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Kon ~ransta hükômetlerin 
son kararları bekleniyor 

lngiliz ve Fransız baş delegeleri. de 
memleketlerine döndüler 

lngiliz delegesi mıiıtakavi paktlarla birbirlerine bağlı devletlerin irtibat serbestisini 
mennetmek istemediğini temin etmiş, İtalya, Fransa ve lngilterenin son 

kararlanna rağmen Montröye gene gelmiyecekmiş 

Fastakl Türk esirleri 
Hükiimetimizden en seri 
şekilde teşebbüsler 
yapmasını istiyoruz 

23 yıldanberi cehennem azabı çeken kahraman Türk 
çocuklarından bir kısmı firara teşebbüs etmiş, fakat 
çöllerde ölüp gitmişler. Bunların da hesabını sormalıyız! 

Dünkü nüshamızda Balıkesire tabi Sın- bütün esirler iade edildikleri ıırada Türk 
dırgL kazası posta ve telgraf müdiri bay esirlerinin bulunduğu garnizona bir ıürll 
Ahmet Rifattan aldığımız bir mektup Ü· 'Fransız zabiti geliyor. Bunlar yeni tekaüt 
zerine, Fasta bulunan yüz kadar vatandaıı· 'olmuşlar ve hükumetten Fasta birer çiftlik 
mızın hayatına taalluk eden mühim bir almışlardır. Bunlar garnizon kumandanı• 
meseleye temaı ve hükumetimizin nazarı ,nı kandırarak, çiftliklerinde çalı~nlmak 
dikkatini celbetmiştik. ,üzere Türk esirlerinden ikiııer üçer tane a-

Bugün bu mesele etrafında mütemmim Jıyor ve Fasa gönderiyorlar. 
malumat veriyoruz. ' Hayatlarmdan Ümit Kesilen insanlar 

23 Yıl Önce Harp bitip seneler geçince, bunlardan 
' Umumi harp bidayetlerinde yani bun· seı sada çıkmadığını gören aileleri, hayat• 
dan 23 yıl önce Suriye cephesinde lnıi • larından ümitlerini kesiyorlar. Fakat tam 
tizlere esir düıen lbrahim oğlu Hüseyin, o sırada yine böyle mütekait zabitlerden 
bir müddet Selanikte yol in§aatında çalıı- ,birinin çiftliğine düşmüş olan ve 18 sene 
tınldıktan sonra Fransaya ıevkediliyor. Ni- boğaz tokluğu ile çalıştınldrktan ıonra. 

hayat mütareke oluyor, sulh imzalanıyor, (Dı:vamı l O uncu sayfada) 

"Kapısı içeriden örülü 
T .. k. ' cennet: ur ıye.,, 

Boğazlar 1ı:onferaıuı heyeti umuıniyeeı çahprkea lstanbula gelen bir Mısır Generalı "Meğer yeni Türkiye 
Montrö, 10 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: i::==========:.. hakkında hiç bir şey bilmiyormuşuz. Propagandayı 
Boğazlar konferansı, işlerine devam için ihtilaflı meseleler hakkincla muh· ,, d , neden bu kadar ihmal ettiğinizi anlıyamadım ! ,, diyf'r 

~elif iıült6metlwhı ...-,,. alr:ıalanna kadar beWemek mecburi~ ka- Mıar Krah merhum birinci Fuad'aa 
lacaktır. f f 1 

Seryaveri General Abdülmecid Ferid, .. 
Montröden ayrılan delegeler So h b tanbula ge]mi§tir. 

" D Posta,, DID a erle- General Abdülmecid Ferid, yam l.tan-
M. Titülesko, Bükreşe hareket etmiştir. fngiliz <lelegeai M. RenClell de 'dün rini kendine mal eden bir bulda geçirmek niyetindedir. Kencliıin .. 

akşam İngiliz kabinesi azası ile görü11mek üzere Londraya gitmiştir. M. Ren• k d f bir Türk kadını olan zevceai de refakat et-
<ıell, pazartesi günü sabahı yeniden Montröye dönecektir. Zira, umumi iç· ar a aşımızın oyası mektedir. 

t!malara pazartesi günü yeniden başlanacaktır. M. Pol Bonkur, M. Litvinof meydana çıkb oun bir muharririmiz kendisile ıörUı-
ve Stanley ile "mülakatlarda bulunduktan 'onra bu'liin öilede Pariıe hareket müş, ve memleketimiz hakkındaki intiba· 
etmiştir. Sivııe (H\lllabl> - $eiidter k~yund.- bı~ larını öğrenmek iıtemiştir. 

1 cıııayet alıupt, <>un.an t.<l!ı bubi 1>.c:uJi kıı. d T Lı 
ngl'lterenı·n V0rdı·~,· temı·na\ b .ı. General Abdülmecid Feri , ürıuye-9 rısmı 11~tıtU\I\ lJ6tan koy muhı.-n ~ı1di .. 

·. /i tabanca ,ı., 11\ıtup 4ldUrn.ıü:ıtlir. yi, gezdiii bir çok garp memleketlerinden 
M. Stanley, İngiliz hükumetinin, gerek Yakin Şarkta, gereli 1:>aştia taraf· H.idi.e ıi>yle ohı>ı:ıttur: • üstün bulduğunu söyledikten sonra: 

farda, mıntakavi paktlar mumzilerinin irtibat serhestisini kat'iyen menet • Du kay ht.JL:ı b.un yorlero ~Hol: <•· - Maalesef, demiştir, Türkler, ilim· 
mek niyetinde olmadığından Pol Bonkuru malumattar etmiştir. '.lı1tıkl.ııı ~in ko1• hali.11'\duı Om:ıaa dt ~ mundan fazla mütevazı davranıyorlar. 

1 oka J~rde elı.mt'iiıu luu:annıak ve bfr mi&• Biz, Türkler hakkında doiru bir fl.k.lr 
ngilterenin muhalefetine Sebep 08 ? ~ ' beılediğimizi sanıyorduk. Fakat buraya 

DUnktı Son Postada. bir kaç sabr 
ÖV 'ld'V• ı - l t b'lli ıelip te vaziyeti gördükten ıonra, yeni grenı ıgm~ göre, ngilterenin muhalefeti muhterne suret e, ı assa 

• l S f l • · k f · Türkiye hakkında hiç bir ıey bilmediiimizi (llma ovyet i osuna Boğazlardan serbest geçif vermekten imtına ey lYe· Sivaıılan l:;ildirildiline söre, Sı 
tindetopknmaktadı~ vuan S~yid~r kö~~ Ot~ a=n=~=d=ık=·~~=(=D=e=v=~~ı=8=i=n=ci=s=a=y=b=d=a•}~~~~=G=e=n=er=~~A~b=d=~~~~tt~F=eri=t~~~ 

Boğazlar komisyonu i.lınu bil' adam. k..-uını, k.-n~ 
köyd,, yokken b~şka blı-1•ine u.l 

Fransı:ı.nın ve lngilterenin Boğazlar komisyonu meselesinde ittiliaz ettilt· kov m ·htl\n Kadiri tabanca ile ö 
feri müşterek hattı hareket, umumi anlaşma için bir engel te~kil eylemiye· dıinuuı~lr. 
cektir. Vf\kA ~yle o)Ut'1ftur: ~ 

• Ocntın vat.-ııdu~ bir muddet e 

1 •it d 'fel para ka7-3.tAnak ü.ıere Siva 
ngı ere onanmasını r:itn1i~tir.Bu2amıı.netınaınndaibt~ 

yar l>ır Adıurı olan köy muhtarı yall 

k • b ı d nız kalan 04marun ~arısı Dud~ çe mı ye aş a ) ~ir~d ;:;::ı~:ı~t~rd~~ Ebu~' 
~kdeniz anlaşmasından ayrılan Fransa endişe içinde: Dünkn Haberd~en~blr-kaç sabr 

Acaba İtalya daha evvel Almanya ile anlaşb mi? M atbuat kanunımmı 2s inci mad. 

ita/ya ~imdi de ilhak 
kararının tanınmasını 

i&t~gecekmiş 

lngiltere Akd · d k' k enız e ı donanmasını 
~: miye başlamıştır. Fransamn Akde:-
nız anlaşmı:ı.sını hüku" .. R 

muz sayması o-
nıı:ı.~ı h.oşnut etmiş bulunuyor. Bunun 
:netıcesı olarak 1 talya Lok 1 arnocu ar 
toplı:ı.ntısına iştirak edecektir. Fakat 
Fransa efkarıumumiyesi içinde ftal -
yanın daha Önceden Almanyaya bağ
lanmış olmasından şüphelenen unsur
lar vardır. İngilterede de, Romanın 
Habeşistanı ilhak kararını tasdik ettir-

(Devaını 8 inci aayfada) . 
\ 

desi fÖyle der: r , aBir gazete veya mecmuanın hu· A k d e n i z 1 sust fedakarlık ihtiyariyle elde edip 
yazdığı istihbarat bu gazete ve7a mec· 

a n ı a ş m a s 1 muanın mülkiyetindedir. o ıuete v• 
Y• mecmuadan müsaade alınmadıkça 
neırinden 24 saat ıeçinceye kadar ba,. 
kası tarafından neıredilemez. Nefi'• 
denler •... » (Devamı 8 inci sayfada) 

İngiltere, Türkiye, Yugos
lavya ve Yunanistan an
laşma hükümlerine riayete 

devam edecekler 
Londra 10 (Husuai) - Fran· 

•anın Akdeniz anlaımaaını hü· 
kümsüz saymasına rağmen in. 
giltere ile Türkiye, Yugoılavya, 
Yunani~tan anlaımanın hüküm. 
lerine riayete devam edecekler
dir, (Devamı 8 inci sayfada) 

Kocası boşasın 
Diye hırsızlık 
Eden kadın 

Dün Galata ıulh mahkeme
sinde çok garip bir dava görW• 
müı, hırsızlık ıaçu ile mahkeme 

,(Devamı O. inci AY.faga)' 

Dün akşamki feci yangın 
Beyoğlu İtfaiyesinin feda kar bir grup 

amiri ankaz altında can verdi 
Yangında kast olduğundan şüphe ediliyor, yedi kişi 
nezaret albnda, bina müsteciri ıhtılattan mennedildi 

Binanın dahW aksamı çöktukten sonra 
Diln akşam Beyoğlunda bir itfa.iye c;a·ı Ateş saat tam 6,20 de Tepebap bah· 

1wıunun vazife baıında ölümUne ıebebi· seai karşısında Kallavi sokaiında mobUye 
7et yeroa bir yanaın olmu1t, tramvaylar jmalathanesi haline sokulan 36 numarala 
aaıt hat Jfley~memiıt~ . (Devamı 3 ündi aayfam•ırcla). 
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a lıten şikliget a -1' Sözü 

Akdenizde 

-i talya - Habeş lıarhi başladıktan 

Bazı insanlar hayatta tuttuklan qden fikiyet eder, İfİn 

cüçlüğünden, yeknaaalJıimdan, istidat ve kabiliyetlerini ke· 

mirmesİnden acı acı sızlanırlar. Bunların j§ batında ıeçirdik-

leri saatlerle bir mahpusun zindan İçinde geçirdiği saatler ara

sında fark yok gibidir. 

Bu çqit insanlann anlamadıkları büyük bir hakikat Yardın 

Haya:ta her İJ güçtür ve her İ§İn yüzde doksan dokuzu 

zahmet, aıicak yüzde biri ümit ve ilhamdır. 

sonra Akdenizde de bir takım mü
him hadiselerin kopması !:>eklenmiş, bir 
aralık gerginlik son derece tehlikeli 
bir mahiyet almıştı. Petrol ambargo -
sunun konuşulduğu, hana Süveyş ka
nalını kapamak tasavvurlarının ortaya zine ifte bu yÜzde bir ümit ve ilhamdır. 
atıldığı sıralarda Akdenizde de bir mu-

Y aptıklan i,den 11%lananların, keıfedemedikleri büyük ha-

harebeni.1 patlak vermesi ihtimali kuv
vetleniyor ve bu yüzden harbin Avru
paya sirayetinden korkuluyordu. 

Harbin Akdenize ve bu yol He Av
rupaya sirayetine karşı gelmek ıçın 
düşünülen çare Akdeniz devletlerinin 
birbirine karşılıklı yardımda bulunmak 

Çünkü yaptlan İfe macera zevki veren, omuzlanan mes'o

liyeti bile bile ve seve seve çekmeğe yardım eden, yüklevilen 

vıuifeleri gülümseye gülümseye yaptıran ve böylece hayah 

zenginle,tİren, enginlqtiren amil, bu tükenmez kaynaktır. 

Bunu kqfeden adam, hem ifini aever, hem ona bakim ol

mak için çahprak yeni muvaffakiyet ufuklanna kavuşur, fe· 

için anlaşmaları idi. rahlar •. 

Bugün Akdeniz devletlerinin karşı
lıklı teminat misakı diye tanılan ve 

Boğaziçinde 

Mehtab alemi 

Ermel Tahı 

Geçen gece, Şehir TiyatrosunUJl 
çok kıymetli san'atkarı Vaaff 

Riza ile bazı arkadaşları BoğaziçinİJl 
eski mehtab alemlerini ihya etmeli 
maksadiyle, denizde bir gezinti tertia 
ettiler. 

Sıhhi sebeplerden dolayı 
iftirak edemediğim bu alem, giden .. 
9inaların anlattıklarına göre çok güze 
olmuş. 

Boğazın dekoru, esasen bu gibi i., 
lemler için çok müsaittir. Mehtabın, 
oradaki manzarası dünyanın hiç hir ta
rafında bulunmaz. 

aon günlerde sık sık mevzuu bahsolan r o 
pakt, hu düşünceye istinat ediyor ve L s z 
bu düşünceyi tahakkuk ettiriyordu. . ._ _____ _ 

lngiltere hükumeti bu karşılıklı te- Delilere taş çıkartan 
minatı yerine getirmek için Uzak Şark- Bir akıllı 

AR·ASINDA) 

«Napoliyi görmeli de ondan sonra\ 
ölmeli» diye, ortaya bir söz çıkarıp~ 
bunu darbımesel kitaplarına tescil et• 
tirmiş olan ltalyanlara karşılık, biz de: 
«Boğaziçinin mehtabını görmeden Ôol 
lenler dünyanın bedbaht insanlari ., 
dır h> diyebiliriz. 

Ben ki, çocukluğumda ve ilk genç • 
li~imde, bu mehtabı doya doya seyret• 
mek hazzını tatmış olanlardanım, on .. 
dan sonra, lstanbuldan uzak her nere
de bulundu isem onun hasretini çek .. taki den.iz kuvvetlerinin bir kısmı ile Pariste 60 lık bir ihtiyar komşula -

ana vatan filosu namiyJe tanılan kuv- rından 48 yaşındaki Madam Renee'yi 
vetlerinin bir kısmını Akdenize yığ - evine davet etmiş. Eskidenberi tanıdığı 
mış, Akdeniz devletleri olan Fransa, adamın evine gitmekte tereddüt gös -
Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya da termiyen Madam Rence d;.vete icabet 
icabında karşılıklı yardımda buhmmak eylemiş. 
İçin söz vermişlerdi. Auguste Poncet ismindeki 60 lık ih-

Habeş _ ftalya harbinin malum şe- tiyar birdenbire kadına bir iki yumruk 
kilde bitmesi üzerine istilaya mani ol- vurarak bayılttıktan sonra. eline ge -

k · · b çirdiği tığ ile kadının vücu9unu dağ -ma ıçın tat ik olunan zecri tedbirle-
. d lamağa başlamış. 

rm evamında fayda kalmadığı anla - . 
,ıldığı z l . . d Nıhayet kadın kendine gelmiş, vü -

tJ.ne k damabn nkormlakl vazıy~tın ~dv e- cudu delik deşik olduğu halde kaçma-
a ar u arşı ı ı temmatı ı a - v •• 

me ettir · ·· f•t l v f .1 ga muvaffak olmuş. Vucudunda 800 
menın mu ı o acagı ngı te - w •• ••1 · · 

re dlıa b k M" t Ed f d tıg yarası goru en kadın f!mdı hasta -
T a anı ıs er en tara ın an 

zecri t db · ı · ·ı k l nede yatıyormuf. Poncet de mahalle-
Asa b~ .ı~.erın ~ ga~ın:ı ~~r _aş~ıran linin hışmından korktuğu için sokağa 

m e ıç ımaın a ıza e· ı mıştı. çıkmıyormuş. Bunu haber veren ga -

O zaman alakadarlardan hiç birinin zete Poncetnin deli olmadığını temin 
buna İtiraz ettiii görülmemişti. Zecri etmektedir. 
tedbirlerin ilgasına karar verilmesi ü- Boşamr boşanmaz tekrar 
zerine İtalyanın, endişe verici bir rna- evlenen kara koca 
hiyet alan Avrupa işlerini düzeltmeğe F ransada bir boşanma davası esna-
iştiraki beklendiği halde, İngiliz deniz sında hakim, boşanma hükmünü ver
kuvvetlerinin Akdenizde toplu bir dikten sonra karı koca mahkemeden 
h ıd b 1 k çıkıp derhal evlenme dairesine koşmuş a e u unnıasını end: namına bir 
tehlik~ saymakta devam etmesi, bil _ ve yeniden evl~nmişlerdir. Bu hadise-
hassa bu denizde karşılıklı teminat mi- ye sebep şudur: 

Hakim kararı tefhim ettikten aoneakının mer'i ve muteber tutulmasın-
dan sızlanması yenı bir takım karar -
lann· verilmesin:: sebebiyet vermiş bu
Junuyor. 

ra «hu boşanma karan, bugün verilen 
13 üncü boşanma kararıdır» demiştir. 

Boşanan kadınla erkek 1~ rakamını 
duyar duymaz birbirlerinin yüzlerine 
bakmışlar ve derhal konuşup on iiçün 
uğursuzluğunu gidermek için tekrar 
evlenmeye karar vermişlerdir. Buna 
artık, on üçün uğursuzluğu mu yoksa 
uğuru mu demek lazımgelir bilemeyiz. 

Zamane çocuğu 
Arkadaflamnızdan birinin, fıldır 

fıldll' hakqlıy seTimli, civelek, minicik 
bir kızı vardll'. 

Bu yedi yqındaki yavnı, seçenler
de, amcasının dizi dıl>inde otunnuı, 
kendi kendine oynuyordu. 

Amca sordu: 
- Sana, peri padifabmın kmyla, 

kel oğlanın masalını söyliyeyim; ister 
misin? 

Minik len: 

1 
- Olur! dedi, sen ıöyle, bitir. Son

ra da ben sana Gre~a Garbo'ya dair, 
baıka bir masal söylerim! 

i 

. -· 
Fıçı içinde 
Amerikadan Avrupaya 

Emest Biegaski isminde bir Ame -
rikalı, üç metre kutrunda bir fıçı yap-

Bir tramvay kondüktöra 
Nasıl zengin olur? 

Bir Fransız gazetesi Umumi harpte tim. 
Boğaza, şehir halkının ve yabancı .. 

zengin olanlardan bir çoklarının ne ıu- ların rağbetini çekmek isteyen Şirketi 
retle zengin olduklannı anlatan hatı - Hayriye, Boğaziçini Güzelleştirm~ 
ralar neşretmiştir. Bu arada bir de Cemiyeti ve Belediyenin Turizm Şu -
umumi harp zamaında tramvaylar - besi, altı ay yaz, mehtaplı, sakin ve ılık 
da kondüktörlük etmiş olan bir kadının gecelerde, bu alemleri tekrar ettirecek 
lıatıralarını yazmı,tır. Bu kadın harp olurlarsa, çok ~ydal~ bir iş görü~ler. 

··dd t• k d-k ·· l"·k Fakat desenız e kı, bunu takdır et• 
mu e ınce on u tor u yapmı' ve k . . . b. y f• R. imali 

• •w· me ıçın, ınsan ır as ı ıza o , 
harp bıttıgı zaman büyük bir yekün ·b· h d h d .. _ _ı_ 
tutan bir servete malik olarak işini hı, 

ıakmış, Kadın o zaman on dokuz ya
şında ve fevkalade güzelmiş 

Büyük servetini kondüktörlük sa
yesinde nasıl elde ettiğine gelince 

kendisine bozuk para vermiyen er -

keklerin verdikleri paraların üzerini 

inde etmezmiş. Ve bu güzel kadından 
paranın üzerini istiyen cesaretli bir 
tek erkek çıkmamıf. 

t•••·················--.-...-----···-········----
tırmış. Alt tarafına kurşun safra koy -
durmuş. Fıçının ortasını ik,.;;.e bölmüş, 
üstüne de bir kapak yerleştirmiş. 

Şimdi bu fıçının içine girecek 

onun gı ı em saz a, cm e so~ 
san'atkar, ruhan hassas ve memleketin 
emsalsiz güzelliklerine kalben bağlı 
bulunmalıdır. 

Diyorum ya: Ben son aleme iştiraJİ 
e<Jemedim; buna cidden müteeaairinıl 

~
~. /~'-

Biliyor Musunuz? 

1 - Oziris kimdir) 
2 - Norveç'in payitahtı olan KriıUyan

ya'nın eski ismi nedir? 
3 - Pariste Panteon ismile anılan abi· 

dede kimler yatar) 
4 - Anadoluda eski ismile Paflagoni 

diye anılan mmtaka neresidir) 
5 - Meşhur ayya~ Bekri Mustafa Jı • 

tanbulun neresinde yatar) 
(Cevapları yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 
l - Nagara. Benga)e yerliJerinin 

nevi tanburudur. iki sopa ile çalınır ve çok 

KÜzel bir ses çıkanı. Üzeri deri ile kaplı bir 
davula benzer. 

Eır taraftan fn :&'here hükumeti Ak
denizdeki kuvvetlerinin bir kısmını 
çc-kmeği kararlafhrmış; diğer taraftan 
Fr .. nsa hükumeti karşılıklı deniz temi
natını artık hükümsüz saydığını Lon -
dra ile Romaya tebliğ etmiştir. 

İngiltere, Arsıulu<Jal vaziyetin artık 
normalleşmeğe yüz tuttuğunu ve va
ziyetini normalleştirmek için bu şekil
de hareket ettiğini söylemektedir. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! l - Kafasını kuma gömüp k.endiai ~r 
kalarını görmediği için baııkalarının da 
kendisini görmediğini sanan hayvan Deve
kuııu' dur. 

Fransanm ise, yakında Brükselde 
toplanması beklenen Lokarnocular 
konferansına İtalyanın iştirakini te -
min için Akdeniz misakını hüküm
süz saydığı anlafılıyor. 

F ransanın Akdeniz misakını hü
kümsüz saymasından sonra diğer dev
letlerin de kendisini takip edeceklerini 
gösteren bir emare yoktur. 

Bilakis İngiltere, Türkiye, Yunanis
tan ve Yugoslavyanın bu misakı bir 
~üddet daha mer'i ve muteber saya
cakları anlaşılmaktadır. 

Acaba Fransanın Akdeniz anlaşma
sını hükümsüz sayması ltalyanın bir 
Lokarno devleti sıfatiyle uhtesine dü
şen vazifeleri üzerine almasına ve 
yapmasına saik olacak mı~ 

fngiliz mahafili henüz buna ınan -
mamaktadır. 

ftalyanın kararını bir kaç güne ka
:lar öğrenmiş olacağız. 

