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Cenevrenin kararına 
• 
ltalyanların cevabı 

Davayı kökünden halliçinltalganlar 
Habeşistanın diğer kısımlarını da 

istilaya başlıga caklarmış 
Londra 24 (Huauıi) - Habet mu- 1 - İtalyanın Milletfer Cemiyetinr 

rahhaelarmm Mitlctler · Cemiyeti A - den tamamen çekilmeai. 
aambleai toplantılarına iftirak etme • 2 - MiHetler Cemiyetinden çeJW.. 
lerine dair verilen karardan eonra, tim- memekle beraber komisyonların mü • 
di, bütün siyasi mahafilin nazarı dik- zakerelerine biglne kalacak. 
kati ftalyaya clönmüt bulunuyor. Diğer tarahan davayı kökündea 

İtalyanın takip edeceği hattı hare- halletmek için ltalyanın fİ.mdiye ka • 
Solda: T8rk İskenderun ve Anfakya4aa birer ıöriiniif. Salda: Antakya ve t..badenm 111111tak9'ını ıöaterir harita ket hakkında fU tahminlerde bulunul- dar Muaolininin, Habetiatanın İfgal e-

Antakya Türkleril)in hukuku mak•Yeni bir icra(lk:;0-;~ 
muahedelerle tanınmıştır projesi hazırlanıyor 

1 ürkün elden ele devredilir bir meta olmadığını, bunu Yeni projed;:;~:S:ti:;:ım~:::e~~:::e bitirilmesi 
I k • t I 1 t -k • f • { Yuısı Siyaset J Adliye Vekaleti tarafından bir icra 

anıama ıs emegenıere anıa ma ıs erız Aleminde kanunu projesi hazırlanmaktadır. Pro-
je yakında Meclise verilecektir. Bu 

ANTAKYA VE Is • hh t d projede İcra kanununun bazt nıaddela-
urıye mııra ası or a a ri::r.=eıeu:a&liH.atm• 

ISKENDERUN h .. k t'Al • layca bitirilmesi imkinı esu tutulm.111-

TÜRKTUR enuz a ı eşmış :ic=:~=~=~~~~~:.ıe: 

b• • kt d• ki kanunda icra memuru menkul et-
Yazan: Süleyman 8ıtkı ır vazıyet yo ur ıyor yalan haciz ettikten BOnra satıf ilitı-

-Fransa tarafından Suriyenin iıtik • ' lan tanziın edilmekte idi. Borçlu bu za-
lilinin _ pya _ tanınması münaaebe • • An ak lsk d mana kadar likayıt bulunmakta, fakat 
·1e b ' k .. d" t k Panste yapılan muahedede t ya ve en erun satış günü ıaaıettayin bir şahıs çıka -

ti ar aç gun ur or aya çı mıt o - • d li d ahhas: rak bu mal benimdir demesi üzerine 
lan lakenderun ve Antakya meselesi, hakkında bır kayıt olup olma ığı sua ne e mur t d kta dı. y . jede bu .._1 

iL 1 UM b eli sa ış urma y em pro MIA r " 8 M YOR " ceva iDi ver dırılmış, bunun yerine istihkak iddi-
Antalcga ve /•kentleru11 iki gündenberi şehrimizde bul~n dar yapılacak olan in~~t neti~- alan için alikadarlan bir müddetle mu 
~ •t JJ Suriye heyeti bugün Toros ekspresıle de Parlimentonun tasvibıne arzedile- kayyet tutmak esası konmuştur. 
,.ı mauutl hareket edecektir. cektir. Ancak o zaman muahedenin te- Diğer taraftan bu yeni projeye g6re, tcra dalre8iııln Gntl 

1921 de Ankarada imzalanan iti- Dün Suriye murahhas heyeti sekre- ferrüatı tetkik edilecektir. icra hikiminin kararlarını temyiz hu- . . . . . . . 
.J.ünamenin 7 inci maddesi: cİsken- teri sıfatile Pariste yapılan müzakere- - Yeni muahedede İskenderun ve susunda alikadarların haklan azalmak- Muamelelenn çabuk bıtirilmesı işini 
derun mıntakası için hususi bir ida- )ere iştirak etmiş olan Nalın Antaki ile Antakya için hiç bir kayıt yok mud\11'? ta, bu suretle kararlar kolaylıkla ka- t.emin maksadile İstanbul icra dairele. 
re tesis edilecektir. Bu muahedenin bir muharririmiz Perapalasta konuş • Muahedeyi imza edenlerden Diri o- tiyet kesbedip muameleler kısalmakta- rine birer muavin daha illve ec:lilmit-
Türk ırkına mensup ahalisi, kendi muştur. Muharririmiz şu suali sormuş- (l>eftllll 8 inci _,,..., dır. tir. 
harslarının inkişafı için her türlü tur : 

teshilita mazhar olacaktır. o mm - - Fransa ile Suriye arasında akdet- Ha rbı·yelı·ıer· An karada _takada Türk lisam resmt mahiyette tiğiniz maahedenin Lıkende.rwı ve An· 
olacaktır. takyaya tüllfık eden kısmı bıkJnnda 

L_.ı.ı: zat __ _ı_ L __ :t b. ___ , ol malfunat verir misiniz ? 
QllUQI uma U1U1 ır mmeae up, Bugünkü İstal\bul gazetelerinde 
L.•n lrıM'i euıette hali &ir m_..Jıede. b~eselenin bir suitefehhüm uyandır· 
bin aar.lı hükmü ile bundan tam on 'dığını sür'atle görüyoruz. Halbuki or-
bet sene evvel temin edilmİftir. 'tada henüz kat'lleşmiş bir vaziyet yok-

(Denma 8 inci •Jfacla) tur. Yeni muahede Suriyede iki aya ka-

italya, Almanya .. Avusturya ve 
Macaristan blokuna doDru 

.Paris 24 (Hususi) - Bir haftadan- Fon Nöyrat Macar ricalile temu .. 
beri Pqtede bulunan ve Macar hüku· 1 nd bi'L AL-. . .. . arı esnası a, wıaua nnanyanın 
met nc:alile muhım temaslar yapan Al-
man hariciye nazın Fon Nöyrat, bu • Roma paktına iltihakı meaeleaini tet• 
sün Berline dönmÜftÜr. kik ve müzakere etmittir. 

Atletlerimiz Atiµaya 
vasıl oldular 

Leningradda 1 - O g_enildik 
(Y.-liMi., ... ), ........... 
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Her gün ' Resimli Makale a Hayatta bütün insanların müşterek gayesi .. a 
Milli bir edebigot 
Yaratabilir migiz? 

... --.Ynzan: Muhittin Birgcn-

Arada bir gazeteler.i~zde~ mec

mualanmızda mıllı bır e
debiyat yaratmak mesetesı çıkar. 
Es.ki bir edebiyat hocası sıfa-
tıle bunu ben çok iyi hatıı:: 
lanm. Abdülhamidin bastırdığl 
cEdebiyatı cedide» hareketinden s_,n
ra, Meşrutiyeti müteakıp, o geniş mat .. 
buat hürriyeti devrinden beri bu me
sele arada bir canlanır: Edebiyatla 
meşgul olan münevver sınıf, kah biz
de edebıyatın sönüklüğünden şikayet 
eder, kah milli bir edeb!yat yaratabı
lir miyiz, ) aratamaz mıvız? mcselcsi
le uğraşır. Bu artık müzmin bir mesde 
olmuştur. Son günlerde bahıs bır kere 

Bazıları rahat etmek 
için evlenirler. İleri sür -
dükleri sebep, muntazam 
bir hayata kavuşmaktır. 

Dazıları çocuk babası 
olmak için evlenirler. Ço

. cuk hayatta, en büyük 
zevktir, derler. 

Bazılarının evlenmek -
ten hedefi sadece maddi
dir. İki servetin birleşme
sinden refah doğmasını 

beklerler. 

Fakat sebep ne olursa 
olsun, evlenmek fakir ve
ya zengin, bütün tabii in
sanların müşterek bir ga 
yesidir. 

.faha tazelendi. 

* Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? 
Bılmem. Yaratabilirsek yaratınz, 

yaratamazsak yaratamayız ! Eğer ya -
ratabilir olsaydık, şimdiye kadar mey
dana eserler korduk. Demek ki yarata
mıyoruz. Mademki yaratamıyoruz, şu 

halde yaratabilir miyiz'? diye niçin 
meşgul oluyoruz ? Benim anladığıma 
göre meşgul oluşumuzun sebebi bir ih
e1yacın ifadesinden ibarettir. Eğer se
bep bu ise doğrudur; yok, böyle değil, 
de milli bir edebiyat yaratmak için bir 
ıHiç arıyorsak, maalesef, bu derdin de
vası yoktur, beyhude arıyoruz. 

* Milli edebiyat ne demek ? Milletin 

f söz \.. ___ ..... _ A ASIN DA) 
Ak,·ep kızartmasile 
Çakal pirzolası 
Yiyen cüce :er 
Afrikacla bir 

ırk vardır. Bun -
ların hepsi cüce-
dir. isimlerine 
Pigme derler, 
vahşi bir hayat 
yaşarlar. Bir sey
yah bunların ara
sında tetkikat 
yapmıştır. Nasıl 
yemek yedikleri hakkında ~u izahatı 
vermektedir: 

Pigmelerin en çok sevdikleri yemek, 
akrep kızartmasıdır. Devekuşunun a
lakok yumurtasile, çakal pirzolasına 
da bayılırlar. 

* * • 

·-----~~-~-~-----· 
HERGüN BiR FIKRA 

Üst tarafı çarçur olmuş! 
Bundan yirmi, otuz yıl önce, mat

buat aleminde çalışırken. alclflstıl 

zaruret içinde ölen Hiiseyin ismin
de bir arkadaş vardı. 

Bir gün, Hiiseyinin eline nasılsa, 
toptan 10 lira geçmişti. Bir hafta ka 
dar .. ortadan kayboldu. Sonra bir 
sabah süklüm püklüm matbaaya 
geldi. Bittabi, on parası kalmamış
tı. 

Arkadaşlar, SOl'dular: 
- Hüseyin, ne yaptın paraları ! 
- Yedim ! dedi. Bir kere, iki giinı 

iki g~e, ayılmamacasına içtim. 
Dört liram oraya gitti.. 

- Sonra'! 
- .BeyoğJuna hovardalığa çıktın : 

Bir ev kaduu, ev1nde gOnde 13 Dört buçuk lira da orada harcadım. 
kllom•tr• yUrUyormut - Ya, üst tarafı ? 

Hüseyin başını kaşıdı. İçini çeke-

Sahibini ısıran 
Köpek mahkemede 
Haııı çıktı 

Clevelondda ga
rip bir dava ol -
muştur. Hadise 
şudur: Bir bar sa
hibi olan adam 
geceleri sabahla -
ra kadar müşte -
rilerile meşgul ol
duğu için evine 

iı gitmez, karısı da 
bu vaziyetten şi -
kayet edermiş, ni

hayet bir gece, adam eve döneceği za
man köpek tarafından ısırılmış .. 

Bunun üzerine adam köpeği öldür
mek. istemiş, kadın müsaade etmemiş, 
aralarında kavga çıkmış, ve nihayet 
mahkemeye müracaate karar vermiş
ler. 

ruhundan kopup gelen hisleri ifade e
den edebiyat, diyenler vardır. cMille
tin göğsfü> sözü bir timsal, meı·azi 
oir ifadedir. Millet bir insan değildir; 
nilyonlarca insandan mürekkeptir ve 
ounların hepsinin hisleri ve fikirleri a
rasında büyük, çok büyük farklar var
dır. Bunun için bu mistik ve mecazi 
tarif bize hiç birşey ifade etmez. Ede
biyat mefhumu, edebiyat idealleri bir 
millet kitlesinin muhtelif camia esas
larına göre ayrılan sınıf ve zümre ide
alleri kadar değişir ve farklar gösteı ir. 
Bunun için bütün bir milletin her fer
dinin hislerine veya fikirlerine hitap e
den bir edebiyat bahse mevzu olamaz. 
Bizde münevverlere mahsll3 eclebiyata
dır ki milli edebiyat denilmek fıdet ol
muştur. Eğer bu münevverler, arala -
rında, kendilerini nurdan elile kavrayıp 
sürükleyecek bir edebiyat yapamıyor
larsa yapamıyorlar, demektir. Bunu 
başka kim yapacak, başka kim yarata

Bir Amerikalı ev işlerile meşgul o- rek : 
lan k""dınların, her gun·· evin içinde yü- ·· Mahkeme, jşi uzun uzun tetkik et-... - Ust tarafı çarçur oldu; ben de 
rüdükleri yolu hesap etmiş ve bu gibi ona yanıyorum ! miş, köpeğin ev sahibini tanımakta 
kadınların en çok yol yürüyenler ara.J Cevabını verdi. rnaı;ur olduğu tesbit edilmiş ve köpek 
sında bulundukları neticesine varmış- Jt--------------Jt affedilmiştir .. 
tır. Bu meraklı Amerikalıya göre bun- Bütün bir gazetegi 
lar evlerindeki oda, mutfak ve saire a
rasında her gün on üç It;Jometre yol Bir nefeste ezbere 
yürümekte imişler .. Gene bu Ameri - Okuyan adam 
kalının yaptığı bir hesaba göre güneş Tarihin hafızası kuvvetli adamların-
doğduğundan babncıya kadar müte -

dan biri olarak kaydettiği Porson, yu
madiyen yürüyen bir adam on sekiz 

nancayı pek iyi bilir, Yunan ~irle -
bin adım atarmış .. Barlarda sahneyi hiç 

rinin eserlerini hiç yanlışsız, hatta 
terketmedcn oynıyan yedi kilometre 

cak? 

nokta ve virgülünü bile ihmal etmek-
katederlermi~. • • • sizin okurdu. Hatta bir keresinde, bir 

* lngllterede erkek çocuklar fazl• 
Hakikat şudur ki edebiyat ilhamım lngilterccle yapılan bir istatistiğe gÖ· 

gökten almaz. İçtimai muhitten alır. re ilk altı ayda doğan çocukların ek -
Halbuki edebiyat ta günden gü- seriyetini erkek çocuk1ar teşkil etmek
ne mahalli ve milli hudutlardan çıkı- tedir. Adet itibarile erkek çocuklar kız-
yor. Eskiden insanlar oturdukları yer- l 1 

lardan 4000 Jazladır. Bu surete ngilere çok bağlı, oralardan az ayrılarak 
yaşayan, dünya ile az temas eden in- liz imparatorluğu dar adası içinde er • 
sanlardı. Bunun için yaptıkları eser - kek. çocuklarının fazlalığı ile gurur 
!erde mahalli ve milli renkler daha ha- duymu.ş olacaktır!. 

~·..... ._ 1 il ..... ____ ,, __ _ 

gazeteye bir kaç dakika göz gttzdirdik
ten sonra gözler.ini kapamış, ve bütün 
gazeteyi başmakalesinden neşriyat di
rektörüne kadar tekrar etmiştir. 

Bu adam yüz yıl evvel öldükten 
sonr:;ı kendisine benzer bir· tek adam 
daha çıkmamıştır!. 

• • • 
Kendi kendine giden otomoblll• 

~epblı kazal•r 
kim olarak göze çarpardı. dan tutarak kendilerini bize lezzetle. o-
Zamanımızoa, insanlar çok hareket kutan herkese «milli edip• demekte te- Amerika gazetelerinin haber ver -

• * * 
Asll bir hırsızı 

Avusturyada, eski mareşallardan bi
rinin dul karısının oturduğu mükellef 
bir köşkte geçenlerde garip bir hırsız
lık vak'ası olmuf: 

Sosyeteye girip çıkan Yugoslavya -
h bir asılzade taslağı, bir geçe abdest -
hane penceresinden madamın evine 
girmiş, kadının değerli mücevherleri
ni, yükte hafif, pahada ağır eşyalarını 
çalmış ve hiç bir iz bırakmadan da sı
vışıp gitmiştir. 

Polis hırsızı arıya dursun, bir gün 
madama taahhütlü bir mektup gelmiş
tir. Mektupta. hırsız yaptığı hırsızlık
tan pi.şmanlık duyduğunu, eli değin
ce çaldıklarını ödiyeceğini, ve bu hır
sızlığı sırf ihtiyaç saikasile yaptığını 
bildirmiş, mücevbc~ri terhin ettiğini 
isbat için de,, rclıin makbuzlarını gön· 
dermiŞtir. 

• • • ediyorlar ve çok şey görüp çok fazla rcddüde mahal yoktur. Peki, fakat bun- diklerine göre Nevyorkun en kalaba • 
ve muhtelif şeylerin tesiri altında kalı- lar nerede? Ben zannediyorum ki on- lık caddelerinden birisi olan Kolom - Milyoner bir betvekll 
yorlar. Bunun için de edebiyatta ma- lar bizim içimizde, bizim aramızda ya- bus Serkeden bütün hızile geçen bir o-
halli ve milli renk, sade bizde değil, şıyorlar. Fakat ya henüz uyh.~dalar, tomobil bir kişiyi çiğneyip öldürmüş ve Ailesi tüccar olmasını isterken, ken
bütiin dünyada günden güne azalıyor. uyanmamışlar, yahut henüz cemiyetin üç büyük mağazanın da vitrinlerini ha- di isteğile siyasete atılan İngiltere baş
Eskiden, mesela, İngı'liz, Fransız, Al - k·ı· Baldv"n hayatında bı"r çok sa-ananm kamında veyahut ta dünyaya rap etmiştir. ~binden fazla adamın ve 11 1 

·-
man, Rus, ve Osmanlı edehi'\·atı diye · 1 t ı · ı"ş - 1makla beraber nı· 

.J - gelmişler ama, henüz büyümeınış er - otomobili durdurmak için bağnşmalan sın ı ar geçırm Ol • 
tanıdığımız klasik edebiyatlarda mahal hayet bir .şirket kurmuştur. Bittabi bu 
li ve milli renkler daha kuvvetli ola- dir. da bir fayda vermemiş. Nihayet bin 

Ben l C · t annenin kar ·· k··ıA 1 ı· ob·ı· d d şirketin, hisse senetleri vardır. Artıp rak göze çarpardı. Bugu .. n bir taraftan ce on arın emıye - muş u ata po ıs otom ı ı ur urmuş, 
d.. l · · · d oradan çıktık f ı ı k b 1 eksilmesile de Baldvinin serveti za -·nsanlar fazla harekete ve temasa ge- nına uşme en ıçın e, - içinde şo ör ö ü o ara u unmuştur. 

terek, pek çok dolaşarak ruhları üze- tan sonra büyümeleri, serpilmeleri ve Yapılan tahkikat neticesinde 58 yaşın- man zaman yükselmekte veya inmek-
rinde daha kanşık amillerin tesiri al - uyanmal~rı için de_ t:hakkuh.·u eız:m da olduğu anlaşılan şoförün hafif yol tedir. 
tında kalmaya başlamışlar, diğer taraf- o~andycgane şak_:tlt'-h.~ttamur şart~ıdır .. 

1
Tür- ile giderken bir taksi ile çarpıştığı ve Baldvinin bugün bizim paramızla 

t d k ·t d k 1 . kiye e asrın u uru; manası e ne .. . . . b 1 d B 

Türk Ekseriyetken 
Ekalliget Olamaz! 

l.Talu -

K omşu Suriye nihayet istiklale 

kavuştu. Yabancı bir dc.:vletin 
tahakkümü ne kadar m~fika::.c olsa. 
bir millet için ağır bir yüktfü-. Onun 
için, böyle bir yükten kurtuldu ·tından 
dolayı Suriyeliler hesabına bız de fev
kalade memnun olduk. 

İstiklalin ne kadar zor elde edilir, ne 
kıymetli birşey olduğunu biz Ti.irkler 
çok iyi biliriz. Ve bizimle dost r~cçinen 
milletlerin bu nimete nail olmaları se
vincimizi mucip olur. 

Bu sevinçle, komşularııwzı can ve 
dilden kutlulamağa hazırlanukc n, Su
riye heyeti reisinin, Türk İskenderun 
ve Türk Antakyanın mukadderatı hak
kındaki sözleri içimize zehir gibi aktı. 

Reisin ifadesine bakılırsa, rı1üstakil 
Suriye devleti, eski fakat bizce .hfilfı 
muteber bir muahedenin hükumlerine 
göre hususi bir rejime tabi tutulması 
gereken bu iki sancak ahalisine bır e
kalliyet muamelesi edecekml~ ! 

Kendi istiklali için bu derece çalışan 
bir milletin o istiklali elde eder etmez 
böyle ahitşikenane bir hataya düşmesi, 
böyle bir gaflet göstermesi mümkfüı 
değildir. 

İskenderunla Antakyayı, ahali.si ta -
mamen Türk olmakla beraber 1921 de, 
siyasi bir zaruretle ana yurdumuzun 
sınırları dışın~a bırnkmıştık. Fakat o 
toprakların bu suretle bizden ayrılma
sına kail olmakla beraber, oralarda ya• 
şayan yurddaşlann varlığını, hih"riyet 
ve kültür hak1"1rını asla feda etme~ 

Fransa hükfuneti, bizimle o zaman 
yaptığı itilafta İskenderun ve Antak -
yaya idari bir muhtariyet bağı~lamayı 
vadediyordu. Maalesef, bu vait incaz 
edilmedi. Bilinmez, nasıl bir hesapla, 
oralardaki Türklerin en mukaddes hak
ları daima çiğnendi. 

Hürriyet ve istiklal mefhumlarını 

daha iyi anlaması lazım gelen Leon 
Blum hükumeti dost Fransada iş ba
şına geçince İskenderun ve Antakya 
hakkındaki ahda müstenit vaitlerin ye
rine getirilecewni umduk ve bunu ha
tırlattık. 

O sırada Fransa - Suriye müzakera
tı başlamıştı. Suriyelilerin hak \'e haki 
kati daha iyi bilecekleri ve buna ria -
yet edecekleri kanaatinde idik. Müza
kerenin sonunu ve Suriyenin istiklfili
ne kavuşmasını bekledik. Umu) orduk 
ki, mandanın ağırlığını unutacak ka -
dar aradan zatnan geçmediği için, Su
riyeliler daha anlayışlı ve daha mun
sif davranacaklardır. 

Şimdi bunun aksini işitiyoruz; hem 
de en salühiyet sahibi bir ağızdan. 

Ekalliyet muamelesine tabi tutulmak 
istenilen Türkler 300,000 e yakındır. 

Türk esir olamaz; kahir bir ekserı -
yet teşkil ederken ekalliyet muamele
sine katlanamaz. 

İskenderun ve Antakyalı kardeşleri· 
mizin tabii ve ahdi haklan tamnma2 
ve verilmezse, onlar da bütün meşru 
yollara başvurarak uğraşacaklardır. 

Suriyenin, tam ferah bir nefes ala -
cağı sırada, böyle bir çıbanba,.1 :Copar
mıyacağından emin olmak istf>t i .. ! 

an a ı ap emo rat aşmış, yanı ço- 1 k b. ur hal"nde ne musademenın netıcesınde kalb sekte- dokuz yüz in ira parası var ır. aş-
zaman yayı ır, sıca ır n ı ed d il 

ğalmış, insan eserlerini bir tn- zaman bizim ruhumuzu kucaklayarak sinden öldüğü anlaşılmı~ır. Otomobil vekilin servetinin bir sen e yüz e e i Gazetecllerden kaçan romancı 
raftan öte tarafa götüren nakil va - bizi harekete getirirse milli edebiyat bu kazadan sonra hız alarak yoluna nisbetinde arttığım da söylersek, Tan- Meşhur İngiliz romancısı H. G. 
sıtal<TJ. artmış, ucuzlamıc::, kolaylaş - k kt d ed k uk d ki k l b be des"ne c<yu'"ru·· ya kulum!>> mııs: ve bilhassa münevv;r insanlar a- bizim içimizden o zaman çı aca ır. evam er en Y arı a aza arı rının u n ı Wells geçenlerde bir gazete idareha • 

~ o zamana kadar bekliyeceg"iz. yapmıştır. dediğine inanırsınız değil mi?.. · · t 1 f l 1 rasında ecnebi dilleri öğrenmek hare- nesmın e e onunu açmış ve şun ar 

keti artmış olduğu için edipler ve ede- --------------------------------------------·---. ...., söylemiş: 
biyailar üzerinde mahalli ve milli tesir- r . . ı· N AN M A ! - Yaşımın yetmişe bastığının ilan 
!er de azalmıştır. Burada sayılması im- İ S T E R J N A N } S T E R edilmesini istemiyorum ve halkın da 
kansız daha birçok amilin tesiri altın- bunu kutlulamasında acele etmemele-
da, bugün eski tarzda mahalli ve milli Sekiz on tan<' polis memuru, Köprünün yaya kaldınm- dar, halk o kadar çoktu ki, sağdan gidenlerle soldan ge- rini rica ederim. Hele gazeteciler yok 
rengi kuvvetli eserler görmeğe artık ları üzerinde, yekdiğerinden sekiz on metre ayrılıkla lenter gene çatışıyorlardı. Biz buna bakarak sağdan yü- mu, şu gazeteciler? .. Söyliyemedikle· 
imkan yoktur. yer almışlar. Dün akşam gelip geçene yolun sağından rüme kaidesinin çok iyi olmakla beraber dar sokaklarda rimi şimdi bana söyletiyorlar!. l) * yürünülmesi icap ettiğini hatırlatıyorlardı. Sesleri yavaş, kalabalık olunca kolaylıkla tatbik edilcmiyeceğinc inan- Şimdi Wellesin evinde iki telefon 
Şu halde milli edebiyat yaratmaktan tavırları çok nazikti İyi tesir yaptı. Fakat yol o kadar dık, fakat ey okuyucu sen : vardır. Muharrir, bunlardan bir tane • 

rnzgeçelim, edip yaratalım. Bizim içi- ı· l TER 1 NAN 1 S T E R 1 NA N Lt A / k b" k d ..:> 1r1 .~ • sinin numarnsını anca ır aç os -
mizdcn doğan ve kudretlı kaleminden 
çıkan orijinal eserlerile bizi yakamız- L---------------------------·---------~----~-----...J tuna vermiştir. 
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Çanakkale ve Karadeniz Ma dridin etrafl ı 
çevrildi 

Dil Bayramı · 
Y ann büyük törenle 

kutlanacak 
Yarın dil bayramı memleketin 

her yerinde büyük törenle kutla
nacaktır. Bütün Halkevleri kut -
lama programlarını hazırlamışlar -Boğazlarındaki yeni rejim 

Tatbik edilecek yeni ahkam hakkında Ankaradaki 
ecnebi sefarethanelerine yeni bir nota verildi 

sularla 
" dır. Yarın şehrimizdeki Eminönü 

ihtilalci General Molaya ve Beyoğlu Halkevlerinde dil hak-
kında tanınmış hatipler söz söyliye-

suikast yapılmış ceklerdir. 

