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150 likler Sancakta tahrikat yapıyorlar 
. ı······························································ Antakya havalisinde 60 Balkan ~ntantı Kuvvetleniyor 

T .. k k .. . .. .. · Bulgarıstan da B~lkan 
Ur OYU n Un antantına meyledıyor 

toprağı satılığa çıkarıldı 

-SANCAK TÜRKLERiNiN 
HAKLARI 

KORUNACAKTIR 

Y•zan : M. Esat Bozkurt 

~·~~~··············· ..... ~································ 
Para kanunu kabul edildikten sonra 

M. Blum bu sabah 
Cenevreye gitti 

Para kanunu Ayan ve Meb'usan meclislerine 
4 defa gidip geldikten sonra kabul edildi 

Paris l (Hususi) - Dün, gece yarı· Saat 9 da içtima eden senato mali 

seyahatı 
Berlin, 1 (A.A.) Röyter ajansi

na atfen su haberi veriyor: 
Türkiy~ başvekili İsmet İnönü

nün İngiliz hükumetinin daveti Ü· 

zerine sonbaharda Londraya gelec· 
ği hakkındaki şayialar tamamen 
asılsız"'1r. Halen iki mernlelcıeti ala
kadar eden pek az mesele vardır. 
Zira doğu akdenizine ait bir pakt 
akdi hakkındaki müzakereler şim· 
dilik derpiş edilmemektedir. 

Bi siki etç ilerimiz 
Kiyefte muvaffak 

oldular eına doğru top1anmJf olan meb'usan komisyon raportörünü dinlemif ve bu
medi&i senato tarafından 13 üncü nun bazı tadilatla tek.lif ettiği yeni 
madde~e kadar tadil edilen para kanu· metni kabul ederek, celseyi tatilet -
nu metnini kabul etmi~ ve hu sabah miştir. Ruslar bizimkilerden 10 da· 
tekrar senatoya göndermiştir. (Devamı 8 inci sayfada) 1 kika sonra yarışı bitirdiler 

_..., ___ --- ~----,..., 
istanbul, izmir ihracatçılan 
Ankaradan cevap bekliyorlar 

Dün borsada muhtelif dövizler üzerine muameleler 
olmuştur. Milli tahviller yükselmekte devam ediyor 

(Yazısı 8 inci sayfada) 

Dün mektepler açıldı 

Mektepten çıkıt .(Yazısı 8 inci ıayfada). 

.. . ' . 

Dün AHnada 
müsabakalara girmedik 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

• 
Türk - Iran 
Dostluğu 

Dün lran sefiri ve sefiresi lstanbui
da bulunan İran kolonisine T arahyada: 
T okatliyan otelihde hir tanışma çayı 
vermiştir. 

Gayet samimi bir hava içinde biten 
bu çayda sefir söz söylemiş ve demis-
tir ki : ' 

(Dcvaml 8 inci sayfada) ............................................................ _ 
[ GÖRÜŞLER_, 
Jstanbul mahkumları 
lmralıga hitap 
Yolladılar 
Bir gazetede şu satırları okudum: 
«- lstanbul hapishanesi mahkum

ları İmralı hapishaneMndelci mahkum
lara yüz liralık kitap hediye etmişler
dir.» 

Bu haber, gazete ıütunları arasın -
da. çölde kumlann ortasında kaybo
lan sular gibi süzüldü, geçti, gitti. 

(Devamı 1 inci sayfada) 

Cenevrede siyasi görüşmeler 
Bulgar Başvekili Cenevrede hey,etimiz 
şerefine bir ziyafet verdi. Türk - Bulgar 

dostluğu tebarüz ettirildi 
Cenevre 1 (Hususi) - Burada Mil·\ 

letler Cemiyeti asamhleai haricinde 
mühim siyasi görüşmeler cereyan et· 
mekted.ir. 

Bu görüşmeler mevcut siyasi blok
larl takviye ve yahut diğer bloklar VÜ• 

cuda getirilmesi maksadını istihdaf et
mektedir ve diplomatlar cuıamble ha • 
ricinde hummalı bir faaliyet göater • 
mektedirler. 

Siyasi müşahitlerin en fazla nazrı 

Bir şotör yaraladığı adamı 
· otomobille hastaneye kaç1rdı 

Şoför Fuadın idaresindeki 2276 numaralı otomobil dün gece saat 10,:m 
raddelerinde köprü üzerinde Rüstem admda birine çarparak yaralamıştır. 
Şoför kazayı müteakip yaraladığı adamı arabasına bindirerek doğruca Cer • 
rahpaşa hastanesine götürmüştür. 

Şoförün bu garip hareketi önce meçhul bir semte firar zannedilerek bütün 
merkezlere ihbar edilmişse de nihayet hadisenin hakiki mahiyeti meydana 

çıkmıırtır. Rüste!Jlİn yarası hafif olduğundan hastanede sade ilk tedavisi ya
pılmış ve evine gönderilmi~tir. Şoför hakkında kanuni takibat yapılmakta
dır. 

MEŞHUT SUÇLAR --
Muhakemeler bir günde 
intaç edilmeğe başlandı 

Dün Belediye hudutlan içinde dokuz meşhut suç vak' ası 
kaydedildi. Suçlulardan bir kısmı mahkum oldulaı· 

Dün Küçükpazarda dirbeın çalan ve derhal mahkfun edilen İsmail 

Dünden itibaren meşhut cürümler kanuna temas eden on beşe yakın 
kanununun tatbikine başlanın ' - vak'a rüyet ediLllliştir .. Bunların do -
tır. Dün İstanbul mahkemelerinde bu (Devamı 11 inci sayfada) 

- aııw11rı.ı•ı•••"'I ı ı •tmllll,1•1"' •I • 1111111,1••·-----.-....ııa.1 •--... m..,.ırısı ı ıt11•ımı .. .a11ıııtı••·-----

Ramide bir adam yengesini öldürdü 
.(Yazısı 8 inci sayfada) 
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Hergün Resimli Makale 11 şansı değil, şanssızlığı insan kendisi uaratır ••• 1r s·· .. 
ozon Kısası 

- .. -
Yunanistan 
Balkan paktına 
Sadıktır 

._ __ Yazan: Muhittin Birgen-

9-1 

r. Talu 

Y unanistanda gürültüsüz bir in

kılap hareketi 'ukua deldi. Yu
nan milletini bıktırmış olduğu anlaşı
lan politikacılar kavgasını ortadan ka!
dırmak isteyen yeni Yunan hükümda
rına taJih iyi vesileler verdi. Seneler -
denberi memleketi müziç bir politikn
cılık ve tahrikat havası içinde tutmuş 
olan büyük politikacılar, aralarında fi ı
sa fasılalar bırakarak, birbırlerini taki
ben hayata gözlerini kapadılar. Onlar 
dünyada iken ne kendileri rahat etmi:? 
ler. ne de etraflarına rahat nefes aldır
mışlardı. Eğer varsa, öteki dünyada 
~ rahat duracakları şüphelidir. Bu -
nunla beraber, var olduğu muhakkak 

Hayatta düşen bir adam 
la konuşunuz. Muvaffakı
y~tsizliğinin sebeplerini 
size anlatırken hadiseleri 
hep kendi bakımından gö
rür, kabahati de daima ta
lihe yükler. 

Siz bu adamın hayatını 
tetkik ediniz, bilenlere so
runuz, anlatılmış olan ha -
dislerin hakikaten biisbü -
tün başka türlü cereyan et
miş olduğunu anlamakta 
gecikmezsiniz. 

Hayatta talih veya şans 
denilen şeyin kıymeti yok, 
tesiri görülmez değildir, eı
rafımıza bir bakınsak ger
çekten talihli adamların bu
lunduğunu görürüz. 

Talihi insan her vakit 
yaratamaz. Fakat şanssız
lık ekseriya hepimizin ken 
di kusur veya kabahatimiz 
den, yahut ta herhangi bir 
ihmalimizden doğmuş bir 
şeydir. 

B izim futbolcü çocukların ihracat 

mataı olmadıkları artık an!a~ılı· 

yor. Bu sefer gene Kiyefte, adı sanı 
yeni işitilen, dünya spor aleminde. esa
mesi okunmıyan bır takımdan dokuz 
gol yediler. 

Anadolu Ajansının hususi muhabiri. 
pederane bir gayretle, çocukların ayı· 
bmı hirazıcık olsun hafifletmek için, 
hava yağmurlu, yerler de çamurlu idi, 

(söz 
bulunan bugünkü dünyada Yunanistan Sarhoş olmadığını 
biraz rahatlamış olsa gerektir. Tahrik- Mahkemede nasıl 
ciler ortadan kalkınca, bir fırka veya 
kast politikası değil, bir millet politika lsbat etmi.ş 
sı yapmak isteyen kral, ordunun ken - . 
disine karşı gösterdiği bağlılığa ve Londrada çok garıp bir dava ol • 
halktaki sükunet "ihtiyacına güvenerek, muş, sarhoş ola
General Metaksas elile, Yunanistanda · rak otomobil sür
bir rejim değişikliği ilin ediverdi. O düğü için mah -
günden bugüne kadar Yunanistanda keme huzuruna 
sıkı bir tazyik altında tutulduğu çıkarılan Law • 
hissedilmiyen efkarı umumiyenin, bu rence isminde bir 
değişme karşısında almış olduğu vazi- adam müdafaa -
yete nazaran, yeni rejime karşı halk :.- sını şu yolda yap
leyhdar bir tavır almak şöyle dursun, 
belki de umumi hayatta daha sikin ve 
daha feyizli bir nizam vücuda geleceği 
hakkında kuvvetli ümitlere düşmüş -
tür. 

* Yeni rejimin istinad edeceği esası .. r 
ha,kkmda şimdiye kadar Metaksas ta -
rafından muhtelif zamanlarda söyle -
nilmiş şeylerden anlaşılacağına göre, 
Yunanistan da Avrupada günden gü
ne ilerleyen bir harekete ayak uydur
mak yoluna girmiştir. Bu hareket, 
memleket işlerini fırkalar ve profesio
nel yolitikacılar elile idare ve siyasi ha
kimiyeti bunları temsil eden bir parla
mentoya vermek yerine işleri muhte
lif iş teşkilatlarının doğrudan doğruya 

mı~tır: 

- Ben sarho, 
değildim. Sarho' 
olmadığımı da karakolda, iki ıatır ya
zıyı tersine yazmak ve harfleri '8•ır -
mamak suretile iabat ettim. Bundan 
ba,ka sizin ayık olduğunuz zaman da
hi yapamıyacağmız bir marifeti gös -

terdim, dohı bir bardağın damlasını 
dökmeden üç kibrit çöpü üzerinde mü
vazenesini temin ettim. 

Mahkeme Lawrence'in bu işi yaptı
ğını zabıt varakası mündericatından 
anlamış ve adamcajızı beraeı et.tir -
mittir. 

• • • 
gösterecekleri mümessillerden mürek- Madam Gurla •için laUfa etmlt 
keb bir meclise tevdi eylemekten iba - Madam Curie'nin i.t:ifaıı Leon Blu-
rettir. Fakat tam bir şekilde kurulması Esa 

mun hiç hot,una gitmemiftir. acn için, her şeyden evvel bu iş teşkilat -
!arının kuvvetli bir surette vücud bul- madam o mevkic aeldikten aonra, va-
masına ihtiyaç bulunan bu yeni devlet zife.inden hir türlü hotlanmamış, dün
şekli meydana gelinceye kadar, İtalya- yada, hakiki ve tabii itler yüzüstü du
tla, Almanyada, Avusturyada ve ilfilı ... rurken, inNnların nasıl olup ta devlet 
olduğu gibi, Yunanistanda da bir dik- idaresi namı verilen işlerle meşgul ol
tatörlük devri hüküm sürecektir. Yu- duklarına akıl erdirememiftir. 
nanistan bu devre girmiş ve şimdılik · ·--
bundan şikayetci değildir. Başvekil, bir kiye ve Balkanlarla olan dostluğuna 
taraftan eski fırkalara \'e bun- sadık kalmayı düşünecek ve daima bu 
ların tahrikitçı politikacılarına siyasetin icablarını takib etmeği ter -
ve diğer taraftan da halen cih eyliyecektir. Bizi böyle düşünme -
her tarafta Avrupayı rahatsız etmege ğe sevkeden sebeb çok kuvvetlidir: Son 
başlıyan komüniitlere karşı vaziyet al- Cihan harbi milletlere fUDU öğretmiş
mış, m.~~madi IW'ette, kitleyi ~kil tir ki eğer küçükler siyasetlerini kendi 
eden kuçuk ve orta sınıflar lehınde d ğl t t ı r ve kendı' . . . . araların a sa am u maz a -
tedbırler alarak, kendısıne memleket ı- le .. ·n tabii olan yollardan girecek 
• d ·ı b• o t ' t Ah k o rı ıçı 

çın e sag arn ır ıs ına ga ~rmaya yerde büyüklerin kuyruklarına takıl -
çalışıyor. Komşu memlekette sakin ve t f nı iltizam ederlerse netlcede 
f . ı· b. ha k l d ma ara ı 
eyız ı.. ~r yat uru masın. an, ve o- büyüklerin elinde alel.ide bir oyuncak 

nun sakın, fakat devamlı bır gayretle k ki' d.. kl dı·r B · a 
ks·kı · · h h d ·k Al olma mev ıne uşece er . u sıy e ı erını er sa a a ı mo ederek . 

1 
• b. Balka ·ıı tl · 

mütemadiyen ilerlemesinden ancak setın fena ~~ .. ı~, n 1_11~ e en, 
menun olacak Türkiye, General Me • herkesten ıyı bılırız. Bunun ıçın, Bal
taksasa da, Yunan milletine de bu sa- kan devletleri kendi aralarında bir Bal
hada ancak muvaffakiyet temenni ey • kan Devletleri Siyueti yapmanın lii. -
ler. zumunu her şeyden iyi anlamış bulunu-

* yorlar. Bizce, Balkan Pakti, geçici bir 
Bir taraftan bu dahili hareket kuru- siyaset ileti dej'il, belki de derin ve ta· 

lurken dijer taraftan da son günlerde bil ihtiyaçlara tekabül eden bir siyaset 
Almanya propaganda nazırının kalaba- temelidir. Bunun için Yunanlstanda 
lık bir turist kafileti halinde Yunanis- dahill ve haricl hareketler her ne olur
tana gelmesi zihinlerde bazı izler bı - sa olsun Yunanistan kendi menfaatini 
rakmaktan hlll kalmadı. Devlet rejimi Balkan devletlerinin umumi ve miişte • 
itibarile Alman ve İtalya sistemine me
yil eden Yunaniltanın dahili ıiyase • rek menfaatlerinde anyacak ve her ıe-
tindeki tebeddülden acaba harici si _ ye, ancak onlarla karar verecektir. 

diyor. 

ARASINDA ) 

Eğer bu bir mağllıbiyet amili ise. do· 
kuz gol atan öte tarafa da tesir etmeli 
idi. Hayır! Mesele o değil. Bizim fut-
bolcülerimiz, memlekette, gözönünde 
muhafaza ettikleri zaptu raptı, hudut-·- .... HERGUN BiR FIKRA 

Esinin parmaiı 
Erdimend Ekrem Talunun ein 

ıfbi bir kızı vardır: Esin. Geçenler· 
de bir rfuı, Ercümend, çocutun o -
dasına circli ve onu, mosmor olmuş 
parmaiuu oiuftururken ıördü. 

- Vah, yavrucuğum! Ne oldun? 
diye sordu. 

&in cevab vereli: 
- Parmajımı kapının aralıiına 

sıkıştırdım, baba. 
Ercümend, çocuğun yüzüne hid

detle baktı. 
- Fakat ben senin ba;ırdıimı 

duymadım. Yoksa, acımadı mı? 
Esin, gayet tabii bir tavırla: 
- Y ook! dedi. Acıdı .. acıdı ama, 

seni evde yoksun •nı7ordum da, 
onun için bağırmadım! 

~ * 
Mahkemede Jüpiterin 
Başına gemin 
Eden adam 

Londra maıh.kdmclerinde garip biT 
dava olmuftur. Bir ltışi mahkemeye 
müracaat ederek başkasından 4000 İn
giliz lirası alacağını söylemiş. Borçlu 
hiç borcu olmadığını anlatmış. Niha -
yet mahkeme borçluya borcu olmadı
ğına dair yemin teklif etmİf, borçlu: 

- Ben demif, lurisri.yan değiliıtı, 
Yunan kadim ile çok meşgul olduğum 
iç.in Jüpiter ilahına tapıyorum, ister
ıeniz onun üzerine yemin edeyim. 

Mahkeme düşünmüş, herkesin iç -
tihadında serbest oldugu kanaatine 
varmış ve borçlu da Jüpiterin başı ü
zerine yemin ederek itin içinden çık -
mıf. 

• • • 
ln .. nlar• rek•bet eden 

-•••nl•r 
Hindilt.anda Kalenkanda hindiıtan

cevizi müıtahsilliği yapan adamlar, bu 
cevizleri toplatmak için yeni bir usul 
buhnuşlardır. 

!Tüccarlar hu i•i maymunfara gör -
dürüyorlarmış, filhakika maymunlar 
ağaçlara tırmanıyor, ve insanlara na • 
zaran on defa daha aür·atle bu cevizle
ri topluyorlarm1f. Yalnız kaçmama -
ları için bellerine ip beilanıyormuf. 
Maymunlar cevizleri aşağıya attıklan 

zaman, ağaçların altında dolatmaia 
imkln yokmu,. Zira, hindiatancevi; • 
leri yağmur gibi aşağı yağıyormuf. 

Oradaki ameleler bu vaziyetten 
ıayri memnunlarmıf, fiatluı indirme
ie razı olacaklannı bildirmitleree de, 
ne maymun gibi boğazı tokluğuna ve 
ne ele maymun kadar ıür

0 

atle İ.f gö • 
remiyecekleri için talepleri reddedil • 
mı,. 

Ağzında tam 
55 tane dlf 
Bulanan delikanlı 

larımızdan dışarıya çıkınca kaybecU -
veriyorlar. Her biri oyunda kendi başı
na buyruk oluveriyor. Ve neticede, 

oyununun; palyaçosu gibi boyu-
55 ditli inaan olur mu} Evet Ati - na dayak yiyoruz. Sanki bizim için ye .. • 

na ünivsıiteai ,nilınek bir vazife imiş gibL.. 
hukuk fakülte - Bu vaziyet bana şu fıkrayı hatırlat · 
sinde bir delikan- tı : 
lının ağzında tam cPaşa, yanına küçükten alıp yetiş -
55 tane diş var - tirdiği uşağını terbiye etmiş. Bu terbi· 
dır. Yunaniaıtan ye icabınca. delikanlı, kendi ya~tığı biı 
ditçilerinden mat- şeye dair kimden bir söz işitirse : 
mazel Pontazo • - Tabii, efendim!. Vazifem, efen • 
pulos bu d~leri dim!.. diyecek. 
tedavi etmekle Bir gün, delikanlıyı bir işe gönder-

Lf' D m~ler. Yüzüne gözüne bulaştırdığı gi· 

ı~L 1 . ., '""'"' lllef8U1ı:t • ur.h e - bi, üstelik te bir temiz tepelenerek, dör 
ı&an ı çıgnemeue, yeme erı ra at ye- .. 1ıni . . .muş, ge ş. 

mektedir. Ancak teWfuzu biraz bo- Paşa sormuş : 

zuktur. _ Ne 0 , Mehmet.. Dayak yeıni~sin? 
Dişçi matmazel diflerin çürük oldu· . Delikanlı, alellısul cevabı yetiştir 

ğunu, çok dayanamıyacağını ve de - miş : ... . 
1 

'f 
1 . . 32 . - Tabıı, efendırn ... Vazı em ... 

lıkanlınm herkea 11öı dı,e kavup-
1 

Bizim çocuklara da, şimdi : 
cağım söylemektedir. - Yahu, yenilmişsiniz? .. Desek : 

• - Tabii .. Vazüemiz ~ 

G•zetacllarl• ellllCI• ••• 
kurtul••tl•r 

Fransız bankam idare meclisi fran
gın düşmesi münuebetile mühim mü-

zakerelere girişmİftİ. Gazeteciler neti
ceyi kapının önihlde ve karanlıkta 

bekliyorlardı. Sabaha .brfı kapı açıldı, 
üç mükellef zat dışarı çıktılar, otomo

bile binerlerken, içlerinden bir tanai: 

- Bay rei .. böyle bir karar almak 
muhakkak lizımda, dedi. 

O sırada peteci ileri atıldı: 
- Müsaadenizle efendim. 

- Cevap veremem. 

- Demin söylediiiniz cümleye de-
vam ediniz ... 

- Evet, benzine ıu katıştırmak ka
rarını vermek lazımdı. diyorduk •• 

• • • 
DUnr•nın • -- ... ,. ... 

re•I ı Gra111cek 
Örümceği sevmezsiniz, ona piı d~ 

Cevabını alacağız. Onlar için yenil 
,mek, o kadar tabii hale geldi ! 

Ne yazık. .. Ne yazık ! 

F.~ 
_...... ... ·-----·-·-- ·-,-~-~-

Londrada vl ski rerlna aut 
hlklm oluror••• 

Muhafazakar aazetelerden bir ta • 
nesi Londra halkının vi&kiyi terkede
rek IÜte merak sardığını tee .. üfle gör
mektedir. Şimdi Londrada her k<>,eba· 
tında bir sütçü dükkanı aıçılmıtmıf, ye 
ni açılan bir sendika, bet yüz tane da · 
ha dükkanın açılmasına karar vere • 
cekmiş. 

lngiTizler, sütlü çorba, sütlü kok ~ 
teyl, eütlü likör içiyorlanntf. 

Hadi.eyi nakleden gazete: ((Bu me-; 
rak geçici bir züppeliktir» diyor. 

Blllgor m usunuz? 
siniz değil mi) 1 - Ehramların karşısında: cAsker-. 

Halbuki bu hiikmünüzcle tamamile lerirn bu ehramlar sizi dört asırdan -. 
beri beıtliyordu! .. • diye nutuk söyli • yanılıyorsunuz. Çünkü örümcek cliin-
yen kumandan kimdir? 

yanın en faydalı hayvanı.dar. Ve bil- 2 _ İdam edilmek üzere kiyotine 
hassa haHaaiyeti ile en mükemmel be- götürülürken arkasından ckahrolsun, 

rometrelerden daha iyidir. gebertin, öldürün!• diye ba~;r~n h.a~-
Eğer yağmur yajacak veya rüqir ka bakarak: cBurJuvaların gozunde ıtı-

kopacak ıibi iee öriimcek ıerdiii ai • bar kazanabilmek için bir tek .Yol var! 
•• L:t-'lk·· .L.-. Kiyotine doğru yürürken halka altın 

ların teKerını 5-.u.~ur. ve •~nr. k di hangı" romanın kah-· serpme ... • yen 
hava iyi iee ve iyi blacaku. uzun tel- ramanıdır?. Ve bu romanı kim yaz • 
ler hiç bozulmaz. mıttJr?. 

