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idare itleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kurut 

ispanyada i .rnıUnaz vahşet sahneleri 

Çıplak kadınlar ırzlarına 
geçilerek benzinle yakılıyor 

Çocuklar duvarlara çivilenmek 

Sahte memba suları imil 
eden bir şebeke 

yakayı ele verdi 1 
Senelerdenberi halka Taştlelen, Çır
çır, Karakulak, Kanlıkavak diye 

çeşme sagu içirigorlarmış 
suretiyle öldürülüyor, esirlerin imalathanede bütün memba sulannın sahte etiketleri, 

kurşun mühürler, mühür damgalan, yüzlerce bot 
şişe ve damacana bulundu gözleri jiletle ogulugor 

Hükumet kuvvetleri dün Alkazar kalesini 1700 kişi 
ile beraber berhava ettiler. Yeni bir muharebede 

1000 kişi öldü, yüzlerce kip de kurşuna dizildi 

. 
ı-

BUGÜN 

16 
SAYFA 

Dört genç bir 
kızı kaçırdılar 

Sahte memba sulan imalltha•.a olar ak kullanılaa ahırlar ve ..... 4\ot 
relll Apmtol 

Dün lstanbulda 
çeşme suyundan 
T a,delen ve Kara -

,.La · / Sular sandallannı Yalova kulak suyu ile diğer 
•actı;ı ııvir#Hrl .. ........ si :••• ah·ıı • ... Gl(fı at d .. d .. -memtıa....wı imal 

Londra, 18 (Hususi)- Birkaç günltlr. Hüktlmet kuvvetleri Tolcdo mm- 1 1 enne s~r .e ~ or u eden bir depo ketfe-
1.nheri lspanyol asileri lehine dönmüf takasında olduğu gibi, Santa Olala ve de tevkıf edildıler dilmiştir. Bu depo 

olan vaziyet, bugün tekrar değitmit- (l>num 11 inci sayfada) Ali adında biri, Taceddin, Hasan ve Do!mabahçe gazha-

B 
Necdet adındaki 3 arkadaşile beraber nesi karşısında hah 

U nasıl du••nya şampı•y n Kumkapı civarında oturan on altı ya- çıvan Etemin ahır· O U şında Ester adındaki bir kızı kandıra- landır. Bu ahırları 
rak Yalovaya kaçırmışlardır. Hıristo oğlu Apos • 

Sögligen biz d•ğiliz; Yıınan gazeteleri bildirigorlar: Bu maceranın .tafsilatı şöyledir: tol isminde bira -
• • Bunlardan Ali, Mahmutpaşada Ye- d k l 

Cım Londos Yııncını.ttana harekete hazırlanan şildirek mahallesinde, Taceddin Fatih- am ira amakta, a-
D k di sudan halis T atde 
/narlıdan kaçma için memle/cetini terlcetmiş / ,te Hamit Bey mahallesinde, Hasan ı.·a- len suyu ve dig- er Kullandan sahte etiketler 

tihte, Atpa7.8rl civarında, Necdet de 
Dünkü posta ile gelen Atina gazete- aun Amerikadaki menejerinden aldığı ,Fatihte Tabanca sokağında oturmakta- memba sularını imal etmek sırrını da kadar meydana çıkarılamamıt olmul 

leri, Cim Londosun geçen cumartesi bir telgraf üzerine Ali Baba ile güret· dır. itte bu adam keşfetmiş bulunmakta- da pyanı dikkattir. Apostolun lilıirB 
IÜnü ansızın fİmali Amerikaya müte- mek üzere ayın 28 inde Amerikada bu- (Devamı 11 inci tayfada) dar. iki yıldanberi Şişliden Yedikuleye imalathanesinde torbalarla kurtun mil 
l'eccihen hareket ettiğini yazmaktadır· lunmak üzere hareket ettiğini bildiri • kadar geniş bir sahada su satıfı yapan hür ve her suya ait mühür damgası ile 

lar. Atletismos gazetesi ise Cim Lon· yor ve bu tarihte yetitmediği takdirde Bebek sahı·ııerı·nde bu adamın ve bu sahtekarlığın bugüne (Devamı 11 inci sayfada) 
d~un Londraya ~tti~ haberini vtt - dünyapm~yon~ğunukay~~eğini ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"'~:~~-üncü gazete de. Cim Londo- ilave CZ:;... ıı inci .. yfada> güzel bir kadmm Yeni tramvay arabaları 
Sooget Rıısgadakl ilk maç 

Diııamo takımına 4 - O 
mağlôp olduk 

Temaslar büyük dostluk tezahürlerine vesile teşkil 
etti, sahada 100,000 kişi vardı, Lôtfi ve Fikret 

sakatlandılar. ikinci maç Pazartesiye 
Moskova, 18 (Husuai) - Sovyet 

Rusyaya gelmiş olan Halkevleri spor• 
tufan ilk müsabakalarmı Dinamo fut· 
boı takımiyle yaptılar. Sahayı 100,000 
ltitiden fazla bir seyirci kalabalığı iş
lal etmişti. 

Seyirciler maçın yapıldığı Dinamo 
~ında erkenden toplanmağa başla • 
lkıışlardı. 

Hava fevkalade güneşli ve ılıkta. 
Stad Türk ve S.yet bayrakları ile do
ıı.nmış, kapıdan girince tam kartıya 
ı~!cn yere büyük levhalarla «yaşasın 

cesedi bulundu Şirket 'jÜrürken basamaklan ve kapılan otomatik 
olarak kapanan, durunca kendi kendine açılan 

Dün saat 17 de Bebekteki Galata· tramvay arabalan getirtti 
saray Deniz Klübü önünde bir kadın Tramvay Şirketi 
cesedi ıörülmüf, polise haber verilmit- Avrupadan son 
tir. Ceset bir müdd~t sonra karaya çı- d l 'k' t mo e ı ı ramvay ara• 
karılmıttır. Mağruk üzerinde mavi bası getirtmİftİr. t .. 
bir manto, siyah bluz, içinde fes t b ld . an u a lramva:J. 
rengı kombinezon, ayağında siyahlı kazalarının önüne 

(Devamı 3 üncü aayfacla) geçilmesi fikri göz

Bir fabrikatör 
Ölümle 
Tehdit edildi 

önünde bulunduru• 
larak getirtilen bu 
tramvaylar aşağı yu 
karı Üsküdar tram· 
vay şirketinin getirt 
tiği tramvay araba • 

Maruf fabrikatörlerden S..ii!_eyyapa- larma benzemekte • 
p fabrikasının sahibi Bay Hayri, F e- dir. Onlardan farkı, 
ner polis merkezine müracaat ederek a bunların kapılarının 
melelerinden Fazlı tarafından ölümle arabanın ortasında 
tehdit edildiğini ihbar etmiştir. değil, iki batında ol· 

Fazlının fabrikadan parasını istedi· masıdır. Bu iki tram Yeni arabalar bpkı bu arabalann biçimindedir 

Urk - Sovyet dostluğu)) ve «hoş gel· 
diniz Türk sporcu misafirlerimiz» ya
tt1-rı nazarı dikkati celbediy:ordu. 

(Devamı 9 uacu sayfJb) 

ği, cevabı red alınca bu İfi yaptıiı zan- vay arabasında en mühim huıusiyet a- vaylar hareket halinde iken binmek ve 
nedilmektedir. Hayri, amelenin para- raba hareket halinde iken basamakları inmek imkan haricindedir. Kapıların 
yı muntazaman aldaiını ifade etmif - ile kapılarının otomatik olarak kapan- yolcular tarafından açılmasına imkan 

DQnktı maçta sakatlanan futbolculanmıı tir. Zabıta Fazlı hakJunda tahkikat yap maaı ve araba tevakkuf edince yine o- yoktur. Çünkü tünel arabalarında ol-
Flkret Ltltft maktadır. . tomatik olarak açılmaaıdır. Bu tram • (De.um 3 iiDcii •,,._) 
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Almanganın 
Siyasi taarruza 
Devam ediyor/ 

n 
... " Resimli Makale 

.r--- Yazan: l\luhittin Birgen -

il M•çhul bir seyahate çıkan insanlar .. 

A Imanya tarafından teşebbüs c
dılen siyasi taarruz bu~ün düne 

nisbetlc daha fazla bir vüzuha giııniş
tir. Aylarclanberi Avrupada göz~ ç:ır
pan diplomasi faaliyetinin üstünü ör
ten esrar perdesi, gittikçe hafıfliyor, 
ve bu suretle gözümüzün oniinc, ya
kın zamanlarda korkunç netkelcre va
rabılecck beynelmilel bır durumun 
tehlikelerle dolu görünüşü seı iliyor. 

Hayat tıpkı bir yol
culuk gibidir, vapura bine
riz, gözlerimizde bilmediği
miz bir diyarın müphem 
bir hayali .. Zevk ve neş'c i
çin de gideriz, saadet için
de yüzeri7-.. 

Her dakika yeni bir Fakat seyahatin sonu Hayat ta böyledir, ale-

lf 
Yakın zamana kadar Avrupada bir 

Fransa - Almanya meselcsı vardı. Bli-

manzara ile karş!laşırız. yaklaşınca yavR~ yavaş bir lade bir yolculuktnn biri
mütemadi heyecanlar ara- yorgunluk, bir taraftan da cik farkı, başlangıç nokta
sında çalkanınz, bize öyle alıştığımız muhitten ayrıl- sının belli oluşuna mukabil 
gelir ki duyduğumuz eğlen- ma zamanının yaklaşma-

1 
son noktasının belli olma

ceye had yoktur .. İsteriz ki sından doğan bir üzüntü} yışıdır. 
bu hiç bitmesin.. J hissederiz .. 

tün berri Avrupa diplomasi~i bu me- r--------------------·--------------------------J 
sele etrafında dönerdi; Fransa, 918 de D 
yere serdiği Almanyanm bir daha baş 
kaldırabilmesine mani olmak için sene-
lerce çalışarak bir takım dostluklar, 
(1.ıktlar ve ittifaklardan mürekkep si
ya"'İ bir müdafaa sL<;temi viicuda getir
mişti. Almanyada, Sosyal - Demokrat

Berberler karar verdiler:\*-HERGU ... 
Bu sene kızıl 

Güneşin harareti 
il• iş/egen 
Bir makine gapıldı tann ha.kim oıdukıan devirde bu mil- Saç moda olacak 

!etle anlaşmak fırsatlarını kaybeden Viyana bcrber-
Fransızlar, bunun yerine, bir takım ke
limelerden, imzalardan mürekkep Çin- leri 1936 - 1937 
kari bir diplomasi eseri vücuda getir- senesinin saç mo
diler. dellerini tesbit et· 

Buna mukabil Adolf Hitler de, Al- rnek üzere arala
manyayı az zamanda büyük bir askeri rında bir içtima 
kuvvetle techiz ettikten sonra, Fransa- yaparak şu karar· 
nm bütün bu kağıttan, imzadan, dos- ları vermişlerdir: 
yadan mürekkep müdafaa sistemini bir Sarı v~ açık renk 
hamlede yıkabilecek bir hücuma geç- saçların modası 
miş bulunuyor. geçmiştir. Bu se -

Hücum plfuıı şudur: ne kızıl renk mo· 
Bugün artık ortada bir Almanya - da olacaktır. Saçların uzun olması ve 

Fransa meselesi yoktur; bilfıkis bunun enseyi kaplaması lazımgelmektedir. 
yerine meydana milletlerin iki gruba 

Gece ve gündüz olmak üzere tuvalet-aynlması gibi fi'li bir netice gelmiştir. 
Fakat bu defaki aynlıs bir Almanya ler ikiye ayrılmıştır. Gece tuvaletin

veya Fransa taraftarlığı Şeklinde değil, de saç dalgaları daha aıeniş olacaktır. 
belki de bir taraftan Bolşevizm, diğer HlkA • anlatmak için ayda 1600 
taraftan Nasyonalizm ~arzmdadır. Şim- 'f llra alan ihtiyar 
di Almanya bilhassa Ispanya vukua
tından istifade ederek diyor ki: 

-Avrupada Sosyalizm ve Bolşevizm 
isteyenler bir tarafa, Nasyonalizm isti
yenler diğer tarafa, benim tarafıma! 

* İş bu şekle girince, Fransanın Av-
rupada kurmuş olduğunu zannettiği şey 
lerin hepsi birden sallanmaya başlama
sı tabiidir ve bunlar, hatta bütün te
mellerile birlikte, şimdiden sallanmaya 
da başlamıştır. 

Almanya diyor ki: 
-c Ben Bolşevizme karşı yuruyo

rum; bütün Avrupayı ve büfün mede
niyeti yıkacak olan bu tehUke karşı

sında kim isterse benimle olsw1, kim 
isterse onlarla!> 

O bu sözleri söylerken ötede İspan
yada iki sınıf biribirine girmiş, kan 
gövdeyi götürüyor ve bütün milletler 
bu korkunç sınıf imhası manzarasına 
bakarak, tüylerinin ürperdiğini hisc;e
diyorlar. İspanyadaki gürültünün Fran
sadaki akisleri ise gene bütün milletle
re tehlikenin büyümekte oldui!unu gös
termekten hali değildir. Buv,ün Fransa 
grevler içinde, dahili bir sını~ nifakının 
uyandırdığı içtimai bir fesat ile hasta
dır. Mösyö Blum'un Fransada mevcut 
kaynaşmayı teskin için söylediği son 
sözler ne olursa olsun, bir ufak kl\'ıl
cım, büyük ihtilfilin kül altında uyu
yan a~eşini bir yanar dağ haline getir
meğe çok müstaittir. Başla Çekoslo
vakya olduğu halde bütün müdafaa he
saplarını Fransa üzerine koymuş ohm 
milletlerin, bu manzara karşısında bü
yük endişelere düşmeleri çok tabiidir; 
nitekim, düşmüş olduklarını son gün
lerde çok aşikar bir surette ğörüyo
nız. 

Dublin Üniversitesi, lrlandanın en 
ihtiyarı olan 91 yaşındaki bir ihtiyarla 
mukavele yapmıştır. Bu mukavele mu
cibince adamqığız, bizim paramızla ay
da 1500 lira alacak, buna mukabil de 
hergün sabahtan akşama kadar bildi
ği mahalli şarkıları, hikayeleri söyliye
cektir. lrlanda hükumeti, lisanının hu
susiyetlerini meydana çıkartmak 
istiyormuş. ihtiyarın sayesinde şimdi
ye kadar 48 bin yeni kelime bulunmuş 

unsurlar girmiş bulunduğunu bir kere 
daha gösteriyor. 

* Fransanın klasik diplomatları, par
lamento hatipleri ve keskin dil ve ka
lem sahipleri ile kUJUlmuş ve Fransa
nın tasarruf sahiplerine kim bilir ne 
kadar milyara mal olmuş bu1unan ke
lime ve imzadan ibaret müdafaa siste
mini Almanya.da inkılapçı bir adamın, 
diplomasi usullerini altüst enen bir 
yoldan, bir hamlede berhava ediver
mek tehdidini göstermesi, cihan har
binden sonra göze çarpan en mühim 
bir hadisedir. 

Yirmi seneden beri Fransanın çem
berle çevirmek istediğ Almanya, bugün, 
ona karşı kuvvetli bir diplomasi 
c açmaz • ı yapmış ve bütün da
vanın siklet merkezini ba~ka tarafa 
nakletmiştir. 

Bugünkü durumun bütün ehemmi
yeti buradadır .. Öte tarafı, hatta Fon 
Ribentrop'un Ingiltereye son verdiği 
garip sulh muhtırası vesaire dahi hep 
ayni istikamete giden bir manevradan 
başka bir şey değildir. 

Almanya bir istrateji yayılınası ya
pıyor. Bu, bir manevradan mı ibaret 
kalacak, yoksa hakiki bir harekete inin-

Beyin 
Alman asilzadelerindeu biri Ehli 

salip ku\'\'ctlerine iltihak etmek ii· 
2ere zırhını giyip, kılıcım kuşan • 
dıktan sonra şatosumlan çıkh ve şe
hir yolunu tuttu. YoJda bir değir • 
men önünde mola ~·erdi. Değirmen· 
ciden bir su istedi. Değirmenci su
yu verirken: 

- Ah, dedi, din için harbe git • 
mek ne glizel şeydir. Ben de git • 
mck isterdim amma ... 

Şövalye atmm iizerinde suyunu 
içtikten sonra: 

- Kolay, dedi. Gel bu :r.ırlu sen 
giy, bu kılıcı sen J·uşan, hu ata sen 
bin, benim yerime harbe git. Bcıı 
de seııin yerine değirmeni bekle -
rim. 
Değirmenci sevinç içinde razı ol • 

du. Şövalyenin zırhını giydi, atına 
atladı. Ehli!oöalip kuvvetlerine ilti -
hak etti. 

Harbe girer girmez değirnıend • 
nin kafasına bir taş isnbet etti ve 
yere yıkıldı. 

Zavallıyı baygın bir halde kal • 
dırdllnr. Cerrahlar başın:ı topbnch: 

- Eğer taş beyne değmediyse 
tehlike yok, dediler. 

Değirmenci bu özleri duyunca 
gözlerini yavaşça açtı: 

- Tehlike olmadığını zannede -
rim, dedi. Benim beynim olmadığı 
muhakkak .. Çünkü beyni olan de -

• , \ ' · Devridaim ma· 
kinesini icat et • 
mek üzere hare -
kete geçenlere 
tam akıllı dene • 
mez. Buna rai -
men son zaman • 
larda bir lngiliz 
mucidi güneş şu

f':foııılZıi!~ alan ve güneşin 
lr~r.1'..~.il 

~7!~~lft~-~ hararetile, dönen 
·"1.!::~iılii=i• 1 bir çark ke~fet -

miştir. Günün muhtefif saatlerindeki 
hararet farkı doJayısile bu çark mükem· 
mel işliyormuş. Bu makine nevima bir 
devridaim makinesi gibi telakki edile
bilirmiş. 

Mıaırl ılar1n lllncıhkta göater
dlklerl m ahar et 

ilan yapmakta Mısırlılar hayli Heri 
gitmişlerdir. F ranaız gazetelerinden bi
ri l\lısırlı bir bakkalın evlere gönderdi
ği bir ilanı neşretmektedir. Bu ilanda 
bakınız bakkal neler söylüyor ? 

ı<Bize uğramadığınız her gün için 
ömrünüzün sonuna kadar acıyacaksı -
nız. T ezgahtarlarımız müşterilerine 
karşı bir annenin evlenecek kızına gös
terdiği şefakati göatermek~edirler. On
larla konuştuğunuz zaman kocasından 
şikayet eden bir kadına, artık boşandı
nız diyen hakimin verdiği sevinci du-
yarsınız. 

ğirmende kaldı. 
•---------------... Meyvalarımız o kadar tazedir ki, on· 

Tt!nbel bir lan yerken, gözlerinizin önüne ağaçlar 

Hastabakıcının 
i cat ettiği alet 

Sayiakal kanunu insana birçok şey
ler keşfettirmiştir. Bunun bir misalini 
bir Fransız mecmuası vermektedir. Bir 
hastabakıcı, her hastayı yoklamaktan 
ve hararetini almaktan bıkt ığı için. has
taların yatağmın altına yerleştirilmek 
üzere bir alet icat etmiş, hararet artın
ca, bu alet hastabakıcının odasınddki 
zilleri çalıyor, ve bu suretle hastabakı
cı da hastanın vaziyeti hakkında ye· 
rinden kıpırdamadan malıimat sahibi o· 
1 
ıuyormuş. 

lap edecek mi? Maalesef İ<i manevra 
mahiyetini çoktan geçmiş görünüyor. 

gelir, hardallarımı:ı; alacaklıların en he· 
terinden daha acıdır. Nihayet sipariş· 
lerimiz, mitralyö~ aüratile ifa edilir ... » 

En asri hastane 
Sovyet Rusyada Climatologie pren· 

siplerine müstenit yeni bir hastane ya· 
pılmaktadır. Bu hastane-nin her oda -
sında, nakıs on dereceden Z,!l.İt :J5 dere· 
ceye kadar hararet temin eden ve yine 
1.) dereceden yüz dereceye kadar ru· 
tubet yapabilen ve tazyikı nesimiyi 760 
ila ı180 arasında tehalüf ettiren terti -
bat yapılmıştır. Bu suretle dünyanın 
herhangi bir yerinde ve herhangi bir 
irtifaında imişler gibi oturdukları yerde 
seyahat etmeden tedavi görebilecekler
dir. 

uıur -tan a dam 
Amerikalılar batıl itikatlara çok j. 

nanan insanlardır. Mesela at nalının 
uğur getireceğine kanidirler. Bu merak 
ve endişeyi iyi bilen bir adam, nalbant 
dükkanlarını dolafmış, eski, işe yara· 
maz nalları almı~ ve sırtına vurarak 
uğur satmağa başlamıştır. Filhakika bu 
ticaret sayesinde de kısa zamanda hay-
li para yapmıştır. • 

Böyle olunca, Almanyarun, yarın 
«Bolşevizme karşı kim isterse benim
le beraber, kim isterse onlarla bera
ber!• dediğini farzettiğimiz zaman 
Fransanın dosyalardan ibaret olan mü
dafaa sisteminin ne hale geleceği ma
lfım değildir. O kadar değildir ki böyle 
bir durum karşısında Fransamn Alnıc:ın 
aleyhtarlığı ile maruf sağ cenahının bi
le Almanyayı iltizam etmiyeı:eği kuv
vetle iddia edilemez bir hale gelmiş

r 
İSTER İNAN İSTER İN ANMA! 

tir. 
Son günlerde Fransa sağ ce

nah matbuatında çok kuvvet
le göze çarpan bariz Alman taraftarlı
frı Avrupada fikirlerin ne kaunr karış
mış ve beynelmilel meselelere ne gibi 

Üsküdarda bir adam ruhsatsız olarak sünnctçi1ik ya -
pıyordu, işitilince tutulup adliyeye verıldı. Bu adam 
hı:.yatını kazanmak için kanun haricine çıkmıştır, istihkak 
kesbettiği cezayi görecektir, buna bir ~ey denilerr.cz. Fa
kat ~ocuğunu hayatr mevzuu bahsolduğu bir meselede 

mütehassıs ohmvan birisine teslim eden babalar için 
hfıküm vermeli? 

Biz bu \'ak"uya bakarak bu 20 inci asırda bu istanbul 
şehrınde dahi elan orta asır hayatı ve lak;.ıyJisi geçırenler 
bulunduğuna in.anıyoruz. Fakat ey okuyucu sen: 

iSTER iNANMA l 

r---------------~ 
• • zu a 

insanın kıymeti 
Yavaş gavaı sıfıra in~ ce 

• 
D ün Son Posta'nın üçüncü sayfa-

sında ister istemez gözüıı1e çarp
tı. Bizim yazı müdürü: 

- 3 günde 3000 ölü, diye k·ıcaman 
bir başlık koymuş .. 

Çaresiz okudum. İspanyada hüku·: 
met kuvvetlerinin 3 günde 30.JO telef 
verdiklerini anlatıyor, beher güne 1 000 
kişi düşer, rakkarnı (24) e taksim et
tim, bir saate 45 kişi düştü. Bu zayia
tı veren hükfunet kuvvetlerinın de el
leri kolları bağlı değil ya, onların da 
asilerden bir bu kadarını öldürdukleri· 
ni kabul etsek.. yaşadığımız her .rlaki· 
ka için 3 ölünün, yıkılmış 3 e' ın. pe· 
rişan olmuş 15, 20 kişinin hayali göz· 
!erimizin önünde teressüm eder ... 

* 
Uluslar Kurumu nerede? Uluslar 

Kurumuna yardım cemiyetleı i nere• 
de? 

Hiç bir tarafta en küçük bir sesin 
işitildiği bile yok. 

Yüz binlerce kişi ölmüş, yüz binler· 
ce aile sönmüş, kimin umurunda? 

Buna mukabil İspanyadaki eski e· 
serleri koruma lehinde kuvvetlı bir ce
reyanın yükselmeğe başladığını hay· 
retle görüyorum. 

Daha geçenlerde bir Fransız Cemi
yeti dlinya efkanumumiyesine hita· 
ben bir beyanname neşretti, cfı:sarı a
tikayı> sevenlerden yardım istedi, ye
ni öğreniyorum, şimdiden binlerce lira 
toplamış. Bu para ile İspanyaya bir hey
et yollayacak, eski tabloları, tar hi kıy .. 
meti haiz heykelleri toplayarak toptan 
ve ateşten masun yerlere kald.racak
mış! 

Faydasız teşebl Jiyeccksiniz, ben 
de bu fikirdeyim. İkı taraf karşı karşı
ya gülle savurmakla meşgul. Bu sıra· 
da bir hey'et gidecek, General Fran
koyu veya Molayı bulacak: 

- Biraz bekleyiniz, şu tabloları kal· 
dıralım da ondan sonra dö' G ıürsü· 
nüz! 

Diyecek, onlar da teklifi muvafık 
bulup bekleyecekler. Pek aklım erme
di. Fakat benim mühim bulduğum nok
ta bu değil, eşyanın muhafazasına insa• 
nın hayatından fazla kıymet vcrilişin· 
dedir. 

* 
Maarnaiih artık buna alışmalı\ 1.ı;. Da-

ha geçenlerde bir istatistikçi İtalyanın 
Habeş seferinde beher Habeşliyi harp 
safı haricinde bırakmak için harcadı

ğı parayı hesap edip çok bulmam1ş

mıydı? 20 inci asrın yiğitleri insanları 
mümkün olduğu kadar zahmetsiz, müın 
kün olduğu kadar ucuza öldi.irmenin 
yolunu bulmakla meşgul.. 

Sözün kısası: İnsan hayatı tarihin 
hiç bir devrinde kıymetini 20 inci a
sırda olduğu kadar kaybetmemişti, ge· 
lecek nesillerin hesabına: 

- Allah beterinden saklasın diye
lim! 

Biliyor Ma&unaz ? 
1 -Avrupanın en küçük prensliği o

lan Monako prensliğinde yaş1yan in -
sanlarla İstanbulda yaşıyan insnnlar a
rasındaki sayı farkı ne kadardır? 

2 - Geçenlerde ölen İngilizlerin 
meşhur şairi ve romanc1s1 Rudyard 
Kipling'in en kuvvetli eserleri hangisi
dir? 

3 - Offenbach kimdir? 
(Ce\'apları yarın) 



19 Eylul 

Milletler C·emiyeti 
Konseyi toplandı 

. SON POSTA 

Lokarno 
Konferansı 

Boğazlarda 
Memnu mıntaka 
Gemilerin ve tayyarelerin 

geçiş şekil ve yolları 
tesbit edildi 

• Ankara 18 - Çanakkale ve Karade-
lngiltere dün devletlere niz boğazlannın aşağıya yazılı hudutlar 

E 
Sulhun dört şartı bu ise 

harp kapımızdadır 

bir nota verdi içinde askeri memnu mıntaka ilan edil- N ihayet bu da oldu. 

C d M• }} } C • t• K • mesi ve bu hudutlarla boğazdan hava Şimdiye kadar ne :.stediğinin bel-en evre e 1 et er emıye l Onseyt Londra, 18 (AA.) _ Dış Bakanı ve deniz yolile geçiş hususunda aşağıya 1i olmadığı iddia edilen ve içten içe harp 

h • • d •• h• k } } k bugün biribiri ardınca Fransa, İtalya dercedilen esasların tayini İcra Vekil- için hazırlandığı iddia olunan Alman -arIClD e mu im ODUŞffia ar yapı aCa ve Belçika elçilerile Almanya msslahnt- leri heyetyince kararlaştırılmıştır: yanın emelleri meydana çıktı. Telli ve 

Paris, 18 (A.A.) - Milletler Cemi 
yeti konseyinin açılışı münasebetile 
J'emps gazetesi diyor ki: 

«Milletler Cemiyeti konseyi hari -
cinde yapılacak konuşmaların beynel· 
milel vaziyetin inkişafı hususunda, 
konseyde yapılacak müzakerelerden 
çok daha mühim olacağına şüphe yok· 
tur.» 

* Paris, 18 (Hususi} - Milletler Ce-
miyeti konseyi bugün Şili murahhası 

Romanyanın 
yeni siyaseti 

Rumen - Alman ve Rus -
Rumen münasebetleri 

arasındaki fark 
Berlin, 18 (A.A.) - Rheinische -

~Vestphaelische Zeitung, Bükreş muha· 
birine, Antoneskonun yapmış olduğu 
peyanatı neşretmektedir: 

Romanyanın Sovyet .Rusya ile olan 
münasebetleri, Romanya - Almanya 
münasebetleri ile mukayese edilemez. 
Romen • Alman münasebatı iyi ve faal 
~asıflarile tavsif edilebilir. Sovyet-Ro
manya münaselıatına gelince, bunun 
bariz vasfı da Rusya ile Romanya ara
~ında ticari mübadeleler bulunmaması
dır. Diğer taraftan bir ademi tecavüz 
misakı ile dostluk misakı mevcut oldu
ğundan Romanya, Sovyet Rusya ile 
münasebetlerini daha sıklaştırmağı · dü
§ünmemektedir. 

-~-------

güzarmı kabul ederek kendilerile Lo- 1 - Çanakkale Boğazı telsiz telgraf haberlerine inanmak ..:aiz 
R. y· · · l d l karno konferansının hazırlanması hak- Anadolu mıntakası: Karabiga kasa- ise bu emeller dört noktada ihtisar o-ıvas - ıcurnanın rıya.tıetı a tın a 1U· • • b d ki 

• b. l t k M'Il l C kındaki notayı vermiştir bası garbmdekı Kara unm an es ıunuyor: 
su.sı .ır. top an.kı 'yhapakrka d kı' et ehr 17f· Bu notaya verilecek .cevaplar vazi- gayri askeri mıntaka hududundan başlı- 1 - Rus - Fransız anlaşmasına iti -
mıyetının tensı ı a ın a ı mu tc ı k k" h d d takip eder v B 

k . . _ yeti tamam.ile aydınlatacaklardır. E- yara ~ es ı.. u ~ u . . e . ~y- raz. muhtıraları tet ık etmış ve bunları ge d L k k f b' miçin on dort kilometre şıroalı garbısın- 2 _ Ku··çu··k I'tı"la"fa itiraz. ·~. . . . . en o arııo on eransınm ır an ev-
nel sekreterlıg~n raporu ıle bırlıkte. a. - vel toplanmasında ısrar edecektir. İ- deki Çeltik sırtından sonra Ezinenin 3 _ Üçüncü enternasyonala itiraz.. 
sambleye tevdı etmeye karar ver~ışt'.r talyanın da ayni fikirde olduğu beyan şarki ve Ayvacığın garbı üzerinden Siv- 4 _Ve eski müstemlckelcrin iadesi 

Genel sekreter Romaya yaptıgı z~ ediliyor. r~ce burnuna kadar uzayan hattının MalCım olduğu gibi Alman-
yaretin sebeplerini ve Mussolini ve Ci- garbını teşkil eder. cBu lıat dahildir». lar, Rus Fransız mi.sakına i-, 
ano ile yaptığı mülakatların neticesi- N i 1 t a ş t 1 Rumeli mıntakası: Şarköyün beş ki- tiraz etmiş ve bu misak imza 
ni bildirmiştir. lometre garbinden E~eşe şimalindcn edilirse kendi emniyetlerini temin c -

K y yarın sabah tekrar toplana- 50 kişi boğuldu Yerlisu cenubundan, Ibrice garbinden decek çarelere başvuracaklarını bildir-
ak onse , Tuzla gölüne kadar imtidat eden hattın mişlerdi. Bu itirazlara kimse kulak as-

c tır. Kahire, 18 (A.A.) - Rodelfarag·· cenubu chat dahildir.» madı. Misak imzalandı. Almanya da 

Filistinde 
şiddetli tedbirler 
lngilterede örfi idare 

ilanı düşünülüyor 

Londra, 18 {A.A.) - Reuter Ajan
sının öğrendiğine göre f ilistinin bazı 
mıntakalarında örfi idare ilanı düştinü
lecek ve bugün ihtimal çok mühim ka
rarlar verilecektir. 

Grevlere ve şimdiki kargaşalıklara 
bir nihayet vermeleri için Filistin hüku
meti tarafından Arap rüesasına yapıl· 
mış olan müracaatların onlar tarafın
dan dinlenip kabul edileceğini ümit et
tirecek ortada hiç birşey yoktur. 

Amerika da 
müdhiş bir fırtına 

T eksas şehrinde (300) 

"da' tam feyezan halinde bulunan Nil Marmara mıntakası: Paşalinıam, E- Versay muahedesinin askeri hükümle
nehrinin tam ortasında bir feribot bat- kiıtlik, Avşar ve civarındaki küçük ada- rini parçaladı. Ren nehrinin sol sahilini 
mı~ve elli kadar yolcu boğulmuştur. Jar grupu ile Bozca ve İmroz adalan Ye işgal etti. Mecburi askerlik usulünü ih-

Küçük Tavşan adaları grupu ve Saroz ya eyledi ve nihayet ordunun hizmet 
körfezindeki küçük adalar grupu cÇa- müddetini iki seneye çıkardı. Türk gazetecilerinin 

Yugoslavgade tetkikleri 
Belgrad, 18 (Hususi) - Türk ga• 

zetecileri memleket dahilindeki tetkik 
seyahatlerine devam etmektedirler. Ga 
zeteciler dün Kosvaya gelmişler ve bü· 
yük dostluk tezahüratile karşılanmış· 
lardır. Türk matbuatı namına söz alan 
S:m Posta gazetesinden Ercümend Ek· 
rem Talu «hu ziyaretlerin mevcut mü
nasebatın inkişafına yarayacağını» söy
lemiştir. 

