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Antaky ki Çerkesler ispanyanın vaziyeti sulhu 

d f 1. te g . I 1 tekrar tehdide başladı! e 88 ıye eÇmlŞ er• Sovyetler anlaşmayı bozarak ispanya 

Bir Türk kızı kasabasında bulunan 
Mehmetcik ô.bidesine çelenk 

koyduğu için vazifesinden atıldı .. _ .......................................................... . 
Suriyedeki muhtelif anasır arasında gittikçe artan bir 
kaynaşma görülmektedir. Bunun ne gibi neticeler 

vereceği kestirilemiyor 

Hadisenin cereyan ettiği Beylan kasabası 

-
Silahlı 
Cumhuriyet 
Savaş endüstrisi 

istiyoruz! 

Bütün silahlarımızı 
kendimiz yapacağız! 

Modern savaş endüstrisi 
bir milletin bütün varlı
ğiyle kalkınmasıdır ve 
böyle bir millet medenidir 

Y•z•• ı M•hmud Eaat Bozkurt 
[ Yazısı ikinci sayfamuda 
(Hergün) sütunumuzdadır] 

hükumetine yardım ederlerse •.. 
italya, Almanya ve Portekiz de asilere 

yardım edeceklerini bildirdiler 
Sovyet muht~rası siyaset dünyasında bir bomba gibi 
patladı, İngıltere Dış Bakanı Fransa hüki'ımetile 

temas için alelacele Parise gidiyor 
Londra, 8 (Hususi) - Dün gece, ı 

Moskova hükumeti tarafından, İspan • 
ya işlerine ademi müdahale anlaşma -
sından çekileceğine dair neşredilen 

muhtıra, bütün Avrupa merkezlerinde 
derin akisler yapmış ve büyUk endişe
ler uyandırmıştır. 

Sovyetlerin Londra maslahatgüzarı 
tarafından ademi müdahale komitesi 
reisine tevdi edilen bu muhtırada Sov
yetler ademi müdahaleye ait teahhüt
lerin bazı milletler tarafından ihlal e
dilmiş olduğunu tesbit etmek üz.ere İs
panyaY.a bir tahkik komisyonu gönde
rilmesini ve taahhütleri muhil hareket
lerin tekerrürüne mani olunmasını, ay
rıca tavsiye etmişlerdir. 

Ademi müdahale komitesi yarın top
lanacaktır. 

Diğer taraftan, Litvinofun da bu me
seleyi Cenevrede mevzuu bahsedeceği l 
söylenmektedir. ___ ....__,_, 

(Devaııu 11 inci sayfada) İngiltere Dış işleri Bakanı M. Eden 

Eskişehirde feci bir yanllşllk 
Antakya, 9 (Sureti mahsusada y~l • ~r. ~u kaynaş~anın vereceği neticeler 

,laıdığımız muharririmizden) - Surıye- şımdiden kestırile~z. Yalnız (V~ta • :::::::::::::=:==:::::::;:;::::;::::: 
de Fransız mandasının hitam bulması ni) lere karşı umum1 olr meınnunıyet
için yeni bir intihap yapmak, intihabın siz~ğin yükselmeye başladı~.ı sezilmek
sonunda da muntazam bir hükıimet kur tedir. Yer ~er y~ni teşekküller yapıl
mak mecburiyetinin görülmesi memle- makta, yenı yem fırkaların kurulma

Aferin Rodos 
Türklerine! 

Tepeden hrnağa kadar silahlanarak eşkıya takibine 
çıkan köy halkı korucu ve odunculara saldırdılar, 

müthiş bir mücadele oldu, ölü ve yaralılar var 
ketin muhtelif anasırı arasında gittik- ,sına çalışılmaktadıı:. • 
,çe artan bir kaynaşma husule getirmiş· (Devamı 8 mcı sayfada) 

Giresunda korkunç bir facia 
•• w 

Bir köylü düşman olduğu komşusunun uç çocugunu 
birbiri ardı sıra koyun boğazlar gibi boğazladı 

·Giresun (Hususi) _Şehrimizin Ke- tun.maktadır. Katil bu .yüzdeı: Dursunu 
b nahiy~sine baği'l Barça Çakırlı kö- öldürmeğe karar ver~ş ve bır gece ses 

şaünde korkunç ve tüyler ürpertici bir sizce Dursunun evıne gelerek kapıyı 
~inayet olmuş, bir köylü bir gençle iki çalmıştır. y •• 

küçük çocuğu koyun boğazlar gibi bo- O gece Dursun evQ.e bul~adıgı ıçın 
ğazlamış, sonra hırsını alamayı~c~ P.~r- damda yatan Dursunun oglu 21 yaşın
ça parça etmiştir. Cinayetin faıli ko~·- ?a ~~ut kapıyı açmış, Mebınede ne 
d ş· lı 

0 
vlu Mehmettir Mehmedın ıstedıgını sormuştur. .;n ı:an g b . . köy. den küçük Mehmet bu sırada birdenbire çocu • 

uJ.r muddetten erı aynı (D 8 • d yf d ) 
:A.hmet oğlu Dursun ile arası açık bu- evamı m sa a a 

Harbiye yedek sübay mektebi oldu 

's. 

1 
"b'd çelenk koyarlar ve Harbiyeye.cirerlerken 

yedek ıilbay ar a ı eye 
(Yazısı 8 inci sayfa~), 

Türlıe hiyanet eden 
hocayı aralarında 

yaşatmadılar 

Mahmut hoca, etrafında
kilerle beraber Mısır 

yolunu tuttu 

Eskişehir, (Hususi) - Burada Türk- Jar, ellerindeki kağıdı göstererek keıı
.mendağı ormanında bir yanlışlık yü- dilerine odun kesecekleri yerin göste
zünden feci ve kanlı bir vak'a olmuş- rilmesıin~ istemişlerdir. Korucular da 
,tur. baltalığı göstermişler, bir parça ko -

Türkmen ormanı şehre 12 saat rne- nuştuktan sonra ormandan bir haylı 
safededir ve Koyucanlı oğlu denilen ,uzak olan kulübelerine doğru uzakla:t
bir adamın tasarrufu altındadır. Şehir- ,mışlardır. Fakat belediye korucusu a
den 1 O arabalık bir kafile bu ormanın ,rabacılarla beraber kalmıştır. 
sahibinin damadı Bekirden odun kes- Vakit akşamdır. Derdal işe başlamak 
mek üzere müsaade almışlar ve ellerin- mümki.in olmadığı için arabacılar erte
de müsaade kağıdı olduğu halde orma- si günü işe başlamayı kararlaştırmış
na gitmişlerdir. Ormanda üç korucu lar, çalı çırpı toplayıp ateş yakmışlar, 

vardır ve bu koruculardan biri beledi- yemekleıfoi yemişler, bir müddet ho~ 
ye korucusudur. ,beşten sonra ytmışlardır. 

Arabacılar korucuları arayıp bulmuş (Devamı 8 inci sayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hükômetin incir ihracatı 
J için çok mühim kararları 

Evvelce bizden her sene sekiz milyon kilo incir alan 
Çekler Yunanlılarla iş yapmaktan vazgeçerek tekrar 

İzmir piyasasına döndüler 

Rodosdan bir manzara 

İzmir 8 (Hususi muhabirimiz -ı 
den) - iktisat Vekaleti, kredi koope
ratifçUiğinden büyük kooperatifçiliğe 
doğru ilk adımı atmış bulunuyor. Ve
kalet hukuk müşaviri Dr. Zaim, koo
peratif doktoru M. Wilbirat, Ziraat 

(Yazısı 8 inci sayfada) Bankası umum müdürlüğü kooperatif 
-, servisi şeflerindeJl Şükrü Uley incir 

Kral Aleksandrın mıntakalarında tetkiklere başlamışlar
dır. 

ö ı Ü m Ü n Ün lzmirde iki gün kalan mütehassıs 
heyet Köşk, Umurlu, Karapınar, Er-

1 d .• •• .• 
Y l 0 D U m U beyli, Germencik ve Ortaklarda mev-

cut bütün incir müstahsilleri koopera -
Bugün herkese ölmez bir misal tiflerini tetkik etmişler ve Aydma geç

bırakmış ve sulha hizmet yolunda mişlerdir. 

-akan kanı ile fedakarlıklar ve gay- Bu tetkiklerin gayesi kredi koopera
retlerle dolu hayatına kud.siyet iza- J tiflerile incir müstahsilleri koopcra • 

L... _ _..<De_v~a_mı_s_in_c_i_sa_...yf_a_da...;...) _ _. (Devamı 8 inci sayfada) Bir kooperatifte incirler işlenirken 
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Hergün 
' ~------------------------------------·----------------------------------·,.-------------------~ ' Resimli Makale a NefSİlliı'ze hakim olaltnı! a s·· .. 

Silahlı 
Cumhuriyet 

•---Mahmut Esat BOZKL'R1-

Gazetelerde okudum. 
İngiltere 49 savaş gemisi ısmarlamış .. 
İnhi1ız tezgahlan, tersaneleri harıl 

harıl çalışmağa başlamışlar. 
Ka 1ın pazuları, nasırlı ellerile, çelik

leri döven çalışkan işçiler gözlerimin 
önünde: 
Ateş karşısında ter dökerek çalışı -

yarlar. 
Durmadan çalışıyorlar. 
Milletlerinin silahlarını hazırlıyor -

lar. 

* Gene gazeteler yazıyor : 
İngiltere toplarla teçhiz edilmiş u

çaklar yapıyormuş. 
Bunlar. bir şehri iki saatte yerin di· 

bine geçirecek kudrette imi~ler ! 

* Bahri) e Nazın Hor ve Lord Çurçil 
söylevlerinde : 

Bütün bu hazırlıkların, İngiliz n,üfu
zunu arttırmak ve barışı korumak ol
duğunu bildiriyorlar. 

İngiltere hazırlanıyor : 
Bugünü ve yannlan elde silah bekle

meğe hazırlanıyor. 
Ve bunda çok haklıdır. 

* (Almanak Gota) yı karıştırıyorum. 
İtalya, Fransa, İngiltere, Birleşik A

merika, Japonya, Rusya .. 
Bunların bütçeleri.. 
Ve rakamlar birer korkunç film par

çalan halinde gözlerimin önünde dö
nüyorlar. 

İtalyayla, Fransanın yalnız savaş 
bütçeleri bizim bütün bütçemizin 
on, on iki defa fazlası!.. 

Japonya, Birleşik Amerika, hatta 
Komünist Rusya dehşet verici bir sür'
atle hazırlanıyorlar. 

Rus uçakları, toplarla mücehhez, 
tankları tekerleklerinin arasına kıstı -
rarak uzun mesafelere götürüyorlar. 

Tıpkı kartalların pençeleri arasına 

sıkıştırdıkları tavşanları, ovalaı dan 
dağlara kaldırışları gibi!. 

Bütün dünya çalışıyor. 
Bütün dünya sHahlanıyor. 
Ve bu, dişinden tırnağına kadar bfr 

silahlanma yarışıdır. 

* Görüyoruz ki : 
Bütün şu silahsızlanma propaganda

larına, soytarılıklarına karşı devletler 
alabildiklerine silahlanmaktadırlar. 

Her silahsızlanma ya'ygaralarının 
dehşet verici bir silahlanma faaliyeti 
takip etmektedir. 

İşler bir çığır aldı ki : 
Ne zaman silahsızlanmadan, ne vakit 

insanlıktan söz açılsa; 
Dünya: 
Ya yeni bir silahlanmanın .. 
Yahut yeniden boğazlanacak bir mil

letin kurban bayramı arifesindedir!. 
Çin ve Habeş facialarından önceki 

hatıralar mızı yoklamak bunu anlama
ğa yeter. 

Yaları ve aldatma bu kadar bayağı
laştı. 

Arsıulusal söz, yirminci asırda değe
rini bu kadar kaybetti. 

Eski çağlarda hilenin, riyanın tim -
sali sayılan (Makyavel) yirminci asra 
parmak ısırıyor!.. 

(Makyavel) pes dedi! 

* İngiliz Bahriye Nazırı Hor ve Loıd 
Çurçili candan tebrik etmeden bu ~a
tırları bitiremiyeceğim. 

Bunlar, İngiliz kavmine yaraşan bir 
dürüstile hakla, hakikatle dolu görüş
lerini açıkça söylediler. 

«İngiltere bugününü ve yarınını ko
ruyacaktır. Hiç birşeyden endişesi kal
mıyacaktır.> dediler. 

Ve bunun için de: Çareyi silahlan -
mada buldular. 

Yerden göğe kadar haklıdırlar. 

* Bitaraf bir devlet olan küçücük İsviç-
re bile bu yıl millete borçlandı. 

Milyonlarca borç aldı. 
Bunu: 
Kendisini çelik siperler içine koy -

mak için yapıyor! .. 
Bütün bunlar karşısında, Türk Cum

huriyetimizi düşünüyorum. 
Onu Tanrı gözden esirgesin. 

(Devamı 3 üncii sayfada) 

ozun Kısı:;ı 

Elma ve çocuhlar 

l.Talu 

F ransız çocukları· arasında geçen· 
lerde bir referendum yapılm1} 

Bütün çocuklara sormuşlar: 

Bir dostunuzla müba -
haseye, münakaşaya, ya
hud müzakereye gireli -
ğiniz zaman dikkat ede -
ceğiniz ilk nokta asabiye
te kapılmamak, hatta ay
kırı talebler karşısında 
bile kızmamaktır. 

Asabiyete kapılan, hid· 
dete mağh1b olan bir a • 
dam, denizin ortasında 

dümenini kaybeden bır 

vapura benzer, artık iste
diği yolu takib edemez, 
dalgaların keyfine tabi -
dir .. 

Giriştiği mübahase, mü
nakaşa, müzakerede mu
vaffakıyet kazanan adam, 

- En iyi meyve hangisidir ? 
Hayatta kazanmak için 

elzem olan bu vasıflar • 
dan bir kısmını bize ai • 

Alınan cevaplar tasnif edilince, en· 
çok şeftalinin rey kazandığı görülmüş. 
Şeftaliden sonra, en ziyade tercıh edi· 

lemiz ve mektebimiz ve- len meyveler, sırasile üzüm, armut, hiç tela~a. sıkıntıya. asa
biyete kapılmaksızııı, d:ı
jma güler yüzle kar~·sın
dakini ikna ederek muay
yen hedefe doğru yürü -
yen adamdır .. 

rir. Fakat en mühimmi o- portakal, çilek, kiraz, erik, muz, kayı:;ı 
lan nefse hakimiyeti ken· ve kavundur. 
di kendimiz öğreniriz. Bu Elma ise sonuncu gelmiş ve pek az 
mühim bir tecrübenin Fey almıştır. 
mahsulüdür. Çocukların indinde elmanın neden bl.1 

Amerilıada genç 
Kızlardan mürekkep 
itfaiye teşkilatı 

Amerikadaki genç kızların hareket-

leri de erkeklerin- "/#,;, 
ki gibi, bizim te • ~ 
Jakkilerimize uy- ~ 
muyor. 

Şurada istitrat 
kabilinden bir 
noktayı da aydın
latalım: Ameri -
kanın bir çok yer
lerinde itfaiveler 
belediyenin de -
ğildir. Hususi şir
ketlere aittir ve bedel 
yangın söndürürler. 

~t 
l 

mulaabilinde 

İşte bu şirketlerden bir tanesi mün
hasıran genç kızlar tarafından teşkil 
edilmiştir. Kızların hepsi güzeldir, ve 
bütün bu güzel kızlar jşJerini çok insa
ni bir spor telakki etmektedirler. Fa -
kat işin fenası bulundukları muhitte 
onlar geldiktenberi yangınların artma
sıdır. 

Bir mizah gazetesi bu münasebetle 
«Halk iki türlü yamyor, yangın ve gü
zel itfaiye kızları yüzünden>> eliyor. 

* * • 
Yedi 11-nda sörlenen nutuktan 

kimse bir 'er enlam•dı 
Papalığın maruf bir katibi vardır. 

·-----------------· 
HERGUN BiR FIKRA ı 

Valinin cevabı 
Trabzonun Kadri Bey adıncl:ı 

meşhur bir valisi vardı. Hala Trab· 
zomm ihtiyarları bu zatın idaresini, 
icraatını, menakibini söyleye söyle
ye bitiremezler. 

Bir gün, Kadri Bey, eşraftan lla· 
Jil oğ]u Şerif imzasile, mülhak ka -
zaların birinden şöyle bir telgraf al
dı: 

«Molla Yunus adında biri ne be· 
ratı, ne de ehliyeti olduğu halde bu
rada kırk senedir imamet ediyor, 
ahali namıua tebdilini isteriz.• 

Kadri Bey, bu Halil oğluna deı·

hal şu cevabı çekti: 
•Öyle şaşkın cemaat bulursan 

seksen sene de sen imamlık et!» . --· Çurçilin hızı sahnede 
Oynamıga başladı 

Bu zat dünyada konuşulan bütün li
sanları hemen hemen bilirmiş. Müte- • 
addit lisanlara vakıf oh:Juğunu bir iç· 
tinıada hiç lüzumu yokken ispata kal· 
kış.mı~··· Mühim bir nutka evvela 1-
talyanca başlamış, sonra 9Özüne F ran
sızca devam etmiş, işi fngilizceye çe
virmiş, Lehçe konuşmu~, Almanca an
latmış. Nihayet iki saat devam eden 
nutkunun son kısmını Portekizçe söy
ledikten sonra sözlerini Latince bitir
miş ... Netice itibarile bu nutuktan da 

Me,hur lngiliz devlet adamlarında~ 
Çurçilin Jnzından geçenlerde bahset -
miş ve bu kızın · dört lngiliz lir asile 
Londradan çıkarak Amerikada bulu -
nan sevgili~ne kaçtlğını yazmı~tık. 
Son gelen Amerika gazeteleri, bu na
zır kızının sevgilisi bar artisti ile meş -
hur revülerde Sa.hneye çıkarak varyete 
yapmağa başladığını yazmaktadırlar. 
Resim kızı sevgilisi ile beraber numa -
ra yaparken göstermektedir. 

kimse bir şey anlamarru~ır. 

* * * 
Livren• lstesey"1l4 Nepolyon 

olablllrMlf 
Uvrensin ölümünün yıldönümü 

münasebetile bir heykel dikildi ve ln
gilterede merasim yapıldı. Bu münaıte
betle söz alan eski harbiye nazırı Çur· 
çil Lavrens hakkında demiştir ki: * * * 

uonz kapaklar1na bek ,,. kartın· 
dakl'"I• ne 111•1 oldu.unu •nl•f., 

Ağzile dört güz 

derece hakir m~vkie düştüğünü kendi 

) 

kendime izaha çalıştım. Elbette, onlar 
rey verirlerken, Havva anamızın bir el· 
ma yüzünden günaha girdiğini ve ken
dinden doğacak beşeriyete cenneti kay
bettirdiğini düşünmemiş ve hesaba kat-

Çeşit çayın cinsini 
Tayin eden mütehassıs 

mamışlardır. 

Bence bu haksız husumetin sebebini, 
çocuk ruhunun her tür1ü tazyika kar
şı jsyan etmek temayülünde aramak 

Çay merakı Acemlerden ve R~s - daha doğru olur. 
lardan Jngilizle - Birkaç sene var ki, hekimler, elmayı 
Te de geçmiş bu - - besleyici ve tedavi edici hassaların
lun~yor. Geçen - dan dolayı - herkese~ ve tahsisen çocuk
lerde İsfaling - lara tavsiye eder oldular. Elma, balık· 
tonıla bir müsa - yağı gibi, çocuğun neşvünemasına yar
baka yapılmış ve dım eden ilaçlar meyanına girdi. 
155 çeşit çayın Hergün, her evde, her ana, baba ço-
tad bak 1 _ cuğuna mutlaka elma yedirmek mera-

t 
ıhnak hı mış kına düştü. Çocuk, büyük insanlar gibi 

ır, a em eye- .t t tm 0 ki k . . ~ • emre, zora ı aa e ez. nun zev o· 
tı~~n . reıs~ Cote lay kolay zabtü raht altına alınamaz. 
muthış hır çay Emredildiği, mecburiyet altına girdi• 
meraklısıdır, ve ği andan itibaren elma çocuğun gö • 

ağzına aldığı çayın hangi memleketin, zünden düşmüş, nefretini kazanmıştır. 
hangi şehrinde yetiştiğini anlıyacak Artık onu beğendirmek meseledir. 
kadar meleke sahibidir. Cote bir aa - Aç kalır, gene yemez. Keçi boynuzunu, 
hah dört yüz çeşit çayın tadına bak- iğdeyi, dut kurusunu ona tercih eder. 
mış ve hepsinin ~oğru olarak men~e- Fransız çocuklar bu saydığım şeyleri 
lerini bi1dirmi'Stir. • • ~..., - " bllmiş olsalardı, eminim ki elmanın 

' • • * mevkiini biraz daha alçaltmak ıçin o- ,, 
Bir Çinli kadHU bulana 20000 nun isminden önce bunları da.zikreder

lerdi. doler werlllror 
Ç. ı· k d l ı.. l fı d V.i,lamine metelik vermlyen çocuk 
ın ı a m at .ır.oca an tara n an k d 1rn • t bb . . . . . ısınının nazarın a e a, ı ın 

sevılmek bakımında~ haylı t~lıhJıdır .- zoru sayesinde öyle menfur birşey ol • 
ler. Onların erkeklen yanında paha hı- muştur ki, gökten• üç elma düştü .. Birl 
çilmez kıymetleri vardır. Kadın Çinde söyleyene .. Biri dinleyene .. > di.)e biten 
adeta süs eşyası telakki eddilir ve gi - masallardan bile handi ise bucak bucak 
renbaha bir gerdanlık gibi muamele kaçacaklar ! 
görür. 

