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SovyetRi a dün İspanya HUklimetine 
yardım edeceğini devletlere bildirdi 

• 
100 Sovyet tayyaresinin lspanyol hükllmetine tesliıiı edildiği, 
erzak dolu 26 geminin de hareket emrini beklediği haber veriliyor 
Asiler, ispanya hükômetine silah ve mühimmat götüren bir Yunan vapurunu yakaladılar 
L-----------------------~--------·------------------------------* 
IZMI R MANEVRALARI MÜNASEBETILE 1 

TÜRK ORDULARI 
Ordu manevralarda. .. Ve sanki Türk tarihi, bütün tarih 
ayakta... Orduyu selamlıyor. Kendini bütün bir acuna 
selô.mlatmak zaten onun huyudur. Türk Ordusu, . ~e~ 
hangi bir Ordu değil, bütün bir tarihi, bir dünya tarıhını 
iinüne katmış, onun bahtını tayin etmiş bir varlıktır ve 

kimbilir yarınlar ona daha neler saklıyor 
Yazan : Mahmut Esat Bozkurt 

(Yazısı 12 inci sayfada) 

Çekoslovakya, Küçük 
Antanttan çekiliyor mu? 
Bir Rumen lazetesi Çekoslovakya ile Romanya 
arasında muzakereler cereyan ettiğini yazıyor. 
f atareskunu~ Bc:Igrad ziyaretini de bu mesele 
. ıle alakadar görenler var 

Bukreş 23 (Hususi)- Baş\•ekil Tata- ı 
~eskunun ani bir sur~tte Belgrada yaptı 
gı seyahati mevzuu bahseden Kurentul 
g~zetesınin, mevsuk kaydı ile verdiği 
kır habere göre, Belçikanın bitarafltk 
ararından sonra Çekoslovakya şimdi

ye kad~r takip ettiği siyaseti değişti
rerek bıtaraflık ilan edecektir. Ayni 
gazete Çekoslovakya ile Almanya ara
sında mütekabil bir emniyet misakının 
~kdi için müzakereler başlamış oldu
gunu da ilave etmektedir. Bu misaka 
göre, Almanya Çekoslovakya hudutla
rının emniyetini tekeffül edecekmiş. 
Küçiık Antantın temeltaşı olan Roman
yad:ı, Çekoslovakyanın takındığı bu 

(Devamı 10 uncu sayfada) Çekoslovak CumlıurreJai M. Beneı 

Önümüzdeki Perşembeye yapılacak güreşler 

Tekirdaöll ile Mülayim güreşecek, 
hata teşebbüsümüzle düzltildl 

Önümüzdeki per-
şembeye yapılacak 
güreşler hakkında 

verılen yerinde bir 
karar, bu müsaba-
kaları tertip edenle
ri, bu, uk blJl hataya 
sapmaktan kurlara
bılmıstir. Memnuni 
Yetle öğrendiğimize 
göre, dünkü ikazı~ 
mız nazarı itibara a
lınmı" \ e Mül<lj im 
ı>ehlıvanın şüph li 

bu tubiiyet bahane
sıle çı -a çıkarılma

sından vazgeçilmiş-

r '" ır.. Bu karar sa- MOlftyiın Pehlivan' arbda~ımızla görQşllrken 
yesınde Mülayim pehlivanla Tekirdağlı kalmayacağız. demektir. Ben dün bu 
Hı.iseyın arasında yapılacak iddialı tu- haberi aldıktan sonra, T kirdağlı ile 
tu ma 

BUGÜN 
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SAYFA 

-··························································-
Türk - Yugoslav 
ittifakı tarsin 

edilecek 
Dost Yugoslavya Başveki

linin Ankara seyahati 
ehemmiyetle karşılanıyor 

(Yazısı 10 uncu sayfada) 

Köşk satın alan 
dilenci kadın .. 

Dilenci Anib ve satın aldığı köşk 

(Yazısı 10 nuncu sayfada) 

------------····· .. ··--...... 
rBUGONKÜ SAYIMIZ~ 

Bu, spor değildir! 
Yazan: Vildan Aşir -
Spor alemimizin en tanınmış ve 

'kıymetti simalarından, Gazi Ter
biye Enstitüsü beden terbiyesi mu
allimi Vildan Aşirin gazetemize 
muntazaman spor yazılan yazaca
ğı, «Son Posta» spor kısmının bu 

değerli kalemle bir kat daha zen
'l.inleşeceğini bild i rmiştik. V ildan 
Aşir bugünden itibaren yazılarına 
baflıyor. «Bu spor, değildim ser
levhalı ilk ve çok güzel yaz.ısını bu-
1ıün spor aayfamtzda bulacaksınız. 

işe Portekiz de karışıyor, bir Portekiz ~ 
zırhlısı ispanya gemilerini topa tuttu 

' 
İspanyada hilkfunete ait limanlardan birinde, hariçten gelen yük vapurlan 

ile bir bahriyeli ve bir milis nöbetçi (Yazısı 3 üncü aayfada) 

ltalya Haheşistanın bir 
~smını Almanyaya 

vermeği kararlaştırdı -ltalyan Hariciye Nazırının Berlin ziyareti birdenbire 
şeklini değiştirerek ltalya ile Almanya arasında 

tam bir konferans mahiyetini aldı (Yazı ı s nncn sayfada) 

·sovyet Tayyarecileri Şehrimizde 
Heyete General Eydeman riyaset ediyor 

Cumhuriyet bayramımızda bulun
mak üzere bugün memleketımize Rus 
tayyarecılerınden mürekkep bir heyet 
gelecektir. Odesadan şchrımize gelecek 
olan misafırlerimiz Sovyet hükfuneti 
O oviahım Cemiyeti Başkanı General 
Eydemanın riyasetınde 'ki erkek ve bır 
kadın tayyareciden mürekkeptir. Sov
yet tayyarecilerı pazartesiye kadar İs
tanbulda Perapalas otelinde hükume
tin mısafırı olarak oturacaklar, ondan 
sonra Ankara) a gıdcceklerdır. Misafir
lere bu akşam Perapalasta hır zıyafet 
verilecektir. 

General Eydeman kimdir ? 
Harbi umumi esnasında askeri hız

mete girmiş olan General Eydeman 
191 8 den itibaren Kızılorduda yüksek 
makamlar işgal etmektedir. Sibiryada 
ve diğer cephelerdeki muhasamata iş
tirak etmiştır. ' 925 de Kızılordu harp 
akademisi reisi tayin edilmiş ve bu va-

cU da 
General Eydeman 



2 Sayfa 
____!.._- ~-
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Hergün ----

Para babaları olan 
Memleketler istediklerini 
Yapabilecekler mi? 

'Resinıli Makale 

-Yazan: Muhittin Birgen-

SON POSTA 

a An'ane zaafı, aıı'ane kllvveti 

E ğer bu dünyanın para babaları 

olan memleketlerin maliye ha
••a tında oynadıkları rol itibarile birer 
isımleri olmak Iazımgelseydi bunl~r
dan Fransaya dünyanın kumbaras•, In
gıltereye muhasebecisi, Amerikaya ,?a 
spekülasyoncusu namlarını vcrebııır

Maziye körü körüne bağ 
lamın meydana yeni bir 
eser getiremez. 

Maziyi tamamen ihmal 
eden eski denemelerinden, 
kıymetlerinden istifade e -
demez. 

Maziden kalan kötü an'
ane bir zaaf, iyi an'ane bir 
kuvvet kaynağ:dtr. 

Maharet an'ar.enin iyi -
sine sadık kalıp kötüsünü 
kökünden yıkıp atmakta -
dır. 

dik. 
Hakikaten, Fransız milletinin saııtim 

santım para biriktirme merakı, dün
yanın başka hiç bir milletinde göı·ül~r 
bir şey değildir. Fransa bu paraları ~u
zel biriktırir, fakat fena kullanır. In
gıltereye gelince, o dünyanın bankacı
lık iljini kendi elinde toplamış gib!dir. 
Beynelmilel bütün para hareketleri, 
bılhassa bankaların kendi aralannda 
hesaplaşmaları dönüp dolaşıp n~ayet 
İngiliz piyasasında toplanır ve Ingil
tere bu yüzden çok güzel para kazanır. 
Amerikaya gelince, orada para babala
rının en çok sevdikleri iş spekülasyon
dur. Nevyork borsasında milyonların 

ve milyarlann her gün muntazaman 
öyle bir spekülasyon hareketi ve bor
sanın en küçük hareketlerini elektrik 
düğmelerile duvarlardaki tablolara da
kikası dakikasına kaydeden bu spekü
lasyonu takip eden para babalarının 
veya mümes.5illerinin bu işlere karşı 
gösterdikleri öyle bir hırsları vardır ki 
bunu bir kere görmüş olmak, Ameri-

· -=<====-===-=====-======-""""========~:-::::m=========-=======---~==========:;====:====::"""""'"'.".~·=-=======--=--

( S Ö~Z~A _____ ~A~S __ l_N_D_A___,,) 
İngiliz kadınları 
Pullu şapka 
Giymeğe haşladılar 

kalının bu spekülasyoncu ruhunu an- fngiliz kadınları 9imdi de pulculu-
lamak için kafidir. ğa merak etmişler ve meraklarım tat-

* İşte şimdi bu üç memleket, ellerin- min etmek iç.in resimde görüldüwj gi-
deki bu üç kuvvete istinaden dünya- bi şapkalarına yeni pulların resimle· 
nın bozulan iktısadi şirazesine yeni bir rini işletiyorlarmış. 
intizam vermek istiyorlar. Yapmak ar- Bunu haber veren gazete, pullu 
zusunda oldukları şey şudur: Bugünkü şapkaların çok güzel olduğunu söyiü-
buhranı iktısadi sahada durdurmak, yor. 

mmetıer arasında bugün hüküm süren Alman kadınının evamiri 
bir nevi istihsal ve gümrük muharebe- • 
sine nihayet verdirmek için biribirle- aşeresı 

rine karşı aldıklan şiddetli himaye Hitler Alman kadınlanna bir ta-
tedbirlerini tedrici surette hafületmek mim göndererek şöyle söylemiştir: 

~-------------------------~ 
HERGUN BiR FIKRA 
Dünya sulhu için 
Meşhur Fransız tiyatro muharriri 

Sacha Guitry'ye sonnuşlar: 
- Yer yüzünde sullıu ebedi su

rette istikrar ettirecek, acaba hiç 
ıni çare yoktur? 

Guitry uzun uzun diişüıımiiş, ba
şını kaşımış '\'e: 

- Bence, demiş, kafi bir çare 
var ammn, tatbik etmezler ki! 

- Nedir o çare, bakalım? 
- Biitiin devletler aralarında 

kavlcdip, harp zuhurunda bi.itiiıı 
masrafı galip gelecek tarafa yiık -
lctmclidirler. Bakın o zaman sulh 
nasıl ebedileşir! 

~--------------------· Sovyet Rllsyada 
Deliler sinenıa ile 
iyi ediliyor 

Bir şimendifer 
Geçitinde feshine 
Karar verilen nikah 

Ohio'da ma1dnistlik eden bir d

dam Colombus civarında lokomotifi-
ni sürerken m•ıtadı hilafına öndeki yo
lun kapalı olduğunu ve geçit yerinde
ki demir parmaklığın indirilmiş bu
lunduğunu görür, bu işin sebebini 
anlamak isterken parmaklığın öbür 
yanında bir otomobilde kendi karısını 
başka birisile öpüşürken yakalar. 

Derhal iki ~hit bulur, ve vak'a 
mahai1ine gider, cürmü meşhud ya
par. O sırada orada kalabalık da top
lanır, yolcuların arasında bir de sey-

Birincitefrİn 2~ -
r--

Sözün Kısas. 

Kadiın kıde11ıi üzere 
Terk olunur 1 

E. Talu 

S on Posta idarehanesın bUo (1 

gelir gelmez gazetelerı nç 1~ 
gözüme ilk ilişen serlevha şu o.ouy, 

cİstanbulda sırt hamallığı k.ı kJ 

muş!21 bl 
Bu, kalkamıyor, kaldırılamı~ r .,,,t

menfi tabirlere biz İstanbullu r ~-..-.-
tan alıştık. ·ı11el 

Mahkeme karar verir, buneı ra .. ra' 
Boğaziçinın kıyılarını kirleten ~o 
yığınları kalkamaz! oPI' 

Sokaklar pislikten geçilmez, ç 
kaldırılama:ı _ .. hl 

Serseri kopekler, kediler suru 
linde gezerler, kaldırılamazlar! • 

Caddelere yapılardan moloz ) l 
kaldırılamaz! J 
Akşamın en işlek saatinde g , 

esnaf işportaları, kiifelerile Bah'-!,9 
zarında yolları tıkar, kaldırılanı. · 

Filan yerde fırtınadan ağaç yık 
günlevce kaldınlamaz! s.tl' 

Dilenciler kaldırılamaz; adli) e ~~ 
yının enkazı kaldırılamaz; eskı r-O~ 
nün iki başlarınd:ıki süprüntüle: bi 
dırılamaz; hasılı Istanbul şehr t; t4 
rinde hala mecelle ahkamı car dır 
bu ahkam mucibince de ckad rn, 
demi üzere terkedil'r!• 

Siz buna inat deyin, nisb t d J 
kayıtsızlık deı in, beC;eriksizl'k ;ey 
Ne dersenız deyin. t' 

Ancak, hepimiz elbirliğile ik ::ır ili 
itiraf edelım ki belediyeden )! ana det, 
yanın en nasipsiz, en zavallı, en a 
nacak şehır ahalısi biziz. 

0 
Dün, bir arkadaşım, hala Kars~ 

meydanı gibi gözönu, işlek bır ) e ıl, 
eşek koşulu araba ile nakliyat ) ap 
dığına şaşıyordu. f 

Ona gelinciyc kadar, en kapal:ıuaıt 
ze batacak nelermiz var. Ak'a iJi' 
evlerimize, deve kervanile dönrncd 
mize şükredelim! 

n~ ve gerek toprak mahsullerinin, gerek «Alman köylüsü gıdamızı istihsal 
sanayi mamulAJmın dünya üzerinde d · 
daha rahat ve daha serbest bir halde etmek için canını feda e ercesıne ça-

yar hakim varmış, o da vaziyeti ken- , _ __ ---=-- . ./ 
di gözü}1e görür görmez derhal bo- -B-i-liyor musunuz? dolaşmasını temin eylemek. Bu mem- lışıyor, siz biç bir zaman yiyecekler~- \\ılı! \~O 

leketıerin iktısat ve maliye mütehas- nizi ziyan etmiyeceksiniz. Ekmeklerı· I r O ı 
sısları ·arasında hüküm süren kanaat- niz.i kurutup atmıya.caksınız, tokken Moskova civarında Podolsk emra-

s,anma kararını verir. 

Bir boğayı iki lokmada 
yutan timsah lere göre bu usul, yani bugünkü iktı- yemek yemiyecek, susamamışsanız iç- zı akliye hastanesine merbut bir hu

sadi harbi, iktısadi bir müsalahaya kal- miyeceksiniz. Bu suretle Almanyanın susi sinema atelyesi tesis olunmuş- Nil nehrinin Kosti köprüsünden 
betmek usulü, ayni zamanda mil~etler iktısadi i:stikla1ini kurtarmış olacaksı- tur. Bu atelyede sinematcrapi, yani büyük bir öküz <Sürüsü geçerken iri 
arasında siyasi sulhün teessüsüne de ı · · k l h tal klarının .sinema ile yarı ibir boğa nehre düşmüş, bog-a yu·· -nız.)) ·- __ . _ sınır ve e ı as ı 

hizmet edecektir. Hatta, bu bakımdan ~;s"tÇ~lıa;';ket etmesi demek, budu- tedavisi usulü tatbik edilecektir. zerek sahile çıkmağa çabalarken ansı-
mütalea edilerek işler biraz dah:ı ileri varların yıkılması demektir. Bu du- Tecrübe ile şimdiye kadar sabit ol- zın suyun üzerine çıkan bir timsah, 
götürüldüğü takdirde, dünyada mev- dı~ .. d b duvarların b - ·· · h h'' cd k 

varlar yıkıl gı gun e u dug-una göre, bir filmin muntazam rit· oganın uzerıne emen ucum ere cut iptidai maddelerin milletler arasın- b b b \arının ._ 
iç.indeki pazarlar u para a a mı·, sar'alılar üzerinde müsekkin tesir o koca hayvanı iıı::i lokmada yutmuş. da daha adilane bir surette taksim ve b 1 al 
diledikleri gibi faaliyette u urun arı- yapmaktadır·, meczup deliler de, et- Pek cesim olan bu timsah seneler-tevziini temin edecek beynelmilel bir ı k l" gel'ır Ancak 
na serbestçe açıma azım · ' k L'] 1 ·ı :h ff k d' denberi o köprünün altında pusu kur-iktısadi teşekkül vücude getirilebilece- bu da onların işlerine gelmiyor. Dunya nografi ta"' o ar ı e a ı ·ome ı 

,,, 
ı - Tünel tarihte llk defn olarak ne 

man ve kimin tarofın~an yapılmıştır? ~ 

2 - Orsk şehri nerededir? Hangi 50 rJI 
Cumhuriyetinin toprnklarındn ve hangi 

~ üzerindedir? ~ 

3 - Plevne kahramanı Osmnn paşa ol • 
tarihte, Anadolunun hangi tehrinde d 

muştur. ~ 

t - Nobel müklifatı nedir ve kiın1° 
fmda.n ihdas edllınlştlr? 

(Cevabları Yarın) 

ğini dahi söylüyorlar ve ayni zamanda f filmlerinden sonra tabiice vaziyete makta ve uğurlu hayvandır diye tim-
bu esas etraflnda bı.rtak1m teşkı·ıa·ı nt-ı- nın para kumbarası, dünyamın sarra ı. l kt dı'rler saha kimse dokunmamaktaymııt. Bu (Dünkü Suallerin CevabJarı) ~ 

dünyanın spekülasyoncusu o an mem- ge me e · T J1Y' 
muneleri göstermeğc kadar gidiyorlar. leketler, zannediyorlar ki kendil~ri bu Sinema ile ipnotizma tecri.ibeleri tim~ah geçenlerde de bir mühendisi 1 _ Eski Lidya. hukfımeUnin ı;0~ fi' 

* 

Dünyada siyasi hareketlerin de, bü- işe önayak olunca öteki memlekEt1er. ise bilhassa enteresandır. Alkolizmin bir lokmada yutmuş. Krezus'tur. Mllfittan evet 548 yılından t.t'_ 
tün içtimai hadiselerde olduğu gibi, vani arka ayaklarda yürüyüp giderler. ipnotizma ile tedavisi hakkında bir jimnastiğin faydaları ıına ka.da.r 12 yıl hükümdarlık ynprnışt.ır~ 
her~eyden evvel birer ikusadi hareket · .. .. k l bir araba ,.e"•a f'lm .. Ik l'kl k b k · çuk Asyada İran kumandanlanndall - .ıJ Eğer ~ruyece - 0 an . J ı goren a 0 ı er ço ça u ıpnoz Almanlar 1924- denberi jimnastiği eJ1P". olduğuna bakılırsa bu sözler boş değil- dört ayaklı bir eşek olsaydı belkı bu haline gelmektedir. Bu takdirde telkin tarafından mağlüb edilmiş, sard ş 'Sıt' 
dir. İktısadi bir sulh, siyasi bir sulhün 1 d F k t ·· .. ve sporu ciddi surette ele almışlar, getirilerek hapsedilmiş, blliUıara. gene düşünce de doğru o ur u. a a · yuru- de kolayca yapılmaktadır. 
temeltaşı olur. Binaenaleyh, böyle dü- kl .k. kl · sanlardır ve on ed o tarihtenberi de bütün mektep tale- tam.tından öldürulmüştur. -" yece · er, ı ı aya ı m - Sinema ate1ycsi, t aviden ba~ka, v-· şünenler elbet haklıdırlar. .. ·· kl · da'ır de ortada belerini hergu··n jimnastik yapmağa 

2 
_ Girid adası 

1898 
de osmnnıııar.ı _

11 
ı ların yuruyece erme hastaların haberleri olmadan tetkik e- .._.uıııı V" * hiç bir alamet yoktur. d k P d ı k mecbur tutmuşlardır. isyan bayrağını çekmiş, 1911 de .. 

Fakat, ayni zamanda dünya birtakım * dilmelerine e yarayaca ·tır. 0 o,s - Tutulan fişlere nazaran o tarihte ıa.nn eline geçmiştir. 
menfaatler arasındaki tezatlarla da do- Para babalarının istedikleri şey dün- tımarhanesinde bir sar'alım~ si~~m~- on yaşındaki yavruların boyları 108 3 _ Krciız Truvn kralı Priynm'ın ve 

1 
' 

ludur. Eskiden cebaüzzehep• tabiri- yada Liberal iktısat sisteminin tekrar sı alın~ı~ ve bu :uretle sara nobe~ı~ santim iken bugün bu gençlerin boy· çe Askngn'ın oğludur. Karısı gıı e fll .;-
le tavsıf edilen bu altın, daha dnğrusu canlandırılmasıdır. Halbuki dünyada nin en ınce teferruatına kadar tesbıtı lan 114 santimi bulmuştur. meşhur Ene'dir. Karısı ile beraber 'l'?li 

para babaları olan memleketler gerek bu istikamette bir gidi.şe dair ~iç bir mümkün olmuştur. ~u ate1ye .s~yes·İn· 14 yaşındaki gençlerin boylarının binde kaybolmuştur. • / 

ziraat ve gerek sanayi bakımından te~ki alamet görmüyoruz. Liberal. ı ~dısat de, bir saate bağlı sınema makınesile, vasatisi ise 146 sam timden 152 san ti- - •. ·- - · · • • · • • · ' ti 
lfıtlannı yapmış, sistemlerini kurmuş devri yaşamış bulunuyor. Yenı b r şe- hastanın, kendi haberi olmadan, mun· "k 

1 
. t' Bı"r gu··vercı·nı·n kz1JfJ1e 

17 18 19 bık. t k . . me yu semıs ır. :7 ve , ve uncu asırların bol ka- kilde, bir müddet sonra c ·ı e ·rar ta7.am saat fasılalarile vazıyetı teshit Ço k ,L • t lıkl .. d t · 
. . .. b" d • t . cu nas a arı yuz e o uz nıs· ned·r I> _!d zanç yağmurları esnasında küplerini canlanabılır. Fakat, bugun ır evıc - edilecektir Bu esnada aynı zamanda b . d 

1 
t l • Jeı...-

doldurmuc:: bulunduklarından o la 'lik d · geçecektir Devletç•lil· de • d B' h etın e aza mış ır. c·· · · · k Jngilit :1 
:w n nn çı • euı . . . , : sesler de zaptolunmakta ır. ır asta- -· ·- ·- ----------- uvercın yetıştırme "d t F 

bugün dünyada, eşyanın serbestçe dev- mck, dü~enli iktısat. demekhtır, ıkt•sadı nın sistematik bir surette sinemasının miyeti vardır. milli an 'anelerindendir. Bu a e 
ri esasına istinat eden bir iktısadi sulh nasyonalızın demektir ve nı a\·et ota'"- h · k 

5
. 1 · · d · di Fransaya da .sira}'et etınişti.r· ·stiıf 

taraftarları olmaları tabiid'r. . . d kf B • . · ve fotografmın alınması, astaıı · sey- ınema ate yesı aynı zaman a psı- b 
1 

_ .JI 
şi denılebn sl ıstem emkell. ır. - lulnun 

1

1çın rinin sinema perdesi üzerinde tam o- hiyatr doktorların ve hasta bakıcıların Fransızlar son yaptıkları ır fer 
Halbuki öte tarafta birtakım memle- para ba a arının a ı ı ogu arı o an . d d b .. ..k 00 k · idefl ıJ1 

ketler vardır ki bunlar da ya 0 ) ağmur Liberal iktısat mühendi~leri be) hu de larak takibini kabil bir hale getirmiş- ilmi terbiyesı h~susun a a uyu tikte F ransada 1 bin .~~ . , e b Aıo 
mevsiminde henüz doğmamış, yahut uğraşıvorlar. Muhittin Birgen tir ki teşhiste bunun büyük bir ehem- hizmetler edecektır. İnsanın güvercin yetiştirdıgını ii,eJV 
küpüne su taşımak işinde geç kalmış :::::;~.=~=::;;:~~;::::::;:::;:;:::;;:::;~~~;:::~;:::~==~:; ların ellerinde bir milyo.0

1 
rd~r. -16 

olduklarından dolayı, her sabada geri-. r 
1
. S T E R 

1
. N AN M A ~ bulunduğunu tesbit etmış e pıı.ı'I " 

de kalmışlardır. Onların yasamaya, ça- i S T E R j N A N . Hava Nezareti uçuşlar Y. İtl lı 
lışmaya \ e en geniş manasile servet 1 postacılık eden giivercinler • : bılş11' 
biriktirmeğe haklan olrrm acak mı? El- İstanbulda irili ufaklı ne kadar fırın varsa hepsinin cekmeler yap•lmasma da baslanmıştır. TasaV\·ur güzel- gün hava raporları neşret01eg ,lf 

bet onların da haklan var. II kları oi- de kaldırıla!"al: yerlerine şehrin bütün ekmek ihtiyacına dir, fakat biz bu tasavvurun söylendiği gibi kısa bir mıştır. . 
1 

rdC"fl ~ 
doğundan dolayı da şimdi et. aflarına cevap , erecek dereeede büyük iki üç tane ekmek fahri- zaman ıç nde kuvveden file çıkabileceğine immmıyo - Geç.enlerde ~.u ~üvercın :rıı b ıı_., 
gümruk, kontenjan, takas gibi sc:vl,,.rle kası yapıJmas1 düşünülmc.:ktedir. Şjmdiden üzerinde in- ruz, fakat ey okuyucu sen: tanesi 6000 İngıhz lırasına Y 

6 
~P' 

birer duvar örüyor!:ır Ye bunun içinde İ ~ TER J NAN 1 S TER j NA N .lv'I A l 

1

. paramızla :l7 bin Türk lirasın 
kendiler·ne asri bir iktısat s'stenu ya- _J mıştu. 
ratmaya ç, · ~ıvorlar. Dün~ada eş\ anın. 1...------------------------------------------



İh til3lciler 
kilometre 

14 Madride 
yaklaşmışlar 

Madrid tekrar bombardı a e il 
Burgos, 23 (A.A.) - Henüz resınen 

tecy~ ut ebniyen bir habere göre Nas
yonalist kuvvetler Naolcarneroyu al
dıktan sonra ileri yürüyüşlerine de
vam ederek Madride 14 kilometre yak
laşmışlardır. Diğer taraftan İllesnod:ın 
ilerliSen Nasyonalist kuvvetler de Mnd 
ritten on üç kilometre mesafede bulu
nan Getafe mevkiine gelmişlerdir. 
Madrıdin nskeri tayyare meydanı bu
rada bulunmaktadır. Biz7.at Madrit şeh 
ri de uç hava filosu tarafından bombar
dıman edilmiş ve şimal istasyonu :Je 
şehır haricindeki mahallelerde vücude 

getirilmiş olan tahkimat mühim hasn,·a 
uğramıştır. 

* Madrit, 23 (A.A.) - Havas Ajanc;ı 
muhabirinden: Cumhurıyetçi kuvvet
ler taarruza geçmişler \e Navalcarnc
ro 'mıntakasında asileri ri~ate mecbur 

etmişlerdir. Hükfunet tayyareleri, a i
lerin tayyarelerini kaçırmıştır; T.oıC'd':>
nun cenubunda asiler, Madrıdı Cıudad
Real'e bnğlıyan demiryolunu kesmeğe 

teşebbüs etmişler ise de taarruzları 
tardedil ,. ştir. 

Yedi hin kişi tevkif edilmis 
Seville, 23 - General de Llan , ara

larında kadınlar ve çocuklar da bulu
nan ~ edi bin kişi, geçen hafta Madrıt
te tevkif edıldiğini h er vermek:edır. 

Hükfunetçilcrin ınm•nffnkıl•ch 
Madrı , 23 (A.A.) - Hükumet, ~:n

disine s dık olan kuv\ etlerin Endulu -
te ileri hareketlerine devam etmekte 
olduklarını bildirmektedir. Bu kuvvet
ler, Castro del Rio'yu elde etmi 1 r, .6 
top, 7 mitralyöz, mühim mikdar?a sı
Iah \'e mühimmat wptetmişlerdır. A
silerden 55 kişi telef olmuştur. 

