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• 
lngiliz filosu Şarkl Akdenize geliyor 
• 
lngilterenin Akdenizdeki 

faaliyeti İtalyayı kuşkulandırdı 
Samuel Hor diyor ki: 
" Donanmamız bugün her 
zamandan daha kuvvetli,, 

M. Samoel Hor 

ltalyan muharriri Sinyor Gayda, lngilterenin zecri 
tedbirler zamanında olduğu gibi Akdenizde bir blok 

teşkil etmek istediğini söylüyor 
( Y Ulll 12 inci sayfada) 

Cenevrede şaşkınlık l - 8-u-G-0-. N-

Habeş işi Lihey adalet 16 
divanına havale ediliyor 

Milletler Cemiyetinin salahiyetleri tetkik komisyonunun 
bu karan ortalığı karışbrdı. ltalyan murahhasları 

beynehnilel bir konferansı terk ettiler 

Cenevre, 22 (Hu· 
eusi) - Bu sabah 
ıaat 1 O da toplan• 
mış olan Milletlet 
Cemiyeti Asamble. 
ıi kısa bir içtimadan 
~ra, yarın tekrar 
toplanmak üzere 
dağılmışhr. 

Ruznamede 27 
madde vardır. Mil· 
tetler Cemiyetinin 
MlMliyetleri tetkik. 
komitesi ise Habe· 
fistan meselesinin 
Lahi adalet divam• 
na havale edilmesi· 
ne karar vermiştir. LAbl adalet divanının toplandı.it blnL 
· Maahaza komitenin bu kararı an· ı Bugün öileclen sonn, bir hukuk 

cik Asambl~nin tasvibinden sonra tat- komitesi adalet d~va~ma gönderile-
bik edilecektir. (Devamı 12 mcı Myfada) 

• 
Filistinde 5000 silAhlı 
Arap mocadeleye hazır 

· - --------
Bombalar tekrar patlamağa başladı 
mücadelenin çetin olacağı anlaşılıyor 

r I 

SAYFA 

Rüştü Arasın 
riyasetinde 
bir toplantı 

Balkan ve Küçük Antant 
murahhaslan Cenevrede:· 

toplandılar 
Belgrat, 22 (Hususi) - -Cenevre

de bulunan Balkan ve Küçük An -
tant devletleri murahhasları. bu -
gün, Asamble içtimaından sonra 
Türkiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Arasın riyaseti altmda bir top 
lantı yaparak, Asamblede takip ede 
cekleri hattı hareketi görüşmüşler
dir. 

Toplantı hususi mahiyette oldu
ğundan resmi tebliğ neşredilmemiş
tir . 

Bir şoför bir genç 
kızı kaçırdı 

Fakat kızın anası şoförü 
yakalattı ve mahkemeye 

verdi 
(Yazısı 15 inci sayfada) --------

• 
Bir lngiliz 
Sermayedar 
Grubu geldi 

İngiltere ile hükumetimiz arasında 
aktedilen son ticari anlaşma neticesi o
larak memleketimizde demir ve çelik 

• sanayiini tesis etmek üzere bazı serma-

Atıtnrk Başvekili u}urıarken 

BAŞ VEKiL ANKARA YA DÖNDO 

Atatürk, ismet lnönünü 
Haydarpaşada uğurladı 
Bir müddettenberi tchrimizde bu- li Çetinkaya, Adliye Vekili Şükrü S.. 

lunan Başvekil İsmet lnönü dün ak- raçoğlu ve Sıhhiye Vekili Refik ile Ge
şam Ankaraya avdet etmiştir. neral Salih, General Halis ve daha bir 

ismet lnönü, Haydarpaşa istasyo- çok zevat istasyonda hazu bulunmut" 
nunda, Cumhurreisi Atatürk tarafın- ]ardır. 
dan uğurlanmıştır. Ba~vekil hararetli Ayni trenle şehrimizde bulunan 
bir surette büyük bir°'halk kitlesi tara- Maarif Vekili Saffet Arıkan da Ank .. 
fından t~yi edilmiştir. Nafia Vekili A- raya dönmüştür. 

Müreftede masallardaki işkence 
sahnelerini hatulatan bir faıla 

On iki yaşında bir yavru katınn . yularını elinde 
tutacağına boynuna doladı, hayvan ürkünce çocuğu 

peşinde sürüklemek suretiyle parça parça etti 
Mürefte 22 (Hususi) - Burada bü - zaman evvela inanmak istemediler

tün şehir halkını teessür içinde hıra - Fakat maalesef doğruydu. 
kan bir hadise oldu. Bu ha - . İbrahim oğlu Nazif isminde 12 yaş • 
dise o kadar feci, o kadar tüyler larında bir çocukcağız babasının yeni 
ürpertici Jdi ki, görmiyenler iş!ttikleri (Devamı 15 inci Ayfada) 

• • 
Ankara - Istanbul bir 

·saatta telgraf 
muhaberesi · yapabilecek 
T elgrafhanemizin makineleştirilmesi için Adliyenin 
telgraf binasını tahliye etmesine lüzum görülüyor 

• 

• . yedAar lgruplann . geleceğini .~azmk ıştık:. Posta •relgraf binası (Yazısı 16 oi sayfada) 
• n atmanın ımzasını mutea ıp mu- .w , _ ........................ -.-..··-··---·-·· ................................... _...... ...-

Filistinde İngiliz askerleri böyle nakledilyor 

him bir .sermay~ar grubu .İngiltere· Maarif Vekili yapılan 1 Bulgar kadınları Türk 
:'. ~n İzmıre gelmış, or~a tetkıkatta bu- • • 

l
lunduktan .sonra, Ankar!lya .geçmit ve ıslahabn gayesını anlabyor kadınlarını. ~ısk~nıy?r• 1 1 

(Yazısı 12 oi sayfada) dün de lstanbula aelmiftir • (YaZJSl 12' inci sayfada) · · (Yazısı ı2 ıncı 0 

.. . 1 da) . 
. . . ~ . . . . . ~"':{' ,ı .-1. 

/~ 
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r 
Hergün a Çalışan kadın .. a ' Resimli Makale r------------------------... 

Sözün Kısa11 -
Alkazor faciası 
insanlık için bir lekedir 

.,_ __ :Yazan: Muhittin Birgen-

G azeteler son günlerde iki üç sa -

tırla büyük bir faciadan bahset -
tiler: Alkazarda haftalardanberi ken -
dilerini müdafaa ederek sosyalistlere 
teslim olmayı kabul etmiyen asileri 
yoketmek üzere hükumet kuvvetleri 
1arafından kalenin altına açılan lağım
lardaki dinamit ateşlenmi.~ ve kale ber
hava olmuştur. 

Bu Alkazar ismi bizim zihnimizde 
Toledadaki Alkazar sarayı ile iltibas 
yapılıyor. Berhava edilen Alkazar, o 
sanıy değildir. Eski İspanyRda vali ve 
hakimlerin bulundukları bir takım bü
yük şehirlerde onların ikameti için ga
yet müstahkem kale halinde inşa edil
miş büyük binalara umumiyetle bu 
isim verilmişti. İşte, havaya uçurulan 
bunlardan biridir. 

* Gazetelerde bir kaç satırla ifade edi-
len bu hadise, başlı başına bir insanlık 
faciası olan şu İspanya ihtilfılinin şu 

dakikaya kadar görülmüş en büyük, en 
korkunç bir hailcsini teşkil ediyor. Bu 
facianın ne suretle cereyan ettiği hak
kında Avrupa gazetelerinde gördüğüm 
tafsilat, sade acılık değil, korkunç de
ğil, insanlık namına iğrenç bir şeydir. 

* İhtilalin ilk haftalanndanberi hüklı-
ıne .. kuvvetleri tarafından mahsur olan 
bu eski zaman saray ve kalesinde 1300 

kadar harbiye talebesi ile dört yüz ka
dar kadın ve çocuk vardı. Haftalardan
beri yiyeceklerini bitirmiş, her gün bir 
küçük ekmek parçasile bir parça at e
tinden ibaret bir şey yiyerek keneli -
lcrini kurtaracak olan nasyonalistlcrin 
imdada gelme]eı·ine intizaren, sırf bir 

fikir uğrunda kendilerini müdafaa eden 
bu delikanlılardan intikam almak, göz
leri kararmış muhasırlar için bir zevk 
meselesi olmuştu. Granitler içinden 6 3 
metre derinliğinde bir lağım açarak 
harap kalenin dibine kadar gitmişler, 
sonra bir sabah erkenden bu dinamiti 
ateşlemişlerdir. İnfilakın dehşetini tas
vire imkan yoktur. Kaleye civar m:ı -
hallelercleki evler harap olnuş, bütün 
şehirde zarar görmiyen hiç bir ev kal
mamıştır. 

* Facianın heybetini arttıran şey bun
dan sonra: Kamilen harap olan bu ka -
lenin her parçası bir tarafa uçup, her 
tarafı 1 700 insanın başına çöktükten 
sonra da mukavemet devam etmiştir; 
muhasara edenler, harabelere yaklaş -
mıya gene muvaffak olanıam1şlar, ora-
daki insanların yaşayabilrnleri mit
ralyöz, tüf ek ve hoınba ile 
mukavemete devam etmi;ller ve sabah
tan akşama kadar çarpı~tıktan sonra 
hükumet taraftarlarını gı::?riye atmış -
lardır. O zaman bu harabe bu defa da 
bombardıman edilmeğe başlamış ve ni-
hayet asker, kadın, çocuk, orada kim 
varsa hepsi de mahvoluncıya kadar bu 
mücadele durmamıştır. 

* 

Hususi bir müessesede 
erkek arkadaşlanndan hiç 
farksız olarak ayni mu
vaffakıyetle çahşan ka -
dm .• 

Bir mektepte veya bir 
konferans sabnunda ya
rının büyüklerini bilgi ile 
teçhiz etmeye calı.şr.n hır 
ka&ın 

Hastanede amansız ha . .;
talıklara karşı hayat kur
tarmaya çalış<Uı kadın 

Cemiyet hayafJrıa fiili 
bir uzuv olarak girdıktcn 
sonra bunun icap~arına 

katlanmalı, süsü. pudra -
yı, boyayı oyuncak ka -
dınlara bırakmalıdır. 

, 

l.Talu 

S inema yılcLzlannın Amerika . 

• da yazlığa çıkbldan Miami pli-
jında bu sene yapılan muhtelif müsa
bakalar arasında bir de terleme- müea" 
bakası yapılmıf. 

Otuz kitinin İftirik eylediği bu mü
sabakada en .fazla ter döküp de birinci 
gelen Amerikah bir avubtmıf. 

Gazetelerde gözüme ilifen bu lıabea 
rin üzerinde biraz durdum ve dütün ~ 
düm. 

-------------------------------------------- Acaba bu müsabaka ne gibi şerait 

( O N ) 
altında tertib edildi? Ve buna i~tir~ 

S Z A R A S 1 D A edenlerin vaziyetleri müvaai mi idi},· 
_ Bu cihetler hakkında pzete1erde İır 

Bir Amerikalı doktorun 
Tavsiyesi: Yem~ği 
Yalarken yiyiniz I 

Şu Amerikalılar hakikaten garip a
damlardır. Oralı bir doktor, son za
manlarda herkesin ayaküstü yemek 
yediğinden şikayet ederek eski Roma
lıları hatırlatmış, ve en mükemmel ve 
sıhhi yemek tarzının yatakta yatarak 
yemek olduğunu söylemi~tir . 

Şimdi onun sözünü dinliyenler, 
şezlonglara uzanıp öyle yemek yiyor
larmış ..... 

* * * 
Amerikanın berber dUkklnla• 

rında lisan ötretlyorlar 
Amerikada bir berber tıra~ olurlar

ken müşterilerinin vakitlerini 
0

boşa ge
çirmemeleri için bir çare bulmuş ve da
imi müşterileri için muhtelif lisan ho
caları tutmuştur. Hergün on beş yirmi 
dakika tıraş olmak için dükkanda ka
lan müşteri, tıraş olduğu zamanda iste
diği lisandan da ders almakta ve bir 
müddet sonra bu lisanı tamamile öğ
renmiş bulunmaktadır. 

• * • 
Meşhur Nahlln yatı lapanr• 
fa9lstlerlnln haatane gemlal 

olacakm19 

Kral Sekizinci Edvard'ın Akdeniz 
seyahatine tahsis edilen Nahlin yatı 

İspanyadaki F asist liderlerinden 
Queipo Sevil radyos~nda söylediği bir 
nutukta bu yatın sahibesi olan Lady 
Jule'nin yatı hastane gemisi yapmak 
üzere kendilerine hediye ettiğini söy
lemiştir. 

Geminin kaptanı böyle bir şeyden 
haberi olmadığını ifade etmektedir. 

• * * * 

·---------------------· 
HERGUN BiR FIKRA 
Bir av hikayesi 

Bıldırcın mevsimi ba:;;larken, şu 
hoş av fıkrasını hatırladım: 

«Avcılık ve Balıkçılık» mecmua
sını çıkarmakta olan «E1'tııi Hfıfu. 

Necip• arkadaşımız. bir gün, dostu 
Hacı Fahri ile Çekmecede ördek a
vına gitmi~lcrdi. 

Sazlann arasında siper alarak, 
sırtlarında iişiimemek, hem de ayni 
zamanda kendilerini ördeklerden 
gizlemek maksadile birer koyun 
postu olduğu halde, fermada bek· 
lcrlerken birdenbire, Fahri, Nt'dbi 
dürttü : 

Yangınları &Öndüı-m•k 
lstemigen 
itfaiye teşıilatı 

Bir evde . yangın çıktı mı, bütün 
- Ver şu tüfeği ! şirketlerin itfaiyeleri oraya giderler, 
Necip sordu : k sonra endi müesseselerine yazılı ev 
- Ne o? Ördek mi gördiin? 
Fahri : olmadığını görünce geri dönerlerdi. 

- Hayır ama! .. dedi.. Üstiimiize Çok defa, evdekiler yangının deh-
doğru şuradan bir koç geliyor! şetinden çırpınırlarken kapının önün-.lf---------------Jf- de eve su dökmeyen itfaiye efradına 

rastgelinirdi. 
Köpeklerin zekası * •• 

zahat bulsa idim memnun olacaktım. 
Zira bence az veya çok ter dökmek ha
disata ve muhtelif vaziyetlere bağlı • 
dır. insan mutlaka günetin altında tep 
lem ez. 

Sun'i yollardan kat"ı nazar, buram 
buram ter döktüren nice ahval vardır. 

Sıkı bir imtihan, uzun bir istintalı 
bazan bir kadın kartısmda mahcubi • 
yet, parasızlık, bir alacaklı ile kal'fİ 
karşıya gelmek, yalan söylemeğe mec-' 
bur olmak, her hangi bir sıkıntı ile kıv• 
ranıp da onu def'edememek, hazan bi· 
risine fena bir haber vermek vazifesini 
üzerine almıt bulunmak, durup durur• 
ken çam devirip akabinde farkına var~ 
mak, bütün bunlar yerine ve adamına 
göre bol bol terletici şeylerdir. 

Ve eğer Miami'deki mii•bakaya ht 
le katmak isteyen olmuş ise, kazanm"° 
amı mürad ettiği adamın kulağına k.
dar sokulup da: 

- Yahu 1 Haberin var mı). Karın 
yükte hafif, bahada ğır ne varsa to • 
parlayıp filanca ile kaçmış 1 • 

Veyahut ki: 
- Nişanlınız sizi alc:JatayOT, Matma .. 

zel 1 Gözlerimle gördüm. 

l 
1 

Mektup yazmaaını aevmlrenler Demiş ol~ası, her halde ona iki 
mecbur kalınca n• yaparlar? misli ter döktürmeğe kafi gelmiştir. 
Bazı insanlar, 

çekinirler. 
Sebebi şudur: 

mektup yazmaktan 

Yazdıkları mektubun günün birin
de kendilerini itham ettireceğinden 
korkarlar. Fak.at mecbur kaldıkları za-

man da müphem bir iki kelime yazıp 
işi anlatırlar. 

Böyle bir kimse kocasının öldüğünü 
haber aldığı bir kadına f(iyle bir taziye 
mektubu göndermiştir: 

«Bayan vah vah» 

Kocası ölen kadın üç ay sonra ev
lendi. Bu sefer de tebrik mektubu yol
lamıştır: 

«Bayan bravo» 

• • • 
Konaoloa olunca bok•Br de 

olmak llzımd1r 
Lil' de Fransız ameleleri grev ilan 

etmişlerdi. O gün de Lil'e bir ecnebi 

konsolosu geliyordu. Adamın boynun
da Fransız renklerini andıran bir bo
yun bağı vardı. 

Ama, diyeceksiniz ki, bu kabil fena 
haberler hazan da soğuk duş tesirini ya 
pıp büsbütün teri kesmek ihtimali var• 
dır. 

Bu da yaradılış, istidad meselesidir 
ki buna ruhiyatcılar karışır. 

f J.:k 
YaptaQı ı .. cı kendi kull•nmır•• 

doktor 
Başa saç gefutpek için kat"i bir illç 

arayan bir Amerikalı doktor, senelerce 
çalıştıktan sonra ilacı keşfetmiş. Bu ili
cı saçsızlar kapışa kapışa almışlar, saç
ları çıkmış fakat kendisi hiç bir .kere bi· 
le tecrübe etmemiş; bunun sebebini 
soranlara demiştir ki: 

- ilacımı kullanaların hepsinin saç
ları çıkıyor .. ve eski hallerini unutup 
kendilerine ettiğim iyiliği takdir ede
miyorlar. Eski hallerini habrlayabilme· 
leri için bari benim batımı görsünler 
diye kendim ilacımdan kullanmıyo
rum. 
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TliLGRAF :HABERLER,il . , ,·.·. '. ,. .. : ... . . _. ' . 

Doğu 
• 
ımar 

illerinde 
işleri 

Fransız - İspanyol Fasında fran transit yolunun 
ilerliyor 

• 
ınşası 

e 
• Fi/i$finin durumu 
8 A lmanlar ve Ru$lar 
e lngiliz amelesi ve h d ti k t ld Erzurum, 22 (A.A. ) - Müfettiş-u U ar apa 1 1 lik Doğu mıntakasındaki ·gezisinden 

dönen Üçüncü Umumi Müfettiş T ah
sin Uzer gezisi hakkındaki intıbaını A-

lngiliz silô.hlanması 

Madrı• d etrafında. kı· dag"" ıara toplar yerleştiriliyor. lspanyollar nadolu ajansı muhabirine şu suretle an- F ilistinin vaziyeti kararsız olmak-
latmıştır: ta devam edip gidiyor. Arap lider-

Madridin yeni bir Verdun olacagı"" nı söylüyorlar Doğu illerimizde yer yer kalkma ve lerile bu hale bir çare bulmak için bir 
genişleme hareket ve faaliyetlerine hayli ~amandanberi müzakerede buh.~

nazırı Alonzo, bugün , Madridde idam kerleri sokaklarda çarpı:?rnaktadırlar. memnuniyetle sahit oldum. Bilhassa nan Ingilizler, kullandı~ları ~eh~~ Londra , 22 (Hususi) - Fransız 
ve İspanyol Fasının hududu, bugün 
bütün ticari nakliyata karşı kaptı} -

edı.lmiştir. Madrit, 22 (Hususi) - Asker! müşa- 1 . 1' . .. • 1 .1 1 k ve ikna vasıtalarına ragınen u ışı 
,. 1 yo ve yapı ış en sur at e ı er eme te- b" b -1 ı rd Bu '-'ÜZ 

Bilbao üzerine son hareket ise cuma hitler Madrit muharebesinin kat l o a- d' ır esasa ag ayamamış a ır. J -

k Cag-rını u"mı' t etmektedı.rler Gazeteler ır. den lıa· sıl olan kararsızlıg· ın devam et-
gu.'nü yapılaca tır. · mıştır. bir İspanyol Verdun muharebesinden Transit yolu da bu meyandadır. Ye- tiği şu sırada yeni bir endişe başgöster-

Geçenlerde asiler tarafından bir Fransızların yardımı p k 
bahsediyorlar. Asiler, 'J;'agc vadisi yo - ni teşekkül eden atnus azası merke- mektedir: 

Fransız tebaasının öldürülmesi bu ted- Faris, 22 - Humanite gazetesinin lu 1•1.~ \:•aı11• Napoleon'un askerlerı'nı·n d bil k 
..: J zinde hükumet airesi inşaatı bir aya Arap memleketlerinin yapa · ece -

birin alınmasına sebep olmuı;:tur. İs· tahminine göre, Komünist Partisinin İs 1808 senesı'nde takı"p etmı·s oldukları 
T • kadar üzeri örtülmüş bir hale getirile- leri tesanüt isyanı. 

pa~ya dhilinde ise müca~ele bütün şid- panya dahilinde ise·mücadele bütün şid ayni yoldan Madridi istila etmek ınak- cektir. Filvaki bir müddettenbP.ri Filistine 
detıle devam etmektedır: Hü~u~et dım 500,000 frankı bulmu.~tur. ,sadile Talavera cephesindeki gayretle- B d b. d t h. I . .t!b' civar bir kısım Arap ülkelerinde, Filis-
k tı · A h d J ·1 kıl 2 R A b" - .. k ura a ır e ayyare şe ıt erı cı ı- · . A k .. uvve erı ragon cep esın e • 0

- Sevil, 2 - esını ır tebligc gore rini artırma tadırlar. tinin vaziyetıle alakadar olma uzere 
metre ilerlemişler ve asilerin elinde bu- Nasyonalistler Toledo cephesinde Mad Hükumet Madrit şehrinin yiyecek - desi yapılmaktadır. bir tesanüt hareketi yapıl:ıcağına dair 
lunan Ovideo'yu topa tutmuşlardır. .ridden 80 ldlometre mesafede bulun - 'siz kalmayacağını, beyan etmektedir Karakös~e on beş güne kadar e- şayialar aksetmeh."tedir. Bu hal, yalnız 

Başvekil Kabalero, Sovyctlerin maktadırıur. Madridin şimalindeki bütün dağlarda Iektrik tenvıratına başlanacak, Cumhu- İngilizleri değil, ayni zamanda Suriye-
Madride 200 tayyare göndermiş oldu- Diğer taraftan Majurkadaki nasyo · ,hükumet kuv\•etlerinin mevzileri pek riyet bayramında töreni yapılacakttr. yi de endişeye düşürmektedir. Şu sı-
ğuna dair çıkan haberleri kat'iyetle ,nalistler Biza adasını ele geçirmişler- sağlam olup şimdiden bu yüksek mm- Burada da büyük bir Halkevi, bir rada, çöl mıntakasında~ grup halinde 
tekzip etmiı;.tir. dir. . . takalarda kışlama hazırlıkJanna başla- kt 1 C h . . memlekete gelen Bedeviler de mevcut 

T orta me ep yapı ıyor. um urıyetın . . rt kt d 
1 

ı:r h 1 e 
Alman aJ·nsına göre, eski dahiliye Malagada Marksıstlerle Bahrıye as.- nılmıştır. . l . k d . endışcyı a ırma a ır ar. ıer a v 

"Almanya Moskovaya 
harp ilin edemez!,, 

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

8 u sözleri bir lngiliz gazetesine beyanatta bulunan 
Loyt Corç sölüyor 

Londra 22 - Nevs Chronicle gaze- ı manya milli hayatının _s.ok mühim bir 
fesi, muharrirlerinden Cumming·in Al- anında milli birlik ile demokratik ser
m anya intıhaları hakkında B. Loyd bestiden birini seçmek için bir karar 
Çorç'la yaptığı bir mülakatı neşretmek- vermek mecburiyetinde kalmıştır. 
tedir. Loyd Corç bu mülakatta şöy- Birliği tercih etmiş olan Almanya 
Je söy1emiştir: bunu, yegane hal çaresi olarak telakki 

Almanya, Puankare·nin 192:l de etmektedir. Sınıfların kahir bir ekseri
yaptığı gibi hücuma uğrarsa artık sulh- yeti, bilhassa Almanyanın bir çok düş-
cu kalmıyacak ve kırbaç darbeleri al- l l 'ld' w • b'" l b" ·· de _ .. . . . man ar a çevrı ıgı oy e ır gun , 
tında egı~ıyece~tır.AI A eski sınıflar mücadelesi sistemine dön-

Kanaatıme gore manya vrupa- k · t · kt" . . . . me ıs emıyece ır. 
nın herhangi bır memleketıne tecavüz Al l b d · 

k · · d d w ·ıd· H. l man ar ana aıma demişlerdir etme nıyetın e egı ır. ıt er, teca- k' 
yüz için değil, müdafaa için silahlan- ı: . . . . .. 
maktadır. Hitlerin Bolşevizme karşı «Bı~ lngılter~. ıle bir t~k ~ere muca
müthiş bir kin beslediği doğru değildir. dele ettık. Bu rnucadelenın hır daha te-. 
Fakat Hitlerin Moskova üzerine yürü- kerrür etmesini hiç bir şekilde arzu et
mek istediğini yahut Ukranyayı· Al- meyiz.» H itler, İngiltere ile Almanya
rnanyaya ilhak etmek niyetinde oldu- nın mütekabil bir dostlukla birbirlerin~ 
ğunu sanmak pek gülünç olur. A l- bağlanmalarını arzu etmektedir • 

Maruf bir dil 

1(itülesko 
Vasiyetnamesini 
Hazırlamış 

Paris, 22 (Hususi} - Titüleskonun 
ümitsiz vaziyeti devam etmektedir. Es
ki Nazır daha 1931 de hazırlamış ol
duğu vasiyetname mucibince serveti
nin büyük kısmını zevcesine bırakmış
tır. 

Titülesko ayni tarihte hatıratım da 
yazmıştır. 

Paris - Soir gazetesinin muhabirine 
göre, Titülesko kendi siyasi düşman
hırı tarafından zehirlenmiştir. Keyfi
yeti bilen Titülesko bunu her zaman 
söyler ve tekrar edermiş. 

Göbels Atinada 
Metaksas tarafından verilen 

ziyafette mütekabil 
nutuklar söylendi 

t• Atina, 22 (Hususi) - Almanya 

esen o a.n yenı me tepte te rısata 'hareket, Filistinde yeni yeni hadisele-
Cumhurıyet bayramında başlanack- rin patlak verebileceğini gôstermekte
tır. dir. Yani Filistin, henüz beklediği ve 

Karaköse şimdi medeni bir şehir özlediği sükfınete kavuşmaktan uzak 
çehresi gösteriyor. Karsta arazi tevzi bulunuyor. 

* ve temlik işlerinin arkası alınmıştır. 

Antalyada 
Büyüt<. bir 
Orman yangını 

Antalya, 22 (Hususi) - 1 D Eylul 
sabahı Antalyaya tabi Uzunkuyuda 
çıkan orman yangını el'an söndürüle
memiştir. Yangın Kulluk ve Teke dağ
ları arasından ilerlemektedir. Yangının 
söndürülmesi için asker ve jandarma 
birlikte çalışmaktadırlar. 

Bir Amerikan harp gemisile 

Berlinde ise Alma~ Jevlet adanılan 
taraf mdan alelu-

Alman • mum komünizm 
mUnaae hakkında söyle -

------- nen şiddetli nu
tukların ameli bir aksitcsiri henüz gö
rülmüş değildir. Çünkü iki devlet ara
sındaki normal siyasi münasebet devam 
etmektedir. Hatta son Alman manev
ralarında Sovyet ataşemiliteri General 
Orlof, Alman orduları kumandanı Ma
reşal Fon Blomberg'in davetlisi olarak 
hazır bulunmuştur. Ayni zamanda Sov. 
yet Rusyanın gönderdiği ilk maddelere 
mukabil Alınan sanayii de, eskisi gibi 
Sovyet Rusyaya her nevi makine ver
mekte devam eylemektedir. Ayni za -

lngiliz gemisi çarpıştl manda Berlinde, daimi bir Sovyet ti-
San Pedro 22 (A.A.) _ Kaliforni- caret heyeti bu.l~nmakta?ır. Almanya-

d k k 'f b' · · h'"k'" f nın Londra sefırı Fon Rıbentrop tara-
ya a~ ço . esı ır sısın u um erma fından Alınanyanın Sovyet Rusyaya 

Propaganda Nazırı Göbels burada te- Selanikte Alatini keremit 
maslarına devam etmektedir. Alman 

ol?~gu bır s~rada, T ek~~s adlı harp g.e: karşı hücum hazırlığı yapılmamakta ol
mısı, Scalarıa adlı İngılız depo gemısı duğuna dair söylediği sözler, çok defa 
ile çarpışmıştır. Scalaria kıç tarafından bir işin zahiri ile batınının ayni olma
ehemmiyetli bir şekilde zedelenmiştir. dığını gösteriyor ve anlaşılıyor ki, bu 

nutuklar, Alman efkanumumiyesinin 
dikkatini dahilde bu mevzua çekmek 
için söylenmektedir. Nazırı Başvekil Metaksas, Atina u- fabrikası yandı Kastamonu ve 

Sinopta zelzele 
mum valisini ziyaret etmiş, matbuat Atina 22 (Hususi) - Selanikte 

alimi öldü müşteşarı tarafından şerefine verilen Büyük Alatini kiremit fabrikası bir * 
Son günlerin karakteristik hadi -

Kastamonu, 22 (A.A.) - Dün sa• 

at l :i,50 de cenuptan gelen ve beş sa

niye devam eden şiddetli bir zelzele 

o1muştur, bundan sonra saat 14,44 de 

dört saniye süren ve gene cenuptan 

gelen ikinci bir zelzele daha olmuş ve 

sarsıntı şiddetinden bazı duvarlar çat· 

lamıştır. Zelzele Sinoptan da duyul

muştur. 

Çankında 

Çankıri, 22 (A.A.) - Bu gece ye
niden iki sarsıntı olmuştur. Bunlarla 

24 saatte duyulan sarsıntı altıyı bul
muştur. 

Tr oçki Belçikada 
ihtilal hazırlıgormuı 

Brükse1, 22 (A.A.) - Polis tara

fından Belçikanın her tarafında yapılan 
taharriyat neticesinde tabanca vesair 

silahlarla ecnebi bir memlekete silah 
gönderildiğini tesbit eden vesikalar e· 

le geçirmiştir. 

