 
Yakmak yasalı 

lik yaratmak istidadını gösteren bu me
selenin, bir Kral nutkiyle sonu geımiş_ 
olduğunu sanmak hatadır. Çünkü Bel
çika, Fransız Sosyalrnlerinin fikirlen
ni neşreden Populer gazetesinin dediği 
ve benim de birkaç gün e\•vel gene bu, 
sütunda kaydettiğim gibi Belçika, ik~ 
büyük Rlemin telaki geçidi üzerinde -
dir. Bundan dolayı ve bir harp vuku
unda, Fransaya tecavüz etmek ıcin,. 
Alımanyanın Belçikaya tam ruz • mesi 
bir zarurettir. Fakat bu, Belçikmıın, 
her zaman için Fransa ile b"'rnber ol
duğu kabul edildiği zaman. Pakat, Bel
çikanın mutlak olarak bir Alman -
Fransız harbinde bitaraf kalacağı t:ı -
savvur edilecek olursa, o zaman, iş de
ğişir. Esasen böy'le bir vaziyette, gene 
Fransa istifadelidir. Çünkü şımal hudu
dunu bitaraf Belçika topraklurının ı::tıt-. 
retımesine mukabil, Alman hududu, 
meşhur Majino beton duvnrilc geçil -
mez bir hale konulmuş bulunu~ or • 
Belçika gibi kü~ük hır devle in b8yle 
hareket etmek hakkıdır. Zira, ilk Al
man taarruzu ona tevccctih edece4i i
çin, bir Habeş n acerası geçiren dunya-

Ankara 20 - Mahrukat kanunu pro- nın, böyle bir ~arruz kar ısında kü • 
jesi hazırlanmıştır. Bu projeye göre çük Belçikanın feci tikıbctını ta av\"lır 
odun, odun kömürü ve tezek yakmak etmesi zor birşey olamaz. I<'nkat d~l\ a. 
memnudur. Bunun yerine işlenmiş ve- bütün eski hesaplan altüst ettıği içın, 
ya şlenmemiş taş kömürü yakılacaktJr. gunim en dumanı üstiınde tüten me\"" 
Demiryolu ve sahil boyunda olan ve ~~:fkıl c?:ı?::...=...~~~ Ra!!J!,_ 

nüfusu beş bini geçen kasabalarla de- Kadıköy cinayeti 
miryolu ve sahil boyundan en az yirmi 
beş kilometre uzakta bulunan ve ni.i- Kuşdili çayırında kafası tnşla ezi-

Edilecek 

fu u on bini geçen kasabalar, büti.ın Ierek öldürülen Hacerin katili nihayet 
devlet ordu ve belediye füesseselerlle yakaianmış ve adliye tahkikatı tama• 
devlet himayesinde olan muessnseler, men tebellür etmiştir. 
teşviki san yi kanunundan ıstıfad~ e- Katil Hüseyin adında bir adamdır. 
den ~erler taş kömürü yakmak mecbu- Hace:-le 0 akşam 900 konu an erkek~ 
n~ etınde bulunacaklardır . M"'dd · ·ı·k b · ·· d -----· tır. u eıumumı ı u ız uzenn e 

Ankarada h&mmalhk yasak 
Ankara 20 - Önümüzdeki ayın lk 

rinden itibaren Ankarada h::ıınmalltk 
ye sak edılmiştir. Küfeciler nı:ıidıy::ıtı 
el sepetleri ile yapacaklardır. Ev ve 
tllccnr eşyası da arabnlnrla tnşmacak
tıı·. 

yürüyerek Hüseyi.!),İ sorguya çekmiş, 
uzun süren bir isticvap 'e tahkikat
neticesinde maznun hakkındaki de
liller kuvvetlenmiştir. 

T nhkikat dün gece 9aat bir le ırka 
kadar devam etmiştir. • 

Hü5eyin bugürı tevkif edilecektir. i 
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Bir kaçakçı 
şebekesi yakalandı 

Şebekeyi Yunanistanda 
Mihal adında birinin 
\idare ettiği anlaşıldı 

Gümrük muhafaza teşkilatı haric
ten memleketimize külliyetli miktarda 
laçak mat idhal eden bir ~ebekeyi ele 
geçirmiştir. Bir kaç gün evvel İtalyan 
bandıralı Çelyo vapurunda sanda1cı 
!smailin elinden altı kilo kaçak esrar 
müsadere edilmişti. İsmailin isticvabı 
yapılmış, İsmail, bunu Umumhane 
caddesinde bakkal Sarafin'den aldığı
nı söylemiştir. Bakkal Sarafin ve çıra
ğı Haralambos da esrarı Galatac1a otu
ran Eftimya adındaki kadından aldık
), rını anlatmış ! rdır. Bu kadın ise ka
bahati Balıklı Rum hastanesinde ya
tan Sofia ismindeki kadına atmıştır. 
Sofia da isticvap edilmiş ve neticede 
bunların bir şebeke halinde Yunanis
tantan memleketimize külliyetli mik
ta rda esrar vesair kaçak eşya soktuk
ları anlaşılmıştır. 

Yunanistandaki şebekeyi Sofianın 
kocası kaçakçı Mihalın idare ettiği an-
1.a~ıJmıştır. Tahkikat devam etmekte
dir 

iplik buhrana 
Piyasada bir ip lik buhranı baş gös

termiştir. Y cdikule iplik fabrikasının 

yaptığı iplikleri dokuma ve yazma ko
operatifi alarak esnafa dağıtmaktadır. 

Ayrıca fiyata nakliye masrafı da ilave 
etmektedir. Bir müddet evvelki buh-

randa stok mal piyasaya çıkarılmıştır. 
Bugün, fabrikanın yaptığı iplikler es· 

nafa kifayet etmemektedir. Elde stok 
mal da yoktur. Onun için bu vaziyet 

bir müddet daha devam edecektir. Ko
operatif, fabr\k~nın çıkarcLğı ip~ikle

ri esnafa sıra ile dağıtmağa başlamış
bT. Buhranın önüne geçilmesine çalı
tılmaktadır. 

Ev ve el işle r i sergisi için 
· tenzilat yapılamıyur 

Cumhuriyet bayramında Ankarada 
açılacak el ve ev işleri sergisine gide
ceklere bilet ücretlerinde tenzila ta ta
bi tutulması için ilc!tısat V ekaleti Dev
let Demiryollarile temasa geçmiş'ti . 

Cumhuriyet 
Bayramına 
Hazırlık 

Cumhuriyet hayrami münaseheti
!e Ankarada yapılacak geçit resmine 
şehrimiz mekteplerinden '.!.)() iz
ci iştirak edecektir. İzciler Cu
marte!!i günü buradan hareket edecek 
ve ayın 24 üncü giinü Ankarada bu
lunacaklardır. 

Cumhuriyet bayramı münasebeti
le bütün mektepler ayın 28 inden teş
rinisaninin 2 inci giinü sabahına ka
dar tatil yapacaklardır. Bu tatil müd
deti ;r,arfında her mektepte talebeler ta· 
rafından müsamereler verilecektir. 

Yarından itibaren ilk ve orta mek
teplerle liselerde 'muallimler Cumhuri
yetin feyizleri ve faydaları üzerinde 
talebeyi tenvir edeceklerdir . 

if tas eden şirketlere 
Sigortalı olanlar 

Tasfiye halinde b ulunan Türk iye 
MHli Sigorta Şirketine sigortalı olan
ların tasfiye hey'et ine müracaat ede
rek haklarını ve alacaklarını tesbit et
t irmeleri menfaatleri icabıdır. Taşrada 

bulunanlar ve tasfiye hey' etine vesika
larım bizza t ibraz edemiyenler, taah
hütlü mektupla müracaat etmeli, bu 
müracaatlarında e11erindeki p oliçe ta
rih ve numaralarını kaydetmelidirıler. 

Milli Reassürans ik inci Direktörü 
Sait Rıza İktısat Vekaleti tarafından 
Ankaraya çağrılmıştır. Sait Rıza dün 
Ankaraya gitmiştir. 

Bu seyahat, tasfiye ha1inde bulu
nan f-'öniks ve Türkiye l\1illi Sigorta 
Sirketlerinin işiyle alakadar görülmek
tedir. Milli Reassürans'ın ikinci mü
dürünün İstanbula dönüşünden sonra 
vazi~et tavazzuh edecektir. 

Bir Çocuk Sütle haşlandı 
Galatada Emekyemez mahallesinde 

ol\.ıran Recebin bir buçuk yaşındakı 

çocuğu Türkmen mangal kenarında 
oynarken kaynar süt tenceresi üzeri
ne devrilmiş, çocuk vücudunun muh
telif yererinden yanmış, 'hastaneye 
kaldırılmıştır. ........... .... ....... . . _ 
G elen cevapta sergi beynelmilel mahi
yette olmadığından teklif edilen tenzi
latın yapılamıyacağı bildirilmiştir. 

, Kimya Enstitüsünde yangın 

Dün saat 2,30 da tıb fakültesi kim ya enstitiisünde metruk bir anbardan 
yangın çıkmış, derhal yetişen itfaiye müfrezesi tarafından tevessüüne mey
dan veril1meden söndürülmüştür. Yangının elektrik tellerinin kontak yap
masından ileri geldiği ve anbarda kolayca yanabilecek maddeler bulundu
ğundan an bar dahilinde sür'atle genişlediği anlaşılmıştır~• 

İngiliz lirası 
düşüyor 

Dün Merkez bankası 
sterline 614-617 kuruş 

fiyat verdi 

{BOUBOULE) 

Bu Cuma gününden itibaren 
Yalnız •• •• • • uç gun ıçın 

Tepebaşı Garden'i. 
sahnesinde en mfıntahap şarkılan ~üyliyeeektir. Ve mevsimin en bO~ O' 

temaşa hadi esi olacaktır. 

Her Cumartesi Pazar gUnlerl saat 17 de matine 
Dün ~lerkez Bankası lngiliz lirası ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

için borsaya ()) 7 - fil 4 kuruş fiyat 
vermiştir. Bu fiyat 2.) eylfıldanberi in- ' 
giliz lirasının en aşağı değeridir. Borsa 
haricinde, altın için tesbit edilen fiyat ' 
!J80 kuruştur. Dünkü fiyatlara naza
ran altı kuruş dü/Üklük vardır. Cumar
tesi giiniindenberi elli kuruşa yakın 
düşükliik kaydedilmektedir. 

TARAS BULBA 
Harry Baur - Danielle Darrieux - Jean Pierre Aumont 
Senenin en güzel ve en büyük filmi 

•• 
Merkez Bankası hisse senetleri !l3 , __ _. 

liradan açıldığı halde n:ı lirada kapan
mıştır. 

Yarın akşam S U M E R sineması 
LUIS FEUİLLADE'ın meşhur esen 

Dolar 0.7921, Fransız frangı 17,-
0.)68, liret 15,8()0, lsviçre frangı 3,-

i Ki YAVRUCUK 
4.)38, mark 1,!J740 Türk lirası üzerin
den muamele görmüştür. 

His i Ye mne.;:sir ııilevi filmine başlıyor. Her annenin gönnesi ve diğer· 
lerine tavsiye etmesi 11\zımgelen hir şaheser. 

ea, rollerde: 
KOrUk Cl. RERGHON - ALiCE TISSO'l' • SlNOEL - ESCANDE ,e 

Piyasadaki tereddütler zail o lma
mıştır. Vuzuhsuzluk devam etmekte
dir. 

~IADELAINE GIT'l'Y. Tekmili bir defada g'ö;:;terilecektir. İH\vetcıı · 

;">=====================F=O=X==J=U=R=N=A=L==================;:::;; 

Yeni Fransız ataşenavah 
Fransız Firkateyn kaptanlarından 

<ılahalle>> Fransanın Ankara Ataşe· 

1 KÜÇÜK HABERLERi 
Yeni muallim tayinleri 

Maarif Müdürlüğüne dün gelen bir lls-
navallığına tayin edilmi~tir. Kaptan teye nazaran Gazi Osmanpaşa orta mekte
«Lahallen, Fransayı , ayni zamanda A- ı binden Hulusi Kabataş Lisesine, t.Jsküdar 
tina , Sofya, Belgrad ve Bükr~e de orta mektebinden Rabla Bakırkoy orta mek
temsil edecektir. tebine, Üsküdar Kız Enstitusünden Hamide 

Kadıköy Kız Enstitüsüne, Usküdar Akşam 

Profesör Wittemore·un ziyafeti Kız San.at mektebinden Adile Kadıkoy Kız 
Enstltusüne, Haydarpaşa Lisesinden Necip 

Ayasofya mozayiklerini temizle- Nadir Kadıköy Kız Enstitüsune, Uskudar 
mekte olan Amerikalı Bizans eserleri Kız orta mektebinden Sadiye Kadıköy Kız 
mütehassısı Wittemore dün Vali ve Enstitüsüne, ... Üsküdar Kız Enstitüsunden 
Belediye Reisi Muhittin Üstündağ şe- Sabiha Kadıköy Kız Enstitusüne, İstanbul 
refine bir öğle ziyafeti vermiştir. Zi- 10 uncu ilk mektepten Nazire Ankara Gazi 
yafette Amerika Sefiri ile Amerika 1 ~1seslne, Üsküdar Kız San'at Mektebi mual-

limlerinden Kamil ayni mektep müdürlüğü
Sefareti müsteşarı, İstanbul Saylavı ve ne, Emlrgfın orta mektebinden Şekibe İnô-
eski müzeler müdürü Halil, şimdiki nu orta mektebine, Üsküdar orta mcktebin
müzeler müdürü de hazır bulunmuş- den Reşad Haydarpaşa Lisesine tayin ve 

Yeni gümrük dairesi 
Gümrük dairelerinin Çinili Rıhtİ 

hanına nakli tarihi tekarrür etmiş J 
bidir. Her türlü hazırlıklar zamanı 
ikmal edilirse nakil işlerine bir kiJI 
nusanide baslanacaktı r. 

Bir zama.ndanberi gümrüklerde 1' 
pılan islahata şimd.i:lik fasıla verilrtlııf 
tir. ikinci bir islahat programı ha il 
lanmıştır. Bu program gümrükleQ' 
naklinden sonra tatbik edilecektir~ 
nili Rıhtım hanındaki tamirat de 
etmektedir. Gümrükler Başınüd' 
Mustafa Nuri hergün hana kadar 
derek tamiratı gözden geçirmekt~ 
Hanın harici kısımlarının boyanf1'1 
na başlanmıştır. 

Tiyatro hareketleri 
lardır. Wittemore Ayasofyanın mih- nakledilmişlerdir. Gazeteci arkadaşlarımızdan bt 
rap cephesindeki rnozayiklerin temiz- Gümrükteki itaı~an I\lall~rı izzetin yazdığı (Hem Ebe Hem Ge 
lcnmesi işine devam etmektedir. ~lev- Gümrüklere gelmiş bulunan Italyan eş- adındaki mükemmel bir vodvil bu gil 
sim do~ayısile faaliyet bir aya kadal' yası birer birer sayılarak tesblt edilmekte- kü çarşamba gününden itibaren 
tadil edilecek, profesör gelecek sene dlr. Hepsinin beyannameleri, bunlar yoksa "t H l"d F h . t. t da o)1' 

konşimentoları tetkik edilmektedir. Netice şı - k a 1 e - a rı ıya rosun ' J 
avdetinde bu işe devam edecektir. Gümrükler Vekaletine bildirilecektir. Bu mu- naca tır. b"' 

amelenin sebebi henüz malüm değildir. Vodvilde içtimai hayatımızın 
Ekmek f iatı 

f stanbul Belediyesinden : 
Teşrinievvelin y irmi birinci çar

şamba gününden itibaren birinci nevi 
ekmek on kuruş on para, ikinci nevi 
ekmek dokuz ibuçuk kuruş ve francala 
on dört buçuk kuru.ştur. 

r 
Nöbetci 
Eczaneler 
B u rece nöbetci olan eczaneler onlardır: 

lstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda : (Sarım). Alemdarda. : (E
sad). Bakırköyünde : (Hllô.l). Beyazıtta. : 
Cemil). Emlnönünde. (Mehmet Kazım>. 
Fenerde : (Vltall). Karagümrfiktc : CM. 
Fuad). Küçükpazarda. : CYorgn. Samat
yada : <Teofllos). Şehremininde : (Na

zım). Şehzadebaşında : (Hamdi). 
Beyoğlu cih etlndekiler: 

Gala tada : (Hidayet) . Haskoyde : CNi
slnı Aseo). Kasımpaşada : <Mueyyed). 
Merkez nahiyede : (Galatnsaroy, Garfh) . 
Şişlide : (Maçka). Taksimde : <Kemal 
Re bul, Kurtuluş). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalaı·dakiler: 
Büyükadada : <Şinasi). Heybelide : t Ta
naş). Kadıköy eski İskele caddesinde : 
(Botraki). Kadıköy Yeldeğlnneninde : 
Cfiçler). üsküdar Selimiyede : (Selimi -
ye). 

:\Iasıak Yolunda Yeni Tedbirler komik tarafları çok kuvvetli çizgile~ 
Belediye Fen işleri Müdürlüğü Maslak gösterilmiştir. Meşhur Halk Sarı'a~ 

yolundaki kazaların önüne geçmek için bazı rı Naşit bu vodvilde 20 - 22 yaş•. 
tedbirler almağı kararlaştırmıştır. civelek bir hizmetçi kız rolündedı' ,,,1 

Belediye Maslaktaki virajlara kolayca .• / 
görülebllecek işaretler koyduracaktır. Bu işa-
reUer hazırlanmaktadır. 

Tescil Edilen İhracatçılar 
İhracatçıların tescil muamelesine dun 

n1hayet verilmiştir. Şimdiye kadar 350 mU-

1 Yeni Neşriyat 

Eski Tiirk Yazıları ,,1 
Ankara, 16 (A.A.) - Türk Dil J{tl 

racaat olmuş, 215 nln muamelesi yapılmış- Genel Sekreterliğinden: 
tır. 
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& say1 .. 

Amerikada günün mevzuu olan bir rezalet 

Yaptıkları izdivaçlarla
geçinen aristokratlar 

* • *----------------~ 
Genç, güzel ve zengin gelin dans eden çiftleri durdurdu, bir 
sandalya üstüne çıkarak bağırdı: « Bugüne kadar benimle evlen
~e~ ~sti~en bir çok serserilerle karşılaıtım. Fakat bunlardan hiç 
bın şımdi ~ocam diye ortada gezinen Marki kadar budala deiildi. I 

Bemm paramla dostuna hediye almıya kalkıtlDlfl,, 

Marki dö Briankm 
Nevyork (9Birinciteşrin) - Bura -

daki gazetelerden birine Monte Karlo 
muhabiri şu mektubu yollamışbr: 

Gazinoda oturmuş gazete okuyor -
dum, içerdeki salonda dünyanın her 
mıntakasından gelen zenginler, rulet 
masalarının etrafında servetlerin med
dücezrini takip ediyorlardı. 

Blum bükfuneti frangı düşürmüştü, 
ben zihnimde Devaluation'un dünya 
yüzünde ne gibi aksülamel1er uyandı
racağını düşünüp dururken mis gibi 
bir esans kokusu genzimi doldurdu, ve 
bir saniye sonra da yumuşak iki el 
gözlerimi kapadı. 

Tatlı bir ses: 
- Ben kimim diye sordu. 
Vücudümü tatlı bir ürperme istila 

etmişti. Ben §aşkınlıktan bir şey söy
liyemez.ken o güldü: 

- Canım dedi Marki dö Briankur·un 
zevcesini unuttunuz mu ? 

Sonra da alnımdan öptü. Ve gözle -
rimi açtı .. benim şaşkın halime baka -
rak ·kahkahalarla gülüyordu. 

Evet, karşımdaki Marki dö Brian -
kur'çlu. Daha doğrusu ben kendısmi 
Mis Marbel Durham iken tanıyordum 
ve ondan sonraki hayatı hakkında b:ızı 
şeyler duymuştum. Garib ve eksantrik 
bir hayat sürmeğe niyetlendiği için A
merika ifkan umumiyesinde kendisini 
çdk çabuk 'tanıtrnı.şh. 

- Azizim dedi, birbirimizi görmiyeli 
çok oluyor, o zamandanberi başımdan 
geçenleri anlatayım da dinle ... Bir sı
gara yaktı, dumanlarını ciğerine çeke
rek anlatmağa başladı. 

