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Japon duları in Toprağında!. 
Japon 
asker 

donanması dün Cenubi Çin limanlarına 
çıkardı, bütün donanma sahil boyunda! 

.Uzak Şarkta yeni ve 
pek mühim hadiseler 

bekleniyor 
Asker ihracına Japon teb'asının mal ve canını mu
hafaza maksdı sebep gösteriliyor, Japonya Mançuriyi 

i§gal ederken de bu sebebi ileri sürmü4tü 

Japon askerleri 

Londra, 13 (Hususi) - Ünited Press'in muhabiri bildiriyor: 
Bugün Uzak Şarkta 1932 senesinin hadiseleri bir kere daha tekerrür etti. 

craponya 1932 de tebasının can ve mallarını korumak için Mançuriye asker 
~armış ve Mançuriyi baştan başa işgal etmişti. Bugün de bu hadise, U
~k Şarkın başka bir sahasında vukubuldu. 

Japonya yine teb'asının canlarını ve mallarını ko
rumak esbabı mucibesile Cenubi Çin sahillerine asker 
çıkardı. Japon zırhlıları sahile sıralanmış bulunuyor. Bu 
ihraç hareketini yeni ve pek mühim hareketlerin takip 
edeceğine şüphe yoktur. Bu suretle Japonyanın ge
nişleme laaliyeti yeni bir saha bulmuş oluyor. 

Amerika hükumeti de, zırhlılarının Uzak Şark sularına hareket etmesi 
\'e Amerika tebasının siyaneti ile meşgul olması için emir vermiştir. 

- Siyasi Muharririmizin mütalealan : 
Japonyanın Cenubi Çin sahillerine a sker çıkarması hayretle karşılanacak 

(Devamı 11 inci ıayafada) 

ı-s iv a"s i a bir· -
yük treni 

yoldan çıktı 
Bir kişi öldü, bir kişi ağır 

olmak üzere dört de 
yaralı var 

. Sivas (Hueuıt) - Yaian ıiddetli yağ· 
pıurların tesiriyle raylann bozulma11ndan 
,Sivas • Çetinkaya arasında bir tren kazası 

. \ 

Boğazlar konferansına 

bu 
gidecek heyetimiz 
sabah şehrimize geldi 

Tevfik Rüştü Arasın riyasetindeki heyete diğer üç 
murahhasımızla bir çok müşavirler dahil bulunmak

tadır, dokuz gazeteci de beraber gidiyor 

Ziraat Vekili de 
Şehrimize geldi 

,olınu§tur. Sivastan Çetinkayaya ray vesa- Ankara,, 13 _ Montrö Boğazlar 

Jr demir malzeme götü,ımekte olan tren konferansında Türkiyeyi temsil ede • 
ıEski köy istasyonundan saat 15, 15 de ha- k lan h t b .. ı, ... _ -•- l L-. ce o eye u ~ e&apres e ua-
reket etmif, 1 O dakıka sonra da hattın • • • • 
'67X500 ·· il kı"l t . d b" d b" reket etmıştır. Murahhas heyetimizin unc ome resın e ır en ıro • • 
~oldan çıkarak devrilmiıtir. Tren içinde rı~as~tınde Dıtifleri Bakanı Dr. Tevfik 
pulunanlardan makinist Ömer, ate§Çİ Kad- RuftU Araı bulunmakta ve murahbu-

(Devamı 11 inci ıayfada) lar hariciye genel sekreteri Büyük Elçi 
Numan Menemencioğlu, genel kurmay 
ikinci refıi general Asım, Milletler C. 
miyeti nezdinde Türkiye daimi murat.
hası Necmeddin Sadıktan mürekkep 
bulunmaktadır. 

Dünkü atletizm 
müsabakaları 

Müsabakalarda üç Türkiye .Heyeti murahhasa ile beraber bdl. 
sat müt aviri olarak lktısat V eklled 

rekoru kınldı müstetan Sadullah, sıhhiye namına 

Dünkü koıulardan bir intaba 

Senenin en mühim atletizm müsa -
bakalarından biri dün KadıköY. atadın
da yapılmıftır. 

Galatasaray, Fener bahçe atletleri a
rasında yapılan bu müsabakada latan -

(Devamı 11 inci sayfada) 

Kalp paralar 
Bulgaristanda 

hıfzıssıhha umum müdürü Dr. Aeun, 
(Devamı 11 inci sayfada) Tevfik Rüıtü Aru 

••••••••••••••••••••••••••••••O••••••o•• .. •••••••••••••••••••\ 

Her isteyeni gayrimeşru 
çocuğundan kurtaran 
·· büyücü kadın ! 

Zabıta memurları müşteri gibi evine girdiler, fala 
baktırdılar ve nihayet cürmü meşhut halinde yakaladılar 

Hiç ummadıklan bir anda dilediklori- iÜn, zabıtamızın gökte arananı yerde bul· 
nin fazlasına kavuşuverenler: pıak talihine uğradığım görccekıiniz. 

- Gökte ararken yerde buldum! der- Bu garip hadise size ayni zamanda, 
1 

ler. «Çocuktan al haberi!» sözündeki büyük. 
Aıaiıdaki vak"ayı okuyunca, geçen (Devamı 11 inci aayafada) 

Yugosliv,Rumen ve Çek 
Erkinıharbiyeleri de 

ictimaa hazırlanıyorlar 

Filistinde Araplar İngiliz 1:.~f.!~'!:.~fnn .• k,,, edilm•· •.. 
duklarını ve bankalara dikkatli davranma-

f evkaıaA de komı·serı·nı·n lan için bir tamim yapıldığını yazmı§tık. 
Dün aldığımız malOmata göre gümil§ J 

• 
paralarımız Bulgaristanda taklit cdilmİ§tİr. • h tt • ı Bu taklit paralardan bir kısmı da nasılsa 

evını mu sara e ) er memlekete idhal edilmiştir. Bunların mik-
--- ,tarı pek azdır. Bankalara yapılan tamim, 

Suriyeliler Filistin Araplanna yardım için kafile kafile nzdda ~,ısa bku p1aratarın bvanhk~kı~:a gtetdikçe 
.te nvu e çı an maması e u ume e t cs• 

hududu geçiyorlar, ihtilal Arap Liderlerin de önüne Hm edilmesi. bu suretle astından pek kotay 

geçemiyeceg"' i bir mahivet aldı . farkedilcbilen bu paral~n~ ~a~amen piya-
"'1• sadan kalkmalarını temın ıçındır. 

Kahire 13 (Hususi) - United Press' in dir. Bütüft".,,..1lis inde hayat 
ltıuhnbiri bildiriyor: Bugün Suriyelilerdetı OJU gibidir.• Memleket iki karnrgaha ny
lnütesekkil bir kafil e Filistin Araplarına rı:'rn~tm Bi~arnfta İngilizler ve Yahudi

~ 

Yardım ve ınücndelcye devam etmek iize- ler, bir tnrafl-t :Araplar. Araplar, İngillere-

Ruh hastaları 
Dördüncü makale yannki 

Bükreıte toplanan Küçük An tant devlet reisleri bir arada 

re hududu geçmişler ve Filistine girmişler- (~varm 11 inci ıayfada) sayımızdadır. 

Prag 13 (Hususi) - Küçük Antant vakya Genel Kurmay Başkanı Krcjci Kü
Devlet reisleri konferansında bu devletlere çük An'tant askeri konfcrnnsına iştirak et· 

0

mensup crkanıharbiye reislerinin toplana- mek üzere Bükreşe hareket etmiştir. Bu 
rak iÖrüşmeleri de kararlatmııtı. Çekoılo- toplantıya büyük ehemmiyet verilmektedir. 

:--------------------------~ . -
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Taşra taahhüdleri 

Yasanı F. R. Atoy -

M erkezde bile taahhüt işlerinin 

ne kadar sıkıntılı geçmekte ol
duğunu goruyoruz. Modern bir bina, 
karışık bir mekanizmadır: İçinde bin 
türlü cihaz var. Bunlardan hangi biri 
hiyleye uğrarsa, bütÜJll~ işleme aksa -
maktadır. 

Haydi merkezde yapılırken kontrol 
etmek, yapıldıktan sonra tes1im almak 
üzere istediğiniz kadar mütehassıs bu
labilirsiniz. Fakat bir defa İstanbul ve 
Ankara şehirlerinin dışına çıktınız mı, 
taahhüd mesel~inin hakikaten mem
leketin davalarından biri haline geldi
ğini görürsünüz. 

Daha geçenlerde şu konuşmayı ku
laklarımla dinledim: 

- Biz intaatın yalnız bu kısmını 
35 bin liraya vermiştik. Elektrik tesi
satını siz yapmışsınız. işlemiyor. 

- Ben işlemiyeceğini müteahhide 
söylemiştim. 

- Niçin yaptınız? 
- O bana 600 liralık tesisat yap -

mak1ığımı söyledi. Derme çatma bir 
~ey olur, dedim. Fazla vermemekte 
ısrar etti. Bu 600 lirayı başkası alaca
ğına ben alayım, dedim, yaptım. İşle
miyorsa müteahhidi arayınız 1 

Halbuki tafranın hatta, en iyi mer
kezlerinde bile yapılan birçok yeni 
şeyleri ,yalnız ora halkı değil, belki 
fen memurları bile yeni görmektedir
ler; yahut bunlar üzerinde fiat kont -
rolü yapabilecek tecrübeden mahrum
durlar. 

Resmi inşaatın bir kanunla·, Ba -
yındırlık Bakanlığ\nın mürakabesine 
verildiğini biliyoruz. Bu dahi ancak 
umumi hatlara münhasır kalabilir. 
Hususi yapılar iec, memleketin ne ka
dar İnfaYB muhtaç olduğunu düşünü
nfiz, müteahhidin merhametine kalmış
tır. 

Ve zaten kontrol ne kadar kuvvetli 
olsa da, adım başında hiyle ile, oyun
la, kaçamakla mücadele edilmenin zor
luğunu takdir edersiniz. Biz zengin bir 
memleket değiliz; ne yaptırıyorsak, o
nu hiç olmazsa bir defa yaptırmalıyız. 
~yamızı bir defa ısmarlamalıyız. Ah
laklı müteahhide düşmeyeceğimiz şart
ları düşünerek, bunun için ameli ted
birler aramalıyız. 

Ameli tedbirlerin biri, bazı işler için 
Bayındırlık Bakanlığının kurduğu ih
tisas vesikası usulünü, in11a ve tefriş 
ile ilgili bütün işlere teşmil etmektir. 
Bahçemi yapbrırken dahi, yapacak o
lana vesika sormalıyım. ... 

ikinci ameli tedbirler bütün bu ve-
sika sahiplerini meslek teşkilatlan için
de toplamaktır. Bunlar daha evvel fen
ni ve umumt şartları tesbit o· 
lunan esaslara riayet etmezlerse, ka
yıtları teşkilattan silinir ve vesikaları 
alınır. Bir müddet için veya daimi ola
rak Türkiyede iş göremez olurlar. 

_ ___ , __ 

Balıkların ömra 

lrmel 

B ir İngiliz balıkçı, merak etmiş: 
·Tuttuğu balıkların ömrü tabii .. 

leri ne kadardır? Onu tetkik eaerek; 
vardığı neticeyi bir gazetede, hakikat 
diye ilan ediyor. 

Bu adamın iddiasına göre, ala baJi .. 
ğı, denizdeki mahlukların Zaro ağas~ 
imiş ve vasati 150 yıl yaşarmış. Başk~ 

... · ::S:~ı: ~alı5~Iar~. g~~incbe 1 ~az3a0n 60, yılanbabal Iı; 
gı ~. gumuş a ıgı ve ringa ığı 

Yüksek tepelerden biç qağılanru seyrettiniz mi? Yüksek. kanlar b•• dönmesine tutulurlar. S-..L- olurlar. O vakit etrah d 19 1 l ., .... _., a yı muammer o urlarmış. 
ten bakıt hat döndürür, bele yükseklere alıtmamJf olanlar için ıörmez bale gelirler. 

b b d 
Yine geçenlerde, bizim gazetede O-' 

u aJ önmesi bir diifüte sebep olabilecek kadar kuvvetli Yüksek tepelere alıta ahta çıkmak IUmı ıeldiji gibi, mu· 
olur. ~ vaffakiyet zirvesine de sindire sindire ,.ükıelmek lazund1r. kudu idim. Garp alimlerinden biri di., 

Hayatta da böyledir. Ani muvaffakiyet baı döndürücü bir Birdenbire yükselenler ekseriya bat dönmesi neticeai önlerinde- yordu ki: Dünyada tabii ölüm diye bit 
zirveye çıkmak gibidir. Çok defa muvaffakiyet zirvesine çı· ki uçuruma yuvarlan1rlar. fey yoktur. İnsanlar da, bütün diğer/ 

c::::::::.::::::======================================================----===--=======-=== canh mahluklar da mutlaka bir ariza·• r ya kurban giderler. ı 

L~ş-A·-~-~ R A s ı N D A J lngiliz balıkçının ilan ettiği netic~ ~ u karşısında hem bu alimin iddiasıni, 
hem de ~u meşhur fıkrayı hatırladım~ 

Habe~ler Adi$ahabagi •----------• 

~;1~t,:1e~i~;1;::~,şıa,. HERGüN BiR FIKRA 
Almangada 
Televizgonlıı telefonlar 

Ana kefal, yavrularını etrafına top_~ 

lamış, Arnavutköy k\yılarında hem 

İtalyanlar Adi· 
sababaya girdik • 
leri zaman şehrin 
yarısından fazla -
sını yanmış bul • 
muıŞlar, ltalyanlar 
Habq}lerin şeh -
ri nasıl olupta 
böyle umumi bir 
.şekilde ateşe ver -
diklerini bir türlü 
anlayamamışlar , 
tahkikat ilerleyince, kundakcıların, 
evvela ıinemalara hücum ettikleri, 
oradaki filmleri alarak Avrupa gaze • 
te1erinin fotoğraf muhabirlerinin kul
landıkları filmlerle birleştirerek bi
naları yakdıkları meydana çıkmıştır. 

Bu suretle şehir Grata Garbonun, 
Marlen Ditrrihin ıihirli tebessümleriyle 
yanmış, tutuşmuş. 

• • • 
Fr•n•ızlar1 ve lnglllzlerl 

du,undUren me•ele 
Fransızlar yapökları Normandiya 

gemisile ve İngilizlerde Kraliçe Mari 
Transatlantiği ile biribirlerine rekabet 
etmeği düşünürlerken mühim bir ~ey 
unutmuşlar. 

Her iki gemide Panama kanalından 
geçecek büyüklükte olmadıkları için 
Atlantik Okyanusundan büyük Ok -
yanusa gitmek icap ettiği takdirde ce
nubi Amerikayı dolaşmaları icap ede
cekmw. 

••• 
Budl•t rahlbeal olan Amerlkah 

kaduı 

/ılemeje /1tqladı onlan gezdirir, hem de balık milletin~l 
A t k h } en azılı düşmanı olan insanların kul • ' 

r 1 meş ur o mut ~~tı~ telefo • landıkları ölüm vasıtalarını kendileri .. ) 
Günlük sazetelerden birinde tefri • nun obur ucun • ne izah edermiş. 

1'alar nep-eden, Zeki, boı sohbet, la.ti- daki muhatabı - · 
fe sever bir arkadaıtır. mızı aörerek ko- - Evlatlarım! dermiş. Denizin i .. 

Geçenlerde bir ıün kıraathanede o- nu,acağız • çinde gözlerinize ilişecek her hand 
lurmUf, konuşuyorduk. Tefr&alardan lstanbulda te _ bir yeme derhal saldırmayın .• ekseriy~ 
söz MıldJ. IJefon ilk işleme1 bu yem olta denilen ve göze görünme .. ' 

o; dedi ki: ie başladıiı za- yen bir ipliğin ucunda takılı bir çengel 
- Arkadaılar; Ben, on senedir ya· manlar amirleri • iğneyi giz1er. Bunu yuttuğunuz and~ 

zı yazdıiun halde edebiyat yapacak İk· le konuşan me .. kendinizi mahvolmuş bilin. 
tidarda olmadıiamı bugün anladım 1 murlatın ahize .. 

- E, ne oldu? Vu mı ıeçiyonun? nin kaIJısmda 

diye sordular. ceketlerinin düğmelerini iliklediklerini 
- Yoo! dedi. Arlak methur oldmn; duymuştuk. Zaman onlara hak ver -

nasıl vaz ıeçerim? f 

~--------------------------~ 
direcek. Almanlar ta1eviziyonlu tele-
fon yapmağa muvaffak <>)muşlardır. 

Z•nci kadınla'JI Berlin ile L&yipçii arasında bu icat 

Taggareciliğe mükemmel ıurette işlemektedir. Şiın-
Begazlardan di bu nevi telefonların umumilettiril

mesi için lazım ıelen tefCbbüsler ya • 
Daha meraklı pılmaktadır. 

Sonra, karşınızda göz aöz, örülmüş 
bir nesne gördünüz mü, ondan kaçın, 
Bu, ağ denilen hınzır bir şeydir ki he~ 
pinizi birden lahzada kıskıvrak edip, 
in1anların eline düşürür. 

Yine sepet derler bir fCY vardır 1d1 

tıpkı ağa benzer ve daima dipte yatarc 
Bunu ilkin zararsız bir fCY sanırsınız .• 
fakat içine bir defa girmeyi görün. Bit 
daha kurtulmak nasip olmaz! 

AmerikaC:la pi
lot mektebinde 7 
tane zenci kadın 
tayyareci şaha

detname almış
lardır. Zencilerin 
tayyareciliğe kar
şı büyük bir mu -
habbet gösterdik
leri anlaŞ'llmak • 
tadır. 

• • • Tam bu "sırada, kıyıdan kendilerin\ 

Bütün zenci 
tayyarecilerin içinde kadınlar yüzde 
onu teşkil ettikleri halde beyaz ırkın 
kadın tayyarecileri yüzde ikiyi zor bul
maktadır. 

Heryo mecllate alkOtu n••ll aözetlemekte olan balıkçının biri, elin• 
te•ln •Hl? de tuttuğu saçmayı savurduğu gibi, 

Fransız parlamentosunun ikinci iç- hepsini birden dertöp eder etmez, za .. 
timaında, reis Heryo bir evvelki içti- vallı ana kefal: 
maın hulasasını yaparken garip bir 
sahne olmuştur. Heyecanlı ve yeni 
bir devrei intihabiye olduğu için, her
.kes konuşmakta ve yeni meclis reisi
nin sözleri işidilmemekteclir. 

Heryo, sa~ taraf fırkalarına döne -
rek, sükut etmelerini rica etmw. hepsi 
birden muhalif oldukları adama: 

- Sen işine bak bize karışma 1 de -
mişlerdir. 

- Buna da, tepeden inme derler., 
bu hesapta yoktu! der. 

işte böyle «tepeden inme)) tehlike" 
ler mevcut oldukça, balığın da, insa -t 

l 
nın da tabii ömrünü hesaplamağa kal3 
kışmak bence bo,ş şeydir. 

r-L. /t:Lk 

Vaşingtonlu Pratt isimli bir kadın * • * 
Amerikada 50 kadar Budist rahibinin Bern•r Şovun bir mektubu 

Halbuki, sosyalistler de konuşmak
tadır. Heryo bu.sefer sallara dönerek 
şu sözleri söylemfitir: Biliyor Mu$unuz ? 

huzurunda kendi dinini terk ederek Londrada bir hayır müesseseii Ber-
Budist olmuş ve rahipLiie is.ad edilmiş. 1 na_r Şovdan ya_rdım istemiş, meşhur 

Madam Pratt saçlarını kazıtmış, ko- mızah muharrıri bu talebe verdiği ce
casını terk etrni~ ve ismini de değiş _ vapta şöyle söylüyor: 

- Arkad~lar galiba sizi rahatsız e· 
diyorum! 

Bunların içinden komünist lider To
rez derhal atılmıştır: 

- Biz rahatız, kat'iyen rahatsız et-

1 - Bir çok Kardinallar, papaslar, ba,.. 
papaslar, kraliçeler, dükler öldüren. Jngil" 
tere tarihine kanlı ve zalim ismile geçen 
kral kimdir? 

tır. 

3 - Türkiye Milletler Cemiyetine han• 
mıyorsunuz. 

tirmiştir. «Dünya artık çocukların olmaktan 

Bu iki ameli tedbiri tamamlıyacak Bütün servetini dağıtarak Nirvana çıkmıştır. Eğer onlara iyilik etmek isti-
olan bir mesele de şudur: Yapı ve eş- ya kavuşmak için tesbihten ba,ka dün- Y_o~sanız, fakir y~;rul~r~ bir araya geti-

2 - Nobel mükafatı size neler hatırla-

• • • 
ya için muhtelif dereceler tayin etmek, ya malı istememiştir. rınız. Oyunlar gosterınız. Onları yo-
her derece için inşa ve imal usuJlerini • • • rup uyutunuz ve sonra da hava gazı Amerlkada k•ç tane 

ver 

Unlver•lte ıi tarihte girmiştir? 

tesbit etmekl Gerek binalar, gerek ya- l ı~an yetmltlnden aonra borularını açarak zehirleyjp öldürünüz. 
pılar belki üç veya dört derece içine a- Y .111lden hayata abla blllr mi? Himayei hayvanat cemiyeti, istırap çe-
lınabilir; hiç çatlamıyacak bir masa Biri seksen beş yatında bir kadın, ken hayvanlara ayni insani işi yapmı-
ile çatlamasında beis görülmiyen ucuz ve diğeri 72 lik bir erkek Japon adala· yor mu? Istıraplar bu asırda ancak 
bir masa arasındaki imal farklarının rının çok kalabalık olduğunu görerek böyle dindirilir.n 
ne olduğu meydandadır. yeniden çalışıp hayatlarını tanzim et- Mektup müzayedeye konmu,ş ve 

mek için Meksikaya gitmeğe karar ver- yüz İngiliz lirası mukabilinde bir ya-

(Cevapları yannl 

* Dünkü süallerin cevapları: 

1 - Rimsky - Korsakow meşhur Rus 
musikişinaslarındandır. 1804 de doğmuş, 
1908 de ölmüştür. Bir çok güzel operaları 
vardır. O zaman ısmarlayan adam, eline ne 

geçeceğini bilerek sipariş verir ve mü
teahhidin imzasını alır. Eğer müteah -
hit hilekarlık etmişse hemen salahiyet
li makama baş vurur. Tazminat alır ve 
müteahhid ceza görür. 

mişlerdir. zı meraklısının üzerinde kalmıştır. 

İSTER İNAN 
' 

iSTER 

Amerikada ilk Üniversite 16:16 tari
hinde kurulmuş ve o tarihten bu za ~ 
mana kadar b müesseseler arttırıla
rak bugün 620 rakamına kadar yük -

seltilmiştir. Ünivereitelerin emri al • 
tında bulunan miktarı 22 milyar do
lardır. 2 - Filistinde Osmanlr ordulnrile çar• 

" pııan f ngiliz kuvvetlerinin kumandanı, ge• 
çenlerdc Londrada ölen G. Allenby" dir. İNANMA! 

Büyük bir iki merkezden uzakta bir 
çok devlet ve vatandaş paralarının hi
le yüzünden ne kadar çalınmış olduğu
nu görmek vicdanı üzüyor. Bizim için 
bcınlıca tasarruf kaidesi, sarfedeceği -
miz parayı tam yerine ve tam lazım 
olduğu kadar aarfetmek, ve mümkün 
o'lliuğu kadar az yanılmaktır. 

Geçenlerde Kızılcahamam'da İbrahim isminde bir köylü
nün ekmek arasına sakladığı altı lirasını ekmekle beraber ye
diğini yazm1Jtık. Buna benzer bir vak'ayı da Karaman muhar
rı.rumz yazıyor: 

Gödetağmı köyünden ve Türkmen apretlerinden Mustafa 
pazarda sattığı peynirin parası olan bir kağıt beı liralığı helva 
çıkınının içine koymuı. köy yoluna düzülınüıtür. 

' 
Yolda karanlık basmıı, karnı acıkmlf, oturup helvayı sand-

viç teklinde ekmeğin arasına koyduktan sonra yemeğe bqla-
mııtır. Bir müddet sonra da kalkıp yoluna devam emıİ§, köyü-

ne gelmif, evine girmiıtir. Fakat evde sünün hesabını yapar• 
ken bet liralık kağıdı bulamamıı ve helva le birlikte ekm~in 
arasına sokup yediğini anlamııtır.r,,. 

1STER iNAN 1STER İNANMA l 
..J 

3 - Develeri fil şekline sokarak harbi 
kazanmcık istiyen Asurilerin hükumdari 

Semiramistir. Haris ve çok cür" etkar olnıı 
Semiramis Hindistana büyük bir sefer yap• 
tığı zaman karşı tarafın fillerine mukabil 
develerini fil şekline sokmuş, harbe girmiş,, 
fakat hilesi meydana çıkarak mağlup ol ,. 
muştur. 