Misafirler yarın Kosvadan hareket 
edeceklerdir. 

-----------
Vehip Paşa Filistinde 

Halep, (Hususi) -- Filistinden bu
raya gelen haberlere göre Vehip Pa -
şa Hicaz yoliyle Filistine gitmiştir. 

Yeni tramvay 
Arabaları 

nakkalc ve Gelibolu kasabalarındaki Küçük İtilaf, Almanyanm ötedenberi 
sahil sıhhiye teşkilfıtına bağlı tahaffu:Z- kuşkulandığı bir teşekküldür. Onun 
hanelerin kendi hususi iskeleleri ile bu ortadan kalkmasını istemesı bize gayri
tahaffuzhanelerin yolları ~üstesnadırı>. tabii görünmez. Müstemlekelerin ia -

2 - İstanbul Boğazı desi ise Almanyanın üzerinde öteden-
Anadolu mıntakası: Serviburnu şima- beri avak dirediği bir mevzudur. Bi -

linden cyani gaz tanklarının bulundu- naenaİeyh, barış havasının kendince 
ğu yerin şimal kenarındanı> başlıyan husulüne bir şart olmak üzere, Alınan
l{arakulak şimali - Ali Bahadır köyü yanın, gerek ikaz şeklinde ve gerek ir
cdahil» - Karaburun cdahib hattının şat tarzında bazı temennilerde bulun-
garbi. ması nihayet hakkıdır. 
. Rumeli mıntakası: :en~~~hapenin Almanya temennilerinin üçüncü en-
şımal kenarından Zekerıyakoyu, Kusur .. ternasyonala taalluk eden kısmıdır ki 
kaya hattı. cAnadolukavağmda Manas- nazik bir noktaya doh.~muş oluyor. 
tır_ağzındaki sahil ~ıhhiye. teşkil~tı?a Sovyet Rusya hükfuneti, ötedenberi, 
baglı tahaffuzhanenın kendı hususı ıs- devlet mekanizması ile üçüncü enter-
kelesi ve yolu müstesnadır.• nasyonal arasında bir münasebet bu -

Geçiş hususundaki t>saslar: lunmadığını iddia eder. Sovyet Rusya 
1 - Boğazlardan geçiş tnrzı: gibi her teşebbüsün hükumetten gel -

a) Yabancı harp gemileri geçiş ve ha- diği ve komünist fırkasile hükfunetin 
her verme istasyonları şunlardır : tam bir beraberlik vücuda getirdikleri. 
Çanakkal°" boğazında Seddülbahir işa- bir memlekette komünist fırkasının en 
:et ista:>~onu, ~radeniz boğazında bo- kuvvetli propaganda ajanı olan tlçün-ev yıkıldı 

Nüman•lik düğmeler Nevyork 18 (A.A.) - Teksas'ta s~m 
içinde para kaçakçılığı Agelodan gelen haberlere göre şiddetli 
v· 18 (AA) _ Pol s V" ana ile bir yağmur, fırtına neticesinde 25000 

gazdakı ışaret ıstasyonu . .. l k a· k d' a·ı . . . ~u enternasyona ın en ı en ıne ı e-
( Ba,tarafı 1 inci satyada) b) Gemıler bu ıstasyonlara 50 mıl a·-· 'b' h k t tt·-· . f t ek b·r 

k 1 kl .. ıgı gı ı are e e ıgını arze m ı 
duğu gibi kapıların açılma manivelası a a rapor verece er ve ruyet mesafe- M f' b 

. si dahilinde isimlerini çekeceklerdir. parça man:ıksız olur. aaına ın .. ~~:111 vatmanın yanında ve vatmanın elın • ) M k b'l 1• . . . böyle oldugunu kabul etse..~ dahı uçun-
dedir c u a ı se arnlaşma ıçın Akdenız .. .. • . 

. boğazında Çimenlik, Karadeniz bog-a- cu c:-.ntern.asy. onalın So.vye_t hulmmetın-
'7 " ~hyana, d · a.pılmakt~ ol~ ~üt- kişilik olan bu şehirde 300 ev yıkılmış 
:L.Urı arasın a Y ·k· ·· d -1 1 ıt 
hiş bir para kaçakçılığı meydana çı- ve 1 ı yuz ev e tamaı:nı e ~u ar a ın-

k t V · b g 1·sminde b'ır yal1u- da kalmıştır. Hasar bır mılyon dolar 
y eni model arabalar son sistem di- h b h ti d R 

zmda Anadolukavağında birer batarya ce ususı ır e emrnıye var ır. u 
armış ır. eım er h · d"lm kt d' 

(li avukatın Zürih'e gönderdiği nümu- ta mm e ı _e_e_ır_. ------
namolarla ve frenlerle mücqhhezdlr. bulundurulacaktır. teşekkülün dağıtılmasına hiç bir zaman 
Bu arabalarda hem c!, hem elektrik, d) Kiavuz merkezleri, Akdeniz bo- nza gösteremez. Çünkü dış memleket-nelik düğmeler içine bin şilinlik ban

ka kaymaları koyduju anlaşılnuştır. 

Bu suretle hudut haricine çık:.ın para
nın miktarı bir kaç yüz milyon şılin 
tahmin edilmektedir. 

iktisat ve aliye Vekilleri 
Zonguldaktan ayrıld.ılar 

Zonguldak:, 18 (AA.) -- lktısa~ ve 
Maliye Vekilleri beraberlerinde Iran 
Sefiri olduğu halde Üzülmez ve Koz
!u madenlerinde tetkikat yapmışlar, 

2onguldak Parti Kurağında şereflerine 
tertip edilen çay şöleninde bulunmuş
lardır. İran Sefiri İstanbula dönmüs 
ıVckiller Ege vapurile Şark seyahatine 
aevam etmek üzere buradan aynlınış
lardır. 

F ransada bir grev biterken 
diğeri başladı 

Paris 18 (A.A.) - Lille mensucat 
grevi halledilmiş bul muyor ki, Saint 
Dichie'deki mensucat işçilerinden on 
bin kişi bugün grev ilan ederek fabri
kaları işgal etmişlerdir. 

Necaşi la Haye adalet divanma 
başvuracak 

Londra, 16 (A.A.) - Necaşi, kendi 
topraklarına İtalyan ordusu tar:ıfmdan 
yapılmış olan te vüz hakkında Laha
t·e adalet divanıı r :ir.ıcaat c ek ta-
avnıı undaclı 

Yunan komünistlerinin reisi 
tevkfi edildi 

Atina 18 (AA.) - Yunan Komünist 
partisinin reisi Zahariades bugün tev
kif olunmuştur. 

~------~ 

İran - Irak 

hem de hava freni tertibatı ,·ardır. zında Çanakkale; Karadeniz boğnzında !erde yapılan propagandanın idaresi ü-
Arabalarda hem birinci, hem de jkin Elli tabya ve İstanbuldur. çüncü entemasyonldadır. Bütün dün -

ci mevki yolcularına mahsus iki ayrı 2 - Hava yollan seyir hattı Midye yadaki fikir mücadelesi hep onun ta -
yer vardır ve her yer dokuzar kişilik ve Eneş, Marmara Ereğlisi Midye hat- rafından tedvir olunur. Bu itibarla Al
tir. Bundan başka iki mevkiin ortası landır. manyanın dileği, tam manasile Sovyet 
ile tramvayın ön ve arka tarafında a- 3 - Boğazlar mukavelenamesi mu- Rusya için muhali istemek kabilinden 
yakta duracak yolcular için yer ayrıl- cibince. s~lh zamanında ihtiyari olan bir şey oluyor. Kaldı ki gerek Fransa
mıştu. Bu sahanlıklarda hava cereya- ve tehdıdı harp ve harp hallerinde mec- nın ittifaklarına dokunan diğer ta· 

'b Jd v • • • d . . huri addedilecek klavuzlar için simdikı b" d 
1 1 

. 1~k nı tertı atı yapı ıgı ıçın sıgara a ıçı· kl~ . t 
1 

Ç kk 
1 

o,; 
1
. t lepler, gerek ır çok ev et crı a a a-

, 1 b'I k . A bl . d'k' avı.ız ıs asyon arı ana a eve s :m- d d .. t lek 
1 1 

. d e ı ece tır. ra ar şım ı ı tramvay· b 1 Elli t b . t 1 f r tl ar e en mus em e er ınese csı e, 
Hudut meselesine ait proje ıara nisbetle çok uzundur. Şimdi bu ri~e devar: ~~CC:k~:?r:1r.arı aa ıye e- aşağı, yukarı mevcut şartıarıa telifi im~ 

Milletler Cemiyeti iki arabanın tecrübeleri yapılmakta, 4 _ Çanakkalede Truva harabeleri kansız bir takım mütalealardır. Bu hal, 
ruznamesinden çıkarıldı bilhassa virajlardaki manevra kabili - için ziyaret imkarunı temin edecek o- sulhun temininin ne kadar güç bir şey 

Londra, 18 (Hususi) - iki sene • 
denberi Milletler Cem:yetinin tetkik e
deceği meseleler arasında bulunan f
ran - Irak hudut ihtilafına ait proje a· 
lakadar devletlerin talebi üzerine ruz· 

yetleri tetkik edilmektedir. Eğer bele- lan yol bugünkü Çanakkale-Sarıçal- olduğunu bir defa daha tebarüz ettir· 
diye ve Nafia Vekaleti bu tipleri kabul Truva yolu olup ziyaretler gündüzün mektedir. 
ederse Tramvay Şirketi bunlardan ihti- ve bu yoldan yapılacaktır. Almanyanın dilekleri, eğer sulhun 
yaç nisbetinde sipariş edecek, Gazi 5 - Mezarlıklara gerek memurların muhafazasının başlıca şartlan ise bu 
köprüsünden geçecek olan yeni tram- girebilmesi ve gerekse münferit veya takdirde kendimizi avutmıya lüzum 
vay hatlarında bu arabalar işletilecek- toplu şekilde ziyaretlerin icrası için olmadığını berveçhi peşin kabul edip 
tir. Burada elyevm işlemekte olan icap eden yol ve iskeleler elyevm kul- ona göre hareket edelim, derim. nameden çıkarılmıştır. 

lanılmakta oldugu- gı·b· S dd"lb h' tramvaylar da Şirket atölyelerinde ay- . . .~· ~ .u a ı~ Selinı Ragıp 
· k'ld d'l d'I k . mezarlıkları ıçın Seddulbahır ıskelesı Lehistan kabine: i 

111 se ı e ta ı e ı ece tır. ' ------------. 11- A~afa~ta ve ~nburn~ mezarhkları için 
Belgrat. 18 (Hususi} - Tekziple- Kılye ıskelcsı ve Gclıbolu mcuırlıklaıı 

re rağmen, Lehistan kabinesinde mü· Tramvay Şirketi elyevm şehirde l !)!) için Gelibolu iskelesi ile bu iskelele _ 
him değişiklikler olacağı musirrane tane motris işletmektedir. Bu arabala- den mezarlıklar giden yollaıdır. 
söylenmektedir. rin. ihtiyaca ~afi gelme~.iğ·i· görülmüs-

y · k ı_ • • kA ·1 b' · · tedır. Beledıye bunun oııune geçmek enı aumenın, er anı lar ıye reısı . . . . 
G ı Ş · l' · k k d t ıçın şırkete fazla araba cıkarmasını bıl-enera mıg :nın ço ya ·ın os u o- . . . .. . , . 
l b. 1\1' 1 t f • t k'l d'l dırmıştır. Bunun uzerıne Sırket bt•nun an ır ıra ay ara ınctan eş ı e ı c· . _ · . 

- · .. l k d' kabıl olamıyacagını ve mevcut şehır ccgı soy enme ·te ır. . ~ _ 
yollar nın buna ımkan bırakmadıgını 

Meşhur Sarko ile 7 alim de 
· boğuldu 

Beynelmilel ticaret kongresi 
Bükreş, 18 (A.A.)- 21 inci he}

nelmilel ticaret konferansı Mebusan 
Meclisi binasında açıJmıştır. 

Bebek sahillerinde güzel 
bir kadının cesedi bulundu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ki j tevkif edildi Kopenhag, 19 (A.A.) - Po'wlrqu')i 
. . Pas? Felfıketzedelerinden yegane hn-

ileri sürmüştür. Belediye bu ciheti bir 
heyet tarafından tetkik ettirmiştir. He
yet tetkikatı neticesinde hakikaten da
l a fazla araba işletmek imklinı olmadı
ğını belediyeye bildirmiştir. Gazi köp
rüsü açıldığı zaman şirket Avrupadan 
100 araba dalıa celbedeccktir. Bu f'uret
le bugünki.i tramvay . sıkıntısı ortadan 

Başbakan Tataresko, Romanya hü
kumeti namına konferansı selamladık
tan sonra demiştir ki: 

HÖyle zannediyoruz ki, biitün miJ
letlerin uğurunda mücadele etmeleri 
lazım gelen yegane şey Liitün diinya· 
11111 \ ereceği vicdani karat la elde edile
cek hakkın ve adaletin zaferi olma • 
dır.» 

beyazlı bir iskarpin olan tahminen 25 
yaı;larında çok güzel bir kadındır. Ya· 

pıhm muayenede vücudünde yara he· 

re esen görülmemiş, kadının denizde 
boğularak öldüğü ve cesedin tahminen 

bir hafta kadar denizde kaldığı anla· 
şılınıştır. 

Lıon, 18 ~.A.A.) - . Buradak~ son ynttn kalmış olan Gouidec, Şarko He 
karı~ıklıklar uzerınt! polı~ ~ı~umı .ta - geminin doktoru da dahil olduğu halrle 
lıarrıyat yapmış ' t.!O kışıyı tevkıf et ınüıt'ttebatın 28 tayfa, 5 znbit ve 7 a
tniştir. Birçok ecn hı hudut dışına çı- .!imden mür~ep ~lduğunu .beyan ct-
karılacaktır. .mıştir. kalkmış olacaktır. 

Gece geç vakit mağıukun hO\·iyeti 

tcsbit edilmiş, Şişlide Sanwn sokağında 
oturan tütün füccarı Arifin kızı 20 ya

şında Edyan olduğu anlaııılnııştır. 
Nasıl boğulduğu tahkik edi]mekledir. 
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İş büroları - Hakkımız yok mu? - JKöpeköldiirdüd.ye 
Şimdilik 6 vilayette iş 
büroları teş~<ilah yapılacak 

İş yerlerini tetkik etmek üzere Bur
sada bulunan i ş dairesi reisi Enis Behiç 
dün gelmiştir. Enis Behic Bursada iş
çiler ve patronlarla hasbihallerde bu
lunmuştur. İşçiler İş kanununun ken
di iş hayatlarını tanzim etmeğe anıil 
olduğundan dolayı mesut bulunduk
larını söylemişlerdir. Enis Behiç bugiin 
iz.mire gidecek ve İzmi:de de işçi ve 
patronlarla görüşecektir. Şıındilik elde 
mevcut .100 bin liralık tnhsisat ile İs -, 
tanbul, lzmir, Samsun, Ankara, Af -
yon ve Adanada birer i~ bürosu tesis 
edilecek ve en esaslı teşkilat İ ş kanu- 1 
nunu mevkii meriyete netirdikten son
ra yapılacaktır. Şimdilik bu işler Şark

ta müfettisi umumilikler teskilatı ta-, . 
ıafından idare edilecektir. 

Yabancı diller mektebi 

1 
1 

Ab alan Oaküdara geçti 

K ısa bir Avrupa seyalı<!tinden ı 
dün dönen bir arkıda.~ın"ı,. an

lattı: 

İki kardeş belediye 
memurunu dövmüşler 

Küçük bir Bulgar isyasyonunda dur- Belediyenin köpek mücadele me-
mu~tuk. Meyva ve sr>bze nakline murlarından Hayrettin Balatta başıboıJ 
mahsus bir buz vagonun.1 gözüm dolaşan bir köpeğin kuyru!l;umı kes • 
ilişti. İçine sandık sandı!< ıney,·a rniştir. Bu memurlar öldürdükleri kö
dolduruyorlardı. İki saatlık bir peklerin kuyruklarını amirlerine gö • 
yürüyüşten sonra ba~ka bit istns- türmeğe mecburdurlar. ,.Memur köpe • 
yona :'ardık, orada dr. ayn~ m~rı. - 11 ğin kuyruğunu keserken Hıristo ve 
zara ~le karşı~!Ştım,. be:ıım ıçın ] ~oço adlı iki kardeş nedense bundan 
merak oldu, :sordum. sıı'ı"rlenmı·sıe H tt" . d"" .. 1 . . . . • , r ve ayre ını ovmus er 

- Eskıden getıı1.mış oldugumuz buz j d' K H · k 1 h. , . . ır. oço ve ırısto ya a anmıs aK-
vagonlan yetışmedı . bu yıl Al - l· d k"b • b l " .. . arın a ta ı ata as anmıstır manyadan uç tane daha S1Jn sıste- 1 . . . 

n~ini aldık ~ediler .... Hadiseyi bel- Daimi sanayi sergisi 
kı unutup gıdccektım .. Fakat bu - . 
gün gazetelerde meyvacılı!\: üze- Tıcaret odasında daimi bir sanayi 
rinde tetkikat yapan heyetin in - sergisi açılacaktır. Sergide lstanbulun 
celernelerini arttırmak üzere Sa- bütün sanayi mamulatı teşhir edilecek
bancaya gittiğini okumıyayım mı? tir. 
Atı alan Üsküdara çoktan geçti, 
biz el'an sandal aramakla n:;c~gu
lüz .. 

Koldırılmıgor Biz bu arkadaşı dinledikten sonra 
mütaleasına ilave edecek bir ke-

Fırka iktısat komisyonu· 
Çalışmalarına haşladı 
C. H. P. sinde Nemlizade Mitatın 

riyaseti altında tesekkül eden İktısat 
komisyonu dünde~ itibaren çalışmala
rına başlamıştır. Komisyon bir, birbu
çuk ay kadar devam eden çalışmadan 
sonra lstanbulda iktısadi hareketin 
canlanması, hayat pahalılığının tehvini 
için tesbit ettiği çareleri bir rapor ha
linde lktısat Vekaletine bildirecektir. 

Yabancı diller mektebinin hldırıla- lime bulamadık, sadece yazık de-
cağı hakkındaki -\layiaların asılsız oldu- mekle iktifa ettik, diyonız .. 
ğu anlaşılmıştır. Maarif Vekaleti li • Hakkımız yok mu? 
san işine azami ehemmiyet vermek - ----------------· 
te ve Üniversite talehderin~n değil, 
liselilerin bile bir yabanc; dile aşina 
olmalarını zaruri görmekt~dir. Bunun 
içindir ki yabancı diller mektebinde da
ha geniş mikyasta tedrisat yapılması 

Asri kömür 
Depoları 
Y aptırzlacak Bir ha va gazı kazası 

SİNEMA 

Monte Karlo Kralı 

Monte Karlo büyük bir heyecan i-ı gelir ve (Pol) u ikaz etmek ister. 0-
çinde çalkanmaktadır. Pol Galar adın- yuncular buna mani olurlar ... (Pol) i
da bir adam durmadan kazanmakta- se gene kazanmağa başlar ... Faka1ta
dır. Kazancı 1 O milyon frangı bulmuş
tur. Bu ise bankonun iflası demektir. 

Onu (Monte Karlo) ya tekrar dön
meye ikna için Helen Barkley isminde 
bir kız angaje edilir. 

(Helen) Pol'u teshire muvafiak olur 
ve beraberce İsviçreye giderler. (He
len) sözde kazaya uğrar. (Pol) işi cid
di zannederek onu kurtarır ve izdivaç 
teklif eder. Birlikte (Monte K:ırlO) ya 
dönerler... · 

Tekrar oyuna başlarlar. .. (Helen) 
komisyon almak ümidindedir. Fakat 
kendi kurduğu ağa kendi düşer ... 
(Pol) a aşık olur ve bu yüzden kendi
sine mevdu işe devam edemez... Ve 
kaçar... (Pol) kızı tekrar şehirde ara
mağa koyulur ... Tekrar kumar masası
nın b<ışına geçer ... Bu sırada (Helen) 

lih bu ya ... En sonunda hepsini ı .. ay· 
heder ... 

(Pol) kabahati (Helen) e tahmil e
der ve onun bir kabarada şantoz uıdu
ğunu öğrenir. Ödünç aldığı elbise He o· 
raya gider· ve hesapsız para sarfı.: der. 
(Helen )aşkını itiraf eder. Ve hcrke:.in 
alkışları arasında izdivaçlarını ilan e· 
derler. 

(Yirminci asır - Foks) kumpruıyası~ 
nın en mümtaz san'atkarlan olan: 

(Con Benet) ile (Ronald KolmanJ 
taraflarından büyük bir mehnretlf 
çevrilmiş ve (Monte Karlo) daki me! 
hur kumar alemlerini canlı bir suret
te tasvir ey lem iş olan bu üstün film 
pek yakında (Sümer) sinemasında 
gösterilecektir. 

Kuruçeşmedeki evler cİe 
jstimlak edilecek depolar 

yine orada kurulacak 
- - · 

•kararlaştırılmıştır. Bu cümleden ola -
rak Üniversite talebeleri mensup ol - . 
dukları fakültelere ait derslerdeki ıstı

lahların frenkçesini de öğrenmeğe 
mecbur tutulacaklardır.. Mektepten 
daha iyi randıman alınması için bu ba
kımdan esaslı tetkikler yapılmaktadır. 
Maarif Vekili de şehrimize gelince bu 
hususta meşgul olacaktır. 

Kuruçeşme kömür depolarının şim
diki yerinde kalması zaruri görülmüş
tü. Liman Umum Müdürlüğü tarafın
dan bu hususta hazırlanıp İktısat Ve
kaletine arzedilen proje heniiz tasdik 
edlimemiştir. Liman genel direktörlü -
ğü bu hususta Vekaletin nihai kararı
nı beklemektdir. 

Vefada bakkal Behzat ile oğlu E -
minin oturdukları evdeki havagazı bo
rusu patlamıştır. Emin bunı.ın farkın
da olmamış, elleri ve yüzü yanmıştır. 

Zabıta evi tahliye etmiş, şirkete pat - A L K A z A R 1 ,_ 
layan borunun tamiri için telefon edil- ,_._.-~ ' Bugfüı herkesin zevkle 

mi~tir. MELE' v 

Vunanistana, Filistine ve Kıbrısa 
buğday gönderiliyor 

Bu seneki buğday mahsulümüz di
ğer memleketlere nisbetle daha fazla • 
dır. 

İhraç mevsimi içine girmiş bulundu
ğumuz için son günlerde yabancı mem· 
Jeketlerden talepler fazlalaşmıştır. 

Yunanistan, Filistin ve Kıbrıstan ge
len talepler karşılanmı:;> ve ihracata 
başlanmıştır. 

Takas muameleleri için kolayhk 
Para koruma kararnamesinin :-32 in

ci maddesi hükmünün tatbik edildiği 
memleketlere takas yoHyle gön-

derilen malların, o memleketler 
gümrüklerinden geçtiklerine dair güm 
rüklerce tasdikli ve Türk konsolosluk
larınca vizeli Türk menşe şahadetna • 
melerinin geri gönderilmesı mecburi
yeti konulmuştu. Ve ancak bu suret
le ithalata müsaade olunuyordu. Bazı 
memleketlerle bu arada Hindistan, Ye· 
nizeland ve Avusturalya ile aramızda 
ticaret anlaşması olmadığından menşe 
şahadetnamelerini bu hükumetlerce 
kabul ve vize edilemediği bu yüzden 
takas muamelesinin yapıfnmadığı gö -
rülmüş, hükumetimiz, bu gibi mem
leketlerin gümrükleri tarafından malı
mızın geçtiğine dair verilecek herhan
gi bir vesikanın vizeli menşe şahadet
namesi yerine kaim olabileceğini ka
rarlaştırmıştır. Ancak taka:; heyetleri 
bu vesikaları evvelemirde lktısat Ve -
kaletine göndererek mil::;aade almak 
suretile muameleyi intaç edeceklerdir. 

Bir ayllk bahk istihlaki 

Çünkü depoların asri bir -;;ekle so· 
kulması için ayrı bir proje daha hazır· 
lanmıştır. Projenin esası şudur: 

Kömür depolarının bugünki.i vazi -
yeti bir hayli iptidai görülmüştür. Li ~ 
manın günlük kömür ihtiyacının tam 
olarak karşılanması için depolarda mo
dern tesisat yapmak lazımdır. 

Liman umum müdürlüğü bu hu -
susta nihai kararlarını vermiş ve ha
zırladığı projede büyük kömür depo -
ları inşası lüzümunu tesbit etmiştir. 

Bu sayede tahmil, tahliye işleri de oto
matik bir şekilde yapılac;;Jc, az zaman
da çok iş görülecektir. Ayrıca depolar· 
da da daha fazla kömür bulundurmak 
imkanı olacaktır. 

Vekalet kömür depo!arının Kuru -
çeşmede kalması kararını muvafık gör
düğü takdirde Liman Umum Müdür -
lüğü derhal işe başlıyarak depoları as
rileştirecekür. 

Diğer taraftan halkın şikayeti üzeri
ne depoların başka tarafa kaldırlması 
hakkında da mahkeme kararı vardır. 

Limanın canı demek olan depobr için 
en muvafık yer Kuruçeşme olduğun~ 
da bütün fikirler bir araya toplnndığı
na göre vaziyet çapraşık bir şekil ar -
zetmiştir. 

Söylendiğine göre bu vaziyetin önii
ne geçmek için depolar civarındaki ev
lerin istimlaki düşünülmektedir. Zaten 
orada evler birkaç tane olduğu için 
bu hususta fazla masraf olmıyncağı da 
ileri sürülüyor. 

Belediyenin ekonomik istatistikler 
bültenine göre Temmuz 193() zarfın· Halkavi temsil şubesine 
da 4'..W:~ tane istakoz, 1023:J çift pala- heveskar alınıyor 
mut ve torik, 1 j,),:J07 kilo da diğer de- Emlnonü Halkevinden: Evimiz temsil şu -
niz hayYanatı istihsal edilmiştir. Bu- be ine talebe kaydınıı. başlanmıştır. İ tidat1ı 
na mukabil belediye hududu dahilinde ol ., havesknr gençler alınncnktır. Arzusu o-
102 ;;3 çift ve 12~)8:~2 kilo balık istihlak lanı nn şeraiti anlamak üzera her~ün sa:ı.t 
edilmiştir. Ayrıca Tüı kiye sehirlerinc (17) den sonrn Gülhane parkı içinde Aıaykôş-
14.42fi ve yabancı ülkrle-re de 11739 kiindekt temsll şubemize ba~vurnıaltm bildl-
kilo balık gönderilmiştir. 1 rillr. 

Sandal bedesteninde bir aylık 1 

mücevher satası . 
Son bir ay zarfında mezat idare

sinde n.~81 lira 75 kuruşluk altın, gü
müş, kıymetli taşlar, halı ve diğer mü
teferrik eşya satılmıştır. 

Bir dülger düştü yaralandı 
Ortaköyde 37 numaralı evi tamir et

mekte olan Manol oğlu Mardiros 15 
metre irtifadan düşmüş, ağır surette 
yaralanmıştır. 

lzmit valisi şehrimizde 

Sinemasının salonu: J 1'. Sinemasııı<la 

FENfMORE COOPER'in romanın

dan nlınan tuylcr Urperlfci 

göreceği mtislesna filim: 

KAOINLARDAN 
B 1KT1 
1''raıısızcn sözln metro filmi 

Baş rollerde 

JOAN CRlVFORD 
ROBERT MONTGOMERY 

1 Muazzam Şliheseri görmeğe koşan 1 f R A N C H O T T O N E 
lstanbul halkına dar gelmektedir. Ayrıca: Paramount dDnya haberleri 

··' '-~a. .................. .., • , .... 1 ' ' .ı .... ~ /} •-''· ~ • 

VEFAT Kadıköy su şirketindeki tetk;kat 
Boğaziçi lisesi müessislerinden Ga -

. ~ocaeli ~al~si ~~mit mezunen şe~- lip ve Kudret Azmi Sandalcının vali _ Kadıköy Su Şirketinin satın alınma• 
rımıze gelmıştır. Ogleden sonra beledı- deleri İş Bankası Mısır şubesi müdürü sı için Belediye namına tetkjkat yapan. 
yeyi ziyaret etmiş ve bir müddet vali Firuz Suntekinin ve İzmir tüccarla - heyet tetkikatını ikmal etmiş ve ha -
ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ .rından Cezmi Kutsayın kainvalideleri zırladığı raporu Sular idaresi müdi.irü 
ile görüşmüştür. Bayan Rabia Eda Sandalcı vefat etmiş- Yusuf Ziyanın riyasetinde tgplanan ko· 

Zeytin burnunda yangın - tir. Merhume fazilet ve hasenatile ta - misyona tevdi etmiştir. Komisyon ra -
.nınmıştır. İrtihalinden dolayı keder - poru tetkik ve mütaleasını ilave edere~ 

Zeytinburnunda kahvecilik eden .dide ailesine taziyetler ederiz. belediye riyasetine vermiştir. 
Enverin dükkanındaki kahve ocağın - Merhumun cenazesi bugün saat on Rapor Nafia Vekaletine arzdilecek· 
dan sıçrayan kıvılcımdan kaplamalar dörtte Galip Azmi Sandalcının Şişli - tir. ' 

de Gazi Ha His kar caddesinde 2 72 nu -tutuşmuş, Bakırköy itfaiyesi kahvenin 
maralı hanesinden kaldırılarak ailesi 

bir kısmı yandıktan sonra yangını sön- makberesine defnedilecektir. 
dürmüştür. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

, 
Bu gece nöbetçi olan eczanel~r ~unlardır: 

İstanbul cibetindel&iler : 

Aksarayda : (Sarımı. Alemdarda : <Eş

ref Neşet>. Bakırköyilnde . <Merkez>. 
Beyazıtta : <Cemill . Em1nônimde : müs
ııü Haydar>. Fenerde : (Vit:ıli} .. Kara -
gümrükte : (M. Fuat>. Kil~iikpazard::ı. : 
lYorgi) . Sam:ıtya, Kocanıu•tafa.paşada : 
(Rıdvan). Şehremininde : <Nllzmı>. Şeh

zadebaşında : <Asao. 
Beyoğlu cilıetindekilcr : 

Galata.da : <Hüseyin Hüsnü). Haskoy -

de : (Nlslm Aseo). Kasımpnşndn. : CMü
cyyed). Merkez nahiyede : ıDella Sudn, 
Kinyoll). Şişlide : (Nargilccıya.nı. Tak -

simde : (Liınonclyan). 
Üsküdnr - Kadıltöy ve Adal.ırtl ı.Uer: 

Büyükadada : (Şinasi>. Hcyb licle : CTa
naş>. Kadı koy, İskelede : <Sotrc..li). Ka
dıköy, Yeldc.;;irmeninde : lÜçforı. üsku
dar Ahmedl;ede : (Ahn.edl:ve>. 

Kongreye Da\·et 
C. H. P. Fatih Çırçır sem~ ocağı başkanlı-

ğından: 

Yıllık kongremiz 21/ 9/ 936 günü ak.şamı sa
at (21) de yapılacaktır. o gün ocaklı s.rka
daşlann Fatih parkı karşısındaki kamun ku
rağına gelmeleri rica olunur. ••..........................•................................. 
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KIRK YIL 
Üstad Halid Ziya 

Uşaklıgilin hatıraları 

DördüncU clldl çıktı. Fiab 
50 kuru,tur. ee,ınci ve 
•onuncu clld basılmakl. J ır • 
Bu eser memleketin siyasi, ic ıai, 

fikri hayatının 40 yıllık cıtn.ı bir 
levhasıdır. Baştanbaşa cazib biı· ha
kiki roman hükmünde olan bu kl~ 

tabın birçok parçaları müstnki! bi

rer hikaye gibidir. 

OKUYUNUZ 1 

······························································ '!'aksim Bnhç·r '· nde 
lrnpalı kı~mın<ta 

Hai !< O perl Li 
Bu akşam 21.-l, de 

1 t ne 17.30 1. ı 

H.AlitıE 
bU)Uk şark opc>ıeb 
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MEMLEKET HABERLERİ 
• 
lzmitte bayındırlık 

Tire bolun un iki tarafındaki caddeler asfaltlanacak, 
Kozlukta yeni ve asri bir mahalle tesis edilecek 

1 Bir kız kaçırma 
vak' ası 

F en~rköyünde Ayşe 
isminde bir kız kaçırıldı, 
babası da yaralandı 

Silivri (Hususi) - Fener köyünde 
bir kız kaçırma vak'ası ve bu yüzden 
bir yaralama hadisesi olmuştur. Fener 
köyünden Mahmudun kızı Ayşeyi 
ötedenberi seven ayni köyden Necip 
kızı kaçırmıştır. Hadiseyi haber alan 
kızın babası Mahmut, kızını istemek 
için Necibe müracaat etmiştir. Bundan 
muğber olan Necip biçakla Mahmudu 
tehlikeli surette yaralamıştır. Mahmut 
hastaneye k.a~dırılmış, suçlu Necip ya• 
kalanarak adliyeye teslim edilmiştir. 

Sayfa 5 

Bu yıl Düzcede tütün 
mahsulü pek bol 

Düzce belediyesi şehrin ihtiyaçlarını önlemeğe 
çalışmaktadır. Elektrik tesisatının 

yenileştirilmesi Je düşünülüyor 

Antepte Halkavi bahçesi 

Gaziantep Asri Biçki ve Diki~ Yurdundan bu yıl mezun olanlar 
Antep {Hususi) - Halkevi bahçesi 

halkın en çok rağbet ettiği bahçelerden 
biridir. Bahçenin ihtiyacı karşılayacak 
genişişlikte olmadığt görülmüş, yanın

daki arsa da bahçeye ekienmiştir. Bah
çede tabldot da tesis edilmiştir. 