Annem babam öldükten sonra müt
hiş bir servetle ba.şbaşa kalmıştım. Er
keklere ehmmiyet vermiyor, hürriyE'
timi kaybetmek istemiyordum. Diğer 

taraftan da benimle evl:enmeğe cesar~t 
edecek pek de az erkek vardı. Hepsi 
hendeki orijinalite merakından çek:ni
yorlardı. 

Geçen sene bir Fransız aristokratı ile 
nişanlanacak oldum, fakat sonra nişan 
günü adamcağızı kepaze ederek Ame-

Mis Marbel Dmham 
rikadan kaçırttım ... Bak nasıl oldu an
latayım da dinle ve istersen de yaz ... 
Nişanlanacağım zat Fransanın ma -

riıf aristokratlarından Briankur idi. .. 
Zengin ve nazüniyaz içinde büyüdüj:,ıi.in 
den çalışmak nedir bilmezdi. Her mü
tereddi zengin gibi o da kısa bir za -
man sonra elindeki avucundakini bitir
miş ve sonra da teshir ettiği kadınların 
paralarile yaşamağa başlamıştı. Fran
sada etrafa dünya kadar borç bırak -
mı.ş, eşyası, şatosu ve bütün mali mül
kü icra marifetile satılığa çıkarılmı~ -
tı. 

Briankur bütün bu rezaletlerden 
sonra, Amerikada dolandırıcılık etm~
ğe niyetlenmiş ve bir gün bir vapura 
atlıyarak doğru memleketimizin yolu
nu tutmuş ... Kendisile ben Amerika -
da tanıştım, Marki çok güzel ve şık b:r 
adamdı. Meclislerde kadın kalbini tes
hir etmenin yoluna pek mükemmel a
gahtı .. maksadı bir milyoner kızını ka
fese koymaktı. 

Ben kendisile bir eğlence mecHsinde 
tanıştım, o zamana kadar züğürt, kopuk 
bir kimse olduğunu bilmiyordum. Ne 
yalan söyıliyeyim kendisini beğendim 
o akşam kalblerimiz sözde birbirimize 
aktı ve biz evlenmeğe karar verd\k. 
Briankur'un arkadaşları bu işden vaz
geçmesi için çok israr etmişler o benim 
için: 

- Durham orijinalliğe meraklı aca
ib bir kadındır. Seni kepaze eder, sö
zün geçmez, mes'ud olamazsın demiş
ler, halbuki ihtiyar kurd, büyük bir 
emniyetle: 

- Siz merak etmeyin diye cevap ver-
miş, ben tecrübeli bir adamım, en çıl
gın kadınlan bile idare etmesini bili -
rim! 

Nihayet nişan gü.nü geldi, çattı, sa
londa yalnız 300 tane milyoner vardı, 
bütün ileri gelenleri davet etmistim. 
On beş gün sonra düğün olacaktı: Dü
ğün gününün sabahı bizim nişanlı va
hut müstakbel koca vakti muayye; -

( Devamı 14 Uncu ••rfad• ) 

-CÖNÜL İSLERİ . 
Ben eğlenmek için 
Bir metres tutınak 
istiyorum! 
Kurtuluştan M. Kaygısız imzasile 

mektup yazan okuyucum e\·veıa 
lı:endi kendisini şöyle takdim edi -
yor: 

- c45 yaşımdayım. amma 20 ya
şmdaki bugünün sporcularına taş çı
karırım!• 

Bu idclianın münakaşaya talıam
müJü olan bir havli tarafı var ise de 
sporcularımız bugünlerde sönük yıl
dızlı oldukları için üzerinde jurmı
yacağım. Bu noktayı geçtikten son
ra okuyucumun söyled'ği şu: 

-:- 1 O .sene evv~line gelinciye ka-

---
dar metres hayatı yaşıyordum, der-
ken evlendim. evlendim amma eski 
hayatın zevkini de bulamaz oldum. 
Evde kavgacı, hırçın bir şey kesil
dim. 
. ~arakterimin bu şekilde deği.~me
smın bir sebebi, eski metreslerirııden 
sık sık almıya başladığım mektup -
]ar olabilir, diyorum ve bu eski met
resle,rimden biri.le tekrar münase -
beti yenile~tirmeyi düşünüyorum. 
Ne dersiniz? 

* Diyecek bir şey göremiyorum: 
- Vaz geç}niz, fena yapmış, su 

şekilde akıbetlerle karşılaşmış olu~
sunuz deşem bir netice çıkacak cie- ı 
ğil ki.. TEYZE 

' SON 

r .......................................................................... ·--··· .. ·--·······, 

L ....... ·-·--·· M i z a h ı n _ ....................... ! 
Büyük Avrupa anketi 

======Yazan: Mizahi Kafa ====== 
- 999999 -

Pariste ilk gece 
Pariste sokak var - Operanın kapısı - Büyük san'atkir 

Sarabernarla konuştum - Pariste sabah 

Paristeld Eyfel kulesinin Sen neJırinden cörünütft 

Bizi İstanbuldan Parise götüren va -ı dördüncü Napc:Myon tarafından inşa e
pur akşamın alaca karanlığında Pa - dilmiş. Elektriğin icadında da semitik 
risin Gargara limanına girdi. Fanus - bir üslupla tenviratı yapılmış, bu -
ların aydınbğ:mda pırıl pırıl yanan gün elan ayni tenvirat muhafaza edi
Paris şehri Briti.ş Müzeom'u büyük liyor. 
hürriyet heykelile tunçtan bir abide ha Mev'ut bir zevkin incizabma tutul
linde karşımda idi. Ben hayatımda muş ~bi Opera salonuna ~iyoruz .. 
ilk def Pjskolojik bir Somnambtüi-z - Localar önümüzde .. Perde yukarıda .. 

· beda .• .ht· D bld . t .k Fransada tiyatrolar bu şekilde yapıl-
mın ı.ı ı ışamını u esıme n · mı<rtır Salın t' t t d .. . ~· .. e ıya ronun - avam ır. 
gozlcrle seyredıyordum: Artistler temsill.lerini orada verirler. 

Şekspirlerin faustJarma ilham ve- Ve seyirciler başlarını havaya kaldır -
ren Piyer Lotilerin caddelerinde güzel mak suretile temsili seyrederler. 
prensesleri kovaladığı Faris nihayet Sabırsızlıkla perdenin açılmasını 
ayağıma gelmişti. bekliyorum. Perde Kcmkordiya mey -

danından telsiz telefonla verilen bir Vapurun yüz yetmiş altı buçuk a -
yak merdivenini indim. Faris rıhtımı 
bizim Galata nhtımının hemen hemen 
ayni. Yalnız şu farkla ki bizim rıhtım
da hamallar yolcuların eşyasını omuz
larında taşırlar, Paris rıhtımında ise 
başlarının üzerinde ta.,.ıyorlar. 

Elimde valizim, Güs1av Löbon ·un 
yağlı boya tablolarındaki dinamik, Si
luetler gibi yürüdüm. 

Bir el, muhakkak ki bir Parisli eli 
beni kolumdan yakaladı: 

Nazik bir Fransızca ile: 

- Sör Godmcırning! 
Dedi, bu cümle Fransızcada hoş gel

diniz manasına geHyor. 
Ayni nazik Frans1zca ile cevap ver

dim: 

- Gud gud! 
Pariste ilk Fransız dostu bulmuş -

tum. 
- Ben Parisin )'abancısıyım .• 
- Bütün 1a·v1rlarınızla ifade ettiği-

niz gibi... 
- Fakat nasıl an]adınız? .. 
- Biz Parisliler anJanz .. 
Hakikaten PariSliler çok anlayışlı 

insanlar .. Hatta Fransız dostumun ba-
na dostça adımı söylediği zaman an -
layışlarım bir kere daha tasdik ettim. 

- Nereye gitmek iste-rsiniz? 

- Operaya .. 
Dostum bir taksi çağırdı: 
- Saati açtınnıyalım, dedi·1 pazar -

lıkla yirmi kuruşa gideriz. 
Beraber taksiye bindik. ParLc;in so -

kaklarını geçtik.. Evet Parisin sokak
lan ... Radyografik bir düşünceyle ben 
Parise gelmeden ev\•el Pariste sokak 

işareti müteakip bir anda açılıyor. 

Kulisten sahneye ilk giren san'atkara 

bakıyorum. O, tavandaki sahnede, a -
'J akları yukarı, başı aşağı olarak du -
ruyor ve düşmüyor. Sanki cazibei ar
zın onun üzerinde hiç bir tesiri yoktur. 
Fransız dostum söylüyor: 

- Bu meşhur tiyatro san'atkarı Sa

rabernardır .. 
İlfıhi Sarabernar gençliğinin bütün 

asid5ü1frik taravetile .Karşımda elimi 
uzatsam tutacak, seslens~m sesimi du
yuracak vaziyetteyim. 

Fransız dostuma soruyorum: 
- Bir gazeteci sıfatile kendisile gö-

rüşemez miyinı? .. 
Fransız dostum, kendinden umdıt -

ğum büyük neı:aketle bu işe tavassut 
edeceğini vaadediyor. 

Temsilden sonra Sarabernarla bu -
1uşuyoruz .. Genç ve güzel san'-atkar bi
zi Eyfel kulesinin dördüncü katında
ki apartımamnda kabu1 ediyor .. Bu a
partıman fevkalade muhteşem.. Zev

kin bütün inceliklerile, ihtişamın bütün 
varlıkları birle.ımiş ve bu kombin~ -
zondan öyile bir kompozisyon aero 
manyetik vücuda gelmiş ki insan bunu 
görmeyince gözlerinde canlandıra -

maz: 
- Madam, diyorum, sizinle tanıştı

[,11mıza öyle memnunum ki... 
Madam Sarabernar mükenunel bir 

tiirkçe ile cevap veriyor: 
- Ben de öyle .. 
Meğer Sarabernar İstanbulda doğ -

muş ve asıl adı Serap Endermiş. Bu 
basit şeyi düşünemediğime hay -
ret ediyorum. Okyanustaki Hi

yok zannederdim. Halbuki bu semavi malaya dağlarını keşfeden Kristof 
Üniversel şehirde de sokaklar var - Kolombun elmayı ayak üstünde dur -

mış .. 

* 
durabienesi kabilinden bk basitliği 

nasıl olmuş ta anlıyamamışım.. 
Opera denilen yer, bizim Giilhane s be ı 1 ara rnar a saatıerce konuştum. 

parkını andırıyor.: ~a?ısmda aynen Ve niha:';et sabah ilk aydınlığını Pa
parkın kapısmdakı gıbı ta .tan bir du- risin evlerine idrooksijene bir saç yı -
var var .. Bu du\ ar. Almanya impara-1 ğını gibi Sf'rerken kendh::ine veda et -
toru yirminci Fredrik.in Parisi zh are- tim. 
ti zaman::ıda Frans;~ rcsicumhu;u on l lli:.ıahi KAFA 

Bayan Eeli 
1322 de doğm~tur. Tastanıa111 ~ 

mi yaşındadır. Boyu bir aitnııŞ s 
ise de onar santinı ökçeli iskafP 
sayesinde bir yetmişe çıkmıştır· "" 
disini pek yakından tanıyan 

kimseler vücudunıın rengi için 
derlerse de.. Görünüşte bembe. 
Saçı saman renginde sarıdır. J31.1 
saçının hakiki rengi değilse de }1 

rengini bilen yoktur. 
Aksarayda doğmuştur .. Faknt 

dine sorulduğu zaman: 
- Aksarayda: 
Demez.. 
- Amerikada Beyaz sarayda! 
Der .. 
A vrupanın meşhur şehirlerini 

diğini söyler .. Adlarını sayar: 
- Napoli, Berlin, Viyana, par 
Hakikaten buraları görmüştüf· 

kat onun gördüğü Napoli•, Berli11 
yana, Paris baska memleketlerde 
ğil, İstanbuldadır. Ve bunlar bire'~ 
hir değil, bu isimlerde birer JoP"" 
yahut çorapçı ~ükkanlandır. 

Her ~1rnğa çıkışta bir dayızade 
darik eder, her mevsimde bir il 

değıştırir ve her sene bir yaş :kil ;ı 
Yani seneler geçer, o gene a:Y111 • 
kalır. ,f 

Babasının ezan okuyup kulağıll 
ğırdığı isim: 

-Aliye.. :J> 
Der; fakat: Bu Aliye, zaınaıılB 

halelere uğramış F.eli olmuştur·· 
İşte günün kadını.. _/' 

Halktan şikayetler 

Sineklerden 
aldığım mekttıP 

Mecidiye köyü sineklerindeJ'lte 
mektup aldık. Sinekler gaze 111 

yazdıkları ~ 
tupta di)orllJ' J 

B
. 8~~ 

c iZ 

imzamız 8 '-
989 45,,61 -, 

' ~~ ' 
sinek cJOI , 
köyünde !.ft ı elY 1 

duk ve 9~, 
rada yaŞiJ'l~ 

tayız. Civarımızda oturıaJl01rıe:· si ' 
lar bizi çok rahatsız etmekte .f11 1ıl ·j 
zamanlarda bazı hemcinsl~1 

bir 'I 
nek kağıdı denilen öldürUC~9r13 t1' 
deyle mahvettiler. İş bU cvıetA' d. re ~r 

kalma<lı. Tek aç kalalıın . 
1~~if1lıı, 41. 

deki yiyecek ve içeceklerı 1 bD)'e ;J 
palı bulunduruyorlar. Bu ~~JYl ~~ıct"'. 
vam ederse az zamanda bi ol' , 
bir nesil dünyadan ka1ıcrrı;fıe tı 19~ı' 
Muhterem ga7.eteniz vas~~ cel~ d"'' 
darlann nazan dikkatleri .....,90fLJ 

fmıa , .. 
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Ü ı nt 1 lngillz spor ruhu •• u 
• ~ * ----------

' Milli küme maçları için kur'a çekilirken bir p~otesto ya~urudur, 

1 
ba Iadı. Bir murahhas ajana bağırıyordu: « Sız buraya bır takım 
m:nf aatleri müdafaaya gelmişsiniz, bizi göstermelik mi çağırdınız? ,, 

=----------------~ Kocaman bir masa, başında futbol a-1 rayı da ona verdiler. Fikstür tam oldu. 
Janı Zeki Rıza, iki tarafta klüp mu - \ Ben yorgan gidince. dava da bitecek 
rahhasları, nihayete doğru da oldukça, zannediyordum. Fakat yirmi iki klüp
büyük bir kalabalık. ten dördü beşi müstesna diğerleri hep 

12 klüp arasında milli küme iikstü- gayri memnundular. 
rü çekilecek, fakat bu çarei hal de bir .. 22 ~lüpl?~ ?ir lik ~~kilatı~ın bi.r ~ş 
takım gayri memnunlar peyda etmiş. gor~bı!ınesı ıçın hepsının ku~ ay~ ıştı
Ajan (Kura çekmeğe başlıyalım) de - .r~kı lazıı:-ıdı ... Bu olm~tu. .rçlerm<l:~ 
dikçe bir protestodur başlıyor. Altın - ?ı;. ta~es; ı~u1 stde~na, cümlesı reylerını 

Yazan : irfan Şahinbaş 

Sayfa 7 

ak emler topla t sı m .. na se e ile 
Kırkından sonra saz çalmıya yeni ve güzel bir misal: 

Futbol hakemlerine atletik spor yaphralacak 

ot!( * * -----------
Bu işlerde bir defa da sahadan yetişenlere yer versek, bir de ı 
bunu tecrübe etsek, acaba bugfinden daha fazla mı zarar ederiz? , 

Y zan : Ömer Be im 

d 
rahhası çok ateşli bir delikan- ~s ıma e mış er ı. 

or u mu O h Id k" ·· ··ır· b lı, mütemadiyen itiraz ediyor : ' . ;J:a e, son~a ı guru uye se ep ne Karikatürcü iöıile bu,Unün hakemi 

k h 1 
da •a ,mı, uıyorsunuz. S · 1 _ _ı k la _Maçlar başka baş a sa a ar ~ - , Ona ben de şaştım, siz de şaşın. Bu por ış erimiz.ae arşı ştığımız ha- yan hakemlerin bu rejime nasıl gire-

pılmalı. haftadan itibaren karşılasacak takım- diseler hergün yeni bir dereli, yeni bir ceklerini doğrusu meraka başladım. 
- Susun, onun münakaşa yeri bu- ,ların sırasını aşağıya yaz;yorum. Han- yarayı ortaya koyup duruyor. Bugün l~te spor işlerimizdeki yara burada-

rası değildir. Sonra konuşuruz. gi maçın hangi statta yapılacağı da A- de onlardan birinden bahsedeceğim: dır. 
- Yahu sonra konuşuruz ne demek janlık tarafından ayrıca ilan edilecek. Gene kim bilir kaç arkadaş gücene- Bir insanın iyi hakem olması için 

bu Bektaşi sırrını da geçti. K. Tahir cek, kaç yakm doot bana uzun uzadı- mutlaka birinci sınıf futbolcu olması 
_Susun dı·".O"''ffi, söz vermedim ki, Birinci Hafta: k ··1 ya sitem edecektir·, fakat hakikatın or- ı~zım gelmezmişl 

J .... Londra muhabirimiz, Tür iye gu ... 
itirazlar varsa mafevk makama yapın. Hll~l - Güneş, Beşiktaş - Süleymaniye, le alma rekordmeni İrfan Şahin • taya çıkardığı acılara karşılıklı taham- Sakat nazariyelerden biri de bu-

- Elbette yapacağız. Hem susun ne İstanbul Spor - Topkapı, Beykoz - Galata- baş ılk yazısını Londradan gönder- mül etmeden başka çare yoktur. clur. Hiç spor yapmamış olanlar iy.i 
demek? Biz murahhasız. Söylemek i - saray, Fener - Vefa, Eyüp • Anadolu. mişlir. «İngiliz spor ruhu> nu tah- Evvelki gün Futbol F eClerasyonu hakemlik yaparlar da, iyi futboi oyna-
çin geldik. Haberiniz olsun. bu işleri ikinci Hafta: I lil eden bu güzel yazıyı yarınkı tarafından açılan hakem kursu toplan- mış olanlar neden hakemlik yapamaz-

size bu kadar bedavaya bırakırlar mı, Hilal _ süleymnniye, oune.ş - Topkapı, nüshamızda bulacaksınız. tısında bulundum. !armış. 
sanıyorsunuz ? Beşiktaş _ Galatasaray, İstanbul Spor - Ve- ._ __________________________ _, 1 Sağa ıbaktım, sola baktım, İstanbul Bugün İstanbulun belli ba,lı ha· 

Ajan yanında oturana : fa, Beykoz - Anadolu, Fener - Eyüp. E sk ı· f u tb o 1 c u" I er ı· ş futbolünü ve sırasında memleketin ya- kemlerinin başında gelenlerden Gala· 
ç ncu a .... : pacağı m teli maçlaıı i are e en tasaray ı Sadi ve Suphi, F enerbahç~ - Yahu buranın asayişini kim temin ü ü ·· ıı f•- uıh f d d 1 

'edecek buluver, dedi. Hilll.l - Topkapı, Süleymaniye - Galatasa~ k d l d d d Ca B ar a aş arı göz en g~ir im. en fer, Kadri, ve Sabih isimleri et-

u zat salondan fırtına gibi Ç\J<t1. ray, Güneş - Vefa. Beşf.kta§ - Anadolu. İs- b ... ı M h a ş 1 na ç a g 1 r 1 1 yor Ne yalan eöytemeli orada toplanan rafında şöhret yapmı• hakemlerimiz 
ura has hala söylüyor : tanbul Spor - Eyüp, Beykoz - Fener. v 

- Elimı·-..Je nı'zamnamenı·n 31 ı'nci kadro beni tatmin etmedi. değil midir} 
.c.u Dördüncü Rafta: 

:,ddesl var. Biz kabul etmezsek bu iç- HllOl _ Galat.,.,,ay. T•Pk•P• _ Vefa. Sü- Futbol federasyonu hakem komiıesi Hakem kursunun biltün yükünü Büyük bir müıabak heyecanını tat• 
a Yapılmaz. leymaniye _ Anadolu, Güneş _ Eyüp, Beşik· dün ilk toplantısını Federasyonlar bü- üzerine almış olan Futbol Antrenö- marnış, doksan dakika süren ve ba-

- Rica ederim. taş _ Fener, İstanbul Spor _ Beykoz. rosunda yapmıştır. ri.i Mister Boo~h Kurumun mesaisi zan yarım saat daha uzayan bir dev-
-. Rica falan bilmiyorum. Siz bura- Beşinci Rafta: hakkında bir kaç söz söyle<Ji. re için efor sarfetmemiş, sporun rub 

l'~ b.ırt.akım menfaatleri müdafaaya gel mm _ vefa, oaıatasaraY - Anadolu. Top- Futbol maçlarının kazandığı büyük Antrenörün verdiği izahattan an- üzerfndeki teaıirlerinden uzak kalmıf 
mı~ b ehemmiyeti nazarı dikkate alan hakem ~sınız, izi göstermelik mi çağırdı- kapı - Eyüp, Süleymanfye - Fener, Güneş - !aşılacağı üzere i~ evvela hakemleri bir insanın yalnız kitabın iı;ıaret etti· nız ? komitesi hakemlik işlerine ciddi bir e- Y 

· · Beykoz, Be§iktaş - İstanbul Spor. hemmiyet vermektedir. Memlekette ta yetiştirmekten başlanacak. ği kaidelere güvenerek bu büyük yü· 
- Klüp reisiniz burada size söz düş Altıncı Hafta: nınmış futbolcüleri bir araya toplav. a- Bu ne garip iş diyeceksiniz. Ha- kü üzerine almaemı ben üzerinde yü· 

ırtez. ' b 1 ı t b ilmek suretile hakem 1·şıerı·n1· ı"slrın' a keml~rimiz, futbolculardan evvel is- rüdüğümüz ir itin ae imeti namına 

- Söz düşmez ne demek? Ben burai: bmu~ahhas olarak gelmişim, söz hak
enımdir. 

