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Yeni B 
sonundan 

zlar mukavelesinin hafta 
• ev e ımz 

İngilizler hiçbir ihtilaf 
kalmadığını bildiriyorlar 

Montrö' de dün hususi konuşmalar 
sabahtan akşama kadar devam etti 

Jngilizler Boğazlar Komisyonunun ilgasını kabul ettiler, bir harp vukuunda 
Boğazları muharip taraflara kapamak hakkını haiz olacağız, Türk ve Sovyet 

delegeleri arasında hiçbir noktai nazar farkı kalmadığı haber veriliyor 
' 

' 

Yeni mubvelenin imzaıile ber,ber üzerinde hakimiyetimizin tam ve mutlak olarak ıtecelU edeceği sular ve Türk donanması 
; Montrö, 14 (Sureti mahsusaC:la giden arka<lel\lımız- baş murahhasımız. Tevfik Rüştü Aras da iştirak etmiş, 
ifan) - Bugü konferansta umumi toplantı. mukarrer üç murahhas arasında konferansa ait mühim meseleler 
~imasına rağmen, yapılmamıştır. Sabah İngiliz ve Rus görüşülmüştür. 
aelegeleri konferans reisine müracaat ederek, aralarında Müzakerelerden sonra vardan netice 
Yaptıkları hususi müzakereyi henüz bitirmedikleri için, -----. -----------
uırıumi toplantının talik edilmesini istemişlerdir. Müzakerelerm ~nunda İngiltere ve Rusyanin noktai 

Hususi görüşmeler devam ettğinden öğleden sonra da nazarların~a~ . f~akarlık .yapmış olmalarına rağmen he
loplanılmasına lüzum görülmemistir. Yarın sabah (bu sa· nüz tam hır ıtılaf elde edılmiş değildir. 
f>ah) toplamlacektır. ' lngilizlere göre vaziyet 

Montrö'de hareketli bir gün Londra 14 (Hususi) - Royter ajansı bildiriyor: 

Bugün, umumi toplantı yapılmamış olmasina rağmen, Montröde nikbinlik hüküm sürmektedir. ihtilaflı nok-
ıMontrö hareketli bir gün geçirmiştir. Hususi görüşmeler taların hemen hepsi bilfiil halledilmiş bulunmaktadır. 
Eıabah erkenden akşam vaktine kadar sürmüştür. lngiliz, Harp vukuu takdirinde Türkiye bitaraf kaldığı tak
Rus delegeleri arasındaki hususi müzakerelere öğleden dirde, muharip taraflara karşı Boğazları kapamak hakk1-
onra da devam edilmiştir. na haiz olacak, yalnız Milletler Cemiyeti namına vazife 
. Bu konuşmalardan sonra Sovyet murahhas heyeti rei- yapan devletlere karşı Boğazlara açık bulunduracaktır. 

ıı_ M. Litvinof, Fransa baıı delegesi M. Pol Bonkurla uzun Diğer bütün ihtilaflı noktalar üzerinde de anla~ma 
bır ··ı~k T b"l"h (Devamı 8 • • f d ) nıu a. atta bulunmuştur. Bu konuşmaya ı a ara ancı say a a 

beş 
• 

enı e e 

1 Habeş çeteler· 
Gittikçe 
Çoğalıyormuş 

Almanya, talya, Lehistan, Avusturya ve Macaristan Bir İngiliz gazetesi "ltalyan-
arhk müşterek bir hattı hareket tutacaklarmış, ların Adisab b t hl" 

F l d. ı · · "k rt a ayı a ıye-ransız arın en ışe erı gıttı çe a ıyor l · b"I b kl b"l" d" 
A . . erı ı e e ene ı ır ıyor vusturya ıle Almanyanın anlaş -ı 1 - A\l\.ısturyanın Almanya ıle an- " 

rnaları yüzünden hnsıl olan yeni vazi- laşması, Almanyanın Avusturyayı Londrada çıkan Deyli Heraldin dip· 
f.et bütün dünya matbuatı ve siyasi zorla ilhak etmesi meselesini hiç ol - lomat muhabiri tarafından verilen ma
ınehafili tarafından ehemmiyetle müta- mazsa şimdilik ortadan kaldırmıştır. lumata göre İtalyanların Adisababa .. 
lea edilmektedir. 2 - Avusturya yüzünden bir harp daki vaziyetleri müş'lcüldiır. Sefaretler .. 

Bu münasebetle ileri süriilen mü - çıkması ihtimali de ortadan kalkmış deki radyo mürsilelerinin kaldırılması 
talealann en mühimmi şunlardır: (Devamı 3 üncü sayfamızda) (Devamı 8 inci sayfada) 

Si bekleniyor 
Akdeniz 

• 
lngiltere - Türkiye - Yugoslavya 
arasında devam edecek mi? 

Misakın müddeti zecri tedbirlerle beraber bu akşam 
bitiyor, Türk ve Yugoslav hükumetlerinin temdit 

işini tetkik ettikleri bildiriliyor 
Londra, 14 (A.A.) - ltalyaya kar- misakının, önümüzdeki teşevvüı devrind 

şt konulmuş olan İngiliz zecri tedbirleri de devam etmesi lehindedir. 
çargambn gece yarısından itibaren kaldı- Aliıkadar devletler de muvafakat e· 
rılacaktır. Ayni zamanda bir tecavüz <lerlerse misakın devamına mnni kalmaz. 
ihtimaline karşl lngiltere ile Akdenizde· 

Bu devletlerden evvela Fran a, dahn 
ki devletler arasında teati olunan kar- onra Yunanistan, misakı hükümsüz a:ıy· 
gılıklı yardım teminatı da münkazi ola· dı'-la b"td· . l d. 

!'; rını ı ırmış er ır. 

caktır. T·· k" ·ı y 1 h·•kA 1 . . (H .) z . edb' l ur ıye ı e ugos avya u umet ı:ıı 
Parıs 1 4 ususı - ccn t ır er l . . . I 

' d . "b k lk mesc eyı clycvm tctkık ctmektcdır er. 
yarın gece ynrısın an ıtı aren a mış o 
lacaktır. Zecri tedbirlerin tatbiki yüzün İtalya Bayram Yapacak 

den Akdeniz.de herhangi bir taarruza kar· Roma, 14 (Hususi) - Zecri tedbir· 
şı biribirine mütekabil yardımda bulunmak !erin 241 gün tatbik olunduktan sonra jl 

için anlaşmış olan devletler arasındaki mi· gnsına karar verilmesi İtalyada ııenlik1erl 
sakın müddeti de, zecri tedbirlerin ilgasilc karşılanacak ve bütün İtalyn bayraklarla , 
beraber nihayet bulmaktadır. donanncaktır. Zecri tedbirlerin knrarlnştı· 

Fııknt lngiltere. bu mütekabil tcminnt rıldığı gün de ltalya donanmıştı. 

Başbakan dün tayyare. 
ile Ankaraya döndü 

Şehrimizde bulunan Başbakan İsmet lnönü ile Adliye Vekili ve Hariciy . 
~ı ekaleti Vekili Saracoğlu Şükrü dün hususi bir tayyare ile An karaya avdet 
etmi~lerdir. 

Başbakan ve Şükrü Saracoğlu ·tayyare meydanında bizzat Atatürk tara· 
fından uğurlanmışlardır. 

Resmimiz, Atatürk ile İsmet lnönünü Floryada göstermektedir. 

Biber çuvalları içinde 
polis memurları 

Zabıta bir Yahudi taciri şantajla dolandumak 
isteyenleri nasıl yakaladı ? 

Doya ve baharat taciri Nesiın'in ticarethanesi 
,( Ynzısı 8uci eayfamızda ) 
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-, Resimli Makale r il Havadan gelen ölüm a •• •• 

_______________________________________________________ , ________________________________________ __ 
z n ısa 

e~ . un 
Tabiatin mü iş bir 
lntilramı ve ağaca 
Hürmetsizliğin neticeleri -
O

kuyucularunız Amerikadan ge!en 

haberlere elbet dikkat ediyorlar: 
Sıcak dalgası ile fiddetli kuraklık memle
keti kasıp kavuruyor. Gelen haberlere gÖ· 
1e kuraklık yüz milyonlarca kiloluk buğda· 
yı mahvetmiş ve çok geniş sahaları çölden 
farksız bir hale çevirmiştir. 

Anlatıldığına nazaran Amerikanın uğ• 
radığı bu felaket, yalnız tabiatın bir savle· 
ti değildir. Felaketin asıl sebebi. ormanla· 
ıın imhası, devrilen ağaçların yerine genç 
ağaçların yetiştirilmemesidir. Amerikalı· 
lar, vaktiyle ormanlık olan sahalan tarla 
yapmışlar, sapanlar bu topraklan işleme
ğe çalışmış, fa.kat esen rüzgarların karşı· 
ıına dikilecek, rü:tgarların topraklan aavu
rup götürmesine mani olacak ağaçlar, çok
tan imha edilmiş olduğu için, yer yüzüne 
öz ve bereket veren topraklar da savrulup 
gitmiştir. 

Fatma Aliye 

!rmel Ta..IU 

Dün, on beş, yirmi kişilik 
bir cemaat, tarihçi Cevdet 

nın kızı edip, Fatma Aliye H 
F eriköy mezarlığına kadar teşY 
rek, yeryüzündeki son durağına 
ettiler. 

O büyük adamın bu büyük 
yetmiş iki yı1lık hayatında, Y 
kültürü ve yabana atılmıyacak 
metteki eserlerile Türk kadınlığın 
met etmişti. 

Dün, onun tabutunu takip c 
rin azlığından anladım ki bu hi'Zt 
unutuJmuş; yahut ki onları tak 
den kalmamış. 

Amerikanın bugün uğradığ& sıcak dal· 
galan ile şiddetli kuraklıkların en belli baş· 
lı sebeplerinden biri, vaktiyle ağaçlara kar· 
,. gösterilen saygısızlıktır. Bugün tabiat bu
nun intikamını alıyor ve Amerikalıları ba,
larının çaresine bakmağa davet ediyor. 

E..,,eke ölenin ruha havaya uçar zannedilirdi. 
Şiındi Azrail hakikaten havadan gelaycıır. 

mukadderah bava kuvvetlerine bai}ı &i>idir. lqiltere bile 

ltaıyaya bqı, tanarece iia.'iia olanwlliı içim, kafa tutıunadL 

O halde bava kurumlarına yardon edelim. Onları kuvvet

lendirelim. Onlan kuvvetlendirmek bizim lravvetlenmemiz, 

teldikeain önini alaca tedbir almama demektir •• 

Gerçi, unutmak insanhğın şi 
Fak.at Cevdet Paşanın kızının bu 
çabuk hemcins1erinin nankörl' 
hedef olacağını tahmin edemezdi 

Sosyal tarihimizin son yarım 
faslında, Fatma AJiyenin bir piş 
mevkii vardır. Harem ve kafe 

Amerikalıların karşı karşıya geldikle
ri tehlikeyi bertaraf etmek için ellerinden 
geleni yapacak.lan ve muvaffak olacakları 
'üphe götürmez. Çünkü bu savaşta iüm ve 
fennin bütün kudretinden istifade edilecek 
ve bu sayede mazinin ihmali telafi oluna· 
caktır. 

Tayyareler öliim aaçaıı birer vasıta oldular. Harbin en bü
yük silahı, en büyük vasıtası tayyare oldu. Havadan karalara 
ve denizlse ölüm saçabilen bu tehlikeli silaha kal'fl koyacak 
kuvvetli tertibat almak gerektir. Onun için buaün bir milletin 

* Amerikalıların başından geçen bu ma· 

cera aıııılarca evvel, daha başka memle
lı.etlerin başından geçmi~tir. 

Eskiden Tarahlusgarp ile Bingazi Ak
denizin en zengin, en mah!!uldar topraklcı
nndandı. lrak, zengin bir medeniyeti ve 
kalabalık bir nüfusu besledikten başka ~ 

mahsullerini daha haşka memleketlere de 
göndermek imkanını buluyordu. Filistin 
toprak.lan da ayni derecede verimli ve be
reketliydi. 

Bütün bunların çölleşmesi, yahut çöl-
leşmeğe yüz tutmasının en mühim sebebi. 

(sOz 
Seksen yaşında 
Bir kadın 
Dr. Voronofa alauctı 

bilerek hiJmiyerek. ağaca kar;ı husumet k SeL · · h 1 b k x:senını u an ir adın, doktor 
gösterilmesidir. \1 oronofa giderek gençl,.!l:mek istedi ~ 

Nitekim Filistinde son yıllar zarfında ..,. 
memleketi ağaçlandırmak için sarfolunan ğini söylemiş, doktor ~bul etmiş. 

Kadın «ne kadar gençl~ebilirim)) de
yince: 

himmet, netice veımeğe başlamış ve top
rağın çölleşmemne. çürümemne kar,ı ge· 

- 15 yaşında bir kız olabilirsiniz, 
muhitlerde de demiş. 

]inmiştir. 

Ayni himmetin b•a 
ayni neticeyi vermesi, bekleniyor. 

Ağaca karşı saygı!!lzl.ı.k göstermenin 
verdiği bu acı neticelerin herkesten evvol 

Kadın kabul etmiş ve 1500 dolara 
da pazarlık etmişler. Nihayet amdiyat 
yapılmış, kadın yatakta (;'Özlerini açın-

bizim gn7lnimizi dört açması lazımdn. ca, telaşla: 
Anlattığımız misaller, tabiatm, ne yaman - Doktor gençleştim mi? diye sor· 
intikam aldığını apaçık gösteriyor. 
..... ·-·-··-· . . ._, .... ,, ... ·-· . , .......... _ muş. 
Biliqor Musunuz? Dokto: 

1 - Pus-Pus nedir? - Evet, demiş, tam on beş yaşın • 
dasınız. 

ARASINDA ) 
* HERGüN BiR FIKRA ·ı 

Öyle birini 
hahrlamıyoruml 

Siile,.man Nazif Basa Talisİ iken, 
kendisine birisim tavsiye ebDİf)enlİ. A
damcağız, ufak bir memwi,et iıdiyor
du.. 

Onu tavsiye eden zat. Naife: 
- Hem camm, aen de~

diyordu. Ayni mektepte olmmıqsmwz •• 
Orta boylu, kır sakallı birisi.. 

Nazif hemen abldı: 

- &a, mektepte lor sablh bir kim
se ile birlikte obdajvma laabrlamrJQ-

nuıı! dedi. Benim arluıd3f)anm hep 
genç genç çomklardıa ___________________________ ... 

