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Cenevr Fransız murahhası s ·· •• yor 
"lskenderun ha valisinde yaşayan Türklerin mukadderatı hakkında 

Türkiye Başmurahhasının düşüncesini haklı bulu um,, 
1 
....................... .......... ~ ........................... . 

"Hangi eka//igeffen ba/ısedigor/ar,, r . A~KE~İ MANEVRAL~_!! 
•• • • - ızmu cıvannda garnızon 

Turkıye ıle Fransa arasında manevralan yapılıyor 
dostane mük3lemeler oluyor 

Antakya, lskenderun Türkleri yarını bekliyor 

Muhakemenin 
geri kalması 

soğukkanlılıkla 
karşılandı 

Payas (Hususi muhabirimizden)
T ürk gençlerinin muhakemelerinin bu 
tYın o ndokuzuna bırakılmasını Türk 
rkseriyeti büyük bir soğuk kanlılıkla 
karşılamıştır. Antakya lskenderun ve 
Bilandaki ı rkdaşlarımız kendilerinin a-
krbetleri rhakkında sarfedilen mesaiyi 
dikkat ve alaka ile takip etmektedir
ler. 

Anavatan matbuatının bura Türk
lerile yakın alakası büyük. evinçle 
karşılanmıştı r. 

Hudutta Türk olmıyan unsurlar ve 

Antakyanın gü zel bir kö e i 

Antakya, fskenderun 
müteaddit ve ıbüyük sermayeli kaçak- Cenevrede siyasi komisyonda Tevfik Rüştü Aras 
çılık istasyonları tesis etmişlerdi, bu ve Fransız murahhası mühim nutuklar söylediler 
kaçakçılarla mücadele eden askerleri-
miz bu kaçakçı istasyonlarının bir ço- Anadolu ajansının hususi muhabiri meselesi konuşulurken hariciye veki-
ğunu mahvetmişlerdi. Cenevreden bildiriyor : limiz Tevfik Rüştü Aras mandalar ko-

(Dcvnmı 8 inci sayfada) Dün siyasi komisyonda mandalar (Devnmı 8 inci sayfada) 

Türk - İngiliz dostluğu .nu~yada 
haricte ne gibi tedhışçılere karşı 

Çelik Ordu manevralardan sonra 
büyük bir geçit resmi ·yapacak 

İzmir, 7 (Hususi) - Birinciteşrin ayının ortalarında İzmir civarında 
garnizon manevraları yapılacaktır. Dört gün devam edecek olan bu manev
ralar, yüksek Türk ordusunun askeri kudretini göstermesi bakımından e • 
hemmiyeti haizdir. Çelik ordunun yapacağı manewalardan sonra Seydi -
köy - Torbalı yolu üzerinde manevralara iştirak eden kıt'alar tarafından 
büyük bir resmi geçit yapılacağt öğrenilmiştir. Sayın halkımız Türkün as -
keri kudretini gösteren bu heybetli geçit resmini seyretmek imkanını elde 
edeceklerdir. Bu manevralara tayyare kuvvetlerimiz de iştirak ettirilecek
tir. Askeri kıt'alarımız şimdi manevra mıntakasının muhtelif kısımlarında 
muharebe tatbikatlarına başlamıştır. Adnan 

~---------------------------------------------' ..................................................................... 

Dördüncü Balkan Tıp 
haftası dün başla~ı 

Dünkü toplantıda nutuklar söylendi, 
Bulgarların bir mektubu okundu 

akisler Uyandırıyor? Radek'in idamı istenileceği 
söyleniyor Kongrede nutuklar C:linlenirkcn 

t k S t • ·· r·· k·ye ile' Lo d 7 (Hususi) M h Dördüncü Balkan Tıp Haftası, Bal- Sıhhiye Vekili Refik Saydam namı-
talyada çı an tampa g~ze. e~ıne gore . ~r 1 • n ra,h . . Kari R - .eş ~r ,kan Hekimler Birliği Reisi Bay Akil .na iptida söz alan Vekalet Müsteşar 
fngiltere arasında gizli hır ıttıfak aktedılmış mış... SfovyKet mu afrtırtıh' . t ak~l:k• Zinovı- ,Muhtar tarafından, dün saat 15,30 da ;Bay Hüsamettin Kural nutkunda e%o 

ı N r _ı e - amene te ışçı eş ı atına men- y ld zd k !1 d · lnd ıl! .. ı ı ... .ıı • ı· R d · t ' eden ccStampa» ga- - ngiliz Hariciye azın ı:.cıen, v !..Jd' .1 b d ı ı a, ongreıer aıres e ~ç • ~um e şun arı so,,.~emış ır : 
oma a m ışa.r . H . . V '-'"1' T f'k R ·· .. sup ol<lugu ıu ıası ı e un an evvel nııştır (Devamı 3 üncü sayfada) 

zet~i 4 teşrin~vvd tarihli nü~a~n- Türkıye ana ye e~ı ev ı u'tu k'f d 'l . t ' ~=~~=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
8 . . yf da) tev ı e ı mış ı . 

da şu haberleri vermektedir: (Devamı m.c!.S: .. ~........ (DevBIDI 8 inci sayfada) 

-u~i~~;;it;d;· .. ~iii;düncü 
yıl derslerine başlandı 

İtalyan Lireti 
Tekrar düşürüldü 
Londra, 7 (Hususi) - 92 İtalyan li

reti bir isterling olarak tesbit edilıniş-
1ken, bugün, İtalyan devlet Bankası ye-

r 
Sil8hlı Cumhuriyet 
Yazan: Mahmut Esat Bozkurt -

(Yarin Son Posta' da okuyunuz] 

ni bir beyanname neşrederek 93,25 li- SPORCULAR 
relin bir isterling olduğunu ilan etmiş- RUSY A9AN DÖNDÜ 
tir. r- SON DAKiKA ~ -Rusya, ispanya 
işlerine kanşa cak 

Londra, 8 (Hususi) - İspanyada 
son vaziyet Sovyet Rusyadn derin 
akisler uyandırmıştır. Dün Mosko • 
vada neşredilen resmi bir tebliğde, 
Almanya, İtalya ve Portekiz hüku
metlerinin İspanya işlerine ademi 
müdahale siyasetini kat'i olarak tat 

Dün Üniversitede yapılan merasimde bulunanlar ~ Köşede 'Onivenite bik etmedikleri takdirde Rusyanın 
- Rektörü Cemil Bil5el ıörülü>;o~r -~~azısı 11 mel sapada) ....__ ... <_D_ev_a_mı_ı_m_· _ci_&a_...yf_a_da_.> _ _... 

Diln Rusvadan dönen sporr.ula.r \'apurda 
(Yazısı il inci sayfada) 
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Hergün ' Resimli Makale a Bugün zengin, yarın fakir görüneııler .. a 
Hem küçük, hem de 
Büyiik bir mesele : 
Bizdeki çorap f acıası ! 

•---Ya1.an: Muhittin Birgt"n-

H epimiz hemen daırna ayni hadı -

se) e şahit oluyoruz: Bir bayanla 

konusuvoruz- onun birdenbire cah!» di-. " , 
ye sıçnyarak bir hareket yaptığını gö-
rür ve biz de onunla beraber korkarız. 

.Ayni zamanda bayan parmağını du -
daklarına götürünce biz de. artık buna 
alıştığımızdan, mühim bir me!;ele de
i,ril diyerek, müsterih oluruz. Parmak 
dudakta ıslanır, kol ile baş eğilir. ço -
rabm kaçık yeri yapıştırılır ve kabilse, 
sonra burası ıslah edilir! 

Ne zaman seyahate çıksam, tamdı -
ğım bayanlardan daima ayni sözleri 
işitirim: cAman, Allah aşkına, bana iıç 
çift olsun çorap!• derler. Koku da is -
tiyenler olur. Fakat, koku ile çorap a -
rasında muhayyer kalınca çornbı ter· 
cih ederler. Bu, o kadar umumidir kı 
Anupaya gidenlerin, bu sözlerı bir çok 
defa işitmemeleri görülmüş şey dcğıl
dır. Her kadın ağzından hemen her 
gün işittiğiniz söz: 

cAman, artık bıktım bu çoraptan. Ge
ne çorabım kalmadı'.• dır. yahut o: ko -
camdan çorap parası istemeğe artık 
dılım varmıyor!• ve yahut cgözleri kör 
olsun, hangi çorabı alsam gene o!• ve 
sonra cA\'rupadan altı çift çorap gel
mişti, bir senedir onları kullanıyorum!• 
ve nihayet •işte, bu da gitti, halbuki 
ayağımı içine daha dün soktum!• der
ler. 

* 
Bizde cihan harbindenberi çorap ya

pılmıya başlandı. Pek iyi hatırlarım, o 
zaman memlekette çorap bulmak güç 
olduğu, pahalandığı için adi el makı -
nelerinde kaba saba çoraplar yapılı -
yordu. Aradan yirmi sene geçti, mem -
leket bu çorap işinin p~ini bırakmadı. 
El makinelerınden ev tezgahlarına, ev 
tez.gfilüarından atelyelere, fabrikalara 
geçtik; hükumet, bütün bu işleri türlü 
usullerle himaye etti; bu himaye usul
lerinin tatbiki sıralarında muazzam pa

\\\\\\ ll/ /,~/~ 
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Öyle adamlar vardır 
ki onlan hazan mükellef 
bir sofrada görürsünüz, 
taşıdıkları elbise iyi bir 
terziden çıkmıştır, zen 
gin ve mes'ut görünür -
ler. 

Ayni adamlara hazan 
fakir bir ahçı dükkanın -
da rastgelirsiniz., arkala
rındaki elbise eskimiş, 

Soracak olursanız bu 
çeşit adamların munta -
zam varidattan mahrum 
olduklarını anlarsını:r.. 

Hayatları günü gününe 
yaşamakla geçer. Bugün 
zengindirler, yarın fakir 
olurlar .. 

Muntazam yaşamak 

için muntazam varidata 
sahip olmak, bu varidatı 
da ihtiyaçlara göre tak -
sim etmek lazımdır. Az -
lık ve çokluk ikinci dere
cede ehemmiyetlidir. 

. şeklini kaybetmiştir. 

Yoksul ve bedbaht görü
nürler. 

(-ö-~ _Z_A_A_S_l_N_D_A---...) 
Roırıatizmaya karşı 
En müessir ilaç I 
Arı sokması 

Strorey ismin
de bir İngiliz 
dünyanın en ga
rip işini görmek
tedir. Bu yüzden 
büyük bir servet 
sahibi olmuştur. 

Strorey'in işi, ro- j 
matizmalı hasta- l{/Vrg, 
lan tedavi etmek.-
tir. Bunun ıçın 

de ilaç olarak a-
rıları kullanmaktadır. Bu Jngiliz köy
lülerin arı sokmsaile romatizmanın 
tedavi edildiği hakkındaki iti.kadlann-

dem istifade etmiş ve ıırtına yüklendi
ği bir arı kove)nile köy köy dolaşmağa 

baş1amıştır. T ec!ı!,vi usulü de fÖyle
dir: 

Hastanın ağrıyan yerıini dezenfek
te ettikten sonra arıyı buraya koyup 
sokturmaktadır. işin garibi köylüler 

·~----------...;... ___________ * 
HERGUN BiR FIKRA 
Bütün mesele burada! 
Şen. şuh. zeki~ zari{ ve hoşsohbet 

bir bayandır. Bundan iki sene ka · 
dar önce vardığı kocasından, arada 
sırada, pek samimi dostlarına hafif
ten şikayet eder. 

Halbuki kocası da ciddi, vakur, 
çalışkan, efendi bir adamdır. 

Geçenlerde, ahbaplarından biri 
bayana soruyordu: 

- Canım! Kocanla ne alıp ne ve
reıniyorsun? Nedir mesele?. 

O, gülümsi) erek cevap ''erdi: 
- Kocam iyidir, hoştur amma .. 

N ıl diyeyim'? Kendisi solak oldu
ğu halde, parasını sağ cebinde bu -
lundurur .. Biitün mesele burada! . __ ,.. 
Bir Kral genç 
Kızlara kendisini 
Nasıl sevdirir ? 

On günde 
Bir çocuk 
Doğuran bir kadın 

Cenubi Amerikanın Yanbuka kö
yünde bir kadın ~imdiye kadar görül
memiş şekitde iki çocuk doğurmuş

tur. Garabet çocuklarda değil, ikiz ço
cukların doğuş ~ndeclir. 

ra kazanan sanayiciler gördük. Faknt bu suretle romatizmalannın geçtiğine 
hala ayağımıza düzgün bir çorap gi - inanmaktadırlar . 

Yeni Yunan Kralının halk tarafın
dan çok sevildiği muhakkaktır fakat 
bilhassa Edessa'lı genç kızlar Kralı her
kesten fazla sevmektedirler. Çünkü: 
Edesada nedense kızlar erkeklerden 
çok fazladır. Bu yüzden de evleneme
mektedirlcr. Kral oralardan geçerken 
Edessa'nın genç kızlan Kralın kendi
sine bir hey'et göndererek bekar kal
dıklarını yana yakıla an]atmışlar ve 
buna bir çare bulmasını istemişlerdir. 

Y ovanka lrbis isminde olan bu 
köylü kadın bir gün her kadın gibi bir 
erkek çocuk dünyaya getirmiştir. Üç 
gün yattıktan sonra ayağa kalkarak 
tarlasında çalışmağa başlamı~tır. Fa
kat doğurduktan on gün sonra gene 
sancısı tutmuş ve ikinci bir erkek ço
cuk daha dünyaya getirmoş.tır. Ço
cukılar da valdeleri de sağdırlar, dok
torlar sıhhatlerinin mükemmel oldu
ğunu söylemektedirler. 

yemiyoruz! Eğer ben bu çorap imalat- Anlaşıldığına göre Strorcy telkin 
çılannın yerlerinde olsam, bu kadar kuvvetinden istifade etmekte ve bu 
himayeden, yirmi senelik tecrübeden ti de hazineler toplamaktadır. 

b .. k.. . ld t . 1 sure e sonra ugun u neticeyı e e e mış o -
lursarn utancımdan yerin dibine ge -
çerdiın. Onlarda bundan hiç eser yok. 
Geçen gün bir zecnebi dostum, ckarı
ma çorap parası yetiştiremez oldum. 
Siz, Türkler ne yapıyorsunuz?• iliye 
şikayet ediyordu. Çorapçıların hesa -
bına ben utandım! ı. 

* Yirmi senede ayağa giyilir bir ço -
rap imalini öğrenemez bir millet de -
ğiliz; acaba, neden dolayı şu çorap. aa
vası halledilemedi? Bugünlerde lkti
sat Vekfıletınin bu işle meşgul olduğu
na göre bu sualin cevabını belki yakın
da anlıyacağız. Fakat, ben şunu bili -

,yorum ki bu işlerle meşgul olanlar, bi
ze elbet güzel bir çorap yapabilirlerdı. 
Ancak, maalesef, memlekette bütün ti
caret ve sanayi işlerinde iyi bir eser 
meydana getirip bunu herkese se\'e se
\'C aldırtmak fikri değil, bir hamlede 
çok para kazanmak hırsı galiptir. Bu -
nun için her tarafta tağşiş fikri hfı • 
kimdir. İçinden tanıdığım bir kısım ti
caret hayatımızda rekabetin müracaat 
ettiği yegane vasıta, malın güzelliği ve 
iyiliği değil, mağşuşu, fakat ucuzudur. 
Yirmi senedir çorapla uğraşıldıktan 
sonra bugün imal ettiği mallatı emni
yetle alabileceğiniz bir tek marka vü
cuda gelmemişse, daima biri batmış, ö
teki çıkmışsa bütün bunların yegane 
sebebi odur: İyi ile değil, mağşuş ile re
kabet! 

• Dempaey Ruzwelt için Maç 
rapacak 

Aşk uğrunda katil, a~k uğrunda 
canbaz ilah ... tabirler vardır. Amma, 
propaganda uğrunda bobör olana ~im
diye kadar tesadüf cdihnemiştir. 

Amerikada dünya ~iyonluğunu 
kazandıktan sonra, istirahate çekilen 

On beş gün sonra Kral Edessayı 
bir piyade- fırkasının merkezi yapmış
tır. 

Bunları yazan gazetenin verdiği 

haberlere göre ~imdi orada evlenme
miş kız .kalmamışmış 1 

• Dempsey, şimdi Ruzveltin taraftarı- Cenubi Afrlkeda plAk ile 
dır ve onun kazanmasını istemekte- ders verlllyor 

d. Afrikadaki çocuklar dersleri güç an-
ır. 

c_ l _ _]_ •-'- 'na'e lıyorlarmış, bunun için de hocalar, .:xne eroen sonra .. ~rar rı 0 çı-

'- k h l .. t R it" kazan.mas · her dersi bir çok kereler tekrar etıneğe &ara ası a ı uzve ın ı ı-
. 1 k d 1 • .,.re _ _J•ı .mecbur oluyorlarmış. Bunun önüne 

çın yapı aca propagan a ara _. ıeaı - . . . ha 
k ·· ·· dluk b. maç ya geçmek ıçın hır çareye şvurmuslar, me uzere uç ravun ır - • 

k D anla~ılması güç olan kısımları plak -
paca tır. empsey: ' . . . 

Ah k Land k da !ara geçırmışler, bır kere anlatıyorlar-
.<h<-.- l a1ı7-a l R on r. sıt mış; çocuklar anlamazlarsa, gramofo-

şu • tıyar amış a ım e uzve tı n~m- nu kuruyor ve dısarı çıkıyorlarmış. ço-
zetlikte tek bıraksamn demekteymış... kl d d l .' l .. '-1 d. ] d. cu ar a ers erı p ax. arı ın eye ın-.... . . ·---· . ----·· . ----·· . ·-
etmesi lazımdır. Bilirim ki bu, güç bir 
iştir, bazan sıkı bir kontrol, kaş yap -
mak için göz çıkarabilir; fakat, hiç ol -
mazsa, şu çorap gibi beynelmilel stan-

dardize edilmiş bir teknik mahsulü o· 
lan alelade işlerde, kötü malı iyism -
den kolaylıkla ayırabiliriz. Bunlara kar
şı sıkı, çok sıkı tedbirler alınmalı ve 
bilhassa nerede ve ne şekilde olursa ol
sun tağşiş ile rekabet fikrini bir yılan 
başı ezer gibi ezmek için ağır cezalar 
konulmalıdır. 

Muhittin Bircen 

leye öğreniyorlarmış. 

• Sowr•tl•r pare blrlktlrlyorlar 
1 eylul 1936 tarihinde Sovyctler 

Birliği tasarruf kasalarında mevcut bu
lunan tasarruf hesaplarının mikdan, 
3 milyar 251 milyon rubleyi bulmuş
tur. içinde bulunduğumuz yıl zarfın
da yapılan fazla ve rasyonel istihsal 
ve bunun neticesi olarak gündelikler
de vücud bulan tezayüd, bu fazlalığın 
sebebini teşkil etmit ve Sovyetler Bir
liğinde ça!ışan halk tasarruf sandıkları-

İSTER İNAN iSTER 

• lngllter•tl• •••izler nead 
askere ahnıyor? 

Malum olduğu üzere lngilterede 
mecburi askerlik yoktur, asker aylıklı
dır. Son zamanlarda ordusunu tensik 
etmek ve asker mikdarını çoğaltmak 
isteyen lngiltcre, İfSİZ ve boş ameleyi 
orduya almak istemişse de muvaffak 
olamamı~tır. Şimdi b~ka bir çareye 
başvurmuştur. işsizlerden her hafta 
muayyen bir mikdar genç çağırarak 
kışlalara misafir etmekte, onları yedi
rip içirmekte ve askerliğin iyi bir ~ey 
olduğunu anlatmakta, burulan sonra 
da işsizler askerliği kabul etmektedir
ler. 

• Hltter, Klem•n•o ile ba,ba4• 
Loyd Corç geçenlerde Almanyaya 

gelerek Hitler ile bir mülakat yapmış
tı. Hitler kendisine imzalı bir fotoğ
raf verdi. Fransız gazetelerinin yaz
dıklanna göre Loyd Corç yanından 
ayrılırken Alman devlet reisine: 

- Ekselans resminizi masamın ü
zerinde Klemanso ve Fost"un yanına 
koyacağım demiş. 

Hitler de: 
- Çok memnun olurum cevabını 

vermiş. Her ikisi de düşmanımızdılar 
fakat hiç şüphe yok ki dünyanın en 
vatanperver insanları idiler. -· 
na, geçen on iki ay zarfında ancak 668 
milyon nıble koynıutken, bu yıl 1 mil
yar 158 miJyon ruble yatırmışlardır. 

İNANMA! 
-, 
1 

İptidai maddesi Avrupadan gelen 
~rap bu memleketteki iş ücretlerine 
göre, bizde hem ucuz, hem güzel ol -
mak icap ederken bugün mecburen giy
diğimiz çoraplar hem kötü, hem de pa
halıdır. Kadın için de öyle, erkek için 
de öyle. Hem de Avrupadakilerden bir 
misli pahalı. Marifet yapıyoruz diye 
bunları piyasaya çıkaranların artık bu
na bir nihayet vermeleri Iazımdır. 

Dün Atinadan gelen bir sporcumuz anlattı: 

cÜç kişi bir lokantaya gitmiştik. Güzel bir orkestrayı 

dinliyerck yemek yedik, beş şişede nefis şarap içtik, he-

birer lira düşecek sanıyorduk. Fakat garson elinde üçü -
müz için 60 kuruşluk bir hesap puslası ile geldb diyordu. 

* 
Mademki dümenli iktisat devrinde - sap görmiye sıra geldiği zaman beherimize hiç değilse 

Biz İstanbulda içkisiz ve müziksiz bir lokantada bir ki
'inin bile altmış kuruşla yemek yiyemediğini düşünerek 
bu hikayeye inanmadık. Fakat ey okuyucu ;en: 

iSTER iNAN iSTER INANMAf yiz, mademki dümen devletin elinde - L 
dil", şu halde devletin bu tağşiş yolu ile 
'"ekabet fikrine karşı şiddetle mı.icadele "'----------------------------------------------·.J 

,-- , 

Sözün Kısl. :;ı 

Reşit nam şahıs I 

!. Talu 

K ısa ve sivrice kestirilmiş kum ... 
l'al bir sakal ile bakımlı, gi.ır bıt 

bıyığın süslediği daima güleç bir si • 
ma .. Gene, içi gülen bir çift mavi göz.. 
İtina ile taranmış kumral saçlar ... Za· 
manın en şık ve muteber terzisi A • 
lemşah'ın makasından çıkma zarif bit 
elbise .. Kolalı dik ve yüksek yakasının 
altında, devrinin büyük Fransız mü " 
elliflerini ve tahsisen Aleksandr Dü • 
mazadeyi takliden biraz perişan bağ· 
lanmış lavaliyer bir boyunbağı .. 

Eski ve meşhur sadrft=aınlardan bi • 
rine damat olmuş, sonra hasbe.kader 
ayrılmış.. O gündenbcridir bekar ya • 
şardı. F'akat tercihan Beyoğlu, Taksin1ı 
Pangaltı cihetlerinde oturduğu evler, 
bir gün dahi kadın misafirden hali de· 
ğildi. 