İhtilalci !:osyalistlere ait olan bu 

vesikalar mezkilr parti ile T roçki ara
sında da münasebet bulunduğunu tes

bit etmektedir. Keza polis bir ihtilal 

hazırlanması ve çıkarılması hakkında 

da muhabere evrakı ele geçirmiştir. 

. 22 . .. ... ziyafette hazır bulunmuştur. yangın neticesinde tamamile yanmış-
Parıs (A.A.) - Enstıtu azasın- . f d c··b l f" Za b' k ·ı d h · . .. . . k Başvekıl tara ın an o es ~ere ı- tır. rarın ır aç mı yon ra mıye 

selerinden biri de 
İngiliz A m e l e 
Partisinin İngil
terenin sililhlan-

da~ KoleJ d.~ F r~ns ve Şark ?ıllerı ~eli • ne Büyük Britanya otelinde verilen baliğ olduğu bildirilmektedir. 
tebı profesorlerınden Antoıne Meı et . f . d · A h. ette müte - -

lnglllz 11m•· 
leal ve lnglllz 
slllhlanmesı 11 yaşında olduğu halde bugün vefat çka~ .z

1 
ıya etkını e ~ya1 sı ~at·ııry - za·ım ·ısin cenazesi kaldırıldı 

. . auı nutu ar soy enmış · ma siyasetine mu-
etmıştır. Atina, 22 (Hususi) - Yunanis- halefetten vazgeçmek karannda bulun-

Son Posta - Profesör Meillet dün· Kaçakçıhk yapan hapishane tanın son Cumhurreisi Aleksandr Za- masıdır. Şimdiye kadar bu Parti, hem 
yada maruf ve sayılı dil alimlerinden imis'in cenaze merasi~i bu sabah sa- müşterek emniyet siyasetine hükfune-
idi. Kendisi bundan beş.Jtene kadar ev- kaçkmı at on buçukta Atinanın Baş Piskopos· tin müzaheret etmesini istemiş, hem de 
vel Türkiyeye gelmiş ve Üniversite- Diyarıbekir (Hususi) - Yedi bu- luk kilisesinde icra edilmiştir. bu müzahereti temin edebilecek olan 
mizde iki konferans vermişti. çuk seneye mahkum iken hapishane- Başvekil, vekiller cenazeyi takip et- k~~:etlenme tedbirle~in alınmasına 

F ransada bir tren kazası den dokuz ay evvel fı'rar eden Diyarı- . ı d' c mu··nasebetile resmi manı olmuştur. Halbuki bu tarzı hare-
mış er ır. enaze k . . biir·· bedih" 'di B 

Marsilya, 22 (A.A.) - Bir tren i- bekirin Alican mahallesinden Davut daireler bugün tatil edilmiştir. etin ~ay!ı ~~ ıgı p 1 1 : İ ~~a 
h mukabıl Ingılız Amele arbsı. ngılız le bir otokar, müsademe etmiştir. On oğlu Mehmet Salih, Akpınar na iye· 

A h Sıvas inhisarlar başdirektörlüg"ü hükfunet~den, harici siyaset bahs.ın?e kişi ölmü~ bir çok kişi yaralanmıştır. sine bağlı Hitvan köyünden met oğ- . .. . . bazı temınat almaya karar vermıştır. 
lu Abdurrahman ve Diyarıbekirli Akar Sıvas (Hususı) - İnhısarlar .başdı- Yapılacak olan herhangi bir emniyet 

Macaristanda komünistler 
llarekete geçiyorlar 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Bir çok 
endüstri mıntakalarında komünist fa
aliyeti yeniden artmıştır. Sosyal - De
mokrat partisinin bir içtimada Madrid 
hükumeti lehine dostluk tezahürleri 
yapılmıştır. 

Komünistlere çok mütemayil olan 
köylü işçiler sendikası son zamanlarda 
artan faaliyetinden dolayı polis tara
fından kontrol altına alınmıştır. 

Alman Dış Baltam 
Bud. peşte, 22 (A.A.) - Alman 

Dış Bakanı Von Neureth, Naib Amiral 
Hoıtynin davetine icabet ederek ge
yik avı yapmak üzere Budapeşte civa
rındaki Cödöllö ,atosuna gitmiştir. 

başında oturan Muşlu Kamil ile ka- rektörlüğüne Eskişehir lnhısarlar misakının Garbe olduğu kadar Sarka 
çakçılık yaparlarken yakalanarak ihti- başdirektörü Nuri tayin edilmiş, gelmiş ı da teşmili, istenen bu teminatı~ ba-
sas mahkemesine teslim edilmişlerdir. vazifesine başlamıştır. şında gelmektedir. - Selim RAGIP 

iki ahbap çavuşlar Biri avlayamamıştı . Öteki ~id i avladı amma ne yazık ki balık 
balıklıktan çıkmıştı . 
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•• BÜYÜK SiGORTA TURKiVENiN EN Ş i RKETi 

Bir milyondan fazla sermaye ve ihtiyatı tamamen memleketimizde bulunan 
•• A N A D o L u oz TÜR K 

m üessesesidir 

Sermayedarlar. : Türkiye iŞ ve ZiRAA T Bankalar. 
~ İstanbul, Yeni postane karşısında, Büyük Kınacı yan Han - Telef on: 24293 

( __ ş ___ E_B_i_B ___ B_A_B_E_B_L_E_B_i_.I Adliye Vekilinin beyanatı 
Meşhut suçlar kdnunu tatbik edilince mücrimler günü 

Türk-İngiliz ticaret r- Hakkımız Buğday v_aziyeti l gün~ne m_~h~k~me e~ı1e~ek v~ cezalar _müe.ssir oıacak 
1 y; k · ? M h ( b 1 f ( .. Adlıye Vekılı Şukru Saracoglu dun ı Bu kısa ~·e serı u.sul ılk olarak nıeın-an aşması o mu • ' ~ . su o , ıat an~ d~ş~- gazetecilere şu beyanatta bulunmuş - leketimizde tatbik edilecek değildir. 

_ . . cegınden korkuldugu ıçın tur: jDaha 18 inci asırda fngilterede tatbik Piyasada hararetli muame
leler başladı Medem ıhtıyaçlarımızı yavaş stok bulundurulmıyor Meşhud suçların ınulrnkenıe ıedilerek alınan muvaffakiyetli netice-

yavaş temin ediyoruz! Buğday piyasasına normal nazarile usulü hakkındaki ka~ıun . J inyci le.r üz~rine tatbik sahası tedricen, ge : 
Tiirk - iugiliz ticaret anlaşmasının 

1 
teıtbika haşlaııılmış ol;nası piyasada lrn
rarctli muamelelerin başlaınasınn ve-

1 
sile teşkil etmi~tir. Bazı takas muame
lele.ri ikmal edilerek sevkiyata başlan
mıştır. İngiltereye göndereceğimiz 
ınaddel«"!rİn ba)ilıcaları tiftik. yunıurta, 
kuru ve yaş meyva, halı, seccad.!, gtil 
yağı, sünger, nebati boyalar, tütiiıı, af
yon ve hububattı r. 

M e · t d ı·,·ızın1 bakılmaktadır Fiyatlarda düsüklük teı;;rinin ilk güni.i tat bık edılmege nışlemış oradan l !> uncu asrın 2 ncı 
mnunıye uyan ırınası · . . .. ~ . . 

gelen bir haber: varsa da cüz'idir. Bununla beraber başlana.caktır. Bu kanuna aıt hu- nıshnda I· rnnsaya geçmıştır. F raıısız. 
İstanbulda elektrik kullanan <-'Vle _ Trakya ve Anadoludan fazla mal gel- kümlerın C. müddeiumumileriylP. zabı- lar bizde olduğu ~ibi yalnız ~ehir ye , 

rin sayısı 1930 yılında 5~1616 meğc deYam ettiği takdirde ilerde fi- ta tarafından ne suretle tatbik edil~ - kasabaların belediye hududlarına hus
iken 19H yılında 87,5.Si ye çık- yatlarm diişmesi muhtemel görülmek- ceğine ~air Dahiliye Vekaleti vasıtasi- retmiyerek bu usulü nahiye ve köylere ) 
mı:?, o vnkittenberi de muntaza - tedir. le Emnıyet Umum Müdürlüğü ve U - kadar bütün memlekete teşmil ctıni~- ı 
m:m artmış. Evvelki gün ] fi72 ve dün 700 ton mum jandarma kumandanlığının mü- lerdir. Fransızlardan sonra bu usulü 

Bir meslekdaş bu btatistiğe baka - buğday gelmiştir. Fakat bulunduğu- taleaları alınmış, tam bir düşünce ~ir- tatbik eden Romenler, ltalyanl<\r, Yu-
rnk: muz ayın ilk on beş günii zarfında liğiyle tanzim edilen talimatname ls - nanhlar çok iyi neticeler elde ı•trniş • 

Diğer taraftan, \ngihere için vapur 
seferlerinin ayda birden ikiye çıkarıl
ması lüzumu da vapur acenteleriııe b:ı. 
dirilmiştir. Acenteler merkezlerile te
mas ederek neticeyi Tiirkofise bildire
ceklerdir. Vapur seferlerinin çoğaltıl
masına sebep ihraç maddelf'rirniziıı 

bekletilmeden sevkedilmesini teminden 

- Buna nar.anın elektrik ııirketinin stok miktarı geçen yıldan azdır. Geçen tanbulda yapılan içtimalarda kompe - lerdir. 
yılda !'?U kadar kar temiıı etmi!'? \ l ı k k ı 

ibarettir. j 
Türk - ingiliz ticaret anlaşmaıoıı mii- • 

zakereleri için Londraya giden rııiiste
şar Faik K urtoğlu 'nuıı riyasetindeki 
hey· et Türk - F mnsız ticareti etra fmda 
tetkiklerde bulunmak üzere bugünler
de Londradan Parise gidecektir. 

i hracat tacirliği 
Taky it ediligor 

ihracatı murakabe kanunu tatbika-, 
tından olarak Ticaret Odası yabancı 
memleketlerle iş yapan tacirlere ihra
cat vesikaları vermektedir. 

Bu vesikaya sahip olmıyan tacir ih
racat yapamıyncağı gibi :;;imdiye ka
dar koıni~yoncu namı altında çalışan 
tacirler de ihracat işlerine karışaınıya
::aklardır. 

!):i.'."'ı senesinden sonra ihracat tacir
l iği yapanların vesikaları İktısad Ve
kaleti tarafın<ldn· verilecektir. Buna se
bep bu tacirlerin müktesep hakka sa
hip olmamalarıdır. Bunların vaziyeti 
Vekaletçe tetkik edilecektir. 

Ortamektep ve li~e 
Muallimleri arasında 
B•cagişler 

yıl a)•ni ayın ilk on bes,inde ~~ bin ton tan o an arın da tet i ve miita easına 
olması lazım, diyoı'. 

d stoka mukabil simdiki stok mevcudu vazedilmek suretiyle en iyi ve müsaid Hesabında hata var mı ır. yok· mu- · 
1 b·ı · b' · l · .. ancak 7000 tondur. Bunun sebebi oe- tatbik şeklini almıştır. c ur, ı mıyoruz, ızce ıs atıstigin r'l 

can alıcı noktası bunda değildir: çen sene fiyatların birdenbire düşmesi Kanunda meşhud suçları seri ve kı-
Elektrik, su, gaz, nihayet telefon yüzünden tacirlerin zarar görmele:-idir. sa bir muhakeme usulüne tabi tutan 

medeni bir insan ihtiyacının ilk Halbuki evvelki seneki stok miktarı da bir sistem kabul edilmiştir. Meşhud 
safında gelir. İstanbulda büyük. geçen seneden çok fazla olarak ;3,; bin &uç failinin suçu işlediği gün C. müd
küçük takriben 15 000 ev \·ardır. tondu. Bunun sebebi de geçen yıl mah- deiumumisine ve oradan mahkemeye 
Bunlardan 87,557 tanesinin elek- sulün az olmasıdır. sevkedilerek aynı günde davanın hük-
triğc kavuştuğuna bakarak rr.ede- me bağlanması bu sistemin bel kemiği-
ni ihtiyaçlardan ilkinı olsun te - Balatta bir cinayet ni teşkil etmektedir. Bu suretle 8~Ç iş-
miıı ettiğine hükmedebiliriz, bı- Ienir işlenmez mahkeme bütün tezli -

ııaenaleyh memnun olmahyı:-.. Bir kayıkçı karısını ğiy]e delillere el koyarak işin hakıkatı-
kar V<' Jıes<lp bundnn .SOnl'H. gelir. 0""Jdu••rdu•• na tam bir isabetle nüfuz etmek İmka-
diyoruz. 

nını elde edecektir. 
Hakkımız yok mu? Dün gece saat 20,30 da Balatta bir 

._ _______ ...;.. ______ ..J cinayet olmuş, bir adam kansını dokuz Vakıt kaybedilmeksizin suçlunun 

Viyana koşularında 
113 millet içinde yüzbaşı 
Cevat Kula ikinci geldi 
Viyana 22 - Viyana .~ehri mi.isaba

ka:>ı adını tnşıyan atlı müsabakalarda 
Ti.irk süvarileri bir zafer kazanmışlar-
dır. 

1 1 3 milletin binicilerinin iştiı·Hk etti
ği bu müsabakada üç at yarı~ı hatasız 
bitirilmiş, bunların arasında (apkm 
isimli ntile Cevat Kulada ver almıstır. 

v • 

Birinciyi tesbit. etmek için yapıl:.ın 
ikinci seçmede Cevat Kula iki saniye 
farkla ikinci ge imiştir. 

Yeni ağır ceza 
• • re ısı 

el tabanca kurşunu ile öldürmüştiir. tecziye edilmesi cezanın müessir ol -
Balatta 66 numaralı ;rnyıkhanenin masını temin etmekle beraber, ırnçun 

sahibi Osman oğlu İshak cfüıı gece ika ettiği tesirleri de giderecektir. 
Külhan sokağındaki evine gelmiş, ka- Meşhud suçlarda deliller bariz oldu
pıyı çalmış, kacysına çıkan karısına ta- ğundan C. Müddeiumumileri bu delil
bancasmı çevirerek dokuz kurşunla ye- leri suçun işlendiği gün tesbit ve ihzar 
re sermiştir. ederek mahkemeye müracaat etmek 

Katil bundan .sonra kaçmış, kansı imkanına malikdirler. Bununla hem -
Safiye 15 dakika can çeki~tikteıı sonra 
ölmüştür. 

Cinayetin sebebi İshakın bir ermeni 
kadını sevmesi, karısile üç b1..!çuk ay
clanberi dargın bulunmasıdır. KatH 
daha evvel kayınpedcrilc görüşmek 

istemiş, Juncını alamayınca henüz iki 
aylık gebe olan karısını füdi.irmüştür. 
Katil zabita tarafından yakalanmıştır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan ef!za neler şunlarclır: 

Temyiz mahkemesi azalığın.1 tayin istanbuı t'ihetindekiler: 
edilen İstanbul Ağır ceza mahkemesi Aksarayda : (Sarim). Alemdarda : tSır-

Maarif Vekaleti tarafından t;:ı~ra- rı Rasim'. B:ı.kırköyünde : ıistepcnı. 
dan lstanbula, lstanbuldan taşraya ta· R eisi Suad dün tayin emrini aldığııı-

her, suçun haiz olduğu ~eraitin i:;;len
diği gün mahkemeye müracaata mü • 
said olamıyacağı müstesna haller dahi 
nazarı itibare alınarak bu takdirde C. 
Müddeiumumisine delillerini noksan
sız tesbit edebilmesi için 21 saatlik bir 
m ü hlet de verilmiştir. Yani C. Müdde
iumumısı davasını derhal inkişaf 
edebilecek olgun ve tamamiyle müs -
tahzar bir hale getirmeden ika'mei dava 
etm iyecektir. Adaletin mahkemede ta
mamile tecelli etmesi için eğer hakiki 
bir zaruret mevcud ise pek müstesna 
hallerde kendisini gösterecek, bu zaru
ret karşısında C. Müddeiumumisine 
umumi usule müracaat edebilmek sa
lahiyeti de verilmiştir. dan vazifesinden ayrılmıştır. Suad ay Beyazına : ıCemilL E:minöniinde : <Ben-

yin edilen muallim, müdür ve müfet- s::ıson ) . Fenerde: (Vitaliı. Kal"tl"Üınriik _ 
1 k 1 · başında yeni vazifesine hareket ede- "' tiş erin i ·inci listesi dün ge mıştir. te : (l\I. Fuatı. Küçükpaz:ı.rda : {Yorgiı . 

ce-ktir. -

Vazifesindeki kifayetini, vat:ifesine 
bağlılığını göstermek hususunda Türk 
Adliye ve zabıtası bu kanunun tatbi • 
kiyle çok mühim bir tecrübeden geç ...; 
mek iizeredir. Bu tecrübeyi muvaf fo .' 
kiyetle geçireceğine, ruhundan mül • 
hem olmak suretile kanuna istihdaf et· 
tiği hayatiyeti. halkı memnun t:dccek 
şekilde temin edeceğine kanaatım var
dır. Bu kanaatle deruhde edecekkri ö
nemli vazifede kendilerine muvaffa• 
kiyetlcr dilerim. 

Müddeiumumi muavinlerin in 

toplantısı 

Dün sabalı İstanbul Müddciumumi
liği odasınsa Başmuavin Nasuhinin ri• 
yase6 altında bir toplantı yq,eılmıştır. 
Bu toplantıda müddeimumi muavin -
leri hazır bulunmuşlardır. Bir te:;-rini • 
evvelden itibaren meriyet mevkiinc gi• 
recek me~hud suçlar kanununa ait tali
matnome üzerinde görüşülmüş. tali • 
matnamede gösterilen müddeiumumi• 

]erle zabıtanın temasları etra fınclak i 

madde üzerinde durulmuştur. 
••• ' • • • ' •••• 1 • 1 1 1 •• 1 ' ••• f 1 • 1 

Tepebaşı Tiyatrosunda 
Dram Kı•mı 

1 Birinci Tt'şrin Perşembe alqamı saat 20 de 
MAKBET 

Tazaıı : W. Shakespearc 
Trırkçeye çeviren : M. Şükrll Erdeııı 

Fransız Tiyatrosunda 
Operel Kısmı 

OUDAKLARIN 
Yazan: Yvesınimncle Müzik: l!:\fauriı.·€ 
Yvuin)I TOrkı;eyc ~'.eviren: Ekrem Hc•şit 

<_:ocıık kısmı 

FATMACIK 
Yımm: Arif ııhııy. l\JOzik: Fehıııi Egö 

Bu listeye göre ilk tedrisat nıiifot- samatyada : (Teofilosı . Şehreminln"de : 
· l · d A k d M ff k f İstanbul Ag~ ır ceza mahkeme~i Re- · tış erın en n ara an uva a · s- (N:lzın1>. Şelızndebaşmda : (Ism:ıil Hak- Yarın akşam "Yanık kalbler,, 

tanhula, lstanbuldan Ömer L\ıtHi Kas- isliğine dokuzuncu ihtisas mahkemesi kıl. 
tamonu'ya tayin edilmişlerdir. Reisi R efik tayin edilmiştir. Bay R,.fjk Beyoilu cihetindekMr: 

Adana orta mektebi Türkçe mtıct!li- bütiin adliye mahafilinde hürmet ve oaıatada : ı Hidayet>. Hasköyde : ıt\i -

mi Adil İstanbul Kasımpaşa orta mek- takdir kazanmış, kendisini mesleğine sim Aseo) . Kasıınpaşada : (Müeyyed). 
tebine, Konya orta mektebinden Siiley- vakfetmiş kıymetli ad liyecilerimizden- Merkez nahiyede: (Galatasaray, Garlhl. 
man Fehmi J laydarpaşa Jisel'İne, Kon- dir. Yeni vazifesinde muvaffokiyet Şişlide : cMac:ka). Taksimde : !Kcıııal 

MELEK 
sinemasında 

filminin şayanı hayret kahramanı 

GARY COOPER 
A~k filmlerinin en glizeli. en 

K·IRIK 
hissi ve hayrele şayan olıut: 

RÜYA ya orta mektebinden Vedia K&dıköy dileriz. --~ - Rebul , Kurtulu~>. 
orta mektebine, Sivas orta mektebin- Üı;küda r, Kadıköy ve Adalardakiler : ( Pell~r )bbetson ) 
den Salahaddin Çatalca orta m ektebi- Suriye heyeti bu sabah' geldi Biiyüadada : cŞinasi). Heybelide : (fa-. 1 ihniııiıı dHyanıloıaz aşıkı i>latatkllr. 
ue. Samsun' lisesinden Semiha Eminö- Suriye - Fransa muahede-:;i mii:t.ake- n:ış>. Kadıköy iskele başında. : c.Sotraki ı . •Ask J:lliıüııl c~ri .ı l'ilıniııin ınuvaffakiyetlerin i .uımfturatak 

Kadıkou Yeldeg~inneninde : c Ücler ı. · • ı il" t p t ·n h ı· ' · derecede cııfe:; 
nii oıta mektebine, Eskisehir kız lise- releıinde bulunan Suriye murahh.ıs "' bır şa ıeserdir. tı\'P f'ıı : araıııoım cı :ıytt H\!l' ısıerı. 

' 1 tl~~~Ç~p~yun~lÖm~K~nnı. ~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ sinden R aife lstanbul Kız li!esine, Bur- heyeti bu sabah ekspresle ~<'lıtinıi.lc gd- :.....---------------• .. 
sa kız san "at enstitiisünden Hikmet 

1 mi-ş . istasyoncla Suriyelilerle lrak sefiri 
lstanbul Selçuk Kız San'at mekte.bine, l"e sair zernt tarafından karşılanmı~tır. 
lzmir Muallim mektebi Miidürü Refet 
Sadettin Haydarpaşa lise i tabiiye mu Bir cinayet mahkumiyeti 
allimliiiine tayin edilmi,derdir. Karısı Ne\ ber'le münasebette bu

lunduğıı için ü~küdarda helvacı Şiik
riiy ii <>ldiirmckten suçlu Devlet Dcnıir

lsıanbul Bel .. diyesinden: yc1 !.uı odacılarından İsmailin dmuş
Eyluli.in :!:J iincii çarşamba giiniin- 1 mdsı nğır cezn mahklnıes_inde yı:tpıl

den itibaren birinci nevi ekmek on ku- 1 mıştir. Duruşma sonunda lsmail üç 8e-

Ekmek fiatl 

ruş yirmi para ikinci nevi ekmek on ne dokuz ay hapse ve :>OO lira tazminat 
kuruş, francala on beş kuruştur. vermeğe mahkum edilmiştir. , 

, 
~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~-___,,. 

Bu hafta ALKAZAR 
llOBIKANLABIN 

sıneması ··-------· .. 
SONU 

Şayanı hayret ve tüyler ürpertici filmini görmek için koşuşan ve yer bulamayıp avdet mecburiyetinde 
kalan binlerce seyirciyi memnun etmek emelile 

9ugGn matllıeıerden itibaren 26 kı5ımdan mürekkep 
2 ıalbaıını birden g6stermeğe karar vermiştir. 

• 



SON POSTA: Eylul ~ 23 , _ _ :_ __ -:__- - -

MEMLEKET HABERLERİ 
Nizipte bu yıl fıstık ve 

zeytin pek . bol 
kasaba gittikçe büyüyor. Belediye içme suyunu ıslah 

ettirecek, elektrik tesisabnı da kendisi işletecek 

,Siz ne 
Dersiniz? 

Bigamn resmi dairelerinde 
kahve içmek yasaktır amma .. 

B igada oturan bir arkadaşımız 

söyledi: 
cSekiz dokuz saatlik yoldan tapuya, 

nüfusa veya maliyeya gelmiş bir 
köylünün masa üzerinde kahve fin
canını görmesi, bazan beklemiye 
mecbur kalması üzerinde fena te
sir yapacak bir ınüşahcdeysli .. İn
tizamı sever bir idare amiri yıl -
!arca evvel bunun önüne geçti. 
Şimdi Biganın hiç bir resmi dai -
resinde kahve ocağı yoktur ... 

Sayfa 

Yeni ~aştan yapılan 
kasaba: Taşköprü 

Orta Anadolunun planla inşa edilmiş ilk kasabası 
olan Taşköprüde bayındırlık çalışmaları devam 

ediyor, Cumhuriyet bayramında yeniden bir 
çok eserlerin küşat resmi yapılacak 

cFakat maalesef resmi dairelerin 
çevrelerinde kahveler belirmiye 
başladı, yavaş yavaş çoğaldı. İşini 
takibe gelen bir adamın, bekleme Taşköprüden bir gôrünü_ş 
saatinde oturacak bir yer bulrna-Nizip hüktimet dairesi , Taşköprü (Hususi) - Memleket, .rif şekillerle müzeyyen dör't fün met-s• lazımdır, diyebilirsiniz, doğru, 

Nizip (Hususi) - Kasabanın nüfu- tır. Nizip huduaa çok yakın mesatede doğru amma, kahvenin sokaktan .92 7 senesi görülm:emiş müthiş bir yan- ~e murabbaı geniş ve muntazam bir 
•ı gittikçe artmaktadır. Bu artış kasa- olduğu için kaçakçılar hudud vaziyet- kapıya, kapıdan merdivene, bir gınla baştan başa yanarak bir harabe- .bahçe; şık ve modern bir park yaptır -
banın çehresi üzerinde de müessir ol- !erinden istifade etmekte, fakat alınan muslihane hulül ile yükselmeme _ ye dönmüştü. Eskisi gibi bir kasaba d.ı. 
l:tıaktadır. Kasaba daha yedi sene ev- sıkı tedbirler sayesinde şimdi eskisi . sine dikkat etmek lazımdJr• diyo- haline gelmesi imkansız sanılıyordu. Fenni mezbahanın peşinden şehir ga-
'lelisine kadar küçük bir nahiye mer - gibi işlerine devam edememektedirler. ,Fakat, Taşköprü halkı ve belediyesi; .zinosunun temeli atıldı. Gökırmaktan 
k~zi iken bugün nüfusu sekiz bin beş Nizibin iki mühim ihraç maddesi var- Es~~detler arasından kötiUeri bir büyük bir varlık gösterdi; elele verile- ,on iki bin dört yüz metre kanalla ka -
tüze yaklaşmıştır. Kaza merkezi ol - dır: Fıstık ve .zeytin. Her ikisi de bu defa gömüldü mü artık dirilme _ .rek durmadan, dinlenmeden çalışıldı. sabanın en yiiksek tepesine su getirile-
~uştur. Şimdi iki nahiyesi ve 235 zen- sene çok bereketlidir. İki mahsulden . melidir. Ben bu fikirdeyim, bil _ ,Eskisinden dapa geniş ve daha güzel; rek elektrik tesisatına başlandı. Üç lıin 
lin köyü vardır. yılda vasati olarak Nizibe 600 bin lira 1 mem: yepyeni bir şehir vücuda getirildi. Bu, lira gibi az bir para ile bugün ayda 250 