Kadınların •rkek. 
Kıyafetine girmelerinin 
Sebep o/dağa ganlıılık.lar 

Kadınlar golf 
pantalonuna me· 

rak. aadırmışlar • 
Bu moda Paris • 
te yeni taammü • 
me başlamış. Bir 
kız Pariste bu kı
yafet ile dolaşı -
yormuş. Yatlı bir 

~ adam, kızın ya • 
nında duran genç 
ve golf pantalon

lu biz adama solmhnus: 
- Kızın böyle doıa.;masına ebevey- rinde, Türk kadınlığı kasten koy 

ni nasıl razı oluyorlar~ diye sormuş. cahalet içinde boğulurken. okur, 
Golf pantalonlu genç cevap ver - zar ve yazdığını okutur olarak el 

Zecri tedbirlerin kallntından mış: düşmana gösterebildiğimiz birkaç 
kim mDteesslr oldu? dı b d d - Kız hakkında çok şeyler söyle • nın aşın a o var ı. 

Ticaret dünyasında, ltalyaya karşı 
b 'k d·ı meyin, benim kızımdır. Çok esaslı bir tahsil görmüs. ıre tat ı e ı en zecri tedbirlerin kaldırıl- 1 

htiyar adam ~mnıli ve kekele- rendı·gı-· şeylerı' hazmetmis,ti. Mü1' masından bir tek müessese memnun 
olmamıştır. Memnuniyetsizliğinin de mış: mel arapça, farisl, franslzca bil 
sebebi şudur: - Pederi olduğunuzu farketme - işlenmiş hafızasında Mütcnebbinirı 

edh l dim, affedersiniz. sı'delerı', Hafızın divanı ve 1..8 Zecri t ir er her ne kadar İtalya 
1 d l l Genç adam atılmış: tı·ne'ı·n Medı"tatı.ons'lan yanyana i e ev et er arasındaki ticareti durdut-

2 - Domitien kimdir? 
3 - Dominilr. cumhuriyeti nerededir? 
4 - Şarl Dikens kimdir} 

- Bahası değil. anneaiyim! sar.ıı. 
muş ise de, kaçakçıların da hi.iyiik o 

Arası biraz geçince, Voronof hiz - karlar temin etmelerini te5hi1 etmiş, • • • , Ölümünden pek az evveJ, kend' 
metinin mükafatı ı ak • · b k Kota., dot•r111t1 ı~ın reni bir Hiç d l 

(Cevapları Yarın) 

* 
nı a m ıçm sa ı tir. T ne Fransız kitapçısın a rastge 

seksenlik }Ah'k 15 )'k b fa Leningrad Tı-.. Enstitüsü Klinigı-· Di- 1 ve a 1 
' 1 ayana tu- Belçikada bazı açık gözler, ltalyanrn r. tim. Yeni müelliflerin son eser 

rayı uzatınca şu cevabı almış: ihtiyacı olan kaçak eşya imal eden bir rektörü profesör Skorbanski, sancısız karıstırıyordu. Ayak üzerinde o11 

Dünkü Suallerin Cevapları: - Size vaad eden seksenlik bir ka- fabrika yapmışlardır. Şimdi hu fahri- doğ~rma i~in yeni bir ilaç bulmuş ve kika'. bana François Mauri 
1 - Anası Agripini, karısı Oktaviyi.. dındı. O şimdi mevcut değil. Ben ise ka kapılarını kapatmakta, amelelere de bu ilaca f<D)) mustahzarı ismini ver - Andre Maurois ile mukayesesini 1" 

hocası filozof Seneki ve üvey kardeşi Bri· 15 yaşındayım. Sözüm muteber de _ yol vermektedir . miştir. Şimdiye kadar lGO kadar vaka- l (H rı 
tanikusu öldürten Roma imparatoru Ne . ~ ·ı B da istimal olunan bu ilarla tam muvaf- Otuz, otuz iki sene evve a 

gı ··· aşınızın çaresine bakın . . . Kaçakçı başı, korkmadan 2azeteleıe -s Ga ) d d b .. 
tondur. fakiyetli neticeler elde edilmiştir. lara Mahsus zete e e e 1 ttt 

2 M h F . . Alf J M Şimdi Voronof evvela paraları pe - ı::u beyanatta bulunmuştur: d k uhak si 
- . eş ur ransız ıaırı reu ı us· T Müsekkin maddelerden mürekkep lelerini neşre er en m eme 

t. · ·· ı · L N · G 1 şin alıyormus •• sonra da ameliyat yap- - Bize, Habes, - İtalyan harbinin en 1 d . A · k .,et ae nın en guze eserı es uıts ıı ~ce em olan bu ilaç, lohusayı bihut bir hale ise, 0 gün de öy e i ı. ynı U'-'" 

dir. tığı insanalrı, rüşt yaşına kadar küçül- aşağı on sene devam edeceğini ::;ijyfedi- sok.makta, doğurmayı kolaylaştırmak- ayni ciyadetl 
3 - Bir yaz gecesinin rüyası, Romeo tüyor, ondan fazlasına gitmiyormuş. ler. Biz de Pıazır1ıklanmızı ona göre 
J 1 k k N k ta ve lohusayı doğurma anındaki san· Fatma A. }iye, 1·kı' roman nes. re , ve u iette, ral Lir, Venedikli ta.::ir pi • * * * yaptı . . e yazı. ki evdeki pazar çarşı- l 

yeslerini yazan İngiliz şairi Shakespca . ya uymadı. , cılardan k.urtarmaktadn. lacın org&- ti. Biri Muhazerat, öteki de l)di 
redir. Kazancını!zUppelere medpun nizm üzerinde hiç l>ir menfi tesiri yok- Bunların her ikisi de, içinde kuJlal1 

mUenese • • • t 1 
4 - Şopenhaer Alman filo2'.oflannın ı.: d d k k Fran 98 Dahlllve Haz.ırıaın derdi! uı. lisan fazla terkipli ve ağdah o 

en büyüğüdür. 1 788 de Danzigde doğmuş, on ra a İtap iralar gibi, dünya- • klasikler meyanına geçecek kıy111' 
t 860 da ölmüştür. nın me~hur tablolarını kiralayan bir F ransanın soeyalist hükumetinde Bir kaç kilo düşm~ ve baş ağrıları· 
-İ~güt;;e'd-;. ,.;;i;;;-,;;;ı.;;;- müessese varmış. Bu müessese, e'·in- Dahiliye Nazın olan Salengro ameleye na uğramıştır. dir. 

ta-•asl de resmi kabul yapacak, davetlilerine kuk saatlik haftanın temin edilmesi Mecliste mesaisini tenkit ederler • Ancak o, söhret için yazma:ı. . ,,_ • ıtl 

İngi]izler tek kanatlı bir hastane tablo teşhir edecek kimselere bunları uğrunda çalışan insanlardan biridir. ken, şu yolda cevap vermiştir: makla bir zevk ve bir heves tatf11 
tayyaresi vücude getirmişler, şimdi kiralıyCl.rmuş. Ve lngiliz1crin ağır başlı Fakat•bütün bu işleri yapark~, da- - Ne gariptir, kırk saatlik haftayı derdi. J:ıı 
tayyareyi Stokholm hava sergisinde olmalarına rağmen hu müessese çok iyi ha doğrusu nezarete geJdiği günden be- yapayım derken, hafta tatilini bile el- Kendisiyle her şeyden bahsede f 
teşhir etmektedirler:. Bu tayyare 200 ış yapıyormuş. ri, bir saat bite istirahat edememiştir. den kaçırdık. diniz ve bütün fikirlerinden jstı 
kilometre sür'atle uçmaktadır. ~::===============~==========:::::::::;:::;:::;::~:::;=:==~~=====~====~ mümkündü. Kafası, yaşına ve hıt

5 

. 1 w - d. kalıl' 
içinde. doktoru. hastabakıcısı ve o-

1
. S T E R 

1
. N A N 

1
. S T E R • ıgına ragmen ınç ve gene c •1• 

peratörü vardır. { N A N M A ! O kafanın manevi gıdasını ek9~··"1 
Tertibat olmak üzere havada saJlan- mezdi. Okur ve okuduğu şeyler• 

Dün ~e bir kaza neticesi eli yWD bir arkadafımız biz- Eczacının verdiği cevap §U: 
maması temin edilmi:s.·tir. Kan naklet- · hak.eme ederdi. 

metçiüıi ~ıe en yalım eczaneye sönderiytır Te bundan ev- Şimdi bo ilacın hazu-Janması ozan sürer. Elini zeytİnyağma 
mek, oksijen ile hava vermek çareleri vel gene böyle bir kazad.m sonra bir ~ka ecuneden aldır- soksun! Fatma Aliyenin ölümü henı 
de derpiş edilmiştir. Yatakhanesindeki dJğı yamklara mahsus &asil Ye zararsız 'bir ilacın acele yaph- Arkadafllllız çaresi:ı bu tedbire bat vuruyor ve saatlerce hem de edebiyat için bir ziyadır· 
' ertibat sayesinde motörün gürültii~ü. rıJmasını istiyor izfırap çekiyor. ~ 
çerden kat'iyyen dnyuhnamaktaaır_ · j f f j { -
fayyarede .beşhasta~bannchrmak .ve •• STER NAN STER NANMA! ~. /~ 
meliyat yapmak mümkündür. L----------------------------------------------------------~·-----ı 



Gökçedağ nahiyesinde 80 
ev ve bir mektep yandı 

Filistindeki 
Karışıklıkların 
Bilançosu 

Yüz elli beş 
Milyon nü/ uslu 
Yeni cephe 

(Battarafl 1 inci sayfada) 

olduğu için Orta Avrupada sükunet, 
eskisine nisbetle temelleşmiştir. 

3 - Avusturya eskiden Almanya 
ile İtalya arasında bir uçurumdu. Bu· 
gün iki memleket arasında Lir köprü 
vazifesini görmekte ve bu köprü iki 

Yangın 3 saat devam etmiş, Kızılay harikzedeler için 
çadır ve 300 lira göndermiştir 

Şimdiye kadar 5 lngiliz 
askeri 41 Yahudi ölmüş 

Balıkesir, 14 (Hususi) - Dursun-ısirden 100, Sındırğıdan 2i çadır gön- ~~~üs, 14 (A.A.) - Fili~tin ve: memleketin bir cephe te~kil etmeleri 
y kazasının Gökçedağ nahiyesinde derilmiş, Kızılay derhal 300 lira gön- k~yıının ~şbelangı1cı ~l~n 19 n~san tarı- imkanını hazırlamaktadır. 

• 80 b' d · b leci' h 'k ed 1 · hındenberı f ngılız askerı ve kırk 4 B l d 1 · v 'ldir r yangın olmuf, ev, ır mektep ermış, e aye arı z e ere yıye - . Yah d' l k .. k I k' . - u an aşma evam ı aegı . 
k d v t b 1 t 1 bır u ı o ma uzere kır a tı ışı ç.. k'" b 1 a · d Al anmıştır. Yangın 3 saat devam et _ ce agı mıya af amış ır. nsanca .. .. t k 'be .. .. . . l un u u an aşm sayesın e man 

. ti zayiat yoktur. Sıhhat ve jandarma olmuş ve a rı n uç yuz kışı yara an- nüfuzu meşru vasıtalarla Avusturyada 
f r. müdürleri yangın yerine tahkik.ata git- ıruştır. büyüyecek ve ilerliyecek ve Almanya-
Harikzedelere yardım için Bahke - mişlerdir. Araplardan ne kadar kişinin ölmüş nın gayesini hazırlayacaktır. 

İtalya - Almanya 
askeri itilafı 

Alman askeri heyeti Ro
mada temaslara başladı 

Paris, 14 (A.A.) - Oeuvre gaze -
esi Romadan istihbar ediyor: 

Bir kaç gün evvel Romaya gelmiş 
lan Alman askeri heyeti, bazı teknik 

ımneseleler hakkında bir itilaf vücude 
etirilmesi için müzakerelerde buluna

ve erkanı harbiyeler arasındaki 
ukavelenameler hakkında görüsecek-

~ . _,..r. 
Yarı resmi bir menbadan C.iğreııildi

line göre ltalya, M. Laval'ın Romada 
• zalamış olduğu Romd itilafnamele-
' nden pek az sonra General Gamelin'

Fransa namına ftalya erkanı har
iyesile akdetmiş olduğu itilaflara te
aibül edebilecek itilafları tetkik etmek 
rzusundadır. 

ltalyanın Almanya ile de Fransız -
rla akdetmiş olduğu itilafnamelere 
Ümasil itilafnameler aktedeceği zan
olunmaktadır. 

İspanyada siyasi 
bir cinayet 

Sivil muhafızlar kralcılar 
liderini öldürdüler 

Lokarnoculann 
toplanhsı 

lngiltere, ltalya ve Alman
yanın da konferansa 

iştirakini istiyor 

ve yara1~?1ı! olduğu sahih surette 5 _ Anlaşmanın bütün kıymeti, 
malum degıldır. Almanyanın Avustury3y1 zorla ilhak 

Arapların yüz yirmi kişi kadar tele- etmesini geciktirmesindedir. 
fatı olduğu tahmin edilmektedir. Ve- • 
k · nd y h d'l d l~ '- Almanya, İtalya, Lehıatan, A vuıturya, ayı sırası a a u 1 er en em a& sa-
hibi olanların uğramış olduğu hasar Macaristan mütterek hattı hareket 
yüz bin İngiliz lirası miktarındadır. tutacaklar! 

