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Kon nsta hükômetlerin 
son kararları bekleniyor 

• 
lngiliz ve Fransız baş delegeleri de 

memleketlerine döndüler 
fngiliz delegesi mıntakavi paktlarla birbirlerine bağlı devletlerin irtibat serbestisini 

mennetmek istemediğini temin etmiş, ltalya, Fransa ve lngilterenin son 
kararlarına rağmen Montröye gene gelmiyecekmiş 

Fastakl Türk esirleri 
Hükômetimizden 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 sonnalıyızl 

Dünkü nüshamızda Balıkesire tabi Sın- bütün esirler iade edildikleri sırada Türk 
dırgı kazası posta ve telgraf müdiri bay esirlerinin bulunduğu garnizona bir sürll 
Ahmet Rifattan aldığımız bir mektup Ü• Fransız zabiti geliyor. Bunlar yeni tekaüt 

0

zerine, Fasta bulunan yüz kadar vatandaıı· ·olmuşlar ve hükumetten Fasla birer çiftlik. 
mızın hayatına taalluk eden mühim bir almışlardır. Bunlar garnizon kumandanı• 

meseleye temas ve hükumetimizin nazan nı kandırarak, çiftliklerinde çalı~tırılmak 

dikkatini celbetmiştik. 'üzere Türk esirlerinden ikişer üçer tane a· 
Bugün bu mesele etrafında mütemmim )ıyor ve Fasa gönderiyorlar. 

malumat veriyoruz. Hayallanndan Ümit Kesilen lıuanlar 
23 Yıl Önce Harp bitip seneler geçince, bunlardan 

' Umumi harp bidayetlerinde yani bun- ,ses sada çıkmadığını gören aileleri, har t• 
dan 23 yıl önce Suriye cephesinde lngi • lanndan ümitlerini kesiyorlar. Fakat tam 
}izlere eair düşen İbrahim oğlu Hüseyin, o sırada yine böyle mütekait zabitlerden 
bir müddet Selanikte yol inşaatında çalıı· ,birinin çiftliğine düşmüıı olan ve 18 sene 
tmldıktan sonra Franııaya aevkediliyor. Ni- boğaz tokluğu ile .çalıetırıldıktıın sonra. 
hayat mütareke oluyor, ııulh imzalanıyor, (Devnmı 1 O uncu tıayfada) 

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

lstanbula gelen bir Mısır Generalı "Meğer yeni Türkiye 
Doğular konferansı heyeti umumiyesl çalııırken 

Montrö, 10 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: ~-------·------··- hakkında hiç bir şey bilmiyormuşuz. Propagandayı 
Boğazlar konferansı, işlerine devam için ihtilaflı meseleler hakkinda muh· ,, u" rm u" m e şh u d J,J neden bu kadar ihma\ ettiğinizi anlı yamadım l ,, diyf'r 

telif hükumetlerin vaziyet a!Malarına kadar beklemek meCliuriyetinde ka· · F d' 
Mısır Kralı merhum birincı ua ın 

lacaktır. t 
Scryaveri General Abdülmecid Ferid, •· 

Montröden ayrılan delegeler "S h b 1 tanbula gelmi§tir. 
on Posta,, nın a er e- General Abd.ülmecid Ferid, yazı lıtan-

M. Titülesko, Bükreşe hareket etmiştir. fngiliz aelegesi M. RenClell de <ıün rini kendine mal eden bir bulda geçirmek niyetindedir. Kendiıine, 
akşam İngiliz kabinesi azası ile görüşmek üzere Londraya gitmiştir. M. Ren· arkadaşımızın foyası bir Türk kadını olan zevcesi de refakat: et-
'dell, pazartesi günü sabahı yeniden Montröye dönecektir. Zira, umumt iç· mektedir. 
timalara pazartesi günü yeniden başlanacaktır. M. Pol Bonkur, M. Litvinof meydana çıkb Dün bir muharririmiz kendisile ıörllı· 
ve Stan1ey ile mülakatlarda bulunduktan ıonra buaün öiilede Parise hareket müş, ve memleketimiz hakkındaki intiba· 

ı 
5.vııı (HU!!Ubl 1 - Scyidtcr J;<j .. lınd~ bı" k · · etmiştir. ~ lannı öğrenme istemıştir. 

1 "il • d""' m .. ycı olmııt. O=ınn lld.lı hitM k.ıroJi !..ı:ı- General Abdülmecid Ferid, Türkiye· 
ngı erenın ver ıgı" tem"ınal nsuu b l.&tıM sut;ın J.:o)' muhttU' t• dı' • 

' • ~ yı.· gezdı'X."ı b"ır çoı_· garp memleketl~rinden r ta.bııncv. ıl"' •urup oldurnıü,tür. il 1'. 

M. Stanley, İngiliz hükumetinin, gerek Yak:in Şarkta, gereli liaştia taraf.. " H.tdıı.c türle olmutl\ı': üstUn bulduğunu ıöyledikten sonra: 
larda mıntak i ktı ·ı . . . t'b be . . . k t'. n .... enet .. Su koy h•lkı bzulı:• "erlere -:..ıa,a\:. "'R• - Maalesef, demiQtir, Türkler, lUm· • av pa ar mumzı erının ır ı at ser stısını a ıye .... 1 - *""~ ~ " " 

k ı-,tıkl.-n ıdn kQy halk-.ıan "--hn d~ ı.. ___ , d f l ••t d v anıyorlar me niyetinde olmadıg" ından Pol Bonkuru malumatlar etmiııtir. r ..... v=ı~ • ~ mun an az a mu evazı a r • 

1 
" " )'trd~ cknıc~ı luu:aımıJ.. vto 'blı- roik.· Biz, Türkler hakkında doiru biT fikir 

ngilterenin muhalefetine Sebep ne ? - • beslediğimizi sanıyorduk. Fakat buraya 
Dtınktı Son Postadm. bir kao satır 

Ö., l 1 - b'I' · gelip te vaziyeti gördükten ıonta, yeni 
. greni diğine göre, ngilterenin muhalefeti, muhtemel surette, ı na.ssa 

k f ır--~------~·------ Türkiye hakkında hiç bir şey bilmediiimizi 
~ anladık. (Devamı 6 inci sayfada) 

tinde toplanmaktadır. v.um füı) i.dler l<ö)'\!nde Otnul 
General Abdlllmeclt Ferit ~ımal Sovyet filosuna Bog" azlardan serbest gerif vermekten imtina eY. ıYe· Sivantan b;)dlrildiAine aiıce, S~ 

Boğazlar komisyonu ı&imli bir ad~rn. k rısım, km<l 
l.öyd ... yokken bntkt\ bMtılne "o.ta.~ 
lcoy muht~n Kc..dıri tabt\~ •. ct\ lle b F'ransanın ve lngilterenin Boğazlar komisyonu meselesinde ittihaz e~tilc

leri müşterek hattı hareket, umumi anlaşma için bir engel t~kil eylemıye· 
cektir. 

• 
lngiltere donanmasını 

çekmiye başladı 

dW'inu tur. ~ 
Vrıka ~vlc olmu :1ur: 
Ocnan nkaclan bir nıhdt!e -' 

'Vd par~ kuzar..onalı a~e-re Sivu~ 
gitn iFti.r. Bu nmo.n etınasında ilıt:i, 
yru- bi adn.xn olan k y muhtu.ı-1 yru1 
nıı k lau Ot1nt.:ırun kar~ı Dud~ 
hnd,r~nk kendi karde i Ebutxl. 
hlrle t:vfondirmhtir. 

Dün akşamki feci yangın 
Beyoğlu İtfaiyesinin fedakar bir grup 

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

f\kdeniz anlaşmasından ayrılan Fransa endişe içinde: 
Acaba ltalya daha evvel Almanya ile anlaşh mı? 

ltalga ıimdi de ilhak 
kararının tanınmasını 

isteyecekmiş 

lngiltere Akd · d k" k . enız e ı donanmasını ç: ·mıye başlamıştır. Fransanın Akde-
ız anlaşmasını hu'"ku·· .. R muz sayması o-
a!1 h.oşnut etmiş bulunuyor. Bunun 
ehcesı olarak İtalya Lokarnocular 
?Plantısına iştirak edecektir. Fakat 
· ransa efkarıumumiyesi içinde ftal -
anın daha Önceden Almanyaya bağ· 
nmış olmasından şüphelenen unsur
r vardır. fngilteredc de, Romanın 
abeşistanı ilhak kararını tasdik ettir

(Devamı 8 inci sayfada) 

1 , 
Akdeniz 1 
anlaşması 

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

devam edecekler 
Londra 10 (Hususi) - Fran· 

sanın Akdeniz anla§masını hü
kümsüz saymasına rağmen I n· 
giltere ile Türkiye, Yugoslavya, 
Yunaniittan anlaımanın hüküm· 
lerine T~ayete devam edecekler· 
dir. (Devamı 8 inci sayfada) 

Dnnktt Haberden bir kao sabr M atbuat kanununun 25 inci mad. 
desi ıöyle den 

«Bir ıazete veya mecmuanın hu· 
ıuıl fedakarlık ihtiyariyle elde edip 
yazdığı istihbarat bu gazete veya mec• 
muanın mülkiyetindedir. O ıuete ve
ya mecmuadan müanade alınmadıkça 
neırindcn 24 saat seçinceye kadar bat· 
kası tarafından nC!fJ'edİlemez. Neıre· 
denler .... » (Devamı 8 inci sayfada) 

Kocası boşasın 
Diye hırsızlık 
Eden kadın 

Dün Galata ıulh mahkeme
sinde çok garip bir daya görlll· 
müş, hırsızlık ıuçu ile mahkeme 

1(Devamı 8. ~ncıJ ta)'faga)' 

Binanın dahllt aksamı çöktükten sonra 
Dün akş&JU Beyoğlunda bit itfaiye ça· Ateş saat tam 6,20 de Tcpeba§ı hali• 

\wıunun vazife baııni:la ölümUne sebebi- çeai kar§ısında Kallavi sokağında mobllye 
y,tl y~ron bir yanıın olmu~ _ tramvaylar jmalathanesi haline sokulan 36 numarab 
IDfıi aat ifley~emiıt~ (Devamı 3 üncü sayfamızda). 
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Resimli Makale H r D 

Akdenlzde 

-i talya - Habeş f rbi ba Jadıkfun 
sonra Akdenizde de bir takım mü

him hadiselerin kopması beklenmi , bir 
aralık gerginlik son derece t~hlikeli 
ibir mahiyet almı t'ı. Petrol ambargo -
sunun kon ulduğu, hatta Süveys ka
nal tt ltapaınak ta vvurlar ın o;t ya 
atıld1ğı :na1ard~ Akdenizdc de bir mu
harebenhı patlak vermesi ihtimali kuv
vetleniyor ve bu yüzden lmt'bin A'VTu
paya sirayetinden korku!uyordu. 

Harbin Akdcnize ve bu yol He Av
rupaya sirayetine karşı :gelmek için 
düşünülen çare Akdeniz devletlerinin 
birbirine l::arşı1ık1ı ~ :rdım-da buiunnıak 
için anlaşmaları idi. 

Bugün Akdeniz de-clet!erinin le rsı-.., 

ıu nlar bayatta tuttukları ifden fik8yet eder, itin 
güçlüğünden, y~ağınd istidat ve kabiliyetlerini ke

minne inden acı acı sızlanırlar. Bunlann iı batında geçirdik

leri saatlerle bir ~usun zindan içinde geçirdiği aaatler ara

sında fark yok gibidir. 

Bu çe~t insanlann anlamadıkları büyik bir bakllı:at ftl'chr: 

Haya.ta her iı eüçtör ve her İfİn ,üzde doksan dokuzu 

zahmet, .ııuk yilırde biri - İt Te ilhamdır. 

Yaptıklan iıden mlananların, keşfedemedikleri büyiik ha

z· c işte bu yü:i:dc bir ümit ve ilhamdır. 

Çünkü yaptlan iıe macera zevki veren, om n mes'u-

liye i bile b e ve seve seve çekmeğe yardım eden, yüldenilen 

vaz.i cleri gülümseye gülümseye yaptıran ve böylece hayatı 

z • ~. engin~ &mil, bu tükenmez kaynaktır. 

Bun keıfeden adara, hem İ§İni .ever, hem ona hakim ol

ma için çalıprak yeni nnıvaffalôyet afaklanna kavuşnr, fe

rahlar. 

a işten şikayet a 

ılıklı teminat misak1 di3~e tar,1fan ve 
:eon gi:in1erde sık mk mevzuu bal\solan r o 
ıpakt, ibu düşünceye is'tincı:t ediyor ve L s z 
bu düfÜnceyi ta1ıakkuk ettiriyordu . 

lngiltere hükW:neti bu karşılıklı te- Delilere ta~ çıkartan. ı 
minatı yer.ine .getirmek ıiçm Uzak şark- Bir akıllı 

ARASINDA) 
aki deniiz kuvvet~CTinin hrr kısmı ile Pariste 60 lık bir ihtiyar komşula -

Bir tramoag lcondiiktörl1 
Nasıl zengin olar 7 

Temmuz 11 

r 
•• •• ozun 

Boğaziçinde 

Mtthtab alemi 

ı 

Krmel Talu 

Geçen gece, Şehir Tiyatrosuntl 

çok kıymetli san' atkfırı Vas 

Riza ile bazı arkadaşları BoğaziçinİI 
eski mehtab alemlerini ihya etnı~ 
maksadiyle, denizde bir gezinti tert~ 
ettiler. 

Sıhhi sebeplerden dolayı maales 
iftirak edemediğim bu alem, giden .. 
fİnaların anlatuklarına göre çok güz 
olmuş. 

Boğazın dekoru, esasen bu gibi 6' 
lemler için çok müsaittir. Mehtabıllt 
oradaki manzarası dünyanın hiç hir t" 
rafında bulunmaz. 

<eNapoliyi görmeli de ondan soPıf 
ölmeli» diye, ortaya bir söz çıkarı 
bunu darbımesel kitaplarına tescil e 
tirmiş olan İtalyanlara karşılık, biz de 
«Boğaziçinin mehtabını görmeden t 
lenler dünyanın bedbaht insanları 
dır I» diyebiliriz. 

Ben lci, çocukluğumda ve ilk gen' 
liğimde, bu mehtabı doya doya seyrtl'. 
mek hazzını tatmış olanlardanım, oıl 
dan sonra, İstanbuldan uzak her netf. 
de bulundu isem onun hasretini çe1' 

ana vatan filosu naıniyie tamlan kuv- rmdan 48 yaşındaki Madam Renee'yi 
vetlerinin bir kısmım Akdenize yığ - evine davet etmiş. Eskidcnberi tanıdığı 
mış, Akdeniz aevletler.i olan F ransn, adamuı evine gitmekte tereddüt gös -
Türkiye, Yunanistan vre Y gcalavy.a da tcmuyen Madam Rence cl.;.vete icabet 
icabında kar lıklı yan:hmd b.ılvnmak eylem.iş. 

HERGüN~BIR FIKRA jl 
Zamane çocuiu Bir Fransız p.zetcsi Umumi harpte tim. 

Boğaza, şehir halkının ve yaband' 
zengin olanlardan bir çoklarının ne su- Iarın rağbetini çekmek isteyen Şirke' Ar.kad~ &iriDin, fıldır 

fıldır !bakıfh, R"rimli, dTelekı minicik 
bir kızı vardır. 

için söz vermişlerdi. Auguste Poncct ismindeki 61) hk ih- Bu yedi yqmdaiô 1unı, seç.enler-
!I t" L.!__d b" k d b" ik" k ae, amcamıın dm dibinde otarmuı, Hab,..ıı _ ıtalya harbinin rna~umA ~ ıyar wr en ıre a ma ır ı yumru 

...,. ı ,.- ak b 1 ..... -~~- lin kendi kendine OJDQYOrdu. 
kilde ibibnesi üzerine istilaya mani ol- vurar ayı cUJUan sonra. e . e ge - Amca M>rda: 

mak için tatbik olunan zecri tedbirle- çir~i tığ ile kadının vücu~unu dağ - - Sana, peri pedirhııa kızıyla, 

retle zengin olduk.Iannı anlatan hatı • Hayriye, Boğaziçini Güzelleştirr" 
ralar neşretmİftİr. Bu arada bir de Cemiyeti ve Belediyenin Turizm Şıt 
umumi harp zamaında tramvaylar - besi, altı ay yaz, mehtaplı, sakin ve ı~ 
da kondüktörlük ctmis olan bir kadının gecelerde, bu alemleri tekrar ettire<: 
lıatrralannı yazınıftır.' Bu kadın harp olurlarsa, çok faydalı bir iş görürler 

··ddetın" L d-"'-'L .. ı··Jc Fakat deseniz e ki, bunu takdir 
rin devamında :fayda kalınadığı anla _ lam~ğa başlamış. kel oilamn muaLnı tlöflr1ian; ilter 

mu ce x:on uator u yapmıf ve k . . . b" y fi R' 1 
. ·-· me ıçın, ınsan ır as ıza o ın 

harp bıthgı zaman büyük bir yekun ·b· h d h d 50-ıııldıg-ı zama l . . d Nıhayct kadın kendine gelmiş, ''Ü - · • ., 
Y n norma vüZlyetın av e- d . . _ JDISUl. 

ti.ne k d b k I kl • ·a cu u delık deşık oldugu halde kacma- Minik kız: a ar u arşı ı ı temınatı ı a - - .. -

onun gı ı em saz a, cm e 
tutan bir servete malik olarak ifini bı., san• at kar ruh an hassas ve memleke 

• J 

nın mu ı o cag.ı ngı tc - _ _ .. 
1 

k d . . me ettirme · -f·t la ~ f il ga muvaffak olmuş. Vucudunda 800 1 - Olur! dedi, ıen ıöyle, bitir. Son- ıakmış, Kadın o :mman on dokuz ya- emsalsiz güze1liklerine kalben ha 
re dııı bakanı Mister Eden t"'•:afından tıg yarası goru en a ın f!mdı hasta - ra da ben sana Cre~a Carbo'ya dair, 
zecriT tedb" 1 · ·ı L ~~1 nede yatiyormu,. Poncet de mahalle- ~ bir masal .öylerim! 

şında ve fevkalade güzelmiş bulunmalıdır. ,. . . rJ 
Diyorum ya: Ben son aleme ıştır 

edemedim; buna cidden müteessiri ır erın ı gasını Karar aştıran lin" h ..1:... L _ ~ • • - • --ta 
Asambl · ti d - h ::rl . • ın lfllllDwm K.Or.ktugu ıçın solc.aga 

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 çıkmamış. 

e 'iÇ maın a ıza e· 1 mıştı. çıkmıyormu~. Bunu haber veren ga -

O zaman a!Wdarlardan hiç birinin zete Poncetnin deli olmadığını temin 
huna itiraz cttii"i görülmemişti. Zecri etmektedir. 
tecfbiilerin ilgasına kantY '\erilmesi ü- Boşanır boşanmaz tekrar 
zerine lta1yamn, endişe verici bir ma- ovle~en karr koca 
hiyet alan Avrupa i I · : d .. el ~ Fransada hır boşanma davası esna-

. crın. uz tmege d h .. k. b h-k _ .. 
iştiralci beklendiği halde, bgiliz deniz sı~ a a ım, oşanma u munu ver-
kuvvctlerinin Akdenizd t pl b. dik.ten sonra karı koca mahkemeden 
halde bulunnıasın k d: 

0 
u b~r çıkıp derhal evlenme dairesine koşmuş 

l ı en • namına ır . . . ,. . 
tehlı'k• ""'ymalcta d 1 . b"l ve yemden evlenmı.şlcrdır. Bu hadıse-•· _. evam e mesı, ı - eh d 
hassa hu denizde karşılıklı teminat mi- ye ,. :p şu ur: . 

Fıçı içinde 
Am•rikadan Avrupaga 

, ............. ___ _.. ..... ·--·--·· .............. ----
tırmı.ş. Alt tarafına kurşun safra koy ~ 

durmuş. Fıçının ortasını ik~·e bölmüş, 

üstüne de bir kapak yerleştirmiş. 
b ... b l Hakim karan tefhım ettikten son-

sa nın mcr 1 ve mute er tutu masın- bu Şimdi bu fıçının içine girecek ve 
dan sızlanmaın yenı bir takım karar _ ra «hu boşanma karan, gün vı:rilcn 
Jnr.ın verilmesin: sebebiyet vennis bu- l 3 üncü b~nma kararıdır» demiştir. Şu Amerikalıların garabetlerini an- kendisini Nevyorktan denize ve akın • 
lunuyor. ' Boşanan kadınla erkek 13 rakamını futmaktan biz yorulduk ve kariler de tıya koyuverecekmif. Yelkensiz, mo -

duyar duymaz birbirlerinin yüzlerine her halde bıktılar ... Fakat Amerikalı - törsüz, dümensiz yalnız kendisini ıu • 
IEır taraftan in J>1tcre bükUmeti Ak- bakmışlar ve derhal konuşup on üçu-n 

d lar bunlann yenilerini icat etmekten ların akıntısına terketmek suretiyle 
enizdelci kuvvetlerL'"lin bir kısmını uğursuzluğunu gidermek için tekrar 
k -· k 1 d usanmadılar. üç ila beş ayda Avrupaya ula~cagı" nı 

çc megı arar aştırmış; iğer taraftan evlenmeye karar vermişlerdir. Buna r-

F rc:.nsa hükumeti 'k.ar~ı deniz temi- artık. on üçün uğursuzluğu mu yoksa Ezncst Biegaski isminde bir Ame - tahmin etmekteymİf. 
natını artık hükümsüz saydığını Lon - uğµru mu demek lazımgelir bilemeyiz. rikalı., üç metre kutrunda bir fıçı yap- Allah akıl fikir versin 1 
dra i:Ie Romaya tebliğ etmiştir. f --...-.-=;:;,;;;;;;. 

f ngiltere, Arsıulusal vaziyetin artık 
normalleşmeğe yüz tottuğunu ve va
ziyetıini normalleştirmek için bu şekil
de hareJ..."'et ettiğini söylemektedir. 