Ezeli ve ebedi neşesile hoş söz söy· 
ler, güzel musikiyi sever ve ondan an· 
lardı. Bundan yirmi, otuz yıl e\'Vel şöh· 
retleri bütün İstanbulu dolduran ke • 
mani Tatyos, udi Afet, kanuni Şemsi, 
hanende Karakaş, Nasib, haftanın bir 
iki gecesinde mutlaka onun evinde, o· 
nun işret sofrasının etrafında toplamr· 
lar, fasıl yaparlardı. 
Hayatında pek çok kadın tanımış, 

başından pek çok, aşıkane maceralar 
geçmişti. Onlardan mülhem olarak yaz· 
dığı ufak hikayeleri, mensureleri var • 
dı: Flora, Hayf, Yeis, Göz yaşları, Bir 
demet çiçek.. Daha pek gençliğinde, 

hatta Ebüzziyadan önce, iki ciltlik bir 
de antoloji vücuda getirmiş, adını: 

Müntehabatı Cedide koymuştu. 
Onun pek çok güfteleri de vardı. Bir 

zamanlar İstanbulun saz meclislerini 
tcnşit etmiş ve bugün hala fasıllarda 

tekrar edilmekte olan: 
Hiıbikiıhı yare girdim arz iç;n 

ahvalimi, 
Bir periıan halini gördüm, unut· 

tum halimi, 
Leblerin<!e~ 

amal:mi, 
Leblerimle topl,.ıdım, tebrik edin 

ikbal imi .• 
Şarkısı onundur. 
Resmi hayatında Recaizadenin nazır· 

lığı zamanında maarif mektupçuluğu· 
na kadar yükselmişti. Açık fikirli, mo· 
dem telakkileri olan, medeni, adabı 
muaşerete vakıf bir adamdı. Hiç kim -
seye zerre kadar fenalığı olmamıştı. 

Başka yere taşınmak üze~e bir mahal -
leyi terkederken, bakkal, kasap, zer -
zevatçı gibilerin arkasından telehhüf 
ettiklerini bilirim. 

Hizmet müddetini doldurunca tekaüt 
olmuştu. Bu tekaütlük esnasında, eski, 
yeni, ne kadar şarkı güfteleri varsa, 
hepsini bir araya toplayıp cMedf un e~ 
meller• adı altında neşretmişti. 

Her gün, Beyoğlunda maruf 'kahve
lerden birinin camekanında ve hep ay
ni noktada oturur, caddeden akan ha
yat selini seyrederdi. 

Son zamanlarda kendisini orada gör
mez olmuştum. Seksene yakın olan 
ömrünün galiba artık ağırlığını çeke -
miyordu .. 

İşte, dün sabahki gazetelerde: •Bey
oğlunda Bekar sokağında 20 numaralı 
apartımanda oturmakta olduğu odada 
ölü olarak bulunan ve ölümü şüpheli 

görüldüğü için morga kaldırılan mü -
tekaidinden Reşit nam şahıs .. • diye 
zikri geçen adam budur .. Medfun e -
meller şairi ve yirmi sene evvelisine 
gelinciye kadar İstanbulun en zarıf. en 
şen siması Mustafa Reşit! 
Tanrı rahmet eylesin! 

F~ 
fordun me111uru olmak 

ne demektir? 
Meşhur F ord, Mişiganın timalinde

ki vasi ormanları da işletir. işte o or
manların ortasında şimdi «F ord şeh
ri» isminde bir şehir yaptırıyormuş! 
Bu şehirde memurlarına arazi veri· 
yor, evler yaptırıyormuş. Şehrin sa
kinteri münhasıran memurlarmış ve 
memurlara evleri bedava temin edili· 
yormuş. 



8 Birincitqrin SON POS1'~ 

•• koldan Madrid Üzerine uç 
başlıyor hücum 

Asiler Madrid hükumetine bir ültimatom verdiler, 
istediler Madridin teslim olmasını 

İ..ondra, 7 (Hususi) - İspanyol asi
leri tarafından Madrit üzerine yapıla
cak olan büyük taarruzun cumartesi 
günü b:ı.şlıyacağı haber verilmektedir 
General Vnlera bu taarruza bizzat ku· 
manda edecektir. 

matom göndererek teslim olmadıkları panyaya on altı bin asker geçirmişler
takdirde havadan ve karadan :jiddetli dir. Halihazırda Akdenizde hükumetin 
bir taarruza maruz kalacaklarını bil - bir tek gemisi vardır. Bu da Malagaya 
dirmişlerdir. sığınmış olan bir denizaltıdır. 

Bu ültimatomu ihtiva eden binlerce * 
kağıt, tayyareler tarafından Madrit'e Madrit, 7 (A.A.) - Havas Ajansı 

Talavere cephesinden Madride iler
liyen a~ı kolun bu mıntakada birkaç ka
sabıı işgal ettiği bildırilmektedir. Diğer 

taraftan General Franko, üç muhtelif 
cepheden Madrit üzerine hücum edecek 
olan kıtaatı teftiş etmiştir. 

atılmışhr. Tayyareler, Madrit yakının- muhabirinden: 
daki demiryollarını, köprüleri, kışln ve Sovyet elçisi Rosenbcrg, Sovyet Rus 
istihkamları tahrip etmiştir. Payitahtta ya amelesi teşkilatlnn namına· Largo 
panik hüküm sürmektedir. Cabellaro'ya hükumet askerlerinden 

Diğer taraftan, son günlerde nasyo - bütün yaralıların ve nekahet halinde 
nalisllerin ellerinde bulunan harp ge- bulunanların meccanen Sovyet Rusya
milerinin himayesi altında Fas'tan İs- ya naklini teklif etmiştir. Asıler, Madrit hükumetine bir ülti-

Cenevrede diplomatlar 
müzakere eder leken .•• 

, 
Jurnol dö Moskuv: " Alman diplomatları susuyorlar 

ve bunun yerine askerler çok manidar 
bir şekilde konuşuyorlar,, diyor 

Moskova, 7 (Hususi) - Journal de kolordusu fiilen kurulmuş olup Alman 
ı Moscou gazetesi yazdığı bir makalede hükfuneti istilayı tekrar etmeğe hazır 
1 

diyor kı: bulunmaktadır. İngiliz ve Fransız dip-
Fransa ile Almanya arasında dost- lomatları müzakere ediyorlar, Alman 

iuk münasebetlerinin tesisi, ancak ŞU diplomatları susuyorlar ve bunun yeri
§ekilde olabilir: Fransa Alman tecavii· ne askerler çok manidar bir şekilde ko 
zü~e m~:~z kalacak ?,lan meml~ketle nuşuyorlar. Avrupa, Almanya tecavü
tesıs ettıg~ ~os~lu~ .mu~asebet~e~ı~den zünden vazgeçtiği takdirde bu memle-
vazgeçmehdır. Ingılız dıplomasısı \ e o- k ti . t' k' 1 b 1 ·ı 1 lh" t . . k F. . d e n ış ıra ıy c eyne mı e su u an 
nun tesırı altında olara ransız ıp- . t k . t d'W• . .. t l"d' 
lomasisi Lokarno konferansının toplan· zım e me ıs e _ıgını gos erme 1 ır. 
ması için mesailerine devam ederler - Fakat Avrupa aynı zamanda Almanya
ken Almanya da başladığı esere devam sız da dünyanın emniyetini tanzim et
etmektedır. meğc muktedir olduğunu da gösterme-

Fransız hududunda ikr yeni Alman lidir." 

Balkan 
Atletlerinin 
Telgrafları 
Atatürke, Bulgar, Yunan 

ve Rumen Krallarına 
telgraflar gönderildi 

Atina, 7 (Hususi) - Balkan o· 
yunlarının neticelenmesi üzerine atle
tizm teşekkülleri federasyonu tarafın
dan Türkiye Cumhur R eisi Atatürk i
le Bulgaristan, R omanya ve Yunanis
tan Krallarına aşağıdaki telgraflar çe
kilmiştir: 

«Atina stadyomunda birleşen Bal
kan gençliği derin hürmetlerini h uzu
runuza arz ve milletinizin seref ve sa· 
adeti hakkındaki hararetli 

0

temenninin 
liltfen kabulünü rica eder.>> 

Mara ton koşusu birincisi Kiryaki
dis' e sureti ıhususiycde fstanbuldan 
getirttirilen Atatürk'ün bir büstü he-

Filistinde yeni 
karışıklıklar l

r------------, diye edilmiştir. T ürk atletleri bugün-

Atatürk kü Romanya vapurile hareket ettiler. 

Ankarada Çinde bir şehir 
Hayfa civarında bazı 

hcıniseler oldu 
Yandı 

Büyük şefin ikinciteşrinde 
bir memleket gezisi Harabelerin· altından yan

mış cesetler çıkarılıyor 
yapacakları söyleniyor Şanghay, 7 (A.A. ) _ Çok şiddetli 

Ankara 7 - Büyük şef dün refa- bir yangın Yangtsekiang nehri üze· 

Dördüncü Balkan 
Tıp haftası 
Dün başladı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
- Görülüyor ki Balkan hekimleri -

nin senelik toplantıları tıbbi ve içtimai 
sahada müşterek dertlerimizi teşhis 
etmek ve tedavilerini aramakla şimdiye 
kadar memleketlerimiz için çok faydalı 
hizmetler etmiştir. Ayni mes'ut netı -
celer için toplanan bu entellektüel kor
porasyonun çok kıymetli ve insani o
lan mesaileri için muvaffakıyetler di
ler, ve huzurlarile bizlere sevinç ve şe
ref veren muhterem misafirlerimizi 
Türkiye Cumhuriyeti Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili namına selfımlanm. 

Bunu müteakıp söz alan Dr. Akil 
Muhtar da: 

«Balkan doktorlarının müşareketile 

elde edilen ha_yırlı neticelere işaret e
derek, ferdi çalışmalarımız sayesinde 
sulha, bugün dünyanın çok mühtaç ol
duğu sulhü takviyeye çalıştığımızı dü
şünmek bile bize hoş geliyor.• demiş
tir. 

Bundan sonra Yunan delegesi Dr. 
Bensis'e sıra gelince, uzun ve beliğ bir 
nutukla, şimdiye kadar toplanan Bal
kan haftalarının tarihçesini yapm1ş, 
ve sonra demiştir ki: 

- «Biz Balkan yarımadasının arıla
rı olmak, ve topraklarımızın her kö -
şesinin en güzel çiçeklerinden topladı
ğımız balı sizin kovanınıza koymak is
tiyoruz!• 

Onu müteakıp söz alan Romen mu
rahhası Dr. Gheorghiu : 

cAtatürkün direktifile terakki saha
sında ilerliyen Türkiye Cumhuriyeti -
nin sulhe hizmetlerinden• bahsetmiş -
tir. 

En son sö zalan Yugoslav delegesi 
Dr. Markoviç demiştir ki : 

- Balkan memleketlerinin müşte -
rek parulası, Balkan milletlerinin men
faat birliği, Balkanlıların tam bir hür
riyetidir.» 

Henüz teşekküllerini tamamlamad'lk
ları için Dördüncü Balkan Tıp Hafta
sına ıştirak edemiyen Bulgarlardan alı
nan mektup okunmuş, Atatürke, diğer 
Balkan devlet ve hükumet reislerine 

• • 1 

Başbakan lsmet Inönüne saygı telgraf-
ları çekilmiştir. 

Bir çeyrek istirahatten sonra söz a
lan Yunan delegasyon reisi Profesör 
Bensis, bazı hastalıkların alkolle teda
visi hakkında bir konferans vermiştir. 

Bunu müteakıp, davetliler ve delege
ler şereflerine verilen çay ziyafetine iş
tirak etmişlerdir. 

Program mucibince, Tıp Haftasının 
ikinci günü olan bugün, saat 1 O 30 da . ' gene Yıldızda toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıda, Romen delegasyonu 
reisi Dr. Gheorghiu bir konferans ve
recektir. Onu müteakıp ta, muhtelif 
tıbbi tebliğler yapılacaktır. 
- ...... e·• •••·•••-••T• :::.. t "°'•:_: • t •·•~e 'lllllı -.:·f··- -· -·~......,._ 

Londra, 7 (Hususi) - Fılistin.de~i 
karışıklıklar bugün de devam etmıştır. 
Hayfa civarında bazı hadiseler olmuş 
ve bu meyanda, Filistinin 2 numaralı 
halk düşmanı olduğu zannedilen adam 
da ölmüştür .• 

katıerindeki zevatta birlikte buraya rinde kain fsang şehrinin yarısını kül ittihat ve Terakki 
avdet buyurmuşlardır. Atatürk is- etmiştir. Yüzlerce ev harap olmuştur. 

Kudüs, 7 (A.A.) - İki Yahudi ve bir 
Arap gazetesi tatil edilmiştir. 

Muinsiz asker 
aileleri 

Askere gitmeyen servet 
sahipleri tarafından 

bakılacak 
Ankara 7 - Dahiliye Vekaleti vila-

1.fetlere yaptığı bir tamimde, askerlik 
mükellefıyeti kanununun hiç geçim 
vasıtası olmayan asker ailelerinin, bu
lundukları yerlerde askere alınmamı~ 
olanlar tarafından iaşelerini bildiren 
maddenin tatbikine ehemmivet veril-
mesini istemiştir. · 

Köylerde ihtiyar heyetleri, kasaba -
larda ve şehirlerde belediyeler bu gibı 
aileleri ve askerlik yapmıyanları tesl>it 
edecek ve servetlerine göre para tahsıl 
edecektir. Tesbit edilecek mebia~ı öde· 
ıniyenler hakkında tahsili emval kanu
nunun hükümleri tatbik eıiilecektir. 

• 
lzmirde 30 
Kişi Zehirlendi 

İzmir, İ (Hususi) - lkiçeşmelikte 
bir zehirlenme hadisesi olmuştur. Ha
dise şudur: 

Bu civardaki bakkal Mehmetten 
peynir alarak yiyen 30 kişi zehirlenme 
arazı göstermişler ve derhal hastane
ye kcıldırılmışlardır. .. 

tasyonda Vekiller, askeri erkan, say- Binlerce insan açıkta kalmıştır. insan 

1 
Senelerce niçin 

lavlar ve halk tarafından karşılan- h gı'zlı' kaldı ? zayiatının miktarı enüz belli olma-
mış, şiddetle alkışlanmıştır. makin beraber bunun büyük bir yekun -------·-----1 

-
Burada Büyük Şefın ikinci teşrin tutacağı tahmin edilmektedir. Harabe- Cesaretı• yoktu 

ortalarına doğru memleket içinde b' lerin altından yanmış ır çok ceset çı· ' 
bir tetkik seyahatine çıkacakları karılmıştır. Baş ta bulamadı ·' 
söylenmektedir. 

'----------------~ .............. ·-·························· ... ····-·····-
Malatya 
Civarında kar 

Malatya, i (A.A.) - Bir kaç gün
denberi güz yağmuru yağmakta ve so
ğuklar devam etmekte idi. Dün e traf 
bulutlardan sıyrılınca güneyimizde 
şehre yakın Bey dağına kar düştüğü 
görüldü. Yakın yıllarda Malatyaya 
bu kadar erken kar düştüğünü Lilen 

yoktur. 

Ordu atı 
müsabakaları 

Ankarada büyük müsa
bakalara ayın on beşinde 

başlanacaktır 
Ankara, İ - 1936 senesi An

karada yapılması mukarrer olan ordu 
ah müsabakalarına 15 Birinciteşrfo 
u:m perşembe günü başlanacak ve 17 
b i rinciteşrin 9;36 cumartesi son veri
lecektir. 

b hkl 1 1 Manilerden aşma müsabakaları ge-
Bu sa a ze ze e ne Ankara atlı por klübünün Mani 
Bu sabah sabaha karşı saat 4,20 de parkında yapılacaktır. 

birbırini takiben iki şiddetli zelzele ol- Bu müsabakalardan maksat harp 
muştur. Sa intı uykudakileri uyandıra- atının talim ve terbiyesini teşvik et
cak kadar şiddetli hissedilmış, fakat mekle beraber sağlam idaresi kolay 
her iki zelzele de pek kısa sürmüştür. k istenilen hare eti doğru yapar, a-

Türk - ltalyan ticareti rızalı ve manialı arazide atılgan ve 

7 
") T" k' .1 İt 1 canlı rürüyüşlere alışkın birbirine ya-

Roma (Hususı - ur ıye ı e a - k A • l ·· · · . . w. d l ' d . t h d . .. 1 ın manıa arı suvarısının ıstegı a ıi-
ya arasın a tıcare mua e esı muza ~e- . b' ...... 
relerine yeniden başlanacaktır. Eski iınde geçer ve uzun ır yuruy.uşte.n 

İttihat ve Terakki uzun müddet 
gizli kaldı, son yıllarına gelinceye 
kadar da başsız yaşadı. 

- Halk içine çıkacak cesareti 
yokt.u, öne geçirilecek baş ta bula
mıyordu. 

Şeklinde bir iddia öne atılsa ne 
düşünürsünüz ? 

* 
İttihat ve Terakkiyi idare edenler 

arasında yasamış bir arkadaşımız 
var ki size görüp bildiklerini anla
tacaktır. 

Benim gözümle 
ittihat ve Terakki • 

Tarihi aydınlatacak, tarihçilere 
yardım edecek bir eser olacaktır. 

1 Sonsuz Gece ... I 
Adları değiştirilerek yabancı bir 

dilden çevrilmiş bir eser değildir. 
Vak'anın kahramanları Türk, ya • 
şadıkları muhit Türk, duydukları 
his Türktür. ticaret ıanla~ması, bu ayın ) irmisinde sonra da kısa ve fakat kuvvetl ı bır 

piteceğindeı; bir müddet daha uzalıla-ı gayret göst~mek kabiliyetin i haiz at Sonsuz Gece... Size 
caktır. / yet işt irınektir. ._z_.e_,·_k_le_o_k_u_ta_c_::ı_k_tı .. r. __ .;,_· ____ _ı 

kendisini 

3ayfa 3 

8 
• Loharno ve 

Rus-Fransız ittifakı 
• Marsilya cinayeti 
Koınisyonda 

E vvelce Lokarno itilafını yapmış 
olan devletler arasında bu itila

fın tnzelenmcsinin mevzuu bahsolnıaı:.;ı, 
ortaya, yeni 1 yeni bazı şayiaların çık

masına sebep olmaktadır. Bu konfenın· 

sa iştirak edecek olan devletler, İngıl
tere, Fransa, Almanya, İtalya ve Bel
çikadır. Toplantının mevzuu da, bir ba
kıma göre Garbi Avrupada, bir bakıma 
göre de bütün Avrupada emniyetin te
sisi ve devletler arasında mevcut mual
lfik meselelerin hal ve tesviyesi dava
sıdır. Yeni Lokarno itilafı fikrini ilk 
defa ileri atanlar İngiltere, Fransa ve 
Belçika olmuştur. Bu teklif, Almanya 
ve İtalyada şüphe ile karşılanmıştır. 
Çünkü Fransa ile Rusya arasında mev
cut bulunan ittifak, herhangi bir anlaş
maya imkan vermeyen bir engel sayıl
maktadır. Ve böyle bir ittifakı yapan 
bir devletle de herhangi bir anlaşma 
yapılamıyacağı kanaati hasıl olmakta
dır. Maamafih aradan geçen zamanın 
oynadığı yatıştırıcı rolden dolayı bir 
ara akdine imkan görülemiyen bu kon
ferans, arlık tahakkuk etmek üzere bu
lunan bir tezahür haline gelmiştir. Son 
günlerde Cenevrcde, Fransız Başvekili 
M. Leon Blum'un M. Eden'le, M. Lit
vinof'la ve daha birçok devlet adamla
rile yaptığı mülakatlar, hep bu mesele 
ile aiakadardır. Bir müddet evvel or
taya çıkan· bazı sızıntıların, İngilterc
nin, yeni Lokarno ililfıfının münhası
ran Garbi Avrupa emniyetini temine 
matuf bir anlaşma olmasında ısrar et
tiğini göstermesi, mevcut vaziyeti sars
mıştır. Bu takdirde, Fransanın Sovyet 
Rusya ile Almanyadan birisini tercih 
eylemesi tazım gelmektedir ki bu hal, 
mahiyeti itibarile son derece mühim 
bir durum ihdas eylemektedir. 

Lokarno toplantısına takaddüm eden 
günlerde, devletler arasındaki görüş· 
melerde hakim düşünce, işte budur. 
Fransanın mütaleası, mevcut Fransız -
Rus ittifakının umumi bir anlaşmaya 
engel olmıyncnğı noktası üzerinde te
merküz ediyor. Fransa, bu ittifakı, bü
tün devletlerin iştirakine açık bir mü
tekabil yardım misakı addetmekte, di
ğerleri, bunu tam ve mutlak bir askeri 
mukavele saymaktadırlar. Lokarnonun 
istikbalini, bu ittifaknameye verilecek 
mahiyet tayin edecektir. 

* Marsilyada Yugoslavya Kralile Fran· 
.-------- sız Hariciye Nazı 

Marellya 
cinayeti 

komisyonda 1 

rı Bartoux'nun öı 
dürülmele . 
rinden sonra, bii· 

•-------' tün cihanda komi
tecilik fikir ve hareketine karşı esaslı 
cidal açılmasını temin için Cenevredc 
beynelmılel bir komisyon kuruldu. Se
nelerden beri de çalışıp durmaktadır. 
Fakat ameli olnrak ortaya hiç bir eser 
çıkarmamıştır. Mesaisinin bütün mah
sulü, içinde barındığı duvarların dışı
na dahi çıkmamış olan birtakım na
zariyattır. Yugoslavya Kralı öldürüldü. 
Bartoux da ayni suikasde kurban gi
denler arasındadır. Belki de mezarda 
kemikleri çürüdü. Fakat diplomasi fıle
minde, bu işi bir hale, yola koymak için 
halfi bir foımül bulunamadı. Tevekkl•li 
bir işi çıkmaza sokmak istersen komıs: 
yona havale et, dememisler' . . 

S elim Ragıp 
~---~~~~~ 

Tevfik Pş. öldü 
Sabık sadrazam Tevfik Paşa dün ge· 

ce saat biri yirmi geçe doksan beş ya· 
şında olduğu halde hayata gözlerini ka
pamıştır. Te\•fik P~tşa uzun zamnnclnn
beri rahatsız bulunuyordu ve bilhassa 
prostattan muztariph Buda ) a ·1 ılı -
ğmdnn ilen geliyordu. 

Cenazesi yarın öğle üzed Nişım• a· 
şındaki Kodaman sokağındaki cvınden 
kaldırılarak aile makbercsine gömüle
cektir. Allah rahmet eyle in - - - ----.------

Gömböş'ün cesedi Peşteye 
gönderildi 

Münih 7 ( Husu i) - Macar B. s· 
\vekili Gömböş'ün cesedi, bugün mer."
simle Peşteye naklolunmuştur. Ceııa· 
ze merasimi cumartesi yapılacaktır. 
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. __ Ş __ E_B_İ _R __ B_A_B_B_R_L_l_B_i __ l 40 Cürmü Meşhud 
Ayın birindenberi 

Üsküdarda 28 
Beyoğlunda 110, 

vak'a kaydedildi 
• 
ihracat tacirleri hala 
kararsızlık içinde 

Liret dün de Borsada muamele görmed~ Sterlin 
yeniden düştü. Türk parası yükseliyor 

Yabancı dövizlerin düşürülmesin
den doğan kararsızlık her tarafta ol
duğu gibi piyasamızda da devam e

diyor. Fakat bu daha ziyade ihracat-
9larm düşük paralar üzerinden satış 
yapamamalarından ileri gelmektedir. 
Çünkü tacirler zarar etmemek ve vaki 

olan taleıbleri de karsılıksız bırakma-• 
mak için ne fekilde hareket etmeleri-

nin daha doğru olacağını bilmemekte 
ve bir karannzlık devresi geçirmekte
dirler. 