Geçenlerde Amerika gazetelerinin 
birinde şu ilan göıülmüştür: 

«Karımı kaybettim. Amerikaya git· 
mi ~lduğunu aöylüyorlar, kendiaini 
gören varsa 20,000 dolar mükafat ve- Bir izah 
ririrn. Şunu da 9Öyliyeyim ki bütün son Post.anın Jster inan, ister inanma sil
seTVetim 21 bin dolardan ibarettrİ.)> tununda Trabzonun Maçka kazasında gcç-

Bu ilanlar dünyanın her tarafında mı~ bir hfıdlseden bahsct~t.ik: 
tekrar edildiği halde Çinli kadını hala Bir çocuğun kazaen parmağı kesilmişti. 
bulan olmamı11br. dispansere git.ti, yarayı saracak gazlı bez ve 

• • • pamuk kalın~. Trabzondan istcnilmJJ 

Amerlk•d• bir ••••k ve netlceal 
Amerikalılar da otomobillerde klak

son kullanmayı yasak etmi~lerdir. Yal· 
nız onlar bu yasağı gece yar1sınöan 
sonra tatbik ediyorlarmış, Maamafıh 
buna rağmen şoförlerin ve billiasaa hu
susi otomobillerin gene arada sırada 
klakson çalmalarına mani olamıyor -
muş. Nihayet gürültü edenlerden al -
dıkları para cezasını yükseltrneğe ve 
bir klaskon çalandan 400 dolar a1mağa 
karar vermişler. 

Buna fena halde kızan zengin oto
mobil sahipleri fimdİ lüzumlu, lüzum
suz klakson çdyorlar ve 400 dolar 
ceza veriyorlarmıf .. Bunlar belediye -
ler pes edinciye kadar ceza verecekler-

ise de orad:ı. da mevcudu kalmamış oldulU 
cevabını aldı, demiştik. Sağlık baknnlığınuı 

Trabzon müdürlüğünden aldJ!ıınız bir meıı.

tup bu h!l.disenin aslını anlattı: 
Kazada hükilmet tnblbi yoktur, ecza ve 

malzemenin ilmi sclfıhlyeU haiz olmıyan 

sıhhat memuru ellyle sargı da memnudur. 
Bunun için dispanser kapalı bulundurul -
maktndır. Bu cibeUe ell yaralanan çocuk 
Turgut Rızanın lşl blzzarur sıhh:ı.t memuru 
tarafından hariçten süıh1 malzeme tedarik 
edilerek: yapılmıştır. Hatlkatte dispanserde 

her tUrlü malzeme vardır. 

--------~~------·--------
Biliyor musunuz ? 

1 - Farabi kimdir? 

- Lavrens yalnız İngiltere için ça
lışan bir adamdı, Arabistanda fevka -
iade nüfuz kazanmıştı. O nüfuzunu hiç 
bir zaman kendi nam ve hesabına is -
timal etmedi ve eğer böyle bir işe kal
kışsaydı bütün Arapları başına top -
lıyar~k evvela Arap impartorluğunu te
sis edebilir, sonra da o imparatorluğu 
önüne katarak istilalara başlar, dün -
yada ikinci bir Napolyon olabilirdi. 

Bir insanın ne mal olduğunu anla
mak için muhtelif usuller ileri sürülür. 
Avuca bakmak, gözlere bakmak, ya
zısını tetkik etmek... Son zamanlar· 
da Avusturyalı bir adam ortaya çıka-
rak, şimdiye kadar ileri sürülen usul- ~-ı-ş._ .. _______ ....._ _____ _ 

2 - Malatyaya bağlı bulunan Adıya
man kazasının eski adı ne idi? 

3 - Fransanın ilk reisicumhuru kim
di? !erin yanlış olduğunu söylemiş ve «bir göz kapaklarına bakmak lazımdır» de

insanın mahiyetini anlamak için onun miştir. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

1 

Bir müddetten beri Ada, Kadıköy ve Boğaziçi vapurla
rında ayaklı bir reklam vasıtası peyda oldu. Bu, genç bir 
adamdır. Vapur kalkınca bütün yolcuları dolaşarak elle
rine birer tane kokulu kağıt verir, işi bittiği zaman d~ 
yüksek bir yere çıkarak istanbulun en iyi ıtriyat, elbise 
veya 'uhaiiye mağazasının nerede olduğunu söylemeye 

koyulur. 
Bu zat dün gece gene bu şekilde bir konferans veriyor

du. İşte aliı.ka~ı olan iki zat, bu ayaklı reklam vasıtasının 
pul resmine tabi olup olmadığını düşünmeye başladılar. 
Ve aralarmda mutabakati temin edemedikleri için de 
seyirci kalmakla iktifa ettiler. 

İSTER iNAN iSTER iNANMA l 

L--------------------------------------------------------------..J 

* 
{Cevapları Yann) 

Dünkü Suallerin Cevaplan: 

1 - Ahmet Rasimin mezarı Heybeli
adadadır. 

2 - Eski devirlerde Osmanlılarda bir 
kese akçenin bugünkü para ile tutarı 
(500) kuruştur. 

3 - Metreye esas olan ölçü arzı nıs· 
fınneharın on milyonda biridir. 

,. - cLeb rengine bir gül konsunı 
diye başlıyan şarkının güftesi ve bes • 
tesi Ahmet Rasimindir. 



9 Birincitqrin SON POSTA 

A 

Asi kuvvetler Madridi üç 
taraftan çevirdiler 

Bir kasaba daha düştü, hükiimetçiler 
de muvaff akıyetten bahsediyorlar 

Londra 8 (Hususi) - f spanyol a -
tileri bugün de bazı mühim muvaffa -
kiyetler elde etmişlerdir. Madridin şar
ic.ından 40 mil mesafede bulunan Es -
kalonya kasabası asiler tarafından iş -
gal edilmiştir. 

Sevkülceyş 'bakımından çok mühim 
o~an bu kasabanın işgali esnasında, 
bır çok hükumet milisleri ile braber 
Santa Kruz'dan buraya gelmiş olan ku
mandanı da esir edilmiştir. Ayrıca bü
yük miktarda cephane ve mühimmat 
~a ele geçirilmiştir. 

Muvaffakiyetten sonra, asiler Mad
ride karşı üç nok tadan cephe almış -
Jardır. Elyevm cenup, garp ve şimal 
cephelerini eller inde tutmaktadırlar. 
Su cephelerin b irincisi Madride 53, 
ikincisi :>8 ve üçüncüsü 42 kilometre 
nıesafede bulunmaktadır. 

lapanya batvekilinin atlattığı tehlike 
Lizbon 8 (A.A .) - A ranguez'deki 

mevzileri teftişten dönmekte olan 
Largo Caballero·nun otomobili füıi bir 
tayyarenin takibine uğramış ve nazır 
ölümden güç kurtulmuştur. 

Tayyare otomobilin üzerine bir çok 
bomba atmış ise de, hiç biri, tayyare u
zaklaşıncıya kadar bir köprünün altı
na sığınan Caballero'ya isabet etme -

miştir. 
Diğer taraftan, hükumet kuvvetleri 

Oviedoyu işgal için bütün gayretlerini 
sarfetmektedirler. Çarpışmalar devam 

etmektedir. 
Hükfımetçiler Santa Kuruzu da elle-

rinden çıkarmışlardır. 
Paris, 8 (A.A.) - Petit Parisien ga-

zetesinin hususi muhabiri Madam ~
dree Viollis'ya beyanatta bulunan Is -
panya Reis'icumhuru Azana, ezcümle 

şöyle demiştir : 
Mesele, yalnız İspanyolları alıikadar 

\'e müteessir eden dahili bir nifak de-

• lzmir ihracatçılarının 
dünkü toplanhlan 

lhracatçılar,paraların sukutundan evvel gönderilen em~a 
bedellerinin eski kurlar üzerinden ödenmesini istiyorlar 

ğildir. Eğer münhasıran böyle bir ni
fak mevzuu bphsolmuş olsaydı mese
le, şimdiye kadar meşru hükumetin le
hine olarak halledilmiş olurdu. Asileı·e 
her suretle muavenet edilmesi, meşru 
hükumete muavenet etmek şöyle dur
sun dost memleketlerle ticaret muame
leleri yapmasına engel olacak bir ablo
ka altına alınması beynelmilel nizam 
hukuku ndktai nazarından doğrusu çok 
feci bir şeydir. Umumi siyaset bakı-
mından da bu abloka 'nın feci neticeleri 
olabilir. Filhakika, zahirde İspanyaya 
münhasır bir dahili harp gibi görünen 
bu işte İspanyanın hürriyet ve istikla-
linden başka Akdenizdeki kuvvetlerin 
müvazenesi, Cebelüttarik Boğazının 

hakimiyeti, Atlantik den izindeki üssü
bahrilerden istifade meseleleri ile İs
panyanın bakır, civa, kurşun ve potas 
gibi mebzul surette malik olduğu ipti-
dai Jlleddeler meselesi de mevzuu ba
histir. 

General Metaksas 
Gümülcünede bir 

söylev verdi 
Başvekil yapılan işleri 
anlattı "Muharebe iste
miyoruz fakat hazır 

olmalıyız ,, dedi 
· lzmir 8 (Hususi) - ihracatçılar çılar, ecnebi alıcalara hemen telgrafla 
l>ir İği bugün borsa salonunda ticaret baş vurarak malın satıf tarihindeld 
ı>dası ve Türkofis reislerinin de iş ti- ku rlar üzerinden tediyede bulunma -

1,akile mühim ve gürültülü bir toplan- larını talep edeceklerdir. Malın alıcı- Atina 8 (Hususi) - General Me -
f;ı vapmıştır. Bu toplantıda klering fa- l taksas bu sabah G ümülcüneye vaAsıl 

~ sının vereceği cevaba göre ya ma ı sa-
b:leri ve takas meseleleri etrafında ha- oldu ve hararetle karşılandı, kendisini 

l 
tacaklar, yahut ta teslim etmiyecek -raretli müzakereler yapı mış ve neti- görmeğe gelenler arasında başlarında 

eede şu mühim karar alınmıştır. lerdir. Keyfiyet Türkofisçe İkt isat Ve- müft ü bu lunan mü.slüman cemaati 

Bu karara göre frangın düşmesi ta- kalelin in tasdikına arzolunmuştur. mensupları da vardı. 
rihi olan :Z6 eyhilden önce yapılan sa- Bü tün ih raç emtiamızda y ükselme Başvekil belediye dairesinin önünde 
tışlar Anüle edilmiştir. İzmirli hracat- temayülleri vardır. toplanan ha lka bir nutuk irat etti. Ya-

---------· pılan rejim değişikliğin i anlatarak 

, 

Avusturyada 
neler oluyor? 

Maçkada bir memleketin komünizm istibdadından 
kurtulduğunu söyledi. İşçi ve çiftçile -

toprak çöküntÜSÜ rin refaha ermeleri için alınan tedbir
leri anlattı. Başvekil milli müdafaaya 

3 köylü toprak altında da temas ederek «muharebe istemiyo
ruz, faka t daima hazır olmalıyıw dedi. 

mbergi düelloya davet etti kaldı . .. 
k

·1 M k ( .) H k- ·· Başvekıl bugun Trakya atletizm 0 • 
Viyana 8 (A.A.- - Eski başve ı aç a, Hususı - açavera oyu 1 . ı_·· d 

Binbaşı Fey, Prens Starhe-

b
. d k" yolu üzerinde bir toprak çöküntüsü ol- yun arının resmı ırnşa ını yaptıktan 
ınbaşı F ey Avusturya or usu es ı k A · dö" k · . . ' · ·· mus ve çöküntü sırasında oradan geç- sonra a şam tınaya nece tır. 

zabıtlerı şeref mahkemesıne muracaat • . . . . . . r b" l d mekte olan bır kadınla ıkı çocuk top- -
etmıştır. Mahkeme, gız 1 ır ce se en rak yığını altında kalmışlardır. Kaza Fransız faşistlerinin fırka 
8~nra Prens Starh~mberg tara~ında~ köylüler tarafından haber alınmış, çö-J>ınhaşı Fey aleyhınde yapılan ıtham küntü altında kalanların çıkarılması i- merkezi araşt1r1ldı 
J~r üzerine ne gibi tedbirler. .ittih~zı çin çalışmalara başlanmıştır. Paris 8 (A.A.) - Zabıta, bu aabah 
lazım geleceğine karar vermıştır. Bın- eski ateş haç teşkilatının yerine kaim 

~aşı Feyin kendisi ile düello etmek ni- Venizelosun evi lngiliz olmuş olan Fransız nasyonal partisinin 
retinde olduğuna dair olan haberler - Paris ve Versaydaki muhtelif daire -
den prensin henüz malumatı yoktur. sefareti oldu !erinde araştırmalar yapmıştır. 

Silahlı 
Cumhuriyet 

(Bq tarafı 2 inci sayfada) 
Fakat Tanrı, gözden esirgenmek için 

bir nazarlık yaratmış. 
Ve onun adını, csilfilı!• koymuş. 

* Alman şairi (Arndt) 16 '2 yılında 
şunları söylüyordu: 

cDemiri yaratan Tanrı, yeryüzünde 

Sayfa 3 

• Rusyanın bir 
tehdidi 

• Dançigde yeni 
durum 

E 

.esir görmek istemedi. 
cBunun içindir ki : , ı• spanyanın dahili bir meselesi olmak 
cİnsan oğlunun eline yatağan, kılınç, t kt an ço an çıkan işlerme karışılıı 

mızrak verdi. k 1 d - t · 
«Bunun içindir ki: l atrlışı mc a ı.gıntı· t esbfıt detmek için Mıl-
K k t

A •• 

1
.. k d e er emıye ı ara ın an bir kom.s _ 

« avgayı; ana ve a o ume a ar . . . ·· ı b .. ·· b 
1 

h k' .. .. yon teşkıl edılmıştır. Son zamandı:ı bu 
goze asın, utun un arı a ır gorsun. k . d b' h ı · ·· ·· ıt·· ı 

d
. . _ omısyon a ır ay ı guru u er o~du 
ıye ınsan oglunu cesur ve heyecanlı ç·· k" S t R hh · 
3 

tt un u ovye usya mura ası Al-
y ra ı.> * manya, İtalya ve Portekizi filen İspan-

ST h d t 
1 

k V yol kıyamcılarına yardım etmekle it-
ı a a mı aşıyan nazar ı .. e onu h d' d B d 1 tl · ·· 

k 11 d 
. . am e ıyor u. u ev e erın mumcc;-

u anan or ular, hangı mıllette çok ve .11 . . b'l k b 'l s R ·· lü ·se ·ıı t d - . sı crı ıse, ı mu ·a ı ovyct usvavı 
guBç. bı u 0 mı 

1
e_ e nakzar .egmıyor. suçlu sayıyorlardı. İş karşılıklı n;z~ri 

ız nazar ıgı ço sevıyoruz. .. d'' 11 · h ' · - · ·· 
B

. b 
1 

kt k . ı· soz ue osuna ın ısar ettıgı muddetçe 
ız u nazar ı an ço ıs ıyoruz. İstiyoruz ki : ortada mesele yoktu. Fakat vakla ki 

B
. e bak k··ı·· .. 

1 
b 1 .. kı~'amcıların zaferleri biribirini kova· 

ız an o u goz er, u nazar ıga 1 değince kamaşsınlar. ~maya ~aşladı. _Bu komisyonr'laki ;,.• 
Ve.. rın rengı de degişti. Çünkü Sovyet 

Bir daha açılmamak üzere kapansın. Rt1sya bu müdahalelerin filen durdu-
Bu gözler kapanacaklardır. rulmasını, aksi takdirde kendisinin de * , hı:ırekete geçip Madrit hükumetinin 
Silahlı Cumhuriyet: yardımına koşacağını bildirdi. Vaziyet 
Modern anı .

1 
b''t'' .

1
.h

1 
şimdi bu noktadan naziktir ve çok muh-

amı e, u un sı a arını, tem ld' k" 11ır d •t h''k. ı· a dm 
rd k d

. e ır ı .ı.na rı u ume ıne y r ı 
o usunu ve ordu ihtiyaçlarını en ı bac:ına başa d için eşya ve cephane nakledecek olan 

~ ran ır. ·ı Al ı· 1 d . k Atatürk ·· . . d . l'k gemı er, man ve ta yan enız uv-
reJırnının emır - çe ı te- 1 . . - 1 D h c:ebbüsu·· ·ç· · b .... k f hl d vet erının taarruzuna ugrasın ar. a a 

o:ı , ı ımıze en uyu era ar an · d"d b··t·· a·· d b birini daha . t· şım ı en, u un unya a, şu veya u 
Bu anlams~~ p .1İ. hl C h . t· . şekilde mevzuu bahsolan bu hadise, 
. . sı a ı um urıye , yır- bunu mevzu olarak alan mahfellerin 

mıncı asrın anlamile, en medeni millet t ··ı·· e go··re m~u·nakaşa d'l" demektir. emay~ un . e ı ıyor \'C 

J 1 
. . ,. ona gorc lısan kullanılıyor. Mesela 

apon ar dmlnotlarını kendi tezgah- d .. nya Sosyalist ve M k · t tb 
1 

lannda yaptıkt d k" d - f u ar sıs ma uatı, . . . an sonra ır ı me eıu, Sovyet Rusyanın b t bb" .... 
ılerı mıllet adını alabildiler!!. nn' de bı·r harck t u d ı:_şeh uldsunu Y_C-* e say ıgı a e, sagcı 

gazeteler, küstahlık diye vasıflandır

maktan çekinmemektedirler. Bütün silahlarımızı kendimiz yapa • 
cağız. 
Savaş endüstrisi istiyoruz. * Savaş endüstrisi, bir memleketin bü· 

tün iktısadiyatını harekete getiren bir Dançig'de Alman Milli Sosyalistleri-
!aaliyettir. [; nin, Sosyalist ve 

Bir millet bu sahada ne kadar ileri nçlgde Komünistlere kar 
giderse iktısadiyatı, içtimaiyatı, siya _ cadele şı .. açtıkla~ı yeni 
siyatı o kadar parlak, yüksek ve ileri- mucadelenın ak i 

d 
tesiri derhal kendini gösterdi. Bu hı:ırc-

ir. k ı· M'lJ 
Ç 

.. k.. . e ın ı etler Cemiyeti esaslarile ka-
un u · b T t f'k Modern savaş endüstrisi, bir mille _ r~ ık ev ı .o~madığı iddial?rı ileri sürü· 

tin bütün varlığiyle kalkınmasıdır ur . en, ?) nı zamı:ında Mılletler Cemi-
Ve böyle bir millet medenidir · ~etme ?ı: mey~~n okuma demek oldu· 

· gu da ılave edıhyor. Filvaki gün geç· 
. . . *. . _ miyor ki şehir iı.yanının emrile birçok 

Herşeyırnızı kendımız yapacagız. Sosyalist ve Komünist tevkif edilme • 
Kurda sormuşlar : · f k t b h ı b '·d· v E d b k sın, a a u a ta ıı ır. e meşhur 
c ... nsen ne en u adar kalın?• meseld .. 1 'ld' - · ·b· ·· A k K 

1 
k · e soy enı ıgı gı ı ruzgar e en 

~rşıdı' . ~er.~ş ~· .. .. .. d fırtına toplar. Dançig'deki Sosyalistler 

d 
« 

1 
en ı ışımı en ım gorurum e on- de, orada, Milli Sosyalistlere karşı tah· 

an.• 'kt!t 1 * rı u yaptı ar. Mukabelesini görüyor -

Her i~imizi kendimiz göreceğiz. 
Ve bu: 
İğneden ipliğe kadar. 
Ve bileceğiz ki : 
Bir gün iğne vermezlerse crbisemizi 

bile dikemeyiz ! . 
Biz ise modern millet olarak yaşa -

mak istiyoruz ... 

* Çelik ve demirden .. 
Silahlı Cumhuriyetten çok söyledik. 
Sözlerimizi bağlarken (Fikret) i de 

Alman şairinin yanında anmak Iazım. 
Türk şairi diyor ki: 
cO çelik parçası bir gün ehemmiyet 

alır; 
cKoca bir kavmin olur harisi istilası .. 
cKoca bir milletin ırzı, hayatı, malı •. 

Hep ona vabeste kalır.• 

lar. - Selim Ragıp 

--------------------· ittihat ve Terakki 
senelerce niçin 

gizli kaldı ? ---, __ ____. 1 

Cesareti yoktu, 
Baş ta bulamadı ! 