İngiliz askerleri, yüz elli kadar ka- Budapeşte, (A.A.) - Siyasi me -
sabada araştırmalar yapmışlardır. hafil. Avusturya - Almanya anlaşma-
Arap memleketlerinden toplanan para sını çok mühim bir vesika saymakta -

L d 14 (H .) N Cbıo· Kudüs, 14 (A.A.) - Bir yardım dır on ra, uausı - eus l · 
nicle gazetesinin aldığı malumata göıe Lo- sermayesi top amak üzere Mısıra git- Bunlara göre, bu vesika Roma pro-
karno devletlerinin Brükselde toplanma· miş olan Arap delegasyonu dönmüş- tokollarını imza etmiş olan üç devlet 
lan meselesi Avrupanın siyasi mahafilini tür. i1e Almanya arasında sıkı bir iş birliği 
ehe~miyetle meşgul etmektedir. Arap gazeteleri, delegasyonun müs- arzu eden herkesin istediği bir şeydir. 

lngiltere, Almanya ile İtalyanın konfe· lümanlar arasında propaganda yapmış S ld ğına göre, bundan sonra, Al -
ransa i§tirakini terviç ediyoı ve bunlar i§- olduğunu yazmaktadır. Gazeteler kom- anı 1 

lt l Polonya Avusturya 
. k d'kl . kd' d k E • • l k 1 manya, aya, • 
tıra et':°e ı ... e~ ~~ l"ır e on eıansa ııtı· şu Arap meme et erinde ve Avru • ve Macaristan müşterek bir hattı ba-
rak etmıyecegını soyuyor. d k' müslüman kolonileri arasında kl d G ld" 

ı ·1 · d' ı d'"' . pa a 1 reket tutaca ar ır. ene sanı ıgma Fransa, ngı tereyı ın eme ıgı takdır- l ara yekununun 5.500 lngi _ .. l h d" .... 
d A d l k 1 k t hl'k ·ı top anan P gore Habsburg arın ta ta onuşu me-e vrupa a yanız ama e ı esı e . 1. b l'V b 1 d v 'h ' 

lız ırasına a ıg u un ugunu tasrı 1 st' b" mana talik olunmucıtur. karşılaşacaktıı. . se e ır za " 
S. M 1 .. b .. b' t etmektedırler. F 1 E ..ı:. • 
ınyor uso mı ugun ır gaze e mu- y 1 çerpı,melar ransız aran n~esı 

ha birine beyanatta bulunarak «bir itilafın Küdu:,n l4 (A. A. ) _ Röyter Paris, t 4 (Hususi) - M. J ovenel bu· 
devamlı olması için, alakadar tarafların bild" • D • • • yakı"nın' de gün yazdığı bir makalede Avusturya. • Al . . . . . • ırıyor: eJeırın 
tam mes ulıyetı uzerlerıne almaları lazıı~ Ara !arla İngiliz askerleri ara- manya anlaşmasından hasıl olan vaziyeti 
gelir. Onun için bütün Lokarno devletlen sınd~ çarpışmalar olmuş bir in- şu şekilde anlatıyor: 
beraber çalışmalıdırlar. Yoksa netice hasıl giliz neferi hafif yaral~mış ve «yeni cepheyi teşkil eden devletler 
olmaz ve itimatsızlık daha fazla derinleıir.» 7 Arap ölmüştür. 1,324,000 mürabba kilometre geniıliiin· 
demiştir. de 155,000,000 nüfusludur. Yeni cephe 

Paris, 14 (Hususi) - Fransa, r·· k. A .k devletleri genişlik bakımından Fransanın 
İngiltere, ve Belçika Brüksel Ur ıye- merJ a iki buçuk misli, nüfus bakımından dört 
konferansının talikını konuşmak- mislid~. Yeni cephe Avrupanın meıke-
tadırlllr. Atatürkle M. Ruzvelt ara-

İngiliz filosu Akde
nizden çekilince 

sında telgraflar teati edildi 
zinde olduğu İçin Fransayı Rusya ve kü
çük itilaf gibi müttefiklerinden ayırıyor.• 

İngiltere Ve Fransa Artık Avrupayı 

Kontrol edemiyecek Hale Geldiler 
Paris, 14 (A.A.) - Muhalifler maha-

Madrit, 14 (A.A.) - Kral taraf - f I d L•b . 
rlarının lideri M. Calvo Sotello, ciün ta ya a 1 yadakı asker-

Ankara, 14 (A.A.) - Birleşik A
merika hükumetlerinin istiklali günü 
münasebetiyle Cumhur Reisi Atatürk 
ile Roosevelt arasında aşağıdaki tel
graflar taati olunmuştur: 

filinde Berlin, Viyana ve Romada vukua 
gelen son hadiselerin Fransa ve İngiltere
nin Avrupa siyasetini büyük haıptenberi 

hemen hemen mutlak denecek şekilde icra 
etmekte olduklan kontrolünü artık elle· 

·~.il :.nuhafızlar tarafından öldürül .. )erini geri çekecektir 
uştur. 

Sayfa 3 

E 
Seferin masrafı 

H abeşistan İçinde İtalyanlarla yuli
ler arasında neler vuku bulduğunu 

bilmeğe imkan kalmadı. Sebebi, Habeııiı
tan ile dış dünya arasındaki münasebetle
rin tamamen kesilmesidir. Bu yüzden İtal
yanlar ile yerlileı arasında vuku bulan ha
diselerin hakiki ehemmiyeti hakkında bir 
ıey söylemek imkanı müşkülleşmektedir. 

Bununla beraber İtalya • Habeş harbinin 
bir muhasebesini çizmeğe yardım edecek 
rakkamlan bulmak kolaydır. 

İtalya tarafından yapılan resmi neşri• 
yata göre geçen haziranın sonuna kadar 
yapılan harp masrafı asgari (225,000,000) 
İngiliz lirası tutmaktadır. Masrafın bu ka
darla bitmiyeceği şüphe götürmez. 

Çünkü bu para muharebede bilfiil İs• 

tihlak edilmiıı bulunuyor. Fetholunan 
memleketten istifade etmek, bu memleke· 
tin tabii kaynaklarını istismar etmek için 
bir bu kadar para daha sarfetmek ve İtal
yanın muhtaç olduğu İptidai maddeleri te
min ederek memleketi bu maddeler için 
harice baş vurmaktan kurtarmak icap f'di·. 
yor. 

ltalyanın hariçten tedarike mecbur ol· 
duğu en mühim maddeler krom, mika, nİ· 

ltel, platin, lastik, teneke, kömür, bakıt, 

pamuk, demir, kurşun, petrol. manganez. 
yün, ve zink'tir. 

Habeşistanın ltalyaya platin, lastik, pa· 
muk ve petrol temin edeceği tahmin olun
makta ise de bu tahminin doğru olduğunu 
gösterecek delail henüz anlaşılmamı, bu
lunmaktadır. 

Onun için İtalya tarafından feda edilen, 
225 milyon sterlinin yerinde harcedildiğini 
gösterecek hiç bir esaslı netice elde edile· 
memiştir. 

Zaten bu gibi neticelerin bu derece 
sür'atle elde edilebileceğini zannetmek 
yanlış olur. Yeni istila edilen bir memle· 
kette yerleşmelc ve o memleketin tabii 
kaynaklarım karlı bir surette jıletmek ya. 
rım asırlık değilse de hiç olmazsa yirmi b"f 
otuz senelik bir iştir. Bütün bu müddet 
zarfında İtalya hükumeti, Habeş seferi için 
feda ettiği 225 milyon sterlinin faizlenni 
ödeyecek:, ve bu yüzden İtalya mükellefle· 
ri ağır bir yük altında kalacaklardır. 

Hele Habeııistanın tabii kıı.ynaklaıı u
mulan neticeyi vermez ve beklenen iptidai 
maddeyi temin etmezse o zaman zarar kat
merleşmiş olur. 

Seferin masraflarının 225 milyon ster
linle kapanmayacağı muhakkak olduğuna 
göre bu zamanda Emperyalizm siyasetinin 
çok ağır masraflara bağlı olduğu kendiü

.. 5.~vil .~uhafızların evvelki gece öl -
ouru.lm~ş olan sivil muhafız yüzbaşı 
~~stıllo nun intikamım almak için bu 
lfı yapmıs oldukları tahmin olunmak-

Roma, 14 (A.A.) - Yan resmi 
mahafil, İngiliz ana vataa f ilomnun 
Akdenizden çekilmesinin mantıki ne
ticesi olarak Libyadaki İtalyan asker -
!erinin de geri çekileceği mütaleasında
dır. 

S. E. B. Franklin Roosevelt 
Amerika Birletik hükumetleri Reisi 

VAŞİNGTON rinde tutamamakta olduklarını ifade 
mekte olduğu beyan edilmektedir. 

et· ğinden tezahür eder. 

tadır. ' 

. ~ir kamyona binmiş o!an 20 kadar 
ııvıl .muhafız, M. SoteUo'nun evine 
a.it~ışler ve kendilerini takip etme -
•ını emretmişlerdir. M. Sotello'nun 
kamyon içinde o'"ld" "l .. ld v uru mus o ugu 

nnolunmaktadır. ' 
Km~z~r··M M . B . 

b eısı . artınez arrıo, 

İngiltere - Mısır 
Yeni anlaşmanın ~saslan ~ 

hazırlandı 
u _haberi öğrenir öğrenmez duyduğu 

Clerın elemi izh t · b . Kahire, 14 (A.A.) - Mısır dele -• ar e mış ve u emaye- I 
~? çok. vahim neticeler verebileceğini gasyonu mahafilinde bu gece ngiliz 
IOylemıştir. Mumaileyh demiştir ki: murahhasları ile Mısır murahhasları a

- Bu cinayet gösteriyor ki hüku _ rasında bir itilaf hasıl olmuş olduğu 
nıet makinesi bozulmustur. beyan edilmektedir. Bu itilaf, 1930 

Bu cinayete 't h b '1 · · k tarı"hlı' itilaf pro1"esinin aynidir. lngi -• aı a er erın ~ıesrı sı ı 
ır sansöre t b · ld ' k Jiz işgali. Süveyf Kanalı mıntakasına 

tul.. f .. a. ı tutu uğu gibi ma -
un otog f 1 · · l münhasır olacaktır. . ra ı erının tercümei ha inin 

ııeşrı de men ed'l . f -----------
-

1 
mış ır. Pariste yeni nümayişler 

Fr~nsada 14 Temmuz Paris, 14 (A.A.) - Bu aham saat 
Pans 16 (H .) F " 

Bastil'" ususı - rransa Hl dan sonra yeniden bir takım hadi-
b ın sukutunu, 14 Temmuz: 
ayramını tes'ı't tti Eh . seler olmuştur. 

b. , e • emmı- b'll l p . . d ır tak hadi Otomo ı er e arısın civarına ö -ım cı ·sel er vukubulmuşsa 
umu~ neş'e bozulmamıştır. Geçit nen halk cephesi nümayişçileri ile 
:krnı .. yadıl!llış, M. Blum bir nu- meçhul askerin mezarından dönen mu .. 

~ylemıştir. halefet partileri mensupları karşılaş -

O ınışlardır. Fakat polis hadisenin büyü-
ÇÜ nCü umumi mUfettisin mesine mani olmak üzere müdahale e-

tetkikleri ' derek nümayişçileri civar sokaklara 
v Erzurum, 14 (A.A.) _ 40 günden beri dağıtmıştır. 

do 'il .. gu ı erımızde tetkik seyahatinde bulu-
nan Üçüncü umum müfettiş Tahsin Özer Rusyamn dahili istikrazı 
)'a~ında Çoruh Valisi Refik Koraltnn ol- Moskova, 14 (A.A. ( - Tas ajansının 
dugu halde dün Karaköseden ş h · · b'ld' d·V• .. 4 ·ı bl l'k d h'l• d" .. .. U e r•mıze ı ır ıgıne gore, mı yar ru e ı a ı ı 
onmuştur. mum müfett' b . h . . . . .. . . . . . 

~ok . . . "b I l ış u ııeya atten ıııtıkraz ıçın l O gun ıçınde vakı olan ıştırak 
ıyı ıntı a ara ve sevinrl d" d " V·• ·· ' 1 2 aöyJedi. • e on ugunu müracaatları 4 mi yar 2 7 milyonu geç· 

Asil Amerikan milletinin bu milli 
bayramı gününde ekselansımzdan şah
si saadetleri ve Birleşik Amerika hü -
kumetlerinin refahı hususundaki hara
retli dileklerimin kabulünü rica ede -
rım. 

Kamil Atatürk 
Türkiye Reisiı:ümhuru 

Bazı siyasi mahafil şu fikirdedir: 
İtalyasız bile olsa İngiltere ve Fıansa 

elastikiyetten mahrum ve sımsıkı kapalı o• 
lan siyasetlerini değiştirmelidirleı. 

···························································-
'' Son Posta ,, n1n 
Yeni Siyasi tefrikası 

lttihatçllar d;vrlnde 

Muhalefet 

Müttehid hükumetlerin istiklali se
nei devriyesi münasebetiyle ekselan -
sınızdan gelen dostane telgrafın pek 
samimi takdirle karşılandığ1nı gerek 
milletim namına gerekse kendi namı -
ma ifade eyler ve size ayni iyi temen .. 
nilerde bulunmakla büyük haz duydu- Nasll dol}du? 
ğumu arzederim. • 

F ranklin Roosevelt 

Yedinci Flalkan 
Oyunları bu yıl da 
Atinada yapılacak 

** 

Yedinci Balkan oyunlarının bu 
sene gene Atinada yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Balkan oyunları komitesi mü
sabakaların başlama tarihini 27 

Eylül olarak tespit etmiştir. Milsa
bakalara l ve 4 T eşrinevvelde 
devam edilecektir. 

Yedinci Balkan oyunlarına gi
recek atletlerimiz için Atletizm 
Federasyonu geniş bir program 
hazırlamaktadır. 

Nasal Y•t•dı? 
Makedonyada Alman mezarhgı e lzmirde paraşüt kulesi 

Atina, 14 (Hususi) -· Büyük harp- N a s ı I ö 1 d u? İzmir, 14 (A.A.) - Türk Hava Kuru-
te ölen Almanlar için Makedonyada mu tarafından Kültür parkta in~ edilecek 
b. 1 k 1 k 1 p e k Ya k 1 n d a olan Paraşüt Kalesinin planları Hava Ku· ır mezarı yapı aca tır. Alman hü -
k .. t' 1 k · rumu merkezinden şehrimiz hava şubesine ume ı m .. ez .. ar ı . için yer verilm. esini 
y h k ,gelmiştir. Planlara göre paraıüt kulesi 43 

unan u umetınden talep etmıştir. ---------------.: metre yükseklikte olacaktır. c iki ahbap çavuşlar 1 _____ ,, 



4 Sayfa SON POSTA 

'il 

1 

Temmuz ı& 
~ 

1 lat.nbul Beledlr••I 
--------~---------5 ene l ik muhammen ınu~ 

Dünkü kazalar 
T opkapı yolunda bir araba 

ile bir otomobil çarpışb 
Topkapıdan Slrlı:eclye doğı->1 gitmekte olan 

ve şo!ör Necmlnln idaresinde bulunan oto
mobil yolda arabacı Basanın idaresinde bu
lunan çitte beygirli fayton arabasıruı çarp -
nuştır. 