Dış isteklerin karşılanamıyacağı 
haber verilmektedir. Çünkü ihracatçı-

ların sağlam paralar üzerinden satış 
yapmak tlebleri de karşı memleket id-
halatçılarınm işine gelmemektedir. Bu 
va.Ziyette alınması zaruri olan tedbir

ler ve kararlar merakla bekleniyor. 
Bir taraftan da idhalatçılar kar et

mektedir. Çünkü Merkez Bankası mu
ameleleri ~imdiki kur üzerinden gör-

mekte, yani idhalatçı çektiği maldan 
mütevellit borcunu düşük kıymet üze
rinden ödemektedir. 

Şüphesiz bundan da kaHı memle
ket ihracatçısı kar etmekte ve burada
kinin tersine olarak. idhalatçısı da za
rar görmektedir. 

Ankara.da mütemadi toplantılar 
yapıldığı haber verilmektedir. İhracat
çıların lehine yakında yeni bir karar 
verilmesi beklenmektedir. 

Kambiyo Borsasında 
Liret dün de muamele görmemiş

tir. Çünkü Londra borsasından fiyat 
alınamamıştır. Merkez Bankası dün 
sterline 618 kurus alıs, 621 kurus satıs 

• t ' " ' 

olmak üzere yeni fiyat vermiştir. Bu, 
Türk parasının bir miktar daha yük
seldiğini göstermektedir. Frank, bir 
Türk lirası mukabili 16 frank, 95 san
tim ve 63 plimden muamele görmüş
tür. Milli tahvillerimiz normal fiyatla
rında kapanmışlardır. 

~~~~----------·...-.----------~~~~ 

Muallimler 
arasında nakiller 

Sonuncu liste dün Maarife 
bildirildi 

Maarif Vekaleti San' at ve orta 
mektepler ile liseler muallimleri ara

Romanyadan 
Adanaya, oradan 

İstanbula 
Eski bir kaçakçılık vak'ası 

meydana çıkarıldı 

sında yaptığı nakiller ve becayişler Muhafaza memurları dün bir ka
Jistesinin sonuncusu dün Maarif Mü- çakçılık vak'a.sı tesbit etmişler, bu 
dürlüğüne gönderilmiştir. vak'a ile de eski bir kaçakçılığı mey-

Bu listeye nazaran Feriha Beykoz dana çıkarmışlardır. Hadise şudur: 
orta mektebi tarih coğrafya muallim- Adanadan Haydarpaşaya gelen 
liğine, Osman, Yusuf Ziya, Kamil tren yolcularından Nuri oğlu Kasımın 
Mazlh'ar, Kemal İstanbul mınta~. &an- vaziyeti ~üpbeli görülmüş, ve yapılan 
at mektebine, Mediha Mehmet Uskü- aramada yolculann Cfyalan arasında 
dar kız san'at mektebi ev idaresi ve 18 metre elbiselik kumaş, şapka, kra
yemek pişirme muallimliğine, M. La- vat, pardesü yakalanmıştır. 
tif İstanbul Erkek san' at mektebi riya- Bu eşyanın üzerinde Romanya 
ziye, ziraat makineleri, yurt Bilgisi ve mensucat fa!brikalarmın damgası bu
mesleki iktısad muallimliklerine, Re- lunması hayretle kar\lılanmıştır. 
bia, Cemile Üsküdar Kız San'at mek- Fakat tahkikat esnasında hadisenin 
tebine, Üsküdar Kız San'atten Münev- önce meydana çıkarılamıyan eski bir 
ver İstanbul Aksam Kız San'at mekte- kaçakçıhkla alakası olduğu anlaşı1-
bine, Hikmet, Saadet Abdullah İstan- mıştır. 
bul Kız San'at mektebine, Ahmet Şehrimize göç eden muhacirlerin 
Tesviye İstanbul Erkek San'at mekte- muafiyetinden istifade ile kaçakçılık 
bine, Selçuk Kız San' at mektebinden yapmamaları için ııkı tedbirler ahn
Kazım Zafir, Halil, Celal, İstanbul mıştı. 
mıntaka San'at mektebine, Selçuk Kız Fakat buna rağmen ilk göç sırala
San'at mektebi resim muallimi Mazhar rında mezkur eşyanın Romanyadan 
Nazım Beyoğlu Akşam Kız San'at getirildiği, Adanaya götürüldüğü ve 
mektdbine, İstanbul San'at mektebin- şimdide lstanbula kaçırılırken yaka
den M. Zeki İstanbul Akşam Kız San- !andığı tesbit edilmiştir. Suçlu ihtisas 
at mektebine, Vefa lisesi Türkçe mu- mahkemesine verilmi,tir. 
allimi Abdülbaki Kastamonu lisesi e- Kaçakçılık Yapan Bir Vapur 
debiyat muallimliğine, Gelenbevi orta Kaplam Ve Tayfası 
mektebinden l:.atif Turhan Niğde or- Kaçakçılığa teşebbüs eden bir va-
ta mektebi Müdür ve tarih coğrafya pur kaptan-ile tayfaları hakkında tah
muallimliğine, Ankara musiki mual- kikata başlanmıştır. Erol adlı olan bu 
lim mektebi beden terbiyesi muallimi vapur Marsilyadan limanımıza gelin
ve Müdür muavini Rahmi Kabataı:ı li- ce muhafaza memurlar1 ar~tırrna yap
sesine, İstanbul Erkek lisesinden Necip mışlar ve kaptanla tayfalara ait kaçak 
Nadir Haydarpaşa lisesi riyaziye mu- radyo, masa, karyola, ipekli örtüler 
allimliğine naklen tayin edilmişlerdir. ve kolonya yakalaını{llardır. Kaçak eş

Kimyagerlerin çayı 
Türkiye Genel Kimyagerler Kuru

munun İstanbul şubesi, .c;;ehrimizde 
bulunan kimyagerler için bir çay ter
tip etmiştir. Bu çay İstanbuldaki kim
yagerlerin meslek toplantısı ve hasbı
hali mahiyetinde olup önümüzdeki 
cuma günü saat 17 ,;lO da Eminönü 
Halkevindc verilecektir. Çaya şehri
mizdeki kimyagerler ile kimya mual
lim ve talebeleri davetlidir. 

yaların kontroldan gizlendiği tesbit e
dilmiştir. Suçlular yakalanmışlardır. 

Dirileri ölU gösterenler tekrar 
sorguya çekildiler . 

r-Doğru 
Değil mi? -""\ 

Mücadele senelerinde ölenlerin 
hayat sigortaları ne oldu, 

diyoruz ! 
H ayat sigortalarJJ?da yapılmış c

. lan suiist imalleri okurken, 
vaktile bu müesseselerde uzun 
müddet çalışmış olan bir dostu -
muz mühim bir noktayı hatırla -
dı. Bize de hatırlattı; diyor ki: 

cHarb esnasında ölen veya memle -
ket değiştiren halk arasında, ha -
yatını sigorta ettirmiş olan binler
ce kişi vardı. 

Muharebe bitince ölenlerin varisle-
ri sigorta kumpanyalarına müra
caat ettiler, kolay zor haklarını 
aldılar. Fakat bazılarının, hele 
memleket değiştirenler arasında 
bulunanlam:ı varisleri çıkmadı ve 
paraları da sigorta kumpanyala -
rında mahfuz kaldı. O zaman si
gorta kumpanyaları bu gibilerin 
listelerini neşredeceklerdi, bilin -
meyen varislerin meydana çık -
malarmı kolaylaştıracaklardı. Bir 
müddet sonra da varisi çıkmıyan 
paraları hükumete devredecekler
di. Fakat bunu yapmayı unuttular 1 

ve parayı da ellerinde mahfuz tut
tular.» 

Biz bu okuyucumuzu dinledikten 
sonra meselede alakadarlar a te -
rettüb eden bir vazife bulundu -
ğunu gördük: 1 9 1 5 senesinden ev
vel sigortalı olub da bugüne ka -
dar müracaat etmiyenlerin listesi 
istenilmeli ve muayyen bir müd
det zarfında varisi çıkm.ıyan si -
gorta bedelleri hükumete devre -
dilmelidir; diyoruz. 

Doğru değil mi? 

Barbarosun türbesi 
Maarif Vekaleti türbenin 

Ay başındanlbcri Üsküdar cihetin
de 28 cürmü mefhud vak'ası teshit e
dilmiş, bunlardan 17 si hakkında ta
kibata lüzum görülmemiş, 11 i mah
kemeye sev kolunmustur. 

Üsküdar cihetind~ hergün bir müd
deiumumi muavini ile bir ceza mahke
mesi nöbetçi ka.lmaktadır. 

Beykoz, Kadıköy ve Üsküdar sulh 
mahkemeleri de daima nöbetçi vazıi
yettedirler. Üsküdar müddeiumumilik 
kadrosuna yakında yeni bir muavinlik 
ilave edilecektir. 

Üsküdardalci asmye ceza mahkeme
sinde evelki gece bir cüımü meşhud 
mulhakemesi saat yir:nµ bire kadar de
vam etmiştir. Bu muhakemede Eren
köyünde çiftçi İsmaili öldürmek :için 
silahile ateş eden Ali Riza oğlu Bedii 
2 yıl 20 gün hapse mahkum eclilmis
tir. Üsküdar mıntakasında m~u·d 
suçlar hergün azalmaktadır. 

Beyoğlu Cihetinde 
Beyoğlu cihetinc.e evvelki gün 1 :l 

cürmü meşhud vak·a.sı tesbit edilmiş, 
bunlardan ancak dördü mahkemeye 
sevkolunmuş, diğerleri hakkında taki
bata lüzum görülmemiştir. Ayın bi
rindenberi Beyoğlu cihetinde tesbit e
dilen meşhud suçların sayısı 11 O dur. 

lstanbulda Bir İmamla Bir Kahveci 
Mahlrum Oldular 

Dün de İstanbul içinde kırka ya
kın cürmü meşhud vak'ası tesbit edil
mi~tir. Galata civarındaki bir kahvede 
sarhoşluk sai.kasile öteye beriye sar 
kıntılık eden kahveci Nuri dördi.incÜ 
asliye ceza mahkemesi kararile üç gün 
hapse, İstanbul 14 üncü ilk mektep 
bahçesinde oynayan çocukları döven 
ve muallimlerini tahkir eden Gül ca
miinnin imamı Raşit, dör<lüncü asliye 
ceza mahkemesinde bir ay hapse mah
kum olmuştur. 

1·-·ÇAGLAY AN 
Bugünden itibaren açılmışbr. 

&AZ HEYETi 

, 

1 - Kemani NUBAR 
2 - Kemençe ALEKO 
3 - Piyanist YORGt 

6 - Klarnet ŞEREF 
7 - Darbuka HASAN TAHSİN 
8 - Okuyucu CELAL 

4 - Udt ABDİ 
5 - Cümbüş CEMAL 9 - » AGYAZAR 

Tanbu:rt besteka.r S A L A. H A T T 1 N 
Solist : M U A L L A D 1 N Ç S E S 

MAHMURE ŞENSES - SUZAN - AFlT AP - F AlDE YILDIZ 

SARAY Sinemasmda Bu aksam • 
Bu senenin en güzel filmi ..• Emsalsiz bir şaheser .•• 

o ô s R • 
1 

• 
1 M p E L 

Pransızca sözlü filminin ilk iraesi şerefine BÜYÜK GALA 
Oymyanlar: 

Frederlc Harch .. ilerle Obersn • Herbert Marshall 
FOX JURNAL'de: Bay Doktor Tevfik Rüştü Aras Montrö konferasında 

nutkunu söylerken, Madride doğru yllrtıynş, Sonbahar modası , 
şapkalar vesaire 

etrafına park yapılmasını ------------------ - -_ 

Bc,~~şta ::::::~ nkelesi oiva- ~l ____ B_&_D_Y_O ___ _...I ~ + __ S_O_D __ P_O __ ı_t_a_+_ 
rında bulunan Barbaros Hayrettin'in 
tüııbesi tchrimizi gezmeğe gelen bir 
çok ecnebiler tarafından ziyaret edil
mektedir. 

Maarif Vekaleti türbenin etrafın
da muntazam bir park yapılması için 
emir verm~ir. Alakadarlar derhal işe 
başlamışlardır. 

Marsilyada hastahk kalmadı 
Marsilya müvaridatına karşı konulmuş o

lan sıhhl tedbirler kaldmlllll§tır. 

Bugünkü Program 
İSTANBUL 

Öğle Neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk musik:lsl, 12,50: Ha

vadis, 13,05: PHikla hafif müzik, 13,25: Muh

telif plak neşriyatı. 
AkŞam Neşriya.U: 

18,30: Çay saati, da.ns musikisi. 19,30: 
Konferans, Doktor İbrahim zati tarafından. 

20: Rifat ve arkadaşlan tarafından Türk 
musikls:I. ve halk şa.rkılan 20,30: Türk musi-
ki heyeti tarafından klasik eserler. 21 : 

İ•tanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
7 • 10 • 1938 

Türk Devlet Borçlan 
IJra Llra 

~o '1.& T. B . ı 23,35 \\ o/o ~ Haztne B . 4 8,00 
% 7,3 T. B. ll 21,575 Dablll lat1kra3 95,75 
% 7,3 T . B . ID21.60 

Devlet DemiryoHarı Borçlan 

Llra L1ra 

,------------------- Plakla sololar. 21,30: Orkestra. 

1 

1 - Supe : Hafi1 auvart üvertür. 2 - Ştra
vu.ı : Cenup gülleri. 3 - Dalber: Tıglana o
perasından parçalar. 4 - Çaykovskl: Öjen 

önekin'den Polonez vals. 5 - Mikeill: Has-

ıı:rıani 97 ·~1\ı Anadolu Ivell42.10 
Bina Erzurum 99,501' Anadolu M 45,50 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlardır: 
İstanbul cihctindekHer: 

Aksarayda : (Şeref). Alemdarda : (Sır

rı Rasim). Bakırköyünde : <istepan). 
Beyazıtta . (Asador Vahram). Eminö -

nünde : (Beşir Kemal Cevad). Fenerde : 
<Hüsameddin) . Karagümrükte : (Ke -

mal). Küçi.ikpazarda : (Necati). Samat -

yada : (Teoftlos). Şehremininde : (A. 

Hamdi). Şehzadebaşında : <İsmail Hak
kı) . 

Beyoflu eihetindekiler: 

Galatada : (İsmet). Hasköyde : (Bar -
but). Kasımpaşada : (Vasıf). Merkez 
nahiyede : (Kanzuk, Baronakyan, İti

mad l. Şişlide : <Necdet). Taksimde 
(Taksim) . 

Üsküdar - Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada : (Merkez). Heybelide: (Yu
suf). Kadıköy müvakkithanede : (Saa -
det) . Kadıköy Söğütıüçeşmede : COsman 
Hulusi). Üsküdar İmrahorda: (İmrahor). 

ret. 6 - Aşer : Son Altes vals oynuyor. '1 -
Şuman: Akşam şarkısı. 

22,30: Ajans haberleri. 

BÜKREŞ 

Soayeteler [abamı 
Lira IJra 

İt· B. Ml\. 81.00 hl Trtnuay 22,50 

1 J Hl. 10,00 Bvmontl 9,20 

1 1 Name 10,00 1·erkoe 14,75 
Merkez B. D. 91,501 ı\ , Çlmento 12,70 

ÇEKLER 
1tı1. L T. L. !çtn 

later1n 618,00 \\ Liret 15.0485 
r. Frangı 16.9563 Dolu 0, , 9 18.35: Plak neşriyatı. 18.55: Musahabe. 19. 

10: Orkestra, daruı ııa.vaıarı. 20.30: Spor ba- 1--- --- - ----- ---1 NAKİT 
berleri. 20.45: Orkestra.. 21.45: Fransa, Al -
manya, Romanya baberlerL 

BUDAPEŞTB 

ı 17.10: Koro. 18: Muhtellf. 18.15: PlAk neş
ılyatı. 20: Tiyatro. 21.10: Haberler. 21.30 : 
Çingene orkestrası. 22.20: Beethoven'den 

parçalar. 23.20: Caz. 24.5 Haberler. 
PRAG 

19: Haberler. 19.10: Almanca dersıer. 19. 

- Krf. KJ'f. 
ıo J'. Franjı 118,00 l 1 Mllrlt 00,00 

1 Dol&r 126,00 120 Drahnıl 23,00 
ı bterlin 621,00 20 Lna 00,t:> 

10 Uret ()()(),00 20 LeJ 00,00 

Boraa Dııında 
L.K. L. iL 

Kredi Foruılye il M1ibadll Don. 00.00 
118~ ıenest 00,001 oa}rl • • 00,00 
ıeoı • 103,ool'I Altın 990 

25: Dans musikisl. 19.45: Musahabe. 20: Halk 1911 9 97,00 Mecid!J• UO 

şarkıları. 20.20: Tiyatro. 20.50: Orkestra, kla- ,.._ .. _ ...... --~-------------=-_, ..... 
$.ik havalar. 22: Haberler. 22.15: Dans hava-

ları. 

VİYANA 

19: Haberler. 19.10: Yerli haberler. 19.20: 

Akşam Neşriyatı: 

18.30: Çay saati, dans musikLsl. 19.30: Sp0t 
musahabeleri, Eşref Şefik tarafından. 20: 

Necmi ve arkadaşları tarafından Türk mu .. 
sikisL 20.30: Safiye ve arkadaşlarının iştırA .. 
kiyle Türk musik.isl ve halk şarkıları. 21: 

Plakla sololar. 21,30 : Orkestra. 
1 - Mozar : Don Juvan Uvertür. 2 - çay

kovski: Kuğular gölü. 3 - İvanof : Gece şat .. 

kısı . 4 - Sevrak: Minyonetta. 5 - Dorjak : 

Çek dansı. ı - Dorjak : Amerika yerlisi şat

klsı. 7 - Leopold: Yugoslav halk melodUerL 
8 - Oko- Albi : Musah<lbatı musikiye. 22.30: 

Ajans haberleri. 

: 
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MEMLEKET HABERLERİ lzmirde spor alakası 

Ege mıntakasında Havzahimara 

demiryolları birleştiriliyor "'~~:;aö~~0l~:~::: ~:~~: 
m··şgibidir 

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

Maç saatlarında ~u~bolcular sinemalara gidiyorlar, 
Sahada da seyırcı olarak klüp idarecilerinden 

başka kimse bulunmuyor 
E .., •d • d l b • b • l hi kl dan birisi elektrik tesisatı diğeri kaplı- . 
grı tr en rene tnen lF go CU Ç 8 arma- caJarın isla.hı işid. ' . İzmır (Husust muhabirimizden) -ılarında bine yakın futbol • • .., • ır. İ.znı· . . . . .. . cunun maç ve 

ya lüzum görmeden dogruca Ankaraga gıdecek Yıllık bütçesi on altı bin liradan i- ırm sı;><>r ışlerı hır. muddettenberı ekzersiz yaptıkları daha bir, iki sene 
baret olan belediyenin kendi hesabına bır çıkmaza sap - e~el va~idi. Sönen spor alıikası ö -
elektrik şebekesini tesis etmesine im - lanmış bu~unu • nu~de Kıyefte kalemize giren dokuz' 
kan görülememektedir Bu i i in be yor. S~r aJ~nl~k- gol.un rekoru hasretle anyacağımız gün-
ledi l b · . ti. ç • ları, kluplerın ıd- lenn geleceğinden ciddi surette kor • 

ye er ankasından on bın lıra alın - dialarına göre bu kulabilir. 
ması da dü~ünülmek.tedir ·f 1 t· -···-

A -r • vazı e ere ge ı - . -·········--··········· ... -·---· .. ·---···• 
Alakadarlar Vekaletin kabul edece- rilen zevatın !ıeu Dımetokada pazar kurulmaya 

ği bir proje ile dağınık ve geniş bir sa- işlerdeki acizleri başladı 
~~yı dolı:luran k~saba)U ~ydJnlatmak yüzünden mu - . ... . 
ı~~n bu paranın kıfayet etmiyeceğini vaffak olamadı. ~ıga ~Hususı ( - Dımetoka nahi-
soylemekitedirler. Bu vazüelere ge- yesnide hır aydan beri cuma günleri ı 

Havza gibi içinden Tersakan ırmagıv t• •1 t pazar kurulmağa başlanmıştır. : . ırı en zeva ara - K·· 
geçen bır kazada kömürle veya ımı _ ınnda öyleleri var- oy muhtarı Mustafanın teşvikile 
zotla işler tesisat kurmayı hatalı gö - İzmir Spor baş njam mış ki temsil et- kurul~~ bu pazara, köylüleri alıştır-
renler de vardır. Dr. Mithnt Oral tikleri' sporu ha • mak ıçın ~er c~ma, öğleclen sonra gü 

Bunlara g?re H_~vza eI:ktriği behe • yatlarında bir defa bile seyretmemiş - reşler ter~tıp edılme~t:_ ve mu~affalt 
hemcha) su ıle muteharrık olmalıdır. ler ... Bir başka ajan temsil ettiği spor- ola~ pehlıvanlara mukafatlar verılmek

Kaplıcalarm isi.ahına gelince: Eko- da cfavuh ün tarifini bile yapamıyor - tedı~. 
nomi darhğı bir sayfiye ve su şehri muş. Cıvarda bu güreşler çok alaka uyan-

Aydın istasyonuna bir bakış olmaktan ibaret kalan Havza için hu Şimdiye kadar iyi, kötü İzmirde bir dırmış ve pazar yeri bir düğün yeri 
lzmir, 7 (Hususi muhabirimiz - Gar santralın Hilal istasyonu civa- iş hayatidir. İyi reklama ihtiyacı ~lan spor hareketi vardı. Artık, bu kalma - gibi kala.balık olmağa başlamıştır. 

den) - Devlet Demiryolları idaresi rında yapılması tasavvur edilmekte- Havza kaplıcalarının temi~iğinden, ~şt~:: ~n hararet~ futbol mevsimine Muhtar Mustafa, köy sandığına ail 
henüz, mevcut tesisat hususiyetile bir <lir. Burada Aydın ve Kasaba hatları suyunun eşsizliğinden ne kadar ~rdıgı~.ız halde dun stadyomda, bel - dükkanları dahi yeniden yaptırmak.ta 
ayrılık ifade eden Aydın hattında.ki birleştiği için iki hattın birbirini kes- bahsedilse azdır. Fakat bü _ k~ d.e yuksekçe bir hesapla on beş se- ve ça~ının şerefini arttınnağa çaltr 
pürüzlü jşleri tasfiye etmektedir. Dev- memesi temin edlecektir. tün bu vasıflara rağmen ziyaretcilere yı:cı bulunuyormuş. Bu seyircilerin, maktadır. 
let Demiryolları lokomotifleri ve va- İkmal edilen İsparta - Burdur de- bir defadan fazla gelmiyorlar ve gel • kluplerin idarecileri olmalan da muh- Çanakkale varidat kil.tiplerinden Hü 
gonlarının Aydın hattında da işlemesi miryolları hattı 1 ilk.teşrinden itibaren dikleri zaman da uzun müddet kalını • teı:ıe1·:· . seyin Erl>aş Biga varidat katipliğine< 
için icap eden tadilat yakında tamam· işletmeye açılmıştır. Bu mes'ut hadi- yarlar. lzmırlı futbolcular galiba seyircisiz atanmı~ ve gelip i~ başlamıştır. 
lanacaktır. sc Isparta ve Burdurda halkın sevinçli Her halde, hala iptidai binalar için- sahada oyun oynamaktan hoşlanmıyor- -.--------