Sarrköyde belediye faaliyeti 
Sa.rıköy {Hususi') - Bakkalların 

\te berberlerin beyaz önlük kullanma
ları mecburi kılınmıştır. Belediyeye a
id köprü, ve köy yolları tesviye edil -
lnektedir. Nahiye müdürü köyleri do
laşmakta, buraların ihtiyaçiarını tesbit 
ttrnektedir. 

Meyva nakliyatı meselesi 
Antalya (Hususi) - Şimdiye kadar 

~arice yapılan meyva ,.e buna rnüma
~ıı yaş maddelerin sevki vapurların so
lntk hava depoları bulunmaması yü -
~ilnden güvertede yapılmakta, bilhas -
sa. yağmurlu mevsimlerde bu gibi mad
~eler çok müteessir olmakta idi. Yeni 
Sıpariş edilen vapurlarda bu cihet na
~rı itibara alınarak soğuk ha\'a de -
Poları bulunacağı, şimdiki vapurlarda 
<la hava cereyanları vasıtasilc meyvala
t'ın muhafaza edileceği haber alınmış -
tır. Bu haber meyva ihracatında mü -
hirn bir mevkii olan Antalya halk1nı se-
\i.nctirmiştir. . 

müştür. 

lzmit idman yurdu mahfeli 
İzmit (Hususi} - idman Yurdu j. 

çin inşa «illirilen mahfolin küşad mera
simi coşkun tezahürat!a .,yapılmıştır. 

Küşad merasimine Vali ve Parti Baş
kanı Hamid, General Mürsel, Belediye 
Reisi ve Halkevi Başkanı ve daha bir 
çok zevat iştirak etmişlerdir. 

Gaziantep (Hususi) - Suad Zeki Arıkan idaresindeki Asri Biçki ve Dikiş 
Yurdu çok güzel bir sergi açmıştır. Serginin tertibindeki intizam bilhassa gö
ze çarpıyordu. Suad Zeki Arıkan, dört senedenberi yetiştirdiği genç kızları -
mızın sayısı yüzleri geçmiştir. On bin kişi tarafından gezilen sergide bu sene 
yurd'dan mezun olan 20 kızın el işleri teşhir edilmektedir. 

lzmit hususi muhasebesine 
devredilenlerin temennisi 

İzmit, (Husust) - İzmit maliyesin
den hususi muhasebeye 55 memur 
devrolunmuştur. Bina ve arazi vergi • 

Taraklı köyleri imar ediliyor leri işlerine bakan bu memurlar, Ma-

T ki H 
A T kl k'. I !iyede kalan arkadaşlarının birer de-

ara ı ( ususı) - ara ı oy e- l k · l f' 'kl · · d • I k b k d b. k . rece zam a ma suretıy e ter ı ettı erı-
rın e sag 1 a ımın an ır ço yenı· ni, kendilerinin ise bu zamdan mahrum 
likler yapılmıştır. Aç~k ve iptidai bir b k ld ki .. l k vd 

• .. •• A ıra ı ı arını soy eme te mag ur e -
şekılde olan butun helalar kapatılmı~lır. d'l 1 · · · · l d' 
G 

.. b I'kl k"' d I Ç ı meme erını temennı etmış er ır. 
u re ı er oy ışına a ınmıştır. eş-

me başları temizlettirilmiştir. Köy yol· 
lan köy nakil vasıtaları geçecek şekilde 
yapılmıştır. Nahiye müdürü Hilmi 
Sertel köylerin imarı hususunda ciddi 
mesai sarfetmektedir. " 

Silivride soğuklar başladı 

Güdülde musiKi konseri 
Güdül (Hususi} - Burada bir mü

zik günü tertip edilmiş, Ankara Müzik 
Öğretmen Okulu taleb'!sinden İsmail 
müntehib parçalar çalmıştır. Bundan 
sonra halk musiki parçalarından en gü-
zelleri dinlenmiştir. • 

Silivri {Hususi} - Havalar birden- , ...•............ -· ... -· .. 
bire soğudu. Bu hal odun ve kömür fi- 2 liraya satılan odun şimdi 4 liraya yük-
atları üzerinde derhal tesirini gösterdi. selmiştir. 

Gelecek sene 
I zmitte lise açılacak 
İzmit {Hususi) - İzmitte gelecek 

yıl bir lise açılması kararlaştırılmıştır. 
İzmit valisi Hamit Oskay İzmitte orta 
mektebi bitiren gençlerin tahsilsiz kaıl
mamaları için İstanbulda bir pansyon 
binası tesis edip İstanbul liselerinden 
istifade etmeyi kararlaştırmıştır. T ale
be velileri bu sayede muayyen ve pek 
cüz"i bir ücret vermek suretile çocuk
larının lise tahsilni temin etmek imka
nını bulabileceklerdir. Valinin bu kararı 
İzmitlileri sevindirmistir. . 

Ulagıda su derdi 

Yeşilovada 
Yağmurların zararları 
Yeşilova {Hususi') - Dört gün de· 

vam eden yağmurlar tarla ve bağlarda 

hayli tahribat yapmıştır. Havaların mü
sait gitmemesi yüzünden harmanlar 

kaldırılamamış, mahsul harmanda çü
rümek tehlikesine maruz kalmıştır. 
vakıtsız yağmurlar çiftçiyi çok büyük 
zararlara sokmuştur. ------------
Onyede elektrik ve ayar saati 

Ünye {Hususi) - Belediye hal
kın saat ayarı ihtiyacını gözönüne al
mış 4-l:O liraya İ::;tanbuldan elektrikle 
işleyen bir saat getirtmiş ve belediye 

Osmancık {Hususi) - Ulağı nahi- binası önüne astırmıştır. 
yesinde JOO metre murc~bbaında Göl- Şehrin her tarafına elektrik dağıtıl. 
bel namında bir göl mevcuttur. Bu ması için icap eden tesisat yaptırılmak
gölün etrafında tahminen 2000 hektar tadır. Hava hatlar çekilmesi için lüzum
genişliğinde münbit ve mahsuldar ara- lu olan direkler Ordudan getirtilen bir 
zi vardır. orman mühendisi mari{etile hazırlan

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 
Gölden çıkan su, gayri muntazam 

akarak şarktaki 5-G hektar araziyi ba
taklık haline koymakt~dır. Bu gölün 
civarında bulunan 10-12 parça köy, a· 

maktadır. 

- Bu fena btr fil.dr değil ı ... Şehrin çirkin yer1eri-l .. Buralara ağaçlar diki-ı Hasan Bey - Ey\ ah! .. İs-
llas!ln Bey. ni örtmek için.. lecekmi.ş.. tanbul ormana dönecek de-. . ~~ 

Onyede deniz yarışları 
Ünye {Hususi) - Ünyede deniz-

·1 · · b t kl k l d l · ·ı cilik isleri intizam altına alınmıstır. 
razı erının a a ı o ması o ayısı e · · 

k h il k 1 b 'l kt Liman reisi bütün motörlerin tahlisiye 
anca ayvanc ı yapı a ı me e, 

l 
· 1 kt d' 1 vesaiti bulundurmalarım temin etmiş-tar a ıs eyememe e ır er. 
· tir. Liman reisi halkı sahile toplıyarak 

Gölün garp tarafındaki 18 köy hal- deniz kazalarından korunmak için kul
kı susuzluktan şikayet etmekte ve baş- !anılan vesaitin sureti istimali hakkın
ka taraftan gelen Uluçay suyundan da da konferans vermiştir. Okumak yaz
ancak yüzde bir derece<Jinde istifade e- mak bilmeyen kayıkçılar da halk deri
debilmektedirler. Köylülerin biricik te- hanelerine gönderilmekte ve okuyup 
mennisi su işinin hallidir. yazmak öğrenmektedirler. 



.6 Sayfa 

Bir yanlışlığın hikiyesi 
Bakırköyde oturan bir adam Bakırköy diye Ramise 

nasıl gider ve başına neler gelir? 
Yezenı Oamen Cemel Kefgıh 

· Şirekti Hayriyenin yeni teşebbüsü beftlemesi ihtimaline karşı hoparlör 
çok hoşuma gitti doğrusu... Köprü is- sözlerine şunları da illve edebilir: 
kelelerinin en kalabalık bir zamanında - Herhangi bir lrıza dolayısile 
hangi vapurun, hangi iskelelerden, tramvayın, yolun yansında bir hayli 
kaçta kalkıp hangi iskelelere uğrayarak beklemek ihtimaline karşı buradan Be
nereye gideceğini anlamak yolcular i- beğe, yahut Yedikuleye gidecek yolcu
çin çok güç bir işti. Şimdi ne aıa, me- lann öğle, yahut akşam yemeklerile 
mur odasından bağnyor ve hoparlörle birlikte şu gelen arabaya binmeleri ilan 
her tarafa yayıyor: olunuuuurrr! 

- Filan numaralı vapur, falfuı saat- Ve arkasından: 
te filan iskelelerden kalkıp falan iske- - Danda dan dan! 
ıeİere uğrayarak Kavağa gidecektir. Bana kalırsa bu işi vapurlardan, 

Amma yolcuların içinden muzip bi- tramvaylardan .ziyade ası~. ~-to~üslcrde 
ri çıkıp ta: tatbik etmeli ki faydası gorulsun. 

- İyi işitemedik, Kavağa mı, Hase- Çünkü bu yaz ortasında anlattılar, 
kiye mi? bu otobüslerde olan yanlışlık ne vapur-

Diye sorarsa 0 da başka! da oluyor, ne de tramvayda ... 
Şirketin bu yeni teşebbüsünü diğer Bakınız, duyduğum şu çok garip, 

nakil vasıtaları da aynen tatbik etseler yanlış otobüse binme vak'asını ben de 
ne güzel ve halka ne kolaylık olur. Me- size anlatayım da dinleyin: 
seıa tramvay şirketi de Karaknye, E- Biliyorsunuz ki İstanbul tarafında 
minönüne bir hoparlör koydurup ta o- işleyen otobüslerden renk ve şekilleri 
ranın en kalabalık zamanlarında, hele en çok birbirlerine benzeyenler (Bakır
kış akşamlarında şöyle bağtrtsa fena köy), (Koca Mustafapaşa), (Ramis) 
mı: otobüsleridir. 

- Ey camaat, ey millet, yahut ey Hele Bakırköy otobüslerinden ba-
ibadullah duyduk, duymadık demeyin, zılarile Ramis otobüslerinin birbirinden 
şu gelen yeşil tramvay bir dakika son- zerre kadar farkı yoktur. Bilhassa gece 
ra buradan kalkıp Karaköy, Şişhane karanlığında insan bunlann tabelfila
karakolu, Tepebaşı, Galatasaray, Har- rındaki yazılara pek iyi dikkat etmez
biye yolile Kurtuluşa gidecek! Gözünü- se bu iki hatta işleyen arabaları kat'i
zü açın, yanlış binmeyin, Maçkaya gi- yen birbirinden farkedemez. Bana an
decekler arkadan gelen kırmızı araba- lattıklarına göre işte bu yaz ortasında 
ya hazırlansınlaaaiırrr! Çarşıkapısı taraflanndaki gaiinoların 

Amma diyeceksiniz ki, bunun yanı- birinde kafayı tütsüleyen Bakırköylü 

na bir de davul ister. bir çarşı esnafı, tutar saat on birle on 
Hoparlör sözünü bitirir bitiınıez iki arasında Çarşıkapı durak yerinde 

hemen arkasından: bir hayli otobüs bekler. 
- Dan da da dan dan! Nihayet on ikide Sultanahmet tara-
Başlamalı! Öyle olursa tabii daha fından gelen şarabi renkli bir otobüse 

dört başı bayındır olur. Hatta kışın ya- atlar. Biraz sonra biletçi kendisine: 
ğışlı, çamurlu, berbat gimlerinde bazı - Nereye gideceksiniz? 
sebeplerden dolayı dakikalarca yolların Dediği zaman o eliyle son durak ye-
kapanması ve cereyanlar kesilmesi ) ü- ri olan Bakırköyünü işaret ederek ağ
zünden arabaların yollarda bir hayli zını açmaz ve hemen de başını önüne 

---.. .. . . 
CONUL iSLERi 
Kocaşının kendisile 
Meşgul olmagı~ındarı 
Şikayet eden kadın 
İstanbulun yakın sayfiyelerinin 

birinden postaya atılmış bir mek -
tupta bir genç kadın endişelerini sa
yıp döküyor. İşte söyle--Jikleri: 

•Bu yaz mfıtad hilafına kö;ve taşı· 
nacağımız tuttu. Ne sıkıldım bilseniz 
teyzeciğim. Burası benim için tama
men yabancı bir muhitti, yapyalnız 
kaldım. Zevcim esasen benimle meş
gul olmaz, sabah çıkıp akşam gelir, 
yüzünü ancak yemekleı de görürüm. 
Bu vaziyet değişmedi am:ı, kocamın 
işi ile benim oturduğum evin arasına 
denizin girmesi bende daha bi.iyiik 
bir ayrılık tesiri yaptı. Acaba beni 
büsbütün sevmez mi oldıı? Başkaları 
ile beraber midir? Sabah1an akşrıma 
kadar bu endişe ile başbaşayım!• 

* Bu okuyucumun nUr:ı~tt-nik ol -
maya başladığı mnhakkakhr. Eier 

bu yolda devam ederse yalnnda si -
nir buhranlarile karşılaşacağından 

hiç şüphe etmem. Kızım; i~siz, giiç
süz, haylaz, yahut da iradilc ceçinir 
cinsden bir tenbel olmadık~a biiliin 
erkekler böyledirler. Sabah ~ıkıp nk
şam gelirler. Vakıa bu ev babaları -
nm haftada bir olsun, arı. sıra ak~aın 
üstleri olsun refikaları ile meşgul ol
maları, onları gezdirip dolaştırma -
ları vazifeleri icabındandır. Fakal ne 
yapar~ınız, gezmekten hoşlannuyan
ları da \'ardır. Bunları oldukları gi
bi kabul etmek lazım. Kendjnizi ha
yali endişelere kaptırttığınızı gfüii
yorum. Bunlardan bir an evvel kur
tulmalısınız. Kendinize bir mc~gnle 
bulunuz . .Mesela bir dikis. bir oya, 
bir ders, yahud müzik bilginizi art
tmnak sizi pekala oyalayabilir. Zev
cinizden artık fazla muhabbet teza
hiirleri beklemez olursunuz, ve o za
man görürslinüz ki, bu bekleıuniyen 
şt>yler giiniin birinde kendHildcrin
den etrafınızı sarmış olurla". 

TF.YZE 

SON P...OSTA 

Hayatta gördüklerimiz 

Kardeş şahitliği 
Civar köY.lerden bir çiftçi ailesi. 

Üç kardeflerden en büyükleri kö
yün muhtarı. 

J3ir aece köy kahvesinde ufak 
bir münakaşadan sonra, küçük 
kardeşini rüvelverlc öldürmek is
tiyor. O da kendini müdafaa eder~ 
ken cebindeki bıçakla ağabeysini 

yaralıyor ve (8) aydanberi mev • 
kuf olarak muhakemesi iÖrül • 
mekte. 

Kahvede bulunan köy halkı 
vak'aya şahadet ediyorlar.Bunlar • 
dan yalnız oıtanca karde~ evvelce 
şahadetten imtina ediyorsa da ~İm• 
di suçlu olan küçük kardeşi için 
şahitlik arzusunu gösterdiğinden 
suçlu vekilinin talebi üzerine mu
hakemeye alındı. 

Reis: 
- Evvelce, dedi. Bu ~ahadeti is

tememişsin. Şimdi neden yapıyor• 
sun } 

O, köylülerin çoğunda görülen 
çocuk bakışlarile kardeşlerine dön· 
dü, sonra titri yen bir sesle: 

- Kardeşlerin uzlaşmasını iste· 
miştim de ondan, diye cevap verdi. 

Amma gayri uzla~madılar. Kü
çük Musa hapislerde çürüyecek. 
Çünkü bütün şahitlik edenler köy 
muhtarı olduğu için ağadan kor • 
kuyorlar. Ben de köydeki ocağımı
zın başında anamın geceleri akan 
gözyaşlarını dindirmek için doğru
yu söylemeğe geldim. 

Muazzez F AIK 

1 

eğip tatlı tarafmdan uyuklamaya baş
lar. 

Neden sonra otobüs Ramise gelip te 
istop edince bu zavallı da Ramis yolcu
larile birlikte arabadan iner ve orada 
Talimhane meydanından köyün çarşı
sına uzanan caddeyi BakırkÖ)Ür. cad
desi sanıp yürümeğe başlar. Başlar am
ma bir hayli gittikten sonra bakar ki 
kendi evlerine sapan yol bir türlü or
tada yok ... O zaman ayni caddeyi aşa
ğı yukarı bir kaç kere arşınlar ve gene 
kendi evine sapan yolu bir türlü bula
mayınca oradan geçen birine sorar: 

- Yahu, Yeni mahalleye nereden 
sapılacak, benim bu akşam tersim Jön
müş ... 

Aksiliğe bakınız ki Bakırköyünde 
olduğu gibi Ramisde de bir (Yeni ma
halle) vardır. 

Öteki adam tutar, berikine Ramis 
Yeni mahallesinin yolunu gösterir. Bu 
sefer bizim babacan Ramis Yeni ma
hallesinin yolunu tutar. mahallenin i
çine girer; fakat orada da bir hayli do
laştığı halde gene bir türlü kendi evi
ni bulamaz. O zaman büsbütün afallar. 
Tekrar yoldan geçen birisine kendi o
turduğu sokağı ve evini sorar. O da 
ona: 

- Buralarda bu isimde bir sokak yok 
amma, senin evin köyün hangi tara
fındaydı, sağında mı, solunda mı, ö
nünde mi, arkasında mı? 

- Bizim ev Yeni mahallenin deniz 
tarafındaydı! 

Öteki adam deniz lafını duyunca: 
- Ayol der, deniz buraya yarım sa

at çeker. Sen galiba buraya yanlı~ g~J
mişsin! 

- Yanlış gelmedim, tersim dönmüş .. 

EylW 19 

Yugo•lavga mektupları: 

Yugoslav ordusunun 
yaptığı geçit • 

resmı 
* ir lf ---------t 

Dost ve mftttefik devlet ordusunu bu derece kuvvetli ve mun
tazam görmek bizi de memnun ediyor, bize de - müşterek sulh 
idealinin emniyeti bakımından - limit veriyordu. Türk ordusile 
icabında elele verecek, yanyana çarpııacak olan Yugoslav ordu-

nnu biz de can Te gönülden alkışladı 
_____ Y_a_z_•'n : trcUmend l!krem Telu 

~ ·"' -l__,~;;;_----.;.:__~~--o.--~~_;..------~--~--~ 

Geçit resminden bir görünüş 
Belgrad 7 - Bu sabah Belgrattan yanda mihmandanmız Mösyö Lukaşe

yirmi beş dakika ötede Banyiça ma - viçin refakatinde oturduk. 
nevra alanında, genç Yugoslavya kral- Bu esnada, krallık birinci naibi prenl 
lığının satvet ve kuvvetinden bir nü - Pol, yaverlerile ve harbiye naza-ı ild 
mune seyretmeğe gittik. beraber meydana geldi; kıtaatı teftif 

Küçücük kral Piyerin on üç y~ııu etti ve müteakiben geçit resmı başla • 
tekmilleyip, on dördüne bastığını kut- dı. 
lulamak vesilesile yapılan bu geçit Bu geçit resmi, her yerdeki geçit :-e .. 
resmi cidden fevkalade parlak oldu. simlerinden farklı değildi. Kıtaat sıra 

Kral, ufacık olduğu için bu gibi me- ile geçiyorlardı. Yalnız, göze çarpan, 
rasime iştirak etmiyor. O, askeri oyun- askerin fevkaiade muntazam, genç ve 
]arı, Bledde, annesinin dizi dibinde, dinç bir halde oluşu idi. Hiç bir nefe -
kardeşlerile ve arkadaşlarile birlikte rin tek bir defa adımını şaşırdığı gö • 
kurşundan askerlerini sıralamakla oy- rülmedi. 
nuyor. 
Babasının kurduğu demir gibi or -

dunun. bilfiil kumandasını ele alması 
için daha beş sene lazım. 

O vakte kadar, ordunun kumandasile 
devletin idaresini, gene onun namına. 
vekaleten, amcazadesi başnaip Prens 
Pol ile, yardımcıları olan diğer iki 
naip ellerinde bulunduracaklar. 

Halask[ır kral, yad illerde, kahpe kur
şunların zebunu olarak can verirken 
böyle vasiyet etmiş .. 

Bugün de, geçit resmine prens Pol 
nezaret etti. Banyiçaya gitmek üzere 
erkenden yola çıktığımız zaman şehir 
fevkalade bir bayram manzarası arze
diyordu. Sokak mahşer gibi kalabalık
tı. Bu müstesfla münasebetle en yeni 
elbisesini giymiş mütelaşi bir halk se
li, hızlı hızlı, bizim gideceğimiz semte 
doğru akın etmekteydi. 

Yaşlı, genç, çocuk, bir sürü erkek ve 
kadın .. sıav varlığını yaratan ve ko -
ruyan Karacorç hanedanımn bugün -
kü genç mümessilinin yıldonümünü 
kullulamağa koşuyordu. 

Banyiça meydanına geldik 
Biz1ere, sureti mahsusada betondan 

yaptırılmış geniş tribünün bir köşe~in
de yer ayrılmış. Burada, matbuat mü
dürü aziz dostumuz Mösyö Lukoviç ile 
kıymetli ve naı.ik arkadaşları ve bu me-

Tertemiz üniformalarının içinde, baş· 
ları dimdik, göğüsleri ileride, sert a • 
dımlarla geçtiler. 

Önce harbiye mektebi.. Sonra kralın 
muhafız alayı.. Süvari, piyade, topçu, 
otomobil, bisiklet, Salibiahmer, . Alp 
dağı kıtaatı, tanklar .. Beya-ı elbi~cli d~ 
niz efradı ... 

Ve hepsinden sonra, kısım k1sım fi -
lotila halinde doksan bir tane tayyare. 

Bu mühip manzaraya baktıkça. bi • 
zim de Yugoslavlar kadar gönlümüz he· 
yecanla doluyordu. 

Dost ve müttefik devlet ordusunu bu 
derece kuvvetli ve muntazam gör -
mek bizi de memnun ediyor. bize de 
müşterek sulh idealinin emniyeti ba
kımından - ümit veriyordu. 

Türk ordusile icabında elele vere -
cek, yanyana çarpışacak olan Yugos • 
lav ordusunu biz de can ve göpiiloden 
alkışladık. 

Bulunduğumuz tribünün önünden 
geçerlerken, dost zabitler giılümsiye • 
rek bizi, müttefik Türkiyeden selam ge· 
tken gazetecileri selamlıyor]ardı .. 

On bir buçuğa doğru geçit resmi bitti. 
Halk, dağılırken, biribirine duy~ularını 
tekrarlıyor ve o gün ilk defa gördüğü 
30,5 luk toplarla, son sistem tankları 
hakkında uzun uzadıya münakaşalar 
ediyordu. 

< Sen hele şu deniz tarafını bana bir ta-
rif et, deniz ne cihete düşer? - Burası Eyüp yahu'? 

- Neeee? Öteki de Eyiiple Sütlüce taraftarını 

dan bindiğimi gayet iyi hatırlıyorum ... 
Ha' ta Çarşıkapıda bindiğim otobüsün 
Be yazıda doğru da yollandığl h<ilfi gö
zümün önünde ... 

işaret ederek: 
- işte der, deniz karşıda, taafıa a-

şağıda! 
Uzatmıyalım, beriki babacan koltu

ğundaki paketlerle yalpalaya yalpalaya 
köyü geçer, Oluklubayır denilen dik 
yokuşu iner, sabaha karşı kendisini E
yüp çarşısında bulur. Orada da bir hay
li dola!iıp Bakırköy Yeni mahallesmdeki 
evini aradıktan sonra giineı: doğacağı

na yakın.bir çarşı arkauaşile karşıla

~ıl'. Arkadaşı onu böyle daha güneş 
doğmadan orada göri.ince: 

- Nesi var mı, görmüyor musun, 
koskoca Eyüp camiini? 

Kafası hala bulanık olan bizim ba-
bacan etrafı bir iyice süzüp te oranm 
hakikaten Eyüp olduğunu görünce: 

- Peki amma der, beni kim getirdi 
bu gece Bakırköyden burayc-., yoksa 
ben rüya mı görüyorum? 

Öteki işi çakar: 
- Sen akşam kaçta döndlin evine? 
- On iki vardi! 
- Kafan yüklü müydü? 
- Oldukça .. Baksana .. H5hi sersem-

liği üstümde? - Vay der, sen ne arıyorsun böyle 
daha güneş doğmadan buralarda'? - Peki eve neyle döndün, trenle mi, 

Beriki de hiç istifini bozmadan: otobüsle mi? 
- Ya der sen ne arıyorsun böyle - Otobüsle! 

- Peki, otobüsten nerede indin sen? 
- Bakırköyde! 

- Peki, evine gittin mi? 
- Evi bir türlü bulamadım ki gide· 

yiın, gece yarısındanberi .Allahm k1r· 
larında hep bizim evi arıyorum. 

O zaman arkadaşı biraz düşünür ve:, 
- Tuu Allah müstahakını versin! 

der, sen gece Çarşıkapıdan Bakırköy 
arabası diye Ramis arabasına binmiş· 

sin! 
Nasıl, vak'a hoş değil mi? 
İşte onun için Şirketi HayriyenJıJ 

yolculara kolaylık olsun diye tatbik• 
başladığı bu hoparlör usum daha ziya
de otobüs duraklarında tatbik edilmeli b<lbah karanlığında bizim köyde'? - Anl<l§ıldı, galiba sen gece:! yarısı 

- Hangi sizin köyde? Sirkeciden BakırKi:>y otobihl.inc biniyo- ki bu sefer de gece yarısı Taksimden 
- Bakırköyün<le! rum diye, Kerestecilerden Eyiip oto- otobüsle Beşiktaşa inecek herhangi bil' 
- Sayı ile kendine ııel, ba···lanın 

1 

büslcrinc binmiş olmalısın'. 
1 
dolgun kafa ertesi sabah kendisini Sa" 

ha! - Hayır canım, otobüse Çarşıkapı- irıyerde bulmasın! 
~ Ne oldu ki ba{!laya('aksın! Osman Cemal Kayııb 
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190 santim tekerlekli 
çelik devler arasında 

'* lf. * ---------
Makinist küçük Banli>:_Ö lokomotifine baktı. " .Bu 
oyuncakda kaç para eder, dedi. Makine hulla der
ler. Saatte tam seksen kilometre yapar. Kasketi 

eğip pencereye abandın mı, keki! ,, 

Yazan ı Kemal Tahir 

SON POSTA 

Konaıma -----" Ben edib değilim ,, ... 
Nurullah Ataç 

Burhan Felek, kendisine gazete gôn
deren bir zatın cedibi azam• demesine 
sinirlenmiş, itiraz ediyor. Hakkı var: 
Böyle pöhpöhlü kitaplara koltuk ka -
bartmak için insanın pek çocuk olması 
lfızımdır. Hele bir zamandan beri böyle 
sözlere, bilhassa« üstad., kelimesine 
tatsız bir alay kokusu karıştı .. Fakat 
Burhan Felek kendisnin bir cedibi a
zam» olmadığını söylemekle kalmıyor, 
bu vesik • .:le edebiyatçıları, hiç olmaz
sa bizim ... edebiyatçılarınuzı .. hor gör -
düğünü anlatıyor: cBizdeki edebiyatı 
o kadar anlamıyorum ki benim yazdık
larım da edebiyat olur da kimse anla -
maz diye ödüm kopuyoı·,:) diyor. 

Burhan Felek'in edebivatımızı be -
ğenmemesine bir diyeceğim yok; an
layıp anlamamasına da karışmam. Bir 
insana bir şeyi zorla beğendirmek ka
bil olmıyacağı gibi zorla anlamasını is
temek de boştur. Zaten: clınlamıyo -
rum!» diyenlerin çoğu bu sözleri ile 
anlamak istemediklerini bildirmiş olur
lar .. Hayır, Burhan Felek'in zevkini de
ğiştirmeğe, edebiyatçılarımızın ya1Jla
rını anlamak isteği ile takip etmesine 
çalışacak değilim. Fakat onun söile -
rinde şahsi zevkini, anlamak veya an
lamamak niyetini aşan bir taraf var, 
onun üzerinde durmak jstiyorum. 

Burhan Felek yıllardanberi yazan, 
yazdıkları bir çok kimseler tarafından 
sevilerek okunan bir muharrirdir. El
bette ki karilerinin düşünceleri üzerin
de tesiri olmuştur ve gene elbette ki o
nun her yazısından, hitap ettiği karile
rin de nasıl düşündüğünü anl<!mak ka
bildir. Muharrir ile kari, mütemadiyen 
biribirinin tesiri altındadır; biribirinin 
cayine• sidir. Burhan Felek edebiyatı, 
edipliği hor görüyorsa, ellen gazeteci
yim, muharririm, edip değilim• diyo!'
sa onunla beraber daha hir çok kimse
ler de böylece edebiyatı, alakaya değ
mez bir meşgale sayıyorlar demektir. 
İşte buna karışmak, kendisi için mu
harridiğin, gazeteciliğin şerefini isti
yen bir adamın edebiyata karşı böyle 
bir vaziyet almağa hakkı olmadığını 

söylemek hepimizin borcumuzdur. Bur-
« Tekerlek nekadar büyük olursa sflr'at o kadar fazlalaşır • han Felek şu veya bu edebiyatçının ya-

Makinist lsmail, küçük banliyö lo-J - Tekerlekleri ne kadar büyük o- zılarını fena bulabilir; şu veya bu tarz-
ltomotifine baktı: lursa sür'ati o kadar fazlalaşır. Bak şu dan hoşlanmayabilir. Onları tenkit et-

- O, oyuncak da kaç para eder, de- tekerleklere, tam 190 santimetredir. mek, onlara hücum etmek, karileri ya
Cli, bak, makine buna derler. Saatte ı 9o santimetre. nında onları yermek hakkıdır. cBu edc-
taırı 80 kilometre yapar. Kasketi eğip, Tam bu sırada aklına bir şey gelmiş biyat değildir. Bu adamhr edebiyatı 
Pencereye abandın mı, keka. gibi durakladı: mahvediyor.• diyebilir. Fakat: cEdebi-

Haydarpaşa istasyonu, alışık - Amma, dedi, yenileri gelecek, on- yat denilen şey işte şu saçma sapan 

1 lar, daha sür'atliymiş. Ankar~ya 12 sa- sözlerdir; aklı başında bir insan bunun-o ırııyanların basını döndürecek 
• atte gideceklermiş. la nasıl meşgul olur?ıt demeğe hakkı 

kadar karışık. Raylar kıvrım O zaman gözden düşecek makinesi- yoktur; karilerine böyle düşünceler a-
kıvrım. Makaslar biribirine akıl ermi- ne şimdi de acıyarak bakıyor. şılamasına veya onların höyle dü~ün-
Yecek kadar düğümlü. Kömür yığınla- * · celerini kendi tasvibi ile de kuvvetlen-
rı, vinçler, su depoları, makas lamba- Lok rf ·· t'" kt k G.. .. dirmesi doğru değildir. Burhan Felek 
ları, boş marjandiz vagonlan, ihtiyar .. ?mo ı _ın us ~e çı ı · o:~-
lok tifl İ . k makarısık du- .~urde aletlerı fevkalade karı~ık degıl. düşünmeli ki o sözlerile karilerini, ken-
ru om

1
o er. ç, ıçe, ar .. Iki manevalası var. Biri, flrenleri bo- disinin fena bulduğu edebiyatçılardan 

yor ar. lt d' w · .. , t" ., . . h uzaklaştıracağı gibi beğeıvliği, sevdi-Fi tl h . l r o kadar girift ki ,şa ıyor, ıgerı sura ı ve ııerı gen a-
iııs a ard acım ~.~d .. -.. .. ..tt.. k reketlerini tanzim ediyor. Bısiklet se- ği eserlerden yüz çevirtebilır. 
rna an ner eyse tre~ı:~n:u ıad~:e~:- lesi k~dar bir meşin oturak: 'Makinistin Burhan Felek gazetecidir. Elbette 

nevra yapan · 1 d d .. w 1 S k ki gazetecilerin de fenası, canlaşıl-
.labalık arasında nasıl istendiği tarafa ,yerı .. çer e par esum agLr aştı. ıca maz» şeyler yazanları bulunduğunu bi-
g .. t.. 'ld" -·· h t d k fazla. 

o uri.ı ugune ayre e ece · lir. Fakat onlar vardır diye gazeteci-
F k b w ·· ·· · d d - Ocağı a"ahm mı? dedim. a ·at una ragmen onunde ur u- ~ lik, muharrirlik mesleğini hor gören-

IDınıuz lokomotifin apayrı, dimdik, Açtı. içi.. dehşet. Korkunç bir alev 
fevkaliide kuvvetli bir manzarası var. deposu. Bir kaç kürek kömür atıyorlar. Jere, cBen gazeteci değil, edebiyatçı-

v b. ·· k .. B k l k yım» di.vcnll'rc hak verir mi? · Parıl parıl pistonların biribirine bağ- e ır·sun u. aca, a ın, ·ara ve ağır H h 
ladıgwı k 1 kl - . . • h ,bir dumanla cevap veriyor . em edebiyatçı ile mu arrir. yani 

muazzam te er e erı, sımsı~ a • .. .. . . . . . gazeteci arasında bir avrı lık gözetmek 
Upuzun kazanı, ağzına kadar dolu kö- Sonra kuçuk hır el hareketı. Mınımı· bı·lmem d k ·d rl w d 

· b' k . ne ereceve a ar ogru ur. 
ll'lür deposu ve tüten bacasile tabiat n~ ır ~lun ç~vrılmesi: T o~lar~ a~ı r· ı Biliyoruz ki bugü~ün gazetecileri, ken-
karşısında ebedi kavgasını yapan in- lıgındakı makıne keskın hır dısıplınle di mesleklerinin yeti~tirdiği büyük 
&anın ne harikalar yaratabileceğini a- kımıldanıyor. Kumanda, makinist Is- cedip• lcri unutarak sadeee bir gün o-
Paçık anlatıyor. mailde: İsterse ileri, isterse geri. kunup unutulacak fıkraları yazmağa 

Teknik, denizlerin şık tenezzüh mo- * heves ediyor; edebiyatçılar da gimün 
töründe, asfaltlann lüks otomobilinde, - Çok sıcak. dedim, ocağa baksa- hadiselerini onlara bırakıp hayattan 
batta göklerin çelik klJ.'llarmda bu ka- na r ayrılıyorlar. Bundan her iki taraf cta 
dar çırçıplak, bu kadar orta yerde, bu _ Öyledir. Şaka değil. Yazın sıcak zarar ediyor ve asıl karilere zararları 
kadar kudretini saklamaz halde de- .. .. k K . dokunuyor. 