HllaJ. - Anadolu, Vefa - Eyüp, Ga a asa- . 
ni 

karar veren komite isimlerini hüımct- l.8h edilecek, ha.kemler anform olacak, hiç iyi gönnüyorum. 
ray - Fener, Topkapı - Beykoz, Süleyma - le yadedeceg· imiz eski futbolcülerdcn hulasa hakemlerimiz tekemmül ede- Hakemlerde aranan büyült otorite 
ye - İstanbul Spor, Günet - Beşiktaş. Nihat, Edip, Müfit, Sabit, Hasan Kam!l bilmek için beden terbiyesi ile ba~la- onların vak.tiy\e sahada yapabildikle-

Yeclincl Rafta: ed f k } d Hllil _ Eyüp, Anadolu _ Fener, Vefa _ N im, Bedri, Sabih, Cafer, Kadri, Rüş yıp atletik spor yapacaklar. ri, kazandıkları muvaf a iyet erin e• 
b Reisim isterse beni sonra kabahatli 
uıu.r ve tecziye eder. 
AJanın yanındakilerden biri : 

Beykoz, Galatasaray _İstanbul spor, Topıca- ,tü, Sadri, Arif, Zeki, Ekrem gibi tanın- Hakikatte futbolcudan evvel ha- receaine bağlıdır. 
pı - Beşiktaş, Süleymaniye - Güneş. mış sporcuları hakem kursuna davet kem yetiftİrmek, hiç de fena bir İf sa- Ringde me,hur Cakı Dcmpiecyi 

y -ks Rica ederim baylar, başlayalım, 
0B. a bu iş yarı geceye kadar sürer. 

ır ses : 

SekJzinci Hafta: etmeğe karar vermiştir. yılamaz. Sayılamaz amma ömründe gören boksör, minderde Vester Lund 

B1W - Fener, Eyüp - Beykoz, Anadolu - , Eski futbolcülerin yardımile idare e- fut'bo1 oynamamıf, O'.fllamlfSa da tali- ile gözgöze gelen güre~i, çayırda her 
İstanbul Spor, Vefa - Befikta§, Galatasa. dilecek futbol maçlarının büyük bir hin garip cilveai olarak fazla inkitaf dakika Alekısi Ceymise gozu ili~n· 
ray - oüne~. Topkapı - Süleymanlye. ciddiyet ve alaka ile takip edileceğın- edememiş meraklılara yeni baftan fut.bolcu, pistin virajında Nurmi ile 

- Tabii sürecek, ne zannediyorsu -
sunuz? Münazünfih meseleler halledil
ll'ledikçe elbette kura çekilemez. 

Dokuzuncu Rafta: ,ne şüphe yokt_u_r_.___ ıpor yaptırmak kolay mı} karşılaşan her alet elbette kendisin· 
Bu kırkından eonra aaz çalmak de- den çok daha mükemmel bir sporcu 

B 
Hllll - Beykoz, !Fener - İstanbul Spor, 

• iri yaklaşıyor ve izah ediyor : Eyüp - Befl.ktaf, Anadolu • Günef, Vefa. -
- Meseıa bizim vaziyetimiz ne ola- Silleymaniye, Galatasaray - Topltapı. 

cak. Biz ikinci küme birincisiyiz. Ya- Onuncu Hafta: 
ni ne ikinci kümenin tam manasile ma-
lı Hll1l - İstanbul Spor, Beykoz - ~kta§, 
yız, ne de birinci kümeye geçebildik. 

'.Arada kaldık. Malfun ya, birinci kil - Fener - Guneş, Eyüp - Süleymaniye, Ana
dolu - Topkapı. Vefa - Galata.saray. 

me sonuncusu ile karşılaşmamız la - On birinci il afta: 
zımdı . Bir başka ses : mııu - Beşiktaş, Galatasaray, _ Güneş, 

Beykoz - SUleymaniye, Fnere, Topkapı, E-

- Hem saha meselesi başta gelir. ön yüp - İstanbul Spor, Anadolu - ve.ta. 

ce o halledilmelidir: Mesela biz, geçen İkinci Takımlar 
sene Beşiktaşı, Beşiktaş sahasında 5-0 İkinci takımlar birinci takı l 

· h h · ·ı~ tt" ' m ann oyna-
yenıyorduk ta alk sa ayı ıstı a e 1• dıklan günlerden bir cün enel anı 
B" h kk h"l" Y cumar-

ız a ımızı a a arıyoruz. tesl günleri ayni stadlarda 1tar1ılaşa k1 _ 
Ajan çok soğukkanlı, nihayet karar d ca ar 

ır. 

veriyor: İkinci küme maçları da şu sıra lle ya-
- Dinleyin! 12 klüp arasındaki sıra pılacaktır. 

okunuyor. Birinci Hafta: 

Ev\'ela nwnaralar okundu. Sonra Beylerbeyi - Kasunpaşa., Orta.köy - F. Yıl-

Beykoz klübünde 
yeni bir spor şubesi 

Haber alındığına göre Beykoz klü
bü bu seneden jtibaren bir güreş şu
besi açarak istidatlı gençleri yetişti!"
ınek üzere çalıştıracaktır. Deniz ve ka
ra sporlarında ön safta bulunan Bey
koza bu şubede de muvaffakıyetler di-
leriz. ---···--···· .............. -·············-····-----
doluhlsar, Kasımpaf& - Altınordu, Orta
köy - Dotan. 

Bctinci Hafta: 

Beylerbeyi - Galata GençlerblrUği, Kara
gümriik _ Anadoluhtar. Davutpap. _ Altın
ordu, Feneryıtmaı - Doğan, Kıı.sunpa.şa _ 

Ort.aköy. 

Alttneı Rafta: kur'a çekildi: Ev,·e)a, Fenerbahçe, son- maz, ~an - Davutpaşa, Altınordu - Kara
ra Galatasaray, arkasından Güneş, da- gümruk, Anadoluhisar - Galata Gençlerbir-
ha sonra da Beşiktaş v.s. Murahhaslar lill.. Beylerbeyi - Anadoluhlaarı, Galata Genç-
hem kur'aları çektiler, hem de itiraz- Wncl Hafta: lerblrliğl - Aitmordu, Karagüınriık - Do-

ları oldug·uı1u be~ an ettiler. İkin.ci kü- ğan, oavutpap - Ortaköy, Feneryılmıız -_ Beylerbeyi - Feneryılmaz, .KaSımpaşa -
me kur'ası daha heyecanlı oldu. Ilk fer navutpaşa, Ortakby - Karagünırfik, 00• Kasımpaşa.. 
Yat şöyle yükseldi : ~ıı.n - Galata Gençlcrblrllği, Altınordu - A-

- D ırun, ne yapıyorsunuz! Biz da- nadoluhisar. 
ha ka ·detme ~ e başlayamadık. Hem ku ilçüncu Dartıı: 
zum n den, b rinci kfuneJ' i tek tek oku Beylerbeyi - Davutpaşa, Feneryılmaz -

yedinci Hafta: 

Beylerbeyi - Doğan, Alt.mordu - Ortakôy, 
Anadoluhlsar - Kasımpaşa, Galata Gençler 
blrllğf - Feneryılmu, Karıı.gumruk - Davut

paşa. 

Sekiz.inci Hafta: dunu,. da bizi gürültüye getiriyorsu - Knragumrük, Kruıımpaşa - Galata Gençler 
nuz ? birliği, Ortaköy - Anadoluhisar, Doğan - Al-

- Gürültüye getiren yok. İşte oku- tınordu. Beyl!.'rbeyi - Ortaköy, Kasımpaşa - Do-
Yoru 1 Dördüncü Hafta: ğan, Feneryıtmo.z - Altınordu, Anadoluhl. 

O 
z. l 

1 
K , k'Id' S d b'r Beylerbeyi • Karagümrük. Davutpaşa - sar - Davutpaşa, Galata Gençleıbirliğl - Ka-

. , u ar. ura çe ı ı. a e ı 
'klüp h:ur'adan istinkaf etti. Son numa- Galoata Genc;lerblrllii, Feııeryılmıı.z - Ana- rıı.gümriıt. 

.. '1 de nedir~ olan bu hakemlere kartı dil uzatmaz, 

gı lngilterecle hakemler haftada iki yan gözle istihfafla bakamaz .. 
giin açık havada idman yaparlarmış. . Her ~are~ete. ~ii<lü.k çalmakla oto-
Zaten oraya kadar yük.selmiş olan ha- rıte tem•n edılobılır mı} 
kemler herhalde tekemmül etmiş de- Spor sahalarımızın her işinde bir 
mektirler. defa da sahadan yetişenlere yer ver• 

Biz bu işe yeni ba~1ıyoruz, Genç- sek, bir de bunu tecrübe etsek. 
liklerinde spor ve yaşlılıklarında da Acaba bugünden daha fazla mı za-
sıhhatleri için beden terbiyesi yapamı- ıar ederiz?. Öıner Beıim 

"Antep,, mahkumları 
"lmralı,, nınhllerden 
Daha uslu •• 
Şimdi cAntep» ceza evinde 

gün doldurmakta olan bir mahkfım 
cimrali» adası hakkında yazılan 
yazıları görmüş, arkadaşlarına da 
okumuş, bize yolladığı bir mektup-

ta : 
- Memnun değil, müt t'ssir 'Ol -

duk, diyor. Bu teessürün sebebıni 
de anlatıyor: 

- Antep ceza evinde e kıdcn sık 
sık hadise çıkardı. Faknt yapılan 

1 
muam le, ibzal edilen nasihat, v -
rilen ders o kadar büyük bır tcsır 

yaptı ki son üç sene içinde tek bi~ 
hadıse bile çııkmadı. Bunun netıcesı 
olarak kanunun hükmüne göre ser
best çalışmaklığımıza müsaade ve -
rildi, bugün sadece iki j:uı~arnıa -
nın nezareti altında ceza evındcn çı 
kıyor. kılometıelerce öteye gıdı or 
v~ bır mektep çocuğu gıbı u lu u -
ıu donü~ oı uz. 

İmralı dört tarafı su ile ç 
bır yerdir, Bızde iki j nd ma 
orad hiç olmaması lazımdı.» 

B ze mektup } azan z tın t 
ni ı: Bu u lulukl rııun. bu 
bulmu o1rnalaı nın gene k u 
r b 'mtin' alınarak, c 
ek tltılmesinde amıl olına ıdır . 



8 Sayfa. 

Tarilılell Say/ alar: 

İmparatorluğu tam 40 
gün idare eden ölü 

* .. *------------------:. 
1 

Ordu ayaklanmış, saray muhasara altına alınmıftı. " Padiıahımızı 
görmek isteriz. Hasta ise firaıile birlikte çıkarsanız gerektir " 

1 
sözleri ortalığı çınlatıyordu. Nihayet padiphın ölüsüne merasim 
elbisesi geydirildi ve ceset bir pencerenin önündeki tahta oturtuldu 

sene: 

Hangi bluzlar 
modadır? 

' B . ı u senenın 
Tayyörleri 
Sade, şık ve pratik bir ta~') 0 

nevi tayyörler u
fak değişiklik -
!erle her senenin 
modasında yer 
bulabileceği için 
bilhassa gardro -
bu pek zengin ol
mıyan bayanlara 
çok elverişlidir. 

Bel, bu sonbahar 
modasına uygun 
şekilde, fazla sı -
kıdır. Eteğin ön 
ve arkasında iki
şer pli var. Açık 
renk kuma~tan 

yapılır, resimde
ki gibi koyu 
renkli, dik yaka 
bir bluzla giyilir
se daha hoş o -
lur. 

, 

. Padişah birdenbire atının üstünde 
sarsıldı. 

etekleri tutıuştu. Eğer yaptıkları kur
nazlık meydana çıkarsa başlarının o
muzlarından aşağıya d~mesi işten bi
le değildi. Üstelik o güzel Edirne şehri 
ya[,rma edilecek, memlekette rahat kal
mıyacaktı. 

Bu sene bluzları eteğin içerisine koymak (demode) dir. Kısa bluzlar 
bel üzerinde etekten dısarıda bırakıh yor. Uzun bluzlardan bilhassa tiinik 
ve kazak elbiseleri biçiminde etekleri bol dl.anlar pek modadır. 

Bu sonbahar -
da tayyör modası 
pek zengindir. 
Bolerodan baş -
lıyarak redingo -
ta kadar her boyda tayyör giyı 
te. Yalnız umumi müşterek bir 
var: Hepsinde bel sıkı ve ince. - Bre tutun! 

Dıyerek koşuştular, fakat onun düş
mesine engel olamadılar. 

Padi .. ah felce uğramıştı. 
Hemen kaldırdılar ve saraya götür

di.iler. 
Hasta, öleceğini anlamıştı. Vezir Be

yazıt Paşayı çağırttı ve titrek bir sesle 
ona: 

- Veliahtım ve oğlum Murada sa -
dık kalasın. İki küçük oğlumu da Rum 
imparatorunun himayesine gönderesin. 
Sakın ihmal etmiyesin! .. 

Dedi. 
Henüz on sekiz yaşında olan büyük 

şehzadesinin diğer iki kiiçük kardc -
şim tahta geçer geçmez öldürmesine 
meydan vermemek istiyordu. 

Bu padişah, Çelebi Sultan Mehmet
ti. Timürün bütün Asyayı kana bula -
yan ordusunun önünde dağılan Os -
manlı imparatorluğunu yeniden kur -
duktan sonra ölüyordu. 

Asker arasında: 
- Padişahımız hakka kavuşmuş ol

sa gerek. .. 
Diye sözler geçmişti. Fakat Sultan 

Mehmet ertesi gün askerin önünde gö
rününce ortalık yatışroıştı. 

İkinci gün ikinci bir felç neticesinde 
padişahın dfü de tutuldu ve yatağa 
düştü. 

Beyazıt Pa~a sağında, İbrahim Pn~:ı 
solunda duruyorlardı. Hastanın göz -
leri oynuyor~ bir şey söylemek isti -
yordu. Fakat bunu yapamıyordu. Ni
hayet olduğu yerde gerildi, titredı ve 
cansız kaldı. 

İbrahim ve Beyazıt Pa~alar avuçla
rım göğe açarak dua ettiler. Biri d! -
ğerine şöyle söyledi: 

- Şehzade Murat Amasyadarı ge
Jinciye kadar padişahımızın ölümün:.i 
gizleme Uy iz ... 

- Muvafıktır. İkimizden gayrisı bu
nu bilmemelidir. 
İmrahur Elvan Bey hemen Amasya

ya gitmek ve yeni padişahı getirmek ü
zere yola çıktı. Ayni zamanda askerin 
bir kargaşalık çıkarmasına engel ol -
mak için Edirne sokaklarına ve o, du
giıha tella'llar çıkanldı: 

- Şevketlu padişahımızın Anado -
]uda bir harbe başlaması mukarrerdir. 
Ordunun oraya geçmesi ve Bigada top
lanması ferman buyurulmuştur. 

Denıldi. 

Lakin Yeniçerilerle Sipahiler ara -
sında nereden çıktığı anlaşı1mıyan bir 
haber dolaşıyordu: 

- Padişahımız vefat etse gerektir. 
Vezirler bizi aldatırlar. 

- Padişahımızı görmek isteriz .. 
Son sözler ağızdan ağıza geçerek 

korkunç bir uğultu halinde Edirne so
kaldarını dolduruyordu. İri kavuklu, 
pala bıyıklı, iri gövdeli ve renk renk 
elbiseli askerler bir sel halinde sa rn -
ya ynklaşıyordu. 

Vezir İbrahim ve Be.yazıt Paı,::nlarm 

Bu sonbahar bluz yakaları hemen daima kapalı... Hatta bir çoğu dik 
yakalı 

- Ne yapsak? 
Diye birbirlerinin yüzlerine baktılar. 
Vezir Beyazıt Paı:;a askerlerin ö -

nüne çıktı: 
- Evlatlar, niçin inanmazsınız? Pa

dişahımız sağdır. Lakin hastadır. Ya
tağından kalkması değil, kımıldanma

sı dahi caiz değildir. Onu büsbütün 
hasta e;!....rsiniz ve belki de ölümüne 
sebep oıursunuz. Fermana uyun ve he
men yola çıkın. Elbet padişahımız da 
bir kaç günden iyileşir ve ardınızdan 
gelir. 

Sipahiler ve Yeniçeriler arasında bir 
uğultu oldu. 

- İsterüz, görmek isterüz. Firaşile 
birlikte çıkarsanız gerektir. 

Asker dağılmıyordu. İbrahim Paşa
nın, diğer beylerin. Yeniçeri ağasının, 
hatlfl hocalarla müftiinün araya girme 
!eri de fayda vermemişti. 

Göstermek gerekti. 

Sultan Mehmedin hekimlerinden bi
ri buna bir çare buldu: 

. Padişahın ölüsüne merasim elbise -
si giydirdiler. Bir tahtı Edirne sa ... 
rayının pencerelerinden birinin önüne 
koyduktan sonra sırtında samur kürkii 
ve başında atlas kavuğile oraya oturt
tular. İç oğ1aıüarmdan dört kişi onun ar. 
kasına geçmişlerdi. Kimseye görün -
meden başıpı dik tutuyorlar. arasıra 

selam verir gibi sallıyorlar. kollarını 

oynatıyorlardı. 

Yeniçeriler ve Sipahiler sarayın ö -
ntinden geçtHer. 

- İşte ... Selam veriyor ... 
- Elini dahi kımıldatı1yor. 

- Çok şükür, padişahımız sağdır. 
Şimdi E<lirnede sevinç sesleri, kılıç 

şakırtıları duyuluyordu. Vezirler de 
askeri aldatmak için ölünün önünde yer 
!ere kadar eğilerek etek öpüyorlardı. 
İbrahim Paşa ııskere ilan ettirdi: 
- Çok şükür padişahımızın sıhhati 

her an düzelmektedir. Hemen yola çı
karak Bigaya varasınız. 

On binlerce asker atlı ve yaya, E
dirneden Geliboluya ve oradan da ge
mi1el'le Bigaya geçiyordu. Bu haşarı 
ve coşkun sürüye bir ölü kumanda et
mişti. 

Bu ölü tamam kırk gün Fırattan 'l'u
naya kadar uzayan koca Osmanlı im
paratorluğunu mükemmel bir surette 
idare etti. 

Tura n Can 

Yün süet er 
Kolayca örebileceğiniz 

bir model 

Etek, bele kadar lastiktir. (Bir ters, 
bir yüz). Yaka, pirinç iğne. Kol ağızla
rında gene yerli lastik. Beden ve kol
lar pirinç iğne, düz iğne, ters yüz iğ
ne çok güzel bir şekilde karıştırılarak 
yapılmıştır. 