Nizipte maarif har~ke:ıe:i oldukça girmektedir. üç sabunhane, şarka sa _ S ,bittabi birdenbire olmadı. Lakin uzun lira varidat getiren fenni mezbahanın 
~nlıdır. Bu sene yem bır ılk mektep ,bun yetiştirmekle meşguldür. · iz ne der&inz? bir zamana da ihtiyaç göstermedi. Yan- açılma resmi yapıldığı gün elektrik 
b~nası yapılmıştır. Köylerde de mektep Belediye bütçesi yirmi beş bin lira- • . . . , gından sonra ı...ıdastro ahkamı tatbik santralının temeli atılıyorduj Biraz 
bınalar~ çoğa~aktadır. Fakat, kaza ya yükselmiştir. İyi işler gören bele - Elazızde maarıf vazıyetı olunarak_ bir harita ve plan üzerine s~nra bugün mülhak bütçe ile idare e-
~.erkezınde bır orta okul olmaması yü- diye 936 programını daha zengin ola _ El" . H us") El" . d 'f kurulmaga başlanan kasabada hum - dılen; umumun, bilhassa yabancıların 
Zil d k .. k""l"t kil kt d azız ( us ı - azız e maarı 1 ·· 1 l" b' f li t b 1 d B' kd 1 kl n en ço mu§ u a çe me e ir. rak tanzim etmiştir. Bu sene içinde . . .. . . . ma ı ve sur atı ır aa ye aşa ı. ır ta ir ve hayranı arını uyandıran 
~u ~üzden ilk mektebi bitirenler ya sebze hfili tamamlanacak, belediye dai- faalıyeti .gun geçıtkçe ilerlemektedır. kaç yıl içinde 15-18 metrelik geniş yol- belediye gazi~o ve lokantası açıldı. E -
~~~le dev~ edememekte, yahut ta releri kurulacak ve içme suyu temizle- Bursadaki orta mektep her yıl ~un - lar açıldı. Ağaçlıklar arasında yükse- ,lektrik bitti. Itfaiye teşkilatına bir mo
büyuk fedakarlıklara katlanarak başka necektir. Belediye, elektrik tesisatını tazaman yüze yakın talebe mezun ver- len yeni ve muntazam binaların sayı- .topomp ilave edildi. Gazinoya soğut -
~emleketlere gitmektedirler. sahibinden satın alarak kendisi tevsian mektedir. Lise olmadığı için yüzlerce .sı çoğaldıkça çoğaldı. Çarşı arasındaki ma \·e buz dolabı alındL Radyo ısmar-
Kaçakçılığa _karşı mücadele artmış - işletmeği de düşünmektedir. gencin tahsilleri yarıda kalmaktadır. yollar ve umumi caddeler yapıldı. Par- landı. Bahçe tevsi olunuyor. 

T d 
. Halk bir lise açılmasını candan dile _ .keden farksız düzgün kaldırımlar dö - * 

8Ş me resenm pflnl 1 Çeşmenin kurtUJUŞ gUnÜ mektedir. şen~i, hara~eden .hiç b~r eser kalmadı. Yeni gelen kaymakam, belediye rei-
Konya (Hususi) - Tarihi kıymeti Çe!'i:m ( H ") Ç . ı_ Vı"laAyet Halkevı' k" .. h . .. Zarıf ve guzel hır şehır peyda oldu. sinin talihine kendisinden fazla imar4 

L_ T e ususı - eşmenın Kur- utup anesı gun . . . . 1 k G · Ml'ıyan tas medresenin planı müze mü- tuluıı günü k l k h' ,. tik . ~. . . Bununla beraber belediyenm faalıyeti cı ve ça ış an. elır gelmez Cumhu -
lıü y 'f yk d'l T. t ' ço 

1
.pkar a .1r surette les ıt geç çe gençlıgın okuma ıhtıyacına durmadı. bilakis arttı. Beledive, ilk is riyet bahçe ve parkını iki bin metre 

rü usu A urt tarafından hazır- e ı mıs ır Şen ı ert ·· ·· hah k "k · · J ~ ı_ k d B l V k · · es:. gunu sa a cevap verece mı yasta zenginleştiril- ,olmak üzere kasabanın geçirdiği yan- murabbaı genişletti. Orta.:;ına (Atatür-
ti~::t~:. ır. u P an ekalete gönde- adar olanca co,kunlugıle devam et- mektedir. Burada mevcut kitaplar ade- gın felaketini gözönünde tutarak bir kün) heykeli rekzedilmek üzere elile 

miştir. di 500 ze iblağ edilm~tir. arazöz aldı, itfaiye teşkilatını takviye .sütunun temelini attı. · 
,etti. Muhtelif yerlerde yüz ellişer ton- Kasaba için en şerefli ve mutlu olan 
luk çok süslü üç büyük havuzla, ayrıca bu değerli işin bir an evvel bitirilme. 
su depoları yaptırdı. Yolların iki tara- sine çalışıhyor. Merzifonda 

Yüz çocuk 
Mektepsiz kaldı 
Merzifon (Hususi) - Bu yıl Merzi

fonun maarif vaziyeti üzerinde durma-
~a değecek kadar ehemmıyet peyda 
etmiştir. Mevcut mektepler çocuklara 
gayri kati gelmektedir. 

Kazada dört mektep vardır. Bunlar· 
~ üç tanesi tam teşkilatlı diğeri

1 

üç 
sınıflıdır. 

Ve her sınıfın mevcudu, en az c60•
dır. Bununla beraber bu yıl birinci sı
tlıflara müracaat pek fazladlr. Mektep
lerin kadroları kayıt açılır açılmaz der
hal dolmuş; ve c 1 oo,. çocuk açıkta kal
mıştır. Bu durum karşısında yeni bir 

Midyatta bayındırlık faaliyeti 
' <' l 

• ')<° 

• . . 

birinci sınıfın açılmasına karar verH- Midyat (Hususi) - Mardinin en bü- fa müsait. bir yerde bulunması Midya
tniştir. Bu yeni sınıfa da açıkta kalan yük ve en güzel kazası olan Midyat, bu tın imar ve umranına çok büyük yar _ 
t lOO. çocuğun ancak c40» tanesi alma- yıl geçen yıllara nisbetle çok değiş - dımda bulunuyor. 
bilecektir. Zira halen b 'rinci f miştir. Uzun yıllar bakıms1z ve alıika - Belediye tarafından, şehre girilen yol 
ı.._ d 

1 
d . b 

1 
1 sını a sız kalmış olan bu güzelim ve tarihsel .üzerine Atatürkün bir anıtı dikilmiş ve 

'UlY o up a yersız u unan çocuklar h' b' iki' ı · · d ki h .. ı b" b ı · \lardır. ş~ .lf son ır !.ı .ıçıı: e es . çe re - guze ır eA edıye binası yaptırılmıştır. 
. sını tamamen degıştırmış, yenı ve soy- yakında asrı bir mezbaha da yaptırı -

Burada mektep denebılecek ancak sal bir hayata hızlı adımlarla ilerleme- lacaktır. 
,bir cvalh Muammer zamanında yapı- ğe başlamıştır · Geç kış f l - - -ta K . · en az a yagmur yagdıgından 
~ aramustafa pa~a me~te~L vardır. Şehir dahi!ınde eskiden kalma mağa- evlerdeki su sarnıçları, kuyular dol -

bıger m~~:ple:e gelınce hıç bırisi mek- ra kovuklarını andıran dükkanlar yık- muş ve bu yaz su sıkıntısı çekilmemiş
~p ş.eraıt~ haız olmayan ahşap evler- tırılarak, yerine asri ve sıhhi yeni bi - tir. Belediyece şehre su getirilmesi de 
ı.len ıbarettır. nalar yaptırılmaktadır. Şehrin inkişa- düşünülmektedir. 

- İse bak, Hasan Bev! . . 
... Gazetenin l..ıirincle 

Pazar Ola Hasan a. Diyor Ki ı 

okuduğuma .gor.e, kadın
ların .• ,. 

... Uzun ökçeli iskar -
. pinleri, kafiyeli birer şi

frm~! 

Hasan Bey - Desene 
ki, edebiyatta da sözü a
yağa düşürdüler! 

fını akasya ağ~çlarile süslemekle be - Cumhuriyet bayramına yetişecektir. 
r.~be: Cumh~rı~et m~yd~nlığında tür- Bu şerefli işte de Taşköprü vilayette 
lu agaçlar, bınbır çeşıt çıçekler ve za- öncülük ve birincilik ihraz etmiştir . 

Sıvasta zehirli 
Gaz kursları 
Sivas (Husu -

si) - Sivas lise -
sinde açılan zehir
li gaz kursu bi -
rinci devresini bi
tirerek ikinci dev
reye başlamıştır. 

Kurs iki ay ü
zerine haftada iki 
gün ve bir buçuk 
saattir. İlk kur -
sa 33 1 kişi gir -
miş, bunların he-

Doktor Celal men hepsi ehli -
yetnarne almak hakkını kazanmıştır. 
İkinci kursa da c79» kişi devam et -
miye başlamıştır. Kurslar böylece 
devam ederek Si vasta mevcut ne kadar 
memur varsa hepsine ehliyetname ve-
rene kadar devam edecektir. Halk ta 
bunlardan istifadeye çalışacaktır. 

Kursu idare eden memleket hastane
si iç hastalıkları mütehassısı doktor Ce

lal Yarkınazdır. 
Kızılayın gönderdiği malzeme bu hu

susta büyük faydalar temin etmektedir. 

Ankara, Kastamonu sosesi • 
tamir ediliyor 

Kastamonu (Hususi) - Kastamonu
yu Ankaraya bağlayan 265 kilometre 
u.zunluğundaki şosenin bozuk yerleri 
yaptırılıyor. Ahşap köprülerin bazıları 
yıktırılıp beton yapılmıştır. İlgazdan 
Çankırı yolu hududuna kadar o civai" 
köy ameleleri çalıştırılmıştır. İlgaz va
dilerindeki setler önüne yüksek taş 
duvarlar çekilmiştir. 

iidiseler _ ,_ . 
8f$1Slnd 

Kafiye, vezin ve ökçe 
Teşbihte hata olmaz, derler.. Bu

nun misalini gazetelerin birinde 
gördüm .. · · 

Ökçesiz iskarpini kafiyesiz .§iire 
benzetiyorlar. 

* Şilrle ayak arasındaki münasebeti 
daha evvel frenkler kejfetmişlerdir. 

Şiirde bizim heca tiediğimiz şe -
ye onlar, ayak derler. . 

* Ökçeleri şimdivf:! kadar: 
Yüksek ökçe, 
Yumurta ökçe, 
Alçak ökçe. 
Diye biribirlerinden ayırt ederdik. 
Şimdiden sonra da: 
Aruz ökçe, 
Heca ökçe, 
Serbest ökçe. 
Diye mi ayırt edecegiz? 

* Mukayyet kafiyeye de bir misal 
söyliyebilirim: 

Çift katlı ökçe! 

* Bizim şairlerin kafiyesi oozuk şiir 
yazdıklarını şiirlerini okumadan an
lamak kabildir. Hepsinin aıaklarm· 
da ökçesi aşınmış ayakkabılar var. 

* Varsın şiirin de, ökçenin de kafi-
yelisi olsun .. 

Ben bendenize sual ederseniz; ka· 
fiyeli şiir okumayı kafiyeli ökçe ye
meğe tercih ederim 

İMSET 



' 6 Sayfa 

"" 

Ahretten dönen adam 
lngilterede bir kömür tüccarı öldü,. defnedildi, karısı 

mateme girdi, nihayet tüccar günün birinde 
dipdiri meydana çıkb 

İngiliz gazeteleri maruf ve zengin 
bir tüccarın geçirdiği maceradan uzun 
uzun bahsetmektedirler. İngilterenin 
tanınmış madencilcrinden ve kömür 
tüccarlarından olan Mister Edwin 
Kibble, evvela ölmüş zannedilmiş, ce-
nazesi kaldırılmış, kansı, siyah tülle
re bürünmüş, haftalarca ağlamış, fakat 
sonradan tüccar Kibble'in ölmediği ve 
şeytana uyarak arkadaşlarile zevket
meğe gittiği anlaşılmıştır. 

Hadise hakkında gazeteler şu tafsi · 
}atı vermeğe gittiği anlaşılmıştır. 

6 Eylfılde Mister Edwin Kibble ka
rısına : cHadi seninle hafta tatilini ge
çirmek üzere Dorset'e gidelim> demiş, 
kadın derhal kabul etmiş ve beraberce 
İngilterenin meşhur bir plı1j yeri olan 
Dorset'e gitmişler. 

Ilık deniz, ve İngilterede nadir görü Mister Edviv 

len parlak bir sema, kan koca da f ev- Şu mektubu beliti tuhaf bulursunuz, 
kali'ide sevişiyorlar .. Ve tabii orada eğ- fakt sizi her şeyimle temin ederim ki, 
lenmeğe başlamışlar. Edwin ölmemiştir ve gömülen insan da 

Pazar günü öğleden sonra, Ed\\.;n de- başkasıdır.> 

nize girmek üzere otelden çıkmış, ara- İmza yerinde üç tane yıldız bulunan 
dan saatler geçmiş, geri dönmemiş, ka- b mektuba Mis evvela kulak asmak 
nsı merak etmiş ve denize girmesi muh istememiş, fakat sonra da: 
temel olan yerleri dolaşmağa başlamış, 
nihayet akşama doğru plajın kuytu bir - Ne olur, belki de sağdır, tekrar 
yerinde kocasının banyo takımile, de- sevgili kocama kavuşurum, dıye düşi.i
:ıiz ayakkabılarını görmüş. Zavallı ka- nerek otomobile binmiş ve adresin gös 
:Jının o anda aklı başındar. çıkmış ... terdiği eve gitmiştir. 
Çığlığı kopa~, yanındakiler, onu te- Kapıyı çalıp ta içeri girince bir de 
selli etmeğe uğraşmışlar, ne mümkün, ne görsün, kocası, beş arkadaşile bera
kadın döğünmüş, ve kocasının öldüğü- ber bir taraftan içiyor, bir taraftan da 
ne kat'iyyen kanaat getirdikten sonra dnnseden kadınları seyretmiyor mu?. 
otele dönmüş. Mis bu vaziyete evvela çok kızmış, son

Filhakika ertesi günü de sahillere 
vurmuş olan bir ceset görülmüş, ceset 
şişmiş ve tefessü!ı etmiş olduğu için 
pek tanılmamış, fakat Mister Edwin or
tada olmadığı için, şüpheler derhal o
nun üzerinde toplanmış, mağrukun ağ
zı açılmış, dişleri muayene edilmiş, diş
lerin dolgusunun Edwin'in diş dolgu
larına benzediği tesbit edilmiş, Edwin
in d4çisi ehli vukuf olarak çağırılmış, 
cesedi o da muayene etmiş, ve çok mü
teessir bir tavırla : 

- Evet demiş, Bu Mister Edwin'dir. 
Geçen hafta kendisinin dişlerini ben 
doldurmuştum ... 

Bu şahadet üzerine tabii zerre kadar 
kimsede şüphe ve tereddüt kalmamış, 
ve mağruk Edwin alayı vala ile gömül
müş, Mis Edwin de siyah elbiselere bü
rünerek, çile doldurmağa başlamış. 

Esrarengiz bir mektup 

Aradan bir hafta geçtikten sonra 
Mis Edwin şöyle bir mektup almıştır: 

•Bedbaht Mis. 
Sizi şimdi sevindirecek bir haber ve

receğim. Öldü diye gömdürdüi,rünüz ko 
canız Edwin sağdır ve ... adreste bir ev 
de kapanmış, arkadaşlarile zevk etmek
tedir. 

ra, kocasına kavuştuğu için memnun 
olmuş, ve: 

- Utanmaz herif, demhi, beni ne hal
lere soktun... Sen burada keyif eder -
ken ben matem elbiseleri içinde her 
gün ağlıyorum. 

Mister Edwin karısına taı-.liye ver -
miş ve o sırada oraya gelen polislere 
de şu ifadede bulunmuştur: 

- Evet ben denize girdiğimi hatır
lıyorum, dimağen çok meşguldüm. 
Birdenbire hafızamı kaybettim, ondan 
sonra ne yaptığımı, ne olduğunu ha -
tırlıyorum, ne de biliyorum? Denizden 
nasıl çıktım? .. Buraya nasıl geldim?. 
Karımı nasıl unuttum, hiç bilmiyo -
rum? 

Mis Edwin kocasını affetmiş. sevinç 
yaşları dökerek boynuna atılmış ve yü
zünü gözünü öpmeğe başlamıştır. 

İngiliz polisi şimdi Edwin'in yerine 
gömülen şahsın kim olduğunu aramak
la meşgulmüş. Fakat hiç bir ipucu bu
lamıyormuş. 

Mis Edwin kocasını evine getirmiş, 
şimdi beraberce oturuyorlarmış. Yal -
nız Mister Edwin'in hakikaten hafızası 
bozulmuş olduğundan, karısı onu teda
vi etmekle meşgulmüş. 

GÖNÜL iSLERi 
Okuyucularımın 
Sorgularına 
Cevaplarım 
İstanbul M. Bal: 

- Ne siz, ne de me;:ıuu bahsetti -
ğiniz genç kız sevginizde hi.isnü niyet 
taşımıyorsunuz. Gayeniz nedir? .. 
Evlenmek mi?. Hayır .. O halde sev -
ginizin sahteliğine siz de inanmalı

sınız. Onun bu şekilde cevap verme
si haklıdır. Gayelerinizde daima he -
def tayin etmeğe ve bütün hareket
lerinizi sağlam bir ölçiiye bağlama -
~a çalışınız. O genç kızı seviyorsa -
nız, sevgilti7J kuvvetli delillerle is -
oot etmelisiniz. 

• 
Havzada Bayan (K ) e: 
- Madem ki İstanbul<\ gelmeniz 

nümkündür. Burada müt,.hns!'>ıs bir 
ıoktordan hakiki va7J) eti öğrcncbi -
irsiniz. Biraz istic:ıl tavsiye ederim. 

· yır t 1 · · ı ~·,,! ·ur. 

izrnitte Bayan (H . Ş.) ye: 
- Merak etmeyiniz, nikahınız hüvi

yet varakanızda kayıtlı ise kocanı?. 
mahkemeden talak hükmü almadık
ça başka birisi ile evlenemez. Yalnız 
vaziyeti bir an evvel lydınlatmak 

lazım. Dedikoduya ehemmiyet ver
meyiniz, mutlaka adresini öğrenip 
yazınız, bilvasıta haber gönderiniz. 

* Bcşikta~ta llırçm: 

- Aranızdaki yaş farkı mes'ut ol· 
manıza belki mani teşkil etmez" Fa
kat be§ scnedenberi tamştığınıza go
re ailenizin mümanaatma hürmet 
etmenizi ve daha iki yıl beklemenizi 
latsiye ederim. 

* Merzifonda Bay Kudrete: 

-İki çıplak bir hamamda yakışır 
derler, ata sözüdür amma ben ken
di hesabıma iki fakir arasındaki iz -
divacı saadet getirme bakımından 

biri zengin, diğeri fakir ikt ki~i ara -
sn:1da yapı lan izdivaca t,.rcih ede -
rim. Hele zengin olan kız ise. 

TEYZE 
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Yugo8lavga mektupları: 

Perde açılmadan 
Şehir Tiyatrosu gazetelere ilan verdi, 

duvarlara afişler astırth. Teşrinievve

lin başında temsillere başlıyacakmış. 

Perde henüz açılmadı ama perde açıl • 
madan evvel geçen tiyatro mevsiminin 
başlangıcı ile bu tiyatro mevsiminin 
başlangıcı arasında bir mukayese yapa

Ljubljanadaki odun 
sergisinde neler gördüm? 

biliriz. 
Geçen mevsim, Şehir Tiyatrosu için 1 

tam manasile uyuşuk bir mevsim ol -
muştu. Şehir Tiyatrosu kendisinden 
beklediğmiz varlığı gösterememişti. 

Bunun belli başlı bir kaç sebebi var
dı. Operet, ve cadcli eserler ayni bina -
da oynanıyordu. Bu yüzden operet cid
di eserin yerini almış oluyordu. 

Tiyatro ilanları aylık olarak hazır. -
!anıyordu. Henüz sahneye konmamış; 
beğenilirse, beğenilmiyeceği belli ol -
mıyan eserler için bu ilanlarda muay -
yen bir müddet konuluyordu. Eser tu
tunmasa bile bu müddet değiştirilemi
yordu. 

Tiyatroda tablolu eser oynamak mec
buriyeti vardı .Şehir Tiyatrosu üç per
delik, dört perdelik eserleri değil, tab
lolu eserleri de oynıyacaktı. Ve nitekim 
böyle bir kaç eser oynandı 

Bu eserleri sahneye koyanların bü -
tün güçlükleri yenmek istercesine ça -

Bir aralık Kazım Şinası hayretle " Yahu, odundan 
neler yapmamışlar " deyince ben " Evet, odunu bir 

adam etmedikleri kalmış! ,, cevabını verdim. . 
Yazan: ~. Talu 

lıştıklan eserlerin temsillerinde göze Türk gazetecileri Ljubljana'nın •Gök tırmalayan» binasının tepesindeki gazi• 
çarpıyordu. Fakat ne kadar çalışılmış noda Yugoslav meslektaşlarile beraber · 
olsa da gene noksanlık, noksanlıktı ve 1 
gönül istiyordu ki bir döner sahnemiz Zağreb'den sabah ---- --
olsun ve bu tablolu eserıer oynanması karanlığı yola çıkıp 
lazım geldiği şekilde oynansın. I ta, dört saat sonra * vardığımız Ljublja -
Şehir Tiyatrosu bu mevsime görünü- na, Yugoslav cami-

şe nazaran iyi başlıyor. asını teşkil eden üç 
Operet ve ciddi eserler ayrı ayrı ti - unsurdan biri olan • .. 

yatrolarda oynanacak. Slovenlerin merke .. ' ~ 
Aylık ilan ortadan kaldırıldı. lidir. Avusturya İŞ· 1 " 
Bunlar iyi fakat bunlardan daha iyi gali altında ilcen. J 

bir şey haber aldık. Tepebaşındaki ti- adı Leybach'mış. 
yatronun sahnesi üzerine portatif bir Bugün 85,000 ka .. 
döner sahne konulmuş. Sahnede yapı- dar nüfus barınc;tı • 
lan bu değişiklik artık tablosu çok e - ran bu şehirde Is • 
serlerin oynanmasındaki güçlüi,rü or - viçrenin iklimi ve 
tadan kaldırmış oluyor. manzarasını bulur-

Şaziye, Hüseyin Kemal, ve Zühtünün sunuz Yazın zümrüt LjubJjana'da Marjin Yrg meydanı 
tekrar Şehir Tiyatrosuna girmiş ol - gibi duran dağlar, kı~ın kar eğlencele-ıye inhisar eylediği halde, ziyaretçiJe~ 
malan ve operet kısmına da Meleğin a- ri için en müsait birer yer olurmuş. saatlerce işgal edecek bir intizam ve. 
lınması kadrodaki boşlukları doldur - Burada Slovenlerin beş fakülteli, cazibe arzetmesi idi. 
muş oldu. muazzam bir Üniversiteleri vardır. 1 Her standın önünde bizim bu sen• 

Yalnız tiyatroda boş kalan bir yer Kendileri bunun~~ haklı olarak öğü - Taksim bahçesindeki Yerli Mallar Ser•, 
var. Bu yer, büyük san'atkar Küçük nürler. Zira bu Universite memlekete gisinin zavallılığını hepimiz de acı acı 
Kemal'in yeri. Ne yazık ki artık onu pek çok rical yetiştirmiştir. ı düşündük. 
hiç göremiyeceğiz. . ~ . Slo\·enler hem katolik, hem de çok Sergiden çıktıktan ve şehri araba • 
___ i smet HuJusı mutaassıptırlar. Bütün Yugoslavya da-1 ıarıa dolaştıktan sonra, mihmandarları· 

Üzüm kurutma iŞİ fennileşiyor hilinde en çok klise burada görünür. f mız bizi, Ljubljana'nın cGök tırmala~ 
Şehir, tertemiz, şirin ve tarihi bina- yan> adını taşıyan, eflake ser çekmiş, 

Gaziantep (Hususi) - Üzüm kurut- ları, abideleri mebzuldür. on dokuz katlı binasına götürdüler. Bu 
ma usulü pek iptidai tarzda yapıldığın-

Bizi Ljubjana istasyonunda Vali binanın en tepesinde bir kazino \'ardır. dan kuru üzümler matlup evsafta bulu-
b. 1 h d . ve Belediye Reisi namlanna birer zat Şehri kuşbakışile, tamamen buradan 

namıyor ve ınaena ev para a etmı- ..,.. b M"d" l" •·· .. d b'l' · · 
d B .. .. lw . f • k' d ile beraber, .ı~1at uat u ur ugunun seyre e ı ırsınız. yor u. u sene uzum erın ennı şc ıl e .. . . . 

k t 11 • • k" 1.. ... .1 mumessılı ve yerlı meslektaşlarımız Gazino ufak ufak, Türk ve Yu!!oslav uru ma usu ennın oy uye ogretı - T .:.ı.· b b ka b ' ., 
· k ilin' t· karşıladılar. ı..ctA1D urada, aş ır bayraklarile süslenmic;:ti Bize orada mesıne arar ver ış ır. . ~ · ıı 

B h · · · t b'"t · , tal · hususıyet vardı. O da, karş:cılar mcya- o güzel ve ferah verde birer aperitif u usus ıçın zıraa u çesıne lsı- d if b' iki" ta d ba " ' 
· nın a genç zar ır ne e ya- ikr tt'l Et afı t tt'k d g" sat konduğundan fen memurları faali- ' . . am e ı er. r emaşa e ı , a -

. . nın bulunması ıdi ı ·1 ·1 - l" .. ·· yete geçmıştır. Mazmahora hnreket arın yemyeşı manzarası e gon umuzu 
eden memurlar orada işlerini bitirince Kendilerinin de meslekten olduğu - açtık, ciğerlerimizi temiz hava ile dol • 
başka köye geçeceklerdir. nu öğrendiğimiz bu rnatrnazeller, her durduk. Sonra da Valinin öğle ziyafe-

Anlep telefon tesisat b~rimizin yak~~nna bir .. tek kara~~l il.e tine gittik. 
. . 1 . hır ıtır yapragından vucude getınlmış 

G t (H -) T ı f t Nefis yemekler, rayihalı şaraplarla az.ı~n ep ususı ~ e e on esı- mini mini demet iliştirdiler. Hırla ka-
satı ıçm beklenen dırck ve teller ranfil burada en büyük dostluk ve sev- güle oynaya yiyip içerken, Vali ile ara~ 
gelmiştir. İşe hemen başlanacaktır. Te- gi sembolü imiş! mızde teati edilen dostça sözlerden 
lefon vilayetimizin çok mühim bir ek- . b sonra, Ljubljana Matbuat Cemiyetinirı 
siğidir. Istasyonda eşyamızı gardro a tes - Katibi Umumisi M. Brunk l\yağa kalk-

Fıshk rekoltesi 
Gaziantep (Hususi) - Bu yıl fıstık 

rekoltesi geçen seneden bin ton fazla· 
sile üç bin tondur. 935 stoku tamamile 
Hindistana ihraç olunmuştur. 

Polatlıda mahsul bol 
Polatlı, (Hususi) - Bu yı! mahı;;ul 

çok bereketli olmuş, Halkın yüzü gül
müştür. Köylü ziraat bankasına olan 
borcunu yüzde yüz ödemiştir. Yeni 
kaymakam kasabanın imarı için çalış
makta, çarşı ve sokakların temiz tutul
masına itina edilmektedir. 

tı ve yaşına rağmen dinç kalmış ve gür
lüğünü muhafaza etmiş sesiyle bize bir 
•şarabiye> okudu. 

lim ederek, o esnada şehirde kurulmuş 
bulunan odun sergisini ziyarete gittik. 
Odun diyip te geçmiyelim: Meğer, or
man mahsulatından neler yapılmaz -
mış ? Bu sevimli ve neşeli zahn ağzından 

.. .. • dinlediğimiı şarkının güftesini tabi1 • 
Ham kutu~lerden, _mam.ul eşy.~ya ka anlayamıyor, fakat onun evzaından ve 

dar: bu sergıde. ~.hı~ e~ılen. Y~7:lerce şarkının nağmelerinden hissediyorduJc 
çeşıt metadan bır turlu gozlerımızı ayı- k' Si b •

1 
ahsul- ı 

d k ı, ovenya ag arınnı m u o an 
ramıyor u . l lfil . d k' f' l 

Bir aralık K3.zım Şinasi, hayretle: 
- Yahu! Odundan neler yapmamış

lar ? 

Diyince, ben: 

a tın ve rengın e ı ne ıs şarap ara 
ait bir kasidedir. 

Ljubljana'dan bu güzel intibala ve 
Ahmet Emnin koltuğunda bir keseka· 
ğıdı dolusu yemişle ayrıldık. 

T kö ·· - Evet! Odunu bir adam etmedik-
aş pru panayırı leri kalmış! cevabını verdim. 

Geceyi Bled'de dünyanın en güzel 
sayfiyelerinden birinde geçireceğiz. 

Taşköprü (Hususi) - Taşköprü pa- Gerçekten de öyle idi. Slovcnyanın 
nayın teşrinievvelin ilk haftasında bütün zenginliği ormanlarındandır. Bu
uçılacaktır. Belediye şimdiden hazırlık- ralarda yetişen nadir ve kıymetli ağaç
lara başlamıştır. Pavyonlar yapılmak- lar yerli endüstride kullanıldıktan baş-

Domuzovası gölünde bir 
çocuk boğuldu 

tadır. Panayırda at koşul<ı rı, güreş \'e k k~ • k l.k b.l 
a, agıt, ontrp a , mo ı yn, parke, Kastamonu (Hususi) - Koçhisar, 

atletizm müsabaklan da yHpılacaktır. k k d" · b ı k 
so a O!jcmesı, ara a evazırr tüfe yolunun yakınında 20 metre murabbaı 

Urfa Halkevinde konferanslar nnmıusu ve daha da bunun gibi birçok 
Urfa (Hususi) - Halkcvinde her 

1 
mamül eşya halinde yabancı memle - genişliğindeki (Domuz ovası) gölünde 

hafta muntazamen konfe:-nns1ar vern- ketlere çı karılmaktadır. ' 3 ya.~ında bir çocuk su içerken düş
mektedir. Musiki şube~in in teşkil etti.. Sergide göze çarpan güzel hususi _ müş ve boğulmu~tur. Cesedi üç giiJl 
ği aliıfranga he; C'' ; r>r. 1 "'1')1 :ı·1t • l:ırın mu- yellerden biri de, böyle tek bir madde- sonra çıkarılmıştır. 
siki ihtiyacını Su0ı<ıulfüh ıdk~adır. 
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Z3 E,.IGI SON POSTA 

Tarilıten aagfalar: 

Dördüncü Muradın delilikleri 

Futbol Federasyonu tarafından lngiltereden çağrılan 

• * • -------------------
' Nef'iyi nasıl kovdu- kahvelere niçin düşman oldu?-L yol üstünde otuz kesik baş - insan avı. 

Amazonlar 1630 da Dördüncü Murat 19 ya -1 kavuğu ve sırtında kadılık elbrsesile a~ 

D ün gazetelerden birinde _Ankara şırıdaydı. Haziranın ı 5 inci sah günü\ sılı kaldı. 
atlı spor klübünün ycıptıgı at ge- Beşiktaşta Sultanahmet köşkünde bu • • • • 

zintisinin resmini gördüm. Genç, dinç, lunuyordu. Hava güzel ve açıktı. Sul - Padişah Edirneye gidişinde bir köp· 

Atletlerimiz bu sabah BU 