Parasız yatı 
Talebeliğine 
Kabul edilenler 
Müsabakada kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 

Ankara, 23 (A.A.) - Küıtur Bakantırı ııı
dan tebliğ olunmuştur: 

BUtçc kanunu lle 1000 olnrnk tesblL edil
miş bulun::ın ilse ve orta okullar pnrnsız ya
tı talcbcs1nd n bu yıl mezun ol::ınlar ye:-lne 

alınmak üzere 915 numaralı kanun hukuııı
lerlııc re açılan mOs baka sınnvlarm: 1 .. -

Ur k ederek kaznnnnların nd, kunye ve c
çım durumları nşa~ıda yazıbdır: 

nençber Me~et oğlu Emin Afyon, lş~·:ır 

Mir a o •Ju Fuat Ağrı, Emekli 1 yar A. H.ıın
di oğlu A. MekArim Amnsyn, .Işyn.r İhs:ııı o -
ıu Muzaffer Amasyn, Şehit Zeki kııı Hanife 
Suh:ı Anknrn, Öğretmen A. Ferlt kızı Fir
dc\ Ank rn, İbrahim ojtlu İsmail Anknrn, 
işsiz İ mnll oğlu İzzet Anknra, Mahmut o -
hı Vehap Anknm, Avıık t Emin oğlu Kirnml 
Anknrn, İşçi M. Kamu o~u İbrahim Anka·· 
ı . Çiftçi Reşit o~lu Necdet Anknrn, Çlflçl 
Ali oğlu KCizım Ankara İsmail onıu Mu t:ı-

' fa Anknrn, Abdülkadir oğlu Hilmi Ant.atyn, 

l l U b • f Ru tb o lu Kemalettin Antalya, o mnn oğ_ n ant rsı maz ta ya• flQ eşzs Q- lu Rızn Antnlyıı, İşyar Osman oğlu Nnlm 

n ln blr klsm ln l Aydın, Işynr Hn!U o lu ö. Şem ettin Aydın, '' a 
İ çl İbrahim Etem kızı Şlveznt Aydın, Ab-•• ez b. w Al durrahlm o~lu All Bllectk. Öğretmen Nurl ve çoz ag ı '' . mangaya oğlu M. Kemal Bilecik, Mutckalt All oğlu 

--------------- 1 Terı·yor NUsrct Bilecik. isıtender o~lu Ahmet nını.w1• 
• h f" nf aat)arı y ~ Öğretmen Rıfkı oğlu İrfan Blt.ıls, İşyar M. General Metaksas: " Yunanıstanın aya 1 me . Londra, 23 (Röyter) - ltalya Hari- Kflzun oğlu Mustn!n Naının Bolu, Saalçı 

Balkan ittifakına sadakatla bağlı kalmasındadır,, dıyor c' ·e Nazı.rı Kont Ciyano bu akşam, re- Huseyln oğlu Etem Burdur Öğretmen ne-
fakatı'nde Alman Hariciye Nazırı Fon cep kızı Şchlme Bu- +-.' B "~ tti . 1 M k B lgradda çıkan V te- ...... .a.ıı.rar ur ..... ne n 

Atina (Hususi) - Başvekıl Genera eta sas e Neurat, İtalyanın Berlin elçisi ve diğer kızı Hediye Bursa, Mütekait yuzbaşı r.ı. ih-

°J';;gilterede faşizm 
Deprenme/eri 

.. . 

Belçikanın son kararı ve 
M. Churchi ll 

ir müddettenberi İngiltcrede ba 

zı faşıst dcprcnmelerı var. İngi~ 
liz efk:m umumiyesi, ıtiyatlarını ko-. 
l y ),olay değiştirebilecek bir meyilde; 
olmadığındnn, bu deprenmclerin büyüia 
bir ehemmiyetı olmuyor. Sadece, halk 
üzerinde az, çok aksi tesir yapmaktan 
ba ka netice verınıyor. Bundan ötüru
dür kı İngiliz Dahiliye Nazırı, İngi
liz fa ıstlerınin arasıra, Londranm sos
yalıst , e Yahudi halkla me kun kısı~
laı ında tertıp ettıkleri toplantı ve nu
mayışlcri ) asnk etmiştir. Faşistlerın 

yasak edilen bu :nümayişlerine muka
bıl sosyalistlerin zengin İngiliz mahal
lelerinde ) aptıkları geçitlerin önüne 
geçilmek istenmemesi, İngiliz hükfımc
tinin, bu iki zümre hakkında iki &yrı~ 
muamele tatbik etmek istedıği zannını 
hasıl etmıştir. Bir hayli gürültü, bir o 
kadar da protestoya vesile veren b.u 
tedbirlerin sebebi, şimdi, şöyle izah edı-

liyor: . • . 
Faşistler, geçtikl~rı .. yeı,:Ierde hadı~e 

çıkarıyor ve Yahudı dukkanlarım yng
ma edıyorlar. Sosy.alistler ise, nisbeten 
daha sakin hareket etmektedirler. Bir 
müsaade ve bir yasaktan doğan İngilte
redeki son gürültülerin ve deprenme
lerin sebebi işte budur. 

• · · h ... LL· • "h' b atta bulunmustur. Beyana- bazı Alınan nazırları oldug-u halde Hit- san oğlu Yusuf Kennn Bu---. ı'şyar SebaU me gazetesının ususı mumwırıne mu ım eyan • . . . ._. 

tı Katimerini gazetesi de nakletmektedir., General Metaksas demıştltır k~ _
1 

!erle görüşmek üzere Berchte•gadene oğlu l•met Çıınakkaıo, İ§yıır Ali oflu lsmall Belçikanın müşterek emniyet. s~j 
«- Yunanistanın hayati menfaatleri Balkan ittifakına sadaka e a

1
g ı hareket etmiştir. İtalya Hariciye Nazı- Çankırı, İşyar Abdürrezzak oğlu Nihat Qo- mindcn ayrılarak kendı emnıyetın 

k Ş ba be · d burada top a- rının evvelce çok basit ve sade göstc- ruh, M. All oğlu Bürh3n Çoruh, All oğlu Nl- kendisinin temin eylemesi esasına mü51 almasındadır. Bu kanaatim pek derindir. u tın şın e · w • .. 

* 
l ve .. "lmez rilen ziyareti şimdi Almanya ile Italya yazı Çoruh, Çlftçl Ruştil oğlu Sabit Osm:ın tenit olarak kabul ettigi yem reJım na--

1
- olan Balkan antantı konseY.inde bu ittifakın sarsı maz çozu · f k' in · ı· M' ~ , arasında tam bir konferans mahiyctinı Çoruh, Şehlt Mehmet oğlu İsmail Çorum, hakk'lnda maru es ı gı ız nazırı ıs-

bôr bağ olduğu bir kere daha ispat edilecektir.» aiınakladır. Berlinin bazı salfilıiyetınr Terzi HU.Cyln otı• Ömer Faruk Denizli, ter Churclıill tarafından ardı arnsı 
R l• S mahafilindcn sızan haberlere göre ltal- Öğretmen Kemal o~lu Cem o. beltl.r, Huse- gelmez bir şekilde konferanslar vcrili-usga Spangaga OVget ya, Romada ilan edilen imparatorluğun yln kızı Veliye Edirne, Terzi Mehmet oğlu yor. Mister Churchill'e göre Belçika, 

V d d '7' •ı • tanınması mukabilinde Habeşistanm Ahmet Edirne, işyar İbrahim oğlu Sami E- Habeşistanın akıbetine uğramamak i-
.l ar zm e eceaini l aggareCl erl bir kısmını Almanyaya terkedeccğıtıi dlrne, Çiftçi Veysel oğlu Tevfik Elfı.ztz, İşyar çin bu tedbire baş vurmuştur .. İngiliz 
d l l O d vadetmistir. İsmnll oğlu Enver Eltıziz, Muharrem o~ıu nazırı, ele alınan bu misalin, zahiren ev et ere bildirdi ~ehrimiz e Lond~a 2:i (Hususi) - ftalyan ve Mahmut Erzincan, ÇUtçl Hnlll ofllu S:ıı - Belçıknya hak verdirmekle beraber ha-

L d yı / Alman nazırları arasında Berlinde ya- hattın Erzurum, Öğretmen Bakıp o~ıu Fa- kikattc dağı u hır misal olmadığını, 
. on ra, 

2

~ (~usus]) - İspanya iş- (Baş tarafı 1 inci sayfada) . . ılan konu malan mevzuubahseden ruk Erzurum, İşsiz &llın oğlu Bekir EskJge- çlinkü Habeşistanın hiç bir zaman Mil-
lerme ademı mudahale komitesi, Sov- zifesini 1932 ye kadar ifa eylemıştır. P ş k l d hir, Rcnçber All oğlu M. Cahıt oııztanteı> letlcr Cemiyetine kabul edilmemek !A-
yet Rusya tarafından ileri sürülen it- 1932 de Osoviahim Cemiyeti Reis~ ol- Sovyet matbuatı, bu.. onuşm.a ar an Çıft~l Şilkrü oıtlu Mehmet Olresun, İşya; zım geldiğini söylüyor. 
ha1?lara A~anya ve İtal a hükfımet- muştur. 1935 de, Mareşal Vo~oşıl~~~ maksat ispanyada v rnuştcrek bır hare· Hld:ıyet kızı Maide Giresun, Malül Yunus Ayni nazır, Almanyn ile anlaşma is
~~ınce venlen cevaplan tetkik etmek tabi S. S. C. B. Müdafaa Konuse:lıgı kete geçmek oldugunu yazmaktadır. oğlu M. Zeki Giresun, Fehmi oğlu Cevdet teyen bazı lngilizlere de cevap ver"ı 
u~eı~e, bugün, 27 devlet mümessillerı- Harp Şiirası teşekkül ettiği zaman Ge- Söylendiğine göre, gelecek sene Gümuşh:ı.ne, ~ar Siret 0ıı;ıu Şadi Hakarl, rek bu memleketle gerek İngilterenin,f 
~ı.n ıJiraki ile toplanmıştır. Komite re- neral Eydeman bu şuranın azası olmu~- Roma ile Adisahaba arasında tesis e· İmnm Süleyman oğlu Fehmi İçel, A. izzet gerek Fransanm itilaf etmelerinin ko
ıs.ıne Rusyanm komiteden çekildiğini tur. General Eydemon birkaç ordu nı- dilecc:,k olan hava seferlerinin, İtalyan 

0 
ıu HU eyin içel, Hamdi oflu M. Samı İçel, lay olduğunu, bunun için de Almnnyab!l~ıren bir muhtı a er n Sovyct el- şanile taltü edihni.ştir. S. S. C. B. Mer- mürettebatı tarafından idare edilen Kasap Recep oğlu Kemal İçel, MfilAzım o - ya eski miıstemlekelerıni vermekle be-

çısı Meisky, diğer iki Sov et murah- kez! İcra Komitesi azalanndandı~. Alman zcplinlcrilc yapılması mesele- ıu '" tara İçel, ı.,., cumah u ıu Kem ı raber Şarki ve Cenubi Avrupa~n s:r: 
ha ı ile toplantıda hazır bulunmuştur. Rusyada sivil tayyareciliğe ,,erılcn . de mevzuubahsedilmiştir. İçel, Amt'le Ahmet oğlu ziya İçel, Amt'le bestii hareket temin eylemenın kaft 
So\'yet muhtırası ademi müdahale pak- ehemmiyet sı K l . . Suphl 

0 
•lu Avni İçel, işyar o. Nuri kızı Le- olduğunu bildiriyor, diyor ki: 

tını «bir kağıt parçası• diye tavsif et- Rusyada sivil tayynreciliğe çok ehem ODUŞma ann netıcesı mnn İçcl, Öğretmen Rnut oğlu cavJt İçel, Bu takdirde, dünya, tarihin kaydet-
tikten sonra, komitenin hattı hareketi- miyet verilmektedir. Sivil tayyare hnt- Paris 23 (Hususi) - Berlinde bu· Sarnç Şefik oğlu İbrahim İçel, Rençber mcdiği müthiş bir harbe gırecektir. 
ni tenkit ederek diyor ki: ıa.r~ın uzwıluğu 65. bin k~lometred.~. gün Fon Neurat ile son mülakatmı Mehmet oğlu Muammer İspart:ı, Hayati ~ğ- Ya Almanya ile anlaşma, yahut ta 

«- Sovyet hükumeti, meıı:ru İspanya Sıvıl havacılık teşkılatı şımal kutup yapmıştır. ıu Tnlllt İstanbul, Mehmet ~lu Mustafa Is- böyle bir badire ! 
hükCımetine ve İspanyol hükfımetine mıntakalannda da hava nakliyatı te- ' Bu ziyaretin ehemmiyetinden hah- t:ınbul, İ§yar A. Refik oğlu Kemal İstanbul, Hangisi tercih olunmak isteniyor. 
kar ı ittihaz olunan gayet bariz haks z- sis et~iştir. Rusyada tayyare ile nakli- seden İtalyan ve Alman gazeteleri, iki Ali nızn. o~ıu Mustafa İstanbul, Ziya o lu Selim Rngıp 
lık tevlit eden vaziyetin mesuliyetinl yat mıkdarı seneden seneye artmakta- devlet tarafından istihdaf edilen gaye- Tevflk İstanbul, Miıtekalt onllp oRlu Ziya ,-KISA HABERLERl 
aaha ziyade deruhte cdemiyeceğınden dır. Yalıuz bu yıl tayyarelerle 167 bin . A da sulhu temin etmckt l İst nbul, Amele Halit o~lu Fehmi fstnnbul, ~ 
7 T~rinievvcl tarihli delklerasyonu ı:olcu, 2

3,500 !o? da oşya nakled"lm"ş- nı~ vru~':maktndıdar. e 
0

• sarnç Mustafa oğlu Zlyn İstanbul, Amele Himalaya Dağının Zirvesine Çıkanlar 
mucıbince ademi müdahale mukavele- tır .. n~syada sıvıl havacılıktan ziraatte dugunu y . ·1 F N Mu tnfa oğlu Osmnn İstanbul, Alımct kızı Londra, 23 _ Kalkütn'dnn b.ldlrlldl ine 
sile kendisini mukayyet görmiyeccğini de ıstıfa.de edilmektedir. 1,347,000 hek Kont C1ano ı e .~n eura~ aras~.n- Muzeyyen İstanbul, Çırak Sabri kızı Sabn- gore, bu ayın sonund flmdlye kadar hiç 

beJ ann mecburiyet hissetmektedir.> tar ~razıde muz~r hayvanlar tayyare ~le da cereyan. eden. muzakcr~~~rı~ mus- vet İ tn.nbul, ;işyar Mehmet Tevrtk kızı Hay- kimsenin v rmağ muvaffak ol maclığl ıu-
Sovuet muhtırasını tetkik etmek u"ze- temızlenmektedır. Sovyet Rusyada 150 bet bir şekılde .hıtama erdıgını haber İ tanbul Bck"l Mümin lozı Nlrrfır i k d çıkan doktor 

J h l k kl"b- · • d'I l runn ' "' "' malaya dağı zlrves ne n ar ıı:e telli bir komite teşekkül etmiştir. Bu 8 ava.cı .~ u u, 
24

3 pla~ö~. istasyom~, veren Popolo . ta ~a g~z:tesi, bu İstanbul, Jnndıumn Ali kızı Emlno İstanbul, Balr Vlenne, Hopp e aaetner, D:ır Jcetıng'• 
komıte ilk toplantısını yarın sabah yn- 76 planor .. o~ulu, 115 7 

planor malıfclı, rniizakereler netıcesınde ıkı tarafın Mahmut kızı Perihan İstanbul, M. Veli kızı lmlşlerdlr 
pacaktır. Heyeti umumiye ise gelecek 1 .paradşut 1

1s5ta7syonu, 323 paraşüt ku- herhangi b'r vesika, mukavelename Funız.ı.n ı t:mbul, İşsiz All e>Klu Mehmet iz- ce · D ir Sanayii 
b esı var ır. kule de yapılmakt d .. •f . l l k i em 

ÇJr am a günü içtima edecektir. Sov- . - • . • . , . . , ·- !1_!!: veya ıtıla name ımza amam1ş o du - ın!r, Murtaza oğlu Şukril zmtr •. Emin ı ızı S:ıfrnnbolu, 
23 

CA.A.) _ Sümer Bant 
yetlerin Portekiz limanlarında Fransız tır. Jnnnı ancak aralarındaki noktai nazar Ne\ nlhnl Izınlr, Halil o~ıu Şerit Izmlr, Mus- u Müdürü Nurullah Esat kuı ulmnk il. 
ve İngiliz gemileri tarafından müraka- Cebelüttank 23 (Ünited Pres mu· utabakatını müşterek bir beyanna- tafa ogıu All Haydar Kastamonu, All Ruhl mu~~unan demir sanayii ycrlcılnln tcshl-b h b. · d ) 1 m zere 

e \azüesinin icrası için yaptık- a ırın en - spanyol asi gemileri, me ile ifade edeceklerini yazmaktadır. o lu Korkut Kastamonu, M. All oRlu Tnllit ti lçin blr hey'etle beraber Knrabilk'e cel· 
ları teklif Portekiz murahhası- bugün, Tanjer sularında Yunan ban- Ayni gazeteye göre iki nazır ara- Kastamonu, Şehit Mustafa oğlu Mehmet mlgtlr. 

nın şiddetli protestosunu mu- dıralı bir vapur çevirmi lerdir. Va· •nda şu meseleler görüşülmüştür: Kay eri, Me~ct o~ıu Hasan Kayseri, Tnş- Yunanistan Buğday Alıyor 
. l t S tl · · h d 1 ' hcf J "ı Salih o lu lrfan Kayseri Çiftçi İbrnhlm ... , zırnat Vekili Yunn-cıp o muş ur. ovye crın ıt amlarına pur a yapı an araştırma neticesinde J - Ma ut ayı ı devletler ara- ,.. ' ö AUna 23 CHusuw -

Ce\·aben Almanya ile İtal)a tarafınaan dört milyon kurşun, 400 mal neli tÜ· sında, m hdut taahhütlerle yeni bir o ı~ Yo.vuz Knyserl, Falk oğlu ınc; ı~ny e. nlstaııın hnrlçten 500,000 ton bu~d Y ihd:ıJ 
verilen muhtıralar is ' Sovyetler al~y- fek, büyük miktarda bo b • L ka nonun ak ti. rı, Işslz :Musa oğlu Cevdet Knyserl, şs ~ o - edeceğini söylemlııtlr. . 
hine mütekabil ithamlarla dolu cılu . L l m a \e mer o r ·ıı l Ce . . ınnn of;Iu Bekir Knyserı, Nnzım oğlu Namık 1 iltere • Mıaır Muahedesı 
hemen hem . k'ld h l • p mı ı-ıu unmuştur. 2 - Mı et er mıyetıne karşı Kırklnrell, İşynr Nncl oğlu Şakir Kırklareli, ng 23 - B:ıknnl r Mecll ı, Inglltc-en aynı şe ı e azır anmış 1 L d 1 . . . b' t 1 Al anya t k' d v. Knhlre, 
tır. p spk~nyanı~ . ?n 1ra c çısı ıse ır ta ya ve m nın a ıp ecegı ıcundurncı Yusuf oğlu Mehmet Kırşehir, re ile )npılnn munhedenin tn :llkı için par-

L d 23 1 ... . . orte ız gemısmın spanyol hükume- siyaset. i )'llr Murad o~lu Şernfcttln Kocaeli, Vat to 
2 

iklnclt rinde fevk l cı bir iç-on ra • - spanya asılerınden . ·ı . fi T h d b k 1 l!lmcn yu, 1 h b l .. .. tı gemı erme ateş açmış olduğunu a- .~ - una avzı:ısın a aş ·a dev- Al ettin o lu M. Ekrem Konyn, Işçt M ı-
1 

d vct etme e karar 't'nnl t r 
!l ınan a er ere gore dun lspa d . "d h 1 k . . "f ... . 1 k k K ş l it R r t o ·lu t m ................................ .. h"k• . r;; , ' nya emı mu a a e omıtesine bild.rmiş- letlerın nu uzuna manı oma . Avus-- met lu K. Selçu onya, e ı e c ....................... ~ .. ~~ hmet ) ı İbı im 

u umetıne .JO Sovyet tayyaresi tes- tir tury nın vaziyeti All Lütfu Konya, Rençber Hn ıın o h: K 1- hnn, Ahmet o it h ' 1 k l d 1 
' t' B .. d k - · · ı ı \ it Sllr l' kçı n ım c 

1 

~ışır. ugun c te ••• .ıO Bc,Jin, 23 (A.A.) - Lohdrndan -1 panyad• teessüs eden Gen - 01 " 1 •, Çiftçi Mu tuın ° •lu tln " - " 0 ı , 
0 

' ıu tb 
.tan.ucnın muva afatı beklenmekte- Dnb. ajansına bildiriliyor; r l Fr nkonun hükumetini tanımak ' n mir o lu. Mu tnfa M nl 'Ali o ıu M '· 

Öır. D ·ı Eksp . I d ·ı· . . Turon 'Mnrnş: l siz Ali ol;lu Muhittin M r • aı y · res zetesı, Sovyet ve Kat onya a ı an edılen muhtarı- b M rdln i r 
l 'b rte g et i ise, bir Sovyet ge- hükumetinin ademi müdahale komite- yeti tanımamak. cm ı ıı uı~ ~l~ftAdbdtt~ıce~ ~ t r 'ş h P 

ın Sa t d ' ı·h J 'nd k'ld'-· .. f •v ft l . M Ş kru ı;lu DU c n u n, 
n n nn c~ e sı a 'e cep ıa~c sı en çe ·ı ıgı gun, apanyaya hare· Dıger tara an talya bır Fransız - kı 

1 6 
blha Muş, Çiftçi Rıfkı 

0 
•la Yt uf 

çık ~ • ya .ç lı. tıg nı ~ ~dırmekted~~· ke.t~ ~azır erzak yüklü 26 Sov)et ge- A.lman anla,masına tavas ut ctmeğe N d , Şehit Musa oğlu MehmeL Ordu, Rcnç
Taı er sahıller•nde de sıLih 'e mu- mısının Karadeniz limanlarında bu- hazır olduğu ve bu hususta 1ngiltere- bcr o ınan oğlu Bllfll Ordu, Rahmi ottu Re
hıınm t taşı)• n b:r gemi asi tan are- lunmakta oldu.klannı l aber vermek- nin de müznhereti temin edılmc ine şlt Rize, Rençber Mehmet ogıu A. Aydın 
il',. rnfından Lombardıma» edilmiş- tedir. taraftar olduğu söyleniyor. sam un, Çlftçl Aptullnh oğlu Mehmet Se)-
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Milli Reasürans Türk Anonim Şirketinden: 
<ıTürkiye Milli» ve «feniks dö Viyen» sigorta tirketleri nezdinde sigortalı olup da hükfunetimiz tarafından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajansı tarafından neşir ve ilin ecfil: 

esaslara tevfikan sigortasına devam ıuretile zarardan korunmak iatiyenlerin 3 ikinci Teşrin 1936 tarihinden itibaren Yeni Postahane arkasında Türkiye hanında 12 numaralı dairede ti. 
maksatla MlLLl REASÜRANS tarafından teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektupla müracaat etmeleri lüzumu ve TÜRKİYE MIU.J tirketinde sigortalı olanların nihaY 
24/10/1937 de FENIKS dö YiYEN tirketinde ıigortuı olanların da 12/6/1937 tarihine kadar müracaat edebilecekleri ilin olunur. 

'----------------------------------·------------------·-----------------: TÜRKiVENIN EN BÜYÜK SiGORTA ŞiRKETi 
Bir milyondan fazla sermaye ve ihtiyatı tamamen memleketimizde bulunan 

A N A D O L U ÖZ TÜRK 
müessesesidir 

Sermayedarlar1 : Türkiıe iŞ ve ZiRAA T Bankalar1 
lstanbal, Yealpostane karıısmda, Btlylk Kıaacıyaa Baa • Telefon: 24293 

~wWJ'tw....,:%.......,..4""'~~·Jt:ır.,,.,,,,.,,,.,,.~~~"""'~·--r.-..~-.WW-~~---..,.,.,.-----.J'-

ş BİR HABERLERİ 
I . Bugün S A R A Y Sinemasının 

göstermekte olduGu fevkalade program heseb·ıa uıtt•• 
tam aeans aaatlerlnde t•trlf edllme•I rica olunur• 

Altın Fiatı 
·Yeniden yükseldi 

Altın, piyasada dün birdenbire 
yükselmiştir. Borsa haricinde altın 
1010 kurup aatılmıftır. Bir gün ev
velkine nazaran yirmi kurUfa yakın 
bir yüksehne vardır. Düll, albna fazla 
alıcı çıkmıftır. 

Bir müddettenbcri piyasada devam 
eden kararsızhk el'an hükmünü sür
mektedir. Bu yüzden ihracat İfleri he
nüz istikrar kesbed.ememi~ir. 

Diğer borsa fiyatlarında mühim 
dcğifiklik yoktur. Merkez Bankası ln
ailjz lirası için dün borsaya 616 - 61H 
kuruş oyat vermiştir. Merkez Banka
aı his!le senetleri 93,5 lirada açılmış, 
93 lirada kapanmıştır. Dünküne na
zaran bir liralık bir inme vardır. 

Fransız frangı 16,98:36, mark 1, 
9636, liret 15,0130 Türk liram üze
rinden muamele görmüştür. istikrazı 
dahili ise dün borsada muamele gör
müş, 99 lirada açılmış gene 99 lirada 
.kapanmıştır. 

-Soruyoruz 

Şişhane faciası ders 
olmadı mı? 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
cDün saat on ilciyi otuz beş ge

çe Gülhane parkının önünde is -
tasyona geldim. Ben istasyona gel 
dikten yirmi dakika sonra ilk 
tramvay geldi. Bu arkasında rö
morku olan 75 numaralı Beşik -

•. taş - Fatih tramvayı idi. 
On arabaya bindim. Posta, Telgraf 

fabrikasının önündeki kavsi dö -
ner dönmez, tekerleklerde gayri 
tabii bir gürültü oldu. Tramvay 
birdenbire durduruldu. Vatman 
ve kondüktörler tekerlekleri mu
ayene ettiler. Birkaç dakika son
ra tramvay tekrar yürütüldü. Fa
kat ayni gürültü kesilmemiş ol -
duğundan yürü.ıımsile durması 

bir oldu. Yolculardan çoğu inip 
yaya gitmeye başladılar. Bu ara
da ben de indim ... İnerken de kon 
düktörün bir arkadaşına söyle-

Hukuk fakUltesinde diklerini duydum = 

Bu sene Hukuk Fakültesinin dört - Tramvay Beyazıtta böyle olmuş 
aeneye çıkarılması üzerine dört sene- - tu. Herhalde bir yerinde bir bo -

li1' tahsilin hangi sınıfa teşmil edilece- zukluk var.• 
Okuyucumuzun mektubundan anla ii bir mesele oldu. Bu hususta Dekan-

şıldığına göre tramvaydaki bozuk 
lığa ve Rektörlüğe sık sık müracaatlar luk Beyazıtta iken meydana çık-
olmaktadır. Bakanlık tahsilin dört se· rnıştı. Ne diye Beyazıttan Sirke-
neye çıkarılmasını kabul etmekle he- ciye kadar halk bu tramvayda ge-
rabcr hangi sınıfa teşmil edileceğini tirildi? Alakadarlar daha kanı ku 
kat't olarak kararlaştırmamıfttr. rumamış olan Şişhane kazasın • 

Öğrendiğimize göre tahsilin dört dan da ibret almadılar mı ? 
1eneye çıkarılması keyfiyetinin üçün- Sorugouz 

izciler dün Ankaraga 
Gittiler 

Ankarada Cumhuriyet bayramı 
münasebetile yapılacak olan büyük 
geçit resmine iştirak etmek üzere dün 
akşam saat 20 de şehrimizden 250 iz
ci Ankaraya gitmişlerdir. 

Anadolunun diğer vilayetlerinden 
Ankaraya gidecek olan izciler de Es
kişehirde toplanacak ve oradan husu· 
si trenle hep beraber Ankaraya 'ide
ceklerdir. 

İzcilerin tclllr dahilinde sopa kul
lanmaları menedilmiştir. 

Heybeli camii 
Heybelide yaptırılmakta olan ca· 

miin inşaatı ikmal edilmiştir. Rama
zandan evvel açılış töreni yapılacak
tır. 

Ortaköy fukara perveri 
Ortakoy Fukaraperver Cemiyetinden: 

Cemiyetimiz, her sene oldu[;•ı gibi, bu se
neki Cumhuriyet bayramında. da köyümü
zün llk okullarında. ana.sız, babastz (50) yav
ruyu giydirecek, (300) den fazla )'oksuln kö

mür ve erzak dağıtacak ve gene okullurc!nki 

Berlin Olimpiyadlarında çevrilen 2500 metroluk 
tam ve hakiki 

OLİMPİYADLAR 
nımı : Saat, ı, 3,45 ve ı,zo de 

SATILIK HA YALE1 
nımı: Saat z,20, 4,50 ve 7,15 de 

Suvarede aaat 9 dan itibaren iki fllm birden • 

M O DA 
-c-,--L G ,·-N'--L·A--R----ı' -ı :-::-~i::: ~at~n· ~mnk ıçiO 

sarfedilen paradnn fazlasına 

.- POWIL 1 ASRI m~~~i~NLAI 
BETTE DAVIS 

En gUzel kızlarla Parl•'f n 
en gUzel modalar1. Bu 
fllml şık Bayanlar va me
rakh Baylar görUyor; UFA 
dUnya haberleri 

TÜRK Sineması 

l
ynvruların bir senelik kitap, kırtasiye ve 

mektep levazımını temin edecekt~ir:_. --~'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!. 
1 ...................... ~ .......... '-

Bugtın saat birde matine 

, 
' 

Her akfam 

ÇAGLAYANda 
Solist MUALLA Dincses'i 

dlnleylnlz 

(ŞARLO) 

Pek yakında 

SARAY ve SAKARYA 
Slnemalannd& birden 

cü ıınıfa leflllili rnevzuubahsdeğil-
dir. İkinci ıınıfa gelince: Bu aınıf ta- __ M ___ J_k--------...ı .41111 .. ~ 
lebesi Fakültede henüz bir eene oku- as a yolunda S A K A R V A (Eski Elhamra) Sinemasında 

MARCELLE - CHANT AL - JULES BERRY ve LUClEN BAROUX 
tarafından bir sureti fevkaladede temsil edilen 

h"1nııuı Btırdıcım 

ıehirTıgatrosu 
Şehir TiyatrosO 

Tepebaşı draıP 

24/l 01936 ~ dl 
akşam saat ~ il 
BiR KADlfıll 

HAYATI " 
Fransız tlyal-' 

Operet k15111 ıJ#, 
gnndl\z saat ı.t ı;ıı 

çocuk uyatr~ 
F.ATMACIP 

muftur. Fakültenin dört seneye çıka-
nhnaıı bilhassa ikinci sınıf programı- Bir baştan bir başa beton-
nın fazla mahmul olması yüzünden- dan bir bordür yapılacak 
dir. -

Bu itibarla dört senelik tahllilin i- Belediye Maslak yolundaki kaza-
kinci sınıfa teşmili düşünülmektedir. )arın önüne geçmek için virajlara işa
İltinci 11nıfta hukuk muhakemeleri u- ret koymaktan vazgeçmiş, yolun im
aulü dersinin henüz okutulmağa baş- tidadınca 20 santim eninde ve 40 san
lanmamış olması da bu düşünceyi te- tim yüksekliğinde parke ve yahut be-
yit etmektedir. ton Bordür yaptırmağı kararlaştır-

Birinci sınıfta istatistik ve içtimai- nuştır. 
yat dersleri ihtiyari derslerden olmuş-
tur. Bu derslerden birini seçmek tale- Bu tedbir diğer düşünülen tedbir-
benin ihtiyarındad.ır. lerden daha ucuza mal olacaktır. 