Y aimur yaidala halde örümcek fu- 3 _ Octave Feuillet kimdir? 
liyetine devam ecliyoru bir fwbnanın (Cevaplan Yann) 
kopacağına alamettir. * 

yaaeti de müteessir olacak mı? ......................................... _Olllll:=================z===-=-=-=-===-ı::::c:=--... -==-------------------
Bütün Avrupa milletlerinin siyaseti, f " , D&nldi Suallerin Cevaplan: 

halen henüz bir lülecinin elinde k;tt'i İ s T E R t N A N ı s T E R İ N AN M A ! 
şeklini almamış bir hamur halinde bu-

Bunala bil' arkatlap1111z anlattı: dım, im defa da kitabın henüz relmediiinl IÖylMiler. 
Gecen haf ta -<>rhaa ve IUraçcı• kütüphanesine uğ - Kendi hesabuna .,_ umumi kütüpMnelenlen ok• INk 

Nlftlftml, methUP Yun .. EmNain divanını ıöalea ıeçi- üzere evlere kitab verilmesini jtek deiru bulmadım. Son· 
neektim. okumak üzere bir dt aeaed mukabiliıade aWt, ra da bu ~ele ıfden ldtablann prl relebileceklerim 
tleclller. Sekiz ıttn farkla 1nt hafta Mr defa daha uin • pek inawnaduD. Fakat ey okuyucu sea: 

iSTER iNAN iS T E R iNAN MA l 

ı - Meşhur Türk amirah Barbaros 
Hayreddin İstanbulda Beşildqta ya • 
tar. 

2 - cAferin ey rüzigin şehsuvan 
safderi• mısraile bqlıyan fliri pir Ba· 
ki, Genç Osman için yazmıttır. 

3 - Duc de Buckingham İngiltere 
kralı birinci Jak ve birinci Şarlın en 
gözde adamlarından biridir. 1 ~92 de 

lunduğuna ve her gün çıkan yeni bir 
siyasi hidisenin telirile de bu hamur 
bafka bir ,ekle girmekte olduğuna göre 
Yunanistan harici siyaseti için de bun
dan müteessir olmak fikri hatıra gele
bilir. Fakat, bu siyasette ne gibi bir 
tahavvül vaki olursa olsun, biz eminiz 
ki Yunanistan her şeyden evvel Tür • L-----------------------------------------------------------------------------J doğınU§, 1628deöbııüştür 



SON POSTA 

İspanyol milliyetperverleri 
Madrid Üzerine yürüyorlar 

Sayfa 3 
1 

ingiliz inşaat 
grupu E 

Ankaradan dönen grup e Fraızll 11iizü1ıden 
mümessili üç aya kadar çılıaıı bir ilıtilaf 

kararını verecek e Fraıısa ile ispanya 
, Dün sabah Ankaradan şehrimize dön aı·asuıa SlhtŞmlŞ bir 
müş olan İngiliz sel'mayedarlal' grupu memlek et: Andorre 

'11.llarksı·st tonçu kıt' alarına Fransız zabitleri kumanda mümessili Sumervil, i~tanbul Klübiin- . 
LV.I ~ r ,de kendisile görüşen bir arkadaşunıza F ransız frangının kıymetten dü-

ediyormuş... Madridde endişe baş gösterdi ,ŞU sözleri söylemiştir: şürülınesi, Fransada yeni bir 
- Ankarada gördüğüm imar \'e inşa ihtilafa yol açtı. Fransız ayanı, Mebu-

Londra 1 {Hususi) - İspanyada 
çarpışmalar son günlerde tekrar şid -
detlenmişfü. Şimal ve cenubu garbi 
cephelerinde milliyetperverlerin ileri 
hareketleri devam etmektedirler. T ole
do ile Madrid arasında sevkülceyş ba -
kınımdan mühim olan, bir boğaz Ge -
neral Franko kuvvetlerinin eline geç
miş bulunmaktadır. 
· Madrid botalıyor 

Madrid içinde telaş ve endişe baş 
gÖ3{ermeğe başlamıştır. Halk ve milis 
Mkerlerinin, çocukları, milliyetper • 

verlerin yakında taarruz etmeleri ihti
'maline mebni şehri terketmektedir -
ler. 

Madrid üzerine yürüyüş 
Londra 1 (Hususi) - General Va-

. . . . .. . .faaliyeti üzerimde çok derin intibalar l\tr ı· · · k h kk d 
rela'nın emri altındakı kuvvetlerın nuştır. Orada da kıtlık başgosterrnış - bıraktı. Kısa bir müddet zarfında hü- san ·ıec ısının para anunu a m a 

l t· · kabul ettiği metni muvafık bulmıya-Madrid üzerine yürüyüs eri devam edi- · ır. kumct me1·kezinizde elde edilen neti-
. ' , . Hükumet kuvvetlerinin muvaffakıyeti 1 h 

1 
J' d . rak maddelerden birini değiş -

Yor Hükumetçıler Tuleytule yı ter • . ··kA t k ce er, ayrete ve ta «,ue şayan ll. tı"rdi. Onun '-'erine kendine da-. . . Madrıt, 1 (A.A.) - Hu ume uv- ,, 
ketmişler ve giderken toplarıle mıt - vetleri, Huesca civarında mühim bir Memurin kooperatifinden bana ve - ha uygun görünen yeni hır ım:-
ralyözlerini ve kamyon dolusu asker- mevzi olan Monte Aragon'u işgal et- rilen şartnameyi, ancak tercümeden tin ikame etti. Ayanın bu vazi-

l d sonra tetkik edebileceğim. Bundan b ı· k d F 1" • k" !erini birlikte götürmüş er ir. mişlerdir. Bu esnada, ellerine 41 3 esir, . . . t . ye ı arşısın a ransız mec ısı es ·ı re· 
Tuleytule'de evlerin ekserisi yağma 2 top, birçok mitralyöz ve mühimmat k~, f.1Y~~amzdakı. ın.ş~_a. mtlal~e:"'ele:kı- .yinde ısrar edince işin rengi değişti. 

. t· nın ıya arını ve ışçı ucre erınm mı - Ayan meclisleri nadir ahvalde hükti-
ya uğramıştır. geMçmıdş ~rtt. t 

1 
K t 

1 
B kla 

0

darını gösteren bir rapor tanzim edile-
Nasyonalistlerin pis.darları dün sa - a rı e op anan or ez er as - .. . . met buhranlarına sebep oldukları için, 

ra fı·ı·. . •reı·ı·ımı·ş olan muhtariyeti tas- ,rek, ayrıca. b. ana .gonderılecektır.. bu meseleden dolaj'l Blum hükfımeti-bah Madride kırk kilometre ve T uley- • 
dik etmişlerdir. Bu vesaıkı tetkıkten sonra, netıceye nin Ayan meclisinde itimat meselesini 

tule s. imalinde de otuz kilometre yak- ·· çalışın · kA ı t b"t d 
Fransız zabitleri gore a ım an arımızı es ı e e- ileri sürmesine ihtimal \'erilemez. Fa-

laşmış bulünuyorlardı. Toledo, 1 (A.A.) - Toledoda esir e- ceğiz. Azami ?ç aya kada~ fi~riı~ıizi ve kat Mebusan Meclisinin ısrarı karşısın· 
Kıtlık başgösterdi dilen Marksistler arasında kızılların kararımızı alakadarlara bıldu·eb:lece - da Ayan da inat ederek eski noktai na-

Londra, 1 (Hususi) - Asiler Bilbao karargah kumandanı da bulunmakta - gız.» zarından vazgeçmek istemiyecek olur-
yolunda Andorra limanına girmişler - ,dır. Sorguya çekilen bu zat, Marksist Sumervil, bu sabahki Loyd vapurile sa, 

0 
zaman, ortaya, tamamile hukuki 

dil'. ,topçu kıtalarının Fransız zabitlerinin .limanımızdan ayrılmıştır. bir vaziyet çıkar. Yukarıda da kaydet-
Bilbaonun tekrar bombardıman edii- , kumandası altında bulunduğunu söyle- tiğim gibi buna benzer hadis olmuş pek 

mesi üzerine halk Santander'e iltica et- miştir. 

İngiltere silihlanmaktan 
vaz geçmiyecek 

Avero/un 
Güvertesinde 
Bomba Patladı 

Bisikletçilerimiz 
Kiye/ te muvaffak 
oldular 

Kiyef, 1 Birincite~ıın (Hususi) 
Dun öğleden evvel 1 00 kilometre bısik

az vak'a vardır. Binnetice Ayfuı Mecli
sinin nok\ai nazarının kabul edilmesi, 
Fransız Parlamento hayatının taamül 
haline gelmiş an'anelerindendir. Ayan 
Mecli~inin 4'haute rıssemblc - yüksek 
meclis» ismini taşıması, Parlmanter fi
kir mücadelelerinde Mebusan Meclisine 
takaddüm etmek hakkına malik bulun-

Samuel Hor: "Yeni tayyarelerimiz dünyada mevcut 
her tayyare ile boy ölçüşebilecek mükemmeliyette 

inşa edilmektedir,, diyor 

Manavralarda kaza oldu, 
5 kişi yaralandı, 1 kişi öldü 

lel müsabakası yapıldı. Bizim takım masmdadır:--Maamafih, bu defa gerek 
Talat, Orh::ın , Kazım \'e Eyüptcn mü- Meclis ve gerek hüklımet noktai nazar
teşckkildi. Takımımız bundan evvelki larmda ısrar edecek gibi görünmekte. 
müsabakada kullandıgı ters tabiyeyi ,dirler. Bu takdirde böyle bir vaziyetin 

Atin~, ı (Hususi) - Kral takip et - ,çok şükür göstermedi. Hatırlarda ol - bir hükl1met buhranı doğurması çok 
Londra, 1 (Bususi) - Muhafazakar-ı ramım~z t.ahmin edildiği~dcn çok da- mekte olduğu deniz manevralarından ,duğu üztre ilk bisiklet karşılaşmasında muhtemeldir. Fakat böyle bir buhran 

ıar bugün senelik kongrelerini yapmış- ha serı hır surette tatbık olunmalı - avdet etmiştir. Bu hususta gazetecilere Türk takırnı }{us koşucuların arkasına arzu edilmediği içindir ki, bu iki ayrı 
!ardır. Bu kongrede söz alan Sir Sa~u- dır. . .. beyanatta bulunan General Metaksas takılarak onlada beraber koşnıayı tec- görüşü telif etmek için daha şimdiden 
el Hor demiştir ki : Yakında kullanılacak olan yenı nu- manevraların şayanı memnuniyet bir ,rübe etmiş, mem~eketimizi~. 2 saatte 

1bazı tesirler ve hususi temaslar yapıl-
- Büyük Britanyanın tesHhatını mune tayyarelerimiz dünya yüzünde surette neticelendiğini bildirmiştir. aldığı bu mcsafeyı 3 saat kusur dalı!- maya başlanmıştır. Çünkü, bugünkü 

kuvv~tlendirmemiş olması, siyasi te - mevcut her tayyare ile boy ölçüşebile- Manevralar esnasında bir kaza ol - kalı~ bir miiddette kaybet~işti. şartlar altında doğacak bir hükumet 
Ş~'":~şata sebep ol~uştur. ~v;upanın ~~:.,.mükemmeliyette inşa edilmekte - muş, Averofun güvertesinde bir bom- Kıyefte b~ ~normal !1etıce~en ders buhranı, Fransada, çok mühim akısler 
buyük gayretler saıfederek sılahlandı- , 5 . S 1 l:I b d ba i.ıfilak ederek beş kisinin yaralan _ alan atletlenmız fevkalade mukemmel husule getı·ı·cb'l"ı· · ır amue or un an sonra rna- " • . ı ı . 
ğı şu sıralarda, Ingilterenin de vakit l 1 . t ed k pıasına ve bir kişinin de ölmesine se- bır koşu yapm!!ilar, ve hem takım, hem 
kaybetmeden teslihat programım ik - nevra ar me~e e.sıne ~mas ~el ' ~on bep olmuştur. ,de fert itibarile birinciliği almışlardır. * 
mal etmesi lazımdır. zamanlardw~ Ingı~terenın man a ar~ an O kadar ki bizim takım müsabakayı bi- Fransa ile İspanya al'asında küçük 

Silahların tahdidi lfızım gelse dahi vazge.~ece~ı şcklınde or.taya çı.kı~ı~ o- tirdiği zaman en öndeki Sovyet koşu- bir hükumet var-
bu ihtiyaç gene programımızın icra ve lan sozıe:ıA resmen tek.zıp ;t~ıştır. Başvekil Ankaraya cusu ıo dakikalık mesafede bulunuyor- Andorre dır. Şekli cumhu-
ikmaline mani olamaz. Hiç bir zaman Sılahsızlanma komıtesı do•• ndu•• du. Ve yarışı ancak 1 O dakika geç bi- Cumhuriyeti riyettir. Adı Au-
şunun, bunun hatırına riayet kayıtla- Cenevre 1 - Milletler Cemiyeti a- tirebildi. • tehlikede dorre'dur. Çok es 
rile mukayyet oJamayız. Ve sizleri te- samblesi, başkanının bir teklifi üze - Atinada dünkü müsabakalal' ki zamanlardan 
min ederim ki şu dakikada hükume- rine, silahsızlanma işleri ile meşgul o- Ankara, f (A.A.) - Başvekil İsmet Atina, (Sureti mahsusada gönderdi- kalma. bir şekil ile idare olunur. Halkı 
timiz hatışınashk kaydile mukayyet ol- lacak olan üçüncü komiteyi teşkil et- İnönü saat 2 ı ,3o da Kayseriden Anka- ğimiz arkadaşımızdan) _ Dün çekiç ırkan Ispanyoldur. Fakat Fransız Cmn
maktan çok uzaktır. Deniz inşaatı prog meğe karar vermiştir. raya gelmiş ve istasyonda bakanlar, bir atma müsabakası yapıldı. Yunanlıla - hurreisi ile l\fadrit Piskoposunun müş-

çok mebuslar ve yüksek devlet memur- terek niyabeti «Andorre» arazisine ha-
._ 1 t f d k ıl t rın bu spordaki büyük muvaffakıyeti 

F•ı• t• d G b"' A d J d arı ara ın an ~arş anmış ır. son derece takdire şayandır. Dost dev- kimdir. Fakat bu hükümranlık hakkı-
1 ıs ın e çarpışma ar 1 na o u a Kayserıden geçerken lelin kıymetli atletleri çekiçi 50 met- nı, iki taraf ta, yapılacak bir talep ne-

.dd ı· J Kayseri, 1 (A.A.) - Başvekil İsmet 're 20 santimetreye kadar savurarak ticesinde kullanabilirler. İspanyadaki 
Araplar bir İngiliz koluna 

taarruz ettiler 
Şl et ) yağmur ar İnönü Adanadan bu sabah şehrimize çok güzel bir rekor tesisine muvaffak so~ hadiseler üzerine Barselon anarşist-

gelmiştir. olmuştur. lerı «Andorre» luları tehdit etmi~lerdir. 
On bin çuvala yakın 

üzüm ıslandı 
Hafya 1 (A.A.) - Hayfadan Ku· 

diise gelen yol üzerinde, araplar bir 
İngiliz nakliye koluna bombalarla hü- İzmir, 1 (Hususi) - İki gündenbe
cum etmişlerse d, ... bu hücum nakliye ~·i Garbi Anadolunun üzüm ve incir 
koluna bir zarar vermemiş ve muvaf- mıntakalarında şiddetli yağmurlar de
fakiyetsizliğe uğramıştır. vam etmektedir. Dün Manisa bağları-

Yafa civarında bir hükumet fahri _ na altı saat mütemadiyen düşen yağ
murdan on bin çuvala yakın üzümün 

kasında çalışan bir E~meni tüfek kur-
ıslandığı gelen haberlerden anlaşıl -

şunu ile öldiirülmüştür. 
mıştır. 

Tuna ile Adriyatik 
birleştiri lecek mi ? 

Belgrat, 1 (Hususi) - Belgratta Ro
manyalılarla yapılan müzakereler ne
ticesinde, Tuna nehrinin Adriyatik de
nizinin bir kanal ile birleştirilmesi me\· 
zuu bahsolmuştur. Bu kanalın Roman
ya emteasını da Akdenize dökme!: su
retile mühim bir rol oynıyacağı tahmin 
edılınektedir. 

Y11goslaı1yada hardaıı 
T,.e11le1· lşleyenıedi 

Diğer taraftan bazı üzüm numara -
ları üzerinde tadillere kalkışmışlardır. 
Bir habere göre her numara üzümler 
birer numara geri alınmak suret: le za · 
rarm önüne geçilmek istenilmiştir. Bu 
hareketin hoşa gitmıyen tesirlerinden 
korkulmaktadır. 

Irak Hariciye Veziri 
Afgan sefirile birlikte bu 

sabah şehrimize geldi 
Irak Hariciye Nazırı Nuri Saıt Paşa 

bu sabahki ~presle şehrimize gelmiş
tır. Nuri Sa,t Paşa iı;tasyonda lr, k se

B lgrat 1 (A.A.) - Split'den bıldi· faret ve kon olo!;hanesi men upları 
rilcli" ine göre, bir tren kar yüzünrlen ıle oğlu, do:s ları ve Irak kolonisı tara
Agı :n ~ak ininde tevakkuf etmek ımc- fından karşılanmıştır. 
bur yetınde kalmıştır. Adryatik denizi Nuri Sait Paşa 3 gi.ın İstanbulda kal
salı. ·ıeri bo) unca hüküm süren kar fır- dıktan -.onra Bağdada gidecektir. Lon
tın..:ıiarı mün:.ıknlata mani olmaktadır. dıa seyahatinden pek memnun oldu
Adryatik denizinde de çok şiddetli hir ğunu söylemi~tir. 
b r fH"t.na d<'vam etmektedir. Vapur- Bır müddettenberi Avrupada bulu
lar Split ~alıiJ bo\'lınduki adalar arasın- .nan Afgan sefiri Sultan Ahmet Han da 
da ışleye .. ıcınckte;Jir. ~yni ekı:presle şehrimize gelmiştiı·. 

Başwkil kombinalarda incelemede . Bu müsabakada Yugoslavya ik:nci, Bu memleket ile Fransa arasında mu
bulunduktan sonra Ankaraya hareket gene Yunanlı bir atlet üçüncü ve Ro- .~asala noktası, tek bir geçitten ibaret
etmişlir. manya atleti dördüncülüğü almışlar - tır. Bu geçit te kışın kapanır. Andorre

dır. lular bu kış, Barselon anar~istlerinin e-
1 Biz çekiç atma müsabakasına ıştirak line düşüp imha edilmemek için Fran
etmedik. Balkan oyunları tasnifinde sanın himayesini istemişlerdir. Fıansa 
Romanya 17, biz 14 puanda bulunuyo- da,. buraya b!r _mik?ar jandarma kuv
ruz. Müsabakalara yarın devam olu- vetı sevketmıştır. ispanya hadiseleri 

Trakyada Müslüman 
mekteplerinde Rumca 

Atina, 1 (Hu::.usi) - Dünkü Resmi 
Gazete ile Makedonya umum valili _ 
ğinde siyasi bir kalem tesis edilmesine 
dair bir kanun neşredilmiştir. Bu ka
lem 'l'rakyadaki müslüman mekteple
l'inde okutturulmakta olan kitapları 
tetkik \'e tasdik edecektir. Ayni kanun 
miislüman ve yahudi mekteplerinde 
rwncayı mecburi tutmaktadır. 

nacak'iır. münasebetile Andorre Cumhuriyeti 
Öıner Besim meselesi, birçok karışık davaya, bir ye-

Yunan atletlerine kupa veriliyor nisini daha ilave etmiş bulunuyor. 
Atina l (Hususi) - Yunan pos- Selim Rngıp 

tahanesi memurları olimpiyatlarda 
muvaffakiyet kazanan kendi memur
larına gümüş kupa vereceklerdir. 

Geçen pazar günii yüksek atlamada 
birinci çıkan Pandazir bu idarenin 

memuru bulunduğundan kendisine 

kupa verilecektir, bu kupayı cumarte

si gün kral Jorjun bizzat vermesi çok 
muhtemeldir. 

1 iki ahbap çavuşlar Biri dereye düştü, öteki bdinc bir İJl bnjtlııdı \"e eüya ntlndı. Fakat 
ip lı:ısa ııeldi ve lınvnda asılı kıldı. 
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ŞIBİR BABBRLBBİ Maarif tayinleri 

Limanda yeni 
tesisat 

- Soruyoruz -, Türk- İsveç 
Ticareti 

İstanbul İlkmekteplerinin 
dün geldi 

kadrosu 

Liman i~leri idaresi karada ve de .. 
nizde modern tesisat yapmağa ka ~ 
ırar vermi~tir. 

Modern Avrupa limanlarının .tesi. - ı 
satı İstanbul limanına adapte edile -
cekti:r. Bu tesisat için bir kaç yüz bin 
lira ıar f edilecektir. 

Leyli ilkmektep 

Bu iki yavruyu annelerine 
iade edecek kimse yok mu? 

S on Postada okudunuz; Beyoğ -
!unda bir otelin kapısına iki ta-

ne yeni doğmuş çocuk bırakılrn1ş. 
Bu ikizler evveli bir bohçaya 
sonra da bir gazete kağıdına sarı
hdırlar. İki yavrunun arasında 
bir de zarf var. İçinde son derece 
fakir olan anne ile babanın bu iki 
yavruyu millete emanet ettikleri 
yazıh. 

* Çocuklar imdadı sıhhi otomobili ile 
hastaneye yollandı . . Şimdi bele -
diyenin yardımı ile bakılıyorlar. 

Polis ise bu çocukları kimin bırak
tığını araştırmakla meşgul. 

1 
Bu anne ile ba: kimdir'? Bilmiyo

ruz. Hüviyetleri yakın bir zaman-

31 kanunuevvel 936 tarihinde müd~ 
deti hitam bulacak olan Türk - İsveç 
ticaret anlaşması feshedilmistir. Yeni 
anlaşma için müzakerata ba.,ıanmış
tır. 

Maarif müdürlüğü tarafından hazır· 
]anarak V ekilete arzec:lilen ilk mektep 
muallimleri kadroeu Vekaletten tasdik 

edilerek gönderilmiş.tir. Yeni kadro şu 
suretle tesbit edilmiştir: 

İstanbul 2 nci mektebinden Niya -

Berberle kunduracı arasmda zi 38 inci mektep başmüallimliğine, 
Beyoğlu 45 inci mektep muallimi Bür-

Dün gece Gazgani Sadi mahalle • 
sinde oturan Berber Ahmetle kun -
duracı Yusuf kavgaya tutuşmuşlar, ne
ticede Yusuf Ahmedi kalçasından ya
ralamıtttr. Carih yakalanm&fhr. 

haneddin Bakırköy ikinci mektep baş
muallimliğine. Beyoğlu 29 uncu mek
tepten Hilmi Çatalca 1 inci mektep 

'başmüllimliğine ve nahiye maarif me• 
murluğuna, Üskijdar 45 inci ilk mek

ıhracatÇLlarm tescili müddeti tepten F eth.i Beykoz 37 inci mektep 
20 gUn uzatlldı başmuallimliğine. Osküdar 24 üncü 

mektepten Hasip, İstanbul 65 mcı 
İhracat mürakahe kanununa göre mektep başmualJimliaine, Beyoğlu 12 

tacirlerin Vekaletten birer vesika al • 
maları lazım gelmektedir. nci mektepten Nail Beşiktaş 2 nci mek-

Maarif müdürlüğü muhtelif semt -
}erde olmak üere leyli i1k mektebi 
açmağa karar vermif ve faaJ;yete gi -
rişmiştir. Şimdilik tecriibe mahiyetin
de olma küzere Zincirli.kuyuda Yusuf 
lzzeddin dairesi~deki binada bir mek· 
tep tesis etmiştir. Beher talebeden dört 
taka~e alınmak üzere 80 lira ücret 
almaktadır. Tecrübe mahiyetinde ola
rak. açılan bu mektep iyi neticeler ver
diği takdirde çoğaltılmasına çalı~ıla -
Cak.tır • Fakat muhakkak fakirdirler. O ka

dar fakirdirler ki, dünyada yega-ı 
da öğrenilebilir mi? Belli değil. 