Atinaya hareket ettiler 

baş antrenör Booth dün akşam geldi kısa saçlı veya bereli, spor ceketli, ki - tan Murat geniş bir div~a oturmuştu. rüde':ı geçi~ordu . .. Otuz . ~da_r HintlJ 
Yedinci Balkan o- • lot pantalonlu ve çizmeli k.~dmlann, Müsahipleri, Enderun a~aları h~p ora - Dervış Padışahı gormek ı~ın bır tek ça-

yunlanna iştirak e- dinç ve genç atlar üzerinde dortnal ve- da bulunuyorlardı. Hekim Emır Çele- r~ bulmuşlardı. O da, Padışahın adamla 
decek atletlerimiz ya tırıs gidişleri sahiden seyrine do - b~ ile şair .Nefi ~adişaha. d.aha yakın i- rıle halk tarafı~d~n kovulm~~ ~e ?.'a 
bu sabah Romanya yulmıyacak bir manzaradır. dıler. Padışah şaır Nefının (Sehamı kın bulunmak ıçın oradakı koprunun 
yapurile Pireye ha- Sipahi Ocağında, şehrin civarların - kaza) adındaki kitabında toplanan n;ıcş- kemerleri altına saklanmak ve Padişah 

da da bu gönül alıcı, güzel atlılara sık bur hicviyelerini okuyordu. Birdenbire geçerken çıkıvermekti. 
reket etmişlerdir. sık hele şu mevsimde rastlamak ınüm- ortalık karardı. Şimşekler çaktı. Gökler Sultan Murat yaklaşınca yerlerinden 

Üç gün evvel A· kündür. gürledi ve başlarının üsti.inde korkunç fırladılar. 
tinaya varacak olan Onlardan birini veya bir kaçını hay- bir patlayış, bir çöküntü oldu. Padişa- Padişahın atı ürktü ve Sultan Mura-
atletlerimiz müsa- ran hayran seyrederken, ayni zaman - hın ayaklarının dibine yıldmm düştu. dı düşürdü. Sultan Murat köpürdü: 
bakalardan evvel bir da tarihin meşhur (Amazon) ları da İç ağaları yerlere kapandılar. Padişah _ Bu hainlerin başlarım kesni.z! 
iki antrenman yap- gözlerimin önüne gelir. . fena halde korkm~ştu. Y ıld·r~n d~~ Diye bağırdı. 
mak fırsatını böyl~ Yunan mitolojisine göre Karadenız mesini Nef'i'nin kitabına atfett1~ Şam Birkaç dakika sonra otuz tane kesile 
ce bulmu~ olacak- klyılarında \'e Kızılırmağın denize ka - azarladı ve kovdu. ~lla~ın kızgınlığını baş yol üzerine konmuştu ve atına ye-
lardır. rıştığı yerlerde bütün halkı kadınlar - yatıştırmak maksadıle bırçok sadaka - niden binen Padişah onların arasından 

yedinci Balkan dan ibaret bir devlet kurulmuş. Bun - lar dağıttırdı. geçiyordu. 
oyunlarında Türki- lar vücutlarına dar erkek elbiseleri gi- Zamanın şairlerinden biri bu müna- * * * 
yeyi 21 atlet temsil yerler, kısa boytu, çevik atlara biner - sebetle şu iki mısraı söylemişti: Padişah bir sabah erken Bostancıba-

ler, pek ustalıkla ok veya mızrak kul - Gökten nazire indi Sehanı Kazasına, şı ile birlikte Anadolu köşkünden Ru-
edecektir. Oldukça · · di S ha lanırlarmış. Gökten naure m e mı Kazasına, meli köşküne gitmek üzere kayığa bin-
yüklü bir kafile ha· k km 1 * * * Bunlar aralarına erke· so az ar - miş, daha sonra getirilen ata binerek 
linde hareket eden dak. mış. Yalnız vakit vakit civar. ı mem: Bir şehzade doğmuş ve bunun için Beşiktaşa gelmişti. Bu sırada yolun üs-
atletlerimiz ilk defa Yedinci .ucrıKan Olimpiyatıanna giden lekctlere akın ederek oradakı erkeklen denizde ve kıyılarda mum donanmala- tünde bir köylü gördü. Öküz koşulu o-
\ek bir idareci ile atletlerimizden bir kısım kaçırıp tekrar bırakırlar, yah~~t d~st • rı ve fişeklerle büyük şenlikler yapıl- lan arabasını Çt'IV:irmek üzere yolu ge-
yola çıkmaktadırlar. J futıbol işlerini ıslah maksadile lngilte- ça ziyaretler yaparlarını.,. Boylelıkle, mıştı. Fakat bun şenlik günlerinden nişliğine kapatmıştı. Ha,yvanlar işin 

Atletlerimiz Yedinci Balkan oyun- reden getirilen baş antrenör Booth doğurdukları çocuklar erkek olursa ba- biraz sonra korkunç bir yangın İ.;tan- tam ortasında inatçılık ettiklerinden 
balarına gönçierirler, kız olursa alaka- bulu sardı. Yangın Cibali kapısı hari- yol açılmıyordu. 

Jarında geçit resmine göğüslerinde kır- dün akşam tehrimize gelmiş.tir. yarlarmış. cinde kalafat edilmekte olan bir gemi - Padişah hızla gelirken bunu gördü. 
mızı yazı ile. Türkiye yazılı beyaz E- Antrenör bir kaç gün içinde işine Amazonların, Truva harplerine ka • den çıkmıştı. Tarihçi Rikonun dediği- Elini yanına ve sadaktaki oklardan bi-
fofman giyerek iştirak edeceklerdir.· başlayacaktır. rışljkları İlyadada yazılıdtr. ne göre bu yangında yirmi bin evle bir rine attı. Nişan alarak zavallı köylüyü· 

Hatta Keyhüsrevin başını keserek kan çok saraylar ve camiler, Katip Çelebi- vurdu. 
irfan ve Fethi Atinaya gelecekler Müsabakaları Son Posta namına çanağına batıran meşhur (Türk - Es - ye göre de İstanbulun beşte biri yan - Köylü olduğu yere yıkıldı. 

Balkan Oyunlarında Türkiyeyi tem- Omer Besim takip edecek kit) kraliçesi Tomrisin de bir Amazon mıştır. Dördüncü Murat Bostancıya..emret -
ordusuna kumanda ettiği, bazı Yunan Dördüncü Murada: ti : 

)il edecek olan gülle atıcı irfan ile sı· lstanbul Atletizm Ajanı ve ga- tarihlerinde okunmuştur. - Bu yangın tütün içenlerin attık - - Bu uğursuzun başını kes! 
rık atlayıcı Fethi tahsilde bulundukla- zetemiz spor muharriri Ömer Besim, Bununla beraber yapılan tetkikat lan ateşlerden çıkmıştır. Bostancı başı acımıştı. Adama yak • 
rı şehirlerden doğruca Atinaya gele- Atina olimpiyadlarını günü gününe gösteriyor ki Amazon adı yalnız Ka · Dediler. ,laştı, yaralı olduğunu gördü. 
ceklerdir. takip ederek gazetemize bildirecek.tir. radeniz sahilindeki bir kabil:ye ait d:- Hemen bütün kahveleri kapattırdı. Padişaha dönerek : 

Yeni futbol antrenörü geldi 
Gazetemiz tahrir Şefi Cevad Fehmi ğildir. Yunanistanda...' Macar.ıstanda:kşı- Halbuki bu bir bahane idi. Yangından - Padişahıma uzun ömürler ... Say -

mali Afrikada hatta cenubı Amerı a- ··t ·· ·· d l t ·· h lk d b 
de ayni vapurla ve bir tetkik seyahati d Amazonla;a tesadüf edilmış· tir. 0 uru ev e e gucenen a ' şura a u- gısız herifin canı çoktan cehenneme 

F tboı F
- .:ı f d _ '- k d.lc A a rada toplanıp ta karışıklık çıkarmasın- gitmiş ... 

u caerasyonu tara ın an, yapm~ ma sa ı tinaya gitmiftir. Fransızların, Afrikadaki Dahamcy 1 d" 1 şt ar, ıye yapı mı ı. Dedi ve kurtarmış oldu. 

Romanyalı boksörü nasıl 
mağlôp ettim? 

Yazan : Türkiye boks şampiyonu Melih 

Melihin Son .eostaya verdiği resim 
Müsabakadan evvel yazdığım bir etmişlerdir. Eğer işimden mezuniyet a

yazıda, Teocloresku'yu mağlup edebi- labilir de bir ay çalışa.bilirsem, o za· 
Jeceğimi tahmin etmiş, ve maçın neti- man kendiaile on beş ravunda kadar 
cesi hakkındaki tahassüslerimi de, Son dövüşebilirim. 
Posta okuyucularına bildireceğimi va· Kıymotli rakibime müsabaka esna· 
adetmiştim · sında hiç fırsat vermedim. O yakın· 

İşte şimdi sözümü yerine getiriyo-
rum: 

Müsabakaya başlamadan evvel ga
lip geleceğimi kuvvetle tahmin edi
yordum. Maamafih ne de olsa her ih
timali düşünerek, kat'i bir şey söyle
memiştim. Rakibim çok kıymetli bir 
boksördür. Bilhassa nefesi fevkalade 
fazladır. Bu itibarla kendisile daha u
zun bir maç yapmak belki benim aley
hime neticelenirdi. Maamafih şunu da 
söyliyeyim ki, ben amatör boksörüm. 
Amatör boksörlerin yapacakları azami 
rnaç müddeti üç dakikadan üç ravund
dur. 

Daha uzun dövüşenler profesyonel
lerdir. Ve nefeslerini de ona göre ayar 

dan dövüşme usulünü tercih ettiği i-
çin, ben uzaktan süvinklerle işi hallet· 
meğe çalışıyordum. O yumruğu yiyip, 
boksörü içeri çektikten sonra, hasmının 
işini temizliyordu. Halbuki ben o tu
zağa düşmüyor, yumruğu atıyor ve 
kaçıyordum. 

Bu taktik çok işime yaradı ve bu 
suretle puvan kazandım ve T eoclores
ku' yu mağlup ettim. 

Teodoresku şimdiye kadar çarpış· 
tığım boksörlerin en ç_etinlerindendi. 
Bu vaziyet tabii olarak sevincimi bir 
kat daha arttlrmıştır. Biraz burnum 
zedelendi, vücudumda _hiç bir arıza 

yok ..• 

nrazisini müstemleke haline koyacak- Artık karanlık bastıktan sonra so - Turan CAN 
ları sırada bir takını Amazonlarla har- kakta görülenlerin hemen boyunları 
bettikleri, ef.sane değil, yakm ve tari- vuruluyordu. Her sabah sokaklarda bu 
hi bir hakikattir. zavallılardan birçoğu görülüyordu. 

Bütün bunlardan şu anlaşıhyor: Dördüncü Murat bile elbisesini değişti-

Bartm orta mektebi 
Bartın (Hususi) - Maarif Vekile· 

tinin son kararile orta okul cikmal 
mektebb vaziyetinden çıkm1.ştır. Mu -

Amazonlar sahiden vardı. İnsanlığın riyor, geceleri şehri dolaşarak adam öl
içtimai tarihinde, kadının nfildm bu - dürüyordu. 
lunduğu devre (Mader - Şahi) denil • 
mektedir. Tabiatin erkeğe üstünlük 
için verdiği imtiyaz dolayısile önce 
kadınlar cemiyette b.Akim mevkide idi
ler. Erkekleri idare ediyorlardı. J<'a -
kat erkeklerin kuvvetli oluşları Ye ih
tirasları onları kadınların esaretlerin -
den kurtulmaya kışkırtmıştır. Kavga 
başlayınca bir kısım kadınlar ayrı bir 
cemiyet kurmuşlar ve Amazonluk bu
radan çıkınıştır. 
Kadınlar gene erkekleşmeğc başla -

dığına göre, gene erkeklere hakim mi o
lacaklar acaba? .. 

Bence böyle bir sorguya lüzum yok 
sanırım. Zira erkekler zaten Amazonla
rın hakimiyetleri altındadırlar. Yalnız, 
şekil değişmiştir. Diğer taraftan on -
ların başka bir cemiyet kurmalarına 
meydan vcınncmek içtn, erkeklerin, 
Abdülhak Hfımidin meşhur bir mısra
ındaki (hezimet) kelimesini (esaret) e 
tahvil ederek şöyle diyecekleri halle -
rinden anlaşılıyor: 

cBen böyle esarete fedayım..> 
Turan Caıı 

Bartmh talebeler 
Bartın (Hususi) - Ortamektebimiz

den bu sene 43 genç meznn olmuştur. 
Bu gençlerden Mustafa Korkud. Hilmi 
Korkud, Bürhan Yalçın Deniz lisesine, 
Hayri Saygün Kuleli, Orhan Öztekin, 
Hasan Dönmez Maltepe askeri liseleri
ne, Veli Atukeren, Galip Seben, Yasıf 
Dincel, İbrahim Sezer, Sabri Palabı -
yık, Rahmi Çığ, Mustafa Kalaycı Hay
darpaşa, Vahdi Samancoğlu Ankara 
Erkek lisesine, Mustafa Karagülmez, 
Mehmet Demirok Bursa, Basri Akol 
Kastamonu Erkek lisesine, Münir Tun
cay Orta kız öğretmen okuluna, Niyazi 
Kavukluoğlu, Uluslu Osman ve Mehmet 
Emin Yaman da orta erkek öğretmen 
okuluna ve Mustafa Lülleci de Balıke
sir Erkek öğretmen okulunn kaydolun
muşlardır. 

• * * vakkat kadroya göre: Orta okulda di • 
Karadan Bursaya teftişe gidiyordu. rektör İhsan Atukerenle sekreter Ali 

İznik taraflarında yolların biraz bozuk Rıza Kaygusuzer ve öğretmenlerden 
olduğunu gördü. Gürcü Paşa ile Nasuh Sabahat Afşar, Perihan Aktün, Emin 
Paşa zadeye: Atabek, Rahmi Otman, Fehmi Erdem-

- Bu İznik kadısı, nasıl kadıdtr? O- li kalmıştır. Riyaziye öğretmeni Hayri 
nu şehrin kapısında asın! üç gün üç ge- Özden, yardımcı öğretmenlerden N~r-
ce asılı kalsın, ibret olsun! min Otman ve Hilmi Tüten teşkilat do-

Diye haykırdı. layısile açıkta kalmışlardır. 
Talebe kayıt ve kabulü başlamıştır. 

Halbuki kadı, halle tarafından çok Her gün komşu kazalardan bir hayli 
sevilen iyi ve namuslu bir adamdı. Kim müracaat vardır. 
se ağzını açamadı. Orta okulumuzun pansiyonu da mektep 

Zavallı ka~ı asılacağı sıra~~ to~la - açıldığı günden itibaren açılacaktır. 
nan halka donerek şunlan soyledı: Şehrimizde yapılacak elektrik tesi -

- Ey müslümanlar, hiç bir günahım -satı ikmal edilince orta okul da elek -
olmadan öldürüldüğüme şahit olunuz!. trik almak için şimdiden Vekalete mü
Adamcağız, üç gün üç gece başında racaatle bulunmuştur. 

CUMHURİYET ABiDESİNE 
DAHA FAZLA İTİNA İLE 
BAKILMALI! 

Osman Kalgonem imzasib bir mek
tup aldık: 

- cİngilizceyi çok iyi bilen bir 
arkadaşım anlattı, bir gün bir ecnebi 
heyetinin Cumhuriyet abidesine çe
lenk koyduğu sırada tesadüfen ora
da bulunuyormuş, iki yabancının 
Cumhuriyet abidesini mühmel gör -
düklerini söylediklerini işıtmiş. Ba
na da nakletti, müteessir oldum, a -
H'ıkadarların gözlerini bu nokta~ a 
çekiniz!» diyor. 

Kendi liesabımıza biz Taksimden 
ne zaman geçtiysek abideyi Lakımlı 
ve temiz gördük. Bununla beraber 
itinanın fasılaya uğradığı zamanlar 
olabilir, dikkat edilmelidir. 

YARDIMI HAK 
ETMİŞ ÇOCUKLAR .. 
A. Attila Anbumunda vatanı wü

dafaa ederken can vermiş bir vatan
daşın oğludur, şimdi Çanakkalenin 
orta mektebinde 3 üncü sınıfın 2 nci 
şubesinde okumaktadır. Yazısından 

zeki bir çocuk olduğunu anlıyoruz, 
cümleleri düzgün, imlası hatasızdır, 
Öğretileni öğrenenlerden olacak. 
Fakat tahsilini bitirebilmesi için e
linden tutulmıya muhtaç. Bu satır -
ları okuyanlar arasında, bö_y le bir ha
yır sever ve imkan bulur bir zat bu
lunur mu acaba? 
OKUYUCULARIMIZA 
CEVAPLARIMIZ: 
Polatlıda Ziraat Brc.kı. sı buğday 

eksperi Ziyaya: 
Sorduğunuz kitabın fiatı ( 40) 

kuruştur. 
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Serviler çiftetelli oynıyorlar 
Büyük Şark Romanı 

Türk dostu bir ecnebi l!luharririn 1 
im isimle yazdığı romandan bazı kı -
61mlarını tercüme ediyon.ı.7: ı 

19 Eylül 936 

Muharriri: &ti Barer 

' 

Gemimiz Marmaranın pcnbe sula -
rında ilerliyor. İstanbula çok yaklaş -
tık. Minarelerin tepelcl'inc> konulmuş 
cami kubbelerine bakıyorum. Kubbe
lerin üstlerinde imamlar olurmuş nar
gile içiyorlar .. Galata kulcsile, Beyn -
zıt kulesi arasına gerilmiş olan büyük %;;~~:;;;;~~:;;;;;;;~;!!!!~~ 
.tesbih gene eskisi gibi yerinde.. Gene 
eskısi gibi bir hoca tesbihin tam or - Kalktım; giyindım. İlk işim Kapalı -
tasında akşam namazım kılıyor. çarşıya gitmek oldu. Size Kapalıçar -* şının da nasıl bir yer olduğunu anla -
Yarım saat sonra: tayım. Kapalıçarşı her tarafı kapalı o-
Gemimiz İstanbul rıhtımına yanaşı- lan bir çarşıdır: Bu çarşı_m_n ne. ka~ısı, 

yor. Rıhtım boyunca dikili olan servi- ne d': ~enceresı var~ır. Içme gırebıl -
lerde beyaz güvercinler, tekkelerde mek ıçın etrafında .~ort defa dolaştık • 
zikreden dervişler gibi - Hu hu! lan sonra dur.up d?rt kerf,: 

Diyorlar. Rıhtımda fesleri boyla - Karakurı kurı. 
ı-mdan iki metre uzun Tül'kler kedi ko- Diye bağırmak lazımdtr. İnsan böyle 
şulmuş arabalarında bizi bekliyorlar. bağırır bağırmaz kendini Kapalıçar -
Belli k i bizi knrşılamıya gelmişler. şının jçinde bulur. * Şimdi de Kapalıçarşıda neler satıl -
Yarım saat sonra: dığını anlatayım. 
Bu şehre ben eskiden de gelmiştim. Türkler senede altı defa ve her de -

l'\irk adetlerini bilirim. o adete uy - .fasında altı kadın almak suretile ev -
Jum, vapurun merdivenlerini ayakla - !enirler. Yani her Türk bir senode otuz 
nm havada, ellerime basarak indim. altı kadın alır. Evlenecek kadınlar Ka
~balara koşulu kediler miyavladılar. ~lıçarşıda kendilerine koca olacak er-
1Arabalan idare edenler ellerini ense - kekleri beklerler. Erkekler gider. Bu 
)erine götürerek alaturka selam ver • kadınların içlerinden beğendikleri altı 
öiler; ve ağızlarile: tanesini seçerler. 

* - Selamek! 
Dediler. Ben de onları ayni tarzda 

~lamladım. 

Ayni gün öğleden sonra: 
Çarşaflı bir Tüı-k kadını nrızarı dik-

* katjmi celbetti. Yüzünü görmek isti -
Bir yarım saat daha sonra: yordum. Yanına sokuldum. Yüzi.inü aç-

I_ Lügatülmlzah 

Eve dair 
E\· - Asarı atikadand1r. Apanıman

Jar yapılmadan evvel insanların içle • 
rinde oturdukları bir nevi mesken. 

Evli - Eve hapsedilmiş erkek. 
Ev sahibi - Aksi adam. 
Ev yapmak - Borca girmek; iflfıs 

etmek,bir daha belini doğrultamıyacak 
hale gelmek. 

Ev yıkan - Manto, kadm şapkası, 

ipek çorap cinsinden eşya. 
Ev tutmak - Ev sahibi öen:Jnn kıın

seyi kafese koymak. 
Evden çıkmak - Bakkal. kn:;ap, zer

zevatçı gibi esnaftan kaçmak. 
Ev kirası - Ev sahibinin kıracıya, 

yahut ta kiracının ev sahibınQ daynk 
atmasile neticelenen bir macera. 

Evine bağlı - Kadın sözilc oturup 
kalkan erkek. 

Ev kadını - Nesli munkari;: olmuş 
bir kadın tipi. 

Ev eşyası - Karı kocanın birbirleri
le barbettikleri zaman• kullandıkları 
harp filetleri. 

Ev açmak -:--- Yeri yurdu olmıyan 
ahbaplara yer temin etmek. AçJa::ın ka
rınlarını doyurmak için irr:arel açmak . 

Evden atılmak - Evli erkeklerin a
yın son günlerinde başlarır.~ gelen hnl. 

................................................... ?..~ .... 

- Beni çok güzel bulduğunu söy
ledi. 
- Olabilir, antika merakhsıdır. 

Eski dostum İbrahim Beyin evinde- masını söyledim. Yüzündekı peçeyi 
yiın, İbrahim Beyin evi Eyüp denilen kaldırdı. Bu kadın benim hayatımda 
yerde. Eyüp denilen yer tam Sultan gördüğüm kadınlardan cazipti. Ya _ 
Mehmet Ahmet Fatih camii ile meşhur nakları kınalı idi, burnunun üzerinde 
Kapalıçarşının arasına dü~üyor. bir ay küpe vardı. Ve .kirpiklerine in _ 

İbrahim Beyin misafirlerini aldığı ciler dizmişti. Ancak bu kadar göre _ E ı ... b"ld" k - v eııecegim erkeğin ınii~kiilı•e • 
odadayım, o Türk usulü ayaklannı o - ı ım, adın tekrar peçesini kapadı. sent olmamasını isterim. 
muı.lanna almış oturuyor. Ben de o - Ve anide kayboldu. . . - O cihetten hiç korkma, seni ala . 
nun gibi oturuyorum. Kapıdan Ibra - Mabadine lüzum yok k k - · 

1 184 
·· ca er egm müşkiilpcsent olmasına 

\biın Beyin uncü cariyesi giriyor. İMSET fmkBn yoktur. 
Bize kahve pişirmiş. Kahve tepsisi bur- ~==~:=;~~=;~~=~~~~~~~~~::;===::=====:m::::ıı::ıa 
nunun üzerinde. Burnunu kımıldatı - 100 Bin liralık mu·· sabakamız 
yor. Kahve fincanının biri İbrahim Be-
yin eline düşüyoı·, biri de benim elime.. Bu resmi kesip 
· İbrahim Bey: parça parça gazete· 

- Kahvelerimizi Türkler gibi içe - ye koymayı, ve res· 
lim! mi tamamlayıp bi -

Diyor, sevinçle kabul ediyorum. O ze gönderenlere yüı. 
odanın bir kenarına çekiliyor, ben o - bin lira kıymetinde 
t eki kenarına çekiliyorum. Evvela ben hediyeler vermevi 
ağzımı açıyorum. İbrahim Bey kahve diişünmüştük. • 
fincil1mı elinin hafif bir hareketile He- Fakat resmi kes . 
r i doğru uzatıyor. Kahve, fincandan fır- mek için elimize al· 
lıyor. Ağzıma doluyor. Ayni şeyi ben dığımız zaman bu i§ 
de yapıyorum. Bu sefer benim elim- ten vaz~eçtik. Çün
deki fincandan fırlıyan kahve İbrnhim kü hiç birimiz böyle 
Beyin ağzına giriyor. bir resmi makasla -, * maya cesaret göste· 

Ayni gi.u:ıün gece yarıs:: rememiştik. 
Bu gece Ibrahim Beyin evim bir Çl)k Tekrar düsündük 

rnısafirler geldı. Biitün meşhuı adam- ve müsabaka~ın ta
lar ornda idiler.. rnamile zıddtnı yap-

Hacivnt Çelebi, Evliya Çelebi, Na~ mıya karar verdik. 
reddin Hoca. Zenbılli Ali Efendi. Resmi nynen koyu -
20 eylUl 9 36. yoruz. Eğer siz kı-

Sabah oluyordu. Odanın kapısı bal - yıp parçalyahilirse- ....
tolarla kırılarak açıldı. Sakın bunu ba- nJz parçaları gönc.le-
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BİR HAFTALIK 

DÜNYA HADiSELERi_ı 
• 

İspanyada Hulva'nın asiler tarafından zaptından sonra, bunlara ıncnsuı> iim
forınalı kadınlardan miiteşekkil bir ırup geçit esnasmda .• 

_ ._... .. 

Norveçte Loen göliiniin setleı·inin yıkıJması üzerine iki köyii ıu basııuş, bun· 
lardan biri tamamen mahvolmuştur. 

Çinde Kwanı Si eyaletinde ıeaç kadınlar arasında Vatanseverlik te-ıahlirlui: 
Çinli kızlar Japon 'boyunduruğuna teslim olmaktansa ölmeği tercih edec~kk· 

rine. yemin ediyorlar. 

Fransız - Suriye muahedesinin 9 Eylul de Fransız Hariciy~ NezareHınJeki Sa· 
atli salonda imzasın dan bir intiba .• 

na karşı bir suikast .~annetmeyin! riniz. Bu parçaları 
Türklerde adettir. Evlermdeki misa - birleştiriu res m i 
firleri uyandıımak için b<iy1c yaparlar. meydana· çıkarırsak ~iz bize yüz bin lira, kıymetinde bir hediye 

~ jngilizler Filistiııe müteımıtl i~·cn asker \ İspanyada hiikfunet ilan lm!t-lcrinc 
. . . göndt-mıektedirJer. Re.sınimiı. bir as- . afisler vapıs1 ırar:ıl... kadın, erkek h:•ikı 

\•crırsınız . . I . • 
nn zevcesine vedamı göst.-l'iyur askere ~agırınaktadır. 
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Lilyan Harveyin en güzel filmi: 
Siyah güller 

--
Güzel yıldız: " Bu eser beni çok yordu. Dans 

için geceli gündüzlü çalıştım. Fakat 
~evir mi~ olduğu bütün f ılıınk:rde 1 

fcvkalcide muvaffakıyetler ka.wnmı1 
olan kıvrak ve sevimli 1 il yan Ifan e~ 'ı 
yakında, çevirmiş olduğu en son fil -
mınde göreceğiz. 

1<)35 senesi bidayetinde Hult'vltda 
gitmiş olan bu güzel san'atkar orasını 
bcmmMyementiş ve vatan~ olan Al -
manyaya ayni senenin sonhaharıııda 

dönmüştür. 
r Bcrlin) e varır varmaz sureti mah

su nda kendisi için hazırlanmış olan 
Cilmı çevirmeğe başlamıştır. 

Bu filmin ismi (Siyah güller) dir. 
Şımdiye kadar çevirmiş olduğu fi - } 

linılerde hep hoppa mizaç kız rolünü 
yapmış olan (Lilyan Harvcy) bu filim
de çok ciddi bir rol almıştır. 

kısımlarında n1uvaffak olmak 
film iyi oldu ,, diyor 

Sayfa 9 

Ame:__ikada çok şayanı dikkat bir dava 

İki bin sene 
eden 

sonra 
zehir 

tesir 

* ~ .. 
Maznun sandalyasında doğruldu merakla davayı dinleyen gazete-
cilere döndü: - Yazınız dedi, efkin umumi yeye anlatınız eğer 
bir kadın size ferağat ve fedakarlık vadile sokulursa, sakın 
inanmayınız. Benim feliketime sebep de bu inanışım, müzeden 

tarihi bıçağı çahıım ve kavğa esnasında zehirli bıçağı 
karımın üzerine atışım oldu. 

(Sıyah güller) filmi, 1905 sc·nesin -
de (Finlandiya) da Rus hükumetine Eve döndllgiiın 
kaışı vuku bulan kanlı ihtilalde geçen zamunkarım ölnıii~lli 
bir aşıkane vak'ayı tasvir eylemekte - Rio de Janeiro ağır ceza mahkeme - aşk küllenmeğe başladı m, kaı mı -
dir. sinde bütün samiini, ağlatan bir aşk zın hayalinde _?enÇ kızlığın parlak hul-

Bu filimde güzel (Lilyan Harvey); ve sefalet faciasının davası rüyet edil- yaları yaşamaga başlar, akşamları, lıcr-
milli Finlandiya havaları üzerine ter- • miştir. Amerika gazeteleri bu faciayi kesin nazarı dikkatini celbeden tm a -
tip edilmiş şarkılar söylemektedir. şöyle tasvir etmektedirler. letl.er!~· çalgılı lokantal~rdn sizin şöh-

Kibar dansöz Marina Feodorovna ro- cMahkeme salonu ağzına kadar dolu retınızın kanadına sıgınarak, gurur 
lünü yapan bu sevimli yıldız Sibe • idi, her gün bir iki mera]slı muhbirden duymak ister ... Ga~cte~il.e1 All~h ::ıs -
liüsiin çok meşhur olan Valse Tristeyini başka kimsenin bulunmadığı ga- k~na yazınız ve karılcı:~nızc dcymız kı, 
mükemmel surette dansetmektedir. zeteciler locasında matbuatın ta - eger aldıkları kadın guzel"e ve ı;ız ele 

Bundan başka (Lilyan Harvey): nınmıs şahsiyetleri yer alınıştı. ekmeğinizi düşünecek fakir bir mc -
(La Gioconda dö PonçielJi) eserin Korid~rları tıkayan balk1, jan - mursanız, muhakkak bir gün c' in ıcın-

den alınmış (La dans de zör) namında· darmalann tehditleri dağltt11 zayıf, çe- de tadsızlık çıkar. 
ki dansı dahi fevkaJade bir surette can- limsiz sarı benizli bir adam maznunla - Ben bunları düşünemedim muhtc -
landırmıştır. rın s~dalyesine geldi oturdu. Düşün - rem heyeti hakime, gençliğimin tecrü-

Bu büyük filim alınancaf fransızca. celi idi. besizliğine kurban oldum. Sevgilimin 
ve ingilizce olarak üç lisan üzerine Biraz sonra, heyeti hakıme yerine güzelli~i gö:-leriıni kamaştırd1, onunla 
~evrilmiştir. Bu üç lisana mükemmel t geçti. evlendım, bır sene sonra, ... şu kadın -
surette vflkıf olan (Lilyan Harvey) her Reis: cağızm elinde duran nur topu gibi bir 
üç nüshada başroJleri yapımştır. _Avukat tutmıyacak mısın, kendi - evladımız di.inyaya geldi. Bedbaht ya~·-

Filmin fransızca nüshasında {Lil - ni müdafaa ettirmiyecek misin, diye ru, şuursuz nazarlarla babasının fela-
yan) ın partöneri meşhur :Fransız Lilyan Harvey Siyah gOUerde sordu. , ketine bakıyor, ona insanlık namına 