Aziziyedeki tünel, Devlet Demir- tezahürlerine vesile olmu~ur. de akan bu şifalı sulardan maalesef lar. Bazı takımlarda, on bir oyuncu bi- Bıgada köy kAtipleri 
yolları vagonlarının geçebilmesi için Başvekil İsmet İnönü, beraberle- memleket halkının kolayca ve rahatca le ydok ... fOnl bir oy~ncedul~ thakımlka~m Biga (Hususi) - Burada şimdiye 

· ı ·ı · · N k 1 t ı isf fade ed bil · t · edil . yarı an az ası mupt ı, evcs ar- kad L·· ._~ • • genış etı mıştır. o san ar amam an- rinde Nafia Vekili olduğu halde bu a- 1 e mesı emın ememış- d 1 M lA d.. Alt rd t k ar ıK.OY K.abplığile köy imamlığı 
dıktan sonra Eğridirden kalkan bir yın üçüncü haftası içinde bu yeni hat- tir. Evkafın 1lnvzrıya100 - 150 bin lira Bır ar.tak ese·t un t w ~o uf ~· ımmın bir şahısta birleşiyor ve böylece bir çok~ 

-yolcu, lzmirde tesis edilecek olan gar tın açılma törenini yapacaktır. Antal- harcıyarak, kaplıcalar, oteller yaptıra- uca ımı e yap ıgı usus ır maç- köyler idare edilip gidiyordu .. 
ak w ·· . ..ıı kt d" F k b ... . ta tanınmış Altınordululardan yalnız 

eantraldan istifade ederek hiç tarma- ya - Afyon hattının inşasında büyük cagı so'"'enrne e ır. a at u şayıa- A~ dil d D' w Son zamanlarda beher köye on biı 
l h"I ... b. h 1 h r deci. V oynuyor u. ıger oyuncuların bu 

ya lüzum görülmeksizin Kasaba hat- bir hamle olan bu yeni hattın işletme- ar a a ır. aya a ın ır. c se • saatte sinemaya gittiklerini arkadaşlan defter ver.itmiş ve köyiünün selamet. 
tına geçecek ve doğruca Ankaraya gi- ye açılması merasiminde lzmirden de neler~enberı ~a~lılara tahakkuku • anlatıyorlar. ve refahı bakımından bu defterlerin 
decektir. bir hey'et bulunacaktır. nu gormek mumkun ~lamamıştır. . Sinema maç saatinde futbolcuyu çe- muntazamen tutulması lazım gelmit 

Havza~ı her halde ımar etmek ıcab kebiliyorsa bu, iyiye alamet değildir. ve bir katibe de altı köyün katipliği tev-
Armutluda domuz Güdü/de bir hamam 

Bir fırın yaptırılıyor 
etmektedır. Pazar günleri İzmirin muhtelif saha - di edilmiş olmakla imamlık vazifesi a· 

Ve harga nıücadelesi 
Armutlu (Hususi) - Burada mez-

ruata zarar veren domuz ve karga gibi 
hayvanlarla başıboş gezen köpekler ve 
kedilerin itlafı için sıkı bir mücadele 
paşlamıştır. Köpekler ve kedilerle mü· 
cadeleyi belediye yapmaktadır. 

Domuz ve karga mücadelesinde yol 
··keti f b .. r·n Ar :vergisi vermekle mu e u u 

mutlular çalışmaktadır. Her yol parası 
veren mükellef bir domuz, bir de kar 
ga öldürmeğe mecburdur. Bu me~~
riyeti ifa etmiyenlerclen domuz ıçın 
on, karga için bir lirn ceza alınacaktır. 

Güdül (HususO - Güdülde son 
yülar zarfında humah bir faaliyet gö· 
ze çarpmaktadır. Belediye şehirde bü· 
yük bir hamam yaptırmak üzere çalış· 
malara başlamış'tır. Hamamın projesi 
ikmal edilmiş ve 1 O bin liralık keşifna
mesi hazırlanmıştır. Pek yakında mü· 
nakasaya konularak inşaata başlana· 
caktır. Bundan başka şehrin ekmek 
ihtiyacını gideımek için otomatik alet
lerle işleyen bir de fırın inşa ettirilmiş· 
tir. 

Karamanda üzüm mahsulü 
Eskipazarda bir cinayet Karaman (Hususi) - Bu seneki 

(H 
~) Eskipazarın üzüm plahsulü tamamen toplattırıl-

Zafranbolu ususı - Mah ı.. d·v· d 
Sündek köyünden Veli oğlu Fevzi bir ~~ş~~· k 

5~. un k~;.ra Bet:°e ·~~le~ 
davar ka\•gasından dolayı çobanı Ha- oyu çol ldmu!te ıibı.r.b ag sda ı~ eh~ı 

wl M t f bıçakla sol kasığın- geçen yı o ugu g ı u sene e ın ı· 
san og u us a ayı 1 .d · · · d .. ı k 
dan saplıyarak öldürmüştür. sar ar ı aresmın pıy~ a nazım ı 

Suçlu kaçmış, fakat z.ı_franbolu Ak- yapmasını beklemekıedirler. 
t~ karakol kumandanı tarafından Çu- Efb. d f fk'k f 
kurca köyünde Çelebi oğlu Muhiddi - JSf an a e 1 8 
nin evinde yakalanıp müddeiumumili - Elbistan (Hususi) - Saylav R~id 
ğe teslim edilmiştir. buraya gelmiş ve halkla yakından te· 

... ~ maslara, halkın dileklerini dinlemeğe 
Tosya panayırı başlamıştır. Reşid dii inkılabı hakkın· 

Antep propaganda filmi tamamlanıyor 

Antep mildafnası kahrnmaıılan 

Gaziantep (Hususi) - Antebin propaganda filmi tamamlanmak üzeredir. 
. ?eçen sene askeri heyetçe müdafaanın bazı sahnelerine ait olarak alınan 

fılımle .~o~ kurtuluş b.a~amında çekilen filim birleştirilmiştir. Buna, fıstık 
~hsulu_n~ ~asıl yetı~p toplandığını, piyasaya sevkini, sanayi şubeleri -

.. nın f~~l~?'e~~nı v: Gazı -Y~rdun görülmeğe değer manazırını muhtevi olmak 
uzere onumuzdeki ay çekilecek filim de ilave edilmek suretile propaganda 
filmi tamamlanmış olacaktır. 

Resim müdafaayı yapanlardan bir grupu, o esnada maddi ve ma A 

b .. ··k 1 · il rd b ~ nevı uyu ıızmc e e uıunan semt reisleri vekili ve cephe kumandanla d 
k . H lk F ..ıı. R . . B H'· · rın an es ı a 110!\.ası eısı ay useyin Inco ile bir arada göstermektedir. 

Bursada bir rakı kaçakçısı 
yakalandı 

Tosya (hu.-.. 5i) - Kastamonu vi· da bir söylev vermiş, şehrin her tara • 
layet meclisinin geçen yıl kabul ettiği fını gezerek köylü ile yakından alaka· 
bir karara göre bu sene T osyada her dar olmuş ve Maraşa gitmiştir. Bursa (Hususi~ - Esrar kaçakçılığı 
nevi emtia ve hayvanat satışına mah- __..-- ... ····--: - yapan boyacı Alı adında biri sokakta 

b. k 1 kt p yır hafta müddetle devam edecektır. Ha· esrar satarken yakayı ele vermiş ad-

Bursada gümüş 
madeni mi var? 

Buraa (Hususi) - Buraya üç saat 
mesafedeki Kite köyünde gümüş ma· 
deni vardır. Madenin bulunduğu yer
ler bu köyün maden tepesi denilen yeri 
ile maden deresidir. 

ıus ır panayır uru aca ır. ana . . . . . ' 
· · l. 20 · d ı k b"r zırfıklara başlanmıştır. lıyeye teslım edilmıştır. 

teşrımevve ın sın e açı aca ve ı -

- Anlıyamadığım bir 
şey var, Hasan Beyciğim! 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

... Bizim, Balkan oyun
larına giden atletlerimiz .. 

... Acaba gene neden 
dördüncü geldiler? 

Hasan Bey - Hiç değil
se sondan ikinci olmak 
için! Bunda anlamıyacak 
ne var?, 

Bu maden 1168 tarihine kadar işle· 
tilmiş, bilahara nedense faaliyeti dur· 
muştur. O zamanlar bir kasaba olan 
Kite bu faaliyetsizlik yüzünden ya
vaş yavaş boşalmış ve nihayet bir köy 
haline gelmiştir. Burada yeniden gü· 
müş araması yapılacağı şayiaları var 
dır. 

Karamanda ufak para buhram 
Karaman (Hususi) - Bir hafta

danberi burada ufak para buhranı baş· 
gö termiştir. Bilhassa tek liralık bul • 
mak mümkün olamamaktadır. 

lanların katip ohnalan veya katip olan• 
ların imamlık almaları kat'i surett• 
menedilmiştir. 

arş nd 
Kah şöyle, kah böyle 

\ 

Birisinden bir alacağım vardı. Ala-) 
cağımı istediğim zaman bana Şöyle 
demişti: t 

- İlk teşrinin yedinci günü saat 
on dörtte seni belediyenin kapısında 
beklerim; gelir, paranı alırsın! 

Dün, söylediği saatte söylediği yere 
gıttim .. Borçlum or:ada idi 

- Sözünde durmuşsun, dedim, veı 
parayı! 

- Ne sözü, sana bugün için söz 
mü verdim? 

- Evet, ilk teşrinin yedinci güni! 
saat on dörtte belediyenin kapısın -
da seni beklerim .. Gelir paranı alır ... 
sın! demiştin. 

- Hatırladım, fakat benim bura" 
da bulunuşumun sana verdiğim söz
le hiç alakası yok. -

Cebinden bir takvim çıkardı: 
- Oku! 
Dedi, okudum: 
- Teşriniev\'el.. 
- Ben sana ilk teşnnde; dem~ .. 

tim. 
Yoldan geçen birine sordu: 
- Bay saat kaç? 
- İki. 
- San t ikide değil on dörtte soz 

vermiştim. 

Kapıcıya döndü: 
- Burası neresi? 
- Şehremaneti. 

- Ben şehremanetinin kapısında 
beklemiyecektim, belediyenin kapı -
sında beklıyecektim. 

Yuzi.tme baktı: 
- Butün bu söylediklerim doğru 

değil mi? 
-Doğru. 
- Öyle ise.. 
- Affedersin :yanılmışım .• 
Borçlumun doğru sözlerine karşı 

ne diyebilirdim ki! .. 
İM SET 
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Bu Truvakarı 
Kendiniz 
Örebilirsin'iz 
Mevsimlik truvakarınızı evde ha - • 

lırlayınız. Resim -
de gördi.iğüni.iz 

truvakar ceket 
çok açık bej ren· 
gi yünle, kahve -
rengi yünden yol 
yol örülmiiştür. 

Etek kahve ren -
gi yünlü kumaş -
tandır. 

Bu ceket için 
düz veya düz te -
sirini yapan her 
hangi bir kroşe 

örgüsü kul!anıla -
bilir. (Meseıa: İki 
defa ip atılarak 

örülen fanil°l ör -
güsü.) 

Çizgiler birer 
bu~uk santimdır. 
Roba enine çizgi
lidir. Beden çiz -
gileri ve kollar -

SON POST~ 

Mevsimin En şık 

Şapkalarından tJç örnek 

._.. .... Birincitqrin 8-=-

IST ANBULLULAR ARASINDA: 

Edirneka pılıların 
büyük derdi: 

en 

Bostan dolaplarının beygirleri bile sinek 
hücumu karşısında adım alamıyorlarmış ... 

tahveci diyor ki: " Kahveyi müşterilerin önüne ağızları kapalı 
otürmesek zavallı miiJterilerimiz kahve, çay yerine adeta tanesi 

bol tarafından birer sinek çorbası içecekler 

Yazan: Oaman Cemaı Kaygllı 
Bir taraftan Mecidiyeköylüler, si - Halk, bu sineklerin o civarda yeni 

nekten şikayet ededursunlar; öte ta • işlcmeğe ve o civara İstanbuldan ÇÖP 
raftan da dün Edirnekapılılar yolda taşımıya başlıyan yuvarlak kam)onla
bcni yakaladılar: rm gelmesinden sonra türediğini söy• 

- Aman, dediler, sinekten elaman! lüyorlar. 
Nerede ise bu sineklerin yedi, sekiz yü- Öyle imiş ki bu ka1nyonların t tir• 
zü; bini, bin beş yüzü bir olup yumur- diği kavun, karpuz kabukları, zcrzrva 
tadan yeni çıkmış civcivleri yerden ka- ve üzüm çöpleri, balık süprüntiıleI'lt 
pınca havaya kaldıracaklar. hayvan gübreleri ile birlikte kam' on· 

Sordum: ların Bayrampaşaya her gelişinde biır 
- Ne sineği bunlar? lerce sinek birlikte geliyor ve bir ka9 
- Ne sineği isterseniz ... Kara sinek, dakikanın içinde bu sinekler çil yav • 

~eşil sinek, mor sinek, boz sinek, sivr}- rusu gibi etrafa yayılıyor ve her giiJl 
sınek! Mübarekler sanki havadan yag- çok feyizli ve bereketli bir artışla ci • 
mur gibi yağıyor; yahut yerlerden kum vara yüz binlerce döl salıveri,ormur 
gibi fışkırıyor. lar. 

Sonra akşam geç vakit bana o civar- Esk~den zerzevatlarının güzelliği "' 
daki bazı dükkanların tavanlarını gös- lezzelitliği ile meşhur olan Edirneka " 

daki çizgiler boyunadır. Cepler, kol ka
pakları ayrı parçalar halinde örülerek 
üstten dikilmiştir. 

·······················-············..._ ...... -... ···-···-· terdiler, bir de ne bakayım, bu tavan - pı dışındaki Bayrampaşa bostanlar1, an• 
lar ba~tan başa kara bulut halinde si- laşılan, şimdi gepgeniş bir (sinekistan) 

Yaka, çok şıktır. Yalnız kahve rengi 
yünden astragan örgüdür. Astragan ör
güyü yapmak çok kolaydır: 

Tığla bir sıra sık iğne örünüz. İkin
ci sırasında sol elinize ya bir kalem, 
yahut bir firkete alıp her taneye bat-

1 
madan evvel yününüzü bir defa bu 
firketenin ve yahut kalemin üzerine sa
•ınız. Sonra taneyi tıpkı sık iğne gibi 
örünüz.. Firkcteyi çekince yün bolca 
kalır. Yalnız bol yün tanelerinin, ör -
günün hep ayni tarafında kalmasına 
~ikkat etmelisiniz. 

PUDRANIZI 

-. 

Her mevsime göre ayrı 
renkte süreceksiniz. 

Saç Her kadın neklcrle sıvanmış değil mi? halini alıyor. Ne olurdu, İstanbulda e-
Bir kahveci: tin çok pahalı satıldığından şikayet e' 

Tuvaleti Bilmelidir .. ;~:, - Kahveyi, çayı, dedi, müşterilerin dildiği şu sırada Edirnekapıya bu ka " 
önüne ağzı kapalı götürmesek zavallı dar bol sinek yağacağına - hem şimdi 

Arkaya doğr11 

. " 

taranıı 
• müşterilerimiz kahve, çay yerine adeta tam mevsimidir - bu sinekerin dörttd 

Çamaşır nasıl yıkanır ? tanesi bol tarafından birer sinek çor- biri kadar bıldırcın, keklik, karalavukt 
bası içecekler. sığırcık yağsaydı da o civardaki iba • 

Yıkamadan bir gün evvel kirli ~a - Bir ahçı şöyle dert yandı: dullah ta bedava tarafından biraz ensd 
maşırları, hangileri beraber yıkanabi - _ Bu gidişle bi2im yemekleri sinek yapsalardı. 
lecekse, ona göre kısım kısım ayırmalı: bombardımanından kurtarmak için Ben şurasını da haber vereyim ki}'.:• 
Mesela ipekli çamaşırlar, patiska eşya, dükkanın altına bir sığınak yaptırmak dirnekapısına yağan bu sinek yağmu" 
yünlüler, renkliler hep ayrı ayn yığı- lazım gelecek! runun bütün sebebi, sade Bayrampaşa• 
lır. Yatak takımları, mendiller, havlu- Dükkanın içini, kaç gündür, günde üç ya dökülmeğe başhyan İstanbulun ' 
lar, bir gün evvel: ya soğuk veya ılık dört defa haşerat kaçıran ilaçlarla de- kokmuş, o vıcık vıcık süprüntüleri de" 
ve sabunlu suda ıslatılıp bütün gece zenfekte ediyorum, gene bu haşeratın ğildir. Ve bu süprüntülerin oraya dÖ" 
bu suyun içinde bırakılır. şerrinden kurtulamıyorum. külmeğe başlanması adeta yanmaktl 

Lekeli çamaşırlar yıkanmıya veril - Bir bakkal sucuk kangallarının Ü • olan ateşin üzerine bir hayli de gaf 
meden evvel lekenin cinsine görf? icap zerini gösteriyor: dökmek gibi olmuştur. 
eden şekilde lekesi temizlendikten son- _ Bizim yuvarlak sucuk kangalları- Edirnekapmm ötedenbetı, 
ra çamaşıra verilmelidir. Çamaşırı yı - nın üzerini kaplıyan şu yüzlerce sinek, mevsimde bir sinek mezruası halin' 
kamak için kuyu suyu ku11anılacaksa eğer birer ateşböceği olmuş olsaydı, gelmesinin bir sebebi de bu zaman • 
gerek ıslatma suyuna, gerekse yıkama ahali, istanbulun en güzel mahyalarını larda oraya gelen ve orada günleyiP, 

_. _ suyuna biraz cboraks» ilave etmelisi - seyretmek için geceleri buraya dolardı. geceliyen bir sürü odun, kömür, ot, stl'" 
::.ı- niz ki sabun güzel köpürsün. Bahçıvan kılıklı bir başkası: man arabalarıdır ki, bu arabaların bet 

J 1 İçinde çamaşırı kaynatacağınız ka _ - Bu sinekler yüzündn diyor, kaç gün düzüneleri bulan at, manda, ökii$ 

I hın paslı olmamasına çok dikkat et • gün var ,civardaki bostan dolapları bi- gibi hayvanlarının gübreleri sonbahar• 
\' meli. Bunun için kaynatma kabını her le dönemiyor! da orayı sineklerin her çeşidile zateJS 

r Saçtar arıcaya doğru taranarak kü - defa güzelce temizleyip kurutmak k~ • Ve ben hayretle soruyorum: bir hayli doldururdu. Şimdi ise yeni 
~ çille küçük bukleler yapılmıştır. Ku • fidir. Evvelce bunu yapamamışsanız - Sineğin bostan dolabına ne ziyanı çöp kamyonlarının, her gün buraya t<>" 

laklar tamamile meydandadır. Başın çamaşırlarınızın pas lekesi olmaması olur? nilatolarla kokmuş ve vıcık vıcık süP" 
J yukarı kısmı bir çiçekle süslenmiştir. için doğrudan doğruya kazana koyma- - Nasıl olmaz. Düşünün bir kere, rüntü taşıması eski halin üzerine tatıl 
1 yınız. Amerikan bezinden bir torbaya bunlardan on bin, yirmi bin, otuz bin, manasile sunturlu bir tüy dikmiş ol • 

ı .. 
Yaza veda ederken bronz çehrelere 

de veda etmeliyiz. Sonbahar makyajı 
plaja değil, akşam ve dans elbiselerine 
uygun olmalıdır. 

Bunun için yazın kullandığınız pud
ranın renginde mühim bir değişiklik 
yapmak mecburiyetindesiniz. Cildiniz. 
şimdi artık her gün biraz daha açıla -
;:ak, güneş yanıkları gittikçe azalacak
,ır. Bunun için yazın kullandığınız 

•bronz» rengi pudraya açık renk bir 
pudradan - tedricen daha fazla - ka • 
tıştırmalısınız. Ve nihayet cildıniz ta-
bii rengini alınca renginize uyan en a
çık renk pudrayı ku11anmıya ba~lama -
Jısınız. 

Renklerin henüz beyazlamıya baş -
Jandığl bugünlerde kullanılacak en gü
zel renk pudra şeftali rengi ile okr 
rengi karıştırarak yapılabilir. Bu ka -
rıştırmadaki nisbeti cildinizin açıklık 

veya koyuluğuna göre tayin etmelisi • 
niz. Renginiz açıldıkça şeftali rengini 
daha fazlalaştırırsınız. 

Sonbaharda asla ra~el ve krem ren
ginde pudra kullanmayınız. Çünkıi gii
neş yanığı açılırken cilde sarımsı bir 
renk verir. Raşel veya krem renk bu 
sarılığı büsbütün arttırır. Halbuki şef-

. tali rengi bu kirli sarılığı tamami.lc gi
derir ve yüze canlılık verir. 

I 

Sola doğru ondüle koyarak kazanın içine asınız. belki elli bin tanesi birden dolabı dön- du. 29 teşrin cumhuriyet bayramınd' 
B b ·· - d halin g ım· düren beygirlerin vücutlarına, başla • açılma töreni yapılacak olan o çok şa • 

u aş gunun mo a.sı e e ış- Çamaşır ekseriya sıkılırken yırtılır. t s 1 ı k nna, gözlerL"'le, burunlarına ,dudakla - tafatlı nümune asfaltının yanıbaşındSt 
ır,.: aç ar 80 u- Buna mani olmak için sıkacagv ınız ça -lağın arkasından rına konunca beygirler ne hale gelir? Şehitliğin burnunun dibinde ve Mal • 
başlıyarak sola Bu vaziyette beygir, dehşetli sersem tepe askeri lisesile İstanbulun son za'" 
doğru ondüle ya- oluyor ve yüzden adımlarını şaşırıyor. manda en göze çarpar bir gezme yeri 
pılmıştır. ön ta _ Edirnekapılıların sözlerinde beliti olan modern üzüm bağlarının bitişiğin" 
mamile düzgün_ bir parça mübalfığa olabilir. Fakat ben de, gittikçe neşvünema bulmakta olaJI 
dür. Bu saç tuva- dün a~am, oraya, nasıl bereketli bir bu çeşit çeşit, renk renk, boy boy si • 
Jeti hemen her ,vü sinek yağmuru yağmış olduğunu göz- nek mezruasını kökünden kurutmaM 
zc yaraşır. Bütün !erimle gördüm. az fena olmaz sanırım. 

orijinalitesi başın 
arkadan görünüş 

vaziyetin· 
dedir. Bu tarz tu -

valetler son zamanlarda çok fazlala::; -
mıştır. 

maşırı bir kaç kat edip - resimde gör -
düğünüz şekilde • sol eliniz önde. sağ 
eliniz arkada olduğu halde tutunuz. Ve 
ellerinizi ön taraflarına doğru döndi.i -