Liman idaresinin yeni binası ne malları olan bu iki yavruyu da 
sokakta bırakmak ıztırarında 

T acirler bu vesikayı Ticaret Odası tep başmuallimliğine, Kadıköy 41 in
kanalile aldıklarından odaya müraca- ci ~ektepten Ha~at~~ ~yoğlu 31 i~ci 
atlan 30 eyliıle kadar kabul olunmak- mektep b~uallımlıgıne, latanbul 24 
tayken bu müddetin 20 teşrinievvele ün.cü. mektepten Bedr~di~. Bakırköy 
kadar tcmdidine karar verilmi~tir. Bu 1 ıncı mektep baıpnuallımligıne ve na
müddet zarfında odaya 300 tacir mü- hiye maarif memurluğuna, lstanhul er
racaat etmi~ ve bunların evrakı hemen kek muallim mektebinden Şükrü E...: 
tetkik ediJerek Vekalete gönderilmiş· yüp 36 ıncı mektep başmua1limliğine 

Liman idaresi kanunusaniden iti -
kalmışlardır. Kendilerinin aç kal-

haren Galatadaki Merkez Rıhtım ha- malarına mukabil yavrularının 
nında çalışmağa bcu;lıyacaktır. belediyede birer bardak süt bula-

Eahabı mesalihe. acentalara ve bilu- bileceklerini düşündükleri iı;in.. ve nahiye maarif memurluğuna. Ka • 
mum iş sahiplerine kolaylık olması için * dıköy 49 uncu mektepten Kamil Kar-

tir. 

hanın en alt kısmı tahsilata ayrıla - Şimdi bir tesadüf yardım etse, bu lmroz adasmda kaçak şarap tal mektebi başmuaHimJiğine ve maa-
caktır. Bu suretle lstan'hul ve Gala- anne ile babanın eline biraz para İmroz adasında Eleni ve Oranyanın .qf memurluğuna. İstanbul erkek mu-
ta servisleri de kalkacaktır. geçse, düşünecekleri ilk iş şüphe evinde kaçak şarap bulunduğu haber f b l 13 

k · yok ki yavrularını geri almak o- allim mektebinden Sami stan u 
Liman idaresi hanın birinci, İ incı, alınını' ve muhafaza memurları ta - üncü mektep başmuallimliği1ıe, Kay· 

ve üçüncü katlarına kendisi taşınacak lacaktır. rafından yapılan araşhrmada evin B 
~- k' Bu talihsiz aileye bu fırsatı veremez seri istiklal mektebinden Şükran a -ve dördüncü ile beşinci .ıt.aunı ıra - mhzeninde 160 kilo şarap bulunarak k 

miyiz? Sadaka, iane, yardım mev- kıTköy 1 inci, Sarıyer 27 inci me tep-
ya verecektir. zubahs deg~il. müsadere edilmiştir. C mh . S l 

Handa yapılacak tadilat için liman ten Azmi Beykoz u urıyet, i İv· 
fen heyeti bir keşif yapmıştır. Soruyoruz: Muddeiumumiliğe davet ri Büyük Kılıçlı köyünden Hüseyin Şi· 

Bu sekiz yüz bin nüfusluk koca şe- t. Cumhuriyet Müddeiumumil~inden: le Hamitliköy, Adliye Vekaleti evrak 
IJ.an Der•leri birde bu aileye bir kapıcı1ık, bir f.stanbulda bulunan 8 sayıU mülga ihti • katibi Adil Şile Göksu köyü mekteple-

f1'll Haltevınden: Fransı.zca., İngilizce ve bekçilik, ne olursa olsun bir iş te- hk: sı ba~tibl Nuh M mmer ve 
••-.. ,nca ... ersl• ... -e ba•'anm•<>tır. İsteklilerin su ma eme ua rine, İstanbul kız muallim mektebin -
........... ... ......... °i" '"lf min edecek bir adatn çıkamaz mı? mülga lhtlsas mahkemesi eski başkfltibl Av- d M"' . D-. wl 12 . '-t 

ell eadd--•-d ki 'l'Y-11p~v1mi ıı---------....-----~ en umıne JJ<;,.og u ncı me~ ep, Njpntaşı Rum ....... , e ~ - nlnln hemen memurtyetimJze miiTacaa.tıan. 
... ceterek kaydedllmeleti. Kömür depoları kuruçeşmede Fatma lstanhul 1 inci mektebe, Dürri-

-----· --· - -·~·u ... - Basan kongresi aym onuna kaldı ye İstanbul 34 üncü mektep, Mukad • 
TAK V 1 M kalıyor İstanbul Basın Kurumu mnumt heyeti dfin des Maltepe 2 nci mektep, Erkek mu-

Rumt sene 
1863 -EylQJ 
19 

SABAH 
B. D. 
12 04 
5 57 

Öğle 

:::i. D. 
E. 6 11 

12 

1 ci TEŞRİN Şehircilik mütdıassısı Pröst ile 1i • senellk kongresini yapmak üzere toplanmış aUim mektebinden Re~at Beyoğlu 1 
man işleri umum müdürü Raufi Man- ise de nisabı ekseriyet t.emln edllemedJğln - inci mektep, Bursa Set~ı mektebin -
yas dün Kuruç~meye giderek kömür den müzakerede bulunulmaml4 n toplantı den Aliye lstanbul 8 inci mektep, Bc-2 

Reıoıt sene 
1930 

CUMA 

Recep 
15 

Arabt aene 
1355 -Bızır 
160 

L\!SAK 

10 blrinclteşrin 1936 tarlhlne bırakılmıştır. Al R B 
depolan yerinde tctkikatta. bulun • şiktaş 38 inci mektepten i ıza e· 
muşlardır. Askerlik Daveti şiktaş 19 uncu mektep, kız muallim 

Kuruçeşme1ilerin kömür depolan - Beşiktaş askerlik şubesinden: mektebinden Mükerrem Beyoğlu 11 
nın başka yere nakli için asliye mah • Aşağıda doğum itibarile 936 teşrin celbin- inci mektebe, Y cniköy Rum mekte • 

de sevke tabi eratın şimdiden hazır bulun - S iL h B k 40 _ 1_ 
kemesinde kazandıklan davavı tem • binden aoa at ey oz ıncı mCA • 

J • malan. Şubeye müracaat tarihi ayrıca ırn.n 
Yiz mahkemesi bozduguv ıç· in depoların tep, Sarıyer 41 inci mektepten Hü -edilecektir. 
şimdilik başka bir mahalle nakli mev- ı _ Bir buçuk senelik 316-32'1 dahil erat. seyin lstanbul 23 üncü mektep. 27 in· 

İkindi 

zuubahs değildir. . 2 _İki senelik 316-330 dahil erat. ci mektepten Muvaffak İstanbul 14 
Ak:şlllll Yatsı Depolar meselesi eaası hallolduktan 3 - Jandarma. Deniz 316-331 dahil. üncü mektep, Beyoğlu 1 inci mektep-

s. 
12 
4 

D. 
24 
17 

S. O. ::;, D. . • D. 
9 29 12 - 1 30 şası kararlaştırılmıfbr. Bunun için el- Nöbetçi 3 üncü mektepten Nazif 4 üncü mek-

s 

1 

soma buralara asri kömür deposu in- r--------------, ten Şadan 36 mcı mektep, İstanbul 

16 21 17 52 19 24 de mevcut tahsisat ta vardır. Eczaneler tep, 2 nci mektepten İsmail 1 inci mek-
\,;;,;,.ı.......ı. . .;.;.....,..:...-ı......--..ı.---__, tep 59 uncu mektepten Fahri 61 inci 

Bu ıece nöbetçi olan eczaneler şunlardır: ' ,.. 
İstanbul cihetindekile.r: mektep, 11 inci mektepten Hakkı la 

z. 08 

TUrk kadınları biçki ve diklf yurdu sergisi 
Aksarayda : (Etem Pertev). Alemdarda: 
(Abdülkadir) . Bakırköy ünde : (İstepan). 

Beyazıtta: <Belkis). Eminönünde: <Be
şir Kemal, Cevad). Fenerde : <Emilya
di). Ka.ragümrükte : <Suad). Küçükpa-

inci mektep, 11 inci mektepten Şaziye 

18 inci mektep, Rukiye 18 inci mek -
tep, ] ~ üncü mektepten Hatice 5:1 ün
cüye, 31 den f ericle Beyoğlu H mcıya, 
l!)O .'lan Ayse 49 za, 42 den Osman 56 zarda : (Hasan Hulüsi). Samatyada: (Te- u o , 

ofilos). Şehremininde : (A. Hamdi). Şeh- ya, 42 den Fehmi 56 ya, 42 den Mü -

40 dan Münir 42 ye, 29 dan Ferit 3•1 
de, 16 dan ihsan 41 inciye, 25 den 
Hayrünnisa 53 üncüye, Yalova Çı • 
narcıktan Şükrü Beyoğlu 17 inciye, 

İstanbul 14 den Mehpare 5 inciye, Be· 
~iktaş 39 dan Mebrure İstanbul 8 ze, 
Kadıköy 38 den Fahire İstanbul 10 
uncuya, fstanbul 1 O dan Hasil.:~ Ka
dıköy 38 ze, İstanbul 41 den Rıza 
Beyoğlu 1 inciye, Kadıköy8 den Zc .. 
kiye Kadıköy 1 O uncuya, Kadıköy 7, 
den Sabiha Kadıköy 9 uncuya, Kadı .. 
köy 12 den İbrahim Kadlköy 4 de, !s· 
tanbul 6 dan Ali İa.tanbul 49 za. İs • 
tan bul 49 dan Ferit 1 inciye, 40 dan 
Fatma 54 de, 40 dan Zehra 54 de, 40 

dan Semahat 54 de, 40 dan Sabiha 
54 de, 40 dan Sadi 54 de, 40 dan Ha· 
diye 54 de, Beyoğlu 50 den Ali Rıza 
Beyoğlu 4 7 başmuallimliğine. İstanbuf 
50 den Fatma Zincirlik uyu yatı mek• 
tebine, Beyoğlu 50 den İsmet Zincirli• 
kuyu yatı mektebine, Beyoğlu 5 detl 
Faik Beyoğlu 3 üncüye, Üsküdar 47. 
den Hakkı Üsküdar 48 ze tayin edil • 

mişlerdir. 
Maarif Vekaleti tarafından lise vt! 

orta mektep muallimleri arasında ya • 
pıJan tayin ve becayi~ listesinin so • 
nuncusu dün maarif müdüriyetine 
gönderilmiştir. Listeyi aynen aşağıy~ 
dercediyoruz: · 

Beykoz orta mektebine Hüceste1 

Üsküdar 2 nci orta mektebine Emino 
ismet, Kabataş erkek lisesi stajyerli • 
gıne ressam Ratip Tahir, dişçi 

ve eczacı mektebine Kazım, Es • 
kişehir lisesinden Vefa lisesine 
Samih, T ekitdağ orti} mektebinden 
Naile Belkis Kumkapı orta mektebine1 

İzmir kız liae•inJen Sabiha Fatih ort'( 
mektebine, Üsküdar kız san'at mekte
binden Behiye Rıza Kadıköy kız 

san'at mektebine, yüksek muallim 
mektebi mezunu Ekrem Trabzon lise• 

sine tayin edilmişlerdir. 
[İlk mektep kadrosunun mabadi 

yarın] -·--··-............................................. .. 
ııı.ırıbul ı1fled ııını 

Şrhir Ti1JDİrosu 

m111111 mm 

111...111 

111111111 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı dram kısmı 

2/10/36 Cuma 
gUn1l akşamı saat 

20 de 

M·A KB ET 
Fransız tiyatrosunda 

operet kısmı 
sııat 2G.30 da 

DUDAKLARIN 

Taksim füıbçesi 

kapalı kısmında 

Halk Opereti 
Bu akşam 21.45 de 

K1rk yılda bir 
operet 3 perde 

ı tablo 
nire 63 inciye, 40 dan Zeyneti 42 ye, 
====~~~==~·=-==~==============~=====-= 

zadebaşında : <Halil). 
Bey of lo cihetindekile.r: 

Oalatada : (Yeniyol, Mustafa Nail). Has
köyde : (Barbut). Kasımpaşada : (Va -
sıf). Merkez nahiyede : (Galatasaray, 
Matkoviç) . Şişlide : (Nargileclyan). Tak

simde : (Limonclyan). 
Ü<ıkiidar - Kadıköy ve Adalardakiler: 

Büyükadada : (Şinasi!. Heybelide : (Ta
naş). Kadıköy Pazaryolunda : (Rifat 

Muhtar). Modada: (Alaeddin). Üsküdar 
imrahorda : (İmrahor). 

•------_. Bu akşam tam saat 21 de 

TÜRK • 
sıneması 

KATE DE NAGY - FERNAND GRAVEY - LUCİEN BAROUX 

tarafından temsil edilen 

BiR MAYIS GECESi 
filmi ile yeni slnema mevsimini açıyor. 

Botun taravet ve sevimliliği He .bu şay.anı hayret film 
herkesin hoşuna gıdecektır. 

• .. _..., ZARAFET - NEŞE - iHTİRAS - ZENGİN DEKORLAR._ __ ,, 

,. 
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MEMLEKET HABERLERİ 
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Maraş imar ediliyor 
Arazisi zengin madenlerle dolu olan Maraşta köylüler 
yerden fışkıran petrolu yakarak ışıklanıyorlar, şehirde 

Elizizde Belediye işleri Maçkada sel 
felaketi 

büyük bir yüzme havuzu yapıbyor r"' 

Su işi halledildi, 1ehir imar pli_?ı ile ıehir 
haritası da ihale edilmek uzere .. Trabzon - Maçka şosesi 

harab oldu, Maçkada tel
grafhane ile bir ev ve bir 

çok dük~an yıkıldı 

Maçka: Trabzonda (Hususi) - De
wımlı yağmurlar neticesinde Mulaka 
deresi taşmış, Meksila köyünde ev ve 
değirmenleri yıkmıştır. Trabzon-Er -
zurrun yolunun 34 üncü kilometresi 
geçilemiyecek kadar harab olmuştur. 
Sel kaza merkezinde telgrafhaneyi, bir 
evle bir kaç di.ıkkanı ve bir kahveyi 
yıkmıştır. Mataracı ça.rşısında da bir 
çok binalar harab olmuştur. Haçaver 
oğlu Ali isminde bir ad;.ımın evini eş-
yasile beraber sürüklC\lliştir. Mar&fta blr Pl'f1 Jenl battan yapılmak üzere yıkılırken 

Selin Trabzonda da pek çok tahribat Maraş (Hususi) - Çelt~ Mar8f e- anteple-Mar8f arasındaki Aksu köprfl.. 
yaptığı haber verilmektedir. Trabzon- konomisinin bünyesini tetkil eden kty- sünü de tamamlamak Uzımdır. Ba 
la Maçka arasındaki köprüler harab ol- metli bir mahsuldür. Senede vasati bir köprll, iki viliyetin ticari münasebetle
muştur. Değirmenleri su almıştır. Mu- hesapla dört veya bet milyon kilo elde rinde pek mühbn bir rol oynamakta • 

Elbizde be tediye parkı ha berat ve nakliyat durmuştur. Zarar edilen çeltik, şehrimize mühim mile - dır. 
Elaziz (Hususi) _ Bütçesini 97 bin haneddin namında birisine yaptınlmış çok fazladır. Erzurum ve Trabzondan darda para getirir. Bu sene bereket var- Maraş dağlarında zengin madenler 

liraya iblAğa muvaffak olan Eiaziz be- ise de vücuda getirdiği eser heyeti fen- gelen yolcular Meksila köyünden ileri dır. Çütci memnundur. Sümer Bank vardır. Kömür ve gaz pek mebzuldür. 
iJ.ediyesi sürekli bir çal~ma içindedir. niyece kabul edilmemiş ve bu yüzden geçememekte, orada kalmaktadırlar. burada büyük bir çeltik fabrikası kur- ~ylülerden çoğu evlerinin ışığını yer• 

Büyük ve modern bir şehir tiyatrosile .Büııhaneddin mahkemeye verilmiştir. muştur. den fışkıran petrol ile temin etmekte. 
iki apartıman, bir park yaptırın~ olan Yeni plan ve harita için fenni şartname Kızılcahamamda Mobilyacılık burada çok terakki et- dir. Altın damarlarına da rastlandığı 
belediye elektrik şirketine elli bin lira hazırlanmıştır. miştir. Maraş işi takımlar daima rağ - söyleniyor. 
ile ortaktır. Şehri 327 lamba ile tenvir Eskiden bir mezbaha mevcud ise,:;de • bet kazanır. Bunlarda san'atin bütün Şehrin imarına çalışıhnaktadır. Be-
etmekte ve fazla önem verdiği temizlik bunun plana uygun olmadığı görü1e - cınayet inceliklerine rastlamak mümkündür. lediye, eski mezarlık yerinde yaptıraca.. 
işleri için iki arazöz ve altı bilyük araba rek yeni bir mezbahanın 'inşası karar - Bir zamanlar çok inkişaf etmiş bu - ğı büyük yüzme havuzunun projesinin 
celbetmiş bulunmaktadır. Bir kasablar gir olmuş ve mezbahaya aid proje ta~ Bir köylü yatağında lunan dokumacılık hemen hemen sön- Vekaletten tasdikan gelmesini bekle _ 
çarşısı yaparak satmış, ihtikarın önilne mamlanmıştır. d .. ··ıd .. müştür. Kereste ihracatı da eski sene- mektedir. Proje gelir gelmez faaliyete 
geçmiş, yangın teşkilatını tevsi etmiş Elizizde imar faaliyeti 936 da çok uyurken Öl uru U lere nisbetle çok azalmıştır-. Bu havali başlanacaktır. Su, membadan borular 
.ve sebze satışlarını sıhhate uygun bir canlı bir manzara arzetmiştir. Memle- .kereste ihtiyacını artık Bozantiden te- vasıtasile getirilecek ve havuzda kirle. 
şekle sokmuştur. .ket hastanesi tamamlanmış, çocuk bah- Kızılcahamam, (Hususi) - Ali Koç min etmektedir. 

Belediyenin bu yıla ait çalışma prog- çesi, aile parkı ve her iki stadyom açıl- köyilnden Lnport oğullarından Hasan Maraşta sanayiin dirilmesi ve tica- nince mczruata verilecektir. Tesisattan 
ramı cidden zengindir. Su tesisatı 936 ınış, ana caddeler parke döşenm'ştir. oğlu Büyük Esat namında biri gece ~- retin gelişmesi için ikl şeye ihtiyaç var- sonra elektrik de sudan istihsal oluna-
da ikmAI olunacaktır. Şehrin şimal böl- Vilayete bağlı kaza, nahiye ve hatta vinde yatmakta iken sabaha kargı bır dır: Himaye ve yol. Maraş devlet hi - caktır. 
gesindeki sular bir depo içerisine top-- köylerde de iyi blr çalışma vardır. şahsı meçhul tarafından evinin kapısı mayesine çok muhtaçtır. Şehirde bir iki Pis 8U derelerinin Üzerleri tamamile 
!anacaktır. Su, Elazizin en mübrem Ye Merkezlerde hükUmet konakları, be- açılmış ve göğsüne, çifte ile atılan kooperatife çok lilzum vardır. Bu koo- kapatılmış ve !ağam tesisatı tamamlan
medeni bir ihtiyacıdır. Su projesi Ko- lediye daireleri, kaymakam ve nahiye kurşunlarla öldürülmüştür. Karısı peratifler sayesindedir ki, beklenen in- mıştır. Çarşılar intizama sokulmakta • 
vaç adında bir ecnebi mütehassısa yap- müdürü evleri, temsil salonları kurul- Kezban ayni yatakta yattığı halde ona kişaf meydana gelebilir. dır. Kapalı çarşının üstü açılmış ve bu
tırılrnıştır. makta, su ve mekteb ihtiyacı hey şey- kurşun isabet etmemiştir. Kezbanm ku Yol ihtiyacı dn çok mühimdir. Tren radaki dükkftnlara uygun şekiller ve-
Şehrin imar plan ve haritası Bür - den önde tutulmaktadır. lağı sağır. Esat ta yorgun ol~uğu. i.çin hattı Maraşa (25) kilometre mesafede rilmiştir. 

her ikisi de ne kapının açıldıgım ışıte- .Eloğlu köyünden geçmektedir Gazi - Yen" li ı k · b 

Biri izmirde, diQeri Geyvede 
iki köy muhtarı öldürüldü 

bilmişler ve ne de odaya giren şahsı gö · .. 1 va ge ere ışe aşlamıştır. 
rebilmişlerdir. Şüphe üzerine Durmuş ı'tÇ gu··n '/f ı 
oğlu Musa isminde birisi yakalanmı.1tır U 1 J.V~ anisada 
Tahkikata devam edilmektedir. Üç gece Bir yaralama 

Cinayetlerden birinin sebebi malum değil, diğerinde 
sebep muhtarın sandık aidatını toplamak istemesidir 

Ali Çetinkaya Ankaraya dönüyor Orman yangını 17ak'ası 
Balıkesir (Husust) - Bayındırlık Y 4 

Bakanı Ali ÇctinkaYQ Çanakkalcden Kızılcahamam, (Hususi) - Bozalan 
Balyaya gelmiştir. Ali Çetinkaya Ed- ormanından yangın çıkmış, alınan ted

izmir; (Hususi muhabirimizden) -ı den dolayı açıktır. Lisan, muhtar Hü- remid, Bürhııni_Ye, Ayva}ığa da uğra- birlere rağmen geceli gündilzlü üç gün 
Gece vakti Narlıdere köyü kahvesin- seyinin baldızı ile evlidir. Fakat son mıştır. Bakan Izmirden Ankaraya gi- devam ettikten sonra güç hal söndürü-
de bir cinayet oldu. Köy muhtarı Hü- zamanlarda talak davası açmıştır. Köy- decektiı. lebilıniştir. Yanan orman sahasının 
seyin, koltuğu altından aldığı bir bıçak de muhtar intihabatı meselesinde de I k · b I d' . '"'' \birkaç bin hektara baliğ olduğu söylen 
yarasile öldü. Hadise etrafında edin - Lisanla Hüseyin arasında fikir ayrı - Ba 1 esır e e ıye reıshgı rnektedir. Kaymakam vekili Fahri, jan 
diğim malılmata göre : lıkları bulunduğu ve intihabat esnasın- Balıkesir (Hususi) - Balıkesir be _ darına kumandanı Zühtü, Orman mü-

Köy muhtarı Hüseyin, gecenin saat da mücadele cereyan ettiği şayidir. lediye reisi Nacinin memuriyeti tas _ hendisleı·indcn Suat ve kondoktör Şe
on birinde üç arkadaşile köy kahve - Tahkikat henüz tekemı'nill etmdeiği ~- dikten çıkmış ve kendisine bildirilmi5- rif ile birçok muhafız ve civar kazalar-
sinde otururken Ali oğlu Lisan ve Ara- çin hakiki vaziyet tenevvür etmemi~- tir. Yeni reis vazifesine başlamıştır. da_n me;"lurlar yangın mahalline git -
bacı Hasanın sarhoş bir vaziyette kah- tir. ınışlerdır. Yanan orman yakın bir za-
veye geldiklerini görmüştür. Kahvenin Katil Lisanla, hadisede parmağı o - Boğazhyanda bir kadm kaçırma ?1a~da Zi~aat _yekiıl~tince Emin Bey 
kapısında tekrar rakı içmeğe başlayan lan arkadaşı arabacı Hasan aranmk - k' ısmınde bır muteahhıde kısmen ihale 
bu iki arkadaşa kahvenin kapanacağı tadır. va asi edilmişse de henüz katiyata başlanma-
lıaber verilmesi üzerine ikisi de kalkıp Geyve~eki ci~~yet . .. .. Boğazlıyan, (Hususi) _ Salep kö _ mıştır. G~çen sene gene bu mevsim -
evlerine doğru yollanmışlardır. Geyve C!fususı) .. - Burhanıy: koyu- yünde Mustafanın eşi Fatma Tekke lerde aynı ormandan ateş zuhur ede-

Aradan yarım saat geçmeden kahve- ne yerleştirilen goçmenlerden uç kar- köyünden Karabehçet tarafınd d ~.., ı•ek haftalarca devam etmiş ve binlerce 
ye dönen Lisan ve arkaşı bir vesile bu- deş bir cinayet işlemişlerdir. Köy muh- kald lmıştır. Mustafa merk zan .. ug~ hektarlık orman kül olmuştu. Bozalan 
larak köy muhtarına çatmışlardır. Bu tan Ali yanına köy katiQinı alarak köy aat ırıtmiş jandarma Behçe:. e t~~~~ _ ormanı Çerkeşle Kızılcahamam arasın
yüzden çıkan kanlı kavga esnasında sandığı için her köylüye düşen mükel- ~e çı~mıst;r. ın a '"

1 1 
da çok geniş ve zengin bir orman kıt'a-

katil Lisan, koltuğu altında sakladığı lefiyeti tahsile çıkmış, sıra ile evleri do- w • • • .....: • • - • -· • ·- sıdır. 
bıçakla muhtar Hüseyini ağır surette laşmış, bu üç kardeşin evine de uğra - Ahmed olanları görünce sür'atle vak'a ------------
yaralam~ ve Urla istikametinde kaç- mış, kendi hisselerine isabet eqen 60 yarınden kaçmış, hfıdiseden köylüleri Zilede yakalanan hırsız kadın 
mağa başlamıştır. Yaralı derhal hasta- kuruşu istemiştir. Katib de makbuzu haberdar etmlı::tir. Muhtar Ali derhal 
haneye kaldırılmışsa da kurtulamıya - hazırlamış, üç kardeşlere uzatırken tedavi altına alınmış, fakat hadiseden Zile (Hususi) - Zile nürus memuru 
rak can vermiştir. bunlardan birisi ansızın muhtarı ko - 16 saat sonra ölımiştür. Uç karde~lcr de Şevkinin evine, evde kimsenin bulun-

Bir iddiaya göre muhtar Hüseyinle !undan içeri çekmiş, diğer birisi de bal- gelen jandarmalar tarafından yakalan- matlığı sırada bir çingene kadını girerek 
katil Lisanın aralan ailevi bir mesele- ta ile kafasına ,·unnuştur. Köy katıbi mış, adliyeye \: erilmişlerdir. yükdc hafif bahada ağır ne bulduysa 

-===========:::::ııc:======================================================================= almı~rr. 