4 - Dünyayı ilk defa ~evretmck için 
yola çıkan ve Filipincle yerliler tarafından 
öldürülen kaşif Portekiz denizcisi "laiel• 
lan' dır. ı 
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'TELGRA_F .HABERLERi E 
'' Çocukları esirgeme fikri 

yurdda yeniden yayılmıştır!,, 
Başbakan, Esirgeme Kuruµıu genel 
kongresi sonunda bir nutuk söyledi 

Ankara 13 (A.A.) - Çocuk Esir- çok arttırması ve çok genişletmesi işi nuzda ve millet kartısında şükranları· 
leme kurumu genel kongresi çocuk bilhassa vatandaşları çok sevindirecek· mızı, teşekkürlerimizi sunmayı bir va· 
lllrayında toplanmıştır. Kongrede mü· tir. zife biliriz.» 
rakiplerin raporları okunarak kabul e- Memnun olduğum nokta mürakip Edenin kendisi zecri tedbirlerin 
dilmiştir. iki yıllık çalışma raporu da Raif Karadenizle Dr. Ömer Vasıfın iJsumı iıteyecek 
llıemnuniyet1e kabul edilmit ve kon· çok açık ve çok anlayıtlı bir tekilde Londra, 13 (Hususi) _ Fransa ile 
ilenin sonunda , kongrenin Cumhur yazdıkları hesap raporudur. Ümit edi- Belçika lngilterenin zecri tedbirlere 
batkanı Atatürke, Abdülhalik Renda- yorum ki, bu he~p raporunun dikkat- karşı ansızın aldığı vaziyet yüzünden 
Ya, Başbakan ismet lnönüne ve kardet le okunması cemıyet hesaplannın ne hayrete düşmüşlerdir. Halihazırda ln
lturumlara tazimlerini bildirmesi alkış· kadar temiz ve usullere ne kadar uygun gilterenin zecri tedbirleri ilga için ön· 
larla kabul edilmiştir. o~~uğunu bütün memleketin gözü ö. ayak olacağını tahmin olunuyor. 

Başkan ismet İnönü kongre sonun· nunde canlandıracaktır. Zecri tedbirlerin son günlerini ya • 
İfa aşağıdaki nutku söylemiştir: Yar.idatı tahminden .fazla tahakkuk tadığı k.,oaati, umumidir. lngiltere hü-

- Çocuk Esirgeme Kurumunun ge- ettırmış, masrafını da ıdare etmek hu- kumetinin ya Londra, ya Cenevrede 
Çen iki senelik faaliyetini hulasa eden susunda büyük bir muvaffakıyet gös • be tta b lunması beki · Star 
L • • H . l . d h yana u enıyor. 
.:ongrede memnuniyetle Y8"8dık. Bu termıftır. ayır cemıyet erın e esa • t . "re Çembe 1 tku 

· h b w • • • • gaze esme go r aynın nu , 
aüzide eyetin size verdiği iş raporu ın saglam vazıyetı o fikrın memle .. d" fk... umumı"y · · d ek r 6 k k" . . . . unya e arı esını enem 
~'tün memleketin memnuniyetini mu- ette ökleşmesı ıçın, en zıyade lazım • • -·-·'-· bir balondur Yoksa ln-
dp olacaktır. olan ~eydir. ıçm u~v-""7Uf . . • 

Teşkilatımız artmıştır. Bilhassa Bunun için mürakip arkadaşlara te- giltere hükum~tı dahi a bit ha~a e~el 
- Jd "' "h Çoc k E · kk" ed · H t" l" f t k kararını vermış ve talyan hukfunetı .. ... emnun o ugumuz cı et u sır· şe ur erım. er ur u men aa ay· . . . . 
leme fikrinin bütün memlekette yeni· dinden izade olarak çocuk esirgeme ne bıl~ırmıştır. ... . . 
den hissolunur derecede yayılmış ol • fikrini memlekette yerleştirmeğe ve lngıltere, Fransanın zecrı tedbırlerı 
bıasıdır. çocuklan himaye etmeğe mümkün ol- kaldırmak hususunda önayak olması .. 

Fikrimce her çocuğun her yerde, duğu kadar yardım hususunda göster· nı istemişse de Fransa buna razı olma· 
lnemleketin her bucağında bu kadar dikleri gayrete Çocuk Esirgeme Kuru· mwtır. Deyli Meyle göre Mister Ede
aüzel kabul görmesi ve her yerde ço- munun yüksek heyetine, umumi mer· nin kendisi zecri tedbirlerin kaldırıl .. 
cuk esirgeme kurumunun faaliyetini kez heyetine, idare heyetine huzuru .. masını isteyecektir. 

-
Bir ölü 
iki yaralı 

Cuma ovasında 3kişi kavga 
etti, biri öldü, ikisi de 

ölmek üzere 

Roma - Londra, 
Roma - Berlin 
konuşmalan 

H abeş muharebesini fi'li surette 

tasfiye eden faşist ltalyamn ilk 
wi. bir seneye yakın bir zamandanbe
ri Avrupada mefluç bir hale gelen dip

lzmir 13 (Hususi) - Cuma ovasının lomasisine yeni bir hız vermek oldu. 
Gölcükler köyünde bir cinayet olmuttur. Bu diplomasinin, bu mücadelenin de
Cumaovalı Demirci Halil tütün tarluını vamı müddetince, bütün faaliyeti zec• 
sulamak için tarlaya hortum uzatınıt. bir ri tedbirlerin şiddetlenmemesine ve 
aralık ıuyun kesildiğini gönnüttür. binnetice Habeş muharebesinin Af· 

Halil suyun tarla komıulan Abdullah rikadaki sahnesinden A vrupaya in • 
ve Ali tarafından kesildiğini görünce kav· tikal etmemesine gayret etmeye inhisar 
gaya baılamıt. bu kavga kanlı bir tekil al· etti ve kabul etmek 18zımdır ki hal • 
mıı ve tam yanm saat devam etmiıtir. ya, bunda muvaffak oldu. Bu mu • 

Bu yanm saatlik kavga neticesinde Ha- vaffakıyetin akabinde gördüğümüz şey 
lil belindeki bıçakla Abdullahı vurmuı öl- şudur: 
.dürmüıtür. Ali de bu kavıada yaralanınlft b b l ak 

w • H Faşist rejiminin ir ica ı o m ü • fakat yaralanmasına ragmen bır aralık a· 
l·ı· b w 1. · k H l·ı· .. .ı;..r -· zere devlet mekanizmasının bütün e • 
ı ın ıçagını e ıne geçırere a ı ı -· -- . 
rette yaralamııbr. Halil ve Ali hutaneye 18slarını elınde bulunduran M. Muso-
kaldmlmıılardır. ikisinin de bayabndan lini, bunlardan bazılarını, ikinci ellere 
µmit yoktur. devretmeyi muvafık gördü. Bu suret· 

- le hariciye nezaretine, damadı olan 

Şaht Atinada ve Habeş harbinde tayyare zabitliği 

Seyahatin siyasi maksatla 
yapıldığı doğru değil 

yaparak yararlık gösteren Kont Cia • 
no, müsteşarlığa, Varşova sefaretinde 
bulunan ve bu mevkideri Orta Avru· 
pa siyasetini gayet iyi müşahede ey· 
leyebilen Bastinyanini isminde birisi 

Atina 13 (Hususi) - Almanya iktiaat getirildi. Müstemleke, korporasyon 
nazın ve devlet bankası umum müdürü ve propaganda nezaretlerine de yeni 
doktor Şaht bugün tayyare ile Belıraddan yeni insanlar tayin olundu . 
buraya gelmi,tir. Doktor Şaht.ak,am ye .. Rivayetlere nazaran Kont Ciano' • 
meğini baıvekil Metaksas ile birlikte Y• • nun ltalyan hariciyesinin batına geti • 
mit ve bu yemekte YunanisS&nın yüksek 'im · · ha 1 beb" h m M Mu 

rı esının ş ıca se ı, e . • 
maliyeci e,hası da bulunmuftUr. l' . . d' 1 h d . • .1 so ınının muteme ı o ması, em e Almanya iktısat nazın gece gazetecı ere 

" b h tın" • - '--- ...1 nasyonal sosyalist Alman yada pek çok 
yaptıgı eyanatta seya a ın m~ı 1 
Almanya ile Balkan devletleri arasındaki dosta sahip bulunmasıdır. talyanın 
ticari muamelatın takviyesinden ibaret ol- zecri tedbirler meselesini hal ve tasfiye 
duğunu söy)iyerek bazı gazetelerde bu H- ederek Avrupa siyasetinde faal bir 

Z ecr"ı te dbı· rl er na Si 1 go" mu" I e cek ". Amen·kada ı·nti·hap yahate atfedilmek istenilen aiyut malt • rol oynayabilmek için bir taraftan Lon· ~ satlann gayri varit ve esalllZ olduğunu ila· dra ile müzakerelerde bulunduğu fU 
ve etmittir. aıralarc:la, Almanya ile de sıkı bir tema-

Ed b• b• k, M I • d li Ruzveltin Cumhurreisi inti- sa geçmesi, Londrada aradığını bula· 
en har ın ıttiğini anlataca uso im eyer hap edilip edilmeyeceğine İzmİrİn ÜzÜm madığı takdirde Berlinle anlBflp ken ~ 
halkın hukukunu tanıyacağını anlatacak dair bahis tutuşanlar var disine bir ba:şka dostluk zemini temin 

Londra, 13 (A.A.) - Times gaz~ırine kurulacağını vaadeder tekilde be- rekoltesi etmek istemesinin tabii bir aksülimeli·1 
lesinin Paris muhabiri diyor ki: yanatta bulunacağını söylemektedir .. Vaıingt ... 13 (AA.) _ Cumburi • dir. Fakat bu sütunlarda defeatla kay· 

«Fransız resmi mahafilinin kanaa • ler. yetci Landon ile Knoksun namzed göst~ - dettiğim gibi, zecri tedbirler işini man· 
tine göre, NevilJe Çemberlaynın nut- ltalya EylUI içtimamda hazır rilmeleri üzerine seçilmek ihtimalleri azal- Bu yıl 80.000 ton olacağı tık dairesinde ve alakadarların teref 
lr.u lngiliz hükumetinin Avrupanın u- bulunacak mıı olmakla beraber, B. Ruzvelt riyaseti tahmin ediliyor ve haysiyetlerini koruyacak surette 
tak mıntakalarında sulhun idamesi Ce 13 (AA) A I cumur için balen kuvvetli namzed bulu • bir wekle bağlamak kadar, ltalya ile Al-
- • 1· . d k d' .. k k nevre, . . - veno a nuyor. l ) lk d V •-•• 1 aları zordur •&les u ıyetın en en ısını urtarma .. · d . ld ... b' kt t Ba zmir 13 (Hususi - tisa eıuue- manyanın an aşm · 
\re menfaatini yalnız Fransa ve Belçi- gon ermifP 0 ugu ır me up a • Kendisinin intihap edileceğine dair be· tinin emri üzerine iki hey'et ayrı ayn bai Çünkü Almanya için Avusturya Ü· 

~ hudutlarının garantisinde aramak ron Aloizi Liheye beynelmilel adalet ıe karp aekiz, bahia tutu,anlar vardır. mıntakalannda 936 üzüm rekoltesini tea- zerinde açık, kapalı bir ltalyan vesa • 
•rzusunu göstermektedir. divanında Almanyalı Şuking ile Anı& bit etmiılerdir. yetini hüınü telakki etmek mümkün 

Deyli Telgrafa göre, zecri tedbirci rikalı Kellogun yerlerine iki blkim in- Grev F ransadan Vali Fazlının riyasetindeki ikinci bey- olmadığı gibi, Almanyanın Avustur • 
blemleketler cephesinin gittikçe kuv- tihabınm bu ayın otuzundaki toplanb· B l • J_ l' J .et lzmire dönmüıtür, bu hey' et raporunu yayı ilhak ederek, bu ilhakın tabit bir 
~etini kaybetmekte olduğu gözük. da değil, 30 Eyhilde aktedilecek fev· e Çl1eaga gagı Ul paart~ ~nü ~ar~y~ gön~er~ektir. ~ neticesi olmak üzere Triyesteye akma· 

k M .. M d b"''- iki hey etın tetkiklennın netıceame gore d it 1 hayati menfaatlerine Q lbc tedir. illetler Cemiyeti siyaseti .. kalade İçtima ruznamesinde mukay • Bruktel. 13 (A.A.) - a en o,.e- bu yıl üzüm mahsulü diğer yıllara niabede ıı a a !anı~ . B . 'ha ·ı b .. 
ili aiitmekte olduklarını söyleyen bir lerm' de grev vaziyeti vebamet keabetmek· f 

1 
d derece munafidır. u ıtı r ı e ugun· 

e- yet bulunmak lazım aeleceg" ini bildir· k daha az a ır 
~k memleketlerde İtalyan malları gö. . t" • .tedir. Grev genitlemek.tedir. Bu .. bah Li- ço R it 1 . 80' 000 t 1 iı tah . kü Roma .. Londra ve Roma .. Berlin 

mıf ır e o tenın , on o aca mm ak ı~LL! 
!li>l:ı_ w ba la t ' veı' havzasında bütün maden .. nayü mü- d"lm k d" temaslarını, deneme olar te ıuuu et· .. ~mege ş mı• ır. M'll 1 Ce • . ah fil' b 'h ,, e ı e te ır Öy 

T ı et er mıyetı m a ı u ı ta· l h k. · 1 d' · l l d k' Lo Ayni gazeteye göre, Büyük Britan- ... eueseleri greve i ti a etmıt er ır. · mek doğru o ur. e eneme ı n· 
)'an ft I ka t tb'k ed'l l n pek manalı bulmakta ve bu suretle Madenlerdeki i,.izlerin •yı11 17 bin T. ""' J drada aradığını bulamayınca Roma . 
~n te:~~~;in .:~a:ına ı :a:ft:~ 30 Haziran toplantısına iştirak etm~ tahmin olunuyor. Tabiye ~ilm~ı ola~ ~ Una agzznua nın Berline dönmesine imkan v~in. 
Olınak hususundaki kararı fU pratik yecek olan İtalyanın 30 Eylul içtimaın· polis. 3~ maden ku;ymunun 1t1aline manı Bir korsanlık Demek ki daha bir müddet hAClise 

dütüncelerden ileri gelmektedir: da hazır bulunacağını ümit etmekte • olm: ;:::.-:!a~;1:ıutt.7ı~ fabrikalann· Irak 'ası l~krin in~~şafbı~ı bekle~;k· vaziyetin iı 
l - Zecri tedbirlere devam fayda· dirler · da hiç bir amele ite baflamanuttır. Cre- t" • tı rarı ıçın ır zarure Wm it...., 

llzdır. vin umumi bir tekil almasından korkulu· Bükre,, 13 (Hususi) - Bugün Tu- ---·-·--··-····-·--·:··:·····-· ........ 
2 - Zecri tedbirlerin devamı Ha- idam cezası yor. nanın ağzında bir korl8nlık hadiaeai dan istifade ederek gemıyı baştan ~ 

he,istanda statükoyu iade edemez.» İçtimai bir buhranın doğuracağı veba- vuku bulmuştur. Tunanın ağzında bu· f8 soymuflar ve kaçmışlardır. Sahı 
Deyli Meyi de diyor ki: . met karpsında siyasi buhranın zayıfladıiı lunan ve Mısır bayrağını taşıyan bir muhafızları vak'adan haberdar ola 
«Umumiyetle zanned~diğine göre, Filistinde fngilizlere ateş görüemektedir. vapura korsanlar hücum etmiıt, gemi· rak takibata gir~mişlerse de k.orsanla l>i 1 1 d d•I k Van Zeeland gece esnasında kabine• T T k ba d 

r çok devletler ngilterenin talya edenler i am e 1 ece sini teıkil etmiıtir. Yeni kabineye altı Sos- ye girmif, tayfanın kısmen uyumakta, rı yakalayamamışlardır. a ı t e 
haklundaki zecri tedbirlerin derhal k h · t b lunmakta olmasın " "am ediyor L_. • yalist iıtirak etmiıtir. ısmen arıç e u .. · 
'«Udırılması hakkında Miiletler Cemi· Kudüs 13 (Husuei) - Fevkalade ko • 
)etine yapacağı müracaatı teyit etmek miser bir tamim neırederek İngiliz kuv • 
'rzusundadırlar. » 

Musolini bir nutuk söyleyecek 

londra, 13 (A.A.) - Siyasi mü .. 
9ahitlerin söylediklerine göre, Eden 
Cenevreye hareket etmezden evvel A· 
"aın Kamarasında beyanatta buluna .. 
tak, Habeş • ltalyan harbi artık sonu· 

lla erdiği için ltalyaya karşı zecri ted
hirleri n tatbikine devam etmenin ma· 

llaaız olacağını teslim eyleyecektir .. 

vetlerine atef eden, ukerlerin ölüm veya 
yaralanmasına sebebiyet verenlerin idam 
cezasına çarpacaklarını anlatmııtır. 

ltalga, Habeşistanda 
Ücretle asker topluyor 
Londra 13 (Hususi) - Habeıistanda 

çetecilik yapanlar idam veya ağır hapis 
hapis ceasile karıılanıyorlardı. İtalya hü • 
kumeti bu siyasetini değiıtirmeğe ve bun• 
)arı ücretle askerliğe almağa karar ver • 
miştir. Bu Habeılilere ücretten baıka silah 
ta verilecek ve bunlardan istifade edile · 

Ayni müşahitler, buna karşılık, Mu
'-lininin de ltalyanın Avrupadaki 
~Uslihane niyetlerini teyit ve Habe • 
:~ndaki idarenin, yerli ahalinin de 
-.Jtlannı tanıyacak liberal esaslar ÜZ& cektir, 

iki ahbap çavuşlar 



Sayfa 

İstanbul n su derdi -
Evkafın taşdelen suyunu islah edişi suculann işine 
gelmemiş, " taşdelenin evsafı bozuldu,, diyorlar 

lstanbul uyu en bol ıehirdir. Fakat İs· 
tanbulJular ıuya hasret çekerler, çünkü bu 
bol ve enfes sulan membaındaki saflığı ile 
İçmek imkanına malik değillerdir. Sucular 
İstanbulluya terkosu karakulak niyetine, 
sarnıç suyunu taşdelen niyetine yuttururlar 
ve içirirler. 

işe bir çare bulunmaıını iatemişlerdir. 
Evkaf bunJan haklı bularak her ıişeye 

bir kurşun da kendi yapııtırmağa ve T aı· 
delen suları üzerinde hile yapılmamasını 
temin etmeie başlamlfbr. Evkafın kur· 
şunlannın taklidi gayrikabildir ve şimdi 
şişelerde bir belediyenin bir de Evkafın 
olmak üzere iki kapsül vardır. 

Şimdi Evkaf bu uıulü karakulak suyu-
na da tatbik etmek istemektedir. Fakat 

SON POSTA 

Ruhsatiye harcı 
meselesi 

Daimi encümen bir hal 
çaresi bulmak için 

tetkiklere başladı 

Belediyenin, pazar günleri açık bulu
nan dükkanlardan istediği ruhsatiye har
cı, esnafın şikayetini mucip olmaktadır. Ve 
eğer ruhsatiye reıımi tenzil edilmezse, dük
kanlarının vnridatı gayri afileri yüksek o· 
lanlar, pazar günleri dükkanlarını kapama· 
ğa mecbur olncaklardır. Bu her sınıf esnaf 

Bazı müesseseler hem kendi şöhretleri
nin iıtiıımar edilmemesi, hem de şehir hal
kına iyi su içirilebilmesi için bazı tedbirler 
aldılar, bu meyanda Evkaf taşdelen mem
baını ıslah etti ve suları münhasıran kendi 
doldurup, kendi piyasaya vermeğe başla
dı, bu vaziyet auya bile hile katanların işi· 
,ne gelmemiı olacak ki derhal dedikodular 
başladı: 

karakulak suyuna tesahup edememektedir. için vardır. 
Bu suyun membaı Beykozda Dereski Fakat bu vaziyetten en ziyade, hamam· 

köyündedir. Su köy ihtiyar heyeti tarafın· cılar zarar görmektedir. 
dan idare edilmekte ve mültezime veril-
mektedir. 

Bir kere, hamamcıların varidatı gayri 
safileri pek yüksektir. Şehrin en fakir ma
hallesinde bulunan bir hamamla, en mu· 
tena yerinde bulunanlar, ayni rusuma ta
bidir. 

Haziran 14 
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UYUCU 
MEKTUPLA 

Türk işçisini yabancı işçilerin tazyikinden kurtarmalıyızl 
Osman Bey Hacı Mansur sokağında Bor- rak bir çok mühim l§leri alıyor ve çalışıyor. 

dezlanyan apartmanında oturan San'at mek- Beri tnrnftnn Türk lşçlsl yine işsizdir ,ba• 
tehi mezunlarından İsmail isminde bir oku • Joınsız ve himayeslzdir. Küçük san'atlar ka~ 
yucumuz yazıyor: 

- İş kanununun ıekll bugünlerde sanayi 
erbabını şiddetle al&kadar ediyor. Bu kanun, 
muhakkak ki f®llerln dertlerine deva tefkil 
edecektir .. Fakat eter, iki sene evvel yine l§çi
ler için çıkarılan tilçük san'atlar kanunu gi

bi, tatbikinde ıüçıtlk çetıllrse, yine mütees
sir olacak bizlz. Küçük san'atlar kanununun, 
bir çok maddeleri hail hazırda muattal blr 
vaziyettedir. Aradan iki sene geçtiği halde, 
bir çok san'at yollannda çalışan ecnebllerde 
lfü noksanlk görtllmemiştir. Ecnebi f®i yine 
bildiği gibi, bile " hud'a yollarına sapa-

nununa aykırı hareket eden ecnebllerdeıi 

bazıları mahkemeye verllm1yor değil, verill .. 

yor. Fakat kat'i bir netice elde edilmiyor. 
Ecnebi işçllerln bir çokları da, Turk tab'u! 

olmak için iki sene evvel verdikleri lstıdala.1 
nn numaralarını göstererek, pollsln cllndeJl 

kurtuluyorlar. Bu suretle vergiden de sıyrıl .. 
nuş oluyorlar. 

Bence, lşçl kanunundan evvel memleketi 
örümcek ajp. gibi saran ve Türk lşçlslne ha. .. 

yat hakkı vermiyen bu çeşit hllekflr ecnebllr 
rtn temizlenmesi Uizımdır.1> 

• 
· Biga foförlerinin bir temennisi 

Belediye bizi sokak aralannda müşteri bek
lemekten mennetmlftlr. 

Gerçi belediye, bJze kasaplar kar§lSlllda 

Okuyucularımıza cevaplanmız 
Devrek ıençlerinden 1\1, Safi Eren Boş'ıı1 
- Mevzuu bahis mesele henüz tevazzub 

etmiş değildir. Maamatih nl!ikndarlann b'll 

Guya tqdelen suyu eski evsahnı kay
bebnipniş. Çünkü ıuyu ıslah edelim der· 
Jerkeo membaını ıarı sarı toprak tabaka· 
eına kadar dcrinleıtirmiıler, suyu berbat 
etmiılerrniş, suyun içindeki emlah mikta
rı bir buçuktan dört buçuğa yükııelmiş

mio, miı, mi1 mlf. 

Halbuki Evkaf ıuyun kendisine ait ol
duğunu iddia etmektedir. Dereaki köyü 
ihtiyar hey· eti karakulak ıuyunu bundan 
bir müddet evvel birisine 1 O sene müd
detle senevi 350 liraya kiraya vermiştir. 

Ayni ııekaf altındn ve bir şahsın isticarı kfıln mezarlık arsuı.nı taksi durak yeri ola- lşle meşgul olmaları l~zım gelir. 
altında bulunan erkek ve kadın hamamla- rnk göstermiş ise de ornaı bizim için çok sa- * * • 
rından da ayrı ayrı ruhsatiye istenmekte- pa olduğu gibi ya.safı dlnlemeyip yine sokak Okuyucularımızdan Mehmed Uslusoya: Bunu pek ucuz bulan rakip bir sucu 

köylüye senede bin lira teklif etmiı, fakat 
ihtiyar hey' eti mukavelenin yapıldığını ile
ri sürerek bu teklifi kabul etmemiştir. Bu
nun üzerine bu sucu bazı resmi makamlar 
nezdinde tcıebbüade bulunmuş, bu arada 
Şurayı Devlete de müracaat etmiotir. 

dir. Yani, kadın ve erkek hamamları, bu aralarında duran meslekdaşlarımızla kavga - Himmetiniz şayanı takdirdir. F.snse:d 
suretle, yüz lira ruhsatiye harcı verrneğe kapısı açmaktadır. mevzuu bahsettlğlnlz şekildeki yardım dü • 

Bunlar belki doğrudur, belki de değil
dir, fakat doğru olan cihet Evkafın bu ıs· 

l&hah yaptırmıı olmaıının şehirde memba 
euculuiunu elinde bulunduran bir iki fir· 
manın itine ıelmeyifi ve bu ıayialnrın da 
bu firmalardan çıkışıdır. Asıl vaziyet şu· 
dur: 

mecbur tutulmaktadır. Bizim gibi yasala harflyyen itaat edenler, fÜllfilmüştür, yakında tatbik edllmesi dd 
Fırıncılar da ruhsatiye harcı indirilme- sokak aralannda duramıyor ve müşteri bu- muhtemeldir. 

diği takdirde pazar ruhsatiyesi alamıya- lamıyorlnr. Bu yasağa kulak asmıyan ar - * * • 
caklarını, bu suretle de pazar günleri dük- kadaşlar ise belediye cezasını göze alarak Ankara çimento fabrikasında. ibrnhlm b ' 

Vaziyet bu merkezde iken Evkaf bu 
meseleden haberdar olmuı o da bu işle a· 
18.kadar olanları sulh m hkemesine ver• 
miştir. Şimdi iş mahkemededir. Eğer Ev
kaf kendi lehine karar alırsa karakulak su· 

kanlnnnı açnmıyacaklarını ııöylemektedir· müşteri bulup kazanıyorlar. BcledJyemlzin tere: 

Şehirde istlılik edilen su, membadan 
alman sudan çok fazladır. Arada büyük 
bir fark vardır. Bunu gören bir kaç büyük 
mUesseae Evkafa muracaat etmişler, ve bu 

Afişaj • • 
ışı 

Tahkikat yapılması için 
belediye de müracaat ettı . 
Afifaj tahkikatı neticesi hakkında 

belediye reisi ve vali Muhiddin Üstü n 

dağın beyan b üzerine gazetelerin 

yapbğı neşriyat belediyeyi bu tahki -

kabn başka vo daha yüksek makam -

lar tarafından yapılmasını istemeğe 
sevketmi~tir. 