Hukuk Fakültesine bağlı lktısat ve 
içtimaiyat enstitüsü 935 - 936 yılı im- iplik buhram 
tihanlarmın günü tckarrür etmiştir. Ticaret Ocla.s.ı lstanbul iplik piyasa-
imtihan :ı teşrinisani salı günü saat sında son günlerde baş gösteren buh-
9 da yapılacaktır. Bu imtihanda mu- ran işini tetkik etmiş ve neticeyı bir 
vaffak olan talebeye enstitüyü bitir- rapor halinde Vekalete göndermiştir. 
me sertifikası verilecektir. Oda, raporunda buhranın sebeplerini 

Cumhuriyet Bayramı şenlikleri izah etn:ıiş~ir. ~n günlerde ~dana ve 
Tarsus ıplıklerı lstanbuJ pıyasasma 

C. H. P. Kızıltoprak Nahiyesi Başkanlı- I k Yed'k l . l'k f b . 
iından: ge meme te ve ı u e ıp ı a rı-

muntazam bir ti\k yapılmıştır. kıkten sonra alınacak çarelerı alaka-
Nahiyeye bağlı ocaklarda saat 21 de bi- darlara bildirecektir. 

rlnc.i günü caz, iklnc.i ~unu müsamere ve fe- iplik fabrikatörleri de ihtikarın ö-

&TAVISKY ISKANDALI 
""""'""" 
lll/ILllllll 

MQessir bir mevzud~ olan ve meraklı bir davayı tasvir eden bu filmi gidip 
görQnQz. tıa.veten Paramount Jurnal ve Mlckey llavs. 

Mahallt SAKARYA havadis filminde: l•met lnönU'nlln ilk tayyare 
seyahati, Ankara'da Sonbahar At Yarışları vesaire ..• 

Y ann sut 1'1 de tenzilAtlı matine, umumi dilhuliye 25 Kr. akşam saat 20.30 da DUOAKL• 
111111111 

BUGÜN 

Bu akşam 
MAKS iM SALONIJNDJ 
Büyük Türk San'atkArı illüzyonist ve manyatizmacı 

Pr.ZATi SUNGUR 
I< ış temsillerine bir Gala Müaameresile başlıyor. 

Görülmemiş bir sUrpriz 
Vereceğiniz parayı çok hoş bir hediye ile geri almış olacaksııJ1Z· 

BOyOk ve fevkalAde programı görmeye koşunuz. 
Fıratlar: 100, SO ve 40 kuruttur. t 

Suvareler saat 21 de. Cumartesi ve Pazar günleri matioele 
saat ı 7 de bRşlar. 

PO M P E İ 'nin SON GONLERi 
Cumhuriyetin 13 uncu yıldönümü kutlu. kası da ihtiyacı karşılayamamaktadır. 

ıanmak üzere Parti Merkez binası öntlııde ~ekalet Odanın gönderdiği ra~oru ... tet- ı 

YILDIZ 
SiNEMASINDA 

ner alayı, üçüncu günü kltara ve mruıdolln nüne geçilmesi için Sanayi Birliğine l 
vesaire llc tezahurat ve eğlenceler tertip e- verilmek üzere bir mazbata fıazırla-
dlldlğinden nahiyem.ize bağlı ocak ~arı- kt ..ıı.. 1 B' l'k b -'--t V " ma aaır ar. ır ı u ma~ ayı • e-
nın mezkur gun ve saatlerde Parti Mel'l~ez k"l k.t' ... ••••••••• BugUn 

Fransızca sözlü büyük filJJI• 
kuruş. Umumi duhuliye 30 

•••I 1 de talebe matinesi vard1r. ~----~....-
binası ve ocaklarını telrifieri rica olunur. a ete verece ır. "'" 
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~4 Birincit~rin -
MEML EKET HABERLERİ 

Keban madeninde aramalar iyi 1 
ve müsbet neticeler verdi 

Maçka da 

Dörtyollular kasabalarına vapur 
uğratı ima sım istiyorlar 

Bir domuz dört kişiyi 
yaraladı 

Bu takdirde Denizyollan idaresi zarar ederse vaki 
zaran ödemeyi de taahhüt ediyorlar 

Gelecek yıl maden sahasında beş yüz amele çalışacak, 
kasabada da hızlı bir imar faaliyeti başladı 

Maçka ( Hususi) - Kisarna kö • 
yünde köylülerden birinin bahçesine 
domuz girmi~tir. Bunu gören köylü· 
ler domuzu öldürmek üzere ellerinde 
bulunan sopa, kazma ve kürekle üze· 
rine hücum etmişlerdir. Bir çok yer· 
lerinden yaralanan domuz can acısile 
köylülerin üzerine saldırmış ve 2 kişiyi 
hafif diğer 2 kişiyi de ağır su • 
rette yaralanmıştır. Yaralılar Trab -
zon memleket hastanesine kaldırılmış· 
lardır. 

= 

Sivasta 

Yeni Fath köprüsiinün lskeletl kurUhJrken 
Niksar (Husust) - Niksar - Reşadiye yo u Q7.erinde Fa.tlı köprüsünün te

mel atma merasimi törenle yapılmıştır. Beton olarak inŞ&Sm& ~lanılan k~P· 
rünün temel atma merasiminde şel ~n tanınınıt simaları ve hukfunet erkanı 
hazır bulunmuşlardır. 

Pazar Ola Hasan B. 
' '{,;\' 

-;~: / , ... , 

Dlvor Klı 

Kütahya (Hususi) - Devlet demir
yollarının tatbik ettiği ucuz tarife ile 
işleyen ve Eskişehirden Tavşanlıya 
kadar devam eden tenezzüh trenleri 
sayesinde bu yıl Kütahya il~ Tavşa~ 
arasındaki Çamlıca adındaki mesıre 
ve İlıca ile Yoncalı hamamları pek ka
labalık olmuş, büyük rağbet görmüş-
tür. 
Çamlıca İstanbuldaki eşine yakın bır 

güzelliktedir. Yoncalı hamamı şimen
difer hattına bir buçuk kilometrededir. 
Halk buraya yürüyerek gitmekte ve 
suları çelik ve kükürtten ibaret olan 
hamamlarda yıkanmaktadır. Fiatlar da 
ucuz olduğundan halk, kolayca yıkana
bilmektedir. Yalnız iki hamam da sıh
hi değildir. 

Bir zamımlar burasının imarı \'e sıh
hi bir şekle sokulması için allkadarlıır 

- Bizim bayan gene ... Biliyorsun ki ay so· .. . Halbuki o bir yığın Hasan Bey - Karına tarafından bir karar verilmişse de şim-
dün akşam kışlık eşya nundayız .. Bende mete • eşya getirmemi istiyor.. hamallığın yasak oldu - diye kadar bir şey yapılamamıştır. 

"---d.....:iy~e;;...t;..;:;u:..:;tt:.:u::.:rd:.:u=-H~asa~n:...:Be::..::..ı..::·•---.:lik~· ~y:..:o=k..=-------~-.:N::e:...:y!.:a~p:sa:m~b::i:Jm:e:m:?_:: .. :__ __ · Jğun~=u~sö="::.y:=lem=e=din.=~ı:alı=-~-_ı Halk, gerek bu iki hamamın, gerek me-
- ah•• :v.Prjnin imarını beklemektedir. 

••• 
- İstanbulun çöpleri bile kibar· 

laştı .. 
- Nereden anlad~ ? 
- Otomobille gezdıklerinden, Şiş· 

li civarında bulunduklarındm ! 
* * * 

Bana: 
- Mecidiye köyünde bir ev yap .. 

ırsana ! 
Dediler, cevap verdim 
-.Çerçöp ! 

* * * 
Balıklar, insanların çöpten şiki • 

yet ettiklerini haber aldıktan zaman 
hayret ettiler: 

- İn anlar amma da aksi mahlük
larmış, dediler, çöpler i senelerce de· 
nize döktüler de biz hiç şikayet et
tik mi? 

• * • 
- Akı abamdan birinin dü~ü-

nü var .. 
- Düğün nerede olacak ? 
- Mecidiyeköyünde. 
- Desene, çöpleri çöplükte çatı-

lacak. 
* * * 

Çöp atana herkes kızıyor ama, çöp 
çatana kızanı hiç görmüyorum. 

* • • 
Topkapıda da çok sinek varmış. 

acaba bunlar da Şişliden mi Topka• 
pıya gittiler ? 

- Zannetmem, Şişlinin sineği te-
nezzül edip te Topkapıya gider mi! 

• • • 
Ölen horozun gözü çöplükte kabr. 

Dirilen sineğin gözü ise etrafta .. Di· 
rilir dirilmez çöplükten dışarı fırlı• 

yor. • • • 
Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün 

kokusu çıkmamış... Çöpleri Mecid\· 
yeköyüne döktüler, dört günde ko
kusu çıktı. 

• • • 
Tramvay kondüktörü : 
- Doğru Şişliye! 
Diye bağıracaktı, sürcü lisan vaki 

oldu: 
- Dbğru çöplüğe l 
Diye bajırdı. IMSB'l' 



6 Sayfa SON POSTA 

Sun'i adamla nişanlanan 
bir Fransız kızı! 

Konıııma l zmir den Röportajlar: 

Nurullah Ataç 

Şekilsiz mısralar Bucada bir gezinti 
---------------------* 

Sevdiği mühendis ölünce onun habrasile 
haşhaşa kalmak isteyen Janet, sevgilisinin icadı 
olan bir robotu arkadaşlarına " Nişanlım ,, 

Bilmem şiirde, nesrin vereceğinden 
daha büyük bir haz aradığımız için mi
dir? yoksa kısa oldukları için midir? 
edebiyat mecmualarında makaleler -
den önce manzumeleri okuruz. Her 
halde benim için daima öyledir. Gün
düz mecmuasının bu ay çıkan sayısı e
lime geçince onda da manzumeleri a
radım. 

Avrupa şehirlerinin zengin sayfiyelerinden f 
olan bu şirin kasaba, şimdi sessiz ve bomboş. H 

ayni şeyi söylüyor: " Buca öldü arbk ,, 

diye takdim etti 

Sevgi çok ımukaddea bir şeydir. in
san sevgi ve aşk uğruna dünyanın en 
büyük fedakarlıklarına katlanır, ruha 
incelik, z..ekaya ciyadet veren aşk in
sanlara bir çok garabetler de yaptı -
rır. 

Ahmet Kutsi Tecer'inki şöyle başlı
yor: cBak şu su dolduran kıza çeşme
pen ... • Ahmet Muhip Dranas'ınldnde 
,şu mısra var: cEimiş bir neşesini terk ... 
uyumuş ... » Cahit Sıtkı Tarancı: cVe 
sen, ey yıllardır çaldığım saz, - Sen bi
le oldun beni avutmaz» diyor; manzu
menin bir yerinde de: «Kasvet günler• 
den bahsediyor. 

Amerika gazeteleri aşk yüzünden 
meydana gelen acayıp bir ha
dise hakkında uzun uzun tafsilat ver- . 
mektedirler. Obaerver gazetesi bu ha
dise etrafında şu tafsilatı vermekte
dir: 

Amerikada bulunan Fransız mü -
hendislerinden birinin kızı Janet iki 
sene evvel babasile beraber çalışan 
genç bir mühendi9le tanışıyor .. ilk za
manlar her atk macerasında olduğu 
iİbi arkadaşlıkla başlıyan bu münase • 
bet gitgide daha genif bir fÜmul ve 
mahiyet alıyor, gençler birbirlerini be

, Bu ne haldir? ... O üç şair de SC'vdiğim 
adamlardır, hatırlarını kırmak istemem 
ama sözü vezne sokmak, kafiye ge -
tirmek nahvimizi bu kadar hır
palamağa ne hakları var? cÇeşmeden 
su dolduran şu kıza bak!» cümlesini 

0

biri aJtı, biri beş hecelik iki kısma böl
mek için bütün kelimelerin yerini de
ğiştirmek olur mu? «Etmiş .. terk-. ne 
konuşma diline uyar, ne de yazı diline. 
cSen bile oldun beni avutmaz• mıs • 
,raını okuyunca insanın güleceği geli
yor. cKasvet günler> ne demek? cKas
vetli günler» veya cKasvet günleri> 
vezne girmiyor diye ckasveb sıfat mı 
~uverecek? 

Buca dan bir manzara 

ğendiklerini IÖylemekten çekinmiyor- merikaya dönmÜf. 
lar. İki tarafın aileleri de gençleri bir - Uzun bir aeyahatten dönen Janet'in 
birlerine yakıttırdıldan için hu masum etrafını gene eskisi aibi gençler çevir
florta ses çıkarmıyorlar. mişler ve içlerinde içtimai mevki sahi-

Janet 2:J yaşında sarışın ve çok gü- hi olanların bir çoğu .kendisine izdi -
zcl bir kızdır. Mühendis ise 32 sinde vac teklif etmişler. Fakat Janet her 
sporcu, bir delilcaniıdır. Mühendisin teklif karşısında: 
istikbali de parlaktır, çünkü son za - - Ben nişanlıyım, başkasile evlen
manlarda ketfedilen (Sun 'i adam meğe söz verdim demi• ve herkesi red
• Robot) lar üzerinde bazı tadiller ya- detmiş. 
parak bu makine adamları çok kulla - Janet'in kendisine izdivac teklifi ya· 
nı1u bir hale koymağa muvaffak ol - pan erkekleri reddetmesi nihayet na
mllflur. zarı dikkati celbetmiş ve taliblerden 

Janet, mühendisi, onun bu hariku- birisi, bir gün Janete: 
lade ihtiralarından dolayı da sevmek- - Nişanlınızı öğrenerek müsterih 
te ve müstakbel kocasile iftihar etmek- olmak isteriz, demiş, kız evvela aldı
tedir. rış etmemiş fakat nihayet fazla ısrar -

Şairin takdim ve tehire hakkı yok
tur demiyorum; fakat bu kadarına de
ğil. Hem şair, herhangi bir cmüsaade• 
den ancak sözüne bir kuvvet, bir gü -
zellik vermek için istifade edebilir. 
Yukarıda bahsettiğim mısralarda öyle 
bir kuvvet, bir güzellik bulunduğunu 
iddia etmek bilmem kabil midir? 
Nazımda aranacak başlıca meziyet -

lerden biri, okunduğu zaman insana 
birden söylendiği, içten koptuğu gibi 
söylendiği hissini vermesidir. Halbuki 
o mısralarda bir uğraşma, çabalama 
seziliyor. cŞair vezne hakim olamamış, 

Fakat talih bunların evlenebilme • ların karşısında: sözünü vezne sıkıştırmak için kanter 
lerine müsaade etmemiş ve genç mü- - Bir hafta sonra evimde bir çay ,dökmüş• diyoruz. 
hendis beraberce duçar oldukları bir vereceğim, hepinizi oraya davet ede - O üç şairin de manzumelerinde gü
otomobil kazasında Janetin kucağında ceğim ve size nişanlımı takdim e • zel yerler var. Hele Cahit Sıtkı Ta -
ölmüştür . deceğim, d~miş. rancı'mnkini alaka ile okudum. O 

Janet, sevgilisinin ölümünden sonra * cKerbela• manzumesinde, tasavvur 
büyük bir kedere gömülmüş, seneler- Bir hafta sonra Janet evinde vaad halinde çok şeyler seziliyor. Fakat, 
ce kimsenin yüzüne çıkmamış, ilk ve ettiği çayı vermiş. Davetliler evin ge- tekrar edeyim, ancak tasavvur halinde. 
son· aşkmın batıralarile haşhaşa kal - niş salonlarını doldurmuşlar, ve Ja - Yani şairin ne yapmak istediğini anlı
mağı tercih etmiştir. netin nişanlısını merakla beklemeğe yoruz; ~akat: _-Becerememiş; bu man-

Kızının başında genç yaşında beyaz başlamışlardır. ,zum~ ~ze! bır şey .. ola~:~ş l~~a ~e 
tellerin göründüğünü, alnında, yüzün- T.oplantmın en heyecanlı bir yerin- ,yakmzı dş~ır <>nu musve e a ın e ı-

1 
.. .. ,ra ış• ıyoruz. 

de derin çizgi erin peyda olduğunu gö- de buyuk salonun o~ kapı~ı açılmış, Şair, bir hissi veya bir düşünceyi ifa-
ren babası kızının kederini geçirmek ve Janet kolunda nıp.nlısı ıTe kapıda de edecek en temiz, en pürüzsüz şekli 
için onu seyahate çıkarmış ve dünya - görülmüştür. Herkes hayretle kapıya bulan adamdır. İyi bir mısra bize: 
da ne kadar garib yerler varsa her ta - bakmış ve tuhaf bir faka ile karşılaş - cHah! işte bu böyle söylenir, başka tür
rafı gezdirmiş. tıklarına hükmederek gülmüşlerdir. lü söylenemez!• dedirtir. Bu şartı haiz 

Bu seyahatler zavallı Janet üzerin- Çünkü Janet'in kolunda bir sun'i a - olınıyan her mısra, her kıta lüzumsuz
de hayırlı tesirler göstermiş ve kız, ru-ıdan (Robot) görmüflerdir . dur. Hele şairin, vezin ve kafiye en -
ben ve manen biraz daha iyileşerek A- Janet salonun ortasına geldiği za. dişesinde olduğunu gösteren, tabii ko

.ırnşuşundan ayrıldığını belli eden her 
,mısra, kailin gerçekten şair olmadığına 
bir delil sayılabilir. ------..... ---.. ------·----------------.,--~~~~ 

CONULISLERI 
Kadınlarda boyanmak 
Veya boganmamak 
Meselesi .. 
İzmirde Yusuf Dede caddesinde 

oturan bir kadın okuyucum, Bayan 
cM• mühim bir meseleye temas et
ti. 

de, kadın da maske takar. Erkekler
den gasbedilcn hakkı almak için bo
yanan kadınları gene aynı erkekler 
mazür görmelidirler. Esasen benim 
fikrime göre tabiat tiyatrosunda ka
dın ve erkek hepimiz birer oyuncak
tan ibaretiz. 

Ben bir kadınım, hem de boyalı 
bir kadın. Sizi tenkid etmiyorum, 
fikrimi söylüyorum.> 

cNe yapayım? Vezin için, kafiye için 
takdim .ve tehire mecbur oldum ... > Bu, 
elbette ki bir şair sözü değildir. O çe
şit zaruretlerden kurtulmak gayet ko
laydır: şiir yazmazsanız, olur biter. 
,«Tab'ı hevesnakiniz• den kurtulamı • 
,yorsanız, o zaman da söylediğiniz man
.zumeleri kendinize saklar, kimseye 
göstermezsiniz. Hem bu kadar takdim 
,ve tehire katlanıyorsanız tab'ınızın he
vesi şiire değil, sadece nazmadır de -
mektir. 

·-----. ....,._ 

Basmahane istasyonunun önü kah -
velerle dolu. Pazar olduğu için boş is
kemle yok. Karşılıklı hoparlörler ha -
bre bağırıp duruyorlar ve şu kahvede 
çalınan bir saz semaisi, diğer kahvede
ki rumba ile boğuşarak acayip bir gü
rültü doğuruyor. Bu gürültü arasında 
kafalar şişiyor ve haftanın yedi gü -
nünde zaten şişmiş olan kafaların ne 
hale geldiklerini tahmin edemiyorum. 

Önümüzden .sık sık otobüsler geçiyor 
ve havaya her defasında hatırı sayıla
cak miktarda toz kaldırıyor. Fakat kal
dırımlardan taşan düzgün kıyafetli ve 
ağır başlı halk buna da aldırmıyor. 

* Her tarafı gıcırdıyan, tavanı titri -
yen bir otobüs içinde Kemer caddesi 
geçiliyor. Yollar bozuk ... İnsanın içi 
dışına çıkar gibi oluyor. Yollar o ka
dar dar ki karşıdan bir araba veya o -
tomobil görününce dosdoğru onun üs~ü
ne bindireceğimiz sanılıyor. Fakat Iz
mir şoförleri cidden usta adamlar. E
minim ki olimpiyatlarda bir cotobüsle 
dar ve hendekli yollardan geçme spo
ru• olsaydı bir dünya birinciliği daha 
alırdık. 

Bununla beraber böyle yola şükı-et
meliymiş. Çünkü şehirden çıkınca be
yaz bir şoseye girdik ve burada daha 
sarsıntılı bir yolculuktan başka kor -
kunç bir toz var. Dik bayırlar ve uçu
rumlar kenarından yaman bir fırtı -
naya tutulmuş gibi yalpa vura vura gi
derken otobüsün bütün aralıklarından 
içeriye bir toz hücumu oluyor. Arkaya 
bakıyorum. Şimdi yanından ~tiği -
miz bir araba ve bir kaç köylü artık 
görünmüyor. Koyu bir toz bulutu için
de bir iki saniyede boğulup gidiyor. lki 
taraflı zeytinlikler bile yükselen toz 
bulutları arasında görünmez oluyor. 
Bütün dallar~e yapraklar asıl renkle
rini kaybetmişler. 

* On beş ay önce burada bulunuyor -
dum. O zaman dümdüz ve yeni olan 
İzmir - Buca şosesi bugün sayısız çu -
kurlar ve taşlarla dolu ... 
Kasabanın içi de ayni şekilde ... Oto

büsün kaldırdığı toz kasırgası içinde 
evler de lkayboluyor. Demin arkamız
da kalan yolcuların böyle bir toz bu
lutu içinde kaldıklarım görünce acı -
mıştım. Halbuki daha kötüsü varmış: 
Bütün gün ve gece bu toz kasırgaları
na boğulan şu evlerde, şu güzel köşk
lerde nasıl yaşanıyor ve halkın sıhha
tini düşünmesi lazım gelen Buca be -
lediyesi nasıl seyirci kalabiliyor? Ni -
çin sulama ~ini İstasyon caddesfnin 
bir kaç yüz metrelik kısmına ve bir 
serpinti halinde hasrediyor? 

* 
Son Posta'nın Resimli l\lakale'sin

de boyanan kadınlardan bahsedil -
diğini görmüş, boyanan kadınlara o
yuncak kadın denildiğini okumuş, 

* 
man çatılmış çehresile kahkahalardan 
hoşlanmadığını ifade ederek: Buca, İzmire yedi kilometrede ve 

k denizden 88 metre yükseklikte güzel 

bir taraftan da gene Son Posta'nın 
Kadın sütununda, kadın tu•ıaleti 
hakkında bir çok malümat bulun -
duğuna dikkat etmiş, arada tezad 
bulmuş. Biraz da kızmış . Diyor ki: 

- cNasıl oluyor da boyalı kadm -
]ar oyuncak -0luyorlarmış? Boyan -

- Ar adaşlarını, demiş, sizinle eğ-
bir kasabadır. Geniş bahçeli, çamlar ve 

lenmiyorum. Bir insan şüphesiz ki bir servilerle dolu bahçeler ortasında mü-
Robot ile nişanlanamaz, fakat hen ilk kemmel villaları var. Nüfusu yedi se
nişanhmın hatırasile evliyim, o hatı - kiz bin kadarmış. Güzel tanzim edil -
rayı da işte bu Robot canlandırmakta- miş bir bahçe ortasındaki on beş yir
dır. Biliyorsunuz ki bir otomobil ka - mi odalı muhteşem bir binanın önünde 
zasmda ölen nişanlım bir mühendis - reisle görüştük. 

Zaten eskiden bilirdim. Su d 
mühimdir. Bir masura, yarını 
çeyrek masura gibi ölçülerle 
bu su, o eski ölçülerin yarısını 
maz. Bir sızıntı için ayda iki · 
dört lira veren evler çoktur:. 
güvenilir bir yerlinin söyledigt 
belediye varidatının yüzde se 
parasından ibaretmiş. 

* Kasabayı eskiden tanıyord~ 
l~tım ve İstasyon caddesile dığ 
lıca iki sokaktan başka bütiirı 
bozuk. Çeşmeler ya kaldırı}nlıŞ, 
akmıyor. Bir yerli arkadaşım 
yor: 

- Zayıflar, veremliler bura 
tururlarsa hayatlarını uzatabil1 

O kadar güzel bir havası var. 
yorsun ki her taraf çamlıklar, 
ve bahçelerle dolu ... Fakat J<asB 
gittikçe boşalıyor. Burada sekı~ 
dalı kagir ve mükemmel vill8 

bin liraya müşteri bulamıyor. 

* Bucada eskiden belediyenin b 
lektrik motörü vardı. -naha sorı 
müteahhit bu ~i üstüne almıştı. 
ikide bir sakatlanırdı, yahut bil arı 
retlere rağmen yüz mumluk ad' 
bile bir iki mumluktan fazla ışı1' 
mezeli. 

Şimdi İzmir elektriği <>!'3) a 
1 uzatılmış. Başlıca sokaklarda 

lambaları var. Fakat niçin bunlar 
birer ölü gözü gibi yanıyorlar? 

Sordum: 
- Tahsisatımız yok ta ancak 

mumluk ampuller takabiliyorııZ·1 Yüksek direklerin tepesinde 0 

lambalar hele ağaç dalları üstii~ 
lınca yollar hemen hemen hiç 8) 

mı yor. ıc 

Bir çok sokaklarda hiç elek' r 
Bundan başka hatıralarım befll 
mıyorsa İzmirin kuvvetli elektr 
reyanı gelmeden önce bozuk rtl

0 

verdiği elektrik cereyanı bU 
ları daha çok aydınlatıyordu._ 

Eskiden yoktu ve diyecegı 
yoktu. e 

Fakat şimdi mükemmel bir c 
olduğu halde hiç olmazsa elli rt1 
lamba bile takılmıyor. HalbU~1 

Himbalarının en küçüğü yüz rtl 
olmak lazım gelir. 

Eskiden Buca, sinemasile, .g:ıı 
larile tıklım tıklım dolup gı1st 
gelen trenlerile, akşamları 

caddesini dolduran şık kadın1811t 
nis raketlerini koltuklarına sıJcıŞ 
geçen şık erkeklerile şüpbesı~ 
Avrupa sayfiyesinden farkSıı 1 

Şimdi pek sessiz ve boşaırnıŞ 
Kiminle görüştümse: 

- Buca öldü artık ... 
Diyor. ol 
Acaba bu güzel kasabanın ~ 0 

daki elektrikler bunun için rnı 
zil.gibi yanıyor? ıct• ~ 

Izmire on iki kilometre uza ~ 
Karşıyaka, İzmir belediyesin;,edi 
mış ve çok faydalı olmuştur. bO ı 
lometre uzakta olan Buca için :ıctıt 
bağlılık pek çok hayırlı olaca 

KadiJ'CS" mak, güzel görünmek her kadının 
yapması Hizım olan şeylerdendir. 

Kadın nihayet kadındır. Lakin er -

Bu okuyucumun bahsettiği Re -
simli Makaleyi ben de görmüştüm, 
hatırımda kaldığına göre çalışan ka
dının ciddi olması lüzumunu müda
faa ediyordu, boyalı kadınlara, oyun
cak kadınlara benzememelidir, di -
yordu. Bu cümlenin ifade ettiği ma
na ile okuyucumun sezdiği mana a -
rasında fark büyüktür. Kadınm a
lelıtlak süslenmesi aleyhinde deği -
lim. Kadın, kadındır, süslenmek, gü
zel görünmek de hakkıdır. Fakat 
sahneden sahne kıyafetile hay:ıta i
nenleri, iyi görrniyeceğimi de tok -
dir edersiniz. Okuyucumun bahset-

ti. Bu robot onun eseri icadıdır. Aş _ - Bu bahçeyi ben yaptırdım. Bu bi
kım ve kederim sönmemiştir. Ben ha- nanın istimlak işini ben neticelendi\ -
la onun sevgisi, onun hatırası ile yaşı- dim. Su derdini halletmek için Bele- Şeker Ucuzıaracal' 11 
yorum. Şimdi bilmem ... beni anla _ diyeler Bankasından istikraz yapacağız. Şeker fiyatlarında bir miktar' teı~ 

kekler niçin takma omuzlar. bol pa
çalar, klasik bt-Uer, maniklirlü tır -
naklar, ondüleli saçlar. her gün traş, 

krem ve pudralar .. tm·a1ct tam o -
lunca kırıtarak yürüyorlar? 

Bunu nicin tenkid etmiyorsunuz"! 

tiği kadınlaşan erkeklere gelince, be
reket versin sayıları on binde biri 
bulma~~~~~~~~~~~~ 

dınız mı~ 60 bin lira kadar lfızım. Projeleri yap- pılması knrarlaştınlmıştır. TOi .., kJf1 

O l d b ) tırdık. Tamam bir çuval tuttu. Bugün kerlerin kilosunda 5 kuruşa 1" ıoı 
rta ığa erin ir sessiz ik gelmiş, yarın gönderiyoruz. Projeye göre şeh- yapılablleceğl sanılmaktadır. Ya ar 

herkes genç kızın sadakat ve sevgisine rin dışarısında ve yüksek bir noktada cuzlamanın bu sene kabil oıaınıYal 
hiirmet ederek oradan ayrılmıştır. Ve büyük bir su deposu yapacağız ve taz- ıenmektedlr. çünkü elde stok ın t 
bir daha hiç kim~ kı~ i~ivac tekli-~,~·ı~·k~lı~· ~su~v~e~r~~~ed·~~~~~~~~~-~~s~~k~m~a~ı~~~r~ı~~d~i~~en~o_r_a_~~~~ 
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Gönlilmde kalan 

kadın 

Gerindi ıöyle baktı, 
içimi deldi yaktı .. 
Şarapnel gibi çaktı, 
Gönlümü alan kadın •• 

* s:r alev ,.ibi kalktı, 
Damarlarıma aktı, 
Beni çıldırtacaktı, 
Gönlümü çalan kadın •• 

* 
ln•al et, dedim, güldü .• 
Gözlerime dökü1,ı;i, 
Şakıyan bir bülbüldü, 
Gönlümde kalan kadın .• 

* Sevmedin beni neden; 
Ne dün, hem de ne bugün, 
Umduğum sevgin bütün, 
Yalandı yalan kadın .. 

l~ I 

- Beni kim sormuş? 
- Bir kadın, sersem hala yatı • 

Tarihten Sayfalar: 

Fatih ve hocası 
• >f. >f. -----------

Şehzade Mehmet Pac:liıah olunça hocaaını habrlayarak çağırtb. 
Bütün vezirler Padlphın 6nllnde yerlere kapandıkları halde 
Molla Gısrani " euelAmllaleykilm " dedi ve elini uzattı. Fatih 
onu vezir yapmak istiyordu. Bu teklife de " Beni kitaplarım 

ve talebelerimle bqbaıa bırakın! ,, cevabını verdi 

- Snrkı söyliyeıı kim? 1 
- Bı:ıy! 
- Anlnşılaıı bugün yeni bir mnnto Ziya Vehbi yor mu, demiş .• 

ısmarladığımdan haberi yok. ~----------------

Çocuklar 
Kız çocuk; otur, 

ö.edi, erkek çocuk o
turdu. Kız çocuk; 

kalk; dedi. Erkek 
çocuk kalktı. 