rünüz. Çamaşırın en iyi sıkılış tarzı bu
dur. 

Kakül 

I 

l 

Genç kızlar ve çok genç evli kadm
lar için güzel bir baş .. Bilhassa alnın
daki bukleli kakül bu kuvaförü aüzel
leştirmektedir. 

Son moda çanta 
Süed çanta, süed eldiven ve ayak -

kabı bu sene pek 

:~a::ğ~m~:s;: l'" ~~ :~). 
ta koyu cam gö - • /A 
beği renginde sü - <- \ 

edden yapılmış • I . r' 
tır. Bilhassa çan- ;(, . . ,j 
taların şeklinde ' 
bu sene büyük y l 
bir yenilik vardır. 1 -... ~\ , 
Uzun saplı yumu· .. 1 . ...- /1 

şak çantaları ter -
cih ediniz. Buna ait &Uzel örnek ko -
yuyoruz. 

Olgunluk imtihanını 
Geçiremiyen 
Liseliler: 
Bir okuyucumu:ı:, 
- Benim Kültür Bakanlığından 

bir dileğim var. diyor ve şöyle anla
tıyor: 

- Kızım lise imtihanlarını bitirdi, 
Üniversiteye girecek, hayatını ha -
zırlama yoluna adım atacaktı. Fakat 
bunun için bir de olgunluk imtiha
nını geçirmesi lazımdı. Tahriri kı -
sımda gene muvaffak oldu, fakat fel
sefenin şifahisinde geri kaldı. Şimdi 
bu noksanlık hayatmın bir senesine 
mal olacak. Benim dileğim şu: 

- Bu vaziyette daha bir çok genç
ler vardır. Bunlar ikinci bir inıtiha· 
na tabi tutulamazlar mı? Yahud da 
olgunluk imtihanlarını gelecek yıl 
vermek ~artile şimdiden "Oniversi • 

teye devamlarına müsaade edılen1et 
mi? Tıpkı geçen yıl yapıldığı gıbi. 

* 
Bir gazete «Antakya» nın yt:rine 

tc«Antalya• nm resmini koydu 
Antalyalılar imzası ile bir mek -

tub aldık, diyorlar ki: 
- Antakya ve İskenderun mese" 

lesine aid bir makaleyi okurken g&
zümüze bir resim ilişti. Baktık altın· 
da cAntakyadan bir görünüş> yazı • 
lı hayretle durduk. Çünkü bLl re· 
sim Antakyanın değil, Antalyonırı· 
dl. Aynı zamanda da mütces ·ir ol • 
duk. Çünkü bize Avrupayı ve kQJl1• 

şu memleketleri tanıtmak için rö : 
portajlar yapan bu gazete kendi 
memleketini tanımıyordu. 

Biz bu okuyucularımızın mektu .. 
buna şunu ilave edeceğiz: Balıs~dHetl 
gazete •Son Posta .. değildir. 



a IRd •i' ıria 

Londrada Bir Aşk MaceraSI 
Kendisini terk eden 
kadının uğruna açlık 

• 
grevı yapan genç 

-----------------· . ·-----------------.. Çapkınhğı ve havai mefl'eplifi i!e maruf olan 
Hanri Karasevdaya tutulmUflu, bır hafta sonra 

evine dönen sevgilisi onu peripn bir halde 
kendi fotoğrafının kar11sında buldu 

SOM P&ITA 

General Gömböf 

Yagoala11ga melıtapları: 

Karadağın tepesınd 
pastırma hasreti 

Vasi) kansma seslendı: "Eleni birini 
daha yakaladım. Buda hemşeri tez 

elden ~el bir gayfe yap be • 

n.ı.aga nHDwfı •• _.... lllr 
Sonm, o yanM Oandaih geldi ise be-



8 Sayfa 
1SON POSTA 

--\ Yazan: Orhan Selim t-----------: 
KAN KONUŞMAZ! 

Muhakemenin 
Geri kalması 
Soğuk kanlılıkla 

Antakya, İskenderun 
Cenevrede siyasi komisyonda Tevfik Rüştü Aras ve 

Fransız murahhası mühim nutuklar söylediler 
Son Postanın Edebi Tefrikası: 100 Karşılandı (Baştarafı 1 inci sayfada) ilan Suriyeye devir edilecektir. 

Rum madamı masanın üstünü top· Yukardakiler birdenbire sustular. misyonuna teşekkür eden murahhas- Fransızların Teminatı 
ladı. Yamalı bir sofra örtiisü örttü. Üç aşağıyı dinlediler. Ömer: (Ba§tarah 1 inci sayfada) lara iltihak etmiftir. Hiç gizlemeğe lüzum görmem 
tabak koydu. Domatea aalataeı getirdi. - Ben bu türküyü bir yerde duy- Payas hududu fena bir tekilde çi- Filistin meselesine temas eden ha- bu mesele hakkında Rüştü Arat 
Çiğer getireli. Zeytin getirdi. Bir fişe dum gibi geliyor bana, dedi. zilmiştir · Nahiyenin öz malı olan bir riciye vekilimiz, halihazırda cereyan muhtelif defalar görüttük ve ge 
de rakı getirdi. Said: çok köyleri hududun dıtında kalmıf- eden vukuatıtan dolayı beyanı teeaeür itilafın hududu ve gerek Türk akal 

Sait amca: - Stoyan amca ıöylerdi, diye ce • tır · Hududa bir kilometre mesafede etmekle beraber lngiltt;ı"e hükumetinin yetinin mukadderatı üzerinde icra 
B · f · ~--- Se- ab -~· On k d·-· b. ·· kalan köyler vardır. Buradaki vatan- _ı: • • • • be · J k . - u gece zıya etteyız QC:911C:De v veruı. un ço sev ıgı ır tur - wrayetıne emnıyetını yan etmıf ve deceği tesir itibarile endisine temın 

timi diye şakalaftı. Sonra Ömere dön· küydü bu .. belki hatırlamazsın. Sizin daşlanmız yuvanın dışında kalnuş ol- bu dirayetin Irak istiklali ile bir kere verdim. Ve bildirdim ki eğer Türk hi' 
dü: eve ilk geldiğimiz geceydi. O zaman maktan dolayı büyük bir azap içinde- daha sabit olduğunu söylemittir. kumeti Suriye istikLili fıraatı ile lr 

- Rakı içer misin)- daha kaç-göç vardı. Ama ninenle, a· dirler. RÜftü Araa bu hususta Nuri paşa- kenderunda halihazırda cari olan m~ 
- Hayır.. nan yanımıza çıktılardı. Stoyan amca Geçenler~& İstanbuldan geçerek Su- nın vazifesinin muvaffakiyetinden tariyet rejimini yeniden tasrih zanırr 

H . · edi ") hu türküyü söyleclivdi. Ninenle araları riyeye giden Murahhas heyeti gazete- nikıbin oldugu-nu ve Arapların m-ru tı.n'i' hıa· __ _ıı·yorsa 1921 ı'tı0la"fı çerçev - ıç ıçm n mı 1 lere verdiği bir beyanatta İskenderun -,. seo 
- Bir defa içtim.. çok iyiydi. ve Antakyadaki Türkler hakkında şu haklarının ve oradaki Musevilerin dahilinde kalmak yani aynı mevz 
Selimi atıldı: Atağıda plijı deiittirdiler. Ses bi- sözleri söylemişti : emniyetinin ve ahalinin nüfusca nis- yani bu ahalinin Türklük karakteri 
- Sarmadı mı). ı .ter bitmez sanki hatıralar da dağılı - «Ekalliyetlerin hürriyetine, hukuku· beti nazarı dikkate alınarak Balfur be- muhafaza etmek mevzuuna temas et-
- Hayır.. verdiler. • na riayet edeceğiz.• yannamesinin tam ve munsifane tat- mek tartile Fransa bu şekilde müza" 
Said amca sorcJ .a: Selimi: Bu sözlerden mülhem olan ve Suriye- bikı sayeSinde tayanı memnuniyet bir kereye girişmekten kaçınmıyacaktır. 
- Kiminle iÇtin) - ihtiyarladık be Said, dedi. Bak- de uzun müddet oturarak Suriyenin ta- şekli hal bulunacağından emin oldu- Suriye De lttirik Edecek 
- Bizim avukat Kimranla.. .sana dünün yumurcakları büyüdüler .. rih ve nüfusu hakkında malfunat sahi- ğunu 8Öylemiftir. Fransa hükumeti bu müzakerele 
Selami: .koskocaman oldular. Şimdi onlardan bi olan bir okuyucumuz gazetemize Rüftii Aru Antakya Meselesine Suriyeyi de iştirak ettirmek niyetin• 
- Bizimle içtiğin sarar .. dedi. Har akıl öğrenmeğe kalkıyoruz.. yazdığı bir mektupta şu izahatı ver - Tema F.diyor dedir. Mantıki olmak için mandatef' 

eli, buyrun.. doldur bakalım kadehi.. Said: mektedir : Rü,ıü Araa aözlerine fU yolda de- devletin üç senelik istihale devrini bit. 
ı1cla b _.._ ...... ,_ H d ih _ı dk be Muhaceretler karşısında . . 

biz de böyle kırk y ir, OOBUBf ara· - ayır, edi, . tiyanama ı .. n «Tarihin deialetile herkes bilir ki İs· vam etmıftır: dereceye kadar Suriye devletinin siya"' 
Sında ı·çeriz.. O'fl'n-Len irwnedim değil.. kendi .payıma gene onların kırkını bir Fikrimce mandalar komiavonunun .. ___ı_ • • • ·k l · · L ti ak _.,. 0 - ~ ~ tanbulwı, Avrupanın, Kafkas, Irak, . _ _,, sı teruıyesını ı ma ıçın z;u anm oa 
hem de hinlikle ... Sonra Said ui ol • tek cebimden çıkarının .. ama bazı iş- Mısır ve Arabistan yollarının münte· raporunda ekaerıyettek1 toleranı de- zusundadır. Bunun içindir ki Friın9' 
sun .. o, vazgeçirdi beni .. habrlar mısın lerde onların bizden akıllı olması la - hasında bulunan Suriye muhtelif mu- recesi hakkında tezahür eden ~ndi!e- mandater kaldığı bu devrede Suriye"' 
Said) Hani bir ak.tam gene kör kütük ıZım.. bizden bilgili olmaları lizım .. haceret ve istila sebeplerile nüfusunu ler ~a~ır. Fakat bu ~esele uze~~n- yi beynelmilel mahiyette müzakerele-
gelmiştim de, aen: yalnız bizim kadar yürekli olup olma- kaybetmiştir. Muhtelif ırklara mesken de şımdılık ısrar etmek •temem. Çun- re iftirak ettirmek niyetindedir.» 

- Bir kadeh rakıdan vazgeçemi • clıkları belli değil daha... olan bu yerde toplanan eski ve yeni kü bu huauata Fransa ile Türkiye a-
yorsun,, senin gibi rakı fİte8İni bile be· Ömer: muhacirler orada Arap istilasının dini raaında dostane mükileme ve müza- So D k•k 
ğenemiyenlerin büyük kavgalara ıirir - Sizin kadar yürekli olmağa çalı- telkinatile takviye edilmeleri neticesile, kereler cereyan edecektir. Yalnız bu - ft 8 1 8 __. 
meğe hakkı yoktur.. bir daha böyle sacağız &id amca, dedi. Sizi saygile, oranın sakin olan yerlileri ile münase- komisyonun izaeı ııfatile mandalar 
sarhoş gelirsen bizi yok bil, demi,ıin .• sizden öğrenerek ıizi aeçemezsek vay betlerini tanzim etmek için, oraya mah komisyonunun nazan mkkatini bir 
hatırladın mı>. hepimizin haline... sus bir arapça konuşmay~ ~aş.~a~ışla~- mesele hakkında celbetmek isterim: 

1 o1 " Sto- Sel" . . dır. Bununla beraber mılli kulturlerı- M __ .__L 1 k~e ayırmalar - Hatır amaz ur muyumr. amı h 1 evzuuoans meme ~1. 
h .1 1 ·b· Eh ·d. Öm . . ..... k • ni ve dillerini de hiç bir zaman i ma kad b. 1 . 1 • d bü-.:~1. b. yan da vaıdı .. koca erı .• as an gt ı, - , ıye erın sozunu estı.. ım· d •. 11 d. ar ır eş.tırme erm e yua. ır 

ölmüş.. meseleye gelelim .• bak kardeşim .. bir e ış egı ~~~meselesi ehemmiyeti vardır. Bu memlekette hu-
Stoyan amcayı Ömer, kalbine sap - davamız var bizim .. onu üstüne ala - Şu muhakkatır ki Suriyedeki müsfa~ sule gelecek siyasi t~~l neticesi 

Janan bir bıçak ağrısile hatırladı. caksm .. kaçıncı davan olacak bu se- rapların arapça konuşmaları oradakile- kabul olunacak hal tckillerı c!kkatle 
_ Stoyan amca ne mükemmel a - nin}.. rin Arap olmasını icap ettirmez. Nite- tahlil edilmek gerektir. Bu ~okta~a 

damdı, dedi. - ikinci.. kim bugün Kafkasyada bile taassup sa- istiklaline sahip bulunacak mılletlerın 
Selimi sordu : - Ha, birincisi, babanın davsı de· ikasile beliğ arapça konuşanlar p7k çok erginliği rÜftÜ siyasisi hakkında söyle-

S t ıydın) Sen 0 za· eğil mi} Sahi itler nasıl, tevkif ettire - tur. Ermenilerin Suriyedeki vazıyetle- nen bazı fikirlere iştirak edemem. 
-la tbo!"nkaı anbı~ m .....ı· her halde .. bildin mi Seyfi bey kerataıını}.. ri de meydandaır. Onların oradaki müd Fikrimce bir milletin ıiyasi terbiyesi 

man r ır rı' ır ŞCyuın d t' "k tl · 20 e i doldurmadı- · id · · k d. . - Kefaletle kurtu,mak istiyor a • e 1 1 ame erı sen Y için en iyi çare kendı aresm'i en ı 
Saıd8:. k b' k ıtken da- ma .. yaksını bırakmıyacğım.. ğı halde, hemen hepsi arapça konuş • eline bırakmaktır. Bundan dolayı Stl' 
_ ır arıfiı ama, ır ar S 1... . .. 1d.. maktadır. . . . .klAl 1.. k ld - t 

ha acardı. Stoyanın sağ eli gibiydi Ö- e aTmı gu uk: , _ı - beti· d d. Asıl Arap hududu rıye~ın .ıst~ a e dayı B·toh ugu;a . a; 
H 1 Ö hani bir - oy avu at oıougun ı, e ı. H k b.li ki asıl Arap hududu emnıyetımlz var ır. ı assa urıye e 

mer... atır ar mısın mer.. . " ak . . er es ı r k "f T·· k L! .. 1 . · ·· t•• 
.. .. d··kk" d) Seyfı beyın yakasını hır maman ıçın Ammanın cenubundan başlar... Bugü- yaşayan eaı ur .IUl esınm ruf u 
ıutcu u anı var ı . h d .. ka l . . A . t ld .. zerre kadar fÜp-- . . fi l . er 'ey en once o ya yı e e geçır - ne kadar Suriyede yahudiler, rumlar, sıyasııı am o ugu . . 

Aşagıdakı madamah mı7 r ~ ~~f mekliğin l8zım. Seyfi beyin yakası ko- ermeniler, dürzüler, fellahlar, marunt- he götürmiyen bir keyfıyettir. 
olmalı. Gramofon. ~ yor ar: 1 ~r lay kolay ele geçmez gibi geliyor ha- ler, geldaniler, nasturiler, giritliler, Bilahare söz alan Fransız murah-
plakıtan ~alı~ ~lı }>ır komıtacı, r na .. her ne hal ise uğraş bakalım .. biz çerkesler, kürtler ve Türkler oturmuş- hası Filistin meselesine dair fikrini 
balkan turkusu çagırıyor.. gelelim bizim İfC •• sana meseleyi bat- tur. Şam şehrini mütalea edersek, Sa- söyledikten sonra Rüştü Aras"a cevap 
, "I tan anlatayım .. Bizim bir arkadaş va.r. rıcanın adına izafe edilen büyük Türk vererek demiştir ki: 

Hilmi. Kunduracıdır. Dükkanı filan mahallesi Sırk Sarucadır. Girit, mu - Fransız Murahhuının Cevabı 
Bir Doktorun yok. Kalfa senin, anlayacag·ın. ( ...... ) haciriAn, Şerabi mahalleleri . tü~~l~rle «Fransa - Suriye muahedesi lngil· 
GUnlük Perşembe yanında çalışır.. sreçen gün evlendi. me~kund~r. ~u. ~esaba g~yrı musliın- tere Irak muahedesinden mülhem ol· 

Notl.rlnd.n ~ D l b. k- _ı_ ki Kadı k .. 1 lerın sakınlerını ıthal etmıyorum. ki be be ahedeye siyast ah-
' , ~ ır w• awn a ı. nın . ocası o • Şamcla bile.. ~a ~... ra . r ~~ .. .. 

---------------·ı ı muş degıl.. ayrılmı,lar .. herıf serse - Ben 0 kanaatteyim ki, değil İsken- kam ılave edılmıştır. Bu hukumler Su-
Y emeJı. rinin biriymif .. hani fukaralıktan ser- derun ve Antakyada, Şamda ciddi ve riyenin bazı havalisinde müctemi ke· 
Yemenin usulü seri değil.. bilakie babaeının hali vakti serbest bir nüfus tahriri yapılırsa A - sif akalliyetler kadar diğer dağınık a· 

epeyce yerinde .. mütekait .. sonra l>ır raplık orada bile isbatı ehliyet ve ek- kalliyetleri de himayeye matuftur. 
Yemek yememiz tarzlarında ekse - de evi varmıf. Kiraya l'eriyor. Kadının seriyet edemez. Bu noktada İskenderun havaliıin· 
riya çok lakayt davranıyoruz. Sa • fi k d 

Ruslar İspanya 
işlerine kanşacak 

<Bat tarafı 1 inci sayfada) 
da bundan evvelki taahhütlerin• 
bağlı kalmıyacağı bildirilmiştir. 

Bu tebliğ Londrada ademi mü .. 
dahale komitesinde Sovyet Rusyayı 
temsil eden murahhasa da aynen bil 
dirilmiş ve alakadar devletlerin na
zarı dikkati celbedilmiştir. Buna 
mukabil Roma mahafili, RusyanıD 
bu hareketinin biç ~ o~ • 
ğını, İtalyanın İspanya işlerine mü· 
dahale etmediğini beyan etmekte • 
dir. 
Diğer taraftan bu tebliğin neş.rl 

Cenevre siyasi mahafilinde denn 
bir heyecan uyandırmıştır. Cenev -
rede vaziyet çok vahim görülmekte
ve Rusyanın filiyata geçeceği kana
ati hüküm sürmektedir. Bu vaziyet 
karşısında Blumun da mevkii ne -
zaket kesbedeceği ileri sürülüyor. 

Çünkü Blum ancak ademi m~~
hale siyasetinde Halit Cephesınıtı 
müzaheretini Rusyanm da bu siya· 
seti takip etmesi sayesinde temin e-

debilmiş_ti_. -------

Türk - /ngiliz 
Dostluğu 

bahtan öğleye kadar ve yahut öğ· ilk kocasın.elan bir oğlu var. Sekiz, do- Halep ve Sancak tara arına avdet de yaşayan Türk akalliyetinin mu a • 
leden ak§ama kadar muhtelif şekil- kuz Yafında bir şey .• ama o babadan o edersek Uzikıyeden ~aşlayıp Cesr~ş~- deratı hakkında Türkiye Bat Murah· (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
!erdeki çalışmalarından sonra ye - evl8d nasıl çıkmıf .. f8fa?Sın .. akıllı ke- kur, Halep, ~ab, Fetıh. kazalarını ıçı- hasının düşüncelerini haklı bulu- Arasla uzun müddet görü,tükten aoa• 

k .. . .b. b. K ne alan ve Turk mezarıle beraber ke- F h .. k... · S · ·ı ·· . . l ·ı· fab 'kal -• mek yemeğe ihtiyacımız katıdir. rata .. açı goz .. cın gı ı ır şey.. arı . . .. k k . t'l kA b 
1 

rum. ransa u umeh urıye ı e mu- ra Türkıyenın, ngı ız rı arı.-
Sarfiyatı tatmin etmek lizımdır. koca ayrıldıkları vakit mahkeme, oğ - sıf bıBr Tükrt e serHıye ı ~ı:es unb udu- zakerelerinde bu türk akalliyetine ıe- büyük miktarda harp malzemesi sipa• 

k k. 1 rd k. . d k 1 k nan ara an ve ara cenu un an .. b. k ır t ldu I .
1
. i• 

Fakat bir ço ımse e e yeme ışı- lanın anasının yanın a ~ ma.sına a- en hattın şimalinde bugün yaşayan rek umumı surette ır a a .. •Y: o - rif ettiği anlaşılmıştır. ngı ız sanaY 
nin bir angarya telakki edildiğini rar vermiş. <;'ğlanın d~eıı .mır~n kırın ~:anların hiç biri kendi arzusile ben ğu için, gerek mandater hu~~met o- cileri Türkiyede ağır sınai kuracaklar' 
görüyoruz. Bir öğle yemeğini beş etmif ama dınletemem1f .. tımdı, kadın Arabım demez. Bu hududun şimalinde larak Fransanın deruhte ettıgı meau- dır. 
on dakika içine sıkıştıranlar çok • bizim Hilmiyle evlenince moruk da • kalan Halepteki mahalle evlerinin ·baş- liyet dolayısile hususi bir ehemmiyet Bundan bafka Türkiye ile lnsrilterr 
tur. Halbuki yemeklerimizi gayet yatmış .. mahkemeye başvurmuf. Ço- lıcaları şunlardır: atfetmittir. Bu ehemmiyete başka bir araı11nda gizli bir aıkeri ittifak imza• 
ağır ve bilhassa çok çiğniyerek ye- cuğun anası evlendi. Torunumu iste- Akyol, Hamidiye, Aziziye, Babülna- sebep daha vardır. Bu da Fransayı lanmış olduğu anlafılmaktadır. 
mek lazımdır. Hazmin yarısı bu su- rim, diyormuf. (Arkası var) s~r, Babülney:ap.. Burala? müs~im Türkiyeye bağlıyan hususi itillflann lngiliz hükumeti, Türkiye sahili-: 
retle ağızda olmalıdır. Yemekleri t~rkle~l~ meskın_ıdur ve bellibaşlı Tur~ mevcut olmasıdır. Bu itilaflar muci- rinden çok uzak olmıyan Kıbnt ad• 
çok çiğnemek suretile midemizin Rusyada tedhişçilere aılelerının evlerı de şunlardır: Maraşı- b. Fansa mazide bu Türk akalü- d da kuvvetli tahkimat vücudS 
ka o W • nkreasın v--=#elerı·nı· 1 M"0 d . 1 Şe 0 fil N l ınce r ıın a racıgerm, pa cuu· k t db• 1 er, u errıs er, rı ı er, eyam ar, . w. • ta ·h t · . . . 
tok kolay1.,.,tırmıc: oluruz. Bu ci _ arp e tr er C •1 B d b ka Ç k K .. t yetme verecegı temınatı arı e mıt- getırm'iştır. ~• 

Ma"J ~ an er... un an aş er es, ur . 1 .
1
. Balı · N Si Samu .. 