Belediye reiei muavini Ekrem bu 
hususta demİftir ki: 

- Gazetelerin neşriyatı Muhiddin 

Üsttindağın beyanatı ile hakikat ara 
ıında zıddiyet olduğu merkezindedir. 

Bu bir iddiadır. Bu iddia nazarı dikka· 

te alınmış, yeni tahkikat açılması için 

daha yüksek makamlara rnüracat edil

miştir. 

Soyadı alma müracaatları 
Soyadı alına müddeti bitmek üze

re olduğu için nüfus dairelerine vaki 

olan tehacüm tünden güne artmakta

dır. Dün bir günde Beyoğlunda bir nü

fus dairesine tam beş bin müracaat 
yapılmıştır. Nüfus memurluklarına 

yardımcı memurlar verildiği gibi tatil 

olan ilkmek.teplerden muallimler de 

yardım etmek üzere nüfus memurları
na terfik edilmişlerdir. Müracaatların 
arkası alındıktan sonra tescil muamele

sine bafllanacaktır. -------
Eczacı Bay Hasandan aldığımız 

bir mektup 
13/6/19:l6 tarihli Kurun gazotesin

yunu da taıdelen suyu gibi kendisi 
cektir. 

işlete-

Yerli mallar sergisi 
Sergide baştan aşağı 
kristaldan bir pavyon 

yapılıyor. 

Y erlima1lar sergiıinin açılma hazır
lıkları devam etmektedir. Dün akşama 
kadar yer lllmak için sergi heyetine 

165 fima müracaat etmiştir. Dünden 

itibaren pavyonların inşasına başlanıl
mıştır. inhisarlar pavyonu bu yıl pek 

orijinal olacak, baştan aşağı kırıstal
dan inşa edilecektir. 

Sergide her akşam 12 ye kadar Halk 

opereti tarafından temsiller verilecek-
tir. z 

Bir müddeiumumi muavini bir 
hırsız yakaladı 

Evvelki i\in Lalelide tuhaf bir vak'a 

olmuş, bir müddeiumumi muavini bir 

hırsızı cürmüm~hut halinde yakala -
mıştır. 

Akif iıminde bir hırırz Lalelide Şa
ir Fıtnat sokağında 6 numaralı apartı
manın üst katına girmek istemiş, tara· 

çaya çıkmış, buradan içeri girmeğe uğ
ra~mken apartımanda bulunaı:ı Naciye 
adlı kadın istimdad etmiştir. 

Tesadüfen ayni apartımanda bulu

nan müddeiumumi muavinlerinden 

Sabri derhal dışarı fırlamı,, ve kaçmak

ta olan hırsızı yakalamıf, götürüp ka

rakola tesJim etmşitir • 

leL • 

Diğer taraf tan dün belediye daimi en
cümeni toplanarak hu meseleyi tetkik et
miştir. 

Ruhsatiye resmi yükselince esnafın 
mühim bir kısmı pazar ruhsatiyesi alama
mak vaziyetine düşmüş, bu vaziyet te b ele
diyeyi çok müşkül vaziye te sokmuştur. 

Esnaf pazar ruhsa tiyesi a lmaktan sar· 
fınazar ettiği takdirde b elediye bütçesinde 
oldukça m ühim bir varidat noksanı hasıl 
olacaktır. Bu iş beled iyenin hiç d e a rzu et
tiği bir ııekil değildir. Pazar ruhsatiye rusu
munun yine eski tarifeye nazaran ta tb iki 
veya ten:dli b elediye mahafilince düşüniıl

mekteyse de bunun şimdiki halde deği şti· 
rilmesi imkansızdır. Çünkü cemiyeti umu
miye hali faaliyette değild i r. 

Cemiyeti Umumiye teşrinievvelde top
lanacaktır. Bundan evvel de bu iş için f<"v· 
kalfıde bir toplantı yapılması mümkün gÖ· 

rülmemektedir. Yalnız düşünülen bir şekil 
varsa o da Cemiyeti Umumiyenin naibi o
lan daimi encümenin bu işi yapıp yapa
mıyacağıdır. 

Tetkikat neticesinde bu i~in halli dai
mi encümenin iktidarı dahilinde ise mese
le kalmamıı olacaktır. Yok daimi encü
men de bu i,i halledemezse teşrini evvele 
kadar bu halin devam edeceii muhalckak
tır. 

Encümen yarın da toplanıp bu işi tet
kike devam edecektir. 

Zehirlenenler 
. ~eyoğlunda T uringpalas hizmetç • 

ıl~rınde~Jozef iki bardak ,arap içmiş, 
bır de cıger tavası yiyerek yatmış, fa
kat gece zehirlenme alaimi göstermiş, 
hastaneye kaldırılmıştır. * Ortaköyde oturan Mehmet T u _ 

fan da yediği tuzlu balıktan zehirlen
miş, hastaneye kaldırılmıştır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıeceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 

de afişaj işine ait yazıda eczacı Bay Söylendiğine göre, yakında in- İstanbul cihetindekiler: 
Hasandan da bahsedilmektedir. Kendi- hisarlardan yeni bir tasfiye daha yapıla- Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Ab-
sinden bu hususta bir mektup aldık. cak, bazı mütekait memurlar daha çı- dülkadir). Bakırköyünde: (Hilal). Be-
Bu mektupta ezcümle deniyor ki: karılacak yerlerine genç elemanlar a- yazıtta: (Belkis}. Eminönünde: (Salih 

«Eczacı Hasanın hakikatte ne idüğü lınacaktır. Necati). Fenerde: (Hüsameddin). Ka-

malumdur. Ye bazı insanlar gibi ne ragümrükte: (Kemal). Küçükpazarda: 

idüğü gayri malum değildir. işinin, Limantn ıslahı meselesi (Necati). Samatyada: (Teofilos). Şeh-
san'atinin ve ticaretinin esiri ve ehlidir. remininde: (Nazım). Şehzadebaşında: 
Siyasi mesleği ise yalnız ve yalnız Deniz müsteşarı Sadullah ve Liman (Halil). 

Cümhuriyet Halk fırkasıdır, onu can- Müdürü Raufinin huzuriyle dün Li- Beyoğlu cihetindekiler: 

dan sever ve hayatında hiç bir zaman man Hanında bir toplantı yapılmıştır. Galatada: (Hilal). Haııköyde: (Yeni 
başka bir fırkaya girmemiştir. Bu toplantıdan sonra müsteşar Sa- T kiye). Kasımpaşada: <]uran). Sa-

Bu itibarla yapılan telmih de yersiz- dullah ve müdür, ~anları.ndaki zevat rıyerde: (Asaf). Şişlide: (Şişli). Tak-

d. T" k ' b" "kl · A ile birlikte gümrük ıdaresıne ait am - ıimde: (Galatasaray, Vinkopuli). 
ır. ur ıye uyu erı ve vrupa er- b 1 .. d 

k ar ve antrepo arı goz en geçırmıq • Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler·. babı san'ati eczacı Hasanın takdir arı- ... 
dır. Memleketimizde büyük ve temiz lerd

8
ir. l d Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 

. l .1 u top antı a limanda yapılacak (Yusuf). Kadıköy Muvakldthanede: 
ış er yapmış, namusu ı e yaşamıştır. 

\'
'cd . ! .. 'dd. t' t' islahat, rıhtımlar ışı ve antrepoların (Saadet). Kadıköy Söğütlüçeşmede: 
ı anı temız, mes egı cı ı , ıcare ı, l Ü 

• d • h t" 1.. . limflna devri meselesi tetkik edilmiş - (Osman Hulusi). sküdar Çarıııboyun-
cıattıgı ogru ve er uru raya ve ya- da: (İttihat). 

landan aridir.» tir. -----------------= 

şoförleri kayırmasını dllerlm. - Göndermiş olduğunuz yazının ııonun11 , 

Esas No. sı 

94 
100 

103 

106 

303 

304 

305 

558 

559 

560 

593 

641 

Biga Şoför Çalar görmeden flkrimizl blldireıniyeceğiz. 

ılı Emli 
Mevkii ve Nev'i 

Heybeliada'da Yalı sokağında 2 No. lu gazino 
Büyükada'da Nizamda Nizam deresi sokağında 
19 No. lı içinde kuyu ve eski alat ve edevatı 
müştemil 4928 metre murabbaı arsa. 
Büyükada'da Nizamda Nizam sokağında eski 
25, yeni 7 No. lı 1076 metre murabbaı arsa. 
Bnyükada'da Nizamda Nizam deresinde 5 No .lı 
1573,50 metre murabbaı arsa. 
Heybeliada'da Tur yolunda 1, 2, 3 No .lı 5398 
metre murabbaı tarla. 
Heybeliada'da Tur yolunda 8 No. lı 15905 metre 
murabbaı tarla. 
Heybeliada'da Tur yolunda 6 No. lı 3977 metre 
murabbı tarla. 
Bnyükada'da Nizamda Yücetepede 2 No. h 
2031,25 metre murabbı bahçe. 
Büyllkada'da Nizamda Nizam sokağında 172 
ada, 7 parsel No. lı 2762 metre murabbaı tarla. 
Büyükada' da Nizamda Nizam sokağın.da 159 
ada, 4 parsel No h 866 metre murabbaı arsa. 
BüyAkadad'a Nizamda Cumatepede 1 ada, 184 
parsel No. lı 5600 metre murabbaı tarla. 
Büyükada' da Nizamda Nizam ettin sokağında 
3-1 kapı, 156 ada, 2 parsel No. lı bahçeli 

Depozito 

1000 Lira 

200 
" 

172 
" 

80 ,, 

240 
" 

400 
" 

160 
" 

41 ,, 

90 ,, 

50 ,, 

336 
" 

ahfap köık. 800 ,, 
Mevkileri yukanda yazılı emlak bedellerinin birinci taksiti peıin 

ve geri kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi kısmda vo 
şn suretle: 

Tamamlan faiz.siz sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile ve açık 
artbrma ile sablmak üzere arttırmağa konulmuştur. İhaleleri 26 Ha~ 
ziran 1936 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat onda Şubemizde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte Şubemize müracaatlar. 
(373] 

* * 
Pazarlıkla: Satılık Emlik 
Esas No, sı 

142 
143 
162 

254 

Mevkii ve Mev'i 

Anadoluhisarında Küçüksu volisi. 
Büyükada' da Meyandros volisi. 
Nişantaşuıda eski Teşvikiye, yeni Harbiye so
kağında 133 No. h halen İpek Film tarafından 

Depozito 

6000 Lira 
8000 ,, 

studio olarak kullanılan eski ekmek fabrikası. 8000 ,, 
Gaita Halil Paşa ıokağında Ömer Ahit Hanı 
bitişiğinde 21 No. lı Manokyan Hanı. 6000 ,, 

Bankamıza aid yukarıda meykileri yazılı emlak, 24-6-1936 Çar
şanba günü saat on beşte Ankara'da idare Meclisimiz huzurunda 
peşin veya taksitle pazarlıkla satılacakbr. 

İsteklilerin o gün o saatte Ankara'da idare Meclisimiz de hazır 
bulunmaları veya yazılı mebaliği depozito olarak Şubemize tevdi 

ederek son teklif ve şartlarını telgrafla veya mektupla Ankara' da İ are 
Meclisine veya Şubemiz lv.üdürlüğ üne bildirmeleri ve fazla tafsil at ıçiu 
Bankamıza müracaatları. l3• ... J 



14 Haziran 'SON POSTA Sav fa s 

MEMLEKET 

Yine •• •• 

HABERLERİ 

meselesi 

Urf ada yeni mekteplere 
ve liseye ihtiyaç var 

uzum 
Ekonomi Bakanlığı üzüm ihracatını 
teşkilitlandınnak için ilk adımı attı 

Avrupada ve İngilterede 35 ajan temin edildi, Yugoslavya 
ve Romanyadan kutuluk kereste ge~ecek, bir kutu 11 kuruşa 

malolacak, halbuki Yunanistanda 13,5 kuruşa maloluyor \Jrfa orta m ktebi nlD im t.w-& 
İzmir, 13 (Husust) - İktıaat Ve • 

kaleti, bazı ihracat tacirlerinin dıt piya· 
salarda oynadıkları diitUndUrüel ko • 
mediyadan sonra üzüm ihracatuu tef
kilatlandırma yolunda ilk adımt atmıf 
ve İngiltere, ~!manya, Avuıtuqıa ve 
Polonyanın muhtelif şehirlerinde °"18 

beş kadar ajan temin etmittir. 
lktısat Vekaleti adına bu t.,ldıatı 

kurmağa giden İsmail Hakkı V ....a be 
husuta Son Posta için fU izahata ver • 
miştir: 

«- Avrupada iki aydan fazla .tiren 
seyahatimin hedefi üzttmlerimll lthl 
kuvvetli ve faal ajanlar bulmak, O.Cbrı 
mahsulüne yeni mahregler tema et • 
mekti. En büyük endifemlz dıf t.,Jd • 
latı meselesi idi. Şimdi bu ciheti tama.. tlaracat ~llecek üzümlerin 1ıuırı.... 
men temin etmlf bulunuyoruz. AVnı- - h ___ 1..ı u_ I . v • • 

d 
f .

1 . h f d L.-llL m .. mu t....oir. n.va arın pyrı ta· fagı ınmemesme dikkat etmek lazim· 
pa a ngı terenın er tara ın a ~il· bit ...u.ı..t L- , _ _._ il ·· h d d v • 1 la .. .. Umtlzö Claha .-,., oaa ysr .,. zum ma su- ır. 
ıgımız aJan ar uzum Ulu zarar .-mittir Ar t k .. h ·ı· 

sağlam esaslarla tanıtacak hnk&nlu el- n..._ • • ıvre 88 ııJl yapar en musta sı ın 
d 

.k 1111 tttbarledlr kl altwa ıatfılarda çok menfaatini gö. laGnde tutmak lazım· 
e ettı . nı~ h _L ....... -~ı ___ • B 
T k ·ıA h l - Al' .. .,.._,. ar-..ıt eu.,....ı şarthr. azı dır 
eş ı at a:ırır anmıftlT. ıvna • • ............. ...__ ~ ,_ Hv hh" · 

tışlarda çok dikkatli harekat .amek taCll'lln'Dl a a~m • re tea ut • Yugoslavya w Romanyadan kutu-

b · tl d i y _ı _L Ut..... lerlM ıirl i ıf&.lyoruz. F'tatların luk kereste temin edildiği ittin bu sene 
mec urıye n ey z. em man.uıun T-k ff b' _..ııı. ~ 

h k 'k" · i · · dld k 't u.... 1199'8 tene uı- 0 • tee ıt ea n as· kutu buhranı olrnıyacaktır Üzüm ku Urfa Vatan ille melctebi tal.._. 
a ı ı vazıyet nı şım en at us ,... . . · ~-

1{4amla tesbit etmek kabil değildir. Do- ıart mlktan apjı iachrilmeme1i la- tuları Yunanistanda 13,5 kuruşa te· 

ğll§un geçen seneden fazl. olduluna ....... . _ • min edildiği halde bizde on bir kunw 
dair ileri sürü'lon müşahedelere nt . ~ s_. Clolıı• numarayı sıf olacaktır. 

Urfa (Hueuıll) - Bwaııia bir liunin a• ta mektepten mezun olan talebelerin ıa· 

çılması artılı: :aanıret halilli almı~tır. Llae yıaı sünden ııtlne arttıiı için yeni mektep• 
.olmadıiı için her yıl orta •ektepten yeti· lor yapılman zaruret halini almıştır. 

men, mahsul<in kemale ermesine 8 · H..burg 14.6 Hradua ıatmak esasını Bu suretle kutuluk kereste da,•ası şen gençlerin tahlilleri yanda kalmakta • ----·--·-~------------

' Hidiseler 
karş1&1nd ~ı~.cıe;;I 

aar bir çok sürprizler kartıımda JYılan- kab.I eden lhnıoatçınıa bu fiyattan a- halledilecektir. dır . 
................................................................................................ Kaza merltezlerile nahiyelerde ve bü

yük köylerde illt mekteplere ihtiyaç vardır. Alacanın imar pllnı Ermenakta Karamanda bir 
, 3 7 8 hin nüfuau bulunan Urfa vilayeti 
dahilinde ancak 31 tane ilk mektep bir ta
ne de orta mok.tep vardır. Okuyan ve or-

yaptırıldı Kurşun madeni cinayet 
Kasabada yeni fnıaat Bele- Bulundu 
~iyenin verdiği nümuaeye Karaman (Huıust) - Ermenak ka-

göre yaphnlacak zaııam Çukurbai k6yünün Keıtal de-
Alaca (Huıuat) - Uzun zamanclu~•- nilen yerinde ll\ır11un madeni bulun· 

ri devam eden :yaimurlar nihayete onalt mufhlr. KurfUn1ar damar halinde u
ve sıcaklar bat göaterm•i• baılualfbr. zanmaktadır. Madende, kurşunun 2/3 
Şehirde bazı hutalıkların b.. ıiS.tel'lllMİ niıbetinde olchıju ve madenin İ\lletil
üzerine hükumet doktor)up ~tkı t..wrler metiain pek kolay olacağı anl .. ılmış-
almağa baıılamıı ve met~k bır halde 118 " 8i k · _..ı_ l 
ı d. . .. k" "ai L.. tır. r ap ı9'DQ1S at•t• tutu an maden 
unan ıspansore aıt etuv ma ıne11 - • h . _1_ k k 1 
1. . ·~~ emen erım .. te va urtun o ayca 

a ıyete geçınnıi'ur. k •- . ~ . 1 İlk evvel h•pi•hanede bulunan mail .. meyd.na Çl makta<11r. Şımdµik, ma;-

kumlar muayene ettirilmia. tesadiif edllea denia ~letilm•ine baf lanıltnıf değil
bir tek lekeli hümma vak'aaırun airayetins dir. 
meydan verilmemiştir. 

Eski belediye reisinin Çorum eneimenl 
daim' azalığına ıeçmesilc inhilll ed• lt•
Iediye ~eisliğine Tahirabadh İımail IU.aa 
tayin edilmİ§ ve yeni vazifesine baılamlf• 
tu. 

Belediye ıelnin ıu ihtiyacını cidermek 
için büyük bir faaliyetle çahpnıı ve muvaf
fak olmuştur. Şehrin her köıeline ÇOflll•ler 
yaptırılmı!jtır. Şimdi de oehrin iman itin 
uğragılmaktadır. 

İmar planı ypatırılmııttr. Y enid• inf& 
ettirilecek evler belediyenin verecelf ntt· 
muneye göre yaptırılacaktır. Bu pllaa Uf• 

gun olmak üzore ilk olaru blı Cumlaari· 
yet Halk PartW binası yapbnlmaaı brar-

Oebzede dolunun zararı 
Gebae (Hueuei) - Bir kaç gün ev

vel, buraya dolu yaimaf. bu yüzden 
ballar harap olmuftur. Dolunun tah
ribatından bağcılar büyük zararlara 

~r111;ıe~~i.r. - ·----
Iaıtmlmıo ve lnıaaına baılanmııtır. 

Kasabanın lrnr:alı olarak. işleyen telefon 
ıebekeai tamir edilmig ve çok muntazam bir 
ıeldl almı!}tır. 

Haftada bir ıün olarak kurulan pazarın 
bundan sonra haftada iki defa cuma ve 
cumarteai pn)eri kurulmaıı kararlaıtı -

rılınlfbr. 

Bir adam bqı taşla ezilerek 
öldürüldü 

a.:ır-.ı::a-ı: ı ·-· · · · - -------

KAzim Dirik Bigada 
Karaman (Husuıt) _ Karamanda Biga (H:ısuıi) :-:-- Umu~i .müfettİf 

bir .~inayet o1muf, Mehmet isminde bi- G~neral ~~·"?1 . ~ırık, ~rımıze gel
ri Omer isminde diğer birinin başını mış, musıkı ~ırliti bandoaıle halk tara-
taşla ezerek öldürmüştür. fından tezahüratla karfılanmıştır. K&-

Mehmet uzun zamandanberi zım Dirik belediye dairesinde halkın 
ışsız, . . . k bul . • . . . 

güçsüz vct serseri bir hayat 8 k .. zıyaretını a etmljf ızmır seraıııne 
Y şama eh · · · h l'f h 11 · · · · tadır. Vak'adan iki gün evvel enişte- Ş nmızm .. ~u te ı ma ~u er~nın ~tı: 

sinin tarlasına iiderek karısından i- nalı ambala1 yapılarak aanderılmesını 
kayet etmistir. Eni"tesi bu aeçi · şı·- ve gününde yetittirilmeıinin teminini 

• T o msız ı . . . 
ğe kendisinin sebebiyet verdiğini söy- tavs_ıy_e_e_t_m_ı_şt_ır_. ______ _ 
lemiş, Mehmet bu ıöze hiddetlene -
reıc eniştesiyle kavıaya başlamıştır. Bigada bakımsız çocuklar kampı 

Bu sırada kavpyı uzaktan gören 
ayni köyden Ömer koşmuş, her ikisini 
ayırmak istemİf, Mehmet, Ömerin bu 
miidahalesine hiddetlenerek eline ge
çirdiği bir taşı zavallının kafasına vur· 
mustur. 

Ömer darbenin acısiyle derhal yere 
yuvarlanmış, Mehmet de yaralı Öme· 
rin üzerine çullanarak eline geçirdiği 
ikinci bir taşla kafa tasını ezerek zaval
lıyı o anda öldürmüftür. Vak'adan 
jandarma haberdar edilmiş, katil ya
kalanarak Karaman müddeiumumili -
ğine teslim edilmiftİr. 

Biga (Hususi) - Köy mekteple
rine devam eden en cılız ve bakımsız 
çocuklar bir araya toplanarak açıla • 
cak olan Azat obasında iki buçuk ay 
kamp hayatı geçireceklerdir. Obada 
çocuklara mükemmel ilda verilecektir. 

Köylerde bu i~e yarayacak elverişli 
bir bina bulunmadığı takdirde bu oba 
merkezde açılacak ve fe}ıir mekteple
rinden birisi oba ittihaz olunacaktır. 

Acaba iftira mı? 

Pazar Ola Hasan B. Dlvor Klı 

İzmir, 13 (Hususi) - Ağır ceza 
mahkemesi, Çeşme kazasının Ovacık 
köyünde gayri mCıŞru doğurduğu çocu
ğunu öldürmekle suçlu Ayşe isminde 
bir kadını muhakeme etmektedir. Mu
hakemenin ilk celsesinde Ayşe: 

- Bu ne bu, Haıan Beyci-
lim? 

.. , Bu ıene, :yaz yüzü ıör· 

mi:yecek mİ:yİs, aedir? 
... Tanrının günü, fakır ~a-ı Hasan Bey - Cenabıhak, 

b- yağmur yağıyor! zahir bakb ki belediyenin A-

l dalara su temin edeceği yok, 
Adalalann aarnıçlannı doldu· 
ruyorl 

- Kocam bir askerdir. Köy mezar
lığında bulunan ölü kemiklerinden do
layı beni sorguya çektiler. Gayri meş
ru doğurduğum bir çocuğa ait kemik
ler olduğunu söylediler. Ben böyle bir 
suç işlemedim. Namuslu bir kadın ol
duğumu herke. bilir. Mezardan çıkan 
çocuk kemikleri 20 ay evvel doğur -
duğum ölen kızım Behiceye aittir, de
miştir. 

Şahitlerden bazıları ise Ayşenin kar
nını şiş bir vaziyette gördüklerini iddia 
etmişlerdir. 

Tipler 
-5-

Bu bir piyanisttir. 
Hükumet dairelerindea birinde bir 

İfİ vardır. Kalem odaaınıa ltap111na, aai 
elinin her parmaiile ayn ayrı bet kere 
vurduktan ıonra a-irer. Kaleme ltondi:ı

den evvel ıirmiı olanlara aldını etme• 
den memurlardan birinle maaaeına ıo • 
ltulur: 

- Size ltir nota vermiıtim. 
- Nota mı) 
- Şey yani. istidal 
- Bekle ııra ile. 
- Si re ile mi, bu bir ıolo mu) 
- Ne ıuluıu canım. aıranı bekle, de• 

diki 
Bekler, kulağına yuı makinuinin ae

ıi gelir, makinede yazı yazan daktilo 
bayanın yanına yaklaıır: 

- Re ••. Mi ... Fa .•. fayc bum fa· 
yel 

Daktilo tatırmııtır: 
- Affedersiniz bir ,ey mi söyledi • 

niz'? 
- Siz tuılara dokunurken buı g{j. 

zel notlar kulağıma celmi§ti do. 
Daktilonun hiddetlencceii tutar: 
- Rica ederim, remıi bir dairede 

bir genç kıza bu tarzda takılmak çok 
fenadır. Ve neticesi aizin için iyi olmaz. 

- Affedersiniz, yanılmışım 1 
Ayaklarının ucuna basarak geriler. 

Memur sorar: 
- Sizin işiniz neydi'? 
- Benim iııim mi'? Şey piyaniatiml 
- Piyanistseniz piyanistsiniz.. Bu • 

rası çalgılı kahve değil, onu aormuyo • 
rum. Bizdeki işiniz neydi) 

- Şey notam, pardon istidam .. 
- Numarası kaçtı'? 

- Bethofen'in altıncı aenfon~inden 

aklıma geliyor: 61 
- Henüz mucipten çıkmadı. 
- Mucip, mucip; garip bir isim; •· 

caba bu, on yedinci asır kompoz.itörle· 
rinden biri mi, yoksa yeni türemiş fan
tczist mi'? İsim yabancı gelmiyor amma, 
birdenbire kim olduğunu söyliyemiyo • 
ruml 

lMSET 
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Güzellik kraliçelerinin 
başlarına neler gelir? 