** 

Bigadan yazılıyor: 
cıBura belediyesi 18 yqmdan atait olan gençleri bisiklete 

biııı...tekten bir kararla menetmiftir. Bu yqtan yukan olan 
gençler de yine ba kararla tdıir i9incle biaiklete binemİyecek
ler, tehir haricine kadar arabalannı omuzlarında taııyacak. 

lardD'. 
Biga gibi renİJ caddeli n tenha bir fdıirde böyle bir kara~ 

nn verilmesi bütün ıençleri milteeuir etmiıtir. 
Karara rağmen reçen ~ bisikletle gezmek isteyen . bir 

senç hakkında belediye zabıtası memurlan tarafmdan zabıt 
nrakau tutulmuıtur. 

Halbuki ba genç, bir çocuk değil, koskoca bir delikanlıdır. 
Tutulan zabıt varakasını ve sırtlarmda bisiklet taııyan 

sençleri ıöateren ik.i fotografi gönderiyoruz, n 
Dünyanın her tarafında, hatta en kalabalık şehirlerde dahi, 

her sınıf Te her ya§taki kimseler bisikletle ıerbest serbest gez
diklerine göre Biga belediyesinin böyle bir karar vermesinin 
doğru olduiuna artık. 

iSTER INA:N iSTER iNANMA l 

3 - Napoli'nin en büyük huewıiyeti 

tehrin tam karııısında hafif hafif fuliyette 
bulunan Vezüv ynnardağıdır. 

4 - Cüce zencilerin en çok bulunduk" 
lan yer Orta Afrika' dır. 

.. O bizim deljll, lhtllllln 
bayraaıı., 

Fransız gazetelerinin birine, bir ka
dın mektup yazarak şöyle dert dökü • 
yor: 

«Geçen gün tramvayda idim. Göğ
sümde F rahsız renklerini t~kil eden 
çiçeklerden mürekkep bir buket var -
dı, biletçi temiz yüzlü, nazik tavırlı bit 
adam olmasına rağmen bana fU suali 
sordu: 

- O göğsünüzdeki renkler nedir1. 
Onları taşımaktan utanmıyor mu ' 
sun uz~ 

- Neye utanayım, Fransızım 11• 
renklerimi taşıdığım için iftihar ede " 
rim. Ve üç renkli bayrak ta bizim renk# 
!erimiz değil mi~ 

- Hayır, o bayrak 
hının bayrağıdır. Biz şimdi 
Blum ile sosyal inkılap yapıyoruz. 

- ..... . 



tt Temmuz 

Akdenizdeki ana İngilizlerin 
filolarını geri 

SON POSTA 

Fransa da milli 
Müdafaa için 
Yeni tahaişat ayırdı 

Paria, l O ( A.A.) - Meclis, Milli 
müdafaa için yeniden 500 milyon 
frank tabıi.sat kabul etmİflİr. 

Habeşistanda 
Muharebeler 

Londra, 10 (A.A.) - Havas ajan- itilaflarını feshetmedik~ ltalyanin O/ug·O_r __ _ 
aından: Montrö ve Brüksel konferanslarına iş- J b b 

şeden 
çekmeleri bu 
ileri gelmiş 

Siyasi mahafil, amirallik dairesinin tirakten kat'i surette imtina edeceği - ta 1 yan 1 ar Adi sa a a 
ana vatan filosunu Akdenizden çek - ni bildirmesinden endişeye düşmüf yolunda çetelerle bütün 
mek kararını, halihazırda Alman teh- olması olduğunu ilave etmektedir. bir gece çarpışblar 
tikesinin ltalyan tehlikesi.!lden daha ltalyanlann vaziyeti --

Dün akşamki 
Feci yangın 

(Bat:arafı 1 ci sayfada) 
dört katlı binadan çıkmıştır. Bina, Ellıam· 
ra hanı sahiplerine aittir. Mobilye imallt
hanesini de T eodoskovi adında. bir rum iı· 
!etmektedir: 

Yangın etrafında bir arkadaıımızın 
,topladığı malumat şudur: 

Beyoğlunda oldukça heyecan uyandı· 

ran yangın birdenbire geniılemiıtir. Atofi 
Jtk gören mahalle sakinlerinden biri, ha· 
vaya üç, dört el ateş etmiştir. 

Silah seslerine yetişen mahalle bekçisi 
binayı atC§ler içinde görünce derhal zahı· 
taya haber vermiştir. Ateı, havanın sakin 
olmasına rağmen görülmemiı bir ıür' atle 
birdenbire geni~lemiş, alevler etrafı ear• 
mıvtır. 

İtfaiye lı Batında 

Atet görüldükten yedi dakika 
itfaiye yetişmiş, derhal faaliyete büyük olduğunun kabul edilmiş oldu- Roma, 10 (A.A.) - Havas ajansı' Roma, 10 (A.A.) - Resmt bir 

ğu suretinde tefsir etmektedir. muhabirinden: Siyasi mahafil fngilte- tebliğ, Habef çetelerinin yiyecek ve tir. 
Bu vaziyet, tabiatiyle Akdenize ıenin ana vatan filosunu Akdenizden içecek yüklü iki treni yağmA_ etmek Bina Çöküyor 

ıonTa 

geçmiş· 

gönderilmiş olan cüz'ütaml.ıırın Şimal çekmeğe karar vermiş olmasını mem- maksadiyle bu ayın altısında Adisaba- , Grup amirlerinden 
Denizine getirilmelerini icap ettirme - nuniyet e karşılamıştır. a ı e ı utı arasın aıu emıryo unu ~ 

Mustafa 
k 1 b 'l C'b · d '-' d · l ,Şu"kr'u' çavucla Beyogylu grup ku· 

tedir. Resmi Roma mahaffli, ftalyan ıi .. ve telgraf ve telefon tellerini kesmiş mandana Mustafa Hulki 
f ld ki b 'ld' k di faiye merdiveni vasıtasile binanın ikin· 

derhal it· 

Ayni mahafil, bu kararın ani suret- yasetinin istikbalde ne suretle inkita o u arını ı ırme te r. · 
ci katına girmişlerdir. Bu fedarklr itfaiye te verilmiş olmasının sebebini İngiltere edeceği hakkında beyanatta bulun- Lasaddas garnizonu müfrezeleri hc-
ciler dört tarafı saran alevleri ıöndürmei• nin İtalya tarafından bugu"nlerde in - maktan imtina etmektedir. men işe karıfarak bütün gece devam 
çalışırken kagir binanın ortasındaki ahıap 

ailtereye bir nota vererek ana vatan Bazı nikbin mahafil, ltalyanın ya .. eden bir muharebe yapmı~lar ve Ha - kısım büyük bir tarraka ile çökmüştür. 
fi1osu Akdenizden çekilmedikçe ve İn- kında Libyadaki kuvvetlerini geri ça- beşleri aau zayiata uğratmışlardır. Bu sırada grup kumandanı Muıtafa 
giltere Akdenize ait karşılıklı yardım ğıracağını beyan etmektedirler • Hulki büyük bir soğuk kanlılık.la kendini 

Filistinde vaziyet binanın dışına dayalı olan merdiven• ata
bilmiş. muhakkak bir ölümden kurtulmuı-Alman, İtalyan 

• 
ış 

/ 
birliği 

lıalya, Almanya ile Avus
turyanın arasını bulmuş 

Paris, 10 (A.A.) - Madam Ta • 
ı bouis, Oeuvre gazetesinde yazıyor: 
ı «İtalya ile Almanyanın tesbit ede -
cekleri programın prensip itibariyle 
zecri tedbirler ku11anılmasına dair olan 
maddelerin ilgası ve mÜstemlekelere 

1 

ait bazı metalibatın ileri sürülmesi su
retiyle Milletler Cemiyeti misakının 
yeniden gözden geçirilmesi demek o-
lacaktır. 

Çin de 
Birliğe 

Milli 
doğru 

Cenublularla Şimalliler 
birleşiyorlar, dahili harp 

bertaraf edildi 

Şimdilik Yahudi muhacere
tinin durdurulmasına karar 

verdi 

Londra 10 (A.A.) - Daily He -
rald gazetesinin Kudüs muhabiri bildi-
riyor: 

Ankara, 10 (A.A.) _ Buradaki İngiltere hükumetinin hususi tah -
Çin elçiliğine gelen bir telgrafa 1ıöre, kikat komitesi Filistin meselesi hak -
Cenubi Çin kuvvetlerine mensup bir kındaki raporunu verinceye kadar Ya
çok kumandanlar tayyare ile Nankine hudi muhaceretini durdurmağa karar 
gelerek Çin hükumetine iltihak eyle • vermiş olduğu Arap reislerine Lon -
miş1erdir. dradan bildirilmiştir. 

Cenup orduları rüesasından general iyi bir membadan öğrenildiğine gö-
Yu Han Mor da Nankine gelmi~ bu • re bu komite, önümüzdeki eyl~l ayın· 

,tur. 
Binanın ta ortaııına kadar ilerleyen 

grup amiri vazifeşinas zavallı Muıtafa 

Şükrü ise taş, toprak yığınları arasında ka· 
.larak feci bir surette hayata gözlerini yu'm

muııtur. 

Arkadaşlarının bu feci akıbetine ıablt 

olan itfaiye neferleri büyük bir teessür i
çinde fedııkarane bir surette ate§İn ıöndü
rülmesine çalışmışlardır. 

Vali Yangın Yerinde 
Faciadan haberdar edilen Vali ve Be· 

lediye Reisi Üstündağ saat sekizi on beı 
geçe yanım yerine gelmiştir. Bu ıırada a· 
tef tiddetini kaybetmi~ bulunuyordu. Yan· 
ıın tam saat dokuzu çeyrek geço tamami
le söndürülmüştür. 

lunmaktadır. da toplanacaktır. Ayni muhabır, yu .. 
Resmi Avusturya mahafillerinden k d b h k b' B 

Umumi kanaat, cenup kuvvetleri arı a a sı ııcçen arar resmt ır u sırada bazı müessir sahneler o!mut. aldı~ımız haberlere göre İtnlya, Al k k'I ı A 1 · · f · f ı · h k ı '- h 

Müessir Sahneler 

15 
>< • umandanlarının bir kısmının Nankin şe ı a ır almaz rap arın grevı ve tet- ıt aıye ne er en er an yı ı ma.ı; te likcai 

, manyanın Avusturya statükosuna ri- hükumetine karşı göstermiş oldukları hiş hareketlerini durduracaklarını ila- karıısında bulunan binaya girerek arlca-
ayet edeceğine kefil olduğunu ileri SÜ· bu mutavaat hareketinin Çinde . ve etmektedir. daılım Mustafanın cesedini çıkarmak iıto· 
rerek Avusturyayı Almanya ile siyasi bir dahili m h b • b t ye~ı ---------·--- mişlerdir. 

"k · d" b' 1 v u are eyı ertaraı etmıf Al Vnli, ikinci bir faciaya meydan bırak-ve ı tısa ı ır ~an aşma yapmaga. sev- oldugv u merkezindedı'r. manga 
L k ld - l l y mamak için bu teşebbüslerin önüne geç-Ketme te o ugu an aşı ıyor. ıyana Nankin 10 (AA) K 't 
h "k • · .. f 1 .1 Al • · · -- uomı ang c b • miı. itfaiye umum kumandanının bu müeı· 

u umetme gore ta ya ı e manya partı·sı· ı'cra k 't . 'k' . h . eva ını gıne . h 1 k d 1 . 
omı esı ı ıncı eyetı umu· } sır sa ne er ar"ısın a göz en ya•armııtır. arasında vücuda getirilmi~ olan itila .. · · · t 1 .. y 

f b d B ' rnıyesını op amıştır G • b • k , Ceset bulundu ın zamanı u ur. u suretle (Mitte - B"t'' h . l '.11" b' rv· · • erz zra fı 
leuropa) denilen Cermen telakkisi, az lehin~ un .. atı.~ ~r ~ .. 1 

d' ır ı~ın temı.~~ Belediye fen hey' eti tarafından yapılan 
çok yeniden tahakkuk sahasına isal .. de soz sdoy e~'.ş er ır. ongre u. Paris, 10 (Hususi) - İngilterenin keşifde binanın her an çökmesi ihtimali 
edilmiş olacaktır » gun evam e ece tır. . .. Almanyaya gönderdiği sualnameye tesbit edilmiştir. Bunun üzerine gece ceae-

Sayfa 3 

E 
Boğazlar konferansının 
ifade ettiği bir mana 

B oğazlar Konferansı müzakereler~ 

bize, bir defa daha öğretmiş olu • 
yor ki, şimdiye kadar büyük bir dünya har• 
bi patlak vermemiş ise, bunu, defaatla kay. 
dettiğim gibi, devletlerin zümreleşememit 
olmalarına borçluyuz. 1914 de vaziyet 
sarihti: Bir tarafta itilafı müselles, öbür ta· 
rafta ittifakı müselles karşılıklı cephe al • 
mışlardı. 

Bu gruplardan her ikisine de dahil bu • 
lunmıyan devletlerin, ilerde takınabile

celderi tavır, tahmini olarak tesbit edilmiş 
ve hesaplar ona göre yapılmıştı. 1918 de 
biten muharebenin üzerinden tamam 16 
sene geçmi' bulunmasına rağmen Avrupa 
zümreleşememiştir. Çünkü: Büyükharpten 
evvel devletleri birleştiren ıiyaıi idealler, 
harpten !lonra, bu vazifeyi gönneye kifi 
gelememi~tir. 

Demek oluyor ki yeni hayatın kendine 
mahsus yeni şartlarının tahakkuk etmesi i· 
çin başkaca amillerin inzimam etmesi icab 
eyliyordu. Bu amiller, iktisadi ve bilhaua 
içtimaidirler. Nitekim, iş başına gelmeden 
bir kaç gün evvel Amerikan matbuat mil· 
messillerinin bir toplantısı münasebetile 
bir nutuk söyleyen Fransız başvekili Blum 
da, bu hakikate ezcümle şöyle işaret etmiı .. 
ti: 

«Biz, bütün devletlerle doat geçineceiiz: 
Bu arada ideallerimizi ideal edinmiş olan• 
lara hususi bir meyil duymaklığımızı dıs. 

tabii bir gözle görmek icabeder.» 

Leon Blum"un bu işareti sarihtir ve iı • 
tik.halin zümreleşme siyasetine ha1'.im olan 
fikir, işte bu fikirdir. Demek oluyor ki, bir 
dünya harbi, ancak dünya, sosyal bakım· 
dan belli başlı iki kısmıı ayrıldığı takdirde 
patlak verebilecektir. Bunun haricinde, §U• 

rada, burada kendini gösteren tali tehlike 
kaynakları, alakadarların elbirliii ile her• 
taraf olunabileceklerdir. 

Şimdi, biz, bir taraf ta, umumi vaziyeti 
bu cereyana intikal ettirmek isteyen aolcu 
devletlerle, diğer tarafta bu cereyandan u· 
zaklaşıp otoriter, ve totaliter sistemlere gi
den milletlerin az çok üstü kapalı mücade· 
lesine şahit bulunuyoruz. 

Bu iki cereyandan biri kafi derecede 
kendini kuvvetli bilip ötekine tefevvuk et· 
tiğini sandığı dakikada, harp bir emriva "" 
kidir. 

Boğazlar Konferansı, HnheJ meselesi 
ıibi, bu zümreleşmenin şu veya bu istika· 
mette tahakkukuna vesile veren mühim bir 
dönüm noktasıdır ve buradaki mücadele. 
zannedildiğinden çok daha mana1ı, çok 
daha etraflıdır. - Selim Ragıp 

. Cenublu delegeler, Japonya ıle mu- d. t 1 d ·1 b 
karşı hazırlanan cevap Her Hitler ta - ın araş ırı masın an vazgeçı miı, u sa· 

Balkan iklısat konseyi nasebatın kesilmesi, Çin - Japon ant- rafından tasdik olunarak Londraya hah erkenden işe başlanmıştır. neticesine varmıştır. 
J\ . laşmalarının ilgası ve cenubi Çindeki "t" .. 1 k .. k . 1. Bu sabah saat 6,25 de meydana çıkanl- Arkadaşımız, hadiseden evvel imalnt· tına, 1 O (Hususi) Blett' e l go uru me uzere orıyeye tes ım o - . v 

............................................................. 

l japon garnizonlarının artırı masına l d ~ h ld .1 b. . l . ,mıştır. Cesedın bulundugu vaziyete ıöre hane sahibi Teodoskoninin binanın yanın· 
top anacak dördiincü Balkan iktısat mani olunması için kuvvet istimalini un ugu a e ven ~n ır. :mır:. gerı ,gurup amiri Şükrü kapıdan dişarı çıkar- daki otel katibi Muizden iki lira bocç iste· 
konseyinde Yunanistam temsil edecek istiyen bir takrir vermişlerdir. alı~mış ve cevabın ıtası bıla muddet ,ken yıkılan ankazın altında kaldıiı anla· diğini öğrenmiş ve Muiz ile görüşmüştür. 
heyet dün hareket etmiştir. tehır olunmuştur. ,şılmıştır, l\foizin anlattığına göre, imalathane 

· Yı /ngift•re d• zecri Bir kayıp daha ıahibi yangın başlamadan evvel binanın 
' ugoş/avga T.dbirlerl kaldırdı Riket Atina'da Şimdi demıırangozhanenin bekçisi Kir- önünde armut alırken ikide bir binaya ba· 
Donanm p• Atina, 10 (Hususi) - Maruf in • )'akonun kayboldugyu anJa .. ılmı•, sabaha kıyormuıı. İlk ateşi de gören yine imal&t-ası ır• Londra, 10 (A.A.) - Kral y .. Li giliz sermayedarı Riket tayyare ile bu- .kadar yapılan aramada hiç bir yerde bulu- hane sahibi olmuş ve: manını ziyaret edecek ftalyaya karşı alınan zecri ted- l R k • a t K. k d k 1 d - Yanıyoruz, diye Moize koo.muoı, A . birlerin kaldırılması hakkındaki raya ge miştir. i et in 8eyahati Trak- n mamııı ır. ırya onun a an az atın a ..... v 

: tına, J O (Hususi) -Yugoslavya al yada bulunan petrol ile alakadar oldu- kaldığı sanılmaktadır. Onun cesedi de aran· 7 Kiti Nezaret Altında 
Clon b kararnameyi imz amışhr. y 

1 1 
ak maktadır. anmasının u ayın sonunda Pire gu an aşı m tadır. · Zabıta geç vakte kadar tahkikatla me"· 

lim · d Ölen Mus;afa Çavuı Kimdir 7 " 
dtr anıynı zıyaı ret edeceği biıdirbilmekte- lsviçrede çıkarılan ltalyan Kavalada grev bı'ttı' guı otmuş. imaıaıhane işçilerinden 6 kiıi 

' ugos avya onanması ir kru- Kazaya kurban giden Mustafa çavuş ile sahibi Teodoskoni'yi nezaret ııltın.ı al-
yazör ve dört denizaltı gemisinden gazetecileri Atina, 1 O (Hususi) - Kavala tü- ilk itfaiye teşkilatından itibaren itfaiyede mııtır. T eodoskoni gece ihtilattan mene· 
nıürekkep olacak ve dört gün Pirede Cenevre, 1 O (Hususi) - Milletler tün işçilerinin grevi bitmiş, amele iş- çalışan üç çocuk babası fedakar, cesur bir dilmiştir. 
kalacaktır. Cemiyetinin Asamblesinde Habef im- lerine başlamıştır. Tevkif edilen 24 adamdı. Ölümü itfaiye için bir kayıptır. Bina sahibi tarafından, içindeki mo· 

F paratoru Haile Selasiyeye karşı ıslık grevciden on 'k' . b b k I Yangında Kast Var Mı? bilyelerle iılilt ve edevat ta müstecir tara· 
ransadan altın Çıkarılmıyor çalan ve çirkin sözlerle bağuan sekiz tır Kav I d hı ·~~t~erl e stk ıra ~dmd ış- Gece geç vakte kadar tahkikat yapan fından iki muhtelif şirkete igortalıdır. 

Pa · 10 ( f l · · b d b 1 M · a a a er 1 ıma e arşı şı et· nrkada .. ımız yan00ının kast neticesi vukua T hk'k d k d K . rıs, . A.A.) _ Radyo ile neş· ta yan gazetecısı, un an öy e il • li tedbirler alınmı!>tır. .. " a ı ·at evam etme te ir. ,. ast olup 

redıl~n. bır. söylevinde Vincent Auriol Jetler Cemiyeti içti mama kabul edil - c:=p=::-~:=;~:;,::;:'::::;=~=~===~g~e:;ti~ri:;lm:;:;:es:;:i ~i:;h:;ti:;:m;:a:;:ll:;:er:;:i:;ni:;n::::k;:uv;:v::;e:;tl:;:i:;:;:o~l~d~ug~y u=o~l~m~a~d~ığ!ı:;:;bu~g~u;· n~a~n~la;ş;ıla;c~a~k~tı;r·~===~ demıştır kı : miyeceklerdir. Ancak Mi1letler Cemi - ,- • 

«15 .Hazirana kadar harice günde yeti tarafından verilecek. yeni bir ka- f ~·~ lki ahbap Çavuşlar 1 
~?O mılyon altın çıkıyorr:lu. 15 gün rardan sonra bunların müzakereyi ta· ...._ ___________ ...:,_______ --------------------
ıçınde bu çıkış hareketi durdurulmuş kip etmelerine imkan hasıl olacaktır. 
ve 1500 milyon it . 
k .. a ın yemden memle-

ete donmüştür.» 

Çiçerinin cenaze merasimi 
Moskova, 10 (AA) D" ç· . . · · - un ıçe-

rmın cenaze merasimi yapılmıştır. Na-
!m ~akılma merasiminden evvel dış 
ışlerı komiserliği konferans salonunda 
büyük bir miting yapılmıs . ve bütün 
kordiplomatik bu mitinge\ iştirak et • 
miştir. , 

Pekin şehrinde Japon garnizonu 
manevra yapıyor 

Pekin, 10 (A.A.) - iki gündenbe
ri, Pekin şehri, ağır ve hafif tanklarla 
mücehhez Japon garnizonunun ma -
nevralarına sahne olmaktadır. Şimdi -
ye kadar hiçbir yabancı devletin böy -
le bir tezahürde bulunması görülme -
mişti. Diplomatik protestolara intizar 
olunmaktadır. 



t1 Sayfa ~SON 

Dr. Ali Muhlisin ölümü 1 lstigoruz 

Üniversite de meseleyi tetkik ~diyor, bugün son 
toplanh yapılacak 

na getirilen bahtsız meslekta,ım mer
hum Muhlis hakkında bilgilerimi Üni
versite ve ehli vukuf heyetlerinde -
gördüklerime bir fahıt mütalea dahi 
ilave etmeksizin - söyledim. Bu bilği -
nin efkarı umumiyede tekrar edilmesi
ni doğru ve muvafık bulmıyorum. 

Buz lhtlklrı 

B elediyenin mücadele etmek is· 
teyip de muvaffak olamadığJ 

bazı dertler vardır. Bunlardan biri de 
buz derdidir. 

Sıcak günlerde zaruri ihtiyaçlarımız 
meyanına siren buza, ihtikir vesilesi 
olmaması için belediye narh koymuş. 
ve 100 paradan fazlaya Atan bayile
rin derhal ihbar edilmesi ilan olun· 
mu§tur. 