ete son derecede dikkat etmek li· (Ba§tarah 1 inci sayfada) ve Ermeni mahalleleri de dahili hesap tir. •• • ngı ız rıye azırı .r • 
zımdır. Sovyet müddeiumumisi tarafından edilirse bilmiyerek ve sırf bir lisan ben Frama Ne DiifGaü~or? . . Hor"un son defa b~ ~yı zıyareti _.. 
Yemek aralannda su içilebilir. Fa- yapılan araştırmalar ve tahkikat neti- zerliğile Araplık güden kimselerin sa· Bu da ~921 m~.a~~~~ı ~ucıb~~ce naıında, Türk zabıtlerı de hazır bit' 
kat yemek bittikten sonra bardak cesinde, Radek"in suçlu olduğu tama- yısı herhalde ekalliyette kalır. Türklerin lısan ve kultur ıtiharıle T~r~- lunmuşlardır. (1) .. . . . _ _., 
bardak su içmek hamıin faaliyetini men tebeyyün etmiftir. Suçlu hakkın- Bununla beraber bugün Halepte mil- lüklerini muhafaza etmek vaadıdır. Son zamanlarda Turkıyeyı zıys
durdurmağa sebep olur. Muvafık d idamının iıtenilmeai muhtemeldir. liyetleri mahim olarak Türkiyeye te- Fransa mandasının devam müddetin· eden bir çok lngifiz fabrikatör v~ ~ 
değildir. a V 7 (Hususi) _ Mahpus mayül edenler çoktur. Kendisini Arap ce bu vaadini daima tutmuştur. Yakın- mayedarlan silah ve milhimmat teUJ• 

Yemekten sonra pek yavaş olarak L l arşoKva, 1 R d k'· w ır hasta ol- bilerek siyasetle aşılanmamış itma da resmen imza edilecek muahede de kaları tesis etmek için tetkikatta .,.-
'OU unan ar a e ın ag d ·ım . k d. . "1 h t k 

bı miktar gezinilebilir. Fakat duğu haber alınmıştır. e ı e~ış, k e.n ı ~esa~sı ; .. ~a mı ~~ bu vaadi tutacaktır. lunmuşlardır. 
sür'atle ) ürümek, koşmak, atlamak Büyük bir buhran geçirmiş olan zanan ·ı,ırçhott~nsfandar . ~st.ul;daıyeye mu Koruseyde de söylediğim gibi man· ___:________ ___ ı.11 
ve oyun oynamak caiz değildir. Bu- •. . . .. · ·zdi temayı a a er ayı ı ı a uyanan d r hükumet tarafından alınan ta- 1 · de zeyt·ıny&gvl p·ıyasast IÇlllll 

Raeek ın vazıyetı çok umıtsı r. hasret atec:ile yanmaktadır. ate .. . . . zmır 
nun için hiç olmazsa bir buçuk iki ·- f M k d b.l Y • hh .. tler mandater hukumetın varısı o- . _M 
saatin geçmesini beklemelidir. Dıger tara tan, os ova an ı - Sancak hakkında bu kadim malUma- ~. u ...... - •• ~~·--·. ' .... ~- lzmir, 7 (Hususi) - Zeytın yar 

---ı dirilcliğine göre Leh Nasyonal Sosya- ta ve derin tetkik ve alakaya dayana- !enleri bu hakayiki derpış edcmıyecek · ı borsada ( 40) kuru~n açıl-
( •) Bu notlan kesip saldayum, Y• • listlerin eski lideri Dombski, T roçkinin rak bir muhtariyet vermiş olan Fran- kadar tecrübesiz b,?' hırs~ istilaya tutu- ~ıyİ;~8 parti 2000 kilo satıldı. Rekolt 
hut bir albUme yapıfttnp koDekaiy09 tethişçi harekatına ittirak cürmüyle sız hükumetinin memleket ve millet lurlarsa, yarın felaketlenne sebep ?la- ~ i1 kilodur Zeytin yağlarırn&S' 
yapmaz. Sdanh zamanumda lııa notlar bazı arkada,Iarile birlikte idam edil- idaresindeki mahirnatlarmın binde bi- cakları vat~nd~larına hesap. verernıye- L_,Z:_yonaleb k~ 
Mr dcktor siM imdadmaa ~elifeln1ir. . 1 _ı:_ rine malik olamayan Suriye ileri ge • ceklerini şımdıden zannederırn. ı..a~n t ço ur. 
-------------- ruş erW&" 



SON POSTA 

• 

OSMANLI SARAYI NDA KADIN El lERI 
6 - Prenses İrini 

Yazan-: Ragıp Şevki 

Bizans halkı · ipek sarıklı, ipek şalvarlı şehzade ile 
sarışın, mavi gözlü prensesi çılgınca alkışlayordu 

5 9 5 yıl evvel bir bahar s~bahı. l 
Gemlik sahillerinden den:z: .a?tlan 

ik i balıkçı kayığı, yelkenlerını şışıre -
rek küçük burnu geçtiler ve. Ma~d~a

- ı ilen gerı u -nm ortasında saga so a, 
men kırmağa başladılar. . ... 

Kayıklardan birinin içinde kuçük 
Osmanlı devletinin başbuğu Sultan Or
hanın oğlu şehzade Halil vardL Ba. _ ~ 
basının kendisine chas» olarak verdıgt 
Gemlikte oturur, hemen her sabah 
böyle iki balıkçı kayığı ile ava, tenez • 
zühe çıkardı. . 

Bugün de ayni eğlenceyi tekrar edı-
yor, denizde kah demir attırarak bal~ 
avlıyor, kfilı ta yelkenleri doldurup bır 
sahilden öteki sahile vollo uruyordu. 

Fakat aradan henüz bir saat geçme
den, on beş metre ileriden giden kayık
tan çatlak bir haykırış duyuldu: 

H ı G · ·ı K sanlar ge-- eyyy ... erı, gerı... or 
liyor! .. 

iki Türk kavığı yelkenler ve kürek- lli"' h yran o Bir sabah şehzadenin atlıları gf1zeı 
J k t lan -==ehzadenin güze gme a - · 

!erile yol almağa çalışıyorlar, fa a -ı Bizanslı gelini de alarak Izmitten Bur-
korsan kadirgaları gittikçe yaklaşıyor- luyorlardı. ·· k disine en saya doğru hareket ettiler. 

İmparator Paloleogus en İrini bir at üstünde tırıs götürülü -
du. h b .... k ihtiramı gösteriyordu. ~araya 

Henüz on dokuz yaşını dolduran şe - uyu ana ogulları yordu. Geriden rumca haykırışlar, ba-
zade Halil heyecan içinde mütemadi • imparatorla .atbaşı, y:ı:a y girmesi ğırtılar, teşyi avazları işittikçe yaşlı 
Y

en geriye bakıyordu. Uzaktan. s.ah.il ve kardeşlerınden baş sının gözlerle arkasına dönüyor, sonra yanı-
a~ det deg· ilken, Paloleogüs, ha~n ara - f . görünüyordu. Fakat korsan gemılerının ç yor sa- bn~ında yi.irl.iyen şehzadenin pro ilim 

hızile, kendi kayıklarının hızı hiç te bir sından şehzade ile yan yana ge 
1 -i görüyor, gözlerinin yaşı bir anda ku -

ra a an yana giriyor, Orhanın og una 
değildi. h y Y.n en mükellef dairesini ayın - ruyordu. 

Kadirgalar mütemadiyen yaklaşıyor- aremı İrini Bursanın mükellef ve sessiz sa-
du Nihayet aralarında iki yüz metre vordu. d b'r de raylarına girince, bayatını şehzade Ha 

kal.ınca. en önde giden korsan gemisin- • Şehzadeye, dairesi yanın a · ı · lile büsbütün bağladı. Şarkın o ebedi 
· 1d S ko'"sk tahsis edilmişti. M_üte.fe.ssıh ~ı -

d I. t ı anca bı"r ses duvu u. onı·a ~ b k le su·· kunA u ı"çinde, Osman og-ullarının za -
en ay • .. .. zan.sın bu genç ve asil mısafın u .. oş -

dört gemi dört kola ayrıldı ve ku~u~ 1 vey fer ve kahramanlık avazlarını, ince mi-
d b Çı te yatıp kalkıvor, imparatora v. e. u . l .. d" l' 

balıkçı kayıkları bir an a çem er ! - vcngcsi olan {mparatoriçe Elem ı~e b~r narelerden gelen ezan ses erını ın ı 
1 d J d ı nı yerek yıllarca yaşadı. Dininden ayrıl -

ne a ın ı. .. . 1 . arada yemek yiyor, bir ara a eg e • 
Şehzade Halil artık bütün unut erın . mıyan Bizanslı prenses, henüz kadın 

t .. k dı'g"ini anlayınca kılıcına sarılmak yor, gezıyordu. kl gezı"ntilere, entrikasının hakim olmadığı sarayla -
u en s··tu .. n bu veme ere, u J hh k rm en sessiz ve sakin kadını olarak öm-

ist~di. . • eg"lencelere imparatorun se ar ızı 
Iht' bır rum rünü bitirdi. 
- ~:ı~anım dedi. Beyhude yere hid- İri?i de işt~rakA ediydordu. k kadar gü - ............................................................ .. 

' 1 k b 1 "' - Irini harıkulade enece 
det buyurm_a~.ın'.. ~~lıç a mu a ~~ - . 1 d -ildi. Fakat cazibesi, gözlerinın 
derseniz sizı oldururler. Halbu ~-.:~r 2

<:: ll~ggı·· onu derhal şehzadeye bağla -
ederlerse babanız kurtarmasını ı_ ..• guze ı 

Kadirgalar küçük balıkçı kayıgına mıştı. h de bütün bu eg·ıenceier 
H rı ·ı dam~an Genç şe za 

yaklaşınca, şehzade a ı ı e a k • . . de genç kıza karşı sevgi ve şefkat 
derhal en büyüğüne alındı -ve orsan ı~~ntermekten çekinmedi. Hatta impa - \ 
kadirgaları iki balıkçı kayıgmı 00,:n - gos ik' üç gün sonra kızını şehzade 

.. .. d .. erek bogaza rator ı ·1 t 
boş bırakıp tersyuzu on H lil ni-:anladığı gün, hayret bı e e -. . a·ı a e ~ 
doğru yelken şışır ı er. d' * me1. .ı. . ile şehzade Halil arasındaki aşk 

. . F korsanlarının rını . . k b .. 
Şehzade Halılın oça . . : t miz ve lekesizdi. Iki genç artı u -

eline düşmesi Sultan Orhan~ Y~:h~~~~ t~n gezintilere beraber çı~yorlar, Bi
de bırakmıştı . Şehzade Halil halkı bu ipek sarıklı, ıpek şalvar-

- b .. r· çocukların - zans ' . .. ' 
en küçük ogluydu, u un 1 a l güzel şehzade ile, masum bır yuz 1 
dan çok onu severdi. Hele korsan ar tı, sarışın mavi gözlü prensese 

d · d saldırma - aşıyan, · • 
ne karadan, ne de enız en . . h ran oluyorlar avuçlarım patlatır - ı 
nm imkansız olması, Orhanın y~sını, ay na alkışlar k~panyordu. 
ümitsizliğini bir kat daha arttırı) or - ca~ehzade }lalilin İstanbulda ~~afir. - ı 
du. . . - . niha et bitti. Bir sabah buyük bır 

Araştınnalara giden k.ay~!.çı~ar ~=~e;. ~.:;:y, baita imparator ve imp~a~ori -
zadenin Foçada hapsedıldıbını . 1 k üzere kadirgalarla Üsküdara 
verince, Sultan Orhan derhal Bızans çe o. ma 

b du geçtı. · · 1 
imparatoruna aş v~.r 

1 
·de bü"·ük bir Büyük, .mükellef bir .araba ıçdU:e.,1 şe.1-lmparatorluk o gun er j d . genç niş lısı Irini bin ırı mış-

buhran geçiriyordu. Hu?utları daral ~ ~~ ~~ıı:r altın ve gümüş işlemeli takım
mış, kudret ve kuvvetınden. en ufal .rla süslenmiş. perdeler altın saçaklar, 
bir z:rresi bile kalmam.ı_ştı. Im_Pa~a~?r ~a ek ve atlas kumaşlarla donatılınıştı. 
Yuanıs PaJoleogüs bu muracaatı buyuk ıp d Halil gene imparatorla at -
bir memnuniyetle karşıladı. Derhal co- Şeh~ad. e r bUyük ve muhteşem bir 1 

F B'zans im- bası gı ıyo ' d .. 
nanmalar hazırlattı, oçaya .: . . d .. ·:.ün alayı İ7.mile doğru yollara o -
paratorlug· u namına elçiler gonderıldı. ~g- . 

. . . 1 K lot _ kuluyordu. 
Imparator Foça valısı o an a . . . 

se'ye, harpten ve yahut sulhtan bınnı 
tercih etmesi için bazı tekliflerde bu
lunuyordu: 

* Dü-ün alayı İzmite gelince, şehrin 
g lannda binlerce çadır kurul-

yakın ova .. li 

( .. 
PASLANMAZ 

Hasan Tıraş 8ıçağı 
Bir dakikada tıraş eder. Ne sa

bun, ne de fırçaya ihtiyaç vardır. 
Katiyen paslanmaz. Alameti fa -
rika ile ihtira beratı vardır. Ne 
İngilizler. ne Fransızlar, ne de 
Amerikalılar, ne de bütün dünya 
aynını yapamaz. Hasan tıraş ma
kinasile Hasan tıraş sabunu ve 
tıraş kremi, tıraş kolonyası, tıraş 

pudrası birer şaheserdir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız; israr 
ediniz. Hasan deposu : Ankara, 
İstanbul, Beyoğlu. 

Sayfa 9 

(_n_ik-~-e~l ______ Y_e_di_k_ul_e_Ii ______ ] 
Y nzan: İsmet Huliisi İl\ISET 

Mektepte biz ona, Yedikuleli Cler -ı Arada sırada görüyordu amma, genç 
dik.. Necati ihtimal Yedikulede doğma- kız onun mültefit selamlarını, hafif bir 
mıştı. Yedikulede oturmadığını da bili- baş işaretile karşılayıp geçiyordu. 
yorduk. Fakat ona bu lakabı takmamı- Yedikuleli bıkmadı usanmadı· tam. 

' ' za sebeb göbeği idi. bir yıl ayni tarzda kızın peşini kovala -
Yedikuleli mektebe girdiği zaman dı. 

sekiz on yaşlarında bir çocuktu. Mek - Bir gün gene bekliyordu, genç lnzı 
tepten çıktığı zaman yirmi yaşına gel- gördü. İçinde bir şeyin hop dediğint 
mi.şti. Seneden seneye onda bir çok de- hisseder gibi oldu. Düşünüyordu: 
~~şiklikl.er. olmuştu ama; göbeği hiç de- - Şimdi gene bir selam ~erip geçe• 
gışmemıştı. cek. 
· . Yedi~uleli mektepten çık:ı. İşe filfın Fakat umduğundan büsbütlin baş • 
gırmedı. Ben de onun yerınde olsam, ka türlü oldu. Genç kız sa<lece seUlm -
işe filan girmezdim ya.. Babasından lamadı, Yedikulelinin yanına geldi. Elf ... 
ka~a kola~ kolay bitmiyecek bir ser- ni uzattı. Yedikuleli bu ummadığı saa· 
vetı vardı. Işe gtrecek de ne olacaktı! det karşısında kendinden geçmiş 'f:)1r 

Yedikuleli yirmi beş yaşına girince- halde idi. Uzanan ufak, beyaz eli in .. 
ye kadar kendi halinde rahat rahat y:ı- citmekten korkar gibi sıktı: Genç lı• 
şadı. Fakat yirmi beş yaşına girdiği za- zın gözlerinin içinde her zamankinden 
man kalbine de bir kurd girdi. Bu kurd daha tallı bir gülümseme vardı: 
narin sevimli bir bayancıktı. - Biliyor musunuz, siz bana bir se.. 

Yedikuleli, bu bayancığa bir tanıdı - ne evvel bir teklifte bulunr.ıustunuz •• 
ğının evinde rastlamıştı. Ayni salonda - Evet bayan, fakat siz reddetmit
pturmuşlar, bir masada çay içmişler, tiniz, hem buna sebep te şişmanhğıın • 
ve tatlı tatlı konuşmuşlardı. dı .. 

Bu genç kız ancak on dokuz yaşında - Teklifinizi şimdi kabul ediyorum. 
ya var ya yoktu. Saçları sarı ile kumral - Şişmanlığım? .. 
arası bir renkte --
idi. Gözlerinin içi Yarmki nushamızda : 
hep gülüyordu ve 

- Zararı yok .. 
Yedikuleli se .. 

vinçten ~deUI: 
sarhoş olmuştu. 
Ne cevap vere -
ceğini, ne diyece· 
ğini bilmiyordu.. 

yüzü çok güzeldi. 

Beş yıldan sonra 
Yazan: Çeviren: 

Yedikule 
linin aklından ge
çiverdi; kendi 
kendine: 

- İşte, dedi, 
L6on Gerbe 

tam benim sevebileceğim bir tip .. 
Ve bu sefer aklında kalıverdi: 
- Şununla evlensem hiç fena ol 

mıyacak! 

Nurullah Ataç: Bir şey konUf .. 
tnadan yan yana 

yürüdüler, bu yol sanki onları TaksimQ 
den Harbiyeye götürmüyor da, fela .. 

- ketten saadete koşturuyor gibi idi. 

* Günler geçli, Yedikuleli tesadüfler -
den istifa etti. Genç kızla ahbaplığı 
ilerletti ve nihayet teklifini yaptı: 

- Siz benimle e\•Jenmek ister mi -
siniz? 

Yedikuleli sualinin cevabını halccan 
içerisinde bekledi. Genç kızın her za
man gülen gözleri bir an değişti. 

- İmkanı yok, ben sizin gibi şişman 
bir erkekle evlenmem! 

Yedikuleli şişmanlığın bir kusur ol
duğunu ilk defa hissediyordu. İlk defa 
arzu ettiği bir şeye şişmanlığı yüzün
den nail olamıyordu. 

• 
Yedikuleli ümidini kaybetti, amma 

aşkını kaybetmedi. Aşk ona bazı bazı 
yeniden ümitler verir gibi olurdu . 
Genç kızı artık eskisi gibi sık sık göre
miyordu. Fakat görmek için dolaşıyor, 
görmek için her yorgunluğu göze ala
rak kızın geçmesi ihtimali olan yer -
lerde sabahtan akşama kadar bir aşa
ğı, bir yukarı geziniyordu. 

Yedikuleli nereye gittiklerinin, ne 
kadnr yiiriidükleri~in farkında değildi 
Bir eczanenin önünde genç kız Yedi
kuleliye: 

- Necati, dedi, şuraya biraz girelim. 
Girdiler. Kenarda bir baskiH duruyor

du. Genç kız basküle çıktı; 64 k ilo gel• 
mişti. 

- Sıra sende. 

Yedikuleli de basküle çıktı. ibre dön
dü .. Tam yetmiş sek.iz rakamının üstün .. 
de durdu: 

- Bu ne bu? 
Yedikuleli şaşırmıştı. Genç kız gülü~ 

yordu . 

* Yedikuleli sevdiği kızı görebilmeli 
için tam bir yıl hiç durmadan sokak 8°"' 

kak dolaşmış, bu yüzden zayıflallllf• 
narin bir delikanlı olmuştu. 

, Fakat aşk onu öyle dalgın, öyle lfı -
kayt bir hale getirmişti ki; bir yıldan .. 
beri hiç tartılmarnış, ve aynada ken " 
dine alıcı gözile hiç bakmamıştı. 

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

Mahye kiremidi ıatın alınmak üzere 20 gün müddetle açık eksiltmeye çi• 
karılmı.tır. Eksiltme 21 / 10/1936 pazartesi günü öğleden evvel saat 10 da 
Kırklareli İskan Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Bu İfe müteallik tartnameler Ankara, lstanbul ve Kırklareli lakin M~ 
dürlüklerinde bulunur istekliler her gün görebilirler. Eksiltmeye ittirak e
deceklerin muhammen bedelin o/o 7,5 nisbeti olan 2.13 lira 50 kuruşluk te
minat akçeleri ile muayyen vakitte Kırklareli lıkin Müdürlüğünde bulun• 
malan ilin olunur. (1808) 

Yüksek 
ğünden: 

Ziraat Enstitüsü Rektörlü-

1 - Yüksek Enstitünün 40-50 kız talebe ile 434-500 erkek talebeye 
nümunesi veçhile alınacak ayakkabı açık eksiltmeye konulmuttur. , 

Şeh:ı;ade Halil serbest bırakıldığı tak
dirde kendisine yüz bin altınla P an ip
resebastos, yani (en m uhterem) ün -
vam verilecekti. 

d }ardan en guze prenses 

lri?~· _Beu ,?ea :;h zade Halile tahsis edil - ......... -....... --... ·····-······..._ ...................... . 2 - ihale 9/10/936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da Rektör• 
lük binasında toplanan Komisyon tarafından icra edilecektir. 

Şehzadenin esareti de,•am ettirildlği 
takdirde de Bizans donanması Foçaya 
saldıracaktı. 

Kalotse bu iki tekliften parayı ,.e 
Unvanı tercih etti ve şehzade _Halil bir 
Bizans gemisine bindirilerek lstanbula 
doğru yola çıkarıldı. 

* Şehzade Halilin İstanbula giri~i Bi-

nıy ':. 
mişti. l d'' 

Bizansın bütün musikişinas arı . u -
... 1 ·ş her taraf bir kaç saat ıçın
gune lge mcı 'çig" ane kıvrak kahkaha 1ara 
de ça gı v · 
boğulmuştu. 

Yer yer sofralar kuruluyor, uzun_ be-
eldirmeli, zırhlı Bizanslılarla, ıpek 

~:ı:lı ve ipek şalvarlı Türkler karşı 
k sıya gülüp eğleniyorlar~ şehzadel~-
.a~'$ seven Türk köylüleri Izmit sırtla-

rını v 1 · 
rından sürü si.irü davarlar, sıgır ~r 1n· 

d .. •arlar prensesin ve şehzadenın ça-
ırı) ' k ·ı· d 

d . ..nünde kurbanlar esı ıyor u. 
ııı o .. d .. 

TAKViM 

Rumi sene 
1862 -Ey lal 
25 

SABAH 

12 21 

1 ci TEŞRİN 

8 
Resmi sene 

1~36 

PERŞEMBE 

Recep 
21 

Arabt sene 
1355 -Hızır 
156 

lM~AK 

s. J..>. 
lO 41 

Düğün iki gün. iki gece su: _u.. . 
Şehzade Halil güz~l karı:ı Irınıy~ ~r~ lkindt 1 Al:~afı; Yal.81 

tık vanından hiç eksık etmıyordu . . ır.nı JJ lJ j 

4 u 
::,. ı lJ. 

6 03 

J h d . ..:ı. • ..... , JJ. ti. u. 
iri mavi gözlerile daima şe za .. e~ı ~ : E 6 19 U 32 lJ - l 30 

3 - Kız Ayakkabıaı 565 kurutlan Erkek ayakkabısı 476 kunıttalı 
265750 kurut olarak tahmin edilmittir. 

4 - Muvakkat teminat 19932 kuru,tur. 
5 - Nürnunesini görmek ve bedava fartnameaini almak ieteyenler Em. 

titü Daire Müdürlüğüne müracaatları. «1030» u1563» 

İnhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden: 
Ba,müdürlüğümüz anbarlarında mevcut 1129 lira kqif bedelli hurd' 