• So11 Poata. nın mlbabakaaı: 

40 Tarihi Vak'a ve 4o TarihlTablo 
24 - Zenci esirler 

Fransızların en eski bir rkellik Kraliçesi " Dünyanın 
en bedbaht insanı olmak istemezseniz güzellik 

milsabakalanna girmeyin 1" diyor 
16 yıllık hasretten sonra 

Ş 
u ıatırlan okurken içim eızladı: 
Orhan Gazinin « Y enikiiy• ünden 

lamailin ihtiyar anuı ile üç yaıındaki oilu 
AJunet. lıtiklü harbi 11ralarında Rum çe

~eleri tarahndan daia kaldırılmıt- Kadı~ 
ölmüf. küçük Ahmet. Süleyman iaminde bır 
'Adapazarlının eline ıeçmiı: Süleyman da 
~ocuiu Huan adında bir baıklllllla ver • 

mit- Haıan dokuz çocuk babası imit- Kim-
. Ahmedi de baL-na basıp evllt edin· 

aeıız a11 • 
mit: hatta aon deminde öz oilu lım~ıle 
«Ahmede kardet ıilai bak 1 » d~e vaaıyet 
etmiı. Yıllar ıeçmiı. Ahmetçik büyümüı. 

:Jinni yaıında bir delikanlı olmuo. ~ir ıün, 
Orhan Gazinin Y eniköyünden lımail adın
da birili ile karplanmıt- Bu ihtiyar adam 
bu tanımadıiı . delikanlıyı ıörünce )'Üreii 
:oynamıt. bu delikanlı J,u tanımadıiı k"öy-

DiDJa ı&zellik kraliçeli ..... .... Wr intiM.ı ıw-n ....... •• .......... lüyü ıörünce iginde mr pyin mladı11nı 
Parieu•ar ıazetainin Wr muhar • çeklerin Ye takdhlerin aruında ı~ti er • hiuetmif. Çok seçmeden baba oiul birbi-

riri s\izellik kraliçeliklerine aeçilea kadın· keklerie mnqak n aokulpn ta"11rlarma ·rinin kollan aruuıa ablmıtlar. lamall, on 
·lann becltaht olduklannı ilk amanlarda alııtun Ye eoaralan tla onlar bana alıttık- alh 7J) huretini çektiii oilunu köJi1ne ıö
prdükleri ..,..1ı iltifatlara raimen aon • lan için ilk raiheti söremec:lim ve fazla ka· türmUti Ahmet köyde de, on alb yıldır 
ıalan acı 'bir niıyan çukuruna cltittüklerini zanmak için C.nutı.I Amerikaya hicret et· oilunun mini mini hayali gözünün &nün • 
prerek. fimdiye kadar F ramab süzelhk tim.• 

0

den sitmiyen bir haaretli ana bulmaf. 
tacmı sf7en süzel kadınlarm hayatlannı Anlattıklanna ılre Asnea Souret bun- Bu buin 'bir maceradır. On alb ,.ı laa• 
b.ca tetkik etmitdr. dan eonn orada allut toplamaia 'batlam11t 'reti çekilen bir evlldm bulunma• DU1l e.

fakat muraflanm kar11lamak için ele deh- ·- bir bahtiyarlık İle, onu üç yaıJannda 
Bu yazıya göre: · · b" 

-tli çaı..., yonaJm-.mr. Ve bir ıece alet- iken kaybederek yirmi yaıında ır ıenç •-
Gecen clokuz klnunu .. nlde RomaDya ır- ı L ki iu d . . • . alü ola- ,ler içinde yatalı• diftükten aonra bir haf- dam olarak bu maıt, onun çocu ~ na e-

slzellik krallç.i otellerın bannde lüm 'b" ta içinde llüp Ptmittir• yamamak ta o kadar acı bir ıeydır. 
rak 'bahanaNt. n Romanyada ~ & R U• , ikinci aene kraliceliie Koraikalı Pauline Bu hazin maceranın Osmanlı tarihinden 
;,ft ciedlkodu1ara yol açmıfb., Mi8 oman- p , . tih edilm:..; bir etini anlatayım: 

L 6 :.. l"d . C "t ' L-- j..l: o ın ap ..-r. D d ,., 11.om n- ı en n acu na &JU U1t • On yedinci aaır ortuında ör üncü 
LL.-re L,_ .. 11·yul ihtt"rulara L--L-n 11·t· Pauline etrafta kopan alklflara istihfaf- . h 
.._. 5 - &tUUa Mehmed hükümdar idi. 7 yatında ta ta o-
• aöylendi, ve bu eararengis ilim ay • Ja bak1D11 ve mükllatı olan on bin fransı .turan ve dokuz on yaılarına gelmiı olan 
,..,.lanmach. ,aldkıtan eonra etrafın davetlerine kulakla- T h d 
•----- 1 V padiphın ıenç ve ıüzel anası ur an ev· 

b 11.k b-L d L• • "l'ii nnı tıluyarak Konikaya çeki mittir. e T h ld L -ı:.e ı mG.. a&asın a Dlnncı ı • b d" letı"n ı'dareaı"nı" elı"ne almııtı. ur an va e 
& ..... F A _ S .ı b it temin ettiii cılrahoma ile mea ut ir iz ıvaç 

bunan ranaız ~n• ouret we a ınız aılen Ukranyalı bir köylü idi. Kırım Ta-
__ 1 l , yapmıthr. Ona u arkadaılan: 
-er an atıyor r •• • tarlan tarafından kaçırılmıı, eııir pazarında 

- Al:tdal demifler, hayah lükau, Holı· · d O ı t k 
- Ben Bayonne'de annemle ı..raber o- ' L la • I l . it d aatılmıf, oradan a amanı sarayına a -

1vutu, Dar rı aeıvetı tuva et erı açır ın. • • · . d'l . . 
turuyordum, annem hir ıün ıazetelerde P 1. .. U aa '-. • • kırpmıı. dım e ı mııtı. 

au ıne ıoz nun ııımnı · B ll · · d l t b ld Yusuf adın• 41Unyanın en süzel kadınını aradıklarını o· • . . . . u yı ar ıçın e s an u a 
W i ö De Valefe bir mektup ya- • - Girecekaana ki bu ıtte ben k&rlı çı- ela bir manav cüzeli türemiıti. Divanyo • 

u,k ~~tUmb? . . f k d kacağım, mes'ut lMr aile yuvası sahibi ol • lunda b"ır manav dükkanında çıraklık e· ara 11.0 ır resmunı zar a oy u, o za- • .. .. . ... 

1 L- h .. 16 d 1...aı_ dum, her halde aonunda aurunmıyeceıım den Yuaufun ıöhreti saraya kadar aksetti. man ar - enuz yaıın a ..-u. 
L lm"ılel t:evabını vermittlr. Turhan sultan bir ıün onun dükkanına ka-

Cüelllk mü .. bakalannın 11eyn' 
11...: • • I b 1 iı d b" 192 7 etmesinin süzellik kraliçeai Pariali dar ıitti, çocuiu gördü ve emir vererek 

m8rettı.... r•mımı a ınca en p r ı. ır • . . 
._ __ h ita L 600 OOO Lı . . . Roberte Cuaey, bir ıtÇı kızıdır ve hayatını saraya kaldırttı. Çocuğa vücudunda bir işa-
a-. a ıonra 11en , &ııflnın reyı- • . . . . . 
._ L- 1.:- lm dıkıı dikmekle ıeçırml§tir. Çalıımayı ve ret olup olmadığını sordu. Yusuf çağşın • 
• ıuaı...,e o uıtum. ' 

O 
.. L d h L L L macerayı ıevdiii için, derhal eline ıeçen nın paçasını aıvayarak baldırındaki eıki 

sun• il& ar ayatım ÇO& yeıtnasaıt . . . . . f d l . . .. d" 
·~ ..ı il el b l rd .. • para ıle bır terzihane açmıt. ıamı etra ın a kurt ııınğının iz ennı &oster ı: 

..vmı.- wa ar • 1 a • ıQ)Deıe ır- . . _ Benim köyüm buradan çok uzakta-
tler, pnMr çevirir. ip atlardım. • tarihten yapılan reklamlarından ıatıfade ederek zen-

. 1 l R b C dır. Beni Tatarlar çalıp eeir pazarında ııat· 
L.L..l b" L! • b" L aın O manın yo UDU tutmUtlur. O erte U• 

•nra llmllen ıre un11.1 eararenp ır &UV• , • • •• tılar, bu manav aatın aldı. Ben çok küçük-
'- • Lzı...:ıı •· ib" ld k d l aey derdını toYle 1anıyor: . 

Yet 11enı ._... .. tmuı 1 1 0 um, a ın atı- ' ken beni bir kurt ıaırmıı 1 dedi. 
1erdum, herkeain itana karp •Ö•terdiii , - Param var, zenginim fakat ıevecek Bu çocuk Turhan sultanın küçük kar • 

muamele deiifti. ,vaktım yok. defi idi. Divanyolundaki bir manav çırağı 
- Siae 'bir milyon dolar, ltuyurun A· Ra,..onde AllaiD'ia nuihallan: küçük padiphın dayısı idil Turhan ıultan 

merikaya cıliJ'enler oldu, ben naaal bilme· ı Raymonde Allain süzellik kraliçeliiinin kardeıini yanına aldı. Kendisine kahya 
4lllim 1erlere side'biUrdim, ~ell hu tek• ,en ihtitunh devrinde aaltanat sürdüiü bal- yaph. Onu ıiyut hadiselere karıttırtmadı. 
il& kabul etmedim 1'ütün arkadaflanm be· ,cıle yazdılı yazılarla ıenç kızlara fU nui • ' Bu da birinci kadar hazin bir macera • 
almle alay ettiler. aerveti. talihi. a.tlkbalimi Jıatlarda ltuluJıuyor. dır. 
.,aklar albna aldıiundan bahaettiler, ak- «Ufak hir kadınlık ihtiraaına kapılarak Repcl Ekrem KOÇU 
lanı teldUer, 'ben de Foli Berjer tarafından ,dünyanın en bedbakt insana olmak iaterae- --·••••• ................. - ........................... . 

BqünkU «Şimalt Amerika Birletik hl· 
kGmetleri• on aekizinci unn aoaunda on 
6ç müatemlekeden mUrekkep ltir İnsillz 
müatemlekeler birliii idi. Burada yerletmit 
olan mOatemlekeci söçmenler lnsiker9)'• 
kaJ'fl bir ietilr.W harbi açtılar. Kencliaind• 
Kanada n Hindiatanı zaptetmit olan 1.
si}tereye Ul'fl bir kin bealeyen Franaa A· 
merikalılann bu iatilr.W aavqma yardım 
etti. lnailizler mailGp oldular ve 1'u auretle 
1783 de Şimali Amerika Birletik Cümhu· 
riyetleri kurulmuı oldu. Avrupadan. müte· 
madiyen ıebnekte olan )'eni muhacirler 
(ki 1850 4en 1905 yılına kadar 23 milyon 
muhacir ıelmWti) nüfusu mütemadiyen 
çoialan Birleıik hükumetlerin arazili de 
ıarba doiru ıenitlecl i ve bidayette 1 3 hü
ktlmetten mürekkep iken buırün 48 etim• 
huriyete çıkb. 

On dokuzuncu aaırda esaretin ilauı yG• 
zünden çıkan bir aynlık. birletik hükG· 
metlerin mevcudiyetini tehlikeye koymut
tu: On Uç hükumetten ıekizi timal hüktl
metleri, beti de cenup hükumetleri diye 

anılırdı. 1 790 da yapılan ilk nüfua yazı

mında Amerikada tarlalarda çalııtırılan 

700,000 zenci esirin mevcut olduiu anla· 
ıılmııtı. Bunlardan ancak 40 bini fimal 
hükumetlerinde, 660 b ini cenup hükumet· 

!erinde idi. Şimalde iklim ve nebat Avru
pa iklim ve nebatlarının benzerleri idi. 
Avrupalı göçmenler tarlalarında kendileri 
uğraşıyorlardı. Sonra bu hükumetlerde zi-

raattan ziyade aanayie ehemmiyet verili
yordu. Cenupta böyle değildi. Şeker kamı

ıi, pamuk ve pancar gibi nebatlann zira• 
atine Avrupalılar ahıık değildi. İklim de 
ağırdı, tarlalarda Afrikadan getirilen zen• 
ci esirler çalıttırılıyordu. 

Avrupada on dokuzuncu asırda birçok 
yeni cemiyet fikirleri ile beraber cesaretin 
kaldırılmaarn da ortaya atılmıt ve kaldı
rılmııtı. Bu mesele Birleşik Amerika hü
k6metleri arasında da mevzuubahaolunca, 
cenup hükametleri, kendileri için esaretin 
ilıasından iae Amerika ittihadından ayni• 
manın daha mühim olduğunu illn ettiler. 

sut çalan hırsız 

Şimal hük.Gmetlerinde İle eaaretin al< hin• 
de bulunanlar eheriyeti tetkil ediyord114 
Bunlar, aileyi Ye bütün intanhk hiı 'erini 
&ldüren eaareti 'bir vahıet tellkki ediyorlal'I 
tla. Haldir.ata her nevi inaanlık haklar•,,. 
tlu malmmı zencilerin bayah bir fa a 
laaliacle idi. P•tronlann kamçıaı ahır ~ 
yapılar, kanlan ve çocuk.lan gözlerı iıC 

&nünde efendim tarafınclen bir l»aıka aa.,. 
ma aablır, kaçmaaınlar diye elleri ayaklan 
:uncire vurulur, iri ve .. rp köpeklerin mu• 
bafaza11 altında yapılardı. Eaaieti kaldı ... 
mak iatiyenler, Avrupadan mütemadiyeı& 
muhacir geldijini, 'binaenaleyh eairlere IU
mm kalmadıiını. inaanlann yavaı yavaı 
iklime alıpcaklannı aöylüyorlardı. 1860 
da yapılan reiaicümhur intibaplaranda el&<! 

retin kaldırılması taraharlanndan Abra ... 
bam Lincoln reiaicümhur intihap edlldL 
Bunun üzerine cenup hük6metleri birlik• 
ten ayrıldıklanm bildirdiler. Amerikada 
\,üyük bir dahili harp baıladı. Tarihte 
c.Aynlık harbi» diye anılan bu harp dörf 
yıl aürdü ve çok çetin olduı 112 bilyjiif 
muharebe oldu ve 2000 kadar müaadem• 
vukua geldi. Cenup hükumetlerinin zayiat 
ve masrafları resmen ilan edilmemiıti, fa• 
kat timal hüktlmetleri 300,000 ölü vermif 
ve 1 5 milyar frank harcamııtı. Nihayet 
fimal hükUınetleri galip ıelmit ve bütün 
Birleıik hükumetlerde esaret kaldınlmııtı. 

Romancı Harriet Beecher Stowe, Ame
rikadaki zenci eıirlerinin çok acıklı ha• 
yatını Uncle T om' ı Cabin - T om Amıca-o 
nın Kulubeai adındaki bir romanda nak
letmiştir. Bütün dünya dillerine çevrihnit 
olan bu taheaer filme alınmıı ve JatanbW. 
da «Kamçılı medeniyet» adile göaterilmir 
tir. Eser bizim dilimize tam olarak tercU. 
me edilmemiıtir. Yalnız Ahmet Halit kitap 
evi çocuklar için aureti mabıuıada yu:ı~~ 
llUf bir hüllaaiını basmııhr. Çocuklanmıza 
tavaiye olunur. 

Ressam R. Anadell'in yukarıdaki tabi.,. 
au zencirlerini kupanp kaçan iki zencinin 
feci hayahnı, esaretin doiurduiu uyanı v• 
enerjiyi göstermektedir. 

Reıad Ekrem Koça 

Av dericileri toplandılar ppalan teklife evet deyiverdim. niz güzellik kraliçesi olunuz. evet ciddt IÖy• 
O tarihten ıonra ömrüm bir kaç ıene çi- lüyorum. Etrafın6ıdaki bütün iltifaltlaı:a 

rağmen, ardı arkuı ıelmiyen dedikodulara 
,mevzu olursunuz. Dünyanın bütün beynel
~milel kadın avcıları petinize düıerler, ah
llk ve irade tabibi olmanıza rağmen onla
nn elinden kurtulmak büyük bir muvaf • 
)akiyettir. ikinci tehlike aize vaad edilen 
,paralarla baılar. Holivut bir kaç film için 
.•İze büyük paralar vaad eder, oradaki yıl
dızlar muvaffak olmamanız için ne la • 
zım .. yaparlar, ve aizi göz«len düıUrürler, 

,eaaıen .. ltanatımz bir aenedir, ıelecek ae· 
ne batka bqka kızlar ortaya çıkınca may
mun iıtihali erkekler aizden yüz çevirirler, 
gözünüzün önünde bir ıene evvel aize Y•· 
pılan komplimanlann aynini buıün onla
ra yaparlar k11kanınınız. yalnız IİZİ manen 
öldürmekle iktifa etmezler ayni zamanda 
filin ve falan an metresi olduğunuzu aöyli
yerek evlenme 7olunu da kaparlar .. 

Kemerburgazdan her sabah lstanbu- Av derilerimize hariç piyasalarda 

CÖNÜLiSLERI 
17 yaşında 
Bir kız 
Seviyorum 
d2 Y&flndayım. Şimdiye lı:adar dört 

mla aevittim. fakat biç birini aevme• 
elim. Üç ıenedir evine ıirip çıktıiım ve 
la&rmet ettiiim bir ailenin 17 yaıında 
Wr kızıyla pkalaııyordum. Derken bu 
.-bJar beni 11;vıiye ıürükledi. Şimdi 

onu çıl•ınca aevdiiimi hiuediyorum. 
Onu bir sün ıörmedeıı duramıyorum. 

Fakat bu duygumu kendiaine eöyliye
miyorwn. Çünkü başka kızlarla evvelce 
eeviftiiimi biliyor. Sözüme inanmayaea
iını zannediyorum. Beni sevip aevmedi
lini de bilmiyorum. Onun için ne yap• 
mak llzım ıeldiğini tayin edemiyorum. 

Z. R. A. G. latanbul 
Mademki nine PiP çıJdainus •• 

.. met ettiiinis bir aa1e m~. 

..... ima haftan çıkanp mwnJa. 
n ........._ tloiru olmu. r.ı. ~ ............. " ............ 

aalsaİbe, •erhal "- ailesi nezdinde 
evlenme lefebbüaı--. siritiniz. Ei• 
böyle hir makaad- 1okaa. aBe ile te
mw kesiniz ve km s&memei• plıp
nız. Çünldi o et• pak .... Bir 
defa ....,.. IMiy6lı laay.Uere kapılar ve 
kımı ha1atma yamk olar. 

* «Bir ıirkette çahııyorum. Yatım 
19. kazancım 90 lira. Aıkerliiimi yap
mama daha dört ıene var. Evlenmek 
iatiyorum. Ne tavaiye edersiniz) 

O. Ç. Ankara 

Henü hir ev kancak çal ve vui
)'ette delllainiz. Bu yetfa aile mes'a1i-
1etini m.inbe almak ceaaretini söater
meyiniz. Aakerlijini.i 1apmız. Hayab 
biru: anlayuuz. Ku:ancınız bir aile ıe
çinclirecek hale selaİll, ondan aonra n· 
lenininis. 

* lzmirde Nahit: 

Sorclaiaam .., llntilmeL Ona ta- 1 
Wat .... yuiJ~RPIDQI..;:& 

Dünyanın ıözleri önünde kral~liie 
yükselirken manen inersiniz. ve itte el Ü8• 

tünde tutulan kraliçelerin çok azı mea'ut 
bir yuva kurmutlar diierleri, Amerika yol
lannda, barlarda, hastalanarak ve biç bir 
taraftan yardım ıörmeden sönüp sitmiı · 
lerdir. Bu iıte para kazanan yalnız Dö Va 
lef olmuıtur. Bizler kazandığımız ikrami
yelere raimen çok ,eyler ziyan etmit bu
lunuyt>ruz. » 

Çanpazarköy sergisi 
Çanpazarköy (Hususi) - Üç aün 

devam eden hayvan ve efya serpi pek 
blahehlr obnUf, ubcılar abm •tun· 
dan cok IM!Dnmı bbmtbr. 

la ıüt getiren Mehmet arabasiyle Bey- rağbet temin etmek üzere av dericileri 

obiklulnldadMisSsol~hağlı~d.ka?I gl eçek rkb~n ~- dün Türk ofis de bir toplantı yapmıt-
ı a ı ar an a ı " ı o u ır ıut 
.. .. .. .. 1 t 1ardır. Toplantıda av derilerimizin ha· gugumunu ça mıf ır.. . . 
Süt hıreızı etrahan görülmüf, aü • nç pıyasalarda raibet görebilmesi im-

ğüm sahibine iade edllmif, Salih kara· kanlan araftınlmıştır. Yakında gene 
kola teslim edilmiftir. bir toplantı yapılacaktır. 

Robert Kollejin • 
yenı mezunlan 



Mektebe hasret çocuklar 
"Annen yazdırsın seni mektebe!,, diyorum. "Olmaz,, 
cevabını veriyor. " Çünkü çocuğa bakıyorum. Küçük 
kardeşime ... Kendisi çamaşıra gidiyor, ona kim bakar?,, 

Yazan: Suat Dervl9 

'4*t.epeiz kalan ço culdardan beti 
Kal.vecleW malUIUll -..ı timdi kalllba• yor, ne bitiyor, ne ıidiyor, anlamak müm

h\lattı kal.Y..mln Wda pyretine ve Jc.lin deiil... Kala yok ki iılesin. 
aıuhafızlann bltUn ıertJl.lln• raimen ço· Küçük bir kız ıimdi yanıma geliyor: 
0t.ıklar açak pencereciea. bahçe parmaklı· - Bayan .. bayan ••• 
iından turadan burade.a iferi dalıyorlar: - Ne o senin de bir derdin mi var} 

- Teyze.. teyze tbn4I de beni dinle ar- , - Evet ben de mektel,e yazılmak isti· 
tik. yorum. 

- Peld JHrum. - Annen yazdırsın ıeni. 
- Ben de mekt.tM ...... k iıtiyorum. - Yazmaz. 
- lıtlyonan da ne4 .. shmiyoraun) - Neden) 
- Babam yollamı}'OI'. - Çocuia l:ıakıyorum da ondan. 
- Baban ne Jı yapar) - Hangi çocuğa) 
- Hamal.. - Kardeşime. 
- Bahaa 1eni neci• ınektebe yollamı- • - Kendisi kardC§ine bakamıyor mu) 

yor} - Kendisi çamaşıra gidiyor, ekmek pa· 
- Güci yetmiyormUf. rası için ... 
- Çok parasız mı balten ~ - Baban çalı~mıyor mu) •• 
- Hamallık. bu Uç stia çalışır beş gün - Babam ölmüı... Annem bize bakı· 

valışmu. Bta iç kard. bir de annem yor .• bakıyor amma şimdi iş de bulamıyor. 
l.lr de kendW beş ettA delil mi> O bize: Ben mektebe gitmek istiyorum. 
•Sizin ilatUnftz&, bllfllaıaa laoiazınıza mı - Mektebe gidip ne yapacaksın} 
Mkayım yoksa mektehe yollayıp kağıt - Okuyup adam olacağım sonra çalı-
defter, kalem. lnlUk plll'Ulaa mı yeti§tire• ,şıp para kazanarak onlara bakacağım. 
:rim> diyor. - Ne olmak istiyorsun) 

Bu sırada karııına bl,iJcek bir deli- - Bir dükkanda satıcı. 
kanlı çıkıyerı - Ben de subay olmak istiyorum. 

- İtte aWa, bak di;yor. Ben okumamış Başımı çeviriyorum mini mini bir er-
focuklann bfr n6mune9iybn. kek çocuğu kar ımda •.• 

- Senin okuyup yuman yok mu} - Subay olmak isteyen seo miein ) 
- Yok. - Evet. 

Ben kahvecinin IJ&raiıyım. ismim lsma
Udir. Babenwt iımi Hafft. Ve anam, ha· 

- Senin ismin nedir~ 
- Kemal. 

J,am bent 7.lr.auzJuktan mektebe vermedi. -- Kaç yaşındasın~ 
Hep çalıttırdılar. Sekiz J&llndanberi boya- - On iki. 
oılık ettim. Bakkal çırakhiı yaptım günde , - Baban ne iı görür) 
)'İrmi kurutla çalıştım. '6mdi koskoca ço- . - Babam ölmüş. 
cıuk oldum. Ylne bir hayat ltlr istikbal ümidi - Annen?· 
yok ••• Biz ı, .. kardetis lıvlmizden ancak , - Annem de çalı:mıyor. 
bh taneınJıı mektebe sidlyer. Hepimiz ça- - Sen? 
lıtıp çabalayacaiız bir onu yotittirebilece· . - lı yok ki çalışayım ... 
iiz. Geçe.nlerde duydum belediye sokak- - Peki size kim bakıyor? 
lara düfUp ahlikeız; olmuı çocuklar için - Eniştem.·· Amma ne bakış .. akşam-
bir mektep yapmıı. Esrara, yankesiciliğe lan bir okka ekmek getiriyor. Kuru ek
bile alı§&ll çocuklar orada okuyup adam o- mekle yaşıyoruz... Eğer ben mektebe gir
luyorlarm11- Sokağa düpnemiş, namuslu seydim. Bir kaç sene sonra subay olmuş
Ve ahllkh çocuklar için de neden bir yatı ,ıum. Anam da kurtulmuştu, ben de ..• 
mektebi açılmaz... Bak burada ne kadar - Peki annen seni neden mektebe yol· 
kız, ne kadar oilan çoaufuyuz. Hiç biri- lam adı~ 
Dl izin istikbal ümidi yek ••. Bu doğru mu~. Omuzlarını kaldırıyor dudaklarını a-
l '- ..1 - ..ı ı k d demi tenezzülle büzerek: nsan O&.ur aa .aam o mazaa en i kaba-
hati. Fakat okumadan adanı olmazsa onun - Ne olacak kadın aklı diyor ... Parası 
ıncs"ulü heıhalde kendi delildir. Bu kızlar yokmuş olma~ın ••• Asker mektebi para ile 

ilerde sokaklara diiterlene, bu çocuklar mi) · · • Suat Dervit 
bırsız, yank•eoi olu~ b ... bı yine onlara 
aormak ohır mu?.. Bakınız hallerine so
kakta çamur ~inde büyüyerlar. Çamurda 
insan deiU k6pek büytlr. lıte ıu küçük 
Hayriyeyi sörüyor musunuz, onun da bir 
aiabeyi var. On yedi yapnda o da tıpkı 

benim ılhi. Gel Hayriye buraya. 