Lastikten itibaren hemen ilk sırada: 
15 tane pirinç i[,ıne, sonra 4 tane ters 
yüz örgü, 4 tane yüz iğne, tekrar 4 
ters yü:l örgü, 4 yüz iğne, 4 tane ters 
yi.iz iğne .... Bunlar bitince yeniden 15 
tane pirinç iğneden başlıyarak ayni 
şeyler tekrar edilecek. İkinci, üçünci.i .. 
ilah .. Yukarıya kadar bütün sıralarda 
hep a~ni şey tekrarlanacaktır. 
Göğsün iki tarafındaki küçük cep -

ler beden örülürken yapılmışt1r. İlik 

ve düğmenin diıkildiği ön kenarlar pi
rinç iğnedir. Bedenle beraber örül -
müştür. 

Bir şapka modeli 
Bu güzel şapka beraber giyilecek 

elbisenin kuma -
şından yapılmak

tadır. Sağ tara -
f ında ayni ku .. 
maştan bir f!yon .. 
ga yapılmıştır. 

/"' Arkası hafifçe 

1 

Yuddaş: yüksektir. Önü 
Kendine en iyi dost arıyorsan hJç bir geniş bir viziyer 
vnkJt dostsuz ko.lmak istemiyorsan: gibi göriiniiyorsa da pek yukarıdan 

1 
B:ınkncta mutlaka bir aıttırmn hesa- başladığı için o hissi veriyor. Hakikat

bın bulunsun: l te ön t~raf ancak a lna kadar inmekle-

----------------- dir: 

YÜZ TUVALETİ 
Pudra ve kırmızıyı yüze nasıl sürmek 

lazım geldiğini Öğrenmeliyiz. 

·~Y<f-~)~ 
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Pudra yüze yeniı bir renk vermek Uızeleştirir, güzelleştirir, yorgtı 
için değil, cildi matlaşhrmak, kadife - soluk görünmekten kurtarır. 
!eştirmek için sürülür. Onun için kul- Kırmızının • yüzün şekline göı 
l~n~ı~~ız pu~ayı ~mkan der .... ·esinde relere sürülmesi lazım geldiğiıı1 

cıldımzın tabıı rengme yakın renkler- . . k .. 1 :;.,.... ecele 
d 

. . 1. d ik' .. h ttt!. resım sıze pe guze gv..:.Ler en seçınız. cap e erse ı, uç a i:l • • • • • yo 
daha fa~ renkte pudrayı birbirine Soldakı resım, topaılak bır 

k . . . . Kırmızı evvela elmacık kefl1 
karıştırarak endı !rengı'nızı bulunuz.

1

.. . .... 
1
.. S l'tıJl 

. uzerıne suru ur. onra vanaa.· 
Tabii rengimze uyan pudrayı bulma-
dıkça hiç sürmemeniz daha doğru o - ı 
lur. 

Ekseri bayanlar pudrayı sürmek için 
en evvel burunlarından başlarlar. Bu 
tamamen yanlış bir usuldür. Pudra • 
ya cvvelll yanakların aşağısından baş-
lanıl', ve ya\·a~ yavaş yiizi.ln ortasına 

ve alna doğru çıkılır. Burun en sonra 
pudralanır. Çünkü birdenbire burun
dan başlarsanız burna çok pudra si.ir
müş olursunuz. Fazla pudra burnu bü
yiik gösterir. Bunun için burnunuzu 
ancak bütün yüz pudralandıktan son
ra hupette kalan pudra i1e hafif ~e pud
ralamalısınız. 

Yi.izünüze pudra sürerken hupeti sa
kın bastırmayınız. Hafif hafif vuru -
nuz. Bastırırsanız cildinizin mesame
leri açılır. Yalnız eğer gözlerinizin, ağ
zını:.mı kenarlarında ufak çizgi veya 
buru~uk varsa oralara hupeti hafifçe 
bastırınız ki ara yerleri pudrasız kal
masın. Yüzünüzde yağlı ve pudrasız 
bir nokta kalıp kalmadığım iyice tet
'kik edin. Kıalmamışsa fazla pudrayı in
ce tüylü (mesela devetüyünden) bir fır 
ça ile siliniz. Bütün bunları yaptıktan 
sonra müsterih olabilirsiniz. Yüzii -
nüz, bir artist kadar maharetle pudra-
lanmıştır. 

Yanakları kırmızılaştırmak makya -
jın en mühim kısmıdır. Tam yerinde 
sürülmüş bir kırmızı yüzü hakikaten 

e J< 
ğısına (hemen hemen çeneY ç 
inmr ve burna doğru yukaıı:~ıii Jlıl 
Bu şekilde sürülen kırmızJ yıı 
çe uzun gösterir. 1ı 

Ortadaki resim, ince bir ydı.ıefl 
•ğiJl Ruja gene elmacık kernı . 13 
'diJı!· 

lanır, şakaklara doğru gı nı:ı11 
ve yüzün ortalarına asla yan• 
lıdır. 1' 

Soldaki resim, elmacık J<CJ11 

kık olan bir yüz için: 
Elmacık kemiğinden başh.Y. stı 

neye doğru cok hafif bır rUJ ·d 
~ rUJ 

Yanaklarda çöki.ikliik var~:]<ildC ) 
şarıda bırakılmalıdır. Bu ş 
fazıa kırmızılık gitmez. 
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Yunanlı ile 
evlenen 

Irak Prensesi 

Holivutta sinema yıldızı 
olmanın tehlikeleri 

Yıldızların hayatlarını korumaya memur teşkilihn 
reisi sinema sanatkarını "mallanna hırsızlann, maaş
larına şantajcılann ' çocuklarına baydutlann röz 

Sinema kumpanyaları bir diktikleri insan" diye tarif ediyor 
film için kendisine 30,()()() Hol vut, Teşı ın e't 

do/ar teklif ettiler vel (Son Post:ı) -

Clatırlarda ol a gerek, hır İrak Pren- Me hur bır ınema 
s ı Atinada otel kapıcılığı yapan A- san'atkarı o mak öv 
na tas Haralambı) ile sevişmiş \ e aı- le, zannedıldiği gibi 
les nin muhalefetine rağmen onunla ev gıpta edilecek şe:)' 
lenmişti... değildir ... 
Şimdi buyük bır Amerikan fılm kum. Sinema san'atkaı 

e>anyası bır tek film çevirmek üzere ları birçok müşkü -
Pr nsese 30,000 dolar teklü eylem it r. lat ile karşılaşiıkla· 
Kumpanyanın ve kocası An tasın nndan maada, bin 

ısrarlarına rağmen Prenses kurnpan) a-
1 bır tehlikeye de ma 

nın teklifini reddeylemiştir. ruz bulunmaktadır· 
la,r. 

Greta Garbo 
Hasta/ 
Sinemayı terkedeceği şayıa

lan gene meydana çıktı 
Ho'livuttan en son alınan haberlere 

göre büyük sinema san'atkarı (Greta 
Garbo) şiddedi bir fakrüddem ha ta
lığına tutulmuştur. 
Meşhur yıldız bu yüzden Kaliforni

yada Santa Barbara şehrinde bulunan 
hususi bir hastanede miiBtear bir nam 
altmda bir hayli müddet kalmıştır. 

Hastaneden çıktıktan sonra Greta 
Garbo pek büyük bir neşe içinde Kamil 
filmini çevimıiştir. Her zaman ga\ et 
donuk olan Gretapın bu neşesi h rkcsi 
hayrette bırakmıştır. 

Sinema san at.kir 
!arının ve çocukla
rının ha) atlarını ve 
mallarını muhafaza 
ile mükellef hususi 
bir polis teşkilatı 

mevcuttur. Bu polis 
teşkilatmın şefi olan 
Amerikanın en ma· 
hi r detektifi Siı 
Blaire Charles ile 
görüşmeğe muvaf • 
fak oldum. 

Orta boylu kuv -
vem ve atletik bir 
vücude malik, sert 
bakışlı, 45 - 50 yaş
la ı ında bir adam o
lan Sir Blaire Char 
les bana aynen şun 
ları söyledi : 

- Sinema şehri 
Söylendiğine nazaran Greta pek ya

kında sinema alemini terkedip geçen
le~de İsveçte satın almış olduğu bü
Yuk bahçeti bir köşkte isude bir ha -
yat geçirecektir. 

di) e anılan Holivu- Holivuhm büyük yıldıdanndan Canet Gaynor 
tun polis şefi olmak hasebile en meşhur fıar ~ Adeta 'P hapsine alın
mema san'atirlan ile tanıştım. Bun ~ .. 

lardan bı~ doSturndurlar. San'atklrlar rahat yüzü görmek çin y 8 k• J Amerıkada işsiz, güçsüz kalanlar, ·şı adreslerini, battA telefon numaraları • anm a ıre er serseriliğe dökenler; hırsızlar, dolandı- Dl çok SJlu bir surette gızli tutarlar ... 
rıcılar hep sinema yıldızlarına ve san - Fakat bwıa karşı hemen yeni bir tica

Viktor Margaritin eseri atkarlanna göz dikmişlerdir. Yıldız ve ret başgöstenniştir. o da, sinema ~ıl
Fransada filme çekiliyor san'atkarlardan para koparmak için bı- dızlarının adreslerinin teı:biti ve mernk 
M ribirinden üstün bin bir çare düşün - hlara satışı .. . 

Mar eş~~ Fransız muharriri Viktor pıüşlerdir. İnanınız ... Bu adres listelerinden birı 
ki Ş,rı~ m (Yanın Bakireler) adında- Sigorta kwnpanyalan, yıldız ve san- SOO dolara kadar satılmıştır. 
bu~ eseri Fransada filme çekil - ııtkarları hırsızların başl~a hedefleri Yıldız ve san'at.karların birçoğu se -

~ektedir. Blerdeki Maud rol'ünü :111eş - olarak tanıdıkJarından onları wraki ve nede birkaç defa gizlice ev değiştlrır
Mı:;:.r~ 8inema ~ ~arı Bel • .fahiş ücretlerle sigorta etmektedirler ... ıer ... 

, ım m kız kardefi rolunu Fransız Hele mücevherlerini hiç sigorta et- Behemahal evlerinde kalmak aı zu _ 
:ın a~lanndan 'Mlldlen Böno; Jak- mezler ... Sinema san'atkarlannın mal- sunda bulunan san'atllilar, kendi1eı i
E~~lunil Kart llUliıı ~pacakl.ard~r. larma hırsızlar; maaşlarına şantajcılar, ni korumak için hususi tertibat almak-

bapolll Lndre Baan a tevdi edil-. çocuklarına haydutlar gözdikmişlerdir. tadırlar. 
iniştir. Sinema san'atkArlan bütün bu şahıs- Meseli Marlen Ditrih, evinin pence-

relerine gayet kalın demir parmak!tk
lar koydurmuştur. 

Harold Loyd, bahçe dU\ aı larını faz
lesDe ~itmiştir ... 
şarıonun muhafızlan onu gece gün

düz adım adım takip ederler ... 
Mima Loy'un evlendikten sonra yap

tırmış olduğu ev adeta kale gibi bir _ 
§eydir. 

.Bu tedbırter tam değildir. Saıı'at _ 
kirlann cümlesi, kendılerine husw;i 
mubaflzlar seçmişlerdir. Bunlann hep 
si mu.eıJAh bir surette gezerler ... Zan
netmeyiniz ki bu yüzden, herkes ge
lişi güzel siJ8hlanıp durmaktadır. B'Ja
lds bu iş dahi polis tarafından \'Ok sıkı 
bir ..mette kontrol edilmektedir. 

San'atkirların muhafızları polis da
iresi tarafından seçılmektedir. 

San'atkirlar haydutlardan korun _ 
ıDak için paralarını ve bunların idare
sini bank•lara tevdi eylenuşlerdir. 

Film kumpanyası san'atkArın ücre • 
üni dOğrudan doğruya bankaya gön
derir. Bu paradan pek az bir kısmı san
atkArin doj:nldan doğruya eline geçer. 
Banka, ~'atkirm bütün hesaplarını 
görür. San'atkinn parasının kısmı kül
liai ~ kalır ... San'atkir, bunu yal 
nız kendi ımzası ile de alamaz. Behe
mahal menecerinin imzası dahi elzem
dir. 

Bu sayede haydutlar için bu pa,.a 1 
elde etmek imkinsı2dır. 

ipe gtirüyorsunuz ya... Sinema yı 1-
dızlannın hayatıları öyle 11ota edilecek 
aey deiildir ... 

• 

l zmirden lllJporlaj lar: 

Fuarda son •• gun 
1 • * • 

1 

On iki yıl &ıceki lerlİ ile bu ıtmkG arumcla bir mukayue- Yabancı 
bayrak azlı;ı • Ebcetliz tarilı 16ylenirmi ? - Parilİ habrlatan 

leYlaalar · Kaybolma bir çocuk nasıl bulunur ? 

Y•z•n ı K•dlrc•n K•tlı 

lzmiı Fuarı 

İzmiri 'bj.r seyyah ve ticaret şehri rüı söylemek san'atı da tabıatilc 
yapmak anusu epeyce eskidir. mış oldu. Manzumenin altında m 

On iki yıl önce Banka hanı demlen olan (Avni Ozan) ebcetsız tarh 
büyük bir binada ilk cDokuz eylfıl lemenın de mümkün oldugunu 
sergisi• açılmıştı. etmiş. Fakat bu tarihin kusu u 
• Daha sonra bu sergiyi Karantinede tügtlne mananı bulamadım. Zır 
San'atılar okulunda gördük. Cun1hur .- yiyen dokuz yaralanıp duşer ve 
yet me~nının gerısindeki büyük bir 36 kalır. Sanırım kı cbir ok ttı n o • 
yangın sahası düzeltilerek sergi orada nüne• denılecekti. 
açıldığı zaman adı da (Arsıulusal do - * 
kuz eylw panayırı) oldu. Eskı Yunan mabetlerini andıran Yu-

Bu sefer onu deniulen daha uzak nan pavıyonu küçük bir binadıı. Fa ~ 
bulduk. Moskovadakiı Kültürparkın kat hem zarıf yapılmış, hem de Yu • 
tetlükından sonra yapılan İzmir (Kül- nan sanayiı burada pek çeşıtl' cı 1 

türpark) ında kurulmuş. Denizden u - teşhir edılıyor. Komşumuzun en 
zak olmakla beraber kıyıya amut bir sahasındakı muvaffakiyetlerını b 
caddenin tam karşısında olduğu için etmemek mümkün değıl. Bu 
Kordondan görünüyol\ ıçmde alumınyom sanayıi b lh. 

Buraya giden bütün yallar bir yıl ze çarpıyoı. 
önce birer taş yığını, yangın yıkıntısı Mısır pa\ ıyonu da ken<:I ı 
haliıldeydı. Bugün parke taşlarile dö- taı zıle yenı mimarinin karı tıı ı, 
şenedek ağaçlar dikilmiş ve mükem - sından çıkan zarif bır ü&fıpta 
mel surette düzeltilmiş. nuş. Cephedeki du\ arların ık 

(Panayır), (sergi) den daha güzel- eskı Ltiksor mabetleı ini hatırı ı ı 
di. (1'""uar) da her cihetçe panayırdan En çok rat>bct gören pavıyo 1 d.ı , n 
üstündür. Anlaşılan bu isimlerde yıl - laşılan budur. Tıklım tıklım do ı 
ların yaptığı tekamülü anlatmak için içen girmek ayrı bir meseledıı. 11 
değiştirilmiş. kumaşlaı basnıalar, §&llar, u 

Fakat halk fuar kellme8inl h ç be - her çeflt mahsuller var. Uzun f 
nımsemiyor (Panayır) diyor. ırWar z ya etçilerı nezaketle 

1stanbulda ve yollarda bıle: yor w ızahat veriyorlar. Henu 
- İı.mir fuarına gıdıyorum. lA ıne kavu n, bu aylı yıldı 
Demiyorlar, (İzmir panayırı) na gi- bayragın olgesındekı mille 

diyorum. Turkler t ı afından daıma se~ 
ı Pana' ır) ın (fuar) dan daha tıirk~P l\ • im onlar da hızı çok sev 

okluğunu söylemek yanlış mıdır? Sovyet Ru ya pavıyonu çok * Burada mal teşhırınden ba ka nrnrua .. 

Fuarın kapısı önünde büyük b r gandaya da miıhim bır mevkı \ 
me) dan açılmış. Burada otomobıller mış. Bwıunla bera~r, evvelkı 
ve bir ço otobusler toplanmış. Beled!-ı lere de ıştırak etti.klerı ıçın 
ye tzmirın her tarafına işliyen otobus- Mısır ve Yunan pavıyonlan kad 
leri her halde fuara uğramıya me<-bur labalık de ıl... 
etmiş ve bunun da fa~ dası görülmiış. . * 
Muhteşem Dir kapı ... Kapının üs - Sekiz on ay_ once bu yerler b ı 

tünde yinnıden çok bayrak dıreği var. ve toprak yıgınmdan ıbarett . B 
Hepsınde de bayraklar dalgalanıyor. ~ukemmel bır park olpıuş. Ku 
F k t bunların arasında yabancı olr.- bır enerJın n bu kadar kısa bır ....... ., .. ""'!"'..• 
r:k ~ alnız Yunan, Mısır, Rus bayrak- da bu kadar büyük bır eser ve 
}arını görüyoruz. ınsan hayret etmekten kend nı 

Dıler z ki bütün bu bayraklann hep- yor. Sum rbank ve. ınhtSaTJarın 
si de baska baska milletleri temsil et- şem ve btiyük pavıyonlanndan 
sin ve b'r Paris sergısı gibi Oıbıun. çuk pavı) onlara kadar hepsı de ~ 

G en yıl , abancı olarak yalnız rıf ve sevımlıdır. İlk bakışta go 
eç ' · ' d ki b'zd i d Rus havra. ı varmış pan şu ur ' ı e mımar ve 

· ra yon buyuk bır hızla ı.Jerl yo . 

* * Kapıda şöyle bir yazı var: Antre ; Havuzun ortasından bilek k 1 
kuru ğında bır su vedi sekız metre yu 
Tramvayların durak yerlerindeki lığe kadar fı kırıyor. Onun dört 

(ihtiyari te\akkuf mahalli) levhaları- fında daha kuçük fısluyeler d 
ru btiviık bir muvaffakiyetle (İstenel Serpintıler ru~irla savruld'-*ç 
Durak) şekl nde değiştiren belediye a- raftakı çımenler daha ıue b r 
caba niçın burada (Antre) kelimesini lı\Or ve kanapelerde oturan. 
kullanmış? Her halde (İstenel) keH - durarak seyreden halka tatlı b r ı:Prıın.o.':ı 
mesi g'bi öztıi kçe ve çok ahenk ı, se- lık da ıtıy r. Bu baVUIWl ve f 
vimli bır kel me bul b'lirdi. yelerın kaı ısında tnsan Partsin K.ııtt••:B 

kord m danmdaki çifte fısk v ......... _.., 

* 
Kapıdan gırınce çakıl döşeli büyuk 

bir meydandayız; genç fıdan ar ve ye
şil tarhlarla sı.islenmış. Tam karşımız
da kuçük bır kule var. Bunun cephe -
sinde kristal uzerine yazılmış bır man
zwne göze çarpıyor. 

Bu manzume bir tarıhtir ve son dört 
mısraı şoyledır: 

Bu eser ç.ktı ismet lnönil yMenainden; 
Tarihini söyledim dolma tiç altıyla iten .• 
Bir ok attım dekma tarih dilftii ku -

mrım.c, 

Bu işleri bqaran sayın f8r•1 Deh -
~t Us.. 

Arap harfleri atdınca (ebcet) le ta-

Eli7.edıek havuzlan batll'byab 

* A md n sonra fuar daha ka 
otuyor Bu ı İzmirm bır ran<:I u 

bi. H un sulan ve fı it 
v renldenni de 

Ş md erden sanki altın suyu f 
yor ve etr fa serpılıyor. Bır 
bunlar yakut tozuna ben ıyor. 
dakika eçmeden mavıye kı 
boyanıyor. Seyrine o ler do 
Zaten butun fuar sahası Par 
ram geceleri kadar aydınlık 

Hopa lorl r durmadan rek m 
yorlar 

( Dewa1nı t4 D•d enfada ) 
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Ka~ Nafıa Müdürliiğijnden: 
1 - lğdırda Muhacir iskim için yapılacak olan beheri ((591.25» lira -

dan «139530.28» lira bedeli ketifli 236 evin infuı için 21 /8/936 tarihinde 
yapılan pazarlıkta kimse talip çıkmadığından bu intaat aynı 'eraitle yeni
den kapalı zarf usulile 10/10/936 tarihinden itibaren 20 gün· müddetle 
münakasaya konulmuttur. 