Manisa Akliye ve Asabiye hastane
ti baş doktoru Ali Muhlisin ölümün
de bbbi hata olup olmadığını tetkik e
den ve mahkemece tayin edilmiş bu -
Junan ehli vukuf heyetinin raporunda 
bu ölüm hadisesinde tıbbi hata bulun
madığı tasrih edildiği söylenmektedir. 
Ehli vukuf raporlarının mahkemede 
okunmasından evvel muhtevasına 
ıttıla kesbetmeie kanunen imkan ol -
mamakla beraber raporun vardığı bu 
netice nasılsa duyulmuştur. Ehli vu -

kuf meyanında bulunan operatör A. 
Kemal bu huıusta demiştir ki: 

Hastanın vefatından bilmiyorum 
kaç gün sonra Gülhanede Ser -
tababet odasında bilahara akraba
sından olduğunu öğrendiğim bir avu • 1 
katla profesör Halil Beye tesadüf et -
tim. 

Halbuki belediyenin civanndaki ba· 
yiler bile buzu üç buçuk kuruşa sat
maktadırlar. Merkezden uzaklaştıkça, 
ihtikar da artmaktadır. 

Bu ihtikar o kadar a§ikar yapıl· 
maktadır ki, belediyenin bunu görebil
mesi için halkın zahmet edip ihbarda 
bulunmasına lüzum yoktur. Belediyeye 
mensup herhangi ıivil bir ıahıs bunu 
derhal anlayacak vaziyettedir. 

«- Biz alakadarlar bu meselenin 
nihayete ermeıine, yani ya lüzumu 
muhakeme ve yahut muhakemeden 

· aarfı nazar kararına kadar hiç bir şey 
ıöylemeğe mezun değiliz. Bu işi ay
rıca Üniversite de tetkik etmektedir. 
Yann (bugün) Üniversite heyeti top
lanarak bu meaeleyi son defa olarak 
tetkik edecek ve belki de profesör Nis
ıen 'I istintak edecektir. Meselenin en 
ıon tekli meydana çıktıktan sonra bu 
vak'a etrafında ıizi ve efkarıumumi • 
yeyi iktidarım yettiği kadar tenvir et
meie çalışacaiım, demiştir.» 

Diğer taraftan bu i'le uzaktan ve 
yakından alAkaıı bulunan operatör 
Mim Kemal da demiştir ki: 

«- Gazete ıütunlarına intikal et • 
mit olan bu hldisede benim de ismim 
geçiyor. Ve hatta i'ittiğime göre bed
baht ölünün refikası bana atfen «eğer 
ameliyat üç gün evvel yapılmış olsay
dı kurtulurdu» dediğimi söylüyormuş. 
Ben bugün bunun yalnız bana ait olan 
bu noktasının tashihini kendim için 
ahl&ki ve meıleki bir vazife telakki e
diyorum: 

Bir emrivaki ile Şifli Sıhhat Yurdu-

Samatyada bir 
Çocuk çiğnendi 
Dün saat 7,80 da Samatya tramvay 

Clurağında feci bir kaza olmuş, Zeytin· 
burnu çimento fabrikasının çimento 
yüklü kamyonu 9yaşmda Orhan ismin 
de bir çocuiu çianemi~tir. Orhan Ko
ca Muıtafapafada Ramazanefendi so
kaimda oturan balıkçı Alinin karde
finin oğludur. 

Biçare yavru çiğnenir çiğnenmez 

almüttür. Zabıta ve adliye tahkikata 
ol koymuş, toför yakalanmıştır. 

Profesör Okubonun ziyaretleri 
Birkaç aydanberi memleketimizde 

bulunan ve bir müddettir şehrimizde 

Meğer benden vefat ıebebi hakkında 
rapor almağa gelmifler. Maksatlarını 
öğrendiğim vakit, merhumun vasiyeti 
olduğundan dava edeceklerini bildirdi
ler. Profesör Süreyya Hidayet ve Na
zım Şakirin de hazır bulunduğu bu mü
bahese de bugün haklın olan ve izahı
na imkan bulamadığım bir ruhi haletin 
nazarı dikkate alınarak bu davadan 
vaz geçilmesini ben ve arkadaşla -
larım rica ettik. Raporun da 
verilemiyeceğini vo bu vaziyetin e
hemmiyet ve nezaketi kendileri ta -
rafından takdir edileceğine emin oldu
ğumuzu söyledik. Muvafakatle ayrıl -
dılar. Bundan sonrasını ancak Üniver
siteye davet edildiğim zaman öğren -
dim. 

Bir hekim herşeyden evvel mesleki 
ve içtimai ahlak prensiplerinin kayıt -
ları haricinde hareket etmekten kaçın
malıdır. Biz elem TO ıstırap içinde 
çırpınan bir aileye vmyetin vahame
tini bile söylerken daima onlara emin 
ve teselliyet verici bir vaziyet takınırız. 
Bu, mesleğin, daha doğrusu hekimliğin 
her şeyin üstünde tuttuğu bir kaide -
dir. Ben de bunu bu vak'ada ihmal et
medim ve edemem de .. » 

Marmarada bir 
Ölüm macerası 
Bakırköyde oturan Ali ve Samim 

isimlerinde iki genç Eten namında bir 
kotra ile gezinti yapmak istemişler, 
kotraya binerek sahilden üç dört mil 
açıldıkları ıırada kotranın dibi delin • 
miş ve ıu almıya baflamıftır. Batacak
larını anlayan iki ıenç kotrayı ıahile 
doğru çevirmişlerdir. Ali kotranın sa
hile varmadan batacağını anlamış, ve 
arkadaşına kotrayı terketrnesini aöy -
lemiştir. Ukin Samim kotranın sahibi 
olduğu için kotrayı bırakmıya kıyama· 
mış, bunun Üzerine Ali denize atlaya
rak sahile doğru gitmittir. Artık idare 
cdilemiyen kotra aksi bir tesadüf ola -

ki tetkiklerine devam eden Japon pro- k b f d .• m nt k ı 
~ ra u ıe er e memnu ı a a o an 

fesörü Okubo dün Bcyoglu Vakıflar ba h l · · b ·· . . .. rut ane su arına gırmış, unun uze-
Direktörlüğüne gıderek dırektor Ha- . ..b t · k t ah.h. kl . . . . rıne no e çı o ra ı ı ıne ya aşma-
lim Baki Kunterı zıyaret etmıştır. 'ht t · t" .. .. l b ld b l masmı ı ar e mış ır. Japon Profeıoru stan u a u unan S . k 'd ed d. w • • • . . .. - .. amım otrayı ı are eme ıgı ıçın 
eakı mımarı eserler ve vakıt muesse - b "h k d w d .. .. .. l u ı tar arşısın a ne yapacagım u-
eeler hakkında ıoruşmelerde bu un - .. .. k .. k h"l k 1 . . .

1 
. ah d. funur en yuzere sa ı e çı mış o an 

mu' ve kendısıne ven en ız atı ın- At· b" .. 1 kad · d d . . ı ır motor e ar atının ım a ına 
lemiştir. Profesör Okubo tetkıklerıne . . hakkak b" k 

k d
. yetışmış ve onu mu ır aza • 

devam etme te ır. d k rt t 

Beyazıt kulesinde ·yakalanan çift 
Sakine adlı bir kızla Necmeddin is • 

minde bir delikanlı dün Beyazıt kule -
sinin üzerinde münasebetsiz bir halde 
yakalanmışlardır. Haklarında takiba
ta başlanılmıştır. 

İkramiyeli Bebek Sergiıi 
Bebek sergisi konkuruna iştirak edecek

lerin Bebeklerini 28 temmuz 936 akşamı· 
na kadar serıi tertip hey' etine gönderme· 

leri kararlaştırılmıı ve ilan edilmiıti. 
Şimdiden Ankara, izmir, Mersin, Trab

zon vesaire gibi bir çok vilayetlerden ve 
ııehrimizdeki bir çok meraklılar yaptıkları 
bebekleri sergi tertip hey' etine göndermeğe 

ba~lnmışlardır. 
Gelen bebeklerin çokJuğunu göz önün

de tutan tertip hey' eti sergi yerinin tevsiini 
ve yapılacak tezyinin ona göıe yapılmasını 

kararlaştırmıştu. 

an u armış ır. 

Talebeler için bedava kurılar 
Beyoğlu Halkevinden: Liselerde ikmale ka

lan talebenin hazırlanmasına yardım olarak 
evimizde 20/7/936 gününden başlamak üze
re aşağıdaki kurslar açılacaktır: 

Fizik n Riyaziye: Olgunluğa hazırlık lçln. 
Almanca: Lise ron aınıf talebelerine ve 

olgunlujta hazırlık. 

Fransızca: Lise son sınıf talebelerine ve 
olgunluğa hazırlık. 

ingiUzce: Lise son sınıf talebelerine. 
İtalyanca: Lise ve yük.sek mektep talebe

lerine. 

Bu kurslara girmek lstlyenıer 11/71936 
gününden başlıyarnk evimiz dlrektörlüğune 
gellp yazılmaları gerektir. 

Bu kurslar bedavadır. 
Proğram ve lza.h:ı.t evlm1z direkti:>rlilğün

den verilir, 

Mesele ıarihtir. Ya buzu 100 para· 
ya satmak imkan dahilinde değildir, 

ıu halde narhın yükseltilmesi lazım
dır, yahut ta ba1cilc.aten buz üzerinde 
ihtikar yapılmaktadır. 

Her ıene yaz mevsiminde tdcrerla- ' 
na tekrarlana yılan hikayeaine dönen 
bu meselenin İyice tetkik edilerek ar
tık bir neticeye bağlanmasını, ya ihti
karın önüne geçilmesini, yahut ta, bu
zun Uç buçuk kuru§tan aıağı aatılmı· 

yacağı teıbit edilerek bu komediye bir 
nihayet verilmesini 

/stigoruz 
Beyazıtta yeni su tesisatı 

yapılıyor 
Beyazıt semtindeki bir kısım bina -

larm üst katlarına ıu çıkarılamamak -
tadır. 

Belediye Sular İdaresi bu hususta 
lazım gelen tedbirleri alını' ve Beya
zıttaki au tesisatını takviye etmeğe 
başlamıştır. 

İstanbuJun diğer semtleri ile Beyoğ
lundaki tesisatta hiç bir aksaklık yok -
tur. Su evlerin ve apartımanların üst 
katlarına çıkmaktadır. 

Bir ameleye tramvay çarptı 
Şişlide Halaskar Gazi caddesinde 

bir kaza olmuş, Tünel istikametinde 
giden 315 numaralı vatman T evfiğin 
idaresindeki tramvay, yol tamir et
mekte olan amele Refiğe çarpmış, 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

San'at Mektebi mezunlarını davet 
TÜrklye San'at mektepleri mezunları ce

miyetinden: cemiyetimiz resmen teessüs et
miştir. Bütün san'at mekteplerinden mezun 
arkadaşlarımızın kaydı için her cumartesi 
saat (3 - 7) raddelerinde Divanyolunda (118) 

No. ıu merkez idaresine acele müracn:ı.tıannı 
dileriz. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
İstanbul cibetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(Eıref Neşet). Bakırköyünde: (Hilal). 
Beyazıtta: (Sıtkı). Eminönünde: 
(Mehmet Kazını). Fenerde: (Arif). 
Küçükpazarda: (Hikmet Cemil). Sa
mntyada: (Teofilos). Şehremininde: 

(A. Hamdi). Şehzadebaşında: (A • 

aaf). 
Beyoilu cibetindekiler: 
Galatada: (Hü3eyin Hüsnü). Hasköy
de: (Nesim A~eo). Kasımpapda: 
(Müeyyet). Sarıyerde: (Nuri). Şi§li -
de: , (Nargileciyan). Taksimde: (Li • 
monciyan). 
Oaküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri· 
fat). Modada: (Sıhhat). Üsküdar Seli
miyede: (Selimiye). 

Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,45 de 

SEVDA OTELi 
Program her narta 

değişir 

Salı akşamı 

Rahmet Efendi 

Temmuz 11 

ı- İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
~ ... ----------------------------------Müskirat Fabrikaları için f&l1nameleri mucibince 169 küıur metre mik• 

ibı aandıkhk tahta pazarlıkla satın alnıacaktır. Pazarlık 15/7 /936 çarşamba 
günü ıaat 15 de yapılacağından İlteklilerin %7,5 muvakkat a:üvenme par&' 
lariyle birlikte Kabatqta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alını Satım KO" 
misyonuna müracaat etmeleri. · «3756» 

* * 1 - inhisarlar idaresinin Siirt mıntakasmda Melefan tuzlasındlı 
yaphrac!lğı 7460 lira 73 kuruş bedelli bir idare binasiyle bir anbat 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Proje, şartname ve ıaire 
merkez tu fen ıubesinden veya 
alınabilir. 

37 kuruı mukabilinde inhisarlar 
Siirt müstakil MüdürlüğündeD 

3 - Eksiltme 21ffemmuz/936 Puartesi saat on altıda inhisarlar 
Siirt müstakil Mfidürlüğü dairesinde yapılacakbr. 

4 - Muvakkat teminat miktan 559 lira 55 kuruştur. 
5 - İsteklilerin bu gibi itleri yapbklarma dair fenni liyakatlerini 

gösterir vesika ibraz etmeleri veyahut vesikayı haiz bir kalfayı inşaat 
başında bulundurulmaları lazımdır. 

6 - Vesikalar eksiltme gününden en az 4 gün evvel inhisarlar 
Merkez tuz fen Şubesine veya Siirt müstakil Müdürlfiğiine ibraz 
edilerek tahriren tasdik ettirilecektir. "3901" -Antalya Orman Müdürlüğünden: 

1 - Antalya ilinde Korkuteli ilçeıinde hudutları !artnamede yazılİ 
Hacıbekir • Samaı devlet ormanından numaralanmı§ ve ölçülmÜf 
2324 M. 3 a muadil 1086 adet çam ağacı 20 gün müddetle kapalı zarf 
usulile artbrmaya konulınuıtur. 

2 -Arttırma 20 Temmuz Pazarteıi günü ıaat 15 de Antalya OrmaJI 
müdürlüiünde yapılacaktır. 

3 - Beher •aJri mamul metre mikap muhammen bedeli 4od 
kuru§lur. 

4 - Teklif mektupları 20 Temmuz 936 Pazartesi günü ıaat 14 de 
kadar Antalya Orman Satıı Komiıyonu Reisi, Orman Direktörlüğün" 
verilmit olacak Yo bu saatten ıonraki mektuplar kabul edilmiye ' 
cektir. 

5 - Munkkat teminat 697,20 liradır. 
6 - Şartname ve mukavele projeıini görmek iıtiyenlerin bu müd • 

det içinde her sün Orman Müdürlüiüne ve Ankarada Orman Um~ 
Müdürlüğüne müracaat edebilirler. u3784» 

İstanbul Üniversitesi arttırma, eksiltme 
ve pazarlık Komisyonundan: 

Cinsi Miktan Muhammen bedeli T eminab 
Maden kömDrll 865 ton 17 Lira 1103 
Odun 1191 Çeki 240 Kuruş 215 

Cinsleri ve bedeli muhammenleri yukarıda yazılı iki kalem mah• 
rukat için 6n/9'36 tarihinde kapalı zarf usuliyle mfinakasolnrınd• 
taliplerin verm.İf olduğu fiatlar Komisyonumuzca yüksek görüldügiln· 
den mezkur mahrukat ıeraiti alhnda olmak üzere 16n 1936 Perşenbe 
günü saat 15 de Üniversite RektörlUk binasında toplanan Komisyonda 
pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Taliplerin ihale günü taminat kat'iyeleri 
ile gelmeleri lizımdır. (3889) 

Karısını yarahyan mahkOm oldu 
Ayrı yaşadıjı kansı Mukaddesi 8 ye

rinden yaralayan Hamdi ikinci ceza 
mahkemesinde 2 ay 27 gün hapse 

Bunun için vQ. 
cudunuzu gOn91e 
arıetmellıinlı 

~~-* 
- . E 

••ılı olan "BARONIA •• 
gOıelllk yaOınt mutlaka 110· 
cudunuıa sOrmanalnlı. 
•·a AR o N 1 A" aızt gDn•• 
zlyalarının ı;ılınıblı yanık
lıklarından korud110u gibi, 
be,erenlıe bQtDn fay· 
elaların• ibzal edef'. 

Banyolar ve 

sporlar için 

elzemdir 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kar.köy Köprübafl 
Tel. 42362 • Sirkeci MllhUrdarude 

Han Tel. 22740 ·---· Trabzon Po taları 
Pazar 12 de, Sah, Per• 
tembe 15 de 

lzmlr sür'at po ta ı 
Cumartesi 15 de 

Mersin po taları 
Salı, Perıembe 1 O da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

lzmit 

- Cumarteıi, çar • 
ıamba 18 de 

- Pazar, aalı, per· 
tem be, cuma 
9,30 da 

Mudanya - Cumarteıi 14 de 
diğer aünler 
8,30 da. 

Bandırma - Pazarteai, aab, 
çartamba, per• 

tembe, cumar
tesi 20 de 

Kara&ip - Salı, cuma 19 da 
lmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı 19 da, cuma 

17 de 
Trabzon ve Mersin postaları " 
na kalkıt günleri yük alınmat• 

( 3920) 

~'Jf'Bmz!lmlm------~·~ 

Dr. A. 
( A. K U T 1 E L ) j 

Ku .• "öy Topçuau caddeaı 1'1J· $ 
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MEMLEKET ·HABERLERi 
·Elbistan da bir ortamektep 

binası yaptırılıyor 
1\1ektebin ilk mezunlarının verdiği veda müsameresinde 

bu iş için ilk yardım olarak 300 lira toplanıldı 

Urfada bir kaza 
Genç bir sporcu ·buz fabri
kasında çalışırken kazaya 

uğradı, öldü 
Urfa (Husu -

si) - Urfa spor 
klübünün birinci 
takımında bek 
oynayan Musta -
fa Karalök bir ka
za neticesinde öl
mÜftÜr. 

Abamorların 
buz ve un fab-
rikasında maki _ Mustafa Karnlök 

nistlik yapan Mustafa, makine 
civarında dolaşırken makinede buz 
ambarına geçen amonyak borusu pat-

Elbistan Ortamektebinin ilk mezuDlan Imış, etrafa dağılan demir parçaları 
Elbistan (Hususi) - Elbistan orta !imlerine bir veda müsameresi vermiş- Mustafa Karalökün ayaklarını parça-

. mektebinden bu sene dördü kız, 20 si lerdir. lamış, iki ame]iyi de hafif surette ya • 

erkek olmak üzere yirmi dört genç me- M"" d k .. d.. ralamıştır. Mustafa derhal memleket 
usamere ortasın a mc tep mu u- . k 

zun olmuştur. Bu talebeler mektebin .. f d ı_ L I b" le f hastanesıne aldırılmış, ayakları ke -ru tara ın an ço~ neyecan ı ır on e-
ilk mezunlarıdır.. . . rans verilmiftir. Kobferansta yurd yav- silmiş, .. fa~~t .~meliyattan yarım saat 

Bütün talebenın tedrıs senesı zarfın- 1 . .kbal h I kt bı" sonra olmuştur. , . h l"f d I ru annı ıstı e azır ıyan me ep -aa vücuda getirdiklerı mu te ı ers e- . . . . ---------
. l · 1 · d b' · ··cude ge nasının 1kmalı ıçın memleket eşrafının re aıt e ış erın en ır sergı vu • l . ed"l · · · ı · · T l bel · h k.k t b""yu'·k yardımda bu unması rıca ı mıştır. tır mıştır. a e erın a 1 a en u 

bir fedakô. lıkla vücude getirdikleri e " Bu heyecanlı nutuk üzerine hazır Lu
serler ser;yi gezenler tarafından tak- lunanlardan mektebin taıni: ve tndili 
dirlerle seyredilmiştir. için 300 lira toplamak mümkün olmuş-

Mezun talebeler velilerine ve mual- tur. 

Alacada yeni 
Göçmen köyleri 
Yapılacak 
Alaca (Hususi) - Kazamıza mü-

(zmirde Emirdağ kögliilerini11 rettep :i07 hanelik göçmenler tamamen 

Tayyare Piyangosunun 
21 nci tertip 3 ncii keşidesi 

bugün başladı 
Bugün çıkan numaralar şunlardır: 
50000 Lira kazanan 

11286 
Sonları (86 ) rakamı ile biten bütün 

numaralar yirmiıer lira Amorti alacak
lardır. 

12000 Lira kazanan 

23900 
3000 Lira kazananlar 

14030 

1000 Lira kazananlar 
19812 

500 Lira kazananlar 

10000 Lira kazanan 

19064 
6789 

17745 
16446 
25386 

2221 
1591 

7340 
50 Lira kazananlar 

18510 
15017 
23652 
12228 
21996 
24097 

20449 13379 19433 
11472 19934 17288 
19083 13286 17357 
19377 8502 20715 
20546 23830 14467 
18263 23555 8833 

18383 15785 4990 13368 

21662 4840 20281 7150 11456 
3769 18421 27378 11695 3898 

26740 19189 4626 19127 8069 

11637 22785 5688 483 3281 
13755 15331 15191 15497 1839 

29127 11709 9246 21420 
809 2ı982 22335 250 

14569 20385 ıs992 16698 
22072 10108 

2306 19819 9013 20857 29232 
325 26077 4487 9133 12470 

16087 24629 6601 29461 
6771 7948 22511 16275 
3561 4886 10868 1267 

19196 26749 
11527 20814 

23671 
7978 7206 l2lı5 20108 13600 

5839 47 15752 
6097 
8633 
1671 
6%60 

200 Lira kazananlar 
24172 

3768 
19061 

9554 8744 
17173 10656 

4117 
7595 

15948 28155 7883 10006 3190 2901 15957 6892 26777 8891 
20540 6281 22535 13813 4597 560 21357 15506 26496 15976 

2383 9553 24265 15060 15536 6844 2479 89%7 
699ı 2384 15391 9988 1969 2591 13757 

424 20917 2126ı 14404 11287 23988 27354 
Tenis maçları tesis ettikleri yerleştirilmiştir. 

29467 25278 5862 28849 19629 21081 2514 5301 ı869 12485 lzmir, (Hususi) - Tenis klübünde fidanlık Çorum vilôyetinin en ulak kaza 
7249 3109 19646 

5707 5064 29124 18395 21753 21315 
' İzmir çift erkekler şampiyonası yapıl- Emirdağ (Hususi) - Emirdağ ilçesinin merkezi burasıdır. Köylerinin de nüfu-

21566 16150 29216 4673 19086 23073 14497 

100 Lira kazananlar mış ve hararetli olmuştur. Bu heye - ekonomik ve hayat1 durumunu yükse!t • su katıldığı zaman 37,000 nüfusu ihti
canlı ve alakalı müsabakaya ~lanır- mek gayeailc hazırlanan ağaçlandırma ve etmektedir. Diğer kazalara azami 

299
55 

28741 
12564 

7982 
12938 

16603 24906 J1878 
23518 4 4444 
18660 19597 14592 

21349 
22145 
25588 k h .. b h . . 1 kt proğramı iki yıldanbcri tatbik edilmekte- on • on beş hanelik göçmen gelmiEıtir. .:n maç akrıckı 1 ab elekgırıBş~nlher çoAu. dir. Bu maksatla, 96 köyün 9000 çiftçi ' 21949 

"-
0

rdlar ço a a a 
1 tı. ı assa • · ı . 1 ı k h" b. d L • Muhacı'rler ı:ıı' mdikı· köylerine mu - 4588 aı esı e e e verere ıç tr yer en nıç ,. 

rnerikalı ve lngilizler gözleri çeliyor • bir yardım görmeksizin, köy kanununa isti· vakkaten yerleştirilmişlerdir. 11851 
du. Remo Alyoti ile Cudfrey Jiro çif- naden. yalnız köylünün emeği ve parasile . 16231 

Bu yıl bunlar için en son tertıp ve ti C. Jiro ile Hanri jiro junior çifti kar- 142 dekar ııeniıliiinde bir fidanlık mey • d k .. l l k ,, l 9924 
l 1 d tu. · 1 rd"r mo ern oy er yaptırı aca tır. ı apı a-şı aştı ar. ana ge mı§ e ı . .. . . . 