Hayriye karıımıu. ıeliyor: 
- Hayriye sen kaç Y&flndasın? 
- On Yatındayım bayan. 

Mektebe gitmiyor musun? 
- Babam yollamıyor. 
- Bqka kardeşlerin Yar mı) .• 
- Bir aiabeyim var. 17 yaşında .. 

Lurada ... 
işte 

- Sen Hayriyenin alabeii misin? 
- Evet efendim • 
- Senin de okuyup yazman yak mu? 

imzamı atacak. kadar yazmak bili-
riın. 

Jfin nedir~ .. 
- Her faY··· Ben on bir yaşında işe 

başladım. Her iı yaptım timdi otomobil yı
luyorum. Babamız hamaldır. Tahsilimize 
:Yetişemedi.. Biz cahil ka)dık amma... Bi
~ın çoluiumuz çocuiumuz yetişirse dilenir 
)İne okuturum. Cahillikten güç hiç bir şey 
hk... Dünya cahil için kapkara.. Ne olu-

Sıhhat komisyoncular1 ve emniyet 
direktörlUgünUn bir mektubu 
fstanbul Emniyet Direktörü Salih 

Kılıçtan bir mektup aldık. Aşağıya 
dercettiğimiz bu mektupta tekzip edil
mek istenilen hadise aynen vakidir. 
Amma bugün olmamıştır da, bir müd
det evvel olmuştur. Fakat mutlak ol
muştur. çünkü hadise bizzat sertabibin 
ağzından dinlenmiştir. 

Sirkeci otellerinde, meccani hasta 
kabul eden hastanelerde yapılacak 
sathi bir tetkik de bu ip,in hala devam 
ettiğini meydana çıkaracaktır. 

Emniyet Direktörü Salih Kılıcın 
mektubu şudur: 

Gazetenizin 2/6/936 gün ve 2095 
sayılı nüshasında «iğrenç bir dolandı
ncıhku batlığı altında yazılmıt olan 
Selim Tevfik imzaıını muhtevi yazı 
üzerine yapılan incelemede Cerrahpa· 
ta hastanesinde Giresonlu Tahir iımİn· 
de bir kimsenin dolandınlc:hğına dair 
bir hidiaenin vuku bulmadığı anlqıl
malda kevfiYetin tekzibini rica ederim. ... 

SON ·POIT.N 

Moris Şövalye 
Boksör! 

Meşhur san'atkarın başın
dan geçen çok garip ve 

gülünç bir vak'-P 

Moris Şövalye anlatıyor: 
Pariııte yeni tanınmağa başlamıştım. 

Şimdi meşhurum, fakat ben bu hale gelin
ceye kadar neler çektilimi bir de bana so· 
run. Aç mı kalmadım sefil mi olmadım çe
fit çe§it kalıplar mı deiiıtirmedim? 

Bizim gibi insanlar döğüşmesini pek se\·· 
mezler, biz daima İşin tatlı tarafına baka
rız, aölcriz ve güldürürüz., ne ise! ••. Pariste 
yeni yeni tanınmağa ba§lamıştım. F oli Ber-

jerde alkış topluyordum. Benim de yavaş 
yavaı burnum büyüyor, artist olduğuma 
kendim de inanıyordum. 

Bir gün bir hayır cemiyeti menfaatine 
bir yerde bir müsamere verilecekti. Beni 
de davet ettiler, bir kaç ııün evvel heyeti 
tertibiyeden ıioman bir madam evime gel
di Hile büzüle: 

- Mösyö Şövalye dedi. Sizden bir ri
cada bulunacaiım, biliyoraunuz ki, mlieı
ıeaemiz hayır iılerile me11uldür. Varida

bmız pek azdır. lıte böyle müsamereler 
tertip ederek temin ettifimiz bir kaç .ku

ruıla fakirleri sevindiriyor, içtimai vazife
mizi yapıyoruz. Bu münaaebetle lizden bir 
ricada l:ıulunacaiız. 

Kadını fazla •ıkıntıda bırakmak lıteme· 
dim. 

- Muhterem madam dedim, Len de 
yardım işinde elimden seleni yapmayı ıi· 
ze vaad ediyorum, sahneye çıkar, tarln ıöy. 
lerim, bir kaç ıkcç yaparım ve hiMeme dU
ıen vazifeyi ifa ederim. 

Kadın bu cevabımla daha müıkUl bir 
vaziyete düıtü. 

- Bilmem ki mösyö Şövalye dedi. Fo
li Berjerde şarkı söylemiyor musunuz) 

- Söylüyorum .. 
- Herkes ıizi dinlemiıtir. Öyle bir ıey 

yapalım ki orijinal olsun. 

Bu fikir benim de hoguma gıttı. 
- Ne yapalım madam) dedim. 
Biraz düşünür aihi hareket etti. 

- Söylemeğe cesaretim yok amma, •.• 
Hadi nası] olsa söyliyeceiim, çünkü bu İf 
için buraya geldim ••• 

Ben sabırsızlanıyordum. 

- Söyleyin madam, elimden seleni ya
panm dedim, ve para iıtiyecek zannile e
limi cebime soktuğum sırada: 

- Mösyö Şövalye dedi. Boka yapar mı· 
ıınız) 

- Boks muL .•. 
- Evet yani ringe çılup döğilıecekai • 

nfz. 

- Aman madam dedim, ben öyle ıey
ler ömrümde yapmadım, ıonra dayak yer, 
el alemin önünde kepaze olurum. Üstelik 
Foli Berjerdeki göhretim de iki paralık o
lur. Rızkıma mani olursunuz. 

Madam bil~iç bir tavurla sapla gözlü
ğünü burnunun üzerine oturttu. 

- Biz sizi düşünmedik mi mösyö Şö
valye dedi ... Karşınıza dünyanın en maruf 
boksörlerinden bir zenci çıkaracafız, ha
disenin halk tarafından alaka ile karıılan
ması için siz onu yeneceksiniz. Şimdi be • 
raber çıkalım sizi ona takdim edeyim. 

Pariste doaup büyüdüğüm halde bil • 
mcdiğim bir sürü ııokaklardan geçtikten 
sonra kötü bir evin tavan arasına çıktık, 

karşımıza beyaz dişli dev gibi bir zenci 
çıktı, acaip bir ıive ile çıplak olduiu için 
itiraz ederken sırtına bir palto aiydi ve 
madamla bana yer göstererek karıımızda 
bir sandığın üzerinde oturdu. 

Madam söze başladı. 
- Mösyö Yung Joe Gans dedi rakibi· 

niz boksör mösyö Şövalyeyi takdim edi • 
yorum .. 

Zenci ağzını bir kanı açtı. Elimi kırar
casına sıkarak: 

- Memnun oldum. Dedi. 

Ben lafa karışmak ve boksör olmadığı
mı, hatta ringe çıkmağa da niyetim olma
dığını söylemek isterken, madam: 

- Mösyö Yung Joe Gans dedi tabii a 
ramızda anlaştığımız vechile mösyöyü mağ

lup etmiyeccltsiniz, o sizin yumruklarınıza 
dayanamaz, mağlup olacaksınız ve ara • 
mızda anlaştığımız vechile size de lazım· 
gelen ücreti vereceğiz. Zenci «nasıl olur!» 
der gibi boynunu büktü. Ve sonra da: 

- Madam, dedi, güzel hatırınız için 
ömrümde yemediğim haltı yiyeceğim. 

Mliıamere ııünü evvelden anlaıtığımız 

halde kalbimde bir korku vardı. nihayet 

Sayfa 7 

j HALKIN FİK_R_i ___ , 

Olimpiyadlara gidelim mi ? 
Q limpiyatlar yaklaııyor. Sporcularımızın k1f olirnpiyadmda aldıkları neticeler 

ve ıon zamanda yapdan heynelmiel ıpor temaslan halk arasında endite U· 

yandırmııtar: 

Sporculanmız olimpiyatlara iftirak ede bilirler mi? 
Suali berkesin bqında bir istifham halindedir. Her Türk ntandq Türk spc 

culannın olimpiyatlarda yeni bir hezimete uğramalarından korktuğu için bugüx 
limpiyatlara iıtirak meselesi yalnız ıpor cuları değil, bütün Türkleri yakından • 
lakadar eden bir mesele olınuttur. 

Muharririmiz bütün halkımın bu ıu ali ıormuıtur. Aldıiı cevapları afllğıy 

yazıyoruz: 

Fira~ğadan Bayi Btıy Ziya: Hallıevintlen Bayan 
Revan: - Binicilik ekibi tered· şalrftye: 

- Olimpiyada ıitmek düt.Uz olarak beynelmilel - 01impi7atlara ittira-

doğrudur. Bunun için ta· nıüaabakaya ittirak edebi- ktmia yollayacaiımız senç· 

k~lanmızın muhakkak ~· S.yaolmllel temaalarda lerl l:rl eeçmek tartıyla el· 
birincilik kazanman iıte· b d v d Yalnız yüzümüaü aiartmııtır. El· . ette ogru ur. 
nilmez. Olimpiyada sidip 

inime ıellnce onun da Bal- sazetelerde ıünlerdenberl 
bafka devlet ıporcul.nn· 
dan ne kadar ilerledikleri· kuı temaılanndan aldılı i- bu leÇD'le meaeleainde ida-

ni ve nasıl teknik oyunlar 
yaptıklannı sörmek hi9 
de fena bir ıey delildir. 
Hele en ileri slden ıporu· 
rnuz süre§tİr. Güreıçilert 

miz oraya aittilıı.leri takdir· 
de muvaffak olacakları 

bile ümit edilir. Muvaffak 
olmasalar dahi herhalde 
çok iyi derslerle dönecek
lerinden ben eminim. Bu
nun için olimpiyada iıtirak 
etmek doiru olacaktır. 

Adliye memurlaTın
tlan Bay Orhan: 

- Doiru bulmuyorum. 
Çünkü bundan evvel ya· 
pılan olimpiyat ternaıılan 
menfi neticeler vermiştir. 

Sporcularımız bir ıiatem 

dahilinde çalışmıyorlar. 

Sonra da maalesef ıide· 

cek ekiplerin iyi intihaR 
edileceği kana,tinde de
iiliz. Futbol U.kımı mu· 

. hakkak ki ıitmemeli. Gü
reşçilerimiz ve auvarileri· 
mizi korkmadan yollaya· 
biliriz. 

1'İ aeticeleri ıördök. 

Gürot benim taınifime 

söre ügtinClÜ selmekle be· 

raber o da sidebilir. Fa

kat furi>ole buıünkli vazi

yetimizle iftirak edemeyiz. 

Yüzüc\ilerimize pek ırüve• 

nemem. Çünkü pek yakın 

Ba?kan devletlerinde bile 
bWlen iyi yüzüclıler var. 
Dli•r llJ)orlara iıe iıtiraki
mis doiru olmaz. 

KızılayJan Bay Şa-
ltir: 

- Sporcularımızın olirn· 

reıU.Uk varmıı diye bir 

.Urü dedikodu okuyoruz. 

Ben buna inanamıyorum. 

bi bir futbol takımı· 
nm olimpiyatlarda i-

yi neticeler elde edeceğl 

kanaatindeyim. Güre§Çiler 

için de ayni fikirdeyim. 

BinicUlie gelince ıuvarile· 
rindsi endiıesiz ve ııöisü· 
mü:sU sere, sere yollayabl-

ll.riz. 

Jandarma Jikimha 
nfflntle Bay Recep: 

- Gitsinler, netice fe-
na da olsa ehemmiyeti 

piyada ittirak etmelerini is- yok. Mağlubiyet kendlleri

terim. Spor ekiplerimizden ne hız verir. Belki bir da

•üretc;ilerimizin iyi netice ha Hfere mağlup olma· 

alabileceklerini ümit ediyo- mak i9İn daha fazla çalı-

rum. Diğer ıpor ekiplerine 

ıcllnce, onlar da olimpi· 

yatlara gitmelidirler. Fa· 

kat mUaabakalara İştirak et

meyip yalnız seyretmek ı

çin .•• 

ıırlar. insan bir kere o ka
dar kifinin karşısında mah-

çup olursa tabii ki galip 
ıelmek için gayreti artar . 
Zaten onların böyle böy
le, beynelmil~l oyunlara a
lışmalan lazım. 

L--------------------------------~ 
ııra biz.im numaraya geldi. Ben rinııe çık- , laşmış, binlerce insanın önünde kepaze ol
tım, etrafı ael!mladım, biraz ıonra dab zen- muştum. Bir dakika içinde yere scrildiğim, 
ci ringe çıktı. Onu da halk alkııladı, yan- bayıldığım, öldiliüm gözümün önüne gel• 
yana resim çektik dağ ııibi herifin yanında di. •. Vah Moris Şövalye vah derken çe• 
ben sivri sinek gibi kalıyordum, bizi böyle neme müthiş bir yumruk yedim. Birdenbire 
gören ihtiyar kadınların bazılarının: nasıl oldu bilmiyorum, cesaretim a r ttı Ü • 

_Vah Moriıı Şövalyeye, arap onu mah- mitsiz insanların son gayretlerile Yung Joe 

vedecek dediklerini işittim ve korkum bir Cansın üzerine atladım bir yumruk bir yum• 
kat daha arttı. ruk daha aşkettim, zenci biraz şaşaladı ge• 

Hakem bize lazımgelen ciddiyeti ve • risin geriye gitti, bu aef er ben bir kere daha 

rirken ona şiddetli davranmamasını tek • hamle ettim, midcaino bütün gayretimle 
rar ihtar ettiği zaman o: bir yumruk daha vurdum. O koca Yung 

_ Olamaz, sevgilim dediğini işittim. Joe Gans inliyerek yere yıkıldı, hakem baş 

Arap sevgilisine caka satmak için beni 
ezecekti. Kan damarlarımdan çekilmeğc 

başladı, kulaklarım zonkladı. O sırada 
gonk çaldı biz karşı karşıya kaldık, yakın 
düştüğümüz sırada ben son defa yah·ara

rak: 

ucunda ona kadar saya rken ben dı.-, ha 

kalktı, ha kalkıyor diye knhırdan öliıyor • 
dum. Nihayet nakavt olduğu ilan ed ildi ve 

ben de ringten alkışlar arasında indım . Ko

ca zenciyi hakikaten nakavt elmİ tim. Ya· 
nıma gelen madam beni tebrik ett '. 

- Aman Yung Joe Gana dedim, dik

kat et 1 

O sırıttı, hala gözümün önünden gitmi
yen di§lerini gösterdi. 

- No, no dedi. 

Evet it bap düımüıtül Facia ile .karıı-

- Mösyö Yung Joe sözünde durdu ııi· 

zc mağlup oldu gördünüz mü, dedi. 

Ben ilk defa ringe çıkmış, ilk defa büyük 
bir muzafferiyet kazınmış olduğum hal
de, yaptığım büyük. iıin mahiyetini kimse
ye anlatamadım. 
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_ _..,Yazan: Orhan Selim 1---------- Geçen 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

ARTIK YAZABİLİRİM! 

KAN KONUŞMAZ! Güzel Kamelya nasıl öldürüldü ? 
------- Son Postanın Edebf Tefrikası: 15 (Dünkü nüshadan kalan bım) 

LOSYON 

Yazan: Erme/ Tala ( ErcUmend Ekrem) 

- Sonrası, bu sabah ta geldi. Ya - Yorgancı Selim sordu: -·-
kında bilmem ne İntihabatı varmış, 

< sen çarşıda yorgancılara söyle bizim 
listeye rey versinler, dedi, bu iti kı
vırırsan iki altın var sana, dedi.» Hani 
iki altın az para değil be ustal 

Usta kıpkırmızı oldu. Sebebini ken

di de bilmeden utandı ve kızdı. Dar -
gın bir sesle: 

- Sen, ne dedin? dedi.. 
- Ben, hele bir düşüneyim, dedim. 

Bir danışayım, dedim. Ali ustaya ael
dim. işi açtım. cıEneyi misin ulanl Ne 
duruyorsun, dedi, ben de İtt.ih!tçıyım, 
dedi, itilafçıların anasını aalatacaiız, 
dedi.» 

Kızıltoprak 6 ıncı mektep Sacit, lııt. 
- Nasıl oldu da). k _ Kolum mu? 121 inci mc tep 19 Necdet, Vefa lia..l 3/8-

den 7 7 3 Sermet. 
Nuri usta atıldı: 1 

MUHTIRA DEFTERi 
- Çatalcada parçalanmı~. dedi. lst. San' at mektebi 2 7 6 Y apır Ö:zııık, 

Bahriye merkez hastanesindeydi. Ankara Mevcut mahallesi Merdivenli ao-
Selim: kak 1 .f • 18 de Zafer Taran, Çanakkale 
- Vah 1 Vah 1 diye mırıldandı. Bi- gizli Bl 1. K. yüzbap L\ıtfi otla Necmed· 

zim Kamuranın da bacağını obüs par- din, Jst. lıık lisesi talebesinden Remin Mit
çalamış ... Edirneyi Bulıarlardan alır- hat, Çatalca 1 inci mektep 5 den 146 Sait 
larken hani o en önde airmiş te kale- Öteş, Samatya 43 üncü mektep 3 den 45 

d 
Vedat, İzmit Sırrı pap cad. 23 de Salın 

en .•• 
B

. d b" .. k k kızı Nedime. Kasımpaşa 4 üncü mektep 2· 
ar en ıre sustu, 90nra yu se &~s- d N ah 

1 -·d . 'b' ili . ,, en ez at. 
e muı e veru aı ı ve ettı: LASTİK TOP 

- Bir terzi vardır, Aleko, onun ya
nında iş bulduk aeçen aün Kamura -

Erenköy ilk mektep 20 Leyi&. Cönk, 
Beyoğlu Sen Poşeri Fransız mektebi Şefi· 

Nuri usta s,aştı: na.. k A vl I y a teşog u, st. erebatan Muhterem e-
- Demek Ali usta fttihatçıymıt ha} Ahmed ayni küıküa sesle konuş - fendi sokak 5 de Semiha. 

Bak bunu bilmiyordum. tu: , BOYA KALEMİ 
- Ncrden bileceksin, o da taze itti- - Benim kolum yok. Ayağımla ter- , İst. 48 inci mektep 1 79 Sıtlu. lmıit Ulu 

hatçı olmuş, dün yazılmJR. zilik yapamam yar.. Gui mektebi 6 12 Ziya, Beraama Gazi 
- Niye yazılmış~ Ona da mı?.. Nuri usta atıldı yine: .Paşa mektebi 2 inci sınıf Güzin Özeren, 
- Y oo ! Onun işi başka. Hani ka- - Burada kal Ahmed. Tek kolla Hayrabolu makinist İsmail kızı Şükran. 

nsının, eski, ölen kocasından kalma bir da bana yardım edenin. lat. Erkek Lisesi 1 / E den 5 69 lbrahim. 

bakkal dükkanı var ya Beyazıtta. •• Sonra gülmeğe çalıftı: BÜYÜK SULUBOYA 
- Var, ne olacak? - Benim tek gözümle senin tek ko- Eskişehir Ülkü mektebi karıısında 7 
- Ali ustaya demi~ler ki, eğer bize lun birleşince mükemmel iş çıkarır - numarada Süveyda, Bursa Çekirge ilk o-

yazılırsan bir puntuna getirir, kaçak lar. Anan öldüydü deiil mi? kuldan Hamdiye, İ4t. 49 uncu mektep 52 
Şerafeddin, İst. 1 7 inci mektep 2/ A dan 

rakı satıyor filan diye T odorinin dük- Evet geç yıl ı - • en •· lısan Bekir, Kadırga 3 üncü mektep 5/ B-
kanını kapatırız. - Yukarda. dükklnın üstünde ya- den 285 M. Yılmaz. 

-Hangi Todorinin} tarsın, olmaz mı) KOÇUK SULU BOYA 
- Şu Ali ustanın kansının dilkkd- Ahmed, Nuri ultanın yüzüne bak- Samatya Sakyan mektebi aınıf 3 den 

nı karşısındaki gavur bakkal yok mu? tı. Bir şeyler söylemek istedi: belki, Hiimariza Nazlıyan, ist. Cağa loğlu Mo1la 
Adı T odoridir. işte onun dükklnmı. ((teşekkür ederim» deme\, beJki de, fenari cad. 5 de Agop, Kayseri Şiremenli 

T odorinin .d~kkanı kapanıraa Ali j cc~n ~i~e~iyorum d~im .. se~ sahiden mahallesinde .Al boyacı oğlu hane 46 da 
usta yaşadı gıttı.. dılendıgımı sandın. iki aundur yemek ,.Aksoy, Mcrzıfon Çukur şadırnn civan 

- Peki, kim demif bunu Ali usta· yemedim ama daha avuç açmadım. mütekait lbrahim oğlu Yaşar, Büyükada 
ya? Bana sadaka mı veriyorsun? ı> diye Nevruz mevkii 17 de Mihri. 

- ittihatçılar demiş, kim diyecek? haykırmak. Fakat ne onu, ne ötekini ALBÜM 

B . · 1 k Abd ilah k d 1 ]cd" B d' İst. 20 inci mektep 4 den 167 Nu"'zhet 
ızım ço a u ın ar a af arı, söy ı. aşını eğ ı: 5 N' A z ,Türkan, Gelenbevi orta mektep 1 / A dan 
arı ıyazi, rab eynel filan ... Şim· - Olur, dedi sadece... 352 K T vl 1 , . urnaog u, st. Kız Llseei 430 Ata-

di iş anlClıŞıldı mı? Ali usta yuılmıf. Çırak bir iskemle daha getirmıştı. lay, Ankara Işıklar cad. 29 da Faik a • 
Dedim ya, bana da yazıl dedi ama bir Selim oturmadı. Her nedense, sanki M d"h N part. e ı a ecdet, Ankara Çankaya ilk 
de sana sormağa geldim. Ne de olsa hem Nuri ustayla, hem Ahmedle kav- mektep S den 32 Mefkure, Bursa Atatürk 
hepimizden çok aklın erer böyle dala· galıymış gibi: cad. Yıldız kahvesi yanında No. ı de il . 
verelere .. yazılayım mı? - Ben gidiyorum, hoşça kalın 1 di- han, Babaeski ilk mektep 3 den r O 7 Akif 

Nuri usta emreder gibi haykırdı: ye homurdandı ve fırladı dükkandan ... Apak, İ11t. Erkek Lisesi 385 Ekrem. 
- Yazılma! • KART 
- ltilafçılık daha mı k.lrh) Yok.sa ...... Nuri usta o akfam eve döner - · . Deri~ce travers fabrikasında kliçük Nu-

onlara mı yazılayım? ken kafasındaki iki d6ğümün birini ~ <?ıreeon Ziraat mücadele sekrete· 
- Onlara da yazılmal çözmÜf, ötekisine el atmıf bulunuyor- ;ı Burhan Tacol. ~i~as A D. yol-
- Peki ne yapayım be iki ıözüm. du: arı . deposunda makınıst Talat kızı 
N 

· . v. b" b • Muhıbbe. Ankara Bahriye Cadd · 
urı usta veremıyccegı ır ceva ın 1 - Dereye atılan kedi yavrusu hı- 32 d M "d K esı 

· · "'ki d" D""kk"' k . . . ı . e acı e, uzguncuk Yusufi sokak 
aczını yu enme ı. u anın apı - kayesi Gülizar1a olan mınasebetını ay- 2 de F··t h t E k" h' c h . 

b
. . . , . . u u a , s ışe ır um urıyet ma • 

Hele bir akpm. Bonmarfellfn kap•ı ya- ririm. Bir bo)'llnbaiı satua-;lmak baha;e ~ 
nında iri siyah gözlü, enine boyuna, ince- sile dükkana aoka~ım, aörününüz. Olur 
c:ik belli. mat çehreli bir youna gözüne ili~ mu) 
miş. onun hayalini. günlerce, haftalarca. - Pekil Pazar gün(l, ak§aaı aut onda 
gözlerinin önünden silememiıti. (alaturka) .. Pigmalyon dal 

Bekarlık zamanından tarudıiı ve ufak - Baş üstüne Ekselans! 
tefek aııkane maceralarına tavassut ettiği * 
Andon ismindeki bir adam, pap. damat ol- Pazarı iple çeken pafa, dediğı aıtatt;,- • 
cluktan sonra da, dairesinden ayağını kes- rabasını gömlekçi Pigmalyonun mağaza 
memisti. sının önünde durdurdu. Kendide inip, iç• 

Zekiye Sultanın şüphelerini uyandırma• riye girdi. Arabacı ile a.iı.ı bittabi dııarıd• 
mak için, Andon Efendiye (fransızca mu• kalmışlardı. 
alllrrıi) payesi verilmiş. daire halkınca öy- Paşa, takım takım iç çamaşırları, göm· 
le tanınıyordu . Ve bu sıfatla, haftada ika. lekler, düzinelerle kravatlar çıkarttırıp 
iiç gün saraya gelen bu herif, orada ba - bunları tetkike baııladı. Beğend iklerini bir 
zan geceleri de kalıyor, papya n edimlik tarafa ayırıyor, hoşuna gitmiyenlerin yeri 
ediyordu. ne, raflardan başkalarını indirtiyordu. 

