
HALKIN GÖZÜ 

HALK 1 KULAGI 

HALK 1 D i L i 

Sene 7 No. :237 Yazı işleri telefonu : 20203 PERŞEMBE 22 - BlRtNCITEŞRIN 1936 İdare itleri telefonu : 20203 f iab 6 KUJ'Uf 

----Komünist ve Faşist devletlerin mühim kararları----..... 

İtalya ile Almanya 
ispanya ve A vusturra mes~leleri~~~.n .. başka 
Akdenizde el birliğı etmeyı de goruşuyorlar 

Sovyet Rusya 
Bütün Avrupa işlerile alakasını keserek tam 
bir infirad Sİ):aseti takip etmeye karar verdi 

Be /indeki konuşmalar 
Alman ve ltalya Hariciye Nazırları 

dün masa başma oturdular 
Nazırlar iki devletin Akdenizde yan yana bulunmaları 
hususunda aynı noktai nazara sahip olduklarını görmüşler 

Paris, 21 (Radyo) - Adlan ote1in
de misafir edilmis olan İtalyan Harici
ye Nazırı Kont ciyano, bugün saat 11 
de ilk defa olarak Fon Neuratı ziyaret 
etmi~tir. İki nazır bir saatten fazla gö
rüşmüşlerdir. Kont Ciyano ile Fon Ne-1 
urat arasında yapılan konuşmalar hak
kında resmi tebliğ neşredilmemiş ol-
makla beraber, salahiyettar mahafil- ~ 

r 
Atatürk dün 
Mareşal Fevzi 
ile görüştüler 
Ankara, 21 ( A.A.) -

Reisicumhur Atatürk, bu
gün öğleden sonra Büyük 
ErkCını Harbiyeye giderek 
yapmış olduğu uzun Şark 
seyahatinden dönmüş olan 
Mareşal Fevzi Çakmak 
ile iki saat kadar görüş
müşlerdir. 

• 
ilk adım atılıyor 

Moskovanın ademi müdahale 
komitesinden çekileceği kat'ileşti 

Paris radyosu Rusyanın şimdiden İspanyaya büyük 
miktarda silah ve cephane gönderdiğini haber verdi 

Londra 21 - Evening Newa ga
zet-esinin siyasi muhabiri, Londradaki 
diplomatik mahafilden sızan haberlere 
istinat ederek, Sovyet Rusyanın hari
ci siyasetinde çok mühim değifiklilc
ler vukubulacağını bildirmektedir. 

den sızan haberlere göre iki nazır Lo- 1 

karno ve İspanya meselelerini gözden 
geçirdıkleri gibi Avusturyada Krallı
ğın ihdası işini de görüşmüşlerdir. Bun
dan başka, Ak.denizde bir İtalyan - Al
nıan te~riki mesaisi imkanları da mev
zuu bahsedilmiştir. Bütün bu mesele
ler hakkında iki nazır arasında tam bir 
fikir birliği mevcut Qlduğu kaydedil

Bu haberlere göre Moskova hüku
meti, sulhu koruma maksadile timdi
ye kadar bağlı bulunduğu kollektif 

....__::::::::::::::::::.-__ ~ emniyet sisteminden ayrılacak, kapi

trı.oktedir. 
Almanyaııın gayesi 

Londra, 21 (A.A.) - Kont Ciano -
(Devanu 8 inci sayfada) Alman Hariciye Nazın Fon Nöyrat 

Başvekil dün Balıkesir 
çiftçileriyle konuştu 

ve Ankaraya döndü 
ismet in önü Balıkesirde : "Hesabınızı sağlam 
tutmanız lazımdır. Çiftçinin hesabı sağlam olursa, 

devletin hesabı da sağlam olur 1 n dedi 

Türk - Yugoslav 
ticaret anlaşması 

Ankarada yapılan müza
kereler bitti, anlaşma 

parafe edildi 
Belgrnt, 21 tHususi) - Bir müd

detten beri Ankaradu cereyan etmek
te olan Türk - Yugoslav yeni ticaret 
mukavelesi müzakereleri muvaffakı

yetle neticelenm~ ve anlaşma parafe 
edilmiştir. Yeni mukavelename Teşri
nisaninin 5 inde imzalanacaktır. 

Kadıköy cinayeti 
Katil Hüseyin 
nasıl yakalandı ? 

Eski sevgilisinin başını taşla parça 
layan katil,cioayetten sonra sabaha 
kadar bir baıka kadınla eğlenınit 

talist ve faşist Avrupa ile bütün bağ
larını keserek tam bir infirat siyaıeti 
takip edecektir. 

Bu yolda atılacak ilk adım, Sov
yet Rusyanın ademi müdahale komi
tesinden ayrılması olacaktır. Filhaki
ka bu komitenin gelecek ilk toplantı
sında Sovyet murahhası Mayisk.i, 
Moskova hükumetinin bitaraflık pak

(Dcvamı 8 inci sayfada) 
Sovyet Hariciye Komiseri 

I .. itvinof Yoldaş 

s·gorta Şirketleri için 
yeni bir kanun 

yapılması kararlaştı 
lktısat Vekili Celal Bayar muamelelerini tatil eden 
şirketlerde yapılan teftişlerin neticelerin! anlatıyor 

Ankara, 21 (Hususi) - Türkiye lerinde görülen bazı noksanlar da dü· 
Milli Sigorta şirketile Fenik dö Viyen zeltilmektedir. 
· rta irketinin muamelelerinin tatil Bu teftişlerden ve on senelik tec-
sıgo ş .. b d . d.. . . h '-

1 
1 

· ·· · İk V k"l . ru e en sonra sıgorta en ustrısı a"'-
etme erı uzerıne tısat e a etı tarar- k d b l k • 

ın a mevcut u unan anun ve nı• 
1 fın~an uzun. m~ddette~b~ri yaptırılan zamnamelerin bugünkü ihtiyacı kar

• teftışler netıceaınde muhım kararlar şılamadığı neticesine varılmıştır. 

Başvekil İzmir Ziraat Mektebinden çıkarken 
Balıkesir, 21 (Telefonla) - Başba- Kimsenin danışılın14 şeyler söyleme _ \ Hüseyin 

1 alınmıştır. Bu arada bu teftişler esna- Bunu göz öniinde tutan lktısat Va 
sında sigorta şirketlerinin muamele- (Devamı 3 iincü sayfada) -
Sineklerle Mücadele 

Belediye bir kaç çöp fırını yaptırmayı kararlaştırdı, 
dün daimi encümen Muhittin Üstündağın riyasetinde 

toplanarak bu işe sarf edilecek parayı görüştü 

kan saat 9, 15 de trenden indi. Doğru mesini istedi ve : (Yazısı 11 inci sayfada) 
Halkevine gitti ve konuşmalara başla- - Herkes kendi derdini kendi söy- r- - . ---···--,---
,dı. Konuştukları yalnız çiftçilerdi. liyecek, dedi.~Devamı 11 inci sayfada S 
-====================-==========~==-· porun .vatanında 

Çimento lhfik8fl tahakkuk eftl Yazan: irfan Şahinbaş 
ihtikar fabrikaların tüccara mal vermemesinden ileri 
geliyor, elinde inşaat ruhsatiyesi olanlar çimento alıp 

bunu karla tücçara 9evrediyorlar 
(Yazısı 8nOI •yfada) · 

"Son Posta,, nın Londra hususi 
muhabiri, Türkiye gülle atma 
rekordmeni irfan Şahinbaı, ga
zetemize spor mektuplan da 
yazacakbr. bk mektubu bugün 
ıpor sütunlarımızda okuyacaksınız. Mecldi7eköyfl dvannclald çap,ltik temizlendikten sonra .. 

(Yezısı 8 inci uyCada) 



2 s~yfa 
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'lResİm/z Makale r-
Hergün 
-·-

Sade o çocuk mu? 
Onıın gibi 
Daha niceleri var! 

---Yazan: l\luhittin Birgen--•• 

I
• ki gün evvel Naci SadulJahın Son 

Postadaki röportajını büyük bir a
L1ka ve dikkatle okuduktan sonra dün 
kendisine sordum: 

«- Kırşehirli çocukla konı.ı.şulan 
şeyler hep doğru mudur? Yoksa yazıya 
bıraz çeşni vermek için araya ga~etcci 
kalemi karıştı mı?> dedim. 

İmtihan salonunda bir 
derse ait sorguların cevap
larını muvaffakıyetle ve -
ren talebenin vaziyeti ne 
ise ... 

Hayatın yalnız bir saf -
hasında kazanan, yahut ta 
kazanmış görünen adamın 

vaziyeti de tamamen öyle
dir. 

a Her şeyin sonııııa baknıalı ! a 

Bir talebenin ders sene
sini boş geçirip geçirmedi
ği yalnız bir dersin sonun
da değil, bütün derslerin 
sonunda anlaşılır ... 

Bir adamın hayatta mu
vaffak olup olmadığı da 
muayyen bir durumda de
ğil, bütün ömrünün sonun
da meydana çıkar. 

(söz J 
• 

A ASIN DA 
·-- * HERGUN BiR FIKRA 

r--
Sözün Kısası 

Kış müjdecileri 

I!:. Talu 

K ış mevzuu bahsoJunca rnı.ıJ 
demek te yerinde mi, b.lrJl 

Sadece haberci dersem daha do~ru 
cak, galiba! 

Her ne ise, bunlar, bu haberci er, 
önce aklınıza geldiği gibi, çipıl h•...t 
lar, keskin soğuklar, nar gibi ına~ 
lar, gürül gürül yanan sobalar, : ~ 
lar değildir. Ve ben onlardan ba""' 
miyorum. 

Bu sayıp döktüğüm şeyler, heP 
sızın zuhur eder, tedariksiz insan~ 
gafil avlar ve düşünmeğe vakit bt 
mazlar. lJd. 

Mübarek kış mevsiminin daha 
ka alametleri vardır ki, yazın ölüı'tl. 
ve iyi günlerin kötü günlere inkı 
nı yavaş yavaş, sindire sindire, al 

b 

Gazetecilerin bazan habbeyi kubbe 
yaptıkları da malumdur; bunu bildi
ğim ve aleyhınde olduğum için bir ke
re bu suali sordum. Naci bana, ruh iti
barile tamamen doğru olduğunu temın 
ettikten sonra eski Türk masallarının 
.. Keloğlan» ına benziyen bu küçük 
Türkün macerası ve istediği bir~eyi el
de etmek için gösterdiği inat, bana bu 
.. Keloğlan» tipinin canlandırdığı adsız 
(yani isimsiz) Türkleri hatırlattı ve 
çok mütehass~ oldum. 

Ah, bu Türklerin adsızları, Ke1oğ -
fonları! Bu, dünyanın hiç bir müşkülü
ne karşı göğsünde bir korku duygusu 
taşımıyan, «ayağına demirden bir ce -
dik takıp eline demirden bir asa" aldı 
mı, arzın muhitini bırkaç defa dolaş
maya çıkmayı, şöyle bir akşam veya 
sabah gezintisi gibi adi bir iş sayan, ser
best ruhlu, ekmeğini taştan çıkaran 
Türk delikanlısı! İşte bu tip, şu yolları 
kilometrelerin yüzleri ve binleri ile 
sayılan memleketin köyünden köyüne, 
dağından dağına hala dolaşıp duruyor! 

Bir tayyare pilotu 
Havada yılan 
Hücumuna 
Uğrarsa ne olur? O blle kabul etmezi 

1908 Meşrutiyet inkılabını miitc
akıp toplanan ikinci Osmanlı par
laınentosunn, Rumelide Serficedcn, 
Buşo Efendi adında bir Rum me -
bus gelmişti. 

Buşo, o vakitki ekseriyet partisi 
olan İttiha ve Terakkiye muhalif ol 
duğu gibi, açıktan açığa Yunan c -
mclJcrinin de mlirevvici, muıalıiri 

lııgilterede her sene 
Kaç kız• 
Sevgilisine kaçıyor? ra alıştıra haber verirler. Bunlar, k 

cıktan başlıyarak sırasile kestane, ~~4 11 Trabzon hurması, ayva, lfıhna. ,OU""." 

mısır buğdayı gibi yiyeceğe, yün f P 
la, yağmurluk, lfıstik, palto, kürk .. f 
giyeceğe, odun, kömür, çıra gibi yBI'. r 
cağa, balıkyağı ve saire gibi füıccı t 

* 

Holandalı bir tüccar Bombaydan 
Kalkütaya tayyare ile IPdiyormuş. Re
fakatine bir de yılan terbiyeciliği ya
pan ibir Hintli almıf. Göklere yüksel-

Bu tipin arada bir göze çarpan nü- dikleri zaman Hintli tayyare yolculu
munesi, sade ondan, şu Klrşehirli kü - ğundan korkarak. bayılmış, tüccar bu
çükten mi ibaret? Bunların da- nun farkında olmadığı için ön tarafta 
ha niceleri var ! Üsküdar mezarlık- işine bakıyormuş, bir azalık ensesinde 
fannın bittiği. Kadıköy hududunun soğuk aoğuk bir :şeylerin dolrujtığını 
başladığı yerde bir Ayrılıkçeşmesi var- hissedip de başını çevirince omuz'la
dır. Bu çeşmeden iki yol aynlır; bu yo-
lun biri deniz kenarından, öteki içer- rında iki yılan görmüf ve korkusun-
den, Kocaeli yarımadasını geçerek A- dan donup kalmış, tehlikenin vehame
nadoluya doğru gider. Eskiden İstan- ti karşısında bayılacağını anlayan tüc
buldan aynlan sefer kafileleri bu çeş- ca.r, Hintliyi zor ayıltmış. Hintli bir ıs
meye kadar getirilir, orada selametle- lık çalmış ve yılanlar derhal yerlerine 
nir, gözyaşlan orada dökülürmüş. O!"a- giriverrruşler. 

dan ileriye doğru gidenler Bağdat cad- Dürbün hazan ne işeya~ar'J 
desini tutarlar ve kimbilir, belki de, · • • 
Bağdada kadar giderlermiş, nasıl ki, Amerikada adamın biri, evinin 
tuttukları yola hAHi bugün Bağdat cad- penceresinde oturmuf, 100 metre iler
desi diyoruz. deki stadyomda oynanan bir futbol 

İşte bu Ayrılıkçeşmesinden ayrılan 
iki yoldan hangisini tutup gitseniz bu 
yol üzerinde Kırşehirden değil, hatta 
Sivastan, Diyarbekirden, Erzurumdan 
yaya gelen ne kadar Aliye ve Veliye 
. tesadüf edersiniz. Ceplerinde demiryo
lıına verilecek on paraları olmıya.n bu 
delikanlılar ya İstanbula gelip üç beş 
sene çalışmak mukabilinde beş on li
ra biriktirmek ümidile, yahut o beş on 
lirayı ceplerine koyup ta meriılekete 
dönerek bir çift öküz almak üzere yola 
çıkmış seyyahlardır. Yürürler; hergün 
yürürler 1.'.'e arada bir de rastgele bir 
yerde çalışıp boğazlarını çıkarırlar. 
Bunlardan her gün gelen veya giden 
birkaç düzüne insan vardır. İşte, bun
lar, talihin hiç bir şiddetinden korlona
yan mütevazi Türklerdir! 

* Ya şimendifer? diyeceksiniz. Şimen
difer henüz iş arayanlar için değildir. 
Devlet Demiryolları idaresinin grup 
halinde seyahat eden işçiler için çok 
ucuz bilet verme usulünü tesis etmesi. 
ne rağmen, çarığını kudretin kendisine 
verdiği deriden kendi kendine, taş, ka
ya ve diken üzerinde yürüyerek yapan 
bu genç tip bugün de yaşıyor. Belki son 
ucuzluk bunları bugün kısmen olsun 
azaltmıştır. fakat, henüz nesil kesilme
miştir. 

maçını seyrederken, ıözü bir aralık 
başka bir yere kaymıf. Bir de ne gör· 
sün~ ... 

Bir otomobil önünde giden bısikle· 
te bindirmek üzeredir. Heyecanı ar
tan adam, artık futbol maçını unut
muştur. Yeni hadiseyi ıeyretmcğe baş· 
lamıştır. 

Otomobil bısiklete çarpm.lf ve bı
sikletteki adam yere düşüp bir ilci kıv
randıktan sonra hareketsiz kalmıştır. 
Neden sonra, vak'a mahalline yetişen 
polis hiç bir fahidi bulunmıyan bu ö
lüm vak'asının failini, dürbinli ada
mın yardımile bulmu~tur. 

Otomobili kullanan A1man bok-
sörü Neusel'le dövü~en boksör 
Foord'dur. 

Ben 

,_ ... ·-··········-·········-----·-·--········· salda yaşayacaktır. 

* İsmet İnönü dün Cenubi Anadolu -
da, evvelki gün şarkta, bugün de garp
te beyhude dolaşmıyor. O bu derdi bi
liyor ve ona derman anyor. Hayatı u
cuzlatmak için büyük bir mücadeleye 
girişmeğe karar vermesi sebepsiz de
ğildir. İstiyor ki Keloğlan artık tarihte 
yaşayan bir kahraman olsun ve bugün
kü Türk, hatta en küçük ve en sessiz 
Türk, medeniyetin bugünkü tekerlC'k
leri üzerinde, kanile müdafaa ettiği bir 
vatanın bir ucundan öbür ucuna, iste
diği zaman koşa koşa, hatta uçarak git-
sin ! 

Dua edelim ki o muvaffak olsun! 
Muhittin Bi~en 

bulunuyordu. 1 
G.. ngilizler •oiııkkanlı bir millet o]-

unün birinde, onun mahiyetini 
meydana vurmak isteyen İttihatçı· dukiarı için ara.lannda aşk maceraları 
lardnn biri, Mecliste : diğer milletlere nazaran pek azmış. 

- Sen Osmanlı değilsin ı Bunu ispat etmek iateyen İngiliz1er 
Diye bnğınnca, Buşo : memleketlerinde bir .ene zarfında k.aç 
- Yok! dedi. Osmanlıyım am.-ı, kızın ana ve babasının nzası olmadan 

Osmanlı Bankası gibi ve onun kn . sevgilisi ile kaçtıjmı tcsbit etmek is-
dnr Osmanlıyım!. temişler ve 20 bin tanesinin bu ifi yap· 

Bunun üzerine, Bağdat mebusu tıklannı bunlardan da 19,2.50 sinin ev-
Baban zade İsmail Hakkı merhum, lendiğini anlamlflardır. 
oturduğu yerden, Buşoya haykudı: C' d 'ı_ ı_ 

- Nafile, öviiniip durma, Buşo!. ':Yayanı İK.Kat bir anket 
Senin Osmanlılığını, Arnavutköyü- Amerikada mera.leh bir içtimaiyat-
nün çileği biJe knbul etmez ! çı her ge1en geçenin eline bir kağıt tu-

•--------------------- Jd • tuşturup uza ılfıyormu~. Bu kağıtta 
Hitlerin ablası ~unlar yazılıymı•= 

1 

HitJerin abluı Paula Hitler küçük 
kardeşinin eriftiği mevlcie rağmen 
dünyanın en mütevazı kadınıdır. Pek 
az misafiri vardır. Babayani gıyınır, 
alış verişe bizzat çıkar ve tek bir uşa
ğı vardır. 

Hitlerin hemşiresi evlenmemiştir. 
Bütün sevgi ve muhabbetini kardeşi
ne vermiftir. Hideri taparcasına se· 
ver. 

inkıraza başlıgan bir ırk 
Sovyet alimleri ve hemen bütün 

dünyanın ırk nazariyelerile meşgul o· 
lanları büyük bir keder içindedirler. 
Zira Eskimo ırkı fohitat :içindedir. Es
kimolar arasında vasati ölüm yaşı 24 
de kadar inmiştir. Bilhassa verem, 
genç Eskimolar arasında fevkalade 
tahribat yapmaktadır. 

Eskimoları kurtarmak için bir hey
et şimal mıntakalarma gidecektir. 

«Lfitfen ~u adrese cevap veriniz! 
F arzedelim ki yeni evlemnif bir 

çifte davetlisiniz. Bu çiftler o ıırada, 
rnüthi~ bir kavgaya tutuşsalar: 

1 - Aralarını bulmaya mı çalıfır
dınız) 

2 - Y oba biri.inin tarafını mı tu· 
tardınız) 

3 - Ve yahut ta çarçabucak, ora
dan uzaklaşır mıydınız~ .. 

Yani ne yapardınız~ 
Gene farzedelim ki, bir deniz ke

narında yıkanıyorsunuz. Şöyle külli
yetli miktarda borçlu olduğunuz bir 
adamın büyük bir tehlike içinde oldu
ğunu ve hatta, dalaalar tarafından ıü
rüklenmekte bulunduğunu goruyor
sunuz. O zaman ne yapardınız) 

1 - Onu kurtarmaya çalıfır mıy
dınız~ .. 

2 - Ve yahut, orada bulunanla· 
rın gözünü boyamak iç.in, fÖyle bir ta
kım Jüzumsuz hareketlerde, kurtarma 
teşebbüslerinde mi bulunurdunuz) 

3 - Ve yahut da, ,ükran mukabi
li olmak üzere, bayatını kurtardınız 
diye, borçtan kurtulurum ümidile, ıu
ya atılır, alacaklının kurtarır mıydı· 
nız} ... 

Kiırgir evlerde oturmak 
iyi degilmiş 

İngiliz kimyagerlerinden biri, Ur
gir evlerde oturmanın sıhhate ço mu
zır olduğunu nctrettiği bir eserle is
pat etmiştir. Kimyager gaz ve duman
ların tesirile taşların asid sülfürik 
neşrettiğini söylemekte ve bu asidin 
de vücudumuzun tahammülünü azalt
tığını ileri sürmektedir. 

Yalnız Londrada senede 30 bin va· 
gon asid sülfürik elde edilebilirmiş. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
-, 

İstanbul içinde çimentonun 105 kuruştan 150 kuruşa sadece perakendeciler tarafından yapılmaktadır. Bu gö
çıktığı, ayni zamanda da ele geçmez bir matah haline gel- rüşe itirazımız yoktur. Yalnız piyasada çimento bulun
diği söylendL Şimdi Ticaret odasının yaptığı incelemeler- madıktan sonra memlekette kafi derecede çimento istih
den anlıyoruz ki, çimento fabrikalarında memlekete ye- sal edilmekte olmasının ihtiyacı olanları tatmin edebile
tişecek kadar çimento istihsal edilmektedir ve ihtikar da ceğine biz inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen : 

lfık eden şeylerdir. 
Bunları camekanlarda, sergi e 

gördüğünüz gün kışın hulfılü bır lı 
talık, pek pek on beş yirmi günlük 'ol 
mesele olduğuna katiyetle hükm de 
lirsiniz. 

Ve o zaman, içinize derhal b"r 
ginlik, bir hüzün, bir melal çöker .. J1 
nedense kış, sevilen bir mevsim de ~ 
dir. Havanın mütemadiyen kapalı 
ması ruhlara da, gönüllere de te r t 
der. En hafifi aksırık, en ağırı at 
cemb olan bir mesaip silsilesi 1 
nizin önünde korkunç heyul5 ar ıl' 
tecessüm edip, rahatınızı kaçırır. 119 

siz, hesapsız masrafların önünde bun' 
lır, kalırsınız. Fazla olarak, mane' 1~ 
tmıza, gökyüzü, mütemadiyen yai!n1 

ve tipi şeklinde metal yağdırır. "' 
Eskiler, kışın bu sevimsizli · ·ne 

zararlarına karşı birtakım kuru f'e 

liler icat edip te avunurlar: cMaıı 
kenarı kış gününün lalezarıdır! ı> 'ef'' 
but arapça olarak: cEnnarü fak"hattlf 
şita> derler, helva sohbetleri, boza 

1 
yafetleri filan tertip ederek, ho~ be; 
bu mevsimi geçirmeğe bakarlarmı~· 

Bugünküler, bunun yerine k ş spOr 
larını icat ettiler ... Daha medeni bir şe' 
kilde eğleniyorlar. Fakat ne de ol~ 
kış melfıl mevsimidir.. Manavda 1'~..,, 
taneleri, Trabzon hurmalarını gördw 
de, dün içimi hüzün bürüdü ... r 

·<'-
. .::'. /~ 

-··· .. ··-·--··-···-············-·· .. ·······/ 
Biliyor musunuz? 