«Emirdağı köyleri ortak fidanlığı» adile cak hu koyler ıçın ıcap eden yerler ay
C. Jiro ekibi bir seti 7 • 5, ikinci seti meydana getirilen bu fidanlık, yılda, ya- rılmıştır. 

tekrar 7 • 5 kazanmıştır. Üçüncü set rısı meyvalı olmak. şartile, .. 200.00VO fida~: Bu işlerin tez elden görülüp başarıl-

20262 
27259 

2990 

ı6905 6295 23550 28999 
18636 5154 9487 19502 

17623 17251 8689 24502 25554 15804 

28840 1701 8732 25005 16751 
22839 17188 19721 17758 20178 

4633 14083 20341 
9538 3232 7691 

18521 6491 18981 
410 1573 12610 

7528 
17948 

·1559 
6109 

çok hararetli cereyan etmiş ve Remo 200,000 de Amerıkan bag çubugu yetış- ması için bir de kazamızda iskan me· 15541 
· · 1 k k". 1.. d v t aktır ı24Sl 12406 19440 3872 Alyoti 6 - O galip gelmiştir. Ayni ekip tınp, parasız 0 ara ' oy uye agı ac · murluğu açılmış ve faaliyete başlamış-

607 10418 19352 13652 22995 23989 28033 H753 14471 
14015 18548 23370 3905 931 19922 14235 13985 27465 
4747 15289 16692 16973 23851 23053 29497 20302 28226 

10615 4109 29524 21535 21257 19790 19232 17908 1%6%4 
soı9 6759 ı8539 17987 27224 12130 4136 ~293 7797 

17739 10580 12220 18089 21270 26872 
4714 163ı5 88 10308 29409 40 Lira kazananlar 

~ördüncü seti 6. 3, en son da 7. 5 ka- FidaOnlığın müessisi ve ilçenin tar~ hme· tır. 
muru sınan Köklen, fidanlığın mule as-

zanarak İzmir çift erkekler şampiyonu sıslığını, direktölüğünü ve komisyon baş- • 6636 15737 23292 1619 194 .......................................................... .. 

olmuşlardır. kanlığını fahri olarak yapmaktadır. Fidan- lzmit faciası 17620 9566 3343 24351 28027 Almanya-Avusturya IDnasebatı 
4755 2802 

lzmir tenis klübünden C. J;ronun kap· hkta, bugün 605,000 fidan vud". Fidan· 
18645 26017 

10324 11010 20347 Viyana 11 (AA) - Alma"7"WD Vi-
tanlığında Hanri Jiro junior, Gudfrey lığın on yıllık programı tamamen tatbik Mütehassıs Almanın kusuru 

21593 1910 8489 28843 26820 
yana büyük elçiıı& Von Papen Almanyııya 

Jiro, Remo Alyoti, Gido Alyoti Flad- edildikten sonra, Emirdağı, yurdun h.e.r ı 
18 12.ıD., hareket etm~ir. Von Papenin 'bu 8e3'• • 

k Olmadıgı... anlaşıldı 1sos 26436 t653 38 .>OV Al • b' k" h f · • •• k 1 b·ı ek agw açlı ve gu- h •= Al il A t d L, yo yotıden mürekkep ır e ıp usu- tara ı ıçın orne o a ı ec ~ . 22604 14ı 76 14568 2984 24ı94 a.... manya e vua ur,ya arasm aJD 
1 1 b . 1 ktı Her ev fenm bırer münaaebatm noımal bir hak -o.!...!L.. --· · • ai bir yatla stanbula hareket etmiRler- ze ır yer 0 aca r. ' _ . iz 

5 
... unınıesını 

J • T bağ ve meyva bağçesine, her koy bırer or- mit (Hususi) - Kağıt fabrika • 4847 3968 9552 11 64 16934 istihdaf eden bir anlaşm&lllJl imzalıuım_. 
dlr •. •~anbulda yapıl~cak tenıs maçları- mana ••hip olacak. bütün yolla< bim bul- sında feci bir fekilde ölen Fahrinin Ö· 8190 17183 13505 15577 9442 le alUkadar oamlmaktad". Bu<ada ki ka • 
na ıştırak edeceklerdır. var halini alacaktır.. lümü hakkında yapılan tahkikat netice- 14733 4002 3043 28402 9118 naat, Almanya ile Avusturya arasınd ıki 

Bu sene, 16,000 dekar bağ ve meyvahk lenmiş, mütehassıs Almanın suçlu ol- 17798 13714 20045 20327 29544 münasebatın pek yakın normalle§eceği 
11 yaşında hırsız yeri hazsrlarimlf, bunun 8,400 d~kar~na madığı anlaşılmış, serbest bırakılmış - 14499 26892 5741 21671 7042 merkezindediı. 

Kızılcahamam (Hususi)_ Buııdan 1 800 000 ocak bağ, 50.
7
00 <le agaç tır. Fahrinin kendisini gene kendi 28100 10352 2035 19040 26321 --·00······--··--·-·--·--·-·

00
·• 

b fı.'danı
0 

dı'kümi,.tir. Emirdağı köyleri ortak d 0 kk · t•v · · ] k · 1 5963 
ir müddet evvel Ahmet isminde bir " ı atsız ıgı eserı o ara trasmısyon • 13163 19518 28763 7438 DOYÇE ORIENT BANK fı'danlıaındaki bagv ve fidanlar bunun hari- 1 k d v b f . d k. . 

ÇOcuk Kızılcahamam ve civarı köyler- • ara aptır ıgı ve u acın a ımsenın 25061 13690 27066 8547 13806 
de yaptığı müteaddit hırsızlıklar neti- cinaedir. sun 'u taksiri olmadığı meydana çık- .24571 4579 18220 25943 18336 
cesinde adliyeye verilmişti. Adliye ço- Sivasta kızılay haftası mıttır. 1256 22538 1430 582 7617 

cuğun yaşı küçük olduğu için tahliye- Sivas (Hususi) - Kız\lay haftası Samsunda bir yaralama vak'ası ı2439 29617 25729 17917 6180 
ıine karar vermişti. başlamıştır. Haftanın ilk gününde bin- 3885 16937 21061 4332 9284 

On bir yaşındaki bu afacan lerce halk Cümhuriyet meydanına top- Samsun (Hususi} - Ali Riza is- 4754 22158 26141 20604 3628 
· 1 ı tarafından minde bı"r serserı" henüz mahiyeti anla- 110 18489 11578 19149 17571 serbest kalınca ilk işi varidat katibi lb- lanlll1' ve ccmıyet aza~ . . A 18 

0r ....... -.. , ..... , 
Merkezi: .Bertin 

om. .. - letanbul - ,...., 
Deposu: İst. l'utun Gümrüğü 

' .,. Her türlü bani• lıl ~ 

··-----~- - ... , . ....._...._. 

rahimin evine girerek 20 altın lira ça - birçok konferanslar ve~ılmıştır. . za ş~lmayan bi~ sebe~te~ dolayı c.~~~~~ 24290 8827 14770 730 9673 
lıp kaç k 1 y k' b t a kaydine her- kaza venahıyede fa lıyetle rıyet caddesınde sımıt satan Ruştuyu 

25149 648 5004 29187 14722 ma o muştur. a a za ı ay "h . b ki f ·· · 
ihbar ed·ı · k·· .. k h l" A k devam edilmektedir. Hafta nı ayetın- ıça · a orada bulunan esna m gozu 

20144 15142 5285 5832 
17287 1 

mış, uçu ay az n ara- .. . Ik .. .. v 1 y OSMANLI BANKASI ya kaçmak .. .k k l t de Kızılay tarafından Cumhu ıyet Ha onunde agır surette yara amıştır. a-
29605 26602 19793 3792 6465 uzere ı en ya a anmış ır. , . . . ... . b" 1 h k ld 1 ı d Araştırmad b·· ·· la ·· · de Partısı bınasında fakır yavrular ıçın ır ra ı astan.eye a ırı mış suç u a ya-a utun para r uzerın k l 

bulunmuştur. ı:ıünnet düğünü yapılacaktır. a anmıştır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

- Hasan Beyciğim! Açtı-ı . . . Buraya, ya bir alaturka 
tın ıu gazino Allb için .ıüzel saz ıetirip akf8mCıları.. 
amma.. " 

. . . Ve yahut ki güzel bir I Hasan Bey - Merak et
cazbant celbedip, danı me- mel Her ikisini de ıetirdim 

raldılarmı memnun edeydin! 1 amma, konu kolnfUllun rad. 
yoları hepsini kaçırdı! 

23630 9108 18483 25047 6629 
17763 477 43&?; 17178 20S22 
13042 27918 10023 28641 18162 

TÜRK ANON"M Ş~RI<Ell 

TESlS TARl Ul : 1863 

6838 11926 4652 3821 1612 
1 

Sermaycei: 10.000,000İngitiı liran 
28945 8082 4151 26903 285&4 

29228 23189 20574 ı9879 24966 
29173 
21971 

13922 
18513 

4960 
15522 

5183 
2513 

612 24257 
ıst30 13062 

1977 13688 
7303 15504 

10477 29457 3072 

12171 4988 17080 10557 

5185 27336 15870 246 
7983 19923 28628 ı0790 

22943 11549 11599 13233 
17796 4710 28988 28400 
14877 10088 20845 

6607 
16120 

6649 
23519 

2764 
9891 
18~99 

10065 
10474 

'l'iirkiyenin ba~lıra ~olıirlorile 

p, rh·, Mnrsi ya, Nı ,Loo<fra ve 
Mnnçestcr'de. Mı ır, Rıbrı", Irak, 
lrnıı, Fılıııtın Y~ Yunnnı tno'ıla 

Şub lt ri, Yugo lavya, Hom lll)8-

Surı)" \'u 1 u ıımııtan'Ja .Fıl.> ııllcri 

vı.rdır. 

Her tUilU ban a muameıar3r~ 
yapar 



6 Sayfa 

Sigorta parasını almak 
için karısını zehirle 

öldüren romancı 
·Katil, roman dikte ettiriyorum, diye kansına intihar 
ettiğini bildiren bir mektup yazdırmış, fakat bir polis 
hafiyesinin işe kanşması her şeyi meydana çıkardı 

Sidney, Haziran - Buranın meşhur 
romancılarından Horas Robertaon'un genç 
kansı Silviya geçen ağustosta kendi köı· 

k\inde ölü olarak bulunmuştu. Ceaedin ya
mnda duran bir mektupta ıu sabrlar yazılı 
idi: 

ıBen kendi arzum ile ölüyorum, kimse 
'müteessir olmasın, hayatımın yesane var· 
hiı ve benim biricik istinadgahım olan ko· 
cam da beni terketti, artık ölüm, benim i
çin biricik kurtuluı yoludur. Horaı'ı affe· 
diyorum, ona hiç kimse lanet etmesini» 

Bu mektup üzerine adliye tahkikatı i· 
lerletmiı ve Silviyanın zehir İçerek öldüğü 
tebeyyün eylemişti. 

Kadın bir senedenberi koca11ndan ay
n yaşamaktaydı. Romancı Horaa çok mü· 
teeasir görünüyor, cenaze meraaiminde elem 
ve heyecan içinde olduğunu herkese inan
dırıyor, hiç kimse bu facianın bir içyüzü ol
duiunu hatırına getirmiyordu. 

Genç ve aüzcl Silviya kara topraklara 
sömüldü, ve biraz sonra da unutulup gitti. 

Fakat kadının kendisini sigorta ettirdi
ii kumpanya bu işde maddeten mutazarrır 
oldcığu için bu hadisenin arkasını bırakma
mıı ve tahkikata aermi vermemiıti. 

Kadını bizzat kocası romancı Horas 
otuz bin İngiliz lirasına sigorta ettirmiş ve 
varis olarak da kendini göstermipi. 

Horas sefih bir adamdı. Çolı: kazanma
aına raimcn borç içinde yüzüyor, faizciler 
elinde boğuluyordu. 

Böyle maddi müşkülat içinde çırpınır· 
ken, kamını böyle yüksek bir paraya si· 
sorta ettirmesi nazarı dikkati celbetmi7 ve 
ıisorta tirketi bir taraftan parayı verirken 

diler taraftan da işi Bingfild isminde bir 
polia hafiyesine tevdi etmiııtir. 

Bingfild ~rasın hizmetine ıirmeğe 
muvaffak olmuş, tam emniyetini kazanmış 
•• sörmüı ki Horas eğlencelerden baı a
lamıyor, aefihane bir hayat yafıyor. O evde 
bulunmadıiı ııralarda Bingfild araştırma
lannı yapıyormuş. Bir ıün yazıhaneyi ka
llfbnrken ıözüne sizli bir çekmece ilişmiş, 
onu açınca, içerde bir romanın milsvedde
lerini bulmuıı, ve onları okudukça romanın 
bqbca kahramanlarının isimlerinin Silviya 
Ye Horas olduiunu &ÖJ"ll\Ü~ 

Roman her ikisinin de hayatlarını tas· 
Yİr etmekteymiş, bu yazıların ilk sayfala
n Horaıı'ın, diğer sayfaları da Sllviyanın 
el yazıaile yazılmııı imiıı. Romandaki Silvi· 
J• da tıpkı bayattaki Silviya sil»i zehirle
nerek ölmüımüş. Fakat romanın müsved· 
deleri arasında asıl Bingfi1d'ia nazarı 
dikkatini celbeden fey, kadının nda mek
blbunun bulunması imiı. 

--

Horas Robertson 
Bunun üzerine bütün hadiseyi dima· 

tında ııralayan polis hafiyesi, Horasın si-
aorta parasına tamaan Silviyayı zehirledi
ğine ve cesedin yanında bulunan mektubu 
da Hor'aaın romanını yazdırırken karısına 

evvela imza ettirmif olduğuna kanaat ge
tirmit. 

Polis hafiyeli bunun üzerine işi zabıtaya 
haber vermiııtir. 

Tahkik.at da bu neticeleri teyit etmi,. 
tir. Horas suçunu itiraf etmiııtir. Ve fU ıu
retle ifadede bulunmuştur! 

«- Kendisine hayatımızı tasvir eden bir 
roman yazacağımı ıöyledim ve bana yar· 
dım etmesini istedim. O da razı oldu ve 
cesedin yanında bulunan mektubu kendi
sine romana aidmiı gibi yazdırdım. 

Bir sün yemek yiyorduk, bir bahane 
bularak dışarı çıkarttım ve yemeğine çok 
miktarda zehir atarak, odadan savuşup git
tim.» 

Horaa ıimdi, soiuk kanlılıkla işlediği 
cinayetin hesabını vermeğe hazırlanmak.: 
tadır. 

Mübaşiri döven avukat 
Dün Üçüncü Ceza Mahkemesjnde 

Asliye 3 üncü Hukuk rnüb~şiri Kami
li döven avukat Hayrinin muhakeme
sine bakılmıştır. 

Avukat Hayri, Kamili bir ilam me
selesinden çıkan kavga neticesinde 
dövmÜftÜr. Dün bu hususta ~ahitler 
dinlenmiştir. Avukat Hayri müdafaa 
,ahitleri aetircccğini ve muhakeme
nin başka bir aüne kalmasını istemiş
tir. 

-------... ----.. 1------~·--------------
C ONUL ISLE·1<1 
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Erkeklere 
Yüz vermemek 
Lazım 
cQddi bir kızım. Şimdiye hdar hiç 

bir erkekle eilenmedirn. Emelim temiz 

bir yuva kurmaktır. Böyle olduiu hal

de ne vakit ıokağa çıksam arkama bir 
ıürü erkek takılır, bunlar da ekseriya 

zayıf, çelimsiz insanlar. Arkadaılarımın 
hepıi ıevdaya düıkün, ben daha kim • 

seyj ıevmedim. Kendi kendimi anlamı· 

)'orum. Niçin böyledir söyler misiniz) 

Fındıklı A Y. 

Siz daha toy bir çocuğa bemiyorsu • 

naz. ban sevecek çağa geldikten ve 

sevebilec:eii bir erkeğe rastladıktan ıon-

... , gayriihtiyari sevgiye sürüklenir. Biz 
tu üstündeki çöpler gibiyiz. Akıntı ne • 

reye ıötürürse oraya gideriz. Yalnız 

ciddiyetimizi muhafaza edersek bir de. 

receye kadar bu akıntının önüne ıeçe • 

biliriz. Bu ıebeple ciddi hareket etmekle 

Ye erkeklere yüz vermemekle doiru ha
reket ediyorsunm 

Bülbülderede J. D. 
Babıettiiiniz ıayritabülik gençlikten 

geliyor. Zaman ile düzelir, tabii hayat· 
tan zevk almaja bqlarsınız. Hele evle
nirseniz bu gayritabiilik bir an evvel 
düzeliverir. 

* Halime Ferhan: 
Mektubunuzu dikkatle okudum, va • 

aİyetiniz beni de müteessir etti. Güzel, 
İyi bir aileden yetİfmİI olmanı.za rağ • 
men, hayat sizi her hangi bir kadınm 
kolay kolay kabul edemiyeceii feda • 
kirlıklara sevketmİf, aitgide bir çıkma· 
sa sirmitıini.z. Bu adamdan ayrılırsanı:a 
bir batkası ile evlenmekte güçlük çeker· 
siniz. O vakit belki de daha feci vazi • 
yellere düteniniz. Mademki kardeıinia 

de sizi kurtarmaia te,ebbüs etmiyor ve 
vaziyetinizle alakadar olmuyor, bugün
kü vaziyeti idameclen bafka çare gör .. 
müyorum. Bir erkeğin çapkınlığı niha • 
yet bir hadde kadar gider, nihayet du· 

rur. Hele siz duygulannızla, güzelliği • 
nizle, zekanızla onu fethetmek yoluna 
girerseniz muhakkak ki onu bağlamağa 
muvaffak olursunuz. Hayli sabır, hayli 
zeka, hayli maharet iatiyen bir İf. Fa • 
kat bayat zaten kolay Dll ki! 

TEYZE 

SON POSTA: . 

Yerli mallar sergisini 
gezerken: Tütün. 

T ürk.iyeye tütün, kahveden ıonra sir· 

miıtir. Kahve Kanuni Süleyman za· 
manında girdi ve ilk kahvehane Hicri 962 
yılında açıldı. Tütün Üçüncü Mehmet za
manında sirdi. Tütünü Türkiyey• ilk seti· 
ronler de İnııilizler oldu: 1009 • 1O15 Hic· 
ri yılları ara11nda idj, bazı emraza ıif adır 

diye lntıiliz tüccarları tarafından getirilen 
tütün, keyif ehli tarafından içilmeie baıı • 
landı. Bilha11a lstanbul külhanbeyleri, züre
fası, kahve müdavimleri tarafından pek 
büyük rağbet ıördü ve ıür'atle yayıldı. 
Ulema bile tütün içmeğe başladı. Kahve • 
lerde oturulamaz oldu, herkesin elinde çu· 
buk, aokaklarda bile «pof, pofl deyuıı tÜ• 
tün içerlerdi. Tütün ile beraber iki mühim 
mesele ortaya çıktı: 

1 - Yangın. 
2 - Tütün müptelalarının işi ıücü bı

rakması! 

lstanbul ahşap bir ıehirdi. Bir cigara • 
dan binlerce ocak sönüyordu. Dördüncü 
Murad, 1043 de kahve ve tütünü ıiddetle 
yasak etti. İstanbul kahvehaneleri yıktırıl
dı. Tütün içmenin cezası «idam lıı idi. Ken
disi tarihin kaydettiği en meşhur ayyaşlar· 
dan olan Murad geceleri damlara çıkar, 
bacaları koklar, tütün kokusu arardı. Ölüm 
cezasına rağmen bütün memlekette tütün 
büyük bir iptila ile içiliyordu. 

Tütün yasağı 1048 yılına kadar çok şıd
detli olarak devam etti. Bir gün gizlice lÜ· 

tün İçen on dört kişi yakalandı, derhal bo
yunları vuruldu. Tütün içenlerden kimisinin 
eli ayağı kırılıp siyaset olunur, kiminin 
boynu vurulur, kimi dört parça edilirdi. Bu 
cezaların icrasında hazan dördüncü Mu
rad bizzat bulunurdu. Bu yasak, halkın sıh· 
hn~i düşünülerek konmamıştı. Dördüncü 
Murad gibi müstebit bir adamın istibdat 
ve zulmünü devam ettirmesine yardım et• 
tiğinden konmuıtu. Murad ölür ölmez de 
yasak unutuldu, İbrahim zamanında halk 
yine kahvesine ve bilhassa tütününe ka -
vuştu. 

Eskiden tütünden hiç bir resim alın· 

mazdı. 1099 hicri yılında hazinede dar
lık oldu. Tütün iptilası nazarı dikkate a
lındı. Derhal bir «duhan emaneti» tesis 
olundu. 

Artık memleketin yerli mahsulleri arasına 

geçmiş olan tütüne de bir resim kondu: 
Yenice tütününün kıyyesinden on, Kırca 
Ali tütününün kıyyesinden sekiz akçe 
gümrük alınacaktır. 

On ikinci hicri asırda lstanbul gümrü
ğünün yalnız tütünden hasıl olan varidatı 
senede elli yük akçeye çıkmıştı. Bu suretle 
tütün serbest olunca halkta dehşetli bir 
tütün tiryakiliği başladı. Fakat bu sefer 
tütünü içenlerden de bir «resmi bid'at» a
landı. Fakat tütün sarfiyatı mütemadiyen 
arttı. Hicri 1 1O7 yılında tütünün devlet ha
zin~~ine bıraktığı menfaat 300 yük akçeye 
balıg olmuştu. Tütün devletin en mühim va
ridat membaı olmuştu. 

Retad Ekrem Koçu 

Fransanm TUrkiyeye verdiği 
kontenjan 

. T emrnuz İptidasından eylul nihaye
tıne kadar memleketimizden F ransaya 
150. kental yumurta, 200 kental yu
murta akı, 250 kental şekersiz yumur
ta sarısı, 40 kental şekerli yumurta sa
rısı, 750 kental arpa 25,000 kental mı
sır ihrac edilecektir. 

Bunlardan başka 1175 kental taze 
meyva 11,200 kental kepek, :312 ken· 
tal çiçek soğanı ve bin ton da keten 
ihraç edilecektir. 

Kaptansız gemi yokmuş 
Deniz Ticaret Direktörlüğü her sene 

olduğu gibi bu sene de bütün gemile -
rin tahlisiye vasıtalarını umumi tet• .ı 
kikten geçirmekte ve acentelere lazım 
gelen hususatta talimat vermektedir. 