_ Aman Hasan B~y ! 
Ne dersin bu işe?. 

Pazar Ola Hasan s. Diyor Ki: 

Boğazın güzellikleri-
ni tanıtmak ve oralara rağ 
beti arttırmak maksadi1e .. 

Şirketi Hayriye bir ga -
zete neşretmeğe karar ver
miş! 

Hasan Bey - Ala! Biz, 
gazeteciler de birlik olur , 
vapur işletiriz ! 

Komşular hırsızı görmüşler, ko.çar -
ken yakalamıJar, adliyeye teshm et -
mışlerdir. 

Yeni Kastamonu valisi 
İnebolu (Hususi) - Ka~tamonu va

lili" ıne tıı) ın edılen eski Yoz ad say
la' ı Avni Doğan şehrimi.ze gelm s, hu -
kfunet ve belc>dıyenin ileri gelenleri ta
rafından i t kbal edilmiştir. 

Vali Halkevinı ziyaret etmiş, faaliye
ti hakkında bazı sualler sormuş, ve iza
hat almıştır. Bir müddet istırahatten 
sonra hukumet konağını ve belediyeyi 
ziyaret .et.mis ve Kastamonuya gitmiş
tir. 

Manisa (Hususi) - Burada pazar 
ortasında bir yaralama vak'ası olmuş, 
Dağköylü Recep adında biri çoban İsa 
köyiınden Mustafa oğlu Emini tabanca 
ile ağır surette yaralamıştır. Derhalı 
vak'a mahalline yetişen polisler, Re -
cebi elinde tabanca olduğu halde ya • 
kalamışlar ve yaralıyı da hastaneye 
kaldırmışlardır. 

Hadiseler" 
kar$1&1nd 

Ahfeş 
- Muharrir, yazı yazma! Ahfeşin 

hışmına uğrarsın. 

- Ahfeş te kim ? 
- Ay sen Ahfcşi tanımıyor mu • 

sun? 
- Sen tanıyor ınsun ? 
- Eskiden keçisini tanırdım, şim-

di kendini de tanıdım. 
- Ahfeş ne iş görür ? 
- Gazetelerin birinde muharı irle-

rin yazılarını tashih eder. 
- Yani müsahhih .. 
- Ne yani, ne de müsahhih. 
-Yan ne? 
- Vazifesi şu: Bütün günlük ga-

zeteleri okur, ve bunlarda yanlış a
rar. 

- Cumle, ) ah ut ta iınta ) anlı ı ! 
-????? -
- Ahfeşin bir noksanı var. H r ga 

zeteyi dikkatle okur, ama kend y -
zılarının çıktığı gazeteyı, dikkatle o
kumaz. 

- N creden biliyorsun ? 
- Biliyorum, dikkatle okumuş ol-

sa, kendı yazılarını tashih etmekten 
başkalarının yazılarını tashih etme
ye vakit bulamaz. 

İMSET 

I 
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Şehirlerimizde olup bitenler 

izmir sokaklarrnda bir çöp görüldü 
mü kıyametler kopuyor 

d •k d l t Tarihte radyo Fakat Belediye en şı ayet e en er var •• stanbul radyosu hükumet eline ge-

.. . 1 çeli çok şi.lkür dinlenecek ve kendi-
" Evvelce rahattık doğru ..• Şimdi her gün süpruntü sinden fayda görülecek bir hale geldi. 

vermek mecburiyeti var •. Süpriintü icadile meşgulüz,, Gerek öğleyin ve gerek akşam seve se

Güzel İzmire bir bakış 
. İzmir, (Hususi. muhpbirimizd~n) r
Izmir halkı, beledıyeden ve beledıye re
isi Dr. Behçet Uzdan şikayetçidir. Kah 
vehane ve lokanta işletenlerin şikaye
ti: Belediye şu buhranlı günlerde bizi 
akıl almadan masraflara sokuyor. Yer
ler beton olacakmış, pencereler, kapı -
lar muntazam yapılacakmış .. Kahve o
cakları, lokanta ocakları fennin icapla
rına uydw·ulacakmış .. Her kahvehane
nin su tertibatı, her lokantanın elek -
trik tesisatı tamam olacakmış .. Bu mas
rafları nereden çıkaralım. 

Otobüsçünün şikayeti: Her gün bele
diyenin bir siparişi ile karşılaşıyoruz. 

Makine tertibatı şöyle olacakmış. Oto
büs şoförleri yeknesak giyinecekmiş .. 
Otobüslerin renkleri ayni olacakmış ... 
Yollarda fazla tevakkuf edilecekmiş ... 
Haddin varsa istenilenleri yerine ge -
tirme .. Devlet vergisi gibi ceza yazı -
.yorlar. Bu cezalan Belediye büt~cşine 
fasıl ve madde ilavesi suretile varidat 
_olarak kaydediyorlar. 
' Mahallelinin şikayeti: Evvelce rahat 
tık doğrusu ... Haftada bir iki gün uğra
yan çöpçüye süpı:üntüleri teslim eder
.dik. Şimdi her gün süprüntü vermek 
'mecburiyeti var. Adeta çöpçüye teslim 
edilmek üzere süprün ti.i ic~liy le meş
gul üz. Evin yanıbaşında bir damla su 
birikintisi veya süprüntü görülünce 
beş lira .. İnin, cinin top attığı mahalle
mizde rahat yüzü kalmadı. İç huzurile 
temizlik bile yapılamaz. Bir halıyı silk 
meye gitsek, on lira ceza ... 

, Dikkat edilcek olurs::ı her sınıf esna
fın. halkın şikayeti biribirine çok ya -
kındır. Belediye, İzmir şehrini daha 

'medeni ve daha muntazam, daha temiz 
şartlara tabi kılmak için ötedenberi 
yerleşmiş taamüller ve adetlerle müca
dele etmek mecburiyetinde kalıyor. 

Sporu seven genç 
Kız neden aile 
Kadını olanıasın? 

Modada oturan M. R. bir genç kız
la tanışmış, konuşmuş ve jçinde o -
rıa karşı kuvvetli br meyil duymuş

tur. 
Genç kız 18 ya:jındadır. Güzeldir, 

terbiyelidir, tahsil görmiiştür. Bir ev 
kadını olabilir, ve .i\I. R. onunla ev -
lense ömrünün sonuna kadar nıes'

ud olacağına emindir. Yalnız kendi
sini tereddüde sevkeclen bir nokta 
var: 

Fırıncının ekmeğini hazırladığı yer, 
lokantacının yemek pişirdiği mutbak, 
evlerin bacaları, ve diğer bütün işler 
belediye kontrolü altına alınmıştır. 

Temiz ve rahat bir İzmir şehri mey
dana getirmek için yapılan mücadele
nin ilk sevindirici neticeleri elde edil
miş sayılabilir. 

Polathda soğuklar 
Polatlı (Hususi) - Burada havalar 

çok soğumuştur. Bir müddet evvel par
desü kullananlar şimdi palto giymeğe 
başlamışlardır. Soğuk ve gece düşen 
çiğ yüzünden çiftçiler sıkmtı çekmek
tedirler. 

Zilede soğuklar 
Zile (Hususi) - Havabr birdenbire 

soğumuş, yağmurlar başlamıştır. Mah
sulün fazla olması ve kışın böyle ani 
bir surette gelmesi yüzünden bir ta -
kını köylüler, henüz, harmanlarmı kal
dıramamışlardır. 

Kastamonu ağırceza reisllgi 
Kastamonu (Hususi) - Bir müd -

dettenberi münhal bulunan Kastamo
nu ağırceza reisliğine Adana ihtisas 
mahkemesi hakinı.i Mehmet Ali tayin 
edilerek buraya gelmiş ve yeni vazi -
fesine başlamıştır. 

-=---·---

lneboluda bir yaralama vak'ası 
İnebolu (Hususi) - Böğülyede İlyas 

oğlu İzzetin karısı Nedime Kibaroğlu 
Ahmedin evinin saçağı Ü7.erine sarkan 
kestaneleri toplarken Zafiroğlu Kadir 
tarafından bıçakla ağır surette yara -
lanmıştır. Kadın hastaneye kalctırı lmış, 
Kadir tevkif edilmiştir. 

bilmesi lc1zım gelen bir bilgidir. Oku
yucumu tereddüde sevkeden başka 

pir nokta olmalı ki, onu da mektu
bund;ı bulamıyorum. 

* * * 
Ankaradan Ş. i\I. rumuzile mektub 

yollıyan okuyucuma: 
:\foktubunuz bir kaç gün ev\'cl ge1-

miş, biı'az sıra bekledikten sonra ge
çenlerde gazetede çıkmıştı, ce\'abın
da galiba, oı:inanmamanın da kendi
sine mahsus acı bir zevki vardır.» de
mi~tim. Gözlerinzden kaçmış ola -
cak. Şu bir kaç günlük ıüishalarJ ba
kınız, göri.irsiinü7.. 

* * * 
Fatsa'da Celaleddin imzası ile mek· 

tub yollıyan okuyucuma: 

- Bu kız spora. kamp hayatına, 
musikiye ve kitara çalmaya çok me
raklıdır. Acabn bu merakı saadetinı;_ 
ze b:r engel teşkil eder mi? diye dü-
şiinüyor. 

* Ben bu diişüncenin varit olusuna 
dahi hayret ederim: Bugünün tıb 1ıa 
zariyelerıne gi)re spor sıhhatin e •· -
sıclır. l\lusiki ıse bir k:ıciının mutl. ka 

Meselenin hususiyeti var, bu sü
tunda uluorta münakaşa edilemez. 
Binaenaleyh kelimelerimi imsak e
derek söyliyeceğim: Bu, tabiatın ~·a

ratılıştan gelme bir nokc:nnıdır, önü
ne C'ecemezsiniz. 

TEYZE 

ve dinliyoruz. Klasik Tiirk musikisi, 
Münir Nureddin ve Safiye gibi en şöh
retli ve en güzel Türk san'atkarlarınm 
sesleri ruhumuzu açıyor. Bu aralık garp 
musikisinin de seçilmiş paıçalanm din
liyoruz. Eğer bu neşriyat Anadolu Ye 
Trakyanın her hangi şehrinde de bu 
derece pürüzsüz ve temiz dinleniyorsa 
nE)_ mutlu... Zira geçen seneye kadar 
Anadolunun pek uzak olmıyan bir şeh
rinde bulunduğum halde İstanbul rad
yosundan bir yığın zırıltı ve patırdı -
dan başka bir şey dinleyemezdik. 

Esasen radyo şimdi müthiş bir silah 
oldu. İspanyol ihtilalinde yalnız mav
zerler, bombalar, toplarla değil radyo 
mevelerile de çarpışılıyor. Her iki 
taraf da radyo istasyonlarile neşrettik
leri havadisler vasıtasile halkı ve dün
yayı kendi taraflarına çekmek istiyor
lar. Bundan b ir kaç yıl önce Hıristi -
yanlığın yüksek vasıfları hakkında pa
panın bir vaaz vereceğini öğrenen Mos
kova radyosu muayyen saatte dinsizlik 
hakkında bir konferansa ba~lamLcı, pa
palığın çanına ot tıkamıştı. 

Bugün radyonun gerek sulhta ve ge
rek harbde oynadığı çok mühim rolu 
görürken eskiden bunun yokluğunu dü
şünerek dedelerimize acımamak elden 
gelmiyor. 

Fakat acaba yok muydu? 
Tabiatta radyo gibi sesi uzak yerler

den nakleden bir vasıta mevcud oldu
ğunu ve bunun adına telepati denildi
ğini elbet duydunuz. 

İşte size bir iki örnek: 
1752 de Conson adında bir İngiliz 

tüccarı Bristol'dan gemiye bındi. Hin
distana gidiyordu. Fakat Gaskonya kör
fezinde korkunç bir fırtınaya tutuldu. 
Gemi battı ve adamcağız dag gibi dalga
lar arasında çırpınarak boğuldu. Bo -
ğulurken de Bristol.'da kalan karısi
le kızını hatırladı. Büyük bir üzüntü 
içinde: 

- Allaha ısmarladık karıcığım, Al
laha ısmarladık Viktorya ... 

Diye bağırdı. 
İngilteredeki küçük Viktorya henüz 

uyurken babasının sesini duydu ve se-
rinden fırladı: · 

- Babacığım!.. Babacığım! ... 
Diye haykırdı. 
Gemiden kurtulmuş olan bir adamla 

konuştukları zaman her ikisinin de aynı 
zamanda bağrıştıkları anlaşıldı. 

Bu daha eskidir: 
Nasr-ibni-Seyyar İranda bir İslam 

ordusuna kumanda ediyordu. Düşman
la karşılastı. Dü~man çok ve garp or -
dusu küçüktü. Zaferi kazanmak uzak 
bir ihtimaldi. Haı b başbdtğı sırad3 
Nasr-ibni-Seyyar kayıbdan bir ses, o
nun adını da söyliyerek !-iÖyle dedi: 

- Yamacı tut! Yamarı tut~ 

Ve bu Hazreti Ömerin sco;iyd •. 

Öyle yaptı ve diişmanın bir çcdrmc 
hareketine mani olarak zafere kavuş -
tu. 

Sonradan hesapladılar. A~ nı dakidcı. 
da Hazreti Ömer dalgın dw·urken garb 
ordusunun \'aziyetini görm~iş \·e ~e ·i
ni duymu~. Gene yarı uykuda: 

- Yamacı tut ... Yamacı tut! ... 
Diye bağırarak uyanmış. 
Netice ~udur: 
Radyofon ve televizyan tabiatta 

zaten vardır. Asrımızın bilyükleri onu 
makineleştirdiler. Zaten medeniyetin 
en doğru tarifi «tabiatın ilerlemesi» -
dir. 

Tut·an CAN 

Tosyaya elektrik yapılıyor 
Tosya (Hususi) - Şehrin tenviri için 

belediyenin tesis etmekte olduğu e -
Jektrik santral binası i~aatı sona er -
miş, bazı ufak tefek teferri.iatın ikmali 
kalmıştır. Fabrikaya ait malzeme de 
gelmeğe başlamıştır. 

Yakında şehirde tesisata ba~lanacak
tır. Kasaba önümüzdeki yıl, elektriğe 
km·uşmu~ olacaktır. 

istanbulda bir Hint şehzadesi 
1 Hint tahtına geçmek için padişahtan asker ve 

para istiyen Hint şehzadesi kendisinin Aksak 
Timurun soyundan olduğunu iftiharla 

söyleyince padişahın kaşlan çatıldı 

Tarihte şöhret bırakmış olan büyük 1 Hind şehzade.:si İstanbulda pi.iyük 
kumandanlarla sultanlar ve kralların merasimle karşılandı. Genç padişah ta 
pek çoğu Hindistam istila etmeyi en onu iyi kabul etti. 
büyük emel saymışlar ve bazıları bu- Baysungur mağrur bir adamdı. 
na teşebbüs etmişlerdir. Padisahtan Hind tahtına tekrar otur· 
Bunların arasınd~ Cengiz, Aksak Ti- mak ü~ere asker ve para istiyordu. Ve 

mur, Şah Abbas, Iskender, Napolyon, bunu bir rica gibi değil, hak gibi söy
Vasko dö Gama gibilerini ilk kalem- itiyordu. 
de. sayabiliriz.. , .· Kendisinin büyük hükümdar ve dün-

.. Isk.~nder ~~d ~apılannaan. geı ıye yanın hakimi Timtır Harun torunu ol
dondu. ~engızın ogulları ve Tımur da, duğunu büyük bir gururla söyleyince 
orada hır salt~nat vkurdular. Şah Ab - dördüncü Muradın kaşları çatıldt. Yıl
bas korkunç bır yagma yaparak ve kırk dırımla Aksak Timur arasında geçen 
milyon altın lira kıymetinde bir servet muhabereler ve harpler gözünün önü
toplıyarak ... irana ~ö~d~. Napolyon Bo- ne gelerek kızdı. Buna ra~1Il1en hiç bir 
napart Aka kalesı onunde Cezar Ah - zaman göriilmiyen derecede sükunet 
met Paşadan bir dayak yiyer~k Fran- gösterdi. 
say~ döndü. Vasko dö Gama bır deniz- . . 
ci olmak itibarile yalnız kıyılarda bazı Padı~ah... .. ,, . . . . 

v 1 t h' 1 t tf En - Bır duşunelım. Elbet arzunuza 0 0-
yagmaı· ar .Y

1
.apl 1 ve şle tı.r er zap e ı. re is yapılmak yolu bulunur, dedi. 

sonra ngı ız er yer eş ı. • . . . , 
Osmanlı padişahları, ellerinde dün- H~zmeden. mısafıre kese!crle altın -

yanın en büyük kuvveti ve serveti ol- lar ihsan ettı. 
duğu zamanlarda bile Hindistanı dü - Hind şehzadesi kendisinin Timurun 
şünmediler. Yavuz Sultan Selimin Çal- torunlarından olduğunu söyliyerek o
dıranda Acem ordusunu darına dağın ğünmekle bir hata işlemişti. Şimdi pa~ 
ettikten sonra Hindistana kadar git - clişahın verdiği ihsanı da saraydan çı
mek istediği, fakat askerin isyan et - karken Enderun ağalarına, baltacılara, 
mesi üzerine geri dönmeğe mecbur ol- kapıcılara dağıtıyor, bi.isbiitün can sı
duğu ba7.ı tarihlerde yazılıdu-. Fakat bu kıyordu. 
rivayet doğru olsa bile eğer Yavuz sa- Buna rab1men Sultan Murat onu bir 
hiden bunu en büyük emel saymış o - çok defalar kabul etti. Hind şehzadesi 
laydı daha sonra teşebbüs ederdi. her defasında bir kaç uşakla gelir ve 
Osmanlı padişalhalinın şarktan ziya- uşaklarından birine de geyik postu ta -

de garpla uğraştıkları çok göze çar - şıtırdı. Padişahın yanına girince postu 
pan bir haldir. Bunun sebebi hiç ~i.ip- yere serer, hemen onun üstüne çöker -
hesiz Avrupa ile uğraşmanın o zaman- di. 
ki din gayreti telakkisine daha uygun Padişahın buna da cam sıkılıyordu. 
olmasındandır. Kendisini güçlükle tutuyordu. 

Halbuki şarka ve Hindi:;;tana doğru Onun bu saygısı:dığına ve hamlı ına 
parlak bir akın yapmak için fırsatlar karşı kendisi de artık onu karşılamıyor, 
çıkmamış değildir. Bunlardan birisi de hatta huzura girince ayağa kalkmı) or-
1634 senesinde olmuştur. du. 

Hindistan imparatoru ve Aksak Ti
murun torunlarından Danyal = Dan -
şah ölmüştü. Onun yerine cihangir Se
lim Şah geçti. 

Seliı'n Şah, alim, muktedır, iyi bir 
hükümdardı. Lahorda ot uru~ ordu. O -
ğulları Hüsrev Mirza ile Hurem Mil' -
zayı da iki vilayete tayin etmişti. Selim 
Şahın babası Ekber Şah Hüsıevi daha 
çok severdi. Ilükiimdarlık Yasıflarını 
ancak onda bulduğu için onun veliaht 
) apılmasını vasiyet etmi~ti. 

Hurrem buna kızdı. Bulunduğu vila
yette topladığı askerle karde~inin üs -
tüne yürüdü. Onu bozguna uğrattı. 
Hüsrev esir düştü, fakat onu tutanlar 
doğrudan doğruya babasına gönderdi
ler. Hurrem babasından esiri istedi. Se
lim Sah önce vermedi, fakat Hurrem
den ;mu öldUrıni) eceğine rlair söz a -
lınca yolladı. Huı'l'em karde.1inı öldiir
dü ve babasma karşı da isyan hayra -
ğını açtı. Bozguna uğradı. Lakin baba 
oğul en sonra ban~tılar. 

Selim Şahın yerine Hurrem Şalı , ~eh

ri:var namile tahta geçti. Ordunun bir 
ıu'smı bunu beğenmediler ve Danyal 
Şahın oğullarından birisini tahta geçiı·
mek istediler. Şehriyar Danyal Şahın 
beş oğlundan clördlinü öldürttü. Yalnız 
beşincisi Baysungur l\ılirza bir kaç ay 
;:;altmrnt sürdükten sonra kaçahildi. 

Bay.sungur artık kendi n.1enıleketin
de asker toplıyamıyacağını anlamıştı. 

Efgan ve İran ~ahlarından da fayda gö
remeyince o vaktin en biiyiik islam hü
kümdcırı olan dördüncü i\Iurada be]di. 

Bu, açıkça: 
- Artık buraya gelme. Defol, git 
Demekti. 
Zaten IIurıem Şahtan da bir takıma

!:rır hediyelerle elçiler gelmişti İkı dev
let arasındaki iyi münasebetlerin de -
vamı rica olunuyordu. 

En sonra padişah kararuu bildirdı : 
- Hurrem Şahla bir dargınhğımız 

yoktur. Durup dururken nasıl cenkte -
şiriz. Hem Hindistan çok uzak bir yer
dir. Bu kadar uzak J ere occlu gönde -
remeyiz. 

Dedi \'e yi.iri.lyüp hareme geçti. 
(Naima) nın yazdığına göre pad .ah 

bu mesele iizerinde müsahıpleri1e gö~ 
rü1i.irken: 

- Farzedelim ki Allah elbıse verdi, 
endam nerede'? 
Manasında olan acemce beyti söyle -

miş, Hind şehzadesinin ahımıklık ve 
bo~ gururuna işaret etmiştir.• 

Hind !jehzadesi çekilip gıtmış, mem
leketine dönerken Hurrem Şahın a -
damlan tarafınd<ln öldürü!nıi.i~tii . 