1 - Bonıbayda doğan lll€şhur İtı ' 
giliz şair ve romancısı kimdir? t• 

2 - Norveçin nüfusu ve mesahnı si 
biyesi ne kadardır? ·ııei 

3 - Meşhur Fransız kralı bitl 
Fransuva hangi krolın eline e5 
düşmüş, annesi oğlu için kimden rst' 
dun dilemiştir? 

(Cevapları Yarııı) 

* Dünkü Suallerin Cevapları: Jil 
1 - Lamartine Fransız şair ,.e pt' 

0
• 

tikacılarından biridir. 1790 da M~cO f' 
da doğmuştur. Lirizm üzerindeki Ş!~ 
leri ve bilhassa Türk.iyede cŞ<ı~ 
seyahat> isimli eseri çok büı iık • 
şöhret kazanmıştır. Jirondenlerın ti 
rihl isimli eseri de meşhurdur. rtı1 

2 - Avrupadaki yedi sene J~!ltit• 
1756 da başlamış, 1763 de bi~J11 11e
Fransa, Avusturya, Rusya ile Jn~1 

re, Prusya arasında yapılmış ır. JI 
3 - Cusima deniz harbi J ap 1 

1 • . l 
Rus filoları arasında 1905 de ) • P eO 
mıştır. Japon filosuna geçen seııe 0 r1l 
amiral Togo, Rus filosuna da ~~ 
Roceçvenski kumanda etmişler, 
filosu mağlUp olmuştur. _ / 

Rom;,~··birfncı'Tiğini Macar 
bir kadın kazandı ~·ııi 

M·ıı l b' . ciligl ı ı et er arası roman ırın "'' 
bir Macar kadın romancısı alJJliŞ rj1' 
kendisine ~4.000 lira mükafat ve,a• 

. . p k k d r ·ı· ter mıştır. e ya ın a ngı ızce f(I; 

1~ 1 ER iNAN iSTER INAN iVIA ! mesi çıkacak olan Macar rornanc'. ~i' 

Fakat, artık Avrupada emsali mev -
cut olmıyan bu nesli cumhuriyetin or
tadan kaldırması, hayata karşı bu ka
dar küstah bir cesaretle bakan bu genç
lerin içindeki sakin, fakat inatçı enerji- 1 
ye daha başka ve daha müsmir teza -
hür sahaları vermek için onu :şimen
difere, otobüse, hiç olmazsa kamvona 
bindirmesi lıizımdır. Henüz köyd~ is -
tihsal ile ~tiyaç müvazene haline gel
memiştir. I~te o da onun için yürüvor. 
Keloğlan, bundan dolayı hala fiilen~ya
şıyor. Ne zaman köyde istihsal ile ih
tiyaç arasında müvazene kurulursa Kel 
oğlan. o zaman ancak tarihte ve ma-

. 'p 151 .... 
_J dam J olande F oldes 'in eserını 

.__--------------------------------------------- «Balık avlayan kedi» dir. 
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Hükômetçiler Madrid. adım 
adım müdafaa edecekl r 
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bazı nolctalarda milkabil taıuruza gtJçtiler. Madrid 
so/aılcları tel örgil•le t}fl'llrild& barikatlar kıuıılilu 



4 Sayfa 

ŞIBİ 
Cumhuriyet 

Bayramı 

Halkevi Bayram münase
betiyle parlak bir program 

hazırladı · 

Cumhuriyet bayramını kutlulamak 
için Eminönü Halkevi büyük bir prog: 
ram hazırlamıştır. Büyük resmi geçıdı 
müteakıp Beyazıtla Cumhur.~et mey
danı ile Ayasofya me) danında Halke
vi tarafından kurulan halk köyler.nde 
hitabeler söylenecektir. Beyazıt cum
huriyet meydanında Meliha Avni, Me
diha, Nureddin, Fahrettin Kerim, Os
man Şerafettin, İsmail Safa, Ayasof) a 
kürsüsünde Mahfuza, Aliye Esat, Fuat 
Hamit, Halit Bayri, Efdalettin, Nus -
ret Safa Coşkun söz söyliyeceklerdir. 
28 Teşrinievvel çarşamba günü saat 2, 
30 da Alayköşkünde Dr. Celal Tahsin 
tarafından bir konferans verildikten 
sonra temsil şubesi tarafından bir tem 
sil verilecektir. 

29 Teşrinievvelde geçit resminden 
sonra saat 14,30 da Taksim stadında 
profesyonel pehlivanlar arasında şam
piyonluk müsabakası, Merkez binasın
da ayni saatte bir kutlulama merasi
mi yapılacaktır. Merasime İstiklal mar
şile başlanacak ve Halkevi Başkanı 
Agah Sırrı ile Halit Bayri tarafından 
birer konferaruı ve bunu müteakıp ta 
bir konser verilecektir. Gece de gene 
Merkez binasında saat 22 de sabaha 
kadar devam edecek bir balo \•erilerek
tir. 

Alay köşkünde ayni günde gi.indilz 
saat 16 da konferanslar verilecek, şi
irler okunacak ve temsil şubesi tara -
bndan müsamere verilecektir. Gece sa 
at 20,30 da ayni program tatbik edi
lecektir. 

30 Teşrinievvel cuma günü Halkevi 
mıntakası dahilinde bulunan fakir yav 
rular menfaatine Turan Tiyatrosunda 
sabah saat 9 da bir çocuk müsamere
si verilecektir. Ayni gün saat 14,30 da 
da profesyonel pehlivanlar arasmda 
yapılan maça devam edilecektir. Bu 
maça 31 Birinciteşrin ve 1 İkinciteş
rin günlerinde de devam edilecektır. 

30 Teşrinievvelde alayköşkünde sa
at 16 da Nusret Safa Coşkun tarafın
dan bir konferans ve temsil şubesi ta
rafından da bir temsil verilecektir. 

Basın Kurumunda 
Bayramlaşma 
İstanbul Bum Kurumunılan: 

cumhuriyet bayramına tesadüf eden 29/ 
10/1936 per§em.be ıünü akşamı saat 19 da 

Basın Kurumunda bir bayraınla~a toplan
tısı yapılacaktır. Üyelerden lıteyenler o ak-

şam Kurum Merkezinde beraberce akşam 

yeme~nl ytyeblleceklerdir. Ancak: yemekte 
kalmak isteyenlerin - 50 - kuruş tnbhdot 
parasını ayın 27 alne kadar Kurum klıtlbl

ne vererek 1slmler1nl llsteye yazdırmaları 

lfızundır. 

SON POST~ 

ABBBLI i 
İstanbulda 
Sırt hamallığı 
Kaldırılamıyor 

Komisyonun tetkikatı 
henüz bir netice 

vermedi 

Kahve fiatları 
yükselecek 

Bunun seı>ebi Brezilyanın 
Kalif orniya ile anlaşmakta 

olmasıdır 

Birincitet~ 

Bu akşam M E L E K 
En meşhur ve en sevimli iki Fransız artisti 

HENRI GA R~f D A N 1 il L L E D A R R 1 E U X ve 

t;::~~= ÇAPBIN GEN Ç 
nefis, eğlenceli, zevkli Fransızca film. Bu filmde DANfgLLE DARRfEU.X'ıt 

şarlnları birer şaheserdir. Ayrıca Paramount dünya haberleri ve 

DE FiN E A RAYICILA RI 
tabii renkli üç kısımlık nefis şarkılı ve danslı komedi. 6' 

Numaralı 7erlerl 11 evveld n ald1rdması rica oluhur. Tel. 408 

Bu akşamdan S A R A y 
itibaren 

Montekristo kahramanı ROBER1' 

S ATILIK 

Sinemaslnda fevkeıAd' 
bir program : 

DONAT tnrnfındnn 

T fstanbul içindeki aırt hamallığının 
islahı etrafındaki tetkikat devam et
mektedir. İstanbulda dört bine yakın, 
kayıtlı hamal vardır. Bunların Anka
rada yapıldığı gibi büsbütün ortadan 
kaldırılması da düşünülmüşse de buna 
şimdilik imkan görülememiştir. Yalnız 
islahı yoluna gidilmesi daha muvafık 
görülmüştür. Caddelerde ve uzun yol
larda sırt hamallığı yasak edilecektir. 

Kahve fiyatları bir müddettenberi 
yükselmiş bulunmaktadır. Türkiyeye 
kahve Brezilyadan gelmektedir. Bre
zilyada kahve ihracını bir resmi şirket 
idare etmekte ve müstahsi1ler de bu Her yerde parlak bir muvaffakiyet kazanmış bir film. Ve nıba~ et: 
şirkete tabi bulunmaktadır. Şirket, 8EBL1 N OL 1 Pi Y fi. L 1 
mayıstan itibaren başhyan yeni sene 2100 metroluk h kiki ve t m fJllm. 
mahsulünü himaye için piyasaya narh lıaveten : FOX .Jurnal ve 'raksim Etfaiye töreni. 
koymuştur. Kahve ona göre satılmak- Ayni blletle 2 bUyUk filim birden 
tadır. Bu fiyat ise geçen senekinden-'~~-m:•••ma•ll'l;BDIE!~••••E!!JllBll•mmnm•mı•~~ 
yüksektir. 

Ancak, birbirine yakın mağazalar 
ve ticarethaneler arasında sırt hamalla
rından istifade edilecektir. 

Ayrıca bir hamallar şirketi teşkili 
de düşünülmektedir. Yalnız liman 
umum müdürlüğü bütün hamallı
ğı kendi idaresi altında yeni bir şekil
de toplamak arzusunu beslemektedir. 
Bu işle uğraşanlar şimdilik kat'i bir 
şey söylemekte tereddüt göstermekte-

Bunun için fiyatların daha bir mik
tar yükselmesi mevzuubahstır. Çün
kü Brezilyadan sonra dünyaya kahve 
satan Kaliforniya vardır. Buraya ge
len haberlere göre Brezilya kahvccile
rile Kaliforniya kahvecileri bir anlaş
ma yapmak üzeredir. Bu anlaşma o
lursa piyasada rekabet ortadan kalka
cak ve fiyatlar üzerinde istenildiği gi
bi oynanabilecektir. 

dirler. Türk - Yunan hududu 
Diğer taraf tan belediyeden sal ahi- f Türk, Yunan hududu etrafında s-

yettar bir zat ta bu mesele etrafında tanbufda iki hükumet murahhasları a
kendisil~ görüşen bir muharririmize 
şunları söylemiştir. 

-« lstanbuldan aırt hamallığının 
tamamen kaldırılması mümkün değil
dir. Çünkü buna evvela şehrin sokak 
vaziyeti itibarile imkan yoktur. 

Mesela kamyon ve arabanın gire
miyeceği sokaklart merdivenli yokuş-

rasında yapılacak müzakerelere Yu
nan murahhasları :ehrimize gelince 
başlanacaktır. Bir kaç gün evvel ma
hallinde tetkikat yapmak üzere T rak
yaya giden hey' etimiz şehrimize dön
müştür. Yunan murahhasları bir iki 
gun içinde beklenmektedir . 

lar, vardır ki buralarda nakliyatın ma- Yunan Gemisi Kurtanldı 
alesef sırt hamalları ile yapıhnası za-

Çanakkle boğazının Gelibolu kar
ruri görülmektedir. 

şısında Zincirbozan fenerinde karaya 
Fakat mutlak ki aırt hanıal1ığı tah- oturan Yunan bandıralı ~ekiz bin to

dit edilecek, ve o zaman şimdiki gibi na yakm hububat yüklü Panagıhis va
hamal adedi 3500 Ü değil, belki bini puru bir haftadanberi geceli gündüzlü 
bile bulmıyacaktır. yapılan kurtarma ameliyatından son-

Dahiliye Vekaletinin emri üzerine ra Türk gemi kurtarma anonim şirke
sırt hamailığım kaldırmak için tetki- tinin Alemdar ve Saroz kurtarma ge
kata baş1ayan komisyon henüz mesai- mileri tarafından kurtarılmış ve Geli
sini ikmal edememİf ve bir neticeye bolu limanına getirilmi tir. 
varamamıştır. 

Köşk satın alaıi 
dilenciler 

Bir ana oğul dilenerek 
kaçakçılık yap:yorlarmış 

Borsada 
Para vaziyeti 

Dün Merkez Bankası lngiliz lirası 
için borsaya 615 • 618 kuruş fiyat ver
miştir. Dün evvelki güne nisbetle bir 
kuruş bir yükselme ile kapanmıştır. 
Borsa haricinde altın için tesbit edilen 
fiyat 988 - 990 kuruştur. Fazla talip 

Gümrük muhafaza teşkilatı Avru- bulunması yüzünden evvelki güne nis
padan memleketimize külliyetli mik- betle on kuruş bir yükselme olmuş
tarda kaçak eşya getiren bir kaçakçı tur. Merkez Bankası hisse senetleri 
şebekesini daha meydana çıkarmıştır. 92,5 lirada açılmış 94 lirada kapan

MEVSiMi BÜYÜK SÜ PRiZil 
Emsalsiz... Kusursuz... ve taklid edilmez ... 

Kahkaha, şarkı ve Paris neşesi kıralı 

GEORGES M L TO N • 
1 

(BOUBOULE) 

geliyor... Yarın akşam şehrimizde olacak ... 

ve Yalnız üç gün için 

Tepebaşı Garden'i 
sahnesinde 

Cun1artes l 
en gtlzel şarkılarını okuyacaktır. ~ ve Pazar saat 17 de matine 

Şark Şimendiferi 
Şirket işletme imtiyazını 
devretmek için 15 milyon 

lira istiyor 

" - tf"A 

ŞI K Si NE M A SI 

i 0

A L ll 1 N o. lu 

DÜ Ş M A N I 
Haydutların hayatına dair FnınsııC. 

sözıu bnvnk filin 
Umumi duhuİlye 20 kurllf 

~ .................... ··~ı 
1 KÜÇÜK HABERL~ 

Ei Fiyatlan tırııl Son günlerde Karadenlzdekl 
yüzünden, İstanbulıı getirilen knsapltlt 
vanlar vakit ve zamanlle llmanunızll 
rılamamış, bu yüzden et fiyntıarındll f 
mlktnr yukselme olmuştur. Maamafl btl 

Şark şimendiferleri işletme imtiya
zının hükumete ııeçmesi etrafında An
karada şirket murahha.slarile yapılan 
müzakereler hararetli bir safhaya gir
miş bulunmaktadır. Şirket, bu hattı 
elli sene müddetle ve bu müddet 1958 
senesi bir kanunusanisinde bitmek tar
tile sekiz milyon liraya satın almıştır. 
Şirketin mukavelesinin bitmesine da
ha yirmi iki sene vardır. Bu hattın im
tiyazını hükumete devretmek için şir
ket. Ankaradan buraya gelen haberle- selme pek cüz'idlr. 

.. •• A • • • :uaarif l\lüdürü Ankaraya Gitti 
re gore hukumetten 15 mılyon lira ıs- Istanbul Maarif Mudürü Tevfik şt 
temiştir. Halbuki geçenlerde hat üze- rln maarif lşlerlle nlfı.kndnr bazı ınesııfl ~ 
rinde tetkikat yapan Devlet Demir- rinde Vckfilete izahat vermek ve bazı J 

yolları cer müfettişleri hattın fimdiki ll üzerinde de Vekfılettcn direktif atı119 

vaziyetini satın alındığı fiyattan daha zere Ankarnyıı git.mlştlr. 

aşağı tesbit etmişlerdir. Hükumetin Serseri Torpil ( 
Geçen hafta. Karadenlzden şehrltJlııt ~ 

bu teklife ne cevap vereceği bilinme- ~. len Aksu nvpurunu tehllkell vaziyete .,~ 

mek t ed i r · serseri torpil Ticaret Müdiırluğu torP~ 
yıcıları tarafından aranmaktadır. ııe!.l ~ 
lunnmnmıştır. Torpllln suların tesirile tJ 

Adliyeye yeni alınacak memurların im- lerlmlzdcn uzaklaşmış olduğu snnıııııııl' ./ 
tlhanlan bugUıı yapılacaktır. Bu imtihan- ,.../ 

Adliyeye memur ahnacak 

Bakırköyünde İstifa adında bir a- mıştır. Dolar 0.79,283, i!terlin Gl 7, 
frank 17,0:lSS, mark J.9716 Türk li- lardn ilk aranan feY, memurlnrın dakWo 

dam anncsile beraber dilencilik yapar- maldnesile sür'atli 7uı yazmalarıdır. htır.buı l!rlrdnım 

• ır.:: ... tJ 

Şehir Tıyrıtr~~'~ 
Tepebaşı drnırı 

Nöbetcl 
Eczaneler 

lcen muhafaza teşkilatı tarafından ha- rası üzerinden muamele görmüştür. _ ---- -----·- - --

-, reketleri şüpheli görülmüş, takip edil- Dün borsada 8250 İngiliz liralık 1 
meğe başlanmıştır. Yapılan araştırma- muamele olmuştur. 
da bu iki dilencinin gene bakırköyün- :----- ------------

Yeni Neşriyat 

~ehir 1i'yatrosu 

111111111111111 

221101936 .~ 4e 
akşam saat :., .. 
BiR KA0 1 .. 

HAYA1"1 ıııJ 
Fransız tiya~ 

1 
Operet ın · 30 d' 

akşam saat ZORI~ 

Bu gece nöbetci olan eczaneler şun
lardır: 

İstanbul cihetindckiler: 
Aksarayda : (Etem Pertev). Alem
darda : (Abdülkadir) . Bakırköyün
de : (Merkez). Beyazıdda : (Bel -
kıs) Eminönünde : (A. Minasyan). 
Fenerde : (Emilyadi). Karagüm -
rükte : (Suad). Küçükpazarda : 
(Hasan Hulusi). Samatya Koca -
mustafapaşada : (Rıdvan). Şehre _ 
mininde : (A. Hamdi). Şehzadeba -
şında : (Halil). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada : ( İsmet ). Hasköyde 
(Barbut). Kasımpaşada : (Vasıf). 

Merkez nahiyede: (Kanzuk, Baro
nakyan, İtimad). Şişlide : (Ne<: -
det). Taksim'de : (Taksim). 
Üskiidar. Kadıki)y ve Adalarda} iler: 
Biiyükadada : (Şinasi) . Heybeli -
de : (Tanaş). Kadıköy Pa1.aryolun
da : (Rifat Muhtar) . Modada : (Aliı
eddin). Üsküdar iskelebaşında : 
(l\1erkez). 

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

de 2:>00 liraya bir köşk satın aldıkları Eski Galatasarayhlara 
tesbit edilmiştir. Bunlar köşklerinin 
önünde dilenmektedirler. Yattıkları 

yer i e bir donruz ahmdır. Takibat de
rinleştirilince bu ana oğulun Avrupa
dan memleketimize kaçk eşya sokan 
bir şebekeye yatakhk ettikleri netice
sine varılmıştır. Bunun üzerine yat
tıkları ahırda arama yapılmış ve bin
lerce liralık kolonya ve ipekli kumaş 

Tiyatro konuşmaları 

1 bulunmuştur. Bunlar, bu malların ba
balarından miras olarak kendilerine 
kaldıklarını iddia etmişlerse de bunla

M. J ozef Kala as bir müddettenberi Selamı İzzetln tiyatroya dalr yazdı~ mü-
uğradığı rahatsızlıktan kurtulamıya - sahabeler güzel, ur1f blr cUt halinde neşre
rak vefat etmiştir. Cenazesi, bugün dildi. Bu yenl eserinde Sel!lmı izzet ortaya 
saat on dörtte, Beyoğlunda Sent An - yeni bir tez atıyor, yeni blr inceleme 7apı-
tuvan kilisesinden kaldırılacaktır. Os- ,_ u tro bi dab(I _ . yor. Bu uz, artı... ya nun r oyun .,15., 
manlı imparatorlugu devrınde, Gala - . , 

S l 
. . d ,,. 5 d hi sosyal bir fı!l olduğudur. TcLkikl de. sosyo-

tasaray c u tamsı:ıı n e ~ sene a - lojl bakımından tiyatrodur. 
liye müdürlüğü yapan müteveffaya 
son ihtiram rasimesinde bulunmalı;: ıs- Tiyatro konuşmalarında bunlardan başka 
tiyen Galatasaraylıların, mezkfır sa - enteresan sohbetlerle, 1935 - 1938 yılında, 

atte Sent Antuvan kilisesinde hazır İstnnbul Şehir Tiyatrosunda oynanan eser-
bulunmaları rica olunur. lerln tenkitleri vardır. 

llUll 
111111111 DUDA~ 

Mevlut .. c3ı-O/' 
Tirebolu eşrafından ve tuc eıı ~~ 

geçen sene genç yaşta vefat e~ 1e,~" 
,nan Kulaksızın ruhuna 25 teşrıfl rs J{ll' 
pazar günü öğle namazından sorı '!ı'le1/' 
pıköyi.inde Osman ağa caıniinderı:rı ıııJ' 
llıd okutturulacaktır. Tanıyanlıı 
zurları rica edilmektedir. 

rın gece tren geçerken muayyen yer- , 

!ere atılan bavullar içindeki kaçak eş- SEL ABAD D I N I E •., U B I 
KILIÇ ASLANIN TÜRK ATLILARI OLMAS- ypl 

yadan başka bir şey olmadığı meydana • • 
çıkmıştır. Cürmü meşhud yapılama- EBLI SALiBi YENEMEZDi 

:~:ı~~~::a;e!:k:~:~c~;t;i~~Ym:: 1 Bu t arihi E H L 1• SAL İ B Muharebe/eri 
hiyette olduğu ve trenin bizden evvel hakikab f 

1 
a.. ı ft4 

geçtiği hükumet topraklarında da bu 1 S 1M L 1 ŞAHESER E D 1 f?· 

şekilde kaçakçılık yaptığı anlaşılmı~- \-•••••••m::ı••--••••••••••••---·~S~B~A~T~•E;.T~M;;.;.E.K_T __ _. ...... 
tır. Tahkikat devam etmektedir. 'llll 



- SON POSTA 
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MEMLEKET HABERLERİ Çorluda 300 yataklı bir 
hastane yapılıyor Hakkımız Kağnı tarihe karışıyor 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Sivasta köylülere kağnı yerine demir dingilli arabalar 
verilecek, şehrin iki büyük caddesine parke döşenecek 

Yok mu?, 
Başı sarıkh ayağı şalvarh 

lzmir zeybeği yoktur 

Sivastan bir «öriinüt 
Sivas (Orta Ana~?l~da tetkikat ya-ı rin~ u~ara~. aart !~.sisat yapa.n ve be

pan seyyar muhabırımız.den) - Is • lediyenm gosterdigı şartlan ıfa etmiş 
tiklru .savaşının en şereHi hatırasını bulunan yedi tanesinin tekrar açılma
;aşıyan Siva. şehrinde son yıllarda sına müsaade edilmiştir. 
~ok hızlı bir çalışma ile bir çok eser • Lokanta ve benber dükkanlarında 
'er vücuda getirilmiş, bir çok işler ba· da aynı sıhhi takyidat tatbik edilmiş •

1 şarılmıştır. tir. Bu yıl bu havalide Ziraat Bankası 
ı Bu arada belediye ile hususi mu • köylüye l O ton tohumluk ve ;)00 ton 
1ıasebe idaresinin elbirliğiyle kurduk· yemeklik buğday tevzi etmiştir. Köy· 
~arı elektrik tesisat ve şebekesini zik· lü bu borcunu iki yıl sonra ödiyecek
:retmek iazuncbr. l~tan'huJ Karakulak tir. Ziraat Vekille-tir.in yaptırdığı 4 bin 1 
suyu evsafında olan Kepenek suyu • tonluk silo mühim bir ihtiyacı karşı • 
~un şehre akıtılmış olması da mühim lamış bulunmnktağır. Bu silo buğday 
bir hadisedir, Artık Sivasta su buhra· yıkamakta, temizlemekte, tohumluk 
hı hissedilmemektedir. ve yemeldik olarak ayırmakıtadır. Bu· 

Kayak yazısı denilen yerde bir ko- rada buğday piyasası 3-4,5 kurul' ara· 
ruluk yapılması kararlaştırılmıştır. Bu sındadır. 

A Y.dı.nda bir ihracat müessese • 
sını gezen Naci Yalçın isimli 

bir kariimiz gönderdiği mektub • 
da bir kooperatif imalathanesin -
de gördüklerini anlatıyor ve hu -
lfısa olarak diyor ki: 

- Bu müesseselerde dış piyasala • 
ra sevkedilen incirlere yapıştın
lan etiketleri beğenmedim. Bun
lar Türk ·köylüsünü, Aydın veya 
İzmir zeybeğini kırmızı fesli, ba
şı sarıklı, bacakları şalvarlı ola • 
rak gösteriyorlar. Halbuki Tür
kiyede bu kılıkta bir adamı mü
zelerde bile bulmak biraz güç -
tür. 