Anaları, babalan 
gördüler: 

- Ne oynuyorsu -
nuz? 

- Karı kocalık! 

• • • 
Ver ya 

- Damadım, kı -
zımın bütün serveti
ni bir ay içinde ye -
yip bıtirdi. 

- Kızınızın bü -
tttn 8 rvetl neden ı. 
barettı? 

- Anladım, karını sormuştur. 

Para 
Baba söyledi: 

Bilmelisin or, -
lum; dünyada öy -
le şeyler vardır ki 
parndnn çok kıy -
metlidir. 
Oğlu cevap verdi: 
- Öyle amma ba

ba onları da satın a
labılmek içın gene 
para lazım. 

* * • 
Neye işarettir. 
Çocuğa sordul.u: 
- Salondaki as

ma saat birbiri ar -
kasına on dört de
fa vurursa bu neye 
işarettir. 

- Saatin tamir 

İkinci Murat oğlu Mebmedi henüz 
sekiz on yaşlarında iken Manisaya va
h yapmış, küçükten memleket işlerilc 
uğraştırarak yetiştirmek istemişti. Ya
nında iyi bir lAla, hocalar ve uşaklar, 
bir de \ ezir vardı. 

Şehzade Mehmet (Fatih Sultan Meh
met ) çok zeki, zekası derecesinde de 
yaramaz, ha an, ele avuca sığmaz bir 
çocuktu. Memleket idare etmek, vezi -
rınc cmırler vermek, yahut onun ver -
dı -i emirlere dik'kat etmek şöyle dur
sun kendi hava ve hevesindeydi. Ma
ni a sarayının içinde her gün bir kaç 
yaramazlık, bir muziplik, bir gürültü 
çıkıyordu. Lalasının, korktuğu için o -
na yüz vermesi, yaramaz şehzadenin 
btisbütün çileden çıkmasına sebep o -
luyordu. 

Mükemmel bir surette okuyor ve söz 
dinliyordu. 

* Şehzade Mehmet, padişah olunca he-
men hocasım hatırladı. Onu çağırttı. 
Bütün vezirlerin padişahın önünde yer
lere kapandıkları halde Molla Göıan1 
elini göğsüne koyarak: 

- EsselümüaleykL 
Dedi \e sıkmak için elini uzattı. 
Fatih onun yanına kadar yürüdü: 
- Şehzadeliğimde senin irşndınla 

yetiştim. Padişahlığımda da yarduncı 
olmanı dilerim. Seni vezir yapıyorum. 

- Vezirlik benim işim değildir. D v
let hizmetinde bunca vezirlik üınid le 
uğraşanlar var. Beni kitaplarım ve ta
lebemle haşhaşa bırakın! 

Fatih zorladı, lakin hoca kabul et -
medı. Bunun üzerine onu Bursaya k .
dı yaptı. 
Lakın çok geçmeden bır snıny çn\ u

u Fatıhın bir emrini getırdı. Molla 

- On tane tavuk-t _- Ağzınızı çok az açıyorsunuz, ka ynananız.la konuştuğunuz zaman aç • 
an. tıgınız kadar açsanıza. 

ettirilmesi lazım 
geldığine! 

Şehzade Mehmet hele Kur'an oku -
maktan hıç hoşlanmıyordu. Saraydaki 
Rum ve L~ıt n carıyelerle çatır çatır 
konuştu u halde arapça ile ba~ı hoş de
• ıldı. İkınci Murat vakıt va kıt adam 
göndererek oğlunun halini soruyordu. 

Görani onu okudu: 
- Bu şeriate uygun değildir. 
Diyerek yırttı: · 

Dedlkoda Kılıbık Vezir en sonra: 
- Şeh1..ade okumuyor. Burada hıç - Ne yaparsın bre hoca! Sen canı -

na mı susadın? - Haberin var mı· Necla b" ta 
.reci i~e evleniyorm~. ır yya- 1 Güzel Fıkralar] 

TabU 

Kılıbık idam mahkfımuna sordular: kimse onunla başa çıkamıyor. 
Diye çıkışan çavuşu da kovdu. 
Fatihle araları açıldı ve darılıp Mısı-

- Son arzunuz nedir? 

yu 
.. ksıkstedilerd.ği oldu demektir. Gözü hep 

e e idi. 
Bayan, kırıcı hizmetçisini çağırdı: 
- Bir ay içinde kırdığın tabakların 

parası aylığını geçti, şimdi ne yap':l -
cağız 

- Vallahi bilmem, bir kere kanma 
danışayım, cevap veririm. ......................... ·---················ .. ··--···· t ~ ............................. "···--···---

' "'" 

- Tabii aylığımı arttıracaksın1z!. 

* * • 
Rlyet 

Memur izin istedi: 
- Bana üç gün izin verir misimz? 
- Ne yapacaksınız? 

Bulmaca meraklısı evine çbıi dö~ 
şüyor. 

- Bir devri alem seyahati yap -
mak niyetindeyim de .. k .. ' un. 

şu hayvanın dişlerini sö-

imdat işareti 
Tek tek 

Bayan iskarpinle
rini istedi. Hizmet -
çi bir çift iskarpin 
getirdi; bayan is -
karpinlere baktı: 

- İ karpinlerı a -
lırken dikkat etme
din mi? Teki başka, 
teki başka. 

Hizmetçi gitti, ge
ri döndü: 

- Tuhaf şey ba -
yan, dedi, gardro -
bunuz altındaki :s -
karpinlerin de teki 
başka, teki başka. 

- Benim sevdiğim kadın ateş gi
bi olmalıdır. 
- Mevsim değişti değil mi? 
Yazın hiç te böyle düşi.inmU -
yordun. 

Hasis trende ım _ 
dat işaretim çekti, 
tren bırderıb:re dur. 
du. 

Kondüktörler ko 
fUŞlular. 

- imdat isaretini 
kim çek~i? ~ 

Hasis cevap verdi: 
- Ben çektım. 
- Neye? 

' - Pencerenin ö _ 
nünde paramı sayı-

- Siiheyla çok kaba bir kıznnş.. yordum. Elimden 
- Neden? bir kurı..ış kaydı, 

' - Neden olacak robunıu terzi • pencereden dışarı 
den alamadığımı 

1

bildiği halde dü- düştü. Onu :taca -
ğününü bir hafta geciktim1cd=i.==--ğı=m=! ""-=====--

~-. ......,,,... ~-.._. 

~-------~ <..-......... 

Derfıe • e mecbur kaldL 
Bu haber ikinci Murada gittiği za

man padişahın çok canı sıkıldı . 
Dir yıl önce Molla Yegan adınclııki 

meşhur hoca haçtan dönmüş ve Mol -
la Göraniyi İstanbula getirmişti. Pa
dişah Molla Yegan'a: 

- Bize ne getirdin? 
Diye sordu. 
- Bir hoca getirdim ki eşi yoktur. 

- Kimdir? 
Molla Yegan hemen Molla Görani-

yi padişaha takdim etmişti. 
Pndişnh bu yeni hoca ile konu~muş, 

bnzı bahisler üzerinde epeyce durmuş 
ve onun gerek ilmine ve gerek açık ve 
tok sözlerine hayran olmuştu. 

Molla Göraniye önce Kaplıca 
medresesi, daha sonra da Yıldırım Be
yazıt medresesi verilmişti. Hoca orada 
az zamanda meşhur olmuştu. İkinri 
Murat, şehzade Mehmedin terbiyesine 
işte bu hocayı göndermeğe karar ver-

di. 
Onu çağırdı. Maksadını anlattı 

ve bir de sopa vererek: 
- Diledi"in gibi kullanabilirsin. Ye-

ter ki adam olsun! 
Dedi. 

* Şehzade Mehmet yeni hocasile kar-
şılaştığı zaman onu pek ciddi ve ~atık 
kaşlı buldu. Fakat gene aldırmadı. Hnt
ta elindeki sopayı görünce: 

- Vay, siz üç ayaklı imişsiniz. 
Diyerek alay etti. 
Fakat hoca ona çıkıştı: 
- Uslu dur, sözlerimi dinle ve de -

diklcrimi yap, yoksa seni bu sopa ılc 
döverim. Babandan böyle emir ve iz n 
aldım. 

ra gitti. 
Mısırda Kaytbay onu büyük hür • 

metle karşıladı. 
Fatih, arkasından adamlar gönderdi 

ve onu geri getirdi. Tekrar Bursaya ka
dı oldu. 

* Molla Görani, Fatihin vezirlerini: 
- Mahmut! .. Mehmet! .. Davut!.. 
Diye bağırarak çağırırdı. 
Bir bayram günü Fatih Sultan Meh-

met hocasını divanda göremedi: 
- Hasta mıdır? Sorun! 
Diye adamlar gönderdi. 
Gidenler döndüler ve: 
- Sultanım, yollar çamur olduğun-

dan gelmiyor. 
Dedıler. 
Fatih hemen adamlarına çıkıştı: 
- Tez, arabamı yollayın. Niçin söy

lemeden yapmazsınız? 
Dedi. 
Bir zamanlar Fatıhe et yemek iyi 

gelmıyordu. Molla Görani: 
- Vucuda yaramıynn bir yıyece!{ ha-

ramdır. Perhiz et! 
Dedi. 
Falih onu bır giın yemeğe alako) du. 
Karşı karşıya gcçtılcr ve or.taya hır 

sahan içinde et gcldı. Molla Gorani ye-
dı. Fatıh dedi ki: 

_Siz de haramdan yediniz. 
- Benim önüme hel:ilı gelmiştır. 
Patlı ah sahanı çevirdi: 
- Bu sefer haram yediğinizde tıp-

hc kalmadı . 
Hayır, sizin öntinuzde haı am 'e 

b nım önümde hel.il k m. dı ıç n Çıo-
' ıı dıni . Turan Cnn 

• _.. • • • .. • • • 1 • 1 • • 
... _.... 

---------------· Şehzade böyle bir muameleye hiç a-
lışkın değildi. Yurtt ş ! 

K h'knhalarla gülmeğe başladı. Türk parası, ka) n gıbı m du 
Fakat hoca onun omuzuna vurunca, ruyor. , 

§nkası olmadığı hemen anlaşıldı. gn emin tasarı uf pa n ı, 1 urk P -
Şehzade Mehmet ondan soma artık l rasıdır. 

- ~Pn mi•dn "ahah sabah ürültü edip beni uyandıran? •• Al sana!.. mum olmuştu. L:.:...-------------------------------~~___:_~------:=-~--~----~ 



1 Sayfa 

Gece yarısıydı tanı. 
Yoktu uyanık adam.. 
Koskoca evde bir tek .• 
Herkes uyumuş demek: 
Masada duran defter, 
Kaleme yavaşca der: 
- Ne dersin kalkalım mı? 
Etrafa bakalım mı? 
Kalem cevap verir: 
- Kalkalım neye yarar? 
Yapacak sanki ne var? 
Biz çattık bir tembele, 
Şu hale bir bak hele. 
Aldılar bizi niye? 
O çocuğa hediye .. 
Ne beni alıp yazar, 
Çok değil, azar azar. 
Yazsa sana yazılar .. 
Hem dersini hazırlar. 
Defter baktı, kaleme: 
- Dedi, arkadaş, deme. 
Bunu bilmiyorum ben, 
İstediğim şu senden .. 
Kaçalım bur~an biz, 
Seninle ben ikimiz. 
Kalem de cevap verdi, 
Buydu onun da derdi .. 
- Kaçalım iyi fikir. 
Başka tarafta bir, 
Çalışkanı bulalım, 

Beraber yorulalım. 
Hani bizim bay tembel, 
Çağırırım haydi gel.. 
Al beni bir parça yaz. 
Der, hemen, hayır olmaz. 
Yazı yazmak ta neymiş, 
Çalışmak fena şeymiş. 
Kitap biraz öteden, 
Karıştı söze hemen. 
- Sormayın, dedi, fena .. 
Bakınız hele bana .. 

Çalıştı gü:rel güzel, 
Değildi artık tembel! 

** ................................................................ 
Geçenki Bilmecemizde Kazananlar 

Geçen lk1 bllmecemlzde toıolrat mülneal, Jrol saatl ve masa saatl tııaman tal1hll.. 
ler: 1zm1r Kız San'at Enstltüatlnden Zetlvet, İstanbul Ertek llaeslnden Nabld, pne 

SON POSTA 

Sizin evlerinizde radyo var mı? Varı 
ha .. Ne iyi .. Bizde de vardı .. Vardı am
ma şimdi yok.. Zavallının başına ka -
za geldi. Daha doğrusu bu kazaya ben 
sebep oldum. 

Her akşam çalıyorlardı, dinliyor -
dum. Şarkılar, kemanlar, piyaftolar, 
neler neler, bazan da tiyatrolar, sine
malar oluyordu. Gene böyle tiyatro 
olduğu bir akşam odada kimseler yok
tu. Dinlerken aklıma gel.(li. Kendi 
kendime: 

- Şimdi, dedim, ufacık ufacık a -
damlar gelmişlerdi. Bu kutunun için
de, tiyatroda gibi oynuyorlardı. Kutu 
kapalı elduğu için yalnız seslerini du
yabiliyorum.. Hele kutuyu bir açsam 
1'endilerini de göreceğim .. 

.. .. .. _ _ Doğru değil mi? Annem babamın 
. Bugun ~kaklar~ gorduğünuz şı~ bunu düşünmediklerine şaşmıştım. On
otomobill~ dedesı o~ bu otomobıl lar da bu küçücük adamları gördükle-
1892 senesinde Amerikada yapılmış- ·ri zaman sevineceklerdi. Etrafıma bir 

.br. daha baktım.. Kapıdan dışarıyı dinle-
Çok eskiden dim. Oh ili ne gelen vardı, ne de giden. 

Radyoyu açmak güç bir şey olmıya -
calctı. Hani o ses gelen yerdeki ipekli 
perde yok mu onu yırtar yırtmaz a -
damlar meydana çıkıvereceklerdi. E
limle şöyle bir ittim. Perde yırtıld!; 
yırtıldı amma nafile .. Meğer arkada da 
huni gibi bir şey varmış. Tuhaf adam
ları görmek için o huniyi kaldırmak 
icap ediyordu. Elime bir çekiç aldım. 
Çekiçle huniye vurdum. Vurdum, vur
dum, vurdum. Radyoda ses kesildi. 
Adamlar acaba kaçtılar mı diye dil -

Bu resim çok eski bir kabartmadan 
alınmıştır. 1sanın doğumundan 18 a
sır evvel de gene imli dersi vardı. Re
sim i.mlA yazanları gösteriyor. 

Kolay değil 

şündüm.. Amma nereye kaçabilirlerdi. 
Ben orada idim; kaçsalar, kaçarlarken 
.görürdüm. Her halde çekiç sesinden 

ürkmüş. susmuş olacaklardı; 
- Hey, dedim, korkmayın, 

ze fenalık edecek değilim.. 
Amma onlardan ses ge 

dum, vurdum. Nihayet huni 
kırıldı. İçeri baktmı. Ne 
ne de bir şey .. Bir kaç tane 
lektrik ampulünden, öteye 
ğılmış tellerden başka bir .., 
medim.. Adamlar acaba ne o 
dı. :aen açılmış radyonun 
iken annemle babam içeri 
ler. 

- Ne o, ne yaptın, bu 
li ne? 

Babam suratını asmıştL 
züme sert sert •akıyordu. 
na canım sıkıldı: 

- Hi_ç, dedim, hem niye 
sert bakıyorsunuz, radyodal 
vardı. Seslerini duyuyordum. 
yoyu açayım da tiyatroda o . 
çük adamları da göreyim, de 
yoyu açtım. Amma yazık a 
na görünmeden kaçıvermişler. 
ri meydanda yok. 

- Sen misin kırıcı, radyoylt 
kırarsın.. Biz sana aklın errn 
lere karışma demiyor muyuz.. 

Oldu olan şey, sorayım siı't 
rinizde radyo var mı? Niye ın1 
yorum. Varsa beni çağırın da 
ipek perdeyi kaldırıp içeridelci 
kıralım. Radyoda tiyatro oyııl 
kı söyliyenı çalgı çalan küçült 
lar meydana çıksınlar! 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni Bilmecemiz 

a,nt ll8eden Gazi. 

Bu adam bisiklet üstünde resimde • Bu resmi afacanın biri kesmiş, sonra da yapıştırmış. Fakat yap 
gördüğünüz gibi Paris sokaklarında do- parçaları yerli yerine koyamamış. Siz kesilmiş, sonradan yapıştı 

- - __. _...___ !aşmıştır. Bisikletin öteki bisikleUerden çaıarı kesmek suretile tekrar dört parçaya ayırın. Parçaları ciojtd 
1S Birinciteşrin tarihli bilmecemiz- V'&I' ..........v .aa ufak b' yrılıw dır T rtad ik' ~Y•.&~ ır a gı var . anı o a ı yapıştırıp hakiki resmi elde ederseni z, bize gönderirseniz. 

den kazananlar: Kumkapı orta mektebi 2/3 den S03 yana açılan iki demir çubuğa takılmış Bir kiı;:iye: Altın kaplama bir çift kol dügmw esi ve digwer yu··z ~ 
BiR ÇİFT İSKARPİN İrfan, Kadıköy 1 O uncu ilk mektep !ki tekerlek bisikleti yere düşmekten ~ 

Murat, İstanbul lisesi 3/A dan 119S Os- korur. Böyle olmakla beraber gene bu §ik. değişik kıymetli hediyeler vereceğız. Bilmeceye cevap verrne 
İstanbul ~z öğretmen mektebi 3/A man, Beyoğlu 11 inci ilk mektep 4/C tarzda ayaküstü gidebilmek epey güç on beş gündür. Bilmeceleri gönderdiğiniz zarfın üzerine bilmeceııl' 

dan 345 Malike. den IOS Mehmet. (Arkası var) bir iştir. de çıktığı tarihi yazınız . 
••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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- Sanki, yalntz kadınlar 
dikiş dikerlermiş.. 

- Bir gözümü kapayıp 
nişan alırım. 

- Ne olsa bu ipliği ge -
ıireceğim. 

- Nefes almJyayım ge -
çer. 

- Ha işte aklıma geldi. - Siyah boY• ıle ~· 
boyarım, yırtık be 
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•Pompeinin n ı\inleri» film inde baş roUcri yapan: .J'reston Forste ro ile d>oroti Vil ono ba' basa 

Haftanın filimleri 
"Sümer,, sineması: 

yavrucak 
Oynayanlar : Madlen Gitty, Eskand, 

Alis Tisso, Sinoel. 
Lizet adında bir kız Siyer ile evlen

miştir ve mes'ut olama~tır. Çünkü 
kocası kaçmıştır. İki kızı He kalan Li
zet çalşnak için kızlarını leyli mek· 
tebe vermiştir. Hamileri vaftiz babalo
n Şambertcndir. Seyahat esnasında 
vapur batıyor ve Lizet boğuluyor. Şam 
berten, kızları büyük babalarını gön
dermiştir. Büyük babaları nezdinde 
rahat edemiycn kızlar tekrar Şamber
tenc kaçmağa karar vermişlerdiı Yol
da açlıktan uyuyan kızlar bir genç a\•u
kn t tarafından bulunmuş ve avukat hal 
)erine acıyarak villasına götürmüstür. 
Oı dnn d kaçırılarak b irçok vak'nl.1r
la ~a;şılaşan bu yavrucaklar net:ccde 
eskısınden daha kuvvetli m , t b. , es u ır 
YJ.lvaya sahip olmuşlardır. 

"İpek,, sinenıasL: 

"Sakarya,, sineması: 

Stavisky Skandalı 
Oynayanlar : Marsel Şantal, .:Tül Ber

ri, I..ıüsyen Baru. 

Madam Barienti zengin bir bangerin 
metresidir. Kadın dostunun speki.ıliıs • 
yon yaptığını haber alıyor ve ond~!1 
nefret ediyor. Teessürünü arkadaşı Lö
bel'e anlatıyor. Löbel kadına bir Fran
sızla evlenmesini tavsiye edı) or. Bu -
nun Ü7.erine kadın Lökler isrnirıde biri
le evleniyor. Delikanlı çok muh'aç bir 
rn<. '-'kide bulunduğundan kadının dra
homası yLiziınden evleniyor. Fakat ilk 
ra~tlayışlarında kadının çok güzel ol -
duı.,runu gören Lökler bu kadını parası 
ile aldığına peşimen oluyor ve kaçıyor. 
Uzaklarda kumara ve içkiye dalı)or. 
K. anıyor ve kazandığı para ile karısı
na her hafta bir buket gönderiyor. Ni
ha) et para sahibi olu) Of ve karıC'n~dan 
aldığı 150,000 franklık drah~~ayı ıa~e 
ed \ or. Kadın kendisile göruşmemeg 

I• in.ıt ediyor. Bir gün polisler kadını tev-
DSan avcıları kif C'diyorlar. Bu, bangerin yapmış ol-

- du '{u bır sahtekarlık yüzünden ol~yor. 
Bu filrnı, geçen mevsimde oynaıım s Kadını biitün arkadaşları te_:kedıyor. 

v~ ?Ok beğenilmiş olan (Eskimo) f ıl~ Aı kadaşı Löbel tarafından mu.d~faa e
nunı ÇC\ iren artistler çevinni~lcı et r. I ~ılen kadın ~azanıyor ve kendısını bek 
« .~1,ıfona ve Notüs» medeniyetinin gıın e lıyen Loklcr c kavuşuyor. 
d ı • ı, dünyayı dolaşan seyyahların biln ............................................. ............... .. 
pc.k nder uğradıkları memleket! rın ml' 
d ni in anların tahayyül edemiyc<'ek -
le l ya ayış tarzlarını, adetlerini, k n
dılerıne mahsus musikiyi, ve aşkl rını 
g< stercn bir fılmdır. 

Mevzu şudur : 
Bir adada koca ıle ya.şayan adanın 

en guzcl kadını Notüs'ü başka bir ada· 
dan gelen Mona kaçıyor. Mona, No
tu u bır gemide hapseder. Karısının 
knçlığmı duyan kocası karısının arka
smdan yola çıkar. Büyük mücadeleler 
olur ve nihayet Notüs kocası tarafın
dan kurtarılır. 

Rcsi~lcr: ~Sağ~n yukanda) mc.5~ur sa n'atkfır: Robert Dounat (Satılık haya 
lct) fılı:~mın hır ofhasında, (, a~~dn asağıda), biiyiik Fransız yıldızı l\lnrscl 
Snntal ~ le meşhur san'atkiir: Jiil Berri (Staviski Skmıdalı) filminin en heyc
cnnlı hır safhasında,_ ~Solda) _İnsan avcıları filminden bir sahne, (Or rndn yu. 

vnrlak ıçınde) «iki ynvrucnltn filminden bir sahne 
--~--- ---

HSarag,, sinem~ 

Satılık hayalet 
Oynayan : Rober Donnat. 

Borca batmış olan Donald namında 
bir İskoçyalı asilzade şatosunu Marten 
adında bir Amerikalı milyonere satı -
yor. Martenin kızı Peci, delikanlıyı se
viyor. Şatoya eski sahiplerinin haya -
Jetleri musallat oluyor. Marten şatoyu 
Amerikaya nakle karar veriyor. Şn -
tonun Amerikada yeniden inşasına ne
zaret eylemclt üzere Donald Aınerika
ya gidiyor. Hayalet dahi şato ile bera
ber seyahate çıkıyor. Şato inşa ediliyor 
Bütün Amerikan gazetecileri davetli 
bulunmaktadırlar. Hayalet bu sırada 
ortaya çıkıyor ve eski düşmam Madam 
Maklaglenden intikam alıyor. Bu me
sele Marteni neşeye garkediyor ve bu 
sayede delikanlılar evleniyorlar. 

'----·-·~~ ~--,,,_ __ _ 

J 
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vilyam t'ovel ile Bette D vlı cMod çılgınlıklan» filminin bir sahne inde 

"Yıldız,, sineması: Türk sineması: 

"Pompeinin son 
günleri,, 

Baş rollerde: P reston Forster, Doro
ti Vilson. 

Eski Roma tarihini tasvir eden bu 
büyük filmin mevzuu malfun olduğu 
için tekrarlamadık. Film tam 2,332,000 
'I'i.irk lirasına mal olmuştur. Ve yapıl
ması için bir buçuk sene çalışılmıştır. 

Moda Çılgınları 
Oynayanlar: Vilyam Povel. Bette 

Davis, Rejinald Oven. 
(Moda çılgınlıkları) filminin n1L' \ zuu 

Parisin moda alemlerinin i~yiizlerine 
temas eylemektedir. Moda alemlerinde 
sık sık vukua gelen maceralar bu film
de canlandırılmıştır. Filmin vasfı mu
meyyizi biribirinden güzel yüzleı ce 
kadın tuvaletinin teşhiridir. Bu fılmde 
rövüler büyük yer tutmaktRdır. -.. . ...........__ ... , ______________ ,_.,.. .. - ... . . ' -



to Sayfa SON POSTA Birincit~~~ 

ÖnümüzdekiPerşembeye l~~;!k,~;;:;!avı ___ •_.a_a_Yo _ __;-

1 k •• } 1' BugUnkü Program 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
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yapı aca . gureş er ' Edilecek .. m:;: ,.,. 
(Baştarafı 1 inci sayfada) J yüzdendir.> .. . . Ankara, 23 (A.A.) - IDus gazetesi- ötıe neşriyatı: 

Aeenteleri: Karakö7 Köprii~ 
Tel '2362 • Sirkeci Mühiird.,,acJı 

Han Tel. 22740 
de Mı.Hayim pehlivanla da görüştüm. :-- Mülayimle kaçıncı gureşınız ola- nin Belgrat muhabiri, Yugoslavya baş- 12,30: Pld.kla Türk muslk1sl. 12,so: Ba-

Mülc1yim pehlivan : c_ak bu ? .. . P bakanının Ankara seyahatinin manası vadis, ı3,05: Plikla ham müzik, 13,25: Muh- llil---~ ·-
- Ne zamandan beri, diyor, ha bre - Onunla çok gureştik. Sayısını P ;k ve ehemmiyeti etrafında gazetesine telif pllk neşriyatı. 

meydan okuyan Tekirdağlı Hüseyinle hatırlamıyorum. Fakat kaçıncı olacag,:- gönderdiği bir telgrafla şunlan bildır- Akşam Neşriyatı: 
Trabzon Postaıarı 

Pazar 16 da Salı, çar 
şamba, Cuma 12 de karşılaşmak istiyordum. Hiç bir müsa- m bilmiyorum .. ~a, sonuncu olacagı mektedir: 18.30: Çay saati, dans mus.lklsi. 19: Amba-

bakaya, bu kadar iyi hazırlandığımı ha- r.mhakkak. Ç~ onu hem ser~est, cYugoslavya Başbakanı _Dr. S~o~~~~- sadörden naklen varyete müziği. 20: Türk 

tırlamıyorum. Kendimi o kadar iyi his- hem alat~rka gureşte yere vuracagıma noviç, bir hafta müddetle Ismet Inonu- musiki heyeti 21: Plakla. sololar. 21. 
sed.iyorurn ki karşıma Tekirdağlı Hüse- kaniim. iki. güreşi kaz~~ktan :onra nün misafiri olarak Türk.iyede kalmak 30: Orkestra. 22.30: Ajans haberlert. 
yin değil, mezarından çıkıp ta Koca Yu da palavra dinleye:~. de~~ ya· Ma- üzere ayın 26 smda Belgrattan hareket BlJKREŞ 

lzmlr sür'at posta•• 
Cumartesi 15 de 

suf pehlivan gelse, kundaklı bir çocuk amafih, b.u seferkı gu~~ ÇO~{ s~ edecektir. Bu seyahat, Dr. Stoyadino- 16: &kert bando. l'l: Okuma. 17.15: Or -

gibi yere vurabileceğimi sanıyorum. olacak. Bız onunla çok ıddıalı b~: ~- viç ile refikasmın Türkiye Cumhuriye- kestra. 19: Musahabe. 19.15: Dans musikisi, 

Maarnafih, pehlivanlıktır bu. Talih be- reş daha yapmıştık. .? z~m~, ~ureşı- ti ile doğrudan doğruya ilk temasını şarkılar. 20.30: Haberler. 20.45: Konser. 21 

ni bu zannıında yanıltabilir. Bu itibarla miz tam iki buçuk gun sur~uştu. Ben teşkil edecektir. Stoyadinoviç~ ?:ilrk~- 45: Almanya, Fransa, Romanya. haberleri. 
o zaman çok kızarmaktan, şimdi az ko- o güreşten evvel, bu seferkı heyecanı- yeye gitmek üzere Belgradı buyuk bır BUDAPEŞTE 

Mersin postaları 
Salı, Perıembe 10 d• 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
nu.şmak evladır!> mm d.örtt: b~ bile. duyma~ştlm. memnuniyetle terketmek üzere bulu- 17: Plak neşriyatL 17.30: Musahabe. 18 

Tekirdağlı Hüseyin ise, sakin görün- Tekird~gli. ~lerek il~ve .e:tı: nuşu sebepsiz değildir. Belgradın An- Çigan orkestrası. 18.55 :Musahabe. 19.25 Bartm - Cumartesi, çat • 
ıamba 18 de 

- Pazar, ıalı, pd" 
meye çalışıyor. Fakat Mülayimden az - Benım ıçın bahse gır~bılırsı:ı· Ser- karaya bu doğru seıamını, bütün Yu- Muhtelif. 20: Tiyatro. 22: Dans plaklan. 22 

heyecanlı olmadığı belli. vetini k?y, korkma. Eski pehlıvan~ar goslav milletinin ta kalpten tasvip. et- 4.-0: Opera orkestrası. 24.5: Haberler. lzmit 
- Ah, diyor, şu perşembe bir gelse! derler ~ : . . . rnekte bulunduğundan Dr. Stoyadino- PBAG 

Aradaki günler bana bitip tükenmiye- - Bır pehhv~m kuvve~~~· .1~ı.anca viç tamamen emindir. Bütün Yugos- 17.55: Almanyadan nakil. 18.45: Haberler 
şembe 9,30 dı 

cek gibi görünüyor. Beklemenin heye- tam kıvama gehp ~elınedıgını bl~~~k lavya hisset~ektedir. ki, ~a~an .. s~l- 18.55: Yerli haberler. 19: Haberler. 19.15: so
canı tam beş kilo hafifletti beni. Eğer için, uyurken yatagından yere ~-uş~~ hünün asıl bınası, milletlerının buyuk kol bandosu. 19.55: Bratlsla.V'dan nakiller 
bu heyecan bir hafta yerine bir ay sür- düşmediğini. a_nlamak 13.zıı_ndır. ~unku, kumandanları sıfatile biribirlerinin el- 21.30: Orkestra. 22: ~berler. 22.15: Plak 

se, iğne ipliğe dönerim. Mülayime çok tam kuvvetını bulmuş bır pehl_ıvanın !erini sıkan iki büyük devlet reisinin neşriyatı. 22.30: Varyete. 