Lokomotifin önünde diğerleri simo- gorup, ışın yaşıyoruz sanma. ışın ı- -· .. ·- .... , __ , _____ .• , ••. • •• ····-
1t· nadına soğuk olur. 

f ın giymiş atletlere benziyorlar. Pa-
ıuıarı, akli kuvvetleri, gizli gibi. - Etrafınızı kapatsanız, camlasa -

Makinist İsmail anlatıyor: nız. 

- Kömürünü tıka basa doldurdun 
Olu Eskişchire kadar ferah ferah gider 
Relirsin. Fakat mübarek SU\'& davana
ltıaz. Hakkı da yok değildi; hani: Şu 
hararete bir bak. Burada rn almz. Sa
Pancada tekrnr ister. Sonra Mekecede 
bir daha sulavacaksın. Arka~ınrlan Ka
~aköy istas);onunda haydi bir daha. 

abii Eski.şehirde gene sulamalı. 
. liele kışın ak .... ine daha <:'lk sn xır be

n.lllıki. ne yapsın? Vagonbrın kalrırifc
li de s1rtınd::ın geçinir. 

Ne :eli makinist, lokomotiften scv
g~Yle i "hsediyor. Onu, ~ozlerile okşar 
gıbi seyret tikten sonra devam etti: 

- Hiç olur mu camın? İleriyi gör -
mek lazım. Görmek lazım dedikse, bi
zi arsız çocuklar gibi hep pencereden 
sarkıyoruz zannetme. Hem 80 kilomet
re giderken, başını dı~rı fazla uzatma
nın imkanı da yok. 

Ben inince makinist İsmail düdüğü· 
nü keyifli keyifli öttürdü. Ağır aksak 
deponun yolunu tuttu. 

Dönüşte - boş bulundum · kendi ken
dime: 

- Gideyim, dedim, <ımakamı aidi
ne)) sorayım, bakalım tren tarifeleri u
cuzladıktan sonra, seyahat eden vatan-

daşlar ne kadar ziyadeleşti? 
Birçok odalara girip çıktıktan son

ra nihayet bana şunlarılsöyldiler: 
- Vallahi bunlara biz cevap vere -

meyiz. Maamafih Devlet Deıniryolları 
dergisi ile Nafia Vekaleti dergisinde bü 

tün bu istediğiniz malumat rakam -
larla beraber mevcuttur istatistik mü
dürlüğü de Ankarada bulunuyor. ister 
seniz oraya sorun. 

* Biletleri ucuzlattık. Vatandaşlar es-
kisinden daha çok, daha istekli, seya -
hat ediyorlar. 

Çok müsbet bir işin çok sevindirici 
cevabını dahi vermeyen garip zihniye
te hayret ederek aeri döndür.1. 
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• 
Tarihten sayfalar : 

lstanbulun taundan günde 
3000 kurban verdiği 

korkunç günlerde .. 
Bahçekapısındaki kayıkhanelerin üstünde bulunan 
bekar odalannda her nevi kötülükler yapıldığı şayi 

olmuş ve taun buna atfedilerek ilk iş olmak 
ürere bu odalar yıkhnlmışb 

Bundan evvelki iki yazunda Haliç 
ve Boğaziçi sahillerine dair elime ge -
çen dört yazma vesikadan bahsetmiş, 
bu vesile ile de Yeni çeri kahvehaneleri 
ile Çardak iskelesindeki Yeniçeri kul
luğunu, Yeniçerilerin sebze ve yemiş
çi dükkanlarını anlatmıştım. Bugün, 
ayni vesikalar üzerinde, İstanbulun 

Haliç sahilinden başka bir parça alıyo
rum. 

Vezir iskelesinden Eminönüne doğ
ru gelirken, vesikalardan birinde şu 

kayıt vardır: 

Vezir İskelesi, Yediambarlar. Selim 
Paşa camii, Bahçekapısı iskeles:, İbra
him ve Seyit Mehmet ve diğer İbrahim 
Reislere ait kaylkhanelcr ve kayıkçı o
daları, İstanbul ağası iskelesi ... 

Ayni sahil, sonuncu vesikada ise şöy
le gösterilmiştir: 

Vezir iskelesi, saman ve arpa ve ba
kır ambarları, Selimpaşa camii, Balı -
çekapısı iskelesi, Seyit Mchınt!i ve Se
yit Memiş ve Seyit Eminin kayılma • 
neleri, müceddeden yapılmış olan Hi
dayet camii, İstanbul ağasının dairesi 
ve İstanbul ağası iskelesi ... 

Bir takım isimlerin sıralandığı bu bir 
kaç satırın içinde İstanbul tarihinden 
gürültülü ve korkunç günlerin yaşa -
makta olduğunu hiç tahmin edebilir 
misiniz? İşte, tarihte vesikaların kıy -
meti ve güzelliği buradadır; ve tarih 
çalışmalarının en tatlı tarafı da, vak'a
nüvisler tarafından kaydedilmiş olan 
hadiselerin vesikalarla isbatıd1r. 

Evvela bir not olarak kaydedeyim 
ki, İstanbul ağası dairesi ve iskelesi de-

ır=-

BU ŞEHID KIZININ 

DOSYASI 
NEREDE KALDI ? 

Bir okuyucumuz bize, hnyntınm acı blr 
romana mevzu t.eşkil edecek vak'a !arla do
lu olan bir safhasını anlattı. Bu okuyu -
cumuzun adı Ayşedir. Ü.sklıdarchı, Selıml

yede Cami sokağında eh nuınaral: evde 

oturur. 
- Ayşenin babası Balkan muharebesi 

esnasında Edirne kumandanı general Şük
rünün muhafız çavuşu idi. Kale düşün<'e 
esir edildi, bilahar:ı Türk ordusu Edirne 
üzerine yürüyunce hiddet saikr ... sıle b!ı.lta 

ile öldürüldü. Evi de taarru7.a uğradı, yağ
ma f' .. , ~ı. Karısı, kızı konm, heycc:ın, yeis 

te • ıJ.stalandıla.r. Sonm bu kadınla 

kıza şehit maaşı verildı. Kadın olüncc 
ve kız evlenince bu maaş kanunen ke -
sildi. Fakat kızın hastalı~ı gı·çmemtşti. 

Evlcnişinden bir yıl sonrrı. ayrıldı. gıme ka

nunen maaşının 1ade cctilınl'.}.i lazım. Fa -
kat eski maaş cüzdanı unne.slnln hasta-

nilen yer, bilahare şehremaneti dairesi 
olacak, bu dairenin önündeki meyda -
na Eminönü, iskelesine de Eminönü is
kelesi adı verilecektir. 

Sonra asıl üzerinde duracağım yere 
gelelim. Birinci vesikada: cİbrahim ve 
Seyit Mehmet Ye diğer İbrahim Reis
lere ait kayıkhaneler ve kayıkç: o . 
daları• yazılıdır. İkinci vesikada ise: 
o:Seyit Mehmet ve Seyit Memiş ve Se· 
yit Eminin kayıkhaneleri ve müced -
deden yapılmış olan Hidayet camii• ya
zılıdır. Anlıyoruz ki kayıkhanelerin sa
hipleri değişmiştir. Fakat birinci ve -
sikada yazılı olan kayıkhanelerin üze
rindeki bekar kayıkçı odaları ne ol -
muştur? Ve ikinci vesikada mücedde
den yapıldığı yazılan Hidayet camii ni
çin yapılmıştır ve adı niçin cHidayet· 
olmuştur? Bilir misiniz? İşte bu i~ 
sualin cevabını vermek için İstanbul 
tarihinin en gürültülü yapraklarından 
birini okumak Iazundır. 

Hicri 122 7, yani 1812 ye doğru Bah· 
çekapısı iskelesi, o civarın en işlek is· 
kelesiydi. Bu iskelenin bulunduğu yer
de bugün gümrük ambarları vardır. 

Üskiidar ve Boğaziçine işliyen kayık· 
lar, İstanbula sebze, yemiş, odun ve 
kömür getiren küçük yelkenliler Bah· 
çekapısı iskelesine yanaşırlardı. Bura
da bir sıra kayıkhaneler ve kayılma -
nelerin üzerinde kayıkçı odaları, be
kar odaları vardır. Birinci vesikada sa· 
hiplerinin adlarile beraber görüyo · 
ruz. 

İşte İstanbulun ayak takımı tarafın· 
dan her nevi rezalet ve fuhşiyatm ya· 

(Devamı 12 inci sayfada) 

nede ölümü sırasında kaybo•nıu~tu. Tah
klk.1, tetkiki numara ve tarihlerin eski 
dosyalardan çıkanlması uzun sürdü ve 
nihayet ortaya koca bir dosya çıktı ve 
maaşın batlanması lüzumunu bildırtn 

tezkere Ue birlikt.e Ankaraya yollandı. it
te okuyucumuzu şikayete sevkeden sebep 

bu muamelenin henüz neticelenmemiı ol-
masıdır. Dosya Üsküdar askerlik şube -
sinden Ankara tekaüt şubesine, 7 ncl ayın 

29 uncu günü yollanml.,'jtır. Num:ı.rası 

8 - 818 dir.11 

Blz ara sırn, münasebet düştükçe bizzat 
şfthid olarak anlıışıınızdır iti askerlik şu-

belerimizde hiç bir dosya knybolınnz, ih -

male de uğramaz. Bunun içindir k1 gecl
kişinl müstesna bir hnl olarak kabul et
tik Bu satırların al(ıkadarhrca gJrıin -
nıc i lhtlnınli pek çoktur. l"aknt bunun 
haricinde yapılacak ilk ı~ Bnynn Ayşe

nin kısa bir ısti"'l lir dnsra un tnrihlnl ve 
ııumnrnsmı tekautlük ŞUıl @ne blldırıne

sidtr . 
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O ~ - ~ · - · ~ ,~ 1,w (aıaAYE At Cambazları J 
r- ' ,·ı;~~ ' ; -K ARA ._. ~ 1 Bay Nazı:ı~ gazet~ci.ydi. Bir gün at 

B 
1 
camb?zlan. ıçın ona ı~ı tane bilet gön-
dermışlerdı. O da yegenlerindcn birini 

O 1 beraber alıp götiirmeği dilşündü. Kal-
kıp kardeşi Bay Hüseyinin evine git -

N ti. Yeğen1eri Yusufla, Nadiri çağırdı. t-

c kisine ne bir tnkım he-
sap meseleleri verdi. 

U «Bunları hanginiz doğ-
ru yaparsanız, yarın o-

K nu at cambazlarına gö
türeceğim.o dedi .. 

L İmtihanı Yusuf ka-
zandı. Bay Na7..mi . 

A gitti. Ertesi ,günü Yusuf gelip onu ala-ı b_e~ git, p~ra vereyim bilet alır gırer · 
ft cak beraber gideceklerdi. ,\rtık Yusuf sınız:ı> dedı.. 

sevinçten çıldıracaktı. 1 Gitti,le~. Şöyle etr;f~ b .. ak1ı~dılar .. Ne 

F k 
. ı...-h k lk .. J 1 amca \ardı, ne de Nadır. 1.ılcrnk ettıler. 

() 
a ·at ertcsı salk.l a ınca oy e o - ,, . 

d Y.. ·· d b" h fi 1 d d H Fakat bıraz sonra cambazlar başlayın-ma ı. uzun e ır tu a ı { uy u. e- .• 
1
. 

1 
b kt y·· .. b ca merakı fılan unuttular, seyre başla-

mağazasında ••• 
Zavallı Karaboncukların oturduğu 

•köyde şimdiye kadar dükkan dıye hiç 
bir şey yoktu. Acıktıkları vakit bir a -
'ğaca çıkarlar, ağacın meyvalarile karın
larını doyururlardı. Fakat son günler
de köylerinde büyük bir diikkiı.n açıl -
mıştı. Dükkanda ne istersen vardı. Ka
ğıt helvasından, sakız leblebisinden tu-

tun da, pijamaya kadar.. . az daha hortumu kopacaktı. Nihayet 
Dükkanın kapıları açılmca Karabon- bıktı. Şöyle hortumunu hil'a.: dnha kal

cuklarm, içeri nasıl daldıklarını, hü - dırarak onları durnnn üsttinden dışa
cum ettiklerini bir görseydiniz. gülmek- rıya aşırdı. Cin ile Çin kench~ı~riııin kapı 
ten katılırdınız. Hele Cin ile Çin iki kl'i- dışarı edildiklerini görföıt:~ :ıman ne ü
çük yaramaz, asansöre binince pek hoş
larına gitti. Bir türlü inmek istemedi
ler. Zavallı filin, onları jndire, çıkara 

----==--===== ...... =======--====----===========-~ 

1 Bu Hafta ki Bilmecemiz 

züldü !er, ne iizii ldiiler. .\' ~ın~örof' o 
kadar çok oturduklarına t,•şman oldu
lar ama .. artış iş i~dcn geçırıışti. 

G Ü L E L İM! •• 

B • J • 1 b•J• • • • ? Bir gün Miki çocukları, Niki ile Ti
U resım erı tamam aya 1 ır mısınız . kiyi kuru üzüm almağa gönderiyor. Ni-

y t 1 d . k . d . t 1• ki ile Tiki kuru üzüme bavıldıkları i-
yapragı amam a ı ıse , sız en ıs ec ı- . b.. • · . .. 
w. • d b 1 k 1 b"" çın ta ıı yapac:akları ına l•1m. tızumler 
gımız şey e uracıa yarım a an u - 1. M"k" h · 
t .. · 1 . t 1 kt y 1n eve gc ınc:e ı ı emen tartıyor. Bır 

o 
o 

© 

un resım erı amam ama ır. a lZ 

1 numarada - yarım bir atkestanesi 
yaprağı. 

2 > - Yarım bir kuğu. 
3 

4 

5 • 

- Fareyi, siiti.i ve man -
gal başında yatmayı 

çok seven ya nm bir 
hayvan. 

- Yanın bir kelebek. 
- Yarım bir balık . 

6 • - Deniz kenarında pek 
çok bulunan bir şeyin yanın resimleri 
vardır. Sizin yapacağınız şey evvelfı e· 
linize büyük, ince, beyaz bir kuğıt alıp 
buradaki çizgileri oraya kopye etmek.. 
sonra da bu yarım resimleri tamamla -
mak. Bunun için kağıdırt üzerinde her 

Bu hafta da size çok değişik bir mü- bir çizgiden sonra epeyce yer bırakımz 
sabaka koyuyoruz. Resmin en yukarı - ki resmi tamamlayabilesiniz. 
sında sol köşede bir yonca yaprağı var- Resimleri kağıdın üstünde tamanıla
dır. Bunu misal olsun diye çizdik. Ona dıktan sonra bilmeceyi gazeteden ke -
dikkatle bakarsanız bir yaprağm çiz - sip çıkarınız, resimleri çizdiğiniz ka -
gisinin nasıl kalın ötekilerin ince ol- ğıtla be~aber bir zarfa koyup bize yol
duğunu görürsünüz. Bu kalın çizgi baş- }ayınız. isminizi, adresinizi yazınız. Biz 
lamak için çizilmiş. Sonra buna bakaruk de size gayet güzel hediyeler yolµya -
ötcki1eri tamamlanmıştır. Biz nasıl bu cağız . 

Geçen Bilmecemizde Kazananlar 
11 eylUl tarihli 

rinci ikramiyemiz 
sa saatini Davud -
paşa ortamekte · 
binden 69 Hüsnü 
Özyalçın kazan -
mıştır. Talihli o -
kuyucumuzla İs
tanbulda bulu -
nan diğer kaza -

bilmecemizde bi- Aysel, Karagümrük Karabaşda 44 nu
olan bir ma - marada Ayşe, Beyoğlu Senpiil~eri Fran

sız kız mektebinde 20-25 Şefika, İst. 44 
, üncü ilkmektep 425 Hüseyin. 

DOLIHA MÜREKKEP( JKALEI\l 

28 inci iJkmektep 2 de 255 Sevine A
rıkan, Alay köşkü caddesinde 9 da Tür
kan, Vefa erkek lisesi 3/C den 304 İs
met, 1stanbul kız lisesi 7V. Slikufe 

~ . 

nanlnrın pazar - ~ ~~ \ / .... ı / 
tesi, pcr şem be ,, /la.'·, t _"I .._-...,..:Jll .'" 13 üncü ilkmektepde 204 Atifct, 
günleri öğleden Beylerbeyi Çamlıca caddesiude 58 Sa-

LOSYON 

sonra hediyele -
Hni bizzat idare _ Geçenki bilmecede bir diye, Samatya 43 üncü ilkmcktep 274 

konsol ıaati kazanan Hidayet. 
hanemizden al - lstanbul Kıx Orta 
tnaları lazımdır. mektebi 523 Şüküfe MUHTIRA DEFTERİ 
Taşra' okurlarımızın hediyeleri posta Kumkapı ortamektepde 59 Nihat, 
ile gönderilir. Ankara Duatepe mahallesi Yalvaç so-

OYUNCAK kağında 2 3-2 1 de Hüseyin, Kayseri ta-

de bakıyor ki eksik. Açıyor telef• ın11 
bakkala diyor ki: 

- Kuzum, sen bu üzümü eksik gön
dermişsin. Eve gelir gelmez tarttık. 

Bakkal - Bayan Miki, zahmet ol -
mazsa çocukların Niki ile Tikiyi de tar
tarsan eksik üzümlerin onların karnın
da olduğunu göriirsün .. 

if.. 
- Bay Ayhan benim bir gozüm ka

palı olduğu halde senden daha çok se
ni görüyorum .. 

- Amma da yaptın .. 
- Elbet, ben senin iki gözünü de gö-

rüyorum. Fakat benim bir gözüm ka -
palı olduğu için sen yalnız bfr tanesini 
görüyorsun .. 

F~'a bakmak 
- Ben öyle gi.izel öyle :;uzel fala ba

karım ki isterseniz size hemen şimdı ne 
yapacağınızı söyleyim. 
Şu gazeteyi ters çe\'irip bu ya·uyı o

kuyacaksınız. 

Nasıl, ne yapacağınızı biliyormuşuın 
değil mi?. 

Kuku 
Bugün Orhan Sadiye öyle güzel biı· 

şaka yaptı ki.. 
- Biliyor musun, Sadi ben diinyada 

hiç bir şeyden korkmam .. 
- Ama da yaptın .. nasıl kurkmnc:m, 

mesela: Kazı görünce kukn diye bağı
rabilir misin? 

- Elbette bağırırım ... işte ckuku!:ıı ... 
Anladınız mı bu şakayı acaba? .. Yani 

hesapca Orhan Sadiyi kaz yapmış oldu 
değil mi .. 

Şimdi onu da unuttum .. 
Yeşilköy ilkmektepten 84 Melahat pu katibi Hamza oğlu Cabir. Süleyma- Geçen gün Orhan arkadaşı Sndi ile 

Özyalçın, Gerede ilkmektep 5 de 186 niye 6 numarada Gülgeç, İzmit Ömer konuşuyordu: 
Salih, Kayseri Hacılar nahiye oku1un-I ~ğa mahallesi 44 de İsmail Mustafa, - Mektepler açılıyor. ikmaller baş
da 141 Nevin, İst. Kız Muallim mektebi IstanbuJda Akşam Kız San'at i\Tektebin- Jadı. Benim de riyaziyeden ikmfıHın 
orta 3 / A dan 35 6 Emine. de 961 Pakize. Laleli Ordu caddesi 31 7 var .. fakat ne yapacağım bilmiyorum. 

de Zehra. Akşehir 6111 numaralı takım Mektepler açıkken yanlış 1aksim yap-
DOLMA KURŞUNJ(ALEl\f çavuşu kızı Ayşe. mağı öğrenmiştim. Ama ~imdi onu da 

Cağaloğlu Alay köşkü caddesi 9 da ( Arkası var) unuttwn.. 

men aynayı e ıne a ıp a ı. uzu aş- , .. . .. 
w kı k b kl 1 d 1 . dılar. l ek pek guzeldı. Oyun bıtınce gc-tan aşagı rmızı a arcı ar a 0 u ı-

<li. Nadir hemen annesine seslendi. 
«~'"tısuf galiba kızamığa yakalanmış:ı> 

dedi. Derken halaları Bayan Sabiha 
koştu. Hemen Nadirin eşyalarını top
layıp odadan çıkardı. Yusufa da yata
ğından bir yere kımıldamamasını söy
ledi.. 

At cambazı filan tabii artık hep kal-
mıştı. Nadir annesine sokuldu. cMa -
de111ki Yusuf hasta onun yerine ben gi
deyim mi amcamla bari~ dedi. Annesi 
razı oldu. Nadir sevinçle gitti.. 

Yusuf yatakta yatmaktan usandı. 

cŞöyle kalkıp bir yıkanayım da yata
ğınun içeı·isinde okuyayım bari» dedi. 
Yıkandıktan sonra gözü aynaya ilişti. 

Yüzünde hiç bir şey kalmrımıştı .. ne kı
zıltı, ne kızartı. Halasına seslendi. İşi 
anladılar. Nadir kendisi gitsin diye ge-

ne bakındılar, arandılar. Fakat ne am~ 
cayı. ne de Nadiri göremediler. Kala • 
balık amsında kaybolmuştur.» diya 
di.işündüler .. kalkıp eve döndüler. 

Biraz sonra Nadir geldi.. 
- Ne oldu Nadir, nerede idin. Ne se· 

ni, ne de amcamı cambazlarda göreme· 
dik» dedi. 

Nadirin suratı pek asıktı. 
- Ne olacak. Sen kızamığa yaka ~ 

landın diye amcam korktu. Belki sana 
da geçmi.~tir. Bugün senin fazla yoı ul ~ 
man doğru değil. Evde kal da doklon'; 
göndereyim. Sana ilaç versin;» dedi. Be· 
ni eve kapattı gitti. 

Daha iyi 
Dilenciye bir kuruş verdi; Dilenci 

baktı: 

- İki yirmilik verseniz daha ivi? 
ce bu kurnazlığı beceımiş, Yusufun -Neden? ~ 
yüzünü boyamıştı. Hepsi Nadire kızdı-, - Cebimde şıkır şıkır 
lar. Annesi chaydi sen de halanla bera- diye! 

e1sit> 

~ GONERLE AŞÇIBAŞI G! 

1 - Şu kemikleri ç<>p tenekesi.ne 
atıver haydi Güner. 

- Peki aşçıbaşı .. 
2 - Ha, şurada bir sok:ık köp:'ği 

var. Bari ona vereyim. 
3 - Bak aşçıba~ı. kemikleri şu za-

-

vallı köpeğe verdim. 
4 - Aman, aman, aman, def et şıı' 

nu, hoşt. . 
5 - Benim öyle sokak köpek!erile 

işim yok ... 

6 - ·········•••·························· · 



SON _"POST A 

modeli 

Sovget Rusyadak{ ilk maç 

Dinamo takımına 4 - O 
mağlôp olduk 

(Battarafı 1 inci 1ayfeda) 1 Gene böyle bir akın P.Snasında Fa-
Hususi locada Sovyet Husyanın zılın bir hatası bir soıe daha maloldu. 

Ankara büyük elçisi Karahan ve diğer A~ı~ 3 . - . O ~aziyet h~men hemen ü-
Sovyet büyükleri yer almıflardı. mıtsız gıbıydı. Zaten bıraz sonra. bu se-

Sa t t 16 d T .. ._ t k h fer de o dakikaya kadar havatının en a am a urK a ımı ıa aya .. " 
guzel oyununu oynamış olan kalecimi-

çıktı ve uzun alkı,lar arasında halkı . b" h t dan · · t • 0 . zın ır a asın aynı vazıve "" - o-
selamladı. Az sonra kenarları mavı luverdi. Oyun da bu ağır ,;etice ile a-
çizgili don ve gömlekleri ile Dinamo leyhimize bitti 
takımı da sahada .,göründü ve çılgınca Sovyct takımı fevkalade güzel oy-
alkışlandı. nayarak, kalecimizin bütün gayretleri-

Modelleri 

Sovyet takım reisinin istiklal mar- ne rağmen dört gol atmağa muvaffak 
şı ile biten nutkuna Kemal Halim kısa olmuştur. Ruslar seri ve sert o_vnam.ık
bir nutukla mukabeb etti. Arkasın - tadırlar. Bizim takımda bi!ha .... sa Cihat 
dan Sovyet marşı çalındı. çok iyi oynamıştır, buna rağmen takım

Saat 4, 1 ~ de oyun bir Rus hakemi- d~ o her zaman görülen ittıradsızlık 
nin idaresi altında ba~ladı. Takımımız goz~ çarpıyordu. 

k"ld t kil olun~ıuştu: !kinci maç 21 Eylfılda yapılacaktır, 
Dört tane rop modeli koyuyoruz, ka şekillerde olmakla beraber hepsi de 

roplar güzel, fakat dikkat ederseniz bü- kabarıktır. Bu sonbaharın modası ka
tün bu ropların en güzel kısımlan kol- barık kol olduğu gibi önümiizdeki kışın 
landır. Esasen bu modelleri koymamı - da gene kabarık kol olacaktır. Şu nok
za sebep te kollardır. Bugünün kadın tayı da unutmamalı ki böyle . ~ol -
ter~iliğinde roplann en fazla dikkat e- lu roplar manto altına gıyıle -
dilen kısımları kollardır. Robun modeli mez, bu kollar ancak bir kadı • 
çirkin olsa bile; güzel bir kol bu çirkin- nın evinde giyebileceği roplar için 
liği örtebilir. Modelde kollar başka baş- kullanılır. 

şu Cş~hı e eşL"tf. H·· .. F"k t spor temaslan iki millet arasında bü-
ı at - u ı, usnu - ı re , .. k d 1 k .. 

R 
I:'~ f ş f c·· d"" yu ost u tezahuratına ves;J,:> Cılmak-

Hakkı, eşat - '-"re , ere , un uz, tadır. 

Fuat, Niyazi. 
Oyun başladıktan az sonra topu a • 

lıp ilerlemeğe çalışan Eşrefe karfı ya
. pılan favlü hakem bir serbest vuruşla 
cezalandırdı. Topu Fikret çekti. Niyazi 
ortaladı. Fakat top havadan gitti. Ar· 
kasından Ruslar taarruza geçtiler, üç 
dakika sonra çektikleri şiddetli bir şüt 
kalenin üstünden uzaklara gitti. 

Sovyet büyük elçisinin mühim 
bir makalesi 

Moskova, 18 (A.A.) - Kraisnyi 
Sport gazetesi bütün nüshasını Türk 
sporcularının muv.ısalatına hasret • 
mektedir. 

Konuşalım Bayan 1 
MODA ve MODEL 
Bayan, 

Bu iki kelimeyi hiç unut-

Bu gazete başmakalesinde diyor 
ki : 

Sovyet takımı, oldukça sıkı bir taz- Sovyet milleti Cümhuriyetçi Türki-

mazsınız, daima tekrarlarsınız, ve · 

yik yapıyordu. Kalenin ön~ne ka~a~ yeye sıkı ve tecrübe görmüş dostluk 
.gelerek çektiği şütlerden bılhassa ıkı bağlarile düğümlüdür. Uzun seneler 
tanesi muhakkak birer gol sayılabilir- devam eden iki memleket dostluğu ve 
di Fakat Cihad fe\"kalade mudahalcle- tesriki mesaisi bütün dünya sulhünün hayatınızda buna büyük bir yer ve

rirsiniz. Bunun doğru olmadığını söy -
liyecek değilim. Bir kadının moda ile 
aiakadar olması dalına gözünün önüne 
model getirmesini ben pek doğnı bu -
lurum. 

Mademki kadınsınız; güzel giyinmek, 
güzel görünmek sizin en sarih hakkınız
dır· ve bu hakkı tatmamak kadar hatalı 

' hiç bir şey olamaz. 
Fakat bayan şunu da söylemek iste

rim ki modaya siz uymayınız, moda si
ze uyusun; hem böylesi daha iyi. Sizin 
kendinize yaklaştıracağınız; kendi zev
kinize göre biçtirip diktireceğiniz ro -
bun, mantonun modeli moda mecmua
larında varsın bulunmasın, varsın yap
tıklarınız bugünün modeli olmasın ... 
Fakat zevkiniz roba, mantoya öyle iş
lensin ki siz bu zevkinizle bir moda çı
karmış olasınız, ve sizin giydiğiniz mo
lel olsun. 

A vrupadan gelen modelleri beğenir 
misiniz? Bunlann içlerinde hakikaten 
çok güzel olanları vardır. Fa
kat o modeli aynen kopye et
mek, yahut ettirmek bilmem 
ne dereceye kadar doğrudur. Ve 
siz modelin kopyesi olmakla ne dere -
ceye kadar güzel giyinmiş sayılabilir -
siniz. 
Bayan, sizi güzel giyinmiş görmek iste;
diğim içindir ki modaya uynıayıp mo -
dayı kendinize uydumıanıza Ye modeli 
kopye etmeyip, modeller yarntmanızı 
istiyorum. BAYAN 

Bir bluz 
Örgüsü 

· . . k t·· ·· ı"ri. ile bunlara mani oldu. Az sonra biz 
Sade, fakat guzeı hır sokak os umu fk. Moskova kalesi önün- tarsini eserinde muazzam bir amil ol-

k . k t l . yaka ve taarruza geç ı t 
um ı:engı umaş an yapı ır, : de ekti"imiz çok mükemmel bir şüt muş ur. 

cep agızlarına koyu kahve rengı ka - ·d. çkl g k g .· "eldi Bu su- Gene bu gazete Sovyetler birliğinin .. . . 