* Okuyucumuz bize bu etiketler • 
den de bir kaç tane göndermiş 
ve yazdıklarının doğru olduğu • 
nu isbat etmek istemiştir. 

Dış piyasalarda mallarımıza reklam 
ve Türk malı olarak nefasetini 
isbat etmcğe çalışırken kendi -
mizi alelacfüb kılıklarda teshir 
etmeğe lüzum yoktur. Türk köy
lüsünü mcdent kılığı ile dünva -
ya tanıtmak da ihracat tücca;la -
rmm hem menfaatleri, hem de va
zifeleri iktızasıdır, bu resimlerin 
derhal dE>ğ'iştirilmesi, bu resimleri 
taşıyan etiketlerle ihracat yapıl _ 
masma da müsaade edilmemesi 
Hizımdır, diyoruz. 

Halıluınız yok nıu? 

Kızılcalıamanı 
Malsandığında teftiş 
Kızılcahamam (Hususi) - Ankara 

defterdarı kazamıza gelmiş, malsan -

takdirde ~ehir tozdan kurtarılmıf ola· Şimdi do Sivasta köylüye demir 
caktır. Eski eaerlerin toplandığı bir dingilli araba dağıtılmasma hazırla • 
!er de park haline getirilecektir. Di • nılmalctadır. Arabalar Sanayi mekte • 
aer eski eseri« de bu parkta toplana· binde hazırlanml'ştır. Kağnı tarihe ka
cak, görülmesi daha kolay bir hale ge· rışmaktadır. 
tirilecelcıtir. istasyon ve Cumhuriyet caddeleri· 

Belediye Sivastaki kahvelerin hep- ne de parke döfepmeeine karar veril· 
•ini kapatmıf, l>unlardan belediye em· miftir. Yakında. işe baffanacakhr. 

dığında teftişlere başlamıştır. Kasada 
1 700 lira açık zuhur etmiştir. Tahki • 
kat genişletilmişt'i.r. 

Çorlu (Hu.au•i) - Burada evvelki 
gün büyük bir müeaaeaenin temel at· 
ma merasimi yapılmıf ve üçüncü kol
ordu komutanı Korgeneral Salih 0-
nürtak bu töreni ~ereflendirmif, ilk 
temel taşını da kendi ellyle koymu~
tur. 

Temeli atılan mÜC8119eae Çorluda 

yapılacak olan büyiik hastane binası-ık .. 1 b 
dır. Hastane bu havalinin en büyük u ırakıcı maddeler kullanılmıyacak· 
b. l tır. 
ınası o acaktır. Hastane üç yüz ya- B' · 

taklı olacak b"t" b' ad f k ına Edırne • Istanbul asfalt yolu , u un ın a mut a ve .. · d ıl '-~ . . .. uzerın e yap maMadw. Bmanın .inşa· 
~.m~~ırhane de d~h~I .old~g.u ~alde sı için yarım milyon Jlira carredilecek
komur ve odun gibı pıslctıcı, kır ve tir. 

Kızılcahamam 
Orman yangını 
Tahkikatı 

Orduda 
Yeni elektrik 
Tesisatı 
Ordu (Hususi) - Ordu belediyesi 

şehre bir saat mesafede bulunan ve 
şehrin en güzel yeri olan Kiraz mahal
lesinin ve hastanenin elektrik ihtiya • 
cını gidermek için de bir makine ge • 
tirtmiştir. Makine yakında yerine ko
nularak buraları da aydmlatılacaktır. 

Kızılcahamam (Hususf) - Evvelce 
bildirilen Çerkeşle Kızılcahamam a -
rasında 3 gün süren orman yangını 
hakkındaki tahkikat ikmal edilıniştir. 
Yangının dikkatsizlik yüzünden çıktı
ğı anlaşılmıştır. Ormanda iki yıl evvel 
fırtınadan devrilen ağaçlar bir adama 
ihale edilmiş, bu adam buraya bir 
bekçi koyması icap eder'ken koyma -
mıştır. Yangın da bu sahadan çıkıruf - Osmaniyede bir tren kazası 

T arsusta bir kaza 
'Memleketine dönmek üzere 

olan bir Alman tren 
albnda canverdi 

Tütün kurutma 
yerleri 

Çeşmede yerleştirilen göçmenler 
tır. o. · (HU8U91) 

Bu yangın tahkikatı esnasında bir . manı!e - Osmaniye 
ba~a adamın da Kanlıpınar mevkün- ıstasyon.u ıle Toprakltale iıllltasyonu a • 
de hezarcılar çalıştırarak gayri ka • raıın~a ışle~ekte olan tren Yol üzerin·. 
nuni agw aç kestirdigıw. tesb'it edil . t' de gıden bır adama çarpmıftır, adan> 

Çeşme (Hususf) - Romanyadan 
celbedilen göçmenlerin yerleştirilmesi 
için ıkendilerine tahsis edilen yerlerin 
tesbitıine başlanmıştır. 100 aileden mü-

mış ır. ..
1 

.. .. 
Mes'ulleri hakkında takibat yapıl _ 0 muş.t_u_r_. -------

Tarsus (Hususi) - Almanyalı olub 
senelerdenbari burada sebzecilik eden 
Eriş'in babası, geçenlerde Almanya • 
:an oğlunu ziyarete gelmişti. Bu a -
aın ?nemleketine dönmek üzere pa -

~P<>rtunu vize ettirmek için Mersine 
rtrniş, orada muamelesini ikmal edip 

Uraya dönerken, istasyonda tren dur
ıtı~dan atlamak istemiş, fakat, düş -
:muş, trenin altına gitmiş, başı boynun
dan kesilmek suretile ölmüştür. 
h Cesedi, burada gömülecektir. Kaza 

• akkında tahkikat yapılmaktadır. 

Smd1rgıda bir kaçakçı 
yakalandı 

' Sındırgı (Husu.si) - Işıklar köyün
~. oturan İbrahim w kardeş -
erı Süıeyman ve HaliJin evinde tütün 

in}ı· 
ısan memurları tarafından yapılan 

Samsunda örnek köylerde 
nümune inşaab yapılacak 

maktadır. 

rekkep olan kafilenin 75 şi Alaçatı ve KaslamORUda sesli Sinema 
mütebaki 25 şi de Çiftlik köyüne yer-
leştirilecektir. Kastamonu (Hususi) - Buradaki 

Samsun (Hususi) - Samsun tütün- sinemaya da se8li film makinesi kon • 
Ziraat Bankası muhacirlere tevzı' e-cülerinin en mübrem ihtiyaçlarından ID\L7 ve ilk olanrt türltçe aesli ve pr-

biri de tütün kurutma yerlerinin yok - dilmek üzere •o,ooo kilo buğday tah- kılı Karım beni aldattrBa filmi göste • 
suzluğudur. En ehemmiyetli tütün sis etmiştir. . rilmiştir. 
mıntakalarından olan bir çok köyler· -====~--~-==-=====~~~~==--ıı:a::----=-=---
de tütünler hfila saçaklar altında ku - Gemlikte zehirli gazlar kursu 
rutulmakta ve nefasetinin kaybolma-
sına sebebiyet verilmektedir. Bu cihe
ti göz önünde tutan hükfunet, Ziraat 
Bankasının yardımile köylerde tütün 
kurutma yerleri iıı~asma karar ver -
miştir. Bu karar neticesi olarak vila -
yette valinin başkanlığı altında Tütün 
İnhisarı, Türkofis, Ziraat Bankası tü -
tün mütehassısları ile tüccar ve köy -
lüden mürekkeb bir lrnmsiyon teşkil 
edilmiştir. Bu komisyonun verdiği ka
rara göre en önce örnek köyleri teş
kil edilecek ve bu köylerde yaptırı -
lacak kurutma yerlerinin vereceği ne
tice anlaşıldıktan sonra daha geniş 
mikyasta icraata girişilecektir. . Kuna l§tlrak eden muallimler 

araştırmada S 5 kilo kaçak tütün ya -
kalanınıış ve derhal müsadere edilerek 
kanuni takibata başlanmıştır. 
. Düğüncüler köyünden de Ali, Ab
~~llah, Şil!kırü ve Zeynelin kaçak tü • 
tun ~ullandılman görülmüş ve yaka -
lanarak adliyeye veri~""lerdir. 

İnşaata muktezi olan keresteleri, 
köylülerin civarındaki ormanlardan te
mini için Ziraat Vekaleti nezdinde te

G:m'ık (Hu1U1!). -:-.. Zohirligaz kuHu eona ermiftir. Kur1a bütün kaza 
ve koy m~al~~erı 1ftırak. etmişlerdir. Kursu ikmll eden muallimlere birer 
vesıka verılmıftir. Bu muallimler gittikleri verlerde ö...._ ıu_ · -llA 

di
.. d--• .... v ıs.ıonw.ucn ma.ıumah 

şebbüsler yapılacaktır. ger vatan a\"ara <>gretcccklerdir. - Pazar 01• Hasan B. Diyor Klı 

T osyada yeni muallimler 
Tosya (HU6USi) - Şe'brimiz ilk 

mektep muallimleri arasında da bir 
çok değişi.klikler yapıfuuştır. Bu me •. 
yanda 7 muallim taşraya tayin edil • 
miş ve yerlerine yeniden 1 muallim 
gönderilmi.ştir. 

R
Hidiselern9'"---"1-....... 
8r$1&1nd \. 

Madrid 
Tramvayda gezete okuyordu: 
- Ha düştü, 
Sayfayı çevirdi : 
- Ha düşüyor, 
Tekrar sayfayı çevirdi : 
- Ha düşecek .. 
Yanında oturan borsacı sordu : 
- Esham fiyatlarına mı bakıyor• 

sunuz? .. 
- Hayır Madride ait havadisleri 

okuyorum. ~ 

• • • 
- Düşmez kalkmaz bir Allah ... 
- Bir de Madrit olduğunu unut • 

mal 
• • • 

- Madrit nereye benZJer ? 

1 
Dursunbegde 
Geçlerbirliği 
Dursunbey (Hususi) - Bir kaç yıl 

evvel Dursunbeyide kurulan Gençler 
birliği bir müddet sonra Azaları arasın
daki geçimsizlik yüzünden f eshedilm.ş 
ti. Dursun Beyin faal gençleri bu birliği 
yeniden ihya etmek üzere faaliyete 
gcçmiş'lcr ve bir kongre yaparak yeni 
idare heyetini seçmişlerdir. Yeni he -
yette vazife alanlar KAmil, Ahmet, 
Al:xhılfuh, l\femduh ve Ariftir. 

1 

- Eskiden nereye benzerdi bil ~ 
mem ama, şimdi Adisababaya ben • 
zedi. 

• • • 
Haile Selasiye, İspanyol hüküme

tine haber gönderdi : 
cAdısababanızı elinizde sıkı tut • 

• - Çaya kendi haline 
~akmadan bizim peh!ivan 
ları gür~şe _davet ~!.Jo ... ~ : . 
muş. 

. .. Yenileceği muhakkak. 
Fakat yenildiği zaman bu 
ınağltlbiyeti nası!_t~vil .ede 
cek acaba t 

Hasan Bey- Bundan ba
sit şey mi var? Ben onları 
güreşe davet etmedim ki 
pya davet etUın. diyecek. 

... Halbuki onlar •Çava 
davet ediyor• sözünü b; _ 
nim güreşe davet ettiğım 
manasına almışlar. Ben far 

·kında olmadan üzerinıe çul 
lanıp beni yere yıktılar.• 

Yeni idare heyeti Azl kaydına baş
lamıştır. Birliğ'iın fahri reisliğine de 

kaza kaymakamı Kamil Tandoğan se
çil.miftir.1 . 

maya bakın, yoksa haliniz, halimden 
beter olur.• 

• • • 
- Sinekler, İspanyadaki rnilli\·et· 

çilerden daha işgüzarmışlar .. 
-Neden? 
- Milliyetçiler Madridi istila ede-

mediler ama !;İnPlcler Şişliyi istila et 
tiler. • 

tMsn/ 



6 Sayfa 

Büyük sinema anketimiz 

Doktor ve Sinema 
\ 
ı 

* --------------------
Profesör Kemal Cenap : " Sinemalar yeni ve ıyı ınsan yetiftir
meğe yarayacak, çocuklarda fazilet, ahl4k. altruizm hiılerini 
tenmiye edecek yolda tertip edilmelidir. Harp ıonruı yadigln 

hotgam bir ahlAkla mücadele etmek IAzımdır ,, diyor 

Proleaör Bay Kemal Cenap aual
lerime fU cevapları verdi : 
, - Sinemarun bugünkü içtimai ha -
yatımız illerindeki tesirlerini nasıl gö
rüyorsunuz? .. 

-•Estetik kıy,meti olan, insanların 
iyi hislerini besliyen, nihayet, terbiye
vi tesiri olan filmlerin, bizim gibi mo
dernize içtimai bir heyet üzerinde iyi 
tesirler bırakacağına kaniim. 
' - Umumi ahllik üzerinde sinema -
nın mililbet veya menfi teS}rleri nedir? 

- Birinci sorgudaki şarUan haiz o- 1 
lan sinemanın umumi ahlak üzerinde J 
faziletkar tesiri olabilir ... 

- Bilhassa genç kızlar ve kadınla -
nmız Ü.Zerinde sinemanın tesirleri ne
dir? .. 
- Öyle insan vardır ki bir ıözle, yahut 
-bir hareketle, şuuri olduğu kadar tah-
teşşuurl en derin heyecanlara kapıl1r. 

' 

SON POS'f.A 

Babasını 
öldüren kız 

14 Yaşındaki katil "Ruhlar
dan emir aldım,, diyor ama 
• • • • • • 
ışın ıçıne annesı ve annesı-

nin sevdiği genç de 
karışıyor 

. Birinciteftin~ 

~ TiYATRO~ 
Şehir Tiyatrosunda: Bit 

kadının hayatı 
'.Amerikada intişar eden Detroit Ti-

mes gazetesi yazıyor: Dünya tiyatrolarında sahneler değiş· t On birinci tablo: . 
Madam Dorothe Turley keşfettiği mişti.. Artık dekorlar bozulup yeniden Ormandaki kulübe - Mari ~l~ 

bir filet ile ruhlarla konuşmanın acı takılmıyor; sahne dönüyordu. Bunu gö ber yanyana oturuyorlar. Marı 
1 
ti 

tecrübesini çekmiştir. Madam Tur- ten Saint Georges de Bouhelier adın - rüyor .. Hastadır. On üç sene evve 
ley'in bulduğu aletin ismi (ovi - ,daki yazıcı dönen sahnede kolayca oy- rada Jilberle buluşmuşlardır. ()ılaıı' 
yo) dur. Bu filet alfebenin 25 ta - ,nıyabilecek tablosu bol bir piyes yaz- sene sonra gene buluşuyorlar. J 
ne harfinden mürekkeptir. İddiaya ~ö- ,dı. Seneler geçti. Türkiyede. de bir dö: sevm~ş, .unutma~ş. Hep buradal1 bit 
,re ruhlar bu harfleri harekete getır- ,ner sahne yapıldı; Bedreddın Tunceı çermış. Işte tesaduf onları tekral' 
mekte ve bu suretle diğer alemle ko- pe Bouhelier'in piyesini türkçeye çe - ,leştiriyor. e1' 
.nuşmak mümkün olmaktadır. yirdi. Ve döner sahnenin Türkiyede ilk . Marinin köye giden kızı dönJll 

Mis Turley on dokuz yaşında genç kuruluşunda bu piyes oynandı. 1Mari merak ediyor. Jilber derhal 
bir kız iken Amerikada Venüs payesini , Piyesin mevzuunu tablolara taksim dip onu bulacak! 
güzelliğile kazanmıştı. Gayet zengin edilmiş şeklinde yazıyorum : O~ ikin~i tablo: . JJ. 
olan ailesi Amerika Venüsünü terakki , Birinci tablo: Koydekı ev - Marı yatakta. tl 
dersleri öğrensin diye Avrupaya gön- Köydeki ev - İhtiyar büyük baba ,Mariden. ~f .diliyor. Bütünv felake 1~ 
derdiler. Genç kız orada derslerine de- , cabla• ile konuşuyor. Bu konuşmadan .ne kendısının sebep oldugunu, J 
vam ederek çalL~acağı.na Ernest Tur - ,şunları öğreniyoruz. İhtiyarın konuş- .ş~l~p ~e sordu~~ ~aman nere!e gı /1 
ley isminde bir Bahriyeli ile sevişti ve tuğu genç kızdan daha küçük bir kız ,gım soyleınedıgını haber verıyor. 
kısa bir zaman sonra da evlendi. ,kardeşi var. Bu kızın adı .Mari. Mariyi ne gene hep ayni .. Büyük babanıJJ trJ 

Sinema, bir vak'ayı temsil ediyorsa~ Prof. Dr. Bay Kemal Cenap 
seyirciler arasında bulunanlar o vak'a- düz de ... Fakat, ŞUı farkla: Geceleri sey 
yı, kendi ruh~ temayüllerine göre ala- redilecek fi!lmler, ruha sükfuı verecek 
ra~, ondan m~~ ~ıkarırlar ve b~ yen~ .mahiyette ol.malıdır. Bugün, bazı si -
bıtıbalar, bu gıbı ınsanlarda yem yem nema filmlerinin ruhta heyecan açan 
ruhiyet cerey~larma yol vere~ bi:ı~- ,sahnelerini göSterdikten sonra rahat . 
\rım reflekslerı meydana getırebılır. bir uykuya dalmanın imkanını k bo-

Bu izdivaçtan iki evladı dünyaya ge- annesi hiç sevmiyor. En ağır işlere ko- ladan so~mam?.sı .. için ölüm h~ 
di. Birinin ismini Mattie, diğerinin is- ,şulan Maridir. Şimdi de iki büyük ko- olan Marıden buyuk babanın ya 
mini Daviıt koydu. Bugün kız 14, oğlan ,va ile su getirmiye gönderilmiştir. Bü- a_bl~ .h~kkınd~ fena sö.zler sö!.l~~ 
da 18 yaşındadır. ~ük baba, Mariye çok acıyor. ,sını ıstıyor. Jilber gelıyor. Buyuk 

Bu suale. bilmem S:iç.in, erk~k~eri ve den nice insanlar vardır... ay ~ 

Turley tekaüt olduktan sonra Ari- Anneyi görüyoruz, büyük babayı da ,geliyor, Marinin kızı da orada abla 
zonada satın aldıeı bir çiftliğe çekilmiş ,pek hoş tutmuyor; yalnız büyük kızı- anne gidiyorlar. Ve Mari sevdiği bll 

nı seviyor. Çünkü büyük kız da pek iyi kiş~nin arasında ölüyor. 
,huylu değil. Ölmeden biraz evvel falcının f, 

Mari dönüyor. Mari ile abla konuşu- anlatıyor: d 
yorlar. Mariyi seven bir erkek var: Falcı ona bir çok maceralar geçır 
Adı Jilber. Bu erkek zengin, her gün ten sonra mes'ut olacaksın derniştı. 
,ormana otomobfüe geliyor ve çeşme Onun-için saadet bu, sevdiği insi! 
başında Mariyi görüyor. Mariyi kaçı- larm arasında ölüyor. 

genç ~el~~n ilave e~edinız. ~~- - Sıhhate zarar vermemek üzere, 
mek isterım ki, yalnız sınema degıı, filmler ne kadar sürmeli ? 
fakat hayatın her bir tecellisi, her bir - Bu ciheti kestiremezsern de bir 
içtimaı vakıa, ve her bir tiyatro piye- buçuk saat tahmin edebilirim. , 
li muhtelif ruhlar ~~erinde sayısız ce- - Ne gibi flimlerden hoşlanırsınız 
reyanlara yol açabilır... ,ve niçin? ... 
. - Sinemanın gö~er ve dima~ üze- _ Hoşlndığım filmler... Bazı eski 1 

nnde muzır tewıe:ı var ~ıdır ·.. .. ve yeni Fransız filmleridir. İyi artist-
- Olmak gerektır ... Vak anın yuz - ler tarafından sahneye kon·· 1an h' A 

• b' ı ili · . k uu ıssı, 
ı~rce. ve ın ~rce tece sının ısa dev - terbiyevi filmleri beğenirim ... 
nılebılecek bır zaman zarfında dimag- Sonra müziğe ehemmiyet veren Al
da yer et~e~~ ve iik~rler~ t~ais~, k~- man rnr:ııerini de müzik itibarile beğe
mele~esı, ~uphe edılmesın ~ı, dın:1~g- nirim. İyidir. Yoksa, bin bir gece hi _ 
da buyük bır yorgunluk tevlıt edebılır.. kayelerinde olduğu gibi aklın güç ka
Fakat, tababett.e sinema seyrinden ileri . bul edebileceği vak'ala~ filmde can _ 
gelen yorgunluk meselesi diye bir ~e- landırmak, sinemacılık bakımından bir 
~.le or~aya at~lınamıştı~.... ~e bızde san'at eseri sayılsa bile, insan ruhiyeti 
boyle hır dava, ilmen henuz mutalea e- için yorucudur «Açıl d. · dilm · · · ... . .. > ıyınce açı-

emıştır .. : . . w lan dağ parçalarının arkasında topla-
- Bazı ~er1:11 . genç ru:ııag:laı·.da nan charamileri...> seyretmek, insanla

h~ızlık, canılik gıbı menfi
1 
hislerın ın- ,rın safiyetini istismar etmektir ... 

.kışafına yardımı varımdır.... En hoşlandıgıv m filmler gu" •• h"d'-
Ed b ·ı· B h' .. h , nun a ı 

- e ı ır. una ıç şup em yok. ,seleri, seyahatler, manzaralar, fenni 
- ~emlekette sırf çocuklara mah - ,filmler ve akıl ve mantığa uygun dü-

l'US sınemalar açılması, bunların prog- şen hissi filmlerdir. 
ramıı bu h~ta hülkumete düşen va- Bir de . Miki Mavs filmler' · • t 
zifeler hakkında fikirleriniz?.. eseri olmak itibarile beğeniy;:ı~~n a 
- Buna tam~men t~raftarım ... !'r.og- - En ziyade beğendi w iniz artist 
r~lan, cYenı ve İyı İnsan• yet~tır - !kimdir? .. Neden?.. g 
mege yarayacak, çocuklarda fazilet H' d" .. b'l 
ahlak lt .. . h' l . . . , - ıç uşunmem ı e ... 

1 a ruısm ıs erını tennuye ede- E . r d bew d'W• . . 
cek yolda tertip edilmelidir. Bütün .-; n zı) a ,e gen ıgınız erkek kım 
d.. d h dır .... Neden ... . 

unya . a ~rpso~u ~~di~ olan yeni 
1 

_ Kezalik .. . 

~e ~oısdtelbır ahltmakk turenıiştd dir.l .. ~u?~n - Memleketimizde Milli sinemacı -
ımuca e e e ve e e erımızm i v ;_,...1,.-;,. f . . 1 an'anesi olan cİyi İnsanlığı• yeniden ı!?~ .uın~a ı ıçm ne er düşünürsü -

t . tm k k nuz ... 
esıs e e gere tir ... 

Memleketin içtimai kurumları bunun - Bizde sinemacılığın inkişafını can 
ve gönülden dilerim. ,,,,. 

la yakından. alakadar olmalıdır. 
8 - Şimdiye kadar en çok beğendi -

- 'ine:maya gece mi gitmeli, gün - ğiniz filmler hangileridir? .. Niçin? .. 
cfüz mü? .. - Bu sorgunun yukarıdaki madde-

- Sinemaya gece de gidilebilir. Gün lerde cevabı vardır. Osman Tuğrul 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Çanakkalede Bay {Duman) a: 
Mektubunuzun içinden bir pul 

çıktı, buna bakarak cevabımın ga -
zete sütunlarına geçmesini isteme -
diğinize hükmettim. Mektupla yol
hyacaktım, fakat adresinizi yazmayı 
unutmuşsurwz. Çaresiz ikinci bir 
mektup yazmak zahmetine katla -
nacaksınız. 

••• 
İzmitte Bay (F. A.) ya: 
Konser ve sinema asrımızın en 

masum eğlencelerindendir. Hele bli
yük merkezlere uzak, cazibesi az 
yerlerde, münevver bir jnsanın ta
bU ihtiyaçları arasında sayılır. Zev· 

ccnizi bu zevkinden mahrum etme
nizi doğru bulmam, madem ki mas
rafına tahammü1 edebiliyorsunuz . ' 
hoş görünüz. 