san'at.kfın Jan Galland; almanc<ı nü:s - manca nüshasında AJman çeşnişi, fran-f nn kardeşçe aylarca birlikte çalısına - Sarı benizli adam hiç telfış eseri gös- 1:<1kan kadın merakını yene~~iş, C'\ -

hasında meşhm Alınan san'atkarı Villy sızca nüshasında Fransız çeşnişi, 1n - ları görülecek şeydi. termedi. önündeki parmaklıklardan ladımı dn mahkemeye getırmı~. \'e 
Friç; ingilizce nüshasında meşhur İn - giliz nüshasında ise İngiliz çeşni.ji ver - Filim hakkında hükmü verecek olan kuvvet alarak doğruldu. muhterem başkan, söyleyin çocuğu dı
giliz san'atkin Esmond Kvight'tir. mek icap ediyordu. Filmin bu memle- halktır. Halkın da çalışmamızı takdir _ Avukata lüzum görmiiyorum, ben şan çıkarsınlar, çocuk şuursuz da olsa 

Bu filiın hakkında (Lilyan Harvey) ketlerde muvaffakıyeti ancak buna edeceğinde zerre kadar şi.iphemiz yok - hadiseyi size olduğu gibi anlatacağım, babasının bu demir par:makhklar ara-
şu sözleri söylemiştir: ,bağlı bulunmaktadır. Çok çalıştım. He- ,tW'.» hakikat, benim en kuvvetli müzahir sında hesap verdiğini görmesin. 

- cBu filim beni çok yormuştur. Se- le dans kısımlarında muvaffak olmam , Almanyada; Fransada; İngilterede ve ve müdafiim olacaktır. Ondan sonra da Reis - Çocuğu dışarı ç1karınız. dedi. 
bebi pek basittir. Her üç nüshasını ber. için geceli gündüzlü uğraştım ve mu- ,İtalyada pek büyük muvaffakıyetler vicdanınıza sığınacağlmJ hakkımda ne Samiin arasında bir gürültü oldu, bü -
çevirdim. Her lisana göre şahsiyetimi yaffak ta olqum.. kazanan bu büyük filmi yakında şehri - karar verirseniz veriniz ... Öyle bir ha- tün Jtazarlar kucağında çocuğu taıııyan 
değiştirmek mecburiyetinde idim. Al· Üç büyük millete mensup çocukla - mizde (Türk sinema) sında göreceğiz. leti ruhlyenin tahtı tesirindeyim ki, be- kadına baktılar, ve kadın da söylene 

Al Conson'un ve büyük filmi: Küçük Şarkıcı • 
yenı 

Sinema Meraklıları tabiatile Al Consonu hatırlarlar ... Az fakat özlü film çeviren bu san'atkar bu sene (Küçük 
Şarkıcı) adında bir film çevirmiştir. Bu filmin müzik kısmı çok kuvvetlidir. Amerikada pek büyük bir rağbete 
mazhar olan ve The Yacht Club Baya adı verilen dört muganni bu filmde büyük yer a1mıtlardır. 

Güzel müzikli ve fUkılı filmlerde olduğu vechile bu filmde de o kadar derin bir mevzu aramağa lü:r.um yok .. 
Maksat san'atkirlann .eslerini ye Jm.vvetl imü:ziği dinlem~tir. Bu cihetten film çok zengindir. Resmimiz ·filmden 
bir sahneyi 2österİyor. 

ni idam da etseniz, beraet te ettirseniz, söylene dışarı çıktı. 
asabımda en ufak bir hareket, gönlüm- Jose Pinto alnını sildi. 
de en basit bir kıpırdanış görmiyecek - İşte, muhterem heyeti hakime clı) e 
siniz... sözüne devam etti, bir sene som a ve 

Reisin tekrnr sesi duyuldu: hele çocuğumuz da doğduktan sonra 
- Hadisenin nasıl cereyan ettiğini masrafımız da arttı, karım istcdFrini 

anlatınız. yapamıyor, istediğini giyemiyor. ve 
- Evvela gazetecilere kolaylık bl - bu yüzden de sinirli oluyordu. O ı,,un

mak üzere kendimi tanıtayım. İsmim lere kadar büyük bir ahenk ve evgi 
Jose Pinto, asan atika müzesinde bek- içinde geçen hayatımız birdenbiı e de
çi idim, senelerdenberi orada çalışıyor ğişti, arlık sebepli sebepsiz kavga C'di
ve amirlerimin itimadını kazanmış bu- yorduk. Biribirimizi kırıyorduk. bir 
lunuyordum, beni, sadık adam oldu - giin ahbaplarımdan biri, karımın bır 
ğum için İncaslann hazinesini muhte- zabitle ko'nuştuğunu söyledi, inanma .. 
vi olan daireye koydular, gelen sey - dun, kendisine sordum, inkar cltı. 
yahları, ziyaretçileri gezdiriyor, onlara İşte o buhranlı gi.inlerin biı inde, bc-
izahat veriyordu. nim muhafaza ettiğim hazineleri her 
Saygı değer başkan! .. O sırada genç gün bir adam gelip ziyaret crlıyor. 

bir kızla tanıştım. O beni sevdi, ben de Benden izahat alıyor, bana bol bol bah
onu sevdim. Nişanlandık, evlenme - ~iş veriyordu. 
den evvel kendisine vaziyetimi anlat - . Bir gün, İneasların mukaddes bıça
tım. ğını görmek istedi, o bıçak meıaklıla -

- Sevgilim, dedim. Ben fakir bir in- ra ancak mlisaadei mahsusa ile ~o~tc -
sanım, buradan aldığun aylık ile ge - rilirdi. Zair müsaade istedi, vermedi
çinmeğe mecburuz. Hayalinde nasıl bir lcr, bana mühim bir bahşiş tekli'" etti, 
istikbal yaşattığını bilmiyorum, eğer ilk defasında reddettim, akşanı eve 
büyük hülyalar kurmuşsan benim bun- döndüğüm zaman, binbir ihtiyaç için
ları meydana getirebilmekliğime im - de bunalan kanını görünce para\ ı ::ıl
kan yoktur, onun için di.işün, taşın ve maclığıma bayağı müteessir oldum. ye 
kararını öy:le ver. ertesi günü, bahşişi aldım, bıçn ~, da 

Sevgilim, ellerini bo) numa dola - gösterdim. 
dı: Bıçak ikı bin senlik bir antık idi. 

-- Jose Pinto dedi, seninle beraber İsminin sonradan Gabrielle olduı,nnu 
olduktan sonra, ba5ka ne istiyebilirim, öğrendiğim adam, bıçağa uwn 
mütevazi bir kız olduğumu öğrendiy - uzun baktı, sonra tekrar ban. 'cır
sen öğrenmişsindir. En bü ıük saade - di. ve giderken de kartını uzataı·~ , 
tim seni evimin erkeği görmektir. - Bu akşam bana uğl·arsan memrun 

Muhterem başkan müsaade buyurun ,olurum. beraberce şarap iceriz, dc>dı. 
da k::ılbimin zchirini dökeyim, gazete- Aylardanbcri şarap içmemiştim, bu 
dlc ı, ~ azın:z!.. Satırlaı mızı tehalükJe ,daveti kabul ettim ve gittim, bann o 
·kuyan karikr'nize dcviniz ki, bir ka- ::ıkşam şu teklifte bulundu: 

dm, c:üı• fc-ı -:ı:,:ıt ve fr·<lrık:ll'lıkla ~oku- - Ben tıpkı o bıçağın eşmi yapaı:a -
lur da. :sda1etinizc f krınıza ortak ola- ,ğıın. ve onu oradan değiştireceğim. Bu-
·~~ mı ~)vl~ · ,... "ıvınm:ı· ınız .. j mın için ''llnrı 20 bin dolar veririm. Hen 

Ar:.1::m bir müddet g:.'tsiP te aı~d.ıl i (Devamı 12 inci sayfada) 



Örme Bl.iiz 
ÖrmeRoh 

Yüz tuvaleti 
Krem ve pudra.1.! nasıl 

sürmelidir? 

Genç Kız Odası 
~ ·. Bıml otmma ft 

plıpna, ..... - ,. 
tak odaiör. o..a 
kız bu odaya iiıka • 
daşlarını alabilir. Bl 
rinci resme babı, or 
tada bir yatak oclasa 
hissini veren hiç bir 
eva yoktur. ikinci 
resimde ise Oda ta
man>lle bir yatak o-
dası halini alnuştır. 

Sonbahar modasına uygun bir man- "Bu oda tiıkımını js. 
to ve bir rop. B sene gerek manto - tediğimiz marango
larda ve gerek roplarda bel ince ve za yaptırabilrsniz, 
etekl r fazla kloştur. Öç- sene evvel .. .. 
CJkm fakat fazla taammüm edeme- çünkü yapılması ko
miş olan bu tarz bu sonbaharda ye • laydır ve ucuza mal 
Diden kendini gostermiştir. Mantonunlolur. Divan .~ 
,6nu ve yakası çok şıktır. Yaka. cep ve b~ ~ndık __ gıbıdirdi.. . ıisiDe ko ulur Ve geceleyin divanm bpaiı 
kol ~ ayni cins lwmquı kQ)'U Güncliızlen §ilteler vanm ıçe n •. n.--·- k .. --1.d •• 
ıengiııdm yapıhr. açılır, fiJ.teler Çl'kanhro Di\'81l111 üzsiDe serilir. 6'YllUll& apgı -V-• 

Dörtliincii. 
Dil Bayramı 
Programı 

I 
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• istanbulda binicilik meraklıları azalıyor! lngilizler polis işlerinde 
kadın kullanmayacaklar 

* • * ---------
Kendilerine iş tevdi edilen kadın polislf'r hislerine 

Bayan Fazilet ile bir konuşma 
* -tc • 

Ocak mensuplarına göre Sipahi Ocağı - Bayan Faziletin çocukluğuna ait kapılıyor, takip ettikleri adama aşık oluyorlarmış 
bir hikaye: Kendisini nasıl kaçırmışlardı? - Sivil binicilerimiz olimpiyadlara 

niçin gönderilmediler? - Bayan Faziletin bir şairimize ilhamı 
·----------------------------------------------------' 
Bir kadın polis ve 

Londrada Polis 
Mürliri)'eti 

Son günlerde binicilik meraklıları 
birden bire azalmış ve Sipahi ocağı ma
neji hayli tenhalaşmıştır. Söylenildiği
ne göre, bu azalışın sebebi, sivil bini
cilere karşı gösterilen alakanın kıtlığı
dır. Ve mesela, çok bi.iyük muvaCfola
yetler göstermiş sivil bin\cilerin olim
piyatlara götürülmeyişi, bu gittikçe u
mumileşen infiali yaratan sebeplerin 
başında sayılmaktadır. 

Bu rivayetlerin hakiki mahiyetini 
anlayabilmek için, tanınmış binicileri
mizden birisine müracat ettim. O bana: 

- Ben, dedi, Olimpiyat arifesinin en 
idmanı yerinde binicilerindenim. Bu -
nun içindir ki, vereceğim ce\•aplm·, bi
tarafane görülmiyecektir. Fakat size 
bitaraflığından şüphe olunamıyacak 
birisini, meselfı Bayan Fazileti tavsiye 
edebilirim. Çünkü memlekette yapıl -
mış yarışların en mühimim kazanmış 
olan Bayan Fazilet, beş altı aydır, üzen
giye ayak değdirmemiştir. Binaenaleyh 
o size; idmanı Olimpiyat arifelerinde 
kesmiş olmanın iddiasızlığından gelen 
bir bitaraflıkla, ve çok mühim bir kon
kur kazanacak kıvama erişmiş bulun
manın verdiği salahiyetle cevap verebi

.... 

Bayan Fazilette at sevgisi çocukluğun
da başlamış, takta atlardan inmez, 

olmuştu 

1 

na doğru ilerledi. Ve birden, üstüme 
fırlayıvererek, elimi yakaladı, bir sıç
rayışta atına bindi. Beni de kucağına 
oturttu. Ve hayvanını dört nala sürme
ye başladı. Arkamızdan da iki atlı ko-
valıyordu. Ellerindeki silclhları beni 
götüren adama çevirmişler, ha bire a
teşliyorlardı. Ben, heyecandan tir tir 
titriyordum. Fakat dört nala koşan hay 
van, parkın öbür ucunda birdenbire 
durdu. Ve bir alkıştır, bir kıyamettir 
koptu: Meğer o gün parkta büyük bir 
müsamere veriliyormuş. Miisamereyi 
tertip edenler, davetli olan ecnebilere, 
eskiden Çerkes1erin nasıl kız kaçırdık
larını göstermek istemişler; ve bu gös
terişte figüran olarak ta beni kullanmış 
lar ... 

Bu, benim ilk ata binişim oldu ... 
Bayan Fazletin, genç şair Behçet Ke

male: 
En güzel ihtirasın, en güzel sahibisin 
Ak alnında tan, kara gözlerinde gece, 

sen ! 
Her an, bir dakika önce attan inmiş Fem~izmin fevkalade inkişaf etmiş polis her ne bahasına olursa olsun bu 

gibisin, old~ğu In?~tere gibi bir memlekette meseleyi aydınlatmak kararını aldı. 
T ·ht k u imi .b. . . r polis teşkilatında kadınlar, erkeklere Şefler komşulardan birşey dğreıuneli 
arı en op P ıe ş gı ısın, gız ıc~ ,tercih edilmektedir. Casusluk, korku kabil olur ümidiyle dört kadın memuru 

lecektir. sen • ve heyecanlarile kadmlar jçin ideal bir bu mahalleye yerleştirdiler. Bu kadın .. * Ruhtan dört nala geçen bir Atilla meslektir. Kadınlar, daha parlamento- lardan bir tanesi bar garsonu, bir ta .. 
Bayan Fazilet beni görür görmez: . kızısın, lara, kabinelere girmeden evvel casus- nesi hizmetçi, diğeri oda hizmetçisi, 
- Aman, dedi, beni söz söylemekten içimde bahar olur, başımda estikçe )uk sahasında çalışmağa başladılar. dördüncüsü de süt nine olarak maha1"' 

affedin. Sizin meslektaşlar, gözümü öy- sen · · · Hatıramızı yoklayacak olursak, orada lede yerleştiler. 
le korkuttular ki sormayın. Geçenlerde Koştukça rüzgarlanan kalbinde, her Mata Hari, Matmazel Doktor. Dalila Birkaç gün soıu·a bar hizmetçis: ka· 
birisi gelmişti. O gün de valdem rahat- kor, ateş, ,gibi birçok kadın casusların isimlerine dına müşterilere hakaret ettiği için yd! 
sızdı. Sizin meslektaş, bir aile dostu gi- Bir gün arzum sönerse, atınm nalile te~düf ederiz. verildi. Orta hizmetçisi olarak çalışan 
bi onun sıhhatini, benim hatırımı sor - deş! Ingiltere polis şeflerine inanmak ıa- memur kendisine verilen işleri kuvve• 
du, ve önüne serdiği not kfığıtlarına bir Ka~ır bir gün gönlümii, atmm terki- zım?:lirs.e .kadı?larda eksik olan seziş tinin .. fe~kinde buldupından işinden çıli 
tek cevap bile istemeden, çıkıp gitti, sinde kabılıyetıdır. Aıle hayatı dışında koca- tı. Sutnıne o kadar lafa dalmıştı ki bak· 
ben : D' ·ı·-· ·- ·ık kad b ' sının bir başka kadınla beraber ye - mağa mecbur olduğu çocuğu banyoda 

ışı ıgı çıgneyen ı ınsm ence . _ . . 
- Herhalde annemin ı·ahatsızlığına , mek yedıgını kolaylıkla sezebilen kur- un ıtmuştu. Ona da yol verdiler. Niha· 

llünneten mülakat yapmadan vazgeç - M al . ·-· . s~n. naz bir kadın - İngilizlerin iddiasına yet oda hizmetçisi kadın kabiliyetsizli,. 
miş olacak! dedim ve kemali safiyetle ısr arını ılh.~ ett.ı.gmı .~~ymuş - göre - ufak bir polis memuru kadar kur ğinden dolayı bir türlü efendilerini 
ilave ettim: tum. Bunu kendisine soyledıgım za - ,naz olamazmış. Sonra herhangi bir hü- memnun edemedi, o da işinden çrkanl4 

_Kibar çocukmuş ! Bayan Fazilet man : ,cum karşısında bir erkek ellerinden dı. · 
Fakat ertesi gün bir arlrndaşımın eli- - Evet ... dedi, Ankarada bulundu- kurtulması da mümkün değilmis. İkin- • * • 

d 
_ . Ve onu dile getirebilmek için, bir şa- ğum sırada benim için yazmıştı.... ci mühim nokta da kadınların kesndi ar- Üçüncü vaka: 

me tutuştur ugu gazeteyı açınca ne 
görsem beğenirsiniz? yia icat ettim: Sonra bu rivayeti hiç düşünmeden zularile içtimai mevkilerini değiştire - Patrik Mahon isminde bir adamın 

Bizim kibar gazeteci, çarşaf kadar - Söylediklerine göre, Sipahi Oca- tasdik ettiğine pişman olmuş gibi doğ- bilmekte çektikleri müşkülôttır. Erkek birçok kadınları zehirlediğinden şüphe 
bir gazetenin yarısına kaşla göz arasın- ğında at değil, Poker oynatılıyormuş? ruldu : polis memuru bir apaş kıyafetine gire- ediliyordu. Bu vakayı tahkik etmek ve 
da albümden aşırdığı resimlerimi bas- Bütün inadına rağmen, değerli binici, - Ama çok rica ederim, yazmayın 'bileceği gibi en yüksek sosyetelerin a- ,kendisine karşı herhangi şüpheli bir 
mış. Geri kalan yarısını d~, hayalimle yürekten bağlandığı ocağın kötülenme- bunu . . . ,damı da olabilir. Halbuki bir yüksek ,teşebbüsün yapılıp yapılmad1ğını öğ • 
hayalen yaptığı bir mülakatla doldur- sine tahammül edememişti : Onu daha fazla söyletememek kor- ,sosyet~ kadını ancak o sosyetede kala- renmek için Patrikin metresinin yanına 

_ Yalan, dedi... Vakıa ocagı-n bir kusile derhal söz verdim : .bilir. Uçüncü mühim nokta da kadın- bir kadın memur gönderildi. Dışarda ild 
muş. ı h Ben : kısmında, briç, tavla oynanıyor. Fakat - Yok canım ... Deli misiniz? Yazar . a~ın islerine esir oluşlarıdır. polis memuru bekliyordu. Saatler geç-

- Haydi, dedim, şu resimleri, benim bence buna lüzum da var. Çünkü bu o- mıyım hiç bunu? Ingi~.zl~rin id~ial~rı bundan da iba- ti, dışarıy~ kimse çı~adı . Mer:ıurI.aıt 
haberim olmadan cebine indirmiş eli- yunların geliri sayesindedir ki, hiç bir Ve bahsi yeniden biniciliğe intikal ret d':g~ldır: Bu ıddıalan kuv\•etlendir- merak ettıler. Kapı~ı dınledıler. Jçen,. 

d 
.. s· h" 

0 
- f ki ettirerek en sonunda asıl mevzuuma .mek ıçın bırtakım vakalar da anlatı - den hıçkırıklar gelıvordu. 

yelim. Fakat bu kadar cevabı da ben- yar ım gormeyen ıpa ı cagı, a r " ı K 1 b: · · .. . . girebili.y~rum· :JOr ar. apıyı açtı ar, ır de ne gorsunlel\ 
den habersiz aşırmış olamaz ya? butçesının açıklarını kapıyor. · B . · "k" k d b" b" l · ı ·ı 

Bayan Fazilet, vaslandıgwı koltukta G""ld.. . , - Bundan sonraki yar~lara girecek undan bırkaç sene evvel Ingiliz po- ı ı a ın ırı ır erme san mıs ag ıyor-
J u um · misinz ? lis teşkilatı Kammy isminde bir dolan- lar. 

doğruldu. Bir ayağını öbürünün üzeri- D · · · h 1 k r d - e~e?ıze, s12<> ın ayvan ar uma - , _ Tabii!... Şu anda idma.l'lsızıın. Bir ırıcının izi üzerinde bulunuyordu. Bu Kendisine sıkı sıkı tenbihlerde bulu-
ne attı, ve parmaklarını biribirine ge- d g ı d ı d an eçınıyor ar. ,kaç ay sonra, yeniden basla,·acagwım o an ırıcı yüksek sosnyetelere devam .nulduğu halde kadın memur Patriğin 
çirerek, dizlerine taktı. Bana: l"" · J ' d Onun bu bahiste şakaya tahammü u ,ve yapılacak bütün konkurlara girece- e iyor, büyük mikdarda mücevherat metresine bütün sırları söylemi) ve bu 

- Nedir?. dedi, nedir 0 not ettiğiniz? yok : , ğim... .hırsızlığı yapıyor fakat elde kafi dere- suretle bir delil elde etmek iınkfuu 
Ben size yazılacak birşey söyledim mi k 
ki ? Yoksa siz gazetecilere gaipten ses- - Katiyen, diyor ... Ocaktaki oyun· . - Bizim sivil binicilerimiz niçin O- ce?e delil olmadığı için bir türlü tevkif almamıştı. 
ler mi gelir ? lar, kumar şeklinde değildir... limpiyatlara götürülmediler acaba? e~ıle~.iyordu. ~u .sırada ~arisin zen ~ * * * 

S h k 
B F .1 t .. kfıt t k . d - Bilmem gın mucevhercılerınden bır tanesi Lon- Dördüncü vaka: 

onra izmetçi ızın getirdiği kahve- atyan k azı e d, su e me ına mı - Kazana~a·z·l .... r mıydı ? draya içinde kıymetli mücevherler bu-
yi bana uzatırken ilave etti: unu muş en sor um : · . • • · . .. . Londranın yüksek otellerinde Sadi 

. . . . . - Bılfıkis ... Bence Mesela Bayan Me lunan bır paket gonderdi. Paket Lon-
- Hem sıze de kızgınım ben. Sız de - Beş aydır ata bınmıyormuşsu - l"h t İhs ş·· k .. ' _ drada açıldıgw ı zaman .. d .. . •h Marsya isminde bir kadın yaş1yordu. 

Amerikanvari bir hadiseden bahset - nuz Yoksa bu atlarda bıkt ar- a a an u ru, Bayan Gulsum, Bay · ıçın en n:uce.~ .~r Genç, güzel bir kadın olan bu Lctiı kur 
. . . .. . _ . · n ımz mı Sadullah Bay o h hakk k ··ı·· yerıne şeker parçalarının çıktıgı gorul-

mışsmız: Guya hiç tanımad1gım bır a- tık? · .. . ' . r an mu 8 go u- d ·· 0 . . .. , hanlarını zenginler arasından seçiyor 
d f be 

· ·· ·· ·· .. b"lrn ,_ · rulmelıydıler ... Eğer gitselerdi muhak- u. zaman pohs şcflerı Kammy den 
am, sır mm yuzumu gore ı el\I Att b k 1 h' F k t · ' ·· h 1 d'l .. 1 b' 1. \'e onların bütün paralarını ~.yordu. ,._ . h" . - an ı ı ır mı ıç... a a şım- .kak futbolcülerimizden iyi derece a _ şup e en ı er ve şoy e ır p an kurdu-

ma~adıle, aley ımde bır dava açmış. dilik dinleniyorum biraz ) 1 hi -· .. . lar: Kadın memurlardan b". t .. Bu kadının bir gi.ın Londraya gelen iki 
Halbuki, benim bir davam var ama, as- .. .. .. . · .. .. ı~.ar,. ~e ç ~.egilse, bas~etbolculerı- 'Kamın 'vi taki etm - n a~~.sını zengin Amerikalıyı dolandıracağı polis-
la bu mahiyette değil. Duşunun bır kere: Daha uç dort ya- mız gıbı en geııde kalmaz,ardı... sebet y ~,d ~ - ege, onunl~ n.una- çe istihbar edildi. Kadın oturduğu eve 
Ba~an Fazilet güldü : ,şımda iken tahtadan, oyuncak atlar la - O halde ? )<adın ~y a e .

1 
ege m:~ur ~t~ı~er. Bu ,birtakım eski ve kıymetsız eşya dol • 

- işte bütün bunlardan sonradır ki, oynar, onların sırtlarından inmek iste- - Bilmem ... : Götürülmediler işte ... tecek o:dmmyh 
1d~ ,sam1ımıyket1ı~ı ı~erle .. - durmuştu. Bunları Amerikalı dostları-

t · ·· d"" ·· - d mezm"şim Dokuz d d 1 · · Bana ö ı l" ki nı ·· ·· ·· ' an e l)e 
0 ara a acagı mu- k k" k gaze ecı gor um mu, agzımı eğil, gö- . ı . . w yaşım a a, sa 1ıcı Ye ge ır , o arın goturulme- cevherleri poli t ·k"l"t k . na ço es ı ve ıymettar şeyler olarak 

- .. atl . b nmcge ba~ı d f ,· l . . b b. b" . . . s eş ı a ına 'crece tı. .. d" S ht b" zumu açıyorum. . aıa ı ·· a ım. ,) ış eı:nın se e ı, ınıcılıkle meşgul o- Bunların arasında t d-f d'l k _ goster ı. a e ır noter vasıtasile bü· 
Ben de güldüm: Gözlerim hayretle açıldı : lan .kımselerin bulunmayışıdır. Maa - lınmış bir parça Ka= u le .~~ce d ç~, tün bu emsalsiz (!) malları Amerikalı-
:-- G?~:n. Allah için söylesin.. - Dokuz yaşınızda mı? mafıh'. _ ~n, Sip~hi Ocağının gittikçe i- olarak kullanılacaktı. y a C) ıne e ı. )ara satacaktı. Poli~ k.admı bu ~atış sı-
Istedıgımı, farkına varmadan verdi- Hatırladığı hadisenin hoşluğu sam·- lerledıgıne kanıım. Son senelerde atı- G"' 1 f k d r. . . rasında yakalamak ıslıyordu. Bır kadın 

ğini hisseden zeki muhatabım ince kaş- mi muhatabıma gazeteci olduğ~u ı_ ,lan adımlar, bu kanaatmi sağlamlaş _ untie~.~~ç ı •.. a .;;ıı~ pot• teş~~att- memuru satışın yapılacağı kat'i tarihi 
lan, sevimli bir hiddetle titredi: nutturmuştu ' u tırıyor. nha g_ed r ıgı l~udce: e: er, ıep muce~- öğrenmek için Morsya'nın hizmctçile .. 

B 1 d 
_ . ercı en usu u aıresınde alınmış mti- ·1 d · · 

- un an a mı yazacaksınız? Eger Mektep arkadaşile konuşan nelieli .lan adım!ar, bu kanaatimı sağlamlaş- •h 1 a· p r . . . rı e tanıştır ı. Kadın hızmetçılerden sa 
bunu yaparsanız kalbiniz tutuls · rak edebılecekler mı· dersı·nız· ?. ceı er er ı. 0 ıs teşkilatı Kamnıy'yı tışın bir hafta sonra yapılacag- •1 ··g~ 

11ah' B k b d - un ın - bir talebe edasile : B F ·ı tevkife kafi gelecek bir delil elde ede- a· v li b "h" b kl - ı. ı o • 
ta . a m un an sonra agzımı aç- _ Bakın dedi size anlatayım onu ayan azı et ümitsiz ümitsiz gülü- d" S . d J 1 . . .ren ı. o s u tan ı e emege başla-
tırabilir misiniz ? ,Ben dokuz' yaşı~a henüz ba t ... ;yor ; me ı.ed.olnıakadn an aşıdı kı ı:u ışe ınc- ,dı ... Fckat nafile .. Kadın hakiki tarihi 

B F 
.
1 

ı· ~·ı· smış ım. . mur ı en a ın memur Kammy'yc ··- . t" S tış d h 
. «- ayan 

1 
azı e ın "'ı ı tutulmuş• Bir gün Gülhane parkına gitmiştik... _ Zannederim ... iyi iş altı ayda çı- aşık olmuş. ogrenememış ı. a a a evvel yapıl-

dıye r:zarım. .Ben bir aralık, ailemin, kardeşlerimin ,karmış. Eğer doğru ise, bu işin dörtse- • * * mış, ve. d~I~ndırıcı kadın paralarl alıll 
- · · · · · · bulundul,'U yerden epey u7.ak1aşmısım nede haydi haydi çıkması lazım! . _ . ,çoktan Ingılız topraklan dışına çıkmıl" 
- Ben suallerime başlıyorum: Parkın oldukça tenha bir köşesi~de. Ben, mesleki alışkanlıkla bu bilmem ' ~~~:r bı~ Y~ka : . tı. 
Susarak karşılayacaklarmm tasdik .karşıma iri yapılı, palabıyıkl!, acaip kı~ kaçıncı olmayacak duaya da yürekten . da ~ytıyar hır ~adm, kı~ı ve d~- Bu kadar acı tecı·übelerden sonra er• 

olunmuş sayacağım. Çiinku •sili ,at ik- ,lıklı, ve garip tavırlı bir adam çıktı- ba bir : ~adı~ b b~ıaber evle~:ınde zehırlenmı~ kekleri tercih etmek hususunda çok u .. 
rardan gelir:t miş. na sokuldu. Ben ürke ürke geriledim. - Amin! dedim. ,o ar~ hı:;kun~la~ .. Gun~er.:e yapıl~n u- ,tiz davranmakta olan İngiliz polis teş-

- ! ! · · · O geminden tuttuğu atını çekerek ba- Naci SIDULLAH .kz~n a .at ıçh ır nctıcc vcrmedı. Ef- kiliıu şeflerine hak vermemek c •. -n gel 
. arıumumıye cyecanl<l,ndı. Nihayet mı,•or. 



12 Sayfa 

Bulgar kadınları Türk 
kadınlarını kıskanıyor 

SON POSTA • . 

Amerikada çok 
Şayanı dikkat 
Bir dava 

E .,. , 2 .. ,. .., 

Maarif Vekilinin beyanatı 

Bulgar gazetecileri dün gittiler. Bir gazeteci kadın: 
"Türk kadınlarından geriyiz, onları kıskanıyoruz,, diyor 

Saffet Arıkan " Maarifte yaptığımız ıslahattan gaye, 
herhangi bir tip almak değil, ihtiyaç ne ise ona 

(Baş tuafı 9 uncu say(ad3 ) göre hareket etmektir n diyor 
kabul etmek istemedim, o ısrar etti. 
Nihayet bıçağı eve getinneğe karar Maarif Vekili Saffet Arıkan, Maarif f kün olduğu kadar talebeye nifi olacak 
verdim, 

0 
da tetkik edecek ve eğer ta. işleri hakkında bir muharririmize şu şekle sokulacaktır. 

mamı tamamına eşini imal etmeğe mu- beyanatta bulunmuştur: Hukuk fakültelerile beraber bu yıl-
vaffak olursak ben de değiştirmeğe ra- «- Liselerin on iki sene olması ih - dan sonra Mülkiye mektebinin progra· 
zı olacaktım. timali üzerine gazetelerde çıkan yazı- mı da dört sene üzerine taksim edilmiş-
, Ertesi akşam bizim evde buluştuk, ları okudum. Liselerin on iki seneye çı- tir. 
ben antika bıçağı, pelerinimin altınd~ karılması hakkında henüz verilmiş ye- Bu sene Avrupaya talebe göndcı-il
müzeden çıkarıp eve getirmiştim. Gab- ni bir karar yoktur. Yalnız bu mesele mesi düşünülmektedir. Henüz adedini 
riyel de imal ettiği bıçağı gösterdi, bir- Vekaletin tetkik mevzuudur. Üzerinde tesbit etmedik. Yalnız bu seneye mah
birlerinden hiç farkı yoktu. Bir müd _ işlemekteyiz. Vekiıletin yapacağı tet _ sus olmak üzere gidecek talebeler Üni