1 

ıre ere çarpara cı ı ~ . 
dife konulur. Dugmeler de gene aynı 1 ·ık be d k"k "kı" tarafın ne- Ankara büyük elç"si Karahanın bir · · k ·· ret e ı on ş a ı a ı 
kadüedendır. Ceketın yakası gere on . · k ı ·ı geçtı" Bu esna- makalesini neşretmektedir. Karahan C k f tıce vennıyen a ın arı e · 
ve gerek arka tarafta aynıdır. e e ın ld· c·ı d "d "k" kurtarış daha yap- bu makalesinde diyor ki: 

k d .k. l"d" M d ld k" k d a ı ıa yenı en ı ı 
ar ası ı ış ı ır. 0 e e ı şa~ ~ya a tı ve her ikisinde de muvaffak oldu. Bugün sporcu Moskova misafirle--
bir kere bakınız. Kenarlar genıştır. Te- b d .. 

k d • b" . ·ı·k Dı"namo takımının u esna a gos- rini, dost Türk mi.Betinin sporcularını pe yu arı ogru ıraz swıı ı yapar. .. .. . . 
B k t .. 1 · ·ı b"l k yaun terdigı·· faik oyun 14 uncu dakikada ılk selamlıyor. Sovyetler Birliği ile Türki· u os um e gıyı e ı ece en u h • • • • h .. 
· ka b d golü kaydetmesile netıcelendı. Bır u- ye cümhuriyeti arasındak · bağlar mü· 
şap u ur. d sol açık ::ıyag"ına gelen d" d h · d ki kt __ ............ - ........................... -............. cum esnasın a tema ıyen a a zıya e sı aşına a • 

,topu uzun bir vuruşla sağ açığa kadar dır. 
1 Kadın ve gardrop 1 gönderdi. o da saat 4126 da Din~o ta- Türk ve Sovyet sporcularının bu 
. ,kımının birinci sayısını kı.ıydettı. karşılaşmaları da Türk - Sovyet dost· 

Yün bir blUz modeli koyuyoıuz, bluz Bı·r ankete verı·ıen Bu gol takımımızı canlandırdı. Az luğunun muazzam bir tezahürü şeklin-
da şekil itibarile bir fevkaladelik yok- bir müddet güzel ~kınlar yaptık. Bu.~: de tecelli etmektedir. O dostluk ki, te-

tur. Çok go··ru"lmu··ş bası"t bı"r model .. Bu b• rada Şerefin yirmı metreden çektıgı 11 • h 'k" 1 k t" .. d h l 

P 
· ··ı d" •· 1 k me erı er ı ı meme e ın ınu a a e-ll ceva çok kuvvetli bır şu ıregı ya ayara a- . . 1 k ld 

modeli koymamızın sebebi sadece örgü vuta gitti. Fakat Sovyet takımı gittik- cı emperyalıst ere arşı yapmış o. u-
tarzını tarif edebilmek içindir. Tarif e Pariste çıkan bir gazete bir anket a- çe iyi oynuyordu. Cihadın müdahale- ğu kahramanca mücadele devrelerınde 
dcceğimiz örgüyü beğendiğiniz model çıyor. Anketin suali şu: leri hakikaten fevkalade idi. Muhak- atılmıştır. 
üzerinde tatbik edebilirsiniz. - Evleneceğiniz kadının evlenme - kak birer sayı olabilecek bir çok ~ütle- lstanbul şampiyonası 

Resimde görüldüğü üzere bu örgü den evvel bilmek ri güzel pl?.njonl~rla kurtard.~. bu Ün başhyacak 
istediğiniz husu - Gene böyle bır Sovyet hucumu es- g için en evvel bluzun boyunca çift katlı i · ·· 

. . . . . siyetleri nedir? nasında Dinamo sol içi cc7.a çiz({isi i- stanbul atletizm şampıyonası mu -
zıncırler yapılacaktır. Bu zıncH"lerın Bu ankete bir çinde Fikrctle çarpıştı. Hakem penaltı sabakalarının birincisi bugiın K<ldıköy 
halkaları birbirlerine tek, yahut çift kat çok cevaplar ve - verdi fakat vuruş topun kale direğine stadında yapılacaktır. 
yünle iliştirilecektir. Zincirleri birbir-1 riliyor. F~~at bu çarpmasile neticelendi. Büyük bir dikkat ~·e itina ~l~ hallr -
!erine iliştiren ilmiklerin arasından da cevaplar ıçınde en Şimdi gene canlı oynuyoruz. Sağ- lanan İstanbul şamp~yonası ıçın ııtlc -

b . . v .1 .1 .kl . . 1. ı fazla sayanı dik - dan güzel bir akın yaptık. Niyazinin tizm federasyonu. musa·b· akalar~. k.ıza. • 
ır yorgan ıgnesı e ı mı crm gemş ı - k 

1
• v takın ilın k ı b 

• . .. at o anı aşagıya mükemmel bir pasını Gündüz kafa ile n.an . la v~r . e uzerc guze ıı 
gıne gore beş, altı, yahut daha fazla kut yazdığımız cevf\p· kaleye gönderdi. Fakat top kalecinin e- şıld ~~mm etmıştır. . . . 
yün büyük gözlü bir iğneyle p,eçiri1e - tır. 1. d k ld Buna mukabil Sovyet ta- (Türk Spor kurumu şıldıJ namı ve-

m e a ı. ·ı b ""k"f t k k · · cektir. Ankete cevap veren erkeklerden biri k d kınlan neticesiz kalıyor- rı en u mu a a ı azanma ıçın at • 
ıınının a a ı 1 · · · kı·· 1 · l h bü" ··k ---····------···· ..................................... - ............ - ....................... -................. diyor ki: d et erımızın up en eS<! ına j'U 

- Evleneeeg· im kadının evlenmeden u. gayret sarf edecekleri muhakkaktır. 

1 
Yalnız bir serbest vuruşları çok tch-

evvel gardrobunu görmek isterim.. Bugün ve yarın devam edecf'1< olan 
Bu isteg· inin sebebin~ şöyle izah edi - likelıyken Cihad fe\•kalade bir kurta- şampiyonaya saat 15 de başlan:ıcaktır. 

rış yaptı, ve devre bu suretle 1 - O Di- -- --------
yor: namo takımının lehine netice1enoi. A ) K } 

- Bir kadının bütün hu ·usiyetlerini İkinci devreye takımımız biraz de- r S e D a r a 
gardrobundan anlamak m~ınkündür. [,ğişmiş olarak ç~ktı. Orta muavin ye- k } k 

Çocukluğu{nuzda bayıla bayıla ye- 100 gram tereyağı içinde çi un koku3u- Kadının gardrobu fazla derlı t0plu ola-t.rinde Hakkının yerine Esad geçti, ~a- UpaSJD) a 3C3 • 
diğimiz bu güzel tatlıyı evlerde yap- nu kaybedinceye kadar kavurmuş ol- bili~··. Böyle bir. kadın liizunıunda.n faz- ralanan Lütfü yerini Fazıla bll"akmış 
mak gayet kolay ve ayni zamanda ga- malıdır. Ve bu un geniş bir tepsiye dö- la tıtız demektır. O kadınla geçınmek, Fuat takımdan çıkarak sab içe Sait geç- Jngilterede lik maçları 
yet zevklidir. . külmüş hazır durmalıdır. güçtür. Dağınık olur. Bu l<aduı da pa- mişti. 

250 gram şeker alırsınız. Bu şekerıl Beyazlaşan şekeri bir simit, gibi to- saklıdır. Bir ev kadını va$ıflarını nef- Ovun baslar baslamaz tak1mımız hararetle devam ediyor 
içine pek az su koyarak kaynatır ·ve parlak bir hale getirip kavruhnuı?, fa- sinde toplıyamıyacaktır. Kaciının gar- beraberliği t~mjn ed

0

ebilmek için sıkı son müsabakada 70,0CO 
içine yarım limon sıkarak ağdalandı- kat sıcaklığını kaybetmiş olan unun 1 dr~bu ne fazla derli toplu, n~ de fo~ia ı bir o):.un tatbikına başladı. Üstüste bir kişi bulundu 
rırsınız. Ağdalanmış şekeri temiz bir bulundugu· tepsiye k . dagınık olmalıdır. Yalnız -?U cıhete dık- kaç hucum yapıyoruz. Faknt bunlar ta· 

oyarsmız. k t t rd· y d" ·1 . . 
mermer ii7.erine yahut büyük bir taba- . . .. . a e me ı ır: an yana ızı mış rop- kımın daha iyı anJasmasma ra~en hir İnf1iltere lik maçlarının bcs.·hci haf-

< Tepsının başına dort kışı oturursu- l l bl l . d · , · . B . 1' b'l o· b ğa dökersiniz. . . . . . arın, manto ann ve uz aı ın gar rop netıce \ ennı) or. un.ı mu a ı mamo tasında me,·simin en mühim oyunlaı ı va 
El"nizi şek . . . h _ nuz, şeker sımıdinı yav&j yavaş bellı açılır açılmaz renklerinin birbirlerfoe I takımı yaptığı ilk akını eene bir ~ Ue pılmıştır. Geçen senenin birine. ;ı ...:~-

f .f ı -ıadıktaenn yapışmakma~tıçıba~-- 8 
belirsiz sıkarak tepsinin içinde d:indü-ı uygunluğu bakımından oöze hoş gö • neticelendirerek \·azi\·eti .? - O ~ekli ne derland ile Kral kupası galibı .\r l. nal 

ı çe yag n sonra şe erı a !\Lan .. .. .. 8 . "t b.. .. İki k ka 1 '-=> • d" 1 
elinize alırsınız. Bu şeker olduğu gibi rursunuz. ımı uyur. at tar, rünınesi lazımdır. Hiç bir kadın gardro- getır ı. arasında yrıpıtnn mnçta S0,000 ,, irci 
do sertl . B .. .. yeni baştan döndürmeye başlarsınız. buna giyeceklerini dizerken bunu dü - Bundan sonra karşılıklı akm1ar bı- bulunmu:,,tur. 
na~ e~ır. unun onune geç- Simit büyüyünce tekrar katlarsınız .. şünmez .. Düşünse esasen kıymeti ol - .ribirini takip etmeğc başla<iı. Fal:at ta- 4 -1 Arsenalin galibiyetılc bit ·n bu 

mek. ı~ın şekerı tabaktan ahr ~~az çe- Katlar her seferinde bir misli artar ve maz, düşünmediği, ehemmiyet verme- kımunız her nedense "~)'1 \ ıı. ~ a ~~. ı:.u: maçta gollt'rin ikisini mC'ı"kL ~ nrı:win 
kersınız, katlar tekrar çekersınız. Bu b tl . 1 . 1 t b" k digv i halde ellerinin insiyaki bir surette 1 ,·af fak olamıyor Şeı c>f:n ~aıclın şut ıen ile sol muavin vanmıstır. r . 'h.... dakik.. kad d u sure e ınce e ınce e am ı.r eten j . . . . · · · 
•me ıyeyı on on ~ ~· ar e- h 1 . 1. ~. . lı hareketlerile gardrobuna bu zevk veren ~ a havadan gıdıyor yal.u~ kalecının e- ikinci likten birinci Jikc gccl n !\fan-. . . ba. d .. k .. • .. .. c vası ınce ıgını a r. 
vam ettınrsenız ta ga o tugunl!Z za- K h 

1 
k . görünüşü temin eden kadm evleııile - 'linde eriyordu. "".;ter United 70 bin seyird <> lÜnde 

man sarı bir renkte olan şeker beyaz- ~t~n e v~ı ar~ı _yernlecek hale cek kadındır. 1 Dinamo takımı bu de\· ede daha çok 

1 

Mancester Siti takımını 3 - 2 ın:1 ·llıp 
laşır, ve yumuşar. gelmıştır. Tepsıde bıraz un artacaktır.] Böyle bir kadın yaradılışı itibarik gi.ilcl bir o~ un çıka dı. Kaleıııiz.ı ek eri- etmi~tir. 

Bu ameliyeyi siz yaparkPn bir baş- Bu unu da başka bir sefer keten heh a- ev kadınıdır, ve ev kadınından bekle - 1 ya yakından muhcısa.·a ed _yc)r ve mu ·1 Arsenal takımı 5 maçta 6 ı '1la 
kası da ayni zamaida 500 gram ımu ~ı yaptığııuz zaman kullanabilirsiniz. nen her şeyi onda bulmak mümkündür .• cımleri sık ~ık gol vazi) et~ne giri) ordu. 1 üçüncü vaziyete kadar yuksdı ,.._,u·. 

Kış gecelerinin ev eğlencesi 1 
a 

KETEN HEL VASi 
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Tamara Bekle ikinci mülakat 
Meşhur balet hocası Türk operasını kurmıya yardım 
etmek üzere Kültür Bakanlığından teklif aldığını, fakat, 
maalesef burada kalmak imkanını bulamadığını söylüyoı 

- 2 - c·ı 

B • ı k t k d k k b • ı • Tamara Bek, bir taraftan bana ce -

ır mem e e ne a ar as er çı ara ı ır ;;:~r~;~~~~~:ğ~iryi;~~!~ 
" LI h ı · J k d •ı [ k d ayni zamanda, yirmi kızının harekatın arp a ınue şu a ar mı yon u or ular vücude nı, müşfik bir dikkatle gözlüyor. 

getireceğiz ,, diye söylenen nutuklar karşısında ne B•ı;:.: beu:,;y;:~dL Çok ho-
d 

. • şunuza gi~ceğini samyorum. 
Üşünür Ve naszl bir hesap yaparlar? Sesini sertleştirip garsonu çağın -

yor: 
( Son Posta'nrn askeri muharriri yazıyor ) -Çabuk. .. Mösyö'nün tabağını de~ 

Yedi sekiz gündenberi tanı-ıluk nüfusa nisbet edilrse onun yüzde, !arının ne dereceye kadar bir harbe ha- tir ... 
~klarımdan ~bir ço~nun, endişe on s·ekizi demektir. İşte bu .yüzde on s: zır olduklarını gözden geçirelim: Sesini yumuşatıp bakışlarını tatlılaş-
ile, bana sordugu sual şu. kiz formülü her memleketın _ en genış B.. ..k h d . 1918_ 19 21 tırarak kaşlarını çatıyor, ve zayıf bir 

«- Filan memleket, her hangi bir . · ı:..ı.. lt al b"l ·egw · nü - uyu arp sonun A a, yanı kıza: 
. . . . mıkyasla - sı a.ıı a ına a 1 ec 1 seneleri arasında silah altına alınmış · 

harp ıhtımalı karşısında, şu kadar mıl- çusun azami nisbetini gösterir Buna l . l ki b' k f .b - Iriçka ... diyor ... Bitir o makar -
1 k b

. d d . bilir' ~ .,__,. · o an ınsan ar - ır aç sını tan ı a - G ? o·· ı ksin b . 
yon u ır or u mey ana getıre - nazaran yukarıda misal olarak ele aldı- tf h hi t . . b' t lim ter nayı... ene mi oruç. ece u şış-
miş .. Doğru mu? .. > ğımız 11 milyon nüfuslu memleketin ~: ı - - em.~m d ~~ ı~ ı~ ah'li ~e e- manlamak korkusundan... Gandi bile 

Bu tanıdıkları endişeye sevkeden se- a·· t . li fazla nüfusa malik baska bir kıyle gobrmuş :g .di~r B · a ıfıl ehş_:nl - senin kadar açlığa dayanamaz! 
b b

. h lı , . S ki' .. or mıs ·• .. eş er una manı . u sın ar a en V tekr d'' .. anlatı 
e ı atır ~anım. e z - on gun ev- 1 k t' tetkik edelim Fakat bu Bu- 37 ,. 2 d 1 . kil t e ar bana onup yor: 
1 1 d b d 

. azıl mem e e 1 · ' . _., yaşın a o an ınsanları teş e - 1· dık. B d • lin 
ve gazete er e u mcvzua aır y ar "k h b 'ştirfilc etmiŞ· silah altına k d' 1 - talyaday ulun uguın ote 

.. .. .. 
0 1 

b ' . :~ı~-.- t . yu ar e ı ' me te ır er. ..d.. .. b - dan gormuştum. yazı ar ır n~uıue reı- .
1 

luk dular almış bir rr.emleket . . A mu uru, eni gece yarısı yatagım 
sinin gene dünyayı· telaşA a verecek ma- mı yon or eml k t h ı..~ g' 1921-1925 senelen arasmda sılah al- uyandırdı. Merakla yerimden fırlayıp 

olsun Bakalım bu m e e er ııi.ln ı t 1 uh lif d • hiyette ve bermutat ... m,..sek prede - · . lma) h l ' d c ına a ınan m te sınıflar a, aşagı koridora çıktım. Karşıma çıkan direk-
' • ,~ umumi hır (seferber o a ın en k · · a· ı ç·· k '' · den irat edilmiş olan yeni bir nutkunun . . ilah ltın t ı a- yu arı, aynı vazıyette ır er. un u J ~ tör: Tamara Bek 

akisleri idi kadar hır kuvveti s a a op ay.. ni kurulmakta olan bir reiimin heni.ı.z - Madam, dedi, maruf bir zat sizin- larımızı da yetiştirmek ıst' emez -=..ı -
· . bilecektir? .. Bir defa yüzde 18 formu- . 'kr d . •. . . · d ,. ıIW>ı 

Bana yukarıdaki suali soran tanı - lünü 44 milyonluk nüfusa tatbik ede- ısb tı 1 ar l~ey a etmehn_>-lı.ş vazt~ysti~t~lıçın e le tanışmak istiyor! ,niz? 
dıklarıma aklımın erdiği şekil ve ka- ık ak la kk m un ar uzumu veç 1 e ye 1 rı eme - Gece yarısı hiç şüphesiz yataktan u- - Y!l dedim. kızlarım? Onları ne 

' Um· Karşımıza ç ac o n ra a . 1 d' B fl d b •.. 33 38 ...., , 
ra cümlemin müsaade ettig·i nisbette ce- · 

0 
d 'b . F k t b k .mış er ır. u sını ar a ugun - yandırılmak olanca sinirlerimi bozmus- yapayrm? 

7 920 00 en ı arettır. a a u ra - 1 d . · .. kk ~ -vap verdim· memnun olmuş goründi.ı- · · k . 
70 80 

d' h'ç yaş arın a olan msanlardan mure ep- tu. - Onlar da biıim operanıiz.da çalı-
, kam 0 memle etın - sene ır ı . 42 da · 55 

ler. Belki ayni suali soracak bir tanıdığı b' harbe i tirak etmediğine göre, elde ,tır. yaşın n y~kan (ya~. .. yaşı Hiddetle bağırdım: şırlar ... 
olmıyanları buluruz diye, bu hesabı 1~ ~ t'k b' kk d r .na kadar) olanlar ıse ancak buyuk harp - O maruf zata tarafımdan tavsiye . - İmkan yok ... Memleketinizi, Türk., 

edılen yanı şema ı ' ır ra am ı . t l ' t b' ·ı . . d bir de Son Posta karileri için yapmagı- ' .. b' h l · ı a ım ve er ıyesı e yetışmış ve ara an edin: Benden evvel aklını arasın. Çün- leri çok sevdig-im halde, maalesef ım· -
H lbuki 4 sene suren ır arp e mı - 18 22 k' faydasız görmedim. a . ilah altında bulun _ ,geçen - sene zarfında o zaman ı kü gece yarısı ziyarete gelişinden , şu - kan yok! .. Düşünün ki, ben çok dindar * yonca ınsanı s . . ve bugüne nazaran pek iptidai kalan uruna sahip olmadıgı- anlaşılıvor. bir kadınım. Müslümanhg-ın bir çok' 
duran bir memleketm muhtelıf yaş b'l ·ı . . b 'l d ,, Bir memleketin umumi bir (seferber . tl· b' b' . 1 gı ennı ı e unutmuşlar rr. Fakat otelcinin cevap vermesine va- hoşlandığım tarafları var. Meseli sizin 

' grupları arasındaki mevcu an ır ı -olma) yapması halinde, silah altına a- . . hl d . 
1 

az. Bunun sebe- Binaenaleyh, ancak 21-32 yaşları a- kit kalmadan,yanında bir yabancı pey- mezarlıklarınızda, ölüler, babalarının 
1 b·ı -· · d h · kA rının ç e aynı 0 am daki 12 f1 k k · ı· t l · d a ı ecegı ınsan mevcu u an~ı ye u- b' h t k' A • ti b raber aile ocak- rasın sını ı as ere ıs ına o u- dahlandı. lki tarafına yalpa vura vura, eğil, analarının isimlerile anılırlar -
na varabilir? .. Bunu evvelen nazar; ve l ı. adrp e 1 zalyıa a :ıc kalan nesille- narak ileri sürülen yüksek perdeli ve ve geniş ağzını yaya yaya: mış. Bu, Müslümanlığın, beni dinim -

t 'k 1 k .. d . ı· arın an sene erce uz d h k h lkı h kt t t ed b 1 şema ı o ara goz en geçıre ım: . kl d . be. tte az-oluşu- a a ço a n eyecanını aya a u - - Siz, dedi, bu tavsiy e u uruna - den döndürebilecek kadar kuvvetli bir 

O
.. l b" 1 k d l' rın çocu arının a o nıs - tuf 'ddi l . h k"' • h' ı· y e ır mem e et tasavvur e e ım d 

1
. t b 'h t· d g··z "nünde tuta- .maga ma ı a arın a ıKı ma ıye ı dan önce, kimin tarafından arandığını- tarafı. Çünkü bence, her insanın anası 

k. ··r 11 ·1 · d ·· ur. ş e u cı e 1 e 0 0 b t tk'kt k:.. 1A d kın k ı nu usu mı yon ınsan an mu - k b h b' b 
1 

gı ındanberi 22 . u e ı en pe i:lla mey ana çı a - zı sorsaydınız, daha karlı çıkardınız! belli, ve babası şüphelidir. 
kk t

. b ml k t b''yük" ra ve u ar ın aş an c t d .:ı~~·ı . S re ep ır ve u me e e ne u ı· -. . d n dı'kkate alarak . a ır. Suçlu paylıyan bir emir eucı.o:ıı e soy - onra camilerinizin ilahi sükCınc:tine 
h b d b

. k . . sene geç ıgını e naza ar e, ne e ır baş asına ıştırak et - t k 'b 
44 

.
1 

n nüfuslu ve Büyük Bu 21-32 yaşındaki sımflarm mev - lenen bu sözler, beni büsbütün çileden hayranım. Benim gibi, bir kaç sene son-· 
· 70 80 ld be · sulh · · d a rrı en mı yo 1 · - k dı b' t kilm ka memış; - yı an rı . ıçın e ya- h b girip çıkmış bir memleketin bu _ .cut arı ıse (yukarıda yaptıgım1z he - çı ar : ra ır manas ıra çe · eyi t 'i su -

şamakta bulunmuşt~r. Bınaena~e~h bu ~~k~ nüfus vaziyeti ve yaş grupları .sapların esaslarına göre) 2,500,000 in- - Kim olduğunuzu bilmiyorum, de- rette kararlaştırmış bir kadın için, bir 
memle~ette ~uhtelif. yaşlardakı ınsan- hakkında bir hesap yaptım ve toparlak ,sandan fazla değildir. Demek oluyor ki elim, fakat ne mal olduğunuz meydan - camiin cenetten farkı yoktur. Hayatı -
ların yuzde nısbetlerı arasında (muh - h .. 

1 
b' t' e vasA ıl oldum: (5,720,000) mevcudunun geriye ka - da! mm en büyük zevklerini, camilerinize 

t l·r ı d d w · t b' • t ki .. esap, şoy e ır ne ıcey ~ ı y~ş ar a. cgı~en a u ~~ret e ~- A 
1

_
20 

. arasındakiler: l 3.S00.000 ,lan (3,220,00) lik kütlesi bile ikinci de- O da benim gibi kaşlarım çattı, ve, girip hüngür hüngür ağladtğım zaman-
l~m n~sbctlen ~~~ıç olmak uzere) mu- B~ 

21
_
41 

J; • : l2.000.000 .recede işlere yarar insanlardan ibaret- evvela beni apıştırıp bırakacağını zan- larda duymuşumdur. 
hım ?ır f~rk gorul~~ez. İ~te bu mem- C) 

42
_
62 

,. • : 1 O.S00.000 .tir. p.ettiği sıfatını ~öyledi. D~ sonra, Türk kız1;'1r.1• dünyanın 
leketın nufusunu. ş.o~·Ie hır takım ya~ D) (63) den yukarı yaşta , Bütün bu hususlara bir de muhtelil - Ben K~nt w:ı·.. . . e~ ş~ ~oc~ Heps~m. ~pkara 
gruplarına ayırabılınz: olanlar : 7.soo.ooo milletlerin_ henüz kat'i neticesi tama- Sonra benım hiddetımı galeyan ha- gozlen, bırer zeka madem gıbı parlı -
A) 1-20 yaş arasındakilet": 3,300,000 men ve filen alınmamış olan _ h .• tine getiren arzusunu bildirdi: ,yor. 
B) 21-41 • > 3 300 000 43 500 000 ancı V · d d "'dek' kı V niha · t be k d l kadar • ' . .. · · · sergüzeştlerle el ve ayakların b -1 _ - e sız en sa ece, revu ı z - e )e n, şar ans arı 
C) 42-62 » • 3, 300,000 Bu nisbetlerdeki bar:z. muvazene . - lup olmadıklarını ve mali va1: ·e~f 1

. 
0

• !ardan birisini istemek niyetindeydim. nefis hiç bir dans görmentişimdir. Hele 

O) 63 den yukarı yaşta 

( 1) sizlik hep büyük harp ıçı~de muhtelıf de ilave ederek vaziyete bu um~Aerını Ben, ayaklanan bütün sinirlerimi, .o zeybek bir harika ... Vakıa biraz me-
sebeplerden ileri gelen zayıattan başka çeve içinden bakmak h~k·katl . ıdç~ hayret olunacak bir irade israfile yatı.ş- lfuıkolik; biraz ağır... Fakat ben onu. 

olaıılar 1, 100,000 (eş) !erinden senelerce u;;ııak kalan er- . . .. • . kA ' . 
1 

en a a tırdım, ve: biraz daha hızlandırıp canlandırayım 
w • t' .. . d .. ,ıyı gormege un an verır. da .. .. .. .. . 

l l ,OOO,OOO keklerin dogum vazıye ı uzerın e mu- - Demek, dedim, Kont cenapları, ge- gorursunuz sız ... 
Şimdi gelelim bunlardan ne kadarı _ essir oldukları menfi rolden mütevel- .JJf.. ce yarısı kapılarının bir yabancı erkek Fakat bütün bunlara rağmen, çok 

nın silah altına alınabileceğinin tayin ve littir ve bugünkü nüfusun kadın mev- Buraya kadar yürüttüğümüz müta - tarafından çalınmasını, ve kızlarının is- sevdiğim İstanbulda kalabilmeme mad-
tesbitinde: cudu, umumiyetle, erkek mevcudun - lea sırf maddi esaslara istinat etmekte- tenmesini tabii bulurlar? deten imkan yok. Çünkü benim ve kız-

Büyük harpten sonraki telakkilere dan fazladır. ,dir. Halbuki, bizim çok kıymetli bir ata Ve cevabını beklemeden, bale dan - larımla burada yaşıyabilmem, ayda en 
göre bundan böyle harpler temamen Şimdi pu memleketin umumi bir (sc- sözümüzün fehvasınca cher yiğitin bir sözlerini., ücretli birer kaldırım sürtü- az dört bin liraya bakar. Ve bu parayı 
millf bir mahiyeti haiz olacak ve ka _ ferber olma) yaptığını farzedelim. Si - yoğurt yeyişi •olduğu gibi, her milletin ğü zanneden bu asilzadeye son sözü - ben, ne hocalıkla, ne danslarla çıkara -; 
dm _ erkek, çocuk _ ihtiyar herkes ge- Iah altına alacağı insanlar (B) grupu- ,de - tarihçe müsbet - bir muharebe ka- mü söyledim: marn. 
lecek bir harpte rol alacaktır. Bununla na dahil olanlarla (C) sı:upunun 5 5 ya- biliyeti olduğunu unutmamak gerek _ _ Eğer öyleyse, ıutfen bir Kont ai- Muhterem Saffet Arıkan: 
beraber bizzat cephede ve asli ordu şına kadar olanlarıdır ki bunların ye - ,tir. Beş - on sene içinde değişmesine lesi arayın! Çünkü çok şükür, biz, bu - Biz, dedi, sizden istifade etmek 
saflarında bulunacak insanların bir yaş kunu ( 16,750,000) eder. Bunun yarı - ihtimal olmıyan bu kabiliyet ise ancak kabil ziyaretleri tabii saymaya alışık fırsatını ne bahasına olursa ohun ka· 
hududu vardır. Bu hududu - bir hü - sıru - rlak hesap - erkek kabul e - az çok müsavi veya muadil seviyeli mil- değiliz. zanacağız ... 
kfımet reisinin geçenki yüksek perdeli derse1" .. .. ~r.~ımızda (8,375,000) .raka letl?r arasındak~ :Uuka~ese1erin neti - Güldüm ve: * * * 
nutkunda ileri su"rdt"ıgwu .. esas h t . . mını goruruz. Yazımızın baş tarafında, cesı olarak tarihi hakikatler sırasına _ o, dedim, cKonb kartvizitle do- Ben suali değiştirdim ve sordum: 

a, a ır ıçın · ı k ld - ı 1 ·ı .. · · T.. k k 1 d uyarak - biz de 2 1-5 5 yaş arası kabul e- mısal o ara ' a . ı~z mı yon ~u - geçrnı.ştır. laşan bir haydut olacaktır. - . ur ız arın an, sizinle çalış -
delim Buna naz uk d k. • fuslu memleketın silah altına alabıle - Her ne kadar bugun·· büyu"k harp so- Buna benzer bir vak'a da bir kere mak ısteyenler olmuş? 

. aran y arı a ı J aş _. . sak .. h · · ' D -gruplarından (B) deki 3,300,000 ki - cegı ~s~nlardan at ve mu un vazı- .nundanberi akıllara hayret verici bir ,Pari~~e başıma geldi • - ogru ... Bir ~ok.kızlar geldiler ... 
şiye bir de (C) dekinin (55) yaşına ka- f~ sah~~~ o~anl~nna k~~ olarak ten- hızla, terakki eden fennin icadı olan Olen Çar için habire: cYa- Fakat o~ ~okuz yırım ya.sl~rmda .. ol .
dar olanları ilave tm k . b d B zıl ettıgımız yuzde yırmıyı burada da muharebe vasıtalarının mükemmeli - ,.şasın!> diye bağıran, ve her rastla- dukları ıçın, kabul edemedım. Çunkü 

e e ıca e er. u dikk t lm k . bal t k. A A A , .t da b 
takdirde karşımıza d'kile rakk F}ynen nazarı a e a a ıcap yeti, insan kahramanlığının muharebe- dığına, bolşevizmi nasıl devireceğini an- . e e se ız, on, azamı •., yaşın aş-
5 .500.000 olur Fakat b~ m~ d a~ eder. Bu takdirde yukanki rakam !erdeki kıymetini ikinci dereceye dü - ,latan bir meyhane anarşisti Prens Ki- lamak lazımdır. On sekiz yaşında bir 
rısı kadındır 

0
· 

1 
d ik' \: .adnn ya (6,700,000) mevcuduna dü.'?er. Bunlar ,şürmüş gibi bir telakki mevcutsa d b rilkirliç beni de bulmuş ve: . kız, varyete dansözü olabilir, fakat klfı-

. n arı a, ıncı erece- d b'' "k h be . t' . t . a u . , 'k R .. 1 t . . 1 O de h 'zm tl d 
1 1 

k .. k arasın a uyu ar ış ıra!{ e mış ve telakki yanlıştır. _Siz de demişti muhakkak Çar ta- sı evu a c nsı o amaz. n dı>kuz ya-
ı e er e ro ama uzere, çı a - b h .. .. d k t k 1 " .. .. ' . '. - · d b' kı R ·· kt · · lm rırsak geriye 2.250.000 kişilik bir mev- u arp yuzun .en sa a a_ mt? ve :ıs- Çünku bu vasıtaları da kullanacak rafdarısınızdır ... Bızım, Rusyada çarlığı §m a ır. zın, evu .a .rısı 0 

aya ça-
cut kalır Bu d - .. d kere yaramaz hır hale gelnuş ınsanlar gene insandır Ve ayni tehlikeli sil "h yeniden kurmak için her ]eyimi7 hazır lışması, bır adamın yırmı yasında mek-
sakatlar ~e a kmc;chi~ unteyu~ : onunu da vardır ki onlar da halen 42-67 yaş- vasıtayı kull~nacak insanlar ve a ·ıv~ Yalnız üç beş kuruş para ıazlm·: Eö-e; l tebe başlamasına benzer. ~ 

s erı zme j aıamlyan- d k" k k "f .. d mı b • * * 
lar teşkil eder. Ayni mevcurJun yüzde lar~ arasın a 1 er e . ~~ usun yuz e letler arasındaki kudret ve maneviyat siz, bu ihtilal menfaatine bir müsamere . _ . 
onu da - harp halinde dahi - mevki ve be.şı olarak kabul edebılırız. ,farkıdır ki gelecek harplerin neticele - verirseniz, zaferden sonra sizi hayli • J?en koca bır yıgıı:ı halın~ ~elen not 
vazifelerini terk edemiyecek olan :nü _ Binaenaleyh (6,700,000) ıne\'cudu - rini tayin edecektir. memnun ederim! kagıtlanmı •.. o~l~~ .?ır yazı ıçıne slkı.ş-
him \'azifc ve memuriyet sahibi insan- nun yüzde beşinin tenzili halinde eli - Celal Dincer Ben ona: tırmanın guçlugunu hesaphyarak top-
larla seferde kfunilen ordu hesabına iş- mizde (6,370,000) rakamı kahr. Bura- - Çok kahramansınız ... Çok llıtüf- .ladım. 
leyemiyecek olan fa1'tikaların ve buna karodan bir de kadın - erkek nüfusu a- .karsınız! demiş, ve bir sudan bahaneyle Buradan vatanı kadar sevdiğim Es-
benzer müesseselerin müteha~ıs am - rasındaki nisbet farkını indirmeğe mec- Zaimisin cesedi Viyanada yakamı zor kurtarmıştım. tonyaya gideceğini söyleyen Tamara 

ı ~ e b B f k ·· 'b' k'' "k b' k 1 k k • • • Bek'in elini sıkarken, Saffet Arıkanın 
e ve u ~abaşııarı teşkil eder şu h ıd uruz. u ar ı yuze on gı ı uçu ır ya ı aca , UIU Atinaya 

geriye :alacak yekun (2.000.000) ~n ~ nisbet olarak dahi kabul etsek Taınara Bek birden bahsi değiştirdi: çok yerinde projesini tahakk"llk ettir -
( 6,370,000) de (637,000) eder. Şu hal- nakledilecek - Burada Kültür Bakarunızla gö- mesini diledim. Fakat yemeklerini bi• 

( 1) Evvelki iki yaş gurubuwı naza _ de neticede elimizde silah altına alın- Ati na 18 (Hususi) _ Viyanadan A- rüştüm. Bana: tiren sevimli talebeler, hocalarının du-
ran im yaş gurubunda ölüm zayifıtı lıit- mağa elverişli olarak ve i~san membaı tina gazetelerine gelen telgraflarda Yu- - Sizi, dedi, İstanbulda alıkoyalım ... daklarını yeniden kızartmaya başlamış-
tabi daha _fazln i c de biz sema tik ola - mızın son katresine de muracaat etmiş nanistanın son Cumhurreisi Zaimis .. _ Bizim opera binamız yakında yapıla lardı. 
ıra~ ynp~ıgmuz.bu hesapta fazla tcfer _ bulunmak şartile - (5,733,000) insan leceğini hissettiği zaman yanında bul~- cak. Ve o zaman, klasik danslara daha Bu itibarla ben, onun bu samimi te-
rua.tn ..,.ırme~ ıstcmediğimizdcn bu ci-ı kalır. nan karısına cesedinin Viyanada yakıl- fazla ehemmiyet vereceğiz. Bizim kız- mennime borçlandığı teşekki.ıri.ı ridc -
hch ua-.ıırı dıkkatc abnıyol'Uz c D * d kt k .. 1.. .. A . . yebilmesi için, bir nlacakh kadar bck-

d . . . . . ı an sonra u unun tınaya nnklı ar- [*] ilk yazı Çarşamba gUnkU ü ı b k ld 
5an an ıbarettır Bu mikdar 1 1 milyon- Bir de bu insanların her yaşta olan- zusunu izhar etmiştir. hamızda çıkmıştır. rı s- cmeye mPc ur a ım. Selim Tevfik 
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Sinema kıymetli Japonlar Tokyoda Bu nasıl dünya 
bir uzuv kaybetti Şampiyonu 