Mudanya - Pazartesi, Sahı 
Çarşamba, Per-
ıembe, Cunıal"" 

tesi 20 de içerledim. Çünkü beni gazetelerde cka- kanı k~dururmuş. "?ykusunda bıle .. ka- Boğaziçinde vukua gelen tarihi telaki- VİYANA 
çak» «korkak» diye günlerce ilan etti. hına sıgamaz, yatagında ha bre doner leri dakikasından başlar. Kardeşçe bir 1s,20: Plak neşriyatı. 17.5: Müsahabe. 17 Karabiga 

Ayvalık 

- Sah, Cuma 19 da 
Halbuki ben, şimdiye kadar korkuyu ve gecede birkaç defa yere yuvarlanır- sevgi ve anlayış ile bu iki büyük dev- 35: &ya musikisi. 18: Viyana halk musikisi 

rüyamda bile görmedim. Bu sefer, ka- mış. Eğer bu doğru!5a, ~en .. t~~ kıva- let reisi Türk - Yugoslav dostluğunun 18.30: Plft.k neşriyatı. 19: Haberler. 19.35: o
zanmak için çok iyi hazırlandım. Eski- ~ımdayım .. demektır. Çunkvu u~ gece- yıkılmaz esasını kurmuşlardır ve bu- peret. 22.10: Haberler. 22.20: Oda musikisi, 
den günde üç dört paket cigara içer- dır, yere duşmekten yataga gırmeye nun içindir ki Yugoslavya, kendi bari- (Schubert'den, Beethoven'den parçalar). 
dim Bu güreşlerin yapılacağını duy- vakit bulamıyorum! ci siyasetinin en ehemmiyetli direktif- VARŞOVA 

- Salı ve CuJJJ• 
19 da 
"Cuma postası 
iz.mire kadar gi
der.,, duğwndan beri, bir nefes duman çek- . . .. * . . . . . lerinden biri olarak kalacak olan Türk- 16.15: Orkestra. 17: Muhtelif serena.dlar 

medim içime. Altı aydır da evime uğ- . :1i° tarafın da sozlerı, ~kısı_.aras~ndakı Yugoslav münasebetlerinin inkişafını 17.20: Muhtelif dans havaları. 19: Kısa tem

ramıyorum. Ve muntazaman çalışıyo- ıkı tu~uş~anın. yapılacagı g:ınl~rı bek- büyük bir emniyet ve sempati ile gör- sil. 19.30: Orkestra. 2.0.45: Haberler. 21: Vi
rum. İdmanlarımı da daima zorlu ark:ı- lemeyı guçleştırecek kadar ıddıalı. Ba- mektedir. Dr. Stoyadinoviç'in siyasi va yolon havaları. 21.30: Senfonik orkestra. 22. 

"Salı postası gi" 
diş ve dönüşte 
Lapseki ve lıP .. 

daşlarla yapıyorum. Çünkü bir pehliva kalım bu~~ imtllı_a.ndan ak :ıınıa çık- züesinde göz önünde buluduracağı, iş- 30: Dans musl.kisl 

nın, kendisinden zayıf ve hafif bir peh- mak hangısıne nasıp olacak · te kahraman Yugoslav Kralının bu mi- ya. r 1 n ır: ı p r • r r a. m 
roza da uğrar• 

livanla idman yapması tıpkı bir insanın * rasıdır. Balkanları ve bilhassa Türk - 25 Birlnctteşrin 1936 
tahtadan eşek üzerinde nişan talimi Dün haber aldığıma göre Nakkaşh Yugoslav ittüakını tarsin etmek Yugos iSTANBUL 

Trabzon ve Mersin postalarıP8 

kalkıf günleri yük alınmat·ı• 
( 2461) yaptıktan sonra keklik avına çıkması- Hüsnü adında eski bir başpehlivammız lavva için en rasyonel bir siyaset ola

na benzer. şu malfun sirk pehlivanı Çayaya bilrnu- rak kalmaktadır. Yugoslavlar benlik-
1 Mesela Çoban Mehmedi alın. Burada kabele meydan okumaktadır. Bence bu lerini muhafaza etmek ve her şeydl:'n 
'idmanlarım Mustafa ile, Mersinli Ah- meydan okuyuş, göbeğinden iri palm;- evvel kendi kuvvetlerine dayanmak 

Öğle Neşriyatı: 

12,30: Pl0.kla Türk musikisi, 12~50: Hava
.......... 

dis, 13,05: Plakla hafif müzik, 13,25: Muht.e- ·-------------___..,; 
lif plak neşriyatı. 

metle yapıyor. Ve kendisinden zayıf, ralar savuran o sirk şampiyonuna, so- istemektedirler. Başbakan Stoyadineı- Akşam Neşriya.tı: _ - Dr. Ihsan Sami ·-___. 
kendisinden hafü pehlivanları tutma- nuncu ve ... en zengin manalı, en güzel viç, Mayısta Türk basını erkanını ken- 18.30: çay sata!, dans musikisi. 19.30: Kon • 
ya alıştıktan sonra, dünya şampiyonla- derstir!. di evinde" kabul ettiği zaman şunlan feı·ans, Dr. Şükrü tarafından. 20: Müzeyyen 1 OllS'ORf)K ŞURUBIJ 
rile güreşe çıkıyor ve kolaya alış1p zo- Hatta altµıış yaşındaki Nakkaşlı bu da tebarüz ettirmişti : ve arkadaşları tanfmdan Türk: musikisi ve Öksürilk ve nefes darlı~, ~o_ğJiıllc~ 
ru görüverince apışıp kalıyor. Bana so- güreşe çıkıp ta yenilse bile ! «Balkan Antantmı Cenevredeki gibi Halk §al'kılan. 20.30: Münir Nurettin ve ar- ve klzamık öksf.irüklerı ıçın P8-" 
rarsanız, onun ekseri mağlubiyetleri bu Naci Sadullah güçlüklerle dolu olmıyan sağlam bir kadaşlan tarafından Türk musikisi ve Halit tesirli ilaçtır. Her eczanede ve eoı~ 

küçük milletler cemiyeti olarak teliı.k- şarkılan. 21: Plakla sololar. 21.30: Orkestra ~ depolarında bulunur. .. 

Çekoslovakya 
Küçük Antanttan 
Ayrılıyor mu ? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
yeni vaziyet karşısında endişe uyandır
mıştır. Bunun neticesi olarak ayni an
tanta mensup olan Yugoslavya ile is
tişarelerde bulunmak üzere Başvekil 
Tataresko da gayriresmi olarak Belgra
da gitmiştir. Diğer taraftan Övr gaze
tesinin meşhur siyasi kadın muharriri 
Tabui de, Tatareskunun Belgrat seya
hatinin mütasavver yeni bir Romen -
İlalyan anl~ması hakkında Yugoslav
yayı haberdar etmekten ibaret olduğu
nu söylemektedir. Bu suretle Çekoslo
vakya emrivaki karşısında bırakılacak
mış. 

Belgrat, 23 (Hususi) - Mütenekki
ren şehrimizde bulunan Romanya Baş
vekili Tataresku ve zevcesi bugün sal
tanat naibi Prens Pol tarafından ka
bul edilmişlerdir. Prens Pol dost Baş
vekil şerefine bir öğle ziyafeti vermiş
tir. Ziyafette misafirlerden başka, Kr.a
liçe Mari, Prenses Olga, Yunan Kralı
nın kardeşi Prens Nikola, Başvekil Sio
yadinoviç, saray nazırları, Romanya el
çisi ve yüksek rütbeli asken erkan da 
hazır bulunmuşlardır. Tatareskunun bu 
ziyareti münasebetile bazı ecnebi ga
zetelerde, Romanya ile Yugoslavyanın 
da Belçika gibi bitaraflık ilan edecek
lerine dair çıkan haberler kat'iyyen 
tekzip edilmekte ve coğrafi bakımdan 
bu devletlerin böyle bir hattı hareket 
takip etmelerine ihtiyaç olmadığı kuv
vetle tebarüz ettirilmektedir. Bugün, 
Romanyarun Belgrat sefarethanesinde 
Avala Ajansının mümessilini kabul e
den Tataresku, ziyareti hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Tuna üzerinde yaptığım gezinti sı
rasında çok sevdiğim Belgradı da ziya
ret ettim ve güzel şehrinizde dolastım. 
Bu fırsattan da istifade ederek ·naip 
Prens Polü ziyaret ettim ve Kraliçe 
Mariye saygılarımı sunarak. dostum 
Stoyadinoviçin elini sıktım. Sehrinizde 
az bir müddet kakı.bildiğimden doiavı 
müteessirim. Tekrar geleceğimi VC!.~~-
1iyor um. 

Köşk satın alan 
Dilenci kadın 
Bakırköyünde dilencilik eden bir a

na oğlun şüphe üzerine yakalandikları
nı ve bunların geniş bir kaçakçılık şe
bekesinin elemanları olduklarının :an
laşıldığını yazmıştık. Ananın adı Ani
ka, oğlunun adı da Nikodur. Evvelce 
de yazdığımız gibi bunlar 3,500 liraya 
bir köşk satın almışlar, fakat buna rağ
men dilencilikten vazgeçmemişlerdir. 

Bunların köşklerinde yatmamaları, bir 
domuz ahırında ömür geçirmeleri de 
nazarı dikkati celbetmiş, tarassut altı
na alınmışlar ve bunların gecelen ec
nebi memleketlerden gelen trenler ge
çerken hat boyuna atılan bazı paketle
ri topladıkları ve yattıkları domuz ahı
rına götürdükleri görülmüştür. Domuz 
ahırı aranmca da tam 30 bin lira kıy
metinde muhtelif Avrupa fabrikaları
nın firmalarını taşıyan esanslar, ve par 
fümeri eşyası bulunmuştur. Dilenci ana 
ve oğul bunların babalarından kalına 
olduğunu iddia etmişler, fakat tahki
kat yapılınca babalarının l 5 sene ev
vel ölmüş bir kunduracı olduğu anla
şılınıştır. Tahkikat genişletilmiş ve bu 
kaçakçılık hadisesine bazı ticaret mü
esseselerinin de isimlerinin karıştığı 

görülmüştür. Tahkikat devam etmek
tedir. 

Bir kaçakçılık daha 
Gümrük muhafaza teşkilatı dfüı de 

bir esrar kaçakçısı şebekesinin seyyar 
elemanlarını yakalamıştır. Bir polis 
ve iki muhafaza memuru Sultanahnıet
te bir iş takibine giderlerken önlerin
den giden iki kişi görmüşlerdir. Önden 
gidenler bunları görünce, birdenbire 
koşarak kaçmağa başlamışlardır. Bun
ların hallerinden şüphelenen memur1.ar 
da kendi işlerini bırakarak bunları ta
kibe koyulmijŞlar ve nihayet adları Ka
mille Mehmet Celalettin olan bu :ki 
kişiyi Beyazıtta yakalamışlardır. Bun
ların üzerleri aranınca birer mikdar es
rar çıkmıştır. Bu iki kaçakçı sıkL~tırı
lınca bu esrarları nereden aldıklarını 
söylemişlerdir. Bu iki kişinin bir ka
çakçı ş~bekesinin seyyar satıcıları ol
duğu .ı.nlaştlmış, tahkikat genişletilmiş
tir. 

ki edebilir.iz.» 22.30: Ajans haberleri. 

Doktor Stoyadinoviç, harici siyaset- =======::::ıı::::====================~ 
te bu esas fikirlerle meşbu olarak T:ır-
kiyeye hareket etmektedir. Ve Türk.i
yede, Dr. Rüştü Arasın mükerrer ziya
retlerile başlamış olan Türk - Yugos
lav milletleri arasındaki iş birliğini, 
Türk devlet adaml.ariyle daha ziyade 
inkişaf ettirmek fırsatını bulacaktır. 

* Şurasını da tebarüz ettirmek isteriz 
ki, Dr. Stoyadinoviç dost memlekete, 
parlamentoda galip ve bütün memie
kette yapılmakta bulunan belediye in
tihaplarmda galip olmaktan mütevellit 
hususi bir memnuniyet hissiyle hare-
ket etmektedir. Dr. Stoyadinoviç birb•ı 
çuk senelik hükfuneti esnasında, mü-
kemmel bir maharetle ve evvelce dü
şünülmüş tarzda merhale merhale ha-
reket ederek Yugoslavyayı sar~ıntısız 

demokrasiye rücu ettirmeğe muvaffak 
olmuştur. Belediye seçimleri neticesi 
Dr. Stoyadinoviçte milletin müzahere-
tini getirmiş ve Dr. Stoyadinoviç hü
kfunetinin Yugoslav halkı efkarı umu
miyesine tamamen tetabuk etmekte ol
duğunun delilini vermiştir. 

Mebusan meclisinin başına yeniden 
hükfunet partisi azasından Stefan I'iriç 
gelmiştir. Bu zat son zamanlarda baş
ka bir Türk gazetecileri gurupunu me-
busan meclisi namına kabul ederek 
kendilerine Türk - Yugoslav dostluğu 
fikrini hararetle anlatmış olan Stefan 
Tiriçtir. 

Bu suretle mühim mikdarda zay;:f-
lamış ve inkisama uğramış olan par
lamentodaki muhalefet, artık ciddi bir 
muhasım teşkil etmemektedir. Buna 
mukabil merkezi Zağrepde olan parla-
mento harici muhalefet gittikçe daha 
artan bir emniyetle Stoyadinoviç - Ko
roseç ve Spaho partisinin Sırp - Hır

vat anlaşması büyük eserini paktlarda 
vücude getirecek bir unsur olarak te
lakkiye başlamıştır. Parlamentodaki 
galebesiyle Dr. Stoyadinoviç, dostu 
Türk elçisi Ali Haydar Aktay ile bir
lilde Ankaraya giderken kendisine va
zife bildiği büyük işte milletin tam sa
lahiyetile gitmektedir.• 

Kocaeli İcra memurluğundan: 
Açık arttırma De paraya çevrilecek gayı-i menkulün ne olduğu: İki katlı bir ıı-' 

mafasa. 
Gayri menknliıı bulundata mevki, ma.hallesl, sokağı numarası: İzmitte ~ 

eaddesinde kain mapza. 

Takdir eln'l'lan kıymet: Yedi bin Ura kıymet takdir edilmiştir. f/1111 
Arttırmanın yapılacağı. yer, gön, saat: Kocaeli icra dairesinde !5/ 11/ 930 ur 

müsadif çarşamba günü saat H de yapılacaktır. ~ 

1 - İşbu :a'J'rl menkulün artırma şartnaırı9M 10/ll/9l6 tarihinden itibaren~ 936;, 
numara De Kocaeli ten dairesinin muayyen namaraınnda herkesin ıoreb .-ı*' 
al içiu açddır. İli.nda yazılı olanlardan fazla malômat almak isteyenler ışbtı 

nameye ve 936/1826 dosya numarasile memuriyeUmize müracaat etmelidir· ,,,o· 
! - Artırmaya lftirik için ya.karda yazı1ı kıymetin %'7 1/2 nisbetinde pey veY" 

li bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (124) . ı'f' 

a - İpotek. sahibi alacaklılarla dli'er alikadarlarm ve irtifak hakkı sahiblerıııiıl ti' 
ri menkul üzerinde h.aklarını hususile faiz 't'e masrafa dair olan iddiaların ,ıf• 
ilin tarihinden itlbar~n yirmi ıü.n içinde evrakı müsbitelerilfl birlikte JO~·"" 
yetimize bllılirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit oı~· 
satış bedellnin paylaşmasından hariç kalırlar. of ~ 

t - Gösterilen r-ünde arttıl'maya iştirak edenler arthrma şartnamesini oJald' tJf • 
lüzumlu m.alümat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar oııııı 
lar. ,ııı-· 

1 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağırıldıktan sonra en çok ar~ 
na ihale edilir. Ancak artırma bedeli mııhammen kıymetin yiizd.e yctnıfŞ _, il 
bulmaz veya satış isteyenin aıacatına rücnam olan diğer alacaklılar bnl11:ıı. tJf' 
bedel bunların o gayri menkul lle temin edilmiş alacaklarının mecmuundaıı _,. 

laya. çıkmazsa en çok arttırarun taahhüdü baki kalmak üzere arttırJ!l1' ~ 
ı-iin daha teırul1t ve on beşinci çarşanba P,nü aynı saatta yapılacak ıırtt ~ 
bedeli satq isteyenin alacağın& rüchanı olan diler alacakların o gayri ~ 
ne temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şa.rtile en· çolı ;,.ıı' 
na itıale ecUlll'. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz. Ve satıf 
düşer. ~ 

ı - Gayri menkaJ kendisine ihale olanan kimse derhal veya mühlet lçf.ıld• ,,,,-· 

vermezse ihale kararı fesh olunarak kendisinden enel en yüksek teklifte,_ ,.ı· 
nan kimse anet.m.q olduğu bedelle alınata razı o~lll'D ona, n.zı otnıa'• fi J fllll" 
lnnma7..s• hemen on bet gün müddetle artbrmaya çıkarılıp en çok artır-;~ 
edilir. İki ihale arasmdaki fark ve seçen rünler için yüzde beşten besab ,ııol ~ 
faiz ve difer zararlar ayrıca hükme hacet kalnıaksızm memuriyetifPlSC' 

dan tahıııil olunur. Madde 133. bil ,.-
Yukarda gösterilen 25/ll/936 tarihinde Kocaeli icra memmlaiu od.asıııd• it 

ve gösterilen arttırma l&rinamesi dairesinde satılacatı ilin olımar. ,./ 
--~~~~~~~~~-~~~--~~~~~~~~-·~-------

Gazi Terbiye Enstitüsü , 
D. kı·· ı··.., ··ndeJ1· ıre or ugu eri'~ 

Enstitünün Beden Terbiyesi tubesine yeniden müaa.baka ile ku: ~~ ~İJI 
talebe almacaktır. Taliplerin tartlan ye imtihan gününü öğrentııe 

Kültür Direktörlüklerine başvurmaları. «2241)) 



24 Birincitetrin 

Bu s or değildir 
Dürüst spor ahlakının, temiz spor manasının, yüksek 
maksatlar güden özlii spor an'anesinin hakim olmadığı 

yerde spor yoktur ... 
Şeklı ye t:ırzı ne dehşetli(!) kara or 

olursa ol..:un her y A Z A N : tak olmak, yahut 
ta mani olmak ıs-

SON POSTA 

Süel liseler 
t etizm finali 

bugün yapıllyor 
işin kcnd ıne mah Gazi terbiye enstitüsü 
sus bıı mi.ıtalca c- temiştır. Klüp men Bize büyük ümitler bagvlat-

Sayfa 11 

MilJi küme küç ··k klüpl ri 
• • 
ıç n memnun edeme i? 

.. .. .. ----- -----
Birinci kümeye dahil olan klüplerimiz sahaya 
hangi takımlarla çıkacaklar ve neler yapmak 

ümidini besliyorlar? 
beden terbiyesi muallimi r t b A ' 

d.1 t -· ·n ve aa ı unu amır -
1 ış, · ını A · · D h 1 k bran asker Atletlerı·ını"zle 936 - 37 senesi lık maçları hiç şiıp- yet alacak \e bclkı de istüa d ek .. 

Prens . rlnl·n ıs - T ,,ı.ldan şzr dır. er a om-v' ,h ok k Türk por tarihındc guzel b r tir. Bu hal bir nevi ınhi arcı! k d -u 
tekle! ın uvgun bir bınezon.lar kurul - • e y ı s . 

J 1 k iftihar edebilirız r · ı d kt' M'llA b' 1 " dır de nedır?,> düşunulu yolu vardır. O ı m ba rıl· ı mw,, en hatırı sayı ır ış a~ı tırı- say a ışga e ece ır. ı ı ır var ı ... 

* ması \ e .> unitulmesı ıç n ah i du ün- cılar seferber ed lmış 'e bu guz hm dayanarak kurulmuş ve her şeyi mılli 
celerde nıhayet o ana f k m mıhvcrı teşebbüs suya di.ışurulmuştur. Gruplar Askeri lı eler bugün son atletizm mü olan bir milletın sporunda milli olma~ı i t:ınbul lik maçları yarın her uç sa• 
etrafında ınkışaf eder ve .·n kendısi teşekkul eder ve bütun bir mevsim sab kalarını Kadıköy stadında yapa- zamanı gelmiş, hatta geçmişti. Türk hada biıden başlıyacaktır. Birinci kü
esas ise h kıki menfaat k Y usu da o temız spor mücadelesı yerme, mas ba- caklardır. futbolünün bugünkü şartlar dahilındc me~ e mensup kliıp idarecilermı bula~ 
esasın elde edılmiş ol111asmı aı ar. Ora- şından spor saha ına oradan da gaze- Bir hafta evvel yapılan müsabaka - ilerlemesi 'e yükselmesi ancak bu mil- rak yeni futbol mevsiminin ba ında n 
da artık herkesin ekendi arş:nını:ı bez• te sütunlarına sirayet eden çirkin bir larda biribirlerini çok yakın dereceler- li küme nüvesini teşkil edecek olan ta- dil undüklerini ve nasıl bir takım çıka .. 
düsturunun yeri yoktur. yenışme başlar. . le kovalayan atletlerin, bugün mektep- kımın kurulmasıle kabildi ve nihayet racaklarını kendilerine sorduk. Sıra ·ı~ 

Bu son yıllarda sporumuıa sporun iç BU SPOR DEGILDİR.. !erinin renkleri için yapacakları son bu işte ilk adım atıldı. İki kişinin müna yazıyoruz : 
yapısı ile hiç bir bağlantısı olmay~n :· .. az kazançlı ~miz bir ailenin ço- müsabakada daha :fazla bir gayret sar- kaşasından doğan bu netice bazı klüp-
bır düşünüş tarzı girdi. .. Spora taallUk cugudur. Çocuklugunda babasının fe- ietme.k suretile neticeyi kendi tarafla- Jerimizi gene memnun etmedi. İşin bu 
c>den meseleler etrafında herkes, spo- dakarlığının, sonralan kend: kazan~~ - rına çevirmek için çırpınıp duracaklar- şekilde hallolmasına taraftar bulunma
run kendisine has olanını bırakıyor ve nın temin etmesine imkan oımı!an gor- dır 

i h · b gışlar.uş · .. yan bir kli.ıp murahhası bana aynen şu 
sade kendi arşınını kullanıyor. Şalıs güyü ve scya atı spor ona a .. - . Geçen hafta yapılan musabakalarda ,sözleri söylemiştir : 
menfaatler hırslar - daha yumuşak ta- tır. Yataklıyla seyahat edecek l~ks o- 44 sayı alan Deniz Lisesi, iki sayı fark- . . . . 
birleriyle ~ istekler ve görüşler ne ıse telde yatacak, maddi :a~arları :ıya?:- la arkasından gelen Kuleli ile son bir clstanbul ~u~bol ışlerı bılha~ 60.n 
yurt .sporuna karışan büyük davalatda siyle telafi edilecek, layık oldug~ ıtı- mücadele daha yapacak, müsabaka so- .zamanlarda ıçınden çıkılması guç bır 
bıle herşey o görüş zaviyesinden mü- barı görecek, kendisi üzerine aldıg~. ş~- na erdiği zaman bu küçük sayı farkı şekil almıştı. Nihayet iki kişinin mü
talaa ediliyor. Bu mütalaa sahibine refli vazife ile yurdu da onunla ovu- iki taraftan birinin lehine şampiyonayı nakaşası bir netice doğurdu. Bu belki 

Galatasaray - Avni, Lfü:fi, Salim, 
Suavi, Hayrullnh, Hüseyin, Danyal, 
Fazıl, Giindüz, Eşfak, Necdet. 

Fcncrbahçc - Hüsam (Necdet), Ya
şar, l<'azıl, Reşat, Esat, Cevat, Fikret. 
Naci, Ri?.a, Muzaffer, Niyazi. 

Bcşiklnş - M. Ali, Nuri, Hüsnü, $a"' 
bahattin, Faruk, Fuat, Hayati, Hakkı, 
Muzaffer, Şeref, Eşref. k::ızandırsa bile spora kaybettuiyor. Bu necektir. kazandırmış olacaktır. ,Türk futbolü lehine atılmış bir adım-

görüş tarzına bin bir tanesı arasından Yola çıktığınızın ikinci günü Y ... nin Daha ziyade koşularda muvaffakl _ dır. Llıkin (bir kaç klüp müstesna) ge- . Gfü~cş - S~fa, Re~~t, Faruk, Alfıet .. 
seçmeden birçok örnekler bulmak müm şikJyetlert başlamıştır : 1 t .. t D . r . b .. k" )le bütün kararlar klüp hakkı gözetil- ,tın, Rıza, Danış, Rebıı, Canbaz, Kftm ... 
kündilr Bu la bu son yılln d hid' i dingil üzerinde yatar mı? se gos eren enız ısesı, ugun }l · ran (Şefık) Necdet Melih. 

_ · n. r~ r :ı şa ı - nsan . . · nrogramı dolduracak olan atma ve at- meden verilmiştir. Mesela Istanbuldan ' 
oldugumuz hadıseler arasından kımse- Alt yatak mezar gıbı... ' 
yi kasdetmeden yalnız tenevvüü göze- _ Şu odanın banyosuna bakınız, du- lamalarda bir parça hafif görünmekte- ,milli kümeye ayrılacak dört klüp aşa- Beykoz - Nihat, Bahadır, Halit, ea .. 
terek seçiyorum. şu yok! İnsan bu odada yaşayabilir mi? dir. ğı yukarı belli gibidir. Sonra liklcrin bit, Mehmet, Sadettin, Sait, Kfı.zmı, 

A .. klubümin yahut B ... spor tesek- _ Bu kahvaltı ile doyulur mu? Ka- Bütün ümidini bugün yapılacak mü- bir devreli alınası hem hasılat hem de Mustafa, Turhan, Kemal. 
k~lünün !daresiyle meşgul ola~ üç kao ile yağdan, peynirden, reçelden sabakalara bağlayan Kuleli atletleri teknik bakımdan biz küçük klüpler , İstanbul por - Hikmet, Ha n, Ali, 
dort fe~~kar arkadaş sporlarma ait bir başka adama ne yumurta, ne bal veri- tahmin ettikleri gibi disk, cirit ve sı- için hiç te iyi bir netice venniyecekti!". Aziz,. Sami, Hayri, Bahri, Fahrı, t mail, 
m:sele uzerınde fikir birliği edemezler. yorlar. rıkla atlamada muvaffakıyet elde e- Amatör sporcu, bilhassa futbolcü biraz Scyfı, Nevzat, 
Mu~ k. a ederler, müzakere ederler - Antrenör papucumun iplerini ge- derlerse D niz lisesinin geçen haftaki tcşvık ve hımayc bekler... Vefa _ Muvnlıhıt, Ali, Ahmet, 
~e _

1 
nrar nihayet ekserıyet arzusuna çirmiyor, çivilerini kendi muayene et- üstunlüği.ı muhafaza etmesi hakikaten Bu vazi) el karşı mda f t.mbul be- Mu tafa, Hüseyin, Adnan, Muhteşem, 

r::h:~t ka~~~~aşlardan biri karara miyor. Kafile reisi .sigaralarımızı almı- güç olacaktır. şincisi ile on ikincisi arasında hiç bir ,Rıd\ an, Şadan, Lfıtif, Kavi. 
ş· d.i .. ·.. yor, harçlık az verıyor v.s. v.s. Heyeran itibarile günün en güzel fark kalmıyor. Çi.ınkü milli takıma Siilcyınoniyc - M7cdi, Ruhı, .Nec .. 

k dım ar~ık durust bir sporcu ve ar- Yüz ağartma günü gelince, her :fır- mü abakaları 200, ve 1500 metre koşu-
1 

d" t kl" ak ru det, Suat, Orhan, Reşıt, Rauf, Ah, Mu-
b a ~ş sıfatıyle onun yapacağı şey fikri satta spor disiplini dışına kaçmağı bir Iarı üzerınde toplanacaktır. baştan ayrı an .or. up a~c. ~yun ,zaffer, Daniş, Doğan. 
f.ekn~msem~k, arkadaşlarını tutmak ve zeka ve kurnazlık eseri sayan sporcu verebilecek, beşıncıden on ıkıncıye ka- Jlilal - Kı·i!':, Akif, Seyfi, Ccmol. ı rın verımlenm . . . d. _. d Milli takım kadrosunda yer alınış b . .. 11 . -. • 
t . . b k esı ıçın çalısarak ne- gayet sönük kalmış, ver ıgı ran ı - Vedat gı'bi bir atlete malik olan Denız dar derece alan klüplerin utun ro erı Kadri, Cn det, Nimet, Bekir, Salim. 
ıceyı e lemekt · (İ · · r Mem mad • ır. stıfa edıp ayrıl - man kimseyi tatmın etmemış ır. - lisesi günün ilk zaferini, kendi ' eıın- ancak senede yapacakları onbir maça Onnık, Kemal. 