2 - Eksiltme 2/11/936 tarihine müaadif Pazartesi günü saat 15 de 
Kars Nafia Müdürlüğünde toplanan komisyonca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı ul0464.77» liradır. .. 
4 - Şartname, plin ve keşif 6.97 lira mukabilinde Kan Nafia Müdür

lüğünden alınabilir. Bu hususta tafsil"t almak isteyenler, İstanbul, A ara 
ve İzmir Vilayetleri Nafia Müdürlüklerinde mevcut musa.ddak evrakı gö
rebilirler. 

5 - isteklilerin Nafia Vekaletinden musaddak ehJiyetnamelerini ve mu
vaki at teminatlarmı yatırmış o! rak kanuna uygun •e' ·ıde tekrf me' .tub
larmı muayyen saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine mak
buz mukabilinde vennİf olmaları veya posta ile gön 'ermeleri lazım • 
dır. u2097» 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Basımevinde keşif mucibince yapılacak otomatik yangm ihbar 

te.sisab açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 21110/936 Çarşamba günü saat 15 de Basımcvindc yapıla

caktır. İsteklilerin eksiltme çağından önce % 7,5 ilk pey akçesi olan 
266,5 lirayı Basımevi veznesine yatırmalan gerektir. Şartname Di
rektörlükten istenilebilir. «980~ 
---- --,~~~~~~--~--~~~~~--~--~~~~~~~ 

lstanbul 6 ncı icra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci dttecc Te ııra· 

da ipotekli olup tamamına yeminli ehli vukuf marifetile (5932,50) Bet 
bin dokuz yüz otuz iki lira elli kurut kıymet takdir edilmif olan Boyacı -
köy mahallesi kilise sokak eski 4-6 numaralı hane: Umumi evsaf, Mermer 
l&fh bir ıofa üzerine zemini çini kare döteli bir kiler, üç oda, bir odunluk, 
zemini mermer bir aralık, bir çamllfır bk, zemini çini döte1i bir aralık bir 
;;..diven a1b bu katın tavanlan potrel olub kapıları yaih boyalıdır. Zemin 
katma ahf&p merdivenle çıkılır. Zemin kat: Cadde ile demir parmaklıkla 

ayrılmıt ve demir parmaklıklı bir kapıdan girilerek mremer basamaklı mer
divenle ahtap bir kapıdan binaya gi~lir. Zemini mermer bir antre bura -
dan zemini ah.p.p bir salona girilerek bu aalon üzerinde 4 oda bir kahve 
ocak odası iki hela mevcuttur. Ba katın tavaıılan alçı tezyinallıdır. Kapı
ları ki.milen boyahdır. Birinci kat: Ze mİn katının ayni olııb yalnız bir oda 
fazla yani bet odadır. Bu kabn tavanlan a.., tezyinath olub yağb boya
lıdır. İkinci Kat: Zemini ahtap bir salon üzerinde 4 oda mevcut olup ikisi
nin ahşap müzeyyen korkuluklu balkonu vardır. Cihannüma: Ahtap ve 
kuleli bir odadır. Flektrik terkoa yoktur. Sarnıç ve kuyusu vardır. Badrum 
kab ve su basmanı kargir olub üst tarafı ahşaptır. Bina müttemilatı: Ha
mam dairesi: Bir~ aralık üzerinde bir oda bir hamam bir hela vardır. 
Hanlamın zemini mermer etrafı mermer kaplıdır. Bu bina zemini ahtap 
tavan bağdadi • . Etraf ah~ap kaplamadır. Bodrumunda oduılluk heli ve 
ocak olup hamam ve ocak yeri kirgirdir. Arabaa dairesi: Altı laf duvarla 
örtülü ahır üstü bir merdiven üstü ile iki odadan ibarettir. Kümes: Bah -
çede taş duvardan yapılmıt bir kümes vardır. Bahçe: Altı çam ağacı iki 
kuyu bir gayrı müstamel laf havuz be.f manolya ajacile uma ve sair zey
nef ağaçlar ile gül fidanlarının ve palmüye ağaçlarını muhtevi olub etrafı 
kirgir ve cephesi demir parmaklıklı duvarla muh&ttır. Hududu: Tapu kay. 
dinin aynidir. Sahasi: Bina 292 ve Bahçe 1351 olup ceman 1643 M2 dır. ta
mamı açıl< arttırmaya konmuş olup ilan tarihinden itibaren fUtnamesi her
kes tarafından görülebilecek ve 26-11-936 tarihine raslayan Pertemhe günü 
ıaat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık artırma ıuretile satılacaktır. Satq 
Emlak ve Eytam Bankasının 844 No.lı kanunu hükümlerine tabi olduğun
dan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir artırma yapıl • 
makaızın gaynmenkul, yukarıda yazılı günde en fazla artıranın üzerinde bı
rakılacaktır. Artırmaya iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu 
ni .. be~inde pey altçesi veya Milli bir Bankanın te!Y'İnat mektubu tevdi edil -
me:• llıımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve dellaliye ve 
vakıf icaresi satış bedelinden ödenir. Yirmi senelik evkaf taviz bedeli 
mü ' riye aittir. Satış bedeli peşin ödenmek lazımd1r. icra 
ve lı ...s kanununun 126 net maddesine tevfikan İpotek sahibi alacaklılarla 
d·~ er ~ı ad 1 m ynmen~ul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve 
nt nna dair olan iddi lannı evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde 
dCire ·ı:e"bil inn 1 ri lazımd r. Aksi hıılde hakları tapu sicillerile sab:t ol
m:ı a satış bed i İn pa· lr:tmasmdruı hariç kalırlar. Alakac:larlann İfbu 
k nu"l d:lezine uy un surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat al
mak i tcyenlerin 34/4781 dosya No. sile dairemize müracaatları ilan 
~lunur. 20 sene!ik taviz beleli müşteriye aittir. (420) 

SON POSTA , 

SIHHI KANZUK 
SAMiN 

Esmer, sarışın, kumral, her tene 
tevafuk eden g1lzellik kremleridır. 

Sıhhr usullerle lı ızırlandığından cılcli • 
besler ve bozımız, Çıl, leke, sivile.., 
ve buruşukluklan kllınilen giderir. 

4 ••kilde takdim edlllrı 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsamin yağsız gnn
dnz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsamiıı a.cıbadem 
gece için 

4 - Krem Balsamin acıbadem 

gllndnz için 
Kibar mahfellerin takdir ile knllnn
dıklun yegSne- sıhht kremlerdir. 

1NG1LlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 'm•E!I ____________ , 

KAl"IB : 935 senesinde 59 uncu llkmek -

tebln beşinci sınıfından aldığını nakil Umü
habcrlnl kaybettim yenisini çıkaracağımdan 

esldslnln hükmiı yoktur. 

·- • Kumkapı Nişancasında Havuzlu Mes
cld çıkmazında 28 numarada Selim 
Özbelenı (749) 

DAKTiLO ARANIYOR 
Çok seri yazan ve telef on san

tralini idareye muktedir bir daktilo 
bayana ihtiyacımız vardır. Lisan 

bilen tercih edilecektir. isteklilerin 
Sirkecide Antalya Umumt Nakliyat 
Kollektif şirketine mnracaa.tlan. 

~--------------' 

---- - --------

Birincitesrin . 

_..şi manYanko 
Mağazası : lstanbul, Yeni Post ne caddesi No. 39 

vsiınlik son moda 

A TOLU VE ROP UK YÜ LÜLERiMit 
g~lmıştir. 

Her ı evi son moda 
iPEKLi, PAMUKLU, KETEN BEYAZ ve RENKLi Kumaşlar 

T U H A f İ Y E dairemizde en zengin {.-eşit. Hıızır ve ölçU ozerine 

GÖMLEK, PiJ 

CiHAZ 

.. 
A,RO DO Ş 

TAK iMLA 
BR 
1 

Keten ve pamuk yatak ve yorgan çarşafhkları 

HER CiNS SOFRA TAKIMLARI, HAVLULAR 
Kışlık ihtiyaçlarını temin için muhterem müşterilerimizin 

teşriflerini bilhassa rica ederiz. 

~ Nefaset· Metanet - Ucuzluk 

T.N. tt. 
BÜYÜK 

Bir verinen bin kuanabilinin. Biri kaybedersen paran heba olııı_. 

1Wflır. Hem yüzlerce n.tandafımızı zengin elmİf hem de yurduJlllll 
göklerine bir kaç filo kabmf olunun. Bu yüzlerce z~ginden birinin de 
aenİll olmıy11caiun kim iddia edebilir. 

o , 

BIRE, 
1000 K"UMBARA 

'TARLADIR 
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Türk peh iva ları sirk 
numaracı arı değildir! 
(Baştarafı ı inci sayfada) " 

rullah altımda kalışına kızmış, :ı; akat 
isteği 'i.izerine yaptığımız intikam ma
çında minderden kaçmaya mecbur kal-

mıştı. ·· ·· Tü' k pehıı·vanlan-B - de butun r ugun , • •. . 
nm sırtlarını yere getırecegıme emı -
nim!• 

* Çayanın bu sözleri birçok Türk peh-
livanlarını haklı olarak kızdırmış. B.u 
Jıiddelini ilk açığa vuran, bermutat, ~~ç 
bir güreşe çıkmakta~ kaçınmıyan Mu
Jayim pehlivan olmuş. Derhal o gaze
tenin telefonunu açmış, ve : 

_Ben, demiş, tanımadığım bu peh
livanla iste<liğ yerde, istediği zaıruın 

- Siz şu adama olan borcwnu öde
yin, eğer ben sizin yerinize bu tüysüz 
pehlivanı bağır~mazsaın, ardımdan te
dımdan teneke çalın ! 

* Merhum Filiz Nurullahın boyunu, 
santimine varıncaya kadar hatırlayan 

Çaya, bu hikayeyi unutmamış~ el~t. 
Eğer, bu hikayeyi unutmadıgı haıde, 

sözlerini tartmayışının hikmetini me -
rak ediyorsanız, anlatayım : 

Bir insan bukadar 
Canavar/aşabilir 
M ·? l • 

' 

Habeşistan da 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Roma 20 (AA.) - Gazeteler General Gelesonun kumandası altin
da garbi Habeşistan istikametinde ilerlemekte olan İtalyan kıtaatının 
hareketi hakkında u:zun tafsilat vermektedirler. ltalyan kıtaatı altı gün 
süren çok şiddetli müsndemelerden sonra Caba dağını zaptetmişlerdir. 
Habeşlerin kumandanı Deja:z Ali bu müsademelerde ölmüştür. Bombar
dıman tayyarelerinden mühim yardımlar gören piyade ve topçu kuv-

vetleri Habeşlere ağır zayiat verdirmişlerdir ve bunlar harp sahasında 
yü:zlerce ölü vermi)llerdir. Bir kaç top ve bir çok m~ralyöz ltalyanlarm 
eline geçmiştir. 

Unkapanzndaki 
Çöp iskelesi 
Kaldırılıyor 

(Bu~tarafı 1 inci sayfada) 

Fransada . 
karışıklıklar 

' d . r güreşmeye bazının. Halep ora a ıse a 
şın burada ! A 

cÇaya». şüphe yok ki, gençliğinde 

hayli muvaffakıyetli güreşler yapmış 
bir pehlivandır ... 25 yıl ö~ce ~ili.L N~
rullahla karşılaşmak şerefıne layık go
rülüsü bile bunu isbata yeter. Onun fa
raza.,. Adalı Halil gibi bir Türk penb•a
nı karşısında on dakikadan fazla da -
yanmadığını da bilenlerdeniz ve bu mu 
vaffakıyetile iftihara çok haklı oldu
ğunu da inkar ed~ek de~liz. Hatta, o 
devrin dev gibi Turk pehlıvanları kar
şısında minder dışına kaç~ını da m:-ı -
zur görenlerdeniz. Fakat tevazu hndu
dunun dışına çıkmak, güreş minderi dı 
şına kaçmakla bir değildir. Ve işte bi
zim mazur göremiyecei,rimz cihette bu
dur! 

(Son Posta) bir iki gün evvel de 
Facianın kurbanı Mehmet Körpe Unkapanındaki mezbeleden bah-

(Baştara{ı 1 inci sayfada) miş ve ~ehrin nüfusu kesif olan bu Paris ')() (AA ) D · · t~ 

Ziraat partisi azaları 
nümayişler yaptılar 100 

kişi tevkif ediJdi 
, Ben bu satırları okuyunca, evvela, 
bunda~ birkaç ay önce yazdığım bir 
röportajı hatırladım. T •• 

Kurtdereliden, Koca l' usuftan, Fılız 
Nurullahtan, yani kendi devirlemıde 

bütün dünya minderlerini haracake::;en 
behlivanlardan bahseden o yazımda, 
Çayanın ismi de geçmişti. 

Bugün, burada, eski bir pehlivan~~-n 
dinlediğim 0 hikayeyi tekrarlamak ,u
zumunu duyuyorum : 

Filiz Nurullahm, Amerikalı bir me: 
neceri varmış. Nurullahın gi.ireşlerinı 
o adam tertip edermiş. Fakat F~iz Nu
rullah sayesinde para kazanacagmı u
man biçare Ameri.ka1ı1 Filiz Nur~lla~
yüzünden hayli zarara girmiş: Çunku, 
çok iri gövdesi, çok kuvvetli bazuları, 
ve sikletinin ağırlığı yüzünden cfevkal 
beşer mahlfık• ünvanını alan Filiz Nu 
rullahm karşısına çıkarılacak rakip bu
lunamıyormuş. 

Pehlivan1ar : 
- Güreş insanlara mahsus bir spor

dur! diyorlar, ve Filizin karşısına çık
maktan kaçınıyorlarmış. 

Zavallı Filiz Nurullah, bu yüzden 
güreşe çıkıp ta para kazanamadığı i -
~in, nıenecerine hayli borçlanmış. . 

Tam o sırada menecerile birlikte Js
lanbuıa gelmişler. Amerikalı mene -
C!er bir gün Filize : 

Kaldı ki bugünkü Çaya, yani 4 ço -
cuğun 5 5 yaşındaki babası, o zaman
ki Çaya bile değildir. Ve ben onu bun
dan tam 22 gün evvel, mahut Kludsky 
sirkinde ayak hizmetleri yaparken gör
düın. Ve pehlivanlıktan para çık~ra~ı
yacak yaşa geldikten soııı:a, . bır sırk 
hizmetine girmek mecburıyetinde ka
lan eski minder kurduna acı~ da .... 
Vakıa Haber o·azetesindeki sozlermı 

okuvunca ona k;rşı duyduğum his ge
ne ~erhamet oldu. Fakat bu seierki 
merhametime, biraz da hiddet k~rıştı
ğını itiraf etmek mecburiyet~deyı~. . 

Birkaç gün önce, ben, mali vazıyetı 
bozulan Kludsky sirkindeki aslanların 
aç kaldıklarından, ve kafesler.ini. par
çalayıp insanlara ~aldırma~arı ~~tıma.: 
linden bahsetrni.~tım. Henuz böyle bu 
hadise çıkmayışından, sirkin aslanları 
nı doyurabildiği anlaşılıyor. 

Fakat Çayanın sözleri göstermekte
dir ki, bu sefer de sirkin insanları aç 

b kalmışlardır, ve ... 
- :Nurullah demiş, Çaya adında ır «Arslan• ıara saldırmaktadırlar. 

Macar pehlivanını kandırdım. Seninle Vakıa bugün ne arslan Filiz Nurul-
güreşmeye razı oldu. Bu haftalar için - lah, ne de arslan Koca Yusuf sağ değil
de de buraya gelecek. Fakat senden bü- dirler. Çaya, onlara saldırabilir. Tekzip 
Yük bir ricam var: Biliyorsun ki, se- olunmayacağını sandığı için -~nl~ı ~en 
nin yüzünden hayli borca girdim. Do.- diğini iddia edebiLir. Ve bu~~ Tura~ 
ha fena bir v~ziyete düşmememiz ıçin, pehlivanlarına meydan okuyabılir. T 
bir lnikdar para kazanmamız lazım. bii Türk pehlivanları altta .kalmıya -
Sen gelecek olan bu pehlivanı, ilk gü- cakları için kabul ederler. Ilti tarafın 
reşte altına alma ki, ikinci bir intikam meydan okuduğunu yazaca~ gazete.ıer 
?nüsabakası yapılabilsin. Sen evvela de yok değil. Bu itibarla, alaka gen~ş -
berabere kalır, ikinci güreşte bu bera- Ieyeceği için müsabaka kalabalık olur. 
bereliğin acısını çıkarırsın ! Ve Çaya. hem cebini, hem karnını dol-

Bu teklif, bu kabil sahtekarlıklara durur. Bu müsabakada yenilince kay
aJışkın olmıyan Türk pehlivanını hayli bedilecek bir şöhreti, bir ünvanı yoka? 
dlişi.indünnüş: Çünkü kabul edip te a- Fakat Çayanın hesaplarında yaıııl -
haliyi kandırmayı, ve berabere kalma- dığı noktalarda yok değil. o, bu planı 
Yı kendine yedirememiş. tasarlarken, 25 sene önceki hadiseleri 

Fakat kabul etmese kendi yi.izünden kendisi gibi herkesin unuttuğunu san
rnaddi vaziyeti bozulmuş bir adama maktadır. Yahut ta sanmaktadır ki, 

- Neden koparıyorsun, diye Meh - k" · d k' . w . • - · · - orgeresııı zıraa 
met Reşada darılmış, Mehmet Reşat :~şesın e 1 mezbelenın dogurabılece- partisi tarafındnn tertip edilen meting 
ta : gı mahzurları ileri sürerek Muhittin yasak eclilmiş ise de nümayişçiler 

- Yahu komşuluk demiştir. Bir na- Üstündağın nazarı dikkatini celbet- hallere giderek bazı karışıklıklar çıkar
rm ne ehemmiyeti var, istersen para- mişti. mışlardır. Bunun üzerine polis yüz ki-· 

sını vereyim. Muhittin Üstündağ dün bir mu- ~iyi tevkif etmiştir. Dorgereş polis mü-· 
Mehmet Reşadın bu tarzdaki uysal harrir~mize a~ağıdaki beyanatta bu- düriyetine giderek arkadaşlarının ser -~ 

mukabelesine rağmen Mah:nut ko:nşu- 1unmuştur: best bırakılmasını istemiş ve po]is mü-
sile kavgaya başlamış ve agaçtan _me. - .. . dürü, müdiriyet binasından çıkmak is .. 
rek koltuğunun altından çıkardıgı bır «- Ben çop atılan yerlcrı do1aş- t . D . d k k > 

kama ile Mehmet Reşat Körpeyi kar- tım. Bütün dünyada ve bilhassa in- kcmıyenl okrge.~esı .~< .
1
urmak.Yf astat" ın~))·ı 

d.. .. d gw ·ı . arsı geme curmu ı e tev ı e ırmıs-· nından vurmuş, yere uşunce e sa gı tere ve Almanya gibi medeni mcm- . ' ' • 
buduna bir bıçak daha sap~ıştır. Jekctlerde, çöpler nehirler civarına tır. 
Kocasının feci akı~t~ .. goren ka - nakledilerek hususi surette depo edi- -· """'- ............... ' .•. ' .•.. ' ' ...... ,_..., 

dıncağız feryat edip dovunurken, Mah- l' .. b h l" .f w _, 

8
. _, Darülaceze ile Kağıdıaneye giden 

mut onun da üzerine saldırmış ve sol ~r ve gu r.e a ınc ı rag QtUnur. ız ae yolun arasındaki sahaya dökülmekte 
• • w al uu usullerı F rankfordda toplanan bey- .. . .. . k .. memesının altından agırca yar arruş- . .. . .. •w· olan çoplerın uzerı topra ve sonme"" 

tlr Gur·· u··ıı·· e Mehmedin annesi yeti<:- nelmılel çop kongresıne gonderdıgı- . k' l .. t"I kt d' E b . 
· uy -ı • ı_ d . . . mış ıreç e or u me e ır. sasen u 

mic:: Mahmut onu da omuzundan ya - mız ar.ıt.a aşlar vasıtasıle tetkık ettır- d akk tt' K""' th • · 
't• • 'k fak . yer e muv a ır. agı aneye ınen ralamıştır Bu sırada Mehmedin kad- mıştı at verılen karar ve emirle- d wl d b ld w ı 

· . b'k' ag arm arasın a u ugumuz ve a-deşi Ahmet ile kardeşinin karısı bah- rın tat ı ı esnasında bazı hatalar ol- - k l k k . . I > 
M h gır amyon arı sev etme ıçın yo unu çeve koşmuşlar, Mahmut bu sefer e muştur. Bu mevzu etrafında halkın d w b 

1 
d .. k' b' ' 

"' · · ldı t L ki · . k. a yapmaga as a ıgımız es ı ır tas, medın kardeşıne sa muş ır. ua ı endışelen ve matbuatın ten ıt- _ .. · . . ._ • •. 
~~ka~ Ahmet kendisini bir taş yığı- leri bizi ikaz etmiştir. Bu hassasiyet ocag~ çop fırını olarak ışımıze -yara•f 

nı uzerıne atarak canını kurtarmıştır. ve alakayı takdirle görmemek müm- yaca tır. 
Ailesi de kaçmıştır. kün değildir. Aldığımız tertibat sayesinde Şişli-1 
Ahrnette~. ~?n~a .. bahçe ~om.ş~ların- . ve Mecidiye köyü halkı için bugünkil

1 dan Faik gurultunun mahıyetını an - Mahzurlar bızce de anlaşıldıktan d' k t 
1 

b" h t d 'iL t k 
' O .. M . . en ıse sı ın ı ı ır a ıra an ıoare a-lamak istemiş, Mahmut en son olarak Eonra daha 2 gun evvel ecıdıye l k. 