Nureddin Pal' aklını çelen yosmanın O, bu suretle meşgul iken, kapı açıldı 
iştiyakını gönlünden bir tüılü gideremiye- ve İçeriye, Andonla be~er, biri yatlı, Ö 

ceğini anlaymca. Andona akıl danıştı. teki genç, iki kadın girdi. 
Kadının şeklini. ıemailini. olduğu gibi Paşa yan gözle bu genç kadına bakar 

ona anlattı. Andon bu gibi itlerde kaşar ' bakmaz, tepeden '"Urulmup döndü. 
lanmış, kurt kesilmişti. Kendisine tarif e - Ta kendisi!. Bonmarıenin kap1111nda 
dilen mahllıku tanır gibi oldu. gördüğü kadın bu idil 

- Paşam! dedi; eğer yanılmıyorsam O anda, her türlü temkini elden bırakıp 
bu, Kamelya adında bir Rum kadınıdır Andonun boynuna sarılacağı geldi. Fakat 
Fevkalade güzel olduğu gibi, ayni zaman· kendini zaptetti. Ayırdığı eşyanın, fatura· 
da çok ta ağır baılıdır. Beyoğlunun en kes· sile birlikte saraya gönderilmesini emred~ 
kin hovardaları, peşinde dolaştıkları hal- rek, oradan çıktı, arabasına atladı ve u• 
de, eline bile dokunamamışlardır. Benim zaklaştı. 
bu kadınla tan'flklığım yoktur. Velakin, Ertesi gün, Andon"un gelmesini. tarif ~ 
size vadediyorum: Üç gün içerisinde, ne dilmez bir sabırsızlıkla bekledi. Niha)•et. 
yapıp yapacağım, kendimi ona prezante akşam üzeri Andon gelince: 
ettireceğim. Muvaffak olur olmaz. gelir si- - Bravo, Andonl diye bağırdL _YamaD 
zi haberdar ederim. Ondan sonra da. sizi adamsın r sında ırısı duruyor. dınlatmıştı. Kcdı dıle ıelae de: «Benı hailesi Roma sokak 5 ı d c··ı Ed· . c u en. ırne 

Nurı usta kapıda durana baktı. Se- kurtarma ,ben, beni dereye atanı se - Kıırnnfıl oğlu bakkal sokak 9 da F "h murndınıza erdirmek için münasip bir plan - O mu imiı. paşam) 
lim de başını çevirip baktı kapıdakine. verim lıı bile dese onu sudan çekip çı- .Parkan, Ankara Fenniyeci han 17 deer~u~~ düşünürüz. - O .. ta da kendisi! 

Usta atladı yere tezglhın üstünden. karmak doğru olur. Kangırenli bacak hi Sayın, Ankara Saman pazarı Hacı A· Paşa, sadık adamına hararetli teıckkür- (Arkası var J 
Kapıda durana doğru koftu: hastanın fikri alınmadan kesilir. Böy- yaz mahallesi Mescit çıkmazı 36 da Ka- )erde bulundu ve Andon da hemen ioe gi- ı~----:.::: .. ~:----------~---·~_,:,::::: 

- Nerlerdesin Ahmed! Gel ha • le işlerde mesuliyettcn korkmak alçak~ aım, Yeşilköy Gazi Evıens sokakta Neza • rişmek üzere. saraydan Beyoğlu canibine 

kalım. Daha geçen hafta sordum 1e11i. Jıktır. (Arkası var) hat. Özgök, Adapazarı han altı bakkal Hü- uçtu. 
Çıkalı yirmi gün oluyor, dediler. , ·-· - .seyın oğlu Nureddin.Konya Jstanbul cad. Dediği gibi, üç ıün sonra. tekmil habe· 

Kapıdaki adam dükkana airdf. Çine Sulh Huk* Hakimliğinden: 165 de Mukadder Kayaalp, Beyoğlu Miı rini getiriyordu. 

h Öl d ek 
· · 1 B sokak 29 da Ayda E S - Paşam, Kamelya ile tanıştım. Ban • 

. A med uzun boylu. Tıratı uzamış. mesin e.n ter eeınm yapı ~ası ur~ .. . v mm~yan, amatya 
Üstünde siyah eski bir ceket var. Ce- maliyeııince ıııtenen kua beledıye ebesı ,Hacı Huaeyın aga mahnllesı Nazlı ebe so· ker Vlasta rinin. ahbabım bulunan bir ka-
k t. v k l b U J Şchverden alacaklı •• 'borçlu olanların kak 1 O da Ayhan, Ankara İnönü okulu tibi vardır. Bu adam, Madam Kamelya -

e ın ~agl ~·u ··tş. bzun ~ pa~r arı; ilandan bir ay içinde T.K.M. nin 534 üncü 241 Müjgan Benli, Jst. Vezneciler Vidinli nın komşusu imi1- Onun delaletile, dün ge
mıp,, sıyda ı ır ko um ayra151 ıı ı ıag maddesi mucibince alacak ve borçlarını Tevfik paıa cad. 34 de Ayten, Ankara cc evlerine gittim. Hem, ııüzel bir de ba -
omzun an sar ıyor l . H D v M h il · Jb 1 hane bularak: Gfıya, oturdukları evde bir · tutulan defterlere kayıt ettirme en. acı ogan a a esı adu lah 

Ahmedin ayaklarında boyasız asker Mütcveffiyenin mira.cısı olduğunu id _ Caddeııi Pala ııokak ı de Tür _ oda kiralamak ietiyormv.şum gibi davran-

postaıları d · k- A k D v B 1.1 h 11 dım. Zira, arkada .. ım, bu ailenin mai .. et · dia edenlerin ilandan üç ay için e yme an, n ara ogan · n a a esi Pala ,. " 
Ahmedin yüzü sapsarıdır. T. K. M. nin 561 inci maddesine tevfikan .sokak 8 de Nüran, Ankara Misaki milli su· hususunda biraz darda bulunduğunu ve 
Bu sırada Nuri ustanın çırağı kahve mirascılık sıfatlarını remıi bir vesika ile 

1
.lu han sokak 61 de Adram, Nurosmaniye evlerine bir paneiyoncr almak istedilderi • 

tepsisiyle içeri girdi. bildirmeleri lüzumu illn olunur. ,cad. 16 da E. Akçe!, Bandırma Park cad. ni söylemişti. Maalesef. mahallelinin dedi-
35 d K 1 D · ı· h k kodusundan korkarak bu niyetten vaz aeç-

Nuri usta tepsiyi çırağın elinden al- e ema • enız ı posta ane arşıaı .. 
dı: İatanbul .ikinci İfla. Memurluğundan: kahveci Mehmet ğolu Ali, Tekirdağ Er • mi~ler. Bununla beraber, vesile oldu, gö-

. tuğruf mahallesi Derviı Bey sokak 3 de rüştük, tanıttık. Bundan ötesi için emirle-
- Koş, dedi, kahveden bir iıkem)e 

getir. 

Çırak gitti. 
Yorgancı Selim ayağa kalktı. lı -

kemlesini uzattı Ahmcde: 
- Buyur, otur, dedi. Ben çok otur

dum zaten. 
Tek kollu 'Ahmed iskemleye oturdu. 

Buruşuk pantalonunun kumatı altın -
dan uzun bacaklarının dizleri fırladı. 

Yorgancı Selim kahve tepsisinden 

finca·11 aldı. Ahmede uzattı: 
- Buyur 1 Ben çok içtim zaten. 
Ahmed sol eliyle kahve fincanını al

dı. Fincan titriyor. Ahmedin, sol elini 
daha yeni kullanmağa başladıiı bel -

li. 
Ahmed bir şeylere, birisine küskün

müş gibi kom.wuyor: 
- Bir ay önce çıktım hastaneden. 

Kolum yok. it yok. Dileniyorum. 

Bı·r Müflise ait olup l.tanbul Gümrükle • · · · b-Ll· 1 d d" Mithat, Sirkeci Tan otelinde Sadi, Gire • rınızı cıı; ıyorum e ı. 
rinde bulunan Yedi Sandık Sicim mevcud son Çınarlı mnhallesi 28 de Faik, Düzce Nureddin pap hali tereddüt içinde idi. 

1 k 
·ı Devereklı' S. Aafp Agot ogvlu B. Alpagot, Ya Anaon başka birisile tanıımıt. onu mev-

nümunesi vechi e ve açı arttıma suretı e 
Samatya .f 3 üncü mektep ı /A dan 2 7 4 zuu bahaediyoru} Nihayet, biraz düıün-

transit olarak satılacaktır taliplerin 19 ha· 1 d"k Hidayet, st. 44 üncü mektep 149 Fatma, u ten sonra: 
ziran 936 cuma günü ••t 1 O da Adliyede Gedikpap Esirci Kemaleddin cami sokak - Acaba bir kere şöyle uzaktan, ken-

1 l l v 12 de Ferda, lzmı"r elektrı'k tramvay cad. dimi tanıtmaksızın göremez miyim? diye 
kinci flas dairesinde masa memur uguna 

l O 1 7 Muharrem vasıtasile Hü11eyin, lst. sordu. ' 
müracaat eylemeleri ilin olunur. (23736) '49 uncu mektep 33 Hikmet, !at. 49 uncu - Hay hay, paşam! Onun da bir çare· 
,-

1

•••••••••••• .. lıııı.. mektep 70 Abdurrahman, Kayseri Kor. sini buluruz. Mesell, ben, pazar günü ma
Kom layonle çehşacak, 8§. Ecz. Yb. H. K. oğlu Aralan Kaplan, dam Kamelya ile birlikte sokağa çıkarım. 
saACam referans ve noter Tokat orta okulu 2/B den 330 Cihat, To· Kararlaıtıracaiımız bir saatte, siz de me· 
garantisi verebllecek, kat vilayet tahrirat ba~atibi Tevfik kızı sela gömlekçi Pigmalyon'un maia:zaaında 
evlerde elektrik aletl Gönül, Samsun Çarıamba merkez ilk mek- hazır bulunursunuz. Ben kadını oraya geti· 

satmak Uzere bir şirket tehi 49 dan Alp Anad, Cağa.loğlu Şeref ... -· ·-
sokak 8 de Latif, Adana istasyonu çiftçi Müslıhiddan sokak 18 de Kayalıan, 

tarafından Behçet yeğeni Nahide, Ödemiı Otel sokak Konya Süel orta mektep Hesap memuru 
Memur aranıyor Tapu iıyarı Zekai oilu Sezi.i, Çangın as • ~1esut oğlu Hikmet. Polatlı Topçu alayı 

kerlik ıübesi muamelat memuru Sadri oğlu Gd. Bt. Ça. Mehmet Ali. Ankara Cebeci 
F erban. Ankara Vehbi Koç ticaretevi it • Eriç sokak 26 de Rıdvan Nazmi, Uşak 
yarı Nureddin oğlu Naci, Ankara muhafız inhisarlar muhuebecisi Tevfik oihı Mu • 
alay bandosunda lamail, Buna Bapk cad. zaffer. 

Posta kutusu No 2248, satıı 
servisine müracaat edilmesi. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Pazar 

(*) 
Melankolik bir hasta: 
Mua) enehaneme iki kişile beraber are· 
len, 
Otuz yaşında bir kadın. Yanındakiler 
anlatıyorlar. 

Hayatından o kadar nevmit ki .. Haf -
tanın muayyen günlerinde evinde bir 
köşeye çekiliyor, kimse ile konuımu -
yor, yemek yemiyor. Kaç defa intihar 
edecek oldu, bırakmadık. 

- Şimdiye kadar tedavi ettirdiniz mi? 
- Çok. fakat ilaçlarını İçmez . 
- Banyo yaptırıyor musunuz> 
- Sudan çok korkar. Müşkülatla ha• 
zan silmeğe çalışım:. 
Kan muayenesi. laboratuvar muaye -
nesı yapıldı. İrsi lce11bi bir feY 

değil. Ruhi bir sadameden sonra baı -
lıyan bu hastalık iki senedenberi de -
vam ediyor. 
Tedavi altına aldım. Denize yakın bir 
ev tuttular. 

Her gün denize sokup çıkardılar. (va
ccin) ler yapıldı. (Overfraiş ) verdim. 
Deniz banyoları İ:Jtihasını, deniz havası 
unuttuğu neşesini geri getirdi. 
Muhitile alakası uyandı. \' e iyi olmı· 

yacağı zanned ilen bu hasta da kur • 
tuldu .. 

( •) Bu notlan keaq, aaklaymu, ya• 
but bir alhüme yapıfhnp kolleksiyoo 
t•PIDIL Sdanb zamanınızda bu notlar 
IMr doktor siW imcladuma relitebilir. 
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Son Pos fanın telrlka11 : 45 
12, 30: Muhtelif eserler ve Halk muıi • 

kisi (plak); 18: Danı muaikı.i (plak): 
18, 30: «Ambaasadörıt gazinoıundan na• 

F erris beni ziyarete ııeldi. Kendisini kil. Danı ve Varyete musikisi; 19,45: Ha· 
çoktanberi görmediğim halde tanıdım. herler; 20: Muhtelif ıololar (pllk): 20,30: 

Yazan: Margery Allingham 

lngilterenin en tanınmıf altı za
iıta rom•ncuı Marı•r11 11lll11gham 
Anthony Berltley, Freeman Vill• 
Grolt•, Father Ronald Knox, Do· 
rothy Sayer•1 Ruuell Thorndike 
kahramanlan meçhul altı zabıta 

romanı ycu:ıyor ve katillerin keffi· 
ni /ngilterenin en marul zabıta mü
lettifi «Geor11e Corni•h» e bıraln· 

Çok iyi, uslu bir gençti. Oturup konuş· Stüdyo orkestralan; 21 : Eminönü Halke-
tuk. vi gösterit kolu ve ıon haberler. 

Onun anlatışından eski müzikholle- Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
ri ihya etmek istediklerini ve bunun gazetelere mahsus havadis ıeniai verile

için Luizi çalıştırmak istediklerini an- cektir. 
latarak: BOKREŞ 

- Bu bir fırsattır, dedi, hem de ha- 18: Orkestra; 19,20: Askeri bando; 

•orlar. Banl•rdon dördü11ü11 e•et'l•ri-
ni okudunuz. Poli• mülr.ttiti ele fik-

kiki, kuvvetli bir fırsattır. Acaba Lor- 20,20: Konferana; 20,'40: Radulesko sesH 
dun yazdığı bütün şarkıları tekrar oku- kuarteti; 21. 1 S: Konferans; 21,30: Zie -
yabilir mi? rer'in cLANDSTREICHER» adlı opereti. 

rl1ti ••lattı. Şimdi l'4tfl11ci ••· 
J..,,,,.,,. M11rgerg Alllıtsıh11mı• e•erl 
6fl,, 11m ı ıtır. 

Anlattım: VARŞOVA 

- Bir kere bu şarkılar Lord tarafın- 19,20: <r Honolululu Kuzen» adlı Küne• 

Bu e•er bitince gene poU. mület• 
ti~in hatili nanl tayin ettiğini ken· 1 
dı ağzından dinleyecek•iniz. 

dan değil Lorn tarafından yazıldı. kenin opereti; 20,S 5: Koro konıeri; 21,25: 
- Adı Lorn idi demek? Muhtelif; 22: Eğlenceli neşriyat; 23,20: 
- Evet. Hafif musiki ve dans. 

-Bu şarkılar ıizde bulunacak. Bu MOSKOV A 

gün bunlara ~a~şı b.üyük bir alaka u -
1 

18,30: isteğe ıöre konser; 20: Tiflisten 
yandı. Onun ıçın hır lfey vaad etme - konser nakli; 22: Yabancı dillerle ne~riyat. 

- Ben gidersem, Luiz de gideri di
yor ve ilave ediyordu: 

- Eski arkadaşının köprü altlarına mekle beraber mühim bir fırsat karşı- VIY ANA 
ıında bulunduğumuz muhakkak. Yal-ıığınmaıına razı oluyor musun) 

Buna tahammül edemiyeceğim mu· nız. · • 
hakkaktı. F akan F rankın köprü altına Harry durakladı. Mütereddit oldu
dcğil. sokak ortasında, kalmasına da ğu belli idi. Ben tereddüdüniin ıebebi
aldırıt etmezdim. Böyle bir hadise vuku ni anlamakta geçikmedim. Sebebi 
bulsaydı, Frank yine karısını istismar Franktı. Bu adama adam demek caiz 
eder, onu ıokak ortasında oturtur, değildi. Vahşi bir herifti. 
farkı söyletir ve dilenir, sonra eline Harry kısa bir tereddütten ıonra an-

aeçirdiği parayı da yine kendi yerdi. lattı: 
F k L 

- Kocasından bahsedecektim. 
a at uizin bu vaziyete düşmesini 

1_ •· Sonra devam etti:. 
&at ıyyen istemediğim için ses çıkarmı· 
Yor, onlar da evimi işgal ediyorlar • - Biz evvela Mançesterde bir tec-

d rübe yapacağız ve hu tecrübe on beı;: 
ı. • 

Za 
gün devam edecek. Luizin yalnız ge1-

man geçtikçe fenalaı;:ıyor, icılcr 
bozuluyordu. T • mesini istiyorum. Bunu temin eder mi-

siniz ? 
Benim gibi yaşını başını almış ka- _ Çalışırım. 

dınların sahnede çali§malarına imknn -Sonra bir ricam daha var. 
kalmamıştı. Sonra Frankın evimde o" _ Söyleyin. 

turmd ası işlerimi büsbütün berbat edi- _ Londrada çalıştığımız zaman ko-
Yor u. . . . k IA d 

casının ışımıze arışmaması azım ır 

Çünkü evin içinde kimden bahso • Fırsat çok müsaittir. Luizin bu fırsatı 
lunsa, türlü türlü yalanlar atar, her • kaçırması için elinizden geleni yapı
kesi kirletmek için elinden her geleni nız. 
Yapardı. Bu yüzden evime gelenler - Buna emin olabilirsiniz. 
hiddetleniyor ve sinirleniyorlardı. Bu- Bu çocuğun babası bizim müdürü-
na rağmen Luiz bu adamın bir hare - müzdü. Kendisini mektebe devamın -

ketine müdahale etmiyor, bu adama danberi tanırım. Onun bugün bir ha
haddini bildirmeyi aklından geçirmi • laskar gibi gelmesinden o kadar hoş -
Yordu. Luiz, bu adamın yüzünden hü- nut oldum ki boynuna sarıldım ve öp
tün dostlarını kaybetmişti. Halbuki tüm. 
bunların içinde onu uzun bir zaman j. Harry hemen kalktı, yukarı çıktı ve 
ıaz edecek ,onun için her fedakarlığa Luizle konuştuktan ıonra çıkıp ait -
katlanacak olanlar vardı. Yalnız bun· ti. 
ların biri Franka tahammül edemiyor Luiz bir saat sonra yanıma geldi. 
du. 

Yalnız Luizin sıhhati yerinde idi. 
Bünyesi sanki demirdendi. Frank Lu
izi, azarlıyor, döğüyor, sinirlerini im • 
ha edecek her şeyi yapıyor, ve Luiz 
bunların hepsine mükavemet ediyor -
du. 

Luize Frank aleyhinde bir şey söy
lemekten vaz geçmiştim. Çünkü onun 
bu adamı hırakmıyacağı muhakkaktı. 

Nihayet günün birinde genç Harry 

Son derece memnundu. Çalıtacağını 
ve muvaffak olacağını söylüyordu. 

Ben fırsatı yakalıyarak anlattım: 
- Sen çalıştığın müddetçe F rankı 

merak etme. Ona ben bakarım 1 
Fakat bu sözler onun bütün neş'e

sini izale etti: 
- Nasıl olur, dedi. Frank ta benimle 

beraber gidecek. Gayet uslu davrana· 

cağına söz verdi. 
(Arkası var) 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar veri

len beş parçadan mürekkep ve bir orta masasını havi ve üstü mer
merli büyük bir aynadan ibaret yaldızlı ve san renkli oda takımı, 
bir piyano ve beş parçadan mürekkep pembe renkli oda takımı bir 
beyzi orta masası ve üç parcadan mürekkep bir oda takımı ve bir 
iizeri mermer masa, bir ayaklı singer dikiş makinesi, bir aynalı do
lap bir ceviz karyola. bir üstü mermeli ve aynalı lavabo, bir açık 
renk oda halısı bir beş gözlü aynalı dolap, yine bir adet piyano, bir 
iiatii mermerli konsol 23.6.36 tarihine rastlayan Salı günü saat on da 
Kuzguncukta Paşa limanı caddesinde 111 numaralı hanede açık art
brma ile satılacakbr. isteklilerin o gün mahallinde bulunacak memu
nına müracaatlan ilin olunur. (375) 

[ lstanbul Vakıflar Dire~örlUğU llAnları 
Değeri 

Lira Kr. 
Pey parası 

Lira Kr. 

1995 00 l 49 63 Arsa 

1 

ÇenberlitaştalMolla F enari mahallesinde Nuruosmaniye caddesinde 
eski 24 yeni 22 numaralı ve 332,50 metre murabbaındaki Molla F enari 
el amii arasasının tamamı 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkanlmıştır. 
halesi 29/6/936 Pazartesi günü saat 15 de lstanbul Vakıflar Bqmü
düriüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. isteklilerin mah-
lülit kalemine Relmeleri. (3295) 

20,15: Gitar musikisi; 20,30: Hafif mu
siki; 21 : Radyo piyesi; 2 3: Haberler; 
23,25: Reportaj (plak üzerinden nakil); 

24.05: Dans. 

PRAC 

18,35: J. Strauss'un «Dans Spitzenbuch 
der Königin ı> opereti; 2 1, O S: Bohemya şar
kıları (koro, orkestra); 21.30: Skeç (lirik) 
22: Çek filarmonisi; 23,4S: Orkestra. 
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18: Sahne musikisi (plak); 19: Haber• 
ler; 19,15: Muhtelif plaklar; 19.30: Ha· 
va Kurumu namına konferans: Tayyareci 
Nuri Kızılkanad tarafından; 20: Halk mu• 
sikisi (plak); 20,30: Stüdyo orkestraları; 
21. 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansı'nın 
gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 
-~--·~ .. ·=-----------

f ıan 5 inci icra Memurluğundan: 
Kndıköyünde Moda caddesinde üzer

lik sokak 3 7 No. lu hanede iken elyevm 
ikametgahı meçlhul bulunan Haticey'C. 

Maşuk Ziyanın dükkan kirasından mü· 
tevellit alacağı olan doksan sekiz lira 50 
kuruşun temini tahsili için Beyoğlu sulh 
hukuk hakimliğinden istihsal eylediği 28/ 
5/936 tarih ve 36/86 No. lu ihtiyati haciz 
kararı üzerine dairemizin 36/ 15 7 3 No. lu 
dosyası ile Beyoğlunda Kul Oğlu sokağında 
Alyon Geçidi 4 sayılı kagir hane ve altın· 
daki pastacı fırınındaki hissenin üzerine 
ihtiyaten haciz konulmuştur. icra ve iflas 
kanunun 264 üncü maddesine tevfikan ta· 
kipte bulunan alacaklı tarafından ikamet· 
gahınıza gönderilen ihtiyatı haciz karar su
retile ödeme emrinin arkasına verilen meş
ruhatta ikamc:ıtgahınıtj terk.ettiğiniz ve 
yeni ikametgahınızında meçhul bulunduiu 
anlaşılmıştır. Dairemizce gerek ihtiyatı ha· 
ciz kararının ve g.crekse ödeme emrinin bir 
ay müddet ile ilanen tebliğin~ karar ve
rilmiş olduğundan tarihten bir ay zarfında 
dairemize müracaat ederek borcu ödeme· 
niz lazımdır. Borcu ödeme, borcun tema
mını veya bir kı!!mına veyahut alacaklının 
takibat icrası hakkına bir itirazınız varsa 
yine bu müddet içinde yazı ile veya şifahen 
bildirmeniz bildirmediğiniz ve bu müddet 
çinde mal beyanında bulunmadığınız tak
dirde hapisle tazyik olunacağınız gibi yan
lış beyanda bulunduğunuz halde pahiale 
cezalandmlacağınız borcu ödeme veya iti
raz etmezseniz ihtiyatı haczin icrai hacze 
inkılap edeceği ve cebri İcraya tevessül 
olunacağı ödeme ve haczi ihtiyatı karar su· 
retinin tebliği makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (654) 

Bayan SAFiYE 
PANORAMA 
bahçesinde devama bafladı 

Genç kız, elinde'.k~ krığıılan direktöre 
uzattı: 

Ragıp Şevki , 

- Bunlar Erııani madeni faturaları e • 
fendim. Tetkik buyurunuz da bugiln poı. . 

taya verelim 1.. ~ 
Ahmet Muhtar, oturduğu geniş koltuk• 

tan genç memura dikkatle bakıyordu. A
man Yarabbi, bu sima ona ne kadar aşina 
bir ıima idi. Göz altlarındaki gölgeler, çu· 
kura batmış gibi duran yanaklar ve elma
cık kemiklerile bu genç kız. sanki çok ta • 
nıdığı, her gün görüştüğü bir insandı. Yal
nız dimağına saplanmış olan o eski hayal 
ile, bu senç kız arasında telt bir fark vat· 
dı: Eskisi küçük ve zayıftı. Bu genç kız u
zamış ve etlenmi!}ti. Ahmet Muhtarın da· 
!ışını gören ditektör, genç kız dışarı çık • 
tık tan sonra sordu: 

- Kuzum, ne oluyorıun?. Bizim mu· 
haberat ıefine neden öyle dikkatle bakı • 
yordun?. Ha, yoksa.. Seni kurt seni ... 

Ahmet Muhtar, kafasını earan bu derin 
dalgınlıktan kurtulamıyarak ıordu: 

- Bu ııenç kız kimdir Allah aıkına?. 
Bana o kadar tanıdık bir sima görünüyor 
ki.. Daha dün kendisile konuşrnuı aibi • 
yim .• 

- İyi bir kızcağızdır. Şirketin hemen 
hemen demSrbafı- Üç senedir çah.şıyor. 
Dehşetli zeki bir kere .. Sonra mütevazi. §ef • 
ltat, temiz kalblilik hep bu kızda toplan· 
mıştır. Sonradan düşmü~ asil bir ailenin 
kızı. Yalnız bir annesi var .. Üç sene evvel 
şirkete girdiği zaman giyecek bir siyah ön
lüğünden başka bir şeyi yoktu. Bugün 200 
lira maaş alır ve şirket daima ona medyu
nu şükrandır. 