Yazıldığı gibi bütün kiiçük gemiler 
kaptansız seyahat etmemektedir. Bun
ların hepsinin diplomalı kaptanları bu
lunmaktadır. Yolsuzluk yapan bir iki 
küçük gemi hakkında lazım gelen ta
kibat yapılacaktır/''" 

/Temmuz 11 

SIHHİ BAHİSLER 1 
Uyku iliçları niçin fayda 

yerine zarar verir ? 
l!ykusuzluk neden ileri gelir, istedikleri zaman uyuy8' 
ınsanlar ne yaparlar, uykusuzluğun çaresi var mıdır 1 

Y•z•n ı Doktor Bt•m Vaasat 

İlaçlarla zehirlcıımiı bir ka'"nın uykul Bazı hastalar tanırım ki onlar yat 
merkezine müsbet bir tesir yapması uyku yattıkları zaman numara sayarak uykul 
getirmesi, viicut o zehre alıştıkça süçleıir. nı setirmeğe uğra§lrlar ve yahut tavan 
Bunun içindir ki uyku ilacına alıımam sabit bir noktaya bakarak gözlerini ve 
ve uykusuzluk zamanlarında ille; kulla falarını yormağa üzenirler. Bunlara hiç 

ak 
n-

mamak lazımdır. zum yoktur. 
Uyku ilacına alışmış bir hekim ta - Ben uyku uyuyacağım ve bunun i nı· 

n-nm. Avrupada tahsilde bulunduiu zama yorulan kafamı bir daha yormağa lüz 
larda derslerini yetiştirebilmek ve tezin de 

muvaffak olabilmek için ıecelerini gündiı z-

e-le birleştirmiı, bir buçuk ay ıüren bu d 
vamlı yorgunluk uyku müvazeneıini bo 
muş, artık uykusuz günler başlamıı ve b 
nu ıeneler tak.ip etmiı. Şimdi k.ullanmad 
iı uyku ilacı yoktur. Bu ilaçlan aldıiı :r. 

manda bazı istirahat tartları lazımdır. K 

pılar açılmayacak, koridorda bir harek 
olmıyacak, bitişik matbaa çalıımıyaca 
sokaktan gürültü çıkaran sü 
rüntü arabası geçmiyecek. Bütün huni 
mevcut olmadıkça uyku ilaçlarının beş p 
ra etmediğini anlatır, durur. Kafasına ıa 
lanan bir mermi yüzünden, dimağındaki u 
ku merkezi harap olmuıı bir Avuıturya z 
biti on dört senedenberi gözünü kapanı 
mıı. Uyku ilaçları ve yarım saatlik bir u 
kuyu temin edecek bir çok çarelere b 
vurmuş. Hekimler, muayeneler, iaçlar b 
tün yapılan müdahaleler boşuna gitmiş v 
nihayet kendisinde ebedi uykusuzluk mev 
cut olduğunu ve bunun tedavisi mümkiı 

z-
u-
ı· 

•· 
a· 
et 
k., 
p· 
ar 
a-

P· 
y· 
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a-
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at 
ü-
e 
. 
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olamıyacağını anlatmışlar. 
i· Bu zabit arkadaşları yataklarına çek 

lirken ellerini avuçları içine alır ve karan 
)ık geceleri nasıl geçireceğini düşünürmü 
Bir günün yirmi dört saatini okumak, gez 
mek, ve başka başka eğlencelerle geçır 

mek imkanını kaybetmiı. cıHerkes uyk 
ıaadeti içinde tatlı bir rüyanın zevki ara 
aında mışıl mışıl uyurken ben batkalarını 
bu saadetini kıskanıyorum.» diyor. 
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. 
-
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. 
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r 

Uykusuzluk. hastalığı geçirenlere muka 
bil kuvvetli bir irade kullanarak istediği ea 
atte uyuyan, istediği kadar uyuyan ve he 
iıtediği saatte uyanan maruf ıahaiyetler d e 

tanıyoruz. 

. 
r 

Bunlar için tenbihli saate ihtiyaç yok 
tur. Su içer gibi, yazı yazar gibi, söz ıöyle 
sibi bir uyku ... Saati, zamanı ve yeri olma . 
yan mantıki bir uyku .. 

Bunlar büyük irade ıahipleridir. Her 
kes az çok kendisinde bunu tecrübe ede 
bilir. iradesine güvenenler, sinirleri sağlam 
olanlarda müsbet bir neticeye varılma• 

. 

. 

ı 

pek mümkündür. 
Bu tecrübeyi şahsımda yapıyorum ve 

muvaffak oluyornm. 

Uykusuzluk başladıiı zaman bundan 
kurtulmanın çarelerini aramalıdır. Kan ı 
temiz ve mikropsuz olanlarda uykusuzluk 
bir takım tali sebeplerin, manevi ve mad
di üzüntülerin yardımıyla husule aeldiğine 
söre evvela sinirleri kuvvetlendirecek ça
relere baş vurmalıdır. 

Mesela ılık bir duş, gece yatarken ra
hat bir uyku getirebilir. Hele deniz banyo
ları, mevsiminde, uyku için en faydalı j. 

llçtır. 

Gece yürüyüşlerinden sonra alınan bir 
duş alınacak herhangi bir uyku il&cına.tn 

daha çok müessir olur. 

yoktur demek kafidir .. 

Kendi kendine yapılan 
çok müsbet faydaları vardrr. 

Yine kendi kendine: 

bu 

- Bu gece de uyku uyuyamıyacaiı 
demekle na1ıl uyku merkezini daima tc 

bih etmiş oluyorsak, bunun aksi de v 

kidir. 

Şu halde irade ile elde edilebilecek 
lan bu en mühim ihtiyacımız için evv 
sinirlerimizi kuvvetlendirerek işe başla 

lıyız. 

Yatak odalarının pencere ve kapıla 
yaz, kış kapalı bulunduranlar pek çokt 
Böyle pis ve zehirli bir hava içinde elbe 
uyku pek çabuk gelmez, elbet rahat bir 
ku uyunmaz. Pencerele.rden bir tanesini 
dına kadar açık bırakmalı ki temiz ha 

i çeriye girsin ve teneffüs tabii şekilde 
vam etsin. Bu temiz hava uyku merkezi 
en istediği ve beklediği bir ıeydir. 

n 
1 

Çobanlara bakınız, ayak üstünde 
palarına dayanarak uyurlar. Kervanla 
da merkep üstünde uyuyan devecileri 

adoluda çok gördüm, Açık havayı uy 
uzlara tavsiye ederim. Programsız bir 

yat yüzünden bozulan sinir müvazenesi 

o rtaya çıkardığı uykusuzluk derdind 

,k urtulma yollarını bu suretle işaret et 
luyorum. T avaiye ettiğim şerait dahili o . 1)'İ olmuş pek çok uykusuzlar vardır. 

' 
d 
t 
z 
iı 

Keyif veren zehirler KJ'hi uyku ilaçla 
a pek mecburiyet hasıl olduğu ve he 
arafından kat'i surette lüzum gö:-üld' 
aman kullanmalıdır. Bunun haricinde 
timali sıhhat ve hayat için daimi bir 

v e istırap membaı olmaktan bizi kurt 
maz. 

-·"'""'·--
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Selma ile Sedadın babası pilottu .• 
Bir gün Bay Şükrü iki çocuğunu da tay
yareye aldı. Onları ıöyle bir uçurmak is
tedi .. 

1ıBunu yalnız ba11ma tamir edemem .• 
Tayyareyi bunda bırakıp buradan kur • 
tulmanın çareeini aramalıyın dedi. Ço
cuklarını ellerinden. 

Balladılar.. Bizim nimiz ıuradadır. 
Sizi g5tür.,tm. Babana ıemecek .. dedi .. 
Biraz ıonra Ustil otlarla lrtillli bir avlu Ö· 
nüne ııeldUn. Zonol «ltt• bizim evimiz» 
dedi.. 

Fakat biraz sonra Bay Şükrü tayya
renin sesinin değiştiğini farkctti. Maki
nede bir bozukluk olduğunu an • 
!adı. 

Tutarak ilerlemeğc başladı.. Fnkat 
yolda evvela Sedat bir direğe bağlan -
mış kapkara bir oğlan gördü, BabasilP. 
kardeşine gösterdi.. 

Hepsi birden İçeri girdiler. Zenci reis 
çocuğunu tekrar görünce pek sevindi. 

Bay Şükrü ile çocuklarına bir dolu el • 
mas verdi.. Onlan yemeğe lnkoydu. 

Ziyafetten aonra nehre gittiler. Zen-

· SON POST~ 

Ağaçların arasından emin bir yol bu • 
larak hiç sarsılmadan çocukları yere in· 
dirdi. Makinesini yokladı.. Fena bozuk
tu. 

İlay Şükrü hemen küçük zencinin ip· 
}erini kesti .. Çocuk serbest kalınca.. Ba
bamın kabilesine düşman bir kabilenin 
adamları beni kaçırdılar. Buraya getirip 

ci reis Bay Şükrü ile çocukları, kendi 
sandalına bindirdi. u Şimdi adamlarım 

sizi evinizi buluncıya kadar istediğiniz 
yere götürebilirn dedi. Üçü de eağ sa -

lim evi bulunca pek sevindiler. 

Sabah yataktan kalkmanın zorluğunu 

erken kalkmağa alışkın olanlar bilmezler. 
Hatta belki bunu anlıyamazlar bile .. 
Onun içfo bırakın da 
hu hikayeyi biz bu 
uykucubaşının kendin. 
den dinliyelim. 

7 

«Bu mektebe gel· 
meden evvel ben uy
kuya hele sabah uy
kusuna bo.yılırdım • 
Bütün gün yatakta 
kalsam bıkmazdım .• 
Bir çok işlerimi de ya. 
takta görürdüm.. Ca
nım sıkıldıkça yine 
başımı yastığa koyar, 

Bir ıece uykum arasında bir pahrtı İ§İttim ve 
birdenbire kalktım. 

mışıl mışıl uyurdum.. Annem, babam ne 
yaptıysa beni yatak.tan çıkaramadı .. Bütün 
günüm yatak içi e geçerdi. Artık ikisi de 
bıkmışlardı .. Bir gün yine ben yatakta iken 
babam odama geldi .. 

- Necdet biz yarın Adaya l(idiyoruz. 
Yazı orada geçireceğiz .• Evden erken çı· 

kacağız. Fakat tabii sen yatağından kalk
mağa üşeneceksin .. Onun için annenle ka-

rar verdik .. Sen evde kalacaksın, dedi .. 
Evvelfı babamın ııözünü ıakaya aldım .. 

Beni yatağımdan kaldırmak için aöylenmiş 
bir söz sandım.. Fakat ertesi sabah uya • 
~ınca evi bomboş buldum .. Kimseler kal· 
mamıştı.. Her ıeyi, yiyeceği, içeceği ken· 
dimin hazırlaması la~ımdı. İnip aıaiı kat
ta işimi görsem, sonra çıkıp yatsam olmı· 
yacaktı.. Bir kolayını bulmalıydım.. Ya • 
tağımı aşağı kata indirdim .. Mutfak, ye • 
mek odası filan hep orada idi .. Evde eski 

lastik tekerlekle bir de elektrik motörü vaı
dı.. Böyle ıeyleıde biraz becerikliydim .. 

tım.. Motörü de bafUcumn yerleştiıdim.~

Ön tarafa da otomobillerdeki gibi bir di· 
rekeiyon taktım .. Oh ıel keyfim gel.. Aıtılt 
ben yataktan çıkmadan bahçeyi, bütün 
alt katı dolaşabiliyordum.. Halimden pek 
memnundum.. Annemin, babamın gittiği· 

ııe üzülmüyordum .• Hiç olmazsa başucum• 
da bütün gün «haydi kalksana» diyen yok
tu .. Bahçeye çıkınca ıöyle kolumu uzattım 
mı alçak dallardan meyva bile koparobi •. 
liyordum .. 

Tekerlekleri karyolanın ayaklarına tak • ...................................................................................................................................... ,!-__ a_u_H_A_F_T_A_N_l_N_e_ı_L_M_E_C_E_s_ı _ _J 

Yaz olduğu iÇin ıece yatarken bütün 
kapıları açık bırakıyordum.. bir gece uy• 
kum arasında bir tanıırtı, tunguıtu oldu. 
Uyandım .. Yataiımın yanıba~ındaki ma • 
ıanın Uıtünde gilnd<lzden topladığım mey
valar vardı .. Bir kaç tane yiyeyim dedim .. 
Elimi uzattım.. Bo lukta knldı. Ne masa 
vardı, ne meyvalar. Sala baktım, soln bak
tım.. Ne duvar vardı, ne kanape. iki ta • 

rafımdan ağaçlar ıeçiyordu .. O zaman ba
ııma geleni anladım .. Yatakta dönerken 
motörün düğmesine dokunmuı olacağım ki 
motör iıılemeğe baılamııı.. Karyola da n· 
çık kapılardan fırlayıp bir köy yoluna kn· 
dar gelmiş .. Öyle bızh koşuyordu ki .. Fre• 
ne sarıldım.. Durdurayım dedim olmadı .. 
Derken eüm diye bir tahtaperdeye çarp • 
hm .• Tahtaperde ortadan ikiye ayrıldı. 
Kendimi kocaman bir tavuk kümesinin 
içinde buldum. Tavuklar, horozlar hepsi 
dıprı fırladı. Bir ıUrllltüdür koptu .. Evin 
sahipleri uyandı. Bekçiyi polisi çağırıp be· 
ni teslim ettiler.. Neyıe küçük oldu;um 
için beni hapis fil&n etmediler ammn .. Ev 
sahiplerinin zarannı ödemek için bütün 
harçlıAımı aldılar.. Parnm kalmadı .. Evde 
aç oturamazdım ya .. Ertesi günü ben de is
ter istemez, yataktan çıkıp Adaya gittim.~ 

Köpek Hangi Yoldan Geçti? 

Bir ııUn Suzan köpeii Karamaçasını he· 
raber aldı.. Sepetine yiyecek doldurdu. 

Kırda gezme§e ıitti.. Fakat Maça gayet 

Yaramaz bir köpek tiL Onda öyle uslu a· 

-iki";;;tlı-··;d;; .. 
Bir zamanlar Be. 

co adında bir 8 • 

dam varmıt-. Bu a
dam dermiıı kt. 
f<1nsanlar ayaltları 
Üzerinde durabili • 

)'orlar da, başlan il· 
zerinde neden du • 

ramıyorlar) Ben 

bir usul bulacağım 
ki insanlar her iki • 

&İni de yapabilsin • 
ler .. n Bizim bura -

ya koyduğumuz re
ıim işte bu Beco • ....... *ı;:J.~~~-..-
nun resmidir. Res-

kıllı gezmeğe gidecek yüz yoktu.. Yolda 
tavşanları görünce arkalarından ko!u~ 
onları yakalamağa uğraştı. Tavşanların ikı
si hemen önlerine gelen yere saklandılar .. 

Bir tanesini de resimde bir deliğe gı rerken 
görüyorsunuz. Eğer resmi her tarafa çe • 
virirseniz, saklanan bu iki akı lı tavşanı 

siz bulabilirsiniz. Bulunca yerlerine işaret 

edin.. Bu bilmecenin biri .. 
Köpek kaçınca Suzan ormanın içinde 

yapayalnız kala kaldı. Ne ynpacağını bile

medi.. Derken önüne dört yol çıktı. Bun· 

)ardan hangisinden köpeğinin gittiğini bi • 
!emiyordu. Hangi yoldan gideceğini §n • 

şırdı. Siz şu dört yoldan hangisinin Kara· 
maçanın olduğu yere vardığını bulabilir • 
seniz, Suzana büyük bir yardım etmiş olur· 

eunuz. Bu yardımınız için her halde Suzan 
size hediyeler gönderecektir. Doğru yolu 

bulunca üzerinden renkli bir kalemle gi

din.. Unutmayın. Hep siyah çizgilerin Üs· 
tünden gideceksiniz. Birinden ötekine at

lamak yok .. Resmi kesip bize yollayın. Ad
rnin aşağısını yukarı tutun. Gene bir adam resinizi de yazın. Biz de size Suzanın size 

yüzü ııörecekııniz.. Nasıl tuhaf değil 
1 
ve~memiz için yolladığı hediyeleri yollıya-

ıni}. cagız. 

EGLENCE: 

Bu Bilmeceleri 
Arkadaşlarınıza 
Sorunuz. 

1 - Yarım elmaya en çok benziyen ıey 
nedir) 

Cevap: Ayni elmanın öteki yansı .. 

• 2 - Hangiei daha hızlı gider. Soğuk 
mu, sıcak mı) •. 

Cevap: Sıcak soğuktan daha hızlı gi • 
der. Çünkü insan hazan aoğuğu yakalıya • 
biliyor. Mesela: Soğuk alınca .. Fakat eı· 
caklık öyle değil .. 

Yolda yürümek 
terbiyesi 

• Biliyorsunuz değil mi). Sokkta, bele 

Geçen Bilmecemizde 
Kazananlar _......,..........,,....._--..,..,,,.,,_, 

4 temmuz taıih~ 
sağdan gideceksiniz. Dünyanın her tara • li bilmecernizde bi· 

3 - Ağzı olduğu halde konuşamıyan kalabalık sokaklarda yürürken muhakkak 
nedir) .. 

Cevap: Dere .. Nehir ... 
fındn insanlar için bu böyledir .. Fakat hay- rinct ikrnmiyemb: • 4 - Gözü olduğu halde göremiyen ,ey 

nedir) .. 

Cevap: Dikiş iğnesi. Yani gözlil iğne .. 

• 5 - Elbisesi olmadığı halde 
şey nedir) .. 

Cevap: Dağ .. 

eteii olan 

.;;;ı;; için de böyle olduğunu bilmiyor -
dum.. Bu resimden öğreniyoruz. Bu re • 
sim Londradn nlınmı§tır.. Bu köpek her
kes gibi sağdan gitmeyince onu polis en
ıesinden yakalamııı «neyse bu defalık aeni 
affediyorum .. Fakat bir daha aoldan yü • 
rür, ııeligi ııidigi bozarsan bak kanımam, 
seni hapishaneye yollanm ha)) diyor .. 

: 1 1 GÜLELİM 

Bizim Karaboncukların bir vapur flez.intiıi 

olan bir konsol ııa· 

atini letanbul Ve

fa erkek lisesi 245 
Tank Erman ka
zanmıııtır. Talihli 
okuyucumuzla le
tanbulda bulunan 
dlier kazananla- Gcçcnki bilmcccmizdc 

bir mücessem hendese nn pazartesi per • 
teıldi kaunnn lııtııııbul 

ıembe günleri öğ • erkek lisesi 2 inci sınıftan 
leden ıonrn hedi- 1195 Osman Mcstı;i 
yelerini bizzat idarehanemizden almnlafJ 

lazımdır. Taşra okurlarımızın hediyeleri 

posta ile gönderilir. 
OYUNCAK 

Kumkapı Molla Taıı cad. 1 de Berç Yıı· 
2ar, Ankara Ulucanlar İrnç sokak No. 6 da 
Sabahat Aysun, Aksaray Yusuf Paşa cad. 
No. 5 de Vedad, Eakişehir İstasyon ek.mı 
T idman cnd. No. 11 de Meveddet. 

DOLMA KURŞUN KALEM 
Bakırköy Zeytinlik mahallesi Hacı Hıı· 

san sokak 20 de Sevim Sakız, İstanbul Ter· 
.zilik mektebi 32 1 S. Samyeli, lst. 48 inci 
mektep 1 64 Zeki. 

DOLMA MÜREKKEPLİ KALEM 
Y •:ıilköy ilkmektqp 42 Sabahnt Erzi, 

1

Slrkeci Ebüssuud cad. 1 O dn Muzaffer1 
İst. Yenibahçc Keçeciler cad. 1 63 lrfnn 

0

let. Kız ~esi 154 M. Yüksel. 
' (Arkası var) 
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"Cürmü meşhud" son 
(BaJ:.arafı 1 ci sayfada) ' 

il 

Bugün Yugoslavyalılarla 
dostluk maçı var ... 

Kanunun bu maddesini okuduktan 
sonra ıimdi bir de Son Posta ve Haber ı. 
gazetelerinin dünkü niishalannı göz· 
den ıeçirelim. 

Konferansta hükumetlerin 
kararlan bekleniyor 

{Baştarafı 1 inci sayfada) 

Fransa ve İngiltere, tayyarelerin Boğazlar üzerinden UÇUfU meee1e ' 
de mü~terek bir hattı hareket ittihaz etmişlerdir. Murahhas heyetleri, f 
delegelerinden bu hususta daha kafi teminat almaaııflardır. Fabt, Jll 

rahhas heyetleri.!. bir uzlaşmaya v.armak için gayret sarfında devam cd 

Futbolcularımızdan, bu mühim imti
renklerimizi şerefle müdafaa 
etmelerini bekleriz 

handa, 

l 

Bu nüshalarda «Kadın satan kör 
muhtan» serlevhalı Sivuta cereyan et
mİ§ bir vak'anın hikayesini okuyoruz. , 
Sivaım Seyidler köyünde Oaman adlı 
biri köyde bulunmadıiı aıralarda köy 
muhtan Kadir, karısını baıkuı1e ev
lendirmif, Osman ıeri dönünce kendi· 
sine 45 lira para teklif etmit ve «al
duma sana bir bqka kadm buluruz!» 
demif. Osman da bunun üzerine muh· 
tan öldünniif, 

lerdir. 

Nihayet, Fransız delegeleri, gerek Yakın Şarkta, gerek diicr t·anı.rllll'9 
sulhün idamesini temin için yapılmış mıntakavi paktlarla birbitlerine. 
devletlerin irtibat serbestisi hakkındaki İngiliz noktai nazarı ü'".zeı:u. 
Stanley'in verdiği teminatı memnuniyetle kaydetmiflerdir. 

Fransız delegeleri, Büyük Britanyanın nnntakavi anıa.malardan bal .. 

den 43 üncü madde üzerinde bir uzlaşmıya varmayı arzu etmekte 
kanaatindedirler. 

ltalya Montröye gelmiyor 

{ugoslavyablar Taksim ibi desine çelenk ko,...,._ 
Jstanbulda biri dostluk, biri do milli ı Gördüklerimiz ve hatulayabildik~ 

maç olmak üzere iki maç yapacak olan rimizde yanılmıyorsak Yugoslavlar 
Yugoslavya milli takımı dün sabah futbolu sür'atle ve hırçın oynarlar. 
şehrimize gelmiştir. Yugoslav futbol Esasen onların yaradılış ve vücut 
takımı istasyonda kalabalık bir halk kabiliyetleri bu tarz futbol oynamağı 
kütlesi ve sporcular tarafından karşı • icap ettirmektedir. 
lanmıştır. Tahammül ve nefesin büyük bir rol 

Kafilede on aiti oyuncu, iki idareci, oynayacağı bu müsabakalar bugünkü 
bir de gazeteci bulunmaktadır. futbolümüzün tam ölçüsünü vermış 

Misafir futbolcular akşam üzeri olacaktır. 
Taksim abidesine merasimle çelenk 
koymuşlar ve Boğazda bfr motör ge • 
zintisi yapmışlardır. 