Sirkeci hamallarz/Hapisanede kavga 
Gene birbirlerineıKumar yüzünden bir mah-
Girdiler kum, diğerini yaraladı 

kirası teııı' 
8üyükderede Malta çarıısı sokağında 219 No. lı kahve 

ı,e önünde 225 metre murabbaı yol fazlası 25 
Büyükdere caddesinde 205 No. b kahve karıısında 85 
metre mlU'aLbaı ar1a. ı 5 
Büyükdere caddesinde tuğla fabrikası karıısında 400 
metre murabbaı yer. 70 

1,1 

20 suçlu nezaret altına 
alındı 

Arabanın içinde bulıınan ve Haseki hasta- Bugün Sirkecide bir hammal kavga-
nesıne gitmekte olan 3 yolcııyn. blç bir§ey sı olmuş, .205 hanıma! idare heyeti o -
o~ıştır. dasına hücum etmişlerdir. Kavga poli-

Melunet ve Afi isminde iki mah
kum dün hapishanede kumar oynar -
larken aralarında bir kavga çıkmış, 
Mehmet sakladığı bıçakla Aliyi yara -
lamış, Ali de taşla Mehmede vurmuş
tur. 

Büyükdere caddesinde 209 No. lı kahve karııaında 104 
metre murabbaı ana. t o 
Rumelikavağında İakele caddesinde Tabya kapıaın-
da 11 metre aralık. 12 
Boyacıköyünde Hekimata mahaJJes inde Meydanyeri 
sokağında 4,76 metre murabbaı yol fazlası. 15 1, 

o,1 

Musadcme netlceslnde otomobilin radya - · d h 1 k' l "d h 1 · ·· · _ sın er a va ı o an mu a a csı uzerı-
töril, ve çamurlukları parçalı.mmış. arabanın b t 1 'JQ t..:n· •• 'k h 

Yaralı Alinin muayenesi yapılmak 
üzere T ahibi Adliye gönderilmiştfr. 

da oku lunlmıf, sol tarafı parr.a pırça olmuş- n.e as ırı mşı, - ~ı muşvı ve mu -
tur. Hayvanlardan blrl ağır ·yarnlanmı~tır. nk olarak nezaret aıtma alınmışlardır. * Ayvansaray un !abrlka.smda birinci Kavga yevmiye tak.tıim.l meselesinden Sahte şahadetname kuUanan 
katta un çuvallarını istif eden Yusuf müva- çıkmıştır. Bu haınmallar Şark Şimen- !Jenç 
zeneslnl kaybederek be§ metre y5ksekllktcn diferleri hammallandır, bunlar hafta - B y ld 

1
. d K 

k b 1. al l · eyazıt ı ız ote ın e oturan ars-yere yuvarlanmış başından, S;)l bacağından da ma tuen eş ıra ır ar, az ış yap- lı Ar wl Abd 11 b Ü . . . 
a'"· surette ...,..,,n __ ,e+,.. 1 d k · ı d k d'l · ı og u u a nıversıteye gır-"" ,, ................ u..,.,~ sa ar a, ço ış yapsa ar a en ı erme k .. K . . . 
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dı:ışlan Ahmet, Osman ve Emln, Yenlknpı- 1 1 kazan-1~ tlak ır şa a etname göstermiş, fakat ya -

razı o mamış ar, :ırorının mu l tk"k 
dan Jdraladıklan sandal ile dol~r1arkE'.n, t tak . . . da 1 k d pı an te ı te şahadetnaınenin sahte sure te aımını, az o sa, ço a _ 
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l~lardır. Kazazedeler et:raftan yctlşlle - •1 • • • t • l d" ar edı dıgmı anlayınca gözden kay-

rı mesını ıs emıs er ır. 

rek kurtarılmışlardır. H alla ' . . . . 'dar bolmuş, fakat dün tekrar müracaat c-
amın nn yevmıye ışını ı e e- d k O 

*Tophanede oturan 8 yaşında Yaşar d 1 u___ K ıı..-- Al' ere niversiteye girmekten vazgeç-
'D""azk el da d ,.,., •·~ .,. 51 en yazıcı marn ~n, o U<.li'ı ı ·-· . .. l . h . 
"""'& esen varın O--ıı.ır .... !l"• .... numa- M t fad H ali '-~L 3 tıgmı soy emıs, şa adetnameyı geri is-
ralı yük arabası çarparak bacağından ağır ve us a ır. amm ar jUUıyası oa · · B ' d d k f 

M l F th"d' B .. t 1 '> d b temıştır. u esna a a . ev iyetten po-
surette yaralamıştır. uş u e ı ır. ugun saa - e un- 1· h b d d"I . ~ h h k 

1 'd h · od da t l k ıs a er ar e ı mış, Abdulla a kın-* Aropcamli Kürkçükapı i:;kelcsl hamal- ar ı are eyetı asın o urur ar en - k .. 
h il .. k l H l"I J da anunı takibata baslanmıştır. lanndan Dursun oğlu Mehmet, talafnt ye- amma ara on aya o an a ı, sma- · 

rlndc bağlı bulunan mavnadan d<'ııılr boşalt- il. Yusuf isminde ;j hammal hirdenbi -
makta iken diifmüş, baygın bir halde Ceırah- re odaya girmişler, kesedarlarla kahya Fransızlar milli bayramlanm 

kutlularıtar paşa hastanesine kaldırılmıştır. * Kemal vapurunda ateş.;! Rizeli Yusuf 
ambar kennrlannı yıkarken ambara yuvar -
lanmış, başından ve vücud?.mun ır.uhtem 

yerlerinden ağır surette yaralannuş, Jfade 
vcrcmlyccck bir halde Cerrahpaşa hastane -
sine kaldınlml§tır. 

Beynelmilel mikrobioloji kongre s 
Beynelmilel Mikrobioloji Cemiyeti, 

25 temmuzda Londrada toplanacaktır. 
Bu kongreye memleketimizden bakte
rjyolog İhsan Sami iştirak edecektir. 

Kongre 2 ağustosa kadar devam e
decek ve bu müddet zarfında .insan .. 
)ara ve hayvanlara mahsus hastalık -
lar, yalnız hayvanlara mahsus bazı 
hastalıklar ve bunların aşılar':.ı... insanla
ra mahsus bazı hastalıklarm tedavileri 
ve aşılan, nebatlara mahsus hastalık .. 
larin tedavileri fekli etrafında görüş -
meler yapılacaktır. 

Ekmek Fiab 
lstanbul Belediyesi Reisliğinden : 
Temmuzun on beşinci çarşamba 

gününden itibaren birinci nev'i ekme-

yı dövmeğe başlamışlardır. Diğer 
hammallar da bunlara iltihak etmiş. fa
kat polis derhal işe .karışarak müteca
vizleri yakalamıştır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Galata yolcu salonu iki katlı 
olacak 

İki katlı olarak yaptırılacak olan Ga
lata yoku salonunun projesi hazırlan-

Dün Fransız Büyük ihtilalinin baş
ladığı 14 temmuz 1789 gününün yıl
dönümü ve Fransızların Milli bayramı 
idi. 

Bu münasebetle, dün öğleyin şehri
mizdeki Fransız Cemiyeti Hayriycsin
de Fransız elçiliği tarafından bir ziya
fet verilmiştir. 

maktadır. Gümrükler Başmüdürü Bu ziyafette nutuklar söylenmi,ş ve 
Mustafa Nuri Galata yolcu sa- bu tarihi gün bir daha anılmıştır. 

lonuna giderek bu işle meşgul bulunan- Gene dün Fransız elçiliğinde diğer 
lardan izahat almıştır. sefaretler mensuplarmın ve kordiplo-

y olcu salonu iki kat olarak yapıla- matiğin tebrikleri kabul edilmiş ve ge
cak ve üst katı vapurl~rın güvertesi celeyin bir dine dansan verilmiş, gece 
hizasında bulunacağı içm yolcular gü- geç vakte kadar eğlenilmiştir. 
verteden hemen muayene salonuna 
geçebilecekler, pasaportlariyle eşyala- Dünkü ziyafetlere ve merasime 
rını burada muayene ettirecek1erdir. Fransız Büyük Elçiııi Ponso, Montröde 

Bu inşaatın eylülden sonra yapıla - bulunduğu cihetle elçilik müsteşan 
cağı söylenmektedir. ve maslahatgüzar Legüye başkanlık 

ğin kilosu on bir buçuk kuru~ ikinci 
nev'i ekmek on kuruş otuz para, fran
cala on altı buçuk kuruştur. 

etmiştir. 

-=" .. '-----·---· ••• •:ne ., .... ..... .. 

Alent Teşekkür 

Rusyadan gelen Türk kuşu talebeleri 
Misafireten bulunduğum Safranbo

lucln nnt olarak meydana çıkan ve hat 
bir şekil alan hastalığmu teşhis ede
rek muvaffakiytle ameliyat ve tedavi 
etmek suretiyle hayatımı kurtaran 
Safranbolu memleket hastanesi Opera
törn Osman Dirime ve hastanede 
yatbğım müddetçe gösterilen aH\ka 
ve iyi bnkırndnn dolayı asistan, hem
şire ve hasta bakıcılarına ayrı ayrı 

teşekkürlerimi gazetenizle ibll\ğ ede
rim 

SnfranLoludn misııfircten mukim 
istnnbul muallimlerinden 
Mnııtahı Zorlıo:ı:nn 

r 
Nöbetçi 

-.., 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler pmlnrdır: 
fatanbul a'betindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alcmdardu: 
(Sırn Rasim). Balmköyünde (Mer -
kez). Beyazıtta: (Sıtkı). Eminönün -

Bir senedenberi Rusyada tahsil - tadırlar. de: (Hüsnü Haydar). Fenerde (Aıif). 
(Je bulunan Türk Kuşu planör ve tay- Altı gencin Türk Kuşuna 3 sene Karagümrükte: (Arif). Küçükpaznrda: 

Y?re muallimleri dün Romanya tari - mecburi hizmetleri bulunduğundan , (Hikmet Cemil). Samatya Kocamus -
kıyle ve Romanya vapuriyle .şehrimi • b I T" k K d h l kl . .h tafapaşada: (Rıdvan). Şehremininde: 

] . 1 d' un ar ur uş•n a oca ı a ıstı - (A. Hamdi). Şehzndebaşmda: (İs -
ze Gge mlış er hır. d T C . dam olunacaklardır. içlerinden Tevfik, 

enç er n tım a, ayyarc emıye- _ mail Hakkı). 
ti Reisi lsmail Hakkı ile aileleri tara_ Ali, Ferit Moskovada paraşüt ihtisası Beyoğlu cibetwdeki!er: 
fından karşılanmışlardır. da yaptıklarından kendileri burada Galatada: (Hidayet). Hasköyde: (Ni-

T .. k K d - 11· · 1 sim Aseo). Kasımpaşada: (Müeyyct). Gelen 6 talebe evvela Kırımda bu _ ur uşun a paraşut mua ımı o a-
lunan Kektabel Yüksek yelken uçuşu rak da kullanılacaktır. Sanycrde: (Asaf). Şişlide: (Maçka). 

Taksimde: (Galatasaray, Garih, Ke -
mektebinde 5 ay okum uslar. bu tahsil Gençler vapurdan çıkar çıkmaz oto- mal Rebul, Kurtuluş). 

~ukarıda semti .senelik muhammen kiraları ve teminatları yazılı 
mahaller teslim tarihinden itibaren 937 senesi mayısı sonuna kadar 
ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konl'Jlmuıtur. Şartnıl 
levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 24 Temmuz 936 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (3997) 

• * 
Karaköy köprüsünün sabahları açılan parçasının dubalart" 

bir tanesi değiştirilecektir. Bu sebeple köprü ayın 20 inci Paz 
sabahı açılıp kapandıktan sonra Perşenbe akşamına kadar açılıp 
panmayacak ve gemilerin Halice girip çıkmaları kabil olmayac• 
Yine bu müddet zarfında küçük merakibin Haliçten çıktığı G .J 
tarafındaki göz kapalı kalacağı cihetle merakibin Halice girip V 
malan yalnız İstanbul tarahndaki tek bir gözden olacaktır. Alak•d' 
larca bilinmek üze.re ilin olunur. "B.,, "4~ 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğund~ 
Asandil tarafından Emniyet Sanciğı namına birinci derecede~ 

tekli olup üç ehli vukuf tar fından tamamına ( 1278) lira ki~ 
takdir edilen Betikta§ta eski Tetvikiye, yeni Muradiye mahaJlesİI' 
Bayır sokağında eski 7, yeni 11-11/1 numaralı bir tarafı Hacı r.f' 
met ve Mürüvvet Kalfanın bahçe mahalli ve bir tarafı Saadet hal" 
ve bir tarafı Hacı Hüseyin hanesi, tarafı rabii tarikiam ile mahd; 
tur. Zemin kabnda kırık malta taıile döşeli bir antre üzerinde 
hela, bir oda ve küçük bir merdivenle üstünde bir oda vardır Jd 
kısım aynca bir bölüktür. Malta döıeli antreden bir kapı ile kez"~ 
men çimento döşeli merdiven altında kömürlük, bir helası bulıı' 
taşlığa geçilir. Zemini kısmen malta dö§eli bahçeye geçilen bir ~ 
vardır. Bahçede dört meyva ağacı ve bilezikli bir kuyu vardır. ıı 
min kat ile birinci kat merdiveni arasında bir kiler vardır. Biri' 
ci katta bir sofa üzerinde üç oda,· bir beladır. Elektrik tesis' 
vardır. Umum meaahası 116 metre murabbaıdır. Bundan 71 

metre murabbaı bina ve 38,50 metre murabbaı bahçeyi b' 
bir evın tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğııı>~ 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıl 
muhammenenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanJ11 
minat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanıtg 
tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Artbrma şartnamesi 1..S
tarihine müsadif Cumartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik e~ 
cektir. Birinci arttırması 20 - 8 - 936 tarihine müsadif Perşe 
günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci ıı~ 
mada bedeJ, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde .. 
bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak ~~ 
arttırma on bef gün daha temdit edilerek 4-9-936 tarihine ıxıiil" 
Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede1 yapılacak ikinci arttı~ 
neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacakbr. 2004 nuJll 
icra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfilcan haklan tap"v 
cillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve ~ 
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife J 

olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı P'. 

bitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde ~ 
ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar sabş bedelinin paylaşmııst I 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret .J 

Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil oJtJV 
ve 20 Senelik Vakıf icaresi tnvizide müşteriye aittir. Daha fazla ıtl 
mat almak istiyenlerin 935 - 955 numaralı dosyada mevcut evra~ 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacaklaı1 
olunur. (3995) 

lnov:et Demiryolları ve limanları lşletm3 Umum id rasi 
30/Temmuz/936 da müsabaka ile 18 - 28 ya;-:::ındaki Orttt Jl~ 

ve Lise mez~nlanndan 60 istasyon mem.uru namzedi alınacak~ır. _Jrııl b 
larda müsavı derecede lrozananlardnn Lıse mezunları ve ecnebı LisaJ1 
ler tercih olunur. Askerliğini yapanlar terhis tezkeresi ve Askerlik yıı~ 
dakiler de Şubenin resmi bir vesikasını göstereceklerdir. 