• * * ne 1 er. yapacaklar? (Battarafı 1 inci sayfada) 
Norma Şererin kocası İrwing Bu gazeteler Londosun alelacele A'-

• 
ispanyada inanılmaz 

vahşet sahneleri 
Thalberg 37 yaşında öldü. Sene- * ic lf' tinayı terketmesinin daha başka ~yia-

Çıplak kadınlar ırzlarına geçilerek benzinle yakılıyor de bir buçuk milyon lira kazanan 1924 de Pariste silindir ıapka- !ara da yol açtığını, ezciimle bugünler~ 
(Ba,tarafı 1 inci sayfada) dan hava bombardımanında dört yilz bu adamın yeri kolay kolay larını başlarından çıkarmıyan de Yunanistana gidecek olan Dinarlı• 

1'alaver cephelerinde de mühim mu- rehinenin kurşuna dizildiği bildirilmek- doldurulamıyacak Japonlar 1936 da hayret vere- dan korkup kaçtığını yazmaktadırlar. 
~affakı)~etler elde etmişlerdir. Buna t~dir. Bunun içindir ki son iki hafta i- Telgraflar dünyanın en büyük sine- cek dereceler aldılar Dinarlı pazar günü Yunanistana gi .. 
. k b"l ş· I h . d .1 l ek çınde Malagaya hava hôcumları yapıl- İ ) d ~ · b 

8 
ı::av· nın hen. 

rnu a ı, ıma cep esın e ı er em - t ma prodüktörü ( rving Thalbcrg in Yazan: Ömer Besim ecegıne nazaran u on Y ~ ıa r .· 

te olan asi kuvvetler Bilbaoya pek yak ma;~~;~~ 18 (A.A.) - Xasyonalistıer öldüğünü haber vermektedirler.. On On birinci Belin olimpiyndında en sinden daha doğru olduğunu tahmin; 
la~mış bu.l~nuyorla.~. ~eneral ~.ola, Signenza civarını ele geçirmişlerdir, seneden fazla bir zamandan ben Ho- ok muvaffakiyet göstenniş olan mil- ediyoruz. İstanbulda kendisile gür~ .. 
J3ılbao valısıne bugun bır nota gon - ve Talavera'ya karşı hücum etmeğe livudun en büyük film kumpanyası o- fetlerden biri ve beıı<:i de birincisi Ja - meğe muvaffak olamıyan Dinarlı, de .. 
dererek şehrin teslim edilmesini iste - başlamışlardır. lan Metro Goldvin Mayer'in prodük· ponlardır. . ·-· mek ki Londosu kendi memleketinden 
ıniş, aksi takdirde lrun gibi topa tu - Hükı'.imetçiler bu muharebede bin siyonunu idare etmişti. Kendisine Ho· 1924 de Faris olimpiyadına gıttigı - de kaçırdı. 
pa tutulacağını bildirmiştir. ölü vermişlerdir. Jivudun taçsız hükümdarı lakabı veril- miz zaman silindir şapkaları .başlan~- Dört genç bir kızı kaçırdılar 

Bilbaoda bulunan lngiliz tebaaları 250 Kişi Kurşuna Dizildi mişti. lrving 1924 senesinde M. G. M. da, bonjurları sırtlarında geç!!_l re.~~- (Ba,tarafı ı jnci sayfada) 
konsolosluk vasıtasile şehri terketmek Paris, 18 (A.A.) - Seville radyo- kumpanyasına girmişti. O vakit he- ne giren 4 Japon atl~ti ~ ~man butun Gençlerden Taceddinin anlattığına; 
emrini almış ve hazırlıklara başla - sunun bilslirdiğine göre, hüktimet do- nüz 25 yaşında olan lrving senede 50 dünyanın olduğu g~bı. bızım de nazarı göre: Esterle Ali, ötedenberi sevişmek-
rnışlardır. n.a1 nmdasın2d5a0 çkı~~nkisyan nedi~i~lesi~ıd: a- bin dolar maaş almakta idi. Son sene· dikkatimizi celbetmıştı. tedir. Fakat bir müddet sonra kız Ali· 

M d . b"ld" ·ıd·~· ·· T 1 sı er en ışı urşuna zı mıştır. . p ris olimpiyadında Japonlar saha- B d -b 
a rıtten ı ırı ıgıne gore, o e- . . . . i ler zarfında en fazla maaş alan sınema a .. kt . d ı·unpı·yadı go·r- den yüz çevirmiştir. un an mug ep . b 25 İngılız Gcmısı spanya Sularında , a · rr.ıe en zıva e o k 

donun meşhur Alkazar kalesı u sa • L d, 18 (AA ) _ D .1 T 1 a- erkanındandı. Senelik maaşı 200,000 a lŞ go · J olan Ali de Esterin peşine düşcre · ne-
b h . . 1 b h d"l . . HA on ıa. . . aı y e gr 1 1 müş ve anlamış oldular. reye gitti~se takip etmeğe başlamı§• ~ dınamıt e er ava e ı mıştır. a- fın yazdığına göre 25 İngiliz harp gemisi ngi iz lirası idi. 1926 de Amsterdamda Japonları büs- tır. Ali p~zar gu-nü akşamı arkadaşla-
dıse şöyle olmuştur: A . İspanyol sularında veya civar liman- 1918 senesinde Norma Şerer ile ta- bütün olgunlaşmış olarak gördük. O - rına rastlamış ve onlara: 

Kalede mahsur bulunan asıler, ya • }arda bulunmaktadır. nışmış, Nevyork tiyatrolarından birin-
1
. · d larının en hararetli bir · ~1~ ımpıya oyun _ •Ester bu akşam baloya gideccb'., pılan bütün ihtarlara rağmen teslim ol İspanyada vaziyet daha ziyade fe- de küçük bir aktris olan Norma lrvin- günü üç adım atlama bir.inciliğini meş- sabaha kadar orada kalacak, önünü ke-

tnadıklarmdan, To1edoya hakim hü - nalaştığı takdirde yeni bir mülteci akı- gin sayesinde en güzide sinema yıldız- hur Japon atleti Oda kazandıi,11 zaman sip. alıp götürelim.> demiştir. 
kumet kuvvetlerinin kumandanı yiik- nını kurtarmak için her türlü tedbirler }arından biri olmuştur. sade bizim değil, herkesin ağzı • açık Pazartesi günü sabahı balodan çı-
sek ve sarp kayalar üzerine kurulmuş alınmış bulunmaktadır. 1928 senesinde Norma Şerer ile ev- kaldı. kan Esteri Ali alarak arkadaşlannın 
olan kaleye kadar bir tünel açtırmış ve Akdeniz donanması kumandanı A- lenen lrving, Holivudun en mesut ai· İnanmak lfızım ki o günkü birincilik yanına götürmüştür. Kafile Ycnikapı· 
bu tünel vasıtasile kalenin surları al- miral Dutley Pound Kraliçe Elisabet lelerinden birini kurmuştu. bugünkü Japon sporunu ve onların ya kadar konuşa konuşa gitmiş. orada 
tına bü ük mikdarda dinamit yerleşti- gemisi ile ~azi~e!i tetkik etmek üzere Üç sene evvel İrving ciddi bir su • korkunç muvaffakiyetini de hazırlamış bir sandal kiralanmış, fakat kız genç-

y l · b h · · Malagaya gıtmıstır. ld 
rcrck bunlarla ka eyı er ava etmıştır. ~ rette hastalanınca Norma Şcrcr koca· o u. d 

1
. . d d lerle birlikte sandala binmek isteme· 

Amst P ya ın a ortalıg· ı 
'"'()Ü k' · · Ak S h b J d · k · · ' · · k er am 0 ım 1 m·ştı"r Nihavet Ali· Mahsur bulunan 1 ı ıc:ının a l· a te em a su an ı·m" 1 sını te avı etme ıçın san atını ter et- J 1 t 1 . J • 

T m a 1 yavaş yavaş istila eden · apon ar 0 n- - c::Biraz gezer tekrar döneriz:11 di-heti meçhuldür. İnfilakten evvel kale- eden bı·r şebeke yakayı mişti. Bu mesut ailenin iki çocuğu o.. "ht · lerine övle bir hız . ' _ . 
n en sonra spor ış w yerek Esten sandala almaga n:u\'affalt 

nin sivil halkı tahliye edilmiştir. Al - ele verdi muştu. verdiler ki Avrupadan çok uzak bu - olmuştur. Gençler Yenikapıdan açılın .. 
k b . h b hal· dedı"r · fr,·ı"ngin en büyu··k arzusu Normanın l al - ~ rok sahalarda 

azar ır ara e ın · unm arına ra. gmen lTlJ. '.) ca dogru· Hayırsızadaya gı"tmi<:lerair. (Baştarafı 1 inci sayfada) ~ 
Alkazar kalesinin düşmesi ve T ole- Avrupayı gerı bıraktılar. . Taceddinin anlattıgın· a göre bir müddet 

birçok sahte etiket bulunmuştur. Bu 1 ğ d l ·1e Amerikayı 
donun tamamen hükumetin eline geç- Muhit yakın ı ı 0 ayısı . orada durduktan sonra tekrar İstanbula 

sahte etiketler iyi ve hilesiz su satmak- takib b lan Japonlar Amerika . 
mesi askeri bakımdan olduğu kadar e mec ur .0 .. •. • • dönmek istemışler, fakat hava karar-

la iştihar etmiş olan mües:>eselerin tak- il 1 dak buyük Handıkapı ka -hükumet kuvvetlerinin kuvvei mane- e ara arın 1 .• •. • mış ve rüzgar esıncğe başlamış oldu-
viyelerini takviye bakımından da ehem lit edilmiş etiketleridir. patabilmek için gece gunduz en dogru ğundan bir türlü İstanbul istikametin-

] k d. Memba suyu imalathanesi '' gün- bir şekilde çalışmış ve hazırlanmışlar- de ilerleyememişler, kuvvetleri kesil· rniyetli bir zafer teşki etme te ır. denberi tarassut altına alınmış bulun- m 
Şimdı" artık. Madridin müdaafası ko • r. . lim . t miştir. Sandal da suların akıntısına bı· 

maktadır. Bu tarassut dün sona ermiş, ı Dört senede bır yapılan . ? ~ıya rakılınıstır. 
laylaşmış bulunuyor. Belediye murakıbı Fehmi, Doktor Sa- müsabakalarında hareketlerım takip e- Gen~ler sabaha kadar denizde çal-· 
Maclrit yeniden bombardıman edildi dık, Komiser Cemalden mürekkep 3 ki- debildiğimiz Japonları bu defa Ber - kalandıktan sonra Yalova kıyılarına 

Berlin, 18 (Hususi) - Asi tayya· ,şilik bir hey'et ahıra giderek Aposto- tinde yakından t:tkik ~~anını bul - düşmüşler, sandalı bir kayaya yanaştı-
rcler bugün Madridi bombardıman et- ,lu cürmü meşhut halinde yakalamış- dwn. Şu anlttacagım had1se Ja~onl~ : rarak karaya çıkmışlardır. Yalova İS• 
rni~lerdir. Bombalard~n. biri Harbiye Iardır. . . . .•. rın spor~ ne ~~r:ce kıymet ver~ikl~~ını kelesinde dolaşırken polisler gençled 
nezaretine isabet etmıştır. 1 Apostolun ımalathane ıttihaz ettıgı anlatmaga kafıdir. 1940 da olımpı~ at- görmüşler ifadelerini almışlar karako-

Yapılan Mezalim ahırdan 33 binlik, 15 tane damacana, lan Tokyoda yapmağı kuran Japoı:ıl?r la götürmllşlerdir. Ester, karak~lda ver-
Londra' 16 (AA.)_ Daily M~il ga- yüzlerce şişe ile Karakulak, Çırçır, Taş- Berlin olimpiyadını tetkik etmek ıçın 'diw. if d d . 

. k k. . .. d . gı a e e. ıetesi, İspanyada hükCımetçilerin yap- ~elen, Kanlıkavak, Çu~uklu ~~ir eli- üç ay evvel Berline kır ışı gon er - •- Beni kandırarak, Hayırsızadaya 
tıkları mezalim hakkında bir çok şa- ger memba sularının etiketlen musade- mişlerdir. . .'götürdüler, beni berbat edip, bıraktı-
hitlerin ifadelerini neşretrneh.-tedir. re edilmiştir. Her su etiketinde o suyun Norma Şerer ve kocası ırwing B~lar ı:ı~mle~:tıerınde yapacak.lan lar. Şikayetçiyim.:11 diye ağlamağa baş-

Corio del Rio da Nac;yonalistlere hakikisini satan ticarethanenin esas e- sinema hayatından çekilmeai idi. An- olimpıyat ıçın kafı mal~matı . toplıya - lamıştır. Bunun üzerine gençler de faz. 
mensup kadın ve erkek alfabe sırasile .tik7ti t~klit ed!lmiş bulunmaktadır. cak müstesna filmlerde rol yapmasına rak Tokyoya .. avdet etmı.şler~r.. la inkarda bulunamamışlar, kızın söy-
kurşuna dizilmiş veya yakılmıştır. Imal~thanenın ~ 24~ nu~a:81ı araba- muvafakat ediyordu. Matbuat bur~~~~a cıv.a g~~ı ç~l~. - lediklerini tasdik etmişlerdir. 

Antcquera da esir düşen tayyareci ,sı da musadere edılmış, dun ışe başla- İrving bir hafta kadar evvel alelade şan Japonları gordukç~ ~ı~ ~n ~~~~n Yalova sulh mahkemesi gençler 
Medina'nın gözleri oyulmu~ ve ustura ,yan Ahın .. et adlı arabacısı da ifadesi a- dünyayı sarıvereceklerını adeta goru - hakkında tevkif kararı vermic;., mevkuf-

k bir nezleye tutulmuştu. Nezle zatürre- d 
ile etleri parça parça edilmiştir. . Iınma uzere karakola götürülmüştür. . . k b .... k yor gibi oluyor um. .. .. lar dün sabah İstanbul adliyesine tes· 

Huelva civarında bir yerde Nasyo- Apostol damacana ve şişelere dol- ey~. çev~rdı. Ne~or un en uyu pro- Japonlar Berlinde yap~ıkları buyuk lirn edilmişlerdir. Esterin muayenesini 
nalistlerle dolu bir .hapishaneye içinde ,durduğu suların terkos değil Hamidiye fesorlerınden G.r~el Los Ancelese tay bir hamle ile 1940 olimpıyadım Tok - yapan tabibi abli iddiasını yerinde bul
hepsi ölünceye kadar hapishane pen- .o~~~ğunu sö~lüyorsa da bu da §Üpheli are ile celbedıldı. Fakat doktor gel- yoya çektiler. muş ·ve kız serbest bırakılnnst?r. Dört 
cerelerinden içeri dinamitler atılmış- gorulmektedır. diği sıralarda zavallı İrving c~n çeki- On birinci Berlin olimpiy~dını, o - arkadaş da geç vakit birinci ~ istintak 
tır. ~iyordu. Ve gündüz saat on bırde an· nun akıllin durdu:_~n fe~lca.lade orga- dairesine teslim edilmişlerdir. Hadise 

Costantine de 20 kadın çırılçıplak Kızılcahamam memurları ara- nesi, babası, karısının kolları arasında nizasyon ve hazırlıgını gordu~ten s~n- etrafındaki tahkikat devam e!mekte-
soyulduktan sonra ırzlarma geçilmiş smda değişiklikler ve terfilre 35 yaşında olduğu halde can verdi. ra bir sonrald .~li~piyadı çekışe Ç~tşe dir. 
Ve sonradan Üzerlerine benzin döküle- Kızılcahamam (Hususi) _ Kay _ lrving Broklinde doğmuştu, birçok koparırcasına uzerıne almak. he~ z:une- ................. _ ........................ ·-00···--· .. • 

rek diri diri yakılmıştır. makam vekili Abdullah Parla, Pulatlı işlere girip çıktıktan sonra, Üniversel t_~d~olayca altından kalkacagı bır ış de- matla 16 metre gibi yenj bir dün{~· r~-
Almenrano'da 30 çocuk kadın ve er- kaymakam vekaletine, Malmüdürü film kumpanyasında kendisine verilen gı ır. .. .. . .. koru yaparak kazanan apon at e ının. 

kek hapishane avlusunun duvarlarına 'f . dd ·1c • Bu buyuk cesaretı gostercn Japon - karsısında binlerce kişinin hayretten 
çivilendiktcn sonra keza Üzerlerine Sadri terfian Ankara Defterdarlığı Mu- vazı ey! re .ettı ten ao~~a, ıst~n?gr~- lar Berlin olimpiyadının en telaşlı giin- gözlerini faltaşı gibi açtıklarını hfüa 

hasebe Birinci Mümeyyizliğine, Tah· fi, daktılo ve ıspanyolca ogrenmıştı. Bır 1 ·nin birinde 1940 Tokyo olimpiya - .. .. ·b· · · 
benzin dökülmüş ve ateş verilmiştir. 'lA .. f .. K 1 A k K lb k l b b" . b 1 erı . . . b.. .. goruyor gı ıyım. 

Bir Şehir HaydutJarm Elinde sı at mu ettışı ema n ara ızı ey ço yer ere aşv.urup ta . ır ış u ama- dının birinci iian ve rısaleler:.m .u:~1 Uzun atlamada Amerikahların pe • 
Londra, 18 (A.A.) _ Daily Telgraf M~liy.e Şu~esi icra m:_~urluğuna tayin yınca tekrar Ünıversa.l fılm .kumpanya dünyanın hayretten açılan gozlerı o - şinde Japonlar, yüksek atlamada Ame

verdiği bir haberde Malaga şehrinin ~dılmışlerdır. Kaza .v8:'"~~at ~e~urlu A - sına dönmüş ve kendıaine yapılan tek· nüne koyuverdiler. rikalılan takip eden Japonlar. sırıkla 
tamamile haydutların elinde olduğu ve guna Kenan, muavınlıgıne varıdat ka- liften bahsetmiyerek iş istemiştir. Japonları benim gibi adlm adım ta- yüksek atlamada Amerikahlarm emdik
tehrin Nasyonalist tayyareler tarafın- tibi İsa tayin edilmiflerdir . Sesli sinemanın inkişafında bir hayli kip edenler Tokyoda yapılacak olim - }eri sütü bile burunlarından getiren 

emeği geçen İrving haftaca iiç İngiliz piyadın bütün azametini şimdiden ko- küçücük Japonlar oldu. 

Caddelerde sağdan gidiniz I 

Caddelerde sağdan ıidilmcsi hakkındaki emrın dünden itibaren 11kı bir 
ıurcttc tatbikına ba~lanmıştır. Memurlar ana caddelerde ıai tarafın takip 
edilmesini halka ihtar etmektedirler. Yukarıdaki resim, Köprüde ~ir memu
run halka eağdan gitmesini işaret ederken alınmıştır. 

lirası ile ise başlamış, kabiliyeti ve ze- layca görebilirler. . . Stadyomda Amerikalılara göz açtır
kasile bu~ünkü mevkie ulaşmıştır. lr- Nasıl .?i.~ ha:ı:~rlıkla ]3erl~ne g~ldık - mıyan Japonlar, yüzme ha\'uzunda 

· k L b -ı ·d· 192-1 d be lerini butun dunyadan gı:demış olan müteaddit birincilik ikincilik. üçün -vmg arısına çoa. ag ı ı ı. en - · ı· · d h ' 
· 1 . d h" b" 1 l t Japonlar Berlm 0 unpıya mm en e - cülük kazanmak suretile Amerikalıla-rı ara arın a ıç ır sızı tı o mamış ı. .. k ı A ·k "b" 
1 . . .. 1•• •• H 1. yecanlı musaba a annı merı a gı ı rın en çok mm·affak oldukları sporlar -rvıng Thalbergın o.umu o ıvutta .1 · ··t- ·· b" ·ıı tl .. .. . .. . . . sporu en ı en go urmuş ır mı e e çe- da yakalarını bırakmadılar. 

pek huyu~ hır teeasur .ıcra eylemıştır. kişe çekişe yaptıJar. 5000 ve 10,000 İsveçte nasıl spor yapıldığını, en te -
Gaybubetı en me.şhur sınema yıl~ızla • metroluk yanşlarda Finlandiyalıların miz sponm menbaı İsveç l)lduğunu bil
rından onunun bırden gaybubetınden peşini bırakmıyan Japon atleti haklı o- meın ki duymamış olan var ınıd•r? 
mühimdir denilmektedir. larak alkış topl~dı. Hepimizin hayalinde kökleşmio;; bir 
Şimdiye kadar çevirtmi~ olduğu film.. 42 kilometrelık maroton yarışını çok şekilde yer yapmış olan Japonlann u-
lerden ba~lıcalan şunlardır: ezici bir yoldan s~nra ~irinci olarak bi- fak tefek oluşlarına rağmen olimpiya -

Brodvay Melodi, Grand Hotel, Mis tiren Japon atletı dakikalarca ve çıl - dm futbol turnuvasında İsveç takırnı
Ba, Şen Dul, Baunty &sileri, Romeo ve gın.c~ alkışla~ar~~ memleketinin renk- nı yenmeleri üzerinde duruJauık bir 

J .. 1 t lennı şeref dıregıne çıkardı. meseledir. 
uöyel ··-~· a. 1 G t G b L En uzun bo) lu atletleri bir karış bo· On birinci Berlin olimpivadını 1 ılı -mcuen evve re a ar oya a . . .. J 

K ı f·1m· . . k "d' yu ıle gende bırakarak uç adım atla - tişam ve azametinden kendini l ~Tla -dam o ame ya ı mı çevırtme te ı ı. _ __ . ·~ . . - · .•. _ ... ·-·· ~-" 

Metro Goldvin Mayer stüdyoları ser- lov - Klerk Cebi - Volas Beery - r~maı:ınş olkaılılad~ ~lki de ~izim ~i',i 1~ü-.. h · 1 · d d ı .b. b"" .. k . k" şunmıyece er ıı amma, manın.ı . a -vet ve •o retı rvmge me yun ur ar... Mongomery gı ı en uyu · san at ar- d k" 
1940 

d J 
1 . . zım ır ·ı a apon ar spor • pı -

En mümtaz sinema yıldızlarını yetıştı· lar hep lrving'in sayesinde san'atin şa- yoruz zannile geçinen bir çok mıllet _ 
ren lrving Talbera olmuştur. hikasına varmışlardır. .J.rving'in yeri leri geride bırakacakları l!ibi, nl' :in 0 • 

Norma Şerer - Greta Garbo- Lon bo~ kalacaktır. Bu seviyede onu istih- limpiyadına da ta~ çıkaracak bıı olim-
Şaney - Ramon Novarro - Con laf edecek henüz kimse yoktur!.. piyat hazırlıyacaklardır! 
Kravford - Myrna Loy - Jan Har- O. T. . Önıcı· n ~im 
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KAN KONUŞMAZ! Bu Akşamki Program (Battarafı 7 inci aayfada) ğün ve edepsizliğin yapılmakta oldu • 
öcıe neşriyatı: 12,30: Plakla Türk musiki- pıldığı bu bekar odalarına cMelek gir- ğu, ikinci Mahmudun kulağına kadar 

sl; 12,50: Havadis; 13,05: Plakla hafif mu - mez• adı verilmiştir. ,gitti. Mahmut bu odaların yıktlmasını 
Son Postanın Edebi Tefrikası: 88 zlk; 13,25: Muhtellf plak neşriyatı. 122 7 yılı başlarında, tüccar gemileri emretti. 122 7 şevvalinin on sekiz.inci 

- Sen ne iş görebilirsin ki... öğreniyorum diyor. Gördün mü ada- Akşam neşriyatı: 11,3': çay saati: Dans vasıtas~le evveıa. Mısırdan İzmire, son- cumartesi günü sadrazam kaymaka -
- Çok .. Mesela mekteplerde İngi- k k d l muslklsi; 19,30: çocuklara masal. Mesut ce- r~ d~ Izmirden Istanbula taun hasta - mı Rüştü Paşa yanına mimarbaşı ile 

mı.· ır ın an ~onra saz ça mağa kal- lıgı s.ırayet etti. Ramazan ayında İzmir- Yeniçeri ocagw ından bir miktar zabı·t ve 
lizce hocalıg"' ı bulurum... Hir bir ıııey kıRmıR ama Ög .. re · b·ı· · .ki l mil tarafından; 20, Türk musiki heyeti; ~ T T T ••• nır ı mm •. ı yı den Istanbula gelen bir gemide bu kor- nefer ve vüzlerce amele alarak Bahçe-
va d kt'I l k d d b')' · k d b lb l 20,30: Müzeyyenin iştlraklle Türk musiklsl; " 
'<I pamasam a ı o u · a e e ı mm sonra arşımız a Ü ül aibi ngilizce kunç hastalıgw a tutulmuş olan yolcu ve ,kapısına gitti. Mimar ai!aya kayıkha _ 

)' 
,_ 21 Solo plaklar; 21,30: Stüdyo oskestrası; .... 

a. . oKur görürsün~. gemicilerden bir kısmı Galata, Beyoğ- nelerin üzerinde melek girmez bekaı 
m r ( ım ı gı mesen e a tı o- u zar sor u: u ve atavla taraflarına dağılını~lar- odalarının derhal yıkılmasını söyledi. Ö e ( Ş . d' 't d d k 'l G··li d 1 - Tehatkovskt, Valzer aus d. op. Eu - l T 

ı k t d k 
. d. F k d d. G·· d d gengin; 2~- Verdi, Einl. z. 4 adet Travlatn.; d . u e sen» eme ıste ı. a at eme ı. - on er iaimiz yün kazagı"' al • - ı. .Bu odalar bir kaç saat içinde yıkıldı. 

O l k 
· 'd 3 - Boceherini, Menuett; 4 - Kwnperdlng, B rta ı ıyı en iyiye kararmıştı. mış mı} . u mıntakalarda başlıyan hastalık Kaptan paşa da Galata ve Kasımpaşa 

D öndüler. Tenha bir köşeyi geçerken - Almış... ;;nsel und Gretel (Operet) parçalar; 5 - Istanbula da geçti ve koca şehrin üze- ,taraflarında her nevi uygunsuzluklan 
Süheyla Ömcrin boynuna sarılıp öptü.. - Hırıltı zırıltı yokmu~ ya} · Iehar, Ver hat dle Llebf! uns ins ge - rinde, bir ölüm dalgası, kasırgası ha - yapan kalyoncu ve kalafatçı gibi ayak 

P k k 
·· . senkt, Valse; 6 - Komzak, A. Volksliedchen; tinde hüküm sürmeğe başladı. istisna takımlarının oturduguw bekar odalannı 

- e açı yazmıyor ama .. var gı· B · b. . Marehem; 7 - Kalman, Dıe Zirkusprin - teşkil ederek evlerinden hıç dışarıya yıktırdı. Bekar hanlarındaki kigir oda-
ı .. ne yaparsın, bir sürü canlı kanlı a- zessln (p:ı.rçalar> · 22 30: Ajans haberleri çıkmıyan. bazı kimseler korunabildi - lar da buralardaki «erazil ve fevahiş • Bermutat günler geçti. 

Bermutat Süheyla İzmirden mek • 
tup gönderdi. Ömer cevap verdi. 

~am köklerinden kapmhp, hayatla ·B~EŞ . lerse de, Istanbulda hemen her aile bir ten» tahliye edildi ve kapılan mühür· 
ağları kesilip dört duvar arasına tıkı 6,30: Sabah neşriyatı; l3 30: _ 15: Haber- veya bir kaç kurban verdi. Hastalığın lendi. 

Bermutat aylar geçti. 

Bermutat lzmirden gelen mektup -
Jarın arası seyrekleşti. 

lınca ara sıra birbirlerini didiklerler .. ıer; pl1\k neşriyatı; 19: Askeri bando; 20 : en korkunç tahribatı, bilhassa şehrin Kaymakam Rüştü Paşa sokağa bir 
Taşmıyan fazla enerji, i~sizlik, dedi - Konferans; 20,20 : İngiliz musikisi Cplfik); kalabalık mıntakalarında olmuştu. Ba- iskemle atarak Melek girmez odaları· 
kodunun temelidir. bıaliden İstanbul kapılarına gönderilen nın vıkma ameliyesine bizzat nezaret 

21: Aktüalite; 21,05: Konferans; 21,20: Kü- " 
Sofradan sonra da Hep Sait amca- çük radyo orkestrası; 22,30: Haberler; 22.45 : gizli memurların kayıtlarına göre gün- etmişti. Gerek Melek girmez odaların-

Bermutat Ömer Süheylaya atıp tut
tu . Gülizar kızı müdafaa etmiye çalış· 
tı. 

dan konu~tular. Bir aralık rok eski de ?OOO kişinin öldüğü tesbit edilmiş- da, gerek Kasımpaşa ve Galataclaki o-
T w D:ı.ns musikisi; 23,45: Almanca - Fransızca · I 

günlere lıidildi. Stoyan amca anıldı. haberler, 
24

: Plô.k. t~: stanbul içindeki cami, mescit ve dalarda taundan yeni ölmüş kayıkçı1 

Ve bir gün Ömer D~rülfünun Hu • 
kuk Fakültesine· kaydedilip eve dön -
düği.i vakit anası ona bir mektup ver
Öi. Mektup İzmirdendi Fakat Sühey
ladan değil. Mektubu üç ay evvel İz
mire iş için giden Cevad göndermişti. 
f ~inde bir İzmir gazetesinden kesilmif 
~ir küçük nişanlanma haberi vardı. 

Ömer: turbelerin yanındaki mezarlıklara gö- kalafatçı ve kalyoncu gibi bakir er _ 

Y
. h 

1 
d BUDAPEŞTE mülenler bu rakama dahil değildi. Ü- ~keklerle uygunsuz takımından kadın 

- ÜZÜ a a ipdiri, bütün çizgi - 19,10: Çigan musikisi·, 19,50: Musahabe: 1 b 
1 

· . . k e. ma unu semavi bir afet telakki et - cesetleri bulundu. Kaymakam Rr...+t~ 
erı, gırınti çı ıntılarile gözümün ö - 20,20 : Piyano ile anrkı,· 21: Sen aksa. m,· 22,10: t 1 y ""'i~"" . d b ,.... ı er. atsı ezanından sonra minare - Paşa halk arasında büyük bir töhret 
nün e aba, dedi. Ne güzel bir yüzü Haberler; 23,30: Radyo salon orkestrası; 2,- !erden Ahkaf suresinin okunması em- kazanarak hayır ile anılmağa başlan-
vardı değil mi) 50: D:ı.ns musikisi (pl"k>. red'ld. B A A-d k · · · 1 d •· d Y k 1 M 1 k · .. .. ı ı. u sure avmının ış e igı ı. ı ı an e e gırmez odalarının ye 

Gülizar güldü : BELGRAD ~unahlar yüzünden nasıl mahvoldu - rine de cHidayet camii• yapıldı. Res· 
- Eh, biraz mübalağa ediyorsun.. 21: Bohemyen gecesi; 23: Haberler; 23.20: gunu bildirdiğinden halk bir kat daha mi küşadı 1229 da oldu. 

Stoyan aslan gibi erkekti ama pek de Bir lokantadan konser nakli, 24 Dans plak- dehşet içinde kaldı. Bayram geldi. Bay- İşte ikinci vesikada kayıkhanelerin 

aAdliye müteknitlerinden ve ( •••. ) 
rirketinin hukuk müşaviri ( ..... ) be· 
fin kerimesi Süheyla Hanımla İzmirli 
kühendislerden Ziya Beyin nişan me
~asimi dün ( ..... ) otelde icra edilmiş-

ahım şahım, yakışıklı delikanlı değil • ları. ramlaşma münasebetile halkm daha sı- ! ,zikredilmemiş olması ve cHidayet ca-
di. :\IOSKOVA kı temasa gelmesi, hastalığın bir kat .mii» nin işaret edilmesi bize bu hl • 

Ömer itir[z etti: 20,20: Radyo piyesi; 21,1s: Rlh şarkıları; daha artmasına sebep oldu. Bazı üle - diselcri hatırlatmaktadır. 
- Tam bir erkek suratı vardı. Ona 22: Yabancı dillerle neşriyat. ma, minarelerde okunan Ahkaf sure -

R. E. K. 

benzemği ôyle isterdim ki.. PR:\G sinin İstanbul halkını Ad kavmi gibi 
Nuri usta, alay etti: 17,05: Dans musikisi; 18,15: Konuşmalar; ıhnahlvolacağı k.o:k~ısuna düşürdüğü ci-

Geyvede cambaz kumpanyası 
Geyve {Hususi) - Geyvede pa.na· 

yir olması münasebetile Ü kişilik biı 
cambaz kumpanyası gelmiştir. Bunla
rın arasında 7 yaşında Şükran ile 18 
yaşında Seniye isminde iki de kız cam· 

tir .. ı' 
. et e gazabı Ilahıyi mucip olduğunu 

- Ne o, galiba, Darülfünunlu kü - 19. GABY operet.inden sahneler: 10,45: Al - s" ı d'l u" b .. • . oy e ı er. ç es gun sonra surenın 

İKİNCİ KISl\fL~ SONU 
çük hanımlar seni begv enmiyorlar... manca haberler, konuşmahr· 20.15· Askeri ok d.l·d. · · 1 unması mene ı ı. 