Fransanın ise, yakında Bnikselde 
toplanması beklenen Lokamocular 
konferansına 1talyanın iştiraf....-i.ni te -
min için Akdeniz misakını l-ıüküm
süz saydığı anlafllıyor. 

Fransanın Akdeniz misakını hü
kümsüz saymasından sonra di-er dev-e 

Jetlerin de kendisini takip edeceklerini 
gösteren bir emare yoktur. 

Bilakis lngiltere, Türkiye~ Y unanis
tan ve Y ugoslavyamn bu misakı bir 
müddet daha mer'i ve muteber saya
cakları anlaşılmaktadır. 

Acaba F ransanm Akdeniz anlaşma
sını hükümsüz sayması İtalyanın bir 
Lok.arno d~"lcti sıfatiyle uhtesine dü
şen vazifeleri üzerine almasma ve 
yapmasına saik olacak mı? 

İngiliz mahafili henüz buna inan -
mamaktadır. 

1ıaly.arun kararını bir .kaç güne ka
dar öğrenmiş olacağız. 

** 

İSTER İN AN İSTER İN ANMA! 

Biga dan yazılıyor: 
«Bura ltelediyeai 18 ~an aıaiı olan gençleri bisiklete 
~ w kararla menetmİftir. Bu yaıtan ,.ubn olan 
sençler de yine bu kararla tehir içinde bisiklete binemiyecek
ler, tehir haricine kadar arabalanm omuzlarında tapyacalı. 

lardll'. 
Bi&a gibi ıenif caddeli ve tenha bir tebirde böyle bir bra

nn verilmesi bütün ıençleri müteeuir etmİ§tir. 
Karara rağmen ıeçen gün bisikletle g~ isteyen bir 

Zibıl tıraRatı 

Y«tit. 
T~~!o.~ 
Bt.ja. :f..Xb.A.1°'--

ı& ~ 319J 
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Gvo.-~~ ~t~ 
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senç hakk11Mla belediye zabıtası memurlan tarafından zabıt 
.arakası tululmUflur. 

H&lbaki bu ıenç, bir çocuk değil, koakoca bir delikanlıdır. 
Tutulan zabıt varakasım ve sırtlarında b.İliklet lapyan 

rençleri söateren iki fotografi gönderiyoruz.» 
Dünyanın her tarafında, hatta en kalabalık şehirlerde dahi, 

her unıf ve her yaştaki kimseler bisikletle ıerbest serbest gez
diklerine göre Biga belediyesinin böyle bir karar vermesinin 
doiru oldufuna artık. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA l 

L--------------------------------------------------------~·----.-.• 
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Biliyor Musunuz? 

1 - Oziris kimdir? 
2 - Norvcç'in payitahtı olan KristıY 

ya•nın eski ismi nedir? 
3 - Pariste Panteon ismile anılan 8 

dede kimler yatar? 
4 - Anadoluda eski ismile PuflagO 

diye anılan mıntnkn neresidir? 
5 - Meşhur ayyaş Bekri Mustafa Jı 

tanbulun neresinde yatar? 
(Cevaplan yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - Nagara, Bengale yerlilu.inin 

nevi tanburudur. iki sopa ile çalınır ve 
güzel bir ses çıkarır. Üzeri deri ile k ph 
davula ben.zer. 

2 - Kafasını kuma gömüp kendisi 
kalannı görmediği için başkalannıtı 

kendisini görmediğini sanan hayvan De 
ku§U'dur. 

3 - Napoli'nin en büyük hususi)' 
ıehrin tam karşmnda hafif hafif fuliyt 
bulunan Vezüv yanardağıdır. 

4 - Cüce zencilerin en çok bulund 
lan yer Orta Afn1ca' dır. 

.. O bizim de§ll, 1 htiUilln 
bayra§ı ı,, 

Fransız gazetelerinin birine, bir 
dm mektup yazarak şöyle dert dö1'il 
yor: 

«Geçen gün tramvayda idim. cJl 
sümde Fransız renklerini teşkil edeı' 
çiçeklerden mürekkep bir buket v?-f 

dı, biletçi temiz yüzlü, nazik tavırlı 
adam olmasına rağmen bana şu s 
sordu: 

- O göğsünüzdeki renkler necl 
Onları taşımaktan utanmıyor ıı>ı> 
sun uz~ 

- Neye utanayım, F ransızını dl 
renklerimi taşıdığım için iftihar e 
rim. Ve üç renkli bayrak ta bizim t 
}erimiz değil mi~ . jJ 

- Hayır. o bayrak Fransız ıll u' 
hının bayrağıdır. Biz şimdi V 
Blum ile sosyal inkılap yapıyoru:t· 

- ...... . 
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Alman tehlikesi İtalyan 
tehlikesinden büyükmüş 

Akdenizdeki ana İngilizlerin 
filoJarını geri 

şeden 
çekmeleri bu 
ileri gelmiş 

vatan 
endi-

Fransa da milli 
Müdafaa için 
Y•ni tahşiaat ayırdı 

Paria, 1 O ( A.A.) - Meclis, Milli 
müdafaa için yeniden 500 milyon 
frank tabıiaat kabul ehnİftİr. 

Habeşistanda 
Muharebeler 

Londra, 10 (A.A.) - Havas ajan- itilaflarını feshetmedik~ ltalyanin 

eından: Montrö ve Brüksel konferanslarına iş- 1 tal yanı ar Adi saba b a 
Siyasi mahafil, amirallik dairesinin tirakten kat'i surette imtina ede~ği -

ana vatan filosunu Akdenizden çek - ni bildirmesinden endişeye düşmüş yolunda çetelerle bütün 

Oluyor 

Dün akşamki 
Feci yangın 

1 (Ba1-:arafı 1 ci sayfada) 
dört katlı binadan çıkmııtır. Bina, Elham
ra hanı sahiplerine aittir. Mobilye imallt· 
hanesini de Teodoskovi adında bir rum jt· 
letmektedir: . 

Yangın etrafında bir arkadaşımızın 
topladığı malumat ııudur: 

Beyoğlunda oldukça heyecan uyandı· 
ran yangın birdenbire geniıılemiıtir. Ateıi 
ilk gören mahalle sakinlerinden biri. ha
vaya üç, dört el ateş etmi;ıtir. 

Silah seslerine yetiıen mahalle bekçisi 
binayı ateııler içinde görünce derhal zabı
taya haber vermiştir. Ateı, havanın sakin 
olmasına rağmen görülmemiı bir ıür'atle 
birdenbire geni;ılemiş, alevler etrafı .. r. 
mııtır. 

Sayfa 3 
=» 

E 
Boğazlar konferansının 
ifade ettiği bir mana . 

B oğazlar Konferansı müzakereleri, 

bize, bir defa daha öğretmiı olu • 

yor ki, şimdiye kadar büyük bir dünya har
bi patlak vcrmemiıı İse, bunu, defaatla kay. 
dettiğim gibi, devletlerin zümreleıememif 
olmalarına borçluyuz. 1914 de vaziyet 
aarihti: Bir tarafta itilafı müselle .. öbür ta• 
rafta ittifakı müselles karşılıklı cephe al • 
mıılardı. 

mek kararını, halihazırda Alman teh- olması olduğunu ilave etmektedir. bir gece çarpışhlar 
likesinin ltalyan tehlikesi11den daha ltalyanlann vaziyeti - Ateı görüldükten yedi dakika ıonra 
büyük olduğunun kabul edilmiş oldu- Roma, 10 (A.A.) _ Havas ajansı! Roma, 10 (A.A.) - Resmt bir itfaiye yetiımiş, derhal faaliyete geçmiş· 

İtfaiye İt Batında 

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

cekleri tavır, tahmini olarak tesbit edilmiı 
ve hesaplar ona göre yapılmı~tı. 1918 de 
biten muharebenin üzerinden tamam 18 
sene geçmiş bulunmasına rağmen Avrupa 
zümreleşememiştir. Çünkü: Büyük harpten 
evvel devletleri birleştiren siyasi idealler, 
harpten sonra, bu vazifeyi görmeye kafi 
gelememiıtir. 

ğu suretinde tefsir etmektedir. muhabirinden: Siyasi mahafil lngilte· tebliğ, Habeş çetelerinin yiyecek ve tir. 

Bu vaziyet, tabiatiyle Akdenize ıenin ana vatan filosunu Akdenizden içecek yüklü iki treni yağ~ etmek Bina Çöküyor 

gönderilmiş olan cüz'ütaml,.arın Şimal çekmeğe karar vermiş olmasını mem· maksadiyle bu ayın altısında Adisaba- , Grup amirlerinden Mustafa 
Denizine getirilmelerini icap ettirmek- nuniyetle karşılamıştır. ba ile Cibuti arasındaki demiryolunu Şükrü çavuıla Beyoğlu grup ku· 

tedir. Resmi Roma mahafili İtalyan si • ve telgraf ve telefon tellerini kesmiş mandam Mustafa Hulki derhal it-
Ayni mahafil, bu kararın ani suret- yasetinin istikbalde ne s~retle inkifaf olduklarını bildirmektedir. .faiye mer~ive~i ;aııtasile bin~nı~ ik.in-

. La dd • ··f l · h ci katına gırmıılerdır. Bu fedarkar ıtfaıye te verilmiş olmasının sebebini lngiltere edeceğı hakkında beyanatta bulun- sa as aarnızonu mu reze erı e- .
1 

d"" f 
1 1 

• •• d"" v 

nin ltalya tarafından bugünlerde in _ maktan imtina etmektedir men ışe arıfara butun gece evam 
1 

le k. . b" d ı_. h 

Demek oluyor ki yeni hayatın kendine 
mahsus yeni şartlarının tahakkuk etmeai i· 
çin başkaca amillerin inzimam etmeıi icab 
eyliyordu. Bu amiller. iktisadi ve bilha ... 
içtimaidirler. Nitekim, iş başına gelmeden 
bir kaç gün evvel Amerikan matbuat m'1• 
messillerinin bir toplantısı münasebetile 
bir nutuk söyleyen Fransız baıveldli Blum 
da, bu hakikate ezcümle şöyle işaret etmif.. 
ti: 

· k k .. .. d cı er ort tara ı saran a ev en son urmege 
· b' ça ışır en agır ınanın ortasın aıu a pp giltereye bir nota vererek ana vatan Bazı nikbin mahafil, ltalyanın ya - eden . ır ... muhar~be y~pmışlar ve Ha • kısım büyük bir tarraka ile çökmüıtür. 

filosu Akdenizden çekilmedikçe ve in- kında Libyadaki kuvvetlerini geri ça- beşlerı agır zayıata ugratmışlardır. Bu sırada grup kumandanı Muıtafa 
giltere Akdenize ait karşılıklı yardım ğıracağını beyan etmektedirler .. Hulki büyük bir ıoğuk kanlılıkla kendini 

---------··· Filistinde vaziyet binanın dışına dayalı olan merdivene ata-
Alman, İtalyan Çinde Milli bilmiş, muhakkak bir ölümden lcurtıJ)muı· 

b. ı· v. B. ı· v d Şimdilik Yahudi muhacere- ,tur. Binanın ta ortasına kadar ilerleyen 
lr tgJ Jr ıge OğrU tinin durdurulmasına karar grup amiri vazifeşinas zavallı Mustafa 

• 
ış 

ltalya, Almanya 
turyanın arasını 

ile Avus
bulmuş 

Paris, 10 (A.A.) - Madam Ta -
bouis, Oeuvre gazetesinde yazıyor: 
i «İtalya ile Almanyanın tesbit ede • 
f cekleri programın prensip itibariyle 
zecri tedbirler kullanılmasına dair olan 
maddelerin ilgası ve müstemlekelere 
ait bazı metalibatın ileri sürülmesi su

retiyle Milletler Cemiyeti misakının 
yeniden gözden geçirilmesi demek o
lacaktır. 

Resmi Avusturya 1nahafillerinden 
aldığımız haberlere göre İt9lya, Al -

manyanın Avusturya statükosuna ri

ayet edeceğine kefil olduğunu ileri sü

ı erek Avusturyayı Almanya ile siyasi 

ve iktisadi bir anlaşma yapmağa sev
ketmekte olduğu anlaşılıyor. Viyana 
hükumetine göre ltalya ile Almanya 

arasında vücuda getirilmiş olan itila -
fın zımanı budur. Bu suretle (Mitte -
leuropa) denilen Cermen telakkisi, az 
çok yeniden tahakkuk sahasına isal 
edilmiş olacaktır. » 

Balkan iktisat konseyi 
Atina, 10 (Hususi) _ Blett'e 

toplanacak dördüncü Balkan jktısat 
konseyinde Yunanistam temsil edecek 
heyet dün hareket etmiştir. 

Cenublularla Şimalliler 
birleşiyorlar, dahili harp 

bertaraf edildi 

verdi Şükrü ise taş, toprak yığınları arasında ka

Londra 10 (A.A.) - Daily He -

rald gazetesinin Kudüs muhabiri bildi-
riyor: 

Ankara, 10 (A.A.) _ Buradaki lngiltere hükumetinin hususi tah -
Çin elçiliğine geJen bir telgrafa göre, 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 -
mişlerdir. dradan bildirilmiştir. 

Cenup orduları rüesasından general iyi bir membadan öğrenildiğine gö-
Yu Han Mor da Nankine ııelmif bu_ re bu komite. önümüzdeki eyltil ayın
lunmaktadır. da toplanacaktır. Ayni muhabir, yu -

Umumi kanaat, cenup kuvvetleri karıda bahın geçen karar resmt bir 
kumandanlarının bir kısmının Nankin şekil alır almaz Arapların grevi ve tet

hükumetine karşı göstermiş oldukları hiş hareketlerini durduracaklarını ila-
h ve etmektedir. 

u mutavaat hareketinin Çindo yeni ----------4·----
bir dahili muharebeyi bertaraf etmİf 
olduğu merkezindedir. 

Nankin, 10 (A.A.) -- Kuomitang 
partisi icra komitesi ikinci heyeti umu· 
miyesini toplamıştır. 

Almanya 
Cevabını gine 
Geri biraktı 

Jarak feci bir surette hayata gözlerini yu'm· 
muştur. 

Arkadaşlannın bu feci ikıbetine phit 
olan itfaiye neferleri büyük bir teeuür İ· 
çinde fedakarane bir ıurette ate§in ıöndü
rülmesine çalışmışlardır. 

Vali Yangın Yerinde 
Faciadan haberdar edilen Vali ve Be· 

lediye Reisi Üstündağ saat sekizi on boı 
geçe yangın yerine gelmiştir. Bu sırada a· 
teı şiddetini kaybetmiş bulunuyordu. Yan

gın tam saat dokuzu çeyrek geçe t.amami
le ıöndürülmüştür. 

Müeaair Sahneler 

Bu •ırada bazı müessir aahneler olmuf. 
itfaiye neferleri her an yıkılmak tehlikeıi 
karşısında bulunan binaya girerek arka· 
da;ıları Mustafanın cesedini çıkarmak iıte
miılerdir. 

Vali, ikinci bir faciaya meydan bırak
mamak için bu teşebbüslerin önüne ıeç· 
miş, itfaiye umum kumandanının bu müoı· 
sir sahneler karşısında gözleri yaşarmıttır. 

Ceset bulundu Bütün hatipler milli birliğin temini 
lehinde söz söylemişlerdir. Kongre üç 
gün devam edecektir. 

Cenublu delegeler, Japonya ile mü
nasebatın kesilmesi, Çin - Japon ant
laşmalarının ilgası ve cenubi Çindeki 
japon garnizonlarının artınlmasına 
mani olunması için kuvvet istimalin! 

istiyen bir takrir vermişlerdir. 

Belediye fen hey· eti tarafından yapılan 
Paris, 10 (Hususi) - İngilterenin keşifde binanın her an çökmesi ihtimali 

Almanyaya gönderdiği sualnameye tesbit edilmiıtir. Bunun üzerine gece ce1e
karşı hazırlanan cevap Her Hitler ta • din araştırılmasından vazgeçilmiş, bu ••· 
rafından tasdik olunarak Londraya bah erkenden işe başlanmııtır. 

··t•• ··1 k •. k · 1. Bu sabah saat 8,25 de meydana çıkarıl-go uru me uzere orıyeye tes ım o • . v 

1 d w h ld 'l b" . I • ,mıştır. Cesedın bulundugu vaziyete göre 
un ugu a e verı en ır emır e gerııg · · ş··k ·· k d d' 
1 b · b'I" "d ı urup amırı u ru apı an ışarı çıkar-a ınmış ve ceva ın ıtası ı a mu det ken yıkıla a k it d ._ ld v 

1 . . n n azın a ın a &.a ııı an a· 

«Biz. bütün devletlerle doıt ıcc;ineceğiz 
Bu arada ideallerimizi ideal edinmiı olan
lara hususi bir meyil duymaklığımızı da, 
tabii bir gözle görmek icabeder.» 

Leon Blum'un bu işareti sarihtir ve iı • 
tikbalin zümreleşme siyasetine hakim olan 
fikir, işte bu fikirdir. Demek oluyor ki. bir 
dünya harbi, ancak dünya, sosyal bakım· 
dan belli ba;ılı iki kısma ayrıldığı takdirde 
patlak verebilecektir. Bunun haricinde, §U• 

rada, burada kendini gösteren tali tehlike 
kaynaklal'.ı, alakadarların elbirliği ile ber
taraf olunabileceklerdir. 

Şimdi, biz, bir tarafta, umumi vaziyeti 
bu cereyana intikal ettirmek iıteyen solca 
devletlerle. diğer tarafta bu cereyandan u· 
zalda;ııp otoriter, ve totaliter ıiıtemlere ıri· 
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 emrivi .-. 
kidir. 

Boğazlar Konferansı, Habeş meseleli 
gibi, bu zümreleşmcnin şu veya bu istika· 
mette tahakkukuna vesile veren mühim bir 
dönüm noktasıdır ve buradaki mücadele, 
zannedildiğinden çok daha manalı, çok 
daha etraflıdır. - Selim Ragıp 

-························································-
neticesine varmıştır. 

Arkadaşımız, hadiseden evvel imalat• 
hane sahibi T eodoskoninin binanın yanın· 
daki otel katibi Muizden iki lira botç iste
diğini öğrenmiş ve Muiz ile görüşmüıtür. 

Yugoalavga 
Donanması Pir• 
Limanını ziyaret edec•k 

.' Atina, 10 (Hususi) -Yugoslavya 
donanmasının bu ayın sonunda Pire 

limanını ziyaret edeceği bildirilmekte
dir. Yugoslavya donanması bir kru
Va?:ör ve dört denizaltı gemisinden 
ınkaürekkep olacak ve dört gün Pirede 

lngllt•re d• zecri 
T•dbirleri kaldırdı 

Londra, 10 (A.A.) - Kral 
ltalyaya karşı alınan zecri ted· 
birlerin kaldırılması hakkındaki 
kararnameyi imzalamışbr. 

tehır olunmuştur. ,şılmıştır. 

Bir kayıp daha Riket Atina'da Şimdi dcmarangozhanenin bekçisi Kir-
Atina, 10 (Hususi) - Maruf in • yakonun kaybolduğu anlaııılmış, aabaha 

giliz sermayedarı Riket tayyare ile bu- . kadar yapılan aramada hiç bir yerde bulu
raya gelmiştir. Riket'in seyahati Trak- namamı§tır. Kiryakonun da ankaz altında 
yada bulunan petrol ile alakadar oldu- kalkdığdı •anılmaktadır. Onun cesedi de aran· 

Muizin anlattığına göre. imalathane 
sahibi yangın başlamadan evvel binanın 
önünde armut alırken ikide bir binaya ba· 
kıyormuş. İlk ateşi de gören yine imallt• 
hane sahibi olmuş ve: 

lacaktır. 

Fransadan altm çıkarılmıyor 
Paris J O (A A ) R . 
. • . · · - adyo ıle neş-redılen bır söylevind \'" A . l 

d . . k e ıncent urıo 
emıştır i : 

«15 Hazirana kadar h" · .. d 
200 . ...rıce gun e 

mılyon altın çıkıyorrlu 1 J~ .. .. d b . gun 
ıçın e u çık ~ h k · 1

" are etı durdurulmuş 
ve l 500 milyon altın yeniden memle
kete dönmüştür.>> 

Çiçerinin cenaze merasimi 
. ~1oskova, 10 (A.A.) _Dün Çiçe
rının cenaze merasimi yapılmıştır. Na
~ın ~akılma merasiminden evvel dış 
ışlerı komiserliği konferans salonunda 
büyük bir miting yapılmış ve bütün 

k~rd.iplomatik bu mitinge iştirak et -
nuştır... , 

lsviçrede çıkarılan ltalyan 
gazetecileri 

Cenevre, 10 (ı-f'ususi) Milletler 
Cemiyetinin Asamblesinde Habeş im

paratoru Haile Selasiyeye kdrşı ıslık 
çalan ve çirkin sözlerle bağııan sekiz 

İtalyan gazetecisi, bundan böy]e Mil -
!etler Cemiyeti içtimaına kabul edil -
miyeceklerdir. Ancak Milletler Cemi -

yeti tarafından verilecek yeni bir ka· 

rardan sonra bunların müzakereyi ta
kip etmelerine imkan hasıl olacaktır. 