• • • 
Eskişehirde (D. D. Y. H.) a: 
Eskimiş bir elbise gibi mütema _ 

diyen nişanlı değiştiren bir !kızın ni
hayet evlendikten sonra da koca de
ğiştirmek hevesine kapılmıyacağıru 
ne biliyorsunuz? Vaz geçiniz! 

* • • 
Boluda Bayan (K. Ayşe) ye: f 
Bu vaziyette çaresiz çocuğunuzu 

tercih edecek1'iniz, sizin için ümit ve 
istkbal ondadır. İlk zamanlarda bel-
ki müteessir olursunuz. Fakat son-
ra itiyat hükmüne eirer. 

TEYZE 

,racak. Hatta o gece eve gelecek. Jil - * ç 
1
ber eve geliyor. Ablanın da teşvikile On iki tabloluk piyesin mevzul.l 

• 
1
Mari Jilberle birlikte kaçıyor. ,söylenecek bir tek söz vardır: 

, Büyük baba ile ablanın birinci per- Vasattan çok aşağı bir mevzu! b 
,dedeki konuşmalarından şunu da öğ - Muharrir piyesinin mevzuunu to 
reniS"oruz: Falcı Marinin falına bakmış.. ,lolar halinde yazmamış, tablolar b 
,Mari bir çok maceralar geçirdikten linde yazmak islediği piyese bir ~ı; 
,sonra mes'ut olacakmış. zu bulmuş. Mevzu zayıf. Zayıf JJl~ p 

İkinci tablo: ;biraz can vermek istemiş. Eu evvel 
Ormanda kulübe - Mari ile Jilber hikayesinden başlamış: 

,oradalar .. Jilber Mariye karşı fena ha- Seyirci, piyesin sonunda Mtı 
Mattie 1 re~~t ediyor. Mari kaçıyor. .mes'ut olacağını umacak .. 

ve huzur içinde hayatını orada geçir- , Uçüncü tablo: !aka~)Jiyes biterke~, ~iy~s~~. 
meğe başlamıştı. Köydeki evin bahçesi - Büyük ba- mm ettıgın~~n başka. turl~ bıttıgıJll 1 

Bir gün Turley bahçede dolaşırken iki ,ba ile abla bahçedeler.. Büyük baba ,recek; M~:ının saadeı mcger sevd l< 
el silfilı patladı, Turley sırt üstü yere M.~r~!i bekliyor: A?Ia .. gelm.e.z diyor: arasında olınekmtş. bıl~ t' 
düştü. Adamcağızı vuran 0 zamanlar ,Buyuk ~abayı ıçerı gonderıyor. Marı . En manasız melodramlar.da "1'-
14 yaşında olan kızı Mattic idi. ,geliyor. içeri girecek, abla onu kovu - şıne az rastlanan manasız bır ~ru d 

Tur-ley Bahriye nezaretinin bir tay- ıyor. Anne gene huysuz, on~ ~farıyeiic;t 
yaresile Kaliforniyadaki deniz hasta- Dördüncü tablo: ,man eden sebep ne olabılır? .. P · 
nesine nakledildi orada kızının· ken - ' Barda oda - Dansöz zenci bar sa- miye bile değmez. Muharr!!', Mtı: s' 

' 1 . , ' < lı .. t .. h d iP1 
di ihmali boşaltmasını unut - ,hibinin karısı, kemancı Fernandez ve u ~11 ayatın a ıztırap çekme~ }3ıJ 1 

tuğu bir silah'.J.a oynaması yüzünden bu ,Mari odadalar. Mari bara girmiştir. O- temı~ .. ıztırap e~den başlı!acak. 1.l 

hadisenin bir kaza neticesinde olduğu- ,rada hizmetçilik nevinden bir iş görü- nun ıç:n evde hır huysuz ınsan b 

nu söyledi ve iki gün sonra da gözlerini yor. Kemancı Fernandez Mariyi sev - m~~~~azı:. . .· . _. eı1e 
hayata kapadı. miştir. ı er arı~ ı sevdıgı halde g . 11 

Fakat sonra kız poliste itirafa baş -
1 Beşinci tablo: ,na ~a~ı fena har:ket ediyor? ~~ • 

ladı Ve · ' B d k 1. B h'b' .1 l\ır • Marıyı maceralı hır hayata ata . ar a u ıs - ar sa ı ı ı e ·ıan . . . h . • 
B ~ b ··1d" k · · • · M . b h ' . . ıçın bır ba ane ıster. .,e• - en ua amı o urme ıçın emır beraberler. arı ar sa ıbıne bır baba B" "k b b . 1ı.J v 

ld d d. . . - . . . uyu a anın piyesteki ro ~ 1 

a ım, p ı. ,sevgısıle baglı. Fakat bar sahıbınm B" "k b b . t k' 1 .. şı.J' ;r 
K ...:ı· • b · k' · t f şk M . . . uyu a anın pıyes e ı ro 1J · Jt' 

en('ısıne u cmrın ımın ara ın- maksadı ba a, o arıyı kendine met- . . . -1 tm k . . h d bir 
d 'ld' w. uld . . . ,yırcıyı ag a a ıçın sa ne e r 

an verı ıgı sor u. res yapmak ıstıyor. Marı bunu ~nladı- t' -1 d d h . . 11e o 
Kı t k h · .. ı ·· d w • • • • , ıyarın ag amasın an a a ıyı 

z ar ı erşeyı soy. uyor u: ,gı vakıt ken<lısını seven Fernandezle bT k' ıJ 

- Annem-in ovi - yo aleti! diye ce - pirlikte bardan ayrılıyor. ı ;_: l ı. k d - d d - . ye. 
,,ap verdi. Ve sözüne şu yolda devam Altıncı tablo: kse eti çoc.u okgm lan oAgı:.,e ol._~ 
etti· R h F d M . . . ma a a pıyese onu muş. JJ-1• • ti"' 

• 1 tun - ernan ezle arı yenı hır ken yanında kimsesiz kalan uftı1' 
- Annemle ben her gün ovi - yo va- hayata kavuşuyorlar. Beraber yaşıya- kız çoc g· lm lı , 

sıtasile ruhları çağırır ve onlarla ko- kl d u u 0 .a · 1 ' ca ar ır. Ölüm sahnesini biraz daha acıl<!l 
nuşurduk. Bir gün ovi - yo ile yalnız y a· · t bl e ıncı a o: pabilınek için mükemmel bir şe) ' 
ben konuşt~~· K.a11Şıma gelen ruh ba- Güverte - Fernandezle Mari gü - Muharrir eğer bu zayıflıkları. ı-ı.ı' ' 
na şunları soyledı : vertedeler, fırtına var .. Mari Fernan- vetli bir san'atkar gibi süsliyebıl5 r:• 

- Annen sizin eve gelen genç ve ya- ,dezi kıskanıyor. Çünkü vapurdaki Kor- di piyes bu kadar kötü oımazd.ı .. ıı"j• 
kışık~~ ~?':~yu seviyor, eğer sen oa- delya ile Fernan<lezln seviştiklerini yazık ki malzeme ne kadar kötü ısı: e' 
bam oldururse~ o~a kavuşacak, durma hissetmiştir. Fernandez çekiliyor, Kor- pıar dn 0 kadar acemi. Ve kötiİ J1l ,.. 
hemen babanı oldur. delya geliyor.. Bu sevgi muhakkak. 111e ile acemi mimarın yaptığı ,J3cı"" ' 

Ben onun söziinc uydum ve babamı c·· k" K d 1 d F d ı ı ·· öldürdüm. ~un u or e ya a ernan eze se - dmın hayatı• hiç bir şeye bell 

Bu itiraf üzerine Madam Turley ıe~
kif edildi, kadın herşeyi inkar etti, bu
na rağmen mahkeme kadıncağızı 20 se 
ne hapse mahkum etti, çocuk ta isbatı 
ruşt edinceye kadar bir ıslahhaneye 
gönderildi. 

Ari?.ona Temyiz mahkemesi ahiren 
bu karan nakzetmiştir. 

Mahkeme kızın ahvali ruhiyesıni 
normal bulmamış, Freud nazariyeler~
le izah edilebilecek ruhi bir hal~Un 
mevcudiyetini kabul etmiştir. 

Bu karardan üç ay geçtikten sonra 
kadının halinde bir de&rişiklik görül -
müş, kadın kocasının ölümli -
nü unutmuş ve serbest bir hayata 
atılınağa başlamış, ve hakikaten evvel
leri mevhu~ sanılan Jorj ismindeki 
kovboy da Madamın evine sık sık gi
rip çıkmağa başJam~tır. 

viştiğini inkar etmiyor. miş. 
Sekizinci tablo: • • • 1 ııt' 
V .. •j\-' 

apurda bir köşe - Fernandezle Döner sahneyi ilk defn gorı 'n,ı11• 
Kordelya buluşmuşlar; vapur su alı - Sahne daha yeni konulmuş olzll• •ıı~1 
yor, öliim tehlikesi var. rağmen muntazam işledi. Tablo a ~5ırı' 

Dokuzuncu tablo: J_Jek az sürüyordu. Dekorların ~ rsel' 
Giiverte - Vapur batıyor. Herkes da güverte dekorunu istisna ~ıct> Jif• 

canını kurtarmıya bakıyor. Fernan - ~iğerleri için kusursuzdu derı~a 0ııJ'.1' 
dezle Mari birer cankurtaran simidi a- ,Bilhassa bardaki kulis tablosu?de ~ti ' 
!arak beraber denize atlıyorlar. seden zencinin gölgesi fevknla 

Onuncu tablo: .zeldi. ~elifl' 
Köydeki evin bahçesi - Mevsim kış- Güverte tablosunun kusurUil8 

1 'ot 
t B k w b h d d' P · · snJltıl .,. ır. u ız çocugu a çe e ır. encE!- ce: Denizi dalgalı; ve gernıY1• • rdC •·. 
reden anne bakıyor, yanında abla var. ,gibi göstermek için arkadal<ı pe b r ıŞ 
Anne çocuğa karşı haşin davranıyor. dirilip kaldırılıyordu. Bu boşuna 1, e ııe 
,Bu çocuk Marinin kızı. Mari ormanda- ti. Perdenin inip kalknıası se) ırcd~' ııe 
k. k ı··b d ç uk d•' .. ' . rİ\'or dl' ı u u e e.. oc ormana onuyor. gemi sallanıyor, Jıissinı ve • JJİ 
Abla da peşinden gidecek. Fakat git - ,de denizin dalgalı olduğunu ~c ed ' 
meden büyük babaya söylüyor. Mari- yordu. Tablonun daha ıy i tcrtıP 
yi kendisi köfülemiştir. Mari eve gel- mesi mümkündür. ) 
miş, Mariyi eve almam1ştır. l (Devamı 9 uncu .. ,rab 
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• Istanbulda iki dane 
Dinarlı Mehmet var! 

SON POS7A 
2 ! 

7 . 

Posta müvezzileri mektuplarını kanşbnyor, " Pehli
vanıml" diye başlıyanla cüce Dinarlıya, Tunus Beyinin 

sarayından bahsedenleri de pehlivana veriyorlar 
Yazan: Naci Sadullah 

Bu sene Lik 
maç lan 

Sporun Vatanında 
Neler Gördüm? 

Hatırlarsınız; bundan bir müddet ev 
vel, pehlivanlarımız biribirlerine gır -
mişlerdi. Aralarındaki ihtilafların her 
gün değişen mahiyetini güreş merak
lılarına bildirmek iŞini, gazetem namı
na ben üstüme almıştım. Onlar müna
kaşalarını uzattıkça uzattılar, azıttıkça 
azıttılar ve ben, pehlivanlarımız ara -
sında mekik dokumaktan, başka vatan
daşlara selim veremez oldum. Hatta 
matbaanın içindeki dostlarım bile, ba-

bir devre olacak B"t- I ·ı· * -tr • .~~----u un ngı ız sporu iki kaide üzerine kurulm t • 
Oyu tak f . • • Uf ur. 

Bu vaziyet geni sürprizler 
doturacak, bütün takımlar 
azami ku'V'Vet sarf etmege 

mecbur olacaklardır 

~.u d .. ı~ın mden aatı ıçın oynamak ve neticeyi 
ıç uşunme en azami gayreti sarfetmek 

Yazanı TUrklJ• GUll• atma rekordmenl 

lrf an Ş&hinbaş 

na .pehlivan mütehassısl• !İlkabını tak Yen11 ı Ö-r a..ı111 ......... ıs be k' tılar! Çünkü: .Dinarlı Mehmet nereler- Napoleonun muazzam plinına son ş ışiyi atlattıktan sonra topu aglaı a 
de bulımur?> cMüIByim pehlivan han- lıtanbul futbol ajanı, yeni mevıim darbeyi Waterloo meydan muharebe- sokuyor· lngıliz ruhuna hıç U) ın.) an 
li yemekleri ııever?• .ıtara Alinin kun l~k .maçları .için bütün klüplerjn ifti _ sinde vuran Lord Welliııgton'un kendi bu hareketi Fransızlar miıthış alkı 1 • 
duralan kaç numanıclırf> cArif peh· rilcile yaptığı toplantıda likıtürü re• • zaferi hakkında söylediği ilk söz şu ol- yorlar ve hatıl bir kaç Fransız sahavo livanın (Molla) likabı nereden gelir?• .ı,· muştu: cWaterloo muharebesi Eton ç~karak İngilizi öpüyorlar. Bır kaç a. -

d 1 bil 

men te ıt etmif oldu. kt b' . kıka sonra kalenin yanında a" ag na 

kabilin en sorgu ara e cevap vere· On beş gündenberi blr takım .. _ me e ının spor sahasında kazanılmış- ı , bilecek kadar geniş malfurıat sahibi ol- .. h .. I ııu br • ~en topu kendinden daha ıyı bir , -
olayıııle o ta •-- ) L k uıgı ız as .... en - aynı oyun lık 'f muşt:umı. O sıralarda bir gun·· ' masamın dru u e~e sebebiyet veren lik maçları Bu muharebede t-...:r ,_ 'nin da zıye.tte ~ulunan arkadaşına ger-ır n 

karşısına bir posta müvezzii dikildi, ve: . r ya çı ..... ış 0 an urışı yanma kabiliyeti tarih tarafından ıas- cuyu 

18 

lıyorlar!!.. 
-Efendim. dedi, ben sizin pehlivan- vazıyet de, bu hafta artık mutlaka bal'" dik edilmiş vak'alardandır. . Mektebinde on sene oyun oyn ,, n larmız hakkındaki yazıJamUZI her gün !ayacak olan lik maçlan veeileaile her· İki üç yüz sag·lam adam t' t' k bır genç her gayretinı takımına f ıdell taraf edil · d k · ye ış ırere olmak zihn' ı· ·ıe ~ okuyorıJDL Ve biliyorum ki, onların I m•t :me tır. . propaganda yapmak gibi manasız fi • . ıye 

1 

ı sa':!e~tıği ıçın, bu 
hepsini, bemen her gün bulup görüyo~- . ıtanbul lik maçlarının bir devre- kirler İngiliz sporuna girememiştir. g:~~ın haya~a a!ıl.ınca aıger nsanlara 
sunuz. Bende cDinar• damgalı bir mek lık oyunları oonunda baştan itibaren Avrupanın bir çok memleketlerinde Y.. ım zıhnıyetı ile çalıpcagına hıç 
tup var. Zarfın üzerind<ı cDinarlı Melı- derece alacak olan dört klübün milli spor politika ile karıştınldıg·ı bır" za şuph~ ~oktur. İngiliz sosyıJ haya ı bu-

k

.. 1 - nu butun a kl • il öst 

met> e yazılı. Fakat mektubu yazana· ume namı altında lik takımları ara- manda ngiliz sporu bütün azameti ile çı ıgı •il erıyor. damcağız, Dinarlının fatanbuldaki şöh· sında ayrılma ıef<li de bir gün evvel değ!şme~iş. duruyor; ve spor ruhunu ka~glltered~, sporda. takdır edılen .şey 
retinden o kadar emin mi, başkaca bir yapılan toplantıda cereyan eden eöz hfıla benımsıyememiş milletler bile İn unlara rıayet edılerek <mfcdılen adr H 1 l - gı'lte ed . S ' - gayrettir. Ragbiyi bana met\ 1 b 

es !il- liizulD gömıemiş. a - Pehlivım Dinarh Meı.-l ere ~ran yeni bir vaziyet daha çı- . r en. • porun Vata~ı· diye bah- arkadaprı: '"'en ır 
bııkı, ben Dinarlının ~e buiunabi- Memurin müdürü muhatabının dak karacaga benzemektedir. sedıyorlar .. Hakıkaten İngıliz spor ru -
~eceğini bilmiyorum. Siz, bu mek~ubu! 'tilo ile de gayet iyi' yazı yazdığını öğ- B .. ka d 'h . la J'k d hunu tetkık edecek olursak bunun ne 
tik konuştuğunuzda Dinarhya venr mı . • 

1 
u.~n Y '.ı toyat ı • ahil o- kadar doğru olduğunu anlarız. 

siniz• rendikten sonra - an klupler kendılerince nizam11z bul- • İtalyanlann Addıs' -Ababaya lrirdik-
. · - Ala dedi mezbahada kırk lira d ki b ·w k.. · · · · · •· 

I' .~u makul ricayı yerine getirmemek- maaşlı b;;: m~iplik münhal. Senı o- / arı k u 7ı ı ~'."e ış• ıçın ıcap. e: !eri, Habeıj imparatorluğunun ııona er-ıgun için hiç bir sebep yoktu. Mektu- 1 ı· ı· en ma am ara muracaat edeceklerını diği gün idi. Akşam İngiliz radyosun-
b raya yer eş ıre mı. d .. 1 k k' · 1 u aldım, ve: Sonra gülerek ilive etti : e eoy eme ten çe ınmemış erdir. da haber bekliyorduk. Muayyen vakit 

- Hay boy! ı basltrdDD 1 _ Yalnız, sana, çalışma masasına Bazı murahhaıların lıtanbul fut• gelince spikerin ilk verdiği baber bir 
~u .emaneı .mekt~ ~ gün .~onra yetişebilmekliğin ıçin, merdivenli bir bol ajanına karşı velevki haklı bile ol- maç neticesi oldu; ve bu maç hak -
"'- bıne veroınt. Kendis~ın bu ~adar de sandalye yaptırmak lôzım ! salar, ileri geri yapmış oldukları hü- kında uzun malfurıat verildi. Bu hôdi-
"lq adresle bıle bulunabılmesıne gu - C" t d w d 1 d · d' 1 k · · b' se İngilterede spora ve ·ı h · l"tır!a . . uce o ur ugu san a ye en ın ı, ve cum ar anaatımızce ıraz yersizdi. rı en e ernınıye-

da 

nan Dınarlınm koltuklan bıraz cebinden çıkardığı bir mektubu me- M k . . ti ne kadar güzel gösterir! 
ha kabarmıştı Fakat zarfı yırtıp . .. .. .. .. .: ınta a rıyasetıne, futbol federas- B' İn .1. . . . . 

hlektub kum· ~-"· k 
1 

k murm mudurune uzatarak guldu : yonuna ve iha t T'" k Spo K ır gı ız ıçın Hitlerın Ve~!~: ı u 
0 

aya bqlaou<Ça, 0 tu - - Bu mektuba bir gözgezcllrsenlz, 
0 

,.. ur • Ul'1>- mualıedairıl yırlmıw M · arınınkabft-'-lıg·ı gı"ttik,... iniyordu O- ....... k' be .. d"W" ... d muna kadar haldı ve cfoiru voftardan cNe••n- n --- bi, uso b ~~ ....- • gorursunuz ı, n gor ugunuz ,:a ar .d b'I ' •-• K 71'- r opor maçının 
un : ' ufak tefek bir adam değilim! gı e ~ ecek olan bu dava:!'.' en k .. tir- neticeslııdeıı daha az eherrımtyetlldir. 
- Hayreti... Ne yazanı tanıyoruın, Memurin müdürü gülerek gözden me hır yolla halletmek ımklnı var· Bir İl için müracaat eden bir gencin b: de y~ardan bir§eY .anlayabili- ,geçirdiği mektubu, Bay Necatiye de o- ken, _büyük hiı; fa~daeı olacağını ean- ~~ford veya Kembriç takımlannın r l'llnı! diyerek bana uzattıgı bu mek- kutlu. Mektup : maclıgım ve nıtekım toplantıdaki ha- bırınde yer alarak üniversitesini spor-

hubun muhteviyatını timdi taınamile · Pehlivan! diye başlıyor, ve llf&ğı yu- vayı bozmaktan başka bir iıe yaramı- da temsil etmiş olması, birinci sınıf de-•;;lıyamıyorum. . . karı şöylece devam ediyord":: .. ya~ hücu.':"ların yereiz ve yolıuz ol- recelerle sınıf g~iş, faka.t sporda hiç d~~t .. bazı satırlan benı bay..ı gü- .Geçen gıin gazetede bır reamım dupna şuphe etmemek !Azımdır. muvaffakı~et gosterememış diğer bir 
r' . uştu. Mektubun meçhul muhar • gördüm Maşallah, daha boylanmış, da- Kendilerine ait ifleri kap ecl gence tercih edilmesine sebep oluı ırı, Dinarlı Mehmede: ha geni~lemiş, arslan gibi olmuşsun. }ere müracaatla halledecek L e1.~Y le~- Böyle hareketler bir ecnebiye pri~ 

c- KAfir di d Tun b · · akt O iL up en- .. .. .. Fak t ff'ft ,.,, ra , yor u, us eyının ••· Seni neredeyse ıanıyamıyac ım. mizin oyun hazırlıklan b .. dalı . gorunur. a muva -yelli bir spor-
r· Ytnıla. az kadın mı gördün! Senin ye- ne omuzlar... O ne pazular... O n• gö- de allkadar etrnekted' ızı • zıya- cu olabilmek için ne kadar çalışmak, ne ı::ı~ ~ giln yıışayabibnek için, bil - ğüs. .. Bütün memleket seninle iftihar Bu .. neki lik ma ı~ ı . kadar sıhhi bir hayat geçirmek, ne ka-
)' 

1 

~ü verirdim! Fakal maalesef. ediyor. Yakında dünyada yenmedik .. . d 1 k ç . r nın ~r de~re dar feclalrirlıklar yapmak ve karakterin 
..: ek ~· her saadeti birde~ ver • pehlivan bı~yaca~ inşallah .. He ~rın e~ a ınaca netıceye ııore klup. n~ ~~ yüksek olmas.ı. ıaz'?' geldiği 

- cOyunun sonlarına dogru kold 
bacakta kuvvet kalmaz nefes ke ·ı·. ' 
F k t k ' :sı 11 

.. • 
8 8 gene oşmak, gene çabalamak, 

gene takımına hizmet etmek 1" B d .. a ım .. 
~n a.n. guzel bir oyun nasıl ta , , ur 

edılebılır• diyordu. 
B.u gayretin sonu zafer , e .. a ma · _ 

11'.1bıyet. olabilir, fakat bir poıcun~n 
kıymetı sarfettiği gayrettir zafer 
~~ mağli'ıbiyet onun şanına ~ok b r ;e~ 
ılave etmez veya şanından çok bır 5:ey 

eks.iltmez. Geçenlerde çok bti~ uk bır 
terus maçının ertai gunil çıkan ga _ 
zetede büyük bir a. .... 1.1. -xyı d 
du· h ~""' yor -

• « • •• arıkulAde bır oyun O.) A dı 
Halbki X... rakibine yenilm tı Bf; 
senede 240 kadar bırincılık k 

h J 
anan 

meş ur okey Gardon Rıçha d a ı 

ların~an barı derken en çok lk 
120 ınci galıbiyetinden sonra b r y ~ 
rışta yenildi ı zaman topl d nı n _ 
latıyor, ve en çok bu yaı t uld _ 
ğunu itiraf edıyordu. u 

Bütün İngıhz sporu ışte bu ık 
üzerine kurulmuştur: 

Oyunu takımın menfaatı ıç n ovn _ 
mak; neticeyı hiç diı unmed n mı 
gayret sarf etmek. 

irfan Şahinbaş Yor. Nıtekltn sen ele o _..ısız ka • men Allah yüregine unan, kollanna lerı t~nıfe tut~all yapı~k maçlara duııunulecek olursa İngılızlenn bu ha~ içinde, tıpkı, arı- ambarın& derman versin!• ayn bır ehemmıyet ve o nıabetıe, hu- roketine hak vermemek doğru oJsıuız. 
d~uıı. gagan tutuk blr tavuğa dön • Bu satırlar, hepimizi hayrete düşür- sual bir kıymet vermektedir. İngiliz sporunun ruhu takım zihni-
d?"- Hiç birisinden istifade ede- • müştü. Fakat az sonra, aevimli cücenin Meveim zarfında en çabuk forma yetidir. Ayak topu veya Ragbi oynıyan T ın.~ ağzından işin içyüzünü anlayınca, ka- girebilecek ve ayaiın• en çabuk olan bir genç oyunu takımı !çın oynar. Maç- 8JJ&r8Cİ Amy IOllİSOn 
..:ız o zaııwı, bu .. tırıann bir mec- tıla katıla gülmekten kendimizi ala • takımı bize tanıtacak obın yeni lift si .. !arda gol atanlardan ziyade hiç göze kaza geçirdi 
,,., larafırıdan yıızıldıAma hükmetmiş, madık: Meğer cücenin adı Mehmetmiş. temi talihin fazlaca rol oynayacaiı b. çarpını:,:an gayreti ile takıma yardım 
11 

~ubu yırtıp ataralr, bahsi değiş· ,Ve kendisi de ~inarda ~oğd~ğ~ için, ıekildir. ır edenlenn ~ym~ va~r. Fransaya Londra, 21 (~.A.) - Tayyar ci ~Ik. ,soyadı diye cDınarl• kelımesını alıp Herhanai bir takıma ı.a.., .k. . maç yapmaga gıden bır İngilız futbol Bayan Amy MoDıson, Ç.Iıfıld'de ka· 
b akat dün, umulmadık bir tesadüf cDinari Mehmeb olmuş. Postacılar - d ed clenem . k! 