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

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

Başvekl muavini Baarenfels, prens A tina 8 ( Hususi) - Buradaki in - Elde edilen bütün vesaik adliyeye 
Starhembergin lehinde veya aleyhinde giliz sefarethanesi yeni binasına ta - tevdi edilmiştir. Adliye memurları, 
tezahürat yapılmasına mani olmak şınmıştı r, bu yeni bina, Venizelosun Albay de la roque mefsuh birlikleri 
maksadile Heimatschutz teşkilatının Kigisya yolu üzerindeki muhteşem yeniden teşkile teşebbüs etmi~ olup 
miting yapmasını muvakkaten menet- evidir. Bina fngiltere hükumeti tara - olmadığını meydana çıkarmak için tah-
rniştir. fından satın alınmıştır. kika t yapacaktır. 

* Yaşa Türk ordusu ... 
Bir gün büyük inkılfipta bütün var

lığımız da sana bağlı kalır. 
Sen herşeyden önce, ve üstünsün. 

Şeklinde bir iddia öne atılsa ne 
düşünürsünüz ? 

* 
İttihat ve Terakkiyi idare edenler 

arasında yaŞamış bir arkadaşımız 
var ki size görüp bildiklerini anla
tacaktır. Büyüknda: 8/ 10/ 936 

Mahmut ESAT Romanyada askeri 
Ma11evralar yapılıyor 
Belgrat, 8 (Hususi) - Romen ordusu 

bu akşam büyük sonbahar manevrala· 

Gömböşün cenazesi Yalovada şoförler imtihan 
Peştege götürüldü edildiler Ribentrop Londrada işe başhyor 

Berlin 8 ( Hususi) - Macar baş - Yalova 8 (Hususi) - Bura şoför -

Benim gözümle 
ittihat ve Terakki 

Tarihi aydınlatacak, tarihçilere 
yardım edecek bir eser olacaktır. 

vekili Gömb;;?ün cenazesi, bugün, hu- leri umumi surette imtihan edilmişler- Londra 8 (A.A.) - Yeni Alman 
susi t renle Peşteye götürülmüştür. dir. imtihana girenler (22) kişidir. sefiri Yon R ibbentrop ayın yirmi be- 1 1 

Sayısız çelenklerle örtülen tabut ki- (6) kişi muvaffak olamamıştır. şinde vazifesine başlıyacaktır. Kendi- SonSUZ Gece 
lngiltaıede komünistler yeni biri liseye naklolunarak, halka teşhôr edil- sinôn lngiltere tarafından Lokarno 

00 

1 
miştir. K b r t k· ıA d konferansının içtimaa davetine müte-nümayişe hazı r:amyor ar 1 r ıs po ıs eş 1 atın a Türkler ollik olarak verilmiş olan notanın ce- Adları değiştirilerek yabancı bir 

. k General Göring. Gömböşün cenn - (H ) dilden çevrilmiş bir eser değildir. 
londrn S (Hususi) - lngilız o - 'm"nde Hitleri temsil etmek Kıbrıs, ususi - Son haftalar- vabını hamil olup olmadığı malum de- V k'a k h 1 Tü' k .. . . .. ·· ze merası ı d Ad 1. k"l" d h a nın a raman arı r , ya • 

tnunıstleri önümüzdekı pazar gunu .. p teye g"ıdecektı·r. a a po 15 teş 1 atın a mü İm de- ğildir. Sefir, Alman hariciye nezareti· d kl ı:- . zere es 1 şa ı arı muhit Türk, duydukları 
t.:.ast End'de yeni bir nümayiş yapa - ~.'.. : ..•.. . . · · · · · · · · · ·... . ğişiklikler yapı mıştır. Yeni polis kad- nin bazı bürolarının idaresi vazifesi Ü· his Türktür. 
caklardır. cekt ir. PoCıs lazım gelen tedbirleri al- ırosuna bilh~ssa gen.ç ve din~ Türkler- zerinde kalacağından sık sık Berline gi- Sonsuz Gece... Size kendisini 

B 
.. . . k" . . . k d • mıo::tır. le Rumlar ıdhal edılmekted ı r. decektir. zevkle okutacaktır. 

u numayışe on bm ·ışı ıştırn e e " s.--- -----------.J 

rına başlamıştır. 
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1----------------------, ............ _. .. _. ............ ... 
ŞIBİR BABBBLIRİ Bu akşam iPEK 

Yüksekkaldırımda dünkü 
heyecanlı hcidise 

· Bir· silah sesi işidildi ve iki sivil polisle bir musevi 
çocuğu yaralandı 

Dün Yüksekkaldırımda bir hadise mış, daha evvel de arkadası Rifat lb-
ol~uştur: rahime ateş etmiştir. ' 

Paramız gittikçe 
Kıymetleniyor 

Milli Tahvillerimiz dün de 
yükseldi, isterline dün 616 -

619 kuruş fiat verildi 
Piyasada yabancı dövizin sukutun -

dan mütevellit kararsızlık devam et
mektedir. Paralarını düşüren memle -
ketlere mal gönderen tacirlerin 2S Ey
lUl tarihinden sonra karşı memleket it
halatçısı tarafından klering hesabına 
yatırılmış olan mallara ait paralarının 
hangi kur üzerinden ödeneceği hakkın
da beklenen emir dün de gelmemiştir. 

LOREL. HARDI HiNDISTANOA 
btanbul emniyet direktörlüğü birin- Rfatın attığı kurşunlar lbrahime Ayrıca ı Paramount dUnya haberleri ve tabii renkll 

ci ~uhe memurlarından İbrahim akıl rastlamamış, tabanca sesmı duyan 
hastalığına tutulmuş, bunun için ken- halk kaçmıya başlamış, İbrahim de 

d_isine bir müddet m::ıuniy~~ ver~lmiş- halkın arasına karışmıştır. Osman. İb
tır. Fakat ~u .mezunı:fet muddet~ zar- rahimin kaçmak.ta olduğunu görünce 
fında lbra.hı~n bazı ~~reketler~nden ayaklarına doğru ateş etmif ve kur -
dolayı takıbı ve derdestı ıcap etmış, hu şunlarını da hedefine iaahet ettirmiş -
işe de gene birinci şube memurlanndan tir. 

~-------~ MIKI MAVS 4m--------
Osman ve Rifat memur edilmiştir. lb h. ... k 

O l R 'f d ruh .ki . . . ra ım ayagından yaralanınca a.-
sman a ı at e te ettı erı ışı ld ... d k ı 

l k lb ah. · . d k çamamış, o ugu yer e a mış ve ya -
yapar aT "" r ımın evın en çı - k l 

... K k.. ·k'l K led'b" · a anmıştır' tıgını, ara oy tarı ı e u ı ıne aıt-
ti"'. ni görmüşler arkasından takip et- Fakat bir suitesadüfle çıkan kur -
m~lerdir. • şunlarda.o biri hedefini kaybetmiş, İb-

İ:brahim tak.ip edildiğini Mssetmiş, rahimin önünde ko~arak kaçmakta o
hir aralık yavaşlamış ve memurların lan Nisim oğlu Mişon adlı bir musevi 
kendisine yaklaştığını hissedince bir- çocuğuna rastlamış ve yaralamıştır. 
denbire arkaya dönüp memur Osma - Polis Osmanın kasığından aldığı ya
nın üzerine saldırmış ve hazırladığı ra çok ağırdır. Kendisi derhal Senjorj 
kamaY.ı memur Osmanın kasığına sap- hastanesine kaldırılmıştır. İbrahim ile 
]amıştır. Osman aldığı ağır yaraya rağ- Mişon da Cerrah paşa baatanesinc kal
men sendelememiş, tabancasına sarıl- dırılmışlardır. 

Bir genç 
nişanlısını vurdu 

Cinayetin sebebi evlenme
ğe hazırlanırken bir para 

meselesinin· mevzubahs 
olmasıdır 

Evvelki gece Şehzadebaşında Milli 
sinema arkasında 13 numaralı evde 
bir cinayet olmuş, bir genç nişanlısını 
yaralamıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Bu evde Cemile ile kardeşi Şa -

diye ve annesi oturmaktadır. 

Şehrin her yerine 
Terkossugu 
Verilecek 
İstanbul belediyesi bir çok hastalık

lara sebebiyet veren Kırkçeşme ile 
Halkalı ve mümasili suların kullanıl
mamasını temin için esaslı tedbirler 
almaktadır. Şehrin ücra semtlerinde, 
yani terkos bulunmıyan yerlerdeki 
kırkçeşme sulaTı kapatılacak, ve onun 
yerine terkos çeşmeleri yaptırılacak -
tır. Bu işin başarılması için belediye 
tetkiklere başlamıştır. Yakında şehrin 
her köşesine terkos suyu dağıtılmı~ ola
caktır. 

Dört günlük tenzilAth 
tren bileUeri 

Haydarpaşa ile Ac:lapazarı arasın
da ve bu aradaki bütün istasyonlar a
rasında muteber olmak üzere dört 
günlük gidiş geliş Wetleri yapılmııitır. 
Bu biletler yüzde otuz tenzilat ya
pılmaktadır. 

İhracatçılaı bu hususta görüşmek iı
zere Merkez Bankası direktörünün ya
nında bir toplantı yapmışlardır. Tacir
ler, fazla ithalattan müterakim para • 
lardan alacaklarının eski kıymet üze
rinden ödenmesinde ısrar etmekte ve 
bundan Merkez Bankasının da zarar 
görmiyeceğini, çünkü paraların kıy -
metlerinden sukutu nisbetinde bu mü
terakim para mevcudunun azalacağını 
söylemektedirler. Fransa, parasını yüz
de kırk nisbetinde düşürüldüğüne göre 
alacağı o nisbette azaltmış olmaktadtr. 
Bu suretle de Merkez Bankası ibra -
catçılara eski kur üzerinden tediyat 
yaptığı takdirde göreceği zararı arada
ki bu farktan telafi edebilecektir. 

İhracatçıların lehine en kısa zaman
da bir karar verileceği tahmin edilmek
tedir. 

Cürmü meşhut 
vak'aları 

Evvelki gün Beyoğlu cihetinde 18 
cürmü meşhut vak'ası tesbit edilmiştir. 
Bunlardan yediai hakkında takibata 
lüzum görülmemiş, diğer on biri mah
kemeye sevkedilmiştir. 

Suçlulardan sarhoşluktan Abdül -
kadir beş gün hapse, Haralambo 6 
gün hapse ve yedi lira para cezasına, 
Bayram beş gün hapse, Mehmet ve di
ğer Mehmet beşer gün hapse, Etem 
beş lira ağtr para cezasına, sövmekten 
suçlu Eliz 25 Üra para cezasına, Emil
yas dört gün hapse, 4 Hı a para ceza -
sına, hırsızlıktan suçlu /~hmet 45 lira 
para cezasına, sarhoşluktan suçlu 
Drovin 3 gün, sarhoşluktan suçlu Sor
pik beş gün hapİ8 cezasına mahkum 
olmuşlardır. 

İtalyan malları Fincancılarda kumaş satan Mahu -
Takas yoliyle İtalyaya ihracat yapan run dükkanına girerek kumaş çalan 

tacirlerin, mukabilinde çekmcğe mec -
bur oldukları malların Türkiyeye ihra- Marko da 7 sene 4 ay hapse mahkum 

cma İtalya bükıimetince izin verilm~- eclilmişti_r·---'-------
miş ve ihracatçılar müşküı vaziyet te Gı· resunda yeni bir takas heyeti 
kalmışlardır. F akat teşebbüsler netice-
sinde bu cihet müsbet bir şekilde hal- lstanbul ve Ordu takas heyetlerinin 
ledilmiş ve hadisenin liret düştükten ihtiya<:a kafi gelmediği görülmüş ve 
sonra hasıl olan kararsızlıklardan ile- bilhassa hususi takas yolile fındık ih -
ri geldiği, bu suretle malların buraya racı bakımından Giresunda yeni bir 
gönderilmesinin birkaç gün teahhü~e takas heyeti teskili kararlaştırılmıştır. 
uğradığı anlaşılmıştır. Bu emteanın I- .... ' . . 
tal adan se\·kedildiği ve bundan son- Yegane fındık ıstıhsal mıntakamız 
ra ~a bu gibi hallerin vuku bulmaya- olan Giresundan bu mevsimde, ehem
cağı dün telgrafla alakadarlara bil - miyetli miktarda ihracata başlandığı 
dirilmiştir. haber verilmektedir. Alıcılarımızın ba-

Liret fiyatı şında Almanya. lngiltere ve Çekoslo-
Dün Londr~ borsasından gelen tel - vakya gelmektedir. Satışlar müsait fi

graflara göre Italyan parasına fiyat ve- atlarla yapılmaktadır. Giresunda yeni 
rilmiştir. Bir Türk lirası mukabili 15 b" ta.kas heyetinin teşkili muamelele-
liret 1,5 santimdir. Bu fiyattan dün itul .ır dah b k ı ' b d .. . . rın a ça u yapı masını ve u ma -
yan parası uzerıne kambıyo borsasmda d . b kl t"I d ihr · t 

1 1 lın tu 
enın e e ı me en acını temm e -

muame e er o uş r. . 
Merkez Bankası sterlinge dün de 616- mış olacaktır. 

6 l 9 kuruş yeni fiyat vermiştir. Bu dü- '--------
şük fiyatlar Türk parasının dün yeni - Navlun ücretleri indirilecek mi? 
den biraz daha yükseldiğini göstermek 

Cemile bundan bir müddet evvel 
Hamit i~minde bir adamla nişanlan -
mıştn. Hamit Aksarayda Camcılar i
mamının oğludur. Nişanı müteakip 
Cemile ile evlenmek üzere nikah mua
melesi hazırlamıya başlamıştır. Ha
mit evvelki gece Cemilenin evine git

miş, nikah işleri hakkında Cemile ile 
konuşurken aralarında para mesele -

sinden münaka~ çıkmıştl1'. Hamit 
biraz sarhof olduğu için nişanlısı ile a
ralarında çıkan bu münakaşa sinirle
rini bozmuş, yanında taşıdığı taban -

Kadıköy SU şirketi tedir. Fransız frangı düşük vaziyetini 
muhafaza etmiş ve bir Türk lirası mu-

Hükfunete geçmesi kararlaştırılan kabili 16 frank 99 santimden muame

İhracatçılar vapur acentalarının ti -
caret eşyası navlunlarında tenzila~ yap
madıklarından şikayetle Ticaret oda -
sına müracaat etmişlerdi. Acentalar 
rekabet clolayısile evvelce zararına ça
lıstıklarını, fakat nihayet buna ta -
h~mmül edem.iyerek aralarında bir 
anlaşma yapıp navlunları artttrdıkla -
rını iddia etmektedirler. Fakat Ticaret 
odası bu iddiayı yerinde görmiyerek 
tacirleri haklı bulmuştur. 

casını çekmit ve nişanlısının üzerine 
ateş etmiştir. Kurşunlardan birisi 

Cemilenin göğsüne, bir tane8İ de böğ
rüne girmiştir. Hamit nişanlısını vur

duktan sonra elindeki tabancasını et -
rafa ateş ederek mer'divenlerden in -

meğe ba~larnış, bu sırada ayağı takıla
rak yere yuvarlanmış, elindeki taban-

ca.elan çıkan kurşun bu sefer k.endi ka
fasına saplanmıştır. Yaralılar Cerrah-

paşa hastanesine nakledilmiştir. Ha -
midin hayatından ümit yoktur. 

Kızın yarası ciğerinin üzerinde ol -
duğundan konuşturulması doktorlaı ta
rafından meneclilmiştir. Her ikisinin 
de hayatı tehlikededir. 

Perikliyi kim öldürdü? 
Y edikule bostanlarında Perikllyi 

çifte ile öldürmekten maznun Ali Rı

zanın muhakemesine ağırce:zada de -
vam edilmiştir. 

Dinlenen müdafaa şahitlerinden Sir
kecideki İstasyon oteli sahibi ve ayni 
otelin kalihi Ali Rızanın vak'a gecesi 
otelleıinde olduğunu ve beraberce rakı 
içtiklerini söylcmi..,lerdir. Maktul Pe
r;lliden çıkarılan kurşunun, Ali Rıza
n m evindf' bulunan tüfeğe ait olup o~
madığı hakkında henüz ehil Yukuf ra
pcru gelmediğinden muhakeme baş-
ka bir güne bırakılmıştır. .. 

Kadıköy su şirketi ile yakında müza- le görmüştür. 
kerelere ıbaşlanacaktır. Hükumetle te- Milli tahvillerimiz yükselmekte ve 
mas edecek olan su şirketi murahhası- hararetli muameleler olmaktadır. Üni
nm şehrimize gelmesi beklenmektedir. türk 23,45, Merkez Bankası 92,5, Ana
Müzakereler Ankarada yapılacak ve dolu aksiyonları 25,30, Anadolu obli· 
bunun için şirket bütün hazırlıkları ik- gasyon <45 ,2 7 ve Anadolu mümessil de 
ma! etmiş bulunmaktadır. ,46,30 liradan muamele görmüşlerdir. 

Nafia başkomiseri ve müfettişi fb
rahim, üç gündür su şirketi idaresin -
ele tetkikatta bulunmaktadır. 

Göz hlfzıssrhhası hakkında 
konferans 

1 C. İstanbul ceıaevl başdoktoru İbrahim 
Zati, dün akşam radyoda, göz hıfzıssıhhası 

ve miyopi bak.kında dikkate değer bir kon -
ferans vermiştir. 

lnhisarlar müdürü lstanbula 
dönüyor 

inhisarlar Umum müdürü Mithat 
İnhisarlar Vekili Rana ile beraber Koç
hisar tuz memlehasmda bulunmakta -
dır. Umum müdür tetlcikatını bitirdik- ı 
ten sonra ayın yirmisine doğru şehri-

mize dönecektir. i 

Şimdiye kadar yapılan tetkikat sıra
sında kömür fiatları da gözden geçiril
mis ve acentalann telaşı yersiz görül
m Uştür. Bu hususta alakadar yüksek 
makamlara bir rapor verilecektir. .... ... . -· . ...-. __ __.._. .. , ..._ ......... .. . . - ..,., .......... --..... 

,..KADINLAR KULüBü ' 
yalnız 

kadınlar ve er· 
keğln gölgesi 

vardır. # 

filminde, 

Antakya - istanbul 
Vapur seferleri 
lstanbul ile Mersin arasındaki deni' 

seferlerinin Antakyaya kadar uzatı • 
lacağı hakkında ortaya bir haber atıl• 
mıştır. Bu mesele etrafında den iz ma• 
hafili şimdilik bir şey söylememekte · 
dir. Antakya ile İstanbul arasında de" 
niz seferleri ihdası yakında tetkik e -
dilecek tir. 

Ayasofya minarelerine çini 
konulacak 

Müzeler idaresi Ayasofyayı esae1i 
surette tamir ettirmektedir. Bu arada 
minareler de yapılmaktadır. Minare ~ 
lerin külahlıklarının altına isabet edeıı 
yerde sonradan ilave edilmiş, fakat ço~ 
zevksiz yapılmış kabartma nakışlef 
vardır. 

Müzeler idaresi bu minarelerin eski 
şekillerini kaybetmiş olmalarını mu : 
vafık görmediğinden bu kabartmalatf 
kaldırmıya ve yerlerine eskiden oldu " 
ğu gibi çini koydurtmaya karar verınİŞ' 
tir. Eski çinilerin nümuneleri müzed0 

mevcut olduğundan bunların t ıpkısı· 
nın yapılması Kütahya çini fabrikasına 
sipariş edilmiştir. Yakında. gelecek• 
yerlerine konulacaktır. 

Parti Genyön kurulu Ankaraya 
nakledildi 

Bir müddettenheri şehrimizde bulu· 
nan C. H. P. genyönkurulu bürosıJ 
dün akşam Ankaraya nakledilmiştir· 
Genyön kurul azalanndan bir kıs ' 
mı bugün, bir kısmı da yarın Ankara>'3 
hareket edeceklerdir. 

lnhisarlardan çıkarılan 
memurlar1n ikramiyereri 

Altmış yaşını doldurdukları için va: 
zifelerinden çıkarılan inhisar idaresı 
memurlarının ikramiyeleri verilmeğe 
başlamıştır. Bu memurlardan bir ço " 
ğu ikramiyelerini almışlardır. Diğer' 
lerinki de peyderpey verilecek, bu su " 
retle her memur ikramiyelerini alın•~ 
olacaktır. 

1ı1.1r.ııuı 6mdıııuı 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Bakımsız kalmış olan 
Amasyanın bahtı açıldı 

Yeni vali 
tesisab 

şehrin iman için çalışıyor, elektrik 
cumhuriyet bayramında açılacak, 
yollara parke döşeniyor. 

1 Siz ne 
Dersiniz? 

lzmir ve lstanbul doktorları 

• 
ayni sırada değil midirler? 

1 zmir muhabirimiz, ilmi ehliyet 
noktası üzerinde İzmirli doktor
lar ile İstanbullu meslekdaşlan 
arasında ara sıra vukua gelen miı-
bahaselerden bahsetmişti. İstan -
bullu bir okuyucumuz, Reşid HaJ -
ri, yazıyı okumuş, bize İzmirde ol
duğu kadar İstanbulda da teşhis 
hatası yapılabileceğini söylüyor, 
bir kaç isim, bir kaç vak'a sayı -
yor. 