ıgına göre). lekete dönüldügu-·· zaman ilk feryat ge- b k 1500 · b ı:r lbuk' b d" t kl' 
Halb k' ına aydedecek, metre müsa a- inhisar edecektir. 'la ı u or . ~p Anadolu _ Hnlıt, Salih, Şi.ıkni, Bo· 

- u 
1 

mutat netice hiç te bu de- ne ondandır: kası ise 3000 metrelik yarış galibinin gene kendi aralarında İstanbul bırın- . Ahmet Gündiız, Zeki, l\1u tafa, 
gildir. Bu arkadaş eline kalemL alır ve Derhal sponm dedikodusu ile geçi- zaferile ve belki de yeni bir sürpriz ile cilig· i ikincılıği, üçüncülüğü ve dördün Lrı~, n Numa' n Kenan 
onun sporcu karakterine ha' ale edilen nen üç beş kişiyi bulur, muhayyelesi- 'h 1 · ı k · ' ıv ' • · 
b nı ayet enmış o aca ·tır. cu"lu"gu ... ı'çin a ıl ha ılat getirecek maç- Topkapı - zı·'l r>, Hakkı, J\ıır l1met. u ~evzuu resmi sıfatının ona ba - ış- nin yaratabıldiği bütün hikayeleri süs- J u 

1 
• 

lndıgı bütün dokümanlarirle beraber ler, süsler anlatır: Dört mektebin iştirakile yapılan şam lar yapacaklar ve bu hasılatı paylaş:ı- Fuat, Tah ·n, Osman, Yunus, S bahat• 
ya gazete sütunlarına, yahut ta dedi _ - Takım fena teşkil edilmiştir. piyonada bir tek bayrak yarışı yapıl- caklardır. Bizler ise yokluk içinde mas- tin, Kumıl, Salfihattın, Emin. 
kodu sahasına döker. Kendi ı fıkrini - Antrenör kafile reisine şöyle de- ması, atletizmin en cazip hareketlerin- raflar yapacağız birçok iedakarlıklar:ı E .. _ Ruhi Neşet Alfıet n Sab· 
müdafaa et1iğine ve fıkir mücadelesi miş, o da ona böyle demiştir... den biri odlag~uvraenh~:y~mk a~ en lbüyük katlanacağız, soma da milli takıma o- ri r~~tıllah. ($u4ru), 'Refet, f'aruk, 
yaptığına kanidir. Bir gazeteci sıfatile - Aç bırakılmıştır. heyecanı o /arış arının • . . d · ' A. H d 
Lılmesine imk:ın olmayan bu ıç mi.tca- - ~ena seyahat etmiştir. kıymetini büsbütün arttıran bir vaziyet yuncu veremıyecegı2: zaten eskıden c Mehmet, Adnan, Zekuı, ay ır. 
deleyi, bu çalışma isteğini dedikodu - ldaresizllk olmuştur ... v.s. v.s... ortaya çıkarmıştır. Sür'at koşularının veremiyorduk ama hıç ~lm~7.sa .~b:lkt) Takımlnrını şu şekilde kur aklarını 
mevzuu yapmakla sporun neler kay - BU SPOR DEGİLDİR. her mesafesini bir araya toplamak su- diye ümidimız vardı. Şımdı 0 umıt ~e söyli) en idareciler şu fikirded ıl r: (G, 
bcttiğini düşünmez b le. Arkadashk _ Siz bu hadi elere daha bınlerccsini ,retile ve her mesafede ayrı bir zevk, kalmadı. Her sporcu bilhassa amator 's.) (F.B.) (B.İ.K.) (Gün~) ı a ccılc-
lar bozulur, iş emniyeti ve iş alıenği il:ıve edebılirsiniz. \'ererek yarışın. s~?ı;rına doğru da mü olursa yetişip, sivrılip milli takımda ri vaziyetten emin görünmekte, halbu
bozulur, spor verimi bozulur... BU . Onun cBen Hazretleri> ni tatmin i- sabakaya a~aını sur at veren, en heye- yer almak ister ve biz idareciler bun- ,ki Beykoz, Anadolu, Vefa ve bılhassa 
SPOR DEGİ:-DtR. çı~ :azla yakarmadığınızdan dolayı canlı bayrak yarı.şiarı sınıfına dahil o- d ütihar duyarız. Mesela milli küme- takımını baştan aşağı gençle~t r n ı.s .. 

X ... ço.~ degcrli bir sporcudur. Takı- ,nııll.ı takımdaki yerini almaktan çeki- lan Balkan bayrak koşusu dört mekte- an . . n şu klüpten :filan oyuncu por idarecileri ise kendilerinın bebe .. 
mının gozbebegi, kli.ıbunün iftıharıdır nem · · · · milli bir müsabakanın daha bin toplu bir halde yapacağı son müsa- ye gıremı); k .. b' i tbol .. 

1 
,mehal milli kümeye girebilmek için 

Onu kendisine bağlamak için klubünun ilk adımında çocukça sebeplerle yarışa baka olacaktır. .. ,haddizatın_ a ço ~rı~ k~r u ~u o - planca kuvvetlcrile çalışacaklarını söy-
katlanmadığı fedakarlık, girişmediği girmeyip insanı deli edeni daha nele- , . . .. .. masına ragmen mı ı umeye gırem~~· k d' l Şu halde bu bir de\ re.ıili 
taahhüt, çekmediği naz istiğna yoktur ri, neleri sayabilirsiniz Hep spor k Bize mevsımın en guzel musabakala- Binaenaleyh o çocuklar boyunları bıı- l~me tel ır erb'. b' takım si.ırprizleı 
G . . ' . k ... u- etmek fırsatı veren ask . t . h ld k 1 kl ·ır t lık maç arı ıze, ır 

unun bırinde klüp arkadışları ara- maşı~~ ~ndı arşınımızda ölçmek derdi. ,rını s.ey~ uvaffakı erı a : ki.ik bır a e a aca ar ve mı ı ~- hazırlamakta olduğunu anlatın. ktadır, 
sından bu değerli sporcu ayarında bir BUTUN BUNLAR SPOR DEGİL- letlerımıze m yetler temennı ,kımda yer alamıyacaklar, yahut ta mıl- 'Bizde klüplerimize temiz ve i) ı oyun .. 
kaç genç eleman daha yetişir. Onun da DIR... ederiz. li kümeye mensup klüplere girmenin ·1 tavsiye eder başarılar dileı ı . 
denenmesi, ona da çalışma ve öne geç- Biz şayet sporu içtimai bünyemizin Atletlerin kış fa liyeti yolunu arayacaklardır. Binaenaleyh o 1 ar 

1 
T 

m f ti l bir d t -· ı· k kl'"b" k k" b' . S linı czran e ırsa arının verı mesı lazımdır. Ko- . es cgı, nes ın en ço güveneceği Bütün bir mevsim açık havada spor genç u une parşı çe ıngen ır vazı-

1~ kcl~ fuda eililem~~e~i~n~.in b~h~m~~hl. ~~~e yclud~e ~~n atl~~~iz~ ~~k~ me~ ~~====~~~~~==================~ 
de fıkri sorulur: « .... maçta onu sen·n ~o~ı:'e ve ona milli b~r :asıf vermek ,simıni istirahat etmekle geçirmeyip, a-
yerine ko) alım mı?» ıstı) orsak ~\:veıa bu zıhnıyetle ınüca- .zami bir faaliyetle kış hazırlığı yapacak 

Bu çok sportmence end'~e bile bu d:Ie e~elı) ız. Spor ancak kendı dü- )ardır. Atletızm ajanlığınca tesbit edi
değer1ı sporcuyu isyana, yurdunu ter- ~s.t ~h~a~ının, kendi temiz ve manalı len program mucibince atletlerimizi 
ke mecbur edec .. k kadSlr kU\'\ etlı se- d~sıplının~n, kendi özlü an'anesinin ha- üç aylık bir faaliyet üzerinde bulun-
b<'ptır. Zaten .... kltibü ona ayda ... k"U- kım oldugu yerde yaşar. duracak, sür'atçiler, atıcı ve atl::ıyıcı _ 
ruş fnzlcl maac;Jı ış bulmam ş mıydı?. lar ayrı ve uzun mesafe koşucuları ayrı 

BU SPOR DEGİLDİR... ıı.vd)+ ,çalıştırılacaklardır. Daha ziyade açık 
A.. klubü ıle B ... klüb'i mcml ket- ,hava idmanlarına ehemmiyet verecek 

tc bır poı haı C>\eti bir ) en J, k ol un olan Atletizm ... Ajanlı&tı Teşrinisani, 
ve bı az da ka aları para gö~ un d , e - • · · ~ ~İt;n~rcİuıuıa-;;" i>~;;ı---- Kanunuevvel, Kanunu anide yalmz bir 
bır C'cncbi takımı r, t nneğ kaıar \ e· Altınordu Ba kanlıCın~ n. hafta müstesna olmak üzere yedi haf-
rırler. l\ w aadclC>r alınır, kontrat ar im- Altınordu hakkında tamım edilen vnk'n- ta üst üste kır koşuları yapacaktır. 
zalanır, ılanlar ) apılır, ne .rı:vat ) npı- Jarı muzakerc ve yurdun h yntı ve istikbrui Kır koşuları 5 ve 1 O kilometrelik me
lıı; le kat tam takımın ge cegı sıra- hususunda karar ittihaz etmek sırnsı geldi- safeler üzerinde yapılacak, son müı:m
larda bır sürpıız hem kliıplen, hem ğlndcn Altınorduluların 25 ıo 93G tarlhl:ıe baka İstanbul Kros şampiyonası ola -
te kılalı, hem meraklıları ş ırlı . Maç mu adlf pazar gunü sant. 14 ele Kadıt.oyun. caktır. 
k lmıştırl deki klup merkezinde buluı n aıı ehemmi- Kır koşuları, Şişli, He) beliada, Veli-

Kalmıştır! Çunkü dığer bir kliıp bu yetlc rlcn olunur. efendi sahalarında yapılacaktır 

· -· k olon Skot, İngiltere - Avusturalyn tn)ynre yarı~ında birincihgı nzonmı 
A vust uralyada tny~·a resinden inerken 
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İZMİR MANEVRALAR! MÜNASEBETİLE 

Türk Orduları Dün üçüncü cezada bir 
yaş münakaşası oldu Yazan : Mahmut Esat Bozkurt 

İzmir manevraları bitti. l Onları, işleri başında, bütün ve son-
Umduğumuz, beklediğimiz gibi bit- suz saygılarımla görüyorum. 

ti. ı Her biri ayrı ayrı zafer hatıraları ta-
Büyiık bir başarıyla, bir yenle bit - şıyorlar. 

ti. Ne güzel, ne şerefli bir 00-v başın-* dadırlar. 
Namık Kemal: 
Ne zaman orduyu görse, 
Ne zaman mektep çocuklarını gör:;,e, 
Ağlarmış .. 
Bunu bana Beyazıt saylavı, Bay U

beydullah anlattı. 
Sebebıni sordum. 
cBu iki büyük varlığı görüp te he

yecana gelmemek ve göz yaşı d.§kme
mek mümkün mü?> dedi. 

Çok doğru .. 
Mektep çocuklarının, yarının sahip

lerinın manalı yüzlerine bakınca ne -
ler duyulmaz. 

Neler düşünülmez ki? 
)rdu, başta bandosile .. 
Ve bunun gerisinde, göklere savru

lan bir alev gibi karanlıkları yaka ya
ka ilediyen al bayrak gözükünce: 

Neler duyulmaz? 
Neler düşünülmez ki? 

* Türk ordusu, uluorta bir ordu de -
ğil; 

Bu her hangi bir ordu değil: 
Bütün bir tarihi, 
Bir dünya tarihini önüne katmış, 
Onun bahtını tayin etmiş, bir var -

lıktır. 

Ve kim bilir, yarınlar ona daha ne
ler saklıyor?! 

Bütün bu anlamlar içinde, 
Heyecandan bağıramayıp ta tıka -

nanlarm; 
Heyecandan göğüslerini yırta, yır -

ta bağ ramıyanların; 
Göz yaşları manasız olur mu? 

* İzmir manevraları bitti. 
Umduğumuz, istediğimiz gibi bitti. 
Büyük bir başarile, bir yenle bitti. 
Orada, 
Ne yazık ki bulunamadım. 
Lakin, Torbalı, Gaziemir arasında 

yürüyen, koşuşan Türk askerlerinin 
sert adımları; 
Kumandanların keskin sesleri, 
Sı lafı, kılıç, süngü şakırtıları, 
Kulaklarımda çınlıyor. 

Dört nala dolu dizgin koşuşan Türk 
atlarının nallarından sıçrıyan kıvıl -
cımlar: 

Bunlar bana, karanlık gecelerin bağ
rını delen şimşekleri yaşatıyor. 

Büyük kumanda heyetini; 
Sayın kumandanları büyük kavga

nın ba .ında görür gibiyim. 

Onlara imreniyorum. 
Çünkü: 
Türk ordusuna kumanda etmek, o

nun kumandanı olmaktan yalnız Tiır
kiyede değil; 

Fakat bütün bir dünyada daha şan
lı bir şey olamaz. 

Büyük orduda, kumandanlık ta, ne
ferlik te şereflerin en büyüğüdür. 
İmreniyorum. 
Şu hastalığı, hasta etmek imkanı ol

saydı da; 
Orada: 
Türk köylüleri arasında bulunsay -

dım. 

Ben de, 
Yürüyen orduyu görseydim. 
Ne mutlu onu görenlere .. 

* Ordu manevralarda: 
Ve sanki Türk tarihi, 
Bütün bir tarih0 ayakta: 
İtalya seferlerile, 
Viyanalarile, 
Mahaçlarile, 
Kosvalarile, 
Belgra tlarile, 
Pirotlarile, 
Çaldıranlarile, 
Mısırlarile, 
Rumeliye geçişlerile ayaktadır! 

* Bütün bir tarih ayakta, 
Orduyu selamlıyor. 
Kendini bütün bir acuna selamlat -

mak zaten onunf huyudur. 
Tıpkı tarihçi (Ali) nin anlattığı gibi 

Rumellerine ilk geçenler gözlerimin ö
nündedirler: 

Bunlar kılıçlarını; 
Dünyanın, ağızlarını çentemediği kı

lıçlarını; 

İlerilere tızatarak hep bir ağızdan 
çocuklarına bağrıyorlar: 

cAkdeam geçmişiz biz bir iki 11811a· 
«Himmeti merdanla, kayıptan irsalla• 
cOldu bizim sahmız tahtı SiUcyman 

bize» 
«Gözlerimiz açmışız ahseni amalle• ( 1) 

Ordu geçiyor!. 
- Ordu, sert adımlarla, yerleri yır

tarak geçiyor!. 
O hep geçecek!. 
Ve tarih ömrünün son gününe ka -

dar; 

( t) Ali tarihi, cilt 3, uyfa 46. 

Bu sert adımları duyacaktır! .. 

Bu satırları kar:ıarken: Anası " 17 yaşındadır ,, diyor, kızı " Hayır 19 
(Solakzade) nin anlattığı Mahaç sa- yaşındayım ,, diye ayak direyordu 

vaşını, Avusturya, Almanya içerileri- ,.. .. ..:-
- Kızımın yaşı on dokuz değil, on Fatma hakimin bu suali uze.1....-

ne akınları yaşıvorum. (2) :.1.:-;11. 
J yedidir Bay hakim. lu iskemlesinden kalktı. HetAıı.--

Mahaç önünde: - Hayır, benim yaşım on dokuz - nına kadar gitti. Ve orada bikiJDI 
«Davul, kus, zurna sesleri yerden dur. vap vermek istedi. 

«göklere yükseliyor. Ortalığı sarsı - - Hayır. On yedidir. İşte nüfus ka- Hakim : 
«yor. Adam sesinden, atlar kişneme - ğıdı. - Yerine git te öyle cevap ver. 
esinden, bayrakların şakırtısından, na- Bu münakaşa üçüncü ceza mahkeme Kadın yavaşca : 
«rfilardan, göklerdeki yıldızlar parça- sinde muhakemeleri yapılan bir ana kız - Mahkemeye yeni giriyoruıD-
clanacak.. Ordu korkunç bir sel gibi arasında cereyan ediyordu. Bunlar Ba- bileyim. Gülmeyin dedi. 
«düşman üı:erine akınca, can pazarı kırköy civarındaki bir köyde oturan Ve yerine geçtikten sonra cevaP 
«çağladı. Toz duman ortalığı kapladı Fatma ve Huriye idi. di : 
«Demirlere bürünmüş düşman bir ka- Hakim münakaşaya müdahale etti: - Bizim kiremit ocaklarımız 
«rabulut gibi sökün etti. Şm1şek gibi - Gürültü etmeyin. Ver şu nüfus Muhtar oraya geldi. Belediyeye 
«parlıyan Türk kılıçlarile, gök gürül- , cüzdanını. borcunuzdan dolayı haciz yaıl)lljCll9!• 
«tüsünü andıran toplar, binlerce ve Fatma nüfus cüzdanını verdi. Cüz- dedi. Peki yapın dedik. Biz ona ködl 
«binlerce düşmanı yerlere s<>rdi. Guya dana bakıldı. Huriyenin yaşının 18 ol- söylemedik. 
eki yerler, yeşil çimenler üstünde ıa - duğu anlaşıldı. Bunun üzerine şahitlerin celbi 
«lelik oldu.> Hakim : muhakeme başka güne bırakıldı. 

Bir gün bana şu anekdotu anlattı: 
«Avusturya seferlerinden birinde, 

bir Türk akıncı kolu o kadar hızla Al
manya içerlerine dalmış ki yolunu şa
şırmış ve kendisini Manş denizi kena -
rında bulmuş!• 

Ben bunu, sayın şairin mübalağası
na vermiştim. 

Solakzadenin, yukarıya yeni türk -
çemizle geçirdiğim fıkrası şairimizin 

anlattıklarını teyit etmektedir. 
Şimdi kendi kendime düşünüyorum. 
Türk akıncıları yollarını şaşırmış -

lar! Ve kendilerini Manş kenarlarında 
bulmuşlar.. ya yollarını şayet şaşır

masalardı ?! 
Acaba ne olacaktı? 
Bunu da sevgili okuyucularım siz 

düşünün!!. 

* 
Şimdi de bence bütün bunların hep-

sinden üstün olan, 
İstiklal muharebelerini, 
Saka ryaları, 
Başkumandan meydan sava~ını dü

şünüyorum. 

(2) Solakzade tarihi. S. 455-457 ve 
473. 

Yoku var eden bu iki savaşı düşü -
nüyorum. 

Ve ·sonra: 

Bugünkü varlığı düşünüyorum. 
Heyecandan ben de tıkandım. 
Artık anlatamıyorum. 
Bağıramıyorum. 

Sakaryalarda, başkumandan savaş -
larında can verenlerle, kalanlar; 

İzmir ovalarında manevra yapan ço-
cuklarına bağırıyorlar. 

«Kır atımı nallatırım,• 

«Dağda taşta oynatının.• 
•Bütün düşman ka111 reise,~ 
«Tek nalına çiğnetirİDL• 

cTürkiyede harbolacak,ı 
«Tarihlere şan olacak.• 
«Bu yerlerde düşman değil,• 
«Türk milleti han olacak.• 

* Türk cumhuriyet orduları. .. 
Bütün bu ateşli destanlardan kop -

muş bir kıvılcımdır. 
Onun bugünkü ve yarınki rolü: 
Bütün bu geçmişten üstündür. 
O: 
Cumhuriyeti, 
Sulhu, 
Hakkı koruyacak. 
Türkün hakkını koruyacak .. 

Cürmü meşhud mahkllmiy 
Meşhur yankesicilerden Yaşar, 

san isminde bir adamın parasmı 
ken yakalanmış ve cürmü meşhut 
kemesinde 6 ay hapse mabkfun 
miştir. 

Ve icabında bir kanat darbesile 
nu alacaktır!. 

* Yaşamak için: 
Dişimizden tarnağımıza kadar 

lana cağız. 
Ağzımızda yalın kılıç .. 
Elimizde silah! .. 
Bu, yirminci asrın sembolüdiir. 

22/10/936 Bü -
Mahmut F..sat .__, 
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Yazan: Muazzez Ta hain Berkand 

O günden sonra artık yeğeninin da· 
vetlerine ve eğlencelerine karışmama
ia, bu hususta bir söz söylememeğe 
Azmetmişti. 

Hatta yavaş yavaş bunlara alışıyor, 
Wavetlilerin arasına katılıyordu bile. 

İşte şimdi gene aşağıdan çılgın bir 
lokstrot havası yükselmeğe başlamıştı. 
Biraz sonra gene Bedia gelecek, bin 
türlü sıcak ve şımarık tavırlarla ona 
yalvaracak: 

- Kuzum Muallacığım, canım Mu
dllacığım, sen de asağıya gel.. öyle gü· 
zel eğleniyoruz ki... Fakat içime sin
miyor, seni de yanımda görmek, senin 
de güldüğünü işitmek istiyorum. Val
lahi arkadaşlarımın çoğu benden Y8'· 
la. Onlarla konuşmak~n zevk duya -
caksın ... içlerinde bir doçent bile var. 
O mutlaka senin için geliyordur. Ha
ni bir defa onunla dans etmiştin ya 1 
Artık ondan sonra ağzında, dilinde se
nin ismin. 

Fakat Mualla bugün onların çılgın 
sosyetesine karışmak istemiyordu. Sa
b:ıhtanberi çok yorulmuştu. Şimdi de 

kendisine verdiği bir tercümeyi bitir
meğe uğraşıyordu. 

- Teyze aşağıya gelsene! 
- Hayır yavrum, elimde acele bir 

ış var. Yarına hazırlamağa mecbu -
rum. 

O, başı önünde çalışırken, aşağıda 
kıyametler kopuyor, genç kahkaha -
lar pencerelerden taşarak bahçenin kö
şelerine siniyor. 

Gramofondan fokstrot, tango, vals 
havaları coşuyor .. ve Mualla, çetin bir 
kelimeyi lugatta ararken bütün benli • 
ğile bu sevdiği müziği takib ediyor, a-

rada bir, bir saniye gözlerini kapıya -
rak bu güzel parçaları dinliyor. 

- Aşağıya insem 1 Ben de bu çal -
gıya uyarak dönsem, dönsem,. bütün 
acılarımı dindirsem 1 

Genç ve aç kalbi COfkun çılgınlık -
larla dolarken ~ının içinde bafka bir 
ses haykırıyor: 

- Bu yabancıların arasına katıla • 
rak teselli aramak niye iyi} Unutma· 

Ah, ne olurdu, ben de daldan dala 
konan, herkesle eğlenebilen sade ruh
lu bir kız olsaydım 1 Benim başkaların
dan farkım ne? Hayatımda bir roman 
yaşadım: Senelerle bir adamı sevdim .. 
o da beni sevdi.. seviyor gibi görün • 
dü .. hayır, geçen günleri inkar ede -
mem, o da beni çok sevdi .. sonra .. son
ra, onun hislerinin karıştığını gördüm 
ve ben ondan kaçtım, işte bu kadar. 

Senelerle evvel geçen bu vak'ayı 

her hangi bir kız şimdiye kadar çoktan 
unutur ve başka bir erkekle hayatını 
yaparak saadeti arar ve belki de bu -
lurdu. Ben niçin ömrümü hala o eski 
andaçlara bağlıyorum? Beni eskilere 
bağlıyan bu kuvvet nedir? Mutlaka 
Bedianın dediği gibi ben hasta ruhlu 
bir kadınım ... Fakat bu derin yarayı 
nasıl kapı yayım} Nasıl ben de herkes 
gibi gülüp eğleneyim} 

Ekremden ayrıldıktan sonra hayat 
yolu omuzlarıma hu kadar çökme • 
seydi, belki ben de henüz soğumadığı 
için derinleşmeğe vakit bulamıyan bu 
ilk acımla, o zaman karşıma çıkan er
keklerden birini seçerek hayatımı ya
pabilirdim; fakat bir defa maddi ihti
yaçlar ve üzüntüler altında ezilmeğe 
başladıktan sonra hislerimi büsbütün 
içime gömdüm ve çalışmakta teselli a
radım. 

Bedia olmasaydı ..• 
Şimdi acı acı bunu düşünüyordu. 

.BAia olmasaydı. belki hayatıma 
L~: ____ ___;ı__L.:__...t..L.-~~ı.L..--l~-:......a....L.J..------..A...__ _______ ~_,._........_~ 

Genç kızın aşağıdan gelen billur se

si, derin bir inilti gibi gramofonla be
raber yükseldi: 

«Zigeuner ,du haıt mein bera geı • 
tohlen!u 

Mualla balkondan eğilerek aşağıya 
baktı. Geniş taraçada genç vücutlar 
çift çift olmuşlar, dönüyorlardı. Onla
rın sıcak vücutlarından çıkarak yuka -
rılara, evin etrafına yayılan buğu, ona 
bayıltıcı bir gevşeklik verdi. 

Bedia aşağıdan bunu anlıyor, tey -
zes1nin duygularını takib ediyormuş 
gibi, başını kavalyesinin omuzuna da
yamış, dönmekten kısılan ve titriyen 
sesile söylüyordu: 

«Zigeuner ,du hut mein hen gea • 
toblen!n 

Birbirlerinin kolları araeında ağır 
ağır dönen bu gençlerin göz -
lerinde, sevişiyorlamııt. dua o • 
diyorlarmış gibi ağır bir ma • 
na, bir huşu' vardı .. ve bu his Mual
lanın benliğini karıştırdı, birdenbire 
içinden bir isyan taştı. 

- Bedia, bu havayı bir defa daha 
tekrarlar mısın} 

Bunu niçin, hangi gizli maksatla 
söylemişti} Sesinin aşağıda bir patırdı 
koparacağını bilmiyor muydu} Bunu 
bilerek mi söylemişti yoksa} 

- Teyze, işin bittiyse haydi gef 
kuzum ... 

- Geliniz Bayan MuaDa, rica ede
riz, siz de atağı ya ininiz ... Bugün Öy• 

- Bayan Dalmen, bugün bize 
vermiyecek misiniz? 

Genç kızın benliğinde bir 
kopmuştu. Aşağıya inmek için •~ 
nın karşısında giyinirken kendi iJI: 
!erinin ateşinden korkarak ~ 
kapadı: 

-Yaşamak istiyorum .. y~ 
tiyorum ben de... ·~ 

Diye haykırmak, ağlamak istı 
du. 

- Karanlıkta 
ze? 

- Evet, başım ağrıyor;. • Jli 
gözlerime dokunuyor bu gece·~,, 
raz durursan sen de karanbia 
sın; gel... ki ~ 

- Başın mı ağrıyor} Halb0 , 

gün ne kadar şendin 1 Ömrü~ ~ 
bu kadar çok güldüğünü, böyle 
dan eğlendiğini görmemittilll·. ek ~ 

Mualla utanıyormuş gibi tıtr 
sesle ve merakla sordu: . 

1 
At • 

- Fazla mı eğlendim Bed•• d 

kadaşla.rın ne dediler} « Yaf'°!:f"' 
tanmadan bu kadar çok dan 
diye benimle alay ettiler ıni1 bit' 

Bunu söylerken karanlıkta ot0-' 
müş gözlerile yeğenine bak~ ili" 
başının içini delip geçmek. 
lerini anlamak istiyordu. la 

Bedia içinden kopan bir ilfaO 
kırarak teyzesinin ellerini tuttd 
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iTTi~AD:TARAl(Ki D~ QN5~N[ [Hikaye 1 · Değerli bir ad. l 
Yazanı Eski Tanin Bqmuharrlri Muhittin Birgen Yazan: p;erre Mme Çeviren: rullah .~ 

Doktor <?.ravet: . .. l tılrnadan ameliyatı hın i<.te ı gımi 

Kamil Paşa İttihat ve Terakkiyi ortadan 
kaldırma.yı düşünmüştü 

- Bır ~~· dedı: tam sekız yuı bın :azar, kağıdı imzala . Nasıl ..-; ı -
fra.nk degerınde bır adamı ameliyat yeyim? Bizim dinde J a; ıltılmak u -
ettım.. . . nahtır, hem de çok bu~ uk bir gt nah ... 