Pekin şehrinde Japon garnizonu 
manevra yapıyor 

Pekin, 10 (A.A.) - İki gi.indenbe
ri, Pekin şehri, ağır ve hafif tankbrlcı 
mücehhez Japon garniz1Jnunun ma • 
nevralarına sahne olmaktadır. Simdi • 
ye kadar hiçbir yabancı devletin böy • 
le bir tezahürde bulunması görülme -
mişti. Diplomatik protestolara intizar 
olunmaktadır. 

v 1 l k d ma ta ır. 
gu an aşıma ta ır. · Öl M , f ç Kimd' 

7 

Kavalada grev bitti 
Atina, 1 O (Hususi) - Kavala tü

tün işçilerinin grevi bitmiş, amele .İş· 
lerine başlamıştır. T cvk;f edilen 24 
grevciden on ikisi serbest bırakılmış
tır. Kavalada her ihtimale karşı şiddet
li tedbirler alınmıştır. 

en us.a a AVUf il' 

Kazaya kurban giden Mustafa çavuş 
ilk itfaiye teıkilatından itibaren itfaiyede 
çalışan üç çocuk babası fedakar, cesur bir 
adamdı. Ölümü itfaiye için bir kayıptır. 

Yangında Kast Var Mı 7 
Gece geç vakte kadar tahkikat yapan 

arkadaşımız yangının kast neticesi vukua 
getirilmesi ihtimallerinin kuvvetli olduğu 

lki ahbap çavuşlar 

- Yanıyoruz, diye Moize koşmu9. 

7 Kiıi Nezaret Altında 

Zabıta geç vakte kadar tahkikatla me .. 
gul olmuş, imalathane işçilerinden 6 ki~ 
ile sahibi T eodoskoni"yi nezaret altına al. 
mıştır. T eodoskoni gece ihtilattan mene
dilmiştir. 

Bina sahibi tarafından, içindeki m~ 
bilyelerle alat ve edevat ta müstecir tara
fından iki muhtelif şirkete sigortalıdır. 

Tnlıkikat de\·am etmektedir. Kast olup 
olmadığı bugün anlaşılacaktır. 

1 
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' Saıfa . ,.SON POSTA 

Dr. Ali Muhlisin ölümü 1 lstigoruz 

Üniversite de meseleyi tetkik ediyor, bugün son 
toplanb yapılacak 

na getirilen bahtsız meslekt8fırn mer
hum Muhlis hakkında bilgilerimi Üni
versite ve ehli vukuf heyetlerinde -
gördüklerime bir f8het mütalea dahi 
ilave etmeksizin - ıöyledim. Bu bilği -
ııin efkarı umnmiyede tekrar edilmesi
ni doğru ve muvafık bulmıyorum. 

Hastanın vefatından bilmiyorum 
kaç gün sonra Gülhanedc Ser -
tababet odasında bilahara akraba· 

Buz lhtlk•ı 

B elediyenin mücadele etmek is• 
teyip de muvaffak olamadıiı 

bazı dertler vardır. Bımlardan biri de 
buz derdidir. 

Sıcak günlerde zaruri ihtiyaçlarımız 
meyanına l(iren buza; ilatikir vesilesi 
olmaması için belediye narlı koymuş, 

ve 100 paradan fazlaya satan bayile
rin derhal ihbar edilmesi ilan olun· 
muııtur. 

Halbuki belediyenin civanndaki ha· 
yiler bile buzu üç buçuk kuruıa at

maktadırlar. Merkezden uzaldaştıkça, 
ihtikar da artmaktadır. 

Manisa Akliye ve Asabiye hastane
ei haf doktoru Ali Muhlisin ölümün
de bbbi hata olup olmadığını tetkik e
den ve mahkemece tayin edilmiş bu • 
lunan ehli vukuf heyetinin raporunda 
bu ölüm hadiaeainde tıbbi hata bulun
madığı tasrih edildiği söylenmektedir. 
Ehli vukuf raporlarının mahkemede 
okunmasından evvel muhtevasına 

ıttıla kesbetmeğe kanunen imkan ol -
mamakla beraber raporun vardığı bu 
netice nasılsa duyulmuştur. Ehli vu -
kuf meyanında bulunan operatör A. 
Kemal bu hususta demiştir ki: 

sından olduğunu öğrendiğim bir avu • ı Bu ihtikar o kadar a~ikar yapıl· 
katla profesör Halil Beye tesadiif et - maktadır ki, belediyenin bunu görebil-
tim. mesi için halkın zahmet edip ihbarda 

Meğer benden vefat sebebi hakkında bulunmasına lüzum yoktur. Belediyeye 
«- Biz alakadarlar bu meselenin 

nihayete ermesine, yani ya lüzumu 
muhakeme ve yahut muhakemeden 
sarfı nazar kararına kadar hiç bir şey 
ıöylemeğe mezun değiliz. Bu işi ay
rıca Üniversite de tetkik etmektedir. 
Yarın (bugün) Üniversite heyeti top
lanarak bu meseleyi son defa olarak 
tetkik edecek ve belki de profesör Nis
sen 'r istintak edecektir. Meselenin en 
ıon ,ekli meydana çıktıktan sonra bu 
vak'a etrafında sizi ve cfkarıumumi -
ye!')'İ iktidarım yettiği kadar tenvir et
meie çalışacağım, demiştir.» 

rapor almağa gelmifler. Maksatlarını mensup herhangi sivil bir ıahıs bunu 
öğrendiğim vakit, merhumun vasiyeti derhal anlayacak vaziyettedir. 
olduğundan dava edeceklerini bildirdi- Mesele sarihtir. Ya buzu 100 para· 
ler. Profesör Süreyya Hidayet ve Na- ya satmak imkan dahilinde değildir, 
zım Şakirin de hazır bulunduğu bu mü- lll halde narhın yükseltilmesi lazım· 

dır, yahut ta haic.ikaten buz üzerinde 
bahese de bugün hakim olan ve izahı- ih6kar yapılmaktadır. 
na imkan bulamadığım bir ruhi haletin Her sene yaz mevsiminde tekrarla· 
nazarı dikkate alınarak bu davadan na tckı-arlana yılan hikayesine dönen 
vaz geçilmesini ben ve arkadaşla - bu meselenin iyice tetkik edilerek ar-
larım rica ettik. Raporun da tık bir neticeye bağlanmannı, ya ihti-
verilemiyeccğini ve bu vaziyetin e· karın önüne ııeçilmesini, yahut ta, bu-
hemmiyet ve nezaketi kendileri ta - zun Uç buçuk kuru~tan ataiı aatılmı· 
rafından takdir edileceğine emin oldu- yacağı tesbit edilerek bu komediye bir 
ğumuzu söyledik. Muvafakatle ayrıl - nihayet verilmesini 

dılar. Bundan sonrasını ancak Üniver· istiyoruz Diğer tarahan bu işle uzaktan ve 
yakından allkası bulunan operatör 
Mim Kemal da demiftir ki: 

siteye davet edildiğim zaman öğren -
dim. Beyazıtta yeni su tesisatı 

«- Gazete sütunlarına intikal et -
mit olan bu hAdisede benim de ismim 
geçiyor. Ve hatti İfİttiğime göre bed· 
baht olünün 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 
ahlaki ve mesleki bir vazife telakki e

diyorum: 

Bir hekim herşeyden evvel mesleki yapıhyor 
ve içtimai ahlak prensiplerinin kayıt - Beyazıt semtindeki bir kısım bina -
ları haricinde hareket etmekten kaçın- ların üst katlarına su çıkarılamarnak -
malıdır. Biz elem ve ıshrap içinde tadır. 
Çırpınan bir aileye vaziyetin vahame- B I eli S I fd · b h e e ye u ar aresı u ususta 
tini bile söylerken daima onlara emin lazım gelen tedbirleri almış ve Beya-
ve teselliyet verici bir vaziyet takınırız. zıttaki su tesisatını takviye etmeğe 
Bu, mesleğin, daha doğrusu hekimliğin başlamıştır. 
her şeyin üstünde tuttuğu bir kaide - lstanbulun diğer aemtleri ile Beyoğ
dir. ~en de bunu bu vak'ada ihmal et- lundaki tesisatta hiç bir abaklık yok -

Bir emrivaki ile Şişli Sıhhat Yurdu- medım ve edemem de .. » tur. Su evlerin ve apartımanların üst 
---------.,...~-4111--------- katlarına çıkmaktadır. 

Samatgada bir Marmarada bir 
Çocuk çiğnendi Ölüm macerası 
Dün saat 7,30 da Samatya tramvay Bakırköyde oturan Ali ve Samim 

durağında feci bir kaza olmuş, Zeytin· isimlerinde iki genç Esen namında bir 
burnu çimento fabrikasının çimento kotra ile gezinti yapmak istemişler, 
yüklü kamyonu 9yaşında Orhan ismin kotraya binerek sahilden üç dört mil 
de bir çocuğu çiğnemiştir. Orhan Ko- açıldıkları ıırada kotranın dibi delin -
ca Mustafapafada Ramazanefendi so- miş ve au almıya başlamışbr. Batacak
kaaında oturan balıkçı Alinin karde- larını anlayan iki ıenç kotrayı sahile 
tinin oğludur. doğru çevirmişlerdir. Ali kotranın sa-

Biçare yavru çiğnenir çiğnenmez hile varmadan batacağını anlamış, ve 
almüştür. Zabıta ve adliye tahkikata arkadaşına kotrayı terketmesini aöy -
ol koymuş, toför yakalanmıştır. lem iştir. Lakin Samim kotranın sahibi 

Profesör Okubonun ziyaretleri olduğu için kotrayı bırakmıya kıyama
mış, bunun üzerine Ali denize atlaya· 

Birkaç aydanberi memleketimizde rak sahile doğru gitmiftir. Artık idare 
bulunan ve bir müddettir şehrimizde edilemiyen kotra aksi bir tesadüf ola -
ki tetkiklerine devam eden Japon pro- rak bu sefer de memnu mıntaka olan 
fesörü Okubo dUn Beyoğlu Vakıflar baruthane sularına girmiş, bunun üze· 
Direktörlüğüne ıiderek direktör Ha- rine nöbetçi kotra sahibine yakJaşma
lim Baki Kunteri ziyaret etmiştir. 

ı masını ihtar etmiştir. 
Japon Profesörü stanbulda bulunan S . k 'd d d'W • • • _ .. amım otrayı ı are e eme ıgı ıçın 

eski mimari eserler ve vakıt muesse - b 'h k d v d" u ı tar arşısın a ne yapacagını u-
eeler hakkında görüşmelerde bulun - .. .. k .. k hil k la • . .1 . h d" şunur en yuzerc aa e çı mış o n 
muf ve kendısıne verı en ıza atı m· Ali b' .. l L _ _ı_ • d d . l . ır motor e &rJUKJ11flDin ım a ına 
)emiştir. Profesör Okubo tetkık erme . . h-'-'- k b. k 

k d
. yctışmıf ve onu mu 111U.a ır aza -

devam etme te ır. da k t at 

Beyazıt kulesinde yakalanan çift 
Sakine adlı bir kızla Necmeddin is -

minde bir delikanlı dün Beyazıt kule -
ıinin üzerinde münasebetsiz bir halde 
yakalanmışlardır. Haklarında takiba
ta başlanılmıttır. 

ikramiyeli Bebek Sergiıi 
Bebek aerııİ•İ lr.onkuruna İştirak edecek

lerin Bebeklerini 28 temmuz 936 akşamı· 
na kadar aerıi tertip hey' etine gönderme
leri kararlaştırılmış ve ilan edilmişti. 

Şimdiden Ankara, lzmir, Mersin, Trab
zon vesaire gibi bir çok vilayetlerden ve 
şehrimizdeki bir çok meraklılar yaptıklnn 
bebekleri sergi tertip hey' etine gönderme~e 
başlamışlardır. 

Gelen bebeklerin çokluğunu göz önün
de tutan tertip hey' eti sergi yerinin tevsiini 
ve yapılacak tezyinin ona göre yapılmasını 
kararlaıtırmı~tJr. 

n ur annıy.ır. 

Talebeler için bedava kuralar 
Beyoğlu Halkevlnden: Liaelerde ikmale ta

lan talebenin bazırlanmaaına yardım olarak 
evimizde 2017 /936 gününden başlamak üze
re aşağıdaki kurslar açıJaaaktır: 

Fisik .e Riyaziye: Olgunltıla hazırlık içfu. 
Almanca: Ll8e eon auııl talebelerine 

olgunlula hazırlık. 

ve 

Fransızca: Lise son sınıf talebelerine ve 
olgunluğa hazırlık. • 

İngilizce: Lise son sınıf talebelerine. 
italyanca: Lise ve yüksek mclctep talebe

lerine. 

Bu kurslara girmek ıstlyenlcr 11 '71936 
gununden b~lıyarak evimiz dircktörliiğtlne 

gelip yazılmcı.ları gerektir. 
Bu kurslar bedavadır. 
Proğram ve izahat evimla direktöı·!ü~ün

den verlllr, 

Bir ameleye tramvay çarptı 
Şişlide Halaskar Gazi caddesinde 

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

San'at Mektebi mezunlanm davet 
Türkiye San'at mektepleri mezunlan ce-

miyetinden: Cemlyetlmlz resmen teessüs et
miştir. Bütün san'at mekteplerinden mezun 
arkad~larımızın kaydı için her cumnrtesl 
saat (3 - 7) raddelerinde Dlvanyolunda (118) 

No. lu merkez idaresine acele müracaatlarını 
dileriz. 

r 
Nöbetçi 

-.., 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 
lıtanbul cihetindekı'ler: 

Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(E§ref Neşet). Bakırköyünde: (Hilal). 
Beyazıtta: (Sıtlu). Eminönünde: 
(Mehmet Kazı.Tn). Fenerde: (Arif). 
Küçükpazarda: (Hikmet Cemil). Sa
matyada: (Teofiloe). Şehremininde: 

(A. Hamdi). Şehzadeb .. ıncla: (A • 

saf). 
Be,.ilu cihetindekiler: 
Galatada: (Hüseyin Hüanü). Hasköy· 
de: (Nesim Aeeo). Ka.ımpaşada: 
(Müeyyet). Sarıyerde: (Nuri). Şişli • 
de: (Nargileciyan). Taksimde: (Li • 

monciyan). 
Oaküdar. Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Pazal'}'Olunda: (Ri
fat). Modada: (Sıhhat). Üsküdar Seli
miyede: (Selimiye). 

Taksim bahçesinde 
Halle Opereti 

Bu akşam 21,4fi de 

SEVDA OTELi 
Program her nafta 

değişir 

Salı ak~anıı 

RalMnet Efendi 

r.-·-·-· il 

ı- İnhisarlar U. Müdürlüğiinden: 
Müskirat FUriblan için prtnameleri .....a.iimce 169 1rmur metre 

ibı sandıklık tahta pazarlıkla aabn alınacaktır. Pazarlık 15/7 /936 ~amba 
günü saat 15 de Japdacağmdan isteklilerin o/0 7,5 muvaldrat glive11111e ...
lariyle birlikte Kabatafta Levazun ve Mübayaat Şubesindeki Alım 5atım Ko-
miıyonuna müracaat etmeleri. ((3756» 

* * 1 - lnhiaarlar idaresinin Siirt mıntakasında Melef an tuzlasınd 
yaphracağı 7460 lira 73 kurut bedelli bir idare binasiyle bir anbaı 
açık ekailtmeye kODulmuştur. 

2 - Proje, tarlname Ye aaıre 
merkez tuz fen ıubesndea veya 
alınabilir. 

37 kul'Uf mukabilinde İlim-la 
Siirt müstakil Midihllj6udea 

3 - Eksiltme 21/femmm/938 Pazartesi saat on altıda inhisarlar 
Siirt müstakil Müdürlüğü dairesinde yapılacakbr. 

4 - Muvakkat teminat miktan 559 lira 55 kuruştur. 
5 - isteklilerin bu gibi itleri yapbklanna dair f enai liyakatleriai 

gösterir vesika ibraz etmeleri veyahut vesikayı haiz bir kalfayı inşaat 
başında bulundurulma1an lazımdır. 

6 - Vesikalar eksiltme gününden en az 4 gün evvel inhisarlar 
Merkez tuz fen Şubesine veya Siirt müstakil Müdürlüğüne ibraz 
edilerek tahriren tasdik ettirilecektir. "390J,, -

Antalya Orman Müdürlüğünden: 
1 - Antalya ilinde Korkuteli ilçesinde hudutları ıartnamede yazı 

Hacıbekir • Sunas devlet ormanından numaralanmı§ ve ölçül .. 
2324 M. 3 a muadil 1086 adet çam ağacı 20 aün müddetle kapalı :ıar 
ueulile arttırmaya konulmuıtur. 

2-Arttmna 20 Temmuz Pazartesi günü saat IS de Antalya O 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher pyri mamul metre mikip auhammen bedeli 
kuruıtur. 

4 - Teklif mektupları 20 Temmuz 936 Pazartesi günü saat 14 d 
kadar Antalya Orman Sabf Komieyonu Reiei, Orman Direktödiijün 
verilmiı olacak ve bu saatten ıonraki mektuplar kabul edilmiye 
cektir. 

5 - Muvakkat teminat 697,20 liradır. 
6 - Şartname ve mukavele projeaini ıörmek iatiyenlerin bu müd 

det içinde her tün Orman Müdürlüjüne ~e Ankarada Ormaa Um'8 
Müdürlüğüne müracaat edebilirler. u3784» 

• •• 
Istanbul Universitesi arthrma, eksiltm 

ve pazarlık Komisyonundan: 
Cinsi Miktan Muhammen bedeli T eminab 

Maden kömOrti 865 ton 17 Lira 1103 
Odun 1 191 Çeki 240 Kuruş 215 

Cinsleri Te bedeli muhammenleri yukanda ya.nlı iki kalem maJı. 
rukat için 6n /93(, tarihinde kapalı zarf usuliyle münakasalarında 
taliplerin vermif olduğu fiatlar Komisyonumuzca yüksek görüldügün
den mezkür mahrukat ıeraiti albnda olmak üzere 16n 1936 Perıenbe 
günü saat 15 de Üniversite Rektörhlk binasında toplanan Komisyonda 
pazarlıkla ihalesi yapılacakbr. Taliplerin ihale giinü tami.nat kat'iyeleri 
ile gelmeleri J•zımchr. (3889) 

Karıs1m yarahyan mahkOm oldu 
Ayrı yaşadığı kar111 Mukaddesi 8 ye

rinden yaralayan Hamdi ikinci ceza 
mahkemesinde 2 ay 27 gün hapse 
mahkum olmuttur. --- - · • • ,_._,...._ ___ , ..... •Jlll! __ _ 

Bunun için vQ. 
cudunuıu gOn ... 
arutmellıinlı 

~~-* 
- . o 

... I& oıan "8ARONIA" 
ıOzelllk yaOıne ınuU.lıa wO
cudunuze sOrmeftahttı. 
''il AR O N-1 A"' .... ...... 
zlrelar.ının ııtıraWI J•nık
lıklaftndan kol'U• ... gibi. 
be,e,.nlıa bOtOn faı· 
clalennı ibzal •""· 

Banyolar ve 

sporlar için 

etzemdir 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: K.nıkö, Köprl ..... 
Tel 42362 • Sirkeci MIBıitdarwle 

H• Tel. 22740 

·---~ Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, Per
tembe ıs de 

lzmir sür'at postaSI 
Cumartesi 15 de 

Mersin postalan 
Salı, Pertembe 10 ela 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesi, çar • 

pmba 18 de 
lzmit - Pa::ıar, ah, per· 

tembe, C111D11 

9,30 ela 
Mudanya - Cumartesi 14 de ... 

8,30 ela. 
Bandırma Pazan.i, aab, 

çarpm- ~ 
f"Dhe,am.

tai 21 ela 
Karaaica - Sah, cuma 19 ela 
lmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı 19 da, cun.a 

17 de 
Trab::ıen "ft Menin poıtahrn -
na kalkıt sünleri yük alınma:s. 

(520) 

ı~-------Dr.A. KATIE 
. (A. KUTIEL) 

Kar .. Kôy Topçular caJdHi No. 



11 Temmuz SON POSTA 

EKET 
• 
ı tep orta e Urfada bir kaza 

yap ı yor 
Genç bir sporcu buz fabri
kasında çalışırken kazaya 

uğradı, öldü 
Mektebin ilk mezunlannın verdiği veda müsameresinde 

bu iş için ilk yardım olarak 300 lira toplanıldı 
Urfa (Husu. 

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

Elbistan Ortamektebinin 

Elbistan (Hususi) - Elbistan orta 
mektebinden bu sene dördü kız, 20 si 
erkek olmak üzere yirmi dört genç me
zun olmuştur. Bu talebeler mektebin 
ilk mezunlarıdır. 

Bütün talebenin tedris senesi zarfın
Cla vücuda getirdikleri muhtelif dersle
re ait el işlerinden bir sergi vücude ge
tirlmiştir. Talebelerin hakikaten büyük 
bir fedakarlıkla vücude getirdikleri e .. 
serler sergiyi gezenler tarafından tak
dirlerle seyredilmiştir. 

Mezun talebeler velilerine ve mual-

ilk muun1an 

limlerine bir veda müsameresi vermiş
lerdir. 

Müsamere ortasında mektep müdü
rü tarafından çok heyecanlı bir konfe
rans verilmiştir. Konferansta yurd yav
rularını istikbale hazırlıyan mektep bi-

nasının ikmali için memleket eşrafının 
yardımda bulunması rica edilmiştir. 

Bu heyecanlı nutuk üzerine hazır bu
lunanlardan mektebin tami!' ve tadili 

için 300 lira toplamak mümkün olmuş
tur. 

Abamorların 
buz ve un fab-
rikasında maki - kOlara. afatsuM 

nistlik yapan Mustafa, makine 
civarında dolaşırken makinede buz 
ambarına geçen amonyak borusu pat
lmış, etrafa dağılan demir parçaları 
Mustafa Karalökün ayaklarını parça
lamış, iki ameliyi de hafif surette ya -

ralamıştır. Mustafa derhal memleket 
hastanesine kaldırılmış, ayakları ke .. 

silmiş, fakat ameliyattan yarım saat 
sonra ölmüştür. 