det sonra 20 bin dolarlık huyalimde gör- kikten sonra netice belli olacaktır. Şim- versite mezunu olanlardan seçilecek -
mediğirn bir servete kavuşacaktım, ar- di~en birşey söylemek doğru olmaz. tir. 
tık tamamile karımla mes'ut olacak - , Istanbul Hukuk Fakültesi önümüz- Lise mezunlarından bu sene Avrupa-
tık, fakat o sırada şeytan dürltü. ,deki ders yılından itibaren dört sene- ya talebe gönderemiyeceğiz. 

Mösyö Gabriyel dedim, düşünmek ye çıkarılmış bulunmaktadır. Program- Maarifte ıslahatımızdaki gaye her -
hangi bir tip almak değil, ihtiyaç ne 

,için bana 24 saat müsaade ver.. lar ona göre değiştirilmi~ ve dersler ise ona göre hareket etmektir. 
O gece kımmla haşhaşa kalınca, me- dört sene üzerine taksim edilmiştir. 

Tedrisatta gaye tek kitaptır. Ve ona 
seleyi ona açtım, bana: Ankara Hukuk Fakültesi de İstanbul 

doğru gidiyoruz. Mümkii.n olduğu ka
. - Böyle namussuzluk yapma, hır - Fakültesi gibi dört .sene olmu.5tur~ 

dar çabuk yürüyerek gayemize vara-
sızlıktan temin edilmiş bir refah için- Lisan mektebi Üniversite tahsili ta- cağız.» 

. de yaşamaktansa, namusumuzla zaru - ,kip eden gençler için lazımdır. Bu se- M 
Don memleketlerıne dönen Bulgar. gazetecileri vapurda ret içinde yaşamağı tercih ederim, de- ne bu derst k 1 tal b . . . . _ aarif Vekili dün akşam Ba§vekille 

lk' ·· d be · h · ·m b 1 1 B 1 · M ·"d T ·· L· en a an e c ıçm ) enı beraber Ankaraya gitmiştir. Saffet A-
ı gun en rı ~ nmı e u unan u i4lrııtan ontro e ur"ıyeye mesini bekliyordum, o güldü: .den birşey yapılması mevzuu bahis de· rıka~ın cumartesi günti tekrar 1stan _ 

Bulgar gazetecileri, dün aktam saat bütün mevcudiyetile müzahir oldu. Biz - Budala, dedi, hala düşünüyorsun, ğildir. Lisan mektebi programı mlim- bula' dönmesi muhtemeldir. 
altı~~r ~~iM~ ~~~ ~m~ n~ .•~l~unuku~lıb~ i~"z ~n~~~kili~~~s~~~- :·=~~=~=~=~~~~~=~~~===~~~~~~---~ 
ketlerine dönmüşlerdir. olarak tesis etmi, bulunuyoruz. çu~ .paralık maaşınla, yalnız kendinle Filistinde 5000 Cenevreı Je 

Bulgar gazetecileri ferefine hare· Bundan sonra söz Bulgaristanın da- piçıne bakacaksın ... Ben artık başımın U~ 
ketlerinden evvel Matbuat Cemiyetin- hili itlerin e intikal etti. Matof : çaresine. bakacağım, bu sefalet canı - Sil Ah/ A ~aşkınlık 
de bir çay ziyafeti verilm iştir. Çok sa- - Artık Bulgaristanda ordu ile si- ma ye~tı. .. . w a l . rap ~I 

. • b' h · · d . b . f b·...ı.... . d 'le l Bu ısyan uzerıne bogazun tıkandı, M; •• d l h n'llml ır ava ıçın e geçen u zıya et· yaset ıroırın en tamamı ayrı mıttı r. . W• • .. • d uca e eye azır . (Baştarafı 1 inci sayfMa) 
te Cemiyet Reisi Bay Tank Us T ürk, diye sözüne devam etti, halk Kralı se- nb~l dkılye~egdımkı: nke yapacaq,ıınkılşaşırd~l cek tezkerenin metnini hazulamakla' 
B 1 d 1 w b .. . b' . b. ıe erım e ı anın, şarn arım K .. 22 -(H .) 1· r · h"'ku 1 1 u gar ost ugunu te aruz et tıren ır vıyor, çok Demokrat ır adam olan da 1 tt sını d d ım etı·afımı . udus, ususı - ng ız u w - meşgu o muştur. 

mar arın a ıg uy ı · . d b"' ·· t db. ı · g 
nutuk söylemiş, Bulgar gazetecilerini kralımız da yeni kanunu esasi ile De- görmez olmuştum, elime bıçak geçti, metı ta~~fı:ı an u~un e ır eıc. ra. - Dün ansızın buraya gelınif oLm Ne-
selanılamıştır. mokrasiyi ve parlamento rejimini tek- 2000 senelik antika bıçai1ı fırlattığım .men, Fılıstınde ~~zıyet çok gergındır. güs hiç bir ziyaret kabul etmediji si-

B 1 · f ' 1 k f"l R · · "' ' Her iki taraf mucadele hazırlıklarına b. b h l u gar mısa ır er namına a ı e e- rar ıhya ed~tır. ,gibi kartının üzerine attım. O kactı, bı- · ' . A k "t 1 . . ı, ütün ta min er hilihna .A..mble-
. · b k k T .. k K · T k ·ı b' · · E d b d • k devam etmektedır. rap omı e ennın nin bu sabahki celaeıinde de hazar bu· 
lısıkdu 1nut a chevkalp vedrere .. ur d"mk

1
es: 

1 
b o

1 
mıthecı ~ edt~ma0mı e hıtmıştır. 

1 
• ,çak kolunu shı~~r ~~ eh°:. e .. mas~y1 a aö-~ kuvveti 5000 kişiden fazla clmamakla 

e aş arının a arın a goster ı en e aşı ar apıst ır. ru u meme- pandım, ve ungur ungur ag amao b b k d"l . h çete harbi lunmamıstır. era er en ı erme ma sus • 
hu samimi kabulden çok mütehassis kette söndürmek istedik ve muvaffak .başladım.. sistemi~i tatbik ederek, 17,000 İngiliz Negüs ve Raı Kaua,J:labet marah-
o1duklarını, Bulgaristanın Türk dostlu- da olduk. Onwdakıka sonra kafamı masadan ~al- 'askerine karşı, kolaylıkla mukavemet haslarının salihiyetnameeini bLuf et· 
ğuna büyük bir kıymet verdiğini söy- Gospödin Matof Bulgariıtanda ko- ,d!:dıgı~ zam~n karımımosmor . gor - edecekleri söylenmektedir. tirmek için her türlü çareye b.f vur 
l · . .. . 1 . f 1. . f d d dum bır tehlıke karşısında bulundu - . d .. b' k. . kt d 1 ' 
emıştır. munıst erın aa ıyetı etra ın a a şun- ·- ' k d h 

1 
d k k t Komite kuvvetlerın en uç ın ışı ma a ır ar. 

M.. kk. ld'kl .. b 1 .. 1 . . guınu sczere er a o tora oş um, • . . · . 1 . d k" 1 0 . Et Habe h • utene ıren ge ı erını eyan e- arı soy em ışır: d k 
1 

d'. d"'. .. k Cenubı Fılıstın tepe erın e mev ı a - ığer tara an f ey etinin 
d . f' l . . l d.. h k 1 . K .. . . . . o tora eve on ugum zaman arı - 1 50 4 n kiş.l'k . en mısa ır erımız e un are et erın- omunıstlık Bulgarıstanda bılha.s- d .. 1.. 1 k t s go"rdu··m mışlardır. Bun ar - uu ı ı grup- Fransız mÜfaviri Prof. Jez. hikGme-

mı yer e o u o ara ya mı. · . k h" h · · d k. 
den evvel bir arkadaşımız görüşmüş· sa köylerden gelerek üniversiteye yer- y d - k · T k lar halınde çalışara , şe ır arıcın e ı tinden aldığı talimat üzerine mifavir-
, ı ·· · ·kl · · 'kb ı· anın a çocugum, arımın. sevgı 1 a- mühim volları kesmis bulunmaktadır. f 

tür.. eşen ve sonra umıt ettı erı ıstı a ı rımın s,açlarile oynuyorriu. Maznun " . •W ~ ~ lik vazifesinden İltİ a etmiftlr. 
Gelenler 24 kişiden ibarettir. Ara- bulamayan gençler arasında taammüm .bitkin,di. sendeledi, yutkundu. . Memleketın dı.ger kısımla~~da ha - Cenevrede cereyan eden mayii 

larmda üç de gazeteci kadın bulun- etmektedir. Fakat hükumet komünist- - Muhterem heyeti dakime diye sö- kım olahı: ~nl sudi~ Irak ve Sun) eden ge- dikkatle takip eden Roma, Habet mu· 
kt d l · ·dd l k' k d" ş· d" ·· d tt· b " d İ len tet ışçı er r. hh 1 A~--L'-.J ır·'--ı!L ma a ır. ~rı şı et e ta ıp etme t~ ır . . ım .' es: zune evam e ı, ıça~ın · ucun a n - İki başlıca kısma ayrılmış olan mu- ra as arı IHllDOıcaen çe 1!PMVl&ÇC 

Kafileye Bulgar Matbuat Ceniyeti kı cereyan durmuştur, hır sol tehlıkesı caslar zamanındanberı kalan ve bo - h . A k tl . M··cahı't ··• ltalyanın Cenevre müzakerelerine ifti-
1 b. h " arıp rap uvve en, « u » ~,. 

Reisi ve Slovo gazetesinin baş muhar- kat'iyyen mevcut değildir. .zulmamış o an ır ze ır varmış. .. F d • . 1 il t aktad ı rak etmiyeceğini tekrar etmiftir. 
M h 1 b .. ··k b ' ··kAt « e aı» sım er e anının ır ar. 

rfri Gospodin Meçkarof riyaset etmek- Bulgariıtanda Kadınlık Cereyanı a keme sa onunu uyu w ır su u Yerli Araplardan müteşekkil olan Cenevrede toplanmıt olan be,ael· 
teclir. O sırada 9Öze kafile reisinin karısı dol.durmuştu, kadınlar aglıyorlardı . «Fedai» lere düsen vazife Musevi mes- milel telsiz kongreıindeki ltaı,.B mü· 

Bundan başka, Utro, Z ora, Nevniç olan Madam Vera Meçkarova da karış· Reıs: B k b" d. ~· d cf? kenlerini tahrip. etmek, telefon telleri- messillerine kongreyi terketmekri 
d'Ne , La Garob Bulgare gazetesi mu- mış ve kadınlık meseleleri üzerine fik- · M aş ·ad ıwr ;recegın var mı e ' · ni kesmek ve demiryollarını bozmak- bildirilmiştir 
harrirleri de bulunmaktadır. Bulgaris- rini söylemic:tir· az5.nun ogbr~t .. u. ki - . 1 t tır. «Mücahit» lere gelince bunlar da Romanyaya Gire Vui,tıt 

v • - uçumu u un açı ıg1 ııe ana - İ . . . . k ··k ı 
tanın meşhur mizahcısı Boris Roma· - Kadınlar Bulgaristanda her sa t B k ··ıd "' d"" ' b "· l ngılız askerlerını hrpalama la mu e - Roma, 22 - Salahiyettar mabafil, • - ım. en arımı o ur um. ıçagı ça - f . 

1 nof da kafilenin içindedir. hada çalışmaktadırlar. Doktor, dişçi, dım ... Ben bir fena insanım. Muhte _ le tır :r. . . ..f k Milletler Cemiyetinin salAhiyetleri 
Vapurun güvertesinde Matbuat mühendis. ziraat mühendisleri olanlar ;:em hakimler, benim hakkımda bir ka- Eylul .. bahşlhangı3c0ınodıa, mklıakiFnl_eltı· tuhe - tetkik komitesinin Habeşistan mesele-

! . . . lerle muce ez ra ısın u - · · La Haye divanına havaJe ~-ı.. Müdüriyeti memur arından Cospodin vardır. Fakat avukatlık yapmalarına rar almakla efkarı umumıyeyı ve ada- d d k E d 1 ş sını ııı:w.uca 
Matof kendisile hasbıhal yapan bir ar- kat'iyyen müsaade edilmiyor hukukta let mefhumunu tatmin edeceksiniz. Sö- · ~ 

1
unu gdeçebr~l~h r en ovılasma yetr e a- için vermiş olduğu karardan MIDl'8 bey 

' .. .. . B mış erse e, ı a ara yap an araş ırm nelmilel vaziyetin adeta bir çdrmaı.a 
kadaşımıza güzel ve pürüzsüz Türk- okudukları halde onları bu haktan zume başlarken de soyledım ya... e- 1 d b 1 . . b 1 t ektedir . . . ..1.. d . k d b. B ar a un arın ızı u unamamış ır. girmiş olduğunu beyan etm . 
çcsile demiştir ki : mahrum etmek doğru değildir, yeni in- mm ~ç~n ° u~ ~ d e~c:Te ır... en irak ordusundan firar eden bir çok L-0ndra, 22 (A.A.) _Cenevre Asam-

- Türkiye ile dostça yaşamak Bul- tihabatta seçmek ve seçilmek hakkını ~:~:! .. ~~~~~?. ... ~.~ ... ?. .. ~-.~.';'.ı •• 1.'?::; ... - ....... kimselerin Arap komitelerile beraber blesi hakkında gazete mütalealan pek 
gar milletinin samimi arzusudur, ara- elde edebilmek için elimizden geldiği çalıştıkları söylenmektedir. azdır. News Cronicle, diyor ki : 

b romdan mühim olduğunu söyliyen S1r 
daki kundakçıların münase etsizlikleri kadar çalışıyoruz. Londra, 22 (A.A.) - Filistindeki Büyük Britanya ile Fransa, Babe' -

Samuel Hoare, bu adanın Akdenizde -
bizi birbirimize düşüremez. Bulgar Bugün Türk kadınlarından geriyiz, kuvvetlerin arttırılması için ba~lanılan ,şistanı Milletler Cemiyetinden ~-mühim bir rol oynıyacağım söylemi~, 
milleti 'uzun zamanlardanberi, Neuilly ve , onları • doğrusunu istertte niı: kısk,a- seyahatinin evvelemirde muhtelif harp hazırlıklar bitmiş bulunmaktadır. Ge- mak tasav\'UrWlda bulunuyorlar. Böy-
muahetlesile uğradığı haksızlığın, mu- nıyorur/f ,gemilerini tefti!l ve zabit ve gemiciler- neral Dill, Hayfaya gelecek olan ilk le bir hareket, Cemiyetin şeref W şöh-
alıedelerin gözden geçirilmek suretile ' 15 sene gibi kısa bir zamanda bizi le temasa ve son 12 ay za~imdaki Jıft- taburları selamlıyacaktır. retine indirilmiş feliketli bir ~ O· 

tadilini istemektedir. fersah fersah geçtiler. ,diselerden elde edilen tecrübeden is ti- Askeri otoritelerin kontrolü altın- lur. · Cene 
-====-:• ,fadeye matuf olduğunu bildirmiştir. da bulunan demiryolları gelecek kuv- Par~s, 22. - Bhaütkkıniil'l gdaazeteler, ~ ... 1~-

1 • ı • f • J ş k A S H b h · k d k · · · l k redekı vazıyet uzun .-uu· . amvel or u seya atın ·en is ine A vetlerın naklıne tahsıs o unaca tır. 
1 

t kt-...ıı:-ı Gueteleria ka n g) ) Z ) 0 S U a r J deniz miidafaasmdaki zaif noktaları .. Su~iye ihtil~lciler reisi , Fevzi Ab- ::a~~r;Z1:. H~e~elegeleri le 11eca: 
tesbit ve müşahedeye ve bu hususta dulkerım, Jevın arasında bulunup sinin Cenevrede bulunmalan geqinli-

Akdeılı• ze gelı• yor ,alınacak tedbirleri tayine imkan ver - <ıDehşet müsellesi)> namile yad edilen ği artırml!jtır. İtalyanın Mruetler Cemi· 
miş bulunduğunu ilave eylemL~tir. Sam mıntakada bulunduğu söylenmektedir. yetine avdetini arzu eden büyük 1119 • 
oel Hor, sözlerini şöyle bitirmistir: İngiliz membaından gelen haberlere Jetlerle nizamnamenhı preNiplalill e-

L d '>'> (H .) k · d l . . h k . «Kanaatimce İnailiz -donannıa~ı bu - I on ra, -- ususı - A denız e j dafoa hat arının hımayesı a kı ndakı I .. h . k . ~d d h k . göre, Fevzi, Filist in arahlarma ngiliz nerjik bir şekilde inüdaf.M eda. küçük 
b . .. b" f . h . l · ı · k h. b" 1c· k gun eı zaman ın en a a . uvvcth- l k h ' b ' .. d k" d l tl d -u~·ıe "'-1-11 u ay suren ır te tış seya atınden av- ngı ız arannın ıç ır ımseye arş ı dir.• otorite erine arsı ıç ar musa e ar- ev e er arasın a ™™ u.w , 
det eden bahriye nazın Samuel H or tehdidi tazammun etmediğini kaydet- lıkta bulunmam~k hususunda ihtarlar- bulunmaktadır. İlk merhaleJl ldiçın. 
b ltalvan Muhatriri Gayda'nın k d 1 · d 1 tler kazanmıati .. ugün Londraya dönmüştür. mis ve demiştir ki: " da bulunmuştur. Fevzi, uman ası a • . eve .,~. 

. M . t . üzak leriD bir asa 
Seyahat i esnasında Akdcnizdeki Zirn, İtalyan matbuatında İngiltcrenin Bir Makalesi tında bulunan kuvvetlerin, bir A rap . atın gaze. ~ıd mı... .... ı::: k 

bütün lngiliz üslerini tetkik eden Sa- Akdenize bir vuzuh vermesi \'e diğer Roma, 2'.! (Hususi ) - Journale ihtilal ordusunun nüvesini teşkil ede- bı~et hava~ı ıçı~ e ~ ıgım J8ZID8 • 
muel Hor şu mühim beyanatta bulun- Akden_iz devletlerine ve bu arada Fr~n d'ltalia gaı:etesinin bugünkü nüsha- ceğini ümit etmektedir. 6 ta ;:~is, 22 (A.A.) _ Petit Parisierı 
muştur : sa ile Italyaya beyanatta !:>ulunması la- smda maruf muharrir Gayda lngilte- Bombalar Patlıyor azetesi yazıyor : 

1 · ıte e Malt yı b' . t" t k 1zım geleceği hakkında makaleler oku- renin Akdeniz siyasetine temas eden Kudüs, 22 (A.A. ) - G revciler ha- g Cenev;enin havası ma.ır.-wndur. fs. 
11 ngı r • a ır ıs ın a no ·ı y6rum. Bövle bir bevanata Hizum gös- ~ .. 

ta 1 k k il kt - " .J bir başmakale yazmıştır. Gayda bu pishane binası yanında kurulan Arap tikametlerini C!Mınn•~ olan diplomat • 
sı o ara u anma an vazgeçmez. trilınesi mutlak bir suitefehhüm mev - 1 v-s ""' 

Britanya hükumeti, Akdenizdeki cut olduğunu isbat eder. makalesinde ngilterenin Akdenizde sebze pazarına bir bomba atmışlardır. lar kitlesinin üterine tarifi kabil olmı· 
kuv\ etlerin müvazenesini, İmparator· Akd<>nizde yeni hiç bir siyasarrtız yok yeniden faaliyete geçtiğini tekrarla- İkisi çocuk olan üç Arap ölmüş ve dört 

0

yan bir kasvet çökmüştür. 
1 ~ d f h l · l makta ve kısaca şöyle demektedir: Arap ta yaralanmıştır. Bu gazete La Haye divanının hukıı-
ugun mü a aa at arını emmyet a tı- tur. Siyasi hattı hareketimiz değişme- .............................................................. ki mütaleasını almak üzere bu divana 

na alabilmek için, yeni duruma uydur- ıniştir. Yakın bir gelecekte bütün Akde «lngiltere, zecri tedbirler zamanın- den biridir.>ı 
k d d K b · d l ti · l ·· k .. l · · d ld 'b' Akd · d · b' Londra, 2'2 (Husus .. ı ) -- İspanyol yapılacak bir müracaatın çok muzır o-ma arz:usun a ır. ı rıs ad a~ının sü- nız ev e erıy e mum un o an en ıyı a o uğu gı ı, enız e yenı ır lacağı ve İtalyayı son derecede alaka· 

el bakımdan istikbali de tetkik t>dil- münasebetler temin edeceğimizi umu - blok vücuda getirmeğe çalışmaktadı r. su larında bulunmakta olan lngiltere- .dar eden meselenin hallini öyle Wr ta
ı'lıekted ir. Kıbrısta gelecekte inki şaf e· 1 ~-o:·uz. Fakat bu arzu .. ve ~midimi~, bize İngiltere Kralının son Akdeniz se- nin Akdeniz filosunun Amiral gemisi ahhüre uğratacaktır ki neticede Aveno
dece1· hir modern liman yapmak iczıp 1 ırtıbat hatlarımızı mumkun oldugu ka- yahati esnasında Yugoslavya, Yuna· Köyin Elizabet , Ripals, Gloryuz ve di- lün bir mukarenet.tesisi için yapmış ol· 

ed • t. : dar emin bir surette temin ihtivacımız-ec : ır.•• 1 " n istan ve Türkiyeye yaptığı ziyaretler ğer b üyük b ir harp gemisi teşrinievvel- duğu bütün mesai akamete mahküm o-
c- ,., ı } J J ı ı ·· dan kurtaramaz. d b · · beli' b l t h ·· 1 · d Ş k. Akd · l ki d ' l k ... ::; ınlue . ıor, mparator uıt mu· K b .. 1 h h k tl . bakı e u sıyasetm ı a~ ı eza ur erın- e ar ı enıze ge ece er ır • aca tır. 

ı rısın sue a\'a are e erı -
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Sayfa 

K~hramanhk, aşk, heyecan ve macera -, 
' 

L Hiktıg~ Hasan Çavuşun oğlu 

KORSANIN KIZI 
Dünkü kısının hiilfisası: I S<iyJe gittiler mi? 

·--------~--~-----------J Yazan: Suat Den·~ -2-

Son Posta •nın tarı'lıt t•/rikası 
Bir gece yarısı ihtiyar ve fu:na Ha- - Hayır. daha gitmediler. l\lulıt<ıı ın Yazan : Kadl r c an K af h 

Numara: 79 
Çopur İsmail ve Mehmet J,.. h.·ıyret- ı·ı b' d b' d d Ba h r:ı-. yas ır en ıre ur u: - ri en şu Merkando is, ini bitir-

san Çavuşun kapı__sı çahm~or. ~.çı-ıkapıs~nda muhtar~~ ~?~.uşuyorhır ... 
yor. Karşısında oglu oldugunu soy- Ihtıyar adam busbutun yere c:ıiku -
liyen Remini buluyor. Hasan Ça- yor. Genç adam üstüne yığ1lan su\-~tl 
vuş oğlunu uzun senelerdir görme- ve samanların altından çıkardığı ;ıtt·~li 

te kalmıs, lardı. B l d b' 1 - un ar an ır şey er öğrenebi - sem ... 
Gardiyanlar Ayşeyi de dövülmek ü- liriz. Biz de girelim. 

~ere yere yatırmak iııtediler. Fakat Dedi. 
\1arki dö Comar ona doğru yürürke.n: Ayni zamanda genç kmn kışladan 

- Bırakın onu ... Kaldırın 1 · bir Y.ere götürülüp götürülmediğini de 
Diye emretti. · bilmek ve izini kaybetmemek ge • 
Ayşenin bütün heyecanı, korkusu 

keçmişti. Çünkü artık olan olmuştu . 
Bu haber halk arasında yayılıp gidi

~ordu: 

- Türk esirlerinden birisi kız imiş. 
E:rkt"k kıyafetine girmiş ... 

- Kadınlan bile bize karşı ~ilahlanı
~orlar. 

- Vay canına, rüyamda görsem i
tıanmazdım ... 

İlyas Reis de bu sözlere inanamı -
)o:rdu. Fakat herkes ayni şeyi söylü .. 
l'ordu. 
Arkadaşına döndü: 

rekti. 
Y akuba döndü. Küçuk 

kız olduğunu söyledikten 
bih etti: 

Alinin bir 
sonra ten -

- Sen· köşede dur ve gözetle ... Biz 
şuraya giriyoruz. Görüyorsun ya, ka
pısının üstünde kuru kafa resmi var. 

-Gördüm. 
- Unutma. Başın sıkılırsa, yahut 

kızı kışladan çıkarırlarsa hemen haber 
ver. Zaten çok durmıyacağız. 

--Peki, reis.. . · 
Jıyasla Mansur meyhaneye daldı -

lar. 

Diyordu. 
Jıyas: 
- Her işin sıns: var. Acele etme! 
Cevabını veriyordu. 

Akşama doğru Yakubun buiundu -
ğu yere geldikleri zeımnn onu da Man
sur la İlyası ararken buldular. 

Yakup hemen haber verdi: 

- Küçük Aliyi götürdüler.. 
- Nereye? 
- Gemiye ... 
İlyas buna sevindi. 

Ne de olsa onlaım hepsinin bir ara~ 
da olması iyi idi. Bir kısmını kurtar .. 

dıktan sonra diğeıterile de ayrıca uğ ~ 
raşmak istemiyordu. Toptan bitirmek 
daha kolaydı. 

miştir. Sanlıyorlar. Delikan - ellerile onun buz gibi ellerini tutu, ur. 
Jı gayet telaşhdır. Biraz ·uuık- - Atlılar uzaklaştı, öteki kö~·e y:.ık-
tan nal sesleri duyuluyor. Delikan- laştı , gidiyorlar. . 
lı korkuyor. İhtiyar dikkat edince Genç adam üstüne yığılmış olan ~L'Y-
oğlunun yaralı olduğunu görüyor. lerin üstünden sıyrılıp çıktı. 
Delikanlı jandarmalar tarafından - Ya seni bulsaydılar. Ya elP 'e -
takip edildiğini, eşkiy~ olduğunu, çeydin. Osm<mım. Viran bağımın bir 
bütün bunfara sebep bir kadın ol - tek kütüğü .. 
duğunu, onun yüzünden işinden a- Osman birdenbire ihtiyarın kendi -
tıldığını, nihayet bir gün bir başka sine sarılmak istiyen kollarını şklddle 
erkekle bir arada yakaladığını 'ıe itiyor. 
.ikisini de öldürdüğünü anlatıyor. - Hasan Çavuş beni dinle. 
Arasından sarı bir kordelalar geç - - Bu ne Çl!~it baba çağırış oğul. 

miş fistolu karyola etekliği benek, be- - Hasan çavu!3 dinle beni.. Ben se • 
nek kan olmuştu. Aklım ba~ıma gelin- nin Osmanın değilim. 
ce yaptığım şeyin ne olduğunu anla - - Yalan ::;öylüyorsun. Ben senı se
dım. Polis, hükfunet.. Darağacını dü- nelerce hasretini çektiğim, senekrcl! 
§ündüm. Sonra kaçtım baba, şehrin dı- burnumda tüten gül kokundan tmu • 
şma kaçtım. Günlerce kırlarda, koru- dım. 

- Çabuk yere çömel... . 
Mansur onun gibi yaptı. 

Burası basık, fakat 
dan ibaretti. 

.. . , , . ,, ..... , ~ ...... (~r.k.a.ı~ y~r L.. larda, dağlarda dolaştım. Haftalarca aç, - Ben Osman değilim. 
genış bir salon- B U L M A C A açık gezdim ve kim bilir kaç ay sonra - Yalan ... Osmanım olmasaydın ;ya· 

idi. Bir gün bizim çocukları buldum. ranm kanı ağu gibi avuçlanm1 bii:-.·le 

İlyas arkadaşının omuzların;~ çıktı ve 
ll-ıeydanın ortasına baktı .. 

Yalan değildi. 
Orada Küçük Ali vardı. Parça par

~ olan gömleğile bir türlü göğsünü 
büsbütün örtemiyordu. 

Marki dö Gomar en yakmdaki za .. 
bitlerden birine bir işaret yaptı. 

Zabit omuzlarındaki pelerini gardi
Yanlardan birine verdi, o da Ayseniri 
omuzlarına attı. 

Marki dö Comar bir emir daha ver
di ve Ayşe iki gardiyanla sekiz asker 
"e bir zabitin muhafazasında tersane 
"kışlasının ltapısmclan girdi. 

Marki dö Comar da o . tarafa gider -
~en Kardinal Merkando ve askerler 
dağılıyorlar, halkı da dağıtıyorlardı. 

Jan Portondonun gemisindeki as -

kerler ve gönüllü kürekçiler r:1htıına 
Çık.arak henüz oradan ayrı1mıyan hal
kın araeına karışıyorlardı. Şurada bu
tada kümeler hasıl oluyor, harbe dair 
Laberler soruyorlardı. 

* -36-
SON PLAN .•• 

lıyas Reis arkada~mın omuzundan 
tıdiği zaman onun hayreti bütün . bu 
~alkın hayretinden daha büyüktü'. 
\-ıa,nsura: 

- Bir kız •.• Vallahi kız ... Olur şey 
değil... İnsanın aklma gelir mi? l-liç 
te sezdirmemiş 

Diyordu. 
Kardinal Merkandouun gittiği ta -

tafa bakan Mansur arkadaşının sözle
ti üzerine ona dönmüs ve sormustu: ' . 

- Hangisi imitı bu ..• 

Az. daha: 
- Mehmet mi? Yoksa Küçük Ali 

tni? 
Diyecekti. 
l ... akin İlyas onun ağzını tuttu: 

- Sus ••• 
Sonra kulağına doğru eğilerek onun 

tncrakını giderdi : 
- Küçük Ali •.• 
Mansur bakakalmlşti. 

Yakup ise bunlardan hiç bir şey an~ 
lamıyordu. Daha geride kaldığı ve bo
~u uzun olmadığı ıçın bir şeyler de 
~Örmem işti. 

1tyas şimdi üz:rine aldığı i~e daha 
çok ehemmiyet veriyordu. O nisbette 

de canı ~ıkılıyordu, çünkü Uzun Veli 
ile arkada.~ları tekrar· gemiye alınmıs
lardı ve o~Jarın oradan kurtarılmala~ı 
için şimdilik hiç bir çare'bulamıyor -
tlu. O zamana kadar Küçük Ali dcni
Ten genç kız ise kışla.ya götürülmüş -
tü. Orada ona ne yapacaklardı? Kur -
tarılacak Türk esir)erile birlikte bir 
'türk kızının ve kadmınm namusunu 
da düşünmek lazım geliyordu. 

Daracık yollardan, giden gelen bir 
~alabalığın arasındım düşünceli dü -
'\inceli yürüyorlardı. 

Gemiden çıkan lspanyol askerlerinin 
bir kısmı yolun iki tarafındaki mey -

Kapıdan giren askerlere, hele ça -
vuşlara meyhaneci pek hürmet edi • 
yordu. Fakat llyasla Mansurun köylü 
kıyafetinde olduklarını gördüğü ıçin 
aldırmadı. Onlar da şöyle göze görün
miyecek bir yere, bir kenara oturdular. 

Uzun boylu, pala bıyıklı bir çavu~ 
baş tarafa geçerek bağırdı : 

- Pinto, çabuk şarap getir. Biz 
bundan sonra bedavadan yaE>ıyoruz. 

Şaraplar dolup boşalıyor ve içi]i -
yordu. · 

Bir aralık meyhanenin kapısında 
gevrek bir kadın sesi duyuldu: 

- Kabiyatto ... Sevgili Kabiyatto ... 
O kadar korktum ki ... Ah, seni bir da
ha göremem diye o kadar ... 

Genç ve güzel bir kadındı bu ... 
Sarmaş dola~ oldulaı" . 
Çavuş yarı sarhoş mırıldanıyordu: 
- Ben senden daha çok korktum 

vallahi ... Bir Türk gemisi buraya ka
dar arkamızı hırakmadı. Kurtulduk 
amma, doğrusu biz de bittik. 

Diğer askerler de kadının etrafını 
aldılar. O şimdi çavıışun göğsüne yas
lanarak bir korsan sarkıeı tutturınus -
tu ve hep birden sö~lüyorlardı: . 

Üç gemi ile çıktık .. 
On beş gemi aldık ... 
Tamam beş bin Türkü ... 
Zincirlere vurduk . . . 