Ankara 24 (A.A.) -5 ağust09 l936 Şarköyün bet kilometı'e garbından Bundan bqşka konserlee verile -
tarihli notasına ek olarak Hariciye Ve· Evrese şimalinden, Yerlisu cenubun _ k 1Lo~~ra 24 (Hususi) - Alkazar cek, gösteriş kollan tarafından ti -
t .. l f '· a esı h''k~ k 'al f t 1 l aı:a eti tara ından Ankaradaki ecnebi dan, lbrice burnu garbından Tuzla ö- nın u umet ıt arı tara ın • ya ro eser eri temsi edilecektir. 
'efarethanelerine. Boğazlar umumi ta- lüne kadar imtidat ed'en hattın • dg _ dan t~amen işgal edildiği haberi na- ,_u""'""""""""",-./ ___________ ....; 
~iri altında ifade edilen Çanakkale bo • hil _ cenubu. 

8 bem~vsım görülmektedir. Kalenin ba- fl QJ Tİ Y Q f Ye Tİll den 
lazı, Marmara denizi ve.Karadeniz bo- Marmaradaki Marmarapasa li - zı hocrelerinde gizlenmiş olan asiler, Çalınan Altınlar ):. ı ' ma b ·· t k h ·· k" k ' 1 k gaz arında tatbik edilecek yeni ahkam nı, Ekinlik, Avşar ve civarındaki kü- ugun e rar u umet ıt a arına ar-
hakkında aşağıdaki mütemmim iza • çük adalar grupu ile Bozca ve İmroz şı at~! açmı~lardır. 
hatı havi yeni bir nota tevdi etmiştir. adaları ve Küçük.tavşan adaları gru _ Dıger taraftan General Frankonun 

Zabıta altınları bir antikacı 
dükkanında buldu Kılavuz iatasyonlar kuvvetleri T oledoya doğru ileri ha -

pu. k l · 5 ağustos 1936 tarihli tamimde kı • Karadeniz Boğazı : re et erıni durdurmamışlarda. Zabıta dün Kapalıçarşıda Zincirli 
lavuzluk işleri için dört kılavuzluk is- Anadolu mıntakasında Servibumu Bu tehlikeyi sezen hükumet, Mad· handa antikacı Niko isminde birinin 
tasyonunun yani Çanakkale boğazında şimalinden yani gaz tanklarırun bulun- ridin müdafaasını takviye maksadı ile dükkanından beş parça altın müsade
Morto ve Gelibolu ve Karadeniz bo • duğu yerin hemen şimal kenarından T oledoyu tamamen asilere terkederek re etmiştir. 
lazlarında büyük liman ve Haydarpa• Karakulak şimali, Ali Bahadır köyü -da oradaki kuvvetleri payitahta çekmeği Bunun sebebi Kastamonu zabıtası-
r.1 istasyonlarının ihdas edileceği bil- hil- Karaburun -dahil- hattımn garbL tasarlamaktadır. nın bir müracaatidir. Kastamonu za • 
cıirilmişti. Bu hususta yanlış anlaşma· Rumeli mıntakasında: Yeni mahalle- Bundan başka, Madrid ova"ından bıtası İstanbul emniyet direktörlüğüne 
•a.ra mahal barakılmamak ·· 'hd nin hemen şimal kenarından Zekeriya geçen nehrin bara1·tarı ~.rılmııı ve su - telgrafla müracaat ederek Tas, köprü 

uzere ı ası k.. .. Kı ka h t dı b h t d ~ T lakarrür etmiş olan mezkur dört is _ ;::_u, sır ya at ı r · u a ahi!- lar on milyon metre murabbaı araziyi civarında yapılan asarı atika hafriya-

tasY,onun henüz ifa~i ~azifeye başla - Çanakkale ve Gelibolu kasabaların- tamamen istila etmistir. tında bir hırsızlık olduğunu ve bura • 
.tna~ı.ş ... ~ld~klarını ?ıldı~.me~ faydad~n .daki sahil sıhhiye teşkilatına bağlı ta- Asilerin elinde b~lunan Sevil rad - dan çalınan beş parça altının Nuri is-
lalı degildır Me k d':: t t h A yosuna nazaran, İspanya cumhurreı'sı' minde biri tarafından lstanbula go··tu·· -r . z ur '-Jr !§ asyon 1 • haffuzhanelerin kendi hususı iskelesi 
las olununcıya kadar boğazlarda çok- .ve bu tahaffuzhanelere giden yol. Azana istifa etmiş ve yerine Martinez l rülerek Zincirli handa antikacı Niko-
tanheri mevcut olup hali faaliyette bu- Ve Anadolu kavağında Manastır ağ- del Riyo tayin olunmuştur. ya satıldığını bildirmiş ve bunların mü
lunan kılavuz istasyonları eskiden ol- zındaki sahil sıhhiye teşkilatına bağlı Marksistler, Madritteki A l!uan mek- sadere edilerek Kastamonuya gönde • 
Suğu gibi işliyeceklerdir. tahaffuzhanenin kendi hususi iskelesi tebinde ve bazı Alman tebaalarının ev- rilmesini istemiştir. 

Binaenaleyh ticaret gemileri evvel- ve yolu memnuiyetten müstesnadırlar !erinde araştırma yapmışl~rdır. Zabıta da tarif edilen altınları mü-

(! ld 
v ·b· · l' ki d. y k ve memnu mıntaka ahkamına tabi de- General Molaya smkast sadere etmis, ve Kastamonuya gönder-

e o ugu gı ı ış ıyece er ır. arı ı- w. • Par·s 24 (AA) F. · ı 1 k · · v d k. k 1 l k . gıllerdir. 1 ' · • - ıgaro gazete:.\.ne mistir. Bu altınlardan ikisinin üzerin-
~avuz u ıçın aşagı a ı ı avuz u ıs - ç kk 1 G l"bol Ad ı d k. göre General Molaya bir ecnebi tarafın '. . .. .. .. .. . \ l .. d b'l" l ana a e, e ı u ve a ar a ı de ınsan bası resmı uçunun uzerın -

1 
a.syon arına muracaat e e ı ır er: kasabalar gibi belediye hudutları da _ ,dan suikast yapılmıştır. Haber İspan'=' · • : . . . 

Akdenizden Çarıakkale boğazına bilinde evlerin bulundugyu mahaller yada heyecan uyandırmıştır. de de gayet ~an atkarane ışlenmış def· 
b' k · · • Ç akk l k 1 · . ne dalı resmı vardır . 
.,ırme ıçın. an a e ı avuz ıstas· memnu mm taka harıcinde kalacak ve --- --------

Filistin de 
bombardımanlar 

başladı 

Alacahöyük'te 
Bir mezar 
Daha bulundu 

l'onu. oradaki ecnebilerin kanun dairesinde 
Karad.enizden Karadeniz boğazına ikamet ve icrayi san'atına müsaade edi

iirmek için T elti tabya - Rumelika _ lecektir. 

~ak • kılavuz istasyonu. 

Marmaradan Karadenize geçmek ı
~in: İstanbul limam. 

Boğazlar memnu mıntakasi 
Çanakkale boğazı. 

Anadoluda Karabiga kasabası gar • 
hındaki Karaburundan eski gayri as -
keri mıntaka hududundan başlıyarak 
~ki hududu takiben ve Bayramiçin 
14 kilometre şimali garblsindeki Çeltik 
•ırtından sonra Ezine şarkı ve Ayva
hk garbı üzerinden Sivrice burna ka • 
~ar uzanan hattın garbı - bu hat dahil· 
\lir-. 

Rumeli mıntakasında: 

Fransada 
Grevler 

• 
yenı 

Pariste 7000 amele daha 
grev yaptı 

Trovayolu 
Çanakkale Trova harabeleri için zi

yaret imkanım temin edecek yol bu -
günkü Çanakkale -Sarıçal- Trova yo
ludur. Ziyaretler gündüzün ve bu yol
dan temin edilecektir. 

Mezarlıklar 

Mezarlıklara giren memurların gi
debilmesi ve gerekse münferit veya 
müçtemi bir halde ziyaretlerin icrası 
için icap eden yolun ve iskelenin el -
yevm. kullanılmakta olduğu gibi, Sed
dülbahir mezarlıkları için Seddülbahir 
iskelesi, Anafarta ve Arıburnu mezar
lıkları için Kilya iskelesi ve Gelibolu 
iskelesi ile bu iskelelerden mezarlıkla
ra giden yollardır. 

Titülesko 
• 
iyileşiyor 
Sabık Hariciye Nazın 
yemek yemeye başladı 

Türk tarih kurumunun Alaca Hö-
Londra 24 (Hususi) Filistine 

varmış olan yeni İngiliz askerlerin Hay yük hafriyatında yeniden bakır dev -
fadan Kudüse nakli münasebetile .-\- rine ait zengin bir mezar bulunmuş -

l 
tur. Sekiz buçuk metre derinlikte mey-

rap çete eri tekrar faaliyete geçmiş -
lerdir. dana çıkan ve asıl değerde yeni vesi -

Bu çeteler tayyareler tarafından kalar veren bu mezar şimdiye kadar 

b 
bulunmuş olanların en iyi muhafaza 

ombardıman ed'il'miş ve çetecilerden edilenidir. Taşlarla çevrili tılan mezar 
41 arap maktul düşmüş.tür. odası ağaç ve kerpiçle kapalıdır. Ağaç 

Filistinde ölenlerin sayısı tavan üstünde kurban edilen hayvan -

Kudüs, 24 (A.A.) _ Filistin hadise- ların başı ile ayak kemikleri altında 
Jerinin başlangıcındanberi 2643 Arap dizleri bükük iskelet yanında altın, gü
ve .. 346 Yahudi tevkif edilmiştir. ı müş, ziynet eşyası, geyik heykeli, gü

Olenlerin sayısı 700 dür. Bunun 35 i neş kursu, 60 santim kutrunda büyük 
,polis veya asker ve 82 si Yahudidir. bir bakır kap ve diğer eserler bu me -

zardan çıkan vesikalar arasındadır. 

İsparta - Burdur 
hattı 

Ay başında törenle açılacak 

Bu yeni eserle Alacahöyük hafriyatı 
arkeoloji aleminde gittikçe ehemmi -
yeti büyüyen bir mevki almaktadır. 

İbni Sinanın 900 Üncü 
Y ıldönümü kutlulanacak 

Sayfa 3 ~ 

E 
• Suriye istiklali v• 
Antakyanın atisi 

e Alman diplomasisinin 
faaliyeti 

F ransa ile Suriye arasında ya-

pılan itilafın bizi n~ derece 
memnun etmiş olduğuna bu sütun adil 
bir şahittir. Henüz kat'i ~eklini alma
yan muahedeye sah çekildiği haberi 
dahi içimizi sevinçle doldurmuştu. 
Çünkü istiklali uğurunda bizim kadar 
yakın bir çetin mücadele geçirmi~ mil
let daha yoktur, dersek, mübalağa sa
yılamaz. Nitekim bu haberin bütün 
dünyaya intişarı sıralarmda Parise 
gitmek üzere bulunan Dış işleri Baka
nımız da, Türk olan İskenderun ve An
takya vaziyetinin yeni muahedede na
zarı dikkate alınmış olacağmın dost o
lan Fransa ve Suriyeden beklenir bir 
hareket olmak üzere mutlandığına işa
ret etmişti. 

Şimdi, Paristen dönerek memleketi
ne gitmek üzere şehrimize gelen Suri
ye heyetinin reisi tarafından söylenen 
sözler bizim için ümit halinde bulunan 
bu meselenin, yeni muahede ile inkisar 
uyandıran bir hal şekline bağlandığını 
gösteriyor. Heyet reisi Haşim Elatasiye 
göre Antakya ve İskenderun, bugünkü 
idari şeklile yeni Suriye idaresine in
tikal edecektir. Yani ırkan, harsen, his
sen, velhasıl her suretle 'rürk olan bu 
iki sancağın iki yüz elli bin kişilik se
kenesi, bir müddet evvel ve muvakka
ten kabul etmeye mecbur kalmış oldu
ğumuz bir idareden, ruhsuz bir mata 
ve bir hırdavat çıkını gibi bir diğerine 
devredilmiş bulunacaklar. Bu suretle 
bir defa daha anlaşılmış oluyor ki em
peryalist bir yola giren devletler, şe -
killerinde yapabilecekleri en geniş an
lamdaki değişikliklere rağmen emper
yalist kalmaktan vazgeçemiyorlar. Fa
kat biz, bütün iyi duygu ve iyi geçinme 
emellerimize rağmen, bize yapılan bu 
mukabele karşısında, sakit kalrrnyaca
ğız. Türkün elden ele devredilir bir 
mata olmadığını da, bunu anlamak is
temiyenlere anlatmaya çalı'jlcağız. 

* Bir müddettenberi Alman diplomasi 

Alman d lplo· 
maelslnln 
faaliyeti 

sinin Şarki ve Or
ta Avrupada hara 
retli bir faaliyeti
ne şahit oluyoruz 
Bu faaliyet, AJ -

man devlet adamlarının muhtelli mcrn
leketlerle temas etmeleri suretinde te
zahür eylemektedir. Bu faaliyet sa-
hası, ta Londradan Orta \'e 
Şarki Avrupaya kadar uzanıp 

Paris 24 (Hususi) - Fransanın ba-
1zı yerlerinde kısmi grevler devam et • 
rnektedir. 

Bugün, Parisin çikolata ve sekerle
rne fabrikalarına mensup 7000 ame
le grev yapmışlardır. 

Otel ve lokanta müstahdeminin 
~rasında da memnuniyetsizlik görül -
düğünden, bunların da grev yapmala
rından korkulmaktadır. 

Belgrat 24 (Hususi) - Kan zehir
lenmesinden hasta bulunan Romanya
nın eski hariciye nazırı Titülesko git -
tikçe iyileşmektedir. 

Titülesko, bugün piliç çorbası ile 
piliç kızartması ve tatlı yemiştir. 

Kendisini tedavi eden doktorlar, Ü· 

mitvar olduklarını söylemişlerdir. 

Eden Nuri Paşa ile görüştü 
Cenevre, 2 4 (Hususi - İngiliz Ha -

riciye Nazırı Eden, bugün Cenevrede, 
Filistin hadiseleri hakkında tavassutta 
bulunan Irak Hariciye Nazın Nuri Pa
şa ile uzun müddet görüşmüştür. 

İzmir 24 (Hususi) - Isparta -Bur
dur demiryoHarının inşaatı tamamen 
bitmiş olduğundan 1 ilk teşrin perşem· 
be günü açılma töreni büyük merasim
le yapılacaktır. Hattın açılma töreni 
için bir program hazırlanmıştır. Töre· 
ne Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya
nın riyaset etmesi kuvvetle muhte -
meldir. 

Çangırıda zelzele 

İstanbul, 24 (A.A.) -Türk tarih ku
rumu bugünkü toplantısında büyük 
Türk alimi İbnisinanm 900 üncü ölüm 
yılını tesit etm~ğe karar vermiştir. 
Bu münasebetle Ibnisinanın tercümei
hali, şahsiyeti, tıp ve felsef.:! filemin
deki büyük mevkii, ilmin terakkisine 
hizmeti tebarüz ettirilecek, İbnisinanın 
gayri matbu ve henüz mali'mı olmıyan 
eserlerinden bir kısmı metin olarak neş 
rol unacaktır. 

gitmektedir. Geçen sene General 
Göring'in Belgrada yaptığı seya
hatle açılmış olan bu faaliyet devresi 
bu sene, Alman İktısat Nazu1 Şahtııı 
Balkan devletlerine icra eylediği seya
hatle temadi eylemiş ve bu temaslar 
neticesinde Almanva ile muhtelif Bal
kan devletleri ara~ındaki münasebet -
lerde bir hayli yumuşaklık hasıl olmuş
tur. Alman Hariciye Naz1rımn Pcşte
ye, Macar Kral Naibinin Roma ve Ber
line, Alman propaganda nazl!ı M. Gö
bels'in Atinaya yaptıkları ve yapmak
ta oldukları se:vahatler, geniş çaptaki 
bu faaliyetten muayyen bir safhavı 
göstermektedirler. Bu gidip gelmel~r 
karşısında alakadar devletlerin ve bil
hassa Küçük İtilılfla Balkan Birliğinin, 
vaziyeti büyük bir dikkatle takip et -
meleri kadar tabii hiç bir~ey olamaz. 
Ortalıkta bir örümcek ağmm girift şe
bekelerini andıran esrarengiz bir siya
si nesç dokunuyor. 

Maliye ve İktısat Vekil ferinin 
tetkikleri 

Giresun 24 (Hususi) - İktısat ve 
,Maliye Vekilleri Ege vapuru ile dün 
~hrimize geldiler. Törenle karşılan -
dılar. Vekiller memleketin ticari ve 
iktısadi ve bilhassa fındık mahsulünün 
durumu hakkında ticaret odası reisi • 
nin verdiği izahatı dinlemişlerdir. Ve
killer ayni vapurla şehrimizden ayrıl • 
ı:nışlardır. 

L. iki 

Çankırı, 24 (A.A.) - Dun öğleden
peri il içinde dört defa yer sarsı•ı.tısı 
daha olmuştur. Zayiat yoktur. 

Türk tarih kurumu bu işle meşgul 

olmak üzere profesör Şemsettin Günal
tayın başkanlığı altında daimi bir he -
yet teşkil etmiştir. 

ahbap çavuşlar 
\ • Tazılar Tilkiyi kovalıyorlardı. Makinistle ateşçi bunu gördüler ... 

Neticenin ne olacağını da görmek istediler. 

Etrafta görülen telaş, .bu ağa düşme
meye ve muhteris örümceklere lokma 
olmamaya matuf muhafaza ve müda
fai nefis gayretinden doğan çırpınma· 
ların akislerinden ibarettir. 

Selim RAGIP 

Asamble reisi muavinleri 
Cenevre, 2 4 ( A.A.) - Milletler Ce. 

Sıhhiye Vekili lzmirde miyeti asamblesi bugün toplanarak al· 

t 

tı reis muavini seçmiştir. Mevcut 51 

zmir ~M - Sıhhat Bakanı Refik reyden Fransa 49, İngiltere 47, Yugos-
Saydam, dün şehrimize gelerek yeni lavya 44, Kanada, 39, Sovyetler Birli• 
Yapılan göçmen köylerini gözden ge - ği 35 ve İtalya 32 rey almıştır. Asam· 
çirmiş ve göçmenlerin yerleştirilmesi bleJe bulunmıyan İtalya lehindeki bu 

u..-~~---.l.-ı---L------~----~~;~.:L--~~~:__-~...L!-·~··~,~··~,~·~·::~-j_-~~--~--_!_~-~~~~~'.J__l~te~v~e~c~c=üh~h:a:r~e=k=et:i~d:e:r~in~b:ir~t:es:ir~y:a~p~-tır. 
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i A BLIBİ 
İhraç malları 1 ~dlige Ve~il~ İngilter~ ve _Avus-

Vapur acenteleri fazla f mra/zga gzttı turya ıJe tıcaret 
seferler teminini kdbul etti Zonguldakta çalıştırılacak lh . l . . r 

İngiltere ile imzalanan yeni ticaret beş yüz mahkum için yer racat ış erı°:e aıt !a ımat-
anlaşmaları münasebetile ihracatçıla - hazırlanacak namesı geldı 
rımızın Londraya mal göndermeleri fngiltere ve Avusturya ticaret an -
için vapur acentaları ayda iki gemi le- Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu bu- \aşmalarındaki hususi takas ve Deh -
min etmeği vadetmişlerdir. .gün refakatinde Kamutay adliye en • lokaj muamelelerinin ne şekilde yapı-

Fakat acentalar ihracatçıların mal - cümeni mazbata muharriri Salahad - lacağına dair talimatnameler alaka • 
lannı geminin limanımıza ge1mesin - din, cezaevleri mütehassısı Mutahhar dar dairelere gelmiştir. 
den evvel hazırlamalarını, aksi tak - Şerif ile müddeiumumi Hikmet ve ce- Bu talimatnamelere göre her iki 
·· d · · bo kaybe zaevı' doktoru lbrahim Zati oldugw u dır e gemının şyere zaman - memlekete de takas yolile ihraç edi -
d y • • •• 1 kt d. 1 halde bugün saat 8 de iktisat Vekili ecegını soy eme e ır er· lecek maHar için evvel emirde takas 

D. y ft · · · · lclugw u Celal Bayarın İpar motörü ile lmralı-ıger tara an ıçıne gırmış 0 
- tetkik heyetlerine müracaat oluna -

muz bu ihracat mevsiminde Karade - ya gitmiştir. caktır. Diğer formaliteler şimdiye şim-
. · fı t 1 1 'h acatçının ma Orada yeni tesis edilmis, olan zirai nızın r ına ı o ması 1 r • diye kadar tatbik edilen kararname -

lmı muayyen vakitte vapura yükleme- hapishane ile vücuda getirilen tesisat nin umumi ahkamına tabidir ki, bun-
ğe imkan bırakmamaktadır. tetkik edilecektir. Vekilin bu geceyi lar da; fhracatın karşılığı olarak mem· 

V tal b. t ft n da iz lmralıda geçirmesı' muhtemeldir. apur acen arı ır ara a - lekete, ithal olunacak mallar için ge -
· ·h · t tm. t k 

0

çin Ceza müesseseleri ve bu müesse -mır vapur ı tiyacını a ın e me 1 ne takas heyetlerince icap eden mua-
gayret etmektedirler. selerde vücuda getirilen tekemmülat ile melenin ifasından sonra malın bedeli 

lzmir son günlerde l:.ondraya kül • yakından alakadar olmak. istiyen A - Merkez Bankasına yatırılacak ve güm
liyetli miktarda üzüm, incir gönder - merika sefareti müsteşarı Msr. Şowun rük muamelesi bundan sonra tamam· 
miştir. da bu kısa seyahatte Adliye Vekiline lanabilecektir. 
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L ~ __ s_i_N_E _M __ A ___ I 
Billur sesli yeni bir yıldız 

Sokak isimleri 
refakat etmesi muhtemeldir. 

Hapishaneler mütehaBSısı Başoğlu 
Mutahhar bir kaç güne kadar 
Zonguldağa gidecektir. Mutah • 
har Başoğlu burada amele ba -
rakaları üzerinde tetkikatta bu • 
)unacaktır. Bu barakalar bir müddet 
sonra memleketin her tarafındaki ha
pishanelerden toplanacak mahkum -
ların çalıştırılması için tadil edilecek -
tir. Tadilattan sonra ilk partide gön
derilecek 4-5 yüz mahkum burada o

Bu sene sinema Aleminde biUOr sesli yarında) ismindeki filmi ile Amerika 
yeni bir yıldız daha türemi~tir. (Bitme- halkını o derece teshir eylemiştir ki o
miş Senfoni), (Bir aşk gecesi) gibi şar- rada koca bir şehrin adı değiştiriliyor 

Avusturya takaslarında Merkez kılı filmlerden fevkalA.de hoşlanan ve Lilipous adı veriliyor ... 
Bankası Avusturya Bankasından ge • halk, fevkalade bir sese malik olan bu Bu şeref şimdiye kadar hiç b ir san-Belediyenin yabancı sokak isimle -

rini kalclıracağını yazmıştık. Bu ad -
lardan tarihi kıymeti olanlar aynen mu
hafaza edilecektir. Diğer hacılı, hoca
h ve yabancı adlı sokak levhaları ka -
milen değiştirilecektir. 

Yeni tramvay 
Arabaları 
T ramvay şirketinin çok yolcu alan turacak, çalıştıkları ocaklardan ala -

yeni arabalarının tecrübelerinin yapıl- cakları para ile geçineceklerdir. Gün -
dığını dün yazmıştık. ~esmi de basıl • deliklerden artacak paralar bankaya 
dı. Taksimat itibarile Üsküdar tram • mahkuma sermaye olmak üzere ya -
vaylarmın ayni olan bu arabalarda 17 tırılacaktır. 

kişi oturmak ,artile 54 yolcu seyahat ş· h ~ l / l 
edebilecektir. Arabaların ön ve arka ış ane J ac ası suç u arı 
tarafları birinci ve ikinci mevki olaraTt Dün muhakeme edildi 
ayrıldığından istasyonlarda yolcular Şişhane tramvay ' faciası suçluları • 
birinci veya ikinci sınıf tramvay bek • nın duruşmasına dün aahah Ağırceza 
!emek zahmetinden de kurtulacaklar - mahkemesinde devam edilmiştir. 
dır. Vatmanlar bir demir parmaklıkla Suçlulardan vatman Fahreddin ine
halkın tazyikinden kurtarılmış oldu - boludan İstanbula gelecek vapur bu -
ğundan kaza olması ihtimali azalmış, lamadığından mahkemede hazır bulu
basamaklar hareket esnasında kapalı namamış ve bir telgraf çekmişti. Avu 
bulunduğu için de yürürken inmek ve kat Adnan Cemil kaza esnasında ya • 
binmek imkanı ortadan kaldırılmış • ralanmış, Hasibenin de vekili aıfatile 
tır. Arabaların harici kısımları da so - bir istida vermiş ve müvekkili namına 
kak çocuklarının asılamıyacakları şe- Tramvay şirketinden beş bin lira taz • 
kilde yapılmıştır. Arabalar muayene minat istediğini ileri sürmüştür. Bu • 
heyetinin gösterdiği bir iki noksan da , nunla beraber bu kazada tramvay şir -
ikmal edildikten sonra bütün Avrupa ketinden istenen tazminat miktarı sek
şehirlerinin kabul ettiği en son şartları sen beş bin lirayı bulmaktadır. Bunun 
bir araya toplamış ve şehrimiz için en 1G5 bini Kadriyeye, 15 bini de Abdut
mükemmel addedilecek nakil vasıta- laha aittir. 
sı haline gelmiş olacak ve d~rhal işle- Duruşma vatman Fahreddinin celbi 
meğe başbyacak•ır. Peyde:rpey diğer ve şahit Hasanın zorla getirilmesi için 
arabalar da bu şekilde tadil edilecek - başka bir güne bırakılmıştır. 

tir. 