1 
._I 

Talipler bir istida ile Ankarada Umum Müdürlüğe ve İstanbul, 8' 
1~ 

İzmir, Afyon, Adana, Malatya, Kayseride İfletme Müdürlüklerine "'~.1 
danyada ifletme i.mirliğine müracaatla mektep diploması, Nüfus cts ./_ 
Askerlik vesikasının istasyon teflerince resmi mühürlü tasdikli birer 

1ıf 
ni ve Polis veya Belediyeden bir hüsnühal ilmühaberini istidalarıı1R ~ 
y cakalrdır. imtihanlar Ankara ve İşletme Merkezlerinde yapılarnl< 
nanlara 57 lira ücret verilecektir. Taliplerin imtihan yerlerine gidip 9:;ı 
leri panuıız temin olunacaktır. «1~ 

Su Mühendisi 
Bozcaada Belediye 

aranıyor 

eisliğinden: 
devresinden sonra Moskovaya giderek mobillerle Tayyare Cemiyeti binasına Üsküdar, Kadıköy ve Adalardak11er: 
tahsillerine Moskova Tayyare Mek ~ gelmişlerdir. Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 

tebinde devam etmişlerdir. Yarın 2,5 treniyle İnönünde açılmış (Yusuf). Kadıköy PazıHyolunda: (Ri· 

Beıı ay müddetle su tesisatının yapılması işlerinde kontrol müh' 
vazifesile çalıttın1mak üzere su inşaatı işlerinde çalıtmı' ehliyeti tasd 

Bu gençler motörlü tayyare ve pla- olan kampa hareket ederek vazifele -[ fot). Modada: (Sıhhat). Üsküdar Ah-

nör iizerinde ihtisas sahibi bulunmak- ı rine başlayacaklardır~", ._m_ed_i_ye_d_e_:_C_A_h_m_e_d_iy_e_)_. ____ ___ 

mühendis istiyoruz. ıı 
Talip olanlar Bozcaada Belediye Reisliğine müracaat etsinle:ı • <t3SO 
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MEMLEKET HABERLER/ 
Bir adam kıskançlık yü
zünden kansını öldürdü 

Mersinde 
Kasapların 
Rekabeti 

IRomanya ve Bulgaristan
dan gelenler yerleştirildi 
Şimdiye kadar 1189') muhacir Yozgat, Çorum, Bilecik' 

Konya, Niğbe viliyetlerinde yerleştirildi 

Olimpiyat dört acncde bir tekrar· 
lanır amma. bir futbolcu dört senede 
le.olay le.olay yetiıemez.. bunu aklından 
çık.arma! 

* lıtcğimiz futbolda top atmak dciiL 
topu hasmın kale.ine atmaktır. 

* Olimpiyatlara gitmiycceğini öğren 

din: 
- Olimpiyatlara gitmedikten ıronra 

Neye )nrnr •. gJÔİ bir düıünceye kapılır· 
san bilmiş ol, ömrün oldukça olimpiyat· 

ltıra gidemenin r 

* Olimpiyatlara bir kaç ay kala ekz~T-

sine çok dikkat ecleriZ, Hasan maa aiaz kngau edecek. Ak.. ~ ..,_ ._...._ ilep ...kaia ~- fi.. kapıdan içeri girdikleri yok f 
-Biz, çoculdanmızm terbiye-' ... Bizim ba)'anla, her ne za-ı ... Yalaut ki döYiifecek olla-· ... Gönnm=w diye ~oc:ak-ı Hasan Bey - Tevekkeli el.-

8ey. laverim. Daima kaldll'llDlarda ıuiyorlar. 

sizlere ba7lamalc-: top kaleye girdıkt~n 
sonra golü kurtarmak nevinden bir iş o· 

!ur • 
iM.SET 
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Uçan oteller 
lngilterenin yeni yaptırdığı yolcu tayyareleri konfor 

itibarile bütün tayyarelere üstün 

Hedefe vant 

dalonda latirahat 

fngiltere hükdmeti, imparatorluk 
eczası araaındaki muvasaleyi mükem
melleştirmek için 29 yeni tayyare in .. 
:asına karar vermİftİ. Bu yeni tayya -
·eler, yapılmış ve tecrübe edilmiştir. 
..,, eni tayyareler, büyüklük ve ıür •at 
· e yolculara temin ettiği istirahat ba .. 
k: mlarından, şimdiye kadar yapılan 
ı"yyarelere faiktirler. Yolcular, bu tay
\ .neler içinde ienit salonlarla karşı -
l<lştıktan batka bu salonların yüksek ta
vanlı olduğunu da görerek daha fazla 
ferahlık hissetmektedirler. Tayyare .. 
)erdeki yatak yerleri, bilhaa-;- çok ra
hattir. 

Bundan başka yolculann serbest, 
aerbest sliara İçmeleri için, ayn bir sa• 
Jon yapılmıftır. Tayyarelerin 3n tara
fında iki güverte vardır. Üst tarafı ef
J• .ile tayfa içindir. Alt güverte yolcu-
tua mahıuıtur. Sal»ah lkahnlbtı 

Tayyare biitUn yükleriyle beraber ıür'atlidir. Her tayyare 16 yolcu ali .. 
18 ton aiırlığındadır. Tayyarelerin her yor ve geceli aUndUzlü yolculuAa de
htri d8rt motörlü ve 360 kilometre vam ediyor. 

Kocasını 
Bırakıp kaçan 
Kadın 

c27 yaıımdayım. Yedi sene evvel 
ir genç kızla evlendim, bir de çocu
umuz oldu. Bu müddet zarfında karı
n karıı blitiin ıefkatimi gösterdim vo 
ı ile re.isli~i vazifelerimi hüsnü sur.tle i· 
•aya çalııtım. Fakat menfi ruhlu ve ak.· 
si bir kadın.. yedi sene benimle miite· 
madiyen çekişerek yaııadı. Nihayet bit 
gün çocuğunu da yüzükoyun bırakarak 
bir erkekle sevişti, kaçtL Bu adamll\ kı· 

ea bir zamanda ayrıldıktan sonra ıimdi 
kardeşinin evine sığındığım duydıım. 

Artık aramızda her ıey bitti, bir daha 
birleımek gayrikabil.. Talnk için ikimiz 

de mahkemeye müracaat etmiş bulunu
yoruz. Yalnız 6 yaııındaki çocuium için 
ne ıekilde hareket edeceğimi bilmiyo· 
nım. Beni tenvir eder misiniz~» 

lzmit F. Z 
Mahkemenin karanm beklemeniz li· 

zmı geliyor. Adalet çocuğu size mi, yok
.. anasına mı bırakacaktır, burası henüz 
müphem.. yapacaimız ıey kararın bir 
an evvel çıkmasını temin etmenizdir. 

* « Beraber düşüp kalktığımız, sık sık 
evimize selen bir ıenci seviyorum. o 
da bana karıı biiyük. bir sevgi ta§ıyor• 
du. '.Ailem bile aramızdaki bu ıevgiye 
vakıf olduiu halde hiç bir mümaneat 
göstermedi. Tam bir yıl seviştik. Fakat 
geçenlerde annem artık bu gençle sevİ§· 
mememi tavsiye etti ve ona da fena 
muamele ıöstererek evden uzaklaştırdı. 

Şimdi biribirimizi hiç göremiyoruz. 
Bu vaziyette ikimiz de müteessiriz. No 
yapalımh> 

Ankara Ş. Ş. l\4. B. 
Sizin yapacak biç bir feyiniz yok. 

Fakat buna mukabil sevdiğiniz genç sizi 
resmen ailenizden l.temelidir. Arada 
mevzuu bahsettiiiniz bir yıllık müd
deti de nazarı dikkate alarak bek
leyiniz ve bu tekilde hareket ediniz. 
Sevgide tabii'. hazan en büyük saadeti 
ıetirir. 

TEYZE 

Klerg Gebl 
Hayatını 
Anlatıyor 
Yağ tüccarlığı, odunculuk, 

lastik ameleliği yapan 
san' at-kir nihayet sinemaya 

nasıl girdi ? 
Kadınlar tarafından en fazla beğenilen 

meşhur sinema ıan'atkarı Klerk Gebl'in 
(Hatıralarım ... ) s.ırlevhası altında yazmış 

olduğu makaleyi aynen dercediyoruz: 
Beı yaşıma gelmiştim. 

detli bir kıı günü bir kar fırtınası içinde 
yolunu ıa§ırmıt. kümesini kaybetmiı za
vallı bir tavukcağız ... 

Vak0 a bir kanunusani ayının akıamına 
doğru cereyan eylemişti. Tavuğun sağdan 
sola bağırarak, çırpınarak koşmasını mut· 
faiın penceresinden büyük bir dikkat ile 
seyreylemiştim ... Ve çok gülmüştüm ... 

Şunu söylemcği unuttum... O vakitleri 
henüz çocuktum .•• Ve hiç bir şeyi umur· 
lanp;yordum ... Aradan seneler geçti ... Ve 
çok defa kendimi o kar fırtınasında yolunu 
,1aşırmıı olan tavuğa benzettim... Ve yol 
taıırmanın ne kadar feci olduğunu anla
dım ... 

Ohyo vilayetinin küçük bir köyü olan 
Kadiz'de bir ıubat ayında doğdum ... 

Babamın ismi Vilyam Gebl idi, ,1ağ 
fabrikatörü idi. 

Annemin ismi: Ad elin Herşelmen idi. 
Ben henüz pek küçük. bir çocukken 

~nem lSldü ... Onu hatırlamıyorum bile ... 
Annem öldükten sonra beni annemin 

ıbabası aldı ve Pensilvanya' daki çiftliğine 

,aötürdü. 
Kounot ıölü kenarında bulunan bu 

çiftliiin civarında hiç bir köy yoktu. Bu· 
nun için ıörüıecek bana yaşıd çocuk ta 
,bulunmuyordu. 

Beı yaıına gelmiştim. 

Babam yeniden evlendi ve beni yanı• 
fi& aldı. Ohyo' da Hopdal' a yerleıtik. Hop· 
,dal ıözümde dünyanın en büyük tehri ka-
1dar büyümü~ü. Gözümde bu kadar bü· 
;YÜttUiüm ıelnin sakinlerinin adedi beı yü· 
,zü ıeçmiyordu. · 

1 İlk defa olarak kendime yaııd çocuk-
1larla oynamaia baıladım. 

Sabavetim anlarını uzun boylu izahl\ 

Klerg Oabl bir doktor rolünde 
lüzum görmüyorum. Çok çabuk büyüdüm 
ve son derece sıkılgan idim. 

Çiftçi olmağa hiç isteğim yok idi. O 
zamanlar doktorlukta gözüm vardı ... 

Tahsilime büyük bir ıevkle devam e· 
diyordum ... Ali mektebi bitirdikten ıonra 
(Akron) a gittim. 

Orada doktorluk kurslarına devam et• 
meğe başladım. Yaşım 17 ye varmııtı .•• 

Devam ettiğim kurslar haftada beş ak
ıamdı ... 

Artakalan zamanımı boı geçirmemeğe 
ve para kazanmağa azmeylediğimden bir 
kauçuk fabrikasında ustabaıılık vazifeıi al· 
dım ... 

Böylece kursların altıncı sınıfına kadar 
devam ettim. 

Günün birinde lokantada yemek yer
ken o sıralarda ıehlrde oyun vermekte o• 
lan bir tiyatronun aktörlerinden iki ııençle 
tanııtım. Beni tiyatroya davet ettiler. Git· 
tim. Tiyatronun her tarafını gezdim. O ak
pmın hatıraıı zihnime nakıe~ildi ... 

fi 
J 

I 

Güzel yıldızlardan: Helen Vud aarif bir plij kıyafetiyle 

Şarlo artık komik 
filimler yapmıyacak 

Büyük san' atkar " Şarlonun ölümü,, isimli yeni ve s 
bir filim çevirdikten sonra meşhur kıyafetini terkeder 

facialarda rol almıya başlıyacakmış 
Büyük sinema san'atkan (Şarlo) en son 

çevirmiıı olduğu (Ahir Zamanlar) adın -
dalU filmini muhtelif memleketlerin piya· 
ıalarına sürdükten sonra bu filmde baı r~l
lerden birini yapmıı olan Polet Codar ile 
birlikte uzun bir seyahat yapmııtır. 

Mevsuk membaların iddialarına göre, 
"Şarlo» istirahat vaktini boı ıeçirmemek· 
ted.ir. Bundan sonda çevirecek olduiu flJ. 
min senaryosunu hazırlamaktadır. 

Bu film Şarlonun ıimdiye kadar çevir· 
mit olduğu filmler serisinin sonuncusu ola· 
caktır. 

Bu filmden sonra '(Şarlo) artık filmler• 
de cŞarloluk», yani komiklik yapmıyacak 
ve asıl kendi adı ile dramlarda, komedi
lerde mühim roller alacaktır. 

Ve bu filmden sonra «larlo» nu taıl
bt kiyafetine veda eylemek. lt.zım ıele .. 
cektir: 

Bu h•ber muhtelif memleketlerin afnema 
muhitlerinde pek büyük bir alllaa QJ'andır· 
mıttır. 

.jarlonun afellde filmlerde dibi alollde 
k;,afetle munf fak olup olmıyaoalı timdi· 
don mUnak.,.lara yol agmııtır. 

.($arlo) aun son olarak gevirnek ol • 
dulu filmin luniı •larlo·nun ~Uı • 
dür. 

Şayani dlklr:at olan mevzuu karilerimize 
anlatıyol"\d: 

Vak•a 1917 senesinde cerey•ıı eyle -
mekteclir. «farloı> Holivut'ta stiSd70Jann 
birinde çevrilmekte olan filmde malilm Jd. 
yafetile rol yapmaktadır. 

Bir kaç ıün sonra derslerime h&time 
çektim. ve tiyatroda ufak bir rol aldım. 

Bu sıralarda üveii valdem vefat etti. 
Babam çiftlikte dul yaıamak arzusunda 
bulunmadığından bunu sattı ve Oklahoma• 
ya giderek yeniden yağ ticaretine airieti. 
Beni yanına çağırdığından derhal aktörlü· 
ili bırakarak aittim. 

Bir sene babamla çalıştım. Nihayet da· 
yanamıyarak Kansas City'ye kaçtım. Ora• 
da bulunmakta olan bir kumpanyaya gir· 
dim. İki sene çadırlarda, kullibelerde oy· 
nadık durduk ... Günün birinde Montana 
isminde küçük bir köyde rejisör bizleri ça
ğırarak para kalmadı~ını ve kumpanyanın 
dağıldığını söyledi... Aklıma gene derhal 
yolunu şaşıran tavuk geldi ... 