• Ömer Besim 

Galatasarayın deniz bayramı 
lstanbul ve Türkiye kürek şampiyo-Yugoslav takımı kafile reisi de Türk 

ı nu Galatasaray su sporları şubesi bu • 
spor kurumu stanbul bürosunu ziya- .. B b k b'" i.ik b" d · b . . . . . gun e e te uy ır enız ayramı ret etmış ve ıkıncı reı! Beyazıt saylavı cak 
H ı . B f d k l yapa tır. a ıt aran tara m an ar~ı anmış • D . b öX.lcd 

. . . enız ayramına • en sonra sa-tır. Bu zıyaret esnasında spor ışlerı d" başl --'- ha ~Lft-
at ortte ana~ ve yram ~m hakkında pek faydalı konuşmalar ya· d'd b" k · M·· b k ı d n 1 ye ı e ıtece tır.. usa a a ar a 

pı mıştır. . sonra da, Bebek belediye hahçe8inde 
Maç çetın olacak gece eğlenceleri yapılacaktır. 

D9stluk maçı ismi altında bugün ilk Tesbit edilen proğram şudur: 
maçı yapacak olan Yugoslav takımı, Kotra yarışı 16, yüzme bayrak ya-
yarın da Türkiye • Yugoslavya ma- rısı 4X50 16,15, Padil Bot müsaba -
çını oynayacaktır. Dört senedenberi k~sı 16,30, Su topu müsabakası 17, 
milli forma altında tek bit' maç yap • Kızlar arasında dörtlük yarıf 17,:JO, 
mamış olan Türk takımının olimpiyat Erkekler arasında dörtlük yanş 18, 
müsabakaları vesilesiyle Yugoslavya Mükafat verme merasimi 18:~?.: .. _. _ 
ile karşılaşması, futbol hayatımıa: için "Kapısı İçeriden örülü 
ciddi ve o nishettc ehemmiyetli Di; 
hadise olacaktır. cennet: Türkiye!" 

Berlin olimpiyaaına layık olduğu (BaJ~arafı 1 ci sayfada) 
şekilde hazır bulunabilmek için aylar- Türk'ler, mesela Rodoı için bir propa· 
danberi hazırhk yapan futbolcuları - ganda klyameti koparan İtalyanları nüm~· 

ne edinseler, memleketlerini çok bsa bır 
rnız toplu bir halde yaptıkları kamp id· zamanda bir cseyyahlar kabesi» haline ge
rnanları arasında belli başlı bir kaç 
müsabaka yapmak imkanını da bul - tirebilirler. 

Halbuki, bunun tam tersine ... 

Buraya kadar meselede biç bir 
fevkalldelik yok. Son Posta n Haber 
ıazeteleri Sivasta ayn ayn birer mu· 

habir bulundurabilirler ve bu hadiseyi 
ayni zamanda haber al.aut olabilirler, 
diyecelainiz. Hayır, biz diyoru• ki Ha
ber ıazetesi buma kanunun münıana· 
lllma rafme.n Son Poatadaa alıp kendi 
malı 111>i aayfalarma geçirmiftir. Ve 

bunu tbndiye kadar mütead~ ~~~
lar yapbjı, yapmayı itiyad edındıgı ı-

çin cıScna Posta »Jl biraz acı olan bu 
aabrlan yazmak iatırarmda bırakınıı· 

br. 
E""ell iddiamızı İspa!la ite bqla· 

,..ıun, Sivuta, SCyidler isimli bir k~y 
yoktur. Hadise Seyidlerde deiil, Seyfık 
köyünde geçmiftir. Öldürülen muhta· 
nn is~ Kadir değU, Kasımdır. 

Biz dlin bu haberi sayfalar111tıza 
'' l'eçirirken arkadqmuzın mutadı vec· 

ı ı 

bile bunu kendine mal edeceiini dü· 
ıündük ve yazıda kasten yukanda dü
zelttiğimiz yanlıtlıldan yaptık. Bundan 
dolayı Sivastaki okuyucularımızdan Ö• 

zür dileriz. 
Dünkii Haber nüshası tetkik edile

cek oluna vak'aıun bu yanlıı iaimler
le, aynen Son Posta' da da çıktıiı ~ 
kilde nepedildiii ıörülür ve yazının 
bizden alındığı da gayrikabili itiraz bir 
ıekilde meydana çıkar. 

«Haben arkadqunızın havadisle
rini ıu ve bu gazeteden toplayıp ken· 
dine mal etmek itiyadı ıibi bir itiyadı 
daha vardır ki o da sık sık istihbarat 
tetkilatınm ~ükemmeliyetinden, bava· 
dislerinin tazeliğinden bahsetmesidir. 
Bu vaziyet karıısmda bir mükemmel 
istihbarat tqkilatının vazif eıi bqka 
gazetelerin hususi Utihbarahnı maka.. 
lamak mıdır? Suali akla geliyor. 

Bu satırları yazarken yine arkada· 
ıımızın aSon Poste» yı istihdaf eden 
bir yazısında «ne yapalım, biz ı~ Çt· 

kıyoruz, tekkeyi bekley:en ~rhayı (. 
çer.» 

Dediğini hatırlıyoruz, bu aatırları 
okuduğumuz zaman içilen çorbanın 

ne mani ifade ettiğini anlamıı, fakat 
tekkeden ne kaset edildiğini kavraya· 

1 ~ mamıthk. Şimdi fiı.rkeder gibi oluyo
ruz: Tekke de bizim ve bizim 11"bilvin 
para ve emek vererek topladığımız 

hususi havadisler olacak. • 
Arkadatımıza rica edem: Türk 

gazeteciliğine yakıfmayan ve dünya
nın hiç bir yerinde görülmeyen bu en 
hafif tabiTJe çirkin itiyadl.ian vazgeç
ain. Vazgeçmezse bir gün hak· 

muşlardır. 

Son hafta içinde Macarların Boç • 
kay takımına bir berabere, bir tnllğlup 
ve bir de galip gelen takımımız hiç 
şüphe yok ki en sayılı ve en düzgün 
maçını Yugoslavya takımına karfl ya

Türkler, propagandayı olduğu kadar ni yollara müracaat mecburi· 
hiç bir şeyi ihmal etmemektedirler. yetinde bırakması çok: muhtemeldir. 

kımızı aramak için brzi kanu-

pacaktır. 

Birkaç ay evvel Bükrefte yapılan 
Balkan kupası maçlarına bizim gibi 
iştirak etmiyen Yugoslav milli takımı 
da ayni his ve ayni düşünceyle lstan -
bulda yapacağı maçı kazanabilmek 
için bütün kuvvetini sarfedecek, olim
piyatlardan evvel büyiik i'ir cesaretle 
giriştiği bu işden muzaffer çıkmağa 
cehd ve gayret edecektir. 

Nasıl bir kadro ile sahada yer ala • 
caklarını layıkiyle bilmediğimiz fut -
bolcularımızın bu mühim imtihanı ka
zanabilmek için en basit futbol kaide
lerini unutmıyacaklarını 1.dmanla • 
rında çok mühim bir rol oynı -
yan antrenörün verecegı tali -
rnab mümkün mertebe dikkatle tatbi· 
ka çalışarak renklerimizi şer.efle mü -
dafaa edeceklerini ümit ederiz. 

Yugoslavlarla şimdiye kcıdar yapılan 
temaslara şöyle bir göz atacak olur -
sak tek bir nokta üzerinde durmak la-
zımdır. 

Mesela Mısırda, bir Yunan vııpur ııcen· Arknda§ımızın buna aebep olmıyaca· 
tcsine uğrayın, hemen bütün Yunanistanı ğmı iimit etmek isteriz. 
bir çuvala doldurup elinize verirler. Al~ı- •...;:.;_ ____________ -r 

ğmız resimler, rehberler içinde, Yunarus- Kocası boşasın diye 
tan hakkında arayıp da bulamıyacnğınız hırsızlık eden .kadın 
şey yok gibidir. (Baf~arafı 1 ci sayfada) 

Halbuki iş Banka.suun oradaki şubesine. 
huzuruna rıkarılan Adviye isminde veya bir Türk acentesine müracaat etse· ~ 

niz, lstanbulun kötü, bozuk bir resmim bi- bir kadın bu işi kocasından ay
rılmak için yapbğuu söylemiftir. le bulamazsınız. dur 

Ve düşünün ki burada, insanın tabii. Hadise ~ : hır" 
ııhhi bakımdan arayıp bulamıyacağı hiç Adviye Münevver isminde 
bir ıey yoktur. arkadaşına gece yatısına misafir 

Tarihi abidelerilc, her derde şifa aula· gitmiş. Bir aralık yathğı odada 
el · kimsenin bulunmamasından isti-rile, emsalsiz manzaralarile, müz en ve 

dillere destan olan Adalıuile lstnnbuL ka- fade ederek Münevverin ÜÇ man-
pısı içeriden örülmüş bir cennete benze- to ve bq entarisini çalını~ 

Mahkemede Adviye yaphğJ 
mektedir. hırsızlık hakkında şu sözleri söy• Bu içeriden örülü kalın duvan, propa· 

hı it ah ba lemiştir: ganda denilen aila a yı aanız, aeyy • - Münevver benim arkada-
nndırabilmck için bütün evleri otel haline malı k e· 
sokmak, ve seyyah gezdirebilmek için bü- şımdır. Omm m .a ıyyen 
tün lstanbullulan tercümanlığa baıl:ıtmak çalmak istemem, bu hırsızlığı 

lh'f kocamdan aynlmakiçin yap-
medburiyctindc kalacahınız. tım benim kocam ÇOK zalimdirc. 

Abdülmecid Ferid Türkiydcn yürekten eeı;i he~ zaman döver: ye tehdit 
bir takdirle uzun uzun l>ahsettikten sonra: eder. Ayrılmak istiyorum, bırak-

- Hülfısa. deaıiftir, Den yeni Türkiye- mıyor. Huazhk ettiğim takdir:de 
yi, içtimai, iktisadi ıahaludaki ileriliii ba· ,__

11
_: .___1 __ ~ dibi ""8m ft 

k d b••tJ~- ..... Joa ortMIDA kımılmvt aaAI ıusaAU: .._,,, _, 
ımın an. u \il& ...- • • b • • ltlüanY•in qyalannı bir nümunelik memlek• benzeü,Joıuml • UIUID ~ 

Londra, 10 (Hususi) - Fransa Akdeniz devletleri arasındaki .lml'lll• 

lı teminat hükümsüz sayıldıktan ve İngiltere de donanmasım çekmeje 
dıktan sonra İtalyanın Lokarno konferansına iştiraki muhakkak sayılm 
tadır. Fakat ŞBr.ki Akdeniz devletleri ile İngiltere arasındaki karşılıklı t 
nat baki kaldığından İtalyanın Montrö konferansına iştiraki beklenmiy 

Yunan gazetef erinin neşriyatı 
Atina, 1 O (A.A.) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Katimerini gazetesi Yunanistan efkarına tercüman olarak yazdığ1- m 

de ezcümle diyor ki: 

«Bütün miifkülata rağmen Boğ~ların tahkimi neticelenecektir. Bo 
lar tahkim edilmezse Akdeniz anlaşmasının pratik kıymati olmıya 
Tür:kiyenin teklifleri Akdenizde umumi emniyetin tahakkukuna fınat 
miştir. Boğazlar meselesinin hallinden sonra İtalyah veya İtalyasız 
ması ancak· Boğazlar işinin hallinden sonra temin edilebilir. Ve bu. 

,, Avrupanın en nazik meselesi halledilmiş olur.» 

fugiltere donanmasını çekmiye 1-fladt 
(Bll§!ara& 1 ci sayfada) imtina etmesi için ~ir 

meden beynelmilel işlere karışacağına yoktur. 
inanılmamaktadır~ Echo de Paria ~ 

İngiltere, Akdenizden donanması • Pertinax, --~ gaetelarin 
nın bir kısmım geri alma~a beraber olan şu mütaleayı JlriıllJar : 
Mısır ve Sudanı tayyaı:e ile müdafaaya 
karar vermiştir. Halihazırda Mısır ve "Fakat ltalya htlldlmeti tla 
Sudanda 300 tayyare bulunmaktadır. evvelce A.._y•'Ja bağlaruı
Bunlar Süve~ bnalı mıntakasına top- değj.l midir? •- Wr kaç g 
Ianacaklardır. kadar öğreneceğiz.,. 

Bu hususta dün gelen telgraflar 
şunlardır! 

lnglltere zırhhldr1n1 çekiyor 

Londra 10 (A.A.) - Akdeniz· 
ki fazla kuvvetler.in. geri çektiril
mesi hakKındaki karar derhal tat
bik edilecektir. 

"Neauder,, Ye "Comwald,, adll 
kru~azörler bugünden lngil
tereye hareket edeceklerdir. Bun· 
dan aenra apğıdaki harp gemi• 
leri de Sll'a ile lngiıiz sulanna il
tihak ledecelderdir.. Avusturalya 
lhvuazörü " Sidney;, Suney, Ac
lıilles Ajax ve New: .. Zeelad kru
zörleri ile dört denizaltı gemisi v• 

• dört distroy,er. 
Mısır He hfftl WyYare ile 

mUdafaa edilecek 

Londra 10 - Nüfuzlu mahafildia 
deniliyor ki: Hali.hazda Mısırda ve 
SücLuıda üç yüz elli IDgµiz tay,· 
yaresi vardır. Butayyareler, gene 
Mısırda kalacaklar ise de İngiltere 
ile Mısır araamda halihazır da ce 
rey;an etmekte olan mftzakereleı: 
dcla!18iyle bunlar daha ziyade 
kanal mıntakasına daha:yakın bir 
mahalde toplanacaklar.dır.. 

Fransa şUplae lçlnRı Acaba 
ı : kalya Alme1t)'ttya battl•ndl 11117 

Paris, ıo (AA.) - lngjlteıı~ 
,, nin ana val:fln filosunu Akden~ 
1, den çekmek kararı hakkında ı•· 
ı : zetelerin ekser.isi tarafından aer
ı ı dedileıı: mütaleayı Malen guet~ 

sinin şu cümlesile telhis etmelt 
11 kabildir. 
1

' "İtalyanın bundan böyle 19 
'' Mart 1936 tarihli itillfiıamesinin 
' derp~ etmeltte oldup Lokarno 
" teminat mekbıbunu vermekten 
.................................... _. ............ _ 
çaldım.l'Jf..antolar.ı Çar.Jlkapıda Hacı 
Dikrana emanet bıralmm, elbise
leri de heyecandan tramvayda unut--

,, tum. 

ltalya llhell 11••••••11 t1s 
tan ........... .., .. ... 

Londra 10 (A.A.) - l>aily H 
dir,or ki: 

Duçe, arzulannı dikte ediyor. M. 
Akdenizdeki lnailiz filoaanun aeçen 
baharda oldufundan daha kuvvetli 
bu söylem.it lllNllyJ ... .-m kurt 

l
'Bumlan sonra yeni metal.bat k.aı'SUl
,bulunacağız. ltal,anın «artık dosduma 
mMi içjn H.tHıftistana ,..., "- r • ..,.. 
aara,.... kapılar1DJD kapanmuı n ilhak 
. fiyetinin tan- - z ' ı ' 'S • 

Akdeniz anlqaum 
Lontl'l'a~ ltJ (A.L) - ~-

ajansının tliploırmilt ,.._,rftfll. 
nin santlıfına g6re,. Frans 
oe Bii:vül ~an711ftın AW 
anlapnalaı hakkıaJJıi lıar 
Tı ne oAıncı alan Ballaa ,,.. .... 
ldetlera 1talen AAcleni:z Amrflll• 
lı ;yardarr anlapnaltım11 
«.tir:eceklerJir. 

Kasımpaşa cinay 

Eğer buna rağmen beni bırak- Kasımpap cinayeti 
mazsa ben de kendimi öldürürüm. Mahmudenin lzmirde 
O adamla YllflYBmam 1 telgraf haberi olarak bil.:l:ım~ 

RAkim Adviyeyi tevkif e.tmiı ve kar1da. Mahmudenin tevkil · 
' duruımayı 16Temmuza bırakmtfbr. sonraki halini göstermektedir. 
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1tt Temmuz SON POST~ 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan : Kadlrcan K•fh 

Son Po$ta'nın tarihi te/rlka&ı Numara ı 14 
llya• Ferhat ağaya: Ömer) adı geçiyordu. Şimdi büsbütün Gözleri küçük pencereden görünen 
- Ben Palabıyık Ömer'in evine gi- dikkat kesilmişti. küçük gök parça.tına dönmÜftÜ. Ora-

: diyorum. Çabuk dönerim. İlyas, muhasaradan kurtulmak için da yıldızlar vardı ve olduklan yerde, 
Diyerek yarı karanlık sokaklara dal- yaptıklan çıkıtıı anlatırken kıaa kes • oldukları gibi duruyorlardı. Halbuki 

dı. mek istiyor, fakat Ruku~'dan ba~ka • babasının, ayakta duramıyacak kadar 
Onun geldiğini duymuş olanlar ko- ları ikide bir: yaralı olduğunu söylüyorlardı. 

nağın önünde toplanıyorlar, haberi a- - O sırada fskender neredeydi? - Olamazf .•• Bu olamaz!. •• 
hp dönüyorlardı. - Koca Mehmet ne yapıyordu? Diye haykırmak istiyordu. 

Anado1udan çok uzak ve yabancı - lskenderin bacağı neresinden kı- Fakat yalnız bu değil, baf ka fey]er 
bir yer olan burada şimdi yaslı analar, rıldı? de olmu~J... 
babalar, kadınlar ve çocuklar vardı. Gibi sorgularda bulunuyorlar, bütün İlyas anlatıyordu: 

Kapı açıldığı zaman İlyas küçük Ay- inceliklerine kadar her şeyi öğrenmek - O sabah gün doğarken Palabıyık 
fC ile karfılaştı. Küçük kız ela gözle - istiyorlardı. Ömerin yarasından hala kan akıyor • 
rinde sonsuz bir sevinç ve aydınlıkla Palabıyık Ömerin yaptığı kahra • du. Yanından hiç ayrılmamıftım. Ba-
İlyasa bakıyor, onun boynuna atılma- manlıkları anlatırken de sık ıık: na gözlerile işaret etti. Ağzına doğru e-
mak için kendisini zor tutuyordu. - Sağ olsun!... ğilmemi istiyordu. Dediğini yaptım. 

llyas onu koltuklarından tutarak - Varolsunl... Yav~ yava~ o eski ve büyük derdini 
kaldırdı, kuvvetli kollarile sardı. Diyorlardı. açtı .. 

içini çekti. Küçük Ayşe bazı kenme ve hattA llyas durmuştu. 
İçi tıkanıyor, nemlenen gözlerinin cümleleri bile kaçırarak dinlediği bu Rukuş titrek bir sesle sordu: 

boşanmaması için dişlerini sıkıyor ve kahramanlık macerasını büyük bir gu- - Hangi derdini ... 
bakışlarını küçük Ayşenin bakışların- rurla dinliyor, bununia beraber baba - - Hani ... Şu .•. erkek çocuğu ol 
dan kaçınnağa çabalıyordu. sının zaten böyle itlerde daima birinci mayışı ... Erkek çocuğu olsaymış yeri 

Küçük Ayşe o zamana kadar bu yi· olduğuna sarsılmaz bir inancı olduğun- boş kalmazmı,... Bunu hllA ümit e-
ğit ve genç levendin kendisine bu ka- dan o kadar hayret etmiyordu. diyormuş amma, olsa da göremiyecek-
dar yakınlık gösterdiğini görmemişti. ilk hayreti, llyas: miş ... Artık öleceğini biliyormu, ... 
Bunun için ~imdi derin bir saadet için- - Palabıyık birdenbire eendeledi. En çok üzüldüğü de öcünün alınmıya-
deydi.0 anda başka hiç bir şey isteme- Sol kolundan yaralanmıştı. cağı korkusu imi9. Eğer bir oğul bıra-
yi düşünmüyordu. Dediği zaman gösterdi. kaymış ona bırakacak iki mirası var -

İlyas onu yanaklarından öperek çö- Buna bir türlü inanamıyordu. mış. Onlar c:la şu pala ve bir de öcünün 
meldi ve yere bıraktı. Onu kim yaralayabilirdi?.• alınması imiş. Gene de bun1an sana 

-. ~yşecik, annen nerede?... İşte hemen kolunu bağlamış, tek bildirmemi ve palayı da vermemi e<5y-
Kü~uk odanın kapısında Palabıyık kolla ve yeniden dövüşmeğe başlamış- lerdi. Eğer umduğu gibi bir oğlu olursa 

Ömerın genç karısı görünmüştü; büyüdüğü zaman bunu ona veresin ve 
- Hoş geldin llyas I. · · tı. Küçük Ayşen in kalbi heyecan ve vasiyetini de bildiresin, dedi. 
Oturması için kenardaki sediri gös- 1 d l / Rukuş göğsünü dolduran zehirli bir terdi. gurur a o muştu. 

ı ,/!;k" havayı boşaltır gibi heyecanla tordu: A . d" dah kul ı...a ın ... 
Yfe şım ı a ao gan olmuş - İlyas ne söylüyordu? -Ne oldu? Yoksa öldü mü} 

tu. İlyasın boynundan ayrılmak iste- _ Pa1abıyık göğsünden vurulmuş- - Evet .. 
mi yor ve soruyordu: tu. yarasından kan boşanıyordu ve ar- Bir çığlık... iniltiler, hıçkırıklar··• 

- Babam ne zaman gelecek? Çok tık ayakta duramıyordu. Onu kolun - İlyasla yanındakiler genç kadını a -
kalmaz, değil mi? dan tuttum. Yeniden doğrulmağa ça - vutmak için kesik kesik bazı •Özler 

- Onu çok mu özledin? hştı, fakat gücü yetmedi. O zaman Ko- söylüyorlar, fakat onu susturamıyor • 
(""O kadar çok ki. . . ca Mehmetle birlikte kollanna girdik lardı. Mustafa Reisin karın yalvan • 
f<.ukuş neden sonra hatırlamış gibi: ve kaleden içeri aldık. yordu: 
r- Sahi, ne haberler var;. llyas böyle anlatmakta devam edi- - Ayşecik duyacak timdi. Zaval-
pedi. yordu. lı yavrucuk ... Ne kadar seviyordu. Suı 
İlyas küçük Ayşeye baktı. Onun o· Küçük Ayşe kulağını kapıya daha artık ... 

radan gitmesini istiyordu. ııkı dayamıştı. 
Bu filrada kapı açtldı. ~udafa Re~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(Arkuı nr) 

ain de anasile karısı, Koca Mehmedin 
bac111 göründü. Mustafa Reis oraya 
bitişik oturuyordu. 

Bu aralık llyas Rukuş'un kulağına 
doğru iğilerek bir fCY fısıldadı. 

Genç kadın kızının sırtını okşıya -
rak: 

- Haydi Ayşe, sen Mustafa Reis -
fere git. Gülsümle Mehmedin yanında 
sıkılmazsın 1 

Dedi. 