Türklerin önlerinden· kaçarak an -
cak canlcuını kurtardıklarını unutmus· 
lardı. Sanki sahiden çôk büyüli bir ~
ferden dönmüşlerdi. İlyas gülmemek. 
için dudaklarını ısırıyordu. 

ilyasla Mansur orada büsbütün yal
nız kahmslardı. Üstlerine baslarma 
baktılar v: bu kıhkla hiç kimsed;n say
gı göremiyeceklerini. böyle kalabalı -

ğın arasına girerek onların ağızların· 
dan bir şey koparmak, dostluk kazan
mak mümkün o1am1yacağını kabul e

diyorlardı. 
Halbuki gemideki askerlerden 

kaçı ile tanışmak i'.ltiyorlardı. 
Yakup eski yeriıldc duruyordu: 
- Ne haber? 

- Kimse çıkmadı. 
llyas Yakuba: 

bir 

- Sen burada bekle ve gözetle. Gi
dip kılığımızı düzeltelim. Biz dönün
ce de s·en gidersin. 

- Yarım saat kadar sonra İlyasla Man .. 
sur birer silahşor kılığına. girmi~lcrdi. 
Y akup ta uşak olmuştu. Üçü de. kaba
rık. omuzlu dar ceketleri, dar ve kısa 
pantalonları, çizmeleri ve başlarında

ki geniş kenarlı kara ve tüylü şapka -
larile İspanyanın her tarafında sık sık 
görülen irili ufaklı şövalyelerle uşak
larından farksız :idil et'. 

Y akubu gene 'k.ôşe başına bekçi bı
raktılar . 

Bu sefer biraz ötedeki daha büyük 
bir lokantaya girdiler. Yemek yediler. 
Orada da bir kaç asker vardı, fakat hiç 

bir şey öğrenilemiyoı-du. Böylelikle 
kapı kapı dolaşıyorlardı. 

. id 

Soldan sağa: 
1 - Harp seferi gibi tayyarecilerin 

toplu bir halde yaptıkları. 2 - Ava • 
danlık, bir oyun. 3 - Dadının ben -
zeri, av. 4 - Yayın eşi. demiryolu. 
5 - Çanak, bir M ilavesile alevh oJur w • 

6 - Beyaz perdede oynatılan, ar. 7 -
Göz kapaklarına biriken kir, ekmeğin 
arapçası, 8 - Cihan, çatı. 9 ·- Bisikle
tin ayaklığı, Baltık hükCm1etlerinden 
birinin payitahtı. 1 O - Beygir, tavla a
letlerinden biri, Fransada bir savfive 
şehri. · ~ 

Yukar1daıı aşağıya: 

1 - Vapurları rıhtıma bağlıyan ip, 
tarlayı kazmak için kullanılır. 2 -
Mükemmel, asillik. 3 - Bisikletin 
fransızca başka bir ismi. 4 - Olur ol
maz işe atılan, camide kılınır. 5 - Ban
kaya gösterilince para alınır, nota. 

6 - Edebiyatla uğr~p yazı yazan. 
7 - Cezayirin yanında bir memleket, 
iki denizin birleştirilmesi ile a('ılan bo
ğaz. 8 - Buyurmak, duad@ sonra 
söylenir. 9 - Bayramdan evvel gelir, 
nota. 1 O - Mahal, futbolda topu bir -
birine verme. 

Bir dağ başında. Bana acıdılar. Kar - yakar mıydı? .. 
nımı doyurdular, yaralarım1, berek:ri - - Ben senin oğlum değilim di vo • 
mi sardılar ... Sonra onlarla birleştim. rum .. İnan .. Ben jandarmalardnıı · ko
Beraber dağları tuttuk ... Baba sus .. Sus runmak için, senin kulübene saklan -
ağlama yeter Allah aşkına. mak için bu yalanı söyledim. Jantlar

- Atlılar yaklaşıyor Osman atlılar.. malar uzaklaştı. Ben de gidi:--·orıım. 
Senin peşindeki jandarm<:tlar. Yalnız şunu bil ; ben senin oğluP dt• -

Sesinde öyle büyük bir telaş, öyle ğilim. Beni oğlun zannederek bo:) ~·c-
büyük bir korku var ki.. re kasavet ct.ıne .. 

- Senin peşindeki jandarmalar .. Ya - Neler söylüyorsun evlad1m, stt -
seni bulurlaı:.sa oğlum... man var, ateli gibi yanıyorsun. ifa-;ıl 

- Sus baba yavaş konuş. gidersin, seni yakalarlar. 
- Bütün köy at nallanmn sesile u- - Ben onların geldiği tarafa gide -

yandı. .. Köyü bastı jandaımalar .. Kıv- rim. 
nl şuraya ... Gir şu samanların albna. - Çıldırdın mı? .. Ben seni knc sc -

Genç adam ye - nedir bekledim. 
re kıvnhyor ve Yarmki nushamızda : Ben seni ~.ıkla -
ihtiyar adam o - rım, onlara tes -

nun üstüne boş p REN S E S lim etmem. 
çuvalları ve bir . •• - Baksmıcı b.ı -
kaç kucak saman- na bir parmcığım 
ları yığ1yor, ve o Yazan : Faik B~rçmen eksik.. Ben Os -
hafif bir sesle fı- man değilim. 
sıldıyor. - KazayL\ u{~ -

- Geliyorlar mı?.. ramı şsın. 
- Seslerini işitiyordum Bir yere - Sesim Osmanın sesine benzcmı -

vurdular. Muhtarı soruyorlar. yor diyen sen değil misin?. 
- Ya buraya gelirlerse. - İçki, tü.tün kullanımşsm. 
İhtiyar düşünüyor. Ya buraya gelir- - Ya boyum bosum. Osman l.fak te-

se ve eşkiyanın kendi oğlu olduğLmu fek bir delikanlı imiş demedin mı ?. 
görürlerse ... İhtiyar arından ölecek. - Bir süt kuzusu idin .. Er oldun, er-* kek oldun... Büyüdün aslanım .. 

- Baba ne oluyor? - Derim sert, sakalım var, cJleı-im 
· - Muhtarı uyandırdılar galiba. taş gibi. 

- Baba kapının altında· bir ışık sız- - Dağ, taş, orman, hava, sıcak, so -
dı. Buraya mı geliyorlar ... Bir · şey du- ğuk seni bu hale getirmiş. 
yuyor musun? - Osman kız gibi utangaç .bir deli-

- Yaklaşan ayak sesleri duyuyo - kanlı idi diyen _sen değil misin'!. Ben. 
rum. Sus ... Dinliyelim.. bir katil, ben bir eşkiyayım. 

En yakın bir kulübenin kapısına - Sen benim Osmanımsın. Yüıeğim 
vurdular ... Gecenin içinde yük.sek ko- böyle diyor. Elim eline değdi. GiiHim, 
nuşan gür bir ses duyuldu. Osmanım benim ... 

- Çok uzun boylu, kumral sakallı - Hasan çavuş, inan bana .. Ben se-
bir adam... Galiba yaralıdır da. Nasıl nin oğlun değilim. 
gördünüz mü. Akşamüstü mü? .. Gör - Doğru mu söylüyor? .. Yalan mı söv
mediniz mi? .. Peki .. Evet.. Evet .• Ey ~ lüyor?. İki kaşı arasında kördüğüm ~1-

Dün Bakırköy kazasında; çifıtbuı·gaı, Kü- vallah.. muş bir kırı ~ık, ateşli gözlerin&~ ' ,l~ -
çükçekmece, Firuzağa. Yalov:ı. kaza~nda; Kulübeden konuşan adamın cevabı lar var. 

Ocak kongreleri 

Çengiler. Kurtköy, Koca.dere, Laledere. Fatih duyulmuyor. Acaba Osmanı görmüş - Yalan söylüyorsun. 
mü? .. Osmanı buraya girerken görmüş - Doğru söylüyorum. 

.. ? - Oğlum olmasaydın. Nasıl kork -
mu . .. 

kazasında; Ayvansaray, Eski Alipaşa, Yedi-

Çivili asker ı~nduraları şıkıı·dıyan madan beni ocağın önüne cekerdin \·e 
talcada; Akalan, Bozdar, Terkos. Silivl:'ide; mahmuzlar kapıya yakla')ıyor. yüzünü gösterirdin bana. ~ 
Fener, Sinekli. Eminönünde; Hocapaşa, Di- _ Baba söyle geliyorlar mı?.. - ~ahçende bütün gün gizlcıınıi;: -

ltule. Beşiktaşta; Muradiye. Şile'de; İc;a. Ça-

reklerarası Ocaklarının kongraları yapılmış, _ Evet ... Geliyorlar sus. Kapınııı ö- tim. Ama olduğunu öğrenmiştim. 
Partm Yurddaşlann dilekleri dinlenmiş. yeni nündeler, kapının önünde durdular.. ~ Bir oğlum olduğu neden nıalf.ımun 
idare heyellert seçilmiştir. Ne uzun bir an ... Kapıya vuracak - oldu?. 
..................................................................... far mı? Acaba onu buraya· girerken gö- . - T ~n. de bu köyün yabancıı;; 1 dı>:Ü· 
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ren olmuş mu? .. 
- Ne cevap verdi komşumuz .. 
- Baba .. 
..-: Sus'. 
Dışarısını dinliyorlar. Bir an ne u -

zun ve ne çok endişe, ıztıraba münka
sim olabiliyor .• 

- O kapıya nafile vurmayınız? 
Bu muhtarın sesi. 
- Neden? .. 
- Burada Hasan Çavuş isminde ih-

tiyar bir ama oturur. Dışarı bile çık -
maz. Ondan bir şey öğrenemezsiniz .• 

* - Ne oluyor baba? 
- Sus ... 
- Gidiyorlar mı? 
- Köyde herkese seni somyorlaı:. 
- Baba bir şey duymuyorum, eğil, 

dah11 eğil. 

lim. 
- Yalan söylüyorswl. 
- Hayır doğru söylüyorum. Yalanı 

ben demin söyledim. Jandarmalar ırc

lirken kulübene saklanıp canımı k~r
tarmak için. 
Kapıya doğru bir adım atacak olu -

yor, fakat sendeliyor ve düşmem0k'. 
için ihtiyarın kolunu tutuyor. 

- Sendeliyorsw1, hastasın, ku\' vetin 
tükenmiş, Osman değilsen bile gi tme. 

- Deli misin ihtiyar. Benim ~ibi a
damı nasıl damında saklarsın?. 

- Nöbetin var yiğitirn. Hem bcfüı ele 
yollarda pusu kurmuslardır. Yazık de
ğil mi senin gibi bir. civana. Ben eni 
günlerce saklarım. Kimseye güstl'I -
mem gitff,,,. 

-- Gide. -.~·rn. 
Kapıya ll .... ğru ilerliyor. İhtıyarın ba-
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Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

Son Posta'nm zabıta romam: 78 ----
•J MUHALEFET '0r 

Kağıtlar üzerine serilmiş olan bu 
sofranın etrafına bağdaş kurmuşlar, 

konuşa konuşa yeyip içmeye başlamış· 
.lardı. 

rayışımda veririm; dedim ... Bana, ne 
cevap verse beğenirsin? .. 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 
Son Posta"nın siyasi tefrikan "! -63 - Yazan: Ziya Şakir 

Bir kaç kadeh rakıdan sonra, hepsi
ne bir neşe gelmişti. Fernandez, şimdi 
şurada bir keme'\, olmadığına, acı acı 
teessüf etmişti. 

- Ne cevap verdi? .. 
- Ben öyle dalavereye gelmem. Ya, 

parayı ver, yahud sırhndaki ~aketi a -
hrım; demez mi? .. 

Bir çoklannın gözleri, bulundukları yerde hiç münasebeti olmayan bir cisme 
ilişmişti. Bu cisim, Kör Alinin havaya kaldırdığı korkunç bir Karadağ tabancası idi· 

Gavur Mehmet, ikramda kusur et· 
miyordu. Limon kabuğundan yaptığı 

kadehi, sık sık doldurarak mütemadi· 
yen İboya takdim ediyor, ara sıra da 
F ernandeze ikramda da kusur gösler
miyordu. 

İbonun kafası, artık tamamile den· 
gini almıştı. Hatta, pespeıdeden bir 
şarkı söylemiye bile başlamıştı. 

Gavur Mehmet, acı acı güldükten 
sonra: 

- Uuuulan, köpoğlu Kulaksız .. şu 
dünya, sana da knlmadı. 

Diye mırıldanmıştı. 
Bu sözler, tefçi İbonun derhal na • 

zarı dikkatini celbetmişti. Büyük bir 
merakla: 

- Hangi Kulaksız) .. 
Demişti. 
Gavur Mehmet; söylediğine ganki 

pişman olmuş gibi, elini sallıyarak ce
vap vermişti: 

- Hiç canım?. 
- Söyle, yahu!.. 
- Canım, nesini söyliyeyim .. Geç -

nıiş bir mesele ... Şu, Allahın bazı tu
haf işleri vardır. O aklıma geldi de ... 

- Ne gibiL 
- Bırak canım ... Artık, olan oldu .. 

Geçen geçti. 
- E .. o halde, ne sakhyorsun. An· 

lat ... Burada, ne ile vakit geçecek. 
- Pekala .. mademki bu kadar me-

- Yok canım. Bu kama, bana (batın tarafın -
Gavur Mehmet, derhal bir istavroz dan) verilmiştir. Bu kama, Hazreti A-

çıkardı: linin Zülfikarınm gördüğü işi göre -
- Nah .. yemin ediyorum. İnan... cektir. Ziraaa, artık kafirlerle cihat 
Diye bağırdı. vakti gelmiştir. Lakin; evvela bizim 

E '\ Ahmet, Mehmet adını taşıyan kafir • - yy .. sonrar.. _ 
A t F t . t ler tepelenecek, ondan sonra sıra, (Be-- man, us a o ı .. yapma .. e me .. 

biz de, yerinde hatırı sayılır bir deli - ni asfar) denilen yabancl kafirlere ge
kanlıyız. Beni burada aleme rezil eyle- lecektir. Bunlar bana dün gece .alemi 
me; diye yalvardım. Fakat, kerataya rüyada telkin edilmiştir (Kutbu alem) 
bir türlü meram anlatamadım ... He - efendimiz gelerek; ey Kör Ali!.. Seni 
men garsonları çağırdı. Sırtımdaki ca- tarafımızdan vekil ettik. Ehli İslamı 
keti soydu, aldı. tehlikeden kurtar. Hiç korkma. Yirmi 

- Yapaaaaar. Alimallah, para için, bin kişi, hep birden sana iman edecek. 
babasını satar. Yürü!.. Gidebildiğin kadar, yürü! .. 

- Satar amma .. işte, sonu da böy- B d l uyur u ar ... 
le o~ur... Meyhane yanarken, kıvrım [Kör Ali, burada yerinden sıçradı. 
kıvrım kıvranıyordu. Karşısına geç - . Ayağa kalktı. Koynundan bir Kur'an 
t'.m. Onun bu halini doya doya seyret- çıkardı. Başının üstüne kaldırdı.] Ey 
tım ... Oh o~sun; koca ~odoş .. sen bu- ahali!.. İ"te, rehberim .. ben gidiyorum. 
nu, hak ettın. Şu ateşr yakan adamı Allahım seven, arkamdan gelsin ... 
bulsam, k~yn~~a~n ~lüsünü ~aldıran Kör. Aliyi dinliyen o basit ve cahil 
papazın 7lı gıbı operdım; dedım. insanlar onun bu pe1yvasızca sözleri .. 

Defci lbo, sürekli bir kahkaha attı. ' k · l 
El

. · G" M h d S l ne hayrette almışlardJ. Onun bır 1$1 • 
mı, avur e me e uzattı. u u ~ b" d ı· b" d"" • f'l 

k l 
· b ( d kı t") . k I gın, ır e ı, ır uzenbaz, se ı men-

u enın u mer p ı sı az a sın, v • d k . ' faatler ugruna çalışanların ehn e u· 
( secaat) gostermeye kalkacaktı. Fa - lm b. h · . k. ld v d ·· 
k~t; sarhosluğuna rağmen kendisini r~ u~ ır kıssız ma ıne 0 

. uguknlu U· 

b k 
' l d G" I · d d şunemıyere , asırlardan ben be enen 

çarça u topara ı. u mesın e e - M hd" · hak"k b d ld 
d k 

e ının, ı aten u a am o u .. 
vam e ere : v l d O .. l 

M ı" b . d gunu sanmıs ar ı. . . , yuz erce a .. 
- ese a, en o papazın yerın e . . ' . 

1 d l. . l .. d' ') dam; hıssız ve şuursuz hır hareketle 
o say ım, e ımı nası oper m. .. d l l l 1 · d 

D
. b v d a ga anmış ar; yer erın en sıçramış· 
ıye agır ı. l d B" k b d l 

G" M h h" b d D f . ar ı. ır aç u a a: avur e met, ıç ozma ı. e cı 
I.b l" ld D d kl k ld - Düş önümüze, hoca!.. Sen neTe-onun e mi a ı. u a arına a ır -

rak ettin. Anlatayım... Hele birer ta- dı .. lakin, bu elin üurine dudaklarını 
ne daha çekelim. temas ettirmekten ziyade burnunu da· 

ye, biz de oraya ... 

Diye bağırmışlardı. 
Kör Ali, artık ilk zaferini kazanmış

tı. Sağa sola emirler vermiye başla • 
mıştı: 

Gavur Mehmet, limon kabuğunu yadı. Bütün hassasiyetini toplıyarak 
doldurdu. Evvela lbo'ya, sonra Fer - kokladı. İbonun elinde, henüz eseri ta
nandez' e verdi. Sonra, sözüne devam mamen zait olmıyan bir gaz kokusu 
etti : vardı. 

- Efendim!.. Bundan, dört beş ay Gavur Mehmet, bu yangının, lbo 
evvel.. gene bu taraflara bir işim düş - tarafından çıkanldığına artık tama' .. 
tü ... Daha doğrusu, bir kadın dalave- men kanaat hasıl etmişti ... İbo, Ga -

· N · b h l" d v ·1 vur Mehmedin anlattıklarını F ernan -resı.. . e ıse.. o a s azım egı .. . 
Biz; şurası, burası derken, Loncada deze naklederek bu iki cürüm şeriki, 
Kulaksız F otinin meyhanesine düş - katıla katıla gülerlerken, Gavur Meh-
tük. medin kalbindeki kin ve nefret de, son 

İbo, yerinden sıçradı: haddine gelmişti . 
- Bizim F otinin, haaa... Yenilecek ve içilecek şeyler, artık 
Diye mırıldandı. bitmişti. Sıra, yatmıya gelmişti. Fa -
- E.. anlaşıldı. F oti, senin dostun- kat, her taraft moloz dolu olan o mah-

m uş. Artık söylemem. zende, şöylece sırtüstü uzanarak yata-
- Bırak canım, şu keratayi ... Bi - bilmek mümkün değildi. 

zim dedimse eskidendi. Artık öküz öl- İbo ile F ernandez arasında, gene u
dü, ortaklık ayrıldı. Söyle .. sonra ne ol- zun bir müzakere başgöstermişti. Bu 
du?.. müzakere neticelendikten sonra. lbo 

- Meyhaneye girdik. Bir köşeye Gavur Mehmete dönerek şu kararı bil
oturduk. Biraz içtik. Fakat, biraz di- dirdi: 
yorsam; epeyce içmişiz... Derken, bir - Bizim arkada~; malum ya, mi • 
aralık aklım başıma geldi. Evvela, ke- ras yedi ... Burada, pek o kadar ıahat 
seyi yokladım. Tam, yedi kuruş on pa- uyuyamıyacağını söylüyor. Mutlaka; 
ra var. Bir de, yediğim içtiğim şeyleri karşıya, Beyoğluna geçelim; diyor··. 
hesapladım. On iki kuruş otuz para ... Hazır. epeyce islim aldık. Bu islimin 
Zaten, artık kalkıp gitmek zamanı da kuvvetile, nasıl olsa karşıya geçeriz. 
gelmişti. Yedi kuruş on parayı avucu- Sen, ne dersin bu işe? .. 
ma koydum. Doğruca tezgaha gittim. - Vallahi, o sizin bileceğiniz iş. 
Usta F oti, galiba bizim masraf biraz - Acaba, bir sandal bulabilir mi 

(Arkası var) 

-Alın şu Kw'anı kerimi.. bağlayın 

benim asamın ucuna. 

Derhal Kör Alinin asası alınmış .. Al
lahın o mübarek kitabı, yerlerde sürü • 
nen o pis değneğin ucuna bağlanmıştı. 

- Başlarında, sarık olmıyanlar, sa
rık saracaklar ... Ahmet Efendi! .. Da
ğıt şu sarıkları. 

Ahmet Efendi, Kör Alinin kaympe
deri idi. Bu adama (Geyveli Ahmet) 
denirdi. Bu feci komedya, çok iyi dü
şünülerek tertip edildiği için, büyük 
bir torba 4çinde, bir yığın kirli ve iğrenç 
bez parçalan getirilmişti. Şimdi, Kör 
Alinin bu emri üzerine, derhal bu bez 
parçaları o mülevves torbadan çıkarıl
mış, halka tevzi edilmişti. 

- Sancak, lazım, sancak... Alıve· 
rin şu menberdeki sancakları ... 

Bir kaç kişi menbere koşmuş, san -
cakları getirmişti. 

- Tekbir getirin. 

Birdenbire; sinirleri titreten, vü .. 
cutları ürperten br uğultu yükselmiş • 
ti ... Camideki halk, birbirine girmiş • 
ti ... Bu hareketin mutlaka bir facia ile 
neticeleneceğini hissedenler; pabuç -
larını koltuklarının altına sıkıştırarak 
birer köşeye sıvışmışlardı. 

çoğ~ kaçtı. Halbuki, param çıkışmıya- yiz? .. 
cak. Şunu al da, üstünü bir başka uğ-

Fakat idraksiz bir zümre, Kör Ali· 
- nin etrafını ihata etmişti. Şöylece ga

rip bir alay teşekkül eylemişti. 
ğırmağa, yüksek sesle konuşmağa ce -
sareti yok. Fakat bir iniltı gibi: 

- Vallahi: billahi ben Osman de 
ğilim. 
Doğru mu söylüyor? .. Yalan mı söy

lüyor. Heybetli vücudunu humma tit
retirken kulübenin kapısı kesil l:ir ka
ranlığın üstüne açıyor ve ayak sesleri 
hiç duyulmadan siyah bir gölge gibi si
yahlıkların arasında kaybolup gidiyor. 

- O:sman diyor 
- Ben Osman c ilim .. Hey ihtiyar .. 

Ben senin oğlun t 

Ben·m oğlu 
arın yükünden ı· 

runı feda edebil 
- Canımı feda 

nım asıl şiındı 1 
~i1.. Sabahı düşi: 
zim gibiler da."ll a 
rınal,ilirler mi? .. 
yar~ .. 

ilim. 
olmasan.. Beni bir 
trmak içm hiç ca
'ydin '? 
1el~ mi. Beninı ca
la emniyette de -
iyor mllsun? .. Di-
ıda, kö\r içinde ba

c en delı ınisin ihti-

- Osman .. BaPn b.:ıba de .. 
Gene adam bın' 11ire diinü or. Göz

lerinden stizülen ~ · 1ar broı. : ı engi yü
:ıUnc vuran ocağı!l ığında !ri birı:r lül 
yakut gıbı ışıldıyor. 

- B~ba ... Babam ... Babam. 
- Q.,maıııın. 

İhtiyar adanı iki kollarını a<;ık kapı
nın iki tarafına dayamış, arkasından 
f ervat etmemek için ne kadar cebri 
nefs ediyor ve karanlıklar içinde gi -
den gölgeyi bilememek. tanı~ amamak, 
görmemek azabi1e perişan ve harap 
arkasından bakıyor. 

- Ah görebilseydim. 

* 
Bakışsız bir çift göz karan1ığa mıh

landı, bakışsız bir çift göz karaniığm 
bağrını iki soğuk çiv~ gibi deliyor. 

Önde, Geyveli Ahmet.. elinde~ Kör 
Alinin iğrenç ve mülevves değneği ü
zerinde yükselen (Kur'anıkerim) ... 

Arkada; perişan sarığını gözleri ~ 
nin üstüne kadar indirmiş olan Kör 
Ali. 

Daha arkada; bu mel'un ve mekruh 
harekete kanştırılan iki mukaddes 
sancak ... Ve sonra .. (din ve şeriat) i, 
hırs ve menfaate kurban eden bir re
zil v sefilin arkasına takılan; .idrak • 
siz, muhakemesiz bir güruh ... 

- Evvela, türbei şerifenin önüne 
gide 1,n. Bir fatiha okuyalım. İşimiz, 
asan lur. 

K .. Alinin bu emri, derhal icra o • 
lunrnıı.!?tu. (Fatih Sultan Mehmed) in 

türbesi önüne gidilmişti. Burada, 
Alinin gür sesi yükselmişti: 

Kör saray halkından hiç kimsenin bunlar 
temasa gelmemesini emretmisti. 

Kör Ali kafilesi, Yıldız ~arayın 
önüne geldiği zaman, kapalı kapıları 
önünde, birer çavuş ile dörder nefer 
den mürekkeb nöbetçilerden maadş, 

- Lillahil fatiha ı.. 
Bir iki dakika, derin ve uhrevi bir 

sükut ile geçmişti. Ve sonra: 
- Çıt!.. 
Diye hafif hu. ses işitilmişti... Bir 

çoklarının gözleri, burada hiç bir mÜ· 

nasebeti olmaması lazımgelen, bir cis
me ilismisti. Bu cisim, Kör Alinin ha-• , 
vaya kaldırdığı korkunç bir Karadağ 
tabancası idi... Kör Ali,- kim bilir, na
sıl bir düşünce ile • burada havaya bir 
el ateş etmek istemişti. Fakat; hı:r köh
ne tabancanın çürümüş fişeği, ateş al -
mamıştı. 

Kör Ali: 

hiç kimseyi görememişlerdi. 
Kör Ali, derhal yüksek sesle tekb~ 

getirilmesini emretmişti. Maksadı, bö} 
le bir yaygara ile saray kapılarını açtı' 
rarak içeri girmekti ... Fakat bütün bd 
bağırıp çağırmalara, saray halkında" 
hiç kimse cevab vermemişti... ArtıJ 
yorgunluktan bitkin bir hale geleJI• 
kafile halkı, yorgunluklarını dinlen ' 
dirmek için yerlere ve duvar dipleriııe 
serilmişti. 

- Bu da, bir fali hayırdır. Sessiz sa- Kör Ali, saltanat kapısının karşısı' 
dasız, murat ve maksudumuza nail o· na diz çökmüş, oturmuştu. Gözlerİl11 

lacağız. kapıdan ayırmıyordu. Her an; kapı ' 
Diyerek o koca tabancayı beline ların açılarak sırma kordonlu yaverle' 

sokmuş, yürümiye başlamıştı. rin kendisini içeri davet etmelerini be~' 
Kafile, Saraçhaneye doğru ilerliyor; liyor .. ikide birde yanındakilere döne' 

tekbir sesleri yükseliyordu... Kalaba· rek: 
lık yerlere gelince, Kör Ali birdenbire _ Sabredin. Şimdi, zuhurat olur. 
duruyor: Diyordu. 

- Allahmı seven.. dinini seven.. Kör Ali ile arkadaşları bu zuhurat! 
şeriatini seven arkamdan gelsin. beklerlerken karşılarına zaptiye na:ııf1 

Diye bağırıyordu. Sami paşa dikilmişti... Hadiseyi pe~ 
Kör Alinin etrafında derhal bir ta- geç haber alan, ve haber alır almaz do 

kım fedailer ve kahramanlar türemiş· derhal yıldıza koşan Sami paşa ile J{ö1 

ti. Bunlar, halka dehşet veriyordu. Ali arasında şöyle bir muhavere geç' 
Bunlar, kahvelere dalıyorlar, kor • ti: 

kunç bir tavırla, oyun oynıyanlarbı~ Sami Paşa _ Hayrola, hocal" 
masalarına saldırıyorlar. Öfkeli ır h l 
h k l lala 1 

Nedir bu a L 
are ete tav rı kapatıyorlar. s • Kör Ali _Elbette, hayırdır; paşa·· 

kambil kağıtlarını bir tarafa savuru - bizden şer iş sadır olmaz. 
yarlar: e - Ne istiyorsunuz .. buraya neY 

- Dünya batıyor .. Siz daha hala, geldiniz) .. 

burada oyun oynuyorsunuz. Kalkın 1.. _ Biz bir şey istemiyoruz.. ve b~' 
Şeriati almıya gidiyoruz. b" raya kendiliğimizden gelmedik.. ıt.Jı 

Diye bağınyorlar •.. Duvarlarda, ka- memuren gönderdiler. 
pılarda asılı olan bayrakları alıyorlar. _ Kim gönderdi> .. 
Halkı önlerine katıyorlar. Onları da _ Hazreti Fahri Kainat ..• 
bu faciaya zorla sürüklüyorlardı. _ Anlamadım, hoca. 

Kafile, gittikce büyüyor; ve artık _ yani.. Fahri Kainat Efendiroit1 

tekbir sesleri, daha heybetli akisler hu- derim. 
sule getiriyordu. Bir çok meraklılar All h - Allah, a ... 
da, neticeyi anlamak için kafileyi takib 
ediyordu. 

(Arkası var) ......... -.............................................. ""' 
İstanbul lk:inci trıns Memurluğun· 

dan: 
MQIDs Avundoklara aid lzmirdeld 

Buigurce Çifliğinin kira işi' al~cakll· 
ların mazeretine binaen yarınkı yani 
23/9/936 Çarşan ba günü saat 14.30 
talik edilmiş olduğundan nlacaklıları.Jl 
hazır bulunmaları uan olunur. 

(25797) 
~ 

Bu insan seli Şehzadebaşma geldiği 
zaman, artık o koca cadde, dolup taşı
yordu. Ve .. asıl hayrete şiyan olan şu
rasıdır ki; bu ıküstahca hareketin Fa -
tih camisinde haşladığı dakikadan, bu
raya gelinceye kadar yanın saat kadar 
bir zaman geçtiği halde, hiç hiT hüku
met memuru, bu işe müdahale etmi -
yordu. Halbuki o tarihte, biri F atihde 
diğeri de Şehzadebaşında olmak üze -
re, mühim iki asker ve inzibat karakolu _;:::.;;;.;;,;,;,;;,;.;;;;,;;....., ____ .,.. __ --ı 

bulunuyordu. SOD Posta 
Kafile, Beyazıta gelmiş, (Tahtka -

pı)dan Harbiye Nezaretine girmiş, av
luyu geçerek (Mercankapı) dan Fin
cancılar yok:u~una inmişti ... Şimdi bu
rada, dehşetli bir panik ba.şgöstermiş -
ti. Çünkü: 

- Müslümanlar, gavurları kesmeye 
geliyorlar. 

Diye çıkarılan bir şayia, ortalığı alt
üst etmişti ... Hıristiyanlar, dükkan -
lannı kapanuya ve kaçışm1ya başla -
mıslardı... Bu korkunç şftyia, derhal 
kö~rüyü geçmiş; Karşıyaka ya çarp -
mıştı. Galata ve Beyoğlu taraflarında 
da d.ehşet veren akisler yapmıştı. 

Kafile, hakikaten korku veren bir 
velvele ile köprüyü geçmiş; Galata 
cacldesinden, Tophaneye doğru ilerle -
mişti. T oph~nede, kafileye bir çok 
kimseler daha iltihak eyle.misti. Ve ni
hayet bu insan sürüsü, Yıldız yoku -
şunu tırmanırlarken, artık adetleri, on 
bini geçmişti. 

Böyle korkunç ve muazzam bir ka
filenin tekbir getirerek saraya doğra 
geldiğini haber alan (Abdülhamid), 
derhal saray kapılarının kapatılarak 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halit~ 

~ Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 2S 

lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
ıesimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

FİATLARI ABONE 
~~~~"":""""~~ 