Turan c~m 

Manisaya tayin edilen muallimle! 
Manisa (Hususi) - Bu seneki mual

lim mektebi mezunlanndan 24 talebe 
Manisaya ta) in edilmiştır. Bura -
dan 1 j muallim de diğer vilayetlere 
tayin edilmi~lerdir. Manisa maarif mü
dürlüğü dahili kadroımn tanzimı 'e 
yeni muallimlerin tayini işile iuğraş

maktadır. 
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Yugoslavya mektupları: 1 

Dubrovnikten Çetineye 
giderken neler gördüm? 

Don Karlos kimdir? 

Jozef Caillaux 

jv akın tarihde ispaonya gene böyle kana bulan
~ışh. Bugün hali Don Karlosun uğruna ölenler var 

Falih, yolda bana yeni 
tevcih etti: Selam 

bir memuriyet 
ağalığı 

Fransız Meclisinin frank projesini 
Ayan meclisinde hayli hırpalayan Jo -
zef Caillaux Fransanın tanınmış siyasi 
ricalinden ve Radi ·al Sosyalist fırkası 
liderlerindendir. 

Caillaux siyasi hayata parlak bir a -
dımla başlamış, fakat ömrünün ortala
rına doğru Klemansonun vurduğu bir 
darbeden dolayı büyük bir fe~etle 
karşılaşmıştır. Jozef Caillaux maliyeci
lik ile politikacılığı mezcetmiş, tek göz
lüklü, iyi giyinen siyasilerdendir. 1914 
,senesine tekaddüm eden zamanlarda 
Dahiliye Nazırı Malvy ile beraber Al -
manya ile anlaşmak siyasetini gütmüş· 
tür. 

İspanyadaki son kanlı ih
tilal münasebetile Carlist -
lerin ismi sık sık gazete
lerde mevzuu bahsolmakta
dır. Carlisteler Don Karlos 
un yolundan giden insanlar 
dır. Bu hareketin ne oldu· 
ğunu aşağıya naklettiğimiz 
yazı izah etmektedir. 

İspanyol milletinin sokak 
kavgalarına büyük bir isti· 
dadı vardır. İspanyollaı 
kanı severler. Barres bu 
sevgiye ihtiras ismini verir. 
«İspanyollarda kan akıt
mak ihtirası vardır.» der ve 

Harp içinde gene arkadaşı Malvy ile ilave eder: cBiribirlerini 'ı 
beraber Klemanso tarafından tevkif e- boğazlayacak müsait zemin 
dilmiş, casusluk töhmeti ile divanı ali bulamazlarsa resmi ve par-
ye sevkedilerek, haklarında mahkumi- lak elbiselerle boğaları öl· 
yet kararı alınmış ve her ikisi de ayrı .. .. 
,ayrı yerlerde ikamete memur edl1miş- durturler ve yerlere sere · 
!erdi, bu dava esnasında Puankarenin 1 rek akan kanları alkışlaı 
Caillaux lehindeki şahadeti hiç müs - lar.• 

.derçegnov iden 

Yazan : E. TALU 

Dubrovnikte iki gece geçirdikten 
&0nra, 15 eylfil salı sabahı otomobiller
le, Çetineye gitmek üzere yola çıktık. 

mir olmamıştı. İspanyollar, biribirlerinı 
bir manza ra , Harp nihayete erdikten sonra, her i- niçin boğazlarlar? Bunun 

Meğer önlerine bir kamyon çık."l'!'lış. cevabını vermek güçtür? 
Şoför ondan kaçınmak isterken, araba- Yahut çok kolaydır. Boğaz. 
nın sağ tekerleklerini kenardaki hen· lamak ihtiyaçlarını gider • 
değe saptırmış. Az ka1mış, de\•rilerek- mek için. 

1 
. Bu boğazlamalara müteaddit isimler ra Don K.arlos 6 ıncı Şarl olarak tahta 

ermış. d'l Kendilerine: cGeçmiş olsun!:t diyip, ver 1 er: Faşizm - Komünizm mücade- iclas edildi. Fakat kinler teskin edilme-
Bu yolculuğun bizim için cazip tara

fı, biitün dünyaca güzelliği me§hur o
lan Boka di Kattaro (Kataronun mın
sabı) ndan geçecektik. 

arabanın kurtulmasına da yardım ettik. lesi, yahut Pronanciomiento derler. mişti. Mücadele t ekrnr başladı ve bu 
Ve bundan sonra, yolumuza hadisesiz Şimdi de Karliste mücadelesi diyorlar. günkü gibi o zaman da İspanya l·an , c 
devamla, öğleye doğru, gene Adri:, atik CarJisme nedir ? ateş içinde yüzdü. 

1kıyısında, tarihi hatıralarla dolu §İrin Don Karlos taraftarlarile liberallerin , İspanyanın şimali alt üst olu:vor -
Filvaki burası Norveç'in fiyortlan

nı andıran, yüzlerce girintili, çıkıntılı, 
her biri ufacık birer gölcük teşkil e -
den koyları, körfezleri, üzerlerinde pek 
eski asırlarda inşa edilmiş şirin kilise
ler, şatolar taşıyan birçok adacıkları, 
etrafında tepeleri gök yüzüne değiyor
muş gibi duran sarp dağları, velhasıl 
hem vahşi, ve azametli, hem de ınunis 
' 

,bir kasaba olan Herçegnovi'ye geldik. -biribirlerile nasıl döğüştüklerini herkes du. O zaman Fransa Hariciye Nazırı 
Eşyamızı, bize ağırlık olmasın için, bilir. Fakat hareketin ne olduğunu bil olan Duc Decaze Fransamn Cenup hal-

dönüşte almak üzere burada, şimen - rncz. Bugüne kadar uzayan ve serpin· kına bir beyanname neşrederek acl ta 
difer istasyonuna teslim ettikten son· tilerini yayan bu macera nedir ? yalvardı : 
ra, denize karşı, palmiyelerin altmda Bu macerayı iyice tetkik etmek için - Biliyorum, hepiniz, Don Karlo:;u 
oturup birer kahve içtik. nazarları yakın tarihe, Napolyon za - seviyorsunuz, dedi. Onun taraftarısı -

Yugoslavyada sade kahveye Tures- manlarına çevirmek lazımdır. Yedinci ruz. Fakat bu hissinizi içinızde sakla· 
ka yani Tiirk, şekerli kahveye de Srps- ,Ferdinand'ın entrikaları İspanya tacı· yınız. Taraftar olduklarınız ufak bir 
~a yani Sırp kahvesi derler. Bu husu· nı Josephe Bonaparte'm başına kondur- muzafferiyet kazanınca hemen kilise _ 
siycti idrak edinceye kadar, sade kah- muştu. 1''akat Ferdinand si.ikUt etmedi, )erin çanlarına koşuyorsunuz. Biz de 1, 

ve içmekten ağzım ka\·ata yemişe dön· uğraı;ıtı ve tahtına tekrar geçti, otuı· - hatsız oluyoruz .• İspanyollardan ızc 
ve sevimli manzarasille dünyada eşine, 
emsaline ender rastgelinir bir yerdir. 

dii.. du. ne ? Ben, Fatihle ve Tokinle bir açık o
tomobille önden gidiyorduk. Nezle o -
lan Kazım Şinasi ile Lukaseviç ve nez
leden korkan Asını Us arkadan gelen 
kapalı otomobilde idiler. Emin Yal -
man bizim şoförün yanında, hemen so
yunup içine dalacak bir su, yahut ki sa
tın alıp ta gövdeye indirecek meyva 
kolluyordu. 

IIerçegnoviden tekrar yolumuza ve F~ d' d D K ı · er ınan on ar os ısrninde bir Müthiş bir boğuşmadan M>ıwa 
programımıza devamla, saat birde Ko· k d · . .J K ı -, ar cşı vaı·uı. ra ın erkek varisi ol - Haklı olmalarına rag"ınen, Karlı tc _ 
tor Kattaro'ya vardık. Bu havali \. d ~ · · h ına ıgı ıçın ta t ve tacın Don Karlo.:.·a Icr harbi ka) bettiler. Fakat onlar \ (' _ 

Asfalt olmamakla beraber, tamami
le diizgün bir yolda, sarsılmadan ilerli
yorduk. Bizim eski Bahrisefit :tdaları 
halkı gibi, başlarında uzW1 püskiilli.i 
yatık fes, ayaklarında dolma siyah şal
var ve bellerinde de kırmızı yün kuşak 
taşıyan insanlara rastgelrneğe başlamış 
ve bu kıyafetin Akdeniz ahalisince u
mumiyetle giyildiğini anlamıştık. 

Bir müddet, yolculuğumuz arızıısız 
geçti. Her geçtiğin'iiz yerde, her rastla
dığımız kimseler bize - oranın adeti 
veçhile - selam vermekte olduğundan, 
selam almaktan ve mukabele etmekten 
usanan Falih Rıfkı bana o gün yeni bir 
memuriyet tevcih etti: Selam ağalığı! 

Ve artık, bizim otomobildeki heyet 
namına, halkın seıamına karşılığı ben 
verdim. 

Fakat bu memuriyet bende esasen 
tek değildi. Sigara ve kibrit nlmağa, 
Falih, her nedense üşeniyor, yahut ki 
ihmal ediyordu. Ve nadiren, üzerinde 
sigara· bulunsa, kibrit, kibriti bulunsa 
o zaman da mutlaka sigarası bulunmaz
dı. 

Bu suretle, cçubukçu başısı» da ben 
olmuştum. İkide birde sigara ağızlı
ğını bana doğru uzatır: 

- Tak! 
Veyahut : 
- Yak ! derdi, ve gülüşürdük. 
i~tc, Çetine yolunda, bu vazifeye bir 

de, dediğim gibi selam ağalığı ilave o· 

lundu. 

* Bir aralık, Eminin, yol keııarmda 
gözüne ilişen böğürtlenleri koparmak 
üzere durduğumuzda, Kazımla Asımın 
ve Lukoçeviç'in bulundukları ve - has
ta nakliye arabası adını verdiğimiz -
kapalı otomobil öne geçti; bir hayli de 
ileriledi. Yol burada dönemeçli nldu -
ğunclan, biribirimizi hazan gözden kay· 

bedi yorduk. 
Derken, biraz öteye vardığımız za -

m.m ne görelim ? Arkadaşlarımızın o
tomobili hende~e yaslanmamış mı'? 

Kotor dii ııyada e:-.iııe ender rastlanır 
bir yerdir 

)'. ugoslav müttefiklerimizin deniz üssü
dür. Sık sık tesadüf ettığimiz bahriye 
zabitan ve efradının temiz kıyafetleri, 
dinç vücutları, şamandıralarda bağlı 
duran gemilerin bakımlılığı, dost ve 
'e müttefik donanmanın da oı·dudan 
nşağı kalmadığını gösteriyordu. 

Kotorda yemek yedik. Daha da epey 
uzun devam edecek otomobil yolculu
ğunun oraya kadarki yorgunluğunu din 
lendirdik .. Tekrar bindik arabalara. 

Biraz sonra, eski Avusturya - Kara
dağ hududunu geçmiş, dünyanın en 
sarp, en başdöndürücU, en dolambaçlı 
yoluna sapmıştık. 

Bu yolu ne siz sorun. ne de ben söy
liyeyim. Bir tarafı uçurum, öbür tara-

fı yalçın kaya, bitip tükenmek bilmi -
yen bir halezun tasavvur edin. Mi.ite· 
madiyen yokuş ... Bu yokuşun her kıvrı 
mında, yani yiiz adımda bir, göziinüze 
ilahi bir manzara. bir an için görüniip 
gene k:.tyboluyor. Gene göriiniip, gene 

~sinin de cezaları yok addedilmek su- geçmesi icap ediyordu. Halbuki F'erdi- ·1 · k nı mey1 ·endilerine bir türlü .} ecl ı C>!llİ-
,retile tekrar siyasi hayata dönmüşler- nand bunu btemiyordu. Düşündü, ta- yorlardı. Ancde de Sa\ eie tahtın bı
dir. M. Caillaux, Puankare iktidar mev şındı ve nihayet ltanatmı daha sinni rakıp gidince Don Kaı los tekra . td _ 

Jdine gelmeden Maliye nazırı olmuş, rüşde vfisıl olmamış olan kızı İsabella- ft ı ı k 
1926 d f g k 1.a t va geçirdi, İ.sabella hu''k,.;'ımdaı· oldu ve ı:a ar arını top ıyara. harekete geç -

1 
a ran ı uı ramaınış ı. ..ı " mek istedi. Bu üçüncü harp hep, nden 

Bu itibarla maliyeciliği nazari saha- annesi de nnip sıfatile işi idareye baş- müthiş ve tehlikeli oldu. MadAidin nı _ 
da kalmıştn·. !adı. zami askerleri tabii bugünkü nitı ) ir-

Karısı kendisinden daha n1eo::l1urduı·, Taht ,.e tar ka,·gası · "' :ı · mışer yirmişe kurşnna dizıli:, arlardı. 
,zira Figaro gazetesi müdüri.i meşhur Don Km~los taht ve taca Allah tara- Merhametsizce ve vahşice biı ibiı le ıni 
,Kalmeti, hususi mektu_plar meselesin- ,fından sahıp olduğunu iddia ediyor ve öldüru"yoı·lardı B d" • .. 1 d d" 
d d 1 t 

'd K . .. . u ogus er e m ınu-
' en o ayı gaze e ı arehanesinde öl - , ral olmak 1stıy~r?u. Mu~asebetsiz bir ,haı·ebelerinin bütün taassubu , ardı. 
düımüş ve Madam Caillaux şu beyit ile Kralın ?ırsve . mıkam hıssile verdiği Her iki taraf esirleri öldiirü) or k tli-
Türkiye ye şöhret kazanmıştı: ,karar nıhayet Is~bella ile Don Karlos am yapıyordu. Don Karlosçular 0 tir-

Öfke baldan tatlıd1r. un çarpışma ını ıntaç etti. ken : 
l\Iadam Caillaux haklıdır. Navarreli köylü "ft ·1 D ' .............................................................. u ve çı çı er, on - Don Karlos uğurunda can.n, fe -

kayboluyor. ,.:arlos namına harekete geçtiler ve si- da olsun! .. di:, e bağırı) orlardı. 
_ Hilia sarıldılar. Ve bunlara da Carl' t D K 1 

Tepenizde dagın doruğuna çıktım ler denildi. Uzun mücad . ıs e· on ar osu taraftarları Kral ol. k 
farzediyorsunuz. Nerede? ... Beş kıv _ eleleıden son- (Devamı 10 uncu sayfa(la) 

rım, on kıvTım, elli kıvrım ... Henüz :, o 
JW1 yarısındasınız. Şoför bir azıcık dık
katsiz davransa, fren tutmayıverse, kö· 
şede ansızın karşınıza bir engel çıksa .. 
Maazallah, malı\ olduğunuz güncfür. 

Kaya, gök~ üzii, uçurum ve ta uznk
larda su ile muhatsmız. Dckorunuz bu'. 
Ahret yolunun dekoru da muhakkak kı 
başka türlü değildir. 

Ben Karada$ denilen mubarek yeıi 
bilirim ama, hıç te böyle yollardan 0 • 

raya gidip gelmiş değilim. Bu yol pito
resk imiş .. Ne olursa olsun! İnsanın ak
lına fenfl şeyler getıriyor. 

Aradan üç saat geçti. Hnıa, döne do· 
ne kayalıklaı a tırmanıyoruz. Dün~ a _ 
nın en ıslnlı olunma1. yeri farzedilen 
Kııradağa bile turist celbetmek için, 
Yugoslav kardeşlerimizin sarfettikleri 
emeğe, azme, hamleye hayran olma -
mak kabıl değildir. 

Artık ben vazifelerimi de unuttum. 
Ne selam alıyorum .. Ne de Falihin a"ız 
lığına sigara taktığım veya ki kib~it 
çaktığım var. 

Hele !?U yol bitsin, nereye varacak· 
sak varalım. Ben daha şimdiden. bu vo 
ku~un bir de ıni.)ni di.işünü) oruın. 

Otekiler ? 
Falihi, Kazımı bilmem ama, Asımın 

başının döndüğü muhakkak. Ahmet E· 
mine gelinle, ta ağaşıda uzanan Kotor 
denizine baka baka ağzı sulanıyor ... 

Ah bir bnn)O al:ıbilse 

Bir fabr ikada 
1lliih i111 bir veı·fli 
Kaçakçılığı yaptldı 
Fatıhte oturan bir okuyucumuz 

bize mühim bir fabrikanın vergi ka
çakçılığı yaptı~ını haber verdi. F. -
ğer bu oku:, ucu kendi adresim :-;ak
lamış, isrnini de yazmamış olsa" dı, 
mektubunu okumıya dahi lüzum aör-• b 

miyccektik. Fakat adresi ve ismi \'a· 
zihtir, binaenaleyh verdıği haberi 
doğru öğrenmiş olması mümkündür. 
Bununla beraber anlattığına bOl ll 

hükumet mc cleden haberdardır. E
sa en geçen yıl şüphelenmiş, bu 'ıl 
da şüphelerinin devamı üzerine fnb· 
ı ikanın defteı Jeı ine el koymuşt•ır, 
şimdi tctkık de\·, m etmektedır Şu 
halde fabrikanın isminı yazmaktcı 
hi.ikümet bakımından fayda ) oktur 
Oku) ucu bakımından ise meısele 
m::ıhkeme~ c ch.i:ıiince isim nasıl ol a 
öğrenilecektir. Binnennle\ h me"e -
le\ i, kafiye• ke<;betıncde~ e~·vel ynz
makta fayda börmüyoı uz. Bclk: ih-

bar veya ştiphe yanlı çıkar, mıllı 1 r 
miie sese etrafında liizumsuz c 
dedıkodu m·andırır duşüncesile. 

* (!Ben vakıf mallarımı h ükumete 
meccanen deva edeceğim» 

Adanadan bir mektup aldık. lı 

zcısı «Emir Alı evla 1 ndnn Pehı:,, n 
Ziya» dır. 

Bu okU\ ucumuz Adananın « \ -

ğ.ı~mc:;cil» mahallesinde oturmal~ta 
\ e o hm·alidc atalarından kalına bır 
çok vnkıf emlake malik bulunma!. _ 
tadır. Fakat bu eml.ıkten istif el i 
hıç dcnılc ek kadar c1 dır, bunun c n 
de hissesini parasız olarak hükun~"
tc devretmek nı zusundadır. Bu , 
~et niçin \ e neden bö~ ledir? 

Pehfü an Zi a mektubunda a ı tt
m, ktadır, fakat bu o:, ll' bir balı ır 
ki. tarafımızdnn tetkıkı ıüçttir, fa -
la olarak üçüncü şahı.;;ları a)fık ! r 
eden kısımları da \'nıdır. Binaeı .ı -
le~ h iste~inın gözöniinc alınma"'ı \o 
incelenme ı ricasıle bu kndarla ıkti
fa ediyoruz. 
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2 Birincitqriıı SON POSTA 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan : Kadlrcan Kafh 

Son Poıta'nın tarı'hi tefrikası Numara: 87 

Ucu çengelli sırıklar ve küreklerle 
düşman gemisine dayanılarak müm -
kün olduğu ka.dar çabuk açtldılar. He· 
nüz yüz kulaç kadar açılmışlardı ki 
güverteyi baştan başa saran alevler 
.luç kasarayı da kaplamı,tı. 

Birdenbire korkunç bir patlayış ol
du. 

Sanki denizin ortasından bir yanar
dağ fışkırmıştı. 

Kollar, bacaklar, başlar ve gövdeler 
carmakarışık bir halde havada uçuyor

c.lu. 
İspanyol gemisi büyük çatırdı]arla 

p \rçalanmı suya sıömülmeye başla -
m fh. 

Uzun Veli ile arkadaşları Reisin el
leı ni öpüyorlar, arkadaşlarile satılıp Ö· 

pü~yorlardı. 

Küçük Alinin ise yalnız elini sıkı -
yorlradı. Hala suçlu gibi duruyor, lsyas 
Reisin kendisine darılıp darılmadığını 
öğrenmek istı~ordu. Ayni zamanda 
kendisine verdikleri bir çevre ile başı
nı ve yüzünün burnundan aşağısını ört 
meğe çalışıyordu. 

Kırlı Hasan: 
- Şimdi Manıuru almağa gidiyo • 

ruz, değil mi Reis} 
Diye sordu. 
- Evet ... Haydi, geç kalmıyalım. 
Akşama d9ğru Barselona açıklarına 

yaklaşınca ileride bir sandal ve bu san
dalı kovalıya!l irili ufaklı bir kaç kayık 
lÖrdü. 

Öndeki sandalda iki kişi vardı. 
Bunlardan birisi baş tarafta duru -

yordu, diğeri daha gerideydi ve baş ta· 

- Şimdi ne yapmak is,tiyorsun} kucaklamıştı. 

- Sen ne istersen onu yap... Bir iki dakika öylece kaldı. 
Genç kız boynunu bükmüş ve aşk So1"'a sordu: 

dolu gözlerle llyas Rei.sin bakıtlarına - Gelin olurken neler istersen dü-
dalmış.t.ı. şün de bana söyl~rsin, olmaz mı} 

llyas Reis de ona bakakaldı. Onun Genç kızın gözl~ri Çerin bir saadetle 
gözlerinde en parlak bir ı~ık1a yazıl - parladı .• .' 
mış olan {IU sözle.ıi okuyordu: - Yalnız bir şey istiyQrum. Zaten 

- Seni seviyorum. bunu daha evvelce bana adamıştml 
Genç kızın: N d' ' - ı e ır or ... 
- Sen ne istersen onu yapl _ Ba~mla akına giderken bana 
Diye po)::lunu ltfkmesi o kadar Venedik kadifesi getireceğini söyle • 

hoşuna gitmişti ki ... Demek ki bütün 
ölüm tehlikelerini. güçlükleri göze al -
ması fJyas Reisi sevdiğin dendi: 

Küçükken kızın on~ gösterdiği sev· 
giyi hatırladı. 

Bütün intikamların alındığı bu mes·
ud günde Palabıyık Ömerin kızı da 
mes'ud olmalıydı. 

llyas Reis onuJ! elinden tuttu: 
- Çok )jOruldun. Haydi eni ka • 

marana götüreyim. 
Dedi. 
Genç kız çocuk gibiydi. Ne söylerse 

hemen yapıyordu. 
Leventler birbirlerine gülümsiyor -

lar ve göz kırpıyorlardı. 
Kamaranın kapısı kapanınca yukarı

da bir levent şarkısı başladı. 
llyas Reis genç kızı bağrına basmış, 

miştin. 

- Ne zaman? 

- On iki yıl oluyor .•• 

llyas Reis Palabıyık Ömeri hatırla
makla üzu:-'jiyor, fakat kendisine kar -
şı o zamandanberi bu kızın sevgi du:t
duğunu anlıyarak eviniyordu. 

- Şimdi yalnız kadife ile iş bit -
mez. ~in başka ~eyleri de düşün .. ol-
maz mı? 

Bir hafta sonti! Cezayirde büyük bir 
düğün vardı . 

Hayreddin Be.v bütün Cezayir hal -
kına ziyafet çekiyordu. 

T amaJ!I yirmi levent evleniyordu. 
Bunların en başlarında llyas Reisle 

Ayşe vardı. 
SON 
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Ötle neşriyatı: BORSASI 
12,30: Plfltıa Türk musiklsi, 12,60: Hava- 1 • 10 • 1938 rafta olana sırtını vermişti. 

ikisi de bütün kuvvetlerile 
çekiyor1ardı. 

kürek dJs, 13,05: PlAkla hatif müzik, JS,25: Muh
telif plA.k neşriyatı. Türk Dnlet Borçlan 

Arkadaki sandallardan ikide bir tü-
fek patlıyordu. 