* Ahmet Muhtnr tnş merdivenleri inerken 
birdenbire durdu: Ne tuhafl .. Eğer o ise ne 
tuhaf 1. Demek insanlar bu kadar az deği· 
şirlerdi. 

Dokuz sene evvel bir kış akşamı eve 
dönüyordu. Beyazıt meydanına gelince bir 
fener altında durdu 'e rüzgardan sakınmak 
için kibritini paltosunun yakalan arasına 

ve avuç içlerine saklıyarak bir sigara yak • 
tı . Hafif hafif kar yağıyordu. Sokaklar ten

halaşmış, dükkiınlar yavaş yavaş knpanma
ğa başlamıştı. Hcni.ız bir kaç adım atmışken 
arkasından, kısık, ince bir çocuk sesi igitli: 

- Beyamcnl .. 
Döndü ve bir duvar dibine sığınmış gİ· 

bi duran, siyah gür saçlı, zayıf bir kız ço· 
cuğile göz göze gcldı. Küçüğün yüzü kı • 
zarmış ııibiydı. Göz altlan mosmordu ve 
beyaz yanaklları üzerinde kıvrık ilti c;u -
kur l:asıl ;,)muştu Ahmet Muhtar bir kaç 
adım yaklaşarak dikkatle baktı. Küçük, in
ce uztın parmaklı ellerinde tuttuğu büyü -
cek bir taş bebeği uzatıyordu: 

- Beyamca. ben bebeğimi satıyorum, 
alır mısınız? .. 

Genç adam, küçüğün gözleri içindeki an· 
laııılmaz renklere, karıııık ıııltlara bakarak 
sordu: 

- Bebegini, şeker almak için mi satı -
yorsun yavrum) .. 

- Şey ... Evet ... Hayır •.• Şeker miL 
Hım 1.. Hayır ekmek alacağım T.. 

Ahmet Muhtar cebinden c;ıkarClıiı li • 
rayı, küçük kız çocuğuna verirken dü~ -
niiyordu: Bu kız. evindeki açlığı gider • 
mek için herkesten çok ııcvdiği bebeleri • 
ni feda ediyor. Ne fena 1.. Kim bilir, bu 
.aile na'11 bir dertle kıvranıyor, bu küçük 
kim bilir o hassas kalbile için için nasıl ağ
lıyor? .. 

Aradan bir kaç gün geçmıştı. Ahmet 
Muhtarın kafasında hep bu küçük kız ço
cuğunun, içi acı ile buğulanan gözleri ya· 
şıyordu. Bir akşam ayni yerden geçerken 
gene onunla kar~ılaştı. Bu defa küçüğün 
elinde bol şalvarlı, tül başörtülü bir köylü 
bebek vard~. Küçük boynunu bükmüş, 

sanki daha çok zayıflamıştı. 

Genç adam bebeği alırken iğildi: 

- Bunları hep ekmek almak için mı 
satıyorsun kızım 1.. 

- Evet .•. Hep ... Ekmek almak için 1 •• 

Böylece hemen iki günde bir küçük bir 
oyuncak getirdi ve Ahmet Muhtar da bu 
oyuncakları satın aldı. Fakat bir hafta son· 
ra küçük kız görünmez ol·''J. Ahmet Muh· 
tar bazı akşamlar ayni yerde, rüzgar ve 
yağmur altında hep bu küçüğü bekledi. 
Fakat küçük gelmedi. Bir ay geçince Ah
met Muhtar: 

- Zavallının satacak taş bebeği kalma· 
dıl. dedi. 

* Ahmet Muhtar şirketten ayrılmıyordu. 

Bey amca, ben bebeğimi satıyorum, 
alır mısmız 1 

du. Artık muhaberat ıefi Maide ile se !f 

lamlaşmağa da başlamıılardı. Bir gün di '4 

rektör, Ahmet Muhtara gülerek takıldı: 

- Azizim, bu aon aylarda bana fa:z.la 
düşkün olmağa başladııı ~ .. Baksana, gün 
saat demiyor, beni görmeie geliyorsun?• 
Fakat kazın ayağı hiç te öyle değile ben • 
ziyor. Sen ıaliba bana değil. bizim şefcs, 

tutkunsun 1 •• Yooo, itiraz etme, bilirim, an· 
larım. Baksana bana, bende aldanacak göt 
var mı?. Sen bizim küçuğü seviyorsun. Eh, 
ne yapalım~ .. Allah ziyadesini versin 1. 
Yalnız sizi adamakıllı tanıştırmak için bir 
şey düşündüm. Mnidcnin yarın akşam şir • 
ket arkadaşlarına bir ziyafeti var. Beni de 
çağırdı. Bermutat gidemiyecektim amma, 
gel gelelim ki, senin sevdan işi değiştiri 

yor. Maideye bir şartla, seni de berabel, 
getirmek ıartile, geleceğimi söyledim. Gör .. 
sen kızcağmn gözleri nasıl parladı. Gali• 
ba onda da bir şeyler var ammn... Cüna 
hı boynuna artık 1.. 

* Gece yarısı olmuştu. Şirket arkadaşları" 

dönüyorlardı. Şirket müdürü Hüseyin Av· 
ni, kapıönünde durdu: 

- Muhtnr, ben bir yere kadar gidece· 
ğim. Yalnız gitmem lazım. Şöyle yarını 

saatlik bir iş .. Sen beni burada bekle, gelir. 
seni alırım, gideriz olmaz mı'?. dedi. 

Apartıman boşalmıştı. Ahmet Muhtar 
kendisini Maide ile yalnız bulunca, adet• 
şaıırdı. Demek. bu kızdan çekinmiyordu. 
O halde~. Hüseyin A""Dinin Hakkı mı var"1 
dı'? •. Maideyi seviyor muydu?. 

Karşılıklı oturmuş, konuşmuyorlardı 

Ahmet Muhtar birdenbire ayağn kalkı ve 
karşı piyano üzerinde duran büyük kutuyu 
aldı: 

- Müsaade eder misiniz'? .. Sizin için 
bir şeyler getirmiştim. Fakat eminim ki, 
sizce kıymeti bir dünyaya bile değişilmel 
şeyler .. Bakınız, açıyorum. 

Ve kutunun kapağını yavaşça açarak, 
genç kızın yüzüne baktı. Maide birdenbire 
kesik bir sesle: 

- Bebeklerim!.. diye bağırdı. 
Sonra göz göze uzun u;ıun bakıııtılar, 

Ahmet Muhtar genç kızın küçük ellerini a~ 
vuçları içine almıştı: 

- Ben bu taş bebekleri ve o küçük kı· 

zı .. ~.ala se~•iyoru~: .~örüyorsunuz ya?. O ( 
kuçuk benı, bu, buyuk genç kıza bağladı!. 
diye mırıldanıyordu. 

---·----
JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak s ıbit 
ve tııbit renk verir. Ter ve ~ 1knn· 
maklıı ~·ıkmaz. Yegl\ne zararsız 

ve tanınmış sıhhi snç boyasıdır. 

1NG1L1z KANZUK ECZANEtil 
Sabahları, öğle üstleri, akşamları ıirkcte Beyoğlu • lstnnbul 
uğruyor, bir saat, iki saat içeride kalıyor • , '-ıa..m•••~R 
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OLUN NAM~ASI 
"Son Posta ,, nın tefrikası ı 109 Yazan A. R. 

Cemilin sesi gürledi : Rıza!.. Nasır 
Mebhiit'un derisini sen yüzeceksin ..• 
- Fena akıl değil... Haydi bu İfİ 

1 

bir yatak yüzü görmemiş olan vücu-
Cle yaptık. Sonra ne olacak}.. dünün yorgunluğunu, mülazim lhsa· 

- Nasır Mebhiitun kalesi civarında nın karyolasına uzanmıf; orada din
bir şekavet vak"ası olacak. Siz de ta - lendiriyordu. 
kip için oraya benim takımımdan müf- Müla:lh.m ~san, elinde bir kağıtla 
reze göndereceksiniz. Bu müfrezenin odadan içeri girmiş: 
başında gitmem için de bana emir ve- - Makine başında muhabere ettim, 
receksiniz. Cemil. Gelen cvabı, al oku. 

Kumandan, ellerini masaya daya • Demişti. 
mış: dik dik Cemile bakmış .. hayreti- Cemil, yerinden fırlamıf. Kağıdı al-
nin derecesini gösteren bir sesle ha • mış. Şu satırları okumağa başlamıştı: 
ğırmıştı: [ Tüccar Seyit lbrahim Efendiyi bu-

- NAsır Mebhutun kalesi civarına raya celbettim. Bizzat gÖrüftÜm. Bir 
mı L Hem de küçük bir müfreze... hafta evvel sizin tarafa gitmiş olan yol
Oğlum 1. Sen, ne söylüyorsun. Biz; cunun, avdet edip etmediğini aordum. 
koca alay, burada bekliyoruz da; ol - Henüz avdet ebnedi. Bizde meraktan 
Cluğumuz yerden o tarafa doğru bir ar- büyük end~eleriçindeyiz; dedi. ..• . .. 
şın bile ilerleyemiyoruz. Mülizim Cemil Efendinin, alay mer-

- Her halde ilerlemek istemiyor - kezinde olduğuna pek ıevindi. Yolcu 
sunuz, efendim ... İcabederse, or~u .. hakkında, endişesini izale edecek bir 
nun şerefini muhafaza etmek için, o cevap beklediğini söyledi. Haber alınır 
tarafa doğru ilerlemek değil; hiç şüp- alınmaz deThal 'ifre ile maliimat veril
hesiz ki kaleye hücum bile edebilirai- meaini rica etti.] 
niz, zannederim. Orcfo erkanıharbiye 

- Ona ne .şüphe ... Fakat, ordu ku- mülhakı yüzh~ı 
mandanının, müteaddit emirleri var. Salihaddin 
Aman, Nasır Mebh\itla bir hadise ç1 .. Cemilin rengi, mosmor kesildi ... 
karmayın, diyorlar da, bir daha demi .. Mülazim Jhsanın yüzüne uzun nazar-
yorlar. larla bakarak: 

- Bugüne kadar, böyle emirler ve- - İhsan 1.. Derhal hareket etmeli-
rilebilirdi. Fakat, madem ki artık meış· yim. Artık bu, kat'i bir zaruret haline 
rutiyet ilan edilmiştir. Bundan sonra, geldi. Yalnız senden bir şey rica ede· 
emirlerin şekli de değişecektir. ceğim. Benimle beraber gelecek olan 

Kumandan, başını pencereden tara- manga efradını teker teker yola çıkar .. 
ra çevirdi .. bir kaç dakika, uzun ve kır Kaleye gidecek yol üzerinde, gizli bir 
bıyıklarını çekiştirdi. Sonra, tekrar Ce- içtima noktası tayin et. Orada beni 
mile dönerek: beklesinler. ben, artık bir dakika bile 

- Pek ala .. farzet ki, bunu da yap- kalamam. 
tık. bundan maksadın neL Dedi. 

- Efendim!.. Bir kumandan gibi Cemilin bu sözlerinde o kadar bii-
değil ; bir baba gibi size itiraf edeyim yük bir ciddiyet ve kat'iyet vardı ki; 

ki, bu adamla benim aramda görüle- Ihsan. 
cek bir hesap var ... Bu adamı öldür- - Pekiyi, Cemil. 
rtıek için, San'adan firar ettim. Buraya Demekten başka hiç bir söz söyliye· 
kadar geldim. Bir hile kullanarak o- memişti. 

* nun yanına kadar girdim. Fakat taliim 
müsaade etmedi. Savurduğum hançer, 
onun göğsündeki zırhı delemedi. O za· 
man onun eline düştüm. Az kalsın, bir 
kaç saat evvel de, şerefsiz bir surette 
ölüyordum... Şimdi, bu hesabı tekrar 
onunla görmeğe gideceğim. Fakat bu 

• sefer emin olunuz ki ... 
Kumandan, Cemilin sözünü kesti. 

Elini, mülazim İhsanın elinin üstüne 
koyarak : 

- Azizim İhsan Efendi ... Senin ar· 
kadaş , hakikaten yamanmış.. Dediğin 
gibi, ele avuca sığmaz bir afacanmı\I··· 
Sen, ne dersin, bu işe? .• 

Dedi. 

Hapisaneden çıkarılan Riza, karşı

sında Salihi görür görmez, hemen b~y
nuna sarılmış; 

- Halamın oğlu!.. Senin remmal 
efendi, hakikaten büyük bir sihirbaz
mış. Bu sabahki hali, sen de gördün. 
Bilmem ki, ne okudu üfledi de, ortalı
ğı böyle biribirine kattı. Herhalde, be
nim hapisaneden çıkmama da onun se· 
bep olduğuna eminim ... Yalnız, birşey 
öğrenmek isterim. Bu adam, hakika
ten bir remmal mi, yoksa, bir zabit 
mi?.. Çünkü, onu tevkif ederlerken, 
kulağıma böyle bir şey çalındı... Eğer 
zabit ise, ona yardım ettiğimden dola
yı: Seyyidina: Nasır Mebhut, benim 
derimi yüzer; içine de saman doldurur. 

Salih cevap verecekti. Fakat; ondan 
daha evvel, arkadan Cemilin · sesi, 

- Efendim 1.. Biraz evvel, size ar-
zetmiştim. Cemil dediğini yapar ... Za- gürledi: 

Mülazım İhsan, evvela Cemile ve 
aonra kumandana bakarak cevap ver· 
di: 

- Riza !.. Nasır Mebhiitun derisini 
ten siz de biliyorsunuz ki, bu Nasır 

sen yüzeceksin ve onun İçine de, sen 
Mebhlıt, nasıl olsa, bugün yarın başı-

ı saman dolduracaksın ... Artık Nasır 
mıza. bir iş çıkaracak . yisi mi, biz on-

d d h t
.k d k B' b h Mebhut, hiç bir hükmü, hiç bir ehem-an a a a ı avransa ... ır a ane 

·1 b ' b k • k miyeti kalmıyan bir adamdan başka 
ı e ır as ın yapsa . b" d w•1d· 

- Hani .. Hiç fena olmaz ... Olmaz ır şey e~ı ır. . 

M l 
A k l 'k O d Rıza, hır adım gerı fırlamış; Cemi-amma... a um ya, as er ı ... r u· 

d b
. · l k O n lin yüzüne baka kalmıştı. Sanki, hari-an ır emır a sa .. . zama ... 

B f d Ce 
·ı k d ·· kulade bir adam görüyor; harikulade u se er e mı uman anın so-

sö:der işitiyormuş gibi hayrette kalmış-
tı. Ve sonra, Salihe sokularak : 

zünü kesti: 

- Ben , bu adamdan korkuyorum. 
Nasır Mebhiita bile meydan okuyor. 

- Kumandan Beyi.. Bu iş; ordu 
emirlerile.. gürültü, patırdı ile. . Bö
lükler taburlar · sevketmekle olmaz ... 
Olur amma, lüzumundan fazla kan Diye mırıldanmıştı . 
dökülür. Bu hususta benim bir çok Cemil, arkasında duran bir nefere 

tecrübelerim olduğunu İhsan efendi dönmüş : 
bilir ... Siz bana müsaade edin. Ben, - Ver şu adamın tüfeğini. .• 

SON POSTA 

BULMACA 

Soldan sağa: 
1 - Çok çalışkan bir hayvan. 2 - O· 

nu ayıklar, lahim, yapma. 3 - Rutubetli, 
zengin değil. 4 - İlacın türkçesi, yılanın 
arapçası, yalamaktan emri hazır. 5 - A· 
rabistanda mukaddes bir şehir, önüne geç· 
me. 6 - Köpek, katra,. 7 - Çocukların 
dili ile gezme. 8 - Kenar taraf, beyn, sız 
manasına gelir. 9 - Haya, oynak. 1 O -
Asmaktan emri hazır, işaretin türkçesi, 
hamamlarda bulunur. 11 - Kavunun eşi, 

bir ses. 
Yukarıdan aşağıya: 
1 - Damların üstüne konur, beyaz. 

2 - İşaret, kanun. 3 - Kabul etmeme, 
cemi edatı. 4 - Sen ve ben, üstüne ÇI\ • 

maşır asılır. 5 - Çil yavrusu gibi dağıl • 
manın firenkçesi, istifham edatı. 6 - Ço· 
cuklan korkuturken kullanılır iki haıfli 
manasız bir kelime, kaldırma, beyaz. 7 -
Kondurma, bir erkek ismi. 8 - Mah, ho· 
rozun eşi. 9 - Oturma. 1 O - Ba~a gi • 
yilir örme §ey, eski adet1er. t 1 - Dost -
lar, Adalara işliyen vapurlar. 

Bulmacanın Halli : 
Soldan sağa: 
1 - Tayyare. 2 - İtaat. 3 - Ma, rea· 

mi. 4 - Alakadar, ab. 5 - Rnşe, ile. 
6 - Hristo, beyit. 7 - İane. 8 - İcmal, 
eda. 9 - Ehli, reaaam. \O - Amme. 
1 1 - Anıt, dam. 
Yukarıdan aşağıya: 
1 - Timarhane. 2 - Atalar, han. 3 -

Ya, aşı, il. 4 - Yankesici. 5 - At, tnm. 
6 - Onarma. 7 - Efrat, elem. 6 - Er, 
set. 9 -Yas, ip, es. 1 O - Mnli, da. 1 \ -
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YUSUF iZZEDDİN 
1 Öldü mü, ö~dürüldü mü ? 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan: Ziga Şakir 

- 40 -
Her geceki gibi, selamlık kapısının 

dış kapısında, ellerinde büyük fenerler 
bulunan iki hademe ile nöbetçi beyler, 
bekleşmektelerdi. 

Veliaht, bunların önünden geçer -
ken, mu.tadı hilafına olarak hepsine 
göz gezdirmiş; gözü yaveri Fuat beye 
ilişir ilişmez: 

- Fuat bey!.. Gel. 
Demişti... Veliahtın harem dairesi

ne giderken yaverlerini yanına alması 
adet olmadığı için Fuat bey, efendinin 
kendisine bir fjey söyliyeceğini zannet
miş, beylerle beraber, veliahtı takip 
eylemişti. Selamlıkla harem dairesniin 
arasındaki 300 metrelik mesafe, ses • 
sizce geçilmişti. 

Harem dairesinin kapııı önünde, 
Beşir ağa beklemekte idi. Veliaht, hiç 
eylemişti. Selamlıkla harem dairesinin 
kapısından girmişti. Fuat bey, kendi· 
sine bir emir verileceğini zannettiği i
çin Beşir ağaya sokulmuf: 

- Beraber gelmemi emir buyurdu
lar. Acaba burada bekleyimmi?.. So· 
ruver. 

Demişti.. . Beşir ağa kapıdan \çeri 
girmiş çıkmış.. telaşla: 

- T eışekkür ettiler... Gitsin, isti .. 
rahat etsin; buyurdular. 

Dedikten sonra, koşarak. voliahtı ta
kip etmişti. 

çığlık koyuvermwti. Çünkü, veliahtm 
sol kolunun dirseğine yakın yerinden 
sızan kanlar, yatağın içinde kızıl ve 
korkunç bir leke teşkil etmiftİ. 

Dilsaz kalfanın bu çığlığını en evvel 
• karşıki odada yatan, veliahbn dör -
düncü refikası - Leman hanım elendi 
duymuş; ve derhal odaya kOfDluştu. 
Bir iki saniye sonra da odanın Ç, di
ğer kadınlar ve kalfalarla dolınUftu. 

Leman hanım efendi ilo Dllaaz kal
fa, efendilerinin üzerine atılm1flar; el
lerine geçen tülbentlerle veliahbn ko
lundaki yarayı bağlıyarak kanı dindir
mek için uğraşmaya başlamıtlardı. Bu 
sırada diğer kalfalar ve kadınlar da ağ
layıp bağrışmaktalardı. 

Bu feryatlar, selamlık dairesinden 
işitilmwti. Nöbetçi beylerden biri, ya
ver Fuat beyin odasına koflll'8kc 

- Haremde bir bağrıtma varl. 
Demişti... Bu sırada kop k.OfB Be

şir ağa da gelmiş: 
- Aman Fuat beY. kof 1 Efendiye 

bir şey oldu 1. 
Der demez, artık yaver Fuat bey ha

rem dairdine koşmak mecburiyetini 
hissetmişti. 

Fuat bey, harem dairesine ydlattiğı 
zaman, kafesleri paralıyan kalfalar: 

- Yaver bey, k<>ıŞunual. l.fendimiz 
ölüyor! .. * Diye feryat etmektelerdi. Kadınların 

Gece, tam bir sükunet fçinde geç • bu yürek parçalıyan hıçkırık ve ftpn
mişti. Sarayın daimi usul ve adeti vec· ları arasında yaver Fuat beyle, nöbet
hile, veliahtın hususi hizmetine memur çi beylerden hafız İsmail Hakkı ve 

Afi~:~:.~!!1!; ........................................ - .. olan kalfalar - muayyen saatlerde bir· Şükrü beyler de yatak oda.tına IİJ'mİ~-
birlerini değiştirmek suretile • efendi· ler i gördükleri acıklı manzara br,ı . 
nin yatak odasının kapısında nöbet sında titremişlerdi. 

\ 

L -~· 

beklemişlerdi. Sabah nöbeti, veliahtın Dilsaz kalfa; efendisinin üstft.ne ka
en emektar kalfası, Dilsaz kalfaya isa- panmış, kanı dindirmek için onun ya
bet etmişti. Veliaht, uyanır uyanmaz: ralı kolunu kavramıştı. Bu fecaate da-

- Kalfal .. Çok karışık rüyalar gör- ha fazla tah~mmül ~~emİY.eD Leman 
düm. İçimde bir sıkıntı var. Pencere - h~~ım. efer/d,, dUşmuş . ~b. ·: 

lerin birini aç .. sen de git, yat. Gozlerı kapalı olan velıahtm reııgı, 
D . . D"l k lf l' h b bembeyazdı. emıştı. . . ı saz a a, ve ıa tın u • 

emrini ifa ederek bir kaç söz konuştuk- Fuat bey, ~emen velıahbn bat ucu· 
tan sonra, efendinin yatak odasına pek na atılmış i hır t~aftan kanı cindir • 
yakın olan kendi yatak odasına git - meye çalışırken, dığer taraftan da: . 
miş; yatağına girmişti. -. . N~ oldunuz; efendi hazntlerı. 

A d . . d k'k k d b' Bu ışı kım yaptı} .. ra an, yırmı a ı a a ar ır za· . ~ 

Terkipleri meçhul krem, pudrıı ve man geçmişti. Uykuya henüz layıkile Dıy~ sormay~ başl~If~· 
tuvalet eşyalarının mnbaH\ğalt ve halkı dalmamıı: olan Dilsaz kalfa, evvela ha- Velıaht, hafıfçe gozlerınf açmış. 
aldatan reklamlarına aldaıımayınız. Bu Y k · k k d d-1- 1- 1.-..-d fif bir gürültü, ve sonra da bir inilti ren sız ve up uru u aıutın &&yu a· 
gibi tuvalet eşyası tedrici surette cil· 
dinizi bozar, buruşturur ve bir kaç sene· i:;ıitmişti. Derhal yatağından fırlıyarak 
sonra sizi tnnınmıyacak surette çirkin- veliahtın odasına gelmişti. Bir anda, 
leştirir. En değerli, Türk, Alman ve hiç bir şey görememişti. Hatt&, çeki .. 
Fransız kimya ve cildiye mUlehııssıs- lip gidecekti. Fakat o sırada, veliahtın 
lımnın son keşif ve formüllerine göre tekrar inlediğini işitmiş; efendinin ha· 
yapılan ve VENÜS markasını taşıyan d k ... 

d 
. -ı'·k rı·mel, stlrme, yıldığını zanne ere yatagının yanına 

krem, pu ra, ruJ. ru.u ' 1 . · O b' d b" · 
tırnak ciH\sı ve briyantin, emniyet ~e g~ ~ıştÇı·.. k"'zaml:ınh ır eehn ır~ dtıt!~ • 
itimada şayan en yüksek ve teınız~ mıştı. un u ve ıa tın ç reaı egış -
tuvalet eşyasıdır. miş. korkunç bir renk almıftı. 
Beyoğlunda: Tanın~ış Ka~·~ınan . N. , Veliahtın üzerindeki yorgan, omuz 

Tarika, Şark Merkez ıtnyut ve I uhafıye başlarına kadar muntazam bir surette 
mağazalftnnda sablır. • . çekilmişti. Meydanda, hiç bir şey gö-

Deposu: Evliya Zade Nurettin Eren, .. 1 kt "d" ru meme e ı ı. 

1stunbul, llahçekapı. D'l k lf ı saz a a, efendisinin kalbini 

Zonguldak Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
yoklamak için yorganı açar açmaz, bir 

mış: 

- Fuat beyi. •• 

Diye hitaba ba~Iamıf.. hatti büyük 
bir güçlükle: 

-Hı ..• 
Diye; söylemek istediği blimeni~ 

ilk hecesini söyleyebiJmi,.. fakat hı. 
kelimeyi ikmale muktedir olamıyarak, 
üzerine baygınlık gelmi~; ~zlmini ka
payıvermişti. 