Vardığı netice şu: 

~ ethiyede üç yılda yapılan 
ı leri küçük görmiyeliml 
Beledi~e fe~ni su ~esisatı yapbrıyor, yeni elektrik 

Iabrıkası ın§Cl edıliyor ve birçok işler başarılıyor 

- İstanbulluların İzmirlilere, tz - Fethiye en bir ı:örünüş 
mirlilerin de İstanbullulara istih- ~ethiyeden bizi mütehassis eden bir 4 - İtfaiyenin noksanları tamaı:u 
faf ile bakmıya hakları yoktur. Bmekth uşb geldi. Yazan belediy reisi Bay landı. 

a a ılanan'dır. 5 - Şehir bandosu tesis edild.L 
Bu noktada okuyucumuzla biz de Daha evvel, Fethiyede ot., .. an t fik" d · F k t '-U! 6 - Y.ollara iki binden faz.la ag"ia• 

amamen aynı ır eyız. a a bir okuyucwnuz bize çok ı;evdiği dikildi. ' 
yazdığı isimleri ve saydığı vak'a- bu memlekette istedigı-· kadar canlılık ] ı b d kr - Eski bir .mezarlık müze hallıı4 
arı ura a te ar etrniyeceğiz. gös~rilınekte olduğunu anlatmıştı. be-

Amuyanın umu mi görünüşii Zira pek iyi biliyoruz ki, bir dok- Iedıye reisinin bu mektubu bu mua _ getirildi 
Amasya (Hususi) - Amasya denil -ı bir el ki şehrin s~il halini daha geniş tor tarafından konulmuş olan bir he~in bir cevabıdır. Ortaya da delil 6 - !~~:~~:n~~ld~aslı bir su 

digı·. zaman akla ı"lk ge1en şey, elması bir cepheden tetkik ederek_ işe 6anlan teşhisin gerçekten yanlış olduğu - getırmektedir. Hulfı.satan diyor ki·. 9 
lma

- namzed ı kd ı k b ı - Belediye hastanesine bir ameli 
ile bamyadır .. fakat talihsiz Amasyanm. ikinci b.ir . Ziya paşa o ~a . . enı· nu mes e aş arma a u ettire - Pek köyle e ·ı r· k y~ ı B d eh

r mızın Y bilmek hemen hemen ı·mkansıA ... _ •• r gı meye uzum yo · al- yat paviyonu eklendi. 
bu iki meziyetine bir de harabeler kelı- kudretli bır ~ · u . a ş ı " ruz .son uç yılda vapılanla alım: A Ö l'di dır. Bı"z bo-yle duş--unu··yoruz, 1 .,,. n say . Bunlar.ın haricinde y.apılmış olan U· 

. ı su ıs esı JÇlll e- fak tefek şeylerden bahse lüzüm yok mesı·nı· ı·la" ve etmek 
1
·cabeder .. çu·· nkü bu valisi Talat nce r. - Şehre fenn~ - al · · · d 

şehir ta Ziya paşanın yaptığı geniş imar Bulunduğu vilayetleri dinamik ve e- Siz ne derainiz? ~boru satın alındı. Şimdi te- Yalnız su, elektrik, hfil ve .şehir hari • 
faaliyetinden başka bir yenilik görme - nerjik görüşlerile imara ve refaha sev- M 2 sısa~ y.apılmak~r. tasının muhammen bedelleri 60,000 li· 
miş ve o günden bugüne kadar da yam- keden Talat Öncel'in milli .. ~~~~elede eriçte yangın - y~ hır .~ek.trik.~brikası :inşa r.aya y.akındır. Fethiyenin de yalnu 
ru, yumru-vaziyetini değiştiren olma - yaptığı hizmetler de pek buyuktur .. Bu edılınek uzere mıınakasa açıl - dört bin .nüfuslu .bir şehir olduğunu u.. 

mıştır. Gövdesi muazzam bir tarih fıb!- cümleden olmak üzere~ ~uriye .. ve İr~-~ Dört dükk" t b • 3 _ dı. . ·-· nutmı}4llım.> 
desinin ihtişamile kabaran bu emsalsız taraflarında hudud şefı iken gosterdıgı an amam en, ır t 2 metre ge~ışlıgmde. ve 500 Beledıye reisi, belediye hastanesi 
şehir, Atatürkün 

0 
meşhur karanlık o- bir çok muvaffakiyetleri ve bu meyan- oda kısmen yandı metre uzunlugunda hır cadde nin bu yıl 5000 Jdşiyi ay.akta tedavi et· 

dasını sinesinde taşımak şerefini ihraz da vaktile siyasi bir zaruretle Fransız- Meriç (Hususi) - Burada gece saat ...... ... ~·~:~~~· ... - ........... _ ... __ .. _ tikten. başka mühim ameliyatları dı 
etmiş bulunmaktadır. lara terkedilmişken hukuki delil ve se- 8-9 arasında bir yangın çıkmış, Arif is- N I d . . yapabılecek bir hale gelmiş olduğum 

Amasya: üvey bir ananın elinde hır- beblere dayanarak Gaziantebin hayatı minde bir adama aid dört dükkan ta - ar 1 ere CID3 yeti kaydet.tikten sonra bahalılık meselesı~ 
palana, hırpalana şahsiyeti silinen bir derecesinde olan suyunu Anavatana mamen bir oda da kısmen yandığı hal- ne geçıyor: 
çocuk gibi bodur, zayıf, mariz ve mis- bnğlamak hususundaki yüksek hi~et- de söndürülmüştür. M h Ha b ım - ilan 
1
·in olarak inlemic: durmuştur. İnsanlar· Ierini zikretmek kafidir.. Talat Oncel Yangın irinde ııc::cılık yapılan dük - U tar Hüseyini öldüren va ozu uş, motor gec- iş, pet-. ,n. , s -ııı- • • • • • - rol fiatı da bu yüzden arzi bir yüksel _ 

da olduğu gibi bazı şehirlerin de talih· şehrimize gelir gelmez derhal elektrik kandan çılanış, ateşin ı 6 yaşında Rem- lerın teşvık edıldiklerı me geçirmiş olabilir. Fakat şehirde bn· 
sizi olurmuş zahir. Amasyayı, kirli bir işine hız verdirmiş, Cumhuriyet bay - zi isminde bir çocuğun dikkatsizliği yü- • 
dere içinde yalnız kabuğu gözüken ko- rammda da küşad resmini kararlaştır- zünden çıktığı anlaşılmıştır. Beledıyc ıddia ediljyor h~lılık yoktur, mesela bugün üzüını.in 
caman ölmüş bir timsaha benzetmek mıştır. Hükumet konağının muhitin - tulumbası bozuk olduğundan yangının kilo:u .beş.al~. kuruştur, diyor. 
her halde mübalağalı olmıyacaktır. den itibaren de şehri parke taş ile dö- scindürülmcsinde bu tulumbadan isti _ 1zmir 8 (Hususi muhabirimiz _ Hadısenm uzerinde durmaya lüzum 

Bu kılık ve kıyafet düşkünü, hendesi şetmeğe başlamıştır. Yeni valimizin A- fade edilememiştir. Bu yangın kasabada den) - Narlıdere köyünde. mubtar ~~k! ~izi memnun eden nokta belediye 
şekillerden tamamile züğürd olan bu masyamızda pek büyük eserler bıraka- ~tfaiyc teşkilatı yapılması lüzumunu bir Hüseyinin ölümile netice1enen cinn _ 

1 eısırun memleket meseleleri üzerıinde 
öksüz şehri yeni elbisesine alıştımıağa cağına kat'iyyen emin bulunmaktayız. kere daha hıssettirmiştir. yetin ibazı gizlilikler taşıdığı anla~ılı _ .. .. davranmış, öyleneni işitmiş v 
çalışan bir el vardır. Bu el, belediye re- Amasya gençliği şimdiye kadar arayıp Bi h yor. Maktul m ht wl lb ah" ger.muş olmasıdır. İşitenden ,;e gören-
isimiz Celfıl Eren'in elidir. Ve iki sene- da bulamadığı refah ve canlılığı, terak- r arı kocaya d.. clr u d.::ı~· 

0

~ ~ dr bım, den muvaffakiyet beklemek ha1domtz-
denberi de bu tek el mühimce işler yap- ki ve inkişafı bütün manasile tadacak- Yıldırım çarptı bun a 