Gittikçe yaklaşı~lardı. 
İlyas Reis o tarafa baktı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Çay saati, dans musildsl. 111.30: Eo-
re! spor musahabeleri. 20: Sadi ,.. arkadaş-
lan tarafından Türk muslldsi ve halle şarkı-
ları. 20.30: Hikmet Rıza ve arkadafları tara-

- işte, Mansur... Çabuk olalım. tından TOrk musıklsl ve halk: tarlaları. 2ı: 
Durmuş ... Git prova toplarından bi· Solo pl{ıklnr. 21.30: Orkestra: 

rini ateş1e. Kim o1duğumuzu anlasın- ı - Beethoven <Koryolan, üvertür). 2 -

lJra Llra 

% 7,5 T. B. 1 22,SO il % 6 Hazine B. -48,00 
% 7,0 T. B. ll 00,00 Dah1ll llUknı.J 95,75 
o/o ı.o T. B moo.oo 

Lira Ura 
Eı'sani 97 ,()(),, Anadolu lHil46,55 
8h"u ı:rzurum 99,SO Anadolu lıl 43,60 

la Strauss (Dalgalar valsi). 3 - Haydn, <Sere-
~ ~ 
Sonra genç bir levende şu emri ver- nade). 4 - Saint - saens, (Saıru;on n Dall- ı.. s. ıd. 82~ tat Trtın.-.1 22 50 

Soı1eteler Eabama 

di: la'dan parçalar). 5 - Chopln §all80n trist. • • ıu. 10,00 Bumonu 9: 25 
8 - Drlgo (Tarla kuşları> Vala. 7 - Sullivan • • Name ıo,oo 1·orlı:a. 14,75 

- Bayrağı çek.·· Görsünler... (Mikado operetinden parçalar). 1 - seve - Merlı:eı B. D. 89,25 A. Çimento 12,00 
llyas Reis böy]elikle, Mansuru kova- rac (Aşk penceresi). 22,SO: Ajam haberleri. u-------;:Ç;;:El:-;:K.;;:1-::.E::R::-----.......:..:.:_ı 

lıyanları \ orkutmak istiyordu. BVKREŞ Krt. L T. L. lçtn 
Umduğu gibi oldu. ıuo: Hafif müzik. 19.20: Mu.uhabe. 19.40: faterln 627,00 \\ Llre• oo.oo 
Kayıklar kaçmağa başladı]ar. Pldklar. 20: Müsahabc. 20.15: cTosca• opera- rr"-· _l'r_a_n_1_

1 
__ 

00_·00::-::-:-:-Do:-ıar ____ o_,i_925:::.J 
yaklaşınca Mansurun ellerinde kü- sı. 20.45: Haberler. NAKiT 

reklerden ba_şka bu de tabanca gördü- BUDAPEŞTE Krf. 
ler. Sandaldaki diğer adamın bir Is • 18: Koro. 18.50: Spor. 19: Senfonik caz. 20. IO I'. Fr&Dll 000,00 J ı M•rlı 
panyol olduğu, limanda onun sanda· 15: Sonalar. 21.15: Orkestra konseri. 22.40: ! f°:Un !~:: 1' : ~::~ 
ima binerek korkutmak suretile bu - Haberler. 23: Muhtelif havalar. 2UO: çın'- so Uret 000,00 20 Ley 

Xrf. 
00,00 
00,00 
00,?J 
00,00 

Sayfa 9 

r----------:!"-----------~----------------------t ___ n_i k_a_y •.............1.\ ____ A_g_v I_ıy_a_n_Ia_r_t_ep_e_s_i __ J 
Yazan: Pierre Fontaine • Çeviren: Nurullah Atnç 
Jean Gazau ile beraber bir cerkanı- uydurmuş, dansetmekte olduklarını 

harbiye> haritası üzerine eğilmiş, Vis- gördü. Kimse önüne geçemeden hemen 
mes dağı tepesine hangi yoldan gide - atılmış ve birdenbire karısı Lisa'yı kar
bileceğimizi tetkik edi)1{>rdum. Gayet deşinin kollarından alıp dışarı çıkardı. 
iyi bir rehber ve benim için rehberden cPhilibert sesini çıkarmadı, içerdeki-
ziyade bir dost olan Jean Gazau bana ler de yerinden kımıldanmadılar ) al • 
daha başka dağlara çıkmanın zorluk - nız biri: cİşi çıkmakta doğrusu hayli 
lanndan, onlara gitmek için geçilen geç kaldı• dedi, ötekiler de başları ile 
yolların güzelliğinden bahsedip duru - tasdik ettiler. 
yordu.Ben Vismes dağına çoktanberi cİki kardeş bir evde otururlardı; 
gitmek istiyordum ama arkadaşımın meyhanedeki kavganın neticesi ne ol• 
bundan kaçınmak niyetinde olduğunu duğunu öğrenemedik; ertesi sabah iki
anladım. Bunu bana açıkça söylemi - si de beraber evden çıktılar, dağa işle• 
yordu, çünkü ne kadar tehlikeli olur - rini görroeğe gittiler. 
sa olsun, bir seyahatten dönmeği kib - cLisa bir daha dansa gelmedi, Ray • 
rine yediremezdi. Fakat ben harita fi- mond eskisinden de somurtkan olduı 
zerinde bir yol gösterince o hemen ba- yalnız Philibert, hiç bir şey olmamL~ 
na başka istikamette bir yoldan bahse gibi, eski hayatını sürmekte devam et• 
başlıyordu. ti. Koca karılar: cRaymond dedikodu 

Önce bu hal beni eğlendiriyordu, fa- yapılmasın diye kardeşini evden bırak .. 
kat nihayet meralomı mucip oldu, hat- mıyor» dediler ama iki kardeş de kim• 
ta beni sinirlendirmeğe başladı. Şid - seye bu meseleye dair bir şey söyleme-
detli denecek bir tavırla: di. 

- Anlıyamıyorum, Jean, dedim, cO evin içinde her dalın fırtına kopa• 
yoksa siz Vismes tepesine gitmekten cak gibi bir hava vardı. Bazan bir i§ 
korkuyor musunuz? konuşmak için Raymond'u görmeğe gi• 

Böyle bir lisan kullandığıma hen1en derdim ama o sinirlendirici sükUta da· 
mahcup oldum ama Jean kızmadı ve yanama7., söyliyeceğimi söyledikten 
ukalaca bir eda ile: sonra hemen kaçardım. 

- Şubat ayında cAğlıyanlar tepesi- cNihayet şubat ayı geldi ve Popp! 
ne• giden, ölüme meydan okumuş olur kardeşler o ecnebi diplomatla konuş .. 
dedi. tuktan sonra, Vezin yolunun açık oluP. 

- Şimdi de darbı-mesel icadına baş- olmadığını anlamak için gittiler. 
hyacağız? .. Ama ben bu tabiri sizin ar- «Yirmi dört saat geçtiği halde on .. 
kadaşlarınızdan da duydum; niçin ora- Jardan hiç bir haber çıkmadı; hepimiz 
ya «Ağlıyanlar tepesi» deniliyor? merak etmeğe başladık. Çocuklar, on~ 

- Bir dağ hikayesi ama doğru bir ları uzaktan görür görmez haber ver .. 
hıkaye; masal değil... mck için yola çıkmışlardı. Lisa hiç dur .. 

- Yoksa siz de batıl itikatlara ina - madan: .Muhakkak bir felaket oldu! de• 
nır mısınız? yip duruyordu. Biz onları aramak için 

- Yaptıkları iş az çok tehlikeli o - bir kafile halinde yola çıkmağa hazır• 
lan herkes gibi elbet benim de batıl iti- }andığımız sırada Raymond geldi; yal .. 
katlarım vardır. nızdı, perişan bir hali vardı, deli gibi 

- Neye o dağa cAğlıyanlar tepesi> bakıyordu, elleri de boştu. 
demişler? cKesik kesik konU§Uyor, karma ka• 

- Yürekler acısı bir vak'a... O fa. rışık sözler söylüyordu; nihayet vak·a· 
ciaya karışmış adamları ben de tanı - nın ne olduğunu anlıyabildik: Sid 
dım; hele ikinci kısmını benden başka rac'ta sellerden hasıl olma yoldan ge .. 
görmüş gimse kalmadı. Siz yine gü - çiyorlarmış, gerçi orası tehlikeli bır 
lümsüyorsunuz; hele bir anlatayım da yerdir ama bura rehberleri iyi bilirleq 
bakın tuhaf bir şey mi... Dinledikten fakat Philibert bir ihtiyatsızlık etmiş, 
sonra oraya gitmekten belki siz de vaz- çok kenardan yürümüş ve birdenbire 
geçersiniz! üç dört yüz metrelik bir uçuruma yu • 
-Anlatın bakalım! .. Frida, bize rom- vnrl.anmış.• 

lu iki grog getirin, çok sıcak olsun... «Cesedi buluruz diye biz yine yola 
- Bu ay tam yedi yıl oluyor ... Her çıktık. Bütün bir günlük yorucu araş -

zamankinden fazla kar yağmış, dağlara tırmalarımız bir netice vermedi. Ray ~ 
çıkmak pek zorlaşmıştı. Cenevre'de o- mond, ne yapıp yapıp kardeşini bul 
turan bir ecnebi diplomat, Vismes'den mak istiyordu. Sidrac taraflan en zi 
daha öteki büyük Vezin tepesine git - ya de çok karlı günlerde tehlikelidi,·, 
mck istemiş, gelip Poppi kardeşleri a- hiç kinlSe Raymond'la gitmek isteme
rcımıştı. Poppi kardeşler bütün bu ci· di. Hiç bir ümit kalmamıştı ki gidilsin! .. 
varın en meşhur -- Ama bana o ka ~ 
rehberleri idi. Bir Yarmki nushamızda : par yalvardı ki 
iki gün evvel nihayet dayana 
müthiş çığlar madım, razı ol 

d Ü ş t Ü ğ Ü n - Bir garip hırsız dum.> 
den Poppi ~ar - J ean, artık ılık.-

deşler önden gi- Nakleden: F. Bercınen laşan grogu bir ., 
dip yoldan geç - den dikip içerek: 

Borıa D11ında mek kabil olup -- - Ah! dedi, o 
1 l gene orkestrası. 1.5: Haberler. 

ralara kadar kaç7.bilc!iği an aşı ıyor - PRAG 

du. 19.10: Almanyadan nakiller. 10.45: Hnber-
Mansur güverteye çıkınca kayıkcı ıer. 20: Haberler. 20.ıo: Çek edebtyatL 20.20: 

kaçmak istedi. Bir levent: 
- Kaçıyor .. yakahyahm. 
Dedi. 
Fakat Mansur ona mani oldu: 

Orkestra. 21.15: İstasyon orkestrası. 22.15: 

Muhtellf havalar. 23: Haberler. 23.15: Plak
lar. 23.45: Rusya haberleri. 

ViYANA 

_ Hayır ... Bırakın. Pek uslu bir a· 29: Haberler. 20.10: Musahabe. 20.30: Miı-
dammış. inatçılık etmedi. sahabe. 21.45: senfonik konser. 23.10: Dans 

Kus.ağının arasından bir kese çıkar· havaları. ı: Plfik neşriyatı. 
VARŞOVA 

dı. Kayıkcı)'\'. seslendi: ıs.ıo: spor. 18.20: Kltablyat. 18.30: Haber-
- Heeeyl Al paranı! Güle güle 

L.K. ı..1t. olmadığını anlamak.iste?1~şler. .. 123 ~ubat günü hiç hatırımdan çıkmıya-
Kredl Fonslye 1 Mübadil Bon. oo.oo cPoppi kardeşler ışlerını beraber go- cak. ... 
ısın. senesi 00,00: Gayrı oo oo 
ıgos • ıos.o:ıl Altın • • 

98
2 rürlerdi ama araları pek iyi değildi. cSidrac dere~inde Yüksek - Kaya de-

ıım o S7,0J Mecldlye 00 Büyüklerinin adı Raymond'du; otuz nilt>n yere gelincl' Poppi durdu \'e ) üz 
~--ii:=====-=====---=-.-.,.;J....d beş yaşında, işini çok seven, dağa ait kademlik bir halat açıp: «İşte burada• 

ne yazılsa hemen alıp okuyan bir a • dedi. Ben, üç gündiir kar yağdığı ıçin 
dam. Öyle pek konuşkan de~ldi, hatt5 hiç bir şey bulmak kabil olmı~ ac mnı 
biraz aksi, yalnızlığı sever bir adamdı. söyledim. 

Doktor Hafız Cem.il 
Dahiliye mütc:huııaı 

Pazardan mnada herglln 3 _ 6 
Divanyolu (10-t) No. Telefon: 2239d 
Tel. Kandilli 88 - Beylerbeyi 48 

Ama yine de iyi bir arkadaştı, elinden c- Bulmalıyım, dedi. 
gelen iyiliği esirgemez~i. Kendinden «-Neye karların erimesini beklemi-
on beş yaş küçük bir Italyan kızı ile yorsun? 

harca ... 
Diyerek tekne~n içine fırlattı. 
Kayıkçının kor.,kudan büyüyen göz

leri şimdi sevinçle parlamıştı. K~rekle
re asılmadan önce son defa selamladı 

ıer. 18.35: Haberler. 19.10: Mıl&lhnbe. 19.20: 

Konser. 19.50: Okuma. 20.5: Filarmonik kon- r 
ser. 23: Dans plfıkları. Bir Doktorun 

evlenmişti ... Yaşamaktan keyif duy - «- K~r~.a~. eriymciye kadar sahre 
, duğu gözlerinden okunan canlı, kıv • demem, olurum. . 

ve: 
- Güle güle gidin .•. Gene huyu -

run, gene buyurun 1 •• • 
Diye bağırdı. ,, 
llyas Reis Mansuru bagrına basar· 

ken Kırlı Hasana: 
- Haydi yoldaşım, dümene geç •.. 

Artık Çezayire gidebiliriz 

Diyordu. 
• • • 

Fakat bütün şu büyük işlerin ara~~n
da Ayşenin macerası hepsinden mu -
himdi. Herkes onu konuşuyor ve me-

rak ediyordu. .. 
Ayşe İlyas Reise kim olduğunu soy· 
. d hemen tanıdı. lcyınce genç a am onu 
Ona sordu: 

Yarınki Profram GUnlük Cuma 
iSTANBUL 

ötıe neşriyatı: Notlarından (*) 
12.30: Pllkla Tiırk musikisi. 12.50: Havadis. 1-U-y_k_U _______ ~---ı 

13.05: Plfıkla hafif müzik. 13.25: Muhtell! 
plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.80: Çay saati, dans musikisi. 19: Amba· 
sadörden varyete müzlkl nakli. 20: Vedia 
Rızanın lştir!kile Türk musllı:1sl n halk pr
kılan. 20,30: Mün1r Nureddin ve arkadaşlan

nın lştlrakile Türk mus11dsl ve halt prkı -
ıarı. 21: Solo plllklar. 21.30: Orkestra. 

ı - Joh. Strauss <Venedlkde bir ıece> ü
vertür. 2 - Schubert (Rozamond balesin -
den) parçalar. 3 - Dvorjak (Slav dansı No. 
16). 4 - Heuberger (Opera Balosu). 5 -

Tschaikowski Şan san parol. 8 - Brahm.s 
vals. 7 - l\lousorgskl (Kalenberg da~ında 
blr gece>. 8 - Brahms <Macar dan.11 -8-). 

22.30: Ajana baberlerl 

Sinlrlerlmlzin, beyniınlzin, ndaUHımızm 

yorgunluklarını gideren en güzel bir tl\
mir vasıtasıdır. Uyku karanlıkta olmalı
dır. Gündüz uykusu nornıaı sayılmnz. 

Uyku dellkslz tAbir edilen §Ckilde olma
lıdır. Rüya görmek iyl bir §ey değildir. 
Gece uyanmak ve telı:rar uyumak, ıece
leyln sık sık idrara kalkmak tabıt sayıl
maz.. sebeblerlnl araştırmak ve böyle 
vak'alarda ane doktoruna mllracaat et
mek llzımdır. 

( • ) Bu notlan kesip aaldaTIDIZ, 1'• _ 

but bir albüme J'aplfbnp kolleluiyon 
J'•pmız. Sdonb zamanınızda bu notlar 
bir doktor ribi imdadmwa 1'el:İfebilir. 

rak, güzel bir kadın ... Hele pazar gün- A «- Çıldırdın mı, Poppı? Bırak btt 

h . d b. lafları. 
ıeri Joseph babanın mey ancsın e ır 1. k d .•.. 

1
d.. •. ld r-

. d h k ı b ı d c- nsan ar eşını o ururse çı ı 
dansetmesı var ı, er es er ayı ır ı. d 

1 
? 

d . . d.. 1 1 maz a ne o ur. 
Arası çok geçme ı, peşıne udşen er ~ - c- O da nasıl söz? 
du. Raymond onun her pazar ansa gıt- Art k 1 d b kt d ~ 

. ih k c- ı ya an an ı ım, ogru • 
mesıne kızardı ama, n ayet ansını, .. 1 - . Ph·ı·b t'· b ··ıdü yu soy ıyecegım. ı ı er ı en o r-
kardeşi Philibert'in yanına katıp gön - düm.» ' 
derirdi. Philibert, Raymond'dan on yaş 
küçüktü ... Bazı pazarlar Raymond da 
akşamüstü otele gider, orada bir nb -
sent içer, sonra karısını, kardeşini alıp 
dönerdi. 

«Bilmem birtakım dedikodular mı 
işitti, yoksa kendisi mi bir şeyden işkil
lendi? her ne hal ise, bahsedeceğim fa
ciadan bir sene evvel, Karlar meyha
nesinde müthiş bir kavga oldu. Ray -
mond her znmanki gibi karısı ile kar -
deşini almak üzere Joseph babanın 
meyhanesine girince onları, kısık ses
li bir gramofonun çaldığı havaya ayak 

«Raymond bu sözleri haykırarak söy .. 
!emişti. Sırtımdan doğru soğuk bir ter 
boşandı. Raymond'un içini kemiren ha
kikati söylemesine mani olamazdım; 

anlattıklnrını dinledim. 
cOrada, geçilmesi hayli zor olan bir 

yere gelmiş, iplerini çıkarıp kendile 
rini biribirlerine bağlamışlar. Ray 
mond, her sefer olduğu gibi, arkada 
kalmış. 

o:Philibert, Yi.iksek-Kaya'ya gelince 
nefes almak için durmuş; kardeşı de 
yanına gelmiş ve ne yapacağını ıyice 

(Liıtfcn sahifeyi çevirini:ı) 
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---------------------------------~------------~-----------. 
Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

UH LEFET t/r 
Son Posta'mn zabıta romam: 87 -- Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, N.asıl öldü'l o zifiri karanlıkta, Defci İbonun 

neş 'eli sesi cevab verdi : 
- Buradayız.. burada... Oh.. çok 

Ş,ükür. Hele, gelebildin. Yoksa, 
açrıktan, susuzluktan geberecektik .•• 
İnşallah, bize yiyecek, içecek getir -
mişsindir. 

- Getirmez olur muyum hiç .•• 
Ben, verdiği sözü tutan adamım. 

- Hay, yaşıyasın ... Dur, şu mumu 
yakayım. Belki, düşer müşersin. 

- Düşmek bir şey değil. Ceplerim
deki şişeler kırılır • 

Defci İbo, bir kibrit çakmış, cebin • 
den çıkardığı mum parçasını yakmış -
tı. Mahzene, hafif bir ışık yayılmıştı. 

Faninin karnı o kadar acıkmıştı ki; 
.daha fazla beklemeye imkan bulamı
yarak hemen Gavur Mehmedin koltu
ğunun altındaki koca somunu kap -
mış .. bir parça koparmış .. yemeye baş· 
lamıştı. 

Gavur Mehmet; dün gece yaptığı 
gibi, gene kağıtları yaymış .. bir sofra 
yapmış.. getirdiği yiyecekleri sç.mıf • 
t1. 

Bir limonun içini oymuşlar; rakı 

kadehi yapmışlar .. hem yiyip içmeye, 
hem de konuşmıya başlamışlardı. 

Defci lbo, sotmuştu: 
- E, anlat bakalım.. yeryüzünde 

ne haber var? .. 
- Mühim.. çok mühim haberler 

,var. 
- Anlat bakalım. 
- Hele dur. Şu kadehi de yuvarla-

yım da ... Ooooh !.. Hay bu rakıyı.çe
kenin elleri derd görmesin. Tevekkeli 
adına düziko dememişler. Mübarek, 
doğruca adamın midesine iniyor... E
fendim!.. Gelelim havadislere ... 

- EyyyyL 

- Galata kulesi, Kızkulesi ile ev• 
leniyormuş ... Beyazıt kulesi de bu dü
ğünde kasab havası oynıyacakmış. 

- Canım; bırak şu latifeyi de, bi
zim işlerden haber ver. 

- Azizim! Kusura bakma. Rakı ba
şında latifeyi severim... Fakat, görü
yorum ki, üzülüp duruyorsun. Dost • 
lanmı .. hele sizin gibi biri k.oltukcu, ö
, teki mirasyedi olurlarsa .. onları me -
rakta bırakmaktan da hoşlanmam .•. 
Onun için evvela şu müjdeyi veririm 
ki: bizim için büyük bir tehlike kal
madı. 

- Yaaaa?. 
- Evet ... Çünkü; zaptiyelerin U -

zerine attığım kurşun, çok şükür hiç 
birine rast gelmemiş. Sadece, en arka
C:la duranlardan birinin fesini delmi~. 
geçmış. 

- E .. sen, onlardan birinin bağıra· 
rak yere devrildiğini söyledin. 

- A, dostum .. herif zaptiye olurken 
manda yüreği de yutmadı, ya? .. Si -
tah patladığı zaman, zavallı adamcağı
zın ayaklarının bağı kesil'miş .. kurşun 
başının üzerinden geçerken, onun rüz
garile yere devrilmiş ... 

- Bu havadis, iyi .. hem de, çok İ· 
yi ... Eğer zaptiyelerden birine bir hal 
olsaydı; her halde beş on gün rahatı -
mız kaçardı ... Başka? .. 

- Han( zaptiyeler bizi bir katillere 
benzettiler, diyordum ya?.. 

- Evet. 
- O da, fos çıktı~ 
- Ne biliyorsun?. 

düsünmeden onu dereye doğru itmiş. 
Ke~ıdisi de :;ürüklcnmesin diye gedl
mi~. Sonra eğilip sormuş: 

«- Söyle, doğru değıl mi? .. Lisa ile 
sen ... 

- Karakolda, en küçük bir tela. bi
le yok... Bu sabah; erkenden gittim, 
elbiselerimi aldım. Giyindim, kuşan -
dım. Ellerimi arkama bağlachm. San -
ki, borçlusundan para alrmya giden bir 
tefeci gibi, kurula kurula, Ayvansa • 
ray kapısından geçmeye başladım. A
ğır ağır geçerken, şöyle yan gözle ka -
rakolun içine baktım ..• Zaptiyelerden 
ikisi, çamaşır yıkıyordu. Biri, kundu
rasının ökçesindeki demir nalçaya çivi 
çakıyordu. Biri, bir gaz tenekesini ters 
çevirmiş, üzerine oturmuştu. Öteki de 
onun arkasına geçmiş, elindeki ustura 
ile kafasını kazıyordu. Çavuş, kara -
kolun yanındaki çardakta, şişman bir 
adamla dama oynuyordu. Nöbetçi de, 
kapının yanındaki kulübe kenarına tü· 
feğini dayamış .. horul horul uyku çe -
kiyordu ... Bundan anladım ki, adam
cağızlar bizi değil, dünyaya geldikleri
ni bile unutmuşlar... Amma ben ge
ne ihtiyatlı hareket ettim. Oralarda 
pek fazla dolaşmıya lüzum görmedim. 
Loncaya doğru ilerledim. İçimde bir 
merak uyandı. Şöylece gideyim, bir de 
yangın yerini gezeyim, dedim. 