1 6 3 ı 
Sene Ay Ay AY 
Kr. Kr. Kr. J<r. 

TORKlYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 3Ç2_ 

Abone bedeli peşinC!ir. Adres 
deği§tirınek 25 kuruştur. 

,__ 

Gelen evrcılı geri uerilm~ 

tlanlardııa"l mes'uliyet nlmmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Po .. ta 1 ~- ~t• : 741 İstanbul 
Telgraf : Sonposta 

Telefon : 20203 
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23 Eylul SON POSTA Sayfa 

~nka~a - fstanbul telgrafl_ ~-•-A_D_Y_o~~' '~~-lsı_an,_hu_ı a_e_Ied_fy_es_i _lıi_nı_~~~~' 
muhaberesi Bu Akşaİ:A':!ULProgram 

- ö,;ıe nf'ııriyatı: 
· Nafia Vekaleti kendisine bağlı bü-ıbütün muhabereyi bu yeni tesisat ile 12,30: PlAkla Türk musikisi; 12,so: Rava -

ttin müesseselere olduğu gi!2i Posta, bir saat içinde yapıp bitirmek mümkün dis; 13,05: Pliı.kJa hant muz.it; 13,25: Muh-
l elgraf ve Telefon idaresinde de nıÜ· ı olacaktır . telif plAk neşriyatı. 
him islahat yapmaya kar.ar vermiş Bu islahatın derhal yapılamaması· Akşam neşriyatı: 
bulunmaktadır . nın sebebi, postane binasının yarısın- 28,30: Çay saati, dans musikisi; 19,30: Spor 

dan ziyadesinin adliye tarafından işgal müsahabelerl: saıt çelebi tarafından; 20,00: 

edilmekte bulunmasıdır. Telgrafhane- Müzeyyen ve arkada§larının iştirakile Türk 
de yeni tesisatın yapılabilmesi, makine- musikisi; 20,30: Münir Nureddin ve arka -
ferin yerleştirilmesi için Adliyenin işgaı daşları tarafından Türk musikLc;i; 21,00: 

ettiği yerlerin boşaltılması lazımgel- Plakla sololar; 21,30: Orkestra: 

ilk hamlede tren ve vapur yolcu
luklarında yolcuların muhabere imka

rı. nını bulabilmeleri için tren ve vapur
larda posta ve telgraf servisleri ihdas 

nJ edilmiştir. Trenlerde kabul edilen tel
~~ graflar istasyonlardaki telgraf hatla
r 1 rından istifade edilerek derhal çckile

Jş, .:ek ve gelecek cevaplar da gene ayni 
kanaldan geçerek trendeki yolcuya u

bİf laştırılabilecektir. 
Öf Bu bizim için bir yenilik olmakla 
çtı" beraber kararlaştırılan asıl islahat me
bd Yanında değildir. Bütün dünyada tel-

grafçılık, tamamen makineleşmiştir. 
Umumi santrallarda Y.apılan telgraf, 
telsiz ve telefon muhaberelerinde alma, 
Verme, yazma, deşifre etme işlerini ta

ınamen makineler yapmaktadır. 
Alıcı makine ~.eridi deşifre makine

ısl' 
iııİ ıine vermekte, deşifre makinesi otoma-

t ' tik daktiloya vermekte ve otomatik 
Je- daktilodan çıkan telgraf doğruca mü-
1'• vezziin eline geçerek sahibine ulaştı
e' rılmaktadır. 

Bizim telgraf servislerimizde de bu 
ınodern tesisattan istifade edilmesi ka
rarlaştırılmıştır. İstanbul merkezi ile 

ati en çok muhabere yapan merkezler lz

ıtl rnir ve Ankara merkezleridir. Bilfarz 
~ bu merkezlerden Ankara ile yapılan 

mektedir. Halbuki yeni adliye sarayı- 1 - cMendelsoohnıı ın gurbetten dönüş 
nın yapılması daha iki buçuk senelik Uvertürü; 2 - «Zeiher .. nln Dat çocukları: 
bir zamana mütevakkıftır. Bu hesaba Vals; S - cVidallnD Bayader ve kazar!; 4 -

göre postahanemizin Avrupa posta ve (I HumpcrdlnkD in (Kral çocukları) opeıasın
telgraf merkezleri ile ayni ayarda ve 1 dan parçalar; 5 - Salnt Saens'in VımE:dik 
ayni ahenkle çalışabilmesi için daha İ- Valsi: 6 - Sinding'in İlkbahar Fışıltıları; 
ki buçuk sene beklemek icap edecek- 7 - Kalman'ın Çardaş Fürstün operetinden 

parçalar; 8 - Stoltz'in <Tekrar ağaçlar açı
fü. Halbuki bugün bizim telgrafhane-

yorı Viyana havaları; 22,30: Ajans haber -
mizde kullanılan makine ve vas:talar lerl. 
müzelere konulmaya hak kazanmış en 
eski sistem ve iptidai makinelerdir. 

Fennin son icatlarından istifade e
debilmek için iki buçuk sene beklemek 
biraz fazla görülmektedir . 

Adliye için İstanbul veya Beyoğlu 
cihetinde muvakkat bir başka bina ara· 

mak zarureti vardır. 
İki buçuk yıl sonra adliye sarayı 

yapılmış bulunacağı için adliye daire
si iki buçuk sene için pekala başka bir 
binaya nakledilebilir. Nafia Vekaleti
nin islah kararı da derhal tatbik saha
sına girer. Bugün postahane binası ad-

liyenin ihtiyacına cevap vermediği gi
bi, postahane için de kafi gelmemekte

dir. 

BÜKRE~ 
6,30 : Sabah neşriyatı. 13,30: - 15: Plak ve 

haberler. 19: Radyo orkestrası, 20,15: Kon
ferans, 20,35: Aşk şarkıları <plak), 21,10: Ko
nuşmalar, 21,30: Keman konseri 22: Aktüa
lite, 22,10: Bas şarkılar, 22,30: Haberler. 22, 

45: Küçük orkestra, 23,45: Fransızca haberler, 
24: Gece konseri. 

BUDAPEŞTE 

18: Çigan musikisi, 19: Konferans, 19,30: 

OrkesLra konseri. 20,45: Konferans, 21,15: 

Gitar muslldsi, 22.20: Dış siyasa, 22,55: Caz
band, 24: Oda musikisi. 

VARŞOVA 

18,30: İskoçya şarkıları, 18,50: Konuşmalar, 

20: Küçük orkestra, 21: PlAk, 21,30: Konuş

malar, 22: Şopenin eserlerinden konser, 22, 

30: Oda musikisi (Mozart, R. Strauss>. 23: 

···----------~~--- Spor, 23,15: Küçük orkestra, 24: Plak. 

ı .. 

Müreftede Masallardaki 
gibi •• 

(Baştarniı 1 inci sayfada) 

satın aldığı bir katırı sabahleyin ot -
latmak üzere kıra bağlamıştı, akşam 
Üzeri de hayvanı geri getiımeye git -
nıişti. İşte faciayı hazırlıyan vak'a bu
dur. 

Çocuk tarlada hayvanın ipini çöz -
nıüş, bir halka yaparak kendi boynu -
na geçirmiş, sonra üzerine binerek şeh
re gelmiş, çeşmede katıra su içirıniş, 
bunu müteakip te evine gelmiş .. Ve o-
rada hayvandan ineceği sırada nasılsa 
yere düşmüş, hayvan da ürkerek ala -
bildiğine koşmıya başlamıştır. Vazi -
yeti tasavvur ediniz, hayvaııın yuları 
beş metre uzunluğunda bir ipe •bağlı 
idi, ipin öteki ucu da bir ilmek halinde 
çocuğun boynuna geçmiş ve sıkışmıştı. 
Hayvan koşmıya başlayınca çocuk ar
kadan sürükleniyor, başı ta5tan taşa 
vuruyor, \'Ücudu bir ktilçe kemik ha -
line geliyor, kan içinde kalıyor, hadi -
se daha şehrin sokakları içinde cerc -
yan ediyordu. Halk dehşet içinde kal
mıştı. Çocuklar, kadınlar haykırışıyor-
lar, erkekler hayvanı tutmıya çalışı -
yorlardı. 

Nihayet hayvan dört taraftan sıkış
tırılınca tutuldu, fakat bu koşuş beş 

yüz metre sürmüş, çocuk ta cansız hale 
gelmişti. Bedbaht anne ile babanın te
essürlerinde ve mateminde bütün J\lü
refte ortaktır. 

Beyoğlu Halkevinde bedava dersl\!r 
Beyoflu Halk.evinden: 

ı - Evimizin 1936 - 1937 ders yılı birlnci
wşrin 2936 perşenbe günü başlıya -
caktır. 

· ı - Açılacak dersler şunlardır: 
a - Dil dersleri : 

1) Türkçe 
2) Fransızcn 

3) İnı;Uizce 
4) Almanca 
5) Rusca 
i) İtalyanca. 

Bu dersler üçer kur üzerine 
tertip edilmiştir. 

lt - S•n'at der-.leri : 
1) Sınai elektrik 
21 Biçki 
31 Çiçckcllik. 

1 - Bu dersler p.ırnsızdır. Ve duznnlen 
mlş pro~rama gore akşam sanı 18-21 c 

Bir şoför bir genç 
kızı kaçırdı 

Birinci sulh ceza mahkemesi dün 
genç bir erkekle yaşlıca bir kadın hak
kında tevkif karan verdi. Bunun sebe
bi, delikanlının henüz evlenme çağı -

na gelmemiş olan bir genç kızla seviş
mesi, yaşlıca kadının da bu iki gence 
kendi evinde kiralık bir oda vermiş ol
masıdır. 

* Fakat biz hadisenin başlangıcını an
latalım: Delikanlı şofördür. Taksi oto-
mobillerinde çalışır. Genç kız ise henüz 
tahsile devam etme çağındadır. Deli -
kanlı günün birinde bu kızı görür, sev
meye başlar, konuşur, iltifatına uğrar, 
arasıra buluşup gezmeye başlarlar. Fa-

BELGRı\D 

20,50: Halk şarkıları, 21,20: PlAk, 21,30: Mi
zah, 22,30: Plak, 23: Haberler, 23,20: Viyo -
lonsel konseri. 

MOSKOVA 

18,30: Operadan nakil, 22: Yabancı diller
le nakiller. 

VİYANA 

(Ayni zamanda 49,4 metreli kısa dalga) 
18,30: Kuartet konseri, 19,35: Konuşmalar, 

20: Haberler, 20,10: Konferans, 20,30: Tl.irk 
musiklsl (Oskar Dachs; Davlt Mathe) 21,20: 

Verdinin cAlzlra11 operası. 23: Haberler, 23,10: 
Hafif musiki. 

• Son Posta + 
lıtanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
22 - 9 • 1936 

11; 

kat çok geçmeden kızın ailesi işi işitir, ll'ı=--=-_,,-==--=----=-=-=-----tı 
kızı bu şoförle buluşmaktan meneder. Türk Devlet Borçları 

Lira Lira 
O zaman bu iki genç birlikte kaçmaya % u T . B . ı 23,55 1 o/o 11 Hazine B. 46.00 
filırar verirler ve kız bundan on gün % 7.5 T. B . n 21,75 Dahlll 1at.tkra:ı95,75 

evvel bir sabah evinden çıkar. Çıkış o % 7,5 T. B . moo.oo • 
çıkıştır. Devlet Demiryolian Borçlan ' 

* Akşam geç vakte kadar kızın e\'e 
dönmediğini görerek meraka düşen ai
le, polise başvurur, aradan birkaç gün 
geçip te araştırmalardan netice çıkma
yınca kızın bir cinayete kurban gitmiş 
olması ihtimalini düşünmeye başlar -
lar. 

* 

Lir& Llra I 
Erıanı 97, \\ Anadolu IveII41.80 ı 
Sivas Erzurum 99,50 Anadolu M 45,80 :, 

Sosyeteler uhanu 

İf. B. Mü. 
, ıı Hl. 
ıı , Nıı.me 

! Merkez B. D. 

Lira 
82.001 1.st. Tnnı,ay 
ıo,oo ! BvmorıcJ. 
ıo,oo \ 'Icrlı:Od 
82,00 A. Çimento 

ÇEKLER 

Lira 
22,50 1 

9,2S 
14,75 
12,90 

Bir şoför ve 16 yaşında bir genç kız 
İstanbulda bulunmaz olur mu? tııterln 6:.~· \\ Liret 
Kızın ailesi bir gün haber alır ki, J'. Franıı 12,03 Dolar 

l. T. L. !çlı 
10,0780 
0,i920 

kız ve nişanlısı Tophanede yaşlıca bir ıı-------N-A-Kİ.....,T,.-------n 

kadının evinde kiralık bir odaya .ver- · - Krf. 
leşmiş bulunmaktadırlar. Polise habeı 20 F. Franııı 166,00 1 Ma>k 

20 Drahmi 
20 LeTa 

Krf. 
30,00 ' 
23.00 1 

25,'J) 
16,0U 

yollar, polis tc eve giderek vaziyeti gö
rür, delikanlıyı, kızı ve bu iki gence o
da kiralayan kadını mahkemey~ yol -
lar. 

1 Dolar 126,00 
ı İaterlln 638,00 

20 Llret 164,00 20 Ley 

Bona Dııında / 
L.K. L. K. ı 

Kredi P'ona1ye / Mübadil Don. 00 00 
188l aeneaı 00,00 Oayrl , • oo,rıo 

ıP03 • ıoı.sol Altın 957 
unı 9 96,5il Mecidiye 00 

Neticeyi biliyorsunuz. Hfıdise kahra 
manlarının adlarını yazmaya lüzum 
görmedik. Kanun 16 yaşında bir kızın 
evlenmesinf' cevaz vermez. fakat ha
kim istisnai bir karar ittihazma s::ıla- ''--= ..... -...ıa-.---=...,.. ...... -=-..-......,-../J-A 
hiycttardır. Bu takdirde düğünle neti
celenebilecek bir meselede isimlerin 
öğrenilmesine ne lüzum v'i.r ? 
. •••••••••••• 1. 1.' •• ' •• ·--· •• ' -

mlz Dlrektörluğüne başvurmaları. 
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DOYÇE ORIEN r BANK 
Draadner Bank ŞubeaJ 

Merkeai: lierluı 

kı1dar Evimizin Tcpeb:ışmdnki kura- ~:sıi ll.llkevlnden : Yaz münasebetile tatil 
Türklgedekl ıubelerl: 

ğında okunacaktır. edilmiş olan İngillzce, ransızca ve Almanca 
"' - Yazılmak isteyenlerin üç vesika fo - derslerine birlnciteşrinde tekrar başlanaca

to~fı ve nüfus tezk~:-e<:Ue bir:ıkte ğından iskklllerln her giin oğleden sonrl\ 
her sun saat 10 dnn 21 e kadar Evi- Halkcvimlzc gelerek isimlerini yazdırmalan. 

Galeta • latanbul • lzrnır 
Dt:poıu: .Lıt. l'utüu Gdmrıiğü 

* lı•I' tiirlii bankı l,l * 

1 

Belediyemize ait 64535 N. dan 64600 N. ya kadar olan makbuzlarla 
tahsilat yapmak üzere müracaatta bulunulduğu takdirde hamiline para 
veri1miyerek kendisinin en yakın karakola teslim edilmesi illn olunur. 

(B.) (1545) 

Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğündenc 
Jmil olunacak 417 tane dolap için 2,5 X 28 X 330 eb'admda 640 aclel 

kestane tahtasile 3 X 12·5 X 205 eb'adında 140 adet kontr plik almacaldir. 
Bu kerestelerin muhammen bedel; 1790 liradır. 

Ek..iltme 28/9/936 tarihine r .. 4:tlıyan Pazartesi ıünü saat on bette ya • 
pı1acağından isteklilerin muayyen saatten evvel 135 liradan ibaret mu • 
vakkat teminatlarını vezneye yatırdıktan aonra fabrikada miltefd<kil ko • 
misyona müracaatları. «1223n • 

Nafia V ekiletinden: 
28 Eylül 1936 Pazartesi günü saat 15 de eksiltmesi yapılacajı 

ilan edilen 13 kalem atelya tezgahı şartnamesinde tadilat yapılmasına 
lüzum görüldüğünden eksiltmeden kaldırılmıştır. (982) (1474) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden:-· 
ihtiyaç halinde ve münhal vukuunda idaremiz Merkez ve mülhakatında 

tavzif edilmek üzere aırf makine ile yazacak «Daktilo» memurlar için bir 
müsabaka imtihanı açılmı~tır. 

Bu imtihan 30/9/936 Çartamba günü aaat 10 da Galatada Ömer Abk 
hanında inhisarlar Umum Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

imtihana girmek isteyenlerin ata ğıdaki evsaf ve ~eraiti haiz olmalaıi 
gerektir. 

1 - Laakal ilk mektep tahsilini bitirmit olmak. 

2 - 18 yaşından atağı ve 35 yatından yukarı olmamak. 

3 - Sıhhatli ve iyi ahlak sahibi olmak. 

imtihana girmek isteyenlerin ~m diden bir dilekçe ile ve yukarıda 'I 
maddede yazılı feraiti tevsik eden evrak ile 3 tane fotoğrafla birlikte İdare
miz memurin fUbesine müracaatlara ilan olunur. 

Not: imtihan günü gelmiyenlerin müracaat haklan iptal edilir. ul452» --- ~~~-~~~~~~~~~--~·-----

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
Kasımpaşa Tuz Ambarında "535,, lira keşif bedelli dıvar, oluk ve 

saire tamirah keşifname ve ıartnamesi mucibince 8/10/936 Perşembe 
wünü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulrruştur. 
istekliler o güne kadar hergün devam saatlerinde keşifname ve şart• 

nameyi görebilirler. "1354,, 
--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-~~~~- ~ 

İnhisarlar U. Müdürl~ünden : J 
1 

Şartname ve kataloğu mucibince 200 adet Kofre arabası tekerle'!İ 24} 
9/936 tarihine rastlıyan Perşembt': günü saat 15 de pazarlıkla aatm al· acak· 
tır. isteklilerin 9artname ve kataloğu görülmek üzere her gün ve p zarlı~ 
için '-e tayin olunan gün ve saatte o/o 7,5 güvenme paralariyle birlikte Ka. 
bataşta inhisarlar levazım ve mubayaat •ubesindeki alım komisyonuı.a mü. 
racaatları. « 1248» 
~~-~----~---~~--~·~-~~~~~~~-~~-

~-------~ iKLIMLER 
MORUA·nın en unın ronumı. son 
yılların en çok beğenilmiş e eri. 
Beş yılda )'fHnız Fransada bcşynz 
defa bnsılmıştır. Bizde de gördQ&Q 
bOy!lk rağbet nzeriııo bu kere İA· ı 
z1maelen itiııa ile ikinci defa ba-
sılnııştır. ~ 1 

Tercllnıc Haydar Rifat'ındır. 
~ ................... , 
~ Operatör • Urolog ~ 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları ıııut~hassısı. J\öprOba~ı 

~ Enıiııönn han Tel: 2HHil 

Son Posta 
iLAN FJA TLARI 

1 - Gazetenin esas yazısile bir ıÜ· 

tunun iki satırı bir (santim) 

sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife 
Jı 

Jl 

: ı - '90 kuruı 

: 2 - %50 il 

: 3 - 200 lt 

: 4 - 100 

- 60 Diğer yerler : 
Son sahlfe : - 30 

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

4 - ince ve kalın yazılar tutacakla· 
rı vere göre santimle ölc;ü!Lr. --- .. ,. . . . . . ._ ...................... ... 

Son Poata t.'.11ti>aa&ı 11 

t u l C,' ı· R 1~.'. "~Ç Ncşrıya ınc. : d ım fl"'lp ,, "-

PLERi { A. Ekrem UŞAKl.lGİL ı 
&AHi • 1 S. Ragıp EMEV 

BANK 
Tesis tı-m hı 1888 

• İdare merkezi 
latan bul (Galata) 

Türkiyedeki şubeleri: 

Si 

İ::ilanbul, (Galata, Yenicaıııi ); 
İzmir, ~!er ·in. 
Adana hllrosu 
Yunanislandakl şubel•,.l: 

SelAııik, Allnıı, Pire. 

• Her nevi banka 1nuamelAb 
1stanbu1 ve galttla şnbelerınde 

kirH~ı kusalar 

--------- --
BE ŞiR K EMA.L 

1 

BEŞi~ KEMAL- MAHMUT CEVAT 
ECZANESİ 
SİSJKECİ 



16 SON POSTA Eylw %1 

l Zaf! 1· mı.•mi, kansızlık ve k<mik hastalıklarına şifai tesiıleri çoktur. Çocuklar, Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaıta istimal edebili er. Hasan deposu: fstanbul, Ankara, Beroilu1 

•J•tmazden evvel PERLOOENT dı~ 

macununu kullanmak suretile a~ızınızı 

yıkamayı l(endlnıie bir vazife biliniz. 

PERLOOENT kıyas kabul etmez bil" 

muzaddı taaffOndOr. 

-·-J,.-. w~t.e...ı.~· "'1,...,,..., .. , ... o&.~·, 

)'44 ~ve~~~ iA:tir~ lrA"4-t -.:t.:...'4t, 

A 
5 

SIHH( KANZUK BAL
SAMiN KREMLERi 

Esmer, sarışın , kuınrnl, her tene 
tevafuk eden gOzeliik kremleridir. 
Sıhhi usullerle hazırlıuıdığından cildi 
besler ve bozmaz. Çil, leke. sivilce 
ve buruşuklukları kaınilen giderir. 

4 fekllde takdim edlllr1 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsanıin yağsız glln· 
dllz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsımıin acıbadem 
gece için 

4 - Krem Balsamin acıbadem 
gOndnz için 

Kibar malıfellerin takdir ile kullan
dıkları yega.ne sıhht kremlerdir. 

IN01L1Z KANZUK ECZANESİ 
B~yoğlu - lstanbul ... ----------~--ı 

lvAT•I Şişli Terakki Lisesi 1GÜNDÜZ1 
ANA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ VE ERKE(( TALEBE iÇiN yanyana Ye geniı bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKIU Ti 
vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, INGİLİZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her 

talebe iştirak eder. Mektep hergfin saat 10-17 arasında açıktır. Kayıt itlerine CUMA, PAZAR-

TESi, ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefon: 42617 
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1~LT,"" 3Lr, BOM ON Ti 
Güzel San'atlar Akademisi

Direktörlüğünden : 
Akademiye talebe kayıd ve kabulu devam etmektedir. 
Y ükaek Mimari Şubesine Liıe ol ğunluğunu verenler, Reıim, Heiül 

tezyini ıan'atlar fUbeJerine orta mektep mezunları, prk tezyİnİ ........ 
tuhe.ine san'at iıtid&d1 gösterenler alınmaktadır. 

Kayıd için 30 Eylu1e kadar her günsaat 9 ile 12 anımda müracaat eclil • 
melidir. Taliplerin Akademi Direktörlüğüne hitap eden bir iıtida vellii11eleri 
ve bunda ıirecekleri tul:cyi taırih eylemeleri li.zımdır. Beraber ıemlrcek 
vesaik tunlardır: 

Nüfua hüviyet cüzdanı 
Sıhhat ve qı raporu 
Resmi tahsil veaikuı 
Hüsnühal kağıdı uMektepten bu aen.e çıbnlardan istenmezn . 

6 tane vesika fotoğrafı 
Fazla tafsilat için Yar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. «1433» .__ 

.----· Anadolunun en büyük -----• 

TAŞKÖPRÜ MERKEZ PANAYIRI ' 
Teşrinievvelin 5 inci Pazartesi gUnU 

hatlar. Cumaya kadar panayır 
devam eder. 

Cumartesi iddialı ~üyük 
-1 Pehlivan Güre 

Pazar : Zengin ikramlyell 
Sonbahar At Koşuları 

Bu panayırda T aıköprünün meıhur kendirleri ve hemevi bayYaaat 
bilumum eıyayı tüccariye alınır ve satılır. Panayır 

batlı başına bir zevk ve kazançtır. 

Ortopedi müessesesi 
• • 

~ ~yo~ ~~ ~!.~ !! ~~iM 
karf1Sl.Da taşınmıştır. (Glavani sokağı köteai) 

K O R S A ve K A S 1 K B A G L A R 1, 
fenni ayak kapları v. s. 

Yüksek Mektepler Alım Satım 
Komisyonundan: 

1 - Adana, Diyarbekir, Konya, Erzurum, Trabzon ve Edime 
illerinde açılacak olan 6 Akşam Kız San'at Okulu için satın alınacak 
olan 6 kesme ayna, 14 endam dıvar aynası, 6 paravana baş aynası, 
24 küçük dıvar aynası, 10 paravana endam aynası, 6 kapı livbası ile 
muhtelif endamda manken kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Tahmin olunan bedel 2530 muvvakkat teminat 100 liradır. 
4 - Teklif zarftan ihale için tayin edilen saatten bir saat evvel 

Komisyona verilmiş olacaktır. . 
5 - Nevilerini; vasıflarını, kabul, tesellüm ve tedıye şartlarını 

anlamak için Beyoğlu Akşam Kız San'at Okul İdaresine müracaat 
edilmesi. "1117,, 