Noter Salahaddinin muhakemesi Yeni bir doviz kaçakçıhgı 
Emniyet direktörlüğü kaçakçılık bü

Zimmetine Üç bin beş yüz lira geçir- rosu yeni bir döviz kaçakçılığı tahkika-
mekten suçlu Beyoğlu birinci noteri tına el koymuştur. lstanbulda bulunan 
Salahaddinin duruşmasına Ağırceza bir şahıs ecnebi memleketlerine bir 
mahkemesinde devam edilmiştir. Sa • zarf içinde tahvilat kaçırırken yaka -
1 :haddinin suç ortağı olarak görülen lanmıştır. Tahkikat devam etmekte, 
başkatip Kamil hasta olduğundan du- suçlunun başka şeriki olup olmadığı a
ruşmacla ham bulunamamışt'ı. Bu • raştırılmaktadır. 
nun üzerine Kamilin davasının ayrıl - ----- ---
masına ve duruşmanın devamına karar Orta tedrisat işleri müdür 
verilerek şahitlerin celbi için duruşma muavin!igi 
baş~.!:_!ü~!>~?k~l?:ı~t.ı~·-- • 
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Maarif müdür muavini Nurullah 
terfian orta tedrisat müdür muavin -
liğine tayin edilmiş.tir. ilk tedrisat baş
müfettişi Şevki Nurullahm eski vazi • 
fesini vekaleten idare edecektir 

Türk Tıp Cemiyeti toplanıyor 
Türk Tıp cemiyeti bu seneki llk toplantı

sını yaparak yeni idare heyetini seçmiştir. 

J3lrlnci reisliğe Dr. Orhan Tahsin, ikinci 
reisllğe operatör Kazım İsmail ve Avni Ak

seı. Umumi kfıtlpllğe Dr. İhsan Şükrü Aksel, 
veznedarlığa Dr. Fethi, celse klitipllklerine de 

operatör Yusu! Ziya, İbrahim Hanif, lntl -
hap edilmişlerdir. Aynca Neşriyat Burosu 

teşkil edilmiş, buraya da Dr. Etem Baknr ve 
Dr. Osman Şerafeddin seçilmişlerdir. 

Cemiyet Uk Umi toplantısını 29 Eylül salı 

nkşamı 6,30 da Beyoğlundakl Cemiyet bi -
nasında aktedecek Te bu içtimada Beı·Hn 

len vesaika ve Türk takas heyetinin Fransız san'atkhını tanımak zevkini atkara nasip olmamıştır. 
beyanatına istinaden Türk ihracatçı - tatacaktır. Resimde gördüğünüz (Rüyalar ~yarında) adındaki bu fil-
sına ihraç ettiği malın bedelini öcliye- bu yıldızın ismi Lili .Pous- mi bu s~ne Istanbul sinemalarında gö-
cektir. dur. Pariste (Opera bülbülü) lclkabı ile receğiz. lstanbul halkı da bu yıldızı ta-

Ev ve el işleri 
Sergisine hazırlık 

29 teşrinievvelde Ankarada Sergi e
vinde açılacak olan el ve ev işleri ser
gisi için teşekkül eden komite dün ti
caret odasında toplanmış ve Bursada 
sergiye nümune hazırlıyan ve avdet e
den sanayi müfettişi Danişten Bursa
daki nümuneler hakkında izahat al -
mıştır. 

Sanayi müfettişi Daniş Bursanın ge
niş mikyasta sergiye iştirak edeceği -
ni ve tesbit ettiği nümunelerin içinde 
tezgah işi, kadın bluzları da temin et
tiğini söylemiştir. 

Ankarada 28 tesrinievvelde Sergie -
vinde bu serginin 'küşat resmi yapıla
caktır. 

Küşat resmine bir çok yüksek dev
let memurlarının alileleri de davet e-, 
dilmiştir. 

Kadınlar o gün milli ve el işi elbi -
seler giyeceklerdir. 

Bursada bulunan ve çok büyük bir 
ev sanayii olan tezgah işi bluzlar, Ru
men işi bluzlardan çok daha güzeldir. 
Ve Türk kadınlığının ince zevkini ifa~ 
de etmektedir. 

~-~------

Türkiye İş Bankası İstanbul şuh~si 
direktörlüğünden : 
Bankamız gişelerinin 1 Birinciteşrin 

1936 Perşembe gününden itibaren sa
bah saat l O da açılıp, 16 da kapanacaI,11 
sayın alakahlaraımıza bildirilir. _ 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eo.ancler 
şunlardır: 
İstanbul cihetindekiler 

Aksarayda : <Ziya Nuri). Alemdarda 
<All Rıza>. Bakırkoyunde : <Merkez>. 
Beyazıtta : tHaydarı. Emlnönünde : 
(Hiısnü Haydar) . Fenerde: (Arif). Kara
gümrükte : <Arif). Küçukpazarda : <Hik

met Cemll>. Samatya, Kocamustnfapa -
şada : (Rıdvan). Şehremininde : CNli -
zun). Şehzadebaşında : (Üniversite). 

Beyoııu cibetindekller : 

Oalatada : <Yentyol, Musta!a NMU. Has
köyde : (Nisim ASeO). Kaşım paşada : 

(Müeyyed). Merkez nahiyede : (Gala • 
ta.saray, Matkoviç). Şişlide : <Asım). Tak
simde: (Kürkclyan, Znflropulos, Ertuğ-

anılan bu yıldız bilhassa (Rüyalar di- nımak zevkine nail olacaktır. 

,Emı~IC!3!l1E:~3iiml----EZ:Elii:il~--------
y eni bir büyük film veriyor : Bu akşam 

iPEK 
sineması 

AHKÜMLARI 
Rus aşkı - Rus heyecttnı - Rus şarkılllrı - Çarlık devrinin mUdhiş zulllm· 

1 teri en nefis ve ihtişamlı dekorlar arasında bir nşk ve ihtiras macerası. 

1 

Mnkemmel RUS- KAFKAS ve ÇlGAN ORKESTRALARI 
Yaratanlar: Plerro Bl.snchar - Charle• Vanel • Vera Korene 
DİKKAT : Bu filmimizin başka~ sinemalıml ı evvelce ilıln edilen yahutta 

göı;terilen filmlerle hiçbir alAkası olmayıp çevrHmesl hennz İki ay evvel 
bitmiş YENİ BiR FİLMDİR. 

Avnca: Pnramount dUnya haberleri - Fransız - Suriye muahedenamesi -
Son ~oda saç tuvaletleri - Holanda Prensesi Juliana'nın nişan merasimi -
Nurenberg kongresi - Btıyllk maçlar vesaire .. , 

Fransız Tiya ,rosu 
26 Eylül Cumartesi .suvare saat 2 l de 
'rl Eylül Pazar matine saat 18 de suvare 21 de 

TAMABABEK 
Revüsünün veda müsameresi 

Tamamile yeni numaralar. Paris için hazırlanan programlar, 
Fiyatlar : 75 - fiO - 23 kuruş, locııl n r 2 ve 3 lira 

VEFAT 
Sabık Galata Paket Oürnrüğiı Müdürü 
Yanynlı Hayreddin Paşa kerimesi Bayan 
İkbal'ln zevci, Borsa acenta.lanndan se-

llm oğlu Bay Rcflk'in pederi 

Selim oğlu Bay Tevfik 
dün gece vefat eylemiştir. Cenazesi bu

günkü cuma günü saat 10,5 dn Cihangir 
susam sokağındaki hanesinden kaldı -

rılarnk ö(;le namazı Bakırköy camllnde .. 
eda edildikten sonra Bakırköy aile me-
zarlığına defnedilecektir. Merasime lştl

rfık etmek isteyenler 10,5 da eve veya 12 

de Bakırköy camitne gelebilirler. Allah 
garild rahmet eyleye. 

Taksim bahçesi 
kapalı kısmında 

Halk Opereti 
Bu akşam 21.45 de 

A•hmet Efendi 

Ayrıca elektrikli 
kukla 

Yeni Neşriyat 

K K YIL 
Üstad Halid Ziya 

Uşaklıgilin hatıraları 

DördUncU clldl çıklt. Ffab 
50 kuruştur. ee,ıncl ve . 
aonuncu clld basılmaktad1r. 
Bu eser memleketin siyasi, 1çt.1mai, 

fikri haya.tının 40 yıllık canlı bir 

levhasıdır. Baştanbaşa cazib bir ha
kiki roman hükmünde olan bu ki

tabın birçok parçalan müstakil bi

rer hikAye gibidir. 

OKUYUNUZ! 

Tepebaşı Tiyatrosunoa 
Dram Kısmı 

1 Birinci Teşrin Perşembe nqıı.mı saat 20 de 

MAKSET 
Yazan : W. Shakespenre 

Türkçeye çeviren : M. ŞnkrU Erdem 

f ransız Tiyatrosunda 

rul>. KİTAP tt KITAPCILIK - Bu on beş gün-

Operet Kısmı 
DUDAKLARIN 

Yazan: Yvesmirande Mnzlk: (<Mauric.e 
Yvain» 'fUrkçeye çeviren: Ekrem Re~'lt 

Çocuk kısmı 
FATMACIK 

Üsküdar - Kadıköy •e Adadakiler: lük küçük mecmuanın 16 ncı sayısı çıknıış-
Buyükadada : <Merkez). Heybelide: tYu- tır. 

suf) . Kadıköy Pazaryolunda : <Merkr.z). BAYlNDlRLIK iŞLERİ DERGİSİ - Ba • 
Modada : <Faik İskender). Üsküdar Ah - yındırlık Bakanlığı tarafından çıkarılan bu 

mediyede : (Ahmediye). üç aylık mecmuanın üçüncü yıl ı inci sayısı 
~üni_:_ve,;..r_sı:..te_s_l -h-oc-a-la_r_ın_d_a_n_p_r_o":"'f e-sö:-r-M:-:-u-nk:-t...;:ı.- çıkmıştır. 
rafından bir konferans ttrllecektir. ÜLKÜ - Ankara Halkevleri Merkezi tara-

Yazan: Arif obay. MOzik : Fehmi Ege 
rmci&:n' Çıit~r'ııa~0bu0 ~ylık

0

me"C;nim;n·ı~ 437-
cü sayısı çıknııştır. İçinde blr çok faydalı 

yazılar vardır. 
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25 Eylul SON POSTA 

MEMLEKET HABERLER/ 

Fuarı 3 7 4 bin kişi gezdi 
• 
lzmir panayırından 22 
günde neler kazandık? 

Fuarda 26 milyon liralık sabş yapıldı. İzmir otel, 
lokanta ve gazinolarının sabşı 379 bin, şehir içindeki 

mağazaların sabşı 4 milyon lirayı buldu 

Siz ne 
Dersiniz?, 

Gaziantep lstanbul radyosunun 
sesini işidemiyecek mi? 

G aziantep'de oturan bir arkada -
şımız derd yandı: 

- «Denilebilir ki tabiatın kanunları 
bize İstanbul ve Ankara radyola
rının seslerini duymayı yasak et
miştir. Yıllar var ki bu iki istas -
yonumuzdan hiç birini de işide -
miyoruz. 

Sebebi gayet tabii: Radyoda İstan -
bul ile Ankarayı açtınız mı işi -
deceğiniz şey sadece gürültü ve 
parazitten ibarettir. Ve bu, gUnün 
her saatinde daim& böyledir. Ve 
sanırım yalnız Gaziantep değil, 

Anadolumuzun büyük bir kısmı 
bu vaziyettedir. 

Garib bir Yak'a anlatayım: Nizib be
lediyesi sırf halkı düşünerek be -
ledixe bahçesine bir radyo alnuş
tı. Istanbulu ve Ankarayı bula -
matlığı geceleri Mısırı alımya baş
ladı, bu vaziyet de bilmiyenler a-

lzmır fuarında kömür paviyonu rasında belediye reisinin g(ıya A-
fzmir, (Hususi) - Arsıulusal al - orada yerleşmiş Tür~ aileleri de vardır. rab olduğu ve Arabca radyo din-

tıncı İzmir fuarı, yirmi iki günlük Bunlar İzmirde ve Istanbulda aileleri- lemek istediği rivayetinin çıkma-
hümmalı bir faaliyet devresinden son- le tanışmışlar, konuşmuşlar ve memle- sına sebeb oldu. Tabii aslı esası 
ra, gece yarısı kapılarını kapadı. Fu- ketimize tekrar, alenen bağlanmışlar- yok. 
arın gördüğü büyük rağbetin İzınire dır. Her ne ise şimdi radyo şirketi hüku-
ve iktısat filemimize neler kazandırdı- Yabancı ziyaretçiler fuarımız hak- mete geçmiştir, islah edilecektir, 
ğını aşağıdaki rakamlar size göstere- kında çok şayanı dikkat ve sevindirici deniliyor. Güzel amma biz soru-
cektir : intibalarla İzmirden ayrılmışlardır. yoruz: Gaziantep İstanbulun ve 

Fuar münasebetile memleketin için- Mısır paviyoiıu direktörü düşünceleri- Ankaranın sesini ne vakit işide -
den ve ecnebi memleketlerden İzmire ni şöyle anlatıyor : cek?» 

Sayfa 5 

Köylü Ziraat Bankasının 
yardımından memnun 

Bankanın yapbğı yardım sayesinde Alacalılar 
vaziyetlerini düzelttiler, borçlarını ödemeğe başladılar • 

Fakat bu yıl mahsul yağmurlardan müteessir o1du 

Alaca, (Hususi) - İyi bir ziraat 
memleketi olan Alaca köylülerinin he
men ekserisi Ziraat Bankasına kefaleti 
müteselsileli ikrazattan borçludur. 

Köylü Bankadan gördüğü yardım 

sayesinde vaziyetini tamamen düzelt
miştir. Şimdi borçlandığı parayı mun
tazaman ve seve seve ödemektedir. 
Bankanın dürüst ve müsaadekarane 
hareketi köylüyü Bankaya kopmaz bir 
al.3.ka ile bağlamıştır. 

Köylünün Bankaya olan alakası gün
den güne artmakta ve bu yüzden Ban
kanın bir memur, bir muavin ve bir 
tahsildardan ibaret olan kadrosu mak
sada kifayet etmemektedir. 

Alacada kasabanın imarı için hum -
malı bir faaliyet vardır. 
Kasabanın ortasından geçen derenin 

üzerine kurulinuş olan ve her sene üç 
defa belediye tarafından yüzlerce lira 
sarfile tamir ettirildiği halde istenilen 
vazifeyi göremiyen ve halka büyük 
zahmetler veren köprünün Nafia tara
fından yeniden yaptırılması temenni 
edilmektedir. 

dilmesi için belediye müfettişlerine e
mirler vermiştir. Mekteb talebelerinin 
kahve ve gazinolarda oturmalarını , 
garsonluk etmelerini yasak etmiştir. 

Yeni kaymakam köy bürosu teşki -
!atında çalışan köy katiblerini de top
lattırmış ve köy bütçelerinin ne suret
le tanzim ve idare edildiği hakkında 
kendilerinden izahat istemiştir. 

Bu meyanda yeni yıl köy bUtçe!eri
ne hayvan islfilu için birer damızlık 
boğa temin edecek kadar tahsisat kon
masını emretmiştir. Bütün devlet me
murlarına da ayrıca usul ve mevzuat 
hakkında hükumetin esas prensiplerine 
uygun olarak hareket etmeleri, köylü
ye kolaylık göstermeleri hakkında ica
beden sözleri söylemiştir. 

Bu sene havaların yağmurlu gitmesi 
mahsulün iyi olacağı kanaatini arttır -
mıştı. Fakat son zamanlarda ifrat de
recesinde yağan yağmurlar hasiİat ü -
zerinde aksi tesir yapmış, bu yüzden 
mahsul bir çok hastalıklara maruz kal
mıştır, fakat bütün bunlara rağmen 
köylü gene memnuniyet arzetmek -

Münhal bulunan Alaca kayınakamlı- tedir. Çünkü mahsul çok bereketli ol
ğına Suruçtan Kamil Yıldırım tayine- duğu için köylü yiyeceksiz kalmamış .. 
dilmiş, gelerek vazifesine başlamıştır. tır. Köylü şimdi hasad işile nıeşguldür. 

Yeni kaymakamda ateşin bir faali - Toplanan başaklarda dane azdtr, fakat 
yet vardır. Buraya geldiğinin ikinci saman pek çoktur. Maamafih bir çok 
günü sabahı kasabada bir dolaşma yap- köyler dolu yüzünden bu yıl mahsul 
mış, han, kahve ve lokantaları dolaşa- elde edememek vaziyetine düşmüşler
rak bunların temizliğine azamı itina e- dir. 

gelen ziyaretçi sayısı, resmen tesbit e- - cİzmir fuan, samimi bir ifade ile Arkadaşımızın, bir kısım iç mem - Mersin Belediyesinden 
dilen rakamlara nazaran 106, 418 kişi- söyliyebilirim ki tahminimizin fevkinde leket halkı gibi şikayette hakkı Bigada herkes bir karga 

öldürecek dir. Bunlar arasında 325 Romanyalı, bir muvaffakıyet kazanmıştır. Biz he- vardır. Fakat bu, her şeyden ev- dileğimizde ısrar 
111? Suriyeli, 493 İtaly~~ 298 Irak, men her gün, ziyaretçi kalabalığı önün- vel radyo istasyonlarımızın za - ediyoruz. Biga (Hususi) - Burada herk.es 

bir karga öldürmekle mükellef tutul· 
muştur. Karga ölüleri ek.im itleri me
murluğuna teslim edilecek ve karga 
öldünneyenler ceza aörece.ktir. 

44 Ispanya, 27 Şam, 305 Fransız, 252 de paviyonumuzu muayyen saatten ön- yıf, ayni zamanda da uzun dalga- Gazetemize gönderilmiştir: 18i9/936 
~unan, 169 İngiliz, 2 71 Mısır, 49 Filis- ak b . tinde kaldık. Diye- lı oluşundandır. Bunun içindir ki eli 
tin, 168 Yugoslav, 14 Hindistan, 19 c~ _a~ . mec urıye . d . t d. Nafia Vekaleti bir taraftan istas- sayılı gazetenizdeki (Mersin Bele ·ye-
Lübnan, 12 Amerika, 15 Rodos, 126 bılirıın ki fuard~ .en zıya .e zıyare ~ ı- yonların kuvvetini arttırmayı, di- sinden dileğimiz) Başlıklı yazınıza ce-
Kıbrıs, 24 Alman, 1 1 Çek, 19 Trablus len pavi~~n ~ızıın. P~~ıy.onumuz ur. ğer taraftan da kısa dalgalı yeni vaptır. 
Garp seyyahı vardır. Yunanistanın son Biz çok ıyı biliriz ki, Türktye halkının istasyonlar yaptırmayı düşünmek- Haftanın üç gününde gelen Toros eks- Burs&da bir esrar kaçakçısı 
döviz tahdidatı binlerce Yunan turisti- bize gösterdiği hususi alaka yalnız pa- tedir ve bunların başarılacakları presinden maada İstanbul postaları yakalandı 
nin pasaportlarını hazırladıkları halde viyonumuzu .g. örm. ek arzus~d~n. doğ- zamana kadar yapılacak bir şey 2 30 d 

rd Tü k h Ik k lt ile ve şehrimize ancak saat 2 , an sonra B (H .. ) Ö ed b . İzmire gelmelerine marn olmuştur. muyo u. r ıye a ı, u ur yoktur, diyoruz, bilmeyiz.. ursa ususı - t en erı es-
Fuarı ziyaret edenlerin sayısı 374 adetlerile asırlarca kaynaşmış ya~l~ Siz ne der&iniz? gelebilmektedir. Gazete]erin ba~i~e:e rar kaçakçılığı yapmakta olan Tatar 

bindir. ı günden beri devam eden so- bir dosta karşı duydukları .~empatı~ı tevzii ve müvezziler eline geçmesı ıçın Ati Azap bey mahallesine· yanındaki 
ğuklar ve fırtınalı hava, ziyaretçi sa~ı· bize göstermişlerdir. Fuar m~ııa~be~ı- Go·~11n u··kte kaybedilen zaman da hesaba katılacak ortağı Eminle birisine bir kaç gamza 
sının bu rakamın iki misli fevkine çık- le İzmirde tetkikler yaptık. Türkiyenın ~ olursa Gazete müvezzileri saat 23 ten esrar göndermiş, Emin esrarı satarken 
masına mani olmuştur. Mısıra aldığımız maddelerden başka V [ • sonra faaliyete geçerek gecenin saat i- yakalanmıştır. Gerek Ali gerekse E,. 

Fuar münasebetile, yan! yirmi iki daha neler satacakl~ını v_e bizden. ne~ 1. O lRŞQQfl kisine kadar yüksek sesle (Yeni gelen, min hakkında takibat vapılmaktadır. 
gün zarfında İzmirde otel lokanta ve ler alacaklarım tesbıt ettık. Keyf~etı " 
gazinoların temin ettikl~ri varidat, bir raporla hü~funetimi.ze aı:~~~ecegız.» Göynük (Hu • havadis) diye bağırarak şehir halkının J-; 
normal zamanların satışları tenzil edH- .. Y~an pavıyonu direktoru şunları susi) - Vali Sa • uyku ve istirahatini bozmaktadırlar. Hadiseler-,,(.( 
dikten sonra 979,000 liradır. Fuarda soyluyor : lim Gündoğan va· Halbuki saat 20 den sabahın saat seki- R&r$1Slnd ... -'"'~'!'--~".11.,.:ı• 
ve şehir içindeki perakende satışlar, - «İzmir fuan muvaffakıyet ka1.an- zifesine başlar baı zine kadar seslenerek satış yapmak ta-

H -11 •• - ~bet" b" · b lamaz bütün ka -gene normal zamanların satışları ten- m~tır. öı!Ull rag 1 ızı memnun ı- limatnamemiz hükümlerine aykın ol-
zil edildikten sonra dört milvon lirayı rakmıştır. Bütün menfaat kasıtlarından zaları, nahiyele~ duğundan diğer satıcılarla birlikte ga- Kimler neleri okurlar? 
aşmıştır. Fuarda alınan ang;o sipariş- aynlsak bile Türk .. Yunan iktısa~ ve yolları ve imar iş· zete müvezzilerinin de bagw ll'arak satış Gazetelerde çıkan yazıları, ve bu 
ier, yapılan satış mukaveleleri, veri - kültür münasebetleri ~~t~ından Iz - !erini teftiş etmiş. 
len nümunelerle ileride yapılacak sa- mir fuarından çok genış ıstifadeler te- tir. Burada da yapmalarına mani olunmuştur ki bu - yazıları okuyanları şu suretle tas-
tışlar hariç olmak üzere on bir milyon min ettik. Konsolosluk bunu hükCune- kaymakam Sala- rada yasak edilen satış değil, bağır - nif edebildim : 

· · b"ld' kt' haddin Kipragaw akt Günün harici haberleri - Sinirle-liradan fazladır. Umumi satış ve ciro, tımıze ı ırece ır.» ~ m ır. 
yolların inşası i d w · tirah t· ri sağlam olanların okudukları kı -on altı milyon liraya yakındır. Sovyetler diyorlar ki : - Umumun mühtaç ol ugu ıs a ı 
çin direktifler ver .. sımdır. 

Dikkat edilecek olursa İzmire Avru- - cBiz İzmir fuarında bir aile gibi miş, derhal yolla- Kaymakam tem~ etme~.için gürültü ile imkan de- Şehir haberleri_ Şehrin yolun_ 
panın muhtelif köşelerinden fuar mü- kaynaştık. Havalann fena gitmesine tın in~asına baş _ Salahaddin l\.ipçak recesınde mucadeleye karar veren be- dan, suyundan, ışığından, gürültü .. 
nasebetile gelen ziyaretçilerden başka rağmen sonsuz bir rağbet vardır. Ge- lanılınıştır. lediyemizin bu hareketi gazete okuyu- sünden şikayet edenlerin, daha doğ-
d.ünyanın muhtelif yerlerinden· ve bil- ce, gündüz pabiyonumuz ziyaret edil- k"' .. 