.. . ld f k t b' aca ·tır. bu adamın uzerme sa ırrnış, a a ır köyü civarına bir daha çöp atı1mama-
hüsnü tesadüf eseri olarak bıçak a - sını menetmiştim. Binaenaleyh Me- Unkapanındaki çöp aktarma yeri "\ 
damcağı~ın elb~:lerini yırbnış, bu su- cidiye köyü hakkında izhar edilen en-
retle Faık bu hucumdan zararsız kur- d. 20 .. el b · ·t d ~ ·ı· -ı· 

ışe gurı en erı van egı aır. tulrnuştur. 

ne gelince, burası zaten eski çöp is .. 
kelesi yeridir. lki üç gün zarfında kül. 
Jiyen ve tamamen kaldırılacaktır. Artık ortada saldıracak kimse kal

madığını gören Mahmut ta evine git
miş. suç aleti olan bıçağı saklamış, kan 
lı elbiselerini değiştirmiş ve karakola 
giderek teslim olmuştur. 

Mehmet Körpe bir saat sonra ölmüş
tür. Refikasının yarası ağırdır. Hala 
kendisine gelmemiştir. Onun da haya
tından ümit kesilmiştir. Annelerinin 
de yarası ağırca vaziyettedir. Mahmut 
Müddeiumumiliğe teslim edilmiştir. 

Yugoslav Başvekili 
Ayın 27 sinde geliyor 

(Baş tarafı J inci sayfada) 
Lazareviç te Başvekili karşılamak üze
re bu hafta içerisinde şehrimize gele _ 
cektir. 

"' * • 

Diğer taraftan mevcut çöplerin bir 
kı!lmı ka.ldmlmı)I ve diğer kısmının 

da kireçle örtülmesi emredilmiştrr. 
Kısa bir zamandan sonra size daha 

etraflı malumat vereceğim.» 

lr.. __ E_m_ı_A_k_v•_E_y_t~m Bankası lllnları 

Taksitle satılık 
Apartıman 

Esu No.sı Mevkii ve nev'i Depozito : l.tt4 

c 16 Beyoğlu'nda Fıruz ağada Sormagir Mahalle· 
sinde Değirmen Çıkmazı Sokağında eski 3 ye

ni 2'1,3.3 Soğancı Oğlu Sokağında eski 14 ye • 

1900 

borçlu kalmaktan kurtulamıyacak ~ Türklerin hafızaları, Türk pehlivanlı -
Bu müs.·kül vaziyette kafa yorarken, Bulgar telgraf ajansı Ankara muha-

ğının 25 yıl önceği tarihini unutacak k b' k kt ı menecerinin ısrarlarının, hatta tehdit- birinin mevsu ır ayna an a dığını 

ni 12, 14 No.lı bir bodrum kab ve dört daire .. 
yi muhtevi Apartıman (timdi Cihangir Cad • 

kadar nankördür!. ı .. y lerinin de tesiri altında kalmış. Ve is- sövlediği haber ere gore ugoslav Baş 
Eğer sözleri bir gazete sayfasına geç- w k · ı· · temiye istemiye boyun eğmiş ! bakanının An arayı zıyare ının hakiki 

meseydi, gülüp geçecektim, o satırla:a 
Çaya gelmiş. Taksimde, şimdi apartı- inanacaklar çıkması ihtimali beni, sebebi, beynelmilel politika durumıle 

manların bulunduğu Talimhane mey - Balkan işlerini görüşmektir. Dig-e,· bir Kludsky sirkinin mütekait pehlivanı -danına, koca çadır kurulmuş. Ahali top na hitaba mecbur ediyor. Ve diyorum şayiaya göre Yu?o~lav ve Türk ricali, 
lanmış. Ve güreş başlamL1. ki : Ne Taksim sUıdyomu, varyete mey Balkan devletlerı~ para işlerini de 

Filiz Nurullah, iki üç dakikada bir, damdır, ne de Türk pehlivanları sirk tetkik e_d_ec_e_k_le_r_dir_. ----

Çayayı altına alır, ve tam sırtını ye- numaracılarıdır! Çaya İstanbulda ken - ' General Metaksas Selanı"kte 
re getirirken bırak::mış. ,disine, Kludsky çadırından daha biçil-

Fakat danışıklı gureşe alışık olmn - ,miş bir kaftan bulamaz ! bir nutuk Söyleyecek 
drğı için, rakibini altından bırakırk~n Naci Sadullah Atina, 20 (Hususr) _ Aya Dimit-
ustahklı davranamazmış. Yani Çayayı 5 ı k 

ri vortusunda e ani te bulunacak oyalancık1an bıraktığını seyircilere de • 

sezdirirmiş. ispanyada Vaziyet lan Kralın şerefine Makedonya garni-
Bu yalancıktan bırakmaların ikinci, zonla. ;nın iştira.kile büyült bir geçit 

ü~üncü defa tekerrürü, seyircileri iyice Londra, 20 (Hususi) - İspanyol a- resmi yapılacaktır. 
çileden çıkarmış. İçlerinde, işin dan~- sileri tarafından Madridin işgali ar - Pazar günü i~i teşelckülleri tara
şıklı olduğunu an]amıyan kalmamış. Ve tık bir gün meselesi telakki edilmek- fından yapılacak olan büyü.1c. miting
hep birden biçare Filiz Nurullaha yu- tedir. Payitahta doğru ilerlemekte olan de General Metaksas mübiııı. bir nu-
ha çekmiye başlamıslar. ,Faslılarla muntazam askerden mürek- tuk söyliyecektir. 

Bu işe zorla razı oİmaya mecbur ka- ,kep asi kıla:ıtı, Ma_dridden 19 mil rne- ------------
lan FTz Nurullah bu yuhaları du - .safedc bulunan Elıyaskas kasabasına Lokarno konferansı 
yunca

1 

~yice hırsl~mış, hatta nihayet ,v_armışlardır. Hükümet kuvveti.eri M~d Londra, 20 (A.A) - Lokarno kon-
dayanama"mış, ve bir aralık rakib!ni rı~ - Talav.~re - Tol~do c:~esın~e hır ferensı hakkında İtalya tarafından bu 
yere fırlatıp ahaliye dönmüş havkır- .muselles vucude getırmek ıstemışlerse gün verilen ve tayyare ile bu akşam 
nuş : ' • ,de bu hareket muvaffakıyetle netice - Londraya gönderilecek olan cevap hak-

- Ya.hu, demiş, bağırıp duruyorsu- lenmemiştir. İki gündenberi hüküm kında söylenildiğine gör~ Belçika müs
nuz ama, işin içyüzünü biliyor musu- sürmekte olan şiddetli bir soğuk Faslı tesna olmak üzere bütiııı aJAkadar dev
nuz bakalım ? ,askerlerin vaziyetini güçleştirmiştir. letler cevaplarını vermiş bulunmakta

Ve kenarda sapsarı kesilen menece- Bundan dolayı ileri hareketin .geçik - dırlar. Şimdi Btlçikapm cevabı bek _ 
rini göstererek ilave etmis : ,mesi muhtemeldir.. lenmektedir. 

desi No. 31) 

T af ıilitı yukarda yazılı Apartıman bedeHnin birinci takaiti ~~in v.~ «e: 
ri kalan üç taksidi % 9 ! faize tibi olmak üzere üç ıenede ve ~ç muıavı 
kısımda ve fU suretle tamamı dört müsavi takıitte ödenmek prtıle açık ar-

brmaya konulmuftur. İhale 6 T~rinisini 1~36.tarih~e ınüaadif ~uma gü
nü saat 10 da Şubemizde yapılacaktır. lsteklılerın tayın olunan gun ve la• 

atte Şubemize gehrıeleri. ( 419) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz ihtiyaa için apğıda cins ve mi.kdarları yazılı 4 k.alem 
saman, ot veaaire fUbıameye göre parti, parti olmak üzere açık elaıltme 
suretile satın alınacaktır. . .. 

I I .._....!L.· Iı S ı .. ·· t 16 da Yüksek Enıtitu 2 - 3 11 936 uan.nıne rut yan a ı gunu ıaa . kt' 
Rdctörlük binll$Dda toplanan komisyon tarafından i.!1al~ ~lece ır. 

3 - Muhammen bedel af&iıda hizalarmda göaterilmiftir. 

4 - Muvakkat teminat 89,5 liradJJ". . .. . .. w •• _ 

5 - BedaTa ıartnamesini almak üzere Enstitü Daıre Mudürlugune miij 
• «2293» racaatlan ilin olunur. 

Cinsi Miktarf 

Saman 
Arpa 
Kuru ot 
Yonc:a 

kilo 

7000 
13000 
9000 
3000 

Beher kiloau 
Kuru, -1,5 
3,7S 
4 
8 

Y eklin tutarı 

Kuru~ -10500 
48750 
36000 
24000 

1192, )() 
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988 kuruşluk ihtilas 
Bir ~~kaf. tahsildarı " Bu kadar küçük bir para irtikap 

edılır mı ? Bu hesap yanlışlıklarından mütevellit 
bir zimm~ttir. ,, diyor 

ihtilas yapmaktan suçlu Beyoğlu ı - Bir gün bu zat bana geldi. 373 
evkaf tahsiJdarı Ferdinin muhakeme- kuruş istedi. Verdim. Ve bana 373 ku
sine dün ağtrcezada devam olunmuş- ruşluk makbuz verdi. 
tur. E.hasa verd;;i makbuzlara başka, - Kendisinde asabiyet hali gördü-
dip koçanlarına başka rakam yazmak nüz mü? 
suretile zimmetine 988 kuruş geçirdi- - Hayır. Halinde bir fevkaladelik 
ği iddia edilen Ferdi kendisini şöyle yoktu. 
müdafaa etmektedir: Bundan sonra şahit Yani çağrıldı. 

- Vak'a üç sene evveline aittir. O Yani şunları söyledi: 
zaman çok fazla meşguldüm. Ayni za- - Bu adamı tanımıyorum. Tahsil
manda bir beyin hastaiığı geçiriyor- darlar sık sık değiştiği için pek farkın
dum. Yanlışlıkla bazı rakam hataları da değilim. Bu muydu? Başkası mıy
yapmışım. Yoksa 938 kuruş gibi kü- dı? Biri geldi. Bana 444 kuruşluk bir 
çük bir meblt\; pek ala takdir buyru- makbuz verdi. Parasını verdim. 
lur ki irtikaba "'~ğmez. Suçluya makbuzlar ve dip koçan-

Müddeiumumi maznundan sorul- ları gösterildi. İmzanın kendisine ait 
masını istedi: olduğunu söyledi. Neticede Ferdinin 

- Bu zimmeti kabul ediyor mu} ne şekilde tayin edildiğini öğrenmek 
- Kabul ediyorum. üzere evkaf idaresine bir tezkere ya-

Bunun üzerine şahitler celbedildi. zılmasına ve muhakemenin başka gü-
Şahit . ~eş' et: ne bukılmasına karar verildi. 

Yanlışlıkla yakalanan adam 
Hakikı suçlular meydana çıkınca beraet etti 

Geçen gün Karacaahmet mezarlı
ğında bir dolandırıcılık vak'ası olmuş
tur. Sadık İsminde bir adam Karaca 
Ahmet mezarlığından geçerken yanı
na bir adam sokulmuş ve kendisine se
la mverdikten sonra: 

- Karaca Ahmet içinde oynayan 
canbazları seyredelim. Bana arkadas--
lık eder misin? demiştir. ' 

Sıddık bu yabancı ile konuşmakta 
iken yanlarına diğer bir adam sokul
muş, o da lakırdıya karışını~ ve bu iki 
ahbap böıJlelikle Sıddık'ın 17 1_irasını 
dolandırmışlardır. Parasını kaptırdık
tan sonra bu meçhul adamların he
men yanından savuşup gittiklerini gö
ren Stddık derhal pol;--e müracaat etf 
miştir. 

Sıddık'a polisteki sabıkalıların fo
tografları gösterilmiştir. Bunlardan 
Süleyman isminde bir tanesini Sıdaık 
teşhis etmiş ve Süleyman yakalanarak 

müddeiumumiliğe sevkolunmustur. 
Müddeiumumilik Süleymanın isticva.
bını yaparak mahkemeye göndermiş
tir. 

Bu sırada da Sıddık' a gene Karaca 
Ahmetten geçerken yanına iki kişi 
gelmiş ve ayni şekilde kendisini can
baz seyretmeğe davet etmişlerdir. 

Fakat artık gözü açılan Sıddık bu 
adamların kendisini dolandıranlar ol
duğunu anlamış, kurnazlık yapmış, 

kendilerine al<ianıyormuş gibi davra
narak. ilk ras.tgeldiği polise ikisini de 
yakalattırmı~tır. 

Yapılan hazırlık tahkikatında bu 
adamların meşhur sabıkalı manita<:ı
lardan Vanlı İhsanla Bursalı Mehmet 
olduğu anlaşılmıştır. 

Hakiki fail1erin yakalanması üze
rine evvelce şüphe üzerine mahkeme
ye sevkolunan Süleymanın beraetine 
karar verilmiştir . 

"Son Posta,, nın edebi tefrikası : 8 

Yazan~ Muazzez Ta hain Berkand 

- Ben gidiyorum .. yoruldum ..• Sen 
90nra eve gelirsin değil mi ismet? 

Diyerek yanforından ayrıldl. Ar -
kasından Sadinin ismete: 

- Ne acayip kız, yanına yaklaşıl
mıyor. Halbuki Bediaya bakıntz, Fe
ridunla tabii bir surette flört ediyor. 

Dediğini işitmişti. 

Mualla odasına geldiği zaman, biraz 
evvelki sükunetine bedel bütün sinir
lerinin koptuğunu duymuştu. 

- Niçin ben de herkes gibi deği -
lim} Niçin bir erkeğin küçük bir ya -
kınlığını, bir imalı sözünü kabul e • 

demiyorum? 
Sonra Bediayı düşündü: 
- Sadinin hak}cı var. Bedia erkek

lerle beraber bulunmayı, onlarla gö
rüşi.ip konuşmayı tabii bull.lj'Qr. Ba • 
zan onu öyle kıskanıyorum ki ..... . 

hayatı olcl ... ğu gibi alıyorlar, bizse 
hasta denecek kadar derin ve ezici his
ler altında çırpınıp duruyoruz. 

Aşağıda Bedianın şakrak kahkaha
ları bulutlara tırmaşıyordu. 

-· Bedia, ne mutlu sana, bu feci va
ziyette gülmek kuvvetini kendinde bu
luyorsun. Bir ay sonra, bu oturduğu· 
muz kulübeyi de satmazsak aç kalaca
ğımızı, elimizde avucumuzda satıp da 
yiyecek bir şeyimiz kalmıyacağını bil
miyor musun? Sana kalsa, «Bay İhsan 
bu eve iki bin lira teklif ediyor, hemen 
satı verelim'' diyeceksin. Fakat sonunu 
nasıl düşünmüyoT musun? 

- Daha iki sene kaklı teyzeciğim, 
sonra ben avukat çıkacağım ve para 
kazanacağım. 

Çocuk ... İki senede ne yer, ne gi -
yer, ne yakarızi' Hem bakalım mek -
tepten çıkar çıkmaz sana «Buyurun I» 
diyerek iş verecekler mi? 

Geçen giin plajda da aynı duygu ile 
çırpınmadım mı? Ona açık hava yakı
şıyor. Bütün ömrünü su kenarında ge-
çirmiş gibi tabii bir hal alıyor. Halbu- B~nları ~~şünürkenJ bir yandan da 
ki ben mayomu giyince ~ndimi çırıl- kendı kendısıne kızıyordu: 
çıplak sanıyorum da utanarak hemen - Sekiz sene çalıştıktan sonra şir
denize atılıyorum . Bana bakan gözler ket tasfiye edilince <coh, artık bundan 
benliğimi delip "' ·ceklcrmi.ş gibi... 1 "onra ben de dinlenirim I» diyerek ra-

Bu mutlaka Büyük harbden son -ıhat etmekte mana var .mı idi? O vakit 
raki neslin ibüyük bir iyiliği .•. Onlar eski direktörümün tavsiye ettiği şir -
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Ketif 
bedeli Bugünkü Program 

21 Birinciteljrin 936 
İSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 

12,30: PICıkla Türk musikisi, 12,50: Hava
dis, 13,05: Plakla hafit müzik, 13,25: Muhte
lif plak neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 

18,30: Çay saati, dans musikisi, 19,30: Mo
nolog Pişkin Teyze tarafından, 20: Müzey
yen ve arkadaşları tarafındnn, Türk musi

kisi ve Halk şarkıları, 20,30: Münir Nuret -
tin ve arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 21: Plakla sololar, 
21,30: Orkestra, 22,30: Ajans haberleri. 

BUKREŞ 

16: Romanya halk mu••'clsl. 17.55: Musa
habe. 18.15: Hafif musiki. 19.35: Şarkılar. 20: 
Brüksel'den nakil. 21: Haberler. 21.15: Or
kestra.. 21.45: Haberler. 

BUDAPEŞTE 

17: Macar şarkllnrı. 19.15: .Musahabe. 19. 
45: Salon orkestrası. 20.45: Musahabe. 21: 
Brüksel'den nakil. 22.5: Haberler. 22.25: Caz
band. 24.5: Haberler .. 

Yarınki Proı-ram 

22 Birinciteşrin 936 

İSTANBUL 

Öfle Neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: Ha
vadis, 13,05: Plakla hafit müzik, 13,25: Muh
telif plflk neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Çay saati, dans musikisi. 19.30: Spor 
musahabeleri, Eşref Şerik tarafından. 20: Rı
fat ve arkadaşları tarafmdan Turk musikisi 
ve halk şarkıları. 20.30: Türk musiki heyeti 
tarafından klasik eserler. 21: Plflkla solo • 
lar. 21.30: Orkestra. 22.30: Ajans haberleri. 

•····························································· 
Damadmı öldürmek isteyen 

kaynana 
Damadını balta ile öldürmeğe te

şebbüs eden Saffetin muhakemesine 
dün ağırcezada devam olunmuştur. 
Muhakeme kararın tefhimi için düne 
bırakılmıştı. Mahkeme Reisi evrakın 
tetkik edildiğini, bazı şahitlerin ifade
lerinde mübayenet görüldüğünden 
bunların tekrar celbedilerek dinlenme
sine karar verildiğini bildirdi. Duru~
ma başka güne talik olundu. 