- Alay etme baba.. bando, 21,10: Şarkı, enstrüman danslı hafta Taun gibi hastalıkların fisk 
Gülizar karıştı söze: ~~n~. 22.10: orenbach'ın EVLI ADAM KAPI ve zinanın çoğaldığı zamanlar çıktı -
- O çeşid hanımlardan ağzı yandı ONONDE isimli opereti: 23•15: Plfı.~; 23·'0: ğı cskidenberi tekrar edilen bir sözdü. 

bizim oğlanın. Ama haksızsın Ömer .. sesıı mm pliikları. Bu sefer de, her nevi rezalet ve fuh -
• baz vardır. · 

Süheyla iyi kızdı. Olabileceğini oldu. 
/ 

VlYANA ~ıyatın yapıldığı bekar odalarının yı -
Bize bir kötülüğü dokunmadı. (49,4 m. kısa dalga) 18,45 · Şark musikisi; kılması söylenmeğe başladı. Bilhassa 

OÇONCO KISIM Geyveliler ip üzerinde cambazhk hli· 
nerlerini sık sık görmedikleri için ha
vanın soğuk olmasına rağmen bu cam· 
baz kumpanyasına fevkalade bir alaka 
göstermektedir. 

• 19,15: Konuşmalar; 20: Habcrleı·; 20 10: Eğ- Bahçekapısındaki kayıkhanelerin üs -
- Süheylayı düşünen kim şimdi a· ıenceU plak musikisi; 21,20. Piyes; 23: Ha - tünde bulunan ve cmclek girmCZJı di -

1 9 3 1 na .. çocukluk.. bcrler; 23,10: Viyana musikisi; 2-l,15: Dans. ye anılan odalarda her nevi kötülü -

---B~i~ .. ··fü···ö~~;~·-oi;~ktü;füğii~d~;;---0·0·- Nuri usta, bahsi değiştirdi: VARŞOVA 
- Biliyor musunuz kimi gördüm 17: Sopran sesle solist konser lkcman, pl-

- Sen Şarlo'ya benziyorsun Hüse- bugün~ Bizim Gavur Cemali .. ada - yano>; 17,45: Konferans; 18: Yeni plfiklar; 
yin . Yalnız bıyıkların eksik. Sen Se • makıllı göçmü' artık .. « ...... )) de bele- 18,50: Konuşmalar; 20: Köyliı orkestrası; 21, 

fim, tıpkı bizim Hukuku Düvel hoca- diye çavuşluğu yapıyormuf. 15: Yabancı ülkelerdeki yurddaşlnra ; 2.ı.,45: 

sı .. bir sakal tak.. Sesini de kalınlaştır Gülizar: Haberler ve saire; 22: Piyano musikisi, 22.30: 

birnz ... Gir içeri, ders ver.. _ Çağıraydın bari Nuri. dedi. Dlaloğ; 23: Spor; 23,15: Odıı musiklsl; 24 : 

Y b k
. b · Ö Dans plilkları . 

- a en ıme enzıyorum? mer: 
- Sen mi?. Prens rlö Gale.. - Sahi baba, diye sordu, çağırma· ,••••••••••••••._ 

- Ömer de milyoner Seyfi Beye dm mı? 
benziyor. Dikkat edin çocuklar ne ka- _ Çağırmaz olur muyum? Yarın 
dar benziyor ama .. dün .. <ı ...... » mec- akşam gelecek. 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleti: Kar.köy Köprüb•t• 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han TeL 22740 

muası herifle bir mülakat yapmış.. Ve ertesi akşam Gavur Cemal hoca 
«Nasıl Zengin Olunur)» diye sormu~ .. geldi. Gülizarı değişmemiş ve Ömeri 
~aı:>:ığa da bir resmini koymuş.. çok büyümü~ buldu. Ve bütün bun -

Omer başını okuduğu gazeteden ları söyledikten sonra sordu: I•••••,. 
kaldırmadı .. sinirlendi. Trabzon Postaları 

Beyazıt kahvelerinden birindeydi _ - Beni nasıl buluyorsunuz} 
ler. Selim, Hüseyin, ismet, Niyazi, Ö- Nuri usta, cevab verdi: 
mer. Fakülte arkadaşları. - Eskisi gibi, ama çok eskisi gi • 

1 b. d bi.. sakalını boyuyor musun ne' Bı'r 
. smet ce ırt en « ...... » mecmuası· " 

nı çıkardı. l\lecmuanın kapnğını Öme- tek beyaz tel yok. Seni ilk tanıdığım 
rin yüzüne yaklaştırdı: yıllarda nasılsan öylesin.. ama bana 

- Bakın hele, dedi, Seyfi Beyin öy~: geliyor ki yalnız kalıbın kıyafetin 
k

.. .. - .. d ... 
1 

. , H . 
0
.. . b degıl kafanın içi de dönüp dola~ıp ge-

uçugu egı mır.. anı merın a - T 

bası olsa bu kadar benzemez.. ne başladığı yere gelmiş .. 
Ömer gazeteyi masanın i.istüne koy- - Bunu da nerden anladın}. 

Ciu ve yüzüne yaklaştırılan mecmuayı - Bunu anlamak için falcılığa lü -
hışımla itti: zum yok be hocam. Köhne bir yalının 

- İşiniz mi yok bel diye çıkıştı. bir yatağında kitaplarınla yapayalnız-
F akat iki saat sonra eve cionerken dm. Ateşçi oldun .. gene yapyalnız .. ia

köşedeki tütüncüden (( ...... )) mecmu- şede mühim adam oldun. Gene yal • 
asının son sayısını aldı. Kapağındaki nız .. mektep hocası olsun gene öyle .. 
resme baktı. Hakikaten Seyfi Beye şimdi de öyle değil mi sanki}. 
öyle benziyordu ki.. Cemal göğüs geçirdi: 

Mecmuayı yırttı. Eve her nedense - Evet, dedi. Yalnız okumuyorum 
canı biraz sıkkın girdi. Senelerdir u - artık .. ama hiç okumuyorum. Kainatla 
nuttuğu bir adamı tekrar hatırlamak, alakamı kestim ••• 
ve ona bu kadar benzemek ... bu a - - Zaten ne vakit, sahiden alaka -
damla hiç bir alakası yok Kendi dün- dardın ki .. 
yasına düşman bir dünyanın adamına - Doğru. Ben etrafıma perişan sa
yüziinün bu kadar benzemesi canını kalımdan, girintisi, çıkıntısr bol, cilalı, 
sıkıyorsa da.. parlak sözlerden bir duvar çevirmi • 1 

Ömer. 21 yaşında. F aki.H~.nin son şim .. bu duvardan bir taşı oynatıp sa- 1 
ıınıfını bitiriyor. iki ay kaldı. Sonra hici dünyanın ışığını bir kere olsun : 
ıtaj .. sonra f\vukat olacak.. göremedim. Bu duvar mezarım be • l 

Gece Nuri usta eve gi:.lerek geldi. nim .. onun içinde yaşadım. onun için-
Sofrada: de geberip gideceğim... Ah, anasını 

- S;ıit amcad"n mektup var Ömer, sattığımın, ben adam olabilirdim hal
dedi. nı~ukça rahatmış. Öyle yerlerde lbuki .. 
ne kad r rahat edilebilirse.. lngilizce (Arkası var) 

Pazar 12 de, Salı, Per· 
ıembe 15 de 

izmlr sür'at postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Pertembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

iz mit 

Mudanya 

- Cumartesi, çar • 
pmba 18 de 

- Pazar, salı, per· 

~embe 9,30 da 
- Hergün 8,30 da 

Bandırma - Pazartesi, salı, 

çarıamba, per· 

ıembe, Cumar
tesi 20 de 

Karabiga - Salı, cuma 19 da 

Ayvalık - Sah 19 da, cuma 

17 de 
"Salı günü kal
kacak posta gi-
diş ve dönüşte 
Lapseki ve İm-
roza da uğra
yacaktır .. 

Trabzon ve Mersin postaları • 
na kalkıt pnleri yük alınmaz. 

( 1424) 

Bolu llinin Merkez ilçesinde hudutları şartnamede yazılı dimbilt devlet 
ormanından « bir yıl içinde imal ve ihraç olunmalc üzere» numaralammt 
ve ölçülmüt gayri mamul 3641 metre mik'ap ve 208 desimetre mik'ap denk 
7877adet devrik çam ve 7 metre nıik'ap 079 desimetre mik'ap denk J adet 
devrik kölmar ağacı bir ay müddetle ve kapalı zarf uıulile arttırmaya ko
nulmuttur. 

2- Arttırma 25/9/936 cuma günü saat 15 de Bolu Orman Müdürlü• 
ğünde yapılacaktır. 

3-Beher gayri mamul metre mik'ap çamın muhammen bedeli 210 kurut 
ve köknarın 170 kuruttur. 

4 - Muvakkat teminat 575 füadır. 
5 - Şartname ve mukavelename projesini görmek iıtiyenler bu miiddet 

içinde her gün Bolu'da lstanbulda orman müdürlüklerine ve Ankara'da Ot. 
man Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. «970ı> 

Yüksek Mektepler Alım 
Komisyonundan: 

Satım 

1 - Adana, Diyarbekir, Konya, Erzurum, Trabzon ve Edirne 
lılerinde açılacak olan 6 Akşam Kız San'at Okulu için satın alınacak 
olan 6 kesme ayna, 14 endam dıvar aynası, 6 paravana baı a)'DUt, 
24 küçük dıvar aynası, 10 paravana endam aynası, 6 kapı livhuı ile 
muhtelif endamda manken kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmUfhır. 

2 - İhale 24 I Eylül / 936 Perşembe günü akşamı saat 16 da 
lstanbulda Cumhuriyet matbaası karşısındaki Yüksek Mektepler 
Muhasiplik binasında toplanacak olan Alım Satım Komisyonu tarafın· 
dan yapılacaktır. 

3 - Tahmin olunan bedel 2530 muvvakkat teminat 190 liradır. 
4 - Teklif zarfları ihale için tayin edilen saatten bir saat evvel 

Komisyona verilmiş olacakbr. 
5 - Nevilerini; vasıflannı, kabul, tesellüm ve tediye farl:lannı 

anlamak için Beyoğlu Akpm Kız San'at Okul İdaresine müracaat 

edilmesi. " 1117,, 
-----~--------~---~---~------------------~-~~~~~-------~-~· 

Genel Kurumu Çocuk Esirgeme 
Merkezinden: · 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yaptırılacak Apartman, Sinema, 
kapalı havuz ve garaj binalan inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konmuştur. 
Keşif bedeli 204550 liradır. ihale 1 I Birinci teşrin/ 936 Perıembe 

günü saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinde ya· 

pılacakhr. 
Eksiltme şartnamesi, mukavelename, fonni şartname, kalorifer, 

sıhhi tesisat ve elektrik prtnamesi ile proje ve keşif cetvelini ihtiva 
eden münakasa dosyalan 30 zar lira· mukabilinde Çocuk Esirgeme 
Kurumu muhasebesinden Terilmektedir. "141 l • 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera ,r -~ 

1 Hikaye Altınları uyandıran ses 1 

Son Polıta'nın t rlhi tefrikası 

Bunların arasından kılıkları 
kendi işlerine yarıyacok olan iki 
kişiye, ansızın hücum ederek ya -
kalıyacaklar, sandalın bulundu -
ğu yere götürerek soyacaklar, on -
ların elbiselerini giydikten sonra Bar
selona'ya gideceklerdi. O iki adı::ım ise 
sandalla gemiye gönderilecek, İlyasla 
Mansur dönünceye kadaı m:snfir edi
leceklerdi. 

Bir kere şehre vardıktan sonra ora
da bir şövalye kılığına girmek işdt•n bi
le değildi. 

Daha sonra ne yapılacağını şehirde 
görecekleri vaziyete göre kararlaştıra
caklardı. 

Kadırga ise gündüz pek açıkla ve 
kıyıdan görünmiyecek kadar uzakta 
bekliyecek, gece olunca yakiaşacaktı. 

Mansur da lıyas da bu i:;;leri pazar 
günü içinde bitirmek, gece ge·11iye bi -
nerek Cczayire doğru yol!anmayı çok 
istiyorlar ve hunu umuyorlardı. 
Zaten çabucak yapılıp bitirilmezse e

eirlerin bir zindana atılmalar:, baska . . 
Yerlere gönderi1me1eri, dağıtılmalcm u-
mulurdu. Böyle bir şey olur~a kurta • 
rılmaları büsbütün güç olacaktı. 

Konuşmalarını henüz bitirmi~lerdi 
ki kasaranın güverteye inilecek yerin· 
de bir karaltı göründü. İlyas Reis o -
nun bir levend olduğunu anladı ve 
•ordu: 

- Ne var? 
- Reis, sizden bir şey istemeğe gel-

dim. 
Üzgün bir sesi vardı. 
Jlyas Reis onu hemen tanıdı. 
- Sen misin Y akup ~ 
- Evet ... 
- Hala üzUlüyor musun? Erkek 

ol. Levend yazılırken elbet bunları da 
hesaba katmıştın. Değil mi? 

- Evet ama ... insanın elinden gel

rniyor. 
- Ne ise ... Söyle bakalım ne isti -

Yorsun? 
- Yoldaşları kurtarmak için gide -

cekmişsiniz. Buna çok sevindik. Fa -
kat benim kardeşimi kurtarmak için, 
siz giderken, benim burada kalmam, 
çok ağır geliyor. 

- Sen de mi gelmek istiyorsun? 
- Her halde faydalı olacağıma şiip· 

hem yoktur. 
- Benim de şüphem yok ama, bu 

korkulu bir işdir. Yakayı ele vermek 
'Var. Hem sen henüz hu memleketlerin 
adetlerini, bu heriflerin huylarını, hele 
dillerini hiç bilmiyorsun? 

- Olsun, siz ne derseniz onu yapa
rım. Sizin yanınızdan ayrılmam ve be
nim yerime siz konuşursunuz. Eğer 
ağzımı bir defa açarsam dilimi hemen 
dibinden kesiniz.' 

İlyas razı olmuyordu. 
Fakat Yakup o kadar yalvarıyordu 

ki. .. 
iki şövalyenin arkasında bir uşak 

bulunursa göze batmazdı. Zaten Ya
kup da yeni bir levent olmakla bera -
her açıkgöz ve cesurdu. 

- Peki ... Sen de gel... Fakat baş • 
kalarını fışkırtma, o zaman &emiyi bo
~ltmak lazım gelecek ... 

Sahiden bunun böyle olacağına hiç 
şüphe yoktu. 

lıyas Reis yıldızlı ve derin bir gök 
eltında kıç kasaranın geniş sedirine u
~andı: 

- Haydi Manı~ur, biz de biraz u -
)'uyalım da kuvvetlenelim. 

* 
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SOYUN ŞUNLARI ! ... 

Kara haber Barselonada ağızdan a
iıza geçiyor, bütün şehri, hatta civar
daki köylerle kasabaları dolaşarak git
tikçe yayılıyordu. 

Şehir, sıkıntı içindeydi. 
Bu sırada vali Marki dö Goraar er • 

S· KIZ 
Yazan : Kadlrcan Kafh 

Numara: 76 

L-----------~------------------------.J 
Ya1.an : Rogcr de Lafforest 

Venezuela sahil boyunun küçük k.ı· 
sahalarından biri olan Pucrto Cabello'
da, bundan birkaç yıl önce, Pasaklı Mo
tena denen bir kız vardı. Kanı melez, 

Çeviren : Nurulfah Atnc

sesi erkeklerin gönlünü büyi.'ıler ama 
şimdiye kadar hazineleri de büyülediği 
olmad1. 

tesi gün esirleri sorguya çekmeyi, on- da bir yere kayırırdı. Hiç değilse Ya-
dan sonra kendi gözünün önünde a - lansiya valisi olurdu. gayetle esmer, beyazdan ziya~c zen?i-

1 k b 
K d' 1 M k d ye benzer çok güzel bir kız ... Lıyme lıy-

-Ben büyülenmekten korkıııdm, de
dim. O güzel büyücü kızın yaptıklaı ını 
yakından görmek istiyomm Bu ·~ece 

peşine düşeceğim. det o an ır aç dayağını attırmayı ta • ar ına er an onun gözü papa- lb' 1 · .. ıı· v • • • l ı ;~. 
1 k 

rne e ıse en, guze ıgmı gız eme { Şv.r-
sarlıyordu. Ayni zamanda amiral Por- ı taydı. Ne bozgun, ne de her hangi le dursun, b;i kat daha meydana çıka-
tc:-ıdo'nun aradan çıkmasıle yiiksek bir değişiklik onun papalık tahtına bir rırdı; bakır parılblan olan deıisi, er -
bir mevkiin boşalması onu ıçın ıçın adım yaklaşmasına yardım etmiyor • keklerin gönlünde fırtmalnr kop:ıran 
sevindiriyordu. Şarlken şimdi bu rezi- du. Bunun için ertesi gün ve daha son- şimşekler saçardı. 

- Siz bilirsiniz. Biz size işi•1 tt hli
kesini anlattık, bizden günah gıttı. 

* 
iane bozgunu hazmedemiyecek, daha ra Formentora harbinde ölenlerin ruh- Ona pasaklı demeleri, dilenmeğc te
büyük bir donanma \'e ordu hazırlıya- ları ve esir düşenlerin de kurtulusları nezzül etmemesindendi. Büyücülük et
rak Türklerin üzerine yollıyı::ıcaktı. için Barselona'nın en büyük kilis~sin- tiği de söylenirdi; bunun içindir ki Pu-

lşte Marki dö Comar hu büyük or _ de büyük bir ayin yapmC\ya karar ver- erta Cabello ahalisi ona hem kin bes -

O akşam tam mehtap vardı. Sıcak 

memleketlerde, meht3plı gc\!cnin ',lİ -
zelliğine doyum olmaz ... Moremı'yı şcıı:-
rin kapısında bekledim ve bcnı \ azgc
çlıınck istiyenlere raf,rmen peşire < üş
tüm. du ve donanmanın başına geçmeyi, mişti. ı ler, hem de ondan çekinirlerdi. Kndm-

·ı· .. kl k b" · k, Sabah erkend k ı.ı d I ~ lnr ona rasgeldi mi, hemen istavroz cı-ur ere arşı uyti oir zafer kazana- en so a" ar o maga .. ll' •· • lVIorena beni görmemiş, ağır ağır yü-
başlamıstı. karır; erkekler de, guze ıgıne ragmen, .. 

rak tarihte parlak bir nam bırakmayı u· · küfür savururlardı: rüyordu. Urkütmemek için bir ıtıi.id ~ 
muyordu. Mızraklı süvariler dörder dörder do- _ Defol oradan, kara kanc1k! diye det durdum, uzaklaşmasını bekledim. 

Yalnız bir şey onu korkutuyordu. laşıyorlar, kargaşalığa meydan verme- bağırırlardı· senin isin gücün şeytan - Az sonra o uzakta bir kara ]P.ke, yolun 

O d d d k mek için dikkat ediyorlardı. laı·la... ' ~ beyazlıgı· üzerinde bir böcek hali1li al• a onanma ve or u ·umandan • 
1 Halk tersa d ·d· d küf. ·· ı ld d dı, sonra birdenbire kayboldu. ığına Valunsiya valisi Don Pedro'nun ne mey anma gı ıyor u. Ama Morena ne ur ere a ırır ı, 

· .
1 

l I d' D Bozgun haberine dair malumat bek- ne de herkesin hor görmesine. Onun Ben onun izini kaybetmemek içm hc-
getırı mesi i llima iy ı. on Pedro on- liyorlardı. hayatı, garib bir intizam içinde geçer _ men koştum, onun saptJğı keçi yolunu 
dan daha yaşlı ve gözde bulunuvordu K d 1 1 d ld 

J a ın ar, kızlar, ihtiyarlar ve genç- di. buldum ve ben de o yo a a mı. Ama 
ama, onun kadar ateşli ve iş adamı de- k - d b k b. b ı ler, hatta çocuklar bir yığın hcılinde a- Gece dağda, eçi yollarından tııına- oraların topragın a aş a ır ere ~et 
ğildi. Bunun için imparatorun kendisi- ğır ağır akıyordu. nıp bayırlardan aşağı ~oşarak şarkı vardır, insan boyu otlardan sankı gök· 
ni seçmesi ihtimali dalıa kuvvetliydi. söyler; ortalık ağarınca da yorgun ar - lerc değen ağaçlardan geçilmez. Ay ışı~ 

Hepsi de kocalarından babaların 
.. Don ~l~onso, Garsiya da ayni dü • dan, oğullarından haber beklevenler • g~n, bacakları .~~n içinde, şehre ~öner- ğı bile o sık dalların arasından pek sü-
şuncede ıdıler. d' · dı. Onun geldıgı saatte Puerto Cabel - zülemiyordu. Karanlıkta kalmıştım• 

H ı D Alf • ı ı. lo'da henüz herkes uykuda bulunurdu. Morcna'yı görmek kabil değiJd;. 

vınmek gerekti. Çünkii babası donan-
1 

d e . d" 'b'l . . · Lımanı mudafaa eden koca k~lenın du- Onu bulmaktan tam ümidimi kesl.i ... , 
. e e on onso aa 1a çok ~e -ı Kimi sağ kalmıs, kimi ölmüs ve ba- . ·· · 

zı arı a g rı one ı mı~tı. varları 0 saatte pembeleşmege baslar, ğim bir anda sesini duydum. .. O sesi 
ma ve or9u başkumand"a!ı! olunca onu (Aı·kası var) Karaib denizi o saatte mavi - ren~ine anlatamam! Yarı vahşi, yarı yeisli bi~ 

Bu Ufak 
SİZİ 10 YAŞ 

Daha fazla gösterebilir 
Şu renk pudra sizi gençleştirir ve 

cildinizi güzelleştirir, başka renk 
pudra da, aksine olarnk sizi ihtiyar· 
lamııı gibi gösterir. Teniniz esmer İ· 
se, esmerlere mahsus bir pudra ve 
mesela koyu Raşe! renginde bir 
pudra kullanmanız icap elliği gibi 
teniniz kumrnl ise, açık Raşe] ren
ginde bir pudra kullanmanız lazım 
gelir. Bir pudra İntihap etmek için 
yüzünüzde altı muhtelif rengini tec· 
rübe etmeli ve tesirini görmef :dir. 

Yanhş 

Bu pudra, cild üzerinde ne leke bıra-

bürünür... Suyun yaladığı duvarın ö - ses; bazan etrafı yırtar gibi oluyor, s?ni 
nüne uzanıp Morena bütün gün orada ra alçalıp okşayıcı bir hal alıyor ... O sc-l 
uyuklar, dalganın sahile anlattıklannı si duyunca kalbim durur gibi cldu. • ı 
dinler, güneşin doğu ile batl arasında- Kara kız hiç durmaksızın yiirüyor,, 
ki harikuiade seyahatini yari yumuk benim de arkasından gittiğimi belki 
göz kapakları arasından seyrederdi. farkctmcden, belki de bana aldırış et· 
Böylece hiç sesini çıkarmadan, hiç kı- meden boyuna şarlosını söy1ü) ordu. 
mıldamadan, yiyip içmeden, bir ölü gi- Ben, esrarengiz bir cazibeye tutulmuş 
bi saatk:rce yatar, hayata aldırış bile gibi artık ondan ayrılamıyordum. Fa .., 
etmezdi. kat sıkıntıdan kan ter iç.inde kalmış -

Bütün gün kumsala uzanmış, mel - tım. Böylece o keçi yolundan hu keçi 
temlerin dövüp güneşin yak"tlğı cansız, yoluna saparak saatlerce yi.irüdi.ık, 
boş, fakat harikulade güzel bir vücut dağda serseri serseri dolaştık. Ay nrtık 
olan Morena, ortalık kararır kararmaz, batmak üzere idi. Parlak, soğuk, sanki 
sanki içinde gizli bir kuvvet uyanmış alay eder gibi bir ay ... Benim, şarkı o"" 
gibi hemen kalkar, dağa koşardı. kuyan bir zenci kızı peşinde dola~mam 

Onun bu hali o -- işte 1 öyle soğuk 
kadar merakımı bir L'}ık içinde ol-. 
mucip oldu ki ni- Yarmki nushamızda : du. Birdenbire ses; 

Burun ve çenenizi sık sık pudrnln
mamak :için cildde sabit duran bir pudra kul 
lanmalısınız.Bir kutu pudra c;ierunüne bir ka 

şık miktarında krem köpüğü ilave ederek 

hayct peşine dü - "' kesiliverdi . Ben 
kır ne de tabaka halinde gÖJünür. Yalnız şüp ne yaptığını S A G ) R merak edip bir 
bir defa pudralanmakla sekiz saat sabit anlamağa karar kaç metre koş .. ' 

pudranızı kuvvetli ve sabit bir şekle ifrağ kalarak şayanı hayret ve sevimli bir ten verdim. Bir gece, Çeviren: /. H. JMSET tum, Morena'yı 
edebilirsiniz. Tokalon pudrasında en iyi yaratır. Renk; aon zamanlarda icar.! t:dilcn kendimi göster - yakalamak isti .. 

ve hiç bir vakit yanlı .. lık yapmıya imkan medeıı, onun ar - yordum: am:ı G 
cins havalandırılmış, pudra ile, beraber " bırakmayan bir makine ile kontrol edil- kası sıra ben de dağa çıkacaktım. Fa - başka bir yola sapmıştı. 
krem köpüğü matlup miktarda ve fenni miştir. Her sabah 5.000.000 kadın Toka- kat bana: Fakat çok geçmedi, karanlıklar için· 

_ İhtiyatsızlık etmeyin. dediler; o de yırtıcı bir ~e~~e,,.. yeisli bir şarkı 
kara kız tekin değildir. Siz kendinizi koptu. Sonra yıne sukut ... 

bir surette karıştırılmıştır. Jon pudrasını kullanır. 

• belli etmemeğe çalışırsınız ama o yine Ben ağaçların arasına _:ıt~ldım,_ sar .. 
Tesisat sezer; sizin kendisini takip etmeniz işi- maşıklan araladım, eııerımı. elbıseıe .. 

1 
· · b.. ·· A k rimi çalılara talop yırttım. Baktım, ö -' 

içme Suyu Gaziantep Şehri 
• 

ve inşaat Eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 
Gaziantep şehrine 12.5 kilometre mesafeden ıu isalesi ve şehir dahilin

deki febeke için icap eden malzemelerin tedariki ve boru ferşiyatının icrası 
ile sair mü tef erri imalatın yapılması ve tehir dahilinde iki depo inşası, su sa
atleri ve diğer alat ve edevatın tedariki kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş • 
tur. 

1. - itin muhammen bedeli 249905 lira 59 kuruttur. 
2. - İstekliler bu işe ait şartname, Pıoje ve sair evrakı on iki buçuk lira 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti belediyeler imar heyeti fen ıefliğinden alabi-
lirler. ' 

3. - Eksiltme 24 İlk T~rin/1936 taıihine raatlıyan Cumartesi günü saat 
on birde Ankara' da Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak belediyeler 
imar heyetİ!1ce yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin 8'ağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar komisyon Reisliğine teslim etnıiş olma· 
ları lazımdır. 

A. - 2490 Sayılı kanunun 16 ve 17 inei maddelerine uygun 13745 lira 
28 kuruşluk muvakkat teminat, 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C. - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mani 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 

D. - Nafia Vekaletindem tasdikli fenni ehliyet vesikasi, 
5. - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilin • 

de komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektup
larının iadeli taahhütlü olınası ve nihnyet bu saate kadar komisyona gel • 
mi~ bulunması lazımdır. 

Bu iş hakJ..,nda fazla izahat alnıak isteyenlerin 
fen efl'ğ' ıe müracaat etmeleri. ~773) 

Belediyeler imar heyeti 
(1090) 

ne gc mıyorsa sıze uyu yapar. r a- .. . 0 . 
d k d. "l · d d h k b" nuınde çırçıplak bır toprak var... ı-

sın a en ı go gesın en a a poyu ır .. . . . . 
karartı hissedince birden döner ve kal- tada, uzerınde bır tek ot bıtmıyen kır
binize, şarkısını saplayıverir. Onun se
sine kimse mukavemet edemeı. Gülme
yin. O dişi şeytanın sesi, sizden önce 
daha nice gülenleri yaraladt... Onlar
dan kimi çıldırdı, kimi de sürünüp du
ruyor; ne iş tutsalar muhakkak bir u
ğursuzluk çıkıyor... Bir çoğu da, yü -
reklerine inip öldiiler. Pasaklı bizim 
sehre geleli beri nice nice felaketlere 
;ebep oldu. Sizin gibi ecnebiler bile ... 

Morena 'nın her gece dağda ne yaptı
ğını mı öğrenmek istiyorsunuz Söyli
yelim. Bundan iki yüz yıl önce bir kor
san bizim dağa hazinesini gömmüş der
ler. Bunda şaşılacak, inanılmıyacak 
bir ~ey yok. Bizim sahiller hep böyle 
hazinelerle doludurı o kadµr ki onlaıı 
aramağı kendilerine meslek edinenleı 
bile var • 

Ama Morena'nın araması tuh~f. O, 
mehtap1ı gecelerde, sesinin toprağın 

altında bile akisler uyandıracağını, gö
mülü altın ve gümüş paraları şıkırdata
cağım iddia ediyor. İşte geceleri dağ -
da şarkı söyliyerek dolaşması bunun i
çindir. Delice bir hulyaya kapılmıs, p,ü
nün birinde yer altındaki paraların se
sine cevap vereceğini umuyor. Gerçı 

mızı toprağı delip fırlamış bir kaya; hi~ 
şüphesiz dünyanın yaratıldığı güriden; 
beri kimsenin el sürmediğı bir kayu .... 
Ama dibinde, haçvari çizilmiş, yaı ığı 
andırır bir işaret vardı. 

Morena, kayapın dibinde upuzun ya
tıyordu. Hemen koştum: gö2leri açık, 
hareketsizdi. Başını ellerimle kaldırdım, 
hareketini kaybeden yanaklarının yu
muşaklığını avuçlanmla hissettim; ağ
zı da açıktı ... Morena ölmüştü. 

Elle ini tuttum, içi toprak dolu iw, 
tırnal -arı parçalanmıştı. Kara kız, öJ .. 
medc önce kayanın dibindeki toprağı 
elleri ile kazımıştı. 

Bir an bile şüphe etmedim. Korsan111 
hazinesi herhalde orada idi. Morena, 
şarkısına cevap olarak altınlaıın şıkır· 
dadığını duymuş ve o zamana kadar 
hayatını besliyen hulyanın bir hakikat 
olduğunu görünce sevincinden öfüver
mişti. 

Birkaç dostu alıp beraber gelmek ıçin 
hemen şehre koştum. Kazma kürek da 
getirdik ve birkaç saat çalıştıktan .,on-
ra topraktan, içi para ile dolu altı san
dık çıkardık. Altınların üzerinde 1; i 3 
tarihi vardı. 
Morena'nın şark1s1 do 'iru cık ı t• 

= 
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MtJCeraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
Son Posta'mn zabıta romam: 74 ---

İttihatçılar Devrinde 

~ rilUHALEFET '0r 
Nasıl doğdu. Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'? 