Veliaht, bu (Hı) hecesile befbya • 
rak ne söylemek istemişti).. Her za -

man : 
- Hınzır Vahdeddin .•• 

(Arbaa ..-) 

Zonğuldakta Ereğli ııirketinde müstahdem 
~en ve İdanb~ Fran~z pa~ör has~h~ .~~~~~~~~~~~~~~~~·~- ~~~~~~~~~~~~~~ 
nesinde tedavi esnasında. ıışubat/936= Türk Hava kurumu 
tarihinde ölen ve Fransa hiikumctine tabi 

Langda doğmuş olan FANNY"nin oğlu B u·. y u·. K p ı· YAN G o s u bulunup Mulhouseda yukarı Rhinde 15/ 
0

Haziran/ 18 71 tarihinde doğan (Leon 
BEYER SDORF) un Zonğuldakta Ereğli 

şirketine ait ve ölenin ikametine tahsis 
edilen hanesindeki eşyayı menkulesi ya -
zılarak bekletilmesi icap etmiyen kısmı bil· 
müzayede satılıp geriye kalan eşyayı mah· 
Iuz bulunmaktadır. 

Kanunu medeninin ( 5 34) cü maddesi 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
3. ncU Ketlde 11 Temmuz 938 dadır. 

Büyük ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 

bir manga ile gideyim .. Bu, bana kafi.. Demişti ... Tevkif edildiği zaman, mucibince ve tarifatı kanuniye dairesinde 
_ Bir manga ile mi). elinden silahını aldıran Rıza, artık bir . 1 ki · ıA .1 •. ,, w mırasçıların a aca an veraset ı umı e uç 
_ Evet .. Bir manga ile .. Demin be- daha bu sı laha kavuşacagını aklından f d f 1 b t 1 • 

Ayrıca : 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vardır ••• 

• • • w. • • • • ay zar ın a sı at arını eyan e me erme ve 
ni kurşuna dizecek olan manga ile .. bıle geçırmedıgı ıçın hayretı bır kat ·bu müddet zarfında mahkemeye hiç bir 
Ölüm mangasile... daha artmış ; Cemil in ellerine sarılarak : müracaat vaki olmaz ve mirasçıların mev· 

Cemil kumandanı güç hal ile ikna - Artık senin her şeye kadir oldu- '.cudiyeti sabit olmadığı takdirde miras se· 
ettik ten sonra, Nasır Mcbhlıtun kale- ğuna iman ediyorum. Bundan sonra, bebi ile istihkak davası hakkı mahfuz kal· 
sine gitmek için ortalığın kararmasını ı' efendim sensin. mak suretile terekenin hazineye intikal ede· 
l.ekJiyor.. Kaç gündenberi yumuşak (Arkası var) ceği hususu ilan olunur. 

HEMORRON 
Ameliyat.sız basurları tedavi eder tesiri katidir. 
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Dünkü atletizm 
müsabakaları 

( Baıtaraf ı 1 inci sayfada) rak 46,2 saniyede kazanmişhr. 

Halkavi Futbol turnuvası 

• 

t SON POSTA 

Filistinde Araplar lngiliz 
fevkalade Komiserinin 
evini muhasara ettiler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Filistine iki liva ııetirmiı ve milli ihti· 
lali bastırmak için her çareye baı vurmaia 
azmetmı olduğu halde yılmadan mücade· 
le etmektedirler. 

Sayfa tl 

Her isteyeni gayrimeşru 
çocuğundan kurtaran 

büyücü kadın ! Lur atletizm heyeti tarafından rekor 
~ma tecrübeleri de proğrama ilave e
llilmi\I ve bu müsabakalarda üç büyük 
~or kırılmıştır. 

Eminönü Halkevi tarafından KaragÜm· 
rük ıtadında gayri federe klüpler arasın • 
da tertip edilen futbol oampiyonasının 

ikinci Tur maçlanna bu hafta batlanacak· 
tır. Turnuvaya iftirak eden on altı takım· 
dan sekizi tasfiyeye uiramıı oldukları için 

Arap ihtilali liderlerin de idaresinden 
çıkmıf, ve hiç kim1enin durduramayacaiı 
bir mahiyet almıı sibi eörüniqor. 

(Baştarafı 1 inci 1Ayfada) 
iaabeti de bir defa daha anlatacak. 

hem fallarına baktırmak, hem de birer 
muska yazdırmak istediklerini söylüyorlar. 

ilk olarak 1500 metre tecrübesi ya· 
~mı,, ve bu mevsim Türkiye rekoru
ba bir hayli yaklaşmış olan Recep do
~ sencdenheri Ömer Besime ait bu
hınan bu mesafenin rekorunu 4.12.3 
aibi güzel bir derece i1e kırmıştır. 

5000 metre rekor tecrübesinde Riza 
Maksut Beşiktaşlı Mehmede ait olan 
lbeaafenin rekorunu 16.18 dakikada 
~şmak suretiyle yenilemiştir. Günün 
tiçüncü rekorunu Galatasaraylı Faik 
lJO metre manialı k°"u da yapmıştır. 

Faik Bahriyeli T ev fiğe ait olan re • 
~ru 16 saniye gibi bir zamanda koş
._k suretiyle yapmıştır. Galatasaray, 
.. enerbahçe arasındaki müsabakalar -
da Fenerbahçe sırıkla atlama, üç adım 
~ma ve 3000 metrelik yarışları at
~eri olmadığı için yapmamış ve mü
lai:>akalar yarım bir programla yapıl-
~ır. 

pmpiyonanın ikinci devreei Mkiz salip 
tim arasında cereyan edecektir. 

Fikstüre göre bu pazar kuvvetli takım· 
lardan Küçükpazarla -Altın Hilll takım -
larının maçı vardır. Cayri federeler maha
filinde büyük bir alaka ile beklenen bu mü
.. bakadan evvel Bozkurt ve Aksaray ta
kunlan da karpla1Acaklarc:lır. 

Müsabakalar hakkında Halkevinin gön· 
derdiği tebliğ aşağıdadır: 

Evimiz tarafından gayri federe klüp • 
ler arasında yapılmakta olan futbol pm • 
piyonadı maçlarının çeyrek aon (Kar dö fi. 
nal) müsabakaları 16/6/936 pazar günü 
Karagümrük stadında oynanacaktır. 

Müsabakalar programı ıudur: 
1 - ·Müsabakalar komiseri Bay Sami 

Karay el. 
2 - Saat 14, 1 S de Aksaray • Bozkurt. 

Hakemi izzet Apak. 
3 - Saat 16 da Küçükpazar • Altın 

Hilal. Hakemi Adnan Akın. 

Elehram gazetesinin aldıiı malumata 
göre, Kudüste •Penaıııber Samuel» cad
deaincle Araplarla fnailizler araaında tid· 
. detli bir AV•I vukubulmut. Araplar bu 
muharebe sıraaında İnailiz fevkalide ko
miserinin evini ablUka etmeje muvaffak 
olmuılar, evinde büyük bir ziyafet vermit 
olan fevkalade komi.erle misafirleri saba
ha kadar karanlık içinde kalmıtlar, Arap 
çetesi sabaha doiru ablukayı çözerek ay
rılmııtır. 

Kudüs, 13 - Fevkalade komiser, 
köylere, şehirlere, umumi nakti ceza 
kesmek aelahiyeti vermiştir. Bu çeşit 
umumt cezalar, bütün halktan zorla 
tahsil edilecektir • 

Sivasta bir yük treni 
yoldan çıkb 

(.,.....,. 1 inci .. ,,.. ) 

ri, gardfiren Mehmet ve arkadqa Hamit 
ağır ıurette yaralanmıılardır. v.ı.·a anın· 
da trende bulunan kısım doktoru Safi de 
.devrilen vagonlardan birinin altında kal· 
mıı. kolu kırılmııtır. 

* Geçen gün, karakola bir kadın bq vu· 
ruyor, ve: 

- Ben, diyor, Be!!iktafta, 
Değirmen sokağında oturan 
davacıyım! 

Soruyorlar: 
- Ne yaptı o kadın ana "1 
Kadın cevap veriyor: 

Haafırında 

Firdeva'den 

._ Bana hiç bir teY yapmadı! 
- Hayretle ve tekrar eoruyorlar: 
- O halde> 
- Firdevs bana bir ,ey yapmadı amma, 

kocamı büyüledi 1 
_ . yani kocanı kendiaine aşık mı etti> 
- Hayır... Kocamı kendisine değil bir 

arkadaşına aşık etti 1 Yani büyü yaph ko· 
cama ... Ve şimdi berı eskiden heni yap· 
rağı gibi üzerime titreyen kocamın gözüne. 
teytan gibi görünüyorum! 

Memurlar kadmcaiızm meramını an
layınca. hem gülüyorlar, hem de hldiaeyi 
ikinci fUbeye haber veriyorlar. 

İkinci ıubede iae firde'Y9in cürmü meı
hut halinde yakalanmaaı kararlaıtınhyor. 

* 

Firdevs, müıterilerini içeriye alıyor. V• 
kahveler içilirken, iki liraya pazarlık keai· 
liyor. 

Müıterilerden birisi. iki lirayı veriyor• 
ve bayan Firdeva, 'aldığı liralardan birini 
çocuiuna uzatıp: 

- Cit te, diyor, çar11dan yarım kilo te
ker getir· 

Fakat o sırada, Firdevı hanımın ben• 
zini muska bezi gibi sarartan bir ıey olu• 
J'Or: 

Mütterilerden birisi, Firdevs banımua 

günahkar bileğini kavrayıp bajnyor: ' 
-Durl 

Firdevs dehşetle duralıyor. Ve çoli 
geçmeden anlıyor ki, bileiini kavrayan 
el, bizzat adaletin pençeaidir: 

Ve karşısındakiler sabahtan beri pe• 
ıini kollayan zabıta memurlanndan batka 
kimse değillerdir. 

* Tahmin ettiğiniz gibi. fU anda Firden 
de, nametru çocuğunu, metruk bir arsaya 
fıılattıran Andrina da mevkufturlar. 

Ve günahkar Firdevs sözlerini ihtimal 
ük defa kendi avucuna dikmekte, ve kea· 
di istikbalini okumağa çahpnaktadır. 100 - Semih G. 5. 11.7 Haluk G. 

l, Hilmi F. 
200 - Hilmi F enerbahçe 25, Hil -

lbi F enerbahçe, Orhan Galatasaray • 
400 - Fikret Fenerbahçe 55.4, Fa

l Galatasaray, Suat Galatasaray. 

Bakırköyde yeni bir spor sahas1 ' Yaralılardan ıardifiren Hamit aldıiı 
yaranın tesiriyle ölmüştür. Cenazesi kaza 
mahallinden kaldırılarak tehre nakil ve 
defnedilmiştir. 

Evvelki sabah. zabıta memurları. 
kararla Firdevain Bqiktqtaki evine 
mitlerdir. 

bu Fakat bu sefer bu i,deJı:i bütün meleke· 

Bakırköy istiklal İdman Yurdundan: 
Bugün eaat 1 3 de latilı:W ala~ açıl

ma töreni yapılacakbr. Bütün ti.Jelerin 
teşrifleri rica olunur. 

git- Iİne raimen, avucunu okuyamayacak, ya~ 
layacaktırl 

800 - Fikret Fenerbahçe 2.l 3.:1, 
\'ektl Galatasaray, Abdullah Fener -
1-hçe. 

1500 - lbrahim Galatasaray 4.37. 
~ullah F enerbahçe, Nuri Galataaa..._,, 

110 mania - Faik Galatasaray. 16 
"1tor, Ali Sabri Galatasaray, Tevfik 

J'enerbahçe. 
Gülle - Etem Galatasaray 11.88, 

l' evfik Fener, Necdet Fener. 
Disk - Naili Galatasaray 37 .36, 

"i •vru Galatasaray. izzet F enerbahçe 
Cirit - Necdet F cnerbahçe 47,15. 

Orhan Galatasaray, Suat Galatasaray. 
\J~un - Tevfik Fener 6.30, Şahap 
F'ener, Haydar Galatasaray. 

Yüksek - Necdet Fener 1,70, Hay
dar Galatasaray, Nuri Galatasaray. 

400 bayrak yarıfında Galatasaray 
'inci takımı ko,ucusu yere düştüğün
den Fener bahçe bu yarışı yalnız koşa· 

1 - İstiklal ma111 ve açılma tlreni. 
il: Geçit resmi. 
J1I: Atletizm müabablan. 
JV: Gürq. 
V: Kurtulut • l.tiklal birinci takmılan 

maçı. 

' Dijer hastalu Sivas nümune hastane
,Iİne kaldırılmıflardır. Doktonua aıhhi va
ziyeti ağırcadır. 
, Vak'a etrafında ehemmiyetle tahkikata 
.devam edilmelı:t.clir. Ka,..nde bulmaan 
umumi müfettit de bauai bir trenle der
.hal nk·a mahalline celmiıtir. 

Bogazlar Konferansına 
Galatasaray deniz bayramı H 
Galatasaray Deniz bayramı Tertip gidecek eyetİmİz 

Hey'etinden: bu şehrimize geldi 
27 Haziran cmnarteai günü .. t 16 da (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Bebekte Galata•ray Deniz bayramı mü· Dıtifleri Babnhiı t;qhulmk mflpvlri 
naaebetiyle muhtelif deniz müaba\a\an Ziya, daire teflerindm Mehmet Cevat, 
ve bu meyanda Şarpı ve Kotra yantları da Mütfik Selimi ile üç kitip, tekiz uke-
yapılacak. birinciye bir kupa Ten1ecektir. .. •• • •t --'...a.edir n mupTll' ı• ~. 

Bu yarışlar bütün tekne sahiplerine •· Heyetle benbel" sidecek olan pze-
çıkhr. teciler dokuz kifiden ibueltir. 

Yanı rotası Bebek, Vaniky, A. Hisarı. lata.-
ve Bebek araatnda tertip edilecektir. Gir· Heyet Anlmndua •~ 
mek isteyenler ayın 2.ıf üne kadar Bebekte yomla Bepbn lanet lnöai, Kamu
Galatasaray Su Sporlan Lokaline lı:a~t ol- tay hlıtk-nı AhdiiDwlik Renda, C. H. 
malan ve yarış günü en 1reç aat ( 15, 30) Partili pnel ~Recep Peker, ve
Bebekte hazır bulunmaları rica olunur. killer ye bütün emehi büyük elçiler ve 

Yanı günü ve akfBDU Bebek laabçesin- elçilerle eefaret ft hariciye erkanı ve 
de bir gardenparti verilecektir. bir çok aylaylu tarafmdan lefyİ edU-

Japon orduları Çin topraklannda ! 
miflerdir. 

Ayni trenle tedni için Anupaya 
gitmekte olan ziraat Tekili Mahlia Erk
men de telai:miadell .,.,... ........ (&.ttandı 1 iaei ..,.fada) 

••• 

Kapıyı. Firdevain 9 • 1 O yaılanndaki 
kızı Fatma açmlf ve anneminin evde olma
dıjuu aöylemiftir. 

Polisler aormuılardır: 
- Nereye gitti> 

Çocuk. annesinin çarpya gittiiini aöy
lüyormut kadar tabii bir eda ile cevap ver· 
miıtir: 

- Annem, yaramaz bir çocuğu denize 
atmağa gitti. Ban da: 

- Eier, dedi, uslu oturmazsan 1eni de 
cötürür cinlere veririm! 

- Kimin çocuğu imit o denize atılacak 
yaramaz~ 

- Andrina iaminde koc:uız bir kadı
nın I 

Çocuiun safiyane bofboğazlığı Aye• 
sinde büyücülükten daha mühim bir cü
rümden haberdar olan zabıta memurları 

derhal geri dönmüıler ve tahkikat cephe
sini değiftirip geniıletmiflerdir. 

* Çocuiun zabıta memurları ile konuıtu· 
iu sırada, Şehremini karakoluna bir kadın 
giriyor. 

Kucaiında 7 günlük bir yavru bulunarr 
bu kadın Firdevstir. 

Zabıta memurlanna: 
- Ben, diyor, bu aslan sibi yavrucağı 

T •§kasapta, Molla Gürani tek.kesinin ka
pısı önünde buldum. 

Cibilliyetsizin birisi battan atmq ola
cak. Sevabınıza fUnU darülaczeye yerleıti
riverin I 

~r hidiac t~il etmez. Japonya Moaoliatan yoliyle geniflcmenin imkansız 
'>ldujunu anladıktan sonra yolu değişti'rmck lizım geldiğini hiaetmit ve 
fıreat beklemeğe baflam1ftl. Çinlilerin aon günlerde dahili bir harbe turu,
bıak üzere hazırlanmaları, Japonya alehyinde, biribiri ardınca nümayi,ler 
tflpmalan, Japonyaya beklediği fırsatı temin etmif ve nihayet japonya, Cc
bubt Çin sahillerine ZU'hWannın himayesi altında asker çıkamuftır. 

Japonya bu hareketi Sovyet Rusya ile arasında bir muharebe çıkmua- ihtimali 
"irı bertaraf edilmit olduiu sırada yapmaktadır. Japonya ile Sovyet Rusyanın araaını 
~zan. münasebetlerini eerginlqtiren amil, Japonyanın dış Moııoliatana taarruz et· 
'-'eli ihtimaliydi. Japonya, Sovyet Rusyanın böyle bir taarruz karııaında l.arbe gi· 
lİteceiini ve böyle bir harbin kendisi için tehlikeli olacağını anladıktan sonra ceniı· 
l.atıe cephesini deiiıtirmit ve aaıl Çinde yeni sahalar bularak, Şimali Çinde yaptığı 
Iİ\i. bir takıtn Çin eyaletlerini muhtar bir idareye tabi tutmak üzere müdahale fır
"1 aözetlemiştir. Japonya, §İmali Çinde ilhak ettiği altı vÜiyeti muhtariyet namı 
'1taoda İfgal etmit bulunuyor. Bu defa da ayni nam altında ayni hareketin tekerrü
tii beklenir. 

Heıetimiz laıa ..wr tebrimize ıel
miftir. Zabıta memurları. biltabi hiç bir fÜP· 

heye düpüyorlar, ve Firdenin adre8İni a· 
Bir haftada yakalanan kaçakçılar Iarak ynrucaiızı darüla~e gönderiyor

Ankara, 13 (A.A.) - Geçen bir haf· lar. 

Hullaa Japonya. Avrupa ve Amerikanın karl§ık günler yaf81DA}anndaa azami 
.&erecede iatifade etmektedir. 

Çinde dahili harp kopmadı 
Londra 13 (Hususi) - Çincle dahili muharebenin önü alınıp alınmadıiı henüz 

.. t'iyetle belli deiildir. Nankin hükUınetinin kuvvet ve kudretini 1röeterme8_ tayya• 
"-leriyle vesair vasıtalariyle kendiline karşı vukubulacak her hareketi tenkile hazır 
•lc:luiunu göatermelİ Kantonlulann Hunan ·dan çekilmelerini intaç etmiftir. 
ii Diier taraftan Cenup vilayetlerinin biri -olan Kuaısi, Nankin ile müzakere etmek 

a:ere bir hey0 et göndermiş olduğundan bu vilayet Nankin ile anlaıtıiı takdirde iki 
"illyet, tek başına Nankine karşı gelemiyeceği için dahili harbin bu suretle de berta· 
'-f olınaaı beklenmektedir. 

~-~------------·· .. ---------------~~~ 'tagrnurlar Trakyada mahsule ! ltalyan kabinesi 
zarar Verdi . Roma, l 3 (A.A.) - ltalyu bakan • 

E'.d lar kurulu, 4 temmuz cumartai cünü içti-
" İrne, 13 (A.A.) - Üç gündür maa davet olunmuftur. 

~'-itli h!r sure~c T rakyanın her tara- ' . Şahi Abnada 
nda Y tJan yagmurlardan sonra hava 
~tır. Bu yağmurlar bazı hastalık- Atina, 13 (A.A.) - Rayi,bank 
~r ,._pmak ve ekinleri yatırm,,k..sure- direktörü Dr. Şaht saat 13 de tayyare 
~ bir hayli zaıarh oJmuttur. . ile Bclgrattan bur.aya selmi,tir. 

ta içinde gümrük snubaf aza örgütü, biri 
. ölü yetnıit kaçakçı. 1700 kilo cümrük ka
çağı, 1 O 7 kilo inlmar bçaiı. iki kilo esrar, 
üç tabanca. on mermi. 18, 3 12 defter Iİga· 
ra kağıdı ile yirmi .ekiz kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiıtir. 

* Aktam üzeri, Beıiktatta. Haafınnda, 
Değirmen eokağındaki 8 numaralı mabut 
evin kapıaı çalınıyor. Ve bizzat Firdew ta· 
rafından açılıyor. 

Gelenler, iki kadınla iki erkektir. Ve 

Selim Tevfik 

Tokat Belediye Reisine işten 
el çektirildi 

Ankara, 13 (A.A.) - Tokat beledi· 
ye reisi Mustaf anın elektrik teaiaatına ur
fedilmek üzere Belediyeler Bankasından ia
tikraz ettiği parayı diğer belediye iılerine 
sarfettiği ve parası verilmek için bir pham 
dükkanını yola katılmak üzere yıktırdıiı 

ve diğer birinin bahçelerini kıımen yola 
kattığı tahkikat neticesinde sabit olduğun
dan mülkiye müfettiıliiince itten el çek 11 

tirilmiıtir. 

Muğalada yol faaliyeti 
Muğla, 13 (A.A.) - Bu yaz 11 yolla• 

nnda çalışmanın siklet merkezlerini Mui
la, Fethiye, Urla teşkil edecektir. Öteki kı
sımlarda çalıtınalara baılarunııtır. Muila
Köyceğiz yolundaki ahpp köprüler be• 
.ton arme olarak yapılmakta ve bataklık 
,kısımları da kaldırım ve fOaeye çevril
mektedir. Bir temmuzda mükellef amele 
çalııması baılayacak, iki ay sürecektir. 
Bu yıl Muğla • Fethiye yolu yaz kış iıleye• 
cek bir hale getirilecektir. Datca • Tavas 
yolunda münakale mükellef amele çalıt

maktadır. Aydın yolundaki köprü beton 
arme olacaktır. 

iki kath Kadıköy iskelesi 
.T eraancde yapılmakta olan ve köp-. 

rünün şimdiki Kadıköy iskelesinin ye
rine konmak üzere hazırlanan iki kat
lı Kadıköy iskelesi Eylulde yerine ko
nulacaktır .. 

iskelenin yüksekliği köprü ile biv 
hizada olacağı için vapurdan çıkacak· 
lar doğrudan doğruya köprü üstüne 
yürüyebileceklerdir. 

ol.,. 



12 Sa~ fa 

A N K A R A - Vehbi Koç Ticaret Evi 
1 Z M 1 R - ArtUr Vetter Tlcarethaneel 

SAHiBiNiN 

•••• 

Çotmn "Qeıt")OCQ'I tlJY1 dôlabrarrnalt tsın:ore> 
duk. BQtütt aabf mağaz.._.alııruıı 8eıllll,s', NilfoYCJ 

gOrdüğümQı i!olaplar4an Ut &at QstOn, en ton tek63 

mülatı halZ: 1930 Model ~olıbl SAHiBINiN SESJ 

Mağazalarında bul~. lllu tn bOyül'< tesh11Af'v6 

~n müsait şerait l dc mezkijd tııl\wcse )'"tlpmı~ olWIJ 

&und_filf hakikaten ld-al ve çok ~onomll< 

KELViNATOR 
~"oğuk lınva dolaplarından bir tane satın aldık. Bu 

emsalsiz dolaba kaYllfhığumuzdan dolayı bu eğlen• 

tryi tertip ettik. Siz de bu mutlulu$' ermek tstcrsenıı 

~u ollrcslcrc. maraoaat cdiniı: 

. 

SESi MAÖAZALARI 
Beyoğlu, İstiklal caddesi No 302 

T R A B Z ON - Dedeoııu &aml ve Hami kardetler. 
A H T E P - Naci ve H. Ahmed Dai Kardeşler 

A D A N A - S. Rıza ı,çen Ticaret Evi 
S A M S U N - C. Celil ÖzlU·S. Kemal Seze11, LOks ma§azası K O N Y A - Ali Ulvl erandaç 

K A Y S E R 1 - lsmall ve 0Gulları CıngılhoGlu B U R S A - HUamen Oftlu Mehmed 
z ON GOL DA K- ismet Aaartan, Ahmet YUkael 
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DUNYADA 
o 

MiLYON 

.---• Harbiye'de B EL V Ü Bahçesinde ..._ __ 

Her akşam muhteıem saz heyeti 

/ 

EFTALYA • BIMEN • SADi 
ARAP REVÜSÜ 

MELiKE CEMAL 
Muganniye S A B R İ Y E 

Biiyük muvaffakiyetle devam ediyor. 

e 
Sizi • soOuk ·algınhQından, nezleden, gripten, ba' 

ve diş aOr1lar1ndan koruyacak en iyi 

İsmine dikkat buyurulması 

B A L 1 K E S 1 R- Şah Mehmed oftlu HUsevln Avn~ 

~bunun için vDcudu· 
nuzun gOnete maruz 
kalan akıamına 
BARONIA 

Dliıttllik yağı aOrDnOz. 
Bu ıuretle dOz ve 

ırnız • 

" 1Banyolar 

sporlar için 

elzemdir 

Ne;riyat Müdürü: Selim Ra1ııp 

Sahipleri ı A. Ekrem. S. Raa:ıp, H. Lütfi 

.. 
14USUSI ŞARTLA~lf!IZ ~At(~INDA 
GIŞE:L~RIMiZD~N MALUMAT ALiNi 2 ı 

iSTANBUL- KARAKOY PALAS - ALALEMCI MAN 
- -·------- ------- - ----· - · 
~------•BURS ADA~------· 

Anadolu Palas Oteli 
Eski ( Madam Brot ) 

Bu defa yen~ baştan tamir edilen ve boyanan otelimiz, 
yem mobilya ile döşenerek açılmıştır. 

Gtlzeı manzara • Bflylk babçe • Lokanta - Banyo 
'-----.- Çok ucuz fiyatlar ,. Otel İdaresi ~---' 

SPOUWJlı 
saha1:Jd 
çi kmdz.d.an 