1 ıncı takımının Fransa ile yaptığı maçda raya inmeğe mecbur olduğu sırada 
ana bük' • d dan b' .. d D' rd hl' n· evr e .-ıııını e ım anı ver- geçen bır' hıı...ıı • b'"t" d ) • o zaman verdiğimiz bu um e ınsı e, ına an pe ıvan ı - . k 

1 
b t la d I ~ıseyı u un . gazeteler omuzun an yaralanmış burnu ıncın• ltı.ıidıiunızı isbat etli ,narlı Mehmede gelen bu adressiz mek mı~~ o an u arz ~ç r o ay11i- hayretle kaydettiler: mif ve müteaddit yerl~rınden z..de-

I lleğer bir meczup tarafından rastge- ,tubu yanlış!ılda ona götürmilşL le butun .takımlar azamı kuvvet ve İngiliz merkez muhılcımi önündeki lenmiştir. 
·~~om~-.--ro~veWki-~~W~~~~~~~~~~~-=--~==~======-=~~-=~===~ 
lıurı De acaip bir maoeraaı varmış ! ,lı Mehmet, daklllo imtihanı vermek caklar ve oyunlar bu hueu11yetleri iti· 

Belediyeye ifim cıDplif, ve taze bir üze~ ka~em, ~~ giderken Me - barile ayrı~ zevk tafıyacaklardır. 
havadise konmak ilmidile Defterdar ,murın mudurunun gulmeye devam e- lıtanbul h1< maçlarında ve öteden 
1iecatinin odasına da ujrOmı§lım. üs- derek verdiği ~ı~el:. ~ni bilsbütiin beri tahit olduiumuz bir takım aür
ladın yarıırıdlı, memurin fUbesl müdürü fllŞlrttı. Memurın mudu~: prizler bir devreli maçlarda irim bilir 
de vardı. Arkası glıdilim kapıya dö- - Bu adamcağız, dıyordu, neler kaç klübün itini allak, bullak cd k 
llük sandal--a... de -:ıı ... ıınü .MN>medi - görmüş, neler geçirmiştir. Hatta bir ta- L' bı"lı"r Laç Lı··~ L eccw·' 
g;_ 3- ' 3- e- - 'h düf' b '"--- be . . ve sene aım & iL u~n eJLmegı-
eu.u, ufacık yapılı bir misafir oturu - ~ı te, tesa unu J. wıUS yının sa • ,. .. Lt" " d d" .. - t•• Or d ne yag ıureceJL ır . 
.,-ordu. İki adını ilerleyince bacakları rayına a uşurmuş u. a a kend'si- y . kl"l kl'" 1 . . • , ""'1da!yedeıı yere ~ 

0 

misali· pi harem dairesinin hizmetine vermek- e~ı.... ~ e .. up. enmız ıçın cicl-
rin, uzun pıuıtalorıla 1ı1r fOCu1t değil, le bir mahzur görmemişler. Ve rnnar- ~en buyuk ~r ıurpnz olan lııtanbul 
Çok kısa boylu bir eMek olduğunu an- ,lı Mehmel: bu sayede birçok aylarını lık maçlan kun ne dene desin bize ladım_ dünyanın en güzel kadınlan içinde,; hararetli bir mevıim )'Bflltacalttır. 

Sakalaız JilzOne lıüıp ta yaşını isa- ,çirnliş. Kendi anlattığına göre, eşsiz Bütün klüplerimize muvaflakiyet-

betıe tahmin etmeye imkAn yoktu. ,Tunus güzelleri, bunun önünde soyu- teri. 
Ben hepsini se1'mladmı, ve devam ,nup giyinmekten çekirımezlermiş ! O- Boıim 

etmekte olan konuşmaJanna kulak mi- • Memurin müdürünün bu i?.ahatı ba- ------------
llfirliiin" başladım. Boyu bir metre- pa, vaktile pehlivan Dinarlı Melımede ca tnsan gayri ihtiyaıi : •Dünyada ne-
11 zor aşan zatın, memurin müdürü • ,gelen mektubu batırlaltL Anlaşılıyor- !er oluyor?• diyor. Fakat unutmayın 
ilin sorgulanııa veıdlii cevaplardan, du ki, mektubu bana getiren postacı ki, hiç bir zaman vuku bulamıyacak ık! 
~VVela kırk yaşında olduğunu, sonra da yanılmıştı. Ve bu yüzden, cüce Dı- şey var: Ne cüce Dinarlı Mehmet ser
bir q aradıjını anJaclım. narlı ~~ede. hitap eden mektup ta, besl güreşte dünya pmpiyonluğuna 
. Sevımıi cüce, yükselı: ticaret mekte- dev ~ııs;ıeıı Dinarlı Mehmedin eline çıkabilir, ne de koea ~narlı Mehmet 

bınden mezu . Memurin müdürile geçmıştı f Tunus Beyinın haremine girebilir ! 
· mektubun macerasına balnn- . NMi Saclullab 

Sinek derdinden 
ŞbJll halkı da 
ŞlkAgetçl 
Şişli ha1kı ımzasıle bır mektub al· 

dık. İçi şehir çoplerının dokulmesi 
içın muvakkaten kullanılan yerin 
semtlerine yakınlıgından şık~yet.e 
doludur. Diyorlar kı 

cŞehir çöplerın n Mec d vckovlı 
civarına dokıilmesı halkı ş~kayete 
sevkedince, Bulgar ha tanesı ile Da
rülaceze yolunun ortasında ve tam 
şosenin kenarında bır 'er seçıldı . 
Bu yer Ş live Bomont 'e nıh , l 
bin metre mesaf ed d Deme kJ 
görülen mahzurun onune gtÇılme-

rn ş, şika~ tın geldıj ye ın 
ıstikametı değiştınlmı ur. 

nıt ve 

Çöplenn kışın denı e dokulmt ın
de buyuk mahzur yoktur Önumuz. 
yaz, çöpu yakacak fabrika o m na 
kadar elbette kurulur mah urla 
tamamen ortadan kalkmı olur Ko 
kudan bıktık, beled veden bı de 
korumasını isteriz.• 

Bu okuyucularımız be leci 
sının dunku nushamı da m 
be~anatını okumu, \e musl 
muş olacaklardır. 

Ümıd ederız kı k.) U ı ı rı 
m ' uu yakında ort dan ka IMılcak • 
tır. 



d Sayfa· 

Polis karakolunda bir 
sa hoşun yaptığı şaka 

Komisere azizlik eden adam " Ankara caddesinde 
herkes tabanca ile birbirine girdi,, diye bütün polisleri 

Babıali caddesine koşturdu 
Servet isminde sarhoş bir adam 

Eminönü merkezine gelerek ve ora
daki polislere telaşla: 

- Ne duruyorsunuz? An1.rara cad
desinde herkes tabancasını çekti. Bir
birine girdi. diye haykırmıştır. 

Bu haber üzerine bütün polisler 
sür•atle Ankara caddesine koşmuşiar, 
fakat Ankara caddesine vardıkları za
man her şeyin hali tabiide olduğunu, 
lhiç kimsenin tabancasını falan çekme
diğini görmüşlerdir. Ve derhal kara
kola avdet edip Serveti yakalamışlar
dır. Servet o zaman gülerek: 

- Canım inandınız mı} Sizinle şa· 
ka ettim, demiştir • 

Servet hakikaten tanıdığı bir .ko
misere azizlik etmek istemiş ve sar
hoşlukla şaka olarak bunu intihap et

miştir. O şaka ettiğini iddia ededur
sun hakkında cürüm tasnii maddesin
den zabıt varakası tutularak adliyeye 
sevkolunmuştur. Bugün cürmü meş-

hud mahkemesinde duruşması yapı
lacaktır. 

Cürmü meshut davasına ilk • 
giren avukat 

Dün cürmü meşhud mahkemesin
de ilk defa olarak bir kadın kendini 
müdafaa ettirmek için bir avukat tut
muştur. Hadise şudur: 

Tophanede oturan Eleni isminde 
bir kadının ev sahibi Cemal, evine ta
arruz ederek Elen iyi tokatlamıştır. E
leni vak'ayı derhal polise şikayet et
miş ve suçlu ile şah.itler müddeiumu
miliğe ve oradan da mahkemeye sev
kol unm uşlardır. Eleni avukat lrfan 
Emini vekil tutmuştur. 

Şahi:. olarak Hasan, Şükrü, Seyl
naz dinlenmiş, şahit1lcrin ifadeleri ara.
sında mübayenet görülmüştür. 

Suçlu Cemalin sabıkası olup olma
dığını tahkik zımnında muhakeme ya
rına bırakılmıştır. 

a 

SON POSTA 

Sineklerle 
Mücadele 
İstanbulun çöp derdini ve sinek isti

lasını bertaraf etmek için çöplerin ya
kılması ve çöp fınnlan yapıhnası :ka
rarlaştırılmıştır. Belediye Kağıthane -
ye inen yol üzerindeki eski bir ta~oca
ğını çöp fırını yapmak üzere hazırlık
lara başlamıştır. Bu ocağa giden yol, 
ağır çöp kamyonlarının geçebileceği şe
kilde tamir edilmektedir. Gerek Meci-. 
diyeköyü ile diğer çöp istasyonlarında
ki v:e gerekse Unkapam çöp iskelesin
deki bütün çöpler buraya nakledı!erek 
yakılacaktır. Bittabi bu fırın İstanbu
lun bütün ihtiyacına c.e~ap ırermiy.e

cektir. Bu noktayı da gözönünde bu
lunduran Belediy.e çöp yakma fırınla
rı .adedini çoğalt.mağa kar.ar vermıştir. 
Şehirden uzak mıntakalar.da mütead
dit çöp fırınları vücude getirilecektir. 
Belediyede teşkil edilen bir komisyon 
şehir haricindeki muhtelif yerlerde tet
kikat yapacak ve çöp fırınları yapılma
ğa müsait yerler tesbit edilerek ırapor 
verilecektir. Şehir haricinde bulunan 
metruk taş ve kireç ocaklarından bu 
hususta istifade yolları düşünülmekte
dir. Dün vali ve belediye reisi Muhit
tin Üstündağ daimi encümen azalarile 
bir toplantı yaparak bu meselenin hal
li için icap eden şeylere sarfedı1ecek pa 
ranm ibir an evvel tedariki işini görüş
müştür. Temizlik işleri müdür vekili 
Kemal dün ıgene gerek Mecidiye.köyün
de \ e ge.rıekse yeni çöp fırınında tetki
kat yapm~ ve Mecidiyeköyündeki çöp
lerin .nakline nezaret etmiştir. 

Macaristan 
lngiliz dostwğunu 
Temine çalışıyor 
Budapeşte, 21 - 'Başbakan Daranyi 

(Baştnrafı 1 inci sayfada) lir ve bunları koruyabilir. Böylelikle bugün Mecliste hükfımetin beyanname 
tından çekileceğini bildirecektir. de yeni ve emirlerine muti hükllm sini okumuştur. Başbakan demiştir ki: 

Ademi müdahale komitesi bu haf- ler kurabilirler. Bunun aksini iddia - D~ siyasaya ,gelince ııim.di mer'i 
tanın sonuna kadar toplanmadığı tak- edenler fa istlerin nazarında Avrupa- prensiplerde hiç bir değişiklik yapıl -
dirde, Sovyetler bu toplantının yapıl- nın sükununu ihial etmekte ve harp mayacaktır. Bütün Macaristan İngilte-
masmı dahi beklemeksizin kararlarını tehlikesini tevlit eylemektedirler. renin dostluğunu temin etmek ve kar-
b.ld' kl d' 1 ş11ıkh menfaatlerin tanmması !';art~le 

ı ırece · er ır . Almanya, talya ve Portekizın a- ~ Fransa ile de bir dostluk havasının :hı-
Sovyet Gazetelerinin Netriy b silere herke çe malum olan yardımı i- )<işafını görmek arzusundadır. 
Moskova, 21 (A.A.) _ Kollektif le tanzim komitesinin at~letini mev- Peşte, 21 (Hususi) _Yeni Başvekil 

cinayet serlevhalı başyazısında Jurnal zuub seden ayni gazete diyor ki: Darany ıile Hariciye Nazırı de Kanya-
de Moscou gazetesi, Londra komite- «Bu arada asilere harp malzemesi nın gelecek ay .zarfında Romayı :ziyaret 
sin in usul hakkında aldığı vaziyeti verenler, hareketsiz kalmamakta ve edecekleri söylenmektedir. Salahiyet -
müstehzi bir lisanla mevzuubahı et- eserlerine devam etmekte ve müşte· tar mahafil bu hususta ademi malumat 
tikten sonra diyor ki: rileri Madrit üzerine yürümektedir. ~:~.:~!:~~:~~!'; .. - ...... _ ..... __ _ 

«Faşistlerin noktai naza.rınca Av- Bu ahval altında Londrada kabul ed~ ticeleri çıkaracaktır. 
rupanın emniyeti, diğer memleketle- len usul meşru lapanyol hükfunetine Paris, 21 (Radyo) - Siyast mahafil 
rin işlerine müdahale etmemek. ve bu ve sulha karşı kollektif bir cinayet,, Sovyetlerin ademi müdahale komite
memleketlerdeki dahili ihtila.Ilere yar- mahiyetini almaktadır. sinden çekilec~ğine muhakkak nazar~Je 
dım etmemek prensibi yalnız demok- Sovyet hükumeti her 'eyden evvel ba~aklMadırk. iyi hh~kb:r al~dahmem~al~-

'k d·~ h"k" l · b · · · ~L • 1. . d ra gore, os ova u wnetı a şımdı-
ratı ve ıger u umet en mutavaata u cınayete ıftira&. me. u ıyetın en ay- d 1· 1 1. anl b"' .. k "k . ... . . . . en spanyo 1m arına uyu mı -
mecbu.r c.:mekt:, fakat F ~ıat hüku- rılmalıdır. Ş~n.~. c~~n .. bul~nabılır . kı darda mühimmat ve harp malzemesi 
metlerı boyle hır mecbunyet altına Sovyetler Bırlıgı hukumeti ebcdıyen göndermiştir. İspanyol asileri Sovyet 
sokmamaktadır. Bu hükumetler, late- <Cbekleme salonunda» kalmak İstemi- fabrikalarının alfunetierini taşıyan bir 
dikleri yerde ihtilale sebebiyet verebi- yecek. ve bu vaziyetten 1Azımgelen ne- çok silah ~tinam etmişlerdir. 

"Son Posta,, nın edebi tefrikası: 7 

Bu sözlerden sonra çirkin bir bakış, 
kaba bir gülüş: 

- Sen şimdiye kadar rüyanda bile 
otomobille gezmedin ha 1 

Mualla artık dinlemiyordu. Yüzü -
ne kamçı ile vurmuşlar gibi birdenbi
re kuvvetini ve iradesini bulmuştu. 

Hiç bir söz söylemeden mantosunu 
kapamış, eldivenlerini giyerek sakin 
adımlarla dışarıya çıkmıştı. 

Kuduran bir 'es arkasından bağı -
rıyordu. 

- Ne oldun? Sözlerim ho~una git
medi mi yoksa? Dur, gitme canım, 

amma da titizmi sin sen de ha 1 Sana 
bir de manto yaparız .. Aylığını dli li
raya, • ltmısa çıkarırız. Sende bu en -
dam olduktan sonra ... 

Ancak köprü üstünde rahat nefes 
alabilmişti . Or,Jya kagar, arkasından 
birisi kovalıyormuş gibi soluk soluğa 
koşmuştu. Kendi kendisine tekrarlı -
yordu : 

- Her şey, fakat bu değil.. Hayır, 
. 1" ••• 

Tünele gireceği sırada birisi 'kolun
dan tutup çekti: 

- Mualla! 
- A.. Nezihe, nasıla.ın? 

- İyiyim kardeşim ... Sen biraz 
zayıflamışsın ; istirahat etmek sana 
yaramıyor galiba... Hasta mı oldun 
yoksa? 

-· Hayır, hastalanmadım. Fakat iş
sizlikten içim sıkılıyor .. günlerimi öl
dürmek için tekrar çalı~mak. istiyo -
rum. 

- Nnsıl, sen iş mi arıyorsun? 
- Evet. 
- Adamakıllı bir yer bulabildin 

mi bari? 
- Henüz bulamadım. Biliyorsun 

ya bu sırada öyle kolay kolay iş bu -
lunmuyor. 

Nezihenin birdenbire gözleri parla
mıştı. 

- Senin gibi bir memur için her 
zaman iş bulunur kızım. Öteki şir -
kette be, altı sene birlikte .çalışmış -
tık. Tekrar benimle ayni büroda ol -
mak istersen hemen gel, sem l;>izim 
müdüre takdim edeyim. 

Muallanın gözlerinde bir ümit ışığı 
parlamıştı. Alaka ile arkadaşına sor
du: 

- Sen nerede çalışıyorsun? 
- Şurada Papasyan hanında bir ko-

misyoncunun yanındayım. işler bu sı
rada pek çok; patron Almanya ile ye
ni işler yapmağa başladı, bunun için 
iyi almanca bilen bir memur aradığı
nı dün söylüyordu. Birisini bulmamış
sa hemen seni aiır. 

Nezihe iyi kalbli fakat delişmen bir 
kızdı. Mualla onun tavsiyesine pek 
güvenemiyecegini. bild~ği halde gene 
koluna sımslkı sarılan arkadaşını ta
kip etmekten kendini alamadı. O, dur
madan söylüyordu: 

- Ah, tekrar beraber olursak ne 
iyi olacak kardeşim 1 Burada da :iyi ar
kadaşlarım var amma seninle beraber 
geçen bet altı seneyi ömrümde unu • 
tamam. 

Do_ğrusunu söylemek lazım gelirse 
şimdi çalıştığım bu ticaret evi bizim 
eski şirketimize pek benzemiyor am -
ma bu zamanda öyle armudun sapı, 
üzümün çöpü diye müşkülpesentlik 

etmeğe gelmiyor. 

Eskileri hatırlıyarak kederli kederli 
içini çekti. 

- Neydi o şirketteki günlerimiz ha 1 
lstediğin saatte gel, istediğin saatte 
çık ... Senede üç ikramı ye.. bir ay tatil 1 

Hc!le een büsı'bütün amir gibi bir 
feydin. Direktörün eli ayait sendin. 

1 Berlindeki Konuşmala 
--------

(Baştıırafı 1 inci sayfada) !noktalar hak.kında şimdiden bir 
nun Berlin zi~aretini tefsir eden Ti - hasıl olmuş olduğuna dair ola.~ 
mes gazetesi, Italya ile Almanyanın, rilen acele haberlere itimad edı 
görünürde, bugünkü siyasi meseleler sini ihtar etmektedir. 
üzerinde uzlaşmak ve kendilerıni ile- Alman mahafili, ketunı dl 
ride tefrik edecek mahiyetteki mesele- maktadır. 

l~ri ~e şimdilik :ehir etmek ist~d. kleri- Berlin, 21 (A.A.) _ Alınan 
nı soylemektedır. Bu gazete, ılaveten b'ld' . 
diyor ki: «Almanyanm güttüğü başlı- sı 1 ırıyor: 'aft' 
ca gaye hiç şüphesiz Sovyet Rusyasını halya Dış Bakanı Kont Cı tıi' 
Jıransadan ayırmaktır.» gün Hitler gençliğinin büyük ";'",J. 

Mani.h Noktalar zahüriine iştirak etmiştir. Te~ 
Berlin, 21 (A.A.) - Havas ajan- ta 20 bin gençlik azası hazır 

sından: muştur. Gençlik teşkilatının şefi 
İtalyan gazetelerinin B. Ciano'nun B. Baldur Fon Şirah ile birlikte 

seyyahatine günlerdenberi bir çok say- Kont Oiano ~iddetli alkışlarla 
falar tahsis etmekte olmalarına muka- mış ve bölge şefi B. Aksman·ı~ 
bil Alman gazeteleri, bu seyahat hak- geldiniw hitabesinden sonra k 
kında mütalealar serdine ancak dün gelerek, Almanyada İtalyan 
başlamıştır. ne karşı hararetli bir dostluk ile 

iki tarafın hattı hareketi arasında- hassis bir gençlik mevcut old 
ki bu fark, manalıdır. Bu fark, bir çok Musoliniye iblağını rica etmi~t· 

Çimento ihtikarı 
tahakkuk 

Bir müddettenberi piyasada çimen- alınış ve fabrikanın çıkardığı ınJl 
to ihtikarından bahsedildiği gibi müte- raya devredildiği için tüccarın 
addit yazılarımızla, biz de, bu hadıse- bulunan çimento verilememeye ~ 
yi daha evvel tesbit etmiş bulunuyo - mıştır. Tüccar, Ticaret odasına 
ruz. Bazı alakadarlar bu işin mes'uli- caatla vaziyetin ıslahı lüzumuna .,1 
yetini ikinci ve üçüncü sınıf tüccarlara etmiştir. Keyfiyet Ticaret oda~ı ...& 
atfetmekte iseler de hakikat şöyledir: fmdan tetkik edilmektedir. TiCSl .. 