1 
. • culannı müteessir etmeyip ancak so _ rusu bütün şehirlilerin dikkatle o-

hassa şark kültürünü benimseyen mem miştir. Sıkı dostluğumuzdan zaten bu- Esasen yolların ve opru.erm ınşası- .. .. . . . w. kuduklan haberlerdir. 
leketlerden mühimce ziyaretçi kitlele- nu beklerdik. Fuar her yıl terakki eser- na ehemmiyet vermekte olan kayma - kaklarda gunun her saatinde ıstedıgı S 

1 
mak 

lan k iyas aleler - Kös dinleme-
ri gelmiştir. Bunlar arasında Türkiye leri gösteriyor.» karnımız şimdiye kadar Geyve, Nallı - şekilde bağırmağa alışmış 0 çocu ye alışık olanların takip ettikleri ya .. 
ve Türk inkılabı hakkında zerre ka - han, Mudurnu yolunu ve 9 köprünün gazete müvezzilerin~.~ ~eve- zılardır. 
dar malUnıattar olınayıp ta hayranlJk- 8artm b&l8dİJ8 muhasebeciliği inşasını ikmal ettirmiş bulunmaktadır. sinden mahrum etmıştir. Keyfiyetin bu Ciddi fıkralar - Dedikoducuların 
~~~~!~e ;~:ı=~Y~~~l:r ::ı~~= Ba~tın (Hususi) -:-:v~çık bulu~an Vali Salahaddin Kipçağı takdir etmiş- ;i:a tavzihini saygılarnnla rica ede- ders aldıkları, hoca, mevzu çıkardık-
umumi harp senelerinden evvelce ve belediye muhasebecihgın_e_ beledıye tir. Umumi şoselerin tamirinde çalı - lan hazine işte budur. 

Mizahi yazılar - Hiddeti bur-
harp senelerinde Mısıra, Arabistana, ayniyat memuru Necati Ozener tayin şan mükellef amelenin sayısı arttın! - Belediye Reisi nunda olanlar kızmak için, hiddeti 
Filistine, Şama ve Trablusa giderek edilmiştir· mıştır. M. Toroğln burnunda olmayanlar da gülınek i-

Son Posta : Memlekette okuma zev - çin bunu okurlar. 

- Dahiliye Vekaletinin 
~mri ile. İstanbul beledi -
yesi.. 

Pazar Ole Hasan B. Diyor Kiı 

- Birtakım sokak adla
rını değiştirecek.. Ve bu 
meyanda.. 

- Klod Farer'in adını 
taşıyan sokağa da başka 

. ad koyacakmış. Hasan 
.Bey 1 

Hasan Bey - Bana kal
sa, Klod Farer'in adını 

. oradan kaldırıp, Deniz 
Aptal mahaUesine verme

' li ! 

· kini yayan ve buna çıplak Kadın sayfaları - Gerçi isimlerin-
ayak başı kabak olarak de kadın kelimesi varsa da, kadın-
büyük bir feragatle çalı - lar bu sayfalarla hiç alakadar olmaz-
şan müvezzilerin biz, müh- lar. Bu sayfaların karileri ev ~lerini 
tacı himayet olduklan ka- gören erkeklerdir. 
naatindeyiz:. Bu sebeble, Çocuk sayfaları - Çocukluk et -
Mersin belediyesine, ni - mekt~n hoşlanan büyüklerin çocuk .. 
hayet bir insan eseri olan Ianndan gizli okudukJan sayfalara 
talimatnamenin değiştin - bu isim verilmiştir. 
lebileceğini hatırlatırken, Spor havadisleri - Spora meraklı 
meseleyi, münhasıran olmay1p ta spor münakaşasına me -
Kültür bakımından mü - raklı olanların spor bilgisi mahaz ... 
talea ettiği.miri söylemek ları. 

ister ve bu karan de~ - Sinema sayfaları - Adedi binler-
tirmek için mümkün ola- ce olan yerli Marlen Ditrihler, Gari 
nın yapılmasını ısrarla ri- Kuperler, v-s- lerin modelleri. 
ca ederiz. IMSET 
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Amerikada haydutlara 
karşı mücadele açıldı 

Norvt'çin güzel kıyılarına ...I_öken afet 

Eylul ., -
-J 

Bir kaç dakika içinde 
köyler mahvoldu 

Güneşin muhteşem hahşını görmek için dünyanın 
her tarafından gelen seyyahlarla dolup boşalan 

bu sahiller şimdi bir harabeden başka birşey değildir 
Norvcçte Loen gö

lü memleketin en 
güzel kö~elcrinden 
biridir. Dünyanın 

her tarafınclan akın 
eden seyyahlar, bil· 
hassa gezmeyi sc · 
ven İngilizler her 
yıl tabh.ıtiıı b11 gü. 
zel kö~esini ziyaret . 
etmekte ve burada •."' 

· J>irkaç · hafta veya l 
ay kalarak tabiatin 
yarattığı eşsiz gü · ~, . 
zelliği fiyordun kı· 
yılarında batan gü · 
ne.şi seyretmektedir 

ler. Burad~ herııey . Fiyortlardan bir ıörünii§ 
muhtesemdır. Loen .. .. imiş 1 Bodal'da hayat 
gölünü~ etrafını çevreleyen dağlar, san-r taş ustün: ge o an 
ki Aı lerin birer parçasıdrr. Dağ etek- namına bırşey kalmamıştı. 
1 · dp 1 k"yler ve bu köyle- Nesdal gölü badireden nisbeten da -
cnn e sıra anmış o . . , kurtulm tu Ancak birkaç 

rin şuraya buraya serpilmiş evcıklerı, ha ucuzca ~ · t B _ 
kulübeleri ayrı birer san'at eseridirler. ev meydanda sapasaglam kalmı§ 1• k u 

İ t tabiatin bu güzel kösesinde, Lo- rada da, korkudan aklını oynatmış, a-
ş .~.. · a N t · "hinil" sim- yalar ve harabeler arasında oraya bu -

en golu cıv~m: t or:J an azza~· bir raya kosusan köylülere tesadüf ettik. 
diye kadar ay eme .. ~mu . b' ıg· Nesdal'de ~yrıca 20 kadar da yaralı ka
felaket kopmuş, ve goru memış ır ç d k k k bulduk Sagw kalanlar 

. 'T' .. . · d m er e , çocu · 
hadisesı olmuştu~ .. ~n go .u uzeı ın e bu~lara yardım etmekte idileJ'. .. Bu fe-
bulunan Bod~l .k?yu tamamıle ~~h~~l~ lfıkete ne zaman uğradıklarını sorduğu
muş ve 60 kışılik halkından ~ç dırı muz zaman uykuda iken, gök gürültü-

wl k l amıstır Gene bu cıvar a · · ' d 
sag am a .. m.. ~ · ~ . . ~. 20 !erine benzeyen seslerle uyan ıklarım 

Largo Kaballero 
Bugünkü İspanya hükumetinin Baş

vekili bir köy doğramacısının oğludur. 
Yedi yaşında amele olarak iş ·hayatına 
atılmıştır. Yirmi yaşına kadar okuma, 
yazma bilmeden yaşamıştır. Sonra ken 
di kendine çalışarak okumayı öğren -
miştir. 

Kaballero '40 senedenberi sosyalist
tir. Az zamanda teşkilat işlerinde bü
yük muvaffakıyetler göstererek İspan
ya sendikalarının şefi oldu. 191 7 de 
müebbeden hapse mahkum olarak ha
pishaneye atıldı. Fakat affolunarak ha
pisten çıktı. 931 de İspanyada Cümhu
riyetin ilfuıile Mesai ve Nafia NazJrı 
oldu. Fakat bir kabine değişmesi sıra
sında tekrar hapishaneyi boyladı. Bu 
sefer 30 sene hapse mahkCım olmuştu. 
1934 deki Asturya maden amelesi ihti
lalinde Kaballero müşe\'vik ·olmak 
ithamına maruz kaldı. 

1935 te tahliye olundu. Tahliye o -

• • 

...... 

'~~· ' ' .... -...... 

Nesdal koy~, bu iela~etı verdıgı ve birden tavanlann çöktüğünü ve ken 
kurbanla nısbeten hafıfçe savuştur - dilerini ankaz arasında bulduklarını lunduğu zaman 67 yaşında bulunyor-
muştur. söylediler. Afet anı ve şiddetli olmuş- du. Kendisine bu sırada : 

Felaketi haber alan Oslo ve Bergen tu. zavallı köylüler neye uğradıkları- - Artık dinlenebilirsiniz. 
şehiderinden deniz tayyarelerile. dok- 111 şaşırmışlar, ahbap ve akrabalarını Diyenlere : 
torlar, hastabakıcıları gönderilmiştir. yerde tahtalara mıhlanmış ölü, - Hayır artık çalışacağım. demesi 
Şimdi, güzel kulübeleri ve peri masalı- veyahut ta ölmek üzere bulmuşlardı. meşhurdur. 
nı andıran gül kokusundan geçilmiyen Araştırmalarımıza devam ederken Largo Kaballero hala çalışıyor. Bu
bahçeleri1e t 800 metre yükseklikteki ölen kocasını arayan yaralı bir kadın- gün İspanya hükfunetinin Başvekili ve 
Raven dağının eteklerini süsleyen bu la karşılaştık. Bize de kocasını sordu. asiler karşısındaki muka vernetin sem-
köylerden eser kalmamıştır. Şaşkındı. Hiç bir cevap vermeden. hat- bolüdür. 

Bu felakete şahit olan bir otel sahibi ta teselli edecek iki kelime biie söyliye-
gördüklerini şöyle anlatıyor : medik. 

cBir sabah saat beşte birdenbire u- Diğer bir tarafta, Metten tesadüfen 
yandık. Gölün içinden gürültüler geli- kurtulan küçük bir çocuk, elinde bez
yordu. Bir de ne göreyim?.. 6 metre den bir bebek, ağlayarak, parça parça 
yüksekliğinde bir sel dalgası, önüne ge- olmuş anasını arıyor ... 
len herşeyi silip süpürerek, Loen gö- Şimdi Bodalda derin bir se'Ssizlik hü
lüne doğru ilerliyordu, bu arada bir küm sürmektedir. Sular kararıncaya 
motörbotun su üstünde kaynayıp gitti- kadar araştıı·malar yaptığımız halde 
ğini gördüm. Bir müddet ne yapacağı- hiç bir şeye tesadüf edemedik, Yıkıl -
mızı şaşırdık. Aptala dönmüştük. Loen mış bir ev bile görmedik. Bodalda köy 
gölünde demirli bulunan bütiin motör- lülerin gürültüleri işitip te. kıpırdanma 
botlar da parçalanmıştı. Derhal teşek- ya vakit bulmadan uykuları arasında, 
kül eden bir imdat heyeti, Bodal isti- öldüklerini sanıyoruz.» 
kametinden sürüklenen birçok ceset - ------- - -
lerle karşılaştı. Herkesi derin bir ke - Gazi köprüsü 

Buğday fiah yükseliyor 
Buğday piyasasında son günlerde 

bir yükseliş vardır. İtalyaya sevkedi -
len ilk parti sert buğday fiatı beş ku -
ruşken geçen hafta bu fiat beş kuruş 
27 santime çıkmış ve şimdi de beş ku
ruş 60 santim olmuştur. 

Bu yüksefü~in, kısmen İtalya ile mu
ameleye haşlanmış olmasından, kıs -
men de muhtelif memleketlerden ve 
ezcümle Filistin, Kıbrıs, Yunanistan 
ve bilhassa şimdiye kadar Türkiyeden 
hiç bir madde almamış olan şimal 
memleketlerinden fazla talep gelmeğe 
başlamasından ileri geldiği anta~ılmış -
tır. 

.. • * -----------: 
G. Man teşkilatına iki üniversite bitirmiş polis 
memurları alıyorlar ve hunlara müthiş para ver
dikleri gibi, öldükleri zaman da karılarına müthiş 

servet veriyorlar 
-----------------------------------------------------------· 

O angsterlere karşı amansız mücade· 
leye girişen Neyork 

J 
zabıtasından 

motosikletli bir grup 

.Hükfunet anlamıştır ki bu haydud
. Iarı takib etmek meselesi yalnrl cesaret 

Nevyork, eylül (Hususi) - Amerı- meselesi değildir. Ayni zamanda kültür 
kada artık çocuk hırsızlarına, Gangs - ve kurnazlık meselesidir de. 
ter'lerin soygunculuklarına fazla tesa- Bu adamların ekserisi hukuk faktil
düf edilmiyor. Buhran 12 bin ameleyi tesinden mezun oldukları gib], usul 
aç ve sefil bırakınca, bir sürü insan da defteri ve banka muamelatına da \'akıf
kolayca servet yapmak yollarını aradı- tırlar. 

lar ve hükfunet adamlarile ~olisler ... : Görülüyor ki G. Man le:jkilatımı da
den edindikleri ortaklar sayesınde vası hil olmak kolay değildir. Evvela yük .. 
m.ikdarda haydutluğa başladılar. sek bir bilgiye ihtiyaç vardll'. ~ıesele 
Amerikalılar bundan on sene evvel bununla bitseydi gene iyi idi. .. Bu te~4 

akılları sıra beşeriyete hizmet eylemek kilata girecek adamlarda başka kabili4 

maksadile bir iş yapmışlar, ve şu meş- yetler de aradılar. 
bur men'i mü~kirat kan~nunu. ortaya Evvela genç olması Iazlmdı, yaşının 
çıkarmışlardı. Işte Amerıkadaki hay - muhakkak 25 ile 35 arasında bulur. ~ 
dutluğun, anası da babası da bu men'i ması icabediyordu, yumruğunun mu -
müskirat kanunuduı'. hakkak surette rakibini bir vuruşta 

Neden mi diyeceksiniz? Çünkü iç~i nak avt etmesi gerekti. 
içmek dünya yüzünde mübahv olduvgu G. Man teşkilatına mensub bir ada· 
için Amerikadaki kanuni yasaga rag - mm boyu muhakkak ( 1, 7 5) i geçmeli 
men kaçakcılar, kıymetli adamlar ola- idi. Bu memurların mazileri adeta mlk· 
rak el üzerinde gezdi~·il~eğe başlan?ı- roskopla tetkik ediliyor, mesela; bak· 
lar, bunlar bu ıçkı meselelerın· kala borcunu vermemiş bir adamı bu 
de, hükfunet ku~v.etler~.le_,çarp~tıkları, işe almıyorlardı. Girenler iki sene ça .. 
onları atlatmak ıçın, buyuk mıkyasta Iıştırılıyorlar, sonra büyük bir imtihana 
dolaplar çevirdikleri zamanlar, halkın tabi tutulduktan sonra, namzcd olar::ı}ı; 
daha doğrusu, her içen i~samn ho~u~a alınıyorlardı. 
gidiyorlardı. Bu gangsterıer evvela ıç- Memurlarda ayni zamanda mükem • 
ki kaçakçılığı ile, sevilen insanlar ola- mel silfilısörlük de aranıyor, yalnız me· 
rak ortaya atıldıktan sonra içki yasağı teliği vu;acak derecede güzel nif}ancı 
ortadan kalkınca, bu beşeri hizmet uğ- olmaları kafi gelmiyor, ayni zamanda 
runda maceraya atılan bir sürü sers~ri- her hangi biçimsiz bir vaziyette de ta • 
işsiz güçsüz kaldılar, yap~ı~arı ış. - bancayı kullanmaları isteniyordu. 
de de çok para kazandıkları ıçın kendi- G. Man memurları namzedlik devrin .. 
!erine başka yollarda servet araclılar ve den sonra istintak yapmasını, ölülerin 
çocuk kapmak, banka soymak işlerine üzerinde teşrihi tetkikat ifa edebilıneği 
fazla ehemmiyet verdil~r: ~fal~ d~. bun- de öğreniyorlar, ve nihayet kar~ıların .. 
ların lüzumsuz yere şışırılmış şo~ret- daki insanların Japon güreşine \'akıl 
!erinden korktuğu için varını yogunu oldukları da tahmin edilerek Jiu - .]it. 

onlara teslim etti. . su'yu ve mukabil tedbirlerini de tatbik 
Son zamanlarda anla.45ılrnıştır kı, edecek derecede mükemmel birer ser • 

der istila etmisti. Doktorlar, hastaba -
kıcılar, ve elinden yardıı:n gelebilecek, 
bir şeye yarayabilecek herkes, çoluk 
çocuk Şark sahiline koşuştuk. Bergen 
ve Osloya telefon ettik. Bu sırada Bo
dal köyünün büyük bir kayanın kay -
masHe tamam.ile battığını ve dağın bir 

Gazi köprüsü inşaatı için kullanılan 
çimento köprünün temellerine istimal 
edilememektedir. Temelleri tutturmak 
için Almanyadan çimento getirtilmesi 
kararlaştırılmış ve ısmarlanmıştır. Çi ~ 
mento henüz gelmediği için şimdilik 

inşaat yapılamamakta, amele ufak te • 
fek işler için çaIJ.ıjtınlmaktadır. 

gangster denilen nesnelere eğe~. yüz.~e- best güreş pehlivanı oluyorlard: . 
Tayfası kaçkçıhk yapan vapur rilmez de, biraz mukavemet gosterılır- Bu adamlar iki şişe viskı içtikleri 

se, her hfiln: gibi.t korkup kaçıyorlar. halde sarhoş olmamayı talim cdiyol'lar. Şehrimize gelerr Antaris vapurun
da lostramo Mustafa tarafından kaçı
rılmak istenilen bir paket kaçak eşya 
yakalanmıştır. 

eteğini kapladığını öğrendik. 

Köyde hiç bir ev görünmüyordu. Taş 

CÖNÜL İSLERİ ~ 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Kadı.köyünde H. Ayla'ya: 
Lekeli hummanın anlattığınız sa -

katlığa sebebiyet verebileceğini bil
miyordum. Yeni öğrendim, fakat ak
lımın almadığını itiraf ederim. Her 
neyse bu kısmı geçelim: Hakikati ol
duğu gibi söylemeniz Jaztmdır. Gön
lünde hakiki bağlantı varsa eksik · 
liklere ehemmiyet vermiyecektir. 
Mektubu yolladığınıza iyi etmişsiniz. 
Vaziyetin bir an evvel anlaşılması 

faydalıdır. 

* Beyoğlwıda l{alyoncukul1uğu • 
nun bir evini adres rösterea okuyu
~uma: 

Üç çocuğunuz olmasaydı size der
hal ayrılmayı tavsiye ederdim. Faka1 
bağlısınız, çocuklarınızı nefsinize 
tercih ederek düşünmeniz lazım. Fa
kat bu vaziyette de kalama~5ınız. Ai
lenizin olup olmadığını fülmiyorum. 
Varsa, sizi çocuklarınızla birlikte ge
çindirebilecek iktidara malik ise, ta
laka kadar gitmemekle beraber mu
vakkat bir müddet için bu ailenin 
yanında ilticagah bulmanız müm -
ki.indür. 

* Sökede Bay «Şu ye: 
Ahlak bakımından eski Türk an'a

nelerine sadık kalmanın terakki se
verlikle te'lif edilememesi düşün -
cesi bana pek aykırı geldı. Komşu -
nuzun ihtarı en aşağı kelime ile bir 
münasebetsizliktir. 

TEYZE 

Hadiseye vaz'ıyet eden gümrük 
muhafaza memurları hunun üzerine 

. vapurda, bir arama yapmışlar, vapu
run biı- çok müstahdemininde bu şekil
de kaçak eşya bulunduğunu görmüş· 
lerdir. 

Suçlular ya.kalanmı,, hadiııe etra
fında tahkikata başlanmıştır. 

iki ecnebi mektebi tedrisattan 
vazgeçti 

Tabii bunlarla mücadeleye ilk defa Ve nihayet bütün bunlardan sonra: 
hükumet başlamıştır. Hi.lkCımet G. Man mesleO-in hakiki bir hadimi oluyoı hu' • 
namJnda hususi bir. polis teşkilhtı kur- dı. ı:. 

muştur. G. Man teşkilatına ınensub adamların 
Bu teşkilattaki adamlar silah ile tec- tekaüd edilmeleri mevzuu bahs dei{il -

biz edilmiştir. Eski Amerikan poliı:;le- dir, zira bunların ihtiyarlıyncakhırı va 
rinde malfundur ki değnekten başka si- ecellerile ölecekleri mutasavver cieğil-
lak yoktu . dir. 

Lindbergin çocuğunun kaçırılması G. Man memurları bu sebcbdL·n do-
ve daha buna benzer vak'alar üzerine layı fevkalade çok para alırlar, her bi
matbuat şiddetli neşriyata girişti. Ve rinin senevi 50 bin dolarlık tahsisatları 
bu rezaletlerin önüne geçilmesini iste- vardır. Muvaffakiyet gösterdik~eri za-
di. man bu ücret iki misli; üç misli artar. 

Polisler mühim vak'alarda, haklı ola- Bir kazaya kurban gittikleri zammı 
rak işe, uzaktan bakıyorlardı. Kendile- ailelerine 90 bin dolarlık tazminat \'e
rini müdafaa etmek üzere yanlarında rilir. 

Yabancı azhk okullarından bazılart ı · b"l kt ·· ı t l t " topu igne ı e yo u, oy e op t:.. u - Amerika, böyle bol para dökmek su-
gelir azlığı yüzünden tedrisattan vaz 
geçmektedirler. Büyükdere ve Ye ~ 

şilköy İtalyan mektepleri de artık ted
risat yapmıyacaklarını maarif müdür
lüğüne bildirmişler ve ruhsatiyeleri -
ni geri vermişlerdir. 

Eski Ayasofya medresesi 
Atasofya müzesi arkasında bulunan 

Eski Öksüzler Yurdu ile Kayyumluk 
binasının belediye tarafından yıktırıl

masına başlanmıştır. Bina 4 - 5 gün 
zarfmda yıktmlarak açılan yerde bir 
bahçe vücuda getirilecektir. 

fekli bir soygur}culuk oldu mu, bir kur- retile haydutluğun önüne g<,çmi~tir. 
şun da kendisinin yiyeceğini tahmin e- Meslek tehlikeli olmakla beraber rağ
den polis, kafasını çevirip o hadi~eye bet de görmüştür. 
bakmanıağı tercih ediyordu. Teskilat reisi her gün yüzlerce talebi 

Ve bu sebebçlen dolayı da haydud - reddetmektedir. 
lar zabıta ile alay ediyorlardı. Rezalet ---------
bu cterece ayuka çıktıktan sonra hü - Konservatuar tamir ediliyor 
kfimet nihayet polislere de birer ta 
banca vermeğe mecbur oldu. 

G. Man teşkilatına nas•l girilir? 
Bu teşkilatta şimdi altı yüz memur 

vardır. En şayanı dikkat olan cihet bu 
memul'ların hepsinin en aşağ1 iki ali 
mektep veya üniversite bitirmis olma
ları şartıdır. 

İstanbul Konservatuarının yatılı 
kısmının bulunduğu bina harap bir har 
le geldiği ve kışın barınılamıyacak bir 
vaziyette olduğu görülmü~ ve beledi
yece tamirine karar verilmiştir. 

Tamir işine başlanmıştır. Tedrisat 
ba~lamadan evvel ikmal edilecektir. 
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Harbiyelilem:_ Ankarada 
Spora lisede başlamalı 
Memlekette sporu, deıno'~ratlaştırarak herkesin 

ayağına getirıueı{ lazımdır 

102 yıllık Harbiyeyi 
gidenlerin marşları, 

dün öğleden 

İstanbuldan Ankaraya taşıyan tren 
kalanların " Yaşa ,, ları arasında 

sonra Haydarpaşadan avrıldı 
Dlinyanın bir çok yerleri ıspoı 11, ırkı' tün t~ılebe her abah yatak aı ından kal

tasfiye vasıtası olarak kullaıımakt.t · kar kalkmaz kult\ır - fı1.ık yapımığa nwc 
dırlar, ve hakları da vardıı-. ,.,a~lam bur tutulmaktadır. 
bünyelı bır milletin her sahad.ıkı kud- Spor bızde muayyen refah ~artlnrını 
ret 'e kuvvetim burada tafsile lüzum nefsındc toplamış m. anların cğll'nce 
goı müyoruz. Halbuki memleketimizde 1 vasıtası olmaktan ileri gitmenli~tır. Bu 
son zumanlardakı hareketlere )«ığıncn, 1 zıhn~ et dcğışıncdikçe, ileı ı gıt.nıesinc 
spoı hala bır ıhtı) aç halinde hı!-.:scdil- de tabıı ıınkan yoktur. Gençleri spur 
mcnıektedır. :;ahasın.ı ,..,otur ceek kanallar ya hiç 

Sabahları kalkmak Jİmnastığını )U - voktuı 'l'\ a pek \'ardır ıt kere dü
pan kaç kışi vardır? Oğlunun spor yap· ~unclını memlekette kıınl •r spor ) a -
masma uzuntfı duymıyan, analar 'c pab1lı) oı ? .. 
babalar çok mahduttur. Genç memur, az kazanır, kahvesini 

Vucuuun da dımağ kadar inkısaf et - bile hesaplı ıçmeğe mecbuı dur. 
mesı lazım geldiğini maalc~ef maarif E\ lı ıse eamekaıılarda gordi.ığü ve 
idaremiz de anlamamıştır. Yalıul an - canınm çektiğı bir yemeği bile yi) e -
laını~tır da bu sahada harekete geç - mez. Üniversiteli boş zamanlarını bere 
mek için çok geç kaldığını takdiı· et - ket , ersin kahveye giderek geçirmckte
memektedir. On sene evvel lıselerde:; <lir ... ıo tanl' gcnçi damı altma alacak 
her sınıf haftada bır kere jimr1astik )'a- hir mües~(,>Semiz dahi )Oktur .. Üniver
pardı. Bu haftada bir kere, jimnastik sitedt:' spor \ e teşkılat mes{•lesme baş
dersi ile vücudun hiç bir şey kaz<.ınını- ka bir ) a?.ımızda tekrar teımıs ~ece -
yacağı, ve bu dersin tamamile lüzum ğimız için bugün ~ alnız üniversite 
suz olduğu meydandadır. Üç sene ev - gencinin spor yapamadığından Lahse
vel maruf bir lisemizin son sınıfında dip geçeceğiz. 
talebe bulunan bir genç bana aynen şu Leyli li::-e talebeleri... Spora çalış.-1-
~özleri söylemişti: bilecek yegc"ıııe kimseler bunlardır. On· 

- Biz jimnastik yapmıyoruz, prog- lar da başlarında bu işten anlıyan in -
ramda jimnastik dersi sah güni.ı öğ - sanların bulunmama:sı, mi.i abaka ya -
leden sonra ilk saate konmuş, tok kar- µamamalan ) üziınden, spotu köı· ve 
nına koşup atlamak doğru değil, mual- kötürüm bir tarzda yürütmektedirler. 