. Bcnım: •Bunda •bır fevkaladelık .>ok: ı.~akat hıç korkmayın. ben kıın ki:\ _ 
hır Vanderbill, bir F_or~, bir çel ık ve marn hile! Siz amelı~ :ıtı yapaı k ı taş 
ya şeker kralının degerı bundan elbet (jıbi durnnını ... 
çok daha fazladır!• demem üzeJ ine 
doktor: 

Talat Paşa bana o zaman şu sözleri söylemişti: "Bütün gayretim daima memlekette, - Anlamadınız, dedi. Şunu demek 

ordu, Babıali ve Merkezi umumi arasında mevcut olan mücadeleyi gizlemeğe istiyorum: 
0 adamın vücudu, dirı ol -

1 h 
sun. ölü olsun, sekiz yüz bın frank edı-

münhasır kaldı. Enver Paşa ile hükumet ve tti at Terakki ile Enver Paşa yordu. Vücudu diyorum, yani zekfın. 

cNihayet ben razı oldum. Itı .. f e
deyım ki Epremof harikulfıdc b!l' a -
dammış, sözünde du u. Amel ıt :mı-

--asına kendi kendine gıdip yattı. Mua
vınler ellerini, ayaldannı tuttuk :11 ı 

zamnn bunun da lüzumsuz oldu ·unu 
.. ıiy!cdi ama ona razı olmadım. \mc -
liyat ne de olsa sinil'ler ıçin bir darb0-

aralarındaki tesadümleri göstermemek için gayret ettim .• , ınsanlık meziyetleri ile değil... nn Rus; Tula vilayetinde büyük arazı sa-
hudda doğrudan doğruya silahla oy - hibi jmiş. ihtılal çıkınca memleket n
narlardı. Aynca bunlarla da meşgul den kaçma[ a mecbur olmuş Benı goı 
olmak lazımdı. Bunlardan başka, ge- nıcğe gelchgi gun baktım, her gtin do
rek ordu içinde, gerek hariçte lttihat yasıya yemek yıyemediğı yu:wncl n 
ve Terakkiyi halis niyetlerle tenkid e- belli ıdı. Fakat her halde açlıktan b. 'i 

Şimdiye kadar anlattığım şeylerden 
bir dereceye ~ar çıkarılabilecek ne
tice şudur ki meşrutiyet inkılabı deni
len tekaUüb meydana gerdiği sıralarda 
ne memleket meşrutiyet hayatını ka -
bule hazırlanmış, ne de bu hareketi ya
pan ittihat ve Terakki bu işi başara
bilecek bir kültür ve tecrübe kuvveti
ne sahih olarak öne atıhnıştı. Abdül -
hamidin birdenbire yelkenleri suya in
dirmesile büyük bir inkılab işinin kar· 
şısında kalıvermiş olan İttihat ve T e-

d 1 d b 
kn da bir hastalığı olacaktı,· hasııı }n!i 

en er var ı, unları da ihmal etme -
mek, onların şikayet ettikleri sebebleri hiç 1e iyı değildi. Bana, nıuhal~knk 

dıı: n an ncı ile ne ) aptığını b mcz ... 
r. kat bu hasta şaşılac ' d rec d nl'!?-
1 nn t gö terdi. Bıtt ıbı kahkaha\ ı a -
vurmu) ordu. Dudakla ını sıkıyu dış

lerıni gıeırdatıyordu .ıma hiç lunıılda
m.ıdı, gık bıle demcd;. 

bir radıografisini almamı söyledı. () • 
o~tadan kaldırmıya çalışmak icabedcr- ııun için bir hayat, memat meselesi 
dı. ımiş. Hastalığı karnında mıdır? ba ır

«Nihnyet apandisı ç kardım· bu. bi
lirsiniz ki göz kapayıp açacak zamanda 
yapılmaz: huti.m acıla a dayandı .. r'a
kat biz işimizi bitırır bıtirmez. 

rakki. uzun zaman, etrafını yokla -
rnak, kendisine çıkacak bir yol ara -
mak, arada bir istikamet değiştirmek 
mecburiyetinde kaldı. Bizzat hazır ol
nuyan bir muhitte, bir milleti arkasına 
takıp muayyen bir hedefe doğru gö -

Bunlar ittihat ve Terakki içinde çar- s. k arında mıdır? pek kestıremiyordu 
pışan kuvvetlerdi. Bunların haricin - ama •bir tarafında bir şey oldu<~n -
de, ya sırf mürteci bir ruhla hareket danıı emindi. Ameliyata ihtıyaç goste
eden hacı, hoca, derviş gibi unsurlar - ren bir şey ... 
dan, yahut hayat menfaatlerini boznn •Önce bir muayene ettıın, her ta -
inkılaba karsı tabiatı ile hasım olan - r~fını dinledim, bir şey bulamadım. 
lardan ' h h b' . Bir deli olduğuna kanaat getirdım 

«- Dokunmayın. ona dokunma\ ın! 
dedi. Bamı ,·erin, o b~ııinı malım. · 

«- - Sizın apandisinizı ben ne ~ apa
yım'! dedim; buyurun sizin olsun . Yal
nız müsaade edin de bakayım ıç nd1e:ki 
ne imiş? 

Kılmil Paşa 
, ve ya ut da, o sırada er ırı bıze bö\'leler· d l' K d 

b
. ba . . . ı . . ı e ge ır. apı ışarı N- •- Kat'ıyyen olmo.z! di) e b:ı..,ıı dı; 

ona kimse <lokunmıyacak, anlı~ •Jl' mu
sunuz, kımse dokunmıyacak ... 

ğe ehemmiyet verdi. Hareket ordusu 
vasıtasile Abdülhamidin ortadan kal
dırılması ve Babıalinin inkılaba daha 
muti bir hale getirilmesi de bu sayede 
mümkün oldu. Fakat, orduyu siyasete 

ır şka ~nebı tesırı altında b.ulu - tını: ben akliyeci değilim. Yine geldi. 
nan muhtelıf ekalliyet ziimrelerındcn l'.ır~aç defa geldi. Bana •Bir radiogrn
mürekkeb muhalefet grupları vardı. f~mı .alıv:rin. Bundan size ne zarar ge· 
Bunlar da memlf'ht içinde çarpışan lır kı:ıt dıyordu. 

«Demin de söylecfü'.'ı'rn gibi o \ a -
bancı madde bir fındık büyükli.lgt.n -

türmeğe ki.fi derecede hazırlanmamış 
başsız, • bugünkü tabirile «şefsiz» -
bir teşekkülün, Osmanlı imparatorlu
ğu gibi dört köşesi de çökmekte olan 

kuvvetlerdendi. •Do~rrttsu hak -
kı vardı; hem onu 

de idi. Hatt.ı et -
rafında p•slikler 
de olduğu '("11 ba

sokmanın zaruri bir akıbeti de onun i- 1 k geniş bir binayı, mühendissiz ve plan- M~m e ette gürültiiyü arttıran, me-
" · k 1 çinden sivrilen bir kuvvetin günün bi-aız tamıre akışması büyük bir cesa~ seleyi çoğaltan, huzursuzluğu son had-

rinde memleketi büsbütün kendi eline 
retti. Tarih ittihatcılara bu cesareti dine getiren ve bu suretle de zaten 

· fak alması oldu. Bizi Cihan harbine ne . verrnış, at, kendilerini bu işi başar- B b ... 
1
. d k . ... kt muayyen hır programdan ve sevk ve 

mak için kafi derecede kudretle techı"z a ıa ı, ne e rner ezı umumı so u., hd h b 1 
B l h b 

· k · t ) · idare de va etten ma rum u unan 
edememi..+

1
• B · · .. ad' un arın ar e gırme ıs ememe erı-

-y• • unun ıçın, mutem ıyen ld ittihat ve Terakkiyi büsbiitiin şaŞJrta-
bucalamıya mecbur kaldılar DOS t . ne rağmen, harb bir emri vaki o u. 
hinden 914 tarihine kadar . İttihat arı- Fakat, bu emri vaki de ordunun sala- rak sağa, sola mütemadiyen bucalatan 

Terakki bucalıya bucalıya yürüdü :: hiyettar teşkilatının hükumetle anla _ kuvvet ve nüfuz tesadümleri bunlar -

memleketin idaresi bMlıca .. k .::arak hareket etmesi şeklinde değil dan da ibaret değildi. Bütün bu say -
tin .ı· d L_u • uç uvve- Y d ki d b k b' d b ... ın e ııuucıı: Babıali. Merkezi u - ki bu takdirde hareket zaten normal ı arım an aş a ır e mat uat var-
tn~mı, k~rhd~ .. Kah Babıali bir taraf~ bir sey olurdu - sadece Enver paşanın dı. Matbuat hürriyetini iade davasile 
çe er, a , ıçıne siyaset ka amı"r.al Şuronla bu işe karar vermesi ayaklanmış olan bir hareket olduğu i-

l 'lk nşmış ve bu 1 ~urc;:_ \' b ~asfını kaybetmiş olan or- suretinde vu kua geldi. O tarihten iti- çin ttihat ve Terakki, yazı hürriy tini 
u "şd a b ır tarafa yürür, nıerkezi u- haren cı. artık merkezi umuminin nii- ortadan kaldıramazdı. Fakat, her önü-
mumı e unların arasında b l d f k d t' .. d" memleketı'n ne gelenin bir gazete çıkardığı ve her 

lık fhada uca ar ı uz ve u re ı son u ve 

1 k 
sa Babıali hakikaten me~- dizgini, hatta Talat paşanın ve Babı- eline kalem alanın bir muharrir olduğu 

e ette me~rutiyet vannı . . b d · d b h" · t' l k t' ve nizanı b" kr . . ' gıbı, kanun alinin de elinden çıkarak Enver paşa- u evır e u yazı urrıye 1 
mem e e ı 

t'" 908 u.ro asıaı ağının içine dü~ nın eline geçmi!I bulundu. karıştıran bir afet haline gelmişti. 
u ve temm da '( '( na kad uzun n 909 nisanı· Bu bakımdan, merkezi umuminin (Arkası var) 

kal ar .~:miekette hükfunetin atıl altı sene zarfındaki bütün faaliyetinin 00000
·-·· ···-·

00

··-····· .. ••••• ..... ................... . 

ma.st yuzunde .. "' bük.. n aoz ayaga düştü ve hülasası Babıali kuvvetini Babıaliden 
nu u~e~. ~e irticaın gelmekte olduğu~ 

gordugü halde buna karşı hiç bir 
fey yapamadı. Hatta VL_ ·ı d 

alıp Enver paşanın eline teslim etme
ğe tavassuttan ibaret olmakla hülasa 
edilebilir. Hatta ,bununla sadece Ba -· d b' • n..aını paşa ev-

rın e ır aralık Babıal' lttih T 
rakkiyi ortadan kau-~- _ abtilve d.~ .. bıaliyi değil, bizzat kendisini dahi o -
!ündü. Binat eline~tan ~or~u: nun eline teslim etmiş bulunuyor -
gu Babıalinin kendisı'n k . t du. Bilahara hikaye edeceğim vechile, 
1 b

. . e arşı vazıye 
8 a ılır bir kuvvet ld .. .. .. 918 de, cephelerin yıkılmasından bir 
ı . o ugunu gorunce 
ttihat ve Ter-1-1-! b d f da el • hafta evvel, Talat paşa bana bunu bü-
. ıutıu u e a or u ı -
çınde yay,lnııya, orada kuvvetlenme- yük bir açıklıkla bizzat itiraf etmiş -

••••••••• .. ··-··•••• ..... • ............... tir. O zaman hemen ay:nen şu sözleri 
söylemişti: Son Posta «- Benim bütün gayretim, daima 

~====--------""=~===J memlekette bu üç kuvvetin arasında 
Yevını, S1yaa1. Bavadta 'f8 Balk gazetesi mevcud olan mücadeleyi gizlemeğe 

Yerebatan, Çatalç~e sokak, ıs. münhasır kaldı. Merkezi umumi ile 
İ S T AN 

8 
U L Babıali, Babıali ile Enver paşa, ittihat 

r------------====I ve Terakki ile Enver paşa aralarındaki 
Gazetemizde çıkan yazı ve tesadümleri göstermemek için evvela 
resimlerin bütün hakları k mer ezi umumiyi teskin etmek, sonra 
mahfuz ve ıazetemize aittir. da Babıaliyi sürüklemek gibi ağır bir 

ABONE flATLARI vazifeyi senelerce istemiye istemiye 
..., _ _,. _ _,._le!!'~-' yaptım. Fak.at, ne yapayım, hazırlıl. 

sız bir memlekette bizim için çıkacak 1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 

Kr. K.r. Kr. Kr. 

'l'ORK1YE 1400 760 400 150 
YUNANlSTAN 2MO 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1040 800 300 

Abone bedeli pepndir. Adres 
değiıtirmek 25 kuruıtur. 

hanlardan mea'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
pul ilavesi lllımdır. 

Posta kutusuz 741 İstanbul 
Telgraf : Sonpoata 
Tel on ı 20203 

başka bir yol bulamadım I» 

Fakat, memleket içinde birbirlerile 
çarpışan kuvvetler sade bunlardan iba-

ret değildi; o zamanlar, bin bir müş • 
külata rağmen tarihin gidişini değiş • 

tirmekle mukellef olanlar, daha bir çok 
lesadümlerle uğraşırlardı. Mesela, her 
tarafta ittihat ve Terakki t"şkilatı, ka

nuni ve meşru hükumetin yanıbaşın
da ayrı bir hükumet demek olur, bun
dan türlü türlü tesadümler çıkardı. 

Gene mesela, ordu içinden çıkmış bir 
takım müfrit ve şımarık unsurlar var

. bunlar a hazan dedikodularla si-

PASLANMAZ 
Hasan Tırat 8ıça§ı 
Çeliğin en serti olduğundan çok 

kola lıkla ve tatlılıkla bir dakika
da tıraş eder. Dünyanın en kuvvetli 
ve hessas mikroskop iiletile müker
rer surette tetkik olunduktan sonra 
piyasaya çıkarılmıştır. Ne franı:ıız _ 
ıar, 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 
Türkiyedc yalnız Hasan tıraş bıça
ğı muvaffak olabilmiştir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız; israr e
diniz. Hasan deposu: Ankara, İstan

Be wlu. 

ba!?ınıdEın savmak Yarmk; nushamızdı : 
için en iyi çare 

S ·ı· • } na dahtı dn lıuyük 
radiogrnfisini al - evgı ımın masa l ıfe}di. Biz Fprc -
mak olacağını dii- mof'u y.ıtağına 

şünctiim. Ji'akat Yazan: Muazzez Tahsin götürürkc>n o. kür 
radio~kopi mua- bağırsağını b ığrı-
yene~ınde hiç na bnstı m ım-

beklc.medi~m bir netice ile karşılaş - ı sıkı tutuyordu. Bizden hemen bt Jır
hm. Ivan Ivanoviç Epremof'un hiç bir\ ça ile sabun, su istC'di. 
~eyi olmadığını, halindeki zafiyetin •- Ne yapıyorsunu ? dedim ö' 'he • 
sad cc az yemekten geldiğini sanıyoı-1 receksinız. Böyle bu al· 1 k olur mu? 
dum, fakat bır de ne bakayım? köı ba- j •Soz dınletemedik. H men kı b 
gu :s. ın_ .ucunda, ur mu desem? yemı: ıı ak takını çıkarıp yı ma a b adı. 

~~kıx:ıc:gı, kcmı~ ~ar~~~~ mı d:sem Baktım, parmakların n rasında e il 
m oır fındık buyuklugundc, vucuda zı) adar, küçi.tk bir şey v rdı. 

yabancyı bir madde vardı. Demek k.i a- cYarı ıztı.rap, yarı sc\ınçtcn ba 
daıncagızın hakkı varmış, amelıyat gın bir halde: 
yapmak lazınunış: o yabancı madde- c- Zümrüdüm, dedi, benim zum • 
nin nihayet ensiceyi tahriş etmesi, .. d" 
hastalık çıkarması kabildi. Kendisine 
hali anlattım. Fevkalade memnun ol
du. Şaştım; çünkü kendilerine böyle 
bir şey haber verilenler ekseriya mem
nun değil, müteessir olurlar: Biz onla
ra: cBir şey değil, diş çıkarmaktan bile 
ehemmiyetsizdir• deriz ama sözümüze 
inanmazlar. Fakat bu seferki hasta gü
lüyor, ağzı kulaklarına varıyordu. 

c- Ameliyatı ne gün yapacaksınız, 
doktor? Ne gün geleyim? Ne kadar ça
buk olsa o kadar iyi olur, deyip duru -

yordu. 
cSanki neşter altına yatacak değil 

de evlenecekmiş gibi seviniyordu. Fa -
kat son dakikada ameliyatı üzerimden 

1 atmak istedim: bayıltmama bir türlü 
razı olmuyordu. Apandisit ameliyatı -
nın hastayı bayıltmadan yapmak doğ
ru olmıyacağını, sonra bir kaza olursa 
beni mes'ul tutacaklarını kendisine an
latmak istedim ama para etmedi. Ep -
remof: 

c- Bunun için hiç merak etmeyin, 
doktor, diyordu. Ben, bayıltılmağn 
kendim muvafakat etmediğimi, bayıl-

ru um ... 
- Zümrüdünüz mü? 
c- Evet. Rusya'dan çıkarken ll'.:! eş

ya, ne elbise, hiç bir şey alamanıışlJm. 
Hudutta insanın üstünü arıyor, nesi 
varsa alıyorlardı! Ne yapayım? ben <le 
herkesin yaptığını yaptım, zümriidü -
mü yuttum. Tabiatin onu ertesı gün 
bana iade edeceğini umuyordum. Et
medi. O zamandanberi içtığim miishi
lin hesabı yoktur: hiç bir kar etmedı. 
Zümrüd bir tarafa takılıp kalmıştı. A· 
rna nereye takılmış, bılemiyordum. İşte 
ben bunun için sizin hastaneye geldim, 
radiografimi çıkarmanız için ısrnr et • 
tim. Başka çare yoktu ... » 

* Doktor Gravet: 
- İşte, dedi, ölü olsun, diri olstm1 

yücudu sekiz yüz bin frank eder de -
diğim adam bu Epremof'tu. Zi.imrüdü 
tam sekiz yüz bin franga satu. Dün -
yadaki zümrüdlerin en güzellcrınden 
biri imiş. Böyle bir netice beklemezd:
niz değil mi? Doğrusu ben de bekle • 
mezdim. ~ 

Kars Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Iğdırda Muhacir iakinı için yapılacak olan beheri «591.25» lira -

dan «139530.28» lira bedeli kefifli 236 evin infuı için 21 /8/936 tarihinde 
yapılan pazarlıkta kimse talip çıkmadığından bu infUl aynı tenitle yeni-

den kapalı :r.arf uaulile 10/10/936 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 

münakasaya konulmuttur. 
2 - Eksiltme 2/11/936 tarihine müaadif Pazartesi günü aaat 15 de 

Kan Nafia Müdürlüğünde toplanan komisyonca yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminab «10464.77» liradır. 
4 - Şarbıame, plin ve ke,if 6.97 lira mukabilinde Kars Nafia Müdür-

lüğünden alınabilir. Bu huıuıta tafsilat almak isteyenler, İstanbul, Ankara 
ve İzmir Vilayetleri Nafia Müdürlüklerinde mevcut musaddak evrakı gö-

rebilirler. 
5 - isteklilerin Nafia V ekiletinden musaddak chliyetnamelerini ve mu-

vakkat teminatlarını yatınnıt olarak kanuna uygun tekilde teklif mektub
lannı muayyen saatten bir saat evveline kadar Komiayon Reisliğine mak· 
buz mulmbilinde vermit ol.malan veya posta ile ıöndenneleri lizım • 

!>fl0'7n---
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(Af(L/K fJLKf SİNDE 
IJitı TDUK ZARiTi 

Cetnil'in 61ubeti 

A.R. 
.lnıilizceden çeviren: Hanun U,alJJ Yazan: Hagh Austin 

Vagon penceresine kollarını dayamış olan Cemilin Ölüm saati teyid edilsin!. gözleri istasyonun rampasını dolduran kalabalık 

Üzerinde dolaşırken birdenbire Nergizjn gözlerile 
kaışılaştı. Kızın yumuk sarı ela gözlerinde henüz Uzaktan bir gürültü geliyordu. Bu gürüllü köşfJ 

dağılmamış iri birer damla yaş vardı 
girmek için kapı önünde polis ile münakaşa 

gazetecilerin gürültüsü idi. 
ede' 

Eğer, böyle meçhul bir akıbete yürü
memek.. ve firar etmek isterseniz, ya
rın sabah bana bir kelime ile cevab ve
riniz. Zannederim ki sizi, yarın değil; 
öbür gün sevkedecekler... Bu kağıdı 
okuduktan sonra derhal imha ediniz.] 

Cemil, şaşırmıştı... Elindeki pus • 
lanın münderecatından ziyade, Nergi
zin gösterdiği cesaret ve fedakarlığa 
hayrette kalmıştı: 

- Ah, Allahım !. . Ne kan .. ne kan?. 
Eğer bu kan israf edilmese .. onun asil 
kaynakları birleştirilse .. bütün dünya, 
Türk milletinin esiri olur. 

Diye mırıldandı. 

Cemil; o geceyi tamamile uyku • 
suz, ve derin düşüncelerle geçirmişti. 
Bir aralık düşünceleri, firar cihetine 
de temayül eylemişti. Fakat, bu firar 
tertibatının haber alınması, ve kızla • 
rın da yakalanması ihtimali aklına ge
lir ge lmez derhal bu fikirden vazgeç -
mıs· 

ne, bir kaç saniyeden fazla devam et -
ınemişti. Ve istasyonun gürültüsü ara
sında, kayboluvermisti. . 

* Ertesi günün zeval vaktine 

- Havuz ba~ından tenis 
kadar görmek mümkün müdür? 

kortunu ı gelen polis mümaneat etmi~ti amma ı gözlerile onu takib ederek orr/J 
mıntaka amiri onun koyduğu memnu- mıstı. ~ 
ıyeti kaldırdı. Diğerleri de biliyorlardı. M~ devam eden bir yolculuktan sonra, 

(Orsk) a gelmişlerdi. Bir küçük zabit 
ile iki neferden ibaret olan Cemilin 
muhafızları, onu doğruca askeri polis 
dairesine götürerek. mevki kumanda· 
nına teslim etmişlerdi. 

Mevki kumandam, biraz kaba bir 
adam olmakla beraber, aldığı emre bi
naen Cemile nazik davranmıya gay -
ret etmiş; bir tercüman buldurup ge· 
tirmiş .. Cemil ile aralarında şöyle bir 
muhavere geçmişti: 
- . Binbaşı Cemil bey, sizsiniz?. 
- Evet. Benim. 
- Sizin hakkınızda aldığım emir, 

şu merkezdedir... Grandük. Nikola 
hazretlerinin halalarının çiftliğinde ı-

kamet edeceksiniz. 
-Altı. 

- Hayır! 
- Şu halde Mister Lang veya Mis 

Patton gözünüze ilişmemişlerdit t 
- Bilakis, bir defa gördüm. Ma -

dam Arnold'un avdetinden hemen 
sonraydı. Madam Arnold iki gence bi
raz soğukluk içmelerini tavsiye ettiği
ni söylemişti. Mister Lang geldi. İki 
dolu bardağı alıp götürdü. Zira Mister 
Arnold her vakit olduğu gibi hu haf
ta da. havuz başına portatif bir içki ta
kımı kurdurtmuştu. 

Kent başı ile bir tasvib işareti yapa
rak Hendriks'i çağırmak üzere gerı 

döndü: • 

- Pekala l nold ile karısı Madam Mari A ~ 
Patton ilave etti: işte genç kızın sandalyesinİrt 
- Beni tekrar bahçeye çıkarmış - da dman Norman Lang. 

lardı ki, siz geldiniz. Onlar fazla o1arak, MösY0 • 

Kent cevah vermedi. Güneşten do- rit) e söylenmemiş olan bir şe~ 
layı göz kapaklan yarı kapalı, geniş a- liyorfardı. O sey ki, Mösyo 
dımlarla çimenlikte yürüyordu. Taş ölü karısını ~örmesine poli!İ;'J 
döşeli olan geniş bir kavsi çevirdiği i- müsaade etmediğini !izah ed 
çin polis amiri, Patton ile T oni tara • şey ölünün burnunun kesilrııe" 
fından takib edildiği halde doğrudan tasıydı. ~ 
doğruya çimenliğe dalmıştı. Uzaktan Fakat Norman Lang sarıttf.. 
bir ·gürültü geliyordu. Bu gü - arkasında, neden ayakta dur 
rültü, köşke girmek 1çm ka - Neden kuvvetinin bir kısrıııo! 

~ Mukadderata tabi olmaktan baş
ka çare yok. Yolum uza devam. - Çiftlik, buraya pek uzak de • 

' ğildir. Kararını vermişti. 

- John dedi, adliye doktoru geldi
ği zaman söyle, ölüm saatini teyid et
sin. Kadının öğle yemeğini saat bir 
buçukta yediğini de ilave et. Sonra çi
menlikte havyar kesen 9 uncu mınta • 
kanın bütün adamlarım alarak· eşarp 
ile makas1 bulmıya çalış. Bilh~sa bu 
kameriye ile havuz arasında, sonra ge· 
ne kameriye ile tenis sahası arasın -
da araştırmalar yapınız. Makas sapan 
taşı gibi eşarpa bağlanarak oldukca u

pının önündeki polis memutu i· nakletmek istiyormuş gibi iki~ 
le münakaşa etmekte ohm gazetecile- sandalyenin arkasına yapışrt11~ 
rin sesleri idi. Kent başını kaldırdığı den Mösyo Merrit'in yanına g ~ 
zaman kötkün balkonunda toplanmış du} Mösyo Merrit teselliye 
olan bir grup gördü. Bu grup üç er - bulunanların her hangi biri~ 
kek ile iki b.dından mürekkebdi, bir fazla muhtaç değil mi idi} "ıtl_ 
pcÜs memurunun nezareti aknda du- Lang acaba bir şey bilmiyor J 
ruyorlar, konuşmadan, gelen polis a- Acaba (Jan) a yardım etınek * (Tifüs) ista~yonundan (şimal hat

tı) na hareket eden tren uzun düdü -
ğünii çalmış; vagonların tekerlekleri, 
gıcırdıya gıcırdıya dönmeye başlamış· 
tı. Pencereye kollarını dayamış olan 
Cemilin gözleri, istasyonun rampasını 
dolduran kalabalık üzerinde doku,ıır -
ken, birdenbire (Nergiz) in gözlerile 

. karşılaşmıştı. 

Nergiz, uzun ve siyah bir pelerine 
3arılmış; pelerinin yüksek yakalarını 
kaldırmış; demir direklerden birine 
dayanmıştı. Yüzünün sınık ve mat 
·rengi, Liisb"'tii:ün sararmıştı. Yumuk ve 
sarı ela gözlerinde, henüz dağılamı -
yan iri birer damla yaş vardı. Solgun 
dudakları, cebri bir tebessümle geril -
mişti. Eldivenli e1ini sağ kaşının kena
rına kadar kaldırmış; Cemile askerce 
bir selam göndermişti... Cemil, bir -
denbire derin bir heyecan ile titremiş
ti. Kendisini buraya kadar takib eden 
bu vefakar kıza ııe suretle mukabele 
edeceğini kestirememişti. O heyecanın 
verdiği bir ~uursuzlukla elini kaldı -
rarak: 

- Yaşa, koca Türk kızı. Seni, ebe· 
diyen unutmıyaca.ğım. 

Diye seslenmişti. 
Eğer başka bir zaman ve başka bir 

yerde olsaydı, bu söz1er derhal nazarı 
dikkati celbeder; Çarlık Rusyanın ca
susları tarafından her ikisi de birer fe
lakete sürüklenebilirdi. Fakat, bu sah-

r 
Nöbetci 
Eczaneler 
Bu gece nöbetcl olan eczaneler şunlardır: 

j,tanbul cihetiııdekiler: 

Aksaraydn : ~Şeref). Alemdarda : (Eş

ref Neş'etı. Bakırköyünde : (Hilfil). Be

ytııtta : (Asador Vnhram}. Emlnönün -
de : (Salih NecntD. Fenerde : (Hüsa -
meddln). Knramimrukte : (Kemal). Kü
çükpazarda : (Necati). Sam:ıtyada : 

(Teofllos). Şehıemlninde : (A. Hamdi). 

Şchz:ıdcbaşında : (Asaf). 

Beyoğlu cihetindckiler: 

Gal,ltada : lllüseyin Hü.,nü>. Hasköydc: 
(Barbut). Kasımpaşada : (Vasıf). Mer

kez nahly~de : <DelHi Suda. K1nyol1>. 
ş ş!..de : (Nargl!eclyan). Taksimde : (Ll

nı mclyan). 
İ'<;lmdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Bll\ ukadnda: (Mcrkez). Heybelide: (Yu -
snu. Kadıköy Muvakkith::ınede : {Sa

nde ' · Kndıkoy Söğütlüçeşmede : (Hu -
lfı<rt o man>. Üsküdar 
(İ hnd>. 