Alacada yeni 
.. 

iz mirde 
~~~-------ı~~ı:mll-=>+e-+-GE:lmııı~!S-.~~~~~ 

Emirdağ köylülerinin 
tesis ettikleri 
fidanlık 

Öçmen köyleri 
Yapılacak 
Alaca (Hususi) - Knzamıza mü

rettep 307 hanelik göçmenler tamamen 
yerleştirilmiştir. Tenis maçları 

İzmir, (Hususi) - Tenis klübünde 
İzmir çift erkekler şampiyonası yapıl-
mış ve hararetli olmuştur. Bu heye -
canlı ve ala"kalı müsabakaya başlanır
ken maç harici bahse girişenler çoktu. 
Kordlar çok kalabalıktı. Bilhassa A -

merikalı ve 1ngilizler gözleri çeliyor • 
Clu. Rcmo Alyoti ile Gudfrey Jiro çif
ti C. Jiro ile Hanri jiro junior çifti kar
şılaştılar. 

C. Jiro ekibi bir teti 7 - 5, ikinci seti 

tekrar 7 - 5 kazanmıştır. Üçüncü set 
çok hararetli cereyan etmiş ve Remo 

Alyoti G - O galip gelmiştir. Ayni ekip 
aördüncü seti 6 - 3, en son da i - 5 ka

zanarak İzmir çift erkekler şampiyonu 
olmuşlardır. 

lzmir tenis klübünden C. Jironun kap

tanlığında Hanri Jiro junior, Gudfrey 
Jiro, Remo Alyoti, Cido Alyoti Flad

yo Alyotiden mürekkep bir ekip husu
si bir yatla lstanbula hareket etmişler
dir. İstanbulda yapılacak tenis maçları
na iştirak edeceklerdir. 

1 1 yaşında hırsız 
Kızılcahamam {Hususi) - Bundan 

bir müddet evvel Ahmet isminde bir 
çocuk Kızılcahamam ve civarı köyler
de yaptığı müteaddit hırsızlıklar neti
ce~inde adliyeye verilmişti. Adliye ço
cugun yaşı küçük olduğu için tahliye
sine karar vermişti. 

On bir yaşındaki bu afacan 
serbest kalınca ilk işi varidat katibi İb
rahimin evine girerek 20 altın lira ça -
~ıp kaçmak olmuştur. Vak'a zabıtaya 
ıhbar edilmiş, küçük haylaz: Ankara
ya kaçmak üzere iken yakalanmıştır. 
Araştırmada bütün pan lar üzerinde 
bulunmuştur. 

Çorum vilayetinin en ufak kaza 
Emirdağ (Hususi) - Emirdo.ğ ilçesinin merkezi burasıdır. Köylerinin de nüfu

ekonomik ve hayati durumunu yükselt • su katıldığı zaman 37,000 nüfusu ihti
mek. gaycsile hazırlanan ağaçlandırma \'e t kt d. D'V k 1 ,. ... 

w • • • • • eme e ır. ıger aza ara azamı 
progrnmı ıkı yıldnnberı tntbık edılmckte- b h . .. . . 
d. B k 1 96 k" .. 9000 ·rt • on - on eş anelık goçmen gelmıştır. ır. u rna sat a, oyun çı çı 

ailesi ol ele vererek hiç bir yerden hiç Muhacirler şimdiki köylerine mu • 
bir yardım görmeksizin, köy kanununa isti- vakkaten yerleştirilmişlerdir. 
nadcn, yalnız köylünün emeği ve parasilc 
142 dekar gcni~liiinde bir fidanlık ıney - Bu yıl bunlar için en son tertip ve 
dana getirmiıılerdir. modern köyler yaptırılacaktır. Yapıla-

«Ernirdağı köyleri oTtak fidanlığrn adile cak bu köyler için icap eden yerler ay
meydana getirilen bu fidanlık, yılda, ya- rılmıştır. 
rısı meyvah olmak §artile, 200,000 fido.n; 
200,000 de Amerikan bağ çubuğu yetiş· 
tirip, parasız olarak, köylüye dağıtaco.ktır. 

Fidanlığın müessisi ve ilçenin tarım me
muru Osman Kökten, fidanlığın mütehns• 
6111.ığınt. direktölüi\inU ve komisyon baş
kanlığını fahri olarak ynpmaktadır. Fidan• 
lıkta, bugün 605,000 fidan vardır. Fidan
lığın on yıllık programı tamamen tatbik 
edildikten sonra, Emirdağı, yurdun her 
tarafı için örnek olabilecek ağaçlık ve gü
zel bir yer olacaktır. Her ev, fenni birer 
bağ ve meyva bağçesine. her köy birer or
mana atı.bip olacak, bütün yollar birer bul
vu halini alacaktır .. 

Bu sene, 16,000 dekar bağ ve meyvahk 
yeri haz,rlar!nııtı. bunun 6,400 dt:kanna 
1,800,000 ocak bağ, 50,700 de ağaç 
fidanı dikilmi§tİr. Emird ğı köyleri ortak 
fidanlığındaki bağ ve fidcınlar bunun hcıri-
cindediı. 

Sivasta kızılay haftası 

Bu işlerin tez elden görülüp başarıl
ması için bir de kazamızda iskan me
murluğu açılmış ve faaliyete başlamış
tır. 

İzmit faciası 
Mütehassıs Almanın kusuru 

olmadığı anlaşıldı 

lzmit (Hususi) - Kağıt fabrika 
sında feci bir şekilde ölen Fahrinin ö
lümü hakkında yapılan tahkikat netice
lenmiş, mütehassıs Almanın suçlu ol
madığı anlaşılmış, ııcrbest bırakılmış -
tır. Fahrinin kendisini gene kendi 
dikkatsizliği eseri olarak tmsmisyon -
!ara kaptırdığı ve bu faciada kimsenin 
sun'u taksiri olmadığı meydana çık
mıştır. 

Sivas (Hususi) - Kız,lay haftası 
başlamıştır. Haftanın ilk gÜI\Ünde bin- Samsunda bir yaralama vak'ası 
lercc halk Cümhuriyet meydanına top- Samsun {Hususi) - Ali Riza is
lanmı~ ve cemiyet azaları tarafından minde bir serseri henüz mahiyeti an1a
birçok konferanslar verilmiştir. Aza şılmayan bir sebepten dolayı Cümhu
kaydine her kaza ve nahiye-de faaliyetle riyet caddesinde simit satan Rüştüyü 
devam edi1mektcdir. Hafta nihayetin- bıçakla orada bulunan esnafo: gözü 
de Kızılay tarafından Cümhuriyet Halk önünde ağır surette yaralamıştır. Ya
Partiei binasında fakir yavrular için bir ralı hastaneye kaldırılmış suçlu da ya-
sünnet düğünü yapılacaktır. kalanmıştır. 

Pazar Ola Diyor 

iın fU gazino Allh için güzel saz getirip akpmcılnn.. _ cazbant celbedip, dnnı me-
- Ha&an Beyciğim! Açh-ı ... Buraya, ya bir alnturkaj .•. Ve yahut ki güzel bir 

mnma.. raklılarını memnuo edeydin t 

Has n Bey - Merak et
me! Her ikisini de getirdim 
amma, lsonu kompınun rad
yoları bepaini kaçırdı 1 

SllV1a 

M 

Memle.ltetin her tarafında hızlı bir faaliyet göze çarpmaktadır. Her yerde 
yeni teşekküller yapılmakta, konferanslar tertip edilmekte, halkın muhtelif 
bahisler etrafında aydınlatılmasına çalışılmaktadır. Resimlerimizden en üst
teki Elaziz çocuklarına bir arada idman oyunları yapbrılırken, albndaki Eln
ziz k~dmlığını~ t_enviri için sık cıık toplantılar yapılm~sını kararlaştıran Diya
rıbekır Halkevının kadın azalarını göstermektedir. Üçüncü resim yeni te
şekkül eden Elaziz Şoförler cemiyetin in idare heyetini, en alttaki de Erdekte 
yapılan zehirli gazlar toplantısında konferansa iştirak edenleri göster
mektedir. 

eşilova nahiyesi 
kaza oldu 

Burdurda bir memleket 
hastanesi yapılıyor 

Ü ahya - Ba ıkesir 
hattı 

Sellerin tahribine uğradı, 
trenler işlemiyor 

Burdur (Hususi) _ y eşilova nahi- Kütahya (Hususi) - Bir haftadan-
yesi hudutları genişletilerek Burdur beri Kütahya ve civarına yağan şiddet
kazaları arasına ilhak edilmistir. ye _ li yağmurlardan hasıl olan seller Kadı· 
'I d 'd 'd k ' köy ve Pirilceyler istasyonları arasın· şı ova a yem en ı ari teş ilat yiıpıl -
mağa başlanmıştır. da kilometre 127 +820 den kilometre 

Burdur ve civarının ihtiyacına ce • 128+000 kadar olan imlayı götürmü~ 
vap verecek büyük ve mükemmel bir ve bu aradaki beton köprü açıkta kal
Memleket Hastahanesi yapılması Sıh- mıştır. Bu yüzden Balıkcsire gitmekte 
hat ve içtimai Muavenet Vekaletince ol~n ~l O numaralı yolc~ ~.reni Değir
tekarriir etmiş ve binanın inşası için mısnz ıstasyonundan gerı donmek mec· 
lazım olan bütün malzeme hazırlana- buriyetinde kaldığı gibi derhal düzel
rak inşaata başlanmıştır. Hastahane ti1mesine başlanılan bu yolun dört beş 
yaz nihayetine kadar ikmal edilecek • gün süreceği ve bu müddet içinde de 

trenlerin mezkur mahalden aktarma tir. 
ile geçecekleri anlaşılmıştır. 

lzmitte ilk okullar sergisi Bu imlanın ~·e~iden tes~iy~si.işi için 
. ,. . . 8.000 metre mık ap topraga ıhtıyaç ol-

İzmıt {Hususı) - Ulugazı ılkmek- duğu demiryol mühendisleri tarafın -
tebinde lzmitte bulunan biitün ilk okul dan keşfedilerek ameliyat katarları va
talebe ve muallimlerinin vücuda getir- sıtasile ve muvakkaten alman amele -
dikleri eserlerle büyük bir sergi açıl- lerlc toprak dökülmeğe başlanmıştır. 
mıştır. Çamurda güçlükle çalışıldığı gibi her 

Sergiye Adapazarı, Geyve, Hendek, vakit yağması muhtemel bir yağmuı 
Kandım, Gebze ve Karamür el kazaları dökülen toprakları tekrar sürükleye
i]e köy mektepleri iştirak etmiştir. Ve cektir. 
sergide her nahiye için birer pavyon ay- ----
rılmıştır. Azıh bir firari yakalandı 

Konya, 10 (A.A.) - Evvelce yağ· 
ahsul fiatları düşüyor ma suçundan Konya ceza evinde ~ v-

Alaca (Hususi) - Yeni hasat b3ş- l uf iken firar etmiş olan Feyzul ah 
lamış, ilk mahsul bu hafta pazara gel- adlı bir azılı d ölardan aşarak lspartu
miştir. da köyüne ulaştığı gün jandarmalar 

Yeni mahsulün pazara gelmesi fiat tarafından tevkif edilmiş ve Konyayn 
üzerinde çok tesir göstermiş, bu yüz- getirilirken Eğirdir ceza evinden de 
den buğday evvelce 200 arpa ) 40 ku- camları kırarak kaçmışsA da bu nzılı 
ruş iken buğday 120, arpa 60 kuruşa kaçak, yaralı olarak tutulmuş ve Kon-
dü~müştür. yaya getirilmiştir. 



6 Sayfa 

Sigorta parasını almak 
için karısını zehirle 

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

Sidney, Haziran - Buranın meşhur 
romancılanndan Horas Robertson'un genç 
kansı Silviya geçen ağustosta kendi köş
künde ölü olarak bulunmuştu. Cesedin ya
nında duran bir mektupta şu satırlar yaz.ılı 

idi: 
<1Ben kendi arzum ile ölüyorum, kimse 

'müteessir olmasın, hayatımın yeaine var• 
biı ve benim biricik istinadgahım olan ko• 
cam da beni terketti, artık ölüm, benim i
çin biricik kurtuluş yoludur. Horas'ı affe
diyorum, ona hiç kimse lanet etmesini» 

Bu mektup üzerine adliye tahkikatı i- · 
lerletmiş ve Silviyanın zehir içerek öldüğü 
tebeyyün eylemişti. 

Kadın bir senedenberi kocaııından ay
n yaşamaktaydı. Romancı Horaa çok mü
teessir görünüyor, cenaze merasiminde elem 
ve heyecan içinde olduğunu herkese inan• 
dınyor, hiç kimse bu facianın bir içyüzü ol
duğunu hatınna getirmiyordu. 

Genç ve güzel Silviya kara topraklara 
gömüldü, ve biraz sonra da unutulup gitti. 

Fakat kadının kendisini sigorta ettirdi
ği kumpanya bu işde maddeten mutazarrır 
olduğu için bu hadisenin arkasını bırakma
mıı ve tahkikata germi vermemiıti. 

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

Horas sefih bir adamdı. Çok kazanma-
11na rağmen borç içinde yüzüyor. faizciler 
elinde boğuluyordu. 

Böyle maddi müşkülat içinde çırpınır
ken, karısını böyle yüksek bir paraya si
ıorta ettirmesi nazarı dikkati celbetmi, ve 
lfgorta tirketi bir taraftan parayı verirken 
diier taraftan da işi Bingfild imıinde bir 
polis hafiyesine tevdi etmiıtir. 

Bingfild H1>rasın hizmetine airmeğe 
muvaffak olmuş, tam emniyetini kazanmıı 
ve ıörmüş ki Horas eğlencelerden baş a
lamıyor, ıefihane bir hayat yaşıyor. O evde 
bulunmadığı sıralarda Bingfild araıtırma

lannı yapıyormuş. Bir ıün yazıhaneyi ka
nıtmrken ıözüne gizli bir çekmece ilişmiş, 
onu açınca, içerde bir romanın müsvedde
lerini bulmuş, ve onları okudukça romanın 
1:.aılıca kahramanlarının isimlerinin Silviya 
ve Horas olduğunu görmüş. 

Roman her ikisinin de hayatlarını tas
l'İr etmekteymiş, bu yazıların ilk sayfala
n Horas'ın, diğer sayfaları da Silviyanın 
el yazısile yazılmış imiş. Romandaki Silvi
ya da tıpkı hayattaki Silviya ıibi zehirle· 
nere.it ölmüşmüş. Fakat romanın müsved
deleri arasında asıl Bingfild'in nazarı 
dikkatini celbeden ıey, kadının veda mek
tubunun bulunması imiş. 

Erkeklere 
Yüz vermemek 
Lazım 

•Ciddi bir kızım. Şimdiye kadar hiç 
bir erkekle eğlenmedim. Emelim temiz 

bir yuva kurmaktır. Böyle olduğu hal

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

zayıf, çelimsiz insanlar. Arkadaılarımın 
hepsi ıevdaya dü~kün, ben daha kim • 

eeyi ıevmedim. Kendi kendimi anlamı

yorum. Niçin böyledir söyler misiniz) 

Fındıklı A. Y. 

Siz daha toy bir çocuğa benziyorsu • 

naz. İnsan sevecek çağa geldikten ve 

sevebileceği bir erkeğe rastladıktan son .. 

"-, gayriihtiyari sevgiye aürüklenİl'. Biz 
ıu üstündeki çöpler gibiyiz. Akıntı ne • 

reye götürürae oraya gideriz. Yalnız 

ciddiyetimizi muhafaza edersek bir de

receye kadar bu akıntının önüne geçe • 

biliriz. Bu sebeple ciddi hareket etmekle 

•e erkeklere yüz vermemekle dojru ba· 
reket ediyorsunu2 

Horas Robertson 
Bunun üzerine bütün hadiseyi dima

iında sıralayan polis hafiyesi, Horasın si
gorta paraeına tamaan Silviyayı zehirledi
ğine ve oesedin yanında bulunan mektubu 
da Horum romanını yazdırırken kansına 
evvela İmza ettirrniı olduğuna kanaat ge
tirmiş. 

Polis hafiyesi hunun üzerine işi zabıtaya 
haber vermiştir. 

Tahkikat da bu neticeleri teyit etmi2-
tir. Horas suçunu itiraf etmiştir. Ve şu su
retle ifadede bulunmuştur! 

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

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

Horaa şimdi, ıoiuk kanlılıkla işlediği 

cinayetin hesabını verrneğe hazırlanmak

tadır. 

Mübaşiri döven avukat 
Dün Üçüncü Ceza Mahkemesinde 

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

Avukat Hayri, Kamili bir ilam me
selesinden çıkan kavga neticesinde 
dövmüştür. Dün bu hususta şahitler 
dinlenmiştir. Avukat Hayri müdafaa 
şahitleri getireceğini ve muhakeme
nın başka bir güne kalmasını istemiş
tir. 

Bülbülderede J. D. 
Babseaiğiniz ıayritabülik gençlikten 

ıeliyor. Zaman ile düzelir, tabii hayat· 
tan zevk almağa bqlaraınız. Hele evle
nirseniz bu gayritabülik bir an evvel 
düzeliverir. 

* Halime Ferhan: 
Mektubunuzu dilckatle okudum, va • 

xiyetiniz beni de müteessir etti. Güzel, 
İyi bir aileden yetİpnİf olmanıza rağ • 
men, bayat ıizi her hangi bir kadınm 
kolay kolay kabul edemiyeceii feda • 
k&rlıklara ıevketmiı, aitgide bir çıkma
za &İrmİJSiniz. Bu adamdan ayrılırsanı:a 
bir baıkası ile evlenmekte güçlük çeker
siniz. O vakit belki de daha feci vazi • 
yellere düıersiniz. Mademki kardeıiniz 

de sizi kurtarmaia tqebbüs etmiyor ve 
vaziyetinizle alakadar olmuyor, bugün· 
kü vaziyeti idameden baıka çare gör .. 
müyorum. Bir erkelin çapkınlığı niha • 
yet bir hadde kadar gider, nihayet du· 

rur. Hele ıiz 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 hayal zaten kolay mı ki! 

TEYZE 

SON POSTA: 

Yerli mallar sergisini 
gezerken: Tütün. 

T ürkiyeye tütün, kahveden ıonra gir· 

miştir. Kahve Kanuni Süleyman za
manında girdi ve ük kahvehane Hicri 962 
yılında açıldı. Tütün Üçüncü Mehmet za
manında airdi. Tütünü Türkiyeye ilk geti
renler de lnııilizler oldu: 1009 • 1O15 Hic
ri yılları arasında idi, bazı emraza ıifadır 
diye İngiliz tüccarları tarafından getirilen 
tütün, keyif ehli tarahndan içilmeğe bıış -
landı. Bilhaıısa İstanbul külhanbeyleri, züre· 
faaı, kahve müdavimleri tarafından pek 
büyük rağbet ııördü ve sür'atle yayıldı. 
Ulema bile tütün içmeğe başladı. Kahve • 
lcrde oturulamaz oldu, herkesin elinde çu
buk, sokaklarda bile «pof, pof! deyuıı tü
tün içerlerdi. Tütün ile beraber iki mühim 
mesele ortaya çıktı: 

1 - Yangın. 

2 - Tütün müptelalarının işi gücü bı· 
rakmasıl 

İstanbul ahşap bir şehirdi. Bir cignra • 
dan binlerce ocak sönüyordu. Dördüncü 
Murad, 1043 de kahve ve tütünü ıiddctle 
yasak etti. İstanbul kahvehaneleri yıktırıl
dı. Tütün içmenin cezası <cidaml>ı idi. Ken. 
disi tarihin kaydettiği en meşhur ayyaşlat• 
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 tü
tün içen on dört kişi yakalandı, derhnl 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~j düşünülerek konmamı~tı. Dördü11cü 
Murad gibi müstebit bir adamın istibdat 
ve zulmünü devam ettirmesine yardım et· 
tiğinden konmuştu. Murad ölür ölmez de 
yasak unutuldu, İbrahim zamanında halk 
yine kahvesine ve bilhassa tütününe ka • 
vuştu. 

Eskiden tütünden hiç bir reıı:im alın

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

Artık memleketin yerli mahsulleri ara ına 
geçmiş olan tütüne de bir resim kondu: 
Yenice tütiinünün kıyyesinden on, Kırca 

Ali tütününün kıyyesinden sekiz akçe 
gümrük alınacaktır. 

On ikinci hicri asırda İstanbul gümrü
ğünün yalnız tütünden hasıl olan varidntı 
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'atn a
landı. Fakat tütün sarfiyatı mütemadiyen 
arttı. Hicri 1107 yılında tütünün devlet ha
zinesine bıraktığı menfaat 300 ylik akçeye 
baliğ olmuştu. Tütün devletin en mühim va
ridat membaı olmuştu. 

Retad Ekrem Koçu 

Fransanm Türkiyeye verdiği 
kontenjan 

• Temmuz iptidasından eylul nihaye
tıne kadar memleketimizden F ransaya 
150. kental !umurta, 200 kental yu
murta akı, 2~0 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, ;{J 2 ken
tal çiçek soğanı ve bin ton da keten 
ihraç edilecektir. 

Kaptansız gemi yokmuş 
Deniz Ticaret Direktörlüği.i her sene 

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

Yazıldığı gibi bütün kiiçük gemiler 
kaptansız seyahat etmemektedir. Bun
ların hepsinin diplomalı kaplanları bu