bakır, hurda saç demir ocak kapakları, buhar istim kazanı, el kantarlan v~ 
buna müma&il hurda ve sağlam muhtelif cins eşya açık arttırmaya konul .. 
mu, tur. Arttırma 21/10/ 936 çar~amba günü saat 14 de Kabataşta Bat· 
müdüriyet binasında tetekkül edecek komisyonda yapılacaktır. 

zansta görülmemiş şenliklere vesıle ol
du. Binlerce halk sahillere, sokaklara, 
dökülmüştü. Bir at üzerinde, .baş~~da 
ipek bir sarık, sırtında ipek bır kurk
Ie vakur ve mütebessim geçen şeh
zadeyi halk çılgınca alkışlıyordu. Or
hanın oğ1u, alkışlara başını sallamakla 
mukabeJe ediyor, bütün Bizans kadın-

rıyor, iki genç aşkın en güzel gun erı nı . 1 .' 01 ı fJ 14 1 i 42 rn ı 13 
yaşıyorlardı 1 ~---·-----------.;..;..-ı 

isteklilerin o gün arttırma başlamadan evvel % 7,5 nisbetinde teminat 
akçelerini Başmüdüriyet veznesine yatırmaları lazımdır. Eşya listesi ve f&rl" 
name i~ günleri her gün Batmüdüriyet muhasebesinde görülebilir. «1810~ 



10 Sayfa SON POST·A. Birinci~ a 

·--------------------------------------------------~-------
Gavur 
Mehmt1din 
Yeni 
Macera l•rı 

CIBALi ZiNDANlARI 
lıtihatÇılar Devrinde 

Son Posta'mn zabıta romam: 93 
MUHALEFET Or 

lbo, hıçkıran ve yalvaran bir sesle 
mırıldandı: 

nemden geldiğini sırasile lbodan öğ -
renmek istemişti. 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 
Son Posta' nın ıiyaıt tefrikası ı - 77 - Yazan: Ziya ~ 

- Merhamet .. bana, merhamet et ... 
Onu, ben öldürmedim. 

Gavur Mehmet. elini Defci İbonun 
ateş gibi yanan dudaklarına dayadı: 

- Dur .. acele etme ... Daha sana hiç 
bir şey sormadım. Ve .. burada sormı
yacağım ... Ne yapacağım, biliyor mu
sun. Şimdi seni buradan kaldıraca -
ğnn. Şu gördüğün ateşin üzerine ko -
yacağım. Ve seninle, orada konuşa -
cağım . Hakikatı, bana tam olarak söy
lersen, seni kendi şahsi cezamdan af
fedeceğim. Allahın ve kanunun ceza
sına havale edeceğim ... Eğer, kaça -
maklı cevablar verirsen; seni şu ateşin 
üzerinde aheste aheste çevirerek ev
vela kanını iliğini kurutacağım.. son
ra da, etlerini ve kemiklerini yakıp 
kavuracağım. 

İbo, bir kaç dakika durup düşün -
dükten sonra; gözleri, yerde kıvılcım
lanan ateş üzerinde temerküz etmişti. 
Ve, adeta o ateşin vereceği korkunç 
ıztırabı hissediyormuş gibi: 

İstanbul, gün geçtikçe darlaşan bir tehlike çemberinin içine giriyor, ve arbk, kanlı 
bir maceraya doğru sürükleniyordu. Hükumet de, elindeki noksan zabıta teıkilib 

dolayısile her türlü icraattan aciz bulunuyordu 

- Merhamet .. Allaha.şkma.. mer -
hamet. .. 

Gavur Mehmet, acı acı güldü: 
- Merhamet mi} .. Siz, bana acıdı

nız mı, lboL Siz, merhametin ne ol
duğunu aklınızdan geçirdiniz mi, (bo ~ .. 
Hayır değil mi} .. Gel bale.alım, öyle 
JSe •• , 

- Söylerim .. hepsini söylerim ... 
Fakat, beni ateşten biraz daha uzağa 
çek. 

Diye söylenmişti. 

Gavur Mehmet, onu biraz daha a -
teşten uzağa çekmişti. Kendisi de, taş 
sedirin kenarına ilişmişti. 

Defci lbo, sözüne devam etmişti: 
- Yemin ederim ki, ben bu işe is -

teğimle karışmadım ... Papa.viçi öldür
mek ve soymak için giriştiğim bir iş -
de, onların eline geçmiştim. Ve beni 
ele vermesinler diye de, onlarla birleş-
miştim. • 

- Ktınlerle} .. 

- Papaviç.. Kaptan Mihaloviç .. 
Petri Çorbacı.. Kulaksız F oti. Daha, 
bir kaç kişi vardı. Şimdi bunlar; ftal -
yaya, Hırvatistana gittiler. 

- SonraL 

işe, Rusya '·bükumeti konsolosha -
nesinin tercümanı {Kozma) isminde 
bir Rum karışmıştı. Kozma, halkı is -
yana teşvike başlamıştı. Gariptir ki, 
Yunan konsolosu (Mösyö Taso) da 
- kendisini kat'iyyen alakadar etmi -
yen - bu meselede, mühim bir rol al -
mıştı. 

His ve heyecanları tahrik edilen 
halk, nümayişlere başlamıştı. Şehir -
de, hemen hemen kanlı hadiseler baş
lıyacaktı. Bereket versin ki, as1cerle -
rin müdahalesile işin önü alınmıştı. 
Ve koca T ekirdağı, yirmi dört saat 
kadar tehlikeli bir devre geçirdikten 
sonra, mesele bir hak.em heyetine ha
vale edilerek böylece kapatılmıştı. 

Asıl tehlike, Arnavutlukta baş gös
termişti... Meşrutiyetin ilanına vesile 
teşkil eden (Firzovik toplantısı) na 
bcnziyen bir toplantı vukua gelmiş; 
fakat bu defaki içtima, menfi bir ta -

Gavur Mehmet, lboyu o direkle be
raber kaldırdı. Çıplak vücudünü, ar -
tık kor haline gelen ateşin üzerine u
zırtdl. Direğin uçlar'ını, ta~ sedirlerin 
kenarına dayadı. Ateşle, İbonun çıp
lak vücudü arasında, iki karı)' kadar 
bir mesafe vardı. Böyle olmakla bera
ber, İbo ateşin hararetıni hisseder et -
mez: 

- Bir gün Kaptan Mihaloviç sen -
lebc istinat etmiŞti. Çünkü meşrutiyet 

den bahsediyordu. O, bizim işlerimizi 
oradaki halka da manasız gelmiş; ara

altüst etti. Bu kadar arkadaşımızın ö -
lümüne .sebebiyet verdi. Ondan, ve ar- dan aylar geçtiği halde, hiç kimseyi tat-

k d 1 min etmemişti. Bilakis, meşrutiyet a -
a aş arımıza ihanet eden karısından l h d b 

intikam almalıyız; demişti... (1) Bu ey in e ir cereyan baş göstermişti. 
intikam planı, tertib edildi. Bana da Bu da, çok tabii idi. Çünkü, meşru-
bir vazife verildi. tiyetin ilanını müteakip Yıldız sara -

yından çıkarılan Arnavut tüfekçiler, 

- Aman.. merhamet.. Allahaşkı
na.. merhamet.. her ş~yi söyliyece -
ğim. 

Diye bajırmaya başladı. 
Gavur lt1ehmet, tamamile hissiz bir 

ceUad halini almıştı: 

- Ne idi; senin vazifen}. 

- Ben, Selaniğe gidecektim. Ora -
da, bir müddet eenin vaziyetini taras
sud edecektim. Sonra, bir kolayını bu
larak karını kandırıp lstanbula getire
cektim. 

- ..... . 
- Benden, hiç bir merhamet belde- - Bu vazifeyi, kabul ettim ... Sela-

me. lbo... Eğer ölümden korkuyor - niğe geldim. Haftalarca bekledim. Fa-
scan.. Eğer kendine acıyorsan.. kat senden korkumdan, hiç bir teşeb-
sorduklaıyıma, kısa ve doğru büse girişemedim. Hatıta, bir aralık sa-

cevab ver. Bu ıztırapdan kurtul. na dehalet ederek; hakikatı söyleye -
Diye mır~ldandı. cek, o adamlara kar)'I beni himaye et -

Defci lbo, avazı çıktığı kadar ha _ meni isteyecektim. 
ğırdı: - Neye istemedin? .. 

- Çevir .. Allahaşkına çevir .. ka - - Ah, kör şeytan... Damarıma 
burga kemiklerim, çatır çatır yanıyor.. girdi. Beni aldattı ... Ak.si gibi bu sı -
hiç olmazsa başka tarafımı çevir. rada bir fırsat zuhur etti. Sen, bir iş 

- Söyliyecek misin, İbo. için Selanikten ayrıldın. Evde karını 
- Sor .. her şeyi söyliyeceğim .. fa- yalnız bıraktın. iki gün bekledim. Ü -

kat, yanıyorum.. korkudan, can acı - çüncü gece, senin evine gittim. Kendi
sından, söyliyeceklerimi kaybedece - mi, senin maiyetinde çalışan bir me -
ğim. mur gibi gösterdim. Karını aldattım .. 

- Hah, şöyle ... Şimdi, ateşin acısı-
1 

(Arkası var) 
nı tattın ya?.. Görüyorsun ki, kolay 
kolay dayanılacak şey, değil. .. Hadi, 
ben, biraz insafa geleyim. Seni, şöy -
lece biraz kenara çekeyim. Fakat sen 
de doğrusunu söyle. 

- Söylerim. Emin ol ki, ne biliyor
sam, söylerim. 

Gavur Mehmet, direğin baş ucunu, 
biraz kenara çekti. Ateş ile İbonun çıp
lak vücudü arasında, iki karış daha bir 
açıklık husule geldi. 

lbo, korku ve ıztırab ile parlıyan 
gözlerini, Gavur Mehmede çevirdi. 
Gavur Mehmet, derin bir teessür ve 
heyecan içinde idi. Dudakları titrediği 
halde, dilinin ucuna kadar gelen söz -
leri bir türlü söyleyememekte idi. 

Nihayet, güçlükle o heyecanı yen -
rnış: 

- O kadını kim öldürdü?.. 
Diyebilmişti... lbo, ezgin bir sesle 

cevab vermişti: 
- Onu .. Kaptan Mihaloviç öldür -

dü. 
- Nasıl? .. 

( 1) Bu ihanetin tafsilatı; (Son Pos
ta) neşriyatından (Karayürek çetesi) 
ismindeki kısımdadır. 
te••······-··-················· .... ······--····------

Son Posta 
-=---=-===============-=========• 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. --- ---

TÜRKiYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1040 800 300 

-------=~iiiiiiiiOii-.,;,;..._ 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruıtur. 

- Evvela, boğdu. Sonra, kafasını Gelen euralc ııeri uerilme._ 
kesti. llanlardan mes'uliyet alınmaz. 

- Anlat.. başından anlat.. nasıl ol- Cevap için mektuplara ı O kuruıluk 
du} .. ıasıl yaptınız .. onu buraya nasıl pul ilavesi lazımdır. 
getirdiniz? .. Bunları, başından sonu- ------

memleketlerine gitmişler; meşruti ye -
tin aleyhinde menfi propagandalara gi
rişmişlerdi. 

Şark vilayetlerinden ve araplarla 
meskun muhitlerden gelen havadis -
ler de hoşa gidecek ~kilde değildi. Zi
ra, senelerdenberi istibdat devrinin 
seyyiatını idare eden memurlar gene 
her işte vasıtalık eden, ve bu memur
lardan aldıkları cür'etle halkın malı -
nı, canını ve hatta ırz ve namusunu 
haraca kesen bir takım eşrafın şimdi 
(cemiyeti muhtereme) nin klüplerine 
girip çıkmaları .. Gene mağrur ve mü
tehakkim - eski - mevkilerinde kalma
ları .. ve meb'uslukla.ra namzet olma
ları; halkı müteessir etmekte idi. O -
nun için, bir çok yerlerde halk (meş
rutiyet )e hiç bir mana verememiş: 

- E, ne anladık bu idare tebeddü
lünden. Her şey, ve herkes, yerli ye -
rinde. Eski hamam, eski tas. 

Demek mecburiyetini hissetmişler
di. 

(Muhalefet tehlikesi) her tarafta 
büyümek istidadını göstermekte idi. 
Ve işin asıl ehemmiyete şayan olan bir 
ciheti varsa o da, lstanbulda (Kör Ali) 
nin palavrasile ba~ıyan hareketin sık 
sık tekerrür etmeai, ve bu hareketlerin 
de kanlı şekillerde neticelenmesi idi. 

T eşrinisaninin 26 ıncı günü akşamı 
Galata rıhtımında cereyan eden bir 
vak'a; lstanbulun nasıl bir akıbete 
sürüklenmek istenildiğini anlatmıya 
kafi gelmişti. O gün, erkenden (Pi -
re) den gelen küçük bir Yunan vapu -
ru rıhtıma yanaşmış; yükünü çıkarmı
ya başlamıştı. F aka.t, gümrük memur
larının tarassudu altında bulunan va
purdan şüpheyi celbcdecek surette ba
zı sandıkların da çıkarılması, nazarı 

dikkate çarpmı~ı. 

kanlı ıbir maceraya doğru aürükleni -
yordu. 

Böyle korkunç bir vaziyet karşısın
da, efkarı umumiyeye sükunet vere
cek tedbirlere müracaat etımek •azım 
ge1irken; bu cihet, tamam.ile ihmal e
diliyordu. Ne ittihatçılar, ve ne de hü
kumet tarafından bu meseleye lüzu -
mu kadar ehemmiyet ver)}miyordu. 

Hükumet, elindeki noksan zabıta 
teı?kilatı dolayısile esasen her türlü 
tedbir ve icraattan aciz bulunuyordu. 
Cemiyetin merkezi umumısı ise, 
- gerek lstanbulda ve gerek vilayet -
!erde - sadece intihapta kazanmayı 
düşünüyor; hiç kimsenin gözü, bun
dan başka bir şey görmüyordu. 

Rumlar ve Ermeniler; ittihatcıların 
bu faaliyetlerini ihmal etmiyorlar; bü
yük bir dikkatle takib ediyorlardı. Ce
miyetin kazanacağını anlamı.şlardı. 
Derhal feryada başlamışlardı. Gazete
lerinin sütunları, ba.ştanbata intibah 
merkezlerindeki (suiistimal) !erden 
ıbahis mektublarla doluyor: 

[Falan merkezde, intihaba fesad ka
rıştırılmıştır.] 

[Filan merkeze ittihatcılar (fc -
dai ) lerini yollamışlar; intihab heye
tini tehdid karşısında bırakmıtlardu.] 

[Merkezi Umumiden, falan ve fi
lan dairelere gizlice şu emir verihniş
tir.) 

Mealindeki şikayetnameler, birbiri· 
ni takib ediyordu. 

(Konya) dan acı bir haber gelmif: 
tam yirmi dört saat lstanbulu hayret 
ve teessüre gark.etmişti. Bu habere na
zaran; ittihatcılar, Konyada da {inli • 
haha fesad karıştırma) ya devam e • 
derlerken, Konya halkı isyan etml:p .. 
evvela ittihatcılar kamHen keeibniş . 
ve sonra da hıristiyan mahallelerin• 
hücum edilerek her taraf kan ve ate~a 
garkedilmiş .. hatta bu arada iki kon 
solos da, kurşunlar ve bıçaklar altında 
yere serilmiş ... 

Tabiidir ki bu havadis, yalandı. Mut 
haliflerin böyle heyecanlı bir fiyia ~ 
karmaktan maksadları, gerek bükü 
meti ve gerek ittihatcıtan bi.r anıda "1' 
şırtmak .. ve bu şaşkınlıktan istifade e 
derek, yapacaklarını yapmaktı. 

(Arkası ftl') 

lktısat Vekaleti, iç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 
Türkiyede yangın sigorta l§lerile çalışmak üzere kanuni hükümler dalre81nde tes 

cil edilerek bugün faaliyet halinde bulunanLa Fonslyer yangın sigorta kumpanJUl mil· 
racaatıa Türklyede yapacağı l§lerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde mütldeı. 
müddeaaleyh ve şahsı salls sıfaWe hazır bulunmak üzere Türk.iye umumi ftkUlllln• 
İstanbulda, Galatada, Karaköypalasta mukim (Emile Gallltzi) yl tayin eyled.lllnl bll~ 

dirmiş ve lazımgelen kağıtları vermiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketıerlnln teftiş ve mürakabesl hakkındaki 25 Hazlraıı ım ta-ı 
rihll kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmak.la illn olunur. 

1 lstanbul Belediyesi lıanl arı 1 ._ _____ _ 
Turizm Şubesinde açılan yüz lira ücretli memurluk için fU fUdula 

bir müsabaka imtihanı açdm'ftır: 
t - Herhangi bir mekteple ve ukerlikle hiç bir a'likaıı olmıyacak, ~ 

lediyece aranılan tekilde hüanühal ve ııhhat veıikaıı gö.terilecek. 

2 - Ba.tka yerde vazifesi bulunmıyacak. 
3 - Verilecek herhangi bir mevzu üzerinde Fransızca 1talırire lllllnf· 

fak olacak, bunda ayni dereceyi kazananlar olursa tahıil derecesi Jilmek 
olanlarla Fransızcadan Türkçeye iyi tercüme yapabilen tercih ecileeelıtir. 
Müsabakayı kazanan dört ay içinde makine ile yazı yazmuını öirm· 
meği taahhüt edecektir. 

imtihan Birincitctrin ayının on dördüncü çarfAmba günü IUl oa 
dörtte belediye turizm tubeainde yapılacaktır. (8.) (1973) -Adana Asliye Hukuk HilrlmHtlJıden: 

Adana erkek lisesi mualllmlerbulen Halis 
KadJ'inin müddeaaleyba it pnlryı civarın
da 5 numarah evde İbrahim mı l\ledihe 
Zelihe aleyhine asliye hukuk mahkemesine 
açtığı boşanma davasının middeaaleyhanm 
ikametgahı meçhul oldut•claa d.Heti Te ri
yap kararının ilanen tebllj edildiği halde 

mahkemeye relmeditinden 1'7abmda icra 
kılınan muhakeme netiQeSincle; tarafeynin 

birbirinden boş olmalarına n kabahatli ol
duğu anlaşılan müddeaaleybanm tarihi hü
kümden itibaren bir sene müddetle &herle eY 

lenmemeslne ve tarafeynin çoealdan Birgül 
ile Şakir Gülerln babalan danc17a teslimine 
ve 880 kuruş masarifi muhakemenin müdde
aaleyhadan alınmasına kabW &em,.U olmak 
üzere 18 eylül 936 tarihinde karar nrilmiş ol
duğundan ilamın neşri tarihinden itibaren 
on beş pn zarfında turuku kanan.iyeye teves 
süt edilmediği takclirde işba lailaniin kesbi 
kat'iyet edeceği ilin olunur. ('1'3) 

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

CiLDiNiZi 
Tehlikeden koruru11u•. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dre•dner Bank fube81 

Merkeıi : Bedia 

Türlclgedelci ıu6elerlı 

Galata • l•tanbul • la111lr 
Depoıu: İlt. !'ütün Gümrilti 

* Her türlii barılcc ı,ı * 

8ut>ahUt.rı aç Karnına alınırsa 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden sonra alınırsa 
HAZIMSIZLIÔI, MİDE EKŞlKLIK ve 
YANMALARINI giderir. Ağızdati tal· 
sızlığı ve kokuyu izale eder. Mide vı 
barsakları alıştırmaz. Şeker haltahğt 
olanlar da kullanıtbilirler. 

k d 1 Poıta kutuau: 741 Jııtanbul na a ar, an at . . . 
Telgraf : Sonposta 
Telefon : 20203 

Gavur Mehmet ,ayrı ayrı sual so -
racak d eğildi . Onun için kendisini ya- ı 
kıp l . vuran bu ateşin hangi ce en - J----------::----------.J 

Gümrük memurları, derhal tertibat 
almışlar; hem bu sandıkları yakala -
mıya ve hem de gomiyi aramıya ha -
zırlanmışlardı. Fakat bunu hisseden 
geminin kaptanı, derhal sandıkları de
nize atmıştı. Yalnız bir sandık yakalan
mıştı. Ve hemen orada açılmış, bakıl
mıştı. Ve, hayretler içinde kalınmıştı. 
Çünkü bu sandık.ta, - muhtelif cins ve 
sistemden olmak üzere - yüzü müte -
caviz, rüvelver ve bir hayli miktar da 
fisek vardı. 

'Bundan da anlaşılıyordu ki, lstan -
bul; gün geçtikçe darla.şan bir tehlike 
çemberinin ıçıne giriyor; ve artık, 

Herhangi bir kremin ona 
lUzuınu olan gıdayı verece
ğini zannediyorsanız bu tec
rübe size pek pahalıya mal 
olabileceğini derbatır edi
niz. Hiçbir kram size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz. 

lÇlLMESİ LATİF, TESlRI KOLAY 
ve kat'idlr. Bugünden bir şip ahnıı 
ve mutlııka tecrübe ediniz. MAZON 
isiın ve HOROZ markasına dlkkat. 
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Universitede 
Dördüncü yıl 
Derslerine 
Başlandı .. 

Sporcular 
Rusya dan 
döndüler 

Kafile Başkanı Cevdet 
Kerim futboldaki mağ

> lubiyetimizin sebeplerini 
anlahyor 

Üniversite dün saat onda Cem1ı. Bıl~ 
selin bir nutkuyle açılmış ve tedrısa~ 
başlanmıştır. Konferans salonu da a 
saat dokuz buçukta tamamile dolmuş, 
bir kısım talebe bahçede kalmıştı. Sa
londa profesörler için hususi yer aynl· 
mıstı. Hocalar salona girdikçe talebe 

• l lk 1 •ordu Tam saat S"vyet Rusyaya giden sporcular! -
onları se\'inç e a ış 1~ · J -

onda Rektör Cemil Bilsel alkışlarla mız dün şehrimize dönmüşlerdir. Ken· 
kürsüye çıktı ve nut~.una ba~ladı. .. dilerine b~~kanlı~ eden Parti Merkez 

Rektör nutkunda Universıteye du . Kurumu uyelerınden Cevde~ ~erim 
şen vazifeyi tebarüz ettirdi ve dedi ~ı: İncedayı ark~d~şlarımızdan bırıne ~u 

.ünıversite bi."ıvük binalarile, zengın sözleri söylemıştır : . . .• 
enstitülerile. ali~ profesörlerile öğünü- .Seyahat 22 gün devam .~ttı, .Huku