Zorla eve girilir mi ? 
Geçen gece saat yarımda Beyoğ

lunda dargın bulunduğu metresi Rahi
menin oturduğu evin kapısını kırarak 
içeri girmeğe teşebbüs eden kundura· 
cı Ahmet ikinci ceza mahkemesi tara
fından 4 ay hapse mahkum olmuştur. 

ketlerden birinde çalışmağı kabul et -
seydim bugün böyle sızlanıp durmaz
dım. Fakat her zaman için kolaylıkla 
iş ibulacağımı sanmıştım. Sonra, Bedi· 
aya apandisit ameliyatı yapılacağını ve 
onu gene tebdilhava için Yakacığa gö
türeceğimi nasıl düşünebilirdim? 

Seneler geçtikce insan tecrübeli olu
yor. Bugün elimdeki son dayanacak 
çareyi, bu oturduğumuz evi satmak -
tansa her şeye razıyım. 

Fakat bir iş bulmak için ne yapa -
yım? Nerelere başvurayım? Kime ko
şayım? 

* - Dadı, bana mektub var mı? 
- Üç mektub var kızım. Yemek o-

dasında masanın üstüne bıraktım. 
Mektu.blardan ikisi matmazel Jan'

dan geliyordu. Mualla bir tanesini Be4 

diaya uzattı. 
- Jan nihayet bir iş bulmuş. Buna 

pek sevindim. Buradan gideliberi za· 
vallı kadıncağtzın, işsiz kalması kalbi
min üstünde bir düğümdü. 

- Senin kalbinin üstünde düğüm-

lenmiyen ne var ki 1 
Bunu söylerken teyzesinin yanına 

yaklaşmıştı: 
- Bu damgalı kağit nereden~ Yok-

sa} ... 
Mualla yüksek sesle okudu: 

« ...... gazetesindeki ili.nınızı oku -
<ıduk. Müessesemizde tercüme ve ya
«zı if lerini başarmak ve dosyalan tan
«zim etmek üzere 40 lira maatla ça • 
«htmayı kabul ettiğiniz takdirde lı • 
«tanbulda Balıkpazannda . . . . . . ha • 
<mmda 49 numaraya evrakınızla bir -, 
«likte müracaatiniz .•. » 

Salkım söğütte HüdaYendiglr caddesinde Karaki 
Hüseyin çelebi cami minaresinin yıkılıp içeriye 

ls
yeniden yapılması. · 1700,25 

tanbul 25 inci mektebin tamiri 631,48 48 
Y ~da ketif bedeBeri yazılı tamirler açık eksiltmede isteklisi ......... 

madıgında.n pazarlığa çıevrilmif tir. Ketif evrakı ve tartnameai levaaa -
dürlüğünde görülebilir. Lteldiler (Fen ehliyet vesikası f&l'ltır) 2490 filo. 
lı kanunda yazılı vesika ve bizalannda gösterilen ilk teminat makbm yflf' 
mektubile beraber (Bir gÜn evveline kadar ilk teminatın yatmım.11 '11-
ha muvafık olacağı) 22/10/936 pertembe günü saat 14 de daimi enci • 
mende bulunmalıdırlar. (1) (197Z) 

* * • Senelik muhammen kirası 1800 lira olan köprü altında Kadtköy ilkelr 
sınde 31/84 N.lı dükkan tealim tarihinden itibaren 937 veya 938-939 .
leri mayısı son~na kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya kon......, 
tur. Şartnameaı levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 135 lıinhk • 
teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ill ..... 
natın yatırılması daha muvafık olacağı) 22/10/936 perfembe güni ,.1' 
14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1945) 

* * ~e,if bedeli 1031 lira 14 kurut olan Beyazıt yangın kulesinin tamiri~ 
eksıl~~~ye. ~onulmu!tur. Kq~ evrakı ve f&rlnamesi levazım müdürliiiill" 
de .goruleb~lır. _lstekhler beledıye fen itleri müdürlüğünden aJacalden ,_ 
~lhklıyet .veaıkasıle 2490 N.h kanunda yazılı vesika ve 77 lira 34 kw....
ı ~emınat makbuz veya mektubile beraber (bir gün evveline bdar • 
temınatı~ yabnlmaaı daha muvafık olacağı) 22/10/936 pel'fembe s6ni 
15 de daımi encü;ııende bulunmalıdırlar. (B.) (1943) 

[inhisarlar U~ Müdürl~ünden: ] 
. 1 -:-- Şar~name v~ ~qifnameai ve plan mucibince 3510 lira kefil~ 

Cıbalı F abrıkası Kalırıfer tesisatı açık eksiltmeye konulmuftur. 

il - Eksiltme, 23/X/1936 tarihine rasthyan Cuma günü saat 14 c1etC-• 
bataf la Levazım ve Mübayaat fUbesindeki Alım Komisyonunda ,apda • 
caktır. 

111 - Bu işe ait kef İfname ve tartnameler parasız olarak Levazım ye ~it 
bayaat fUbesinden; planlan da in,aat tubesinden alınabilir. 

iV - isteklilerin, tarlnamede gösterilen esasları ihtiva etmek üzere fiil" 
sız teklifleriyle projelerini eksiltme gününden en geç bir hafra evvel Tiilii' 
Fabrikalar f Ubesine vermeleri lazımdır. 

V - İstekliler eksiltmeye girebilmek için kanunen kendilerinden .,. • 
nılan vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte muayyen eün ye ,..ttt 
ismi geçen komisyona gelmeleri. (1965) - ------ ____. 
Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 

imal olunacak zenkler için üzeri üç m/ m kalınlığında kurtun bpb 1 
m/m kalınlığında 1298 kilo kalaylı bakır tel açık eksiltme yolile ıbmıc:ak• 
tır. 

Bu telin tamamının muhammen bedeli- 2076 lira 80 kurut ve mu~ 
teminatı 156 liradır. . 

Eksiltme 6/11 /936 tarihine rastlıyan Cuma günü ıaat on bette ~ 
lacağından taliplerin prtnameyi görmek için her gün, eksiltmeye ... 
için de muayyen gün ve saatten daha evvel teminatlarını vezneye yabr • 
mış olmak fartile komisyona müracaatları. ((2341» 

- 40 lira aylık mı"> Bunun vergile- ziyor. Seni alıkoyar artık. 
rini ve tramvay parasını çıkardıktan Genç kız arkasında buz gi>i .o~ 
sonra eline ne kalacak"> ~bir elin dolaştığını duyarak: titredi. 

- Ne olursa olsun, her halde bir - ismin nedir kızım? • 
defa gidip görmeliyim. Kendisine «Kızım I» diye hitab e • 

- Değmez teyze ... Yirmi lira için den bu adam kırkını aşkın değil; fa.' 
kim bilir nasıl bir yere dü~eksin. kat bu yabancı muhitte küçülen, titft' 

Bedianın hakkı vardı: fakat Mual- yen Muallanın şimdi on ~ ~ıııdl 
la taınamile red etmeden bir defa bu- bir çoculüan farkı yok. 
rasını görmek istiyordu. Titrek bir sesle cevab verdi : * - İsmim Dalmen'dir efendim· 

Hanın bitip tükenmek bilmiyen ça- - Dalmen mi? O nasıl isim öyfe1· 
murlu merdivenlerinden kaymamak i- Ha, bildim, soy adın 0 senin ..• fak" 
çin tozlu parmaklığa sıkı sıkı sarıla • ben alafranga değilim, öyle eoy adı fı
rak 49 numaraya vardı . lan bilmem. Sen bana doğru düriitl t6' 

Kirli bir masanın arkasında oturan ni evde çağırdıkları adı söylel 
şişman, bıyıklı ve gölzlükl!ü bir adam, A1 IlA - 1\i ua a ••. 

kaba bir Türkce ile: A1 11"' G 1 h....ı ' 
- Ha, geldin mi? Dur bizim mü -

düre haber vereyim. ismin Dalmen de
ğil mi? 

Diyerek bir cam!lı 1kapının arka -
sında kayboldu. 

Mualla iğrenmekle şaşmak hisleri a
rasında kıpışan ve boğulan gözlerle 
etrafına bakıyordu. Nişanta~ındaki 
mahalle bakkalının dükkanı bile bu -
radan çok daha temiz bir yerdi. Tozlu 
bir dolaptan fışkıran sarı kağıtlar, Ö· 

rümcekli tavandan sarkan rengi belir
siz bir lamba, Arnavud kaldırımı gibi 
bir döşemeyi yer yer örten yırtık ve 
çamurlu bir halı parçası ..• 

- Gel bakalım, müdüt seni bekli· 

yor. 
Sonra alçak sesle bir fısıltı: 
- Simdiye kadar çok kızlar geldi 

ama bizimkisi hepsini savdı. Suratsız 
ve biçimsiz kanlardı onlar. Fakat se· 
nin yüzün ve endamın aüzclceye ben-

- n ua a mı? üze isim.. IJl'f-
' ma gitti.. Mualla aşağı, Muatl& Yo 

karı! Sen şu mantonu hele fÖYle çt • 
kar bakayım. Yanımda çalıpcak ~al' 
ların biçimini görmek meralumdır· flıl' 

Genç kız niçin isyan etmiyor1 " 
çin herifi tokatlamıyor? Niçin k•~~ 
yor? Uykuda gibi bir hareketle eli~ 
boğazına götürüp yakasını açıyot· 81' 
saniye daha dursa boğulacak. .,; 

Herif bir düzüye söylüyor, ce , 
beklemeden kendi kendisine konufd 
yor: .11 

- Güzel, çok güzel. Burad•. 
1 
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çalışırsan seni sonra belki de e"~
götürürüm. Halin kibar bir kızıt be rt··· 
ziyor; fakat huysuzlanmama.k fll , 
Ben öyle sinirli karılardan haz~. 
Her zaman için gülmeli, neieli ohı' 
lı 1 b°' 

Burada keyifli keyifli oturuf9i1P 't' 

saatleriwde seni otomobilime alır.~ 
diririm. (Arkaa -' 

• 



ittihat ve Teraklli sene rce niçin gizli kaldı :ve niçin 
kedooya tJSU.llerile phşb ? 

1 ' b 
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DÖRTile YEDf
ARASIND 

Yazan : H•g/ı Auti11 
A. iL 

Hakülü Nergis Cemile yaklaşmış ve şu sözleri söyle-" 
mişti: uMuharebe başladığı zaman biz beş kız sözleş
miştik, eğer bizim hükumet Türklerle harp ederse, 

AğZından söz alması güç bir ada 
kardeilerimize yard1m edelim demiştik • 

Öfkeden dudakları titri!en, daha ~~Ialgeçtik.ten .sonra, Nergiz konu~masına 

Suç yerin~e bil' düşü~ce - cinayeti yapmıya alet o 
makas - ilk şüphe - maktul ile tekrar karşı karşı 

göğsü şiddetle kalkıp men Cem ılın, devam ettı: - Teşekkür ederim Mister Pattan, Polis tefi 80ldu: Huskins: 
şimdi de bu kadına karşı ağır bir mua- - Dün, bizi çok korkuttunuz. size kW!banın manzarasını bir daha - Sizin bmeriyede ara sıra takım - Bravoo! diye haykırdı. 
melede bulunacağını zannetmişlerdi. - Niçin.?.. gösterdiğim iç\n beni mazur görü - ta:lclavat doldurduğunuz olur mu> rum ki laf anlamakta terakki 
Fakat Cemil, kıvılcımlanan gözlerini - E. canım .. Grand'ü1tün yuzune nüz! Bahçıvan omuz .silkti: siniz. Kadına cebimde bulunan 
bu yaşlı kadının nemli gözlerine çe - hiç öyle bağınhr mı:?.. Grand"ük, T oni ve Milano getirdikleri adamla - !Burasının depo olmadığını an - ade ettim, '\.·c .işini bitirir bitir 
vi,rmiş .. bir kaç saniye ona baktıktan (Çar) ın ıbir parçası demektir. Bu birlikte dışarıya çıktılar. iamak lçin insanın pOlis hafiyesi ol • getirmesini söyledim. 
sonra, kalbinin bütün yara ve hicran- üikede; Çar ise; bir (AYah) tır. Jobn Hendriks çavuşun yüzü ay • masına lüzum yoktur. - Peki o şey neydi} 
larını gösteren bir bakışla, acı bir te - Cemil, gülüm~4!tnİşti. dınlanm!.ftı. Zira, incelemenin en nİ· Kenı gülümsedi; :Bahçivan .kaşlarını çatarak: 
bessümle mulkabcle etmişti. - fyi amma Nergiz, o Aliaha ben hayet başlamış olduğunu görüyordu.. - O halde bana ikadının çiçek kes- - Hiç de sabretm.iyors 

Grandüşes, tıpkı yaralı bir aslana de tapmıya mecbur değilim ya L Be- Diğer ıtarafta.n da: mCk jçin iku1lanılan ileti nereden almıf söylendi. Bu şerait altında in 
temas eder gibi, büyük bir heyecan nim yerimde sen olsaydın i>öyle yap- - (Ne ile ve nasıl) ısuallerine cc _ olduğunu söyleyebilir misiniz} vazzah bir ifadeyi nasıl ver 
ve haşyetle titriyen soğuk ellerini Ce- maz mıydın}.. vap vermeden evvel (kim ve .neden) - Belki. Şayet çiçekleri kadın kesmİf ze bulunduğunuz meslekte 
milin ateşler içinde yanan alnında gez· Senin kadar cesur ve peı-;ası~ .suallerinin sorulamıyacağmı bilmez ise ... Zira ben gözlerimle görmedim . .nilen şeyi ilUç de mi öğre 
dirmiş .. başına biraz daha eğerek: bir adam olsaydım. hi_ç .şüphesız kı adam değildi. Sakın bana ağzımdan çıbnıyan sözle- Her ne ,ise mademki öğren 

- Binbaşı efendi!.. Bu sözleriniz • böyle yapardım... Bizim kızlar, ev • Kentin soluk renk gözleri rnak!uliin ri atfetmiye :kallaşmayınızl.. yorsunuz., söyıliyeyiın: Kadın• 
le, çok büyük bir hakkı müdafaa etti- vela çok kor.k:tular. Eyvah, bu zavallı gözlerine takılı kalmıs o.IZnasına mu _ Kent ealbırla: :lcesmek. .için .kullandığım yaylı 
ğinize en samimi ~ahit; bizzat, benim .. brdeşimiz mahvolup gitti, diye dö .- kahil çavuş kadının bozulmuş .siması- - Pekaii, pekala! diye aöylcndi. verdim. 
Bu samimiyetime inanınız.~ ve; isti • vünmiye ba.şladılaı. Sonra da. genış na bakmaktan çekiniyordu. Madam Madam Merrit'in çiçekleri belki kes • Kent geniş bir nefes aldı. 
rahat etmek .için, llıtfen gözlerinizi ka· bir nefes aldılar. · Merriti ölümünden evvel tanım11 0 • miş olabileceğini dütünüyorsunuz de- Hendri.ks çavuşa dönerek: . 
payınız. - Niçin}.. lanfar eski simasını belki fimdi .de ta- ğil mi} - J~e aradığımız silahJ <i~ 

Demişti. - Yanınızdan ayrılırken, Gran • hayyül edebilirlerdi. Fakat onu bu Husk:im: lendi. Bu yaylı makaslar açık 
Cemilin dudakları kıpirdamışt'i. dülcle, Grandüşesin söylediklerini duy- halde görmek pek müthiş bir şeydi. - Evet, dedi. Fakat .,ilerimi de - zamaı:ı'lar keskind.irler. K~ 

- Mersi, madam. madınız mıL " Çavuş: ğİftirmemeniz ifUtdef ela .kenarları tırtıllı gibi durur1"-
Ve.. munis bir çocuk gibi.!. gözleri - Hayır. - Nihayet harekete geçtik, diye Rolia şefi devam -etti: 

kapatmıştı. - Hoş, <:f uysaydınız da. anlıyamaz- söylendi. Eşarp ile başı arkaya doğru - ş.ıfıadetinizin ikinci noktasına ' 
* dınız ya? .. Çünkü rueça söylemişler· çekilerek zaptedilmiş ve sivri bir de • gelince: Eğer çiçekleri kadın kemı~ i· 

- Senin adın ne, klzım~.. di. mirle karnı deşilmiş.tir. se, kullandığı ileti nereden almıf ola-

-7-
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- Nergiz. _ Neaö~ediJer}.. Kent ağır ağır arkasına döndü: bileceğini belci bana eöyleyebilirsiniz 
- Buralı mısın?. _ Grandüşes; etile a1nımzı 'Okşa. - John dedi, sen bana kenarı tır • ~ğil mi> 'J"d' 
- Hayır. (Baku) ya yakm Sahun- tın :ı_ • ""I il h kad iL .r. km L- •• t-.:: - Dostum bir fey bulabilaı. dıktan sonra, yanınızdan çok müte • ıuı ıoır a et e u mm vurnunun - .m:.ve:t amma, •• uu 'Cllml'IC7.. iJll' 

cu köyündenim. essir ayrıldı. Kapıya doğru giderler • nasıl kesilmi~ olduğunu söyliyebilir • değiştirmiyeeıiniz. Parmakizi mütehassıaı, Ü~ 
- (Türk) sün değil mi>.. ken başını arkasındakilere çevirerek; sen bu, mucizedir, derim•! Kent bu defa giilümeemeksizin: yaz bir çarşaf örtülmüş olan f 

·-Çok şükür Tanrıya .. Türküm. zavallı delikanlı, ordusunun uğradığı - O haide eöyley;niz kadın (bctki) parmakizlerini alıyordu. Başın& 
- Demek buraya, para kazanmak felakerten çok kederli. Kederli kalb • -6 - kestiği çiçekler için (belki) kullandı- meden: . . _'111 

için geldin. l la ı.. har ~.-.:-P 1 w ~ıctı• netıeden tıedarik -etmoor} -E.vet. mecmua ıle sıgara ~ lere hürmet etme i, on rın oer e • a.n:.rru:. ı iP • . d 
- A .. ne münasebet ... Buraya ge- ketini rnazqr görmeli ;diye mmldan- ( S-t 4 dakika 39 _ aaat 

4 
daldıka 

42
) Huskins döndü, kıo'lunu uzatarak-: zerincle; de i. ~ 

tir en, ··ye ır şey a ım an e dı. - ıııoa, ucuı. u !IDCe yo un uu • -k bö ı b. kJ d bil Or-.ı- -ı_.JJ: Ş · 1 ..J!." (Ar'kaSI ~ 
geçirmemiştim. Çünkü, babam zen - (Arkası var) Teğmen masanın üzerine ko - nemecindc .. ıi!it:erseniı: 'gÖstereyim. 
gindir. İki tane petrol kuyusu vardır. nulmuş olan <Çiçek .sepetini alarak çe- - Hayır, limımu )'Ok1 Oraya ne 

- E, ne maksatla gelmiştin}.. Amerikada günün mevzuu virdi, içindeki çiçeklerden bir kısmı yapmıya 'gitm~~ 
- Ne maksatla mı?.. Muharebe olan bir rezalet hasır masaya, banfarı ~emeye dö- - Beni aramıya!.. 

külôü. Kent iç çekerek !İki -elini arlcasına ba~ladığı zaman; biz, beş kız sözleş- ( Baıtarafı • ıncı ••7fada) Kent: bağladı: 
mi~tik. Eğer bizim hükumet Türk - den biraz geç geldi. Ben onu nişan -

• ki tt" • - Bu çiçek4er bize a- -'ı-gımız - • Bı·-a~ mı eeldı" lerlc haıbederSC, bir l~olayını bulalım. 11 Olduğum günden beri ta p e :tl"l - HtQ '-" - .._L ·~ e • 

- h • b. li vahı belki verecektir, dedi ve sepeti Hau.r ça::..-lı Kardeşlerimize yardım edelim, demiş- yor ve neler yaptıgını ususı ır s - . - J. , 15uu • 

b tem vasıtasile tahkik ettiriyordum. O zcmmc btrakarak dışarı çıktı ve ora - _Ya! ltik ... Fakat, yapacağımız işe. ir tür-
'tü karar verememiştik. Böylece bir gün aldığım rapora nazaran bekarhk dan: Bahçıvan: 
müddet geçtikten sonra, Sarıkamış hayatına veda edeceği son gün güzel - Jak onu buray~ getiriniz, diye _Nasıl ya~ diye eöylendi. 
mu:harebesi başlamıştı. Bu muharebe- bir dostu il~ sabahlamıştı, kendisıne bağırdı. - Bir ~Y yok .. ne ise.. çiçek kes -
de karde~Ierimizin büyük bir felakete bir de pır~ı:ın~. yüzük ::ın:ış __ ve, k~yum- Sivil polis Jak bahçıvan Huskinsin mek jçin kullandığı leyi verdiniz öyle 