Acaba ne yapsam"? ... Gece istasyona 
gittim. Bir marşandiz trenine atladım ve 
b:lr gece kaçak olarak bir vagon~n içeri· 
sinde kaldıktan sonra ertesi sabah Port• 
lan!i'a vardım. Orada Ud ~ostum ~ardı. 

ken «Şarlo» arkadaııları ile b eraber t 

rağı kazmaktadır. 

Sahne vazii işi biter bitmez grupa h 
ket emrini veriyor. Bu sırada cıŞarlo ıı 

toprağı kazmakla uğraıııyor ve hakik• 
bir altın madeni damarına rastgeliyor• 

«Şarlon artık zengin oluyor. Lüks 
hayat sürmeğe baılıyor. 

20 sene sonra yani 1937 sene 
•Sarlo» büyük bir film kumpanyası 
dürü oluyor. Adeta Holivut'un kralı<hf 

Fakat servetine ıaimen uŞarlo» k 
olmaktan bir tiirlU kurtulamıyor. 

HerkNUı kendisini sevmediiini 
ıerveti dolayısile kendisine iltifat edildi 
te olduiunu anlıyor ve buna çok üzül 

Kendisinin sevilip sevllmedifini d 
lamak üzere btr tecrübeye giriı 
karar veriyor. 

Tam bu sıralarda bir rol almak 
bir köylü kızı stildyoya müracaat ey 
Kız uŞarlo» tarafından kabul ediliyor. 

Kız ainema artlati olabilmek Jçın 

türlU fedaklrlıia katlanmaia hazır old 
nu farloya anlabyor. 

•larlo» kızcaiızın bu vaziyetinden 
iade ~~ İstemiyn• ... Kı~ birden 
oidclen seviyor ve zenginliifne tamah 
dilmekıizin kız tarafından sevilmesini 
liyor ••• 

Bunun için, o ııralarda 
99vrilmekte olan AlmlerClen 
dili kıyafetle btr kü9Uk rol alıyor .•• 

Kız kendisini tanımadı~ı gibi ehem 
bile vermiyor ... 

11Şarlo» büyilk bir ümitsizliğe kap 
yor ve servetini sa~a sola dağıttıktnn 
ra (Holivut'tan) meteliksiz olarak a 
yor ... 

Onların da bir kaç ay evvel (Nevyo~ 
sitmit olduklarını ö~enince gene 
mahut tavuk geldi ••• 

Bir iki gün serseri gibi dolaştıktan 
ra bir tiyatro kumpanyasına girmeğe 
vaffak oldum. Bu kumpanya hasılatı 
törler arasında taksim ediyordu. llk 
lar pek az para aldım. Fakat çok 
nundum .. , Bu kumpanya dahi top a 
Açıkta kaldım ... Yol çavuşluğu, sonıf.. 
dun yarıcılığı yaptım ve bu son san"• 
yardımı ile yeniden (Portland) 
nrdım. Orada bir gazetenin ilanat kı 
da çalışmağa ba§ladım ... 

Edindiğim bir kaç paraya güve 
Kalifornia'yn gittim. Orada film ku 
yalarının etrafında dolaşıp durdum .. • 

Nihayet ıansım yardım etti ve bit 
de figüranlık vaz!fesi ald ım. Rolürn 
ile selam durmaktan ibaretti ... 

Bir hayli sıkıntı çektim ... İlk çevi 
film Jülyet ve Romeo idi... Sonrıt 

ferin pahası) filmiydi ..• 
Yavaı yava§ tanınmağa başladırn .

Uonel Barrimur sayesinde Metro 
etildyosuna dahil oldum. -



15 Temmuz SON .POST~ Sayfa 7 

Tarihten sayfalar: Beyoğlu Akşam Kız San'at Mektebini ziyaret 

Gece yarısı saray kadın 
çığlıklarile çınlamıştı: BU 
"Duvar Üstünde koca var,, -şu .. kr·u-ça-vu-şu·n-ce.na-ze-si-

Kızı ile aynı sırada ders 
okuyan analar 

Haremağalannın hareme girmelerinin men'i bunları da, kalkarken 
cariyeleri de kızdırmış, iki taraf birleşip bu planı kurmuş 

Mektebi ve sergisini gezdikten sonra kadın şapka
cılannın, terzilerin, çamaşırcıların ağızlarını niçin 

bıçak açmadığını anladım 

tardı. Plan günahsız bir delikanlının hayahna mal oldu 

Hicri 1102 aenesının yaz mevsimi idi. 
ikinci Ahmet yeni cülO. etmi§tİ. 

T opkapı ıarayında cHaremi hümayunı> 

da ki cariyeler va ıaraylı kadınlatla hat em
ağaları araaında bazı qk maceraları gittik· 
çe göze batan bir ıekil alıyotdu. İkinci Ah
met, saraydaki hadımlann «nöbetçi na -
mile İçeride kaldıkça yaptıkları fezahat • 
leri» daha tehzadcliği zamanında iken işit
mişti. Padişah olur olmaz: 

- Hizmeti olmıyan arap içeri girme • 
ein ve n&betçi olan da ııece kalmasını 

Diye tiddetli bir emir verdi. Hem ha • 
rcrndeki cariyelerle ıaraylılar, hem de ha
remağalan bu emirden fevkalade mütees
ıir oldular. Saray badımlan, böyle bir cm· 
rin vcrilmeeini hareme •iremedikleri için 
kendilerini kıaltanan Binin halkının tezvi
ratına hamlederek onlardan intikam al • 
mak için cariyeler n saraylılarla beıaber 
ıöyle bir vak'a tertip ettiler: 

Haremdeki kadınlar lrir eece odaların
dan: uOuvann üstünde koca varl .. » Ya
hut <ıdamm üıtlinde koca gördük in <iiye 
ba~nımaia baglıyacakla.ıdı. Harem ıstıla
hında doca aördilkr... demek <ıerkek 
görditkl• demekti. cHarmıi hilmayun» 
duvarının yanında Enderun gilmanlnnnın 
daireleri Y&rdL Kadınlar bağrııınca ha " 
remağalan hu •ilmanlar dairesine: <ıVayl 
Duvara eiz ml çıkammzb diye hücum e .. 
decckler ,,. •rayın jçinde bir gürültü çı· 
karacaldardı. 

Cariyelerle araplar hazırladıkları bu in· 
tikam pl&ıuıu derhal tatbilr. ettiler. Şevval 
ayının on dokuzuncu pazar ııeceai haremi 

iaUmayun kadınlan ince Y.e çınıııraldı ıes· 
lerile_ T opkapı ıarayınua Hrviler, taflanlar 
[ile ıımıhlJkler içine ıömtilmü§ çatılarını 
çınlntmaia bqladılar. 
• - Duvarın U.tünde koea varı •• 

- Duvarın O.tünde koca varl .• 
Bu çığlıklar Gzerine bUtUn 1aray ayak • 

lanmııtı Ha v I . • . • remaga an zaten hazırdı. Kı· 

mısı yalın kılıç elinde. kiminin elinde han
ç~r ve pala, bir kara bulut gibi Enderun 
eılmanlan odalarına, bilhassa Ha! oda 
semtine doiru koımaia baıladılar. 

Meş'um bir tesadüf: Huoda köukü boı· 
tancılanndan blr oflan. bu ııcak yaz ge .. 
ceslnde canı moyv • t • k" "k b' a ıa emıt. uçu ır e • 
rlk ağacına oıkmıı, Y•mİI topluyordu. ~ • 
ra1~Iar hemen biçare delih.nlının üıtüne a
tı ılar. K~U.nndan, ~alııtanndan, " 

:~nd~n, balUJdan yakaladılar, ai(açtan fo· 
~dıler, •llrlik.lemefe batladılar. En feci bir 

c: ayetin kurbanı olmuı olan haremağa .. 
ları erkeldore ve bilhaaea senç ve gürbüz 
erkeklere ltarıı zaten Mlnmez bir kin ile 
nıücehhez idiler, zavallı delikanlıyı: 

- Hareme ııiren hain itte budur! 
Diye itham ettiler. Genç bostancı, sille 

\re yumruk ve tekme albnda ezilerek kız
lar ağasının huzuruna çıkarıldı. Delikanlı 
bayg~n ve bitkin bir halde çırpınıyor, avazı 
çıktıgı kadar ietlmdat ediyordu. Fakat ya
lın kılıç cehennem zcbanllerinc kim mü· 

ıc:ln~ale edebiürdf. BUtlin ıaray halkı vak'a 
yenne birikmlıt.i. 

Bize bu vak'ayı anlatan müverrih Fın· 
dıklılı Mehmet ağa da o zamanlar Haııo· 
da gilmanlanndan jdf. Doıtu Dülbcnt Q(\. 

18.mi, Çcrkes Oıman afayı odasına davet 
e.tmi~, akıam kahvesi lgjyorlardı. Feryat ve 
figan üzerine onlar da kahvelerini bırakıp 
bahçeye koımuılardı. Kızlar aaaıı ao~ru· 
ru •ever, ineaflı, ~indar bir adamd1t, 8 .. 

rapları dinledi. masum olduğunu aöyliyı-n 
delikanlıyı dinledi, vak'ayı yerinde tetkik 
etmek üzere bahçeye indi: 

Bahçede bir bostancının çıktığı erik a
ğacına baktı, bir de harem duvarına ... Ev
vela ağaç, duvardan l 0-12 z.ira uzakta idi. 
insan kuş olmalıydı ki bu ağacın üstünden 
duvara atlıyabilsinl Sonr , duvarın yük • 
sekliği ağacın irtifnından belki iki buçuk 
misli fazla idi. uNe mümkün çıkıp inmek, 
bin pare olması muhakkak idi». Fakat 
Kızlar ağası ağz.ını açamadı. cıBaş korku
sundan» ve cinsiyet gayrctile haremağn • 
larının haremi hümayuna girmek iStiyen 
bir bostancı neferini yakaladıklarını p:ı • 
diııaha arz.etti. İkinci Ahmet vak'ayı işitir 
i§itmcz kan beynine fırladı. 

Ertesi gün pazardı. Bostancıbaşı Süley· 
man ağa sabahleyin erkenden padişahın 

yanına çıktı. Arapların intikam kasti ile bir 

masum delikanlıyı ölüme doğru sürükle • 
diklerfoi aöyliyerek, padiıaha, bostancı • 
lann namusu ,ile oynantlmaaını pro,.eıto 
etti: 

- Padi§ahım biz bu namı kabul itme· 
2iz, cümle neferlerime kefilim, buyurun pa

dişahım, aiaç :ile duvar arası ne kadar u· 
zaktır gör, eğer bu ağaçtan haremi bü;na

yuna girmenin imkanı var ite, ibret için be· 
ni ve cümle neferlerimi katliam eti 

Dedi. Bostancı başı Süleyman aia cot
muıtu. Genç bostancının haksız yere mah
volması onu çok müteessir etmişti. Sözle • 
rini ikinci Ahmedin yüzüne bağıra bağıra 
aöylemişti. Padiıah belki aözlerini haklı 
bulur, zavallı gencin bir entrikaya kurban 
gitmesine müsaade etmezdi. 

İkinci Ahmet Bostancıbaııyı dinledi. 
Fakat vak'ayı bizzat tetkik etmek büyük
lüğünü gösteremedi. Zavallı dellkıanlının 
Babıhümayun önünde boynu vuruldu. O
nun masum kanı evvela haremdeki arap • 
ların ve cariyelerin, sonra ikinci Ahmedln 
boynuna yazıldı. Haremi hümayun duvarı 
civarında ne kadar ağaç var ise kökünden 
kestirildi. Araplara da eskisi ıibi haremi 
hümayuna girip çıkmak için izin verildi. 
Bu kara yüzlü adamlarla onların her ıeye 
alet olan cariyelerin de istedikleri olmuı • 
tu. Re§ad Ekrem Koçu , 
Tarihi Tablo 
müsabakamız 

Rey lerinizi göndermekte 
acele ediniz 

J"arihi tablo müsabakamızı kırk tab· 
lo neşrederek 5 temmuz tarihinde bl
tirmiı bulunuyoruz. Müsabakaya baş
ladığımız zaman da yazdığımız gibi, o· 
kuyucularımız bu kırk tabloyu kese
cekler. en ziyade beğendiklerinden 
havlamak üzere, numara sırasına ko
yup bize göndereceklerdir. Neticede 
en çok beğenilen tabloya rey verenle
re hoşlarına gidecek hediyeler takdim 
edilecektir, Hediye alabilmek için taş• 
ra knrilerimiz de dahil olduğu halde 
müsabakaya .26 temmuz pazartesi ak· 
ıamına kadar lltirak etmiş olmak ıa. 
zımdır. '.Acele edinlzl 

Tepcba§I yangınında vazife başında 

~len itfaiye grup çavuşu ŞUkrii ile 

cephede ölen he~angi bir Şükrü çavu§ 
arasında hiç bir fark yoktur. Her ikisi de 
vatandaşın can ve mal emniyeti ve sela " 
meti uğruna canır.ı feda etmiş inıanlar • 
dır. Cesedi enkaz arasından çıkarılarak ce• 
nazesi yangın yerinden merasimle kaldmlan 
ve namazı Y enicamide kılındıktan soma 
Şehitliie defnedilen itfaiye grup çavu~u 
Şükrüye Cenabı Hak gani gani rahmet ver• 

ein. 