1

~~~c .~er ıg~ ır 18 

a a a - dır. 
mıştır. Celai Eren'in mezkfir faaliye - tır. Gençlik sevinç içinde Deli Valiyı ~l: Söğüt (Hususi) - Ak köyünden Sa- d asının olumunde b.1.r ~nl , ibu ika- ... _.-.......................... --.--......... -
tinden ne derecelere kadar memnun o- kışlıyor ve ikinci Ziya paşa .namzedını lih ile karısı, havanın bulutlu bir gü - ~n~ ~amadının mu vık olduklarını H .-d•se1 
luyorsak bundon sonra da şehrimizde şehrimize tayin etmek suretıle Aınas. - nünde tarlalarında çalışırlarken gök bıldınnı ... lınldarmda takibat yapıl - a 1 er 
daha başka ve daha şümullü bir canlılık ya gençli~:ıin ıztır~bu:ıa cevab v.?rmış gtlrlemelcri ve .ş~ek çakmaları baş· masım istemi tir. l(ıt!?IPCtlS1nd ,:rııl!ll-.?.1•ıv.ı 
görmek ümidile sevinmekteyiz. Bize olan Dahılıye V ckfiletipe t~ekkur ve lamış, kan koca yagmurdan evvel kö - B · . ah. k etli .. .. ... 9 
bu ümidi veren de bir diğer eldir .. öyle minnet hislerini sunuyor. ye varmak için yola çıktıkları zaman u, ~ z ırcn uvv gorulen, --------~~ • bulundukıarı yere yıldırım düşerek sa: fakat hakık~ yüzü henüz meçhul o n Btılunmuş eşya 
Kaşta bir lzmıtte 4 soyguncu lihi hemen .. kömu: haline getirmiş, ka- kısmıd~. Bır ba ka hakımd n da ıih- Bulunmuş eşya dniresindeyim .. Bir 

k ı d 
rısı uzun suren bır baygınlık geçirmek bar edılen bu !kadının ifadesini almak alay şemsiye, bir alay çanta, bir a-

Ç oc Uk yandı ya a an ) . . suretile kazadan kurtulmuştur. lüzu~~ du_:u!muştur. filhakika söy- !ay ~apl..cı var .. Bunlar \"tlr ama sa-

l Kaş (Hususi) - Barak köyünde . İzmit (Hususi) - ~azı nahıyesı Somada ilk meşhut suç vak'ası le_:ıdı~ıne gore bu kadın, cinayetten üç bipleri yok .. Varsın sahipleri olma-

y f dl 
b" . . . . de yangın ıle Adapazarı arasında bır soygunculuk S (H ") M gun once uçlulara~ sın. Tanımak o kadar güç değil ya! 

• usu a ı . ırısının evın .. .. vak'ası olmuş Mustafa, Rıza, Mehmet o~ ~usı - ~hut suçlar ka· . _ .. .. . • . Bir şemsiye: Sapında bir otomobil 
çıkmış ve evm her tarafını buruyen a- . . r ··ç kişi civardan geren köylüleri nunu ılçemızde de tatbıka başlandı. hk - .sız muhtarı oldurun. Bız sızı resmi var. 

k 
k ·· ısım ı u ' • k' d K ril" Malım bel! z d · H A b d teşten hiç bir eşya urtarma mum - soyarlarken otomobille geçen jandar· va a şu ur: ayse 1 udun kah- . erı • emış.. atta unu uyanlar, - Bir otomobil sahibmin şemsi • 

kün olamamıştır. Yangından kurtan- ma kuvvetl~ri kendilerini cürmümeş _ vehanesinde kumar oy~ndığını haber a~lıyey: vcı:dikle.ri ıfadelrinde bunu yesi : 
lamıyan evin 4 yaşındaki çocuğunun hud halinde yakalamıştır. alan zabıta .~ahv_ehanı:yı basarak 1ru - soylemışlerdır. Fılvaki cinayetin erte- Diyeceksiniz .. Fakat hayır, lbergün 
.külleri bile bulunamamıştır. Çocuğun Evvelki gün Gebzede İstanbullu bir marbazlan onl~rıı~e~ paralar ve a - si gµnü kadının köyden ayrılarak İs- otomobilde gezen ıotomobil ısahibi, 
kavrulup yandığı anlaşılmıştır. 'kadının yolda paralarını ve müce\he- ~et~erle ta~ala/. . e~ al ~apılan mu- tanbula gittiği, beş gün kaldıktan son- şemsiyesine böyle bir resim yapt1r. 

ratını çalan Mustafa adındaki adam da ı·a eme erı ne.lıces~n ~ d"· abmut elli ra tekrar köyüne dönd .. w •• •• ··ı .. maz.. Bu şem iye otomobile bin-. . · l"h b ı tır ıra para cezası e yırmı ort saat hapse .. ugu goru mu§ - mek ümidini irınde m... ı· d mt Eskışehırde baro m 1 a 1 yaskalanml 1 ş ahk. ·ı . 1 d" dig~ er arkadaşları ise yirmi do""rder sa"t tur. :ı JJeS ıyen aı 
A H uç u ar m emeye verı mış er ır. A • • ... bir tramvay :yolcusunun emsiyesi -

Eskişehir, ( Hususı ) -. . er ' hapse mahküm edıldiler. Bu İstanbula gidi~ merak uyandır- dir. 

ene yenilcştirilen Bar? mzı~a: lzmirde tutun deposu Bursada iki hırsız yakal d ~ıştır. Kadın: 1stan'bu1da bir 'tanıdı - iBir çanta: İçinde bir apartıman 
kurulunun bu sene de mutad seçımı A ı h • ı v an 1 gından alacagı olan parayı t h ·ı o • planı var. yapıl ti ede birinci başkanlığa lzmir, 8 (Hususı) --: n ıs~r ar ~- Bursa (Hususi) - Balıkesirin Halil- gittiwin· .. l kt . a sı ıçın - Bir mimarın çantası .. 
J\vuı:'.:.:'·s:~:.ıdin, ikinci başkanlı - kfıleti lzmir~e ~~r.'.m milyon !ıra sarfi- !er köyü yay18sında Züleyha adındaki ra i~i~:,;;n•::d.:d'.i· ~u ;:;=.:ı_e r : Hayır, gene yanıldınız, bir minıa· 
.. A k B . azal kl ra Avukat le modern bır tutun deposu yaptırma- kadının altınlarını çalıp kaçan hırsız- 1 k d H ı crı ge ıgı c a rın çantası değil, bir doktorun çan-
ı;; ~l ~ as;;· R .:ı a ·ı işler _ ğa karar vermiştir. Araa alınmışbr. lar burada yakalanmış ve adliyeye tes- ;aştın ma r "· ôdi • henüz aydın- tası. 
diımetu a • Fa 1• eş seçı m Yakında inşaata bşlanacaktır. Ilın edilmiştir. nnmı sayı amaz. Çatlamış bir baston : 

r · -. I - Zavallı bir fakirin .. 
- Pazar Ola Hasan e. Diyor Ki ı neboluda bir cinayet Gene bilemediniz.. Pa~ası çok bir 

- Belediyenin yeni ka
rarlarından haberin var 
mı Hasan Bey ? 

Mecidiyeköyünü ve Şiş'
Uyi sinek yağmurundan k~ 
tarmak için • •·· 

Uzakta bir çöp yeri bul
muş ve şimdi oraya yol yap 
tırıyonn~ 

-~""'""·:ı lnebolu (Husu i) - Abana nahi • tefecinin.. 
\ yesine bağlı Zirma köyünde Ahçı oğ- Borçlularından parasını vemıiycn 

Hasan Bey - Bızim Cl'

de o yolun üstünde bulun
sa <;ta, çöplerin sayesinde 
bari ~amurdan :kurtulsak! 

lu Mustafa, Salih oğlu Ismaili bıçakla birının başına vwıurken baston bu 
k hale gelmıştır.: 

afa. ından ağır surette yaralamışt\r. Bır şiir kitabı ; 
Mesele bir arazi ve kestane ağacından _ Şiıre meraklı bir gencin .. 
ileri gelmiştir. Mustafa kaçmıştır. Ve Ha~ ır .. Yok canım, bir bakk hn-
yaralı hastaneye kaldırılmıştır. Dükkanına peynir filan sarmak iç.ın 
................................................................ goturıirken unutmuştur. 

Yırtık pırtık bir şapka : 
- Bir dılencinin .. 
E\•et, iyi bildiniz .. Ben de sizinle 

beraberim.. Çünkü astarını söktüm. 
Astarın şapkanın arasından dört ia
ne 1b yüzlük çıktL 

ll\tSET 



• 

Nasıl eğleniyoruz : 3 

Çalgılı gazinolarda bir 

CÖNÜL iSLEI~] 
"Zengin değilim 
Falıat zengin 
GiJr ilnilgorum" 
İzmirden bir mektup, imzası Ur

ba, ilk satırlarında mazisinin küçük 
bir tarihçesi. Diyor ki: 

- 1.f yıl evvel bir kızla sevişmiş
tim. 8 yıl sürdü. Sonra ayrıldık. O 
evlendi. Ben bekir kaldım. Derken 
Oônci bir kızla seviştim. Bu da 3 yıl 
8Ül'dü, gene ayrıldık. Şimdi 3 üncü 
hir sevgili ileyim. Bu defa da evle • 
nip evlenmemek için bir karar ver-
mek lizım. Fakat mütereddidim. 
Sebebini anlatayım: 

3S yaşındayım. Herkes beni zen -
Cin sanır. Halbuki servetimi bitir -
dim. Sevditirn genç kız da fakir .. 
Hatta 1 S lira aylıkla bir yerde me -
mur. Eğer evlenmiye razı olmazsam 
benden ayrılacak. Ben ise vaziyeti 
maliyemi düzeltmeden böyle bir işe 
girişmekten korkmaktayım, ne ya -
payım? 

* Bu okuyucuya benim vereceğim 
eevap çaresiz ~ylik bir eevap ola -

cak. İki şey söyleyebilirim: 
1 - Evleniniz. Evlenince, ailenin 

yükü omuzlarınıza binince daha çok 
çalışır, daha çok kazanır, geçinip gi· 
dersiniz. Cesur olunuz! 

2 - Evlenmeyiniz. Mademki gö -
rüp geçirmiş, zenginliğe alışmış bir 
adamsınız. Ve şimdi fakir düşmüş 

olmıya rağmen zengin görünebili -
yorsunuz. Bu vaziyetten ayrılmak 
size güç gelir. Halbulti evlenince 
şüphesiz zengin görünmiye devam 
edemezsiniz. 

Okuyucumun hususi hayatım bil -
miyorum. Sevdiği kız hakkında ma-
lfunB:tım yok. B~enaleyb kendisini 
bu iki yoldan birini seçmekte ser • 
best bırakıyorum. 

• • • 
Karşıyakada (İ. K. Y. M. M.) e: 
İşin doğrusu kızı tahsilinden ala-

koymamaktır. Bırakınız, üniversite
ye girsin, tahsilini bitirsin, hayata a
tılsın. Bu müddet zarfında siz de 
san'atınızı ileri götürmiye, fazla ka • 
zanmıya çalışırsınız. Meselenin a1t 
kısmını sonra d\ioü.ııürüz. 

TEYZE 

gece 
Fen aleminde neler oluyor? 

insan sütü konserve 
halinde satılacak 

ff'-------------------- ~ * • ______________ ...;... __ -"'! 
Dimağda yapılan bir ameliyat ile İnsan istenilen 
huyu iktisap edecek, somurtkanlar sevimli, tenbel

ler çalışkan, çapkınlar uslu olacaklarmış 
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-----\ Yazan: Orhan Selim 1------------= 
N KONUŞMAZ! 

Son Poslamn Edebi Tefrikası: 1O1 

Kral Aleksandrın J . Antakyadaki Çerkesler 
ölü~ü~ü~ j de faaliyete geçmişleri 

y ı l d 0 0 U m U (Baştarafı 1 inci sayfada) felaketi daha evvelden kabul etrru~S 
(Başta.rafı 1 inci sayfada) _ Sancağımız Arap işlerine karşı ıa - kendilerini hazırlıyarak gizlice abidell~ 

Halbuki oğlanın anası evla- bir şey .. yani .. ben Nuri ustanın sul - fe etmiş olan KralAleksandrın kur- kayıttır. Kendi hususi işlerinde ise Fel- üzerindeki çimentoları kaldırdılar. 8 

dını vermek istemiyor. Hilmi de bünden gelmemişim .. eğer tabir doğ - banı olduğu menfur cinayetin ikinci lfilıların bize yak.laşbkları görülmekte':" yazıyı meydana çıkardılar. 
çok seviyor çocuğu .. şimdi, evvela söy- ruysa, Nuri usta benim fizyolojik ha - yıldönümüdür. , dir. Bu havaliye yerleştirilmiş olan Çer 936 yılbaşı gelmişti. Cihanın her )'e' 

le bakalım, kadın .kocaya vardı diye ,ço- bam değil.. 'Kralın ölümünün ikinci yıldönü- keslere gelince anlar bu kendi arala - Tinde şenlikler içinde kutlulanan ~o~ 
cuğu dedesi alabilir mi, alamaz mı?. - Beki, senin, neydi o, fizyolojik mü olan bugünde dost ve asil Yu- nnda bir kongre akdine çahşmaktadır- gün, biz Sancak Türklerinin yaslı gufl 

Ömer, düşündü. Sordu: baban kim L goslav milletinin büyük kederini biz lar. lerinden biri idi. Bastığımız yeni Y1: 

_Peki çocuğun asıl babası nerde~. J - Seyfi bey.. de hissediyoruz, onun büyük Kralı- Antakya, 8 (Sureti mahsusada yolla- esaretin sönmiyen zehirleriyle girrrı 
- Bllmem, başını almış, gitmiş bir - Ne? Hangi Seyfi i>ey?.. nm hatırasını - ölümü karşısında dığımız muha.rririmizden) - Antakya, bulunuyorduk. 

yerlere .. dedesi hurda ya.lnız.. dedim _ Babamı, sahici babamı, hıfa.nu, duym~ olduğumuz heyecanı hfila 1 İskenderun ve Bilan ha valisinin mu - Kahraman Mehmetçik, abide yerındd 
b b canlı olarak muh. afaza ederken • 1 kadderatı etrafındaki müphemiyeti pro can veren adsız kardeşler gözlerim Ö • 

Ya, çocuğu isteyen dedesi.. yüreğimi, insanhğtımı yapan a amı, d lb d nııı: 
k tebcil ediyoruz. · testo için bu havali halkı tarafından bir nünden ayrılmıyor u. Yı aşın a o . • 

Ömer, gene düşündü: Nuri ustayı çiğneyen, ayağını esen a- [miting akdine teşebbüs edildiği zaman rın aziz ruhlarını taziz etmek bana dn 
- Çocuğu dedesi pek alamaz, de- dam... Faris, 8 (AA.) - Yugoslavya toplanan ırkdaşlarınnza karşı tabanca şen vazifeler arasında değil miydi. IW 

S 1,., · · h · b" d b' d n"n Kralının muhafızlarından bir piya • 
di. . e anımın ayretı ır en ıre.. e çeken ve maiyetincleki jandarmaya <la husus bir öğretmen olacaktım. . 

Selami çıkıştı: . bir saygıya çeVIildi.. sustu. Omere de alayı, Sırbistan Kralı Birinci Pi- fiseksür emrini veren jandarma kuman K·alktım. Kendi ellerimle güzel bıf 
- Pek alamaz ne demek} <ıPelrn karşı bir kusur işlemiş gfüi: yer ile Yugoslavya Kralı Aleksan- d~ımn hareketinden doğan galeyan çelenk hazırladım. Çiçekleri, yapraklll' 

1- de ne oluyor?. - Affedersin Ömer, dedi.. dr namlarına yapılmış olan abide - kaymakam ile polis funi.rinin müdaha - rı yaldızlarla süsledim. Bayrağıınızlli 
nin kii§ad resmine iştirak etmek ü- ı • 

- Demin bana söylediğin «yaka» , (Arkası var) lesi sayesinde sükiın bulmuş ve herhan- renklerini taşıyan kordelalarla süs ıs 
zere buraya gelmiştir. bı·r haAdıs' enin önüne geçilmiştir. Şimdi dirn. Mehmet Akifin Çanakkale şehit · meselesi .. bu iı:: yalnız mahkemenin e- b (l k - 1..J1 

T uar ı·ye ye e halk SÜkfınettedir, leri için yazdığı manzumeyi de bir ~o• lindeki kanuna değil, avukatın cerl>e- fl ~ TC:' k • h • d fi • 
~·s zşe ır e ecı Asım ğıt üzerinde, çiçeklerin arasına yerleş· 

zesine de ba.ğlı bir parça .. kanun ço - s b kfı bi I I A k I k tirdim. 
cuğu hem verir, hem vermez .. zaten u ag me e B. l l k zmire g:e en ota ya 1 genç iZ Çelengi kucaklayıp götürdüm. TaıJl 

. böyle olmasa avukata lüzum kalmaz - • Oldu ır gan lŞ l İzmri, B (Hususi muhabirimizden)- abideye koyduğum sırada karşımda bif 
dı ki.. . .. . . t (Baştarafı 1 inci sayfada) ,Türk Antakyadan ana vatana sevgiler polis memuru peyda oldu. Bunu Meb• 

Selami, şöyle bir daldı. Sonra: Eski Harbiye Mektebı dun ilh~ıya Gecenin bir vaktinde belediye ko- .ve selamlar getiren bir Türk kızının met Ali alçağı göndermiş. 
- Eh, dedi. Sen de bizim tarafın a- Sübay mektebi tarafından .. mera~l~ .rucusu bir çan sesile uyarımı§, civarın- ,İzmire geldiğini haber alınca derhal - Bunu kaldırınız, yasaktır, dedi. 

vukatı olursun. •. Çenene güvenmiyor işgal edilmiştir. Bugünden ıtıbaren !htı da bir sürü olduğunu görmüş, sürü- ,kendisini .ziyaret ettim. Konuşurken, Kanım başıma hücum etti: 
'> yat Sübay mektebi tedrisatına bu bın'.l- den bir koyun yakalamış, bir çalıya anlatırken heyecana kapılmaktan ken • - Ne münasebet dedim. Bu c;:ehitıer musun.. kt' ~ 

_Tecrübe ederiz .. çocuk ne diyor? da devam. edece ır. ~ bağlamış ve düdük çalmaya başlamış- disini alamıyan bu ışıklı ve faziletli arasında benim akrabam vardır. 
ed k · Merasim dün saat CJ da Halıcıog~l.lil- tır. .Türk kızı Beylan kfrvfuıdeki Mehmet- Bu yalanım içın' orada yatanlardall Yani çocuk d esine mi gitme isti - · kt b nele J 

daki eski Ihtiyat Sübay me e 
1 

· Düdük sesine de arabacılardan Ko- çik abidesine kendi eliyle hazırladığı özür dilerim. Fakat bu da para etmedi. 
yor~ Anasile mi kalmak istiyor}' başlamış, ihtiyat ~ü?ayl:r kıt'a halın- ca Hasan uyanmış, korucuya ne oiup bir çelengi bırakırken tutuhnu.Ş :ve iBey- Polis benim bir memur olduğumu, işiıl 

_Çocuk «anamdan ayrılmam» di- ki kte il el~ ...... ı .... ,araK: ay- k ·· ~ eki azil 
de es · me P erını 5 =·~J . olmadığını surmadan evvel sönme u- lan ilk okulu öğretmenligind · v e- kötüye varacağını söylecli. Gene çelell" 

yormuş .. ama bu yaşta çocuğun 1lafı rılınışlar ve Kas~paşaya kadar ~ı~ zere olan ateşe birkaç çalı çırpı a~, s~e nihayet verilmiştir. ge el dokundurmadım. Polis beni da.' 
dinlenir mi)· yürüyüş yapmışlar~. S~at tam 1 O, . ateş alevlenip te etraf aydınlanınca ı- Izmir kız lisesinin son sınıfına kabul iresine davet etti. Gitmedim, çelengi 

Ömer birclenlbire kendini dü,ündü. da Kasımpaşaya ge~Ş, burada ?ır şittiği düdük sesinin ne olduğunu an - edilen bu Türk kızı, Antakyadaki mil- çıkararak hükıimet dairesine gittL 
Ferahladı. Gülümsedi. müddet tevakkuf edildikten sonra o~- layamayan çoban ışıkta ateşin etrafın- liyetçi gençliğin mücadeil.esini şöyle an- Bir Türk kızı bun1ara dayanır mı?· 

Selami sordu: ae muzika olduğu halde muntazam yu- da kalabalık gölgeler görmÜ§ ve : . !atıyor : . Böyle yaşamaktansa hiç yaşamaına1' 
_ Niye güldün}.. rüyüşle İstiklal caddesine çılplmış, 11 _ Eyvah sürüyü eşkıya bastı, dıye - «Adım ismet Şefik Yurdman .. 935 daha iyi değil midir?. 
_Hiç, bu çocuğa benzer başka bir 45 de Taksim abides~e vasıl olunm~ş- döğünerek Kütahya hududu dahilinde senesinde Beylan ilkokul öğretmenliği- Neticeyi, olanları anlatsam uzun sil" 

çocuk aklıma geldi d.e.. onun, bu ço - tur. Burada yedek subayla.rın Atatu,:- Güllüdere köyüne doğru kaçmış, kö- ne tayin edilmiştim. Biz, Sancak Türk- recek .. Beni vazifemden affetmişler. 
~uğa göre ne kadar ıbahtiyu olduğunu ke tazimlerini ifade .. ed:!1 bır çelenk a- 'ye girince de köylülere, leri için böyle :ufak bir vazifeye olsun Orada daha fazla kalmadan ana va "' 
düsündüm.. bid~ye konulmuş, sungu takılını~, ban- _ Türkmen ormanında sürüyü eş- kabul edilmek ümitlerin fevkinde bir tana döndüm. 

• do Istiklfil marşını çalmış ve kıta se • kıy bastı haberini vermiştir. işti ... Bu itibarla hayret ediyordum. Mu İçerimde büyük bir heyecan 
- Anlamarlııa. lam vaziyeti .. a~ıştır. Bundan sonra ;u ha~i duyan köylü derhal silah- hitimizde her gün Türk harsını öldür- ve yaşama arzusu var. Şimdi İzm.irde· 
Said amca söze karı~ı-:- ,., • Harbiye!e gidilınış ve tam saat 12A de lanmış, 30 _ 40 kişi bir arada ormana mek iç~ yeni yeni te§e~büsle~_de bulu- ~?. rastladıklarıma içimdeki dertleri 
- Anlayıp ne olacak Selamı1. yedek subaylar kumandanlarını ~elam- .. .. .. 1 ·· erinde olan korucu - nan Turk okullanna Türke duşman o- do1myorum. Sizi de yorduğum için m' 
Se1arni 'hafif çalın keyf ol~uştu: hyarak yeni mekteplerine girmişler - ia~~~~~Ü::sin': uğrayarak: lacları öğretmen yapmak istiyenlerin :zar görülmemi isterim. ~z lisesind• 
-.Y?~I. A~la~~lıy~ Saıd .•. M~- ,dir. _Ormana eşkiya girmiş, haydi be- d~ştüğü hataya hayret ~tın.ekte haklı .tahsilimi ikmal edeceğim .. > 

dernk1 bızım Hil~mın ışıne benzer bır l.!I. k • • • raber gidelim, demiş ve iki korucuyu idım. 
şey .. anlat şunu Omer.. uü ii.melın ınczr da yanlarına almışlardır. o zaman kendime düşen mukaddes Girıesunda 

Ömer : • Vakit sabaha yaklaşmaktadır. !Ara - . bir ;vazife vardı. Türk yavrularmın ruh 
- Anlatayım dedi.. :zaten anlat - ihracatı için çok bacilar'başlarına gelecek felaketten bi- formdaki milliyet ateşini körüklemek, Korkunç bı·r lacia 
k · · ' h b anmıslar odun kesmeğe ıhazır onun büyüklüğünü anlatmak.. # 1 ma ıstıyorum.o ·JIJl••h • k ı a er uy , ' buk d Halkt ·· 

Ve ruı;_esinden duyduğu masalı tek- lYI. U lm QTQT llrıl ıarunaya başlamışlar, baltalarını dene- .. ~~lan~ ~a .. ısın :~ a .gar.- (Baş tarah t inci sayfada) 
od b . L" ~,,_ k ·b· lattı· mişler hayvarilarını sıkılaımşlar, ha - dugum mıllıyetçılik hissı pek denndi. ğun üzerine saldırarak kamasını sap .. rar en ır ~uç~ çocu gı >1 an · (Baştarafı 1 inci sayfadıl) ' . - ~ An ... ı~, da ild - ·b· bur d d "ki 