Kartal, Darıca, Eskihisar ve Zeytin- dasmın yaptığı tetkikatın sonun~J 
burnunda bulunan çimento fabrikaları tada ihtikar mevcut olduğu ~·: 
birleşerek bir arilaşma yapmı"lardır. etmiştir. Bunun için bir rapor Jl""", 
P'yasay:ı bir elden idare etmektedirler. }anmaktadır. Fakat bu muamcıetet 
Çimento tüccarlarına, çimentoyu 1s - pıladursun, ihtikar da alabildiğin' 
tanbulda Zeytinburnu fabrikası ver - vam etmekte ve bir torba çimeil~ 
mektedri. Diğer fabrikalar ise başka ta- rine ve adamına göre 130 - 140 
raflardan yapılan talepleri karşılamak şa kadar satıbnaktadır. 
vazifesini Üzerlerine alm~lardır. Bir 
müddet evve1 torbası yüz kuruştan tüc- f ilistinde bir Arap idaınl 
cara, istediği kadar verilen çimento, bi-
lahara verilmemeye başlanmıştır. Fab- mahkOm edildi . ~ 
rikalar tüccara istediği kadar değil, ken Londra, 21 (Hususi) _ Filistitl:J 
di istedTideri kadar mal vermeğe başla- örfi idare gece yarısına kadar ~ 
mış:lardır. Bu ayın beşinden itibaren de mıştır. Bu tedbirin gelecek hafta~ 
hiç vermemektedirler. Ancak İstanbul men kaldırılması muhtemeldir. ~ 
içindeki inşaat durchınulmasın diye e- Yafada, geçen Nisan ayında iki J ,. 

tinde ruhsatnamesi bulunan inşaat sa - di · -ıd- ekt ı b' AraP., 
hiplerile müteahhitlere birer mikdar yı 0 urm en suç u ır f.. 

ma mahkfun edilmiştir. Bu karat :.J 
çimento verilmeğe ba!jlanmıştır. Tücca- diye kadar verilen ikinci idaın ıcaı"" 
rın iddiasına göre, çimento bulamadı- dır. 
ğı için satamamaktadır. Halbuki inşa-

at ve saire ma1tsaciiıe :fabrikadan çi - Romanya Başvekili Belgrı/J 
mento alanlar ibunlan yüzde on ve yüz-
de yirmi karla tüccara devretmektedir- Belgrat, 21 (A.A.) - Tatares~f 
ler. sabah buraya gelmi~tir. Ziyaretiıd!.J 

Tüccar da gilya, başka suretle mal susi mahiyette o1duğu beyan ~ 
tedarik edemediğinden, bu muameleye olınasına rağmen Hariciye NeZB~ 
rıza göstermeye mecbur kalmış ve ih- gitmiştir. Bazı siyasi müşahitler,. ~ 
tikilr da bu yu"'zden 1-. .... go .. stermiştır· . ku y ·t~ """1i res nun ugoslav - Romeıı ı , 
Öğrendiğimlıe göre Zeytinburnu çi- Kral Karol'un muvafakatini iblil 

mento fabrikası büyük bir taahhüt işi ceğini beyan etmektedirler. ~ 

- Matmazel Muallal lar var. Bunlann hülasasım ıiz• ~ 
Dediği vakit yüzünde, gözlerinde çe olarak söyliyeceğim, tıiz d~ 

seni benimsiycn, :acni takdir eden bir doğraya yazacaksınız., lışin5z 1 f 
mana belirirdi. Ne kibar, ne cana ya- almanca olacaktır. Matmazel l(a~ 
kın adamdı ot Bo.radaki müdürümüz fran'ı~ca mu!haberatı, Bayan ~ ~ 
öyle değil; kendisini beğenmiş, titiz, de türkçeleri yapıyor. Size şırtl~ 
huysuz bir adam amma neme lazım, 75 lira verebileceğim. Bir kaç a! j; 
bunun da e1i açık. bu aylığınızı arttıracağımı üınıt 

Mualla bu sözleri yarım bir dikkat- rım. 

le takip ediyordu. İçinde bir telaş, bir * . il' 
helecan: Muallaya dünyaları verselerdi 

- Acaba beni alacakl1.r mı) kadar sevinmiyecckti. ~ I 
Diye bir korku vardı. -Bu ay sonunda evimizi ipote I 
Biraz evvel kendisini kurtarabildi- mek mecburiyetinde kalmıyacai'dl ' 

ği o mülevves ıkuyudan sonra nereye f d ııı' tık. Yavaş yavaş smete, da ı :_A 
gitse hoş görecekti. · ebıl' 

bakkala olan borcumu da ödıy ~ 
Geniş ve aydınlık bir odaya girdi - af1!01' 

ler. Burada bir kaç memur çalışıyordu. :ğim. Sonra Becliaya istediği ~ ~ 
Nezihe bunları tanıttı: da yapabilirim. 75 lira çok h!1 'j/J 

- Bay Kartal, muhasebecimiz .. Bay değil, öteki şirkette iken aldığılO I 

Gözen, veznedarımız.. Matmazel Ka- lira ile ancak geçiniyorduk aJIJ~ 
rayan... vakit lüzumsuz masraflarımız 01;J' 

.Sonra onlara döndü: du. Şimdi biraz idare il pekall b,;' 
- Size her zaman kendisinden nebiliriz. Yeter ki Bedia tekrar 

bah ettiğim arkadafım Bayan Mu- !anmasın 1 ~~ 
aUa Daimen. Delişmen filan amma zavallı ~ 

ne kadar zamanında imdadun• ~ 
Müdür elli yaşlarında uzun boylu, ti 1 On beş gün sonra evi JEnıni~.C :J 

tıknazca ve manasız yüzlü bir adam- dığına Tebin etmek mecburt,_,....
dı. Mualla ile iki üç dakika almanca kalacaktım. . • ;I 
konuştuktan sonra :tathlattırmağa ça- - Bayan Dalmen, patTon ııtJ 
lıştığı boğuk ve mağrur bir sesle söy- yor. . ~ ' 
ledi: Muallanın kulağında eski dır 

- işimiz çok aceledir bayan. He - rünün kalın ve tatiı sesi çınlıyor· 
men bugünden ba.şlamanıı;.ı .istiyorum. - Matma~el Muallal ._. 
Almanyaya r.azılacak bir '°k mektup· (ArkaJl 
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iTTU-IAD~TARA~KiD~ ONS~NE 
Vazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

. 
Babıili baskını • ve nasıl oldu? • 

nıçın 

Jttihatçılar Babıali baskınına açıkça hazırlanmıı gibi idiler. Daha bir hafta evvel 
en küçük rütbedeki ittihatçıların a!ızında "Bu günlerde birşeyler olacak,, sözleri 

dolaşmağa başlamış, yapılacak işlerin tertibab alınmışb. 

• 
9 

(-n-~a-y.-r,~====S=E=N==E=D===]s 
L, _ _,,_,_ _____ _ 

Yazan:· E. Taha. 
- Bcyazidda tükanim var.. saı aflilf 

ediJ orum, sultanim! 
- Tefecilik mi? 
- Estafurula, sultanim!. Darda du~ 

ş~n olursan, bazi bazi kolaylik yöste' 
rıyoruz. 

- Peki! 
.Ağa, yahudi ile birlikte içerıı e gir .. 

mış olup, el pençe divan duı aı ak emir 
bekliyen Yenıçeı iye hitapla: 

Bir komite ile bir cemiyet veya fır- vet bulunduğunu göstermek aurctile 
ka teşekkülü arasında ne fark vardır? h.erkesi .korkutmak istemişlerdi. J3u tc-

Tavşantaşı kulluğu ağası Osman ağa 
~ir eYJ amdanberidir çok dü ... ünceli idi. 
Idaresi altında bulunan on iki mahal -
leyi geceli günduzlü teftiş cdeı ek, es
nafın hileki'ırma, hatunun aşiftesine, 
delikanlının çapkınına, hırhya, hırsıza 
duman attıran koca Yeniçeri, nicedir 
kulluktan dışarıya adım atmaz olmtt5· 
tu. Odasında, apışlannın ara ma aldığı 
toprak mangalın ateşlerini karıştıra -
rak, sabahtan ak ama kadar zıhninden 
bir şeyler geçıriyordu. 

- Bu z·mminin kızı kaçmış .. He 1 men bulunsun! dedi. 

!ttihat ve Terakkinin mahiyetini tet- sır çok kuvvet1i olmadı ve her hadise-
kık ederken lbu suale de vazih bir ce· nin efkarı umumiycdc uyandırdığı ma-

Çivide asılı fal ka, kapının ardındn 
dayalı lobut, scdırin üstunde ki\ rılmış 
fıl siniri kıı baç, kaç gündur, amelman
de mütekaitler gıbı yerlerinden bıle kı
mıldamamı lardı. 

Y hud , ) ere diz çöküp, , anın e • 
n k, p ndı: 

Alah umurler versm, u 
h'mi a .,.irin )Ö te in! 

vap vermek lazım gelir. kus tesir, İttihat ve Terakkinin bu sa-
Siyasi ve içtimai teşekküller bakı· hada cesaretini büsbütün kırdı. Ha -

ııundan umumiyetle komite ile cemi- kikatte, öldürülenlerden bilhassa ikisi 
\ c d arıya çıkmağa d&\T ndı 
-Dur! 

yeti şöyle ayırmak lazım geliyor: Bun- o zamanki kanunlarla cezalandırılma· 
Iardan birincisi yukarıdan aşağıya doğ- ları veya mcncdilmeleri mümkün ol-

Osman aganın derdi \ aı dı.. Bti) u 'c 
bir dcrdı \, rdı. B rıcık o lu Ve) li 
bıldır gÜ\ ey ko), rkcn l 000 kuruş bor
ca gırmı , Unk p n ndaki evini, ıki kc-

Durdu. A ·a, yanındaki adamı , v-J 
dı. 

ru hakim olmak isteyen bir iradeyi, mıyan ve vatana hiyanet edilebilecek 
ikincisi de aşağıdan yukarıya kitle derecede fena olan o kadar ağır neşri-
tarafından famar edilen arzu'larm bir yat yapmışlardı ki ittihat ve T crakki 
ifadesini temsil eden teşekküllerdir. namına, onun müfrit unsurları tara -
Bunları daha vazih olarak ayırmak fından bunlara karşı atılan kurşunlar 
jçin şunu da ilave etmelidir: Komite, belki de haksız değildi. Fakat, fikir 
ekseriya kanun haricinde, kanun üs- hürriyetini kanunla değil, kur -

tünde e hatta kanuna karşı yapılan Babıali baskınında nırulan Nazım Paşa şunla ~nzibat altına almıya çalışma -
bir faaliyeti idareye alet olur. Cemiyet .. ··1 t edd"'t f f sındakı tezat herkes üzerinde fena 
veya fırka iac kanun içinde, onunla ıı:-e~te gor~ ~ ~ u ve :ak n~ ıce· bir tesir bıraktı. Bunun için ittihat ve 
beraber ve onun hakimiyeti namına shı'~k~' y~ı l ır l k ~-yapı :ere Terakki, lbila'hare bu usullere bir daha 

u umetı e e a ma ıı;ararınm m ıu· müracaat tın ""· t "h tt" 
yapılan bir faaliyetin şekli ve kadroıu- ı··a·· Bu ,_arar o zamanki hükumetin e cmcaı ercı e ı. 
d u ur. x , (Arkası var) 

u
1
r · şaşkınlık içinde olması hcıhangi bir 

Dil dersleri ttihat ve Terakkinin doğarken bir sulhu kahul etme mevkiindo bulunma
k.~mite olarak dünyaya geldiğinde 81 üzerine verilmifti. İttihat Ye Tcrak
f~e yoktur. Acaba, sonradan nasıl kinin i'lk Rumeli hareketini yapmıf Üniversitede bir buçuk aaat süren 
?ı~ istihale geçirdi} Meşrutiyet rejimi olan erkanını yeniden birbirine •ımsıkı dil ders1erinin talebeyi yorduğu, ta· 
)Çın~e bir cemb'et oıdu mu? Yoksa bağlıyarak bu baskını yapmaia karar lehe yorulunca da dersten i•tifade edc
komı.te mahiyetini m~hafaz~ etti mi? verdirmekte en kuvvetli tesiri yapmış medikleri anlaşılmıftır. 

İttıhat ve Terakkinın teşkılat halin- 1 ... .1 Bab ~•· . l t b 1 ı'rmek Bunun için dersler 1, 5aaatten 50 
~ . o an amı , ıaunın s an u a g -
uekı faaliyet tarihi işte ibu iki nevi te- mekten ümitlerini kesince Bulgarlarca dakikaya indirilmif, ve iki dersin üı-
fekkülden biri veya diğeri olmak ba- tasavvur ve onların hamileri olan dev- tüste okutulmamaeı kararlaştırılmıf
kunından onun gere~ içi~de ve .. gere.k Jetlerce de münasip görülen Midiye • tır. Yeni tesbit edilen programa naza
:~.ında cereyan ~tmış m~tem.~~ı bır Enos arasındaki düz çizgiyi kabule ran A. kurları haftada 50 şer dakika-
unakaşa ve mucadelenın hulasasın- karar vermek üzere bulunması idi. Bu- lık 4 ders, C ve B kurları haftada 50. 

~an ibarettir. Fakat, asıl mücadele it- nunla fstanbul Bulgarların nüfuzları şer dakikalık üçer dersten ibaret olar 
~~at ve Terakkinin içinde ve dışında altına girmiş olacaktı. caktır. 
ır~.tak1m İnsanlar arasında yapılmış ittihat ve Terakki bu hareketi, yani Sınıflarda 40 dan fazla talebe hu-

degıl Os l · ] ~ b ·· 1 d 1 · · edb" ) . •. man ı ımparator ugunun un· baskını adeta açıkta hazırJamı, gibiydi. un uru ~ama.ı ıçın t ır er aJınmıf-
Yesı ıle meşrutiyetin ruhu arasında Daha bir hafta evvelden en küçük rüt- tir. Her dı) aınıh ayni fakülte taJebe
cereyan etmiştir. Bir az yukarıda bu hedeki ittihatçıların ağzında <<bugün· sind~n t~r~kküp edecektir. Geçen yıl 
hususta vermiş olduğum izahat, bu )erde bir şeyler olacağı » sözleri dolaş- oldugu gıbı karıfık olarak derslere de
h:kikati kafi bir vüzuh ile gösterir. rnağa başlamış, yapılacak if1crin tcrti- vam etmek ~ü?1kiin olamıyacaktır. 
E~er memleket aşağıdan yukarı izhar batı alınmıştı. Küçük bir kalabalık, Bu •enekı dıl derslerinde bilhassa 
edilen ~rzuların ifadesinden ibaret bir başta iyi silah kullananlar, ve bu arada meslckt metinle~ Üzeri~~e ~lışılacak 
~fru.t~yet müessesesini kendi kendine Enver olmak üzere, evveli Babıaliye v~. ~aye talebcyı ~eslegıne aıt ecnebi 
urabılır bir vaziyette olsaydı, eğer idip hükumeti tevkif ettikten ıonra dılı ıle yazılmıf kıtaplan anlamağa a· 

~manlı imparatorluğunun altı asırlık ısküdarda oturan Mahmut Şevket lışt.ır•m•a•k•o•la•c•a•k•t•ır•. ~--••••-. 
18~~at ta~ihi, halk ruhunda yaratmış Paşayı sadrazam yapmak üzere saraya 
0 

ugu an anclerle, böyle bir imkanı, koşacaklardı. Gün ve saat aeJdi, mu-
0 :ı<ınıanlar için olsun, ortadan kaldır- ayyen dakikada telefon hatları kesildi, 
Jnamış bulunsaydı, ittihat ve Terakki, po1is müdürlüğü, İstanbul muhafızlığı, 
~cşrutiyeti iade eder etmez derhal birincisi Azmi Bey, ikincisi Cemal Bey 

1 .ır .cemiyet veya fırka şekline geçebi- (yani Cemal Paşa) taraflarından işgal 
b~·dı. Memleketin içtimai ve siyasi olundu, Babıalide kısa bir mukavemet, 
d unycsi buna müsait olmadığından o bir kaç el silah, Nazım Pap vuruldu, 
da bir komite mahiyetini muhafaza - faİr Ömer Naci ailaha davranan aske-

a J ısrara meobur oldu. rin karşısına geçip göğsünü açarak bir 
h. )~ zamanlarda o, halis bir komite, nutuk söyledi, hülasa, tam tatbik cc!il-
8. t~a bir terrör komitesi olmak istedi. miş bir planla ittihat ve Terakki komi
bt'.1 3] marttan evvel, biri aonra ve tesi hükumeti tekrar eline aldı ve Mah· 

c akçe mukab l'nde beytulmale 
rehın etm · ti. 
Şımdı bcvtulmal hesap görme· e knl

kı mış, O man a nyı sıkıştırıyor, bor
cunu ödeme e da\·et, ve şayet öde • 
mezse o \akit tc e\ ini haraç, mezat sat
makla tehdit ediyordu. 

Eyüp mollası Atai Efendiyi araya ko
yup on gün muhlet koparmıştı. Bu -
nun da sekizi geçmiş bulunuyordu. 

Evi, barkı elden gidip te, evlat ve 
ayali sokağa atılacağını düşündükçe a
ğa dali gibi olacktı. Şu parayı nereden 
bulsa da, götürüp, beytülmaldeki in -
sa~sız yobazların ) üzlerine fırlatsa idi? 

Üç buçuk akçelik ülefesi olan ~ir 
Yeniçeriye, bin kuruş gibi azmetli bir 
meblağı kim emniyet eder de karzı 
hasen suret ile verirdi? 

Pos bıyıklarının düşük uçlarını ka • 
vuracak kadar yi.izüne yaklaştırdığı 
mangalın sıcağına ehemmıyet bile ver
meden, bu suali, belki yüzüncü defa 
kendi kendine tekrar ettiği bir sırada, 
içeriye giren le\i entlerden biri: 

- Ağam! dedi Cuhud taifesinden 
Yasef adlı zimmi ağamla görüşmek 1s
ter. Haceti varmış .. 

Osman ağa kükredi: 
- İndi hacet dinliyemem.. Defet 

mel'unu! 
- Gitmek bılmıyor, ağam! Yerlere 

yatmış, aglayıp feryat ediyor. 

- Sen var, mrimi ifa et! 
- Başu tune a - am! 
Yahudi end eli nazarları , nğaruıt' 

) uzunc bakı) ordu. Odanın ıç nde k si 
) lnız kalmışlardı. Osman ağa, bir ıki' 
) u kunduktan sonra: 

- Bana bin kuruş lazım .. dedi; ö .J 
dünç verir misin? ~ 

Vaziyet bu arzwıun is'afını icap et•• 
tirmekte idi. Yasef, istemiye istemi ~ 
ye: 

- Başüstüne! cevabını verdi. Ku 4ı 
şağının katmerleri arasından, muşam• 
ha) a dönmüş eski bir kese çıkardı; ağJ 
zını, titrek ellerile açtı; bin kuntşlf 
saydı. Ağa, parayı alıp cebine koyduk• 
tan sonra: 

- Peki! Haydi git .. Gelecek yıl bu· 
glın gel.. Paranı al! dedi. 

Yahudi durdu .. Bir şey sö)lemek l 
tediğı halinden belli idi. Nıha) et ken ... 
dini zorladı, cesaretini topladı, ve: 

- Sultanim! dedi. Yuzel hatirina 
bişey yelmesin. Fakat bezin :ıdetimiz.I 
dir. Aliş'\ eriş ) aptiğimiz zaman, mu .. , 
tiridcn senet aliriz. 

A w anın kaşları gene çatıldı: 
- Ne senedi? 
.._ Senet! Borç senedi! 
- Ya?!. Peki! 
O man ağa elini vurdu; içer'ye ge· 

len Yeniçeriye, sert sert emrett : 
- Tez, kağıt, divit getır! 

Kalın, Adet' - Beri ge bın 
lfıin! Ana kulluk Yarmki nushamızda : mukavva gıbı bıl\ 
acla bın öğrete • tabaka ka ıt ge ~ 
liın!.. tirdiler. A w a üze--

- Başiistüne a- Dolmuşa bir adam rinc )ll dı: «Be .. 
ğam! yazıd'da saıra~ 

Kulluk adabı • ı nam cuhuddaıı 
bını öğretmenın Yazan : ısmet Hu lıisi karzan hın kunı~ 
ne demek oldu - aldım. T hi 
ğunu bilen ls\ end, duvardaki falakaya r sedden bir yıl hululünde öd ) eceğ m, 
~an gözle bakaı aktan dışarıya çıktı; borcumdur.» 
yahudiyi gctırmeğe gitti. Altına da muhrtinü bastıkt n sonra. 

Biraz sonra, siyah destarlı, kara şal .. katladı, Yasefe uzattı: 
varlı, keçı sakallı, sıska bir adamca - - Yu.t, mel'un! 
ğız, teessurden ve heyecandan tıtriye - Neyi? 
titriye ağanın huzuruna girdi. - Bu senedi yutacaksın.! B n sen~ 
Mangalın üstundcn birdenbıre doğ- gıbi napakin elinde mührtlmu gezeli r' 

rulan ağa kaşlarını çattı, alev gibi ta ririm mi sanıyorsun? 
cigere işlı) en nazarlarını herifin yü - - Aman, sultanım! 
zune dikti. - Yut habi !. 

- DiJeğin nedir, yahudi? Hezeyan 
etmeyip, rn ücme l .kelam e) liyesin! 

- Baş üstüne sultaniml Emrin ne 
isan, o uJsun! .. 

- A) aklarını öpeyim!. 
- Yut diyorum! Şart olsun ki san•' 

ben bunu yutturacağım! J.t daha sonra olmak üzere üç kişi, mut Şevket Paşa sadrazam oldu. 
b·asan Fehmi, Ahmet Samim, Zeki Bittabi bu işde bizim rolümüz yok
.le ır~r kurşunla öldürüldüler ve bunların tu. Bizimki baskını müteakip başladı. 
.atıJleri bir türlü bulunamadı. Bu ka- Azmi ve Cemal yerlerine oturunca ilk 

tılJ.cr kimlerdi? Bunlar hakkında o za- işleri beni ve Nadiyi aratmak olmuştu. 
inan ağızlarda bir takım isimler dola- O zaman Tanin polis tarafından kapa
~tdı. Bu isimlerin bazıları da belki tılmış ve Cahit daha evvel Avrupaya 

- Haşfi) atı bırak Tez ifadei meram 
ıt! Neye geldin? 

Yahudi bir daha yere kapandı. 
- Aman sultanim! Bu senedı digiş

tirelum!. 

aJrJı, Yani doğru idi. Fakat, ben şah- gitmiş bulunduğu için Nadi i1e birlikte 
•en bu çirkin siyaset usulünün şiddet- <tTasviri Efkarn da hareketin sebeple
)~ aleyhtarı ~lduğum için Lu isimlere rini izah ettik. 
•ıt hakikati olduğu gibi öğrenmcğe 1 O •ırada efkarı umumiye Balı, rın 
clafıi lüzum görmedim. Bunun için bu hezimeti ve bilhassa Midiye - Enos hu
latilleri yapanların ve yaptıranların dudu dolayısile pek müteessir olduğu 
hüviyetlerinin ve sonradan kendileri- için, bu suretle, yani zorbalıkla ve 
ilin de ne olduklarının tcsbitini mü- hatta Nazım Paşanın kanile bulaşmış 
•crrihlere bırakmyı tercih ediyorum. olarak dahi olsa, ittihat ve Terakkinin 

lttihat ve Terakkinin meşrutiyet hükumete avdetini hof gözle gördü 
esnasında en büyük komitcciliği, ga· ve hatta memnuniyetle karşıladı. Hal
liba tarihte «Babıali Baskınm namını ıbuki evvelce meçhul f8hıslar tarafın
taşıyacak olan vak'adır. dan yapılmış olan ıiyasi katilleri her-

Babıali baskını, Balkan muharebe· kes takbih etmişti. 

PASLANMAZ 
Hasan Tır•t 8ıça§ı 
Çeliğin en ıerti olduğundan çok 

kobtylıkla ve tatlılıkla bir dakıka
da tıraş eder. Dı.inyanın en kuvvetlı 
ve hassas mikroskop aletile müker
rer surette tetkik olunduktan sonra 
piyasaya çıkarılmıştır. Ne fransız • 
lar, ne İngilizler, ne de Amerıkalı
lar, ne de bütün dünya aynını yapa
maz. Alameti farikası ile ihtira be
ratı vardır. 

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

•İnin sonlarına doğru, İttihat ve Terak- Hakikaten, bu münferit aiyasi !ta.
linin ıbüyük kabine namını taşıyan tiller, tesir itibarile, ittihat ve Terakki 
kamil Paşa kabinesini cebren Babıali- için matlup olan tesiri yapmaktan zi
dcn dışarı atıp hükumeti eline alması yade bunun aksine sebep olu~rdu. it. 
hadisesidir. Bu, Balkan harbinin son tihatçılar, bu suretle meşrutıyet ve. 
eafhasında, Bulgar istilasının Çatalca- hiirriyet rejimine karşı ya~ıl~~ hiya·j 
da durdurulmasını müteakip, hüku- netlerin eczasını verecek aızlı bır kuv- ~--•••••••••••' 

- Kizimi kaçirdilar, aultanim! 
- Bre nabekar!. Kızın olacak aşufte, 

bir nıce zendostun pe.şi sıra gitti ise, 
bana ne? Er, geç, bır ere \ aracak de -
ğil mi idı? 

- Oylc i değıl, ağa hazretleri. Salt 
kindi yit an, ben da aldirmazdım. On 
biıt kuruş da parami yotürdü! 
Ağanın zihninde anf bır şimşek çak

tı. 
- Sen necisin? diye sordu. 

-Ne olacak? 
- Haçan, nasin olsa yutturacaksin .• 

ycmın da ettin .. barum şuracıktan em• 
ret da bir kagıt helvasi alsınlar, sen""" 
di onun ustune, baştan, hem da ıki b il 
ğuı usluk yazalum .. boğazim yırtilrnı .. 
sin. 

Osman ağa ınsaflı Jdi... Bin ku t 
daha aldı ve yahudinin de dıleği yerı -
ne geldi .. 