lim de bunu anladığı için, bize: Lise talebcJeı ı arasında da spor yapan-

- Tozlu, topraklı bahçelerde sizi tok lar ancak kosu ayakkabısı alabilenler, 
karnına eğilip kaldırarak, sıhl,atinizi ve evlennde her gim yokluğun üzün
ihJal edeceğime, hiç ders yapmam, sı - tüsiimi çekını:venlerdir. 
nıfta oturursunuz, bana sorarlarsa ve· Hi.ilfısa, spor ve beden terbiyesini, 
receğim cevabı ben bilirim, dedi. milli bir i~ olarak kabul etmek. milleti 

Bu şerait dahilinde sağlam vi.icutlu, ve nesli gürbüz yetiştirmek istiyorsak 
gürbüz bir nesil yetiştirmeğe imkan her şeyden evvel spor sahasında da bir 
var mıdır bilmem? Mekteplermuzdeki inkıJap yapmak. demokratik Türkiye -
idman şekli, her şeye rağmen olduğu de. sporu da demokratlaşl.ırorak, her
yerde saymaktadır. Ve bir arpa boyu ,Kesin ayağına kadar getirmek lazımdır. 
kadar ileri gitmemiştir. Bu nasıl olur? Noktai nazarımızı iler -

Halbuki dünyanın hemen her yerin- deki yazılarımızda izah edec-eğiz. 
de ve bilhassa leyli mekteplerde, bü - Osman Şerif 

- ·---------------------
Pazara Romanyalı boksör 
ile Y orgos karşılaşacak 

Musabaka üçer dakika on raunt yapılacak, Teodoresku 
maçı muhakkak kazanmak üzere döKüıecek 

- Ti.ıfeeek Asss'. ı 
Hıç derd görmemi~ bir hançereden 

cıkan bu emır, bir an ev\·el, haki renk
lı sakin bir deryaya benzeyen kıt'aları 
birdenbire dalgalandırdı; ve demir 
ellerdeki mavzerler, göze görünmez bir 
hızla omuzlara asıldı. 

İlk emri veren gür ses, beni ikinci 
defa yerimden sıçratıyor : 

Hazrooool ... 
Bu gürleyişe, tam 1030 çift kundu

ranın kunı toprağı tırmalayarak biribi
rine vurmasından çıkan tok ses cevap 
veriyor : 

HarbiyeJiler hazır . . . Her zamanki 
gibi, her yerde olduğu gibi, her emı i 
yerine getirmeye hazır ... 

Harbiyelilerin bakışlarmdaki yumu
şaklık, kılıklarındaki asrilik, hüviyetle
rindeki Avrupailik, sıcak koynundan 
çıktıkları bu taş, bu asırlık, ve bu As
yai binayla ne canlı bir tezat yaratı -
yor. 

Vakit sabah. Saat dokuza yakın. 
Mektebin toplantı meydanını, tram

vay caddesinden ayıran demir parmak
lığın dışarısı deliksiz bir insan perdesi
le örtülü. 

Evlatlarını uğurlamaya gelmiş ana -

Bir aynlış sahnesi 
lar, babalar, nineler, dedeler ... Kardeş
)erile bir daha vedalaşmak için imkan 
bekleyen çocuklar, kızlar, gençler ... 
Görüşememek endişesi, ayrılmak a -

zabı, yaş ve sevinç, arzu, ve sevgi, ü
mit ve gıpta hepsinin zaman zaman par 
layan, zaman zaman bulanan, zaman 
zaman açılan, zaman zaman kısılan 
gözlerini, birer kiiçük duygular meş • 
herine çevirmiş : 

Harbiye gidiyor ! . . 
O gür ses bir daha duyuluyor: 
- Solaaa bak ! . . . 
Bütün başlar sola dönüyor; ve bir 

bölük tarafından meydana getirilen 
şanlı sancağı selaml;yor. 

Band<> çalıyor. Harbiyelilerin ban -
dosu ... Ses; bir kötürümü yerinden kal· 
dırıp tıkır şıkır oynattırabilecek kadar 
sürükleyici... Fakat ondan sonra, 1030 
gür hançereden yükselen ses, bando -
nun samialardan yüreklere sinen de -
rin izlerini bile silikleştiriyor : 
•Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen 

a l sancak ... u 

Sonra Harbiye marşı : 
Yıldınmlar yaratan bir ırkm altfadıyız, 
Tufanları gösteren tarihlerin yadıyız ... 
•(anı., irfanla kurduk biz bu cümhu • 

Teodoresku Yorgo 1 .. . riyeti, 
Boks meraklıları pazar gUnü genel sonra, tekrar İstanbula dönmfüıti.tr. Cehennemler kudursa, olme:ı nıgehbu

heyecanlı bir müsabaka seyrede - Şimdi hazır bir vaziyet tedir. 1 .. . . ruyız. 
ceklerdir. Romanyanın kıymetli bok - Düh Teodoresku ile göıii~en bir mu- Yuz senedır Harbıye, bu or duya p n 
sörü Teodoresku, yumruklarının kuv- harririmize Romen boksörii şu sözleri verir, 
veti ve nefesinin uzunluğu ile tanın - söylemiştir : Çıwdığı dehalar, semalara ~üksclir ... 
mış şehrimiz boksörlerinden Yorgo He - Pazar günü Yorgosla döğüşece -
karşılaşacaktır. ğim, gerek siklet itibarile ,·e gerek 

Teodoresku şehrimizde yap1Jğı iki yumruklarının kuvveti itibarile Yor -
müsabakanın birincisinde rak;bı Kir - gos benden üstündür. Ben Melin müsa
~ akoyu nakavt etmiş, Melih ile yaptı- bakasında haksızlığa uğradım. Evvela 
ğı maçta da sayı hesabile mağllıp ol- müsabaka müddeti kısa idi, gazeteler -
muştu. de okuduğuma nazaran ravntla~· kısa 

Melih - Teodoresku maçını ı;;eyreden· yapılın~. sonı a Melih benim oyun tar
ler, Romanyalı boksörün son ra vntlar- zımı biliyordu, ona göre bir tabiye kul
da fevkalfıde açıldığını görnıii~lerdir. landı \'C uzaktan dövi.iştli. Halbu~ ben 
Bu seferki yapacağı maç üçer dakika- onun oyununu bilmiyordum, o isft yo -
dan on ravnttur. Bu itibarla \ aziyet rulrnu 1 ıı. sonra, kafa ciarbesile kası
Romen boksörünün lehinedir. Yorgos mı da ) a eh, orta hakemi ona en küç{ik 
ta şehriıni~n tanınmış bok ·öl'leı nden- bir ihtarda bulunmadı. 
dir, sefı•sinin uzunluğu ve yumrukla- Yorga · ıe olan mtlsabakayn daha tec-
rının seı tlii,ri meşhurdur. Yurgas yap- rUbeli olarak gireceğim.=> 

Genç kız resim alıyor 
Şahikalar üstüıMle meydan okur bu er-ı en ~on model fotoğraf objektiflerınden 

)er, çok daha hassas ... 

Yaklapcak diipnana mezar olur bu 
yerler! 

Sonra son teftiş, hareket. Mektebe 
son selam ... 

Taksime varıı. Nutuk ve marş 1 Tale
beler, hiç dinıniyen bir alkış yağmuru 
albnda Tophanenin yolunu tutarken, 
mektep kumandanının heyecanla titre
yen eli, abidenin meşhur defterine §U 

satırları yazıyor : 
cHarp okulunun Arık.araya gidişi mu 

nasebetile Atatürkün huzuru manevi-, . 
sinde eğilirken, Istanbullulara ve kıy -
metli İstanbula, yürekten saygılarımı-, 
zı sunarız ! • 

Abideye konulan çelengin üstünde 
ki cümleyi de okuyorum : cAnkaraya 
gidiş hatırası ... • Mavi atlas üzerine mor 
turuncu, pembe, beyaz, san çiç~klerle 
yapılmış bir Anadolu haritası. Istan -
buldan Ankaraya uzarumş çiçekli bir 
ok. 

Hüllisa. Anadolu &ibi renkli, ve Ana-

Harbiye binasmdan son çıkış 

dolu gibi bahar, çiçek kokulu bir ha -
tıra ! ... 

* Tophane rıhtımı, Harbiye bahçesinin 
kapısından da kalabalık. Binlerce göz, 
ayni kılıktaki yüzlerce insanın içinde 
aradığını seçmeye çabalıyor : Ve bu -
luyor da ..• 

Muhakkak ki, sevgiyle açılan gözler, 

Yanımda duran gözlilklü, çar~aflı, ak 
saçlı bir ninecik, yanındaki yaşh kadın
cağıza derd yanıyor : 

- Kimseciğim yok ondan ba~ka. Ya
kında gelecek. .. Hem de sırmasile, kılı
cile. anile, şanile ~elecek yavrum. Bili-

Abide önünde nutuk 
yorum ama, tutamıyorum kenclımi ış -
te ... Dünya hali bu ... O gelecek ama. be
nim o kadar ömrüm kaldı mı bakalım? 
Bir daha göreyim diye geldim bura -
ya. 

Nine bir taraftan torununu, bir ta -
raftan da torununu bulacak olan ma -
hallelisini araştırıyor, ve; ümit-;izlen -
dikçe: 

- Gözü kör olsun şu muzikanın .. 
diyor. Altını üstüne getirdi oı talığın ! 
O kalabalıkta ~vlatlarını bulabilmis o -
lan anneler, bin nasihati bir lahzad .. 'c
riştirmeğe çabalıyorlar: 

- Kendine bak evlfıdım! Fanılalnrı
nı çıkartma ! Sertmiş oranın ha\ ası. .. 

* Akayın vapurları hareket cderk1.. n, 
rıhtımdakiler, tıpkı cepheye bıden , -
keleri uğurlar gibiydiler ... 

Sahilden uzaklaştıkça, safümnn ml'n
diller, güvercin alayı gibi gö ukmt:)e 
başlıyor. 

Akay salonları görülecek halde· Da
ima zarü kadın portmcnlerinın .cıu -
duğu yerler, kenarları battan :-ı elı o • 
ker çantalarile dolu. İçindt! her am. n 
gümüş saplı züppe bastonları bulunJn 
filelerde mavzerler yatıyor. Salon, luks 
ve seyyar bir kışla halinde. 

Harbiyeliler, sonsuz bir nes~ ıcınde -
ler. İçlerinde, İstanbula döne~ckİc ı ı za
mana kadar geçecek günlcrı hesapla
yanlar var. 

Birisi : 
- Ben, diyor, tam 363 gün $unra bu

radayım ... 
Diğeri : 
- Hayır, diyor ... 362 buçuk gun kal

dı ... Çünkü bu günün yarısı geçmi. a
yılır ! 

Bir başkası : 
- Söylediklerine göre, diyor, Ak . 

la Şirketi Hayriye, bizi payJ'i. an. mı . 
Birisi : 

- Ben götüreceğim! demış. 
- Olmaz! diye tutturmuş. 

Hayriye işlediği paranın mikd 
cc azaltmış, nihayet Aka~ : 

- Ben, demiş, bu işi on µaı ı .. ı . -
dan yapacağım!.. Şirketı Ha ı , ı tc 
para vcrmeğe kalkışacakc;a. b de h -
zırız. 

Arkadaşı cevap ,·erı~ or : 
- Keşke Haliç kawns:n·rı im şi. 

tıgı müsabakaların ekserisiııı nakavt Pazar günkü müsabaka bu itibarla 
ile bitirmekle şöhret kazanmış, tecrü - çok heyecanlı olacak ve Romen bok -
beli bir boksördür. İspanyadu, .F'ransa- söriinün hakiki mahiyeti mevdana çı~ 
da mm·affakıv<' li diii'•iic;ler ' nt•' ı "~ 1 k:waktır. Mtletsir bir a.hne Diğerleri merakla soruyorlar : 

( De\·amı 9 uncu s.ı) fatiu ı 
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Suriye murahhası ortada Antakya ve 

h .. k 'Al • lskenderun 
Atletlerimiz Atinaya 

vasıl oldular enuz atı eşmış Türktür 
• t kt d•yor (Baştarafı 1 inci sayl~da, vazıye yo ur ı ' o muahede ise 20 teşrinievvel 921 

de Ankarada bir taraftan Fransa na • 
Pariste yapılan muahedede A~takya. ve lskenderun mına Mösyö (Franklen - Boyyon), di
hakkında bir kayıt olup olmadıgı sualıne de murahhas: ğer taraftan Türkiye Büyük Millet 

bir Leningradda 1-0 yenildik 
Atina altı milletin bayraklarile süslenmiştir, atletleri

mizin üçüncülük kazanmaları ihtimali var 
" BiLMiYORUM ,, cevabını verdi Meclisi hükumeti namına da Harici -

ye Vekili Yusuf Kemal Bey tarafın - Atina 24 {Telefonla) {Atinaya gi·ı Türk takımı: Necdet - Fazıl, Faruk· 
(Baştnrnfı ı inci sayfada) retimizi arzettik. Bugün Dolmabahçe dan imzalanan meşhur muahededir. den arkadaşımızdan) - Güzel bir İbrahim, Lfüfi, Reşad - Danyal, fik .. 

lan Naim Antaki şu cevabı vermiştir: sarayına giderek defteri mahsusu im- Bu muahede, istiklal harbimizin ilk yolculuktan sonra Atinaya geldik, gü- ret, Hüsnü, Said, Niyazi şeklinde idi. 
_ Onu bilmiyorum. Esasen bizim hiç zaladık. Burada Türk kardeşlerimi~. ve ve en mühim siyaai muvaffakiyetle - zelden maksadım, !havanın iyiliğine işa- İlk hücumu biz yaptık. Fakat bu hil· 

bir s.eyden haberimiz yok. Fransızlar Türkiye devlet ricali tarafında~ gor - rinden biri, belki birincisidir. Çünkü o ret etmek içindir, yoksa müsabakala • cum yarı yolda kesildi. Leningradın 
b. h ek t d" - .. ·· 'ltü t h · unutmıyacagız Sa-şimdiye kadar istedikleri gi ı ar e uguınuz ı a ı ı~ . . · muahede imzalandığı güne kadar gar • ra iştirak edecek olan atletler için se· mukabil hücumunu kalecimiz güzel bir 

etmiş, birçok kanunlar, kararnameler mimi bir kardeş muhabbetının uyandır b b" "k d l ti · d h t h' h ld d ·ı l · l k d H 1 
d 

• d . . t b hak:1...: d 1 t ın uyu ev e erı ve o meyan a ya a ıç te ra at o u enı emez, ne p on1on a urtar ı. ava güneş i veı 
çık lardır Biz bütün bunları ayrı ıgı erın ın ı a ve U'U eve a - F h''k"" . A d l h k .. b' . . d k k d b k l b l armış · _. d 1 .1 t t has 1 olmuc biiyük ransa u umetı, na o u are etını ırmcı ve ne e i inci mev i e yer u· uvvet i ir rüzgar tamamen a eyhi • 
ayrı tetkik edecegız. am arı e emas an ı ":l • b' h ke A d 1 1 d • · b d · ilk k b k f k 

d h b . . k'» bir hayranlıkla buradan ayrıhyoruz. gayrı meşru ır are t ve na o u ama ıgımız içın izzarure güverte e mıze.. orneri iz yaptı , a ·at f e-
ce Bundan a a erun l 0 

• K · M'll' · · d h"kA · h w b ld k · k ·1 b d · 1 b' k 
F 1 1921 d İskcnderunla _Bir sual daha sorabilir miyiz? Bun uvayı ı ıyesını e, u umetı meş - seya at etmege mec ur o u ; geceyı na çe tı er, u sıra a güze ır a mı • 

- ransız ar e k k · "" b' k 1 d k w 1 k · L · dl 1 1r Ant k uhtariyet verilmesini mu ı dan bir müddet evvel Irak üzerinden ruasına arşı ıyam etmış ası ır uv • sa on a oturara ve eg enere geçır- mızı enıngra ı ar topu taCl!._ atma 
taz~~~n br:; muahede akdetmişlerdi. İngiliz mandası kaldırıldı. Onun ardın- vet olarak tanımakta idi. dik, vapurda ayni zamnnda Romanya- suretile akim bıraktılar. Leningradlı • 
Bu muahede hakkındaki mütaleanız dan Suriye mandasının kaldırılması ge Ankara muahedesi ile ise, büyük lı atletler de vardı. ların mukabil akınlarında top kale ön· 
'nedir ? liyor. Şimdi .de son hadiseler üzerine devletler meyanında Fransa hükumeti Yunanlılar Balkan olimpiyatlan !erinde oyuncularımızdan birinin eline 

_ Bundan da haberim yoktur. Bu - Filistindcki Ingiliz mandasının kalka - ilk defa Büyük Millet Meclisi hüku - için büyük hazırlıklar yapmışlar, şe- değdi. Hakemin verdiği penaltıyı Le
nunla beraber Suriyede Fransız man- cağını umuyoruz ? metini bir Türkiye devleti olarak res- hir baştan başa altı milletin bayrak - ningradlılar fena bir vuruşla dışarıya 
dasına nihayet verileceğine göre, Suri- - Şimdi olmasa bile, ileride 0 man- men tasdik eylemiş ve bu suretle ev- larile donatılmış. attılar. Umumiyet itibarile iki takım a
yenin bir parçası olan İskenderun ve d.anın da ~a-~acağ~a ~uhaklmk na7a: vela hareketi miHiyemizin fevkalade Son seneler zarfında çok güzelleşen rasında tevazün var. Bu sırada kale ö
Antakyanın da vaziveti tetkik edilecek- rıle bakabılınz. Çunku millet kendını k etlenm · t · l d • 'hı' bu ı:ı' • h' ·m.c1· .. L l' nu"nde bı'r kargaşalıktan ı'stı'fade eden 

J • • t . ı· Ş kt • b' h" .· uvv esı emın o un ugu gı , yırın şe ır şı ı munnasıran o ım-
tir. gos ermış ır. ar a umumı ır - urıı- b'lh 'h b' · bow w k • · 1 1 1 'b.d' L ' dl 1 '>4 d k k d b . .. k" b .ki yet davası başgöstermış' tir. Bu müno.se- ı assa o tarı te ızı gmaga as pıyat ara meşgu gı ı ır. enıngra ı ar _ üncü a i a a i • 

- Yanı Türklerle mes un u 1 d · la L 'd C h"ku · · A 1 1 · · Ak 1 1 • · ;inci gollerini yaptılar. sancağa muhtariyet verilmesi mesele· betle şunu da arzedeyim ki, .hiç bir A- etm~ş od nb .. o~.k b?rçd bu .md~tı ~ı • 1 d't et erımdızk' hropl o pa aks~ ~nd~ış-
.. t tk'k d k · · · ., rap Filistinde bir Yahudi yurdu kurul- yasetıne e uyu ır ar e ın ırmış • er ır ve ora a ı ra at arı ço ıyı ır. Bizim bir serbest vuruşumuz neti .. 

sını e ı e ece mısınız. . . 
_Yanlış birşey söylemektense bil - masına kati~e~-~üsaade etmiyecektir. tir. Yugosl~vlarla, _Bulgar atletlerı ya • ce vermiyor ve ilk devre bu suretle 

miyorurn demek daha doğru olacağı i- .. -:: ~rap bırligı .,meselesi hakktndn ne Bu muahedenin bize temin ettiği di· rın 
0

(bu.gun.) gelıyorlar.. 1-0 aleyhimize bitiyor. , 
çin gene haberim yok diyeceğim. duşunuyorsu~u.~: .. . ğer büyük bir menfaat te, Antalyanın Bız şımdıye kadar bır antrenman ikinci devre saat 17,35 de başladı. 

_ Yeni imzaladığınız muahede ile - Arap bırligı butün Arapların ga- Fransız askeri tarafından tahliye e • yaptık, antrenörümüz umumi vazi .. Takımımızda ufak bir değişiklik gö • 
Suriye namına Fransa tarafından de- yesidir. Ancak birli~ tahnkkuku~dan dilmesi ve ejimize böyle manen ve yetten memnundur, ve fevkalade arı • rülüyor. Sağiç Saidin yerine Muhte • 
ruhte edilen bütün beynelmilel taah- evvel Arap milletlerinin ayrı ayrı ıstik- maddeten çok zengin olan bir vatan zalar zuhur etmediği takdirde üçüncü şem geçmiş, daha ilk dakikalarda kuv-
hütleri tanımış olmuyor musunuz? Iallerine kavuşma işinin tamamlanma- parçasının geçmiş bulunmasıdır. gelebileceğimizi söylemektedir. vetli akınlar yapmağa başladık, oyun 

- Evet. Muahedede böyle bir mad- sı lAzımdır. Hatta bilamübalağa denilebilir, ki Müsabakaların neticelerini günü gü- ileriledikçe hakimiyetimiz bariz bir şe-
de vardır. . c • hareketi milliye en büyük kuvvetini ve nüne Son Posta okuyucularına bütün kil almağa başladı .. Fakat n,s:tice ver • 

- o halde _ı92I de Frankle~ _Bu11°- enevrenın bilahare ihr~ ettiği muazzam zaferin tafsilatile bildireceğim. miyor. Mütemadi fUtlanm'ız kalenin 
nun imzaladıgı muahede ~ucıbınceuhs- V • / menabii istihsalini bu muahede ile ka - Ömer Besim üstünden ve yanlarından gidiyor. Sı .. 
kenderun ve Antakyanın ılerde m - l\.ararına lta - Le-:..-.l.l iri 
tar olması da prensip itibarile kabul e- zanmıştır. ıua115ı-.....a maç kı bir hücumumuzda kalenin önünde 
Qilıniş demek değil midir? ganlarzn cevabı * _Leningrad 24 <.~u~~si ~uhahiri - üç kişinin topa çıkmasına rağmen no· 

Naim Antaki sarih bir cevap vermi- Harbi umumiden mağlOp ve peri - mızden) - Bugunku musabakada ticeıiz kalıyor. Oyunun bundan son ... 
yerek : (Baştarafı 1 inci sayfada) şan çıkmıf bir millet tarafından değil, maalesef gene ma~IQp olduk. Futbol· raki kısmı ni~i bir hakimiyetimiz al • 

- Evvelce de söylediğim gibi herşey- dilmemiş kısımlarını da istiliya baş • ancak galip bir devlet tarafından ak - cularımızın talihi bu seyahatte bir tür- tında devam ettiği halde ~raberliği te 
den evvel intihabatın neticelenmesini laması ihtimalinden bahsedilmektedir. tedilebilmesi mümkün olan gene bu lü açılmadı. Takımımız ile Leningrad min edemedik ve Leningraddaki bu o-
ve yeni muahedenin Suriye tarafındnn Fakat, askeri mütehassısların ka - muahede ile de, işte bugün bir mes& muhteliti arasındaki futbol maçı bu • yunumuzda 1-0 mağlubiyetimizle ne
tasdik edilmesini beklemeliyiz. demiş- naatine göre, böyle bir harekete altı le halinde önümüze çıkmış' bulunan, gün Lenin stadında 40,000 kişi önün- ticelendi. 
tir. aydan evvel başlamak. imkansızdır. İskenderun ve Antakya mıntakala • de yapıldı. Eskrim müsabakaları yarın 18 d• 

Butun ~z:_ine muha:ıırir~~i~ yeni Yeni ileri harekat rındaki Türklerin hukuku da temin e- Saat 16,30 da evvel.a Türk takımı güreş müsabakaları da gece 20,iiO da 
- mza a ~nız m~ e n Adisababa, 24 (A.A) - Mareşal Gra dilmİftİr. sahaya çıktı ve alkışlar arasında halkı yapılacaktır. Bunların neticelerini 26 

kurulacak Su~ye ~a~~en~osu tara - ziani'nin kumandası altındaki kuvvet- 20 te9rinievvel 921 de, Ankarada selamladı Bunu takiben Leningrad ta- eylulde yapılacak bisiklet yarışı neti • 
fından reddedilınesı tıma var mı - Jer yağmur mevsiminin hitamı dola- Atatürkün {Franklen Boyyon) üze - k d ·ah kt M t t · cesı'le beraber 26 eylu""l gecesi saat 8 de 
dır ? • k' h k ini 1 1 k G ımı a s aya çı ı. u a merasım• 

· yısıle tes ın are et e e a ara 0 - rinde icra ettiği büyük ve •ayanı hay· 16 4'> d b 1 d L · cI .ı d ·ı k · Diye sormuş, ve şu cevabı nlrnıştır: re istikametinde ileri yürü üşüne baş- . . . Y den sonra saat , - e oyun af a ı. enıngra raQyosun an verı ece tır. 
_ D" da herşcyin ihtimali var - Y ret tesır ıle ımzalanmış olan 13 mad- .... ________ _ 

dır. unya la~İ:o, 24 (AA.) - Toscano yapu- dkelikd bu çok _kıyml etli itdil'af~amenidndls: lzmirde askeri Hava hücumlarına 
Surivede sizin mensup olduğunuz . li İt 1 ·ı!! tl . en eruna aıt o an ye ıncı ma esı 

- J ru şıma a ya vı aye erme mensup .. . } k d 
Milli fırkadan başka fırka var mıdır? 620 ameleyi hfımilen Cenovadan Şar- aynen şoyledır: manevra ar arşJ eneme 

- Hayır: .Başka düşüncede bazı şa- kt Afrikaya hareket etmiştir. • . Macide 7 -.. lıkende~ ~ınta~ası 
lııslar olabılır. Fakat umumi surette Bir Fransız gazetesi ne diyor ? ıçm huıuaı bır ıdare teaıa edılecektır. lzmir 24 (Hususi) - Yakında İ~· 

mir civaı'ında gami'ZOl'l manevraları· 
nın yapılacağı haber alınmııtır. 

lzmir 24 (Hususi) - Bugün iz • 
mirde hava hücumlarına knrtı müda· 

faa denemeleri yapılacaktır. Vilayet 

bir beyanname neşrederek tayyareler 

rin taarruzlarına karşı ynpılacak ted· 
birlerin neden ibaret olduğunu an • 
latmış, ve halkin deneme esnasında 

Milli fırka hakimdir. w Bertin, 24 (Radyo)_ Paristen bildi- Bu mıntakanm Türk ırkına menıup 
- O halde ~ensup oldugunuz_ fır- rildiğine göre sağ cenaha mensup müf- ahalisi, kendi hanlannm ~afı için 

k~nın .kaznnacagı muh~ olduguna rit Löjur gazetesi Cenevrede verilen her türlü teahilita m•zhv olacaktır. 
gore bızzal tarafınızdan ımzalanan mu- karar aleyhinde şiddetli bir makale takad T" k ı:_ i 
h d · d t aft ı d .. k O mm a ur uaanı resm ma-a e eyı e, ar ... ar arınız an mure - yazmıştır. Gazete, makalesinde Habe -

lzmirde iki köprU yaptlrıhyor 
İzmir 24 (Hususi) - lzmiri Ma • 

nisa vilayetine bağhyan Değirmen -
dere köprüsü ile Dikili • Ayvalık yo· 
lundaki Altınova k.öprüııü bu yıl için
de inşa edilecektir. Nafia Vekaleti icap 
eden hazırlıklan yapmıttır. 