Yangın, İstanbulu asırlarca lı:asıp ka
vurmuş bir afettir. Büyük İstanbul yan• 
gınlarının tarihi muazzam bir cildi dol· 
durur. Bu facialar tarihine, kahraman ve 
vazifcperver efradile sıkı bir disipline sa· 
hip lstanbul itfaiyesi nihayet vermiştir. 

işte size bir latanbul yangını ki, okur • 
ken bile insanın tüyleri ürperir: 

Yazan: &ellm Tevfik 

Hicri l O 70 temmuzunun dördüncü cu- Fevkalade ıüzel el iflerile dolu bir masa etrafında talebeler 

martesi günü, saat alaturka beşe doğru, Bugün eğer kadın ıapkacılannın, ka· !eğe, ressam Mazhar Nazıma, ve mektebin 
ıur haricinde, Ayazmakapısındaki Ahi dm terzilerinin, kadın ve erkek çamaıırcı· müdir muavini Hayriyeye kl\J'§ı takdir duy• 
Çelebi camiinin civarında bir esrarkeş tir· lannın ağzını bıçak açmıyorsa, bunun 11rw maktan gönlünü alamıyor. 
yakinin sigarasından bir yangın çıktı. He- ,rını, akşam kız san'at mekteplerinin açılı· Yukarı katta yanıma kntılan değerD 
men iki kola ayrıldı. Bir kolu sur dışından tında aramak lazımdır. ressam Mazhar Nazım: 
Unkapanına doğru indi. Diğer bir kol sur Ben dün, Beyoğlu Akşam Kız San'at - Şu, diyor, Akgam Kız Snn'nt mel[• 
içinde yayıldı. Ayazmakapıdan Süleymn- mektebinin açtığı sergiyi gezerken bu ha- ,tep]erinin temelleri öpülse yeridir. En züp• 
niyeye kadar geldi, b11radan ayrılan uçun- kikatı bir defa daha anladım. pe, hoppa görünüılü kadınlanmızdnlci e'Y! 
cü bir kol da Bedestene ve Hasbahçc~ e Dün gezdığim sergiyi, ayni mektebin ,kadınlığı istidadının sonsuzluğunu anla• 
doğru ilerlemeğe başladı. O gün akşam geçen sene açtığı sergi ile mukayeseye di· mak jçin burada bir ıaat kalmak kafi. 
olurken Süleymaniye camiinin dört bir ya· lim vnrmıyacak. Çünkü böyle bir mukaye· Bu mektepler, kadınlarımızın bu iİZ\t 
nı, cehennem gibi harıl harıl yanıyoıdu. scye kalkı§mak, bu seneki sergi aleyhine ,istidatlarını zengin bir maden damarı 1ılld 
Halk, çırılçıplak camiin avlusuna dolmuş· ,büyük bir haksızlık ıayılır. iııletiyor. 
tu. Dumandan ve ateşten taşlar üzerine Ziyaretçilere sergiyi gezdiren, ve teııhir Bu mektep açıldığı zaman, dershanJıt 
serilip can veriyorlardı. Nihayet camiin av- edilen eıyalar hakkında jzahat veren genç ]erde inler cinler top oynuyordu. 
!usundaki ağaçlar da tutuşmuş, halkın bu· kızlar, Habeş imparatorunun bile yüzünü Fakat bugün, öyle bir talebe tehacüml 
raya kaçırabildiği bir kaç parça eşyası da ,kızartacak kadar nazik. var ki sormayın. 

bu suretle mahvolmuııtu. Bir kısım halk İçeri girer girmez kendinizi, Holivud- Hem «talebe» diyigime bakıp ta gö:ıJlı. 
minare merdivenlerine iltica etmişti. Ca- dan lstanbula gelmiş bir ıinema aktörü aa· nüzün önüne hep on altı ile yirmi yaıı ar'-" 
mün içi mah§er ıibiydi. Minarelerin kü • ,nıyorsunuz. sındaki genç kızlan ıetirmeyin. 
lahları da tutuşmuı. muazzam mumlar gibi , Çünk etrafınız birdenbire, altıdan fazla , Burada okuyanlar arasında l 1 - 12 ya 
yanmasa baılamııtı. Atetin karıııına du • 1genç kızla aarılıyor. ıında çocuklar, ve .. O • 50 yaşında çcıl~ 
rulamıyordu. Bütün büyük camiler «evle- Kimisi yol 1ıöıteriyor, kimiai kapıyı açı· çocuk sahibi kadınlar bile var. 

r'ınden u" 'd' L • L l h 11!!. yor, kimisi de jzabat veriyor. Bu mektebin derahanelerfode, kızıyla 
mı ın 11;ee:ıp &UfÇa can arın a ... ' 

,, d" J t b l h lk 'l d I l Bu iıtikhal meraıirninin parlaklıiıyla ,Yanyana dere dinleyen analar, hatta torun" 
aınaı, uıcn ı an u a ı ı e o muş u. . • ._. 

B tt K b .1 h d' b- -k ,1ıözleriniz kamaıınca, ıerginin an kovanı ıle numara, derece yarışına girjıen ninel•"lll 
eyazı a e ecı er anı ıye uyu ve • .. .. .. .. :ıK 

b h O .cnbi i 11leyi.nndeki aırrı daha ıy· l anlıyorsu- goruraunuz. metin ir an vardı. civarda ne kadar •· '" r · O h 
yangın olmupa bu han kurtulmuıtu. Ke • puz. • . • • • . - •. aldc, ~edim, bizim fotograf9ı lıı 
b 

.1 h d ~ lt d . d l Sergının erkek :ııyaretçılen en fazla o· ,çın mukemmel lnr le var: On birden kul 
ecı er anı a a15.ı;1na a ar ınsan o • l .. . 

F k b f k 
~a ayan koııeaı, «ev kadınrn kıamı. bete kadar her yqtan birer talebe a'41 

muftu, a at u ıe er çatısını avrıyan •· O d • . • k b · . · ı 
1 l L b' ) h d M ra a, l:m ev kadınının becerebılmeıı aa ; ve yanyana lrar reaımlerıni çe~ 
ev er &oca ınayı i za a sarmış. on ı· . . . M zh N · 

h • . l U k • B l l icap eden marıfetlenn pek uı ehik. Ve a ar azım; baıını kaldırdı: 
aır azınem ma e e ıcrlsı osna ı ve ran· '-'- . G ı.. lı 

wr ev kadınının evınde bulunmaıı IA21m - rup yarım aa rl 
lı tilccarlar ve yüzlerce lnıan feryat ve fi
gan içinde cayır cayır yanmı§lardı. Hullıa 
cumartesi baılıyan yangın pazartesi günü 
uat yediye kadar devam ettll Haabahçe • 

,ııelen her ıey var. Merakla ~umı 
Bembeyaz örtülü masalar ideal bir ev - Sebep)' 

)ıanımının elinden ıelmeai farz ayılan it· O ciddiyetini h!ç bozmadan ceyai 
,lerin en mükemmel nihnuneleriyle dolu: verdi: 

den Unkapanına, oradan Zeyrek yokuıu , Erkek ıömleklcri, erkek pijamalau, - Yirmi beıteD JUkarı çıkanı bula.JJalıı 
)'olile Fatihe, Fatihten Sarıkiraza, Molla ,bluzlar, kombinezonlar, çantalar. yutık- yız da ondan! 
Cüraniye, Eaekapısı ve Samatyaya, Sa- ,lar, modalannın zeçifinden ıonra biçimle· Jt.. 
matyadan Aiahamamına, Kadiraa limanı· ,ri değiotirilmiı roblar, boyanara~ temiz· , Sergiyi gezerken kulağıma çalınana 9 
na, Atmeydanına ve Ayasofyanın altın • ,lenerek yenisinden faıksız hale aokulmuı kılırsa, mektep mldlri ve muallimler, la 
dan ve Selam köıkünden Demirkapıya va- ,eılti esvaplar, yerleri pertavsızla 1"le ıörü· ıergilerden hiç de memnun değilmitler. 
rıncıya kadar lıtanhul yanıp kavrulmuştu. ,lemiyecek kadar meharetla yapılmıı yama- , Bu memnuniyettblik bu aeriİlerden eoU. 
Geceler ateşle gündüz. 1ıündüzlor duman 1lar... ,ra mektep talebelerinin birdenbire azafi.. 
ile ıcce olmuıtu. Atmeydanına yüz bin kitf Bütün bu en-alar hakkında izahat ve• tından doiuyormu1-
iltica etmiş, cıboynunu döndürmefe, belki .ren genç kızlardan birisi; renklf, nefiı bir Bu azalıtın sebebi de, bu sergiye yapj, 
nefes almağa» imkin yoktu. İstanbullular ,masa örtUaünü aöstererek: lan ziyaret intibalarının bir çok erkekleft 
uoğul babaya ve anaya, baba o~luna ve , - Bu, diyor, eski çoraplardan yapıl· bclcfırlığa tövhe ettlrltfndenmiş. 
karındaş karındaıa bakmayıp ateı teskin ,mıı bir masa örtüsüdUr. Müdlr muavini Bayan Hayriyenin s8~ 

B" t" b .. dUkl ' lzd 1 ,lediğine aöre, talebelerimiz bilhassa •aprl.ı.. oluncıya k d h d k l , u un u gor arın en an ıyorau· • ,. 11., 
a ar ayran ve serger an a • 'l • d f k lAd ff k 1 

dılarn ve .. il k ld l 1nuz ki, burada güdülen gaye. hfç bir ıeyin ı şerın e ev a a e muva a o uyorla{ll 
• uç g n aç ve ıusuz a ı ar, . l h • mı 

Yangında b' k h lk B ~ • t ,aıyan o mamuı, er ıeyın evde yapılması, ' §· 
n ıonra ır ıaım a o15azıç • . . Ali h d k ki · 

ne çekiler k d k d d B' k ,ve miimkiln mertebe ucuza mal edilmesi· , a vere e or e er ıapka 1le J&Ul"' 
e ça ır ur u, otur u. ır ıs- dlr hın benzerliğini 4ütünüp te bunu ger~ 

mı da İetanbuldan Anadolu ve Rumcllye ' 'Beyaz b' d l b ö il d d 
1

yormasalart 
hicret etti, Yanan evleri mUvenlh Fın • 'G ır o a ın n n e uruyoruz. 
dıklılı Mehmet aia 280,000 tahmin cdi • enç kBız ddelvam ebdlyorı k b 
Yor y . l -'-k 

1 
- u o apta, lr ev adınına er za· 

• anan mcscıt er t~ e er hanlar da IA 1 • 
sayııı d M·· .h' ' .man azım o mıyacak hıç bir tey bulamaz· 

z ı. uvern Mehmet Hali-
fenin ,ıınız: 

yazdıfına ıBre meşhurların· Burada, her zaman }Azım olan Ua~lar· 
dan olmak üzere 360 cami, .. o ,dan tutun da, döıeme boyasına, mobilyn 
hamam, 100 den fazla mahzen, 120 ıa· ~il&sına, halı, mermer, musluk, kaıık, ça

ray yanmış, enkaz arasında kaybolanlar tal, sahan temizleme tozuna varıncaya ka
müıteana, göz ile sayılabilmek üzere 2700 dar her ıey vardır. 

kiıi telef olmuştu. - Bu tozların arasına bir ıcy daha koy· 

Bu rakkamlardan ıonra, kahraman mak luzıml 
Şükrü çavuşun ceııedi önilnde eiilmeliyiz Muhatablarım, merakla yüzüme baktı-
ve eııki vali Haydar Beyin adını hürmetle lar, ve hep birden ıordular: 
yadetmeliyiz. - Ne) 

Retad Ekrem Koçu 

Not: Bana İmzaaız bir mektup yollıyan 
Ankarab okuyucwnun lltifatlanna te,ek
kür ederim. Y azdıklan fıkrayı fınat elver
dJif _zaman nepetmek üzere akladım. 

R.E.~ ... 

Güldüm: 

- Bakka1ın, kasabın borcunu temiz.le
me~c yarayacak bir ilaç ı 

• insan acrgldekt dekorlann, teı tlbin, 
tasnifin mlikemmeliyetine bakınca, sergi· 
Din her köıeeine alın teri ~öken reuam Me-

• Şapkayı bertaraf edince, sevinçle s6Y,• 
liyeyim iti ıergiye yapılacak bir ziynre!t 
en mü§"killpesent insan göğüslerini bile ır. 
,tiharla kabartabilir. Bu gidl§le, İstanbullu• 
lann sineklerden kurtulmak için ceza param 
sı vermekten kurtulacakları günler hiç Ci§ 
uzak değildir. 

Çünkü ıan'at mekteplerinden me7.U~ 
olanlar biraz daha çoğalırsa, prof esyand 
terzilere, şapkncılara, ve gömlekçilere av 
cılıktnn baıka iş kalmıyacak demektir. 

Selim Tevfik 

Bu hafta yapılacak toplantılar 
18 temmuz cumartesi sant 14 ~ 

Müstakil Ressamlar Birliği, 1 H pazQ 
aaat l O CJa da Darilşşafoka Mezun1arl 
Kurumu, Emin3nü Halkevi konferıyıj 
salonunda toplanarak ,Y.ıllık konsırele• 
rini aktedeceklcrClir 
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Yazan: Orlıan Selim ~---------, 

KAN KONUŞMAZ! 
Son Postanın Edebi Tefrikası: 42 

Alnının terlerini siliyor. lfstanın, bir - Kuzum Sait, dedi. Şu benim işi 
yaz günü Kadıköy vapurunda gördü- ihmal etme ... 
ğü ateşçi ye benziyor. Minimini adam 
ayaklarını delikten dışarı sarkıtarak o- O gece evde ustanın anası, oğluııa : 
turdu. Tam bu sırada, onun yanındaki - Başka bir eve taşınalım, Nuri, 
delikte bir parmak adam daha belirdi. Jdedi. Hem ucuz, hem de senin işine ya
Bunun da yüzü gözü kömür tozu için- kın olsun. 
de, belden yukarsı çıplak ve üstüpüsile Usta cevap vermedi. Fakat bütün 
bu da terini siliyor ve bu da ötekisinin gece bunu düşündü. 
ikiz kardeşi gibi tıpatıp ona benziyor. Başka bir eve, başka bir mahalleye 

Çok geçmeden kazanın bal peteğini taşınmak. Nereye~ Kaıımpaşaya .. İşi 
andıran boru delikleri bu birbirine ben- Kasımpaşada. Hem orada daha ucuz 
ziyen parmak adamlarla döldu. Hepsi ev bulunur. 
bacaklarını aşağıya sallandırmıtlar bir Gülizar uyuyordu. Birdenbire onu u-
yandan terlerini siliyorlar, bir yandan yandırdı: 
acaiÇbir türkü söylüyorlar. Yalnız us- - Gülizar, dedi. Anamın teklifine 
tanın duyduğu, sözlerini anlamadığı, ne dersin~ Bqka bir mahal1eye taşın-
çok kederli bir türkü... mak .. 