lunmaktadır. Yolsuzluk yapan bir iki 
küçi.ik gemi hakkında lazım gelen ta
kibat yapılacaktır,1""' 

,.1Temmuz 11 

SIHHİ BAHİSLER 

Uyku iliçları niçin fayda 
• 

yerıne zarar verir? 
l!ykusuzluk neden ileri gelir, istedikleri zam ... an uyuyan 
ınsanlar ne yaparlar, uykusuzluğun çaresi var mıdır? 

Yazan ı Doktor l!tem Y••••f 

İlaçlarla zehirlcıımiı bir kanın uykuj Bazı hastalar tanırım ki onlar yoıta~ 
merkezine müsbct bir tesir yapması uyku yattıkları zaman numara sayarak uykulatl"!! 
getirmesi, vücut o zehre alıştıkça ıüçleşir. nı actirmeğe uğraşırlar ve yahut tavand 
Bunun içindir ki uyku ilacına alıımamak sabit bir noktaya bakarak gözlerini ve k 
ve uykusuzluk zamanlarında ilaç kullan· falarını yormağa üz.enirler. Bunlara hiç 1 
mamak lazımdır. zum yoktur. 

Uyku ilacına alışmış bir hekim tanı· - Ben uyku uyuyacağım ve bunun içi'I 

rım. Avrupada tahsilde bulunduğu zaman- yorulan kafamı bir daha yormağa lüzu 
)arda derslerini yetiştirebilmek ve tezinde 
muvaffak olabilmek için gecelerini gündüz-
le birleştirmi~. bir buçuk ay süren bu de· 
vamlı yorgunluk uyku müvazencsini boz-
muf, artık uykusuz günler başlamış ve bu
nu seneler takjp etmiş. Şimdi kullanmadı
ğı uyku ilacı yoktur. Bu ilaçları aldığı za
manda bazı istirahat şartları lazımdır. Ka
pılar açılmayacak, koridorda bir hareket 
olmıyacak, biti~ik matbaa çalıımıyacak, 
sokaktan gürültü çıkaran süp
rüntü arabası geçmiyecek. Bütün bunlar 
mevcut olmadıkça uyku ilaçlarının beş pa
ra etmediğini anlatır, durur. Kafasına sap
lanan bir mermi yüzünden, dimağındaki uy
ku merkezi harap olmuş bir Avusturya za• 
biti on dört senedenberi gözünü kapama
mış. Uyku ilaçları ve yarım saatlik bh uy
kuyu temin edecek bir çok çarelere baş 
vurmuş. Hekimler, muayeneler, iaçlar bü
tün yapılan müdahaleler boşuna gitmiş ve 
nihayet kendisinde ebedi uykusuzluk mev
cut olduğunu ve bunun tedavisi mümkün 
olamıyacağını anlatmışlar. 

Bu zabit arkadaşları yataklarına çeki
lirken ellerini avuçlan içine alır ve karan
lık geceleri nasıl geçireceğini düşünürmiiş. 

Bir günün yirmi dört saatini okumak, gez• 
mek, ve başka başka eğlencelerle geçir
mek imkiinını kaybetmiı. «Herkes uyku 
ıaadeti içinde tatlı bir rüyanın zevki ara• 
11nda mışıl mışıl uyurken ben baıkalarının 
bu saadetini kıskanıyorum.» diyor. 

Uykusuzluk hastalığı geçirenlere muka
bil kuvvetli bir irade kullanarak istediği sa
atte uyuyan, istediği kadar uyuyan ve her 
iıtediği saatte uyanan maruf ıahsiyetler de 
tanıyoruz. 

Bunlar için tenbihli saate ihtiyaç yok
tur. Su içer gibi, yazı yazar gibi, ıöz ıöyler 
ıibi bir uyku ..• Saati, zamanı ve yeri olma· 
yan mantıki bir uyku .• 

Bunlar büyük irade sahipleridir. Her
kes az çok kendisinde bunu tecrübe ede
biür. iradesine güvenenler, sinirleri ıağlam 
olanlarda müsbet bir neticeye varılması 

pek mümkündür. 
Bu tecrübeyi şahsımda yapıyorum ve 

muvaffak oluyorum. 

Uykusuzluk başladığı zaman hundan 
kurtulmanın çarelerini aramalıdır. Kanı 
temiz ve mikropsuz olanlarda uykusuzluk 
bir takım tali sebeplerin, manevi ve mad
dt üzüntülerin yardımıyla husule ııeldiğine 
ıöre evvela ıinirleri 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. 

laçtır. 
Gece yürüyüşlerinden sonra alınan bir 

dut alınacak herhangi bir uyku illcındıllln 

daha çok müeasir olur. 

yoktur demek kafidir •. 

Kendi kendine yapılan 
çok müsbet faydaları vardır. 

bu telkinle • 

Yine kendi kendine: 

- Bu gece de uyku uyuyamıyacağıJ1J 
demekle nasıl uyku merkezini daima te 
bih etmiş oluyorsak, bunun aksi de vat1 

kidir. 
Şu halde irade ile elde edilebilecek ti', 

lan bu en mühim ihtiyacımız için evve• 
ıinirlerimizi kuvvetlendirerek işe başlaın 

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. Pencerelerden bir tanesini 
dına kadar açık bırakmalı ki temiz ha 
içeriye girsin ve teneffüs tabii ıekilde d 
vam etsin. Bu temiz hava uyku merkezi 
en istediği ve beklediği bir şeydir. 

Çobanlara bakınız. ayak üstünde 
palarına dayanarak uyurlar. Kervanlar 
da merkep üstünde uyuyan devecileri 
nadoluda çok gördüm. Açık havayı uyk 
ıuzlara tavsiye ederim. Programsız bir b't
yat yüzünden bozulan sinir müvazenesiol 
ortaya çıkardığı uykusuzluk derdindA 
,kurtulma yollarını bu suretle işaret et" 
,oluyorum. Tavsiye ettiğim şerait dahilin 
,iyi olmuş pek çok uykusuzlar vardır. 

, Keyif veren zehirler gibi uyku ilaç)arİ. 
,da pek mecburiyet hasıl olduğu ve he~ 
tarafından kat'i surette lüzum gö:üldilr. 
,zaman kullanmalıdır. Bunun haricinde 1' 
,iıtimali sıhhat ve hayat için daimi bir aA 
ve istırap membaı olmaktan bizi kurt~ 
maz. 

Etem Vassal 

--·-- ... -~"~-~·· ·---s•---••-~ 
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Resimli Hikdge: 

Selma ile Sedadın bahası pilottu .. 
Bir gün Bay Şükrü iki çocuğunu da tay· 
yareye aldı. Onlan şöyle bir uçurmak İS• 
tedi .. 

<•Bunu yalnız baıuna tamir edemem .• 
Tayyareyi burada bırakıp buradan kur • 
tulmanın çareeini aramalıyız.» dedi. Ço
cuklarını ellerinden. 

Bailadılar.. Bizim ..tmiz turadadır. 
Sizi aBtüreJim. Babam aevhıecek .. dedi .. 
Biraz ıonra Uatil otlarla lıtülli bir avlu Ö· 

Bir Ta1yare 

Fakat biraz sonra Bay Şükrü tnyya· 
renin sesinin değiştiğini farketıi. Maki
nede bir bozukluk olduğunu cın • 
ladı. 

Tutarak ilerlemeğe başladı.. Fakat 
yolda evvela Sedat bir direğe bağlan • 
mış kapkara bir oğlan gördü. Babasile 
karde§ine gösterdi .. 

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

Bay Şükrü ile çocuklarına bir dolu el • 

SON POSTA: 

Yolculuğa 

Ağaçların arasından emin bir yol bu 
)arak hiç sarsılmadan çocukları yere İn· 
dirdi. Makinesini yokladı .. Fena bozuk
tu. 

Bay Şükrü hemen küçük zencinin İp· 
!erini kesti.. Çocuk serbest kalınca .. Ba
bamın kabilesine düşman bir kabilenin 
adamları beni kaçırdılar. Buraya getirip 

ci reis Bny Şükri.i ile çocukları, kendi 
sandalına bindirdi. «Şimdi adamlarım 

sizi evinizi buluncıya kadar istediğiniz 
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BIK.A YE 

Gelenler J Bir Uykucunun Başına 
Sabnh yataktan kalkmanın zorluğunu 

erken kalkmağa alışkın olanlar bilmezler. 
Hatta belki bunu anlıyamazlar bile .• 
Onun için bırnkın da 
bu hikayeyi biL bu 
uykucubaşının kendin. 
den dinliyelim. 

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

Bir gece uykum arasında bir pahrb i§ittim ve 
birdenbire kalktım. 

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

- Necdet biz ynnn Adaya gidiyoruz. 
Yazı orada geçireceğiz .. Evden erken çı· 

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

rar verdik.. Sen evde kalacaksın, dedi.. 
Evvela baLamın sözünü ıakaya aldım .. 

Beni yatağımdan kaldırmak için söylenmiş 
bir söz sandım .. Fakat ertesi sabah uya • 
nıncn evi bomboı buldum .• Kimseler kal· 
mamıştı.. Her şeyi, yiyeceği, içeceği ken· 
dimin hazırlaması lazımdı. inip aşağı kat· 
ta işimi görsem, sonra çıkıp yatsam olmı
yacnktı .. Bir kolayını bulmalıydım .• Ya • 
tağımı aşağı kata indirdim .. Mutfak, ye • 
mek odası filun hep orada idi.. Evde eski 

lastik tekerlekle bir de elektrik motörü vaı-

tını.. Motörü de başucuma yerleştirdim •• 
Ön tarafa da otomobillerdeki gibi bir eli• 
reksiyon taktım .. Oh ıel keyfim gel.. Artık 
ben yataktan çıkmadan bahçeyi, bütün 
alt katı dola§ahiliyordum.. Halimden pek 
memnundum.. Annemin, babam\n gittiği· 

ne üzülmüyordum .. Hiç olmazsa başucum· 
da bütün gün «haydi kalksana» diyen yok
tu.. Bahçeye çıkınca ıöyle kolumu uz.attım 
mı alçak dallardan meyva bile kopnrabi • 
liyordum .. 

nUne aeldller. Zenci «İtt• !,izim evimiz» 
~edi.. 

mas verdi.. Onları yemeğe alakoydu. 
Ziyafetten sonra nehre gittiler. Zen· 

yere götürebilir» dedi. Üçü de sağ sa - dı.. Böyle şeylerde biraz becerikliydim .. 
r · b 1 

Yaz olduğu ıçın gece yatarken bütün 
kapıları açık bırakıyordum.. bir gece uy
kum arasında bir tangırtı, tungurtu oldu. 
Uyandım .• Yataaımın yanıbnşındaki ma -
sanın üstünde gündüzden topladığım mey· 
valar vardı .. Bir kaç tane yiyeyim dedim .• 
Elimi uzattım.. Boılukta kaldı. Ne masa 
vardı, ne meyvalar. Sağa bnktım, sola bak
tım .. Ne duvar vardı, ne kanape. lki ta • 
rafımdan ağaçlar sıeçiyordu .• O zaman ba· 
vıma geleni anladım .. Yatakta dönerken 
motörün düğmesine dokunmuş olacağım ki 
motör iılemeğe b.,lamış.. Karyola dd a· 
çık kapılardan fırlayıp bir k8y yoluna kn· 
dar gelmiş .• Öyle hızlı ko~uyordu ki .. Fre• 
ne sarıldım.. Durdurayım dedim olmadı .• 
Derken güm diye bir tahtapcrdeye çarp • 
tım .. Tahtnperde ortadan ikiye ayrıldı. 
Kendimi kocaman bir tavuk kümesinift 
içinde buldum. Tavuklar, horozlar hepsi 
dışarı fırladı. Bir aUrültüdür koptu.. Evin 
sahipleri uyandı. Bekçiyi polisi çağırıp be· 
ni teslim ettiler.. Noyıe küçük oldu ~ um 
için beni hapis fil&n etmediler ammn .. Ev 
sahiplerinin zararını ödemek için bütün 
harçlığımı aldılar.. Param kalmadı .. Evde 
aç oturamazdım ya .• Ertesi günü ben de is· 
ter istemez, yataktan çıkıp Adaya gittim.c 

ım evı u unca pek sevindiler. Tekerlekleri karyolanın ayaklarına tak • .............................................................................. 

1 

.......................................................... . r= BU HAFTANIN BiLMECESi _J EGLENCE: Yolda yttrilmek 

Ko .. pek H · Yoldan Geçtı• ?. Bu Bilmeceleri terbiyesi a D gı Arkadaşlarınıza 
~ CQ? Sorunuz. 
~ ~ 1 - Yarım elmaya en çok benziyen vey 

nedir} 

Cevap: Ayni .elmanın öteki yarısı .. 

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

Cevap: Sıcnk soğuktan daha hızlı gi • 
der. Çünkü insan hazan ıoğuğu yakalıya • 
biliyor. Mesclii: Soğuk alınca.. Fakat sı· 
caklık öyle değil.. 

• Biliyorsunuz değil mH. Sokkta, hele 
3 - Ağzı olduğu halde konuşamıynn kalabalık sokaklarda yürürken muhakkak 

nedir} .. 

Geçen Bilmecemizde 
Kazananlar 

4 temmuz tarih· 
sağdan gideceksiniz. Dünyanın her tara • 

li bilmecemizde bi
fında insanlar için bu böyledir .. Fakat hay-

Bir gün Suzan köpeii Karamaçasını be· 
raber aldı.. Sepetine yiyecek doldurdu. 

Kırda gezmele aitti.. Fakat Maça gayet 

kıllı gezmeğe gidecek yüz yoktu.. Yolda 
tavpnları görünce arkalarından koşup 
onları yakalamağa uğraştı. Tavşanların iki· 
si hemen önlerine gelen yere saklandılar .. 

yaramaz bir köpek ~i. Onda öyle uslu a-
......... __ Bir tanesini de resimde bir deliğe gm:rken iki 8-ur .. a .... t ... lı_ ..... a .... d .... a .... m........ görüyorsunuz. Eğer resmi her tarafa çe • 

Bir zamanlar Be. 
co adında bir a • 
dam varmıı .. Bu a· 
dam dermit ki .. 

cılnsanlar ayaklan 
üzerinde durabili • 

yor1ar da, baıları il· 
zerinde neden du • 

ramıyorlad Ben 
bir usul bulacağım 
ki fosanlar her iJti • 

sini de yapabilsin • 
ler .. » Bizim bura • 

ya koyduğumuz re
sim işte bu Beco • 
nun resmidir. Res-

virirseniz, saklanan bu iki akı lı tavşanı 

siz bulabilirsiniz. Bulunca yerlerine işaret 

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

yapayalnız kain kaldı. Ne yapacağını bile· 

medi.. Derken önüne dört yol çıktı. Bun· 

!ardan hangisinden köpeğinin gittiğini bi • 
}emiyordu. Hangi yoldan gideceğini şa • 

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

sunuz. 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-
nıin atıağısını yukarı tutun. Cene bir adam · · · d B' d · S · 

resınızı c yazın. ız e sıze uzanın sıze 
yüzü aöreceksniz.. Naııl h E d 1 
mi). -

• tu a eği t ve~memiz için yolladığı hediyeleri yollıya· 
caaız. bir vapur ~ezintiai 

Kumkapı Molla Taş cad. 1 de Berç Ya
zar, Ankara Ulucanlar İraç sokak No. 6 da 
Sabahat Aysun, Aksaray Yusuf Paşa cad. 
No. 5 de Vedad, Eskişehir istasyon civarı 
T İdman cad. No. 11 de Meveddet. 

DOLMA KURŞUN KALEM 
Bakırköy Zeytinlik mahallesi Hacı Ha• 

san eoknk 20 de Sevim Sakız. İstanbul Ter· 
;zilik mektebi 32 1 S. Samyeli, İst. 48 inci 
mektep 164 Zeki. 

DOLMA MOREKKEPLI KALEM 

1 
Y eşilköy ilkmektqp 42 Sabahat Erzi, 

,Sirkeci Ebüssuud cad. 1 O da Muzaffer1 
İst. Yenibahçe Keçeciler cad. 163 Jrfan 
'lıt. Kız Lisesi 154 M. Yüksel. 
' (Arka11 var) 



Bugün Yugoslavyalılarla 
dostluk maçı var ... 

Futbolcularımızdan, bu mühim imti
renklerimizi şerefle müdafaa 
etmelerini bekleriz 

handa, 

iugoslavyablar Taksim abidesine çelenk koyarlarken 

İstanbulda biri dostluk, biri de milli ı Gördüklerimiz ve hatırlayabildikle
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 altı oyuncu, iki idareci, oynayacağı bu müsabakalar bugünkü 
bir de gazeteci bulunmaktadır. futbolüınüzün tam ölçüsünü vermış 

Misafir futbolcular akşam üzeri olacaktır. 
Taksim abidesine merasimle çelenk Ömer Besim 

koymu~1ar ve Boğazda bi!' motör ge ~ Galatasaraym deniz bayramı 
zintisi yapmışlardır. İstanbul ve Türkiye kürek şampiyo-

Yugoslav takımı kafile reisi de Türk 
nu Galatasaray su sporları şubesi bu -

spor kurumu İstanbul bürosunu ziya- gün Bebekte büyük bir deniz bayramı 
ret etmiş ve ikinci reis Beyazıt say lavı 
Halit Baran tarafından karşılanmış -

yapacaktır. 
Deniz bayramına öğleden sonra sa-

tıt.. Bu ziyaret esnasında spor işleri d b 1 cak b k 
h at örtte as ana ve ayram a şam 
akkında pek faydalı konusmalar ya - d'd b" ' k · M'" b k l d lm ' ye ı e ıtece tır.. usa a a ar an 

pı ıştır· • sonra da, Bebek belediye bahçesinde 
Maç çetm olacak gece eğlenceleri yapılacaktır. 

Dostluk maçı ismi altında bugün ilk Tesb~t edilen proğram şudur: 
maçı yapacak olan Yugoslav takımı, Kotra yarışı 16, yüzme bayrak ya· 
yarın da Türkiye - Yugoslavya ma- rıı;ıı 4X50 16,15, Padil Bot müeaba -
çını oynayacaktır. Dört senedenberi kan 16,30, Su topu müsabakası 17, 
milli forma altında tek bir maç yap • Kızlar arasında dörtlük ;Y.artş 17 .:JO, 
mamış olan Türk takımının olimpiyat Erkekler arasında dörtlük yarış 18, 
müsabakaları vesilesiyle Yugoslavya Mükafat verme merasimi 18,30. 
ile karşılaşması, futbol hayatımız içi~ .. "K-;-p~ 1~i iÇerid~~- Ö;ÜİÜ ·
ciddi ve o nisbette ehemmiyetli oir 
hadise olacaktır. cennet: Türkiye! ,, 

Berfin olimpiyadına layık olduğu (Batlarafı 1 cİ sayfada) 
şekilde hazır bulunabilmek için aylar- Türkler, mesela Rodos için bir propa· 
danberi hazırlık yapan futbolcuları • ganda kıyameti koparan ltalyanlan nüm~-

ne edinseler, memleketlerini çok kısa hır 
mız toplu bir halde yaptıkları kamp id- zamanda bir ueyyahlar k&.besiıı haline ge
manları arasında belli başlı bir kaç 
müsabaka yapmak imkamnı da bul -
muşlardır. 

Son hafta içinde Macarların Boç -
kay takımına bir berabere, bir mağlup 
ve bir de galip gelen takımımız hiç 
şüphe yok ki en sayılı ve en düzgün 
maçını Yugoslavya takımına karfı ya~ 
pacaktır. 

Birkaç ay evvel Bükre~te yapılan 
Balkan kupası maçlarına bjzim gibi 
iştirak etmiyen Yugoslav milli takımı 
da ayni his ve ayni düşüııceyle İstan -
bulda yapacağı maçt kazanabilmek 
için bütün kuvvetini sarfedecek, olim
piyatlardan evvel büyük ~ir cesaretle 
giriştiği bu işden muzaffer çıkmağa 
cehd ve gayret edecektir. 

Nasıl bir kadro ile sahada yer ala -
caklarım layıkiyle bilmediğimiz fut -
bolcularımızın bu mühim imtihanı ka
zanabilmek için en basit futbol kaide
lerini unutmıyacaklarını idmanla -
rında çok mühim bir rol oynı -
yan antrenörün vereceği tali -
matı mümkün mertebe dikkatle tatbi
ka çalışarak renklerimizi şerefle mü -
dafaa edeceklerini ümit ederiz. 

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

tirebilirler. 
Halbuki, bunun tam tersine ... 
Türkler, propagandayı olduğu kadar 

hiç bir şeyi ihmal etmemektedirler. 
Mesela Mısırda, bir Yunan vapur acen

tesine uğrayın, hemen bütün Yunanislanı 
bir çuvala doldurup elinize verirler. Aldı
ğınız resimler, rehberler içinde, Yunanİs· 
tan hakkında arayıp da bulamıyacnğınız 

şey yok gibidir. ,,, 
Halbuki İt Bankasının oradaki şubesine, 

veya bir Türk acentesine müracaat etse
niz, lstanbulun kötü, bozuk bir resmini bi· 

le bulamazsınız. 
Ve düşünün ki burada, insanın tabii, 

1ıhhi bakımdan arayıp bulamayacağı hiç 

bir fCY yoktur. 
Tarihi abidelerile, her derde şifa sula-

rile. emsalsiz manzaralarile, müzeleri ve 
dillere destan olan Adalarile İstanbul, ka