TlYATRO 
(Ba~ tarafı S ıncı uyfada) .kemmeldi. Talat Gilber rolünü çok ta· 

1 
Piyeste Marı rolünü Cahide oynadı. b i ) apıyordu. Femandez rolünü ya • 

,Her sahnede onu gördük. Rol guçtu. p cak olan Hüseyin Kemal h ta oldu· 
,Cahide çok çalıştı. Hayatı ıztırap için- .ğu iç"n yerine Avni Sahne) e çıkm ı. 
de bir genç kızın duyduğu acıları duy- ,Bu onradan eklenen rolü aksatmadau 
du ve duyurdu. Haşin anne olan Ney- yaptı. Sait bir bar patronunu çok ~ 
yire Neyır hissettirmek istedıği benliği canlandırdı. z 
hissettirdı. Samiye abla rolünde biraz Umumiyet itıbarile tem ıl ı di. Faı 
çekingen fakat gene fena değıldi. Kor· kat ne yazık ki eser fena .. F na bfJj 
del) a rohıne çıkan Melek tiyatro sah- tcmsıl iyi bir e eri mahvetm ye kafi~ 
ne ine pek alışkın olmadığını belli edı- dır amma l) i b r temsıl fena b r eser~ 
yordu. J e tlerınde calilık \ aı dı. ne ol a ) aşatamaz. 

Buyuk baba roliındeki Galıp mü • 1amet HulWıi 
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CAl<LIK iJLKffİNDE 
IJiU TOtıl< ZARiTi 

Malbm CernU'ln Akıbeti 

A. R. 

Cem il; derin bir bakışla Nergisin gözlerine baktı. 
Bu bakışta çok samimi minnet ve şükran ifadesi vardı 

-Yaaaa~ .• 
- Evet ..• 
- Ya, Grandük? .. 
- Grandük de, derhal karısının hu 

sözlerini tasdik etti. Sonra, sertabibe 
dönerek; bu binbaşıyı taburcu eder
ken bana malumat veriniz; dedi. Son
ra da, yaverine yavaş yavaş ...1İr takım 
emirler verdi. Ve not ettirdi. 

Cemil, tekrar gülümsedi. 
- E, pekala Nergiı:. Bunlardan sız 

ne anladınız? .. 
- Vallahi, bilmem ki ... Evvela, çok 

telaş ettik. Sizi, köylerdeki hastane • 
lerden lbirine gönderecekler zannettik. 
Hatta, birer bahane ile sık sık sertabi-

samimiyetini certhadar etmekten çe • 
kinmişti. Bir kaç saniye düşündük • 
ten sonra, ağır ağır cevab vermişti: 

- Bak Nergiz.. beni dinle, yav • 
rum... Bu düşüncelerinizden, ve bu 
sözlerinizden dolayı, size uzun uzadı
ya teşekkür edemiyeceğim. Çünkü ne 
söylesem; hu yüksek hislerinize, mu
kabele gösteremiyeceğim ... Yalnız şu, 
nu söyliyeyim ki; bana, milletimi\! 
çok kıymetli olan bi; cevherini daha 
gösterdiniz .. ve bana büyük bir gurur 
ve iftihar hakkı verdiniz... Gelelim, 
düşüncelerinizi tatbika~ buna imkan 
görmüyorum. 

- Niçin? .• 
bin, doktorların, inzibat zabitlerinin 
odalarına girip çıkarak konuşulan söz- - Şunun için ki; buradan kaçmayı, 
leri gizlice dinledik. Fakat, aleyhiniz - aklımdan lbile geçirmiyorum. Bunun 
de bir şey konuşulmadığını öğrenince, sebebini de kısaca izah edeyim ... Ev
çok sevindik. vela şunu söyliyeyim ki, {kaçmak) 

kelimesi, beni çok sinirlendirir. Hatta, 
Cemil, uzun bir nazarla Nergizin 

b k tiksindirir... Bence kaçmak demek; 
&arı ela gözlerine a tı. Bu bakışta, b' d k k . 
çok derin bir minnet ve şükran var • ıraz a or ma~. ~e~ektır · · · ~a~a, 
dı ... Bu Türk kızının, tam bir safiyet- a~larım; yapılacak hır ış olur. Muhım 
1 k d . · k ·· t dı•W• alaAka Ce :bır maksat olur. O zaman, her sey 
e en ısıne arşı gos er gı , , • . d' H lb k" . . · 

mili son derecede sevindirmişti. Onun, ca~ ır... a u ı şımdi; ortada fol 
'\'e arkadaşlarının bu temiz hislerine Y?k, yumurta yok. Yüzlerce ve belki 

k t kk.. d kt" bınlerce arkadaşım, ayni felakete uğ-
arşı e~e ur e ece ı. 1 
F k t b k.t k I d N ramış ar. Ben de, kara talihimin yü -a a , una va ı a ma an er • .. 

zunden, onların arasına karışmışım. 
giz onun kulağına eğilmi~, sözlerine 
devam etmişti: 

- Sonra, biz .. arkadaş1ar .. ba~ba • 
f:l verdik. Bir şey düşündük. 

- Ne di.işündünüz, Nergiz? .. 
- Sizi, kaçıracağız. 
- Beni mi? .. 
- Evet. 
- Kiminle kaçıracaksınız>'.. 
- Bizim arkadaşlarla.. kızlarla ... 
Cemil, bir kahkaha ba$tı. 
- Aman Nergiz, nç söylüyorsun? .. 

Binbaşı Cemil'in, Baku kızları tara -
fından kaçırılması, çok tuhaf bir şey 
olmaz mı? .. E, vallahi buna, kainat 
güler. 

- Kainat, nereden duyacak da gü-
lecek. 

- Pek iyi .. beni, nasıl kaçıracaksı • 

nız? .. 
- Şimdiden tertibatı hazırlıyaca • 

ğız. Tam, taburcu olmanız yaklaşınca, 
buradan evvela (Baku) ya; oradan da 
(iran) a kaçıracağız. Vakıa, İran da 
Çar·ların nüfuzu altında amma ..• 

Cemil, da'ha hala gülüyordu. 

Hal böyle iken, başımı kurtarmıya ça· 
lışmak çok ayıp olmaz mı Nergiz? .. 

- Siz, insanca .. ve, kardeşçe dü • 
şünüyorsunuz. Ben de, askerce düşü
nüyorum, yavrum. Onun için şimdi
lik kaçmıya lü~um görmüyorum . .. 
Ancak şu var ki; bu düşünceniz, büs
bütün faydasız olmadı. Benim üze • 
rimde, başka bir tesir uyandırdı. Siz, 
kalblerinizdeki bu hamiyeti ve bu kar
deş muhabbetini, gene kalblerinizin 
birer köşesinde saklayınız. Kim bilir .. 
belki .. günün birinde o, bize lazım o
lur ... Lfıtfen saate bakar mısın, Ner • 
giz. Zannederim, doktorun tayin et -
tiği vakit geldi. Halbuki biz de lafa 
daldık. Vakit geçtiği için, belki sana 
bir şey söylerler ... 

* 
Cemilin yaraları, artık tamamile 

geçmişti. Sertabip ile başrahibe Ma -
mer Pavlovna, sık sık taburculuktan 
bahsetmektelerdi. 

- Yok eğer, {lran) a gitmek iste - Cemil, merak içinde idi. Acaba, ne-
mezseniz, başka yerlere de gönderebi- reye gönderilecekti? ... (Sarıkamış) ta 
liriz. esir alınan arkadaşlarının, pek muh -

- Pek iyi .. buna niçin lüzum görü- telif yer1ere gönderildiğini .işitmişti. 
yorsunuzL Şimdi kendisi de, hastaneden taburcu 

- Si7 in gibi bir kardeşimizin, Sihir- edilir edilmez, doğruca sevkiyat ida -
yaya gitmesini.. orada, bir çok mihnet resine teslim edilecek, oradan da Si
ve meı:;akkat çekmesini istemiyoruz. biryadaki üsera karargahlarından .bi -

Cemil. gü1meyiİ kes'mi.şti. Çehresi· rine sevkedilecekti. Fakat, nereye? .. 
ne birdenbire 'bk ciddiyet gelmişti. Cemil, (asaletlu, Grandük lrazret
Cünkü karsısındaki kızın ciddiyet ve leri) ne o parlak dersi verdiği günden-. . r-------------........ ~ beri öfkesini teskin ettiği için, sinir • 

t lr Doktorun lf:'rine de sükunet gelmişti. Rus zabit
lerine karşı eski huşunetini terkederek 

Günlük Perşembe onlarla ahbapça görüşmekte idi. Bu 

Notlarından (*) görüşmeler arasırı,da, gerek Sibiryanın 

Tifo 'uak'aları 
Bu sırnlcırda t ifo vak'aları mevcut
tur. Bir ay içinde yalnız ben iki 
vak"a gördüm. 
Tifo çok mühim bir hastalıktır. Has
talığın İstanbulda Kırkçe~me ve 
Ha.ı•..ılı sularından geçtiği sabit ol
mu .tur. Bu suları içmemelidir. İca
b·nd1 Terkos suyu içilmelidir. Ter
k<h suvu temizdir. 
Bu münasebetle söyliyeyim ki her
kec; tıfo aşısı yaptırmalıdır. Bu aşı 
ah aydan tutun da hazan iki sene
ye { inr muafiyet vermektedir. 

( "' ) Bu notlan kesip saklaymız, ya -
but bir albüme yapıftmp kollekıiyon 

y8 ., nız. S.lunh zamanınızda bu notlar 
bir d ... fdor gibi imdadınıza yetifehi!ir. 

bir çok şehir ve kasabaları, ve gerek 
oralardaki üsera karargahları hakkın
da bir hayli malumat elde etmişti ... 
Aldığı bu malumata nazaran Ruslar, 
üsera karargahlarına sevkedilen Al -
man esirlerine karşı çok sert muamele 
ettikleri halde, Türklere karşı oldukça 
müsait ve yumuşak muamele ctmek

telerdi. 
(Arkası var) 

lneboluda ortamektep 
tnebolu (Hususi) - Bu yıl burada 

bir orta mektep açılmış, halk çok se -
vinmiştir. Burada okuma hevesi pek 
fazlndır. En faktr aileler bile çocukla
rını büyük rnahrumi) etlere katlanarak 
okutturmaktadıl'lar. ' 

SON POSTJ\. ... Birincitq rin ~ 

Yazan : Hugh Au•tı·n 1 ·ı· d l .-:ı ngı ızce en çeviren : H asnun Uıalr ı, .. 

Katil silahını n"'den sakladı! 
Makas kendisinin değildi, silindiği için üzerinde parınalı 
izi de kalmamış olacaktı, o halde saklamasının sebebi nedir? 

- Evet amma bunlara bir çok kişi 
dokunmuş olabilir. izlerde bari kan 
lekesi var mı~ 

- Hayır, lbunlarda olmadığı g~bi 
muslukta da yok. 

- Çok yazık. Katil muhakkak elle
rini bu çeşmede yıkamıştır. 

John tavana asılı olan kasenin içine 
baktın mı} 

Hendriks çavu~: 
- Evet, diye ccvah verdi. Bir şey 

yok. Siz yakalıklı adamla konu~urken 
bakmıştım. Acaba katil o mudur~ 

Kent cevab verdi: 
- Her halde suçlu olan birisi var

dır. Hatta diyebiliriz ki, maktul katili 
tanıyordu. İstersen vaziyetin bir hüla
sasını yapalım: 

Kadın bahçede bir tur yapacağını 
söyliyerek havuzun kenarından ay • 
rılıyor, çimenleri kesmekte olan hah -
çıvanı çağırarak çiçek kesmek için bir 
şey istiyor. Bahçıvan ona yaylı bir 
makas veriyor. Bundan sonra kadını 
çiçek sepetinin önünde, bir koltuğa yı· 
ğılmış olarak ölü bulduğumuz daki • 
kaya kadar ne olup bittiğini bilmiyo -
TUZ. Aradan geçen müddet zarfında 
katilin ziyaretini kabul etmiştir. Fa • 
kat katil gelmeden evvel vaziyet ney· 
di~ Yaylı makas nerede duruyordu? 

Bahçıvan, makasın işi biter bitmez 
iade edilmesini istemişti. Acaba kadın 
makası bahçenin bir köşesine mi fır· 

latıverdi? Bu, pek muhtemel değildir. 
Kadın makası çiçek sepeti ile birlikte 
kameriyenin içine getirmiş olacaktır. 
Acaba nereye koydu}. Her halde se -
pete değil, çünkü çiçekleri ezerdi. 
Sandalyenin üzerine, yanıbaşına da de 
ğil, çünkü elbisesini yırtabilirdi. Ma -
sanın üzerine çiçek sepetinin yanına 
koymuş olacaktır. 

* 

Katil kimdir 
anladınız mı? 
Romanın muharriri eaerin başında: 

- Bir zabıta hikayesinin allka uyan.. 
dırması için okuyanda bir sekl müsa -
bakasına girişmek arzusu uyandırması 

şarttır, demişti. 

Ben bu vak'ada katili bulmaya yarıya

cak olan bütün delilleri size, polis me -
murunun gördüğü gibi, onun gördüğü 
dakikada söyliyeceğlm, siz de kendlnlzi 
polis memurunun yerine koyarak, mü -
hakeme edecekslnlz, katilin .ltlm. oldu -
ğunu tô.yin etmeye çalışacaksınız 
Vak'anın faili bir kişidir, cürüm şerild 

yoktur, ve muadele ancak bir şekilde 

halledllebllir. 

* Bu şerait içinde şimdiden katil hak -
kında bir fikir edinmeye muvaffak. ol -
dunuzsa sizi tebrik ederiz. Zira bu daki
kada polis memuru henüz bir kanaat e
dinememiştir . 

* Vak'ayı bir hulasa edelim: 
Merrit isminde bir kadın, davetli bu

lunduğu John Arnold'un köşkünün ka -
merlyeslnde oldürulmilştür. Cesedi ilk 
olarak Patton isminde diğer bir davetli 

bulmuş, telefonla polise haber vermiş -
tir. Polis de tahkik ile meşguldür. 

·-~------~--~------------....: 
zin önünde canlandırmaya çalışalım: 
Doktor Wingrat silahın yaradan der· 
hal çekildii?Jini söylemişti. Demek k.i 
katil ayaktadır. Bir elinde eşarpı, ö • 
teki elinde de makası tutmaktadır. 
Makası eşarpa silmesi, &onra hepsini 
birlikte masanın altına atması tabii 
bir harekettir. 

John: 
- Evet, sözile muhakemeyi tas • 

dik etti. 
Kent: 

«Şu halde kadının, çiçek sepetini - Fakat, hakikat bu tahmine te -
ve makası bıraktığı masanın yanında vafuk etmiyor. Katil kan lekelerini 
oturmuş olduğunu tahayyül edebili • kaybetmek için ellerini yıkamayı da 
rız. düşünmüş olabilir. Makası eşarp ile 

Belki yüzü kapıya dönük olarak temizlemek, ve ellerini de yıkamak için 
mecmuayı karıştırıyordu. Sonra, onu hemen çeşmeye koşmuf olabilir. Si • 
ölü olarak görüyoruz. Daima oturmuş !ahını burada bırakmamıf olmasının 
vaziyettedir. Başı, eşarpı kullanan ka- sebebine gelince, bilmiyoruz. Belki bir 
til tarafından gerjye doğru çekilmiş- gürültü işitmiş, belki de o dakikada 
tir. Katil muhakkak arkadaydı. Ne korkuya kapılmış olabilir. Çeşmenin 
dersin John? ~sluğunu kapamamış mıdır? Sonra 

Hendriks başını salladı: başka şeye gelelim: Eğer akıllı bir a -
- Anlıyorum, dedi. Başı kapıya dam ise bir jüri heyetinin cinayete a -

dönük olduğu için içeri tanımadığı bi- let olan silahi görmedikçe katili ko • 
risi girseydi ayağa kalkacaktı, hiç de- laylıkla mahkum etmemekte olduğu
ğilse bu tanımadığı adamın gelip ar • nu da düşünmüş olabilir. 
kaya geçmesine müsaade etmiyecek - John düşünceyle: 
ti. - Bütün bunlar mümkündür, dedi. 

- Tabii 1 Şu halde katili ilk defa o- 'fak at ben bu kadına, öldürülmeden 
larak burada kameriyeye girerken gö- evvel ne yapılmış olduğunu düşünü
rüyoruz, demektir. Kadın itiraz etmi- yorum. 
yor. Katil de gelip koltuğun arkasına - 8 -
geçiyor. Kadında en küçük bir şüp • 
helenme dahi yoktur, a:tsi halde hare- Bulunmıyan Silib 
ketlerine dikkat ederdi, eşarpı veya (Snııt 4 dakika 45- saat 4 dakika 49) 

makası almıya teşebbüs ettiği zaman Bu suai Kenti hem kızdırıyor, hem 
göri.irdü. de sıkıyordu. Onu, hiç değilse şimdi-

Çavuş: lik düşünmemek istiyordu, maktulün 
- İyi amma makas nerede~ diye yüzünden gözlerini nasıl çevirdiyse bu 

söylendi. Katil makası neden burada sualden de zihnini öylece ayırıyordu: 
bırakmamıştır. Kendi malı değildi, bu- - Yaranın kaza eseri mi, yoksa 
rada b~rakmakta hiç bir mahzur tasav- kasti mi o1duğunu dahi bilmiyoruz, 
vur edemezdi. diye söylendi. Makasla bu, bir kaza 

Kent: eseri dahi olabilir. 
- İyi amma.. Makasın üzerinde Hendriks mülayemetle ısrar etti: 

parmak izleri olacaktı. Belki onu dü- - Ya kaza eseri değilse? .. 
şünmüştür. - Kaza eseri değilse (neden) sua-

- Evet.. yalnız... !ine cevap bulunca katili ele geçirebi-
Kent çavuşun sözünü kesti: liriz. 1 on iye söyle: Patton'u buraya 
- Jolu. bir dakika dur, sahnenin getirsin. Mademki cinayeti yapan 

nasıl geçmiş olabileceğini gözlerimi-{ köşk sakinlerinden biridir, işi bir an. 

evvel anlamabyız. 
Kent ikinci defa olarak, Pattoll°' 

nefsine hakim bir adam ~ 
dikkat etti. Bununla beraber onda bit 
çekingenlik, bir düşünce eseri ~~·~ 
miyor değildi. Adam zeki idi. ~ 
düşünüyordu ve soğukkanlılığını kJf 
betmeden cevap verebilirdi. 

(Arkası~ -- .. ·-" :1 
B&DTO ~ 

Bugünkü Progr• .. 
2ı Birinciteşrin iSi 

İSTANBUL 

ötıe neşriyatı: 
12,30: Pllikla Türk muslkls1. 11,di: I" 

vadis, 13,05: PHikla hafif müzlk, 11,11: 'JAoJJ' 
telif pl5.k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Çay saati, dans muslklsl 1uo: wP 
musahabeleri, Eşref Şefik tarafından.•=.~ 
fat ve arko.daşları to.rafından TQ.rk aı-:;t 
ve halk şarkıları. 20.30: Türk musUd ııw~ 
taro.fından klasik eserler. 21: Plltıa ftJlO -

lar. 21.30: Orkestra. 22.30: Ajana ııaberleri-
BUKREŞ 

16: Romanya halk muslklsL 11: Y~; 
be. 18.20: Pliı.k neşriyatı. 18.45: or~ 1 

15: Musahabe. 20: Brahms'dan, scııuınaıı' • _ _ .._...tef• 
dan, Chopln,den parçalar. 20.30: HaU""" 

20.45: Konser. 21.45: Haberler. 
BUDAPEŞTE , 

16.15: Askeri bando. 17.30: Musahabe. ıt· 
Plak neşriyatı. 19.45: Musahabe. 20.10: IJI&': 
den parçalar. 22.35: Salon orlte.straa. ,V· 
Haberler. -

PRAG 

17.15: Viyolon havalarL 17."5: AIJDal'ı-; 
dan nakil. 18.46: Haberler. 19: Habertel'· 1 

10: Almanca dersler. 19.25: Film mu.slkllL ,o: 
Musahabe. 20.5: Flarmonik. konser. a: JIJ• 
berler. 

VİYANA 

19: Haberler. 19.10: Haberler. ıt.JD: ~ 
ret musikisi, konser, orkestra. I0.11: ~,. .. 
haberler. 21.10: Tiyatro. 22.20: Ll.sta'deD ,_r 
çalar (plil.k). 23.35: Dans havalan,~· 

VARŞOVA 

16.35: Orkestrn. 17.50: Napolyonun .,ptl 
LUlze mektubla.rı (musahabe). 11: ru-"°' 
19.30: Bach, Brahms, Chopln'den ~ 
20 : Şarkılar. 20.45: Haberler. 21: Jto!)8el'~"' 
45: Orkestra. 22.30: Plak neşriyatı. IS; ~ 
havalarL 

Yarınki Program 
!3 Birinciteşrin lHI 

İSTANBUL 

Öfte Necriyatı: .. ". 
12,30: Plakla Türk musiklsl, 11,11: llJ 

d!s, 13,05: Plô.kla ha.fi! miızlk, 13,26: 1ı1otıtl' 
Uf plfık neşriyatı. 

Akşam ?lieşriyatı: ,a· 
18.30: Çay saati, dans muslldJt. 19 ~ 

Konferans, Dr. Kema.l Cenab tarafınd rJ 
20 : Sadi ve arkadaşları to.rafındall 'fil 
musikisi ve halk şarkıları. rt 

20.30: Vedia Rıza ve arkadaşlan ıaratınd• 
Türk musikisi ve Halk şarkılan. 11: P~ 
sololar. 21.30 : Orkestra. 22.30: Ajanl bS 

leri. 
-------· . 1 ·=- •• 
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SON POSTA 
c::: 22 Birincit~rin~===•-=-================•=====-

Aynı günde 
•• kız kardeş doğuran uç 

Biribırlerinden birer, ikişer yaş fark lı üç Amerikalı kız kardeş berabpı·ce 
evlenmeğe, çocuk sahibi olmağa karar vermişler ve münferit talipleri redde
derek nıhaYet gene kendileri gibi birer ikişer y~ farklı üç kardeşle evlenmiş
lerdır. Şimdi bu üç kız kardeş ayni gü nde üç erkek evlat sahibi olmuşlardır. 
Resım kardeş Johusaları ve çocuklarmı gösteriyor. 
= 
Kadıköy 
Cinayeti 

J Başvekil dün Balıkesir 
çiftçileriyle konuştu 
Ve Ankaraga döndü 

Kuşdili cina) eti tahkikatı ikmal edil- (Baştarafı 1 inci sayfada) 
mış, katil Hüseyin tevkif olunmuştur. MerkeZ: Bürhaniye, Susığırlık, Sın-
Katil Hüse) in Gürelidir. Kastamonu a- dırgı kazalarından gelen çiftçileri bi
ğır ceza mahkemesi kararile 4 buçuk rer birer dinledi. Arazisinin mikdarı
yıl hapse mahkum edilrniş bulunan Hü nı. neler ektiğini, ne sarfettiğini, ne 
seyin bir buçuk sene mahpus kaldıktan kazandığını, arazisinde kaç ki.şi çahş~ı 
sonra aften istıfade ederek çıkmıştır. ğını, ne derdi olduğunu, hükumetten 
}fösevin Üsklidarda Şerife ic;m nde bi~ ne istediğini, her şahıstan ayrı ayrı 
kadı~la sevişmei.dedir. E' ii olmasına sordu. Bir ara hesaplarını, sağlam tut
rağmen Serifevi memJeketıne götür - madıklarından şikayet ederek : 
tneği de • karaı:laşlırmıştır. Bunun için - Gelecek sene, masrafınızı kuru -
laıını olan ı O liranın tedariki için de şuna kadar hesap edeceksiniz, dedı ve 
Haceri öldürmüştür. Cina) etini Şerife- ilave etti : 
Ye it.raf etmiş : - Hesabınızı sağlam tutun! Çiftçi-

- Haceri öldürdüm. 'Gzerindeki pa- nin hesabı sağlam olursa, devletin he
ra]arı aldım. gel seninle papasın bah - sabı da sağlam olur. dedi. 
Çesine gidip eğlenelim dcm'ştir. Başvekil öğle yemeğine dahi kala -

Şerife de : madı, işlerinin çokluğundan, Ankara -
- Bu işi nasıl yaptın? diye sorrrıuş- da misafiri bulunduğundan, Cumhul'i-

tur. O zaman : yet bayramının yaklaştığından ve Yu-
- Senden ayrıldıktan sonra ona rast goslav Başvekilinin yakında geleceğin-

geldinı. Bana : den bahsederek saat 13, l O da hususi 
- Ne diye Şerife ile konuşuyorsun~ trenilc ve Kütahya yolile Ankaraya 

Onunla büsbütün al<ikanı kesmeni is - hareket etti. 
terim dedi. Ben de kendisinden biraz 
l>
1 

ara istedim. Yok diyince kmgaya b:ış-
act ı · d~ ı: Bir taşla başına vurdum. Yere 

n UŞtu, Baktım ölmüştü. O zaman ta -
la1tl.nıasın diye yüzünü oydum, dud,1k
d tını kestim, belindeki parasını aldım. 
en:ıiştir. 

l'' liüseyin bundan sonra Hacerin üze
dın?en aldığı paraları snymış, on lira ol 
"ugu~u gönnüş, bir lirasını Şenfeye 
ernııştir. 
1i" 

d Useyin cinayetten sonra sabaha ka
ar ş ·r . 