kep olacak Parlamentonuz tasvip ede- şistan hakkındald karann Fransız - İ- hiyelte olacaktır. 
cektir. . . talyan münasebatı üzerinde fena bir 

- T~mennı edenz. İşte o ~a':°?~ mu- aksüUımel uyandıracaığını kaydettik -
abedcnın madde madde tetkıki ışı baş- ten sonra Litvinofun sarfettiği yeni fa-
lıyacaktır. .. . aliyeti de tenkit etmektedir Löjur ga-

. Mustakbel vazıyet _ zetesi bu faaliyetin bir Alınan - Fran-
- Iskenderunla Antakyanın mustak- sız harbine zemin hazırlamıs olduüu

bel vaziyeti hakkında fırkanızın nok - nu ilAve etmektedir. Gazete Ütvinofun 
tai nazarını öğrenebilir miyiz ? bir taşla iki kuş vurmak siyaseti takip 

- Yeni intihabatta kazandığımız tak etmekte olduğunu da iddia etmektedir. 
dirde hükumetimiz büyük komşusu 
Türkiyenin tuttuğu yolu takip edecek
tir. İskenderun ve Antakya meselesi -
ne gelince, şunu tebarüz ettirmek iste
rim ki, milli bir siyaset takip etmekte 
olan bizler, başka milletlerin milli hü
viyetlerini değiştirmeğe nasıl teşebbüs 
ederiz? Türkleri Araplaştırmak asla ha 
tırımızdan geçmez. İskenderunla An -
takyaya muhtariyet vadeden Franklen 
Büyyon muahedesinin tatbikı yolunda 
1921 denberi Fransaya karşı büyük bir 
ICıtufkarlık gösterip bekleyen Türkler, 
bize karşı da ayni suretle hareket ede
rek işbaşına geçinceye kadar mühlet 
vereceklerini ümit ediyoruz. Bir defa 
işbaşına geçtik.ten, resmi sıfatı haiz ol
duktan sonra gelir, bu meseleyi görü -
şür, kardeşçe anlaşırız. Maalese! buse
fer burada fazla kalamadlk. Hemen 
memleketimize dönmek mecburiyetin-

Bir ziraat 
Muallim mektebi 
Açılıyor 
İzmir 24 (Husuai) - Şehrimize 

gelen ziraat umum müdürü Abidin E
ge, Ziraat Vekaletinin ıslah istasyon
ları ve muhtelif ziraat işleri hakkında 
tetkikler yapmaktadır. KıZ'llıçulludaki 
Amerikan Kolleji binası Ziraat Ve -
kaletine devredilecek. ve Ziraat rtlua)
lim me'ktebi haline ifrağ edilecektir. 
Kollejin büyük çiftliği nümune çiftli
ği haline getirilecektir. Zira~t Vekili
nin de Almanya dönüşü lzmire gel -
mesine intizar edilmektedir. 

de bulunduğumuzdan Ankarada kala- Yunan Krahna nişan 
mıyacağız. Ccnevrede Hariciye Vekili Atina 24 (Hususi) - lngiltere kra-
Bny Tevfik Rüşti.i Aras ve Dahiliye ve- lı Sekizinci Edvard Yunan kralına Sen 
ıeili Bny Şükrü Kaya ile görügtük. Bu- . . .. .. 
rada da Hariciye Vekil vekili Bay Şük- ~işel ve .~en ~o~J nışa:'l~rımn _!>uy~k 
rü Saraçoğlu ile müşerref olarak maze- ıstavroz rutbesını vermıştir. 

Yedinci maddenin altı çizilmiş olan 
bu son cümlesi hassatan calibi dikkat• 
tir. Çünkü bu cümle ile itilafname Is • 
kenderun Türklerinin türkçeyi yalnız 
kendi aralarında hususi olarak değil, 
resmi olarak ta kullanmalarını kabul 
ve tasdik etmektedir. 

Halbuki, malum olduğu üzere, bir 
memlekette ekalliyetlerin lisanlarının 

kendi aralarında ve mekteplerinde hu· 
susi olarak istimaline müsaade olu -
nursa da hiç bir vakit resmi olarak is
timal etmelerine meydan verilmez. 
Çünkü buna müsaade etmek demek o 
ekalliyete adeta istiklal vermek demek· 

Göbels Atinadan ayrıldı 
Atina 24 (HuıU.i) - Pazar gü -

nündenberi burada bulunan Almanya 
propaganda nazırı Göbela karısı ve ar• 
kadaşlarile birlikte eski aıarı ziyaret 
etmek üzere dün Delfusa gitmiştir. Gö
belsin pazar günü Almanyaya döne • 
ceği tahmin edilmektedir. 

her lıangi bir paniğe meydan verme • 
mesini de tavsiye etmiştir. 

Denemelere başlandığı zaman bü .. 

tün vasıtalar oldukları yerlerde dura• 

caklar, evlerde ziyalar maske edile • 

cektir. Beyanname hilafında hareket 
edenler, para cezasına çarpılacaklardır. 
Denemeler esnasında teşekkül eden Kı· 
zılay imdat kolları ~ehrin her semtin· 
de vazife alarak hizmete hazırlıkları 
tecrübe edilecektir. 

yemiz henüz yeni batlamıf olduğun· lerine Fransız tabii muamelesini yapa· 
dan lııkenderun ve civarındaki Türk mamıslardır. 

tir. vatandaıalarımızın hukukunu bizim Or~ada mevcut böyle ea.rih bir mua· 
Şu halde Ankara itilafnamesinin ye- T d be 

ı k l'çı'n tama-en temı'ne de 1'mkAn yok· hede hükmü ve on an eonra on f dinci maddesi, 8kenderun mınta aııı ... 
tu. Fakat 1921 deki ı'tı'Ufname imza • acne devam eden bir teamül mevcut 

Türklerinin istiklalini bile tasdik et - UI 1 d 
la"ndıktan sonra vaziyet deği•mi•tir. iken, bugün ııkenderun ve civarın a-

miş addolunabilir. Y T 'il" h k kl 
General (Couraud) nun ~iddetli ida· ki ırkdaşlarımızın mı ı u u arını ve 

Esasen Fransızlar, Suriyeyi ele ge- d . .. . . .. ırkt istikl&llerini her hangi bir kuvve-
çirdikleri 18 senedenberi, İskenderun resinin devam e emıyecegını goren 

h L!I.- • • G al tı'n tanım.amasını akıl kabul etmez. Bil· ve Antakya Türklerinin esaıı haklarını Fransa ÜıLwuetı yerıne ener 
k l l (weygan) 1 aöndermit ve o da Su - hassa Türkiye gibi, ~rki Akdeniz 111· 

düşünmek mecburiyetinde a mış ar· • kk ( 'h ') t 
riyeyi yeni bir taksime t~bi tutarak, yasetinin biha in mı verı mer e-

dır. d İskenderun ve cı'varının hususi ida • besine çıkan bir devletin, böyle haklı 
Yalnız 1920 de, Suriyeyi i areye · b" "li 

memur olan General Couraud Fran - reye tabiiyeti eıasım kabul etmiştir. bir talebini lı•af etmemenın uy~ 
k O Vakittenben. Suriye komiaerlig"' ine ta· mahzurları davet edeceğin1 düşünme ' 

sız idaresine karşı vuku bulan ıyam- · 'd' 
· d'lm'• olan muhtelif Fransız si .. dirayet ve kiyaseti slyasıye eserı ır. lan bastırmak hülyaıile Suriyede yeni yın e ı ıy k' · ·· ·ı kt 

taksimat yapmıf ve bu taksimatta (İı- yaset adamla~ı iae bu es~sathı tamdamen bBu dir~~t ve d~~s~~:~~·;:te ~ 
kenderun) a ayn bir mevki vermemİf· tatbik etmemıt o'halar bıle atır a tut· ir an ı e tere u. . 
ti. Zaten o tarihlerde hareketi milli .. muşlar, İskenderun ve Antakya Türk· rileceğini kuvvetle ilmit etmekteyıı. 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera ,r J 1 Hikô.ge Müruru zaman 

RSANIN iZi L-----..:=---

Son Posta'nın tarihi tefrikası 
Yakup anlatıyordu: 
- Öğleyin vali buradan gitmişti. 

Yazan : Kadlrcan Kafh 

-Sahi mi} 
- Yalan mı söyliyeceğim~ Niçin 

şaştın buna? ... 
- Fakat bundan sonra ne yapmak 

istiyorsun} 
- Henüz kat'i olarak karar ver • 

meclim. Önümde iki yol var. 
- Nedir} 

Numara: 80 
nanına kumandanlığına tayin etmiş ve 
mahvolan donanmayı daha büyük bir 
şekilde yeniden yaparak Cezayir üze
rine gidilecekmiş. 

Mansur sevindi: 
- O halde Jan Portondo gene ya -

kayı ele verecek 1 

Yazan : Hcnry de Forge 
Postacı, mektubu kapıcı kadına ve -

rirken: .. 
- Pulu eksik yapıştırılmış, dedi. Us-

tünü tamamlamazlarsa bırakamam. 
Kapıcı kadın gözlüğünü takıp zarfın 

üzerindeki adresi olmdu: 
- cMademoiselle Clcmence Lcbas

nier» .. . Zavallı kadıncağıza yazan pek 
yoktur. Bu mektubu alınca kim biliı 
ne sevinir. 

- Ama doksan santim verecek. 
- Niye o kadar? 
- Elli santimlik pul yerine on san-

timlik yapıştırılmış; bir misli de ceza 

Çeviren: Nurullnh ATAÇ 
tuz sene sonra gönderilmek üzere bir 
notere teslim ettim. Noter hu mektubu 
size 1936 senesinde, o zamanlar evli 
veya dul değilseniz, gönderecek. 

Bu mektubu 1 1 mayıs 1906 taıihin
de yazıyorum. Size derhal gönderme -
yip otuz yıl beklemesini istemem, ka
nuni tabiri ile, «müruru zamana tabi> 
olması içindir. 

Bir saat kadar önce gene geldi. Bir 
takım zabitlerle birlikte içeri girdi. O 
sırada üstübaşı toz toprak içinde bir 
süvari dört nal gelerek kapının önün· 
de durdu. Biraz önce kızı çıkardılar. 
Arkasında kara pelerin vardı. İyice sa
;ınıyordu. Küçük Alinin ta kendisi ... 
Dört tane gardiyanm ortasında gemi
ye götürdüler. 

- Jan Portondo'nun gemisi yarın 
yola çıkıyor. Valansiyaya gidiyor. Bu
radan oraya asker götürecek. Kral ve
kili Valansiyada imiş. Kara haberden 
çok sıkılmış, Don Pedro'yu ordu ve do-

- Hayır. Onun yerine Don Alfon
so geçiyor. Valansiyaya, babasının ya· 
nına gidiyor. Amiral Portond~ gi?i 
Don Pedro da oğlunu yükseltmek için 
fırsat buldu! Kaçırır mı~ 

Uzun zaman tereddüt ettim. Sizi gör
mediğim bütün bu yıllar iıep sizi dü -
şündüın, hep size yazmak istedım ama 
rahatsız ederim diye çekindim. Cc. aret 
edemedim. Zaten neye yarar dı ki! O
lup bitenler benim aleyhimde şehadet 

~ d _Tuhaf şey! On santimlik pul ya - etmiyor muydu? Kardeşim de, ben e 
lıyas bunlardan bir mana çıkarmağa 

çalışıyordu: 
Toz toprak içinde bir süvari ... Dört 

nal geliyor ve bunun üzerine de esir 
kız gemiye götürülüyor. 

(Arkası var) 

Harbiyeliler Ankarada 

pıştırılmış. Hem de eski bir pul... Bun- sizin için kaybolmuş, vefasız bırer in -
lar benim gençliğimde kullanılırdı... san değil mi idik? Hiç şüphesiz bu hale 
Ah! 0 zamanlar ne iyi zamanlardı... şaşmış, belki de sıkılmışsınızdır. Ama 

- Öyle, rnadame, öyle ... Mektubu a- benim bir kabahatim yoktu. 
lacak mısınız? Hekimler benden ümitlerini kesti -

_ Elbette alıyorum. Mademoiselle lcr; artık hayatta birkaç günüm kaldı. Yakubun haberleri bitmemişti: 
- Vali ile zabitler kapının önün • 

de de konuştular. Gemiye girdiler. O- · 
raya baktılar. Geminin kumandanı da 
oradaydı. Bunun üzerine gemide ha
zırlıklar başladı. 

(Baş tarafı 7 inci sayfada) 
- Sebep? 

Ne olursa olsun, yüzüne tabiatten 
başka hiç bir fabrikanın boyası sürül
memiş genç kızın hali, yüreğimi. sa -
bahtan beri bütün görd~lerimden faz
la burkuyor. 

Lebasnier öyle doksan santımden kaçı- Bundan emin olduğum içindır kı her 
nacak kadın değildir. şeye rağmen size bu mektubu yazma· 

_Genç mi? ğa, şimdiye kadar söylemediğimı söy .. 

- Ne hazırlığı'> .• 
- Yolculuk ... 
llyasm gözleri parladı. 
- Sonra ne oldu? Onlar şimdi ge-

mide mi} 
- Hayır ... Gittiler. 
Valinin sabahleyin geldiği yolu 

_ Baksana birader? Haydarpaşa dal 
gakıranı gözüktü... Eğer Haliç vapu -
runda olsaydık, en azından sekiz dokuz 
saat sürerdi bu iş ... 

Fakat yüzlerindeki sonsuz neşeden 
belli ki, istanbuldan ayrılış onları hiç 
te söyledikleri kadar üzmüyor. Ve hep 
si de, inkılap kabesine kavuşma yoluna 
çıkmanın keyfile, hasretle bile eğleni-
yorlar ! 

* Kadıköyüne iniş. Haydarpaşaya ge
çiş. Orada selam vaziyetinçle bekleyen 
mürettep bölüğün, ihtiyat zabitlerinin, 
tıbbiyellierin, kulelilerin, ve Maltepe -
lilerin önünden geçerek gara giriş. 

Düşüne düşüne gara giriyorum: 
İstanbul kumandanı Halis orada. Er

kanı Harp okulu müdürü Ali Fuar. ve 
diğer generaller orada. Vali Muhiddin 
Üstündağ orada. Bizim Selami İzzet ve 
Refik Ahmet, belediye milmessilleri a
rasında. Polis müdürümüz orada. Ka
dın saylavlarımızdan Hatice orada. 

Hülasa orada olanları değil, olmayan 
ları saymak daha kolay. Se15m borusu 
hazırol borusu. Cem borusu. Ve niha -
yet 102 yıllık Harbiyeyi İstanbuldan 
Ankaraya taşıyan trenin kend; boyun
dan bile uzun düdüğü... Gidenlerin 
marşları. Kalanların yaşalan. İşte ku
laklarımda, giden Harbiyeden kalan 
son akisler ... 

- Tam buldunuz! Bu son baharda }emeğe karar verdim ... 
yetmişine giriyor. Buraya geleli elli al- l\fa~emoiselle C~emence, bil~~orsu : 
tı sene oldu. Son zamanlarda biraz tu- nuz kı ben kardeşımle çalışıyo. clum, ı
haflaştı; bilmem bunadı mı desem... şimi bırakamazdım ve o~unla beraber 
Gözleri de pek görmüyor. İkide bir gör- sizin yanınızdan ay_:ılmag~ m:c~:tr o~
clüklcrini karıştırıyor. Ayı günü şaşı- dum~ fa~~t .. buna ragmen bır. gu~~ bı .. 
rıyor. Merdivenden çıkarken arkasın - le sizi duş~~e?en geçmedı. S~~ın b~
dan bakmasam kendi dairesini de bu _ yaliniz benım ıçın hayatın en guzel, zı
lamıyacak. Eh! 0 yaşta ... ~ana dertle- yadesile güzel, ~?akkukuna imkan ol
rini de anlattı: romatisma cektyor, çok mıyan hulyası ıdı. 
sevdiği bir köpeği varmış, ölmüş; kim- Bizi ayıran yıllara rağmen, fümeden 
sesi de yok; gönül kederleri de çek ~ evvel, aşkımın feryadını işitmeniz: is· 

gösterdi. 
- Kaptan da gitti mi} 
- Evet ... 

miş... ti yorum. 
- İnsanı asıl öyle şeyler çökertir. Bunu hemen değil, çok sonra işite "' 
- Doğru, çok doğru... ceksiniz. Otuz yıl sonra, artık sizin ha· İlyas geniş bir nefes aldı. Demek ki 

ge- · hemen yola çıkmıyordu. 
ı.:dnsura dönerek müjde verir gibi 

şunları söyledi: 
- Bu geminin sahiden yola çıkıp 

çıkmıyacağını anlamalıyız. Eğer çı -
kacaksa bizim de çabuk davranmamız 
ve kadirgaya dönmemiz lazım. 

Bando çalıyor. Alkışlar ya'i3lara ka
rışıyor. Ve İstanbul Harbiyesi, Anka
ra Harbiyesine geçerken, Haydarpaşa 
t<u ihi bir gün daha yaşıyor. 

Bu kalabalık arasında gözlerim. üstü 
kapalı bir çek çek arabasının içine ka
yıyor. Arabanın köşesine yaslanmış bir 
genç kız başı. İnce, süzgün bir yüz. 
Yaşları her an, ufacık bir mendile içi
rilen iri, koyu renkli, dertli gözler. Yü
zünde, tabiatten başka hiç bir fabrika
nın boyası yok. 

Dönen kalabalık beni iskeleye doğ -
ru sürüklüyor. BiribirindPn ayrılmış 

binlerce sevgilinin, binlerce insanın 

hasreti benim yüreğime dolmu~ san -
ki. 

* yatınız da akşamına erdiği bit· zaman .. 
Mademoiselle Clemence pencerenin da ... Öyle olması daha iyi. Görüştüğü· 

yanına oturmuş, bir şeyler örüyordu. müz günlerde de, hatta şin1d1 anlama • 
Mavi gözleri artık pek zayıflamı~ oldu- nıza imkan olmıyan bazı şeyleri o za ... 

- Niçin? 
- Niçin olacak, yollannı keserek 

yoldaşları kurtarmak için ... Senin ak
lın hep şu papazda kalmış: başka şey 
anladığın yok. Onu haklamak için 
vaktimiz çok ... Düşünme diyorum am
ma, dinletemiyorum. Haydi,' yürü, 
şimdi karnımızı doyuralım. 

Henüz bir kaç adım atmışlardı ki 
ilerideki caddeden bir çan sesi duyul • 
du. Bir · süvari elindeki ufak bir çanı 
durmadan çalıyordu. 

O durunca onun yanındaki şişman 
bir adam bütün kuvvetile bağırrnıya 
başladı: 

Önünden geçen takımların, bölükle
rin taburların içinde birisini arıyor. 

Hem belli ki ona görünmekten kaçına
rak arıyor. Belki verilmiş bir nasihate 
itaat etmek istiyor. Belki aradığını da 
üzmekten çekiniyor. Hatta kimbilir, 
belki de bu kaçışının, büsbütün başka, 
uzun, derin, içli romantik bir sebebi 
var. 

İskeleden vapura yürürken kulağım
dan yüreğime dökülen bir ses, gözleri
min yaşını taşırıyor: Çünkti başımı çe
virdiğim zaman o çekçek arabasının i
çinde, o, yüzüne tabiatten başka hiç 
bir fabrikanın boyası sürülmemiş genç 
kızın, sarsıla sarsıla hıçkırdığını görü
yor: Gözleri istasyonun yamyam ağz1-
na benziyen kapısında. Artık görün -
mekten çekinmiyor; hıçkırıyor, bıçkın-
yor. 

Ve ... Harbiye gidiyor ! 
Naci SADULLAH 

- Duymadık, işitmedik, demeyin. 
imparator Şarlken namına Barselona 
valisi Marki dö Gomar size haber ve
riyor. Türkler üzerine gitmek ve müt
hiş bir intikam alınmak üzere asker 
toplanacaktır. On sekizden kırk beşe 
kadar güçlü, kuvvetli, silah kullanma
sını bilenler ayda 3 den beş altına ka· 
dar aylıkla askere alınacaktır. Elbise 
ve silahı da İmparator verecektit. ls
tiyenler hemen bugün tersaneye gi -
derek yazılsın. Heeeey !.. Bir daha söy
lüyorum, duymadık, işitmedik deme -
yın ... 

Basık hanlardan, meyi.hanelerden, 
köprü altlarından fırlıyan bir yığın 
serseri, tersane yoluna dökülmüşler, 
meydanı doldurmağa başlamışlardı. 

llyas Mansurun kolunu tuttu: 

- Siz burada durun. Ben şimdi ge
liyorum . 
• Dedi. 

l lızlı adımlarla kalabalığa karıştı. 
Biraz sonra onun diğerlerinden da

ha yüksekte olan başı tersanenin ka -
pısında görünüyordu. Oradaki çavuş
la konuşuyordu. 

Çavuş onu baştan ayağa kadar süz· 
dü ve gülerek sırtını okşadı. içeri al • 
dı. 

Aradan beş dakika daha geçti. 
llyas belindeki sivri ve uzun kılıcın 

ı-apına dayanarak kalabalığı dolaştı, 
bir kaç kişi ile konuştu. Geminin kena
rını'\ doğru gitti. Ve ondan sonra ar -
kadaşiarının yanına döndü • 

Mansur merakla sordu: 
- Ne haber? 
- Asker yazıldım. 

İstanbul 4 Üncü İcrasından: 
Ehli vukuf tarafından tamamına 55453 lira kıymet tutulan Kasımpaşada Emincaml 

mahallesinde eski İllar, yeni Şerbethane so kağmda yeni 75, 75/1 n 75/2 No. lı Zafer 

apartımanı, bir tarafı müstakil ittihaz kılı nan mahal n iki tarafı İllarya sokağı, bir 

tarafı Şerbethane sokatı ne mahduttur. '15/1 No. la apartımanının zemip katında zemini 
çini bir antre üzerinde bir kapıcı odası, yine zemini çini bir sofa üzerinde 4 oda ve bir 

hem ve bir mutfaktan ibaret. İki No. lı daire; ve bodrum katında bir sofa üzerinde t 
oda, bir mutfak ve bir heladan ibaret bir ?\o. h daire ile ayrıca iki kömürlük ve bir 

merdivenaltı ve bu katın altında çimento bir koridor üzerinde 9 adet kömürlük ve odunloll. 

Birinci katta bir sofa üzerinde t oda n bir hela n bir mutfaktan ibaret 3 No. h daire 

ile iki No. lı dairenin ayni olan t No. lı daire ve ikinci ve 3 üncü ve 4 ncü n 5 nci kat

larda 3 ve 4 No. lı dairelerde ayni olan 6, 8, 10, Jl, 5, 7, 9, No. h daireler. 

Bulunan ve içinde elektrik ve terkos, havagazı tesisatile ayrıca altında 75/2 No. h 

dükkanı mü~tcnıil merdivenleri mozayik ve üst katta bir taraca ile bir mutfak ve bir 

hela, 75 No. lı apartımanın zemin katında bir sofa üzerinde dört oda ve bir bela ve 

bir mutfaktan ibaret, 2 No. lı daire ve ayrıca bir kapıcı odası ile bir merdlvenaltı ve 

beş oda bir hela, bir mutfaktan ibaret 1 No. h daireye bodrum katında zemini çimento 

bir koridor üzerine on adet odunluk ve kömürlük. Birinci katta bir sofa üzerinde dört 

oda, bir mutfak ve bir helidan ibaret. 
3 No. lı daire ile keza bir sofa üzerinde dört oda n bir heli -re bir mutfaktan ibaret 

4 No. lı daire; ve diler katlarda beş oda vebir :mutfak ve bir helidan ibaret 5 No. 1ı 

daire ile bir sofa üzerinde beş oda ve bir heli n bir mutfaktan ibaret, 6 No. Iı daire 

ve 5 :So. Iı dairenin ayni olan '1, 9, 11, 13 No. h dairelerle 6 No. h dairenin ayni olan 

8, 10, 12, 14 No. Iı dairelerin n üst katta dört oda, bir bela ve bir mutfaktan ibaret 

15 :So. lı daire ile bu daireye biti'ik zemini kırmızı çini bir taraça ve bir çamaşırlık ve 

ayrıca iki odadan ibaret kapıcı dairesi bulu nan içinde elektrik, terkos n havaıazı tesi
satı bulunan kaıir maa dükkan, ilrJ bap ap:ırtımamn nısıf hisseleri dairemizce açık 

arttırmaya vazedilmiş olup şartnamesi ilin tarihinden itibaren herkes tarafından 

ıörülebileceği gibi 27-10-936 tarihine rasthyan salı ıünü saat H den 16 ya kadar dai

remizde birinci açık arttırma .ile satılacaktır. Arttırma bedeli hisseye isabet eden mu

hammin kıymetinin yüzde yetmiş beşini buldufu takdirde üstte bırakılması yapılacak 

ve aksi halde en son arttıranın taahhüdu baki kalmak şartile arttırma on beş ıün 

daha uzatılarak 11-11-936 tarihine rastlıyan çarşamba ıünü ayni saatte dairemizde 

yapılacak olan ikinci açık arttırmasında en çok arttıranın iizeriıule bırakılacaktır. Satış 

peşin para iledir. Arttırmaya girmek için yüzde yedi buçuk teminat akçesi alınır. Bi -

rlkmiş vergilerle, belediye resimleri ve evkaf icaresl Ye yirmi senelik tehi:ı bedeli 

n1u teriye aittir. 200t !'io. lı icra kanununun 126 ncı maddesine tevfikan ipotekli ala -

cakhlarla, diler alikadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin bu baklannı ve hususile 
faiz ve masarile dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi ıün içinde evrakı 

müsbiteleri ile dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapa slcillly1e sabit 

elmıyanıa~ satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Alakadarların mevzuubahs maddeye tevfikan hareket etmeleri ve daha fada malü

rnat almak istiyenlerin 934/CS dOQa numarasile memuriyet.imise. müracaatları l1ln 
olunur. (25828) 

ğu için gayet iri bir örgü... man anlarsınız. 
Şimdi hesabını bile şaşırd•ğı yıllar - Allah size uzun ömür venr de 1936 

dan beri yalnızlık içinde, zevksiz safa- yılında hayatta ve evlenmemiş olursa• 
sız geçen hayatı sonuna eriyordu. Bir nız, bu atesli aşkın feryadını duyacak • 
zamanlar o da güzelce idi, onun da ha- sınız. 

yalperest bir kalbi vardı ama kimse o- Size daima sadık 
.d. Fernny na ehemmiyet vermemişti. Hayalpe -

* Çifte gözlüğün altında iri iri yaşlar 
rest, hem öyle hayalperestti ki babası
nı, annesini ziyarete gelen Ar:mand 