-Eyyy ... 
- Hele bir kadeh daha ver. 

Gavur Mehmet, Defci İhonun dol -
durduğu kadehi içti. Fakat içerken, o -
nun yüzüne göz gezdirdi. lbo, büyük 
bir merak ve heyecan içinde idi . 

Gavur Mehmet, elindeki rakıyı son 
damlasına kadar büyük bir neş' e ile iç
tikten sonra, tamamile lakayd görü -
nerek sözüne devam etti: 

- Ne diyordum?.. Haaa.. yangın 
yerine gittim. Biır de ne göreyim?. Ku
laksız F oti .. hani şu, Loncanın kaba • 
dayılarından bir herif vardır. Petri mi, 
Çetri mi, nedir bir şey derler. 

- Petri çorbacı. 
- Evet .. o olacak .. sonra, bir de iri 

yarı biır Hırvat.. hepsi düşünüp duru
yorlar. . . O kadar dalmışlar ki; yan • 
larına yaklaştığımı bile görmediler .. 
şöyle, usullacık yanlarına sokuldum. 
Kulağımın birini, onlardan tarafa u -
zattım. Dinlemeye başladım. 

- Ne konuşuyorlardıL 

- Vallahi, ne konuştuklarını hüve 
hüvesine anhyamadım. F akaıt, hepsi 

de parmaklarının uçlarile bir yeri gös
teriyorlar .. acaba, şuradan mı kazşak .. 
buradan mı e~ek .. deyip duruyorlar -
dı. 
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ittihatçılar, vaziyete hakim olmak için hiç bir istidad gösterememektelerdi. Merkez' 
ile klüpler; (zat işleri) ile meşgul olmaktan, vaziyeti görecek halde değillerdi. 

Halkın hükumete emniyetsizliği o 
dereceye gelmişti ki; en ehemmiyetsiz 
bir vak· a, koca insan kitlelerini önüne 
geçilmez heyecanlara sürüklemekte i
di. Halkın bu (haleti ruhiye) sini keş· 
fedenler ise, bundan istifadeye giriş -
mişlerdi. 

İttihatcılar, vaziyete hakim olmak 
için daha hala hiç bir istidad göstere • 
memektelerdi. Merkezi umumi ile 
klüpler; (zat işleri) ile meırgul olmak
tan, umumi vaziyeti görecek halde de
ğillerdi . 

(Osmanlı kitlesi) ru teşkil eden her 
millet, keçesini sudan çıkarmak için 

istibdat zamanında, Ermeni komi • 
tecilerile ayni fikirde olduğu için bir 
çok hadiselerde, - ve ezcümle, Osman
lı Bankasının basılmasında - parmağı 
olan (İzmirliyan) efendiyi, AbdUlha
mid, (Kudüs) e sürgün etmifli ... M~ 
rutiyeti müteakip bu zat lıstanbula gel
miş; kendisine pek parlak bir kabul 
resmi icra edilmisti. Ve .. &meni komi
teciler.inin h~ç hoşlanmacldda4ı (Pat~ 
rik Ormanyan) efendi, z.ıorla .istifa et -
tirilerek yerine bu zat geçirilmişti. 

Patrik Ormanyan efendi, m~im de
recede ilim ve zeka sahibi idi ... Fakat, 
istikbali iyice keşfed.ebil"fmdt kudretini 

' gösterememisti... Bir kıs.ı.m (Tatna.k-
, 1 

sagan) ların : 
- Ya, ittihatcılarla, birleşelim. Ve

yahut, mutlak bir bitaraflık muhafaza 
edelim. 

Demelerine rağmen, çok. büym bir 
hata etmiş; prens Sabahaddin beyle 
birleşmeye temayül gösterm.ifti. 

llim ve zekasını, faydalı bir surette 
kullanamıyan bu zat, vak.it vakit vuku 
bulan beyanatında, fikrini fU ıuretle 
izhar etmekte idi: 

- Bugünkü müsavat kanunları, hiç 
bir zaman kayit ve şarta tabi o!amu ... 

(Arkan ftl') 

kendi milli varlığım kuvvetlendirmeye Yedı· yıllık bı·r 

1 

Don Karlos 
çalışıyor; (Osmanlı) kelimesinin ifa-

de ettiği mana ancak bir riyakarlık • t Kimdir? 
maskesi olarak, bunun altında büsbü- cınaye 
tün başka simalar barınıyordu. f (Battarafı 7 inci sayfada) 

Yalan, (mübah) olmuştu. Herkes bilmişlerdi. Kendisi silfilı elde askere 
kuman.da ediyordu. 

yalan söylüyordu... (Osmanlı namı · Don Karlos galibiyeti bu sefer mu • 
mübeccefi altmda toplanan bizler ... ) hakkak saydıı, işi gevşetti. Ve bir yerde 
sözlerile başlıyan ve biten bütün nu • sıkışarak mağlup old~. Krallığa da on 
tuklar, bütün yazılar, bütün fikir ve İkinci Alfons namile Isabelle'in oğlu çı-
mütalealar kamilen yalandı... Bütün ·karıldı. Carlisme bir kere daha mağlUp 
bu hatibler ve muharrirler, tamamile :olmuştu, fakat kılınçlar, tekrar çıkmak 
birbirini aldatıyorlar; ve birllir'lerine ,üzere kınlarına girmiş, kinler silkO.net 
bile bile aldanıyorlardı. (Osmanlı) ke- bulmamıştı. 
limesi, hiç kimseyi memnun ve tatmin Don Karlosun oğlu 
etmiyordu. Bu şiraze, dağılmıya mah- Don Carlos öldü. Oğlu Jai.me de 0

Bourbon on üçüncü Alfpns tahta çık· kumdu. Ne kadar garib ve gülünçtür · 
tığı zaman hiç bir ihtilal hareketi yap

ki; Rumlar, muhtelif münasebetlerle 
matlı 

yaptıkları nümayişlerde ve şenlikler- Cumhuriyet ilan edildiği zaman Fran 
de, Osmanlı bayraklarının peşine, bir 'sada idi. O zaman gazetecilere : 
kaç Yunan bayrağı takmayı da ihmal _ Bu cumhuriyt beş seneden fazla 
etmedikleri hatde: sürmez!. demişti. Ve: 

- Bu nedir L Niye iyidir}.. - Benim hiç bir dileğim yok, rahat 

l ölmek isfr.rorum.. Sözünü ilAve etmiş-Diye; arayıp soran o muyordu. J 

İ Yedi Yıllık cinayetin faili olduguv ,ti. Dediği çıktı, cumhuriyet tehlikeye 
ttihadcılar, bütün nutuklarında ve 

sanılan muhtar İbrahim girdi, kendisi de öldü. 
gazetelerinde (Osmanlılık) siyaseti . . ft • • • Bugün Karliste'lerden hiç k:1nıse kal-
takib ediyorlardı... Hatta, (Tanin) Izmır, 1 (Rus.us~ ~uhabırU?1z~en)- madığı halde kırmızı bereli taraftarları 
ve (Şı'.'irayi Ümmet) gazetelerinde in- 9.29 yılındanber~ gızlı kalan m: c.maye-

1
hala taht ve taç islemekdirlar. Ve 

tihab usullerine dair yazdıklan yazılar· tın esrar perdesı yırtılmış ve hadıse ay- Madrit hükumetinin karşısında da baş
da, Türklere hitaben tavsiyelerde bu - dınlanmıştır. Bu hadise Menemende ka bir isim ile General Molanın emri 
lunuyorlar: cereyan etmiştir. 

0

altında mücadele etmektedirler. 
929 yılı Mayısında Menemen civarın- ._ ........... _. ....................... _, ___ _ 

[(Müsavat) ı unutmıyalım. Rey da sazlık arasında bir insan cesedi bu- ıdi Foçada muhtarlık eden, eski Mene· 
vermek için, sadece Türık ve Müslü • lunrnuştu. O zaman hüviyeti meçhul ka ,men muhtarlarından Kahraman oğlu 
man aramıyalım. Hiristiyan ve Muse- lan bu ceset çok feci bir vaziyette bu- İbrahim hakkında tevkif karan ver -
vi vatandaslarımız arasında da bir çok ,!unmuş, ve hastalık neticesinde öldük- miştir. 
kıymetli ~atlar vardır. Onlardan da, ten sonra vahşi hayvanlar tarafmdan Afyonlu Mehmedin eceliyle ve h~ -

- Vay keratalar... layık olanlara reylerimizi verelim. On- parçalandığı kanaat~. ha~ıl olm~~:u. O talık neticesinde ölmediği muhtar Ib -
_ Yalnız, bir aralık kulağıma bir lar d Türklere ve Müslümanlara rey- zaman Menemen muddeıumumılıgınde rahim tarafından tabanca kurşurruyle 

Sey ı'lı'~tı· ... Kulaksız Foti, o iri boylu l · ~ · l B" l me~rutiyetin ,bulunan Emin'le hükfunet doktorunun öldürüldüğü, muhtarın ortağı Zeynete 
T • erını versın er. oy ece, T • • d d fn dil .. 1.. y z ı ' E ah · k v f . . .. t 1. ] ,raporlarına ıstına en e e en o u öldürüldüğü, muhtarın ortagı eyne e Hırvata egv ildi. gv er, m zenın apagı ve mu" savatın eyzını gos ere ım 

· hakkında bir muamele yapılmamıştır. maktul tarafından atılan bir tokat neti-
ateşe dayanamadı da çöktü ise çok fe- Diyorlardı. , Bir tesadüf, bu cesedin Afyonlu Meh cesinde hiddete gelen muhtar İbrahi -
na. O zaman merdivenlerin üzerine yı- f · v k · Fakat; üçüncü ve beşinci sını ittı- met isminde birine ait olduğunu ve bir min böyle ağır bir suçu işledigi anaatı 
ğılan ankazı kaldırmak güç olur. Hem hatcılar, Kumkapı ve Samatya meyha- .cinayete kurban gittiğini meydana çı - ·hasıl olm~tur. 
bunu, kime yaptırabiliriz; dedi.·· Ga- nelerinde kafaları kirişler kirişlemez; karmıştır. Filvaki bu cinayeti bütün de- Bu, şahit ifadeleriyle de sabit olmuş· 
liba, o gösterdikleri yerin altında bu a- derhal içlerinde ne varsa dışarı boşaltı· lillerile ihbar eden İlhami ismin,deki tur. 
damların kıymetli bir takım eşyaları zat, şahit ifadeleriyle iddiasını ispat et- Tevkif edilerek şehrimiz hapishane· yorlar: 
var. Malum ya bunların hepsi, hırsız miştir. ,sine getirilen muhtar İbrahim İzmir a-
yatağıdır. Kim biliT, oraya ne sakla - - Dün akşam klüpde, gene intihab Hadisen'in aldığı bu yeni cereyan ü- ,ğır ceza mahkemesinde muhakeme edi-
mıslardır. Anlaşılıyor ki onları başka- müzakerelerile meşgul olduk. Merkezi zerine Menemen müddeiwnumtliği şlın lecektir. 

• _ umumiden gelen gizli talimatları oku-
sına göstermek istemiyorlar. Sırları Al K 
nın meydana çıkmasından korkuyor -
lar... Bilmem, bana, böyle geldi. Bel
ki de ... 

Defci lbo, birdenbire Gavur Meh -
medin sesini kesti. Adeta homurda 
nan bir canavar gibi: 

(Arkası var) 

- Sonra ne olmuş? diye sordum. 
- Sonrası daha müthiş ... Anlattı~ı 

şeyler zıhnimi peri.şan etmişti; hiç bir 
cevap veremıyordum. Ben ne yapbğını 
anlıyamadan o, kendini kayadan a~ağı 
fırlattı. 

duk. Prens Sabahaddinle i emal, 
Rumlarla birleşeceklermiş. Ve vatan 
hainlerine kat'iyyen rey verdirmiye -
ceğiz. 

Diye söze başlıyarak; yabancı un · 
surları telaşa düşüreceek ne varsa, söy
lemekten ç~kinmiyorlardı. 

Bu sözler ,yanlarınqaki masalardan 
işitiliyordu. Ve derhal bir çiğ gibi bü • 
yüyerek, yabancı unsurları Türklere 
karşı kinlendirecek fikirlerin doğma · 
sına sebebiyet veı:iyordu. 

Cabahôyükte Marat aslanının eşi bulundu 

« - Ha) ır, va lan; anamın, bab:ımın 
m •zarına ) (·tnin ederim ki doğru de - «Çıldırıyorum sandım. Hemen geri 

döndi.ım. 

Yabancı unsurların düşüncelerine 

gelince .. onlar, Türkleri daha ziyade 
aldatıyorlar .. dışları başka; içleri, büs
bütün bambaşka bir siyaset kullanı -
yorlardı. 

ğıl. 
«- Yalancı! ... 
cBu konu ·malan saatlerce sürmü~. 

Pl lıb ... rt itiraf etmemiş. Niha •et ö -
lüm korkusu ile bağırmağa baslamış. 
Bu bağırmalar Raymond'u çileden c:ı
karınış. Bir iki kere: «Sus! Sussana'.• 
dem ş: sonra onu duymamak için ipi 
ke mis . .,, 

Jean sustu. 

«İki gün sonra, oralardan gelen tu · 
ristlcr, Sidı ac derec:;inde ölüm feryat
ları duyduklarını anlattılar . 

«İ~tc o zamandanbcri oraya P.4lı -
yanlar Tepesi denir. Şubat ayında ora· 
lara gitmek istemem. Poppi'lerin ce -
setleri bulunmadı; şubat ayında ikisi -
nin de hazin hazin ağlamaları duyu -
lurmu) ... » 

Fakat; hem düşünceleri etrafında 
.:ıkı ve ciddi bir ketumiyet gösteriyor · 
lrır; hem de, yaşadıkları cemaat haya
tı dolayisile intihab usullerine ve dala
verelerine tamamile vakıf oldukları j. 

çin intihabda tamamile bir varlık gös· 
tereceklerine emin bulunuyorlardı. 

Gaziantep (Hususi) - Vilayete 45 kilometre mesafedeki Ca~höyük mev
kiinde yapılan kazı sonunda bir çok kıymetli Eti asarı bulunmuş ve bu 
meyanda Maraş aslanının eşi de ele geçmiştir. 

Aslanın kıymeti çok büyüktür. Muhafaza edilmek üzere Ankara müze -
sine gönderilmiştir. 



150 likler Sancakta tahrikat yapıyorlar 
----

Antakyada 60 köyün toprağı satılıyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

mel bir ders verilmiştir. Halk hnkkınm 
korunacağından emın olarak sükun -

dadır. 

* Kilis 1 birinciteşrin (Sureti mah -
ıusada gönderdiğimiz muharriri -
mizden) - Antakya, lskenderun ve 
havalisinde geçen sene hasadı kötü 
gitmi~ti, köylü, bu havalide elan tat
bik edilmekte olan aşarım veremedi. 
Mahsul bu sene de fena gidince Suri
yenin Ziraat Bankası borçluları sıkış
tırdı ve en nihayet GO tane Türk kö
yünün toprağını satılığa çıkardı. Bu 
karar Sancakta {~na tesir yapmıştır. 

Halk sıkıntıdadır. A&ım 

Numan 
Menemencioğlu 
Söylüyor. 
Fransa bize karşı taahhüt
lerini bozamaz. Vaziyet 
bir esasa bağlanacaktır. 

Dış Bakanlığı umumi katıbi Numan 
Rifat Menemenci oğlu Ankarada ga
zetecilere vaki olan beyanatında bl
hassa Iskenderun ve Antakya mesele· 
}erine temas ederek demiştir ki: 

• - Fransa hükumeti ile Suriye de
legeleri arasında yapılan bir anlaşma ile 
Fransa muahedelerle bağlı bulunduğu 
bütün vaziyetleri Suriyeye devretmek
tedir. Antalya ve İskenderun hakkında 
bu anlaşmalarda bir hüküm bulunup 
bulunmadığından malumattar değiliz. 

Fransay la aramızda 19 2 1 , 19 2 6 ve 
1929 tarihli anlaşma ye protokollar 
varclır. Bunların bizim muvafakatimiz 
olmadan başkalarına devrolunnmıya
cağı gayet tabiidir. Vaziyet, hükume
timizle Fransa hükfuneti arasında gô· 
rüşi.ilerek bir esasa bağlanacaktır.» 

Falih R1fkı Atayın 
mühim bir makalesi 

Dün Suriyeden gelen haberler, tah
minlerimizi doğru çıkarmıştır. Antak
yada bir Türk bayrağı parçalanmıştır. 
Şamda bir gazete Ankarnya karşı so -
kak edebiyatiyle hücum etmiştir. 

Bu gazete, Sancak Türklüğüniin üs
tiinden atlıyarak Kilikyanın bile arap
lığmdan bahsetmektedir. Bilmiyoruz, 
keskin husız ve ev sahibi fıkrasının 
ilrapcası var mıdır? F aknt ahlak ve ka
fa düşkünlerini mazur görmek, hadi-

seleri soğukkanlılıkla takip etmek la
zım gelir. Sancak, münakaşa edilmez 
ekseriyetiyle Türk müdür, değil mi • 
dir} (İki yüz elli bin Türke ka.r~ı elli 

bin kadar binbir kandan bir ekalliyet· 
ler mozaiki 1) Sancağın bu hususiyeti, 
hatta Anadolu henüz kurtuluş kavga· 
ıında iken manda;er devlet tarafından 
tasdik edilmiş midir, değil midir? 

Ankara itilafnamesi 

(921 tarihli Ankara itilafnamesi) 
bu itilafname ile Sancaktaki ekseriy~ 
tin milli ve içtimai ihtiyaçlanna uyan 
hususi bir idare teahhüd edilmiş midir, 

değil midir? 
Bütün bu davalar arasında Suriye

nin bir tek itirazı olabilir: 

muahedelere ve kendi taahhütlerine 
riayet eden barı~çılık politikamızın 
icaplarını tatbik ediyoruz. Sancak 
Türklüğü hakkındaki itilafname F ran· 
sa ile Türkiye arasında imza edilmiş -
tir. Bu itilafın bütün mesnedlerini ta
kip etmek Türkiye hükumetinin sali. 
hiyetli devlet adamlarının sadece vazi. 
fesinden ibarettir. Biz milletlerin hür
riyetlerine sahip olmalarını davamız 
olarak almışızdır: Suriyeli1erin hi.irri
yetine bundan dolayı hürmet ediyoruz. 

Acaba onlar Fransadan hürriyetini is
temekte en aşağı kendileri kadar haklı 
olan bir mıntaka ekseriyetine karşı, 
bir taahhüt icaplarının yerine getiril
mesini yalnız hoş görmek değil, hür
riyetsizliğin acısından henüz kmtul -
dukları için, bunu teşvik etmek ve ko
Jaylaştırmak mecburiyetinde değil mi
dirler} 

Bu milliyetperverler, Suriye kıt'~
sının ta bağrına girmiş olan ve kendi
lerile ayni .dili konuşan Lübnanlılar 
hakkında Fransayı ta.ahhütlerinden 
vazgeçirmişler midir? Sancağa karşı 
bu manasız tavrın sebebi burada otu
ranların Türk olmalarından, kanca ve 
kültürce kendilerile asla münasebetleri 
olmamasından mı ileri geliyor~ 

S ncak meselesi 
ilk yazımızda dediğimiz gibi, ma -

dem ki bir Sancak meselesi ve onun 

idare şekli üzerinde bir anlaşma ' r • 
dır, mademki bu anlaşmanın altında 
Türkiye imzasının mürekkebi bile he
nüz kurumamıstır. Hür Suriyeliler, bi
zimle yeni ve ~üsavi bir dostluk poli· 
tikası devresine girdiklerinin ilk gün
lerinde, böyle hir politikanın gayret -
lerini mütemadiyen zchirliyecek olan 
bu davanın halledilmesinde ancak ..;e 
yalnız menfaat tasavvur etmelidir -
ler. Sokak gazetelerini ve kaldırım nü
mayişçilerini kışkırtarak faydasız ve l'S 
zumsuz bir gerginlik havası yaratma

ğa heves etmekten vazgeçmelidirler.:..-

Meşhul 
Suçlar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
kuzuna İstanbul adliyesinde bakılmış-
tır. 

ikisi yeni teşekkül eden üçüncü ce
za mahkemesinde dördü dün nöbetçi 
bulunan Sultanahmet birinci sulh ce
za mahkeme inde, üçü de gene dün 

nöbetçi bulunan birinci asliye ceza 
mahkemesinde görülmüştür. 

Bunlardan Sultanahmet birinci sulh 
ceza mahkemesi saat 21 e kadar ça -

hşrnıştır. 
Sabahleyin saat 7 de adliye kapıla

n açılmış, nöbetçi hakim ve müddei
umu milerle müstahdimin ve katipler 
gelerek vazifelerine başlamışlardır. Fa
kat saat on buçuğa kadar adliyeye cür
mü meşhut vak' aaı getirilmemiştir. 
Saat on buçukla Y eşildirekte Samuel 
ile gene ayni civarda oturan Mehmet 
adında iki kişi getirmiş1erdir. 

Evrakı tetkik eden müddeiumumi 
muavinlerinden Hikmet Sonat Sa -

muel hakkında davacı olmadığından 
dolayı serbest bıraktı. 

Bundan s~nra Küçükpazardn 28 nu· 
marada bakkal Harunun dükkanından 

Sancak ekseriyetinin Türk olmadı- iki adet dirhem çalan lsmailin duruş -
ğını iddia etmek 1 Biz yalnız nüfusu ması yapılmış, duruşma aonunda ls -
saymakla değil, nüfusun reylerine da- mail, bir ay hapse ve mahkumiyetini 
hi müracaat edilmesine hemen muva- ikmal ettikten sonra bir ay emniyeti u
fakatimizi bildiriyoruz. Malumdur ki mumiye nezaretinde bulundurulmıya 
bir toprağın herhanği bir millete nis- mahku medilmiştir. lst nbulda da 
beti, o toprak üstünde oturmakta olan- meşhut cürümler kanununun tatbiki
ların milliyetleriyle ölçülebilir. Sanca- nin ilk neticesi olarak bu adam ceza 

ğın, tarihin hangi devirlcrindenberi yemiş ve tevkifhaneye gönderilmiş -
Türk olduğu münakaşasını tarihçilere tir. Yeni teşekkül eden üçüncü sulh 
bırakalım: Bugün orada 2.)0 bin Türk ceza mahkemesinde bundan sonra i -
kendi diliyle konuşuyor 1 Sancak Türk· kinci bir dava rüyet edilmiş, Yenicami 

lüğü Anadolu Türklüğüne biti,iktir. civarındaki evkafın boş ambarından iki 
Yani oranın hakkı verilmekle Suriye· çerçeve çalan Nuri de bir ay hapse 
nin farzolunan vahdeti hiç bir bakım - mahkum edilmiştir. 
dan sarsılmaz ve müteessir olmaz. Birinci asliye ceza mahkemesine de 

Suriye gazete5İ niye kızıyor? saat tam 17 ,30 da bir dava getiri) -
Suriye gazetesinin, Tevfik Rüştü miş, Şehremini belediye memurunu 

ArMın müzakerelerine neden kızmak- tahkirden suçlu inşaatçı Kamil, hakim 
ta olduğunu anlamek imkanı var mı- huzuruna çıkarılmış, suçta kafi delil 

SON POSTA 

MUbalAAah sözler ve 
r•kemlnr ho' 9örU

lebllir1 ancak 

Mukcıyese terazisini elden 
bırakmamnlıdır. 