Sert bir rüzgar, ateşi önüne katmış· yangının başlaması arasında 0 kadar 
tı. Yangın, çarçabuk bir kaç kola ay • fazla bir zaman geçmedi ki ... Haydi; 
rılmıştı. Bütün evleri köhne ve ahşap farzedelim, kadını öldürmüs olsunlar. 
binalardan olan koca mahalleyi silip Bu yangını yapmaya ne lü~um var?. 
süpürmeye başlamıştı. Eğer ben olmasam; aradan üç yüz se-

Son Poıta•nın siyast tefrikuı : - 59 - Yazan: Ziya Şakir " 

Meşrutiyet ilan edilmekle beraber, hükumet, bütün teşkilat ve tesisatile ibka 
edilmişti. Umumi muamelat, ayni adamlar ve ayni zihniyetlerin elinde idi 

Hcr tarafı boğucu bir duman kap - ne geçsin, oraya kim girec~k de, kadı- Hükumet, vaziyete hakim olacak Denilmişti. 
lamıştı. Korkunç alevler. mahallenin nın cesedini görecek ... Sonra; başka kudrette değildi. İstibdat devrinde ol· M~rutiyet kanunları .. acaba, bu ne 
etrafmı sarmıştı. Bağıran, çağıran, ağ- bir mesele daha var. Bunlar burada, duğu gibi, daha hala (sızıltıya mey- idi}.. Henüz, bu hile tekarrür etme • 
lıynn, feryad eden halk sokaklara da - adeta alay eder gibi bu yangını seyre- dan vermemek) ve (idarei maslahat) mişti. Ortada en çok dönüp dolaşan, 
ğılmıştı. derlerken, demin Kulaksız F oti ile etmek siyaseti hüküm sürmekte idi. ve arbk - milletin bir ekseriyetini t~-

Yangını söndürmek için ateşe yak • Petri çorbacı meyhaneyi kurtarmak Halbuki bu siyaset, meşrutiyeti tam kil eden (avam) arasında • (kanun) 
laşmnk imkanı kalmamıştı. Oradan o- için kendilerini yırtıyorlardı ... Garip .. manasile uçuruma süri.iklemekte idi. mahiyetini alan tek bir fCY varsa, o 
raya koşan tulumbacılar, acz içinde k · p . . . d k l Hükumetin aczi, nnarşinin artması- da: .. .. ço garıp... rensesın ışın e orta o -
çırpınmaktalardı ... Yangın, bu tun deh- d kl h kk k ld w h l . . na sebebiyet verm~ti. Bilhassa basit - Hürriyet .•• 
şetile meyhanelerin bulunduğu adayı u l arı dmuk' ab a 0 _ugu a ~e, ş_ımdı zümreye mensub halk tabakasına, kor- di. 
k t ara arın a ı u aynlıga ne mana ver- H k k k b" h' uşatmıs ı . . kunç bir şimarıklık gelmişti. ürriyet, ço or unç ır ma ıyet 

G ,.. , M h t . l melı. yoksa... V h k b d' "k . ah l . . R ,.. . . ,.. h avur e me : yangm yerme ge • aziyet gittikçe ve amet es e ı· ı tıs ey emıştı. esmı ve ıçtımaı a-
diği zaman, bu manzara ile karşılaş • Gavur Mehmet, daha fazla düşün- yor; umumi ahval arasında, şu garip yatın sükun ve intizamını tehdit eden 
nuştı. Büyük bir helecan ve sabırsız - meye lüzum görmedi. Birdenbire ver- manzaralar görülüyordu. Mesela: yeni bir istibdad şekline girmişti ... A -
lıkla, gözleri Kulaksız F ot inin meyha- diği bir kararla, onlara doğru ilerledi... Altıncı dairei belediye {yani, Bey- çıktan açığa görülüyordu ki, istibdad; 
nesine kaymıştı. Meyhanenin saçakla- Arkalarından dolaştı. Yavaş yavaş oğlu) tanzifat amelesi, ellerinde bay- yerini değiştirmişti. Hükumetten, hal
rı, tamamile ateş almıştı. yanlarına yaklaştı. Başını, adeta on - raklar olduğu halde Babıaliye geliyor- ka geçmişti. Vaktile nasıl halk sükut 

Meyhaneci Foti ile Petri çorbacı, 0 - ların başları arasına uzattı. Ötekiler, lar; binek taşının önüne sıralanıyorlar, ediyorsa; şimdi de öylece hükumet sÜ· 
radan oraya koşuyorlar; tulumbacı • o kadar dalmışlardı ki, bunun farkın- (Padişahım çok yaşa) diye bağırıyor- kut etmekte idi. 
lara yalvarıyorlar; meyhanenin kur • da olama 1 d lar ... (yüz kırk kuruştan ibaret olan Babıalide; yaverler, kavaslar, hade-

h k 
. k mış ar ı. 

tulması için onları are ete getırme K k .. l l ] b d k maaşlarının (iki yüz kuruş) a çıkarıl- meler ve sairelerle muhat olan {sad -
istiyorlar .. fakat, korkunç birer ejder k 1. ısa] lısakcum e er] e; azan a te. masını istiyorlardı. razam) dan; en hücra köşede iş gö -

'b' d'k'I l ] l h' k' . .. e ıme er e onuşma arına devam edı- f ) il l 
gı ı ı ı en a ev ere, ıç ımseyı mu • l d Ertesi gün .. (tütüncü esna ı , e e- ren bir tahsildara kadar bütün dev et 

d 1 k d · l d yor ar ı. · · B b "1' ca e eye sev e emıyor ar 1
• G.. M h .. . . rınde bayraklarla gelıyorlar: a ıa ı- memurları önlerindeki kağıtların üze • 

Gavur. Meh1?1~t bile bu vaziyet kar-· a~~r e met, şu~he·l·e~~nı hallet - nin binek taşının önüne sıra~anıyor • rine kapanmışlar .. her söze karşı ku • 
~ısında hır an ıçın şaşalamıştı. mek ıçın artık her şeyı gozune almış; lar; (Padişahım çok yaşa) dıye bağı- laklarını tıkamışlardı ... Bunlar, ne bü-

- Her şey mahvoluyor. Bu cina· bütün kuvvetini kulaklarına vererek rıyorlar; (sadrazam paşa) tarafından yük bir acz içinde bulunduklarını bili-
yet yuvası, ortadan ka~kıyor ... Artık dinlemeye başlamıştı ... Fakat dinle • vuku bulan suale: yorlar; her kuvvetli sesin karşısında: 
bir daha, onları toplu bır halde nered~ dikçe sinirleşmesi artmış; çehresi, fe· - Ramazan münasebetile Beyazıt _ Hay, hay .. başüstüne.. icabına 
bulabileceğim} Acaba, arka taraf takı h ld "fk 1. h' hal 1 t B" camisinde açılan sergi, zararımızı mu- bakılır na a e o e ı ır a mış ı. ır a- . • 
ev ne oldu?.. dım geri çekilerek : ci~. oluyor. Bu sergi kapatılsm. Bız .de, Demekten başka çare bulamıyorlar. 

çürük sandalyelerin, bir anda hur • 
dahaş olacağından korkuyorlardı. 

Mes'uliyet, bütün manasile {ceınİ' 
yet) in sırtına binmişti. Fakat cemiyeC 
de artık anlamıştı ki; birdenbire pat • 
lıyan bu koca volkanın ağzını ko1ayc' 

tıkamak ve etrafa saçılmaya başlay~ 
ateşleri bir anda durdurmak bir hayli 
müşkülleşmişti ... Fakat bu vaziyet de. 
böylece devam edemezdi. Kanuni va: 
sıtaları kuvvetlendirip de hükumeti 

vaziyete hakim kılıncaya kadar metıl" 
lekette müthiş bir fitne ve fesat baş • 
gösterecek.. ihtimal ki (meşrutiyet). 
tehlikeye girecek.. ve hiç şüphesiz k• 
talih ve tesadüfün büyük bir yardırt11 

ile ele geçirilen post, çarçabuk eldeJ1 
gidecekti. 

- Şu halde, ne yapılacaktı) .. 
Yapılacak şey, hazırdı ... Abdülh8" 

midin (idare siyaseti} nden ders alı ' 
nacaktı. 

- Abdülhamit, ne yarmıştı} .. 
- Evvela, matbuatı sıkı bir kontrol 

altına almıştı. Tabiidir ki; meşrutiyet 
idaresi, buna müsait değildi. Matbuat' 
sansür vaz'edehilmek için (idarei ör& 

ye) ilan etmek elzemdi. Fakat orta?.' 
idarei örfiye ilan etmek için de henuS 
bir sebep mevcut değildi. 

Diye, acı bir teessürle mırıldanmıştı. V d h . fI 1 H" l re1ıden şunları, şunları ve şunları ıs • dı Ve anlaşılıyordu ki. oturdukları 
Sonra,dirs~lerikkal~~~yarayar~ ~ a~-~~~ken M .. l ıç~n~ ~r~ =·=··~~·~~~~~~=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
arka taraftaki sokağa doğru koşmaya ma ıgım ır ısan onuşuyor ar. u ı- Diye bir takım metalibatta bulunu-

(Arkası var) 

başlamıştı. san; her halde, Avrupa çingenelerine yorlar. . " 
Kulaksız F otinin meyhanesinden mahsus bir lisan olacak. Bir tek keli • Daha ertesi gün... (ldarei Mahsu • 

geçilen evin bulunduğu sokağın başına me bile anlamak mümkün değil. .. Ne sa) amelesi. Ellerinde bayraklarla ge- ODEON 
geldiği zaman, birdenbire put gibi do- yapmalı, Allahım .. bilmem ki, ne yap- liyorlar; gene Babıalinin binek taşının yeni çıkan plaklar 
na kalmıştı. Çünkü, bu sokağı teşkil malı}... önüne sıralanıyorlar. (Yaşasın Hürri-

5 
.. h 1 i 

b 1 ı d ] Bayan Bedriye u ey eden evler kamilen yanmış .. bunların Öfkesi arttıkça, arttı. Bu acz halin- yet) diye ağırıyor ar. çeri en ge İp l 
h 1 l d oı·yanbekir şarkısı - AY DOGAR SİNSİ SİNS an kazı, birer yığın ateş a ini a mıştı. de, sanki etrafındakilerden ümit bek- e: N 270100 1 lN 

N . . '\ O HUseynt şarkı - YAYLALAR Ç DE O Zaman Ga"vur Mehmet bı'r anda ı b ı f d 1 - e ıstıyorsunuzr.. • iyormuş gi i, göz erini etra ına o aş-
prenses Şimayı hatırlamış: Diye soranlara: BAYAN HAYRiYE DERViŞ tırmaya başladı. - Ah efendim, ne isterniyelim. Ev· 

- Eyvah 1 ... Bu kadm mahvoldu... Gözıleri; karşıda, halkın arasında se- vela, yevmiyemizin beşer kuruş daha Halle şarkısı - AFŞAR GÜZELl Niğde 
Her şeyden evvel, açlıktan ölecek. . . 'b" d tul ba 1 1 k 1 S d b' 1 No. 270102 Halk s .. nrkısı - SAFFET EFENDi Niğde 

D. ld yırcı gı ı uran um cı ar a avga arttın masını isteriz. onra a; ız ere 
ıye mırı anmıştı . d NEZIPLI DELİ MEHMET . h' .. h . k" l k eden Hakkı çavuşa çarptı. (hilafı meşrutiyet) muamele e en şu, 

Prenses Şıma, ıç şup esız 1 aç 1 
- şu ve şu adamları istemeyiz. Uşak Türkü - ANAM OLASIN ÔMER 

tan ölecekti. Zira, onun mahpus bulun- (Arkası var) Diye cevap veriyorlar... No. 270094 HUseynt şarkı - MALATYA ÜZÜM BAGI -
duğu {Anamas zindanları) nın gizli ..... _ ......................... -........................... Çarşı ve cadde ortalarında sergiler O k t "I 
kapısı, artık ateşle kapanmıştı. Bu ateş, kurularak terazilerle kaçak tütünler, BAYAN BiRSEN Yakup Necip r es rası e 
ne zaman soğuyacak .. bu ankaz, ne satılıyor .. hırsızlar, yankesiciler, ka • Tango - SEVMEK GÜNAHSA Müzik Akçay 
zaman kalkacak .. ve 0 gizli kapı, ne nun hilafına cürüm işleyenler; cebren No. 270099 'fango - EMİNE Müzik Akçay 
vabt a~~caktı? .. Hem, bunu kimkr zabrta memutlannın dlM~den ~ı~- ~~~~~~~~~~~~••~~~~~~~~~~~~~~~~-
yapacaktı?. O cani herifler mi?.. yor .. vazifelerini ifaya çalışan polis • T 

Gavur Mehmet ellerini kalçalarının devriyeleri bile, bazan şiddetli taarruz- Mugv la Şehir içme Suyu esisat 
üzerine dayadı. Derin nazarlarla üze- Iar karşısında kalıyordu. • • 
rinde alev dalgalnrı gezen o ateş küme- Şımarıklık, arttıkça aıtıyordu. Ar • ve inşaat Eksiltmesi 
sine baktı. Başını iki tarafa salladı: tık: 

- Bu, mümkün değil ... o alçak he- 1 . D h·ı· v k A ı t• den. 
rifler, artJk bu kadını düşünmeye lü- =,::::;iz. a 1 ıye e a e ın . . .· . 
zum bile görmeyeceklerdir... Ne ise.. Sözleri, daha korkunç akisler yapı - Mugv la şehrine 783 metre mesafeden su isalesi ve şeh_ır dahılın. deki 
bereket versin ki, ben öteki yolu keş- yordu. f t asi 

ıııebeke için icabeden malzemenin tedariki ve boru erşıya ının ıcr fettim. Yoksa; bu zaval!ı kadın, o me- Ba~ta (Mizan) gazetesi olmak üze. Y "k' d · sll 
T ile saı"r buna müteferri imalibn yapılması ve ı ı epo ınıa. sı, zarın içine diri diri gömülecek .. mahvo· re (ikdam) ve {Sabah) gazeteleri bu rfl k ltm e 

k saatlen. ve digy er alit ve edevatın tedariki kapalı za a e sı ey lup gidece ti... hareketleri tasvib edecek mahiyette 
Diye, düşünmeye başladı. yazılar yazıyorlar: konulmuştur. 
Gavur Mehmedin bu düşünceleri, {Mademki, m~rutiyet devridir. 1 - İşin muhammen bedeli 59977 lira 82 kuruştur. . ı 

_ ihtimal ki uzayıp gidecekti. Fakat, bir Halkın ihtiyaç ve arzulan tatmin edil- 2 _ Jstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı üç lır• 
anda vücudü titremişti. Çünkü, ken- melidir.) diye, (halkı siyanet) eder • mukabilinde Dahiliye Vekileti Belediyeler imar hey'eti fen şefliğindell 
disinden üç adım ileride, (Defçi lbo) ken; bu şımarıklıkları da arttırıyorlar- alabilirler. • 
ile {Kemancı Fernando) omuz omuza d 3 _ Eksiltme 24 / Bı'rinci te•rin / 936 tarihine rastlayan CumarteJI ~ Operatör • Urolog ~ ı. T k 
dayanmışlar; müstehzi ve mütebessim Jl.11 h Al-,• (lttihad ve Terakki Cell)iyeti) nin günü saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanaca 
bakışlarla yangını seyretmektelerdi. Dr. ıvıe met l en büyi.ik hatalarından biri de; meşru- Belediyeler imar her'etİılce yapı.ıa_ca~dır. . . v •• t 

Onların bu hareketi, bir anda Ga- • d il tiyetin ilanı ile beraber bir (İhtilal Hü- 4 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın ısteklılerın a~agıda yazılı temıııa 
• vur Mehmedin kalbine büyük bir şüp- 1 rar yo arı . kumeti) teşkil etmemesi idi ... Cemi • "k" gün saat ona kadar Komisyon Reisliğine teslim etmlf 

he verdi: hastalıkları mütehassısı. Köprübaşı et (Mutlakiyet idaresi) nin atıl, a • ve vesaı ı aynı 
han Tel »1915 Y • olmalan lizımdır. 9 - Olur şey, değil. .. Herkesten zi- EminönU : - ciz, mefluç, kararsız, karakter~iz (hü- 17 · · maddelen"ne uygun 424 

...., A - 2490 sayılı kanunun 16 ve ıncı yade, bu herifin .. kemancı Femando- - kumet tarzı) na isyan etmişti. Çünkü, 
H ıh k lira mvvakkat teminat. nun telaş etmesi lazım... a u i, te- Kolayı ık-$İkl ,..,.1 dahiii ve harici fenalıklara sebebiyet 

f d h 'f ~ k B - Kanunun tayin ettiği vesikalar . L:~ laş etmek şu tara a ursun.. erı yan- H•• ,.,d.,. ••••' ~oıoylıli• ar•~ veren; hükumetin o ta!"z ve mesle i k ·ı 116" 

b k b . k ·ı d' S r.•• •P•• _,.k"•• e.,.nıor. •n••- C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince e sı tmeye gırmeye gını üyü ır zev ı e seyre ıyor. a- çın'"'''"''' .ı ... bu .... ıor-•D· idi . k 
k l .d. 11 k d ıoıı. .. ,,,.,.. ,11ııııı d• tomın ••· l ki mani bulonmadıgıw na dair imzalı bir me tup . kın, bu erata ar gı ıp zava ı a mı m•t olurlar Hututu inceltir VG· Halbuki meşrutiyet ilan ed~ me e __ :ı. 

ld d k . 1 . . .. c ............ 1110 .. 0 dCiuııı. ·• •n b k 'l" D _ Naha vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vcai&a.sı ö iir ii ten sonra. cınayet erını ort- .. dtd ı-.htı••d• tııı• kıt'ln•" beraber, o hükumet; ütün teş ı at ve k b"I' de 
k b lr d k ı..,-1 u T klif mektuplan ihale aünü saat Ona kadar makbuz u a ı ın m.. için u yangını _.as en çı armış Fı,ıu, 7 ı12 ll••d•n ıı be""; tesisatile ibka edilmişti... mumi mu· e •- k klif k" 

olı asınlar. ••"• r••i 1aınız' amelat; gene 0 adamlar, 0 kafaların, o Komiayon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilece e • me 
Diye söylendi ... Fakat; kısa bir mu- zihniyetlerin elinde idi. Sadece bun • tuplannın iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kad. ı KomısyooJ 

h r.kemeden sonra, bu diişüncesini ge- lara : elmi bulunmaSJ Iizımdır. Bu iş hakkında fazla izahat al ak isteyell" 
ka g ş - f fl" w • •• t tme n r. kendisi reddetti: ıauNıUL, ııroiııı - Bundan sonra, meşrutiyet • lerin Belediyeler imar hey' eti en Ş< ıgıne muraaa e • 

- Hayır!.. Bu. olamaz . .. Çünkü; ,,...:.':::a. "':ı'ı!::: ~~ıı.'t:"J:;} nunları mucibince hareket edeceksi • • "114,, "1089,, 
benim, prensesin yanından avdetimle ':~~.-~"'=•· niz. 
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İstanbul Defterdarlı2'ından: 
Muhammen Kıymeti 

Lira K. 

~A YEHATUN : Büyük Yeni han alt l(at esld 37 - 38 yeni 610 00 
36-38 sayılı iki odanın 1/2 şer payları .. , 

ARNAVUTKÖY: Kireçhane sokağı eski 12 mükerrer yeni 
20 sayılı evin tamamı:,·· 800 00 

: Tuğlacı başı mahallesi Bağdat caddesi eski 
59 - 61 maklup sayılı harap bağın 
ı 6/80 payı... v 

: Cafer ağa mahallesinde Bahçe sokagı e~.ki 

lCADIKÖY 

1086 00 

kADIKÖY 
10 yeni 8 sayılı dükkanın havasını muş
temel eski 8 yeni 6 No. lı dükkanın yan 
h. . 1250 00 
ıssesı ... 

KJNALIADA : Aziziye mahallesi Karanfil sokağı eski 10 
yeni 7 sayılı arsanın 1/5 payı 215 metre 
47 desimetre murabbaı. 13 00 

KINALIADA : Aziziye mahallesi T eşvikiye sokağı eski 1 
sayılı 956 metre ve 13 desimetre mu-
rabbaı arsanın l /5 payı.... 38 24 
Aziziye mahallesi Yazıcı oğlu sokağı eski \GNALIADA 
4 sayılı 1241 metre ve 13 desimetre mu· 
rabbaı arsanın 1/5 pnyı... 74 47 

klNALIADA : Aziziye mahallesi Livadyayi cedit sokağı 
eski 1 sayılı 424 metre 62 desimetre mu-
rabbaı arsanın 1/5 payı... 21 23 

KINALIADA : Aziziye mahallesi Karanfil sokağı eski 8 
sayılı 127 3 metre ve 88 desimetre mu-
rabbaı arsanın 1 /5 payı. 63 69 

KJNALIADA : Aziziye mahallesi Şevkiye sokağı eski 5 
sayılı J 269 metre ve 86 desimetre mu-
rabbaı arsanın l/5 payı... 63 50 

klNALIADA : Aziziye mahallesi Ağasi sokağı eski 4 
sayılı 485 metre ve 53 desimetre mu· 
rabbaı arsanın 115 payı.... 131 09 

l<INALIADA : Aziziye mahallesi Ağasi sokağı eski 1 
sayılı 798 metre 96 desimetre murabbaı 
arsanın 115 payı... 79 87 

KJNALIADA : Aziziye mahallesi Zeytinlik sokağı eski 72 
sayılı 222 metre ve 37 desimetre mu· 
rabbaı 37 desimetre murabbaı arsanın 

1/5 payı ... 
klNALlADA : Muradiye mahallesi Liman sokağı 173 

metre 52 desimetre murabbaı arsanın 1/5 
payı ... 

JCJNALIADA : Muradiye mahallesi Liman sokağı 121 
metre ve 24 desimetre murabbaı arsanın 
1/5 payı 

KJNALIADA : Muradiye mahallesi Çarşı sokağı eski 64 
sayılı 823 metre 40 desimetre murabbaı 

13 36 

7 00 

5 00 

arsanın 1 /5 payı... 49 40 
KJNALIADA : Muradiye mahallesi altıncı sokak eski 3 

sayılı 399 metre 34 desimetre murabbaı 
arsanın 1/5 payı ... 

KINALIADA : Muradiye mahallesi Muradiye sokağı eski 
6 sayılı 382 metre ve 10 desimetre mu· 
rabbaı arsanın 1 /5 payı ... 

KINALIADA : Muradiye sokağı eski 4 sayılı 1353 metre 

20 00 

30 57 

ve 75 desimetre murabbaı arsanın 115 payı. M 10 
kJNALIADA : Muradiye sokağı 12 sayılı 1068 metre 

75 desimetre murabbaı arsanın 1/5 payı. .tı 75 
l<INALIADA : Muradiye sokağı l 1 sayılı 397 metre 50 

desimetre murabbaı arsanın 1/5 payı... 31 80 
kINALIADA : Muradiye sokağı eski 7 sayılı 369 metre 

46 desimetre murabbaı arsanın 1/5 payı. 
klNALIADA : Muradiye sokağı eski 4 sayılı 270 desimetre 

murabbaı ar~ın 1/5 payı. 
KINALIADA : Muradiye sokağı 3 sayılı 574 metre 60 

desimetre murabbaı arsanın 1 /5 payı. 
kıNALIADA : Çarşı sokağı eski 66 sayılı 545 metre 87 

desimetre murabbaı arsanın 1 /5 payı ... 
kINALIADA : Cedidiye sokağı eski 1 sayılı 1379 metre 

murabbaı arsanın 1 /5 payı ... 
KlNALIADA : Cedidiye mahallesi Sultan sokağı eski 5 

aayılı 344 metre ve 76 desimetre mu
rabbaı arsanın 115 payı ..• 

kJNALIADA : Cedidiye mahallesi Kilinççi caddesi eski 
33 sayılı 57 4 metre 60 desimetre mu
rabbaı arsanın 1/5 payı ... 

kINALIADA : Cedidiye caddesi eski 1 sayılı 2558 metre 

29 55 

10 80 

23 00 

32 75 

55 16 

13 80 

23 00 

11 desimetre murabbaı arsanın 115 payı 102 32 
kINALIADA : Cedidiye mahallesi Kilinççi caddesi eski 

l sayılı 57 4 metre 60 desimetre murabbaı 
usanın 1/5 payı ..• 

kJNAUADA : Aziziye mahallesi Zeytinlik caddesi eski 
M sayılı 279 metre 54 desimetre murabbaı 
arsanın 3/ 16 payı ... 

kJNALIADA : Arirlye mahallesi Livadya caddesi 57 sayılı 
244 metre 77 desimetre murabbaı arsanın 
3/16 payı ..• 

kINALIADA : A%iziye mahallesi Karanfil caddesi eski 58 
sayılı 265 metre 17 desimetre murabbaı 
arsanın 3/ 16 payı ... 

kINALIADA : Aziziye mahallesi Şevkiye caddesi eski 59 
sayılı 326 metre 37 desimetre murabbaı 
araanm 3/ 16 payı ... 

23 00 

1.5 72 

17 13 

ıo 00 

12 23 

SON POSTA Sayfa - 15 
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KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

Ortopedi müessesesi! 

0 f) Beyo~: b! ~Kl !! §.a~~~i ~ karıısına taıınmışhr. (Glavani ıokağı köşesi) 
K O R S A ve K A S 1 K B A G L A R 1, 

fenni ayak kaplan v. s. 

1
1--------------------· inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

70 Çuval talaı Cibali Fabrikasında 
271 Kilo hurda kavçuk Cibali Fabrikasında 
323 Adet boı kola çuvalı ,, ,, 
83 ,, bot bidon Nakliyat Şubesinde 

8::0 3 Litrelik şişe Kabataı Levuım anbannda 
1951 Kiİo ıskarta kanaviçe Üsküdar depolar gurubunda 

727 ,, ,, çuval ,, ,, ,, 
804 ,, " Kınnap ,, ,, ,, 

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

Yukanda cins ve miktarları yazılı ıskarta malzeme 9/X/1936 
tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 
isteklilerin malları görmek üzere hergiin hizalarında. gös~e~en 
mahallere ve pazarlık için de % 15 güvenme paraları ye bırlıkte 
Kabataşta İnhisar Levazım ve Mübayaat şubesi Müdürlüğündeki Satış 
Komisyonuna müracaatları. (1421) 

* Şartnamesi mucibince 8 adet Aspiratör 3110/936 tarihine raatlıyan 
Cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla sahn alınacaktır. 

İsteklilerin f8l'lnamesini görmek üzere hergün ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte Kabataıta inhisarlar Levazım ve Mübayaat 
Şubesi MüdürJüğündeki Alım Komisyonuna müracaatlan. « 1404» 

KINALIADA : Yazıcı caddesi eski 50 sayılı 230 metre 
41 desimetre murabbaı arsanın 3/16 payı. 

KINALIADA : Aziziye mahallesi Teşrifiye caddesi eski 
61 sayıh 321 metre 77 desimetre murabbaı 
arsanın 3/ 16 payı. 

KINALIADA : Aziziye mahallesi Ağasi caddesi eski 5 
sayılı 297 metre 64 desimetre murabbaı 

8 64 

12 10 

arsanın 1/5 payı. 71 20 
KINALIADA : Sultaniye cadddesi eski 3 sayıh528 metre 

ve63 desimetre murabbaı arsanınl/5payı. 
KINALIADA : Cedidiye mahallesi Sultaniye caddesi eski 

4 sayılı 410 metre ı6 desimetre murabbaı 

21 14 

arsa •. ın 115 payı. 16 41 
Yukarıda yazılı mallar 21!>,'!);l{) salı günü saat 14 de peşin para ve açık 

arttırma ile satılacaktır. Satış bedt·linc istikrazı dahili ve % de beş faizli hazi
ne lahvili de kabul olunur. İsteklilerin o/o de yeclibuçuk pey akçelerini vakti 
muayyeninden evvel yaptırarak ist .. nbu1 Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlü
ğünde mütctckkil &atıf komİ&)Onuna müracaatları. (M) (lO:tl) 

l•t• bu en uf•k fark 

Krem Pertev'in faikiyelini 
size anlatabilir. Çünkü: l\rem 
Pertev: Her hangi bir tesa· 
dOfUn veya mahlyeti meç
hul bir keşfin neticesı de
gildir. Krem Pertev ç·ok ça
lışılmış ve ~·ok tecrUbeler
den sonra kibar mahı f .le 
tak<lim edilmiş yegane Krem 
olup başlıca revaidi: Cıld

dcki mesamatı yumuşatnrak 
kapatır. Bu surı..:Ue bu me
sanrntı harici tesirattnn mu
hafaza ederek cildin p urOz
lerini det'eder. Cildi l>ls1er 
ye bu suretle gençlik ve Le
raveti temin eder. 

Cildde şeffaf ve gayriknbili 
nQfuı. bir tabaka yapar ki 
vazın sıcağın, kı~ın, soğuğun 

tahribatına mani olur. 

Son Posta 
iLAN FIATLARI 

_ Gazetenin esas yazısile bir ıü· 

tunun iki satırı bir (santim) 

sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim illn 
fiau şunlardır: 

Sahlf e : ı - ftO kuru§ 

2 - ısı • 
• 
il 

Dlğcr yerler : 
son sahife : 

3 - !00 • 
4 - 100 .. 

it • - ... 
3 _ Bir santimde vasati (6) ke~ 

me vardır. 
4 _ ince ve kalın yazılar tutacaklli~ 

rı yere göre santimle ölçülür. 

Son Posta M•tb-.. 

' 

N t srıyat Md. : Selim Ragıp EMBÇ 
~ l A. Ekrem UŞAK LIOIL 

SAHiPLERh s. R&ilP E?-l~~ 
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~••m~•·~ .......................................... ~J, • 
SIHHI KANZUK BAL

SAMiN KREMLERi 

Y avrulannızı Benim gibi T c,mbul, 
Neşeli, Sıhhatli isterseniz 

HASAN 
Özlü Unlarile Besleyiniz 

Çocuklarm seve seve yedikleri ve bayıldıkları gıdalardan 
Yulaf, Pirinç, Buğday, Nişasta, Patates, Mercimek, Bezelye, 
irmik, Patates türlü, Badem mısır (kornflauv) özlü Unları 

Allahm insanlara ihsan ettiği ve Eczaet Hasanm fenni 
vesaitle yaptığı vitamini ve kalorisi bol gıdadır. Çocuklar 
bu unlarla beslenirler. Çabuk diş çıkarırlar. Taklidlerinden 
sakmımz. Hasan Deposu: iSTANBUL, ANKARA, BEVOGLU 

AN BARA BLIŞLIBI SBBGlllNDI 

10.000 Lira Mükifat 
DAliITILACAKTIR 

Evlerinde çahşan Bayanlar 
Bu fırsattan istifade ediniz! 

KllçUk san'atlar arasında bilhassa aile sanayiinl teşvik 
için Ankarada 29 Birinciteşrin 1936 da açılacak sergide 
b~yanıanmızın evlerinde vucude getirdikleri : 

DANTEL· OYA·BAODÖRI EL TRIKOTAJI 
ELBiSE • ÇAMA,IA • ŞAPKA ve BENZERi 

Eserler teşhir olunacak ve seçilecek eserlere 2000 - 1500 -
1000 liralık mükafatlardan maada 6 tane 250 ve 40 tane 
de 100 lıralık moka.tat dağıtılacaktır, 

Hemen: 

Elitleri Sergisi Bürosuna müracaat ediniz 1 

Tilrkofls - 4 üucü Vakıf Han. lstannal 

M!~~!P.I!t.' !E4~.~~!~ ... 
ziyaret ediniz. 

Trençkot ve Gabardinlerlmlz 
Gençliğin en pratik ve en fazla tercih ettiği kumaılardır. 

1 

Beyoğlunda B A K E R Mağazalarının 
çocuklara mahsus eıya daireıi, bütün lstanbulun 
en iyi ve en zengin çeşitli dairaidir. 

• 

Esmer, sanşm, kumruı, her tene 
tevafuk eden güzellik kremleridir. 
Sıhhi usullerle hazırlandı~ıııdun cillli 
besler ve bozmaz. Çıl. leke, sivilce 
ve buru~ukluklan ka.milen giderir. 

4 ŞekllCle takdim edlllrı 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsamın ya~sız gün· 
dUz için beyaz renkli. 

3 - Krem Ba.lsanıin acıbııdeııı 
gece için 

4 - Krem Balsauıin acıbadeın 

gündüz için 
Kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıkları yegane sıhht kremlerdır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

ROMATıZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılan T E S K l N 
ve izale eder. 

Har eczanede arazyını 

Pek yakında S 
çıkacak plaklar 

Şark Bülbülü Diyarıbekirli Celil AX 1925 - Olga Sançef 
AX 19ı0 Ağ!ama Yar ağlama G~tara Goçaf - Tango Arjalea 

Dag ayrı Düıman ayrı Mımosa 

AX 1921 - Seyyan AX 1926 - Hamiyet 
Yıllar - Tango Dağlan hep kar aldı 
Kimse sevgimi bilmez Karşıda kara yonca 

AX 1923 - Mualla AX 1927 - Küçük Nezihe 
Hovardayız biz - Zeybek Kara kız 
Çal - çal Kasap Kırıta kınta 

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

A X 1924 - Müzeyyen AX 4017 
l).ludağj Marinella - Rumba 
Omrüm neşesi 

ı----~ Anadolunun en büyük -----~ 
• 

TAŞKÖPRÜ MERKEZ PANAYIRI 
Teşrinievvelln 5 inci Pazartesi gUnD 

batlar. Cumaya kadar panayır 
devam eder. 

Cumartesi iddialı büyilk 

Pehlivan Güreşi 
Pazar : Zengin ikramiyeli 

Sonbahar At Koşulan 
Bu panayırda Taşköprünün meşhur kendirleri ve hemevi haJDMi 

bilumum eşyayı tüccariye alınır ve sablır. Panayır 
başlı başına bir zevk ve ka.zançbr. 

BÜYÜK 

GEREDE PANAYIRI 
25. Eylül. 936 ve 9. Teşrinievvelde 

AÇIL IYOB. 
Mevaşi alım ve sabmı bilhassa damızlık tütik keçiai. el11111lr 

isteyenler için en büyük bir fırsathr. 

Çok eski olan bu buyuk panayırda hernevi ve önem6 
miktarda ahm ve satım olur. 

,.. ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEliLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri Her eczanede arayınız. 

Nl,aatapada 

IŞIK Eski " F eyziye ,, L • 
1 SES 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. 
Ana, llk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün mnracaat edilebilir. 

isteyenlere mektep tarifnrımesi gönderilir. Telefon : 44039 

~--· ~:r~!a::~~';si H Ay R iY E L i s E s i 
. · ANA - iLK - ORTA - LİSE - TAM DEVRE 

Gündüz 
Yah 

Okulumuz her zaman gördüğü teveccüh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabana dil 
tedrisatını yeni bir teşkilatla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayrı bir dairedir. Mektebin hmut 
otobüslerile nehari talebe hergün evlerinden aldırılır. isteyenlere tarifname gönderilir. Kayıd için 

hergün saat 10 dan 16 ya kadar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. - Telefon : 20530 

~-------•-•ı• Eski F EY Z 1AT1 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yab ... 

Kızlar ve erkekler için •rra bölUklerd•ı An•, ilk, Orta ve Llee, 91nlfl•rı 
Kayıdlar başlamıştır. Kayıd ve tafsilat için hergnn mektebe ve yalnız tafsiUlt almak için Yeni postane arkaamda 
Basiret hanında Özyol idarehanesine mUracaat edilebilir. isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 

Arn•v•tklr, Tr••v•r ceddeel Çlfte .. r•rl•r. Telefon ı 38.210 .----•"' 

• 