pısı içeriden örülmüş bir cennete ben7e· 

mektedir. 
Bu içeriden örülü kalın duvarı, propa

ganda denilen silahla yıkıanız, seyyab ba
nndırabilmck için bütün evleri otel haline 
sokmak, ve seyyah gezdirebilmek için bü
tün İstanbulluları tercümanlığa başlatmak 
mecburiyetinde kalacaksınız. 

Abdülmecid Ferid Türkiyden yürekten 
bir takdirle uzun uzun bahsettikten sonra: 

- Hülasa, demiıtir, ben yeni Türkiye
yi, içtimai. iktisadi sahalardaki Üeriliii ha• 
kırnından, bütün prkın ortuına kurulnıut 
bir nümunelik memlekete beuetiyoruml 

SOM. POSTA 

"Cürmü meşhud,, 
(Bq~arafı t ci sayfada) 

Kanunun bu maddesini okuduktan 
soma timdi bir de Son Posta ve Haber 
gazetelerinin dünkü nüsbalannı göz.• 

den geçirelim. 
Bu nüshalarda «Kadın satan köy 

muhtann serlevhalı Sivasta cereyan el• 
mit bir vak'anın hikayesini okuyoruz. 
Sivasın Seyidler köyünde Osman adh 
biri köyde bulunmadığı sıralarda köy 
muhtan Kadir, kansını baıkuile ev
lendirmif, Osman geri dönünce kendi· 
sine 45 lira para teklif etınİJ ve «al
dınna sana bir baJka kadm bu1uruz. lıı 
demİf. .. O.man da bunun üzerine ınuh· 
tan öldünnüt-

Buraya kadar meselede hiç bir 
fevkalldelik yok. Son Posta ve Haber 
gazeteleri Sivasta ayn ayn birer mu· 
babir bulundurabilirler ve bu hadiseyi 
ayni zamanda haber alınat olabilirler, 
diyeceksiniz. Hayır, biz diyoruz ki Ha· 
ber gazetesi bunu kanunun müınana· 
atma raimen Son Postadan alıp kendi 
malı gibi sayfalanna geçirmittir. Ve 

bunu timdiye kadar mütead~ ~~f~
lar yaptıiı, yapmayı itiyad edındıgı ı-
çin «Son Posta »yı biraz acı olan bu 
sabrlan yazmak btırannda bırakmış· 

tır. 
Evvela iddiamızı iapa:la ife ba,la· 

yalım, Sivasta, Seyidler isimli bir köy 
yoktur. Hadise Seyidlerde değil, Seyfik 
köyünde geçrniftir. Öldürülen muhta· 
nn ismi, Kadir değil, Kasımdır. 

,,T....,.. 11 

Konferansta hükômetlerin son 
kararlan bekleniyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Fransa ve lngiltere, tayyarelerin Boğazlar üzerinden uçuşu meselesin 
de müşterek bir hattı hareket ittihaz etmişlerdir. Murahhas heyetleri, Tii 
delegelerinden bu hususta daha kafi teminat almamışlardır. Fakat, ın11 
rahhas heyetleri! bir uzlaşmaya varmak için gayret sarfında devam edece 
!erdir. • 

Nihayet, Fransız delegeleri, gerek Yakın Şarkta, gerek diğer tarafla 
sulhün idamesini temin için yapılmış mıntakavi paktlarla birbirlerine b 
devletlerin irtibat serbestisi hakkındaki İngiliz noktai nazarı üzerin 
Stanley'in verdiği teminatı memnuniyetle kaydetmişlerdir. 

Fransız delegeleri, Büyük Britanyanın mıntakavi anlaşmalardan bah~ 
den 23 üncü madde üzerinde bir uzlaşmıya varmayı arzu etmekte oldu 
kanaatindedirler. 

ltalya Montröye gelmiyor 
Londra, 1 O (Hususi) - Fransa Akdeniz devletleri arasındaki karşıl 

lı teminat hükümsüz sayıldıktan ve İngiltere de donanmasını çekrneğe baŞ 
dıktan sonra İtalyanın Lokarno konferansına iştiraki muhakkak sayılmak 
tadır. Fakat Şarki Akdeniz devletleri ile İngiltere arasındaki karşılıklı te 
nat baki kaldığından İtalyanın Montrö konferansına iştiraki beklenmiyor 

Yunan gazetelerinin neşriyatı 

Atina, 10 (A.A.) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Katimerini gazetesi Yunanistan efkarına tercüman olarak yazdığı makal 

de ezcümle diyor ki: 
«Bütün müşkülata rağmen Boğa~ların tahkimi neticelenecektir. Boğaı 

lar tahkim edilmezse Akdeniz anlaşmasının pratik kıymeti olmıyacakt 
Türkiyenin teklifleri Akdenizde umumi emniyetin tahakkukuna fırsat v 
miştir. Boğazlar meselesinin hallinden sonra İtalyalı veya İtalyasız ani 
rnası ancak Boğazlar işinin hallinden sonra temin edilebilir. Ve bu sa 
Avrupanın en nazik meselesi halledilmiş olur.» 

fngiltere donanmasını çekmiye başladı 
(Batıarafı 1 ci sayfada) imtina etmesi için hiçbir sebe 

Biz dün bu haberi sayfalarımıza 
geçirirken arkadatunu:ın mutadı vec· 
bile bunu kendine mal edeceğini dü· 
ıündük ve yazıda kasten yukarıda dü
zelttiğimiz yanlışlıkları yaptık. Bundan 
dolayı Sivaataki okuyucularmıızdan Ö• 

zür dileriz. 

meden beynelmilel işlere karışacağına yoktur. 
inanılmamaktadır. Echo de Paris gazetesinde d 

İngiltere, Akdenizden donanması - Pertinax bir çok gazetelerin ' 
nın bir kısmını geri alma~la beraber olan şu ~ütaleayı yürütüyor : Dünkü Haber nüshası tetkik edile-

cek olursa vak' anın bu yanlıt isimler
le, aynen Son Poıta'da da çıktığı ıe
kilde neıredildiii cörülür ve yazının 
bizden alındığı da gayrikabili itiraz. bir 

Mısır ve Sudanı tayyare ile müdafaaya " .. . 
karar vermistir. Halihazırda Mısır ve Fakat İtalya hnk!lmeti da 
Sudanda 300 tayyare bulunmaktadır. evvelce Almanya'ya bağlan 
Bunlar Süveş kanalı mıntakasına top- değil midir ? Bunu bir kaç gll 
lanacaklardır. kadar öğreneceğiz.,, ıekilde meydana çıkar. 

Bu hususta dün gelen telgraflar ltalya ilhak karar1nın da «Haber» arkadqımızın havadisle
rini ıu ve bu gazeteden toplayıp ken• 
dine mal etmek itiyadı gibi bir itiyadı 
daha vardır ki o da sık sık istihbarat 
teşkilatının mükemme1iyetinden, hava
dislerinin tazeliğinden bahsetmesidir. 
Bu vaziyet kartısında bir milkemmel 
istihbarat tetkilabnın vazif eai bllfk• 
gazetelerin hususi istihbaratım makaa
lamak mıdır? Suali akla geliyor. 

\'unlardır ! tenınmasn11 isteyecek 

Bu satırları yazarken yine arkada· 
ıımızın «Son Poste» yı istihdaf eden 
bir yazısında «ne yapalım, biz geç çı
kıyoruz, tekkeyi bekleyen çorbayı i
çer.» 

Dediiini hatırlıyoruz, bu satırları 
okuduğumuz. zaman içilen çorbanın 
ne mani ifade ettiiini anlamıt, fakat 
tekkeden ne kasd edildiğini kavraya· 
mamıthk. Şimdi farkeder gibi oluyo
ruz: Tekke de bizim ve bizim cıöilerin 
para ve emek vererek topladığımız 

hususi havadisler olacak. 
Arkadaıınuza rica ederiz: Türk 

gazeteciliğine yakıfmayan ve dünya
nın hiç bir yerinde görülmeyen bu en 
hafif tabirle çirkin itiyaddan vazgeç· 
sin. Vazgeçmezse bir gün hak
kımızı aramak için bizi kanu· 
ni yollara müracaat mecburi
yetinde bırakması çok muhtemeldir. 
Arkadatımızın buna sebep olmıyaca• 

ğmı ümit etmek isteriz. 

Kocası boşasın diye 
hırsızlık eden kadın 

(Baf'.:arafı 1 ci sayfada) 

huzuruna çıkarılan Adviye isminde 
bir kadın bu işi kocasından ay
rılmak için yapbğını söylemiştir. 
Hadise şudur : 

Adviye Münevver isminde bir 
arkadaşına gece yatısına misafir 
gitmiş. Bir aralık yathğı odada 
kimsenin bulunmamasından isti
fade ederek Münevverin üç man
to ve beş entarisini çalınış. 

Mahkemede Adviye yaphğı 
hırsızlık hakkında şu sözleri söy
lemiştir: 

- Mftnevver benim arkada
ıımdır. Onun malını kat'iyyen 
çalmak istemem, bu hırsızlığı 
sırf kocamdan aynlmak için yap
bm benim kocam çok zalimdir. 
Be~i her zaman döver ve tehdit 
eder. Ayrılmak istiyorum, bırak
mıyor. Hırsızlık ettiğim takdirde 
belki bırakır diye düşiiııdüm ve 
bunun lçİI! MiiDevnrin eşyalarını .. 

lnglltere z1rhhhır1nı çekiyor Londra 10 (A.A.) - Daily Her 

Londra 10 (A.A.) - Akdeniz- diyorki: • 

k ' fazl k tl . . kti"ril Duçe, arzulannı dikte edıyor. M. 
1 a uvve erın gen çe - . ki t 'liz fil 

' hakk daki k d hal "-'t Akdenızde ngı osunun geçen 
mesı ın arar er U& - • 

b'k dil kti baharda oldujundan daha kuvvetli o 
ı e ece r. . 1 nbir" kurt 
"Neauder,, ye "Cornwald,. adh iau MSylemek ~Ye • 1 an 

kruvazörler bugünden ıngil- \Bundan ~onra yenı metalebat klll'fıt 
• B bulunacagız. İtalyanm <ı.ariık doydum» 

tereye hareket edeceklerdır. ~- ·meli için Habeııtistana Milletler ' 

dan sonra qağıdaki harp ge~ı- sarayı kapılannın kapanması ·ıve ilhak 
Ieri de sıra ile İngiliz aulanna il-

0

fiyetiain tananmaa liam pleceldir. 
tihak ledeceklerdir. Avusturalya 
krvuazörü " Sidney, Suney, Ac
hilles Ajax ve New - Zeelid kru
zörleri ile dört denizalh gemisi ve 
dört distroyer. 
Mısar ile Sudan tarrere 11• 

mUd•l•a edilecek 

Londra 10 - Nüfuzlu mahafilde 
deniliyor ki: Halihazda Mısırda ve 
Sudanda ilç yüz elli lngiliz tay
yaresi vardır. Bu tayyareler, gene 
Mısırda kalacaklar ise de İngiltere 

Akdeniz anlaşması 
LonJra, 10 (A.A.) - H 

ajansının diplomatüı maharr · 
nin sandığına göre, F ranı 
oe Büyülı Britartyanın Alul 
anlClflllaları hakkınJalıi luuarl 
n ne olursa olsun Ballıan m 
leketleri halen Alı.deniz k.aTfl 

lı yardım anlQffnalarını iJ 
ettireceklerdir. 

ile Mısır araauıda halihazır da ce K • y 
reyan etmekte olan mtlzakereler asımpaşa cına 
dolayısiyle bunlar daha ziyade 
kanal mıntakaaına daha yakın bir 
mahalde toplanacaklardır. 

Fransa şUph• lçlndeı Acaba 
ltalya Atmanraya belle11dl mı't 

Paris, 10 (A.A.) - lngiltere
nin ana vatan filosunu Akdeniz· 
den çekmek kararı hakkında ga· 
zetelerin ekserisi tarafından ser
dedilen mütaleayı Maten guete-
sinin ıu cümlesile telhis etmek 
kabildir. 

"İtalyanın bundan böyle 19 
Mart 1936 tarihli itillfnamesinin 
derpiş etmekte olduğu Lokamo 
teminat mektubunu vermekten 

........................................... -............ _ 
çaldım.Mantoları Ça11akapıda Hacı 
Dikrana emanet bırakbm, elbise
leri de hey-ecandan tramvayda unut
tum. 

Eğer buna rağmen beni bırak
mazsa ben de kendimi öldürürüm. 
O adamla yapyamam 1 

HAkim Adviyeyi tevkif etmiş ve 
durllfmayı 16Temmuza bırakml§br. 

Kasıınpaşa cinayeti fai 
Mahmudenin lzmirde yakal 
telgraf haberi olarak bild=rnıi~ 
karıda Mahmudenin tevkif edıl 
sonraki halini göstermektedir· 
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SOM PC>ST~ 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan : Kadlrcan Katlı 

Son Posta'nın tarihi tefrikası 
flyatı Ferhat ağaya: 

Numara.: 14 
Ömer) adı geçiyordu. Şimdi büsbütün Gözleri küçük pencereden görünen 

- Ben Palabıyık Ömer'in evine gi
:diyorum. Çabuk dönerim. 

Diyerek yarı karanlık sokaklara dal
dı. 

Onun geldiğini duymuş olanlar ko
nağın önünde toplanıyorlar, haberi a
lıp dönüyorlardı. 

Anadoludan çok uzak ve yabancı 
bir yer olan burada şimdi yaslı analar, 
babalar, kadınlar ve çocuklar vardı. 

Kapı açıldığı zaman İlyas küçük Ay
fC ile karfılaştı. Küçük kız ela gözle -
rinde soruuz bir sevinç ve aydınlıkla 
İJyasa bakıyor, onun boynuna atılma
mak için kendisini zor tutuyordu. 

İlyas onu koltuklarından tutarak 
kaldırdı, kuvvetli kollarile sardı. 

içini çekti. 
İçi tıkanıyor, nemlenen gözlerinin 

boşanmaması iç.in dişlerini sıkıyor ve 
bakışlarını küçük Ayşcnin bakışların
dan kaçırmağa çabalıyordu. 

Küçük Ayşe o zamana kadar bu yi
iit ve genç levendin kendisine bu ka
<lar yakınlık gösterdiğini görmemişti. 
Bunun için şimdi derin bir saadet için
deydi.O anda başka hiç bir şey isteme
yi düşünmüyordu. 

llyas onu yanaklarından öperek çö
meldi ve yere bıraktı. 

- Ayşecik, annen nerede? ..• 
Küçük odanın kapısında Palabıyık 

Ömerin genç karısı görünmüştü: 
- Hoş aeldin llyas ! ... 
Oturması için kenardaki sediri gös

terdi. 

Ay~e şimdi daha sokulgan olmuş -
tu. f lyasın boynundan ayrılmak iste
miyor ve aoruyordu: 

- Babam ne zaman gelecek~ Çok 
1'almaz, değil mi? 

- Onu çok mu özledin? 
r o kadar çok ki ... 
Rukuş neden aonra hatırlamış aibi: 
- Sahi, ne haberler var~ 
pcdi. 
İlyas küçük Ayşeye baktı. Onun o

radan gitmesini istiyordu. 
Bu sırada kapı açıldı. Mustafa Rei

ıin de anasile karışı, Koca Mehmedin 
bacısı göründü. Mustafa Reis oraya 
bititik oturuyordu. 

Bu aralık İlyas Rukuş'un kulağına 
doğru iğilerek bir fey fısıldadı. 

Genç kadın kızının sntını okşıya -
rak: 

- Haydi Ayşe, sen Mustafa Reis -
lere git. Gülsümle Mehmedin yanında 
sıkılmazsın ı 

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, onlann konuştuklarını 
dinlerdi. Avrupa kıyılarına akın ha • 
zırlıklan ,açık denizde gemi avcılığı, u
zak ve yakın kaleler üzerine yüxüyüş 
üzerindeki konuşmalar onun da pek 
hoşuna gider Lıhind T·· k •w·tl · 

• &al e ur yıgı erı-

nin sağlık ve zaf e.rlerini dileyen coskwı 
hialer bulurdu. ' 

- Ben burada kalmak istiyorum. 
- Ofrnaz. Git. 

1- Sokak IC:aranlık... Korkarım. 
)yas ayağa kalktı: 

- Haydi teni bea ..-..tü · 
D d. •- reyım. 

e ı. 

Küçük AyfC flyasın Yanında olduk
~ tüphesiz hiÇ bir teyden korkmaz
dı. Fakat zaten oraya gitm- k . . 

dikkat kesilmişti. küçük gök parçasına dönmüftü. Ora-
lıyas, muhasaradan kurtulmak için da yıldızlar vardı ve olduklan yerde, 

yaptıkları çıkışı anlatırken kıaa kes - oldukları gibi duruyorlardı. Halbuki 
mek. istiyor, fakat Rukuş'dan bafka - babasının, ayakta duramıyacak kadar 
ları ikide bir: yaralı olduğunu söylüyorlardı. 

- O sırada lskender neredeydi} - Olamazı ..• Bu olamaz! ..• 
- Koca Mehmet ne yapıyordu} Diye haykırmak istiyordu. 
- lskenderin bacağı neresinden kı- Fakat yalnız bu değil, b8fka feyler 

rıldı} de olmuş! ... 
Gibi sorgularda bulunuyorlar, bütün İlyas anlatıyordu: 

inceliklerine kadar her şeyi öğrenmek - O sabah gün doğarken Palabıyık 
istiyorlardı. Ömerin yarasından hala kan akıyor -

Palabıyık Ömer in yaptığı kahra - du. Yanından hiç ayrılmamıftım. Ba-
man1ıkları anlatırken de sık ıık: na gözlerile işaret etti. Ağzına doğru e-

- Sağ olsun 1... ğilmemi istiyordu. Dediğini yaptım. 
- Varolsunl... Yavaş yavaş o eski ve büyük derdini 
Diyorlardı. açtı .. 
Küçük Ayşe bazı kerıme ve hatta llyas durmuştu. 

cümleleri bile kaçırarak dinlediği bu Rukuş titrek bir ıesle sordu: 
kahramanlık macerasını büyük bir gu- - Hangi derdini ... 
rurla dinliyor, bununla beraber baba - - Hani ... Şu ... erkek çocuğu ol -
sının zaten böyle İflerde daima birinci mayışı... Erkek çocuğu olsaymış yeri 
olduğuna sarsılmaz bir inancı olduğun- boş kalmazmış ... Bunu hala ümit e-
dan o kadar hayret etmiyordu. diyormuş amma, olsa da göremiyecek-

İlk hayreti, llyaa: miş ... Artık öleceğini biliyormu~··· 
- Palabıyık birdenbire aeııdeledi. En çok üzüldüğü de öcünün alınmıya-

Sol kolundan yaralanmıştı. cağı korkusu imiş. Eğer bir oğul bıra-
Dediği zaman gösterdi. kaymış ona bırakacak iki mirası var -
Buna bir tür)ü inanamıyordu. mış. Onlar da şu pala ve bir de öcünün 
Onu kim yaralayabilirdi?.• alınması imiş. Gene de bunlan eana 
işte hemen kolunu bağlamış, tek bildirmemi ve palayı da vermemi llÖy-

kolla ve yeniden dövüşmeğe başlamış- lerdi. Eğer umduğu gibi bir oğlu olursa 
tı. büyüdüğü zaman bunu ona veresin ve 

Küçük Ayşenin kalbi h~ecan ve vasiyetini de bildiresin, dedi. 
gururla dolmuştu. / Rukuş göğsünü dolduran zehirli bir 

Lakin... havayı boşaltır gibi heyecanla ıordu: 
llyas ne söylüyordu~ -Ne oldu} Yoksa öldü mü} 
- Palabıyık göğsünden vurulmuş- - Evet .. 

tu. Yarasından kan boşanıyordu ve ar- Bir çığlık ... İniltiler, hıçkırıklar ... 
tık ayakta duramıyordu. Onu kolun - llyasla yanındakiler genç kadını a • 
dan tuttum. Yeniden doğrulmağa ça - vutmak için kesik kesik bazı sözler 
lıştı, fakat gücü yetmedi. O zaman Ko- söylüyorlar, fakat onu susturamıyor • 
ca Mehmctle birlikte kotlanna girdik lardı. Mustafa Reisin kanR ya)varı -
ve kaleden içeri aldık. yordu: 

İlyas böyle anlatmakta devam edi- - Ayfecik duyacak fİmdi. Zaval-
yordu. lı yavrucuk ... Ne kadar seviyordu. Sua 

Küçük Ayşe kulağını kapıya daha artık ... 
ııkı dayamıştı. (Arkaıı nr) 

NEDEN . BAZİ SİNEMA AATİSTLEIÜ 
HAFTADA 

100.000 FUIK fAZAllYOI 

Meşhur bir sinemacı; 
Bugün Holivud'da 
yalnız klislk güzellik 

kifayet etmiyor. 
diyor ve iUlve ediyor: •Zamaımmzda 

sinema sttldyolannda klasik: gQzellik 
gtlnde 8 dolar ve zekt 100 d lar kıy
mettedir. Gazel yüzler ise, zekadan 
ye gençleşmiş bir tenden daha fazla, 
1000 dolar kıymetindedir. 

·Sliaıılıi • 

[ HikQge 1 Öldüren nokta ? .. l 
Yazan: Kadircan Kaflı 

Şam ıarayında o gün de büyük bir kalaba· 
lık vardı. O zamana kadar halifeler pek 
sade yaıarlardı. Ebubekir kendi koyunla
rını kendi Hğıyordu. Ömer, arkuında ya.
malı elbise ile geziyordu. Ali, kadının Ö· 

nünde davacı ile yanyana oturuyor ve hur• 
masını taşımak isteyen bir adama: 

Bildirelim. 

Ahru o 2amaaa kadar göımec:liii bıı 
parıltılı eıyaya, bu ptafatlı hayata, hatta 
zabitlerle saray nazınıtln, tepifatç,Janlıa 
sırmalı elbiselerine hayran lııayran bakı
yordu: 

- Bunlara sahip olan aclam elhette 
ha lif eliie de -bip obmr.. - Onu taşımak bir aile babasına daha 

çok yaraıır ••• 
Diyordu. 

biye düşüniiyortiu. 
Saray nazın bir IUıiıdıa --.. te7h• 