KREM PERTEV 

için buna lüzum yoktur. 
O şöhretine daima sadık 

kalmış ve iyi bir kremden 
beklenen levaicle daima 
mllsbet cevap verıni~ tır. 

Gayri i\lenkul Malların açık artırma ilanı 
Madde: 126 

Tokat icra l\lemurlufundan: Açık arttırma 
ile paraya çevrilecek gayri menltulun ne o)
duğu: Bir evin nısıf hfs.5esi. 

Gayri menkulun bulunduğu, mevkii, ma -
hailesi, sokağı, numarası. Kfıbelmesçlt M. 

12 No. tapu. 
Taktir olunan kıymet: Tamamı (500) lira. 
Arttırmanın yapılacnğı yer, gün saat 

9/11/936 pazartesi gunii saat 14-16. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartna
mesi 9/10 936 tarihinden itiberen 160 

No. ile Toknt 1~ Dairesinin inunyyen 
numarasında herkesin göre bilmesi için 
açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak lstiyenler işbu şartna
meye ve 936/160 dosya numnrasile me
muriyeUmlze müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya 1.ştırfık için yu.tnrıdn yazılı 
kıymeti '1ı 7,5 nisbctlnde pey veya milli 

bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 024) 

3 - İpotek snhlbl a1acaklı1nrla diğer alfı

kadarların ve irtifak hak sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını hu
suslle faiz ve masrafa dair olan lddl-
larını işbu llfin tarihinden 1Ubaren 

20 gün içinde evrakı müsbltelerlle bir

likte, memurtyetlmlze blldlrmelerl 1cap 

eder. Aksi halde haklnn tapu Blclllle 
bit olmadıkça sa~ bedelln1n pay

la§Jilasından hariç ıtn:lıriar. 

t - Gösterilen günde arttırmaya iştirak 

edenler arttımn şartnamesini okumu§ 
v lilzumlu malQmat alını§ ve bunlArı 
tamamen kabul etmiş at ve lUbar olu
nurlar. 

6 - Tnyln edilen zaınnnda. gayri menkul 
üç defa bağrıldıktnn sonra. en çok art.
tlrnnn lbale edilir. Ancnlc arttırmn be
dell muhammen kıymet1.n % 75 şln1 
bulmaz veya satış lstiycnln ıılacağınn 
nıchanı Olan diğer alacaklılar bulu -
nupta bedel bunlarıl\ ve o gayri men
kul ile te.m1n edllmlş alacaklılarının 

mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çot 
arttıranın teahhüdu baki kalmak üze
re artt1rma 15 gün daha temdit ve 
15 incı günü aynı saatte yapılacak art· 
tırmada bedeli satış isUyenln alaca • 
ğına ruchanı olan diğer alacaklılann 

o gayri menkul ile temin edilmiş ala
caklıların o gayri menkul ile temin 
edllmlş alacakları mecmuundan faz
laya çıkmak şari.ile en çok arttırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz ve satı~ talebi 
düşer. 

e _ Gayri menkul kendisine ihale olunan 
kimse derhal veya verilen mühlet ı -
çlnde parayı vermezse ihale kararı 

fcsholunarak kendisinden evvel en 
yUksek tekllfde bulunan kimse nrzet
mlş olduğu bedelle almağa razı olursa 
ona. razı olmaz veya bulunmazsa. he -
men 15 gün müddetle arttırmaya çı

karılıp en çok arttırana ihale edilir. 

İki ihale arasındaki fark ve geçen 
gunler için % 5 den hesap o1unacak 

Sayfa 11 

istanhul 4 nt·ü icra memurluğundan: 
Tamamına y minll üç ehli ukuf tarafıntlan (312600) üç yuz sek en iki bin altı)UZ 

liı-a kıymet takdir edilen 8e) oğhında Hüsc~ ınağa mahallrsinin eski ve yeni caddcikcbir 
ve T)atro-Sahne ı.okaklarıncla Tapu kn)·clıııa göre bir tnrarı Siırı, Pronens Ermeni ki _ 
fü,e,,i, bir tarafı Hazine! ha,, a dukkirnı, dit eı· tarafı ~ ntro - Sahne sokağı ve cephesi 
cadde! kebir ile hudutlu -.e el,Jevm bir tarafı •ı okatııyan oteli, cephesi istiklal caddesi
catldei kebir, bir tarafı Sürp Pronens kiliseı;i ve diğer tarafı Tyatro - Sahne sokağı iJe 

mahdut Galata,,ara~ dvarındıı Tokatlıyan oteli ittisalinde yeni 170 - 172 - 174 - 176 _ 

4 - 6 - 8 - 16 - bu u i 2 - 2 • 3 - 4 - 4 - 5 ve e<;ki 15 - 16 - 20 - 21 - ı il:i 6 - 17 • 
lıı - 19 - 2s - 22 - ı na s - 23 - 2t - 190 - ı - 2 - s - 4 - s - 6 - 1 _ s - s - lo _ ıı _ 12 _ 

l3 - 14 1'aJ>u numarasile murakkam, İstik 131 caddesinde ve istikllil caddesile T) atro

Sahne sokağına mcdhalleri olan bü;,uk pasajı iterlsinde ve Tyatro - Sahne sokağında 
kain mağaza ve dukkanlıırı ve Üzerlerinde Asma kat odalıırile bunların iızerinde apar
tımanlara mü temil (Hırı tiki han ve pa ajı> namı dijer (Site döpera) namile maruf 
banııı bütun müştemilatlle birlikte tamamının on his e itJbarilc borçlu Aliye Saidin 
onda bir hl 1 ipotek bor tan dolayı 929 tarlhll icra kanunu ne 2280 No. hı kanun 
hükümlerine tevfikan e ikinci açık arttırma ile tı konulmu olup rtname ı 5/ 
Tl"şrinlevvel 936 tarihinden itibaren divanhaneye tillk f'dilerek 936 sen~I Teşrinievvel 

ayının 23 üncü gümine tesadüf eden Cuma ıüııü saat U den ıG ya kadar İstanbul t 
üncü icra dairesinde satışı yapılacaktır. 

isbu arttırma ikincidir. Birinci arttırmasında mezkur gayri menkul hissesine (15000) 

on be~ bin liraya talip tık mı. tır. Bu kerre yapılacak ikinci arttımasıııda, arttırma bedeli 

mezkur hisseye isabet eden muhammen kıymetin % 75 şini bulduğu takdirde en ç.ok 

arttırana ihalesi yapıla<·ak ve bu kıymeti bulmadığı takclir<le 2280 No. ıu kanun hu
kııınlerine gore satış geri bırakılacakdır. 

Gayri menkulün ver~i borçları De belediye resimleri, icare ve 20 senelik evkaf taviz 
bedeli müşteı·isine aittir. 

Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya i tlriik edeceklerin mezkur h eye isabet edeıı 
muhammen kıymetin % 7,5 ğu nisbetlnde pey akçesi \'rya milli bankal:ınn teminat 
mektuplarını tevdi C"ylemeleri lazımdır. 

Seneden 2306 zira la kürrir bu gayri men kul ün yukarıda zikredilen mağa:ı:ı e dük

kanlarının muntazam camekünları, astorla ı·ı mevrut. ve apartıman dairelerine Tyatro
Sahne sokalından bir ve p:ısajı içeri inden iki nıedhal kapılarilc çıkılır ist.iklftl cadde
sinden pasaj içerisine girilerek sağdan birinci k:ıpıdan mermer merdiven ile çıkılan asma 
katında, zemin katındaki mağaza ve dÜkk anlar iızcrlne gelen, odalar mevcut ve bu 
a ına katın htiklfıl caddesine bakan kısmındaki odalar, mü takil asına kat ap:ırtımanı 
olarak ayrı bir daire halinde kullanılmaktadır. Merdiveni takiben çıkılan birlnef katta 
karşılıklı iki apartıman dairelrri ve onu tn kihen çıkılan ikinri katta gene karşılıklı 
iki apartırnan daireleri ve onu takiben çıkı lan üçüncu katta gene karşılıklı iki aparta -
man daireleri mevcut ve bunlar kısmen pasaj dahiline ve kı men İstiklil cadcle ine 

uazır olup her bir apartıman dairelerinin a ntrelerlnden rirUen koridorlar üzerind mut
fak, banyo, abdesthane, kiler ile esa en ve onradan ayrılm k suretile beş, altı, yedi er 
odaları ihtiva etmektedir. Gene i tiklfıl caddesinden girilen pasaj mcdbaliniıı ol ta _ 
rafından ayrı bir merdiven ile çıkılan asma kattaki istiklil caddesine nazır ol n odalar
dan gene mü takil bir asma kat apartıman dairesi mevcut olup burası bilen terzi 
imalathanesi olarak kullanılmaktadır. Geııe pa aj dahilinden orta kapı medbaline giri
lerek mermer merdiven ile çıkılan ap:ırtırna nlann birinri a ma kat odalarından 

ı>onra takiben gelen blrlnel katında kar ılıklı iki ap rtıman daireleri ve takiben 
ikinci katında gene karşılıkb iki apartıman daireleri ve onu takiben üçüncü katıncla 

gene karşılıklı iki apartıman daireleri mevcut ve bu apartımanların da antrelcrinderı 

girilerek koridorları Ü7:eı:inde mutfak, kiler, banyo, abdesthane ve altı ar o<lalarJ vıudı . 
Tiyatro - Sahne sokaiından çıkılan 3 ncü a Jlartıınan dairelerine gene mC"rmer merdive 
ile çıkılarak birinci asma katında sma kat odalan e yazlhane olarak kullanılan ocl:ı
lar ve bunu takiben ~ıkılan birinci katta karşılıklı iki apartıman daireleri ve gene 
çıkılan ikinci katında karşihkh iki apartımnn d:ıirderi ve takiben çıkılan üçüncü katta 
ırene karşılıklı iki apartıman daireleri mcv cut olup kısmen İstiklal caddesine ve kısmen 
Tiyatro - Sahne okaiına nazırdırlar, bu a partıınanlar da ant relerinden girilen kori • 
dorlan üzerinde mutfak, ban) o, .kiler, abd csthnnc ve esasen ,.e oııradan ayrılmış al _ 
tı ar, yedi er odaları muhtevi bulunmaktadır. Her üç apartıman dairelerinden çıkll:ın 
ı;nyri menkulün visl daracasmda hizmetçi odaları, u deposu ve zemin katında da , asi 
sarnıcı buluıunab.-tadır. Elektrik ve su icsis:ıtı mevcuttur. 

929 tarihli icra' kanununun 119 uncu maddesine tevfikan iımtekJi alac.aklılar ile <liğer 
alükadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin lsbu haklarım ve husu ile faiz ve m:ı rafa 
dair olan iddialannı ilin tarihinden itibaren %0 gün içinde evrakı mu bitderilc birlikte 
ınemurjyetimiı.e müracaaUa kaydetUrmelcri, aksi takdirde hakları tapu slcillerile sabit 
olmıyanlann satış bedelinin pa;J°laştınlması ndan hariç kalacakl:ırı e iıııları e saire 
hakkında daha fazla malİ1mat nim k istiyen lcrfn 33 1%7 dosya nıımarasile meınuri,eti
ınize müracaatları ilin olunur. 126055> 

-----
Kimyager alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğün

den: 
Ankara Civannda istihdam edilmek üzere diplomalı Kimyager alma • 

caktır. İsteklilerin istida ve veaikalarile Umum Müdürlüğe müracaatla -
rı. «1567» 

faiz ve diğer zanırlnr ayrıca hokme 
hacet kalmaksızın; Memuriyetlmizce 
alıcıdan tnbsll olunur. 

M~dde: (133) 

Bir evin nısıf hissesi yukarıda gösterilen 
9/11/936 tarihinde Tokat İcra Memurluğu 
odasında Jşbu ilan ve gosterilen nrttırma 

şartnamesi dairesinde satılacağı ilim olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 

işin Cins ye miktan Tasınlanan tık Gün ve tarihi Saati 
Tutar Teminat 

Kokulara elbise 328 takım 4920 Lira 369 Lira 13/10/1936 Sah 11 de 
Vidala F otin 328 ~ift 1551 117 13/ ı 011936 Salı 15 de 
Kadın iskarpini 20 ift ,. n 

1 Gümrük kolculan için yukarıda yazılı elbise ve ayakkapların açık eksiltmeleri yapılacakhr. 
2 Şartname ve evsaflan komisyondadır. Görülebilir. 
3 isteklilerin kanuni vesikalariyle birlikte komisyona gelmeleri. (1665) 

-~---~ · hulımamadı - ından beraetine karar ve-
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 
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. Halis_Morina balığının ciğerlerinden çıkarılmıştır. "içmesi kolay ve nefistir. Mideyi bozmaz Gayet temi~ ve muakkam ve yeni Hasan 
markalı şişele~de satılır. Taklitlerinden sakınınız. 1/4 litre 40, 1/2 litrelik 100 kuruştur. Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

,... KIŞ YAKLAŞIYOR! 

l 
Bütün elbise ihtiyacınızı en ucuz fiatlarla alabilirsiniz. 

PAROESULER İngiliz biçimi 13 1/2 liradan itibaren 

PARDESüLER 
MUŞAMBALAR 
KOSTüMLER 

Empermeabilize 17 
gabardinden 

Her renkte 11 
" " 

1/2 ,, " 
1/2 

" 
1/2 ,, " 

KADIN MANTOLARI 
COCUK MUŞAMBALARI 

15 
11 
5 

112 

112 

" ,, 

" ,, 

'KADIN MUŞAMBALARI 10 112 
" " 

YALNIZ GALATADA 

EKSELSYOR 
Mağazasında Satılmaktadır. 

f 

ENÜS GİBİ GÜZEL 
Kalmak istiyorsanız, daima 

Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Venüs Rimeli 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 
Venüs Briyantini 
Venüs Gliserinli sabunu 
Venüs Tuvalet Sabunu 
KULLANINIZ. 
Venüs müstahzaratı en saf ve en te· 

miz ve gayrı muzır maddelerden yapıl
dığından size ebedi gençlik temin eder. 

Deposu : NUREDDİN EVLİYA ZADE TİCARETHANESİ İstanbul 

PROTEJiN 
Merhemini kullanan Frengi ve Belsoğukluğuna tutulmaz. Her eczanede bulunur. 

l ___ ı_sı_an_hu_ı _v_a_kı_fla_r_Di_re_~_ör_ıu_nu_u_an_ıa ... rı __ _.I 
Semtimeşhur, mahallesi Cadde ve sokağı Nr.sı Cinsi 

Muhammen 
kiruı 

Şehzadebaşı, Kalender• 
1ıane. 
Büyükayasofya, Kaba· 
sakal 
Mevlevihanekapısı ha· 
ricinde 

" 
Mumkapı, Çadırcı 
Ahmet ÇelelY 

" 

Cerrahpaşa, Kürkçübaşı 

Davudpaşa, Hobyar 

Bahçekapıda 4 üncü 

Cam 

Mevlevihanede 
Mevlevihane tek
kesi içinde 
Balipaşa yokuşu 

" 

" 

Hekimoğlualipaşa 

L. K. 

1·4 Hane 13 

1 Meşrutabane 15 
Üç odalı hün-

1-34 kar mahfeli 3 
İki odalı • kü-

1-34 tüphane 2 
Çadırcı Ahmet 
çelebi camii av
lusunda bir oda 2,50 
Çadırcı Ahmet 
çelebi camii 10 
Cami avlusu al-
tında oda 3 

73 Ahmetkethü-
da camii 10 

61 Y avuzmeh
metağa camii 5 

Vakıf handa Birinci katta 30 Oda 18 

" " 31 ~ 18 
Çakmakçılarda Valdehanı Alt katta 42,43 İki oda 4 
Kadirga, Şahsuvarbey 53 Arsa 6 
Unkapanında İbni Meddas camii içinde 19 Oda 2 

Yukarda yazılı mahaller 937 senesi Mayis nihayetine kadar kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. İstekliler muhammen kira· 

1 

·------------------------------------ - -, ................ _..._, 
Sıhhat ve Güzellik 

Sağlam ve güzel 

dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

1
RADYOLIN 

KANZUK MEVVA TUZU 

Kanzuk ıneyva tuzu en hoş meyva 
usar-alerile hazırlımmıştı ı·. Hazmi 
kolaylaştmr. lııkıbazı izale eder. 
Kanı temizliyerek vücuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bezan en üstad doktorlar1n bile sebeb 
ve mentelnl bulamadıklara bir h••t•· 
hğın dit lltlhAbından Heri gelcUll 
pek çok tecrUbelerle anlatılmıttlr. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak v~ daima 

• 
lNGlLlZ KANZUK ECZANE..sl 

' " .. ~~·B•e•y•og.vl•u···İ•at.an•b•u•l~ .... ~ 
1 o 

kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 
Klinik tesisi istiyenler için 

kaçırılmaz bir fırsat 
İstanbwun sıhhat merkezi sayılan Yere -

batanda büyük, bakımlı çok ağaçlı bir bahçe 
içinde, iki banyo iki mutfak döıt t uvalet ve 
on oda lle diğer teferruatı ve ayrıca bahçe
sinde küçük bir daireyi ve garajı havi, iki 
antreli ik i merdivenli, güzel manzaralı bir 
bina satılıktır. Binada kalorifer, havagazı, 

elektrik ve su tesisatı mevcuttur. İcabında 

u. Müdürlüğünden: 1 ~hisarlar -
Şartnamesi mucibince 8 adet Aspiratör 3/10/936 tarihine rutlıyan 

Cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve pazarlık için de 

tayin olunan gün ve saatte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat 
·Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna müracaatları. 4Cl404» 

llia~ıkwm~u~k~~~ahl&~blı~~- ,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

de sayfiye sayılır. Görmek .ist"*Yenler Aya - K A M y o N 
sofyada Yerebatanda Yerebatan camil yanın 
da 34 Numaralı evde bekçiSine m üracaat e-
debilirler. Pazarlık 1ilıı de Galatada Boyçe Qİzel motörlü, mazutlu 

Oreyentbank Dresdner Banlt Şubesine ınü - B E N Z • M E R S E D E 
racaat. (738) • 

· masraftan yüzde seksen iktisad 

G'lANDOKRATiN l 
Ad~mi iktidara, zafiyeti umunıi· ı 

yeye ve asabi buhranlara karşı , 
meşhur Prof. Brown Sequard ve 
Şteinahın keşfidir. 

Eczanelerde kutusu 200 kuruş. ,_ , 
Profesör K. Kömürcanm 

Modern ve herkese elzem kitapları 
ı K~. 

A meli ve tatbiki kamhiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122.50 
T icari ma!Umat ve bıınkacılılr. 105 
iktisat ilmi 87.SO 
İhtisas muhasebeleri (şirket, sanayi, 
ziraat. bııııka) 175 
T icari ve maJi hesap 1 ci kısım 70 
Zihni hesap kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 
Yeni hesabı tıcari ( mufaa.ıal eser) 200 
Mali cebir (istikraz ve ıigorta hesapları) 100 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitabevi 
(735) 

Son Posta 
tLAN FİATLARI 

- Gazetenin 'esas yaw•ile bir sü
tunun iki satırı bir ( santim ) 

sayılır. 

2 - Sahifesine ~öre bir santim ilan 
fıatı şunlardır: . 

Sahife 1 - 400 kuruş 

» 2 - 250 » 

» 3 - 200 ]) 

\) 4 - 100 'D 

Diğer yerler: 60 )) 

Son sahife : - 30 » 

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

4 - İnce ve kalın yazılar tutacakla· 
n yere göre santimle ölçülür. 

•••••••-•••••••••••••-•••••••••••••••••••••••n••••••••••••• 
Son Posta Matbaası 

YAMAN ŞiRKETi 
l•tanbul 'ubeal ı Taksim bahçesi kartıaı No. 25 

İstanbul Komutanlığından: 
Aşağıda yazılı şeraite göre müstafa ve mütekait İs. ve Mu. Ysb. ile 

Güzel San'atlar Akademisi Mimari Şubesinden, Yüksek Mühendis Mp. 
den ve Yüksek Fen Okulları mezunlarından Fen memuru veya mübendiı 
alınacaktır. Bu gibilerin dilek kiğıdile mensup oldukları Askerlik pbel~ 
rine veya İst. K. lığı 2 ci tubeye müracaat etmeleri ilin olunur. Müracaat· 
lar 10 Birincitetrin 936 gününe kadardır. 

1 - Dilek kağıdı: 
2 - As. Sıhhiye heyetinden muayenesile raporları. 
3 - Hariçte geçirclği müddetçe hiç bir mahki'imiyeti olmadima, 

bulunduğu mahalli şube reisliklerinden ve vilayet emniyet Md. lüğiinden 
tahkikat kağıtları. 

4 - 2 yıl bilfiil ordudan gösterilecek hizmette kalacağına ve bu müd· 
detten önce ayrılacak olursa üç maat nisbetinde tazminat vereceğine: 
Kadro ve bafka düf Üncelerle hizmetlerine son verildiği takdirde hiç bir bak 
ve tayin olunacağı yere kadar harcirah İstemiyeceğine dair Noter senedi. 

5 - Çanakkale ve Kocaeli Mst. Mv. ler için Yüksek Mühendis; Güzel 
San'atlar Akademisi Mimari Şubesinden ve Yüksek Fen Okulları mezunu 
olmak şartile ve kadrolarındaki ilk ücret miktarma göre birer fen memu-
ru alınacaktır. «1783u 

Nafia Vekaletinden: 
17 Teşrinievvel 1936 Cumartesi !;Ünü saat 10,30 da Ankara N~fia Ve

kaleti Malzeme Eksiltme Komisyonunda aı,;ağıda yazılı iki parti kayın Tra· 
vers eksiltmesi kapalı zarf usulü ile ycıpılacaktır. 

1 - Birinci Parti Zonguldak Vilayetinin Devrek kazasının Y enidağ Ak
çasu devlet ormanından kesilmek Şıtrtile 105776 lira 40 kuruş muham • 
men bedelli 68970 adet normal ve 1170 adet makaslık kayın travers. 

2 - İkinci Parti Bolunun Düzce kazasmın Kırık devlet ormanından 
kesilmek şartile 77476 lira 50 kuruş muhammen bedelli 35640 adet nor· 

mal ve 585 adet makaslık kayın travers. 
3 - Birinci parti için muvakkat teminat 6538 lira 82 kuruıı ve ikinci 

parti için de 5123 lira 83 kuru~tur. 
4 - Birinci parti eksiltme şartname ve teferrüatı 529 kuru, ve ikinci 

parti de 387 kuruş mukabilinde Nafia Vekaleti Malzeme Müch.irlüğünclt:n 

verilir. 

&ının seneliğinin % 7 ,5 gu nisbetinde pey akçelerile birlikte 12 T.evvel Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

1}36 Pazartesi günü saat 15 e kadar Çenberlitqta lstanbul V akıflu SAHiPLERi ( A. Ekrem UŞAKLIGİL 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 7-5-1936 tarih ve 3297 uyılı R~mi 
gazetede çıkmlf talimatnameye göre Vekaletten alınmıt v~ika ile birlikte 
17 Tesrinievvel 1936 Cumartesi günü saat 9,30 a kadar Vekalet Malzeme 
Eksilt~e Komisyonu Reisliğine vermeleri lazımdır. 

a müdürlü v "nde Akarat kalemine gelmeleri. ( t 78S) 
1 

S. Ragıı> EMEÇ 
6 - Hususi mukaveleli orman sahipleri de kendi ormanlanndan keail-

mek üzere eksiltmeye girebilirler. ( 1132) (1728) · 
~~ ----------------~------------~----~------------~~-----------------~-----