Y l cuya taksıtle odeyecegmı soylemış, dos yanında duruyordu, ona kendisini ta- mı·,. 
uğradığı kulağımıza çarpmıştı. çimiz- r 

tuna da : . . kip etmesini 9()yledi. Bahçıvan kısa _ A'Sla~ Sakın raporunuzda böyle 
de, ağlamadık kimse kalmamıştı. Bir _ Durhan ile evlenırsem ondan pa- boylu, karu bir aaamdı. Ayaklarında b. 
çok Türk yaralılarının Tiflis hasta • raları çeker, beraber yaşar.ız demiı.. beli çok geniş boyu ise çok kısa haki ır~ey ya~ı~sımz. 
nelerine getirildiğini işitmiştik. işte o Bütün davetliler gelmış, herkes . ' . ' . ent sor u · . ~ . 
zaman, bu hastanelerde çalışarak kar- hafif tertip sarhoş olmuştu. O zaman- renkt7 lbır pantalo~ var~ı, eskı derı - - O halde kendmnc bır ~ey ver -
deşlerimize hizmet etmiye karar ver - son orijinalliğimi yaptım. Bir iskem - den bır kuşakla belinde guç duruyordu. mediniz demckt1r. 
miştik. Ve deı'hal (Kızılhaç) a mü- lenin üzerine çıktım : Sırtında ~ğsü açık bir giimlek, ba - Hus1dns itiraz etti: 
racaat ederek iş istemi~tik. - Sevgili misafirlerim, dedim. Size şında da toprak rengi fötr bir şapka - Kendisine bir ŞCY. vermediğimi 

aL i f . 1..: çok mühim bir çift söz söyliyeceğim. vardı. Rengi güneşten yanmıştı, sarı de söyliyen kim} - Bravo, Nergiz .. a~o sun... yı wı l d ı__ ıı.m b L h 
Ben şimdiye kadar, beni şahsım için saç arı ter en faKaJUanna yapışmıftı, Polis ~cfi çaresiz ançıvamn mu a· 

sizin bu maksadınızdan ~üphelenme- sevecek ve parama göz dikmiyecek bir gözleri soğuk, dudakları da tecavüze vere tarzını tahô ediyordu~ 
diler. erkek arıyordum. Fakat ben daima hazır, ince görünüyordu. _ Demek ki lk.endr.ıine bir -şey verdi-

- Şüp'helenemezlerdi. Çünkü biz, bir suru serserilerle karşılaş - Kent: ni~} 
akıllılık ettik. Türk yaralılarına baka- tun. Bunlar yalnız serseri olmakla kal- - Burada bir ecpet çiçek var, bun- -Tabii! Aksi takdirde beni neden 
Cagwız, dAmedik. Maksadımız, Kızıl - mıyarak ayni zamanda meşhur bir bu- lan kim t~-dı. biliyor musunuz} di- K d" · k ""' ı M ıa uı-- çağıracaktı) en ısıne ur yapayım haça yardımdır. Bize Tiflis hastanele· dal~_oldbauklarınk ı da isblmaatke~~ er.rta:sketa ye sordu. 

"f · d-.ı·k bugun na oca 0 ıçın ° ıı H L· e dan okur gı"bı" ba.-nı diye mi} rinde birer vazı e verın; caı ··· b 1 usıuns m Y -:r _ Dogw ru l Peki kendisine ne verdi-
1 B. . b dolaşan Margi de Briankur un ardan k.ald dı ,__ b" l . Kat'iyyen şüphelenmedi er. ızı, u- b' ·a· ır , ~uru ır sese. niz} 

l ırı ır. Belk. d" b di 
raya gönder.eli er. Bu mübarek zat, Fransada dobndı- - ı, ıye ceva ver · Bahçivan bu suali uzun müddetten· 

- Kaç arkadaşsına.z}. racak hiç kimse bulamadıktan sonra, - Kim kesmiflir? heri bekliyormuş gibi cevab verdi ve 
k b . vl D-l..-ıvan, aöze çarpan bir memnuni k _ Biz, beş arkadaşhk. Dört kız da Amerikaya gclere enı a amak iste- .__.~ 9 her kelimenin ii2erinde durara .mu • 

sonra bize iltihak etti. Şimdi burada, miş. Bir taraftan benimle meşgul olur- yede: zafferane bir eda ile söyledi: 
ken, dig-er taraftan bana polislik eden - Kimin kestiğini gömıedi~ bi • kl k kt (ı_ -lki} k ı dokuz Türk .kızıyız. - Çiçe eri esme e uc u -

Bu kıonuşma; Tiflis hastanesinin güzel bir ajanı yakalıyarak, ona tak - naenaleyh size cevab veremem, diye !andığı ~eyi verdim. Sakın ifademin bu 
b h . d L·· •• k b" t .. . d sitle aldığı şu yüzüğü hediye etmiş ve söylendi • noLtasını da degıw'ı;ıtirmeyı'niz: Kendi-

a çesın e, xuçu ır se uzerın e, kuyumcuya da benden sızdıracağı mil- Polis memuru ise kızmadı, sabırlı K! .,, 

ince demir çu'bUklardan yapılmış, bir sini çiçekleri keserken g"• nedim. Fa· yonlarla bu borcunu ödeyeceğini söy- ve tatlı bir 9CS1e: 
kameriyede; binbaşı Cemil ile henüz h" b. hed' k:at kesmiş olması mümkündür. lemiş. Bana ıç ır ıye vermeden _ Evet ya, belki bir fikriniz vardır, 
on dokuz, yirmi yaşlarında olan (Ba- ı - k lkan f k t be · Kent uysalca: ev enmege a , a a mm param- diy ısrar etti. 
kfı) lu bir Türk kızı arasında geçi • la kadınlara hediye alan zat işte budur. e * - Evet, evet, dedi. 

yordu. .. Her~es. ele~rikle VW:ılıntış ~bi bu Huskins bu suali, cevahnz bırak • Bahçıvan gene. :sö~lüyordu: . 

lzmirden ReporlBıJJ 
( S.ftllrala 9 uncu .. ,,,.,.. 

Bir aralık bir diş macununUll 
nuru y.apıyordu. .. . J 

Başka bir rekliıma geçecegı 
:şunları söyledi: J 

_ Bayan Fatma kızı Semiha 
tededir. ; 

Bu ses bütün fuar sahasın~da 
yordu. 

Bir şey anfamadıın ve a 
sordum: 

- Bu da ne oluyor? ~1il 
- Bir çocuk kaybolmuş._.~ 

Fuar komitesine götürmüştill"· 
te de hoparlörle il.an edi~o:: uıA 

Görülüyor ki her şey duşun 
eksiksiz yapılımş... ~ 

Kaail'Cldl ~ 

Bir Doktorun,..,_~ .. ~ 
GUnlük ~· 
Nottanndan (., 

Nezif!, llaqılanıM ti 
Ve tedavi çarele ~ 
Her 'tarafta gene nezıe görolılle1' Jlll" J 
dl. Bunun sebebi, 'C'finttiiz ve gece ~ 
\üi!n -çok h.rket:tlli hartaıat'fll ~ 
bulunmııtı~. 11wgasııeı* ~ 
m~. 'Slbhatlne çok dtkk&~ 
Nezleli khruıe1eıte temas tJlll'. 
Çünki alcınnlda havaya ya~ ~ 
ier, ya'kın mesafede bulun ....... 

flde"billr. 

Cemil, geniş bir Rus kaputuna sa • sozlen dınlediler. Ma~lri de Brıankur manın yolunu arar gibi zınnen evirip _ Kendisine hiç bir şey vermednn. 
rmmıs· hasırdan örme bir koltuk ü - hemen kaçtı ve Amerıkada da durmu- . . rdu. Arad v yolU bulamamıt Siz bu işe ne dersiniz~ JJ--------~ 
zer!nd~ uzanıyordu. Hastabakıcı Ner- yarak Fransaya döndü. ~:r:; ıgı • . Polis şefi gözılerini kapadı ve iÜ • 

giz de, yanındaki küçük sandalyede o- ' İşte, ben ~ziz arkadaşım, bu .vak:a - İçerde yatan bdınl dedi. Maa- lümaemeye çahşar~: . . 
turuvor· sık s;,~ elindeki saate bakı - başıma geldıkten sonra erkeklen bıç mafı'h -inde aene ---l-- okwru - Kend.Uıine ıbır şey. ı .Cbe. Ik. ı) ö • l~~~~~~~~~:,...; _.ı ' sevmez oldum, ve tı.lrvınlıihfnı hir kat '°"""' • ~ :_ı:_,. 
yorc· ı. bir eda nıda. -dünç ~ak tevdi etm'P.'ll&A&U,!. 

Aradan, bir kaç dakika sükut ile .daha arttırdım 
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Mazhar Germen, 
General Kazım Özalp, 

Enver Adakan, 
Hayrettin Karan, 
Sn.lill Bozok, 

İbrahim Çolak, 
İsmail Hakkı Uzman, 

B yan Behire Bediz, 
Bay Mustafa Şeref Özkan 
» Muhlis Erkmen 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

Refet Canıtez, 
Sadettin Ferit T alay 
Sü rü Ya ın, 

Ziya Gevher Etili, 
Hilmi Ergeneli, 
Abd""lhalik Renda, 

Ziya Esen, 
Fuat Bulca, 
Mustafa Cantekin, 

» i smet Eker, 
» Necip Ali Küçüka 
» Yusuf Başkaya, 

» Kazım Samanlı, 

>, Zülfü Tiğrel, 
» Faik K.altakkıran, 

Bayan Dr. Fatma Şakir Memik, 
Bay Fuat Ağralı, 

» Tahsin Berk, 
» Abdülhak Fırat, 
» Nafiz Dumlu, 
» Nafi Atuf Kansu, 
» Emin Sazak, 

» Osman l§ın, 
» Ali Kılıç, 
» Nuri Conker, 
» Münür Akkaya, 

General ihsan Sökmen, 
Bay Durak Sakarya, 
» Ferit Celal Güven, 

» Hamdi Ongun, 
» Emin İnankur, 
>> Ali Rana Tarhan, 
» Ziya Karamürsel, 
» Salah Cimcoz, 
» Şükrü Saraçoğlu, 

» Mahmut Esat Bozkurt, 
» Rahmi Köken, 
» Mükerrem Ünsal, 
» Kemal Turan Ünal, 

» Baha Tali Öngören, 
» Dr. Tevfik Aralan, 
» Sami Etkman, 
,, Hilmi Çoruk, 

» Reşit Özsoy, 
» ,Ahmet Hilmi Arga. 
» Şevket Ödül, 

» Hazım Börekçi. 
» Ali Dikmen, 
» Ragıp Akça, 

» Tevfik Sılay, 
» Hamdi Dikmen, 

I 

» Mustafa Eken, 

» Recep Peker, 
» Mehmet Somer, ı 

» Naşit Uluğ, 

General İsmet lnönii 

Bay Sait Fırat, 
» Refik Şevket ine~· 
» Yatar Özey, 
» Turpt Türkoğlu, 

)> !Cemal Kuıun, 
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afsilat: is desi 1 

Ed• J d Ef t M k b• J l\lukntldcma Kadıluiyüııde Kurbağalı de· 
ırne an arma ra e e J ı'f!de 4 ıim•ü oka kta 15 No. Jıı ,enle m ukim 

Komutanlığından: iken haıcn iknn:~ı::n~·z·a~ecııı uı bulunan 

8/10/ 1936 Perşembe günü ikinci defa yapılan (180,000) kilo birinci İstanbul üçün cü icr a memurıuı: ımdan: 
Osman Altnrsunun dairemizi 936 2546 n. 

nevi ekmeklik un kapalı zarf ~iltmeı:ine istekli çıkmamasından ötürü No lı dosyaslle zlınmetlnlzde al rnğı o1an 
2490 sayılı kanunun 43. cü maddesi mucibince pazarlığı 5/11 /1936 Per· 1500 Uranın temini tahslll için u del t ar
tembe günü Edime Merkez Muhasebe Müdürlüğü odasında yapılacaktır. rufunuzda. olup tahtı hncze alı n Kadıko
Jsteklilerin teminat makbuz veya Banka mektuplariyle birlikte komisyo- yunde Hasan pa n mnhnllesinde Knrbağlıda 
na gelmeleri. (2304) 4 üncü sokakta c ki 7 mu errcr ~<'nl 15 NoJı 

Cinsi Miktan Tahmin F. Muv. Temi. Tutarı Şekli Pazarlık hnnc ile gene ayni mahal ve sok. k•a eski ıo 
Kilo Kuruş Lira Lira Günü yeni 16 No.lı a rsa \e gene Kad unde Ha-

Birinci nevi 
ekmeklik un 

180000 14 1890 25200 Pazarlık 5/11/036 snııpa rt mahnlleslnln Kurbağıı sok ğında 
mufreı arsanızd n ibaret gayri menkuH\tını-

Mardin 
Muğla 

Muş 

Niğde 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Ordu » 
f inan• Bakanlığı Mü§a viri 

Avukat 

Samsun 

Seyhan 

Siirt 
Sinop 

Sivas 

Tekirdağ 

Tokat 

Trabzon" 

Urfa 
Van 
Yozgat 

Saylav 
)) 

)) 

Ekonomi Bakanı 
Saylav 

)) 

)) 

)) 

)) 

t> 
)) 

)) 

)) ,, 
)) 

)) 

)) 

)) 

l) 

Belediye Rciıi 

Ziraat Oduı Reiai 
C\aylaw 

·» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

Rıza Erten, 
Hüseyin Avni Ercan, 
Nuri Tuna, 
Şükrü Ataman, 

Faik Soylu, 
Halil Mengi, 
Hamdi Yalman, 

Vahap Bucak, 
Mehmet Ali Yürüker, 
Mehmet Güne§doğdu, 

Ruşeni Barkın, 

Celal Bayar, 
Damar Arıkoğlu, 

Tevfik Tarman, 
Mahmut Soydam, 
Cevdet Kerim lncedavı. 

Huluıi Oruç.oğlu, 

Rasim Baı;ara, 
Remzi Çiner, 

Cemil Uyhadın, 
Faik Oztrak, 
Süreyya Genca, 
Şevki Süsoy, 
Raif Karadeni2, 
Danİf EyJpoğlu, 

Behçet Günay, 
Hakkı Ungan, 
Abdürrahman Uslu, 
Şevket Yasa, 
Dr. Mitat Altıok, 
Hasaa Lrahacak. 

zın pnrnya çevrilme muamelesine esas ol -
mnk uzere orbabı vıılruf mnrifetlle mah allen 
icra.en yapılan vaziyet. ve takdiri kıymet mu

amelesi netkesinde meı.kur gayri menku -
l.ıt,tan ycnl 15 No. lı hanenin tnm. mına ııoo 
Ura ve yeni 16 No.lı nı anın tnm mırın 234 
lira ve ımHrcz arsanın tamnmın,ı ise 211 li
ra. kıymet takdir olunduğu clh ti bu hu • 
sustn blr ilirnzmız v::ı.rsn beyan edılen bir 
ay zarfmdn ve 936 2546 No. do ~ a ile daire
mize blldinncnlz !uzumu lcrn tfl.ı kanunu -
nun 103 fıncü mndde ine tevfikan ll nen teb-

llğ olunur. l750) 

Son Po ta 
Yeı ~batan, Çatalçeşme s< kak, 25. 

İSTANBUL 

İlan ftatları 
_ C.azctcnm esas yıızısıle bir ıiJ· 

tunun ikı satırı bir (1anrim) 

s yılır . 

2 - Sahifesine göre bir san im illn 
fiatı ıunlardır: 

Sahife 
il 

• 
D 

Diğer yerler : 
son sahife : 

ı - 400 kuruş 

:a - ıso • 
s - 200 • 
4 - 100 

60 

- 30 

• 
• 
• 

3 - Bir aantinıdc vasati (8) keli
me vardır. 

1 
.. - lnce ve kalın yazılar t~aca1ıla· 

n 7ere ıör• eantimle ölçıilür. 

-· -
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1936. 937 1 
baş absaı 

Halis Morina balığının ciğerlerinden çıkarılmıştır. içmesi kolay ve nefistir. Mideyi bozmaz. Gayet temiz ve muakkam ve yeni Hasaıı 
markalı şişelerde satılır. Taklitlerinden sakınınız. 1/4 litre 40, 1/2 litrelik 60, 1rtrelik100 kuruştur. Hasan deposu: İstanbul, Ankara, BeyoğltJ. 
--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

f 

Büyük NiŞAN ve AT Ş · 
üsabakası 

ANKARA ATIŞ POLİGONUNA karşı Ankara halkının gösterdiği büyük rağb~t nazarı 
dikkate alınarak idaremiz CUMHURiYET BAYRAMINDA mezkur Poligonda büyük bir nişancılık 

• • • • • • •• •• •• 
ve ahş müsabakası tertibine karar vermiş ve BIRINCl•tKINCl•UÇUNCU ye kıymetli 

Mükafatlar tahsis eylemiştir. Müsabakaya girmek isteyenlerin 

- • 
akşamına kadar şifahen veya tahriren PO L i G O üdürlüğüne müracaatla açıJan deftere 

K A Y D E i L E L E R i lüzumu ve müsabaka hakkında P O L i G O N D A N 
veya U U M Müdürlüğümüzden malumat edinebilecekleri 

1 HISA LAR iDARESi · 
tarafından ilin olunur. 

,_,,. Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hnstalıklnrı ınnteha s::. ısı. K öprilbaşı 

Eminönü han Tel: 21915 

, ,~ : . 
GRiP 

Giren yere, grip, neıl8ı 
baş ve diş ağrıları girrnet· 

• 

Soğuk algmhğmdan musta· 
rib bir aileyi ihyakar tesirile 

iyi leşti rmişti r . 

• 

Daima yammzda bulunursa 
kendinizi gripe, soğuk al· 
gmhğma, nezleye karŞ' 
sigorta etmiş olursunuz. 

'91~-ıı.ı:asl!IDl!i--~ 
~~~~~.~~~~~~~~~~~::::,:....---

e 

1 

YllllllllN 
f rt).s. hıça~ı 

VILDIRIM bıça§ı ile tlraş olun. YILDIRI~ 
paketıerıne ikramiye flşlerı kondu. 

I. __ 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

iskan Umum Müdürlüğünden : 
70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 

2 .,Litrelik \ ,, 100 ,,f 

~ 

· iHTAR =-Küçük şişeler 10, büyÜk şişeler 15 kuruşa geri alınır. 

BANZOPiRiN , kaı~leri HE~ ·v.e Frne40KuRuş 
•ıe "'f s e 0~ut 4e?ı N ı TE ,,;.:-t ER . ?.\LCtl'-' ~?-ı<Tİ.İRi.'ıı:;. . ÖK<,[jRvcü H ~ ,.. F. N c i or RİR 

Son Posta Matbaa&• 

Neşriyat Md. : Selim Rıı .: tp EM EÇ 

SAH PLERI 1 A. Ekrem UŞAKLIGlL 
I 1 S. Ragıp EME~ 

Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat Çorum Tokat ~-e Si~ 
Şarkı,ta kazalarile diğer yerlerde iskan edilen ve edilecek olan g~ılı 
için (2000) çift t 4000) adet öküz pazarlıkla satın alınacaktır. P~~ 
26/10/936 gününde ıaat 15 de Sıhhat Vekaletinde yapılacaktır. ldafl t9 
fenni ıartnameler lstanbulda iskan Müdürlüğünde, Ankarada iskan l1J11" 
Müdü;lüğünde mevcuttur. İsteyenler bu yerlerden şartnameleri al~ 

Pazarlığa girmek için her talip ( 4000) öküz için teklif edeceği f1f' te' 
o/o 7,5 nisbetinde muvakkat teminat vermeğe mecburdur. Muvakk-t 
minat vermeyenler pazarlığa İftİrak cltirilmezler. (1396) (2265~ - - . - --

r:ı 

1 AH s 1 • 
etmek için bir 

ii 
Akşam serinliğine kar.şı kendinizi muhafaza , 

satın alınız o size nezle ve gripten korunmak için icabedeP 
ihtiyat harareti derhal verir 

• 
de 

veresiye satılmaktadır. 