Fakat Muaviye ne böyle düşünüyor, ne 
de böyle yapıyordu. 

adını yazdı ve teırilatçı ile içeri göad..._ 
Teşrifatçı kağıdı Mua-.iyeye uzata&. 

Muaı.iye okudu ve: O bir kulübede değil, sarayda oturu· 
yordu. 

Şimali Ahikanın. İran illerinin, Bizan· 
aın ve lrakın zenginliği Şama doaru ak-
mağa başlamıştı. , 

Muaviye bir imparator gibi yaııyorılu. 

Şam sarayının İpekten halılarla dö§en
miş, atlas sedirlerle dolu büyük ve mermer 
ıınlonunda oturmuştu. Sağını ve solunu 
yine onun gibi şatafat içinde yaıamaya 

başlayan ı.•aliler, Arap çölünün dünkü ya
rı çıplak çocukları doldurmuştu. 

Uzak veya yakın her yerden ziyaretçi 

- Doğru mu~ 

Der gibi teşrifatçının yüzüne baktı. 
Fakat elbette doğru olacaktı. 
Yazıya daha yakından ve daha iyi göz 

attı. 

Yanılmıyordu. 

Sevindi. Bu onun için sahiden büyük biı 
zaferdi. Şeyhi hemen kabul etmek, oaunla 
görüşmek istedi ve kiğıdtn albna bir ke
lime yazdı ve onu yazarkea içinden töyle 
heceledi: 

- Fakbülul... 
geliyordu. Arap yazısında, kaitdın üstüne yazıl-

Şimdi teşrüatçı kapıda gorunuyor, mış olan kelime ile hecelediği kelime ara
Muaviyeye doğru ayaklarının ucuna ba • sındaki fark sadece bir veya iki noktn-
ıarak yaklaşıyor, bir kaitt ıunuyordu. nın bu kelimenin alt veya üııtüne konmasın-

Muaviyc gürültüden hoılanmazdı. dan ibaretti. Lakin manaları birbirinden 
Onun için böyle bir uıul koymuıtu: Zi- başka idi. 

yaratçile~ isimlerini earay nazınna bilcü- Saray nazın kağıdı aldığı zaman ıöz-
riyor, nazır da bu ismi bir kağıdın üzerine leri dehşetle büyüdü: 
yazarak teşrifatçı ile Muaviyeye gönderi- - Faktülu!. •• 
yordu. Diye yazıyordu orada ••• 

Muaviye kağıtta yazılı adı okuyor ve <tKabul ediniz» deiil. cöldürüniln ma-
onun altına, ne yapılmak lazım geldiğini nnsına geliyordu. 
yazıyordu. Gözlerine inanamadı ve daha dikkatle 

Bu yazıların bir çoklan ıunlardan iba- baktı. 
retfü 

- Kabul ediniz( 

- İlci alun bah~i~le aavını;z.. 
- Yarın gelsin! 
- Dıprı aunr 
- Beklesin! 
O sırada henüz Muaviyeden başka ha· 

lifdik iddiasında bulunanların ardı kesil· 
memişti. Vakit vakit Muaviycnin düşman

larına casusluk edenler tutuluyor, bu gibi 
vak' alar da hemen bir kağıda yazılarak 
halifeye bildiriliyordu. 

Muaviye bunlar hakkında da ne yapıl
masını iııtiyorsa o kağıtların altına yazı

yordu. 
Bazan bu kağıdın altında ıu kelime oku-

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

raz ilerisindeki zindana götürüyorlar, ora· 
da her an hazır olan cellatların geni!} 
ağ12lı kocaman kılıçlan onun başını bir kıl 
keser ıibi kesip atıyorlardı. 

Beni Zer kabilesinin ıeyhi Ahraıı bir za
manlar Hazreti Alinin tarafından olmuıı, 

Muaviyey& karşı Ccmel ·ve Saffeyn aavaş
lannda bulunmuştu. Daha sonra Muaviye 
<?na paralar göndermiş, atlılarüe birlikte 
biç olmazsa çöldeki konaiına dönmesini 
temin etmişti. Çünkü on bine yakın dinç 
ve genç atlıyı bir iki gün içinde ayaklan· 
aırır, günlerle uzak yerlere bir aam rüzgii
n gibi ortalığı yakıp yıkarak yeti!tlrdi. Haz· 
reti Ali öldükten ıonıa Ahras artık hali
feliğin Muaviyede karar kıldığına inanmış, 
onunla dostluğu daha çok ilerletmi~. hat
ta Şama giderek sarayında Zİ} aret etmek 
iıtemişti. 

Muaviye onun bu arzuaunu öirendiği 

zaman pek sevinmi~: 
- Onu sarayımda görmekle ,erci: kaza

nacağım. 

Diye haber yollamııtL 
o ırün Şam sarayının kapısında ura 'bir 

ata binmiı olan kara bir adam duııdu. 
BU, iki kulaca yakın boyda iri yan bir 

herifti. Kırk yaklannda 'Yardı:. 
Attan indi. 
Onun aibi iri ve sözlerinden ıemtek.ler 

çalran eek.iz atlı daha durdular. Hemen at· 
tan inerek ~eyhlerinin üzengisini tuttular. 

Şeyh atından inince kapıdaki nöbetçiye 

Ahrasta o sırada aaray nazırına dön· 
I müştü. Saray nazırı bunun farkına vardı. 

1 
Hemen yüzündeki hayreti aadi ve aülüm
ııemeğe çalıştı. 

Bu işi gürültüsüz bitirmek serekti. 
Bu iriyan ve dev gibi adam kolay kola:1 

öldürülemezdi ya .• 

Fak at Muaviye onu niçia öldürüyor) 
Sonrn şöyle dü§Ündü: 

- Eski hıncını unutmamı1- Hazreti "A· 
linin yanında Muav.iyeye kar11 ailalı çekti· 
ğini unutur mu hiç il.. İtte. kendi ayajile 
buraya gelmi§lcen öcünü alaca]d ••• 

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

Muaviyenin emri baeea kumandanına 
gösterildi. 

Kırk elli asker birden yalın kılu; sofaya 
girince Ahras neye uiradıiııu anhyamadı. 
Bir anda kıskıvrak bağlanarak zindana KÖ• 

türüldü. O dev gibi herifin b&.§1 bir kılıç 

vuruşile nemli toprakların üstüne, etrafına 
kanlar saçarak yuvarlandı. 

Bu sırada Muaviyenin ıözleri kapıday• 
dı. 

- Niçin gecikti acaba} 
Teşrifatçı başka birisinin geldiğini haber 

vermek için yaklaşınca sordu: 
- Ahras ne oldu} 
- Emrinizi yaptık. 
- Hani nerede} 
- Zindanda. 
- Zindanda mı} 
- Evet ... Emrinize göre hemen boynu 

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

- Abdallar! ••• 
Diye bağırdı. 
Saray na21rlarile Jrarşılaft!. Tqrifat()Jt 

göstererek: 

- Bu delinin dedildni dajru muııılm1 
Dedi. 

- Efen elimizin emirleı:i bemea yapılır) 
Bu aefeı: de öyle olmuttur. 

- Hanai e.mir ••• 

Saray nazın onun kendi elile yazdı~ı tek 
lı:climenin bulunduğu kaiıll parçasıoı u • 
zattı. 

Muaviye oraya baktı. 
Yalan değildi. 

bö 1 b. ~ .. c ıçın 

ye ır behane uydunn~. 

Sinema artistlerinin yakıcı ve k11v
vetli projektörJeri altmda çalışırken, 
onlann yO:ılerini çabuk soldurarak 
aertleştiren ve buruşturan bu proiek· 
töderd1r. Bir çok yıldızlar, ytızlerini 
anzeltmek ve gOzelleşUtmek. için gü· 
zellik müesseselerinde bütUıı servetle· 
rint !eda ediyorlardı. Fakat, bugün .. 
Her yıldız, kendi kendhıe tevessnı ede
ceği basit bi tedbir sayesinde ciltleri-

nin taravetıni vikaye edebilirler. Vi
yana üniversitesi profesörü dOktor 
Stesj tararından keşif ve genç hay
vanlardan istihsal edilen cildi beaJeyi
ci ve gençleştirici Biocel cevheri şlın
di pembe l'e.n&indeki Tokaloıı kremin
de mevcuttur. Gece yalmazdan evvel 
kullaruldıkta, siz uyurken cildinizi 
besler ve gençleştirir. Blll1LŞukluklar 
ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zurfındat0-15 yaş ıenç
leşmeğe muvaffak olabilir. GDndllzl~ 
rl ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka
Jon kremi kullanıldıkta bOton siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa
tır ve cildi beyazlabp gençleştirir. 

eordu: Noktayı alt taraf. ko,,a~ ~ iaa 
tarafa koymu§, böylalilde cf.ı.biilılia .._. 
mesi «f aktülıiıı olrlUlfUL 

Onlar uzak1-~-. ' . ..__ı!'- A . . ...,urııuut l81.c:u1&çe y -
tcnm kalbinde belli belirsiz bir korku 
"e ağn ela acziliyonfu. 

---:- Benim uykum var. Uyurum ... 
Dıyerek dipteki küçük odaya girdi. 
Buna bir şey söylenemezdi. 

,... - --- ___ & ________ _ 

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

- Halife Muaviye burada mı oturur} 
-Evet ... 
- Ben onu ziyarete geldim. 

Zabit onu tanıyordu. Hemen içeri aldı. 
Saray nazmna götürdü. 

Saray nazın: 

- Kiminle görüşüyorum' 
Dedi. 

- Kabul ediniz! 
Demek istediği halde: 
- Öldürünüz( 
Demişti . 

Şimdi dışarıda konuşmalar vardı. 
Küçük Ayşe bir kaç dakika yatağın-

lfCla kıvnlıp kaldı. Sonra kalktı ve kula" 
nı kapıya dayadı. Yavaş konuşuyor
r ve söz arasında sıa aık (Palabıyık KiNOPRiN kaıql~ri ~Eı<Y:RoE'1:huRı.ş 

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

selamladı ve sofanın en güzel kö esindeki 
en yüksek ııediri gösterdi: 

Ahras' ın kesik bat1 bir giimüt trpamın 
içinde getirildiği zaman ona bakarak bat1-
nı salladı: 

- Eh ... Ne yapalun~ Allah böyle i• • 
tedi ve böyle yaptırdı. Ha halde dahıı ba• 
yırlı olsa gerek ... 

Ve sülümseyerek, salona, misafiı-Jerini::ı 

yanına döndü. 
e•ş. oi .RoM.ariZMA A~RILARİlf.GRİP "E NE"ZLEYE ı<AR ı siRicir< İLAÇTIR - Bır kaç dakika için lütfen dinlenini;ı. 
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1 
Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

1 CiBALi ZiNDANLARI 
,Araba bir toz bulutu içinde ilerlerken, 
Cemil, silik bir rüya görüyor gibi idi. 

Son Posta'nm zabıta romanı : 8 
- Afkolsun, hocam 1. Ben buradan mit .. yok efendim; bunlar iki banka di· - Efendim f.. Erkek, bir 

1 Buna binaen vapur, iki ~ sonra lbiraz çabuk, baba... gideli, epeyce değifmitıininz. Demek rektörü imifler, bankada açıkları çık- çingene. Adı da Femand• ••• 
(Cidde) iskelesi önünde demirledi. Dedi. ki, davet ettiğiniz misafirlere, bet va· tığı için terki diyar etmitler .. daha, bu- ise, bir prenle8 .. 

Sıcak ve üzüntü, Cemilin vaziyeti- • ihtiyar arabacı dizginleri çekti: kitte ellitcr eopa ikram etmeyi adet na benzer bir takım saçma eapan fCY· Derin bir alaka ile dinleym iç 
ni deiiftinnifti. Doktorun ula kontro- - Deeeehl... ettiniz .. öyle mi~.. ler... yük zabıta memuru, hayretle mani 
lüne ve dikkatle tedaviıine rağmen: . Hüsnü Bey, derin bir sevinç ile tit- - Evet .. burada da öyle oldu ... He-- dandılar: 
lıutanın ateti yine yükselmifti. Müt& ~ıye .. ha~ana seslendi. Sonra, elin- redi. Azkalsın, o belilı Arnavudun le saray, verilen jumallarla doldu... - Bir prenses mi) .. 
madiyen sulfat almaktan, zavallı Ce. dekı de::egın ucundaki kayıfı havada boynuna sarılarak: On bet yirmi gün, aramadıiımız taş al- - Evet .. bir prense&.. hlr Hn'V81 

mil adeta sersem bir hale gelmifti. savurar : D' Vay .. v benim, Gavur Mehmedim. tı kalmadı. Müşir pap, ensemizde bo- prensesi ... Adı da. pren1e9 Ş... ... 
Bereket versin; vapur, Cidde iske-- - Acelen ne, be evladım) .. Şu dört k ~ye, bagmverecekti · Fakat derhal za Pitirdi ... Ne ise; sonra).. - Şima .. pren1e1 Şüna ••• 

lesinde birikmif olan yolcuları da al- günlük dünyada, sıkma fU cennetlik en ine geldi. Katlarını çatarak. zapti- - Sonra, efendim .. takkemi önüme - Evet.. pren1e1 Şiına ... 
mıf, (Süveyt) e doğru yol vermifti. canını ... Bugün, keş.. yarın koş ... ye çavuşuna verdiği emirde devam etti. koydum, dütündüm. Bu herifler, anar• - Allah Allah ... Bunlan:laa • 
Hareket halinde bulunan vapura biraz Nihayet, hep bir yerde dinleneceğiz. --:-. La~in •. sana verdiği~ bu en:ıirler, şist olsalar; hududu böyle seçmezler. hiç haberimiz yok ... Sadece hlr 
eerinlik gelmitti. Galiba, uzun bir yolculuktan geliyor· us~lu daıresınde olmak lazım. Bız ev- Banka direktörü olsalar; bizim mem· la bir erkek lradık durduk. •• 

Fakat vapurda, bir tehlike baş ıö• ıun. ;e~a bu heri~i bizim odaya götürelim, lekete gelmezler. Cani, katil, ser • Gavur MehmeO .. 
termişti. (Cidde) den binen yolculara- Diye söylendi. ıstıcvap edelım .. ondan sonra; juma- seri olsalar; böylece etrafı velveleye - Sonra, efendim .. gBya; hake 

lınıyapar "d ·· 1 A ba b raunda, kolera zuhur etmifti. Ce .
1 

. d' hl b" _ .. • -- '- • .•a~a gon e~ırız. vermez er. ca , unlar kim olabi - mancı çingeneyi preneee 8eYlllİf.. on 

V d d h l 
'ba I mı• tım ı Ç ır sozu ıtıtece&.. Bu emrı dıkkatle dınleyen kapı ça- lir> .. dedim. Ve bu suale de, ancak A- ugru" nda kocasını, çocukı--- -

apur a, er a tertı t a ınmıfb. h' b' .. k h ld d ""ld' A ...-uu. --
Fakat; buna rağmen hastalann adedi, ı:aç :, fC: : 0:;e la .~ ~g~ ~. k ra- vuşu, Ar~a~~d'u yan ~özle süzerek: vusturya kon8olosundan cevap alabi- nı terketmif .. yükte hafif palwle 
çoialmıftı. (Süveyf) limanı, vapuru . • zu a .ı~m ar uzerın e, oyu - Başuatune, efendım. leceğimi tahmin ettim. nesi varsa toplamıf .. kemancı ila • • 
'--b l t . t' O . Se _

1 
bır toz bulutu ıçınde yuvarlanırken, o Cevabını verdi. Bir adım geri çekil- _ Ya- be Gavu Meh t l k t k 

&a u e memıt ı. nun içın ne" ... d . b' k da .
1 

. b' .. d' .. .. .. r-• r me. meme e e açmıf ... 
k l 

. Akd · erın ır uy u seçı emıyen ır ruya .. ı .... Hu.snu Bey, Amavuda donerek - Malöm ya .. hazan küçu"k adam. - Bunu, koneol--· .. ._A ...... ın 
vapuru, ana ı geçmıf; enıze çı • .. .. 'b' 'd' ..,.. .... _,.... ___ _ 
karak Berut limanına doğru yol al· goruyor gı ı 1 ı. ofkelı b~~ ~·~~: lar, büyüklerden fazla İfe yararJ.v ... dan öğrendin öyle mil .. 
mı9tı. Arabacı, yanındaki neferle konutu- - ~ş onume teres. Konsolosun tercümanı olan ihtiyar bir - Evet.. ondan ölrendim... Öl 

iklim ve havanın değişmesi, Cemilin yordu: Dedı. Rum vardır. Onu bir bahane ile mey- rendim amma .. bu hiklyenln tam 

ııhhati üzerinde derhal tesirini göster· - NeredeJt geliyorsunuz, evlaO.. . . •. . haneye davet ettim. Fasulye piyazın· hakikat olduğuna inanmakta da 
mİftİ. Atef, yine birdenbire dütüver • - Yemenden. Serteftış deh. ~erım Efendı, odada dan, lahana turşusundan, balık tava • etmedim ... Bu itte: mutlaka '-tka 
mifti. Gerek Cemilin hususi doktoru y d h y d sabırsızlıkla gezınıyor; her an kapının sından, iki kavrulmuf leblebisine va • takım sebepler olacak. Çilnkl eevi 

k b
'b' . . l . - emen en a. · · emen emez- arılarak · Hüsnü Beyle Hasan Efend' kad · · l l " J bö' 1 rtah" _._....__ ve gere vapurun ta ı ı, sevınmış erdi. • .. ... . . .. s • ı- nncaya ar çctıt ÇCfıt meze er e gu· fCD er, y ece o il •'"-"V'"' 

G 
.. d" 1 . b' k Ce ·ı· .. ler mı}. Yuregımın hafı sızlar. Oaglar nin arasında taburağası Mehmtt Efen- z le b' kı .. d' H 'fe b' k .. __ ,_ kild L-.. lar· d-..1!-. un uz erı, ır aç saat mı ın gu • 'b' l&cl d k ba d' e e ır ra ıçır ım. en ır aç ga~ te e ~maz , ....... 

verteye çıkarılarak temiz hava aldırıl· gı ı ev ımı, ora a ur n ver ım ... dinin girivermesini bekleyordu. kadeh çaktırdıktan sonra; bülbül gibi veli, Rum tercümana ula Wr ..., 
masına karar vermişlerdi. Geçen gün, şurada bir köşkün önün- Ka~ı .açılıp ta, Hüsnü Beyle Hasan söylettim. Meselenin iç y6zünü, öğ • geçtim. Kendisile buluftulum-, 

Muayyen zamanda Cemili sedyesi· de, arap bir dilenciye raıtgeldim. Bir ~fendının arasında kıpkırmızı suratlı rendim. bu mesele hakkında konUflaimn 
ne yatırıyorlar, sıhhiye neferleri vası· ilahi söylüyordu. Yemen illerinde hır .Ar?avut görür görmez, yüzünü Üç teftiş memuru, hayret ettiler: dair, kimseye bir ,ey .ay....._. 
tasile bu sedyeyi kıç üstüne nakledi • Veyselkarani; diyordu. Dayanamadım. ekşıtmıf: . ,.. . - Meselenin iç yüzü, ha... Bunu, tavsiye ettim. Sonra da. dd ... 
yorlardı. Cemil, orada bir saat kadar Dilenciyi çağırdım. Kese de ne varsa -. Hanı Gavur Mehmet)" Bu herıf biz de çok merak ettik. buna müracaat ederek Viyana 
kalıyor; ciğerlerine dolan temiz deniz avucuna boşalttım. Veyselkaraninin de kım~... - Hakkınız var ... Her tarafta, sa- hakkında işime yanyacak. bir pk 
havasile her gün biraz daha kuvveti& diyarında toprak olan evladıma bir fa- De~ıştı ... Fak~t ~u suale, öpüşme dece eşkalini ilan ederek bir kadınla lumat toplamaya giriftim.. 
niyor:' artık yavaf yava9 t.ehlike dev· tiha oku, diye yalvardım ... Dünya .. seslerı cevap vermıştı. bir erkek taharri ettiler. Fakat bunla- - Demek ki, Viyanaya .....,_ 
resini büsbütün geçiriyorCfu. yalancı, dünya ... Deeeeh... Ga':ur Mehmet, elindeki küçük ha- nn kim olduklanndan kat'iyyen hah- rar verdin) .. 

vulu hır tarafa atmıf H" " B · ed'l 
Fakat, vapurdaki koleranın önüne (Arkuı var)" .. .. usnu ey~n aç- setm ı er. -Derhal ... 

geçilemiyordu. Her gün, iki üç kiti bu • ·-·-................. - ................ - ~gı kolların arasına ablmıf .. Delı Ke- - E kimmit bunlu).. (_Atkua .,.) 
brb~~~~k~n~ü~~.~~~ı lrımEfu~~~~ardı~h~retn~~~~========~-~====--~---~-----~ 
lar, beyaz bir kefene sarıldıktan son • • & D 1' O karşı~ında opuşmey~ başl~mıştı. F k T k • ı 
ra, ayaklarına bir demir parçatı bağla· Gavur Mehmet, uç eskı arkadaşın asta i ür esır en• 
narak vapurun küpeştesinden denize Bu Aktamkl Program kolları arasında dola~mıftı. 
atılıyordu. tsTANBUL - Vay, Mehmeclım .. * 18: Dan• musikiai (plak): 19: Haber• - O kadar, özlemİftik ki... (e.,ı.rafı l ci ..,lada) ı cindennek :yuak.. ailem beai 

Günlerce ıüren yolculuktan aonn, ı.,, 19.15, Muhtelif plôkla<: 19, JO, Ço- - Vallahi, gözlerimizde tüttün... yarunda bulunduiu .. biıU. b,,...ı Mar- 16 zanneder. Sen de~~ -

(Se 1) k 1 
cuk saati: Hikayeler; 20: Kadıköy Halkevi - Hay, Gavur oğlan .. şu hale ha- ailyaya getirirken. bir fıraatlm bularak ka· adı Havva. kardeılerımın acllan Al 

nega vapuru Çanak a e Boğa • k 1 b çan Karafer•eli Ya••r. m--•-Letim' ı'ze dö- ,Hasan ve hemprelerimin ;.tmlm ---.. 