Benim bahsettiğim çocuğun a- ff] · · b. ı ti k b .. "'k koop reket etmek üzeredirler. Dıger tara.I- tQA.ra 0 ugu gı ı a a a, ı lamağa ba§lamış ve zavallıyı derhal caJl 
- . . . . _ ~ :~ı~ı ır eş rere .. ~ er:ı- tan da silfilılı, sopalı, baltalı köylüler, yaşındaki çocukların ağızlarında Ata - sız yere sermiştir. Kardeşinin feci bi! 

nası da ılcincı bır kocaya varmıştı, yal tıfçılıgı kurmaktır. Buyuk kooperatıf- ""'.,...1 da,_ ormanda eşkiya a- türkün ismi vardı Esaretin türlü i~ken h.. gr- ru· d D •' - ··1t b' k · ki- . . . . . .rcuııarm ıA.orucu, . · ~ ucuma u a grm .uyan ursunun nız arada küçu ır far var .. senm çılık fikrı kuvveden file geçerken satış aktaihrlar. Bu arada da nedense celeri altında ezilen zavallı Sancak hal· yaslarındaki kızı da katilin cinayetiııe 
nin anası ikinci k~cMına vard1ğı za- kooperatifleri de kurulacaktır. r~ındaki korucuya kızmışlar, onu kı, yavrtilarına ana, baba kelimelerin • m&ni olmak istemiş, :Mehmet onu dil 
man çocuk sekiz dokuz yaşmda.. be- Bütün satış kooperatifleri için ele İz- ~rmanm sıklık bir yerinde birdenbire den ö~ce bu eşsiz adı öğr:t~orlardt. yere yıkmış, sonra kendirden yapıü:nS. 
nim söylediğim çocuksa ~nasıının kar- mirde bir kooperatifler merkezi kuru- bastırmışlar, eil.inden silahını almışla.r, V~zifeme sarı~tım, koyuınde rast- bir ;iple masum kızcağızı boğmuş, hırsl" 
nındaydı. Senin çocuk sekız, dokuz ya- lacaktır. Bu merkez, ttp.kı üzüm kuru- adamakıllı dövmüşler, \Ve baygın bır ladıgım kadreşlerıme sarılmıŞtmı. Ço - nı alamayınca da kama ile ibaşmı göV'" 
şındayken kundura ustası Hilminin e- mu gibi ihracatını organize etmek için halde bırakıp gene eşkiya aramaya baş· cuklar o kadar_ iç~~ gelen bir .arzu ile desinden koparmıştır. 
vine geldi. Benlınkisi, kunduracı Hil- tertibat alacak.; Londxa, Hamburg, lamışfardır. f.Bu ıarama esnasm~a ~a okuyorlar, benı ~inliY:>rlardı )ki anlat~- Katil bu iki çocuğu biribiri .arkaSl"' 
miye benziyen bir adamın evinde doğ- Brüksel Prağ Pariı ve Llverpolda odun kesmeğe hazırlanan kafile ıle mar::ı. Ne ça::e ~ ~em so~ ~erece mu- na öldürdükten sonra dama çikmış, ya.· 
· . . . · k d ' ' .. ı..,..._.,ı ,,1,,. e · tessır eden bır hadise azmımı yanda bı- tagm-d ihi" birceyden hab · lmıya. .. Clu. Senınkısı sekız, do uz yaşın ay • subeler açacaktır. Kooperatıfler mer - .ı..cu.~aşmı~r v · k k · ;ı;,.., kt a :ır ::t en ° . 
k k d H·ı "d b ka b" b ' · · · · 'l · "b ı - Hah Yaka1adı eş ıyayı uı.re ra 1• rak u~an Dursunun 5 yaŞla.rmdalci 

en un uracı ı mı en a~ ır a- kezmın ıç pıyasa ı e ırtı atı, ya nız sa- _.;:1 . ......., 1 şlardır Bu dakika- Bir gün aözüme çarptı. Beylan volu Vahit . . deki -ıun d ibo'"''7'TT'lt 
b ld v b'l' B · L! _! b k 'fl ·ı ·ı derhal kou.~ eyı saı:ı.u.• · o J ısının og u a 

6 
...... ~ı ası o ugunu ı ıyor. enım.IUfil unu tış ooperatı erı e temas suretı e o - . . d k nlı bir bog~uı::ma baş- üzerinde bir abide gördüm. Bu abide- ltl , __ ,_.,_,___ ,_ _,_ ,.,, .. 

k .. v d" s · k" · · ded · tif __ ._ . ah l dan ıtıbaren e a " . yana arını ve J.\.l.ild.JUi:illlil A.esID.c:-. ..... 
ço so~r~ ogren ı: enın .ı~ını . esı lacaktu. ~o~pera merxezı .. ş ıs ar- lamış, kafileden hiç kimse eşkıya ol • nin iki yanında şimdi böyle bir yazı o- retile insafsızca öldürmüştür. Katil bit 
almak ıstıyor, belkı de alabıhT .. benım- dan ve koyluden aynca mühayaatta clı-ını anlatamamış, her biri ayrı ay- kunur : kaç saat sonra yakalanmıstrr. 
kisini kimse doğ~~ğu evd7n .a~ra • bulunmıyacaktır. . . . :-akö;lülerin sopaları, baltaları ve si- «Harbi umumide v~ta~ ve millet için • 
maz. İşte bunun ıçın ben'imk.inm ne Yeni teşkilatın içıru:le şımdlk.i Ay - lfilı dipçikleri altında yere yıkılmaya fedayı can eden 41 ıncı fırka kahra - A ·~erin Rod 
kadar bahtiyar olduğunu düşündüm. dm incir müstahsilleri satış koopera - başlamışlardır. manlarmın ruhları burada medfun - lJ 'l OS 
Çünkü eğer benimkini de doğduğu ve tifleri birliği de yer alacak; bu koape- Arabacıların yanında kalmış olan be- dur.» Türıklerine ! 
büyüdüğü yerden ayırmak isteyenler ratfin başında bulunan tecrübeli ve lediye korucusu Zümrüt ilkönce YS:a- Beylanın yabancısı olduğumdan son 
olsaydı, ~ederinden çıldınTdı... bilgili kimseler, ·yeni teşkilatta vazite lananlar meyanındadır ve yarası agır- zamanlara kadar bu abidenin kimler ta- iRodos 7 (Hususi muhabirimi% ' 

Ömer sustu. alacaklardır. Yeni teşkilat hazırlanır - dır. Arabacılar kaf!lesi meyanında bu- rafından, kimin için dikildiğini anlama- den) - Uzun müddettenberi Rodo• 
Said amca Ömerin sözlerini büyük k.en Amerikadaki <eLarge Scale» siste- lunan Eskişehirin rs:netp~şa mah~~e- mıştım. Çünkü üzerindeki yazı hükıl - Tütlderini izap etmekte o1an Mahmut 

bir saycnyla dinlernisti. minden istifade edilecektir. sinden Karadurak oglu Suleym~~ 0b~- met tarafından çimento ile sıvanmıştı. Hoca, bugün 18 khıiyi bulan ailesi ef-
e • ' lfil . da v ından kurtulmak ıçın .ır ' ' T 

Selami gene hiç bir sey anlamadı: * erın yag. k'" 1.. Bunu yapanlardan bırı de hallin ba- radı ve el ulaklarile birlikte burai:1aıı 
· aralık kendini yan tarafa atmış oyu- d b' if 't "b' hük.. .. Ad · -Anlattın ama, dedi, ne yalan söy- Bu yıl daha incir piyasalarında ha - b k or sanarak tüfekte vu- şm a ır rı gı 1 um suren a· 'Vapura binerek uzaklafb, nereye g_ittr' 

liyeyim, ne demek istediğini anlama- Ieket başlamadan önce Yunan alivre- ler .. ::rm~çışl~rdir n.a kaçkındlarında~ olup .. do~ s~ı::den be· ğini kat'iyetle öğrenemedim, fakat tah .. 
.]__ L: __ ,L • b-L -~· il il Ç k 1 ak t"" 1 rup o · rı Beylan a nahiye mu ürlugu yapan . d' ki . . Kah· ed .. w.m.. JUin ıou senm aıısettıg_m ço - c er e e os ov ya uccar arı ara. - Süleymanın ölümü üzerine araba - Ar t M hm t Alidi C luk _ mın e ıyorum , nıyeti ır e o 
cuk? .. smda incir üzerine büyük aliv.re sa - cılar meyanında bulunan yeğeni fer • d nabvu d e healka r. ..asusd .. w •• e turmak, orada da Türklük aleyhine 

·· . . . k l . en u a amın reva gor ugu mu- . . . . l 
Omer, sadec~! tı~ları olmuştu. Ct~_an ıncır .:e .o t~ı- yat ve fi~~na b~şl~~ış, .ve ~cak o z~- amele yalnız işkencedir. ~n:vralar çevırmektir. B~ ıtıbar ~ 
- Ben, dedi.. nın noksan oluşu, bılhass~. l'u~kıye ın- man köyluler duştuklerı ~atayı ve ~o- 935 yılının son aylarında muhitin gü şımdıden memleket dışmdakı memur 
Selami büsbütün afallach: cirlerinin Alman ve lngılız pıyasalnrı ğüştükleri adamlar~ .7ş~_ra o.lmad~~ı- zide gençliği harekete geçerek ve her larımızın nazarı dikkatlerini ceibede" 
- Nasıl sen?. tarafından hemen tamamen angaje eai- nı anlamı~lar, tersyuzu koylerıne don- ----·-.. -- nm. 
- Basbayağı ben işte.. lişi Yunan tacirlerini bu taahhütlerini müşlerdir. Fa_kat vak~ derhal jan~ar- teslimi taahhütlerini tamamen yerine Mahmut Hoca buradayken, eski 
- Sen, Nuri ustanın oğlu değil mi- yerine getirmemeğe sevketmiştir. maya akse~~' .. bu ~~n~~ kavgaya ış - getirdikleri gibi birinci teşrin ayı ilk on harflerle çıkarılan bir 4lazeteye yenili.J 

sin}. Yunan tacirleri, aktedilen mukave- tirak eden bu~un koyluler yaka~mp bes günlük teslimatlarını vapurlara fikirleri aleyhinde yazı yazar, vaaz ıve~ 
B N · ... 1 I I ... ·· d · · f' t f k haklarında takibata başla~tır. 0 

- ' · l di rır· dı", halk bunu go"'ru'"nce .şı"ka"yette b"'-- en, urı ustanın og uyum.. e ere ragmen yuz e yırmı ıa ar ı 
1 

teda . lt lınınışlardır vermış er r. "" 
rucu ar . vı a ına a · 1 L _ı,. 

- Eh, öyleyse?.. teklif edince, Çek alıcılar derhal mu- Çek alıcılarının znm piyasasına lundu, fakat adama bir şey yaprrıı:ı"" 
- Benim de, Nuri ustadan başka, lcaveleleri feshetmişlerdir. Bu vaziyet mir ihracat tacirleri iç piyasalarda kar- dönmeleri, incir ihracatımız için mü- mümkün değildi. Nihayet manevi bit 

bir. . . karşısında Çekler İzmir piyasasıdan şılaşılan zarara rağmen, Türk ticaret şe him bir hadisedir. Çünkü Çekoalovak- karantine altına alındı. Mahmudtm bıJ" 
Ömer, durdu ... Sonra yav(lf yavaş i.ncİT satın almağa ıe,ehbüs etmişler - refini koruyacak bir tarzda taahhüt - ya evvelce lzmir piyaaaaından sekiz radan çekilmesinin sebeplerinden bi .. 

ilave etti; dir. lerini yerine get'irmekte devam ediyor- milyon ~oya ~ iQıc!r ~ekte ri de burada ııh.itap edecek adam bula" 
- Babam var .. bu baba sözü karışık Sunu kaysletmek icap eiriyor 1µ; iz- lar. Alivreciler şimdiye kadar eyJ\U aY-~ idi. mamaya başlamış olmasıdır. 
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o S M AN ll ~ ~ ~~~y~= ~!!~ N El LE R i • l r;~;~.~~. ~ş Y•~P::. ~:'.~~: ç;,;~;::~~:ı~!~ 
Yazan : Ragıp ••vkl Gravieres'in zenginleşip Maria Char- yavaşça: •Bizim oğlana da ne oldu ki'l~ 

K d
• d k• • d b hJ kadar del'i unutmasına kafi gelmişti. Kapı _ diyorfardı. 

H b kadının a ırga a ) e VID e Sa a ara ların önünde, yollann ~rintilerjnde, Bir akşam Pierre Gravieres Chastet'• 
U yar } . .

1
. J d t çeşme başında herkes bu ınanılmıyacak ye çıkmadı ve od ·ı d 

•• v •• gu•• gv üm şarap ar ıçı ır t pencere er en mes ' şeyden bahsediyordu: Bine: asına gı me en annt• 

gugum hk h J d 1 d .b-:- Dtün ab~l~md çıka geldi. .. Bir nazır d -d. Bsuranın havası bana yararnıyol', 

h kılar ve ka a a ar uyu ur u gı ı o omo ı ı e var! e ı. en benim valizi h l be bi UŞ şar - Akıl alacak şey değil! Arjantin'de rın yola çıkıyorum. Bir :zır~· d n Bya• 
d k1 d !met paşa· b. ·ı . k A , ya ı.a ar 1l• k 

1 
sara _ dallanıp bu a anıyor u. · ır mı yonerm ızını alacakmış... enos- yres e varır, orada evi .. 

1634 yılı bütün yaz Top a~ h eka- Bir gece Hubyar Kadının kocasına - Devam!. diye bağırıyordu. - Zavallı Maria Chardel! Kim bilir Annesi: enırım. , 

11 bahçelerinden Ayasofya)~~, a:Z ~ü _ saraydan bir bostancı_ gel~i. P.adişah ı .!akat ?dada .buluı~a~. kapıcılar ~e~~ ne kederlenecek... - Öyle şey olur mu? dedi. Önüm 
pıya ve Kabasakal.a ge:e gun ürültü- İbrahim ağadan sordugu bır şeym ce - hudası bırdenbıre dızçokerek sırtustu Chardel baba böyle olacağını bilseydi.. deki pazar yortu var, o geçsin de ö: 
temadiyen muttarıd bır çalgı g . vabını istiyordu. yatan İbrahim ağanın üzerine kapandı Ama Pierre Gravieres gibi bir çift- gidersin ... Hani pek sevdiğın bir ga • 
ıü, bedmest kahkahalar, çifte narelerın Tukcrt meclis kurulu idi. Kafalar tüt- ve başını sadrazama doğru kaldıra - likte bir ay bile kalamıyan, işi gücü or- rek vardır, sana ondan yaparım... • 
akisleri uzandı durdu. ~le- sülenmiş, alem kendi zevki içine ser - rak; rnanJarda dolaşmak olan bir serserinin Pierre cevap vermedi ama ertesi 8tfll 
Padişah ve saraylılar durmadan eg mest dalıp gitmişti. - Devletlu, aziz başınız için affey- günün birinde zengin oluvereceği ki- gitmek sözünü de kesti. Bütün ~ 

Diyordu. . ler Kapı açılıp da bostancı içeri girince Ieyün! .. diye yalvarmağa, gözyaşı dök- min hatırına gelir! Maria ile dansettiği eski baloları dl • 
Deli İbrahimin etrafın~. d ç:i~{e~~-ve İbrahim ağa, böyle gece yansı_ rahatsız meğe başladı. Pierre geçerken bütün evlerin per - şünmüş durmuştu ... 

dalkavuklar, kadınlar, mu a edilmesine kızdı .~tancıy~ agzın~ ge- Kapıcılar kethüdasından cesaret a - deleri aralanıyordu ama o, bir şey:n Yortu günü geldi, Pierre baloya 8'ft 
yobazlardı. . . . bir sürli leni söylemeğe, küfretmege, bagırıp lan paşanın tevabii de niyaz ve ricaya farkında değildi; beş yıl süren bir g'ur- ti. Maria da orada idi. 

Devlet ve millet bır delı ıle • aö-a başladı. Nihayet hırsını ala- başlayınca, Ahmet~ nihayet karele - betten sonra köyüne kavuşmuş, onun Biribirini görür görmez başlannı "I• 
Iıru tı A çagınn b • b ki d b. d b il sal ~ tufeyli mahlfıkun elinde ka ş · - madı sofradan kaptıgı ta a ar an ı- eşini ağışlıyarak başını sa aya - zevkini çıkarmak istiyordu. Chardel virdiler ama hatıranın kuvveti onlall 

nadolu ve Girid kan ve ateş içinde kay- . . büyük bir hızla kaldırıp bostancı - laya hareme doğru çekilip gitti. baba, hoyratça bir muamele ile onu biribirine doğru götürdü. İtalyan Gic .. 
narken Deli İbrahim renk renk ~a~ ~ı kafasına attL Hubyar Kadının kocası kurtulduğu· damadlığa kabul etmediği için kalkıp seppe'nin akordeonu, ikisinin de Rel 
yaldızlı kubbelerle süslü, diba d~e. ı .

1 
Tabak bostancının kafasında parça- nu sanmışh amma şişen ayakları üze- gitmişti. Onun on parası bile yoktu sevdiği bir vals havası çalıyordu. .Rfll 

dalarında şarab, kadın ve mdusı~ 1,~ lanıp da kanlar akmağa başl~yınca, rinde doğrulur doğrulmaz paşanın a - halbuki tam sekiz tane inekleri ola~ bir şey söylemeden birbirine sarılıQ 
ınest oluyor mal getinneyen, og:u~ meclistekiler İbrahim ağanın sag kal - damları kendisini aldılar, hazine oda - Chardel'ler kendilerine göre zengin sa- dans edenlerin arasına karıştılar. 
· ' ·h t etmeK s- · -: .. 1 rdi Fak t sın k tt 1 1 d söyleyen vezirlerini, nası a .;er mıyacağına kanaat getmı~e. : . a a. apa 1 .. ar. . .. yı ır 1• Geç vakte kadar dansettiler. Sonrc 
teyen hamiyetli devlet erkanını bı bu hadise, hiç de beklendigı gıbı n~tıc. Bır ka~. gun sonra Bazırganbaşı Ha • . ~ ~neler, Arjantin çiftliklerinde Pierre, ateş böceklerinin parladığı ça. 
birer boğduruyordu. b. vermedi Hubyar Kadının kayınbıra - run kethudayı odasından alıp paşı-nın didındı durdu. Sefalet, açlık çekti. Aş- yırlar arasından Maria'yı evine kadar 

Çılgınca bir eğlence ve şuursuzca k:- deri olan veziriazam Ahmet paşa reza- karşısına çıkarttı, el öptürdü ve bir da- kının hor görülmüş olması da ıstırabını götürdü. Ayrılmadan önce sordu: 
idare içinde bütün kudret ve k.uvvet a- letten haberdar olunca bostancıyı sa- ha bu gibi çirkin hadiselerin kahramanı bir kat fazlalaştırıyordu. _ Maria sen daha nişan olmadın mı• 
dınlann elindeydi. Deli İbrahım ce~ ri- raya çağırdı, eline bir k~e tut~turdu: olmıyacağına dair yemin .de .et!irdi. Fakat bu geniş omuzlu, erkek yüzlü, - Hayır: nişanlanmadım ... Sen, ora• 
di, en basit bir dişi> ye makamlar 'e _ Sakın ola, bu hali km~eye .ıcyı et- Artık her şey yoluna gırmıştı ... ~ub - kara ve sert saçları altında parlıyan al- da, Arjantin'de evlenecekmişsin diyor ... 
yor haslar bağlıyordu. ·1 me' diye de sıkı sıkı tenbıh etti. yar kadın bile kocasının bu hadısede nında irade sahibi olduğu okunan deli- lar. 

Hubyar Kadınlar, Telli Hasekı ~~ ... * . . çok ucuz kurtulduğuna kanidi. Karı ko- kanlı nihayet her şeyi yendi; talihi ken- Pierre eli ile manası pek anlaşılmaı 
Şivekar kadınlar, Hatice bat~n1ar, eki Ertesi sabah paşa kardeşını sara~ın~ ca gene karşılıklı içiyorlardı. Fakat es- dine yar olmağa mecbur etti. Yakında bir işaret yaptı ve: 
yüplü Voyvoda kızlan ve sekız Has ld çağırttı. Hubyar Kadının kocası ıçerı kisi gibi kahkahalardan, şarkılardan, Buenos-Ayres'te çiftliklerini idare et : - Öyleydi ama bilmem, dedi, şiın'dt 
bu gözdeler içinde birinci sınıfı te§ ı girince kaşlarını çat~: . . . rezaletlerden eser yoktu. tiği bir zenginin kızı ile evlenecekti. İh- pek niyetim yok gibi... 
ediyorlardı . _ Bu senin yaptıgın ış nedır?. dıye Ahmet paşa ikisini de Eyüpte bir eve tiyar babası ile anasına bu işi açtığı za- Bu kadarla kaldı ama biribır ·ne yincı 

Hubyar Kadın. padişahın musabı~ haykırdı. yerleştirmişti. İkisi de burada, Ahmet man onlar: eskisi gibi gülümsiyen gözleıle baktı, 
!erinden biriydi. Her gece sabahla . İbrahim ağa halU mestti. Paşa karde- paşanın sukutuna, rezaletlerinin unu - - Pierre, demişlerdi, bizi dinlersen lar; Maria'nın mavi gözleri yasarll11i 
kadar (Akide Kulu) oyuncu~arı?ı 0 ı- şine küc;tiıhfıne cevablar vermeğe, a- tuluşuna kadar sabredip oturacaklarını, yine sen köyden evlen ... Buranın kız- parlıyordu. 
d;re eder hünkara yeni yenı :glen~~: deta şô\ üp sa) mağa başladı. Veziria - bılahara yeniden eski alemlerine dala- ları zengin değildir ama çalışırlar, elle- * 
ler bulur 'sara) ın en güzel. canye~r n~ zam nihayet dayanamadı: caklarını samyorlardı. ri tutumludur, ev kadını olurlar ... Hem o günden sonra her akşam Pierre il~ 
seçip çık~rmakta büyük hır ma are _ Değnek!. diye bağırd.ı. Fakat bir gün veziriazamdan bir tez- sen onları anlarsın, onlar da seni ... Ya- Maria, iki köyün ortasındaki ıhlamul'I 
gösterırdi. Odadaki hizmetciler bu ıhtard~ .son- kereci gçldi: bancı kızlar, kim bilir... ağacının altında buluştular. Buna cA"c. 

* ra birbirinin yüzüne baktılar. Kımse - Devletlfı sizi Bağdada tayin eyle - Pıcrrc bunu duyunca gülmüş, alaya şıklar Ihlamuru» derlerdi: bu isme dogw c 

. "rav çengiler c;,i- ~ b 1 t ~ 
0 senenın yaZ1, Su J, '. İbrahim ağanın üzerine atılmaga ccsa- di. cDerhal kalkıp gitsin!.> diye de sı- aş amış ı: rusu layıktı, çün~ 

celer maskaralar ve boy b~y carıye .. - ret edemiyordu. Paşa tereddüdü gö - kıca tenbihi var!. dedi. - Bizim köyün Yarınki nushamızda : kü yıllar ve yıl .J 

1 le' çığırından çıkıp eğlcnırken pam- rünce derhal aşağıdan Mazhar ağa yol- Hubyar kadın bu haberi alınca yeıs kızları ha! iste - lardan beri onuıı 
.:~ bir gece yeni bir surpriz daha or - daşlarını çağırdı. Hubyar Kadının ser- içinde kaldı. Senelerce, eğlencesine, mem, lafını bile Tamir edilmeyen lltmda buluşuu 
taya attı: seri kocası ensesine yediği şiddetli bir şarabına, ve rezaletlerine alıştığı İs - etmeyin... bl evlenmiş, ocali 

Ertesi sabah bütün Topkapı sa:ay! yumrukla alaşağı e?HdL Ayaklaru:a ~a- tanbul şehrini bırakıp gitmek, Hubyar Maria aklına r h•fa kurmuş olanla • 
düğün müjdeleri «taşra çıkmak, ~ırag laka değnekleri baglandı, sonra yuzu • Kadın için kahredici bir şeydi. gelmiş, fakat eski Çeviren: Faik Bercm en nn haddi hesab1 