Ramazan 
Manisada 

Manisa, 21 - Dün şehrimizi 'eref
lendiren Başvekil İsmet İnönü doğru
ca Halkevine giderek orada toplanan 
müstahsillerle temasa gelmişlerdir. 

Verilen izahata göre, rençberin 
pamuk istihsalatına çok kıymet ve e
hemmiyet verdiği anlaştlmaktadır. 

Müstahsil, Başvekilin en küçük 
teferrüata kadar giden bu alakalı in
celemelerinden dolayı büyük bir se-la erı e ıle civardaki bahçelerde do-

ÜzŞ~ı~d s:?ahleyin avdet ederken yol ::!~!.~.~X.r.1:.~~;.~.~~ .............................. -... 
YolJarı : 1 • çeşmede ellerini yıkamış, 
göst uzerınde duran cesedi Şerif eye 

ererek: 

do-g~ Aman kimseve bir~ev sövleme, 
ru · ~ • · 

tir. eve git. Ağzını sıkı tut demiş-

Şerife e\'e d" d" ~.. h.d. . daim on ugu zaman a ı~eyı 

• 
BiR AV EVVEL 

BENİ 

KURBAGA 
DERİLİ 
KA{llN DİYE 
ÇAGIRIYORLARDı 

Şimdi ise, 
cildim tayanı hayret bir 
derecede açık ve tazedir. 

Çirkin blr tene mall.k olan binlerce 
kadınlar; bu yenl ve basit tedbir saye
sinde on ~ gtln zarfında açık, taze ve 
yumuşak bir clld sahibi olmağa muvaf

fak olmuşlardır. Clld mütehassısları, se
nelerdenberi, clldl tasfiye etmek ve yu

muşatmak için en tab!l tedbir olarak su

reti hususi}ede istihzar edllml~ taze kre
ma ve musaffa zeyt1nyafı tamye et -
mektedlrlcr. Bu unsurlar, bugün (yağsız) 

beyaz rengindeki Tokalon kremJnin ter
kibinde mevcuttur. Bu krem mesamata 
nufuz ederek sal>unun temtzllyemedlği 

bütün ı;tayri sar maddeleri eritir, siyah 
benler zan olur. Beyaz renginde.ki Toka

lon kreminin, mesamcleri kapatan, cildi 

gençleştirerek beyaz ,yumuşak ve nermln 

kılan mukavvi ve besleyici un.surları da 
vnrdtr. 

Saoaııı.ırı LıÇ .ı..lirill1111 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden sonra alınırsa 
HAZIMSIZLIÔI, MİDE EKŞ1KL1K ve 
YANMALARINI giderir. Ağızdaki tat
sızlığı ve kokuyu izale eder. Mide ve 
bıırsaklan alıştırmaz. Şeker hastalığı 
olanlar da kufüınHbllirler. 

1Ç1LMES1 LA'l'lF, TESİRİ KOLAY 
ve lmt'idir. Bugünden bir şişe alınız 
ve mutlaka tecrObe ediniz. MAZON 
isim ve HOHOZ markasın11 dikkat. Cın:ı ~ bera~er yaşamakta olduğu Cim 

t1r. lla asan ısmindeki adama anlatmış
"ak• san \•akaya inanmayınca onu 
~e ... .,:. n:ıahalline götürmüş ye Hacerin 

'''-'-'In1 .. 
san : gostermiştir. O zaman Ha -

lıı - -

Şimdiye kadar iyi ve yüksek derece blr 

saat almak için, yüksek bir fiyat vermek 

lazımdı. Böyle bir yekun veremiyen her 

Kay1p: İstanbul Sana:Yl okulundan 6/8/36 

tarihinde 395 numaraya kayden &lmı§ oldu

ğum mektep tasdlmameslnl taybettlın. Ye-

tıa~ef~nıan. Şerife! ağzını sıkı tut, başı
dı..ıynı a gelır, haydi eve gidelim, bu işi 
tir. <unı.ş ve görmemiş olalım .:iemiş-

Cına 
cerin {et meydana çıktıktan sonra Ha 
rif e d 0ınşuıarı olmaları itibarile Şe
isticv e, Basan da Karakola getirilere!\: 
bilıu ~~ edilmişlerse de bunlar birşcy 
da b ~ iklerini söylemişler, iddiaların-

1\ti~r hay]i ısrar etmişlerdir. 
da ıs ayet vakanın ikinci günü inkar -
ltıını ~arııı bir fayda vermiyeceğini an
dir. ı ~r. Ve bildiklerini ikrar etınışler-
1tin . etıce<le <le Hüseyin getil'ilmi-5, i -
'di!cı .so~·gu hakimi taı afından tevkif 
j~in:ıştJr .. Hüseyinin sigara paketinin 
tar e, elbısesinde kan ızleri goru!n,Li~
llı · Bt~na rağmen Hüseyin HacE::ri ta
ht~·adıgını ve onu öldürmediğini idd!a, 

ıddıa~ında da ısrar etmektedir. 

lngiliz tayyarelerinin sur·au 
saatte 500 kılomtre 

londra, 21 (A.A.) - Daily Tele
rtqph gazetesi, halen İngiliz tayyare
erinın sür' atini Jli() kilometre arttıra
~ak tııotörlerle techiz edilmekte oldu
.-:.tırıu ve bu suretle tayyarelerin sür'a
tı saatte 500 kilometreye çıkacağını 
)'Q~Yor. 

bir kimse daha aşafı nevi blr :;aatıa lk. 

tı!a etmeye mecburdu. 

Yüksek derece bir Prezis:t·on 111.atlnl 

nisbeten daha ucuz fiaLa ratabilmek her

kes! düşündüren bir nokta ldl. 

80 senedenberi İsviçrede mevcut olan 

ve dünyaca tanınmış REVUE saat fab

rikaları bu meseleyi halletmeye çalış-

mış ve muvaffak olmuştur. 

senelerce tecrübeler yaparak, :tendi 

l&.boratuarlarında ve TuYlçrenln en 

büyük ve tnnınmış kendi teknisyenleri 

tıe, kendilerinin icat ettikler! makineler-

le, imal mctodlarlle, kontrol cilıazları 

ile başka fabı ikaların taklit edemJye-

cek' lmtiyazlarile, ve en son fenni yeni

liklerle REVUE saatlerini busilnkü 

beklenilen mükemmeliyetine daha u uz 

fiatlara erlştlrmeye ıuuvaffak olmuştur 

ve Türklyede de kendi satış şubesi bu

lunduğundan fiaUar o ehvenJlkte tutu

labilmektedir. 

Değil yalnız makineleri, zarfları da hl 

zarif ve en son modellerdlr. 

REVUE saatleri her bir mahalde y;ıl

nız ayrılmış santçllerde satılmaktadır. 

Umumi satış deposu: isLanbul B:ıh

çeknpı, Tnşhan No. 19 c22ı Tel. 21354 ............................................................... 
Hava Manevraları mensup :~~ tayyı.ıre ile iki gemi dün 

nileyeceğim. 

Haydarpaşa Çayır Caddesi ff nunıaracla 
Ömer Kadri (751) 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis 'Ve Hallı: i&Zetesi - ,,.,_ 

Yerebatan, Çatalçcşme sokak, 25. 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 

resimlerin bütül\ hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 

1 6TI3 ı 1 Sone Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. K 
----- r. 

TÜRKiYE 1400 750 400 150"" 
YUNANİSTAN 12340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 104-0 800 300 

Abone bedeli PC§İndir. Adres 
değiştirmek 25 kurıı:,tur. 

Gelen evrak geri verilm~ 

tliı.nlardan mes'uliyet almmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O lrnruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İ.staııbu] 
Telgraf : Sonpoııta 

TeJelon : 20203 tı Atina ,21 (A.A.) _ Pire açıkla-ı büt'Y1_gün hava ınanevrnları yapmı~-
. tıd.a de · · Iunan İngiliz filosuna. tır • ~-------------.....J 

11 

[ ----------------.... -----~---------------------
~hisarlar U. Ludür1:.j_ü_n_d0_~ •• ~J 

1 - 8/ \ /936 terihinde İsteklisi çıkmadığından dolayı ih sı ya • 
pılamamı~ olan Toptaşı deposu arkasındaki sahada y ırı lacak 
343.0, l3 lıra ke§if bedelli 3 ambarın inıaaı yeniden pazarlık sureti le 

, eksıltmeye lconulmuttur. 

2 - Eksiltme 27 / ,\/936 tarihine rastlayan 
Kabataıta levazım ve mübayaat ~ubesindeki 
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 257,25 liradır. 

Salı günü sa· t 15 de 
Alım komiayc.n ıda )'a-

4 - Şaı·tnameler her gün İnhisarlar İn•aat Sub · d 
nabilir. <12087)) 3' ~ cam en par ız alı· 

* * 1. - 2f /IX/1936 Taı ilıinde İbte l lisi ırıkmadı<Tın..ıan d ı 
J l 12 " 'I' ~.. c o 3) ı 

yapı amamış o an ( 85.8fS) Lira keşif bedelli Ahırkapıd k. 
k t .. k aı . 
ısmen amırı ve ön ısmııun yeniden inşası tekrar pazarlu .• a 

meye konulmuştur. 

ihıılesi 

·lenin 
eksilt-

IJ. - Eksiltme ı3/X/J936 Tarilıiııe rastlıyan 
Kabataşta Levazım ve Miibayaat şubesindeki 
yapılacaktır. 

cuma günü s t 15 c: 
Alım Komı .. o rnnda 

III. - is~e~lilerin ş~rlname ve keşifnamesini görmek üzere hergün 
ve pa~arlık ıçm de tayın olunan gün ve saatte % 7 5 muv k ' t ·· 

l 
. . . . . , , a ha gu 

venrne para arıyle bırlıkte u.mı geçen Komisyona müracaatlan. 

* 
(1935) 

1 - B~ sen~ zarfında Adapazarından Hendek, Düzce ve Bolu ile mili· 
ha~ahna gonderılecek mamül tütün, ispirto ve ispirtolu içkilerin nakli eti 
eksıltmeye konulmuttur. Y 

J ~ - Eksiltme 26/X/1936 tarihine rastlıyan pazartesi pnü saat 14 .de 
zmıtte Kocaeli inhisarlar Blifmüdürlüğünde yapılacaktır. 
ızn::ı - Şartnamesi İnhisarlar Umum Müdürlüğü Sevl<iyat Şubesinden ve 

t, Adapazarı, Bolu, Düzce, Hendek İnhisarlar idaresinden görülebilir 
iV - İsteklilerin eksiltme için tayı· n olunan gün ve saatte ot 7 5 ·· • paralariJ . . ıc, , gu. 

~enme e bırlikte yukanda ismi geçen Ba1müdürlüğe mürncaatlari 
lazımdır .. (2235) 

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

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

1 - 28/ X /936 günü pazarlıkla alınacağı ilan edilmlt olan yultarıda 
eb'ad ve miktarı gösterilen 139 adet bayrağın pazarlığı 2/ 11 /936 tari
hine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de tehir edilmi,tir. 

il - isteklilerin f&l'hlamesini görmek üzere hergün, pazarlık için de 
tayin olunan g~n ve aaatte ~o 7 ,5. güvenme paralarile birlikte Kabatafta 
Levazım ve Mubayaat fUbesındeki Alım Komisyonuna müracaatları Ji
zımdır. (2234) 

* * 
300 adet P. M. 32 • 11 zincir bnşlıklarile beraber. 
200 Adet P. M. 10 - 56 Rezistans uTekli» 
150 Adet P. M. 45 - 19 Rezistans «Çiftli» 
400 metre kaim çivili kayıt Ekselsiyor makineleri için. 

l - 28/X/936 günü pazarlıkla satın alınacağı ilan edilmit olan yuka
rıda yazılı dört knlem malzemenin pazarlığı 31/X/936 tarihine rastlayan 
Cumartesi günü saat 10 a tehir edilmiftİr. 

2 - İsteklilerin farlname ve_ nümuneleri görmek üzere hergün ve pa· 
zarlık iç.in de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile bir. 
tikte K.abatllfda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alını Satım lwmisyo
nuna gelmeleri. «2256» 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 __________ , 
ilk okullar için lazıın olan 50 tane soba açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu sobaların hepsine 1250 lira fiat tahmin olunmuştur. Şaıtnamesi leva· 

zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika 
ve 93 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (Bir 

gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağ') 23/10 
/936 cuma günü ıaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır • 
lar. (İ) (2028) 

* * 
Senelik muhammen kirası 96 lira olan Balatta Hızırçavuf mahallesi • 

nin Köroğlu sokağında yeni 2 N.h iki kat iki odalı kagir ev tesfön tarihin~ 

den itibaren 937 veya 9~939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya veril .. 

mek üzere açık artırmaya konulmu~tur. Şartnamesi levazım müdürlü -
ğünde görülebilir. İstekliler 7 lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber <bir gün evveline kadar ilk teminatın yatınlr.ıa ı daha 

muvafık olacağı) 3/11 /936 salı günü saat 14 de daimi encümende bulun-
malıdırlar. (İ) (2229) 

1 
1 

lstanbul Vakıfhr Dire tW-·,-Ug_il_IJa_ı_la-rı---, 
-

Cinsi Muhammen bedeli İli< teminat İhale günü 

Lira Kuruş Lira Kuruş 

73 kalem 1390 00 104 25 2/11/936 pa .. 
labratuvar zartesi saat ıs .. 
alat ve eczas1. de. -

Guraba Hastahanesine lüzumu olan alat ve Eczai tıbbiye açık eksiltme. 
ye konmuştur. lhale.,i yı.:l:<\rrla yazılı gün ve saatte komisyonda yapılacak· 
tır. Şarlnımae~i her ıün Levazım kaleminde görülebilir. (2284) 
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SON POSTA 

Şampanya . gibi lezzetli ve nefis 

Şekerli limonlu 

HASAN 
Gazoz Ozü 

Meyvalanlan ve nıeyvalanıı özllnden yapılmıştır. Bir çorba kaşığından 
bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olnııyan gazozlu 
şnnıparıyn gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa ıııi

devidır. Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz özile 
yupılını~ buzlu limonatalar içiniz . 

Dünyanın her tarafında şampanya yeriııe kullanılan bu gOzel tertibin 
yr.riııi tut11c11k hiç bir ~oy yoktur. Jlanıreti tesKin eder. Şişe 20. orla 
30, hilylik 50 kuruştur. 

HASAN DEPOSU : ANKARA, ISTANBUL, BEYOCLU 

Doktor Hafız Cemal 
Dahıliyo mütchıısaıeı 

Pazardan maada hergtln a - 6 

Birincit~ , 
KANZUt< 1 

Saç ekslrl 

COMOGENS 
Saçların köklerini kuvvetten~ 
DöktHmesine m1lni olur. KeP6':':. 
izale eder. Neşvnneınasını ko)lf 
laştırnrnk hayat kabiliyetini ~ 
rır. Lntif rayihalı bir saç ekBitl 

lnglllz Kanzuk Ecz•ll ... 

ve BELGEVŞEl{LİÖ-İ E KARŞI Divaııyolu(104) No. Telefon: 223!:*8 

Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyı 4S 
Beyoğlu - lstuııbul ... 

OR BiN 
Tabletleri Her eczanede arayınız. (Posta kutusul255) 

OksUrenlere: KATRAN BAKKI EKREM 
. ' . . . . . . .. .. . , 

K A Ş E 

NEOKAL 
Grip • NevralJI • Bat ve Dit ağrdarı • Artritizm • Romatizma 

.. ~.. 1 • ' • • " ' • ! , "· t ' •t,. • • ";' • ~-~ • • •• ~ -'İstanbul Yedinci İcra Memurluğundan: 
Dirohi Bercuhinin uhtesinde olup emniyet sandığına birinci derecede 

İpotek bulunan ve tamamına 1230 lira kıymet takdir edilen Mimarbayret
tin mahallesinin Külhan sokağında 205 kütük 218 ada 12 parsel eski yeni 
14 No.lı bir tarafı Külhan sokağı bir tarafı Tüfüzün arsası ve bir tarafı 

Külhan duvarı ve bir tarafı kaloıi menzili ile mahdut ve evsafı qağıda ya
zılı bir evin satılmasına karar verilmittir. Evsafi: Zemini: Mermer bir an· 
tre ve tahta perde ile aynlmıt bir oda odadan zemini malta mutfaia gİrİ· 
lir .. Birinci katında: Bir sofa bir heli çıkmalı bir oda <sofada yük ve do
lap vardır.) ikinci katında: Birinci katın ayni olup yük ve dolap odadadır. 
Çatı katı: Yüklü ve dolaplı tavan arası olup çinko bir taru vardır. Elektrik 
lesiaatı vardır. Bahçede bir kuyu mevcuttur. Umum mesahuı 30 metre 

murabbaı olup 26 metre murabbaı bina zemini kalanı aralık bahçe olan bir 
evin tamamı açık arttırmaya vazedilmittir. 

Artbrma peşindir. Artbrmaya iştirak edecek müıterilerin kıymeti 
muhammenin % 7,5 nisbetinde pey akçui veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu himil olmalan icap eder. Müterakim 
vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. 
Arthrma ıartnamesi l O I 11 I 936 tarihine müsadif Salı günil 
dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
10/12/936 tarihine müsadif Perşembe g-ünü dairemizde saat 
14 den 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti mu
hammenenin %75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son 
arttırmanın teahhüdil baki kalmak üzere arttırma on bet gün daha 
temdit edilerek 25 I 12 I 936 tarihine müsadif Cuma günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci artbrma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve İflas kanunu
nun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer aliikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilin 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar sabş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye rüsumu ve 
vakıf ·icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik 
vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla ma
lümat almak isteyenlerin 34/3945 numaralı dosyada mevcut evrak 
ve mahalleu baciz ve talrdiri kıymet raporunu görüp anlayacaldan 
ilan oluuur. (2387) -----
Pınarhisar Belediyesinden: 

' .Her sene açılmakta olan Pınarhisar son bahar hayvan ve etY• panayırı 
bu aene de 8 ikinci T~rin 1936 (Kasımın birinci günü) açılarak üç gün 
devam edecektir. 

Panayırın dördüncü günü 125 lira mükafatlı pehlivan giiretleri yapıla. 
cağt, ve panayıra gelecek tüccar ve halkımwn h• jürlü iatirahatleri t• 
miıı edilmİf olduiu ilin olunur. (2382) .... · 

looYÇc ORIEN r BA K 1 
Dr.ıadner Bank ŞubeaJ 

M.erkeıi: lierlıo 

Türklgedekl ıubeldrl: 

Galata • latanbul • lzmlr 
Depoıu ı lat. fıitün Gümrüğıi 

* Hu türla banka iıl * 

,...1--------------. 
DAKTiLO ARANIYOR 
Çok seri yazan ve teıeron san

tralini idareye muktedir bir daktilo 

bayana ihtiyacımız vardır. Lisan 

bilen tercih edilecektir. 1stek1Jlerln 
Sirkecide Antalya Umumt Nnkliyat 
Kollektif şirketine mllrncaatları . 

~-------------' 
Son Posta 1 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

İlan ftatları 
- Gazetenin csaı yazısilo bir ıU· 

tunun iki satırı bir (santim) 

sayılır. 

2 - Sahifesine ıöro bir santim ilan 
fiau şunlardu: 

Bahltt ı 1 - 400 k\u'Ut 

• • - 250 • 
• 1 - 200 • 
• 1 • - 100 • 

D1~er yerler : 60 • 
Son sahlte . - 30 • . 

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

4 - ince ve kalın :yazılar tutacakla· 
n yere ııöre ıantimle ölçülür. 

&on Posta Matba••• 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHIPLERll( A. Ekrem UŞAKLIGlL 
S. Rqıp EMEÇ 

157 
Birinci 

mükafat 

Kazanmışhr. 

Her hususta 
teminatlıdır. 

Herkesin zeiJdll' 
uygun yepıt' 

saattir. 

Cep, kol 
ve spot 
saatleri 

Deposıı: 

lstanbul salt" 
Hamam, Ha~ 

Han No. 1 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırın' 
ve eksiltme Komisyonundan: 

Şişli Çocuk hastanesine lazım olan 7000 metre gaz idrofil aç.ık ,pi' 
meye konulmuttur. 

1 - Eksiltme Çağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muayenet Müdürl~ ~ 
nasında kurulu komisyonda 4 Tqrinisani 1936 cartamba günü aut tV 
da yapılacaktU'. 

2 - Muhammen fiyat: 805 liradır,. 
3 - Muvakkat garanti: 61 liradır. 

4 - istekliler fMlnameyi her gün komisyonda görebilirler. ~ 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 aaydl 

nuncla yazıh belgeler ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuz veJS tf/111 
ka mektubile belli gün ve aaatte komisyona gelmeleri. (2259) 

~~~~~~~~~~.~~~~~--~ 

HEMORRO~ 
Ameliyatsız basurları tedavi eder, tesiri katidir· 

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

işte bu en uf ak fark 

Krem Pertev'in taikiyetini 
size anlatabilir. ÇUnkO: Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa
dUftln veya mahiyeti meç
hul bir keşfin neticesi de· 
ğildir. J{renı Pertev çok ça
lışılmış ve çok tecrtıbeler

den sonra kibar mahatile 
takdim edilmiş yega.ne Krem 
olup başlıca fevı:ıidi: Cild
deki mesaıuatı yumuşatarak 
kapatır. Bu suretle bu me
samntı haricI tesirattan mu
hafaza ederek cildin pllrtız

lerini det'eder. Cildi besler 
ve bu suretle gençlik ve ta
raveti temin eder. 

Cildde şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabnkıı yapar ki 
yazın sıcağın, kışın, soğuğun 

talıributma mani olur. 

1 Gebze Sulh Hukuk HıikimJlfiDUO: I' 

İstnnbulda Kasımp:ış:ıda Eyüp ~ııf • fendi mnhallesinde Camı sakatın~ p 
maralı polis teknudü Kemalin evtııd' °' 
rnn Rnslm kızı Şevkiye tarafından ~ti 

nln Sultan Orhan mahnlleslnde .~ ~· 
na ile blrllkte oturnn ve istanbuld• ~· 

nede Altıncı Vnkıf Hnndn Rark ttuıtl ~d-' 
sına ait Albanü vnpurundn elettrlkçl (1 

ğu soylenen Beklir Huseyin o~ıu ~w''' 
Gebzenin B::ıtlnra sokağında oturan;:. ıJtf 
ların İsmail aleyhlerine ac:ılan iki .ıod' 

de'~ 
alacak davasının cari muhaı<emeslrı ~ I' 

de::ıaleyhlerden Eyiıp gene gazete il•~ 
dilen da ve tiye tizerine mahkemeye tıJ'' 

de iklncr celsede gelmemiş oldu~n:;:r 1" 
kında gıyap k::ırnrının tebıı.oı.ıne ,ole~11 

rUıniş ve gosterilen adre lerde nıildde 0ıdıl' 
Eyiıbe tebllgııt ifası kabil olanıaınıf 1ıe111 

rxı uııtll rı' 
ğundan 9/ 10 936 tarihli cel ede tel>~ 
hakkında gıyap knrnrının U{LneD ~ 

ni1 ııı ~ knrar verUmlş olduğundıın yevı Jf ıı-
ü saat 

me olnn 13 ' 11 936 Cuma. ~ün ~ r' 
Gebze Sulh Hukuk muhkeme ınd• kli ,P' 
ıunması veya bir vekil göndermesi • oJ'!"' 

deVaJJl ol " dırde gıyaben muhakemeye 
ğı Uıin olunur. (26673) 
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