lecek bir ~üs d eğildir. Üniversite yarı- met erkanının, Spor teşekkull:~ın!n .ve 
nın mcs'tıliyetini üzerine a1acak nesli gençliğinin heyetimize ~arş~. g.?sterdık-
devle~ , .,, memleket hizmetleri için iyi' leri alaka iki memleketın b~y~k dost. -

~ ' "' · ·ro· -· amımıyete layetiştirme bunları vetiştirecek olanla- luğunun ıcap ettı ıgı s 
' · ·1· rapma ·k k ette olmu..+ur. Bu noktayı 

rı esaslı olarak hazırlama. ı ım ) • yı uvv 'l' _. . .. 
ilme birşey katma, milli kültürü ve memnuniyetle kaydetmegı vazıfe bılı· 
yurdu sevme faziletini beraber yayma rim. • 1 . . .. . H hirde karşılama ve ugur anma 
vazıfelerılc mukelleftır.» er şe . . k u ··· 

Rektör dünva milletlerinin milli mü· ha1k kütlesinin candan .. ıştıra e ıgı 
v k .. 1 . b' ... k tezahurle cereyan 

dafaadan sonra belki onun kadar u - ınerasım ve uyu .. ..k , , 
tür islerine ehemmiyet verdiklerini etmiştir. Sovyet matbuatı da buyu. a:a 

· k .. t · gerek sporcularımız , . c.> 
söyliyerek : ·a gos ermış, . . d k 

•Herkes l.ilsin ki Üni,·ersitenin va - gerekse bu vesileden~ ıstıfade. e e~c _ 
zifesi g\.içtür. Mücerret nazariyelcrle, ,dostluğumuz hakkında kıymetlı ve a 
kıyas ve temsillerle endüksiyon ve de- sılasız n~~:i~:atta b~lunmuşla~dır.bisik
deksiyonlarla ilim yapma zamanından Bilindıgı uzere gur.~ş, eskr.~, eki le 

ok uzaktayız. Bugünün ilim melodu let ve futbol olma~. uzere d~rt . ~k
fiıboratuvarlarda tetkik, müşahed.~, a- gittik. Bunlardan gureş, eskrım, bıs~ 

ve bulmadır. 20 inci asrın Uni - let tamamen muvaffak olmuştur. u 
~:~~te talebesi de hocasının yazdığını gruplara mensup arkadaşları ~eml~k~-

. ....: ,·ıedigw ini sade bilen talebe de- te her hususta sevgiye ve takdire layık 
veya ::ıv, w bT · Bu spor 
wnair . ıİocasiıe berabe~. ~-nun göster - .olarak tanıtmagı borç ı ırını: , .. _ 
~ .w. , Harda çalışan. duşunen, arayan, ~ubeleri Sovyet memleketlerın?e \ US 

b~~~~alebedir.» demişt~.r. . . .. atini çok genişletmi~ ve ehemmıye~ :·c~ 
R ,kf" bundan sonra Unıversıte but- rilen kısımlardır. Bınlerc_e sporcu ıçın 
. e or d h .. k ·metin büvük feda- den seçilen kuvvetli r akipler karşısın-

çesı hakkın a u u ~ ·· .w. b 
A va tı • ına işaret etmiş, Uni • da, gençlerimizin istihsal ettıgı u par-

karl:klar ~. pe'~ ,.e hamleden bahisle la1' netice her sporu ayni kıymette lu· 
\lersıt~?ek~ ş do entlere ve gençlere ye tan dost memlekette kendilerini çok 
P~ofe~orl.eı~da :nu ;affakıyetler diledik beğendirmiş ve takdir ettirmiştir. Da-
nı deı s J' ılı .. 1 " . söyle bitirmiştir: ima iyi netice veren bu şubelere bu -
ten sonra soz eı ını · k h · t 

• 2 7 senelik hocalık hayatımda 13 se- günkünden daha ço e emmı!e v.er-

ı . ı·k hizmetinde bu1unuyo - mek çok yerinde olur kanaatındeyım. 
Je< ır genç ı ·· . · 1 ı· · B 1 ... bem ve Avrupa Unıversı- Futbo e gc ınce . . 
ıum.. .u e~~~risini ziyaret ettiğim içın Bu ekip her müsabakayı kay~tmış-
te~~rın~~e~erime dayanarak söyli.i.yo • tir. Moskovada ilk maçı. y~pan Dı~amo 
muşah r .. dünvanın hiç bir takımı iyi çalışmış yetışgm ve bızden 
rum ~~_T~rk ~:~~cı;ı kav;ayışça, çalı§- kuvvetli bir takımdı. "Bina~~aleyh ilk 

gençlı!~~k~n değil, bi
1

lakis çok noktalar- kaybımız zaruriydi:. F~~~.t d~.g~.r takıı:n· 
~a~~ r ·ndür Türk gençliğinin bu me- !arın fazla bir üstunl~~u gorulm:

1.:r 
a us u . almak bi- tir Futbol bilginlerimızın ve teşe u -

ziyetlerinden ta~ randıma~e ba ar- le;imizin ittifakıyle, bu zaman için 
ze aitse çalışmagı son verı ş 1 ketin en iyi oyuncularından ter-

SON · POSTA , ....................... , 
KANZUK 

Saç eksirl 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Döktılmesine mBnl olur. Kepekleri 
izale eder. Neşvllnemasını kolay
laşbrarak hayat kabiliyetini arttı· 
nr. LAtif rayihalı bir saç eksiridir. 

lngllfz Kanzuk Eczanesi 
Beyoğlu • 1stanbu1 ... 

'--------~----~ İstanbul Belediyesi 
Merkez Hal 

Müdürlüğünden: 
Hi.lde 127 No. lu kavun, karpuz 

sergisinde icrayı ticaret eden Zeynel 
buradaki muamelesine nihayet verdi • 
ğini bildirdiğinden hesaplan tasfiye e
dilerek idaremizdeki teminatı iade edi-
leceğinden mezkur ıergidcn alacakh 

bulunan müstahsilin evrakı müsbite 
ile birlikte nihayet 25/10/1936 tari • 
hine kadar idaremize müracaatları lü· 
zumu ilan olunur. (1951) ,.-

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

• Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi Liret 145,'169,054,50 

Merkezi İdare : MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca-
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garLstan, Mısır, Amerika Cemahir1 
Müttehldesl, Brezilya, Şill, Uruguay, 

ArjanUn, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyad a 

' 

k 
. 'tt· meme _1Ab• 

ma sıze aı ır. .. k h'" k" d·len futbol takımımızın mag u ı- Afllyasyonlar 
Sözlerimi bitirirken Atatu.r t~ uris: ı~· e eı gelince· samimi olmak lazımsa İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

metlerini sunuyorum. ~e mu kuu 
0 

la._ ybe ınbunu dalı~ ziyade futbolcülerimi- · ·· . ·ı ~· kı onu ran en . Galata Voyvoda caddesi Karaköy 
tanbul Unıversı e::;ıne u· ku- · maddi ve manevi yetişme ve yetış- Palas (Telef. 44841 12/ 3/ 4/ 5) 

b da !=;aravını odasını ım zın k b 
rın aşın ' • J '1 tahsis e • tirilme tarzındaki eksikli te ve u genç 
rultaylarının t?plantıBarındah. a İstan- lerden bazılarının yurt harici spor te-
d ·· neş deha var. u e ay . d k" b'" .. k 
en ~. · ·ı ·n·n sonsuz saygılarını maslarında üzerlerın e ı uyu ve a-

bu! Unıversı esı ı ğır ödevin kıymetini takdir edememe-

su~a~:~> Cemil Bilselden sonra kürsü- !erinde buluyorum. Bu ;eba~ bi~. k.ıs· 
e k k F kültesi Dekanı Sıd- mı, bu gençlerde oldugu gıbı muhım 

ye çıkan.~~ .u .a . ders yı- bir kısmı da bunları yetiştiren ve mu
dik Samı Un1'·ersıtenın ge~en Bu ra· hafaza eden klüplere ve teşkilata ait al-
lına ait raporları okumuş ur. . kf 

Şehir da hilindeki acenteler : 

istanbulda : Alalemclyan hanında 
Telef. 22900 / 3/ 11/ 12/ 15 Beyoğ -

Iunda : İstiklAl caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

İlan 
Ü ·versitenin muhte- maK gere ı~ 

porlara nazaran nı · b _ Netice olarak: Evvelce kapalı zarf uaulile eksilt-
1.f F k""lt 1 . devam eden taıe e . ı _ a u e erme .. Fakülte _ 9 36 senesi Türk - Sovyet temasını meye konulan 14970 lıra 70 kurut 
n.ın mevcudu 4500 dur.l r~~ Hukukta yapan heyet bu temastan gerek dost- bedeli kc§İfli hususi idareye ait ya
sınde taleb~ mevcudu F k .. lt siıı- luk ve gerekse spor sahasındaki iyi ne· nık yatı mektebi binaaımn tamir ve 

d
1077, Edebıyatta 367, .Fedn 1 2a8udı"re, ticeleri elde ederek dönmüştür. tadilatı 30/9/936 gününden itiba· 
e 12 14 n· . ktebın e . • ı 
Tı f, .. ışçı. me ı 099 talebe imtihaw Besiktaş klubu idare heyeti r~n pazarlığa konmuıtur. .•teklile-

Sayfa 11 

[~hisarlar 1 u. l\1üdürlüğünden : -1 - Şartname ve kqifnamesi ve plan mucibince 3510 lira kesif bedelli 
Cibali Fabrikası Kalirifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuftur. ' 

il - Eksiltme, 23/X/1936 tarihin-e rastlıyan Cuma günü ıaat 14 de Ka· 
balatta Levazım ve Mübayaat fUbesİndeki Alım Komisyonunda yapıla • 
caktır. 

lll - Bu ite ait kqifname ve fUhıameler parasız olarak Levazım ve MU
bayaat tubeainden; plinları da intaat fUbesinden aLnabilir. 

iV - lıteklilerin, fllrlnamede gÖttterilen esasları ihtiva etmek üzere ftat· 
sız teklifleriyle projelerini eksiltme gününden en geç bir hafra evvel Tütüil 
Fabrikalar tubeaine venneleri lizımdır. 

V - İstekliler eksiltmeye girebilmek için kanunen kendilerinden ara • 
mlan vesika ve o/o 7,5 güvenme paralariyle birlikte muayyen pn ve ıaatM 
isrni geçen komisyona ıelmeleri. (1965) - ' 

* * 
70 Çuval talaş Cibali Fabrikasında 

271 Kilo hurda kavçuk Cibali Fabrikasında 
323 Adet hoş kola çuvalı ,, ,, 
83 ,, boş bidon Nakliyat Şubesinde 

820 ,, 3 Litrelik şişe Kabataş Levazım anbarında 
1951 Kilo ıskarta kanaviçe Üsküdar depolar gurubunda 

727 ,, ,, çuval ,, ,, ,, 
804 ,, ,, Kınnap ,, ,, ,. 

6721 ,, ,, lp Ahırkapı Bakım evinde 
428 ,, ,, Çul ve kanaviçe Ahırkapı Bakım evinde 

Yukarıda cıns ve miktarları yazılı ıskarta malzeme 9/X/1936 
tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 
isteklileri.o malları görmek üzere hergün hizalarında gösterilen 
mahallere ve pazarlık için de % 15 güvenme paralariye birlikte 
Kabataşta İnhisar Levazım ve Mübayaat şubesi Müdürlüğündeki Satış 
Komisyonuna müracaatları. (1421) -
İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 

Ba,müdürlüğümüz Beyoğlu 2 numaralı sallf mağazasında mevcut 

1394 lira ke,if bedelli 1731 şi'e lavanta ile Batmüdürlüğümüz anbarlann. 
da mevcut 1014 lira kqif bedelli muhtelif cins f8mpanya, likör ve kolon. 
yalar açık arttınnaya konulmuştur. Arttırma 21 /10/936 çart amba günü 
saat 14 de Kabatafta Batmüdürlük binasında yapılacaktır. Nümuneleri her 
gün Beyoğlunda 2 numaralı aatıt mağazası ile Kabataştaki anbarlarımızda 

ve bunlara müteallik tartnamelcr :sa.müdüriyet muhasebe fUbesinde gö. 
rülebilir. 

İsteklile!in muayyen gün ve saatte o/o 7 ,5 nisbetinde teminat al<çelerile 
birlikte Batmüdürlüğümüz komisyonuna müracaatları. «1811» 

Kimyager alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğün

den: 
Ankara Civannda lıtihdam edilmek üzere diplomalı Kimyager alına • 

caktı.r. isteklilerin İstida ve vesikalarile Umum Müdürlüğe müracaatla • · 
n. «1567)) 

Nafia Vekaletinden: 
17 Tqrinievvel 1936 Cumartesi günü saat 10,30 da Ankara Nafia Ve· 

kaleti Malzeme Eksiltme Komisyonunda a,ağıda yazılı ilci parti kayın Tra· 
vers eksiltmesi kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

1 - Birinci Parti Zonguldak Vilayetinin Devrek kazasının Y enidağ Ak· 
çasu devlet ormanından kesilmek tartile 105776 lira 40 kuruş muham • 
men bedeUi 68970 adet nonnal ve 1170 adet makaılık kayın travers. 

2 - ikinci Parti Bolunun Düzce kazasının Kırık devlet ormanından 
kesilmek tartile 77476 lira 50 kuruf muhammen bedelli 35640 adet nor· 

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

parti için de 5123 lira 83 kuruttur. 
4 - Birinci parti eksiltme tartname ve teferrüab 529 kurut ve ikinci 

parti de 387 kurut mukabilinde Nafia V eki.Jeti Malzeme Müdürlüğünden 
verilir. 

? akultesınde . . 2j 7 si • d .... r . ? rın 2490 sayılı kanunun tarıfatı da-
na gırmiş bunların 95 7 s~.geç:l~n 548 8QIŞ ~ mı_. .. . . iresinde Urfa vilayeti Da~~i cncü -
kalmıştır. Hukuk Fakultes F Beşiktaş jimnastık klubu ıdaresıne JDenine müracaat ctmelerı ılin olu-

5 - istekliler teklif mektuplarını 7-5-1936 tarih ve 3297 sayılı Resmi 
gazetede çık~ talimabıameye göre V eki.Jetten ahnmıt vesika ile birlikte 
17 Tqrinievvel 1936 Cumartesi günü ıaat 9,30 a kadar Vekalet Malzeme 
Eksiltme Komiayonu Reisliğine vermeleri lazımdır. . talebe geçmiş, 33 7 talebe kaın:ıştır. ~~ , 

11
• bir sekil verileceğini dün gece geç 

Fakültesinde 1024 talebe imtihana g. ı - ~,\\haber aldık. Klübün bugünkü ida- nu_r_. --
miş1 830 u geçmiş, 194 ü kalmıştır. . 'a .l . imdilik Cumhuriyet Halle P ar-

Ed b" 209 1 b . tihana gır- resını ş e ıyatta ta e e ım . r . Beşiktas Yön Kurulunun deruhte 
miş, l 77 talebe muvaffak olm~ş, 32 st ~~~ediği öğr~nilmiştir. 
sınıfta kalmıştır. Dişçi mektebınde 1: :, - • İ 
talebe muvaffak olmuştur. 1 talebe sı- llkmekteplerde yem ders usuller 
nıf.~a kalmıştır. 1 _ ilk mekteplerde Muallimler Hey'eti 

Universiteden bu yıl mezun oHlank al· .. f ed t proO.ramı üzerinde tetkikat 
rın sayısı 474 tür Tıptan 15 7, u u ... - mu r a 0 M ıı · ı 
t 186 Ed b

. ·ttan 4 ı Fenden 60, yapmaktad ırlar. ua ım er program-
an , e ıva ' 1 b h" ı ·· l"k l" l n· .d 39 tal~be mezun olmuştur. da yazı 1 a ıs ere gore sene 1 p ana-
ıil:ta;ı vaz!yetine gelince, ~ü.~t~: Ba· rını hazırlamaktadırlar. Yıllık ç~~ış~~a 

kanlığı ve Universite Re~torlugu he.r plan ların~an sonra aylık ve gunluk 

ders için klasik bir ders kıtab: vetteı- planların 1hz.~~~::~ •• ~~.~~?.~.:!~;!.':.: .......... . 
.. . .. k"t b tcmın e n1e- ................. .. 

cume ·br muracaat ı a 1 . . G 1 k paviyonlar inşa edilmek üze -
w • • 1 k k b ı etmıştır eçen unaca 
gı prensıp o ara a u. k". 1 · na 32 redir. Üniversite rasathanesi yılb:ışın-
yıl evvelce mevcut deıs ıtap an B d b" oloji enstitüsü ikinci sömestr ba-
kla.sik ders kitabı ilave olunmuştur. u 1 a, ıy . kt · 

.. . . .. d"r bas- şında faalıyetc geçece ır. 
suretle Universıtenın uç sen~ ı .. H k k Fakültesinde tahsil dört se -
tığı ki ta ıar 100 ü geçmektedır. Mulga u u . .. 
. P .. .. b .. tün ha •atı za r neye çıkarılmıştır. Tedrısatın dort se-
Istanbul Daru lfununu .u . . ) ne e çıkarılması dolayısile sınıfta ka-
fında 91 kitap bastırab ı lmıştı . y 1 b 20 Tesrinisanide tekr.ar bir 

1 T ·· · · · G reba hastane - lan ta e e . 
ıp Fakultesı ıçın u . : ~ imtihana tabi tutulacaktır. 

sine ve Cerrahp::tşa hastanesıne ıla\ e 0 · , 

çare ••• • •• 

6 - Husuıi mukaveleli orman sahipleri de kendi orman'larmdan kesil-
mek üzere eluiltmeye girebilirler. (1132) (l 728) 

Nizip Belediye Reisliğinden: 
1 - Nafia Veki.letince yapılan tartnameye uygun bir •ekilde olmak ü:- · 

re kasabanın halihazır haritası 2/10/936 tarihinden itibaren bir ay müdd_ .
le ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Kasabanın dahili takriben 80 ve harici 120 hektardır 
3 - Muhammen bedeli 2980 liradır. 
4 - Eksiltme 2/11/936 tarihine müsadit pazartesi gÜnÜ saat 15 cfo .. 

Nizip Belediye daireıinde yapılacaktır. 

5 - lıtekliler 2490 aayıh kanun mucibince hrrita yapmq olduğuna dair. 
elinde Nafia Vekaletince verilen ehliyet veıika1annı teklif mektuplarına~ 
koymalan 1izımdı.r. 

6 - ihale gününe kadar muvakkatteminat olan 223 lira 50 kurutla he -ı 
raber vesikalarını makbuz mukabilinde Belediye dairesine vermeleri gerelt-. 
tir. 

7 - istekliler yapacakları haritayıveki.letce taadik ettirmeie ınecbur 
. clur1ar. u 1959» 
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RADYDLARIH ŞAHESERi 

ANKARA ı Vehbi Koç Ticaret evi. BURSA ı Mehmet Huznıen 
IZMIR ı Artur Vetter Ticaret Evi. KONYA ERECLi ı Mustafa Erkek. 

ZONGULDAKı ismet A~artıııı· Ahmet Yüksel, ANTALYA : Veli Karde lcr ve Şsı, TOrk 
Yağcılar Teciıngesi. lstikbill Şirketi. 

ADANA ; Ş. Rıza lşçen, Yeni mağaza. 
SAMSUN : C. CcHU Özlü • S. Kemal Sezen KA YSERI ı lsmail ve oğulları Cıngıllı. KOHYA 

ANTEP 
: Ahmet Mücıp Dölcn. l!&KIŞEHIR ı llasan ~\lanya. 

Lüks mağazası. MERSiN ı .Jorj Satel. : Naci ve H.Ahınet llai karde~ler DIYARIBEKIR \Celili Ayyıldız, Ayyıldız Puan 

1 SAHiBiNiN SESi Beyoğlu istiklal Caddesi , 3 O 2 

Sabah dokuzdan akşam saat 
beşe kadar mat, saf ve sevimli 
bir ten. GOndüz tekrar pudra-
lanmağa hacet yok. işte; hava
landırılmış yeni 'fokalon pud
rasının garanti muhassenatı 
bunlardır. Bu cazib havalandır
ma usulü, Parisli bir kimyage- ı ve yüze tabii bir güzellik ve· 
rin keşfidir! Bu usul dairesinde rir ve modası geçmiş ve ynze 
havası toplnndırılmış yegAne bir makiyaj şeklini vermeden 
hafit pudradır. Şimdiye kadar kalın Rdi pudralardan tamamen 
yapılan pudralardan on defa başka bir tesir yapar. Bu yeni 
daha sat ve daha hafiftir. Bu Tokalon pudrası yOze yapışık 
usul, Tokalon pudrasmın istih- kaldığı cihetle buna «8 saatlik 
zarında kullanılnuıktudır. lşte pudra• tabir ederler. Artık ne 
bunun içindir ki, Tokalon pud- parlak burun, ne yağlı clld gö-
rası, daha muntazam ve daha rUnmiyecek. belki rüzgar, yağ-
nıUkemmel bir tarzda yapışır, murun ve terlemenin icrayı te-
cildi hemen hemen görUnmez sir edemiyeceği mat, sar ve se-
bir güzellik tıtbakasile kaplar vimli bir ten görUnecektir. 
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HEMORRON 
Ameliyatsız basurları tedavi eder, tesiri katidir. 
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Son Posta 
iLAN FİA 11..ARI 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

1 - Gazetenin eaaı yazısile bir ıü· 

tunun iki ıatm bir (santim) 

sayılır. 

2 - Sahifesine gör• bir santim ilan 
fiatı ıunlardır ~ 

Sahife 

• 
• 

: ı - 400 kuruı 
: 1-151 • 

: 3-20& • 

: • - ıoo , 
Diğer yerler : - 60 • 
Son sahife : - 30 • 

Türkiye Hava Kurumu namma 
Olaea SarıklJ aablresiade pebllvaa lllnfl 

18 Tetrlnlevvel Pazar gUnD 

Başa 60 lira, baıalbya 40 lira, büyük ortaya 30 lira, küçilk ortaya 
25 lira, desteye 15 lira verilecektir. 7 40 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip • NevralJI - Bat ve dlf •lral•ra • Artrltlzıın • Roıınatlz1118 

• 

Doktor " Son Posta Matbaa .. 
lbrahim Zati Öget 

3 - Bir santimde vasati (8) keli· Belediye karşısında, Piyerloti 
me vardır. caddesinde 21 numarada herglln 
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VÜN BATTANiVELER 
Gelmlttir.. Toptan satış yeri 

Sipahi oııu H A S A N H Ü S N .. Ü Bur•• Pazarı 
&ultanhamam 4 • 24, BeyoQlu l•tlkı~ı cadde•I 378 

Oksllrenlare: KATRAN BABKI EKREM 