olmakı> haberlerile çalkandı. T~a ( 1 ) koyun yatırılarak tabanları değnek!en - Fakat kethüda, bu imkansızlık kal"Ş!- kederin uyanma· yoktu ... 
çıkanlann içinde Hub?.·ar Kadın a v~r- meğe başlandı. _ sında nihayet boyun eğmek mecburi - sına müsaade et - Pierre ile Mac 
dı. Henüz genç ve guzel olan Hub) ar İbrahim ağa avaz avaz bagırıyor, yetinde kaldı. Bir sabah Üsküdardan memişti. ria orada dalların hışırtısını din .. 
Kadın bu suretle cariyelikten kurtula- Mazhar ağa atılan sopalan sayıyordu. kalkan büyük bir kervanın içinde, Hub- Köye döndüğünden beri onun ne ol- ler, ya hiç bir şey söylemea. 
cak, yeni ve müstakbel bir evin kadını Değnek iki yüzüncü inişte durdu. A- yar kadın ile beraber Bağdada uzakla- duğunu bile sormamıştı; görmek de is- yahut yavaş yavaş, sanki gizli gizli ko-
olacaktı. . . ğa yüzükoyun çevrildi. Bu sırada Ah - şıp gittiler. temiyordu. Ama tesadüf dediğin kendi nuşurlardı. Bazan Maria'nın boynun • 

Deli İbrahim ona koca olarak vezır:- keyfine iş görür, bizi dinlemez. dan aşağı bir hanımböceği girer, gıdık-
azam Ahmet paşanın kardeşi ve k~.t~~,- , • a • w. ' Bir gün Pierre dere boyundan gi - lanan kızın gülmesi sükutun içinde çın. 
dası İbrahim ağayı bulmuştu. D~un • • _ derken kızların çimdiğini gördü; Maria lardı. 
yapılıp da Hubyar Kadın Kadir~a lırn~- da onların arasında idL Onu böyle bir - Haziran geçip temmuz geldi; Pierre 
mndaki yeni evine taşınınca, bırdenbı- Bugünkü Program denbire görüvermek, artık öldüğünü Gravieres hala gitmemişti, gitmek sö .. 
re büyük bir serbestiye kavuştu. tsTANBVL sandığı bütün bir maziyi canlandırdı. zünü ettiği de yoktu. Toprağa tekru 

Kocası İbrahim ağa za~~ a_Yy~şın, ötte :Neşriyatı: İçine bir yorgunluk çöktü. Bir taşın ü- ısınmış, kanında bir kaynaşma hissedi• 

6
erserinin biriydi. Gece gunduz ıçer, 12,30: Pllkla Tilrk muslklal. ıı,50: Ha- zerine oturup hazin hazin düşüncelere yordu. 
kardeşine güvenerek İstanbulu kasıp ftdis, 13.05: Pllkla ııaru müzik, 13,25: Muh- daldı. Yüreği dolu dolu olmuş, ağla - Bir gün öğleden sonra, güneşin ea 
kavururdu. . telif pJü. nel?'fyatı. mak istiyordu. hararetli zamanında, Chastet'ye çıktı. 

Sarayda Deli İbrahimin işret ~eclıs- Akşam NetrfYatı: Yıllara, gurbete, unuttum sanmasına Et.~-aftaki köyler, titrek bir ışığa bürüne 
}erinde eğlencenin bütün ~ekıll:ııne 18.30: çay saatı. dam musiklst. 19.30: Spor rağmen Maria'nın sesini, ıhlamurun al- mu.ş, uyuyorlardı. Ta orada Chardel' .. 
vakıf olan Hob) ar Kadın böy!e. ~ı~ a~ 1 musahabeleri, Eşref Şefik taratınd~. 20: tında vedalaştıkları akşamın mor ren- l~rm. balkonu~da Ma~a'~ın .. bey~z el-
clam ile bir araya gelince evını a. e.. Necmi ve arkadqlan tarafından Türk mu- gini iyiden iyiye hatırlıyordu. Gön - bısesı canlı bır leke gıbı gozukuyor • 
cmeylıaneye ve tarabhane» ye çevırd_ı. slkis1. 20.30: Safiye Te arkada.şlannın iftlra- lünün zaafını anladı, neşesini kaybetti, dup. 

ze,k ve safa Hubyar Kadının alı~tıgı kiyle Türk mualkisl n ballı: prkılan. 21: t k h b. d ld ierre tepeden indi, tahta köprüyil 
1
. 1 · 

0 
... a her Ork tra ar ı ma zun ır a am o u. t• k dil . ~ d" Delı· J0 brahimin mec ıs erı ... Pl .... ,. sololar. 21.30: es · . . geç ı e erı uyumuş pencereleri ka· ~ey ı. . R- t •e ...- .n. .n.- • ç Hatıralara karşı koymak ıstıyordu a- • . .. .. ' _. . 

t 
.. 

1 
.. k pazeJig·i ög-retmiştı. uşve ' 1 _ Moar: Don Juvan uvertw.. • - ay- _ . palı evlerın onunden segırtıp Chardel' ur u e b.. 

1 
• ma ne kadar ugraştıysa para etmedı. . • 

iltimasla elde ettiği paralar~ oy e .sa - tovsld: Kutular gölü. s - Ivanof: Gece şar- _ . . . . . lerın kapısına vardı. 
bahlara kadar süren içki alemlennde tısı. 4 - Sevrak: Mlnyonetta. s - Dorjak : Kalbınde ) enıden şıddetlı bır aşk u - Maria yalnızdı, Pierre'i görünce kıc 
yiyordu. çek danSL ı - Dorjak : Amerika ,erllsl tar- PASLANMAZ yanmıştı. zardı. Kızdan temiz bir çamaşır ve la• 

Ka kocanın sarhoşlukları o kadar tıaı. 7 - ı.eopold: Yugosla• halk melodllerl Kadınlar böyle şeyleri çabuk sezer, vantaçiçeği kokusu yükseliyordu ... Pi .. 
aiıırdrıık, ı· bir gece evin mutfağından çı-

8 
_ Oko-Albl: Musababab mua11ı:lye. 22so: Hasan Tır&f 8ıçaAı ,~ierre'in annesi de işi hemen farketti. erre onun yanına oturdu. 

h ' ı d B'r dakıkada tıraş eder N 1 Üzerinden Chardel'lerin evi görülen bı·r Od 
kan yangından bıle haberdar o ama ı - Ajans haberleri. 1 

• e sa- a karanlık ve serindi; ocağın ktil• 
lar. auK.REŞ bun, ne de fırçaya ihtiyaç vardır. l Chastet tepesi \ardı, Pierre her ak.~<.m leri içinden bir cırcır böceğinın sesi ge-

Meclis gene coşmuş, çalgılar, naralar, ı&: Halk muslldsl. 17: Muhtelli, 18: Mu ~ Katiyen paslanmaz. Alametı fa - oraya tırmanıyor, yüzü koyun yatıyor, liyordu. Uzakta bir çobanın bağırması. 
kahkahalar gene butün sokaklan tut - sahabe. ıa,35: 0pera, epor haberleri, 2ı,45 . rıka ile ihtira beratı vardır. Ne Charciel'lerin ışığına bakıyor ve o ~ön- saman yüklü bir arabanın gürültüsü ı .. 

f - rmıc:: Romanya haberleri İngilizler. ne Fransızlar, ne de lmeden köye dönmüvordu. Annesı da- · t·ı· d muştu. Bu sırada ateş mut agı sa .. , Fransa. Almanya ve · J şı ı ıyor u ... 
komşu Rıdvan efendinin evini tut~ - BUDAl'BŞTE . Amerikalılar, ne de bütün dünya ha ilk günler bunu görüp anlam\~tı. O akşam Pierre Gravieres sofrada: 
turmu b'·t·· mahalleli ayaklanmı-;tı. 

18 
ıo: Çingene orkestrası <şarkılar), ıı,ıo. I aynını yapamaz. Hasan tıraş ma- Şimdi Pierre'in ocak başında saat - - Ben, dedi, Maria Chardel'i aııı 

ş, u un · ı· ' 840 Sal ~..... k·nası·ıe Hasan tıra b l d l k ld w l d B b ·1 k .. d k l • Kapılar vurulup felaket haberı verı ~n- çın ve Japon edebi.yatı ı . : oıı or .. ._ - ı ş sa unu ve erce a ıp ·a ıgı o uyor u. a ası ı e oy e a acagım! 
ce Hubyar Kadının içki meclisi altust ırası, 2o,35: Muhtelif, 21: Şarkılar: muhtel!! tıraş kremi, tıraş kolonyası, tıraş 

ld Y 
. ·ı 1 A ı.-et nsa~nın a - h vaıar 22,25• Dan• pllkları, 23. Fransız- pudrası birer şaheserdir. Mutlaka 

c u. enıçerı er e ,tUuu .....-...- a ' · H k 
d 1 bastırmağa çabtılar. müaah•be 11,20: Çingene musltJst, 24,05: asan mar asını arayınız; israr 

am arı yangını • . ca ' a· · H d 
Fakat ancak Rıdvan efendinin evue tıabel'ler· e ınız. asan eposu : Ankara 

viYAMA İstanbul, Beyoğlu. ' 
liubyar Kadının evi yandıktan sonra a-
t ·· d .. ··ı b"ld" 19. Haberler ıt.ıo: İllnat. 19.30: Senfonik 
eş son uru e ı ı. . " · • 

Hubyar Kadının Kadirgad~ki .~vı bu- müzik. 20: orkestra. 20,20: Muhtelif. ban -

t .. ı· b ı dil" e du"c::muştu Halk 1 2310· Kuartet (tarlnlar), 2~0. Kuar-un stan u un ın ~·.. · . ar, · · 
.bildiğine birkaç şey daha ilave .edı~~r, tet (Tuna>. 
Hubyar Kadının içki alemlerı ~uz VAJlŞOVA 
kızartıcı müthiş bir dedikodu halınde 11: otuma, 19,20: Şarkılar, 19,45: Hafıf 

·~----
hakkında müsahabe, 19,20: Dans şarkıları, 

20: Muhteıır. 20,05: Filarmonik konser, 

20,50: KöJ havalan, 21,0S: Fillnnonik ton-
serin devamı. 21,30: Mü.sahabe, 21,35: Mub-

' • • üSlk. danS musikial. 
( 1) Taşra ~ıkmak, sanıJ nriyelermm m PRAG telif, 22,15: Şarkılar, 22,35: Pll.k neşriyatı, 

h 1end.irilerek ser~~ u ...--lan ıa,'5: ]laberlu, 19: Haberler, ıı,ıo: San'a~ ı 22.~: Ru.Qa haberleri. llliklu. 

lleınektir. 

AHENK ilan Huauaıyd ve z.ara~tile takdirnameler alaa 

:e~U~~. 8-J!~!ı.:!~adA~f-r:!~t:er~~ Cd Evvelce kapalı zarf uıulile eksilt .. 
Surin. m eye konula n 14970 lira 70 kurut 
b&aattul 1 nd lera memurlatundan : bedeli keıifli huıuıi id areye ait ya~ 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine tarar nık yata mekteb i binasının tamir ye 

verilen ev eşyası 15/10 938 tarihine rasth- tadilatı JJJ/9/936 sününd en itib .. 
yan Perşembe gu'lü saat ıı ~ Nlşar.taşı V1· ~n pazarlıia konmuftur. lateklile< 

rın 2490 sayılı kanunun tarifatı da• 
u ıı:onatı caddesi Halil bey apartımanında a- İreıı·nde U f · ı~ t• D · · ·· r a vı aye ı aımı encu • 
çık artırma ile satılacaktır. Taliplerin mu - JDenine müracaat etmelu.i ilin ola 
ayyen gun ve saatte ma' ınde bulunacak nur. 

emura muracaatıan ilan olunur. (26286) 



10 SayEa SON POSTA . Birinciteşrin 9 

Gavur 
Mehmedin 
Yttni 
Maceraları 

CIBALI ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

Son Posta'mn zabıta romam: 94 
~ mUHALEFET Qr 

Mehmet ağa, mühim bir iş için lstan
bula gitti. Bir kaç ay orada kalması la
zım geliyor. Seni de istiyor. Hemen 
hazırlan. Tren hazır. Beraber gidece -
ğiz; diye kandırdım ... Onu aldım, ls
tanbula getirdim. 

- Anladım .. her şeyi anladım. Kısa 
kes artık. Yalnız sorduklarıma kısaca 
cevaıb ver ... Onun başını kim kesti}. 

- Kaptan Mihaloviç .•. 

~ 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 
Son Posta' nın eiyaai tefrikası l -78 - Yazan: Ziya Şakir · • 

- Eve, kim ates verdi} 
' 

Osmanlı hükumet ve saltanatının üç ay zarfındaki zayiatı, pek korkunç bir yekun 
gösteriyordu. Ve bunun mes'ullerini tayin hususunda bir isabet gösterilemiyordu 

- Kaptan Mihaloviç ..• 
- İstanbulda, nerede kaldı?. Gavur Mehmet, dayanamadı. Yerin
- Bir kaç gece, benim evimde kal- den sıçradı. 

dı . - Yalan, söylüyorsun, kerata .•• 
- Pekala .. beni aramadı mı, sor - Şimdi, doğrusunu söylersin. 

madı mı L Diye bağırdı. Ve hiddetle Defci İbo-
- Aramaz olur mu, hiç? .. Geldiği Diye bağırdı. Ve o hiddetle defci İbo-

Clakikada, seni görmek istedi ... Fa - nun sımsıkı sarılmış olduğu direk, a
!cat; kendisi sarayda. Orada gizli bi! teşin üstüne kaydı. lbonun, kulakları 
tahkikat ile meşgul. Çıkar çıkmaz ge- tırmalıyan feryadı, duvarlara çarptı. 
lecek; dedim. Tam o anda da, korkunun verdiği 

- Sonra?... harikulade bir kuvvetle, ellerini birbi-
- Sonra .. bu müddet zarfında, ar - rine bağlıyan ipi koparmıya muvaffak 

kadaşlar karar verdiler. Onu, senin e- olan Fani, kaçmıya başladı. 
\'İnde hapsetmek.. ve sonra sana bir Gavur Mehmet, onu kaçırmamak i· 
mektub yazarak, seninle alay etmek çin arkasından fırladı. O karanlıkta, 
istediler. Bu kararı da, bana tatbik et- bir kaçma ve kovalama başladı. 
tirdiler... Bir gün; akşama doğru eve Zindanların taksimatını çok iyi bi
geldim .. hadi, hazırlan. Bu gece, Meh- len Fani, kurnaz davrandı. Kaçarken, 
met ağa eve gelecek. Seninle orada birdenbire koridordaki hücrelerden 
görüşecek; dedim. Onu aldım. Sizin birine daldı. Artık, heyecandan gözle
evinize geldim. Oraya, arkadaşlar da ri ve beyni dönmüş olan Gavur Meh
gelecek. Onun (Karayürek çetesi) ne met, onu göremiyerek ileri doğru fır
yaptığı ihaneti yüzüne çarptıktan son- ladı. O zaman, Fani arkasından onun 
ra, kolayca bulunmıyacak bir yere üstüne atıldı. O derin karanlık içinde, 
hapsedecekler, sana da haber verecek- boğaz boğaza bir mücadele başladı. 
lerdi .. .'. ~aka~ ıo akşam:. ~oncada çı • ı Yorgunluktan, kaç gecedir devam e
kan buyuk hır kavga yuzunden gele • den uykusuzluktan kuvvet ve takati 
mediler... Biz, evde geç vakte kadar kesilmiş olan Gavur Mehmet, bir an
bekledik. Onlar gelmeyince, ben tek- da omuzlarına yüklenen bu kuvvetin 
rar bir yalan uydurdum .. Mehmet ağa, sikletine mukavemet edemiyerek yere 
gelemedi. Demek ki, işlerini bitireme- yuvarlandı. Derhal Faninin pususuna 
di. Hadi, gene bizim eve gidelim. Ya- düştüğünü anladı. Çok iyi konuştu -
rın gece gelelim; dedim. ğu hırvat lisanile bağırdı: 

Gavur Mehmet, lbonun sözünü kes- - Vay alçak asilzade, vay ... Za • 
ti. inler gföi bir sesle: vallı Prenses Şima gibi, beni de pusu-

- Anlıyorum .. yavaş yavaş, her şe- ya düşürdün, ha?.. 
yi anlıyorum ... Yalnız, bir şey soraca· (At-kası var) 

ğım. O kadın, orada bir şey bıraktl 
nıı? .. Tevfik Paşanın 

Son günleri 

Vakıa, bu havadisin şüyu bulduğu 
dakikada derhal Konya ile telgraf mu
haberesine girişilerek hakikat anlaşıl
mıştı. Fakat ,bu kanlı havadisi müte
akip efkarı umumiyede husule gelen 
sarsıntının önü, kolayca alınamamıştı. 

Gene bu aralık efkarı umumiyeyi 
gerek hükumet ve gerek ittihatcılar a
leyhine çeviren mühim bir hadise daha 
vardı... (Krallık) ilan eden Bulgaris
tan gazeteleri, Türkler ve hükumet a
leyhinde atıp tutuyorlar; Bulgar ordu
sunu İstanbula doğru yürümeye teş -
vik ediyorlar.. İstanbul un karşıyaka 
gazeteleri de, bütün bu neşriyatı - as
lına büyük bir sadakat göstererek - ay
nen gazetelerine geçirmekte; ve sonra 
da, efkarı umumiyeye korku verecek 
mübalağalı mütalealar beyan etmekte 
kusur eylemiyorlar<h. 

Her saat başında, yeni bir havadis 
işitiliyordu: 

- Bulgarlar, seferberlik ıilan et -
mişler. 

- Bulgarlar. ilamharb etmişler. 

- Hudutda müsademe baslamıs. . . 
- Bulgarlar, 

geçmişler. 

üç yerden hududu 

- Edirneye girmi~ler. 

- Çatalcaya dayanmışlar. 

- Bu sabah F a.tih camisinin müez-
zinleri ezan okumaya çıktıkları zaman, 
top seslerini işitmişler. 

-E, canım.. hükumet uyuyor 
mu? .. 

- Haaa .. evet .. bir nişane bırak -
ti ... Parmağının ucuna bir iğne batır
dı. Buradan çıkan kandan, elindeki 
mendile üç damla damlattı. Mendili 
yere attı.. şayet Mehmet bizden evvel 
gelir de bu mendili görürse, benim bu
raya gelerek kendisini beklediğimi an
lar; diye mırıldandı. 

(Battarafı 7 inci sayfada) - Hangi hükumet.. hükumet var 

Gavur Mehmedin gözleri bulutlan
dı. Beyninin içinde sanki bir ateş do -
laştı. 

- Zavallı Hadiye .. başının üstünde 
dolaşan felaketi, bana açıktan açığa 
haber vermiş .. ah gaflet .. nihayet, in
san değil miyiz. 

Diye, söylenirken; kirpiklerinin u • 
cunda birer damla yaş parladı. 

- Sonra?. 
- Sonra .. o gün bizim eve gittik ... 

Ertesi gece, tekrar sizin eve geldik. 
Tam, gece yarısına kadar bekledik ... 
O, artık şüphelenmiye başladı. Ben, 
bu işden bir şey anlamıyorum. Bırak, 
ben gideceğimH diye, söylenmiye baş
ladı ... Benim de içimde, bir pişmanhk 
uyandı. Ona, hakikati söyliyecektim .. 
kaç, başının çaresine bak; diyecek -
tim... Fakat, o aralık, aramızdaki pa
rola mucibince lc.apı çalındı. Ben, ar
kadaşların geldiğini anladım. Gittim, 
kapıyı açtım. O da; hah, Mehmet gel
di; diye yerinden fırladı. Dışarı atıl -
dı. Karanlıkta, iki vücud birbirine sa
nldı... Boğuk bir ses işitti~. Hemen, 
Kaptan Mihaloviç'in koluna sarılarak, 
ne yapıyorsun; dedim. Fakat, iş işden 
geçmişti. Kadın, yere serilmişti. 

Hazin bir hıçkırık işitilmişti. Ağlı
yan, Gavur Mehmetti. 

Bir kaç dakika, böylece geçmişti-. 
Ve sonra, Ga,·ur Mehmedin, boğazın-

Alınan milletinin Anadolu - Bağdat mı? .. Koca memleket, be' on (tü -
Demiryollarına sermaye dökmelerini redi) nin elinde kaldı. Kimin kimden 
temin etmeyi, siyasi hayatının en bü- h b H k d ı ı .. ff k S drA a eri var?.. ü umet e, on ar .. mi -
yuk muva a ıyeti sayan a azam Tev l l . 
f
'k p 1· t'klAl h b' d et de, on ar .. padısah da, onlar .. ordu 
ı aşanın, s ı a ar ı esnasın a · ~ 

Loyd Corca verdiği bir cevabı yazma- da, onlar .. her şey, o11lar ... Eger on-
maya gönlüm varmıyacak. lar olmasaydı, başımıza bu haller ge -

İngilterede, bilmem hangi muazzam lir mi idi? .. Zorla meşrutiyet ilan etti
binanın bilmem nelerle döseli salonu - ler. Guya; irtikabı, irtişayı, hafiyeliği 
nun ortasında, Loyd Corç, rtlce işler çe- ortadan kaldıracaklar; 24 saat zarfm
virmiş olan tarihi parmağını bir Ana - da bütün Osmanlı ülkesini güllük gü
ôolu haritası üzerinde gezdirirken, Mus lüstanlık yapacaklardı ... Halbuki ken
tafa Kemal kuvvetlerinden : dileri, ( ianei milliye).. bilmem ne di-

- Haydutlar! diye bahsedecek ol - ye .. halkı zorla soyuyorlar .. (vay, sen 
muş. idarei sabıkaya mensubsun) diye, şu-

Tevfik Paşa muhatabının eline sarıl- b h d k gırtlakl b 
,A • • A nu unu apse ere arına a -

mış, sun ı hır safıyetle, arifane bir te- l l l ı B 
h

"ll sıp zora para arını a ıyor ar... un -
ca u e sormuş : 1 ç k .. 

- İngiliz lügatinde, vatan uğurunda arı, biz yutarız. ün u, yumruk ye -
kanlarını dökenlerini sıfatı chayduh meye alışkınız. Fakat, Bulgarlar, A -
mudur Ekselans ? vusturyalılar, Yunanlılar yutarlar mı? .. 

* - Venizelosun asıl adı Lefterdir. A
tinada Türk sefaretinin evrakı karıştı
rılsın: Orada Lefter imzalı bir müsved
de görülecektir. Lefter, namı diğer Vc
nizelos, müsveddesi orada bulunan o 
arizesinde Abdülhamide : 

- Hizmetime mukabil on Napolyon 
azdır. Aylığımın on beş Napolyona çı
karılmasına ferman buyurun! der. 

Bence bir ayda on beş Napolyon is
teyen Venizelos, Napolyonun papucu 
olamazdı. Çünkü her zaman isbata ha
zırım ki Osmanlı İmparatorluğunun 
kendisine verdiği aylığı az gören Veni
zelos, Türk milleti aleyhine casusluk e
diyordu! 

Bak!.. Onlara da zart zurt etmek iste
diler .. bir anda koca Rumeli şarki vi -
layeti, Bosna, Hersek, Girid adası, gi
diverdi... Halbuki, ~unun şurasında 
meşrutiyet ilan edileli ne kadar oldu? .. 
Üç ay zarfında elimizden bu kadar yer 
kaptırırsak, galiba sene başına kadar, 
yeryüzünde bir karış barınacak yerimiz 
kalmıyacak. (Serseri yahudi) gibi, şu 
köhne dünyanın üstünde sürüm sü -
rüm surunecegız... Aklınızı başınıza 
toplayın. Sakın bu adamlara rey ver -
meyin. Alimallah, bastığınız dalı, ken
di elinizle g~sersiniz. 

Diyorlardı. Söylenen sözle -

Para manasına gelen cNapolyon» la, 
meshur kumandan «Napolyon:a dan bu 
mükemmel kelime oyununu cıkaran da 

da düğümlenen sesi işitilmişti: ~ Tevfik Pasadır. Ve o, vaktile ifsa etti-

rin ~2hiri şeldUetıi. hakikate tama -
miyle temas ediyordu. Hakikaten 
(Osmanlı hükumet ve saltanatı) nın 
üç ay zarfındaki zayiatı, pek korkunç 
bir yekun gösteriyordu. Fakat, bu ye
kun karşısında bir acı ve teessür his
sedilirken; bunun mes' ullerini tayin 
hususunda cidden bir isabet gösterilmi
yordu. 

- Sonra?.. ği bu sırla·. bütün bir dünyanın. alaka-