Fernay'i kendisi için geliyor sanırdı. 

Bu Armand Fernay yakıştklı bir deli -
kanlı idi; kardeşi Akide ile beraber Lc
basnier ailesinin en samimi dostların
dan olmuştu. Akide iyi bir çocuktu ama 

akıyordu ... 
Mademoiselle Clcmence kendisinin 

de sevdiği ve anlamıyor diye i.ılüldüğü 
delikanlının çehresini, sesin;, bakışla
rını hatırasında, artık dumanlanan ha-

kardeşi ne kadar 
güzelse kendisi o 
kadar çirkindi; 
hatta çirkinliği, 
ikide bir nlaya a -
lınmasma sebeb 
.llurdu. Ama bu -
na hiç kızmaz -
dı. 

Yarmki nushamızda : 
tırasında - can • 
landırmağa çalı
şıyordu ... 

Onda bir biletin Felek onları bi· 
ribirindt-n ayır • 
:mışh~ yarısı 

Fakat ölmeden 
evvel o delikanlı Yazan: lsm~t Hulusi 

Clemence, o iki kardeşle gençliğinde 
çok tatlı günler geçirmişti. O zamanlar 
daha yirmi yaşında idi. Annand, gü
zel Armand kalbinde yer etmişti. 

Fakat bir gün Armand, kızcağızı u · 
nutuvermişti. Ondan da, kardeşinden 
de ses sada çıkmaz oldu. Clcmence bu 
hale çok üzülmüştü. 

susmamı:,:, susa • 
mamış kendisi için her .şeyin biteceği an 
da aşkını söylerneğe, bağımıağa ka • 
rar vermişti. Hem de bunun, belki ra
hatsızlığı, kederi mucip olur diye böy
le otuz sene sonra gönderilmesim temin 
etmişti . 

* Kapıcı kadın: 
- Size bir mektup var, dc!di; üzerhı

deki on santimlik san pula bakılırsa 
pek uzaklardan geliyor. Postacı doksan 
santim ceza istedi, verdim ... 

İhtiyar gözlüğünü arıyarak: 
- Dalgınlıkla eksile pul yapıştırılmış 

olmalı, dedi. 
- Dalgınlık falana benzemiyor, pul 

bundan otuz sene evelki pullardan ... 
- Nasıl olur? 
- Ne bileyim. bu mektupta da eski 

zamanlardan geliyormuş gibı bir hal 
var. Kim bilir, belki postada bir yere 
sıkışmış, yıllardan sonra meydana çık
mıştır. Öyle bir şeyse, vakti geçmiş ha
berleri okumak hayli tuhaf olur. 

Mademoiselle Lebasnier bu hiç bek
lenmedik mektupla şaşalamış, kapıcı 

kadın gibi gülmüyordu. O kadar/heye
cana kapılmıştı ki çift gözlük taktı ve 
kapıcı kadına, kendisini yalnız. bırak -
masını söyledi. İçinde bir his, bu oku
yacağı mektubun fevkalade bir şey ol
duğunu haber veriyordu. Yavaş yavaş 
okudu: 

Mademoiselle Clemence, 

Ah! niçin vaktile söylememi~ti? Han
gi esrarengiz ve acıklı sebep onu sus
turmuştu? Herhalde bu m ktubunda 
söy lemcdiği bir şey daha va r<h. 

İhtiyar kızın kafasına butun bunlar 
karmakarışık, fakat gene df> inatçı bir 
halde üşüşüyor. pek sevdiği o delikanlı
nın hatırasını sarıyordu. Ne h i bir in • 
sanmış! keder etmemesini d ..! düşün -
müş ... 

Keder etmek mi? ... BiEıki ..... Made -
moiselle Clcmence şimdi bahtı' ardı; e
linde mektup, takdis eder gibi öpüp 
kokladığı mektup, odada bir aşağı, bir 
yukarı dolaşıyordu. 

Geçmişin, bütün o ya1mzlık ve sıkın· 
tı senelerinin ne ehemiyeti vardı ki? 
Bütün o felaket içinde her şeyi aydın
latan bu ışık olduktan sonra ... 

Yorgun gözleri ile tekrar tekrar oku· 
duğu o mektubu öpüyor, öpüyor, & 
Fernay imzasının kendi sanaığı gibi 
güzel Armad'a değil, hani şu çirkfıl, 
herkesin alay ettiği, kendisinin hiç .. 
hemiyet vermediği Alcide'e ait olduğ~ 
nu bir türlü anlamıyordu. Halbuki 
rnence'ı bütün hayatında yalnız o 
mişti. 

Size böyle mektup yazdığım için af
fınızı rica ederim. Bir hayli çekindikten 
sonra kararımı verdim ve size ancak o-

Yurttaş: Meyva, yemiş sağlık kay• 
nağıdır. Çocuklarını sağlısal ve ıttç
lü yetiştirmek istersen meyva vtı 
yemişi bol bol yedir. 
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Gavu,. 
&ehmedin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
İti ihatçılar Devrinde 

·uHALEFET 0r 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? Son Posta'mn zabıta romam: 80 ------

- O ldukca zeki ve şeytan bir adam niyet ve itimadı vardı ki, derhal başını 
olmakla beraber, her halde hafızası çok önüne eğdi : Son Poııta"nın ıiyut tefrikan l - 65 - Yazan: ZiJa Şakir • 

zayıf... Vakıa; Bahçekapı karakolu - - Pekala, çavuşuillt Ben gidiyo -
nun hnpishanesinde, gecenin karanlı- rum. 
ğmda, beni ancak hayal meyal göre- Cevabını verdi. 
bildi. Amma ; sesimden tanıması, çok. Dar ve dolambaçlı sokaklardan ge -
muhtemeldi. Bereket versin ki, bizim f çerek, o evin bahçe kapısı önüne gel • 

Kör Alinin karısı, pencereden dışarı bakınca, gördüğü manzara karşısında 
hayrette kalmıştı. Çünkü, kapının önünde, Kör Alinin ümit ettiği gibi saraydan 

gelecekler yerine, mahalle İmamı, muhtar ve bir kaç polis vardı. 
Kıbrıslı Basrinin sesini ve Rumcasını mişlerdi. Yatağından vakitsiz kaldın- O zaman Kör Ali arabanın yanın • 
iyice taklit ettim de, bu tehlikenin de ö- lan ev sahibi, sersem bir halde idi. Ka- dan çekilmiş; arabacıya elile ileriyi gös
nüne geçtim ... Ne ise .. işler, fena git- pının önünde, karakol çavuşunu, o • tererek: 
miyor. Şimdi onlar, yarın geceye kadar muzlarında yangın kancaları, ellerinde - Geeeeeçl ..• 
oradan bir yere kıpırdıyamıyacaklar. fenerler, ipler bulunan zaptiye neferle- Diye emir vermişti. 
Fakat, açlıktan, susuzluktan da bayı· rini görünce derin bir korku ve hayret Cemaleddin efendi, cidden büyük 
lacaklar. Hele onlar, bayıla dursunlar. hissetmişti. Ve hele; gözleri karanlığa bir tehlike geçirmişti. .. Çünkü; Mizan 
Biz, işlerimize devam edelim. alışıp da, Gavur Mehmedi görür gör- sahibi Murad beyin neşriyatı yüzün -

Gavur Mehmet, böylece düşüne dü- mez bu hayret ve korkusu, adeta telaş den, cahil softalar bu zata karşı çok de-
~üne Ayvansaray karakoluna gird'iği derecesine gelmişti. rin bir kin beslemektelerdi. 
zaman, karakol derin bir sükiit içinde Fakat Gavur Mehmet, sakin bir ta- Kafile, ilerlemeye devam ederken; 
idi. vırla ona yaklaşmış: Dolmabahçe saat kulesinin önünde de, 
Kapıdaki nöbetçi neferi, Gavur Meh- - Azizim .. Dün gece siz beni hır- sadrazam Kamil paşanın arabası kö • 

medi karakola sokmak istememişti. sız zannettiniz. Böyle zannetmekte de şeden çıkıvermişti. 
Fakat; Gavur Mehmet, çevik bir ha • hakkınız vardı ..• Fakat, zamanı geldi- Sadrazamın arabası da tevkif edil -
reketle nöbetçinin önünden sıyrılmış; ği için söylüyorum ki; ben hırsız deği- mişti. Kör Ali, gene arabanın pencere-
Hakkı çavuşun odasına girmişti. lim. Hükumet memuruyum. Şimdi bu- si önüne gitmiş: 

Gürültüyü duyan Hakkı Çavuş, ye- rada biraz işimiz var. Müsaade edin. - Paşa hazretleri!.. Bak şu cema-
rinden sıçramış.. karşısında Gavur Şu bahçeye girelim. Kapıyı da kapıya- atin haline. Mübarek oruçlu ağızları-

Bu havadisten, neş' esi dağılan Kör 
Ali ile kayınpederi kalkmışlar, kapı -
nın arkasına giderek konuşmaya baş· 
lamışlardı: (1 ) 

- Kim o?. 
- Mehmet efendi .. Ahmet ağa .. bi-

raz karakola kadar buyurun. 
- Gece sokağa çıkmak adetimiz 

değildir. 

- Zabıtanın emrine itaata mecbur
sun uz. Geleceksiniz. 

Gündüz, binlerce kişiyi peşine takıp 
sürüklemek gibi bir zafer kazanmak
tan mağrur, ve bunun neticesinden da
ha hala ümitvar olan Kör Ali; en gür 
sesi ile cevab verdi: 

- Oradan savuşun, gidin. Bizi gü
naha sokmayın ... Benim kapımın hal
kasına parmağı dokunanın ellerini kı-Mehmedi görünce hayrette kalmıştı. hm. Öyle konu ... alım. . mızla, sarayi hümaylina gittik. Oradan 

T rarım. 
· Gavur Mehmet, evvela dolabdan el- Ev sahibi, 0 kadar korku ve telaAş j. avdet ediyoruz ... Şeriatin muhafaza- H 

- oca r. Lafı uzatma. Aldığımız biselerini almış, onları giyerken Hakkı çinde idi ki; l>u sözlere cevab bile bu _ sını, efendimizden istirham ettik. Al-
~avuşla konuşmaya başlamıştı: lamıyarak, sadece geri çekilmişti . lah, kendilerinden razı olsun. Bizi tat- (1) Bu meseleye dair resmi fezleke-

- Hakkı çavuş!.. Gavur Mehmet ile arkadaşları içeri min ettiler. Tatyib eylediler. Düşü- lerden çıkarJlmıştır. Ne müldUemeler 
- Buyur, çavuşum, girmişler, kapıyı kapamışlardı. Ev sa- nüb taşınarak ellerinden geleni yapa-1 ve ne de hadiseler, kat'iyyen hayali de-

emir, kat'idir. Kapıyı kırarız. içeri zor· 
la gireriz. 

- Zorla mı girersiniz. Hadi, girin 
bakalım ... 

Kör Ali, kapıdan uzaklaşmıf .. içen· 
de bağırmaya başlamıştı: 

- Verin benim şu martinimi .. Ah
met efendi, sen de al şu tüfeği, geç şı;. 
pencerenin önüne. Eğer kapıya par • 
maklarının ucunu dokunduran olur
sa, bas kurşunu ..• 

Kör Alinin bu sözleri yalnız tehdit
den ibaret kalmamıştı. Pencereden dı
şarı doğru, iki uzun cisim uzanmıştı. 

Polisler, derhal geri çekilmifler; a • 
dam göndererek bir mikdar asker ge -
tirtmişlerdi. Askerler, evin etrafını çe
virmişlerdi ... Polislerden bir kaça da, 
zaten adi bir kulübeden ibaret olan e • 
vin bahçe kapısına yüklenerek bir an· 
da içeri girmişlerdi. Ve o zaman, bireı 
kahkaha atmaktan kendilerini men e. 
dememişlerdi. Çünkü, Kör Alinin: 

- Gelmeyin.. vallahi, yakanın. 
(Arkası var) - Hadi bakalım, sıva paçaları. Mü- hibi, artık korkudan ayakta duramıya- caklarına söz verdiler ... Bugüne bu - ğiJ, hakikattir. Z. Ş. 

him b~ ~e girişeceğ~. cak b~ hal almıştı. Gavur Mehmet, gün, siz onun vekili s~lırsınız. Bili - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Hayrola, çavuşum. bu namuslu adamın neden korktuğunu l'iz; arif bir zatsınız. Bu defa efendimi- lstanbul 4 Üncü icra Memurluğundan: 
- Evvela, iki yangın kancası bula- anlamıştı. Elini onun omzuna daya - zin bir sözü ile avdet ediyoruz. Fa - Emlak ve Eytam Bankuı Türk Anonim Şirketine Birinci derece 'Ye ai-

caksın. Sırıkları, mümkün olduğu ka- mış : kaaat.. bir daha bu yollara gelirsek, rada ipotekli olup ta.mamma 19280 ·On dokuz bin iki yüz 6ekaen • lira 
ı.lar uzun olacak. . - Azizim 1. Hiç telaş etme ... Göre- encamı hayır olmaz.·· Böylece ma- kıymet takdir edilmit olan beyoğlunda Tetvikiye yeni metrutiyet mabat~ 

- Hazır, çavuşum. Bizim buradakı ceğimiz işin, senin ne şahsiyetine ve lumunuz olsun • lesi hacı mansur yeni kodaman sokak eski 36 yeni 93 numaralı apartma -
tulumbacı koğuşunda bulunan kanca· ne de evine zerre kadar taalluku yok... Demişti. nın bodrum katı: bu kabn zemin kat koridorundan mozayik merdivenle İ· 
İar, epeyce uzundur. Başka... Biz, bir saat kadar senin şu bahçene ve Sadrazam Kamil paşa, Kör Aliye la- nilir zemini çimento bir avlu ve bir koridor üzerine bir tarafı bir kapıcı 

- On on beş arşın uzunluğunda evinin damına misafir ola.cağız, daha yık olduğu vechile cevab vermişti. Fa- odası, dört kömürlük bahçe tarafınd~ keza bir oda ile bir çimento heli ve 
kuvvetli bir ip. doğrusu, senin evinin şu yüksek da • kat bu zatın söylediğini anlamak pek yine çimento döşeli mozayik tekne ve sabit kazanlı çam8fırbane ile diı 

- Kolay ... Başka'?. mından, kale bedenlerine tırmanaca - müşkül olduğu için, Kör Ali de söyle - g"'er tarafta ayrı bir kapı dahilinde bir koridor üzerine dört oda bir be~ 
nen sözleri sadrazam tarafından veri-- Güçlü, kuvvetli .. söz anlar, ikı gız ... Sen, git. Rahat rahat uykuna de- li bir mutfak olub mutfak beli. ve koridor çimento dötelidir. Zemin kat: 
len kat'i bir teminat zannetmiş: 

nefer . vam et. Belki, beş on kiremit kırıla • Sokaktan demir ve camlı kapudan girilir küçük bir antre ve mozayik bir - Buyurun, paşa efendi .. uğurunuz 
- Arkadaşlardan seçerim. cak. Hükumete aid bir iş için, onu da merdivenle karosimen bir koridora ,.1kılır bu katta bir ve iki numarah dai-

açık olsun. I 

- Bir de, büyücek fener. hoş görüver. reler vardır. Daire 1: Bir koridor üzerine dört oda bir mutfak, bir banyo 
- içi, mumlu mu olsun, lambalı Diye vaziyeti anlatmıştı. ~~~ii::ikomedisi), burada hitama er- bir alaturka heli vardi!' daire 2 • 1 numaralı dairenin aynidir. Helin alaf. 

mı? .. Ev sahibi, geni~ bir nefes almıştı. mıştı... Fatih camisinde, aslan gibi rangadır. Birinci kat: Daire. 3 • 1 ve 2 numaralı dairelerin aynicir. Daire 
- Mum, belki söner. Lambalı o • - Hay Allah, müstahkını versin. böğürmeleri, kubbeleri sarsan .. binler- 4 • bir sofa ve bir koridor üzerine bet oda bir heli bir banyo bir mutfak İ· 

tursa, daha iyi. Şeytan aklıma, bin türlü fena şeyler ce kişinin karşısında hükumete ve kinci kat: daire 5 - dört numaralı dairelerin aynidir. Daire: 6 • Bu daire 
- Bunlar, ne zaman hazır olacak'? .. getirmişti. .. Buyurun. Ne isterseniz, (Con) lara pala sallıyan .. Fatihin tür- bir numaralı dairenin aynidir. 3, 5 numaralı dairelerin sokağa karoaimen· 
- Şimdi .. şimdi .. şimdi.·· Aman, yapjn. Mademki, hükumet işidir. Dam- besi önünde, havaya silah sıkan .. ve den döteli demir parmaklık korkuluklu balkonu olduğu gibi bütün dairele-

bana da biraz yiyecek. Sen onları ha • daki kiremitlerin hepsi de feda olsun. binlerce kişiyi peşine takarak . Yıldız rin bahçe kısmına ayni evsafta birer balkonları vardır. 
zırlarken, ben de bir iki lokma bir şey isterseniz, çıkın da hora tepin. Başka yokuşuna tırmandıran Kör Alinin bü- Binanın harici aksamı yağlı boyalı ve ıokak ciheti pencereleri çerçeveli. 
yıyeyım. bir yardıma ihtiyacınız varsa söyle - tün bu kahramanca teşebbüslerinin hiç ve camlıdır. Bütün doğrama aksamı yağlı boya ve bina kullanqlı ve aydın-

- O da, hazır çavuşum. yin. bir netice vermiyerek bunca yorgun - lıktır. içinde terkoı, elektrik, havagazı tertibat ve tesisab mevcuttur, 
Hakkı çavuş, dolabdan bir zenbil çı· (Arkası var) lukların boşa git•• , i; bu şerir herifin Umum mesahası 218 metre murabbaı olup bunun 190 metre üzerinde binı 

karmış. Köşe minderine yerleşen Ga - .............................................................. aklına uyanlara acı bir nedamet ver • vardır. Mütebakisi bahçedir. Hududu tapu senedinde yazılı olduğu gibidir. 

vur Mehmedin önüne bir peşkir yay- ,.. mişti. Beyazıt meydanına gelinceye Aparhmanm tamamı açık arttırmaya konmut olup ilin ta. 
mış. Sepetten çıkardığı ekmek, söğüş • IO D PO it& • kadar o cahil güruh, kam ilen dağılıver- rihinden itibaren fUbıamesi herkes tarafından görülebilecek V& 

et, balık kızartmasından mürekkeb yi- lıtanbul Gelir ve Pua mişti... Kör Ali de, ancak yatsıdan 30-10-936 tarihine rulayan Cuma gunu ıaat 14 den 16 
yecekleri peşkirin üzerine sıralamış. sonra aç, yorgun ve bitap olarak E - ya kadar dairemizde açık artırma suretile satılacaktır. Sab.f F.m • 
ondan sonra, Gavur Mehmedin istedik- B O R S A S 1 dı'rnekapısındakı" evı"ne do""nebı"lmı"ştı' ·. k 844 N 1 k h"'kAml • tab" ld··:=...-.1--lik ve Eytam Ban asının o. ı anunu u u erme ı o ug-.a 
lerini toplamak için gidip gelmeye baş- 24 • 9 .. 1938 - Aman karı• .. Biraz tuzlu su yap mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir artırma yapılmak-
lamıştı. da getir. Tabanlarım patladı. sızın gayrımenkul, yukarıda yazılı günde en fazla artıranın üzerinde buakı 

Gavur Mehmedin istediği şeylerle, Türk Devlet Borçlan Derken, kapının arkasındaki ot min- d edi L •• -.:=.... 
L1r Ltra lacaktır. Artırmaya İftirik için muhammen kıymetin yüz e Y ~ıagu güçlü kuvvetli iki zaptiye neferi, çar· a l\ dere serilmişti. kt b di edil 

,. % 7.5 T. B ı 23.67S % 5 Hazine B. 46.00 nisbetinde pey akçesi veya Milli bir Bankanın teminat me u u tev • 
çabuk hazırlanmıştı . % u T. B. 11 21.97SI Dahlll lat1kru95,75 Maamafih, Kör Alinin ümidi, çok mek lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve delliliye 

Gavur Mehmet yemeğini bitirmiş " , % UT. B. m22.2s kuvvetli idi. Ayni halde yanına serilen li · öd k •~--
ve vakıf icaresi satıf bedelinden ödenir. Satıf bede · pCf ın ·· eme ,UglDJ • ti. Peşkirin ucu ile ağzının kenarlarını 1 Devlet Demiryollan Borçlan kayın pederi Geyveli Ahmede: 1 

k · · dır. icra ve lfl~· kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan potek sahibi •.· silere emir vermıştı: Lira Lira - inşallah, bu yorgunlukların mü- ...... 
- Ha i a a ım, a ı avuş. Ş Ergani • Anadolu Iven4t.80 kafatmı göreceğiz. Görürsün; yarın d b k 1 H kk Ç ı 97 I\ lacaklılarla digw er alakadarların gayrimenkul üzerindeki haklarını ve bU1U1il6 

b Sivas Enurum 99.50 Anadolu M 45,80 faiz ve masraflara dair olan iddialannı evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün 
aşına . sabah, mutlaka bir zuhurat olacaktır. "cill--.. -

So , __ r_h ' ı ·çın"de daır"emız· e bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu ıı enac: aa· - Ne tarafa gideceğiz, çavuşum. ıyete.- a:.a amı Demişti ... Ve ancak, bir kaç kaşık 
- Harıı· kale duvarlarından inerken, Lira Lira b · ı bı" k 1 k k · b' I bit olmadıkca satıf bedelinin paylafmasından hariç kalırlar. Alikadarlanu 

1,. B. Mtı. 82.00 1 tat. Tr•nıtaJ 22,50 1 çor a ı e r aç o ma yeme yıyc ı - d h f zla mal" 
h il h ık be · k 1 d kl d"k ld • d k I 1·,bu kanun maddesine uycrnn surette hareket.etmel.eri v.e a .a. a .°.:-ma a e a ının nı ya a a ı arı ev • • Hl. ıo,oo BvmoM1 9,25 ı ten sonra; o ugu yer e ıvrı ıp, 0 - lan ilin 
k 10 00 1 ... ,..,,. ıA 7 · k d" d · · · mat almak ı'steyenlerin 34/2253 dosya No. sıle dınremıze muracaat yo mu, oraya. • • No.me • ·or...... ... :> en ın en geçıvermıştı. -:r 

l ı M rke .. B o 82,00ı A. Çimento 12,80 olunur. 20 senelı'k tavız" bedelı" müfteriye aittir. - Aman, çavuşum .. nası o ur?.. e " · · Bu dalgın uyku içinde, Kör Ali aca· -------
Ben, mahalle halkına, seni zaptiye ka- : ÇEKLER ba ne rüyalar görmüştü. Bunu, bil - ·-;- d 
pısına gönderdiğimi söylemiştim. Şim-, lstertn 63~~· \\ Llre• ı. Tio~o:~ı miyoruz ... Ancak, sabaha karşı; gün- Istanbul Orman Müdürlüğün en: 
di seni görürlerse. .. J'. Tranaı 12,06 Dolar 0,i920 düzki komedinin daha gülünç bir faslı dil 365 K t l od 

.. Bakırköy Kazasınca müsadere e · en en a meşe unu - 'e beni ve ne de sizi hiç kimse NA"'tT başgöstermişti. y k"I 80 k 
Ö hl 51101936 Pazartesi günü ihale edilmek üzere üz ı osu ur.uş görmiyecek. · · ne, sen geçeceksin ~ Kr,. JCrf. Sabaha karşı, sokak kapısı acı acı d al l t ht 

muhammen bedel ile arthrmaya konulmuş olduğun an ıcı ann o an e Ben de on adım geriden geleceğim :ıo F. P'ranııı 166.00 1 ı M•rlc so,oo çalınmaya başlamıştı. Kör Ali, yattı- l tJ 
Kazayı mezkur Orman daresinde müteşekkil Komisyona müracaa an. Yangın kancalarını taşıyan zaptiyeler ı noıar 126.00 120 Drahmi 23.00 ğı yerden sıçrıyarak: "

1483 de, onar adım arkadan gelecekler... 1 1.sterlln 638,00 20 Len 23.?) ,, 
20 uret 164,00 1 20 Le7 16,0V - Karı, kalk!.. Kapıya bak. Galiba _ ---

Doğruca o eve gideceksin. Kapıyı ça- saraydan geldiler. D k ı d 
lacaksın. Ev sahibini usullacık aşağıya Dona Dııında Diye bağırmıştı ... Hatuncağız pen- Hukuk Fakültesi e an ığın an: 
çağıracaksın. Gerisini de, bana bıraka- li Kredi Fonsıye L. K. lj Mübadil Bon. ~.~ cereden bakar bakmaz, hayrette kal -
caksın. 188l senesl 00,00 Oayrl • • oo,oo mıştı. Çünkü kapının önünde, mahal-

Hakkı çavuş. Gavur Mehmedin bu ı11os • ıoı.soıı Altın 962 lenin imamı, muhtarı ile bir ka_ç polis 
emrine itaat edib etmemekte bir lahza, ııııı 9 96,51> Mectdlye 00 , 

F k d ~ ___ A vardı. tereddüt etti. a at, ona o erece em- --

Fakültemiz iktısad ve içtimaiyat Enstitüsüne 50 lira ücretle bir daktilo 
alınacaktır. Yabancı dil bilmek şarttır. İsteklilerin bir hafta zarfında Fakülte 
Dekanlığına müracaat etmeleri. « 15841> 
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~iiksek Ziraat Enstitüsü _I ~-•-A_D_Y_o~~I 1~~-•-~-~_uı_s_e_ıed_fy_es_i_lıi_nı_an~~-1 
Bugünkü Program 

Rektörlüğünden • • 
Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat enstitüsünün Ziraat Fakültesine kız ve er

"ek ve Baytar Orman Fakültelerine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı 
ve yatısız talebe alınacaktır. Ensfitüy yazılabilmek için aşağıdaki f&l1lara 

uymak gereklidir. 
1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryasını yapmıı veya 

lise olgunluk diplomasını almıı olmak «Bakaloryasını yapmamıt ve· 
ya olgunluk diplomasını almamıf olanlar Enstitüye alınamaz» ve 
Türk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orada okudukları sömestrelerde~ muvaffalP olmutlar iıe, ikisi 
kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü Sömestre· 

lerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fakülte • 