Ayşenin bakışlarında karaltılar var
dı. O zamana kadar gerek İlyas ve ge
rek diğer tanıdıklar eve geldiği ve ko
nuştukları zaman Ayşe de bir kenara 
ilişip oturur, onların konuştuklarını 
dinlerdi. Avrupa kıyılarına akın ha -
zırlıklan ,açık denizde gemi avcılığı, u
zak ve yakın kaleler üzerine yürüyüş 
Üzerindeki konuşmalar onun da pek 
h?şun~ gicler, kalbinde Türk yiğitleri
nın aaghk ve zaferlerini dileyen coskun 
hialer bulurdu. ~ 

- Ben burada kalmak istiyorum. 
- Olmaz. Git. 

iJ Sokak karanlık... Korkarım. 
yas ayağa kalktı: 

- ~aydi ecni ben götüreyim. 
Dedı. 
K .... k A 1 

':çu . Yte lyasın yanında olduk-
ça, fuphesız hiç bir yden korkmaz
dı. Fakat zaten nraya mtmemek için 
hö 1 b" ~· 

Y e ır behane uydurmuştu. 
<?nlar uzaklaştırmak istedikçe Ay -

fenm kalbinde belli belirsiz bir korku 
ve ağrı da seziliyordu. 

- Benim uykum var. Uyurum ... 
Diyerek dipteki küçük odaya girdi. 
Buna bir şey söylenemezdi. 
Şimdi dışarıda konuşmalar vardı. 
Küçük Ayşe bir kaç dakika yatağın-

da kıvrılıp kaldı. Sonra kalktı ve kula
ğını kapıya dayadı. Yavaş konuşuyor
lar ve öz arasında sık sık (Palabıyık 

NEDEN BAZİ SİNEMA AATİSTLEAi 
HAFTADA 

00.000 FU K DlAlllYOR 

Meşhur bir sinemacı; 
Bugün Holi~ud'~a 
yalnız klislk guzelllk 

kifayet etmiyor. 
diyor ve uave ediyor: cZamanımı~a 

sinema stndyolannda klasik gnzellik 
gnnde S dolar ve zekl ı~ dolar kly· 
metledir. GUzel yUzler 1se, zekldan 
ve gençleşmiş bir tenden dalın ltula, 
1000 dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv
vetli pro}ektörleri altında çalışırken, 

onlann yüzlerini çabuk soldurarak 
sertleştiren ve b~turan bu projek
törlerdir. Bir çok yıldızlar, yo.zı.erini 

düzeltmek ve gtlzelleştitmek: için gü
zellik mUe.ssesclerinde bOtlln servetle
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugUn .. 
Her yıldız, kendi kendine tevessül ede
ceği bnsit bi tedbir sayesinde ciltleri· 

.....-- ... ~---~-----

nin taravetini vikaye edebilirler. Vi
yana Oniversitesi profesörü doktor 
Stesj tarafından keşif ve genç hay
vanlardan iı::tihsal edilen cildi besleyi
ci ve gençleştirici Biocel cevheri şim
di pembe rengindeki Tokalon kremin
de mevcuttur. Gece yatmazdım evvel 
kullanıldıkta, siz uyurken cildinizi 
besler ve gençleştirir. Buruşu.kJuklar 
ve çizgiıer silinir. Bu sayede her kadın 

· birkaç hafta znrtındalO-15 yaş genç
leşmeğe muvattalc olabilir. OOndOzle
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka· 
lon kremi kullanıldıkta bnt11n sivab 
benleri giderir, ve açılc mcsamab k~pa
br ve cildi beyaz.labp gençleştirir. 

·Sayfa 9 

[Hikiiye 1 Öldüren nokta ? .. ı 
Şam sarayında o gün de büyük bir kalaba

lık vardı. O zamana kadar halifeler pek 
aade yaşarlardı. Ebubekir kendi koyunla
nm kendi sağıyordu. Ömu, arkuında ya
malı elbise ile geziyordu. Ati, kadının ö
nünde davacı ile yanyana oturuyor ve bur• 
masını taıımak isteyen bir adama~ 

- Onu taıımak bir aile babasına daha 
çok yarapr ••• 

Diyordu. 
Fakat Muaviye ne böyle dü:üııüyor, ne 

de böyle yapıyordu. 
O bir kulübede deiil, sarayda oturu· 

yordu. 
Şimalt Afri.kanın, İran illerinin. Bizan

ıın ve lrakın zeI12inliği Şama doiru ak· 
mağa başlamıştı. 

Muaviye bir imparator gıôi yaııyorclu. 

Şam earayırun ipekten halılarla döşen· 

mi~. atlaı sedirlerle dolu büyük ve mermer 
ııalonunda oturmuştu. Saiını ve ıohınu 

yine onun gibi ıatafat içinde yapmnyn 
ba,layan valiler, Arap çölünün dünkü ya· 
n ~plak çocukları doldurmuştu. 

Uzak veya yakın her yerden ziyaretçi 

Yazan: Kadircan Kafb 

Bildirelim. 
Ahru o zamana kad~r ıörmediği bu 

parıltılı e§yaya, bu ıatafatlı hayata, hattl 
.zabitlerle saray nazınııın, tqrifatçılanlı 
aırmalı elbiselerine hayran hayran bakı· 
yordu: 

- Bunlara sahip olan adam elbette 
halifeliğe de sahip olur. 

Diye dÜ§Ünüyordu. 
Saray nazın bir liiıdın üstüne ,eyhln 

adını yazdı ve teşrifatçı ile içeri gönderdi.: 
T qrifatçı kağıdı Muaviycye uzattı. 
MuaYiye okudu ve: 
- Doğru mu) 
Der gibi te§rifatçının yüzüne baktı. 
Fakat elbette doğru olııcaktı. 

YaZJya daha yakından ve daha iyi gö:C 
attı. 

Yanılm1yordu. 

Sevindi. Bu onun için ıahiden büyük bir 
zaferdi. Şeyhi hemen kabul etmek, onunla 
görüşmek istedi ve .kağıdın altına bir ke
lime yazdı ve onu yazarken içinden fÖY1~ 
heceledi: 

- Fakbülul ..• 
Arap yazısında, kağıdın üstüne yazıl· geliyordu. 

Şimdi teşrifatçı kapıda gorunuyor, mıf olan kelime ile hecelediği kelime ara• 
Muaviyeye doğru ayaklannın ucuna ha • sındaki fark sndece bir veya iki nokta-
aarak yaklaşıyor, bir kaiıt '8unuyordu. nın bu kelimenin alt veya üstüne konmasın· 

Muaviye gilıültüden hoılanmaz.dı. dan ibaretti. Lakin manalan birbirinden 

Onun için böyle bir uıul koymuıtu: Zi- başka idi. 
yarcrtçile~ isimlerini saray nazınna bildi- Saray nazın kağıdı aldığı z.amnn göz· 
riyor, nazır da bu ismi bir kağıdın üzerine leri dehşetle büyüdü: 

yazarak teşrifatçı ile Muaviyeye gönderi- - Faktülu!. ·· 
Diye yazıyordu orada ••• yordu. 

Muaviye kağıtta yazılı :adı okuyor ve «Kabul ediniz» değil, <ıöldüiünüz» ma• 
onun altına, ne }"apılmak laZJm geldiğini nasına geliyordu. 

Gözlerine inanamadı ve daha dikkat!~ yazıyordu. 

Bu yuılann bir çokl rı tunlardan iba· baktı. 
retti: 

- Kabul ediniz! 
- iki altın bahıi§le IAVIDJZ... 

- Yarın gelWıl 

- Dıoan atın 1 
- Beklesin! 
O ıırada henüz. Muaviyeden baılı:a ha

lifelik iddiasında bulunanlann ardı kesil
memişti. Vakit vaklı Muaviyenin dü~man· 
)arına casusluk edenler tutuluyor, bu gibi 

vak'alar da hemen bir kağıda yazılarak 

halifeye bildiriliyordu. 
Muaviye bunlar hakkmda da ne yapıl

masını iatiyorsa o kağıtların altına yazı

yordu. 
Bazan bu kağıdın altında ıu kel~e oku· 

nuyordu: 
- Faktüiul. .. 
Bu öldürünüz, demekti. 
Hemen adamcağızı ite kaka sarayın bi

raz ileriıindeld zindana aötürüyorlar, ora· 
da bor an hazır olan cellfıtlann Keni_ş 

ağızlı kocaman kılıçları onun başını bir ıkıl 
keıer aibi kesip atıyorlardı. 

Beni Zer kabilesinin ıeyhi Ahraa bir za
manlar Hazreti Alinin tarafından olmuş, 

Muaviyeye karşı Ccmcl ve Saff eyn savaş· 
larında bulunmuştu. Daha •onra Muaviye 
ona p ralar göndermi~. atlılarile birlikte 
biç olmaz.sa çöldeki konaiına dönmesini 
temin ctmifti. Çünkü on bine yakın dinç 
ve genç atlıyı bir iki gün içinde ayaklan

Clırır, günlerle uzak yerlere bir aam rüz.ga
n &ibi ortalığı yakıp yıkarak yetişirdi. Haz• 
reti Ali öldi.ikten ıonra Ahras artık hali· 
feliğin Muaviyede karar kıldığına inanmış, 
onunla dostluğu daha çok llerletm\2, hat
ta Şama giderek anrayında ziyaret etmek 
istemişti. 

Muaviye onun bu arnıaunu öğrendiği 

zaman pek sevinmiş~ 
- Onu sarayımda görmokle ıeıef kaza· 

nacağını. 

Diye haber yollamııtı. 
O &Üri Şam sarayının kap1S10da kara bir 

ata binmif olan :kara bir adam durdu. 
Bu, iki kulaca yakın boyda iri yan bir 

lıcrifti. Kırk yaklarında vardı. 

Attan indi. 
Onuıı ııibi iri ve gözlerinden femıelder 

çakan sekiz atlı daha duro:ılar. Hemen nt· 
tan inerek ~eyhlerinin üzengisini tuttular. 

Şeyh atından ınince kapıdaki nöbetçiye 
ıorclu: 

- Halife Muaviye burada mı oturur} 
-Evet ... 
- Ben onu ziyarete geldim. 
Zabit onu tanıyordu. Hemen İçeri aldı. 

Saray nazırına götürdü. 
Saray nazın: 

- Kiminle görüşüyorum) 
Dedi. 

- Beni Zer kabilesinin şeyhi Ahra-ı .•• 
Saray nazırı yerlere kadar eğilerek onu 

ıelnmladı ve sofanın en güzel köfesindeki 
en yükeek sediıi gÖ terdi: 

- Bir kaç dakika için luıf en dinleniniz. 

Ahras"ta o aırada saray nazırına dön· 
~ rnüştü. Saray nazırı bunun farkına vardı. 

l 
Hemen yüzündeki hayreti aildi ve gülüaı~ 
aemeğe çalıştı. 

Bu işi gürültüsüz. bitirmek gerekti. 
!Bu iriyan ve dev gibi adam kolay kolaJ! 

öldürülemezdi ya .. 
Fnknt Muaviye onu .niçin öldürüyor?. 
Sonra §Öyle düşündü: 
- Eski hıncını unutmamı§. Hazreti ~~ 

linin yanında Muaviyeyc kar§ı silah çekti• 

ğini unutur mu hiçL !ate, kendi ayağil 
buraya gelmiıken öcünü alacak! ..• 

Sarayda her ~ey sessizce yapılıyordu. 
Bunun da sessizce yapılması gerekti. 
Beni Zer Şeyhine: 
- Bir dakika ..• Şimdi •• , 
Diyerek çıktı. 

Muaviyenin emri haısa kumandanm~ 
gösterildi. 

Kırk elli asker birden yalın kılıç sofaya 
girince Ahras neye uğradığını anlıyamadı. 
Bir anda kıskıvra.k bağlanarak zindana gÖ• 
türüldü. O dev gibi herifin başı bir kılıç 
\•uruşile nemli toprakların ilıtüne, etrafına 

kanlar saçarak yuvarlandı. 
Bu sırada Muaviyenin gözleri kapıday• 

dı. 

- Niçin gecikti acaba) 
Teşrifatçı başka birisinin geldiğini habc:l 

vermek için yaklaşınca ıordu: ı 

- Ahrss ne oldu) 
- Emrinizi yaptık. 
- Hani nerede? 
- Zindanda. 
- Zindanda mı) 
- Evet .•. Emrinize göre hemen boynu 

vuruldu. Emrederseniz kesik başını .•• 
Muaviye yerinden fırladı: 

- Abdalları ••• 
Diye bağırdı. 
Saray nazırlarile karşılattı. T e~rifat<;IYI 

göstererek: 
- Bu delinin dedikleri doiro mudur) 
Dedi. 
- Efendimizin emirleri hemen yapılır) 

Bu ıcler de öyle olmuştur. 
- Hangi emir .•• 
Saray nazın onun kendi elile yazdığı tek 

hlimenio bulunduğu kilğıd parc;aıını u • 
zattı. 

Muaviye oraya baktı. 
Yalan değildi. 
Noktayı alt tarafa koyauagı yerde üııt 

tarafa koymuş, böylelikle F akbülüu keli· 
meıi ı<Fakıüluıı olmuştu. 

- Kabul ediniz! 
Demek istediği halde: 
- Öldürünüz.! 
Demişti • 
Ah as'ın kesik ba§l bir gümüş tcpsının 

içinde getirildiği zaman ona bakarak bafı• 
nı salladı: 

- Eh ..• Ne yapalım) 
0

Allnh bö,> le is • 
tedi ve böyle yaptırdı. Her holde d ha ha
yırlı olsa gerek ... 

Ve gülümseyerek, snlona, mısııfırlerinin 

yanına döndü. 
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Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

1 CiBALi ZiNDANLARI 
1 
Araba bir toz bulutu içinde ilerlerken, 
Cemil, silik bir rüya görüyor gibi idi. - Aşkolsun, hocam 1. Ben buradan 

gideli, epeyce değişmişsininz. Demek 
ki, davet ettiğiniz misafirlere, beş va
kitte ellişer sopa ikram etmeyi adet 
ettiniz .. öyle mi} .. 

i Buna binaen vapur, iki gün sonra,biraz çabuk. baba •.• 
(Cidde) iskelesi önünde demirledi. Dedi. 
Sıcak ve üzüntü, Cemilin vaziyeti- İhtiyar arabacı dizginleri çekti: 

ni değiştirmişti. Doktorun sıkı kontro- - Deeeehl ••• 
Hüsnü Bey, derin bir sevinç ile tit

redi. Azkalsın, o belalı Arnavudun 
boynuna sarılarak: 

füne ve dikkatle tedavisine rağmen; 
hastanın ateşi yine yükselmişti. Müte
madiyen sulfat almaktan, zavallı Ce
mil adeta sersem bir hale gelmişti. 

Bereket versin; vapur, Cidde iske
lesinde birikmiş olan yolcuları da al
mış, (Süveyş) e doğru yol vermi{ltİ. 
Hareket halinde bulunan vapura biraz 
serinlik gelmişti. 

Diye hayvana seslendi. Sonra, elin
deki değneğin ucundaki kayışı havada 
savurarak: 

- Acelen ne, be evladım? .. Şu dört 
günlük dünyada, sıkma {IU cennetlik 
canını ... Bugün, koş.. yarın koş ... 
Nihayet, hep bir yerde dinleneceğiz. 
Galiba, uzun bir yolculuktan geliyl)r· 

- Vay .. benim, Gavur Mehmedim. 
Diye, bağın verecekti . Fakat derhal 

kendine geldi. Kaşlarını çatarak, zapti· 
ye çavuşuna verdiği emirde devam etti. 

Fakat vapurda. bir tehlike haf gös- sun. 

- Lakin, sana verdiğim bu emirler, 
usulü dairesinde olmak lazım. Biz ev
vela bu herifi bizim odaya götürelim, 
isticvap edelim .. ondan sonra; jurna
lını yapar, sana göndeririz. 

termişti. (Cidde) den binen yolculara- Diye söylendi. 
rasmda, kolera zuhur etmişti. 

Vapurda, derhal tertibat alınmıştı. 
Fakat; buna rağmen hastaların adedi, 
çoğalmıştı. (Süven) limanı, vapuru 
kabul etmemişti. Onun için Senegal 
vapuru, kanalı geçmiş; Akdenize çı • 
karak Berut limanına doğru yol al-

Cemil, şimdi hiç bir sözü işitecek .. 
hiç bir şey görecek halde değild\. Ara
ba, bozuk kaldırımlar üzerinde, koyu 
bir toz bulutu içinde yuvarlanırken, o 
derin bir uykuda seçilemiyen bir rüya 
görüyor gibi idi. 

Bu emri dikkatle dinleyen kapı ça
vuşu, Arnavudu yan gözle süzerek: 

- Başüstüne, efendim. 
Cevabını verdi. Bir adım geri çtkil

di ... Hüsnü Bey, Arnavuda dönerek 
öfkeli bir sesle: 

mışti. Arabacı, yanındaki neferle konuşu- - Düş önüme teres. 
Dedi. 

lklim ve havanın değişmesi, Cemilin yordu: 
d d h l · · · .. t - Nereden geliyorsunuz, evlat) .. sıhhati üzerin e er a tesırını gos er- Serteftiş deli Kerim Efendi, odada 

mişti. Ateş, yine birdenbire düşüver • - Yemenden. sabırsızlıkla geziniyor; her an kapının 
mişti. Gerek Cemilin hususi doktoru _ yemenden ha ... Yemen demez- açılarak; Hüsnü Beyle Hasan Efendi-
ve gerek vapurun tabibi, sevinmişlerdi. ler mi?. Yüreğimin başı sızlar. Dağlar nin arasında taburağası Mehmı::t Efen
Gündüzleri, bir kaç saat Cemilin gü • gibi evladımı, orada kurban verdim ... dinin girivermesini bekleyordu. 
verteye çıkarılarak temiz hava aldırıl- Kapı açılıp ta, Hüsnü Beyle Hasan 
ma~ıına karar vermişlerdi. Geçen gün, şurada bir köşkü~ ön~~- Efendinin arasında kıpkırmızı suratlı 

Muayyen zamanda Cemili sedyesi- de, arap bir dilenciye rastgel~ım.. ır bir Arnavut görür görmez, yüzünü 
·ı· h · ·· 1" d Yemen ılterınde ne yatırıyorlar sıhhiye neferleri vası- ı a ı soy uyor u. ekşitmiş: 

tasile bu sedy~yi kıç üstüne nakledi • Veyselkarani; diyordu. Dayanamadım. - Hani Gavur Mehmet?.. Bu herif 
Yorlardı. Cemil, orada bir saat kadar Dilenciyi çağırdım. Kese de ne v~r~a d k' '\ 

b l V Ik e ımr .. 
kalıyor; ciğerlerine dolan temiz deniz avucuna oşa ttım. e:se ara?ının Demişti ... Fakat bu suale, öpüşme 
havasile her gün biraz daha kuvvetle- diyarında toprak olan evladıma ~ır fa- sesleri cevap vermişti. 
niyor; artık yavaş yavaş tehlike dev- tiha oku, diye yalvardım · • · Dunya.. Gavur Mehmet, elindeki küçük ha-
resini büsbütün geçiriyorau. yalancı, dünya .. · Deeeeh." vulu bir tarafa atmış .. Hüsnü Beyin aç-

F akat, vapurdaki koleranın önüne (Arkası var)' tığı kolların arasına atılmış .. Deli Ke-
·ı · d H u" n ı'kı' u··ç kı' Qı· bu •••••••••••••••••••••••••••••••• · Ef d ' · k d ~ h 'd l geçı emıyor u. er g • T .. _.......................... rım en ının çı ar ıgı ayret nı a arı 

korkunç hastalıktan ölüyor .. ve bun- ı B A D 'f O ı karşısında öpüşmeye başlamıştı. 
lai', beyaz bir kefene sarıldıktan son • . . Gavur Mehmet, üç eski arkadaşın 
ra, ayaklarına bir demir parçası bağla- Bu Akşamki Program kolları arasında dolaşmıştı. 
narak vapurun küpeştesinden denize _Vay, Mehmedim .. 

atılıyordu. • İSTANBUL - O kadar, özlemiştik ki ... 

* Günlerce süren yolculuktan sonra. 
(Senegal) vapuru Çanakkale Boğa • 
zmı geçmiş; Marmara denizine gil'mİş-· 
ti. iki gündenberi de vapurda kolera
dan eser görünmemişti. 

Kaptanların ve gemi doktorunun ri
vayetlerine nazaran, vapur doğruca 
(Tuzla) önüne gidecek.. orada bir sıh
hiye heyeti tarafından muayeneden ge
çirilecek.. belki de karantina bekleme
sine lüzum kalmadan, İstanbul lima -
nına girecekti. 

Cemil, artık İstanbul kokusunu al
maya başlamıştı. Birdenbire kalbinde 
bir ferahlık uyanmıştı. Artık hastalığı 
tamamile geçmiş.. nekahat devrine 
girmişti. 

Kalbi, gittikçe artan bir heyecan i
çinde idi. İstanbulu uzaktan görür 
görmez, sevincinden çıldıracak hale 
gelmişti ... Sanki, bir anda bütün o me
safeyi katetmiş.. Haydarpaşa vapuru. 
tren, Bağdat caddesinin o tozlu yolu, 
o tozlu yoldan Caddebostanı iskelesine 
saparken arabanın etrafını saran koca 
bir toz bulutu .. bu toz bulutu arasında 
minimini köşk .. ve nihayet, anacığı ... 
Bütün bunlar, yıldırım sür'atile haya
linde canlanmıştı. Yüzünün sinirleri 
sevinçle gerilirken, dudakları kıpırda-
mış: 

- Ah anneciğim.. şimdi kimbilir 
nasıl boynuma atılacak .. kimbilir, nasıl 
avaz avaz haykıracak? .. 

Diye mırıldanmıştı. 

* Tren, Eren köy istasyonunda durdu
ğu zaman Cemil, çılgın gibi rampaya 
atladı . Küçük bavulunu elinde tutan 
hizmetçi neferine: 

- Mehmet 1.. Çabuk arkamdan gel. 
Diye bağırdı.~. Zencir halinde duran 

arabalardan en öndekine bindi, neferi
ni de bindirdi. 

18: Danı musikisi (plak); 19: Haber• 
ler: l9,15: Muhtelif plaklar; 19,30: Ço- - Vallahi, gözlerimizde tüttün ... 
cuk ıaati: Hikayeler; 20: Kadıköy Halkevi - Hay, Gavur oğlan .. şu hale ba-
koro heyeti. Profesör Hulusi Okton idare- kın ... İstanbula girişi bile başka türlü .. . 
sinde; 20, 30: Stüdyo orkeıtralan: 21,30: - Biz, birinci mevkide ararken .. . 
Son haberler. - Belimin ortasına.. küüüt, diye 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının bavulu öyle bir yerleştirdi ki ... 
gazetelere mahsuı havadis servisi verilt-· - Eh .. buyur .. otur bakalım ... 
cektir. - Şuraya ... Şuraya ... Benim ye-

PRAG 
rıme. 

20.15: Johan Strauss'un (Ziguner ha- Heyecanla söylenen bu kesik kesik 
ron) opereti. 21,50: Yeni ıarlular; 22•15 : sözler, birbirine karışıyordu. Hemen 
Sker ·, 23,30: Fok. orkestrası (operetler). d 

y hepsinin de sevinçten içi titreyor u ... VARŞOVA 

20 : Hafif musiki; 22: Valsler; 22,30: Tabakalar açılmış .. çaylar, kahveler 
Mizahi piyes, 23, l 5: Danı musikiılı 24,30: ısmarlanmış .. konuşulmaya başlaıımış-
Danı plakları. tı. 

BUDAPEŞTE - Eh, hoşgeldin Gavur Mehmet! .. 