- Sonra .. Kaptan Mihaloviç kulağı- smı eşelemişti. 

ma eğildi .. bizim Fan inin karısınt yo - Belki dokuz buçuk satırdan çok fazla 
la getirmek için böyle· yapmak lazım uzadı. Fakat doksan beş dakikası boş 
geldi; diye cevab verdi. Tabiidir ki, geçmemiş doksan beş yılı hüiasa etme
Ka pt"" n Mihaloviç·e itiraz edem .. ez -ı nin güçl~~~nü düşünenler, bu uzatışı 
dim Ciinkü, beni de bir hamlede bo - mazur gornrler sanırız 
ğuverirdi. Sellin Tevfik 

Vaziyeti bu hale getiren, dünkü ve 
bugünkü hadisat değildi .. yalnız hüku
met ve yalnız cemiyet değildi .. ve ni
havet. bu.e:ünkü vak'aları yaratan, bu-

günkü sebebler değildi. Bugünün 
seyyiatını ve bunun sebehlerini araştı
rırken; maziye, hem de bir hayli u -
zun bir maziye kadar uzanmak elzem
di ... Millet, asırlarca zulüm ve istib -
dada tahammül etmisti. Osmanlı tari-

' hinde görülen isyan ve ihtilallerin hiç 
biri; milletin hürriyet ve hakimiyetini, 
teceddüd ve terakkisini istihdaf etme-

mişti. Hepsi post kavgası. hepsi ke • 
rnik yalamak içindi. Evvela Anadolu 
dağlarını, ve sonra da kör kuyuları dol
duran (Celali) lerden tutalım da, (Ka
bakcı) hatta, (Ali Suavi) ye gelince
ye kadar hepsi de aynı (mevki ve men· 
faat) peşinde koşan (türedi) }erden i
baretti. 

(Arkası var) 

Bu da bir edebiyat 
(Baş tarafı 7 inci sayfada) 

- Bunların içinde her milletten var. 
- Öyle ise sen git te onları çarşı için-

de bizim patikçi Maksut Dayı var, on
dan sor. Çünkim çarşıya seyyah gel -
dikçe arasıra onun dükkanına uğrar • 
lar, onların dilinden o anlar ancak ... 

Balıkçı Haçikten sonra, biraz ileride 
kurukahvecilik yapan Bayburtlu Emim 
oğlu Bekire yanaştım ve kendisine güç 
halle meramımı anlatıp ondan da ede
biyata dair şu cevabı aldım: 

- Bizim edebiyatta eskiden beri o, 
bu birşeyler söyler, dururlar, meseıa 
benim aklımda klan şöyle bir &şık tür
küsü vardır : 

Yol verin karlı dağlar 
Yol verin karlı dağlar 
Geçtiğim kuru çaylar 
Geçtiğim kuru çaylar 
Boy vermez derin olmuş 
Sevdiğim gelin olmuş 

- Hepsi bu kadar mı ! 
- Benim aklımda bu kadar kalmış ... 
Buna da tekrar sordum : 
- Nazım Hikmet, Neeip Fazıla mis

tik şair diyormuş, sen ne dersin bu işe? 
- Necip Fazılın yerinde ben olsam 

mahkemeye gider bu adam bana mis
kin şair diyor diye onu dava ederim. 

Bayburtlu Bekiıden ayrıldım. Kadir
galı çamaşırcı Bayan Kevsere koştum. 
Hatuncağız, çamaşırdan yeni çıkmış, 
yorgun argın beni karşısına aldı ve o 
da sorgularımı pek güç anladıktan son
ra: 

- Eskiden dedi, bizim rahmetli bir 
Ay~e Teyze vardı. O, ne güzel beyitler 
düzerdi. Şirr.di nerde öyle güzel beyit
ler düzecek içli kadınlar?. Ve biraz dü
şündükten sonra rahmetli Ayşe teyze-

nin memedeki çocuğu için bundan elli 
yıl önce düzmüş olduğu şu beyitleri o· 
kutlu: 

Benim oğlum nerede 
Su başında derede 
İncili çevre boynunda 
Annesinin koynunda! 

Buna da Halide Edibi, Suat Dervişi, 
Şükufe Nihali ve bunların arlarındaki 
farkları sordum. Gülümsiyerek : 

- Galiba, dedi, şu parça onlardan bi· 
rinin olacak ve okumaya başladı: 

Helvacı güzeli 
Handadır handa 
Tahta kale kurbünde 

. Biz size geldik on günde 
Bayan Kevserden sonra eski Evkaf 

mütekaitlerinden Unnabi zade Bay Ah· 
met Tuluiyi buldum. O da sualler-imi 
dinledikten sonra : 

- Evladım, buyurdu, edebiyat, şiir 
bunlar artık karaya vurdu, çoluk çocu
ğun elinde oyuncak bir hale geldi. Fa· 
kat ben bu çoluk çocuğun içinde şöyle 
hakimane, zarifane, kibarane. arifane ve 
bihakkin edibane bir beyite tesadüf e
demedim. 

- O beyit hangisi efendim 1 
- Okuyayım da can kulağiyle dinle: 

Sanma herkes aleme insan gelir, insan 
gider, 

Cahilü nadan olan hayvan gelir. hay • 
van gider! 

Unnabi zade Bay Ahmet Tululyi de 
dinledikten sonra, henüz bizde ve bil -
hassa kenar bucaktaki halk arsında e
debiyatın ne halde olduğunu ve neden 
bir türlü revaç bulamdığını bir kere da
ha anladım ve içimden yeni ediplerimi· 
zin: 

- Kulakları çınlasın ! 
Diyip yürüdüm. 

Osman Cemal KaJ'cıh 

İstanbul İkinci İflu memurluğundan: 
._Müflis Taı:ıtavi Zade Halide ait olup tamamına 5 75 lira kıymet konan Bü 

yukadada Nızam caddesinde bir tarafı Hristodan mahlfil arsa ve dükkan di· 
ğer taraf~ ~met Nureddin bey hanesi ve iki tarafı Nizam caddesi ve yahşi 
bey sokagı ıle mahdut eski 24 yeni 34 No:lu 230 metre murabbaındaki arsa 
açık arttırmaya konulmuştur. 

Şartname 22/ 10/ 936 tarihinden itiıbaren dairede herkese açık bulundtı • 
rulmuştur. 

9/ 1 1/ 936 Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul ikinci iflis dai . 
resinde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırmaya iştirak edecekler takdir edilen kıymetin % de yedi buçuk nis· 

betinde teminat parasını veya Milll banka mektubunu verecektir. 
. :erakü~ _eden vergi ve icare ve tanzifat ve tenviriye resmi masaya ait olup 

dıger dellalıye ve ihaleden sonraki masarif ve yeni kanun mucibince verilmesJ 
Iazımgelen icare ve bu seneye ait vergi müşteriye aittir. 
Art:ırma neticesinde arsa takdir edilen kıymeti veya yüzde yetmiş beşini 

buldugu takdirde müşteri üzerine kafl bırakılması yapılacaktır. 
Aksi takdirde son arttıranın teahhüdü durmak üzere on beş gün daha uza. 

tılarak 24/ 11 / 936 Salı günü aynı saatte en çok arttırana ihalesi yapılacaktır 
Satılacak arsa hakkında fazla izahat almak istiyenler ve istekliler 934/76 
No. ile daireye müracaatları ilan olunur. 7 / 10/ 936 (2022) 

Bolu Orman Direktörlüğünden : 
1 - Bolu ilinin merkez ilçeıinde hudutlan f8rlnamede ya.ah Kalınca 

ve Konuroğlu Devlet ormanından bir yıl içinde im.il ve ihraç olunmak üze
re numaralanmıt ve ölçülmüt gayri mamul 1978 metre mikap ve 127 de· 

aimetre mikaba denk 3653 adet devrik çam ve 1078 metre 221 dr-Lwwtre 1 

mikiba denk 927 adet devrik küknar ağacı yirmi gün müddetle Ye kapalı 
zarf usuliyle arttırmaya konulmuttur. 

2 - Art~ırma 15/10/1936 Ptttembe günü saat 16 da Bolu Orman Mü· 
dürlüğünde yapdacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikap çamın muhammen bedeli 210 ku· 
ruş ve köknarın 170 kul'llflur. 

4 - Muvakkat teminat 450 liradır. 
5 - Şartname ve Mukavelename projesini görmek istiyenler bu miicl • 

det içinde her gün Boluda ve lstanhulda orman müdürlüklerine ve Anka • 
rada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (2014) 
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ER R N KOLONYASI 

DUn verilen konferanstan bir intıba . 

davetlilere, Rektör tarafından hır çay 
haftas~nın ikinci Dün Balkan Tıp 

günüydü. k d 
Balkanlı hekimler, sabah do uz. a 

Cerrahpasa hastanesini ziyaret etmış-
1 ' k ··t hassis olıer ve bu ziyaretten ço rnu e 
rnuşlardır. 

Saat 10,30 da. Yıldızda toplantı ya-

ziyafeti verilmiştir. . . 

G e saat 21 de İstanbul valısı ve 
ec Ü d 

b I diye reisi Muhiddin stündağ, e-
e e ~ · 

Jegeler şerefine bir akşam yemegı ve 

suvare vermiştir. ~ . . 
Burada geç vakte kadar eglenılmış-

Kanzuk meyva tuzu en boş weyva 
usarelerile hazırlanmıştır. Hazmi 
kolaylaştırı:r. lnkıbnzı izale eder. 
Kıı.nı temizliyerek ' 'Ucuda Lnzelik 
ve canlılık bahşeder: 

lNCl.Llz KANZUK ECZANE.Si 
Beyoğlu - lstanbul 

Ankara Yüksek Ziraat 
Rektörlüğünden : 

1 - Yüksek Enstitü talebesi için yaptm lacak olan ve rnilrtariyle cimi 
•tağıda gösterilen elbise, palto, manto kapalı zarf usuliyle eksiltmeye Jro. 
nulmu,tur. 

2 - İhale 19/10/1936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da Rek< 
törlük binasında toplanan Komisyon tarafından icra edilecektir. 

3 - Muhammen bedelleri &fağıda yazılmıttır. 

4 - Muvakkat teminat teklif edilecek fiatın % 7,5 dır. 

5 - Nümunesini görmek ve bedava '8flnamesini almak iateyenıer t:.ıııtit 
sü Daire Müdürlüğüne müracaatları. (1168) (1780) 
Yapılacak Muhammen Y ekim Cinsi 
- -

Miktar 

40 - 50 
5 - 15 

434 - 500 
130 - 150 

Fiyah 

1925 
2500 
2325 
1800 

Kr. 

" ,, 

Kr. 
tutarı 

96250 

37500 " 
1162500 ,, 

270000 
" 

1566250 

Kız talebeye kostim tayy6r 
,, ,, Manto 

Erkek talebeye kostüm 
,, n palto 

B ANZOPiRiN · KO/'l.leri HeRYERoe 40KuR J~ 
··ü·e's e"'o .ı<u:.4=<ı~ı ·reMineR. S..\LCAM sö~r\.:R Ll R.Ör\SÜRvcü HEMEN GioeRiR 

l . l d geçen tıb- tir. d' l 
pı tnış, ve hekım er arasın a Bu sabah ta hastaneler ziyaret e .1 - 1 
b~ b' k .. k'p Yugoslav 1 10 '() ı ır onuşmayı mutea ı • . t' Dördüncü top antı saat ,•) 
heyeti reisi M. Markoviç tarafından ;~ş;:İdızda başlamıştır. 

KAY I PLAR_j 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

bir konferans verilmiştir. S t t'J 30 da Besiktastan vapurla 13 d d 1 e aa _,t • , 
Bunu müteakip saat e, ~ .e~~~ Tarabyaya gidilecektir. Orada, Balkan 

ler serefine Balkan hekimler 'ırlıgı t haftası komitesi tarafından dele -
reisi' Akil Muhtar tarafından ~er.apa - ~~ere ve davetlilere öğle yemeği v~
lasta verilen ziyafet takip etmışt~r: d rilecektir. yemekten sonra Bentler zı-

Bu ziyafet, büyük bir n~e .. ıçın e 1 kt .. . ·tur yaret 0 unaca ır. . 
saat ü,... buçuğa kadar surmuş · Aksam sa.at 18 de ıse, delegelere şe-

" Ak'l M htar da-Ziyafet esnasında, 1 u .. bir n~mına, Beylerbeyi sarayında bir 
Vetlilere hitaben kısa bir n~:_~k soy I k · 

l 
. b tıp haftasının verdıgı hayırlı çay ziyafeti veri ece tır. 

emıs, u .11 Yunan delegeleri arasında Metak -
. • 1 d bahsetmiş Balkan mı et- d netıce er en ' . b sasın damadı F okas da var ır. 

leri arasındaki dostluğu takvıyede a- Foka.s kendisile görüşen bir muhar-

d 
~ 1.. büyu"klüğünden bahset- d·~· . .. 

şar ıgı ro un ririmize Türkiyeyi çok sev ıgını soy-
mistir. f d lemis ve gülerek döviz meselesi yüzün-

B, u samimi sözlere, Yugoslav e e- ' d·~· fl 
k ık den' zevcesini getireme ıgıne ese ~n-

nu reisi Zika Markoviç ço a ış-
rasyo d b l tur dioini bildirmiştir. 
lanan bir mukabele e u unmuş . o * 

Oradan delegelere tahsis ~l~na~ .o- Beynelmilel tıp tarihini tetkik kon-
tomobillerle üniversiteye gıdılmıştır. . . gelecek toplantısını lstanbul-
Üniversitede üçüncü toplantı .y~pıl - ~:es;;ması sureti kat'iyede takarrür 
mıs ve delegeler, üniversitemızı ge~-. 'i d' Kömüniksyonu roüteakıp etmiştir. 

i:~anyanın va-z-iy-e-ti- sulhu 
tekrar tehdide başladı! 

• . va mı lardır. Sovyetler ademi müda-
(Baştarafı 1 ıncı sayfada) . .. ı· Pl şl "'1'YC!sından çekildikleri ve Mad 

tı . ademı mu- ıa e an a~A- 'kl . 
Londra 8 - Sovye erın, . ··t h"kılmetine bilfiil yardım ettı erı 

' k 'l ceklerı ha- 11 u k ılahale anlaşmasından çe ı e T Chro- takdirde, asi harp gemilerile, erza ve 
berini veren Liberal organı N~w:r ki· 1 mühimmat taşıyacak olan Sovyet g~
tıicle, bu sabahki sayı~ınd~ diy cid- nüleri aı·asında çarpışma vukubulacagı 

<<Hi~ süphesiz, vazıyetı hazıra . muhakkak sayılmaktadır. 
~idir. Fakat İtalya ile Almanyanm Is- ltalyanlar ne diyorlar? . 

1 
,., .

1 
· yardımlarını kesmek R 8 vA A ) - Havas a1ansın-panyo ası erıne _. . oma ,. · · 

Zarnanı henüz geçmiş degıldır.» dan: 
Sosyalist Daily Herald da: Bir kaç haftadanberi İtalyan g.:ı.zete-
«Sovyetlerin noktai nazarla~ı~a lerı' Madrid hükumetinin ecnebi mem-

h "k. tının ' k ld -müzahir olmak Britanya u u~e leketlerden yardım görme te 0 ugu -
b d d' ek Sovyetlerin ıhtarını d . h' bir sey yazınamaktadırlar. orcu ur.» ıyer k na au ıç . 
kendi ihtarile teyit ve takviye etme - R • yarı resmi mahafil, Sov -

. esmı ve . 
tedır. R nın ademi müdahale komı -

M ·1 S yet usya . ld -
Saw h nı Daily aı ' ov- . . . ezdindeki serdetrnış o ugu 

g cena orga f ·ı tesı reısı n • f · d 
"'elle · h ı ilan huru atl ı e .. 1 1 hakkında bir guna te sır e 
-3 rın mu tırasın • _,. . muta ea ar 
\'e şu baslık altında neşretmekte~~r '. bulunmamaktadırlar. 

M · k"' h bir tehcııdrn. 1 .. « oskovanın usta ça • Salahiyettar mahafil, talyanın mu-

Sovyet muhtırasının aksülamelle.rı dahalesine dair olan halberler ~~ın-
. • - Moskova hükıi- da öyle demektedir .. « tal~a, .. un ara 

Parıs, 8 (Hususı) k 'tesine dş 'd h"ku·meli lehındekı mudaha -
m ı· · · ··d hale ornı Ma rı u .~ ının ademı mu. a _ muhtıra, .. t allik dosya ile cevap vere-
dun gece tevdi etmış oidugu _ lelere mu e 
tahmin edilen aksülrunelleri dogurrna- cektir .» . .-:..1: 
ğa başlamıştır. Sovvetlerin bu rnuhtı- Eden Parıse ıpu.ı.yor 

~ · Almanva tasını bir tehdit sayan Italya, · _ Bel t 8 (Hususi) - Pravda ga-
v p . . d S etler anlaŞIT'.il gra . ·ıd· w· .. e ortekızın e - ovy . hattı . Paristen bi.ldırı ıgıne gor~ 
dan çekildikleri takdirde .- ~~ı ekte- ıet:~ıne rici ·e nazırı Eden yarın müs
h~re~eti takip edecekle_ri bıld~rı~r do- fngılız h~ari~e gelerek, ispanya işleri-
dıt. Ingiltere pek vahım netıce .. .. tacelen 1 . d" . ld k-
~ ' . k fn onune · 5 vyet erın un vermış o u 
guracak olan bövle bır hare e 1 k ne daır 0 k d f h · · " t' saı·fetme ~- htıra hak ın a ransız arıcı-
geç k · · • gayre ı ları mu 
ted~eF ıçın, azamRı yanın Londra el- zırı Delbos ile müzalcerede bulu· 
. ır. ransa ve us .. . . gi- ye na 

Çıleri, bugün İngiltere Harıcıyesıne ma nacaktır, 
derek bu m~sele hakkında konuş 

İstanbul Giriş gümrüğilnün 242 ve 21659 

sayılı beyannamelerine ait 312870 ve 312872 

sayılı gümrük makbuzlarını zayi ettim. Ye

nisini çıkaracnitundan eskilerinin hükmü ol-

madığı ııan olunur. 

Receb Bavhıcu ('7f4) 

335-336 setn:Jı:nnde Sütlüce Nilmune mekte-

bl orta smıfından aldığım tasdiknameyi kay

bettim. Yenisini alacağımdan htllcmü yok -

tur. 
istuıbul Kudu:ı: Hastanesi 

lUüstabdiminlnden 
f'uai (745) 

. 

1. - Merkezimize aid kavak istimbotu açık eksiltme ile tamir ettirile • 
cektir. Keşif bedeli (1953) liradır. 

2 - Bu işe ait '8rlname tunlardır: . ~ 

A. - Fenni fartDame. 

B. - idari fariname. 
3. - istekliler bu ,artname ve evrakını parasız obrak lstanbul Linm

ru Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 
4. - Eksiltme 16 birincitqrin 1936 Cuma günü saat 14 de Ga.latada Ka

ra Mustafa Pata sokağında mezkUr merkez satmalma. Komisyonunda ya

pılacaktır • 
5. - Eksiltme açık olacaktır. 
6. - Eksiltmeye gireceklerin 146 lira 50 kuruf muvakkat teminat pa • 

rası ile en az 3000 liralık hu gibi tamirat yapbğına dair bir ehtiyet vesikau 

göstermesi tarttır. (1748) 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 
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12 Sayfa SON POST~ Birinciteşrin t ~ 

~ Zafı umumt, kansızlık ve kemik hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, Gençler, Genç 
V/f/ı11111m• 

_,....._kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal e eb· "rler. Hasan Deposu: istanbul, Ankara, Beyoğlll• 
• 
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E EFUNKE 

--
--

1937 
MODELİ 

Yeni gelen (8) Lamaalı 1937 mocfelİ -

TELEFUNKEN 
Radyosu en yeni tekniğin en kusursuz 
ve en mükemmel 9aheserdlr. 
8ELIP DiNLEMELiSiNiZ 

'Bourla Biraderler ve Şürekası 
Ankara : Bankalar caddesi - Galata : Hezaren caddesi. 
Beyoğlu : istiklal caddesi - lzmlr: Gazi bulvarı. 

A 

iSTiKLAL LiSESi 
DIBEKTÖRLGÖÖNDEN: 

1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 nci-10 ncu ve 11 nci sınıflarda nehari talebe için yer yoktur. 
3 - İsteyenlere kayıt şartları bildiren tarifname gönderilir. 

ehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Tel 22534 

Tür ' Hava kurumu 
•• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
6. cı Keşide 11 I Birinci Teerln I 936 dad1r. 

Büyük ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

(50.000) liralık iki adet mükAfat vardu ... 

, ~ 

I GLANDOKRATiN 
AdPmi iktldara, zafiyeti unıumi

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

Eczanelerde kutusu 200 kuruş. 

.. t'·~ .... ı....JOI ·~ • ~ ••• '. ~.... • ' • 
,..,. .... ,, • -~~·- • ._"'f. \. •• f;. , • ; ..,. . . • • . • .4 ... ..... • • • 
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Sıhhat ve Güzellik 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLIN 
ile temin edlllr 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
B•zan en Uatad doktorlar1n blle .. beb 
ve men9elnl bul11madaklar1 bir heata• 
llAın dit lltlhAbından Heri geldlll 
pek çok tecrUbelerle anla9llmıtbr. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak v~ daima 

KIŞ GELDİ 

Bütün elbise ihtiyacınızı en ucuz fiatlarla alabilirsiniz. 

PAROESULER lngiliz biçimi 13 112 

PAROESüLER E;:~:::ı~:~~~ze 17 112 

MUŞAMBALAR Her renkte 11 112 

liradan itibaren 

KOSTUMLER " ,, 15 112 

KAOIN MANTOLARI 11 112 

COCUK MUŞAMBALARI 
KAOIN MUŞAMBALARI 

5 112 

10 112 

" " 

" " 

" 

" " 

" " 

" " 

YALNIZ GALATADA 

, __ E_K~ !ğaz~d.l;at~kıa! •cmO_R_ .. J ---
,...Maarifte Bir Hadise! .•• 
Tllrkiycrte 18.000 muaJ.lim vardır. Bunun iki bini nsıl başka erliktendir. 
Muall\uıHği çerez gibi kullanırlar. Üç Bini de başka bir i~ bulamadığı için 
ıııuaJliııılikte kulnınk zorundadır, gözü dışardmlır. BunJurın her ikisi de bu 
ertiklerinc ılgili eserleri okumazlar. Geriye kalan on üç bini bu meslağin 
hakiki evH\tlurıdır. Ve bunlar kara tabtn başında can vereceklerdir. işte biz 
sırf bunlun dn:;;nnererek eserimizi on Uç bin nüsha basarak hazırladık. 

ÖGRETMENiN Si 11 IF DiŞi ÖDEVLERi 
Yazan: Ragıp Nureddin Eğe, Amerika bölgesi talebe fspckteril 
Tanesi 75 cildlisi 100 kuruştur. Taşradan posta parası alınmaz . 

MUALLİM AHMET HALİT KİT ABEVI 

·ıv 
11crhenıini kullanan Frengi ve Belsoğukluğun ı tutulmaz. ller eczanede bulunur. 

~ Doktor .. ... Son Posta Matbaası 

caddesinde 21 numarada hera-nn . ( A. Ekrem UŞAKIJGl.Lt 
!!~:~j=rş~=~.· ~~,~~i ı 1 Ne~riyut Md. : Selim Ragıp EM6' 

ötleden sonra hastalarmı kabul &AHIPLERu l s. RaKıP EMEÇ -··---------r ~ ... __ _. eder. ~--•r 