nin birinci ve ikinci Sömestrelerinde okunan anatomi dersine de ayrı • 

ca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat stajını yap
maları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin ya§ı 17 den aşağı ve 25 ten yukarı 
olamaz. Nihari talebe yüksek ya!J kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatıh talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden 

kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir haıtaevi ku· 
rulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağ • 
lamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden 
kahiliy~tini göstermiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat F akü itesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliğinde 
10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 
lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. uStajyer tale
benin yemesi İçmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 
30 lira verilmez.» 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devre.İ içinde, son
radan meydana gelen mücbir haller dııında olmak üzere, kendiliğin
den stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılan
lardan hiikfımetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek 
nümuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan baıka 
.nüfus kağıdını, atı kağıdını, polis veya uraylardan alacakları uzgidim 
kağıdını, orta mektep ve liselerde görmüt oldukları ıüel dersler hak-

kındaki ehliyetnameleri ilittirilerek elyazılarile yazacakları pullu bir 
dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca Ankarada Yüksek 
Enstitü Rektörlüğüne bat vururlar. Talipler dilekçelerinde hangi 
Fakülteye kaydolunmak isteklerini bildirmelidirler. Akıi takdirde 

dilekçeleri hakkında bir muamele yapılmaz. 
9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamıt olan ve 8 inci mad· 

dede yazılı kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemİf saydır ve 

bunlar hakkında hiç bir muamele yapılmaz. 
10 - Vaktinde tam kağıtlarile baı vuranlar arasından pek iyi Teya 

iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek b\lebe diploma dere· 
ceıine ve bat vurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolmadığı tak· 
dirde orta dereceliler de bat vurma sırasına göre alınabilirler. 

11 - Cevap istiy<'nler ayrıca pul göndermelidirler. 

12 - Ba§vurma zamanı Agustosun birinci gjinünden Eylulün otu
zuncu günü a)tıamına kadardır. Bundan sonraki baıvurmalar kabul 

edilmez. (15) 

İSTANBUL 
Öfle neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk musikisi; 12,50: Ha -
va.dis; 13,05: Pla.kla hafif müzik; 13,25: Muh
telif pl3.k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Çay saati: Dans musikisi, Matmazel 
Janinin Repertuan; 19,30: Konferans: Dr. 
Ali Şükrü tarafından; 20: Sadi ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi; 20,50: Safiye ve 
arkadaşlarının iştiraklle Türk musikisi ve 
Halk şarkıları; 21: Plakla sololar; 21,30: Or
kestra: 

l - Strauss'un - Çingene Baron - Opereti
nin üvertürü; 2 - Tscalkovsklnin - Ro::nans
«F» Mineure;3 - Jensen'in - Hava Uğultu -

su -; 4 - Bellerin - Kuş Tüccan - operetin
den parçalar; 5 - Hallmund'un - Lfıtil rü
yasından - Entermezzo; 6 - Leopold'un 
- Macar Havaları -; 7 - Güllstan - Ameri
kan şarkısı -; 8 - Viyana havası: Tekrar 

Grinzing'de bulunmak isterdim; 22,30: Ajans 
haberleri. 

BÜKREŞ 

6,30: Sabah neşriyatı, 13,30: - 15: Haber
ler ve plak neşriyatı, 19: Orkestra. 20: Konfe
rans, 20,35: PlAk ile Vagner!n cTriStan nnd 
İsolde n operası, 23,4.6: Fransızca haberler. 

BUDAPEŞTE 

18,30: Sesli filin musikisi, 19,10: Spor, 19, 
20: Piyano musikisi, 20: Konferans, 20,30: 
Emmerich Kalmanın operetinden operet 
musikisi, 21,35: Haberler, 22: Radyo orkes
trası, 23,05: Yaylı sazlar kuarteti, (Bcetho -
ven, Şubert, H. Volf). 

VİYANA 

20: Haberler, 20,10: Konuşmalar, 20,30: Ka
rışık şarkılar, 21,40: Yeni musiki, 23: Haber

ler, 23,10: Şrammeı kuarteti, 2•,35: Balet mu
sikisi. 

PRAG 

20,15: Halk şarkıları, 20,40: Kemankonse
ri, CFucikl, 21,45: Stüdyo operası. 23: H&ber

ler, 23,35: Plak, 23,45: Rusça hab9ds. 

VARŞOVA 

18: Oda musikisi, 18,50: Konuşmalar, ıo: 

Kasımpatada kulaksız mahallesi Nalıncı Hacı Hasan mahallesi Nalıncı yoka 
tunda yangında yanllllf balmumcu İsmail ağa mektebinin altındaki çeşme
nin 831 N.lı sular kanunu mucibince belediye namına tescili İstanbul be
lediye riyasetinin 2/7 /936 tarih ve 2313 sayılı yazısında istenilmiş oldu • 
ğundan bu ç~me yerine eşhası hakika veya hükmiyeden bir tasatruf iddia
ımda bulunan kimse varsa ilin tarihinden itibaren on gün zarfında ellerinde 
bulunan bilgelerile birlikte Sultanahmette Beyoğlu tapu sicil muhafızlığına 
3910 No. ile müracaat eylemeleri veyahut on gün müteakip mahallinde bu
lunacak memurumuza vetikalannın g&terilmesi ilin olunur. (B.) (1615) 

1 Beyoğlu Vakıflar DirektörlUğU llAnları ı' 
'--------------------------------------

(Kiralık Emlak) 
Surp Agop ba.itanesi vakfı akarahndan Pangaltı elmadağı cadde,.inde 19 

NO.lı Ev. 
Galata ıalaca mescit mahallesinde mahmudiye caddetfuxle 219 NO.h 

dükkan. 
Yukarda yazılı emlikin 31 /Mayıs/937 sonuna kadar kiraya verilmesi 

21/Eylfil/936 gününden itibaren b!r ay müddetle pazarlığa bıralu1mıtlll\ 

İsteklilerin her gün beyoğlu vakıflar direktörlüğü akarat kalemine gelme-
leri. (1590) 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Son Posta gazetesinin 14/8/1936 tarih ve 2168 numaralı Nushasının 

11 inci sahifesinin birinci ıutununda intifar eden tetvikiye mahallesinin es. 
ki kiathane yeni bostan ve atiye sokaklarında lciin 29 mükerrer ve yem 5 

ve halen 9 numaralı bahçeli bir bap hanenin 30/9/936 tarihinde yapıla • 
cak açık artırmasına dair olan ilinda dosya numarası 934/966 olacağı yer~ 
de Sehven 34/936 olarak nesredi]mis olduğundan keyfiyet tuhihen ilin . . 
olunur. 

K·iNOPRiN kaıqleri HERYeRoEi'~ıı.uRuş 
BAŞ. oi •ROMATİZMA AlRILAIÜE.:'.R'. \/E NlZLEYE KAR 1 e~İCİ>< İLAÇTIR -- -

İstanbul Asliye 
kemesinden: 

Mahkemesi ikinci Ticaret Mah-

Emlik ve eytam bankası avukatı Mehmet Salih tarafından Galatada Ö -
mer Abit hanında birinci katta 17 Nü.da Yusuf Şelhat ve Halil zade Ihsan a• 

leyhlerine açılan alacak davasının muhakemesi sırasında: 
Dans musikisi, 21: Şarkılar, (piyano llel. 21, Müddaaleyhlerin ikametgahlarının meçhuliyetine binaen ilanen yapı -
30: Şiir, 22: Orkestra. konseri; 23: Spor, 23.15: lan tebligata rağmen mahkemede ispab vücut etmediğinden UAJlün 401 nd 
Operet plakları, 24: Dans plikları. maddesine tevfikan gıyap karan ittihaz ve ilinen tebliğine ve muhakeme-

Yarın k 1 P r 0 'r • • ' nin 26/10/936 Pazartesi günü 1aat 14 de talikine karar verilmit olmakla 
İSTANBUL 

Ökle neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: Hava
dis, 13,05: Plakla hafif müzik. 13,25: Muh· 
telif plak neşrtyatL 

Akşam neşriyatı: 

18: Dördüncü Dil Bayramı programı, 18,30: 

Çay saati, dans mu.slklsi, 19: Ambasadörden 
naklen varyete muslkisi, 2G.: Vedia Rıza ve 

arkadaşları tarafından Tiirlt musik1si, 20: 

Münir Nureddin ve arkadaşları tara.!mdan 

Türk musikisi, 21: PlW.a sololar, 21,30: Or -
kestra: 
1 - Rossini'nin - Guillaume tell - ~pera-

muayyen olan gün ve saatte momaileyhlerin mahkemede hazır bulunma • 
ları veya bir vekil pınd:Ermeleri lüzumu tebliğ makamına kalın olmak ü-

zere ilin olunur. 

İstanbul Yedinci icra Memurluğün
dan: 

Samimenin uhdesinde olup Emniyet 58.lldığına birinci derecede ipotek 
Kadıköyünde Zühtüpaf& malallesinde Hacımehmetağa yoğurtçubaşı soka 

ğında eski 3 yeni 1 kapı ve 8 harita NO.h sağ tarafı Selihattin ve Vahide-

nin 3 herita NO.lı müfrez mü~erek hane bahçesi sol tarafı çiftehavuzlar 
yolu arkuı 7 harita NO.lı Eminin müfrez anası önü tariki bas ile mahdut 

L~hisarlar u. Müdürlüğünden: 1 
sının üvertürü, 2 - Strauss'wı - Güzel Mavi 
Tuna - valsl,3 - Furlanl'nlıı - :Madrigall -

Trio, 4- Musorgsky'nln - Acem dansı-; 5 -

Tscnikovski'nin - Romans: F. Majeur -; 6 -
Bethoven'in - Menuette - ; 7 - Fuçlni'nin 

bulunan ve tamamına 2427 tira kıymet takdir edilen evsafı qağıda yazılı 
bahçeli bir em satılmasına karar verilmiftir. Zemin katında: yağlı boyalı 
çerçi ve ve camekanlı kırmızı çini bir anlTe vardır. Camekanb kısımdan ah. 
p.p kapı ile zemini kırmızı çini bir ta,bk üzerine bir oda ve zemini kırmızı 
çini alafranga· ocaklı bir mutfak ve bir merdiven alh. Bir beli vardır. Bi · 
rinci kabnda: iki oda bir 'Sofa bir hela. İkinci katında: Burası tavan arası 
olup bir sofa iki odadan ibarettir. Bahçesinde mUhtelif cinsten meyveli ve 
meyvesiz ağaç ve tuhımlwb motödü bir kuyu olup sokak kapısı ahpp 
pannakhklıdır. Babçaie aynca üzeri saç kısmen kiremitle örtülü ahır var
dır. Elektrik 6U tesi&ab vardar. Umwn mesahası 2714 metre murabbaı olup 
bmıun 51 metre murabbaı bina zemini kalanı bahçe olan zemin katı kigır 

1. - Şartname ve keşifnamesi mucibince 4746 Lira 35 kunıt ketif be
delli Paf&bahçe Fabrikasında yapılacak ihata duvarı inşaatı açık eksiltme 

suretiyle talibine ihale edilecektir. 
2. - Eksiltme, 13/X/1936 Tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Ka

bata,ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda yapılacak
tır. 

3. - Eksiltme tarlname ve kaşifnameleri parasız sözü geçen Komiı • 
yondan alınaCaktır. 

4. - Muvakkat güvenme parası (356) Liradır. 
5. - isteklilerin eksiltmeye girebilmesi için kanunen aranılan vesika • 

Jardan mada bu gibi İfleri muvaffakiyetle yapmıf olduğuna dair vesikala • 
nyle birlikte tayin olunan giin ve saatte sözü geçen Komisyona gelmele • 
rı. (1557) 

* 
Sivas Çakn ve Hargün Tuzlası için 
Kaldırım tuzlası için 
Çamaltı Tuzlası " 

" " " 

* 
20 adet Vagonet 

20 " 
120 " 

ı 50 

,, 
" 

(Rulmanlı ve 
tamponlu) 
takım rulmanlı 

vagonet yatağı 

1 - Şartnamesi mucibince yubrıda nevi ve miktarı yazılı vagonetlerle 
diğer malzeme 1/X/1936 tarihine rastlıyan Perşembe giinü saal 15 de pazar
likla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık Kabaı.a,ta Levazım ve Mübaya.at Şubesindeki alım satım 
komisyonunda ya1'.41lacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin pazarlık gününden en az on gün 
evvel fiatsız tekliflerini lıihisarlar Tuz Fen tubesine vermesi lizımdır. 

4 - Muvakkat teminat parası teklif olunacak fiatların % 7,5 miktarıdır. 

5 - lsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve aaatte % 7,S mu
vakkat güvenme parası ve pazarlığa girebilmek için kanunen keodiainden 

aramlan vesailde birlikte yukanda sözü ıeçen komisyona .ıelmderi li · 
zımdır. (920~ 

- Madam Butterfley - operasından parçalar; 
8 - Karozyo'nun Edora Serenadı; 22,30: A

jans haberleri. 
................... 1 ...... __ ............. _,,_ ·-

B~iktaş İcra Dairesinden: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze a1uup para

ya çevrilmesine karar verilen yeni çinko w 
kurşun boro 21/ 91936 tarihine misadil pa -

urtesi günü saat 11 dan 12 ye kadar Kadı

köyünde .keresteciler ~de ÇaY11.fhaşı -
kağanda 41 Nolu nalbur clükkanıncla sat1laca

tından talip olanların mahallinde hazır bu

lunacak menıoruna miracaatlan ilin olu -
nur. (733) 

diğer katları ab'8-P bahçeli bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir 

Arthrma peşindir. Arttı~aya iştirak edecek miifterilerin kıymeti 
muhammenin % 7 5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektub~nu hamil olmaları icap eder. Müterakim 
vergi, tanzifat, ten'Vi.riye ve -vakıf borçlan borçluya aittir. 
Artbrma ~artnamesi 23/10/936 tarihine müsadif Cuma gunu 
dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci artlırması 
16/11/936 tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 
14 den 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti mu
hammenenin %75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 1 / 12 / 9J6 tarihine müsadif Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar daire.de yapılacak ikinci arttırma netic~inde en çolt 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve iflas kanunu
nun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu lıaklarmı ve hususile faiı: ve masarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte daire· 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar salış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mülerakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve . Vakı~ 
icaresi bedeli müzayededen tenrll olunur. 20 senelik vakıf ıcareaı 
taviz bedeli müşteriye aittir.Daha fazla malumat almak isteyenlerin 
34n210 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahalleu haciz ve tak .. 
diri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilin obmw:. (1607) 
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Halis Morina balığının ciğerlerinden çıkarılmışhr. "içmesi kolay ve nefistir. Gayet temiz ve muakkam ve yeni Hasan markalı şişelerde 

satılır. Taklitlerinden sakınınız. 1/4 litre 40, 1/2 litrelik 100 kuruştur. Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

------
-.,, ~ ,,,~, 

Bil6mam Mektepler, Hastaneler. 
Sanatoryumlar ve otellere Merinos yUnünden, Ankara tiftiğmden ve sair yünlerden sureb 
mahsusada imal ettirdiğim battaniyeleri mağazalarımda ucuz fiyatlarla satmakta olduğuınu 
muhterem halka bildiririm, 

Sipahi oğlu Hasan Hüsnü Bursa Pazan 
Sultan Hamam 4/24, Beyoğlu İstiklal caddesi 376 

~ ADEMi iKTiDAR -41 

ve BELl!EVŞ~KLİÖİNE KARŞI 
• HORM 

Tabletleri Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255) 

kalabalık eden ve ekseriya tehlikeli olan bütün 

mamulah kaldırınız 1 ve yerine şöhret kazanmış olan 

TURAN mamulah koyunuz. • 
UllHA. Hoş lıolıufu. rülıselı blitelı, her ıhtıvaç ıçın lı:ullan ılır 

bır ev s.bunudur. 

Mina. m.den ve carffilın mımuı oman esyaya g6ı 

kamasd•rtCI bir parlılılılı verır. 

TU RSİ L. CamıJırCan lıendı kendıne .r•lıar .... ve bulun kumı$f;ıra 
parlak bir beyulılt venr 

ıuaAn 8nAnuL1n 

JIJJlll---· Anadolunun en büyük 

TAŞKOPRO MERKEZ PANA YI 1 
TeŞrinievvelin 5 inci Pazartesi günU 

hatlar. Cumaya kadar panayır 
devam eder. 

Cumartesi · ıddialı buyük 

Pehlivan Güre 
Pazar : Zengin ikramiyeli 

1 Sonbahar At Koşulan 

l
Bu panayırda T aşköprünün meşhur kendiri eri ve hem evi hayvanat 

bilumum eıyayı tiiccariye alınır ve sablır. Panayır 
~-----------•, başlı başına bir zevk ve kazançtır. 

ı . Betonarme Köprü lnşaah Eksiltme ilanı: 

Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden : 

Sinop Viliyetinde Sinop - Ayancık yolu üzerinde 31500 lira ke,if be • 
delli Karasu köprüsü infaatının kapalı zarf uıuliyle ekailtmeıi 29/9/936 
Salı günü aaat 16 da Nafıa Vekileti Şoıe ve köprüler Reiıliği. ekailtme ko -
misyonu oduında yapdacaktır. 

Eksiltme prtnam•i ve buna müteferri evrak 157.5 kurut mukabilinde 
Şoae ve köprüler Reialijinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 2362.50 liradır. Eluiltmeye girmek iatiyenlerin res • 
mi gazetenin 3297 aayılı nüıbuında çıkan talimatnameye tevfikan müte
ahhitlik ehliyet veaikaaını haiz olmalan ve bizzat Mühendia olmadıklan ve
ya bir Milbendiale beraber bu İfe pmedilderi takdirde asgari 10 metre 
açıldıiında Betonarme bir köpril J•Pllllf olduldanna dair veaika ibraz etme
leri lazımdır. 
. Teklif mektuplarının 29/9/936 aalı ıünü aaat 15 e kadar Anbrada Şoıe 

ve köprüler reialijine verilmeai lizımdır. u768» «1091» 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
idaremiz mülhakatında açık ve açılacak olan memuriyetlere imtihanla 

memur almacaktır. imtihan latanbulda ve 5-10-936 Pazartesi günü aaat 13 
de Sirkecide inhisarlar Memurin kunu binumcla yapılacaktır. imtihana 
ıirmek isteyenlerin af&iıdaki eyaaf ve ,..Uti haiz olmaları ıerektir. 
1 - Uakal orta mektep tahsilini bitirmİf olmak. 
2 - Aak~liğini «fili veya loaa hizmetli» bitinnit olmak vey_! _ müıeccel 

bulunmak. 
3 - 21 yqından af&iı ve 35 yqından yukan olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak, aari hastalıklara, bedeni ve akli arızalara müpteli 

olmamak. 
5 - Eyi ahlik sahibi olmak. 

Bu bet maddedeki f&rllann muhakkak tevaiki g«ektir. 
imtihan mevzuu şunlardır: 

1 - Hesap Hendese «Hesap: Adadı mürekkebe taksimi gurema, halita 
tenuüp, Faiz, Iskonto» Hendese: Sabhlar, bacımlı.r. 

2 - Muhuebe «Uıulü defteri». 
3 - Coğrafya «Umumi ve Türkiye». 
4 - Kitabet <lÜrta tahsile göreı> 
Not : A - imtihana girmek isteyenler timdiden bir dilekçe ile ve evrakı 

müabitelerile 3 adet fotoirafla birlikte idaremiz memurin tubeıine 
müracaat etmelidirler. 
B - Bundan evvel 12-14/8/936 tarihlerinde yapılan imtihanda mu
t'affak olamıyanlar bu kere yapılacak imtihana tekrar girebilecekle
rinden evvelki müracaatlarına istinat ıuretile memurin tubeıine 
müracaatla imtihana girme veıikası alabilirler. 
C - imtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasında 
ecnebi lisanına vakıf bulunanlarla Muhu.!be aualine doiru cevap 
vereni« tercih edilirler. «145 l• 

KANZUK MEYVA TUZU 
} 

Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva 
usarelerile hazırlanmıştır. Hazmi 
kofllylaştmr. lnkıbazı izale eder. 
Kanı temizliyerek vucuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

INCILIZ KANZUK ECZANESl 
Beyoilu • lıtanbul 

Son Posta 
iLAN FlA 11.ARl 

- Gazetenin eıaa yazıaile bir ıÜ· 

tunun iki satırı bir (aantim) 

sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir ıantim ilan 
fiatı ıunlardın 

Sahlfo 

1 

: ı - 400 kuruş 
2-250 1 

ı3-200 1 

1 ı .. - 100 • 

Dl~er yerler : 60 ı 

Son sahife : - 30 • 

3 - Bir santimde vasati ( 6) keli· 
me vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar tutacakla· 
rı yere ıöre aantimle ölçülür. 

&on Poata Matbaaaı 

Ne~riyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

&AHIPLERll l A. Ekrem UŞAKIJOU. 
S. Ragıp EMEÇ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
ihtiyaç halinde ve münhal vukuunda idaremiz Merkez ve mülJ.akabnda 

tavzif edilmek üzere 11rf makine ile yazacak «Daktilo» memurlar için bir 
müsabaka imtihanı açılmJ.ftır. 

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

imtihana ginnek isteyenlerin a9ağıdaki evsaf ve teraiti haiz olmaları 
gerektir. . 

1 - Liakal ilk mektep tahsilini bitirmit olmak. 
2 - 18 Yatından &f&iı ve 35 ya9ından yukarı olmamak. 
3 - Sıhhatli ve iyi ablak sahibi olmak. 
imtihana girmek isteyenlerin amdiden bir dilekçe ile ve yukanda 4 

maddede yazılı teraiti tevıik eden evrak ile 3 tane fotoğrafla birlikte idare
miz memurin tubesino müracaatları ilin olunur. 

Not: imtihan günü ıelmiyenlerin müracaat baklan iptal edilir. u14S2» 

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

Siyasal Bilgiler Okulu (Mülkiye) 
Direktörlüğünden: 

Okula namzet talebe kaydi Eylulün nihayetine kadardır. Her gün talebe 
kayıt işine bakılacaktır. Namzet olarak kaydedilenlerin seçme imtihanı ilk 
teşrinin beşinci günü saat 8,5 da b<lflıyacaktır. (1568) 

BiÇKi ve DIKiŞ 
Esaslı surette öğretip musaddak 

diploma veren 

NEKTAR K. ZARUKYAN 
talebe kaydına başlanmıştır. Pa· 
zardan maada hergün 9-12 ve 
14 - 18 e kadar müracaat kabul 
olunur. 
Adres : Beyoaıu Altan Bakkal 

Babil caddesi sayı 63 

,.. ' 
GlANDOKRATiN 

Ademi iktidara, zafiyeti umumi
yeye ve asabt buhranlara karşı, 
meşhur Pror. Brown Sequard ve 
Şteinahın keşfidir. . 

Eczanelerde kutusu 200 kuruş. 

~ ......................... . 
ANKARA MEKTEPLiLERiNE 
Kitaplannızı derterlerinlzl en mn
snit şeraitle Ankarada Maarif Ve
kı1leti karşısında Akba kitap evin· 
den tedarik edebilirsiniz. İzdiha
ma mahal kalmamak için şimdiden 
kitaplarınızı alınız. Telefon 3377 

iKLIMLER 
MORUA'nın en Unlll romanı, son 
yılların en çok beğenilmiş eseri. 
Beş yılda yainız Fransada beşynz 
defa basılmıştır. Bizde de gOrdDğU 
bUyUk rağbet üzerine bu kere Ul
zımgelen itina ile ikinci defa ba
sılmıştır. 

Tercüme Haydar Rifat'ındır. 