· M d · · · · koro heyeti. Profesör HulU.i Okton idare- ın... stan ula girişi bile başka türlü... ~ ...- eıwe& .,..__ zını geçmış; armara enızıne gırmıf· nüyor. Ve gidip posta telaraf müdiri Ah· Ayp ve Fatmadır. Kendilerini W .. 

ti. iki gündenberi de vapurda kolera· ainde; 20,30: Stüdyo orkestraları: 21,30: - Biz, birinci mevkide ararken... .. 1 i a"yl __ x. ld x...-- .__.....ıı __ 
Son haberler. B 1

. · k d met Rifata kayın biraderi H6M7inin aac, er o enen -. o u•-- _... 

d 
.. .. . . - e ımın ortasına.. üüüt, iye b d L an eser gorunmemıttı. 1 olduğunu ve Fasta Tarra kaaabaaında bu· ni ura an &urtarmak için 1&.mplm 

Kaptanlann ve gemi doktorunun ri· Saat 22 den sonra Ad~ado u. ~janıı~lın bavulu öyle bir yerleştirdi ki..• lundu~•nu, kenc:liaine mektup dahi yazdı· tebbüsleri yapamlar, Kaçma:yı .._ tle 
gazetelere mahıus hava 1• aervıaı ven~- - Eh .. buyur .. otur bakalım... ·- u __ 

vayetlerine nazaran, vapur doğruca cektir. ğıru haber veriyor. Ve oracla böylece tündüm. ..-t kaçanam mnfnfm ti 
(Tuzla) önüne gidecek .. orada bir sıh- PRAG - Şuraya ..• Şuraya •.• Benim ye- esir olan Türklerin miktanma da yüzü te- arkadqlanmın &kı"betine u~ 
biye heyeti tarafından muayeneden g& 20, 15: Johaa Strau11'un (Ziguner ha· rimHe. l .. l b k k k k :C.vüz ettiğini anlabyor. ~-nln çoiub nu ~1'ldeki vahtl U9P 

Ç
irilecek .. belki de karantina bekleme-- ro' n) opereti. 21,50: Yeni 1&rkılar: 22, 1 r;: eyecan a soy enen u esi esi y d •- •-- K ıuat etti. ir ço~ an da yollanm lraıW .. l b' b' . k d H ur una &avupuf oııan ara· öldül Allah -'- .. 1 L--1 ıine lüzum kalmadan, lstanbul lima • Sk-: 23,30: Fok orkestraaı (operetler). soz er, ır ırıne arışıyor u. emen feryeli "'laoar Hn--nn ile nua1 tanııtıiını 1 er. a,.ına soy• D-. brtaıl -... h ' · d · ' • • d ~,, · ar » nına girecekti. VAQOVA epsının e sevınçten ıçı tıtreyor u ... Ahmet Rifata töyle anlatıyorı ' ' 

Cemil, artık lstanbul kokusunu al· 20: Hafif musiki; 22: Valaler: 22,30: Tabakalar açılmıf .. çaylar, kahveler FD"ar Yukarda anlatılanlar faciaJı 
maya baflamıttı. Birdenbire kalbinde Mizahi piyea, 23,15: Dana mutikial: 24,30: ısmarlanmıf .. konuşulmaya başlanmış- me illvesine hacet bıralmu7acak 
bir ferahlık uyanmıştı. Artık hastalığı Dana plakları. tı. - Esir olduium mütekait alritin kama canlandumaktadırlar. 
tamam ile geçmif.. ~ekahat devrine BUDAPEŞTE - Eh, hofgeldin Gavur Mehmet r.. Marsilyadaki akrabalanndan Wrinin n~· H b ld k H" .. Be dine tıitmek mecburiyetinde kaldı. Zabıt 
airmişti. 20.30: Plak; 21,30: Piyea; 22,10: Ha· - Aoşlu uk •d u~nu y. kanana refakat etmek Uzere audaa beni 

K lb' 'tt'k ta b' h • herler; 22.30: Piyano - prkı: 23,15: Çi- - yo ne a artışmanlamışsın. . Be b t ıktık. .. l"k b' 
. da 'dı •. glı 1 çbe al r n ıkr t eyecan ı- can musikisi; 24, I O: Cazbant. - Şişmanlamaz da ne yaparım Ke- aeçti. 1 __ L ra erce yoTa ç • oeln d~~ Oru dır reva gördükleri zulamlar ~or. O,.. 

çın e ı ı. atan u u uza an gorur OK ' yolcu ı&&tan sonra azra ya ı a a ed' L! l:'L la , B REŞ rim Efendi) .. Mektupta da yazdım ya.. . . ... . . . · n ıyoruz ıu ı:.uram n yaptnu Flr • 
görmez, sevincinden çıldıracak hale d da. d . ed kah ~tırabat ettıgımız hır uracla Wr sün çepne- lar bile. esirlerini bu derece ilielti'-• 
gelmifti ... Sanki, bir anda bütün o me· 18: Askeri muaiki; 19: Radyo orkestra· ev en ır~ye.. aırl en .. veye .. de IU içerken bir Fransız kaclııu yanıma mitlerdir. 

il •, 20.20: Konaerin devamı,· 21,15: Dans kahveden yıne eve f yok auç yok ld · ld x... --'---· eafeyi katetmİf .. Haydarpaşa vapuru, ... • ır • aoku u, e11r o uaumu -ıuy·- rwn mu 
muaikiai; 22,45: Orkestra; 23.45: Ecnebi Tam maaşla, tekaütlük. Can sıkıntı· ermenı' m'ı, oldn~ ..... u sordu. Ben de T'urk lnaanlaia imanlaklanndu 

tren, Bağdat caddesinin o tozlu yolu, -- L-..1- lim 1 b f dilile haberler; 24: Plak. sından patlamamak mümkün değil. ·ve esir olduiumu llÖyledim. Bunan üzerine ~r e . . 
0 

an u aciaya d.W 
o tozlu yoldan Caddeboatanı iskelesine MOSKOVA Bereket versin, bu İf çıktı da.. töyle, kadın bet yüz metre ötede burma ağaçlan verilmeli~~ah· 23 yıldanberi celuar-
eaparken arabanın etrafını saran koca 

18 
•• a __ ,, Film (U'- L 

1 
) L...... .. l d · 1 d 1 H" . . .. ek bak hı çeken .. raman Türk 90G'l1.laı 

bir toz bulutu bu toz bulutu arasında ~ .. ranya fAr~ı an ; ~ on gun oya an ım. a tın a ça lfllD useyını tıöeterer « hal k 1 la . . . 
. . . . k" k.. 'h .. 18,30: Yeni muaild: 19,30: Radyo ope - - Demek ki; bu itle mctgul oldun, o da esirdir. Kolunda ipreti var, belki de . u~:~ımad nbullÇln bükGmedll•ildıi mınımmı Of .. ve nı ayet. anacıgı... 

20 
Şak la. 21 • H fif _,._. 22 .. l '" T" LL!•- d-..1! n tewe us er e unma•m ..... _. 

l 
• l ha raaı; : r ı r, . a mu .... •; : oy e mır ur-'"• eu&. 

Bütün bunlar, yı dırım sür ati e ya· y banca dillerle neıriyat H .. d d k Ilı 1 l · ela 

l
• d l Y" .. .. sı'nı'rlerı' a · - em e, a ama ı mefgu o· Bu haberi duyunca dedıal oradaki a • ın e can anmışb. uzunun BELGRA T dum; Hasan Efendi ..• Hatta, Viyana- rnın yanına kottum, kendİIİa• eVYell Verdunda muhtelif ..... 

eevinçle gerilirken, dudakları kıpırda· 20.,0: Milli neıriyat: 21: Stüdyodan: o ya kadar gittim geldim. Franaızca «bonjur» dedim ve nereli oldu• 
DUf: peret; 23: Haberler; 23.20: Konaer nakli. Üç 1erteftif, bir ağızdan bağırdılar: iunu sordum. Türk esiri •• Kevkilli'li ol- İŞIİrakile lezahUral Jipl 

- Ah anneciğim .. timdi kimbilir ViYANA _ Viyanaya mı).. duğunu aöyledi. Bu aefer 1Ma Tllrkçe ko- Paris, 10 (A.A.) _ 12,,. 13 
nasıl boynuma atılacak .. kimbilir, nasıl 20,40: Piyano muaikisi; 21.20: Şen mu• _Olur fCY değil... nuşmağa baıladım: «Ben~~ ~~üm. Ka· muzda Verdunda, Milletler 
avaz avaz haykıracak).. aikili aeyahat hatıraları; 22,40: Film hah· _ Ayol.. nasıl gidip geldin). raferyeliyiml» dedim. ~ızm boy• sulh için timdiye kadar miali 

Diye mınldanmıştı. ai: 2 3: Haberler: 2 3. 5 5 : Aakerl bando; 1 : Gavur Mehmet oturduğu köfeye nuna aanldıktan sonra. zabitin kansını mit tezahürat ılacaktı 

* 
Sesli film parçalan. dah . . l t' p' ar ki Marailyaya götürdüğümü ve ne olursa ol- b • .. 'l yap& 1- '"-~~-

IS 
a ıyı yer Cf ı. ma arının ucu · rd k .. ,_ . 1 u ı,e uç mı yon an& UIDm9 

TANBUL . d . . k , aun ana yu a açmaga &arar vermıı o • 
Tren, Erenköy istasyonunda durdu· · ile tuttuğu sıgarayt, erın derın çe tı. duiumu anlattım. Bunun Uzerine bana ye- Bu tezahürata mühim milr.taıda 

iu zaman Cemil, çılgın gibi rampaya 12 Temmm Pazar Göz kapaklarını kısa kısa cevap verdi: · . ettirdi· sız sabık muhariplerinden bM~ 
atladı. Küçük bavulunu elinde tutan 12•30 = Muhtelif plak ve Halk muaikili; - Efendimi .. Bu mesele ilk patlak mm .O .. • lngiliz 400 Belçikalı 400 

18: Taksim bahçesinden nakil. Varyete .... . . . Yol atinde Edilea Y- ' , . • 
hizmetçi neferine: 'k' . 

20 
M h l"f 

1 1 
( '"L) verdıgı zaman, nazan dikkatımı cel • Ei T" ki _L!I!__ Bal L 800 Alman ıttırak edecek v• muaı m; : u te ı ıo o ar puuı. ; • .. .. - er ur yeyt varllDlllQC:n ı&e- . :-

- Mehmet! .. Çabuk arkamdan gel. 20 30· Stüdyo orkestraları· 21 30• Son bettı ... Şöylece, kulagımı etrafa ver • aire ıit, ailem 1329 da oıraJ& hicret etmif. merıkadan, Avuaturyadan, Y 
Diye bağırdı ... Zencir halinde duran haberl~r. ' • • dim. Söylenen sözleri dinledim ... A • ti. Babamın iami Kevkillili Bilik batı oiul- tandan, Polonyadan, P'mtıdll! 

arabalardan en öndekine bindi, neferi- Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının man, efendim .. neler de, neler) .. Yok; larından İbrahimdir. Ben l:endilerinden Romanyadan, Sovyetler 
ni de bindirdi. gazetelere maheu• havadie Mm.i verile- hududu geçen iki adam, anarfistmi9 .. 23 senedir hiç bir haber alamadun. 18 •~· Çekoelovakyadan ve YwııDellaYI 

- Caddeboetanı .. lıkele caddeai .. cektir. lstanbula aidip, padiphı öldürecekler· nedir de Tazracla bulunuyorum. Mektup da murahhu beıetleri aülCll:ll! 
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11 Temmu2 501' POSTA 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Pazar gunleri Boğazın mesire maliaJlerine giden vapurların hareket saatleri: 

YENİKÖY, TARABY A, BÜYÜKDERE, SARIYER, YENiMAHALLE, f<AV .AKLAR, ALTINKUM 
ve SÜTLÜCE'ye giden vapurların Köprüden hareket saatlan : 

1- 7,55 - s,45- 9,30 - ıo,ıs - 11 -11,20 - 12,1s-.13 - t3,50-14t30-15,t5 - 16-17 - ıs,30. 

KÖPR0DaN 8aYKOZAı 

6,10-7,55-8-8,30-~,30-10-11-11,20-12,15- 13-14,10-14,30-15,15- 15,ıfi-16-16,15-18. 

Fevkalade rUzde elli tenzllAth poetalaran hareket ••atları ı 

Köprüden saat 6,10 da Beylıi:oza kadar Anadolu iskelelerine. _ _ . . 
Köprüden saat 7 de Kavaklara kadar Anadolu iskelelerine (Altınkum ve Sütluçe dahildır). 
Köprüden saat 7,15 de Harem ve Salacağa . 
Bu biletlerin dönüş parçaları Pazartesi günleri öğleye kadar muteberdır. 

Balıkesir Asliye Hukuk Hnkimliğin
den: 

Balıkesirin Cunıhurivet mahalle
sinde mukim BeşiktaŞ Şenlikdede 
Mekteı> sokağında 38 No. ıu hanede 
Hacı HOseyin oğlu Mu tara Sıtkı ta
rafından kansı t tnnbul Beşiktnş Şen
li kdede Mektep sokağından 38 No. ln 
hanede mukim Hatice aleyhine açtığı 
boşanma davasının görülmekle olnn 
ınuhakemesincle: .l\lOdc!eialeyhanın bu
lunduğu yerin belli olmaclığl namına 
çıkarılan davetiyeye verilen meşru
battan anlaşılmış olduğundan talep 
veçlıite kendisine fHlnen tebırı:rat yapıl
masına karar verilmiştir. Muhakemesi 
gUnn 29/EylOl/936 Pıızartesi saat lOnn 
bırakılmış olduğundan o gün mahke
mede hazır bulunmadım. takdirde hak· 
kında gıyap karan ve;ileceği lüzumu 
tebliğat makaınma kaim olmak Ozere 
fü\n olunur. 

ls_t. 5 inci lcra Memurluğundan: 
Bır borçtan dolayı mahcuz ve pa

raya. çevrilmesine karar verilen çorap 
makrnrı ı 15- 7 - 936 Perşenbe gllnü 
sa ıt 14-16 ya kadar Şehzadelınşmdn 
t:amvn~ .caddesinde çorap imali.lthane
sınde bırınci açık nrtbrma ile satılacak 
nlmak isteyenlerin oradn bulunacak 
memuruna ınllracanUan Hnn olunur. 

[6i6] 

KAYIP : S~rıyer-1'.-lal_ı_n_Ud_ü_r_lüğn;;:
den 749 No. lı cllzdaııla almakta ol
duğum ıııanşa ait tatbik mOlırüınn 
kn~ hellim. Yenisini alaeağımdan hük-
mü yoktur. [675J 

YUzl.ıaşı Hazım annesi: Penbe 

o 

BIRE~ 
1000 
VEREN 

'TARLADJR 

A tlelik hulutunuzu muha/aza. 
,Ll edillİZ 

ŞlfmınMla mOcadılı ıdl· 
11tz •• bırnırn 11ı iyi fiNll 
olan &HORT llNIA 71 tiri· 
nıı. Oılml m111jın111 tul· 
•Ilı yıf ı labıhJI tldırfr. 
Huıual ılhllkl lılr trlh· 
dın rıpılm19 olın SHORT 
LllllA ıdl bir Ulot 91~1 
J'tklf'lllP .. 

fl1elt ı 10 llrod111 ıtıbarın. 
Satıf Jeri 1alnı~ ı 

.J. ROUSSEL 
Parll1 166 Bd. Hauumon11 

_,._,_. ISUNBUL, ••roGhı 
• •-ıı.'I TGnol ın•rdenı 12 No. lu. 

Mı§ııamno ılrarol ıdlnlı ••J• 
ı~ No.lu tarllımlıl latırlıılı. 

.. .. . . .. ..... . . ..... ... .. ...._ 

Son Posta Matbaası 
Neıriyat Müdürü: Sellin Rqıp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Raaıp. H. Uidi 

-. !& .,, l -"I · 

- -- • r-.11 ~ -

- ..... 

GLANOOKRATiN 
demek 

ADEMi iKTiDARIN 
devası demektir. Profesör Steiııach 
ve Brown Sequard 'ın mesaileri no
tlcesile elde edilen bir keşiftir. 

Her eczanede bulunur. 
-...-_...._.,, __ ---------
Kuş Tüyünün 

Kilosu 75 kuruştur. 
Kuş Tüyü Yasdık 

100 Kuruştur. 
Yastık, yorgan ve yataklanmzı kuş. 

toytlnden kullanınız. Çünkü pamuktan 
ucuz ömru uzun her znman yumuşak
lığı devamlıdır. Kuştnyu yatak ve ya~ 
hklarda yatanlar hiçbir zaman hasta• 
lık g(~rnıezler. Taksim l.ıahçesincle açı
lan Yerli Mallar sergisindeki kuştoyQ 
fnhrikasının paviyoııunu ziyaret et
meyi unutmayınız. 

Fnbril a ve satış deposu : lstanbulda 
Çnkmakçılarda Ömer Bali oğlu kuş-
lüyU fabrikası. Tel. 23027 

a. Operatör - Orolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mütehassısı. Köprl\başı 

Eıninönll han Tel: 21915 --

Sayfa 11 

KREM BALSAMiN 
Esmer, sarışın, kumral her tene tevafuk 
eden güzellik kremleridir. Sıhhi utullerle 

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

4 şekilde takdim edilir : 
l! - Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli 
2 - Krem BalSamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem gündüz için 

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

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

İNGfLfz KANZUK ECZANESİ, Beyoğlu - İstanbul 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
idaremizin Azapkapı levazım ambarındaki eski tente parçalan, bez 

kırpınhlan, hurda bakır ve pirinç parçaları, esJli mutbak •e yemek 
tabaklan ve saire açık arttırma ile mahaJlea satılacakbr. İstekJilerin 

1317 /936Pazartesi a-ünü saat 15 de orada bulunacak heyete müracaatlan. 

"3776,, 

KIZILAY 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden : 

Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. 
Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetişe
rek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan müesseselerde 
çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Denler bll8Ui 
doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

isteklilerin iyi ahlaklı ye sıhhatli ve en az orta tahsili bitir
miş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla iza
hat için yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki cad
desinde Okul direktörlüğüne müracaat edilmesi, 15 Eylül 1936 
an sonra müracaatlar kabul edil:miyecektir. 

~ 



12 Sayfa SON POSTA 

RADYOLiN ve GRiP. 

Bu görülmemiş tehacüme ve 
rağbete şunun için hak kazandı 

RADYOLIN: Yalnız Türkiyede binlerce kişi tarafından kullanılır. Radyolinle 
fırçalanan dişler çürümez; sağlamlaşır, bembeyaz ve pırıl pınl olur. 
GRIPIN: Baş ve diş ağnlannı bıçak gibi kesen yegane ilacdır. Gripin kul
lanan baş ve diş ağrısı çekmez. 

8 inci Yerli Mallar Sergisindeki Pavi-

Temmm 11 

Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

~' 

Şekerli limonlu 

HASAN gazoz 6zO 
Meyvalardan ve meyvaratın öznnden rapılmışbr. Bir çorba kBtllmdan 
bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan psozla 
şampanya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınına mt· 
devidir. Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine HAaAN Gazoz Ozlle 
yapılmış buzlu limonatalar içiniz. Dünyanın her tarafında şampanya yerine • d ti k • t d • • ' kullanılun bu gUzel tertibin yerini tutacak hiç bir şey yoktur. Harareti yonunu sız e mu a a zıyare e ınız. tesKineder. Şişe~~;~o;::t1ru:~:~~A~Udeposu:ANKARA, 

.............................................................................................................................................................. 
Üç günlük istirahatinden sonra f 

Bayan SAFiYE 
Bugün ve bundan sonra her akşam 

PANORAMA 
BAHÇESiNDE 
aeamlannı tekrarlıyor. 

TAKSiM BAHÇESiNDE 

Yerli Mallar Sergisinde 

ELEKTRiK ŞiRKETiNiN 
PAVIYONUNU GEZiNiZ -

Su Mühendisi aranıyor 
Bozcaada Belediye Reisliğinden: 

Bet ay müddetle ıu tesİlatının yapdmuı iflerinde kontrol mübenctiaJiii 
.-azifesile çalıftırılmak üzere ıu İnfaatı itJerinde çalıflDlf ehliyeti tudildi bir 
mühendis istiyoruz. 

Talip olanlar Bozcaada Belediye Reialiiine müracaat etsini« • c<3800» 

•• 
M O T O R devrindeyiz. ~---.. 

Motörün göreceği işi E L göremez 

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

SATAR VE TESiS EDER 
HER TÜRLÜ ELRKTRIK &iNAi ALETLERi 

Zımpara taşlan, mak'aplan pompalan, tezgahlan, 

12 A Y V A D E 1 L E S A T A R. 
~-~ Fabrika tesisi için hususi servise m6racaat , 

1 lat•nbul Beledlyaal lllnJuı 1 
Senelik muhammen kirası 43 lira olan Kocamustaf apaşada 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 23ff emmuz/936 Perşenbe günü saat 
15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (3836) 

TAKSIM BAHÇESiNDE 
Yerli Mallar Sergisinde 

YEOiKULE GAZHANESiNiN 
PAVIYONUNU GEZiNiZ 

' 1 

AY 
RAHATL IGIN 1 
BEYKOZ 
1 

KlJ NDU ~AlMIN DA 
ADAY'N iZ 

SOMEO BANK YE~ nALLAD PA ADLAD 1 
-----------------·---------------___ _... 
KÜÇÜK ÇiFTLiK PARKINDA 

MÜNİR NUREDDİN Ünlü 

San'atkir 

ve arkadaşları: F AHiRE, REFiK ve ART AKI 
11 temmuz cumartesi l 2 temmuz pazar akşamlan 

rftVSIMIN iLK KONSERLERiNE BAŞLIYACAKLAADIR 
Telefon : 41992 