20,30: Plak; 21.30: Piyes; 22, 10: Ha· - Hoşbulduk, Hüsnü Bey. 
herler; 22,30: Piyano. ~arkı: 23,15: Çi- -Ayol ne kadar şişmanlamışsın. 
gan musikisi; 24, 10: Cazbant. - Şişmanlamaz•da ne yaparım, Ke-

BOKREŞ rim Efendi?.. Mektupta da yazdım ya .. 

18: Askeri musiki: 19: Radyo orkestra· evden daireye.. daireden kahveye .. 
ıı: 20,20: Konserin devamı: 21.15: Danı kahveden yine eve ... İş yok, güç yok. 

O k 23 "5 E b. Tam maasla, tekaütlük. Can sıkıntı-musikisi: 22,45: r estra; .~ : ene ı 

dilile haberler; 24 : Plak. sından paı°lamamak mümkün değil. 
MOSKOVA Bereket versin, bu iş çıktı da.. şöyle, 

18: Sesli Film (Ukranya ptkıları); beş on gün oyalandım. 
16, 30: yeni musiki: 19, 30: Radyo ope - - Demek ki; bu işle meşgul oldun, 
rası: 20: Şarkılar; 21: Hafif muıiki; 22: öylemiL 
Yabancı dillerle neşriyat. - Hem de, adamakıllı meşgnl ol· 

BELGRAT dum; Hasan Efendi... Hatta, Viyana-
20,30: Milli neşriyat; 21: Stüdyodan: o ya kadar gittim geldim. 

peret; 23: Haberler; 23,20: Konser nakli. Üç serteftiş, bir ağızdan bağırdılar: 
ViYANA - Viyana ya mı L 

20,40: Piyano musikisi; 21.20: Şen mu- - Olur şey değil. .. 
sikili seyahat hatıraları; 22.40: Film hah- - Ayol.. nasıl gidip geldin}. 
si; 23: Haberler; 23,55: Askeri bando; 1: Gavur Mehmet, oturduğu köşeye 

Sesli film parçaları. daha iyi yerleşti. Parmaklarının ucu 
tsT ANBUL ile tuttuğu sigarayı, derin derin çekti. 

12 Temmuz Pazar Göz kapaklarını kısa kısa cevap verdi: 
12.30: Muhtelif plak ve Halk musikisi; _ Efendimi .. Bu mesele ilk patlak 
18: Taksim bahçesinden nakil. Varyete verdiği zaman, nazarı dikkatimi cel • 

musikisi: 20: Muhtelif sololar (plak); betti ... Şöylece, kulağımı etrafa vel' -
20.10: Stüdyo orkestraları; 21,30: Son dim. Söylenen sözleri dinledim ... A -
haberler. d 1 d l '\ Y k rnan, efen im .. ne er e, ne er r.. o ; Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının . 

hududu geçen iki adam, anarşistrrıış .. 1 mahıus havadis ıerviıi verile-
- Caddebostam.. iskele 

gazete ere lstanbula gidip, padişahı öldürecekler-caddesi.. cektir. 

Son Posta'mn zabıta romanı : 8 
miş .. yok efendim; bunlar iki banka di- - Efendimi.. Erkek, bir ~ 
rektörü imişler, bankada açıkları çık- çingene. Adı da Fernandez ... Kadı' 
tığı için terki diyar etmifler .. daha, bu- ise, bir prenses .. 
na benzer bir takım saçma sapan şey- Derin bir alaka ile dinleyen üç bit' 
l Yük zabıta memuru, ha'"'etle mırd .. er... .r· 

- Evet.. burada da öyle oldu ... He- dandılar: 
le saray, verilen jurnallarla doldu... - Bir prenses mi} .. 
On beş yirmi gün, aramadığımız taş al- - Evet .. bir prenses.. bir ~ 
tı kalmadı. Müşir paşa, eneemizde bo- prensesi ... Adı da, prenseı Şiına ... 
za pişirdi ... Ne ise; sonra}.. - Şima .. prenses Şiına ... 

- Sonra, efendim .. takkemi önüme - Evet .. prenses Şima ... 
koydum, düşündüm. Bu herifler, anar- - Allah Allah .•. Bunlardan~ 
şist olsalar; hududu böyle geçmezler. hiç haberimiz yok ... Sadece bir bdJıl' 
Banka direktörü olsalar; bizim mem- la bir erkek :radık durduk... SooJ'f 
lekete gelmezler. Cani, katil, ser • Gavur Mehmet?.. 
seri olsalar; böylece etrafı velveleye - Sonra, efendim .. gdya; bu ke 
vermezler. Acaba, bunlar kim olabi - mancı çingeneyi prenses sevmİf .. 0111.1• 

lir? .. dedim. Ve bu suale de, ancak A- uğrunda kocasını, çocuklarını, 891'9)1' 

vusturya konsolosundan cevap alabi- nı terketmiş.. yükte hafif pahada Jd 
b 
.. ,, 

leceğimi tahmin ettim. nesi varsa toplamış .. kemancı ile 111 

- Yaşa, be Gavur Mehmet. memlekete kaçmış ... 
- Malum ya .. hazan küçük adam - - Bunu, konsolosun tercllmandl ' 

lar, büyüklerden fazla işe yarar~r .... dan öğrendin öyle mi} .. 
Konsolosun tercümanı olan ihtiyar bir - Evet.. ondan öğrendim ••• öi ' 
Rum :vardır. Onu bir bahane ile mey- rendim amma .. bu hikayenin tam 1' 
haneye davet ettim. F aaulye piyazın- hakikat olduğuna inanmakta da acr1' 
dan, lahana turşusundan, balık tava • etmedim ... Bu işte; mutlaka ba,ka ~ \ 
sından, iki kavrulmuş leblebisine va - takım sebepler olacak. Çünk6 ~ j 
rıncaya kadar çeşit çeşit mezelerle gü- şenler, böylece ortalığı aü~ttıye :J 
zelce bir rakı içirdim. Herife bir kaç ğacak şekilde kaçmazlar; dedim ... ~ 
kadeh çaktırdıktan sonra; bülbül gibi vela, Rum tercümana sıkı blr tem 
söylettim. Meselenin iç yüzünü, öğ - geçtim. Kendisile bulu,tuiumua. 
rendim. bu mesele hakkında konut~ 

Üç teftiş memuru, hayret ettiler: dair, kimseye bir şey söylemem 
- Meselenin iç yüzü, ha... Bunu. tavsiye ettim. Sonra da, iki allı 

biz de çok merak ettik. buna müracaat ederek Viyana 
- Hakkınız var... Her tarafta, sa- hakkında işime yarıyacak bir ~ 

dece eşkalini ilan ederek bir kadınla lumat toplamaya giriştinı: 
bir erkek taharri ettiler. Fakat bunla- - Demek ki, Viyanaya ıltmey~ 
rın kim olduklarından kat'iyyen bah- rar verdin} .. 
setmediler. - Derhal. •• 

E kimmiş bunlar?.. (Arkam .ar) 

Fastaki Türk esirleri 
(Ba,~arafı t ci sayfada) l göndermek yasak .. aile~ beni mwtlab 

b l d w b' t' kansını Mar- lü zanneder. Sen defterıne yu aaa 
yanında u un ugu za ı ın k d l . . dl .a.·ı, 
· · · k b. f b } rak ka- adı Havva, ar eş erımın a an l"UI sılyaya getırır en, ır ırsatını u a • 1 . . . . l . .._-..._ 

K f 1. y ı k timize dö· ,Hasan ve hemıııre erımın JllDl en w-na-çan ara erye l aşar, mem e e K dü · l '---• L-
.. V 'd' t l f .. diri Ah- ,Ayııe ve Fatmadır. en enn U111 ıııu nuyor. e gı ıp posta e ııra mu . .. .., .., ._ ___ _._ 

'f k b' d · H"-- · in saC:. lerı soylersen sag olduguma mamnar. met Rı ata ayın ıra en U9Cyın • ' . . . a..;. __ ,_ 

F T k b da bu- nı buradan kurtarmak ıçın 1--.-
olduğunu ve asta azra asa asın • .. . '--- ..1 

.., k d' · k d h' yazdı· şebbuslerı yapsınlar, Kaçmayı - •• lundugunu en ısıne me tup a ı Lı 
' · y d b ··ylece şündüm, fakat kaçarsam eminim ııu 

ğını haber venyor. e ora a o k.b . -·s--
T ki . 'k d .. .. te arkadaşlarımın a 1 etme uğraya,.... .... 

esir olan ür erın mı tarının a yuzu • 1 ~ "ld k' h t 
• •• •V• • arın çogunu ço e ı va t arap 
cavuz ettıgını anlatıyor. k l . b' ki d il L • ...1....,;a at ettı, ır ço arı a yo annı _,,_ 

Yurduna kavucımuı olan Kara• 1 Ali h k .. l b • : ~ " öldü er. a aıı ına soy e em lautafP"' 
f eryeli Yaşar Hüseyin ile nuıl tanıştıiını lar. » 
Ahmet Rifata şöyle anlatıyor: ' 1.I 

Yukarda anlatılanlar faciayı itil' .j 
Firar me ilavesine hacet bırakmayacak ~ 

_ Esir olduğum mütekait zabitin karısı canlandırmaktadırlar. 

Marsilyadaki akrabalarından birinin ne~- , Bu yürekleri parçalayan Ntırlan ~ 
dine gitmek mecburiyetinde kaldı. Zabıt ken gözümüzün önüne engiz:İayoa ~ 
karısına refakat etmek üzere nasılsa beni ları, kurunu ülada Romalıların. fllh)9P\ 

seçti. Beraberce yola çıktık. on eünlük bir reva gördükleri zulumlar geliyor. ÔFle ,,1, 
yolculuktan sonra Tazra'ya ıeldik. Orada .nediyoruz ki Elıramları yaptıran Fir'•~ 
istirahat ettiğimiz bir sırada bir aıün çeşme· lar bile, esirlerini bu derece İ.ltİamar .tJ!I 
de su içerken bir Fransız kadını yanıma mişlerdir. 

Sokuldu, esir olduğumu anlayınca, rum mu 1 l 1 ki d .J 
nsan arı insan ı arın an ataadıfll""~J 

ermeni mi, olduğumu sordu. Ben de Türk _.__ 1 kadar elim olan bu faciaya de111&1 ,,,, 
Ve esir olduğumu söyledim. Bunun üzerine 23 ld b _'L Y 

verilmelidir. yı an eri cuıen..- .~ 
kadın beş yüz metre ötede burma ağaçlan '- __ ,__. " 

k b k hı çeken kahraman Tüu: çocwu&lllll9 I 
'altında çalışan Hüseyini göıterere <C a hal kurtarılmaları için hükumetlmizd .. 
o da esirdir. Kolunda işareti var, belki de ri teşebbüslerde bulunmasını iati7ondo 
Türktür» dedi. 

Bu haberi duyunca derhal oradaki ada
mın yanına koştum, kendisine evvela 
Fransızca «honjurn dedim ve nereli oldu· 
ğunu sordum. Türk esiri ve Kevkilli'li ol· 
duğunu söyledi. Bu sefer ben Tilrkçe ko• 
nuıımağa başladım: «Ben de Türküm, Ka
raferyeliyim 1 >> dedim. Biribirimizin boy
nuna sarıldıktan sonra, zabitin karısını 
Marsilyaya götürdüğümü ve ne olursa ol
sun ana yurda kaçmağa karar vermiıı ol
duğumu anlattım. Bunun üzerine bana ye· 
min ettirdi: 

yol Os~ünde Edilen Yemin 
_ Eğer Türkiyeye varabilirsen Balıkc· 

sire git, ailem 1329 da oraya hicret etmiş
ti. Babamın ismi Kevkillili Bölük başı oğul
larından İbrahimdir. Ben kendilerinden 
2 3 senedir hiç bir haber alamadım. 1 8 se
nedir de T azrada bulunuyorum. Mektup 

Verdunda muhtelif milleti~ 
iştirakile tezahürat yapı.,. 
Paris, 10 (A.A.) - 12 ve 131~ 

muzda Verdunda, Milletler ar~ 
sulh için şimdiye kadar misli tö~ 
miş tezahürat yapılacaktır .. H~ "vl. 
bu işe üç milyon frank tahsiı et:Jll ~ 
Bu tezahürata mühim miktarda f'/J 
sız sabık muhariplerinden bat~ 
lngiliz, 400 Belçikalı, 400 1 ' 
800 Alman iştirak edecek ~ a~11 
merikadan, Avusturyadan, Y~ 
tandan, Polonyadan, Porte ~ 
Romanyadan, Sovyetler Birliiİ..-.11 
Çekoslovakyadan ve Yugosla"1' 
da murahhas heyetleri gelecektir • 
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ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Pazar günleri Boğazın mesire mahallerine giden vapurlann hareket saatleri: 

YENİKÔY, TARABYA, BÜYÜKDERE, SARIYER, YENİMAHALLE, KAVAKLAR, ALTINKUM 

ve SÜTLÜCE'ye giden vapurların Köprüden hareket saatlan : 

7 - 7,55 - 8,45- 9,30 - 10, 15 - 1 l - 1 J,20 - 12,15 - 13 - 13,50 - 14,30 • 15,lS • 16 • 17 - 18,30. 

KÖPRÜDEN BKYKOZAı 

6,10-7,SS-8-8,30-~,30-10-11-11,20-12,15- 13-14,10-14,30-15,15- 15,23-16-16,15-18. 

FevkaU:ide yUzde elll tenzllltb Poahıl•rın hareket aaatlan ı 

Köprüden saat 6,10 da Beykoza kadar Anadolu iskelelerine. M M • • 

Köprüden saat 7 de Kavaklara kadar Anadolu iskelelerine (Altınkum ve Sutluçe dahildır). 
Köprüden saat 7,15 de Harem ve Salacağa . 
Bu biletlerin dönüş parçaları Pazartesi günleri öğleye kadar muteberdır. 

KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

°'TARLADIR. 

~ 

Balıkesir Asllye Hukuk Hakimliğin
den: 

Balıkesirin Cumhuriyet mahalle
sinde mukim Beşiktaş Şenlikdedc 
Mektep sokağında 38 No. lu hanede 
Hacı Hüseyin oğlu Mustafa Sıtkı ta
rarından kansı lstanbul Beşiktaş Şen
likdede Mektep sokağındıın 38 No. lu 
hanede mukim Hatice aleyhine açtığı 
boşanma davasının görUlmekte olan 
muhakemesinde: Mllddeiııleyhaııın bu· 
lunduğu yerin belli olmadığı namına 
çıkarılan davetiyeye verilen meşru
battan anlaşılmış olduğundan talep 
veçhite kendisine iltlnen tebliğat yapıl
masına karar verilmiştır. Muhakemesi 
gUnn 291.EylOl/936 Pazartesi saat tona 
bırakılmış oldu['.tundan o gün mahke
mede hazır bulunmadı'" takdirde hak-
kında gı • k ı;• 
t t 1. ~ ap anın verileceği ıozumu 
e > tğnt ma1canıına kaim olmak nzere 
Han olunur. 

~.t. 5 inci lcr Memurluğundan: 
ır borçtan doluyı mahcuz ve pa

raya çevrilmesine karar verilen çorap 
makinası l5- 7 - 936 Perşenbe gtlnO 

:a ıt 14·l6 ya kadar Şehzadebaşında 
ramvay Caddesinde çorap imalll.thane

sinde birinci açık arttırma il satıl cak 
almak isteyenlerin orada bulunacak 
memuruna mQracaatıan llftn olunur. 

- (676] 
KAYIP: S~r-ı~-·e_r_M-nl_m_U_dn_r_ıuğo;

den 749 No. lı cUzdanJa almakta ol
du~uın maa~·a nit tatbik ml1hrUmü 
ka, h ilim. Yenıs ni nlncağınıdan hnk-
ınu ~o tur. 16?5] 

Ynz.JJaşı llnzım annesi: Penbe 

..... . 
r - :lo _,. 

Atletik hututunuzu muhafaza. 
ediniz 

'lfmHlıkfa mleefel• •dl
fllı U -~"Vft e11 lyt feNll 
ola" IHOllT lllllA 71 11,1. 
lllı. Daimi nıaHJ .... teof. 
rlle 1•llı te~ah,. ıtdarlr. 
HH•ıl elhUU ı.ı. trı•o• 
d1n r•P•l"'ıf oı.,. IMORT 
Ll•IA •dl lılr kltet ııııı 
r•a111r 

Flyetı 10 1 radH it beren. 
.., •• , •• ı , ...... 1 

.J. ROUSSEL 
l"arlı1 160 8d "-•u,,..no 

~,..-...y--,, llTUllUl, lefeilıı 
TORol meydanı 12 No. lu 

Ma§ounuı• rlyerol ••ll•I• ••JI 
ı~ No l• urlfamlıl ı.ıe,lalı. 

Son Posta Matbaası 
Neıırıyat Müdürü: Selim Rqıp 

Sahipluiı A Ekrem. S. Raaa.ı>. H. l..üUi 

- . "- .. , ' ..,., . 
- . z.... -

GLANDOKRATiN 
demek 

ADEMi IKTIDARIN 
devası demektir. Prof esor Steinach 
ve Brown Sequard 'ın mesaileri ne
ticeslle elde edilen bir keşiftir. 

Her eczanede bulunur. 

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

Kuş Tüyünün 
Kilosu 75 kurtlfhır. 

Kuş Tüyü Yasdık 
IOO Kuruştur. 

Yasbk, yorgan ve yataklarınızı kuş
tnyUnden kullanınız. Çünkü pamuktan 
ucuz ömrn uzun her zaman yumuşak
lığı devnınlıdır. KuştüyU yatak ve yas
tıklardn yatanlar hiçbir zaman Jıasta
lık gör111ezler. Taksim bahçesinde açı
lan Yeril Mallar sergisındeki kuştUyll 
f nbriknsının pnviyonunu ziyaret et
meyi unutmayınız. 

Fabril< a ve satış deposu: Jstan bulda 
Çakmakçılarda Ömer Bali oğlu kuş-
tUyll fabrikası. Tel. 23027 

... Operatar - Orolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mütehassısı. Köprübaşı 

EminönU han Tel: 21915 --

KREM BALSAMiN 
Esmer, sanşm, kumral her tene tevafuk 
eden güzellik kremJeridir. Sıhhi usullerle 

hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, Sivilce 
ve buruşuklukları kamilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir : 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsarnin acıbadem gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem gündüz için 

Kibar mahfillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi kremleridir. 
MECCANEN NÜMUNE: Gazetenin bu parçasını altı kuruşluk 

posta pulile bize gönderiniz. Yazacağınız adresinize dört şekil 
Krem Balsamin nümunesi meccanen takdim edilir. 

İNGtıJz KANZUK ECZANESi, Beyoğlu - lstanbul 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
İdaremizin Azapkapı levazım ambarındaki eski tente parçaları, bez 

kırpmtılan, hurda bakır ve pirinç parçaları, eski mutbak ve yemek 
tabaklan ve saire açık arttırma ile mahallen satılacaktır. İsteklilerin 

1317 /936Pazartesi günü saat 15 de orada bulunacak heyete müracaatlan. 
"3776,, 

KIZILAY 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden : 

Yeni ders yılına hanrlanmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. 
Okul, genç bayanlann hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetişe
rek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan müesseselerde 
çalışmalanna mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hususi 
doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ye sıhhatli ve en az orta tahsili bitir-
miş olmaları şartbr. Diğer şartlarımızla fazla 
hat için yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki 
desinde Okul direktörlüğüne müracaat edilmesi, 15 Eylül 
an sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 
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SON POSTA 

görülmemiş te acüme ve 
bete şunun için hak kazandı 

RADYOLİN: Yalnız Türkiyede binlerce kişi tarafından kullanılır. Radyolinle 
fırçalanan dişler çürümez; sağlamlaşır, bembeyaz ve pırıl pırıl olur. 
GRIPİN: Baş ve diş ağrılarını bıçak gibi kesen yegane ilacdır. Gripin kul
lanan baş ve diş ağrısı çekmez. 
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Temmuz~ 

Şampanya gibi lezzetli ve n fis 

Şekerli limonlu 

ASA gazoz 6z0 
Meyvalardan ve meyvaratın özllnden yapılmıştır. Bir çorba knşlğına' 
bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan gnz°' 
şampanya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa C1İ 
devidir. Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine HASA Gazoz tJ.JJ 
yapılmış buzlu limonatalar içiniz. DUnyanın lıer tarafında şampanya yeiJ • d ti k • t d • • ' . kullanılan bu güzel tertibin yerini tutacak hiç bir şey yoktur. ~ yonu Ü SJZ e mu a a ZJY re e )flJZ. tesKineder. Şişe~~:T;:~~ru~u~:~~A~udcposu:ANKAiı> 

•••••e••••o•••••s&••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•e••••••••••••••••••o•e•e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..,, 
Üç günlük istirahatinden sonra f 

B~yan SAFİYE 
Bugün ve bundan soııra her akşam 

,PANORA A 
...,,.,.,.,."' 

BAHÇESiNDE 
seanslarını tekrarlıyor. 

TAKSiM BAHÇESiNDE 

Yerli Mallar Sergisinde 

ELEKTRiK ŞiRKETiNiN 
PAVIYONUNU GEZINiZ ..1 

Su Mühendisi aranıyor 
Bozcaada Belediye Reisliğinden: 

Bet ay müddetle su tesisatının yapılması iflerinde kontrol mühendisliği 
vazifeaile ça.lıttırılmak üzere ıu intaatı itlerinde çahtmıt ehliyeti tasdikli bir 
mühendis İstiyoruz. 
ı Talip olanlar Bozcaada Belediye Reisliğine müracaat etsini~ • «3800» 
--------------------~------------~----------•• 

M O T O R devrindeyiz. ~---.. 
Motörün göreceği işi E L göremez 

S A T i E 
en ınnkemmel motörleri, 12 ay vade ile 

SATAR VE TESiS EDER 
HER TÜRLÜ ELl!KTRIK SINAI ALETLERi 

l .. mmım> ;~ııpA ~aşı~, Aı;aEları İ ~o~rnlS,At~g~a~. -am11ra"' 

F ahrika tesisi için hususi servise müracaat _ 

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

ı __ ~ __ ı _ı_._n_b_u_ı _a __ ._ı _d_ı_v_a __ ı __ ıı_ı_n_ı a_r_• ____ ~I 
Senelik muhammen kirası 43 lira olan Kocamustafapaşada Sünbül 

efendi sokağında 60 metre murabbaı yol fazlası teslim tarihinden 
itibaren 1937 - veya 938 - 939 senesi Mayısı onun kadar kiraya 
verilmek üzere açık atbrmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülür. istekli olanlar 323 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 23/Temmuz/936 Perşenbe günü saat 
15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (3836) 

,-. TAK Si BAHÇESi DE 
Yeril Mallar Sergisinde 

YEDiKULE GAZHANESINiN 
PAViYONUNU GEZiNiZ 

1 
\ 

OMED BANk 

RAHATL IGIN 1 
BEYKOZ 
' 

KJJNDU~AlAQIND~ 
ADAY\N iZ 

~ nALLAD PAZADLAD 1 
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Üİılü 

San'atkar 

ve arkadaşları: FAHİRE, 

• 
1 1 
NU EDD.N 

REFiK ve ART AKI 
J 1 temmuz cumartesi 12 temmuz pazar akşamlan 

MEVSiMiN iLK KONSERLERiNE BAŞLIYACAKLARDIR 

Telefon: 41992 