Çarşıboyunda : 

- O da, ala. 
- Çiftliğin bir kısmı, Kazak alay -

larından birine depo vazifesi ifa et -
mektedir. 

mirine bakıyorlardı. yordu. . ~ 

Hayır, genç JCız hiç kimsen1:1 
mını istemeden polis mefll 

yalnız başına göğüs gerecekti. ~ 
Bu dakikada genç kız ayıl ı 

ucunda gir gölge gördü. Başı~ 
(Saat 4 dakilca 49- saat 4 dakika 50) dırarak baktı. Hem. k_o~ktu~: ~ 

_. 9-

- Beni, alakadar etmez. zak mesafeye kadar atılabilir. Havuz 
- Yani, bunu söylemekten rnaksa- ba~ına bir nöbetci dik, yalnız portatif 

BEKLEME 

dım; çiftlikte ikametiniz esnasında, si- içki takımının bütün şişelerini b~alt
ze bu deponun kumandanı tarafından mıya kalkışmasın. Bahçivanın üstünii 
nezaret edilecektir. başını araştır ve sonra da adamı Jak' -

b Jan Patton babası ile birlikte gel -- O da, sizin bileceğiniz iş. ın nezareti altında bırak. Kendisini i-. 
- Vazifem itibarile size bir teklif- raz sonra tekrar sorguya çekeceğim. mekte olan bu polis memurunun ° ka· 

te bulunmak mecburiyetindeyim. Allah verede kızmasa.. bu takdirde ağ· dar hızlı yürümemesini temenni ede~ 
cekti. Bari bir iki saniye dursaydı, fa-

8 zından üç be• kelime alabilmek için 
- uyurunuz. T kat hiç durmadan doğruca (Jan) a 

dört beş saat uğraşmak lazım .. ben T o-
- Çiftlik; bir üsera karargahr olma· niyi yanıma alarak köşke kadar gide- doğru geliyordu. 

dığı için, orada hemen hemen kamilen Bununla beraber genç kız onun gel-
ceğim. 

serbest kalacaksınız. Bu vaziyetten is- ı_ b ·ı l d y • mesini ne kadar istemişti. Mu -Hendri~s aşı e an a ıgını ışaret e· 
tifade ederek, memleketinize firar et· halckak bir ölüm mahkumu da derek uzaklaştı. 
miyeceğinize dair askerlik namusunuz Kent gittikce sabırsızlanıyordu. aynı hissin altında kalır. Bu 
üzerine yemin etmeniz lazım. Hem de çok düşünceli görünüyordu. his; bekleme, müthiş bekleme, ta -

- Dostum!.. Yemin teklif etmek Sessizce yürümeye koyuldu. hammül edilmez bir işkence, ve niba-
de, yemin etmek de; pek o .kadar ho- Patton onu sür'atle takibde müşkü- yet herşeye rağmen sonunun bir an ev 
şa giden bir şey değildir ... Hele, ben.. lat çekiyordu, sık sık nefes alıyordu. vel gelip her fC-yİn bitivermesi isteği -
yemin etmeyi hiç sevmem. Fakat .• Küçük köprüyü geçmişlerdi ki teğ - dir. 
hadi, hatırınızı kırmış olmıyayım... men sordu: Genç l..ız hislerini zapta çalıştı, göz
Memleketime firar etmeye değil, böy- _ Mister Merrit'i vaziyetten ha - lerini tenis iskarpinlerinin üzerine dik.
le bir şeyi aklımdan bile geçirmiyece - berdar etmeniz için size müsaade ver- ti. Öbürleri susmuşlardı. Onlar da 
ğime; askerlik şeref ve namusum ü- diler mi? beklemenin verdiği üzüntü hissini duy-
zerine yemin ediyorum. Patton nefes IV!fese: muşlardı, fakat onlarda neticeden 

- Pekala .. bu i~ de oldu, bitti .. . - Evet, dedi. Radyolu otomobil ile korkmak için genç kızda olduğu ka -
........................ -----·----·············-· Ltitfen şu çayınızı içiniz. Şu taze çav

dar ekmeği ile şu küçük frçıdaki hav- " 
yarı son lokmasına kadar yeyiniz. Si- Bir Doktorun 
zi çiftliğe götürecek olan kızak, aşa - GUnlük Cumartesi 

ğıcla bekliyor. Notlarından 

* 
(*) 

Üç at koşulu olan kızak, yıldırım 
sür'atile çiflli~in kapısından girer • 

ken; kızağı S;ilren <Kırgız) el~ndeki 
kırbacın ucunu orada yükselen dört 
köşe bir taşa uzatmış: 

- İşte .. Avrupa ile Asyanın bir -
le{itiği nokta ... 

Diye bağırmıştı. 

1 Ve bir saniye sonra ela, ~: • 
zak Avrupa kıt'asından çıkmış; As
ya topraklarına dalmıştı. 

Kızak, büyücek, yayvan, bir katlı 

bir binanın üç basamaklı merdiveni ö
nünde durmuştu. Kızağın arkasında 
oturan, - mevki kumandanının • emir 
çavuşu, derhal yeıe atlamı~, binadan 
içeri koşmuştu. 

Ademi iktidar 
Meselesi 
mr çok erkeklerin bundan şikftyet ettik
leri ve endişeye düştüklerini görüyoruz. 
Eve.la şunu söyliycyinı ki ademi lktl -

darlar ,eksenyetıe, asabi ve rnht sebeb

lerden doğarlar. Bir kısmı da mevzll ve 
mahalli bozuklukların netlccsldlr. 
Bi.lndnn dolayı yapılacak tedavi de en 

7.ly&de ruhi ve asabi mahiyette olmalıdır. 

Ç{.ık şişmanlık, çok yorl!unluk, fazla yeis 
ve manevi düşkünlükler kuvayi bahiye 
üzerine çok fena t~irler yapar. Bilakis 
neş'e ve şataret ik.t.idarsızlığı giderir. A

mtu fazla ye::nekler yemelidir. Yağsız et, 

havyar, yumurt.a. sarısı, beyin gibi şeyler 

şayauı tavsiyedir. 

Aynca. mütehasllS dokt.orlarm ~ bu va
dide yapabilecekleri §eyler Tardır. ---· (*) Bu notları kesip saldaymur, ya • 

dar ağır sebebler yoktu. 
Kadının cesedini neden babası bul

muştu? Bakm'ız artık babaSlnı polis 
hiç bırakmıyordu. Sonra insan kendi 
kendisine karşı neden yalan söyleme· 
li? Babasını kameriyeye sevkeden a -
mrı sadece bir tesadüf değildi. Genç 
kız biliyordu, uzun zamandanberi bi· 
liyordu. 

Ötekiler de biliyorlardı. 
Jan, Mösyo (Merrit) e bakmıya ce

saret edemiyordu. Bununla beraber o
nu banyo kostümü içinde dirseklerini 
dizlerine dayamış, kocaman karnı ve 
incecik bacaklan ile gülünç bir vazi
yette oturmuş olduğu halele, dakika • 
lardanberi görüyordu. Acaba bu vazi
yette ne düşünüyordu. Muhakkak o 
güzel, o canlı karısını tahayyül ediyor
du. Ve o da biliyordu. 
Gen~ kız şimd~ boğazını ürpertmek

te olan soğukluğu, babası gelip de Ma
dam Merrit'in ölümü haberini verdiği 
zaman gene duymuştu. Genç kız ha • 
basının kflmeriyeye ne maksadla git
tiğini Mösyo Merrit'in de bilmekte ol
duğunu biliyordu. 

bir an evvel gelmesını ıstedıgı ~ 
radaydı. Polisi temsil ediyord~ 
kemesi, rnii<:ldeiumum'5i, h ,

si, elektrikli sandalyesi ile kanıl 

sil ediyordu. ~ 

Genç kız birdenbire bu k I._ 
nın bir gün evvel kendisini ne 
alakadar edeceğini düşünd~· ~ 
görünüşte bir centilmendi· .~ 
melon şapka yoktu, zabıta .fi ;I. 
polis hafiyeleri gibi dişler!~ırı ~ 
söniı1c yaprak sigarası çıgne de 
Temiz giyinmişti. Amma pek 
yet verici bir hali yoktu. İ. 

(ArJ.~ .............................................. 
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Çiftlik hademeleri birer ikişer gel
mişler, kızağın etrafına dizilmişlerdi. 
Cemilin kızaktan İnmesini beklemek

teleidi. 
(Arkası vu) 

but bir albüme yapqtmp lıollebiyoa 
yapuııi. Sıkmtt zaınanınada 'ba DOlJ• 
bir d oktor ıihi imdadınaa yetİfebilir. 

Sonra p~lisler ~abasını b~hç:ye gö- J 

türmüşlerdı ve Mosyo Mernt kın dolu 1 ~=----s...a_,........-..-.....---

ra. 

mı 

dii 

1 
1 

1 



==~~-~=-=~======================~=-

ur uğundan: Kocaeli İcra me 
Açık arttırma ne para)• çeuılecck ga)rl menkulun ne olduğu: Pmdık, fü:um, ki

raz bağı. 
Ga rl meni ulun bulunduğu me\ki, mahalle i, okatı numarası: iz.mitin Değir-

mende.re Orcun k<ı~un<le Karanlıkdere mevkiinde kain. 

Takdir olunan k" met: J ındıklıfın beher donunıfi 150 lira, uzum ve kirazlıtm beher 

dönumune 100 lira kı) nıet takdir edilmi tir. 
Arttırmanın ;) apıl:ıcağı ~er, gun, s:ıat: Kocaeli icra daire inde 25 11 936 tarihine 

nstla3 an çarşamba ı:unu sa:ıl 14 de ) ııpıl:ıcaktır. 
ı _ İşbu ga)rl menkulun artırma ar1ıı.ıme i 10 il 936 tarihinden Jtlbnrcn 936 12'11 

numara ile Kocaeli icra daircsınin mua\)Cll num:ır ında herke in görebllınc· 
i ı in açıktır. ilanda yazılı olanı rd ın fıızla mnlum:.ıt lmllk iste) enler işbu rt

namc)e ve 93G lZil doo;;)ıı num r&sıle ınemuri)etlınlze murncnat etmelidir. 

ı _ Artırmaya ı tirnk için yukarda rnzılı ki\ metin ~ '1 1 2 nl betinde pey "ttya mil

li bir nankanın teminat ınrktubu tev 1 edl eeeklir. <124) 
3 _ ipotek ahihi al caklılarlıı diğer atak d:ırların ,.c irtifak hakkı sahihlerinin ray-

ri menkul uzcrinde haklarını hu u ile faiz 'e masrafa dair olan iddiaların i bu 

ilan tarihinden itibaren ;)irmi gun içinde e\rakı mu bitelerile birlikte mcmuri

yetlmize bilılirmeleri icap eder. Ak i hnlde haj)ları tapu iellile sabit olmndıkçn 
satı bedelinin pa)la ma ından hariç kalırlnr. 

f - Gosterllr.n gunıle arttırma)a i<:tin1k edenler arthrnıa rtnnmeslni okumu ve 

luzumlu malumat almış ve bunları tam men ltabul etml ad ve itibar olunur -

lar. 
- •ı•a in cclilen ı.amllnıla ga •ri menkul uç defıı bağırıldıktan sonrn en çok nrttıra-

na ıh le edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kumetln yut.de etmlş be ini 
bulma:ı "IC n atı bte)enln nlac f:ııın rucl1anı olan diğer alacaklılar bulunup ta 

bedel bunların o ga) rı menkul ile temin edllmlş alacaklarının mr.cmuundan laı.-
1 a çıknı z en çok arttıranın ta l budu baki kaim k uzere arttırma on beş 
gun daha temdit ve on be-;inci ç r :ınba gunu n na sa ttJ\ yapılacak arttırmada 
b deli tı 1 te\Cnin ala<' ğına rucham olan dıter alacnkl:ırın o ga)ri men ul 

ne temin edıln1i alacakl rı mNmuundan fazla:Jn çıkm k şarUJe en çok nrttıra_ 
na ihale edılir. Bo~le bir bedel elde edılmczse ihale apılamaz. \ e satış talc i 

du er. 
6 - G:ı~ ri menkul kenclisine ihale olunan kim e derhal veva muhlet içinde par ) ı 

SON POSTA 

~1o 

ABIZLIGI 
def dn. Y ınekJ ı den sonrn alınırsa 
HAZJ ... ızuGı, MiDE EKŞIK1JK \O 
YAN !\1 \LAHINI gıderır. Ağızclnkı tnt
sızhğl ve kokuyu ızale eller. Mute ve 
b ırs ık.arı ııh tırın ız. Şeker hııstcllığl 
olan.ar et ı kıı.1 ııuıbıl rl r. 

IÇJLME:'.:>1 I..ATIP. l'LSlRl KOLAY 
' ırnt'ıdır. BugOıırleıı mr şişe nlı ız 
v~ nıııll tka lel'rl 1> • edınıL. MAZON 
is ııı \'\; HO HUZ murkusrna dıkknt. 

Sayfa HJ 

Kocaeli İc a me urluğun an: 
Açık arttırma ile p:ıra3a çeuılecck ga)ri mcnkuluıı ne olduğu: 1 Iraz b ı. 

G )rl menkulun bulundıı~.ı mevki, m:ıh.lll i, sokağı, numarası: Değirm terede 

Sekialtı mevki nele k.ıin. 

Takdir olııııan kı;> met: Altı :vuz 1ira kı met takdir dllnıl tir. 
Arttırmnnm )apılacağı yer, gun, sa t: Koeaelı i<'ıa dairesinde 25 ll 936 t:ırlhln 

musadif çarşamba gunu saat H den IG )a .knd r. 

1 - işbu ı,:a)ri men kulun artırın nrtıı;ı nı~I 10 JJ 936 tarihinden itibaren !!36 tiU 

nıımarn ile K<ıeneli it·ra dairesinin mun:n en numarasında herke in gor bilme• 

i için açıktır. İliındıı ya:uh olanlardan fazla malumat almak isteyenler işbu şart

name) c ve 936 64' do )a numara ile memuri;>etlmb;e nıurncaat etmelidir. 

ı - Artırma) a l tlrİlk için yukarda yazılı kt) metin N 7 1/2 nisbetinde pe ve' 1 ınll

lı bir Bankanın teminat mt:ktubıı tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek ahibi alncaklılarla diğer a1" kadarların ve irtifak hakkı sahlbleri ı 1 gay
ri menkul u:r.erinde baklannı bu ıı ile faiz "le ma rafa dair olan lddiaJ •1 i bu 

nan t rihlndcn itibaren > irmi gun içinde euakı mu bltt'Jerile birlikte rmurl

yetlml7.e bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu ir.ilile ahit <11 ıdık~ 

satı bedelinin paylaşmasından har:iç kalır). r. 

C - Go trrilen runde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini ok nu' 
lu:ıumlu malum:ıt almış \e bunları tamamen kabul etml ad ve itibar < unur -

lar. 
5 - Tayin edilen ~ manda gayri menkul uç def bağırıldıktan onra en ço 

na UıaJe edilir. Ancak artırma b deli muhammen kıymetin yüzde yet • 

-rttıra• 

be ini 

bıılına7: ve3a satış istt>yenln alacağına rııctııu11 olıtn <li •er alacaklılar lır ııp ta 

bedr.1 bunhırııı o gayri menkul ile temin edllml nl:ll'aklarının mecmuuı m faz

laya çıkıııaz.<ıa en çok arttıranııı tanhhU<lu baki knlınnk u7:cre arttırma on be 

gun daha temdit ve on be inci çarsanba guını n nı antta ~apılacak nr 

bedeli ntı i te enin alacağın ruch m olan dığer alacakların o ga) rı ı 

Uc temin eclilmi alacakları mecmuundan fnzln a çıkmak rtile en ı;o' 

u:ı ihale eclııır. Uoyle bir bedel cld cllılmez c ıhalc )npılamaz. 'e 

du er. 
1.> - Ga "Tİ menkul kendi ine ihale olunan kit' e <lerh l e a muhlet içlnd 

"lcrmez e ih le kararı fe h olun rak ı e ıdi inden e\'Vel en \Uk ek teklı 
nan kim e al"letmi-ş olduğu bedelle lmağa razı olu ona, razı olmaz 

lunm z a hemen on be un mmldetıe artlırma)n ·ıkarılıp en çnk ar ır 

edilir iki ihale arasındaki fark ..e ge en ıunler için yuzde be ten h~ b 

faiz. n· di er ?.ararlar a) rıc:ı hukme l•ncet k lmaksııın nıc rnriyetimı <' 

dnn tnh il ohııınr. l\ladde 133. 

ı nada 

nkul 

ttıra. 

tnicbl 

P rayı 

1 nlu-

k verme e ihale k rarı fesh olun rak kendi< lı i'en enel en yuk ek teklifte bul ı
nan kim c arıetrnl'i oldu"u bedelle al na~a r:ı ı olu ona, razı olmaz, veya bu

lunm z a lıtmen on be gun m:.ıcld tle nrttırma:rn çıknrıhp en çnk artırana ihale 

e<lilır. Jki ih le nrıı ındaki fark ve ge en guııler i in \ uzdc bc.,ten lıesab olunacak 
ı ın memuri) etimizce alıcı -

Yukarda ı,:o terilen 25 ı 1 936 tarihinde Korneli icra memurin ıı odasııula 
1 

u 11.m 

'ie ı;o lcrılcn arttırma. şartname i daire inde satılar tı il n olunur. r iz. ve di er zararlar anıca hukme baret k lı 
cbıı talı ıl olunur. l\ladde 133. 

'l'uk rda go t rnen 25 11 93G tarıhinde ro<'at'li icrn mtmurlu U oda mda i'jbU il n 

"e ro terilen arttırma :ırtnamesi daire inde atıl c:ığı ilnn olunur. 
Müdürlüğüne ~n: Posta T. T. Fabrika 

-.-,. .. .,..,_,._ ·------------- --- ---- .. ·--- --- - ---c ___ ı_st_a_nbul Belediyesi İlanl1rı 
· Ölçüler nizamnamesi ahkamına mugayir olup ta kullanılmalarına mez

kur nizamnamenin 85 inci maddesine göre izin verilmekte olan fifelerin 
~iktarı 937 senesi ikinci kanun ayının birinden itibaren muayyen bir 
Dllbct dahilinde tahdit edilecelctir. 

Buna nazaran: 

Za\'I - 14743 No lu beynnname tle mu

am ı n\ Ha ve şehre ithal ettiğim\ eşya 

ıçın tedl) ett imiz 2764 llr.ı t 1 kuruş gum

nık rusumuna mukabil aldığımll' 23 5 936 

tnrlhll 0377,178 numaralı makbuzu zayi et

tik Htıkmu olmadığını füm ederiz. 

A. F.. G. 

T. A ELEKTRİK ŞİRKETİ 

22 bin kilo O ır ·talı imal olunacak 5500 adet ikili takaza muktazi 

demir al nae&ktır. 
Bu demirin beher kilosunun muhnmmen bedeli 9,5 kurut mecmu nun 

bedeli 2090 liradır. lıteklilerin f8rlnameyi görmek için her gün eksilt ~eye 
ittirik için de 2/11 /936 tarihine rastlayan Pazarteai günü saat on b .. şde 
167 liradan ibaret muvakkat teminatlarını vezneye yatırmak auretiie ko-

misyona müracaatları. H2107» 

1 - lıpirtolu içki satan fabrika ve imalithanelerce kullanılacak ,i,e
lerin en az % 40 ve 

·~ - Diğer içkiler satanlarca kullanıI.caklann en az % 30 niabetindeki 
mı arl~nın her bakımdan Ölçüler nizamnamesi hükümlerine muvafık ol
maıı azııngelmektedir 

ALG AN 
Grip. Nevralji. Baş ve diş ağrıları· Romatizmaya ka~t•. ~ireblrdir. 

1S1M VE MARKASINA LÜTFEN DlKKA T Algopan madeni kutularda oldugu ıçın bozulmaz. 
lıpirtolu · k" • · ı · · k l et. 60 •w ıç, ı satan müesseselerce kullanılacak fışe erın gen a an ıO 
1 v~-~ıg0er içkiler ntanlarca kullanılacakların o/o 70 inin de kullanılması-

na an'AK l ·· ı . . dd l . . r ol dukl ~u er nizamname!İnin 74 ve 77 ıncı ma e erıne muga~ .-
arı takdırde lktu~at Vekaletince görülecek lüzum üzerine mezkUr nı-

zanınarnenin 85 · · d ec1·ı k · G ıncı maddesine göre müaaa e ı ece tır. 
ol I erek tıizamname ahkamına muvafık fitelerin tedariki veya mevcut 

an arın ·· .. kul kse ın . ıozu geçen nizamnameye muvafık ~ide so muı, ı«e 
ugayır ola l k 11 ikr 1 . be 1 dahil·'cıe h--·uat V kA • n ann u anılmasına z o unan nıs t er m ııu 

I e .. ~let~nden müsaade almak için icap eden tedbirlerin alınması lizımge· 
ecegı fımdiden bildirilir. <ıB.n u2489» 

Kocaeli İcra memurluğundan: 
Açık arttırma ile para)a çevrilecek gayri menkalun ne oldutu: JUru balL 
Gayri menkulün bulundutu mevki, mab..Uesi, sokafı, numarası: Dettrmenderede Ak· 

&at lllCTklinde kain. 
Takdir olunan kıymet: Bin beş yüz Ura kıymet takdir edilmiştir. 
"Arttırmanın yapılacafı yer, ı-fin, aat: Kocaeli icra dairesinde 25 11 938 brlhlne 

nuıııadlf ç " . d arşamba gunu saat 14 den 16 ya ka ar. 
1 - i~bu gayri menkulün artırma şartnamesi ıo J1 936 tarihinden itibaren 936 644 

humara ne Kocaeli icra dairesinin muayyen numara ında herkesin ıörebllme
sı için açıktır. 1ıanda yazılı olanlardan fazla mlllüm:ıt almak isteyenler işba şart
nameye ,.e 93G 644 dos)a numarasile memuri,>etimlze müracaat etmelidir. 

Z - Artırmaya i tirak için yukarda yazılı kı;>metln ~ 7 l 2 ui betinde pey veya mil

li bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (124) 

ı - ipotek sahibi aıacaJtlılarla diğer ala kadarl:ırın ve irtifak hakkı sabiblerlnln ray

rl menkul uzerinde haklannı busu ile faiz ve m:ı raia d:ıır olan iddiaların l bu 

U n tarihinden itibaren }irmi gun içinde evrakı mu bllelcrile birlikte memuri

fctimize blldirmelerı icap eder. Aksi halde h:ıklan tapu slcilile sabit olmadık ·a 

satı bcdelınin payla masından hariç k:ıhrlar. 
C - Go tenlen gunde arttırma)a iştirak edenler arttırma artnamesini okumu ve 

luzunılu malumat almış ve bunları tamamen kabul etml ad Te itibar olunur -

lar. 
1 - Tayin e(lilen zamand ra)rl menkul uç defa ba.,ırıldıktan sonra en çok arttıra-

na ıhale edilir. ı\urak artırma bedeli nıuh:ımmcn kı) mrtin yüzde yetmi~ be ini 

bulmaz ve~a satı iste)enln alacağına riıchanı ol n difer alacaklılar bulunup ta 

b d 1 b l a"rı· menkul ıte temin c<lilnıi a1ac klarının mecmuundan faz-
e c un arın o g ~ • 

1 k 
rok arttıranın taalılrndu baki kalmak uzere arttırma on be 

a:) a çı m:ız :ı en " 
gun daha t('mdlt ve on b inci ç:ır :uıb:ı guııu ll\ nı ~:ıtta 'apılacak arttırmada 
bedt'h satı 

1 
tt' enin alacağına ru<'h 111 olan diğer alacakların o gayri menkul 

ılc temin edilmi atacakları mecmuund:m f 7.ln a <' kn k nrtlle en çok arttırıı_ 

11 
ılıall' Nlıhr. Bo le bir bedel elde edilme c ih Jr )apılamaz. Ve satış talebi 

d ~r. 
ı _ Ga)rl men' ıl ı t'ndı ıne ihale olunan kim e derhal ve'ıı muhlet içinde par )1 

ıhııle kararı fe h olunar:ık kendi .. ındf'n cnel en yuksek teklifte b ılu
rerınel e •• 

11 
n 1,ım e anetml olduğu bedelle nlmata razı olursa ona. razı olmaz, Teya bu-

lıııım:ı:z: a hemen on be ı;un muddetlt ~rttırma a ıl<arılıp en çok artıran.ı ihale 

f'dıhr. tı ı h ıe arasındal<İ fark a gecen ıunler için )Uzde be.'jten hesab olunscak 

f d 
"r"rıar ayrıca huknıe ha ı-t klılmak 11ın 111cmuriyetimlzce alıcı -

a ıı ve er ıt .... 

dan tah il olunı.r. l:ıclcle 133. 
r:: ıı 936 t:ırihlnde Kocaeli icra memurlutu odasında qba Uan 

Her eczanede 1 - 6 - 12 lik kutularda satılır. ----------------------
o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

---
.. ~ //.. .. 

,. 

-·· l'.Au - - :. . .;Jtf ... ,,~'et. iM. 

1" ,i._ .,, -\ """ 

• 
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Her tarafı sinekler ·sardı. Müz'iç sinekle 
yavrularınızı ısırıyor. Hastalık aşılıyo 

ile 61dllrUnUz. &inekleri, tahtakurularını, gUvelerl, 
_ plrelerl ve hateratı yuvalarına çekilmeden 

ve kıt gelmeden yumurtalarile imha ediniz. 

FAYDA ismine ve markasına dikkat ediniz. 

Şişman Yanko 
M•I•••• • lete11bul, Yeni Poeta11e caddeel No. 39 

Mevsimlik son moda 

MANTOLUK VE ROPLUK YÜNLÜLERIMIZ 

Her nevi son moda 
IPl!KU, PAMUKLU, KKnll Bl!Y AZ we RENKU K•m• ... r 

T U H A f İ Y E dairemizde en zengin çeşit. Hazır ve GlçQ berine 

GÖMLEK, PIJAMA._ROP DÖ ŞAMBR 
C ·I HAZ TAK 1MLAA1 

Keten ve pamuk yatak ve yorgan çarpfWdan 

HER CiNS SOFRA TAKIMLARI, HAVLULAR 
Kqlık ihtiyaçlanm temin için muhterem mllfterilerimizin 

tetriflerini bilbam rica ederiz. 

Nefaset • Metanet • Ucu~luk 

Edime Jandarma Efrat Mekebi 
Komutanlığından: 

8/10/1936 Peqembe sünü ikinci defa yapdan (180,000) kilo lairinci 
.m elc11weUik an lmpah arf ~ istekli çakmame..m.n ötüril 
.2480 a,.Jı bnanmı 43. el nwWMi mucibince puarhiı 5/11/1936 P-. 
~ Edinw Malim: Mumtebe Müclürlüjfl odumda yapdacalmr. 
_ __ilmin temhwt ....,.._ veya Banka mektuplariyle birliktıe komiayo. 
• selmııl.t. (2304) 
Cimi Miktan Tahmin F. Mav. Temi. Tutan Şekli Puarlık 

Kilo K11111f Lira Lira Glbıtl 
lirlaci nevi 180000 14 1890 25200 Pazarlık 5111/036 
..,_.tik UD 

T.N.k 
. BUVÜK 

HASAN DEPOSU : Ankara, lstanbul, 
Beyosllu, Esklfehlr. 

GRIPIN 
Soğuk alguılıiJna, b., nezleline 
ve diier nedelere, pipe, lank· 

hp, lfltmekten mtlteveUld 

GRTPTN 
&GRıPii 
Bel, IİDİr, romatizma a~nnda 
hararetle taftiye eclib:Dektedir 
GRİPİN, RADYOLİN diş macunu 

fabrikasının mOteha8Sıl kimyagerleri 
tarafından imal edilmektedir. 

En muannit OksQrQklerle bronşit, 
astın ve boğmaca OksOrOğQnQn 
kat'I ııacıdır.GOIOslerl zayıf olan
lara vikaye edlc1 tesiri pyanı 
dikkattir. 

Btıtb ~ vardır? 

INOILIZ KANZUK ECZANESi 

~ ...... 

Devlet Demirgolları Umum 
dürlüğünden: 

Anlmra elektrik itleri tefliii .aelyeeini idare edecek binnci -' 
trla:i u.,..,... ~ ...... 

Bu • • . • .-11..a.-L. lu lf ıçm aenayı llMMMiD memnu o p uzun müddet mfil,ta1111ımı 
idare etmit bulunud. tercih edilecek ve kendiaine 100 ..... 
42,70 K .sut siind6 ftrileceldir. Taliplmin cleallftlltelsi .,..ı11111 
re, ftlilmJuiyle birikle Anbnda cer .._.. ı.t.hqWa 
l,letme Midürlüjim ..........._ (1419) ( 

ôGRETMENLER 
Sınıfta Oğretmen .. Bu; amlardanberi olagelınif kllsik bir varlıktır. 
ibUyaç ve te;akkllerlne gGre bu esklmif, kıymetten dtlşmtlf 
Nasıl ki, en bOyflk d.ıplomatiar muvaffakiyeUerlni sef aretbaneleıl 
ve briç masalan başında temin ediyorlarsa bugtınOn muallimi de m 
başansını mmfın dışında bulacaktır.Bunun yollarmı alze tu kitap ..... 

00RETMENIN SINIF DiŞi ôDEVLERl 
Yazan: Ragıb Nmedclin Ep, Amerika balgai talebe 
Taaeai 75, cildlili 100 kurapur. Tqradaa poata param 

MUALLlM AHMED HALiD KiT ABEVi 

Ankara Yüksek Ziraat 
Rektörlüğünden : 

1 - K_,.;.ummua ~ a. 30 adet dolap apk ehltnw 
l&tm almec.lmr. 

2 - 2/11/1936 tuihiae rutlıJ-P~ sünii 111111 16 da 
EmMü IWdörliik Y. ı •• toplanan lmmilyon -.fmclan 
ı.c:mmr. 

3 - M•.ı.mnwı bedel 2460 &radar. 
4 - Munldmt _.. 184,S .. chr • 
5 - Bedava f1111ML• z ·.,.; almak iateyenlerin Dan MGıılilrl1llill .. 

ceetlan 

Y• .. dıtımı• •-oml 
dewrlnd• al•• P8hall•• 
m•I edllmek isten•• 
n••lhlltlan 9Dphell e• 
rlnDz. 

Her nerede ve her llangl 
bir saatte Krem Pertev'! 
kallanabWrsiniz. Yanın sa
at zarhnda o tesirlnl gös
termiştir, bile. 

Krem Pertev'in J anm asır

lık şöhreti asılsız delildir. 
yoz binlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında 181Dimt 
kanaatlerini sorab.lllniııb. 

Mühim bir tavsiye 
Yasbk, yorgan ve şlltelerinizl kuş 
toyQnden yapınız. Yatması rahat, 
kışın sıcak, yazın serindir. Kilosu 
75 kuruştan başlar. Fabrika ve satıt 
deposu lstanbul , ÇakmakoıJarda 
KuştoyO fabrikası. Tel: 28007 
Ankara sabf yerl: Yedi llallar 

h.lln 

in Pos 
Yerebatan, Çatalçeşme 

ISTANBVL 

lıAn .. ftatl 

2 - Sahifaine s&r• bir 
fiab tunlarcları 

Sablf • 

• : ·-: •-111 
Dile" ,erler : - • • 
Son lahlf• : - • 

J - )Mr eatimde •uatl ( 
me vardır. 

4 _ ince Ye kalın ,.azalar 
n ., •• sör• eantiade 

Son Po•ta 118tb•• 