Ustanın yüreği burkuluyor. Dişleri- - Sen bilirsin Nuri. Taşınalım. 
nin arasından ıslık çalarak hu kederli - Peki amma Gülizar. bu mahal -
türkünün makamına uyuyor. leyi, mahallemizi bırabrken hiç yüre-

Birdenbire omzuna bir el dokundu. ğin yanmıyacak mı} 
Uykudan apansız uyandırılan bir cep- Gülizar cevap vermedi. Onun için 
he nöbetçisi gibi sıçrıyarak silkindi. O- her yer birdi. Nurile ve Ömerle bera
muzuna dokunan adam: ber oldukta nsonra. Onun için bütün 

- Amma dalmışsınNuri, diyor. Ne dünya yalnız Ömerle Nuriden ibaretti. 
vakit geldin} Seni ta karşıdan tanı - Bu dünyanın bir kenarından bakan bir 
dım.. de kaynanasının yüzü var .• 

Ustaya bu sözleri söyleyen Saidtir. 
fmalatlı Said usta. Üç dört yıldır bir- Sabahleyin erkenden işe giderken 
birlerini görmemişlerdi. usta, anasına: 

Usta birdenbire öyle bir sevinç duy- - Kasımpaşaya gidin de ev bakın 
du ki, çocuk gibi bağırarak Saidin boy- bugün, dedi .. 
nuna atılmak istedi. Sokağa çıktığı vakit bakkal dükka -

Said soruyor: nını açıyordu. Durdu. Bakkalla uzun 
- Öyle nereye bakıyordun ~ uzadıya şurdan hurdan konuştu. Fa -
- Şu karşı ki kazana... kat mahalleden taşınacaklarını söyle -
-' - Orda ne var? medi. Medreseli mahalleye saparken 
- Bilmem .. hiç .. ne bileyim bu zin- Ali ustanın çırağı Hasanla karşılaştı. 

cirler, kazanlar, pervaneler, demirler Hasanın üstünde aıker elbisesi var. 
karaya vurmuş deniz hayvanları gibi ... Ustayı görünce eğildi, elini öptü. 

Sait gülerek, ustanın sözünü kesti: - Seni görmeğe geliyordum usta, 
' - Sende teşbih merakı eskiden beri dedi.. gidiyorum. Hakkını helal et .. 
vardır, dedi, ben de yeni geldim bura- Durdu. Yutkunarak, kıpkırmızı, 
ya. İmalattan usta istediler. Sen nerde sanki çok eski bir kabahatin özrünü di-
çalışıyorsun ~ liyormuş gibi: 

- Şurda... - Yenge hanımın da ellerinden ö-
- Ha!. Hüseyin in atelyesinde mi~ perim, dedi. O da hakkını helal etsin .. 
- Evet.. Beraber yürüdüler. Ayrılırken usta: 

- Aksi herifin biridir .•• Seni be - - Hasan, dedi, biz de mahalleden 
nim ate iyeye aldırayım... taşınıyoruz. Kasım paşaya gidiyoruz .. 

Usta yalvardı adeta: Hani, ne yalan söyleyim, bu Kasım -
- Çok iyi edersin .. ne zaman alabi- paşaya gitmek cqheye gitmek gibi bir 

lirsin benn .. Hemen olur mu). şey geliyor bana .. Orda fabrikada çalı-
Sait güldü: şıyorum. Amele olduk senin anlıya -
- Amma ettin .. dökmecilerde çırak cağın .. Hani şeytan, git gönüllü yazıl.. 

ayartmıyoruz. Hem fabrika, hem as- «Tek gözüme bakmayın, beni de Ara· 
kerlik. Fakat elbette bir kolayını bu ~ 5bistana, Kafkasa filan bir yere gön -
(uruz... derin» de diyor •• 

işbaşı düdüğü çaldı. Hasan: 
Nuri usta, «akşama buluşuruz» de- - E.tme ustam, dedi, çoluğun çocu· 

yip uzaklaşan Saidin arkasından, dok- ğun var. Gün gelir gene dükkanını a -
torun arkasından bakan bir hasta gibi çarsın ..• 
bakArak atelyeye girdi. Usta güldü: 
Akşam bir türlü olmadı. Makinelerin _ Bizden geçti artık o i~ Hasan ... 

ve işçilerin arasında kendini ne onla- dedim ya.. Kasımpaşaya gidiyoruz .. 
rn, ne ötekilere karışmamış, karışama· Bülbülderesine 1... 
rnış gören usta her dakika piraz daha e 
kededeniyordu. Ona öyle geliyordu ki KASIMP AŞADA iLK GECE 
bu torna tezgahı bile kendi dükkanın- Kasımpaşaya taşındılar. Mahalle, bir 
daki torna tezgahile hiç bir alakası ol- yokuşun etrafına dizili kararmış tahta 
mıyan, başka maddelerden, başka işler evlerin mahallesiydi. Geceleri tersane 
görmek için yapılmış bir makinedir. işçilerinin, Laz kayıkçıların. lstanbullu 

Paydos düdüğü çaldığı vakit Nuri bahriye çavuşlarının toplandığı bir 
usta atclye kapısında kendisini bekli - kahvesi ve bir Yahudi bakkalı var. 
yen Saidi buldu. Havuzlara doğru yan- Nuri usta yeni evine i1k geldiği ak-
yana yürüdüler. sam eşikten içeri kederli girdi. Anası 

Büyük havuzda bir torpido kızağa ~e Gülüzar ona yeni evleri11i şirin gös· 
çekilmişti. termek için ellerinden aeleni yaptılar. 

Sait: iki kadın aralarında konuşmadan, 
- Şuna halt, dedi. Altından ıuyu birbirlerine açılmadan gizli bir ittifak 

çekilince cakasını nasıl kaY.betmİf.. aktetmişlerdi sanki. Evin erkeğine ü-
Nuri usta sordu: züntü vermemek, onu, sanki hayatla-
- Harp çabuk bitecek mi dersin) rında değişen hiç bir teY olmadığına 

Ben dükkanı kapattım. Tezglhı filan inandırmak istiyorlardı. 
eattım. Hata mı ettim, dersin}· Evin ocağı daha yakılmadığı için o 

-Harp çabuk bitecek diyorlar. Tez- gece beyaz peynir, zeytin, ekmek ye-
aahı k;me sattın? diler. Anası, oğlunun asık suratına ha-

- Bilmem tanır mısın, bir Ali usta kıyor ve: 

vardı. Benim eski dükkan komtuıu. - işte istediğin oldu, Nuri, diyordu. 
!on zamanlarda işini büyültmüştü. O, Bir kaptan fazla yemek ne olacak, bir 

aldı. . . . kat elbise yeter, diye söylenip duruyor-
- Askere gıt~edı mı~ dun. Allah bizi ne dosta, ne düşmana 
- Bedel verdı. Hem gıtmez nasJ ol- uh tın · d __ ..J_ t" _ı_ k 

f . . . . ~ ın taç e eaın e 1M1UC zey ın cxme 
sa.. şını uydurmasını bılır. ' r 

Yürüdüler. Ayrılırken usta( ' yeye ım, razıyım... (Arkua var) 

SOK POS~A Tennw0 

Yeni Boğazlar mukavelesinin 
sonundan evvel imzası bekleniyor 

(Battarafı 1 inci aayfada) geçişine dair olarak Sovyetler Birliği tarafından kabul e1 
hani olmııı ve mütehanular bu anla§ma dairesinde lccek bir uzlnpna bulunma•. 
maddeleri tesbit ile meıgal olmağa b'lflamı§lardrr. Bana mukabil, İngiltere. bugünkü ve yarınki mınta~ 

Mütehassısların vazifelerini yapmaları ve tamamlama- !aşmalarla biribirlerine bağlı devletlere ait gemilerin ge91 
ları için bugün öğleden sonra yapılacak içtima tehir edil- bestisini derpİ§ eden 23 üncü madde hakkında kat"i ın 
mistir. ( ni muhafaza etmektedir. _ 

' Umumi lıamtpt, yeni Boğazlar malttııh!lninin iyi habe,. alan mahalilin leyitl eylediği•. 
hafta sonundan ev1Jel, ;yani perfembe ve-,a cama •ii- Tiirlı oe Sooyet rmaahhas hey,etlm arcuınJa llİI 
nü imza olunmaııdır. noktai nazar ayrılığı kalmamııtır. 

Şimdiki halde. Framız murahhu hey" eti, İnsiltere iW 
Harp gemileri hakkındaki itilaf yet1er Birliği arumdaki noktai nazar aynlığını gidennei-

------------------------------Montrö. 14 (A.A) - Boğazlardan harp zamanında 
harp gemilerinin geçişi hU8USunda bugün öğleden sonra 

lı~ ve bu bWRJata hakem rolü ifuına gayret e 
Bu fikD aynlağı, müstakbel Boğazlar mukavelename9i 
içinde mmtaka'ri anlapalann tatbikine ait bulunmaktachf. 

muvakkat bir formül kabul cdİlmift.ir. 
Bu formüle göre, Milletler Cemiyetinden bir vazife Alman menbalarınm verdikleri haberler 

alan harp gemileriyle Türkiyenin İft.İrak °ettiği bir anlaf- Bertin. 14 (Hususi) - Boğazlar konferana ihtilifh 
manın ifası zımnında icap eden harp gemileri .Boğazlar - leleri lııalle mDYaffak olnıoqtm. Boğazlardan mürur 

dan geçebilecektir. bir te9Yiye auretine bağlanmıt. lngiltere .Boiazlar 
Muhtelif heyeti murahhaaalar hükumetlerinden ~ nan blclmlmuana razı olmuıtur. Gayri me"mul bir 

bapta talimat istcmiflerdir. Bu talimatın bu aece .Flmai ku bahnadığı takdirde cuma veya 
Yele imza olunacaktır. bekleniyor. 

Fransızlara göre vaziyet ltalyanlara gire vziayet 
Montrö. 14 (A.A.) - Havas muhabiri bildirlj'oT: Roma. 14 (Hususi) - Joumale d'ltalia gazete.i 

Boğulu konferamrndaa blıt.seden bir yazuoıda •Tür • 
ğMlar meselmi üzerinde tıiir• atli bir anlapna yapmak 

Öğrenüdiğine göre, lngiliz delegelerinin Londradan aldık· 
lan son talimat çok elastikidir ve pek yakında bütün taraflara 
kabul edilebilecek bir uzlaşmaya varılmasını ümit ettirecek lıir 
mllhiyettedir. 

Siyasi mü~ahitlerin söylediklerine göre, büyük Britanya hü
kumeti, ~mdi ~nlım kabule amadedir: 

F alı:at F rama ile lng,1tere. ltalya91Z bir it yapılamıyaca" 
lamış bulunuyorlar» demektedir. 

Romanya Dış işleri Bakanı 
f - Türkiyenin talebi veç}ıile Boğazlar komisyonunun Belgrad, r 4 {Hususi) - Romanya Hariciye Nazın 

kaldırılması. tülesko, Boğazlar konferansında hazır bulunmak üzere 
2 - Sovyet harp gemilerinin, harp esnasında, Boğazlardan güne kadar Montrö"ye hareket edecektir. 

Biber çuvalları 
• 

l Bisikletçilerimiz Romanyadan geldil 
içinde 
Polis memurları 
Zabıta Tevfik isminde bir adam yaka

lamış ve müddeiumumiliğe venniıtir. Tt"V· 
fik eski vapur idarelerinden birinin me • 
murudur. Bir jki gün evvel Tahtakalede 
boya ve baharat ticareti yapan Nesimin 
dükkanına gitmiı: 

- Siz bir müddet evvel vefat eden ai· 
lenizden oldukça mühim bir servet tC'Y&l'Üa 
ettiniz ve bunu hükumete haber verme • 
diniz, eğer hükumet banu haber ahna ce• 
zası ile beraber bir kaç bin lira panı ödi • 
yeceksiniz, diye aöıe ba§lalJllf ve ba me • 
seleyi hükfunetc ibbar etmemek için UYUf· 

ma teklifinde bulunmUftur. 

~ 
c 

Nesim basit bir §antajcı ile karşılaıtıiı· 
nı sanarak: 

- Haydi canım itin mi yok. ben böyle 
gürültülere pabuç bırakmam demi§ ise de 
Tevfik ayak dircmit ,-e Nesim le ailesine. te
varüs ettiji servete müteallik bi.ı çok şey· 
lerden vukufla ve en hurda teferrüatına ka
dar bah•ederek Nesimi her §eyi pekala bil· 
diğine inandırmıııtır. Bundan sonra da Ne
simle Tevfik arasında pazarlık ba§lamıı-

Romanya bisiklet Federasyonu tara fından 148 kilometrelik yo? m ~· 
sına iştirak eden bisilcJetçilerimiz dün Köstenceden ıehrimize ael . 
Bisikletçilerimiz puvan hesabiyle bu müsabakayı· kazanm!flar, fert · 
le de bir ikincilik, bir dördüncülük bir de beşincilik. almışlardır. 

Resmimiz biaikletçilai rıhtımda göstermektedir. 

tır. 

Habeş çeteleri gittikçe 
çoğalıyormuş 

{Bqtarafı 1 imci u,yfada) 

Tevfik bu ip hükfunete haber verme • bu yüzdendir. Habef çeteleri bir t_araf
mek için Nesimden bia lira istemiftir. Fa- tan Adisababa cenup hatbnı keıımeğe 
kat Nesim bu parayı çok yüksek hulmut çalışıyor, diğer taraftan Adisababa -
ve nihayet T evfiklc 600 liraya 1JYUIDlUf - Dessie hattını kesiyor, ve Harrar etra-
tur. fında dövüşüyorlar. 

Polise ihbar 
Fakat Nesim: 
- Amma, benim timdi param yok., ya· 

nn gel. parayı vereyim demittir. T cvfik 
te buna muvafakat edip dük.kandan çık -
mı§tır. 

Habsburgların 
Avdeti üç sene 
Geri bırakılmı 
Paris, 14 (A.A.) - Echo de 

gazetesi, Londradan istihbar · 
Belgrattan gelen ve Alman • 

turya itilafnamesinin gizli bir 
sinin Habsburgların saltanat rn 
na getirilmeleri meselesinin ~ 
müddetle tehir edildiğini natık 
duğuna dair olan haber, burada 
uyandırmaksızın kartılanmıştır. Tevfik çıkar çıkmaz da Nesim doğru 

polise müracaat edip vak"ayı eksiksiz an
latmı§: 

- Ne yapayım, bu parayı vereyim mH 
diye sormuştur. Bittabi polis kendia.ine bu 
adamın yakalanacağını söylemi§, fakat: 

- Sen ona ş{mdilik sadece yüz lira ver, 

Vaziyetin, Ad.isababayı tahliyeye 
sebep olacak. derecede vahamet peyda 
etmesi muhtemeldir. Ç.Unkü demiryo
lu münakalatı ile Desaie yolu kesilecek 
olursa Acfü•, babanın vaziyeti fenala -
şır. ltalyanların Adisababayı tahliye
den başka, muhasaradan kurtulmak 
için dövüşmeleri de beklenir. Metaksas ltalyaya gitrn· 

Roma.14 (A.A.) -Adisababa
0

dan Atina, 14 (A.A.) _Anadolu 
gelen haberlere göre General Gelo -

0

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
so'nun kıtaah dün .abe.h Mega'yı İr - E~fteroı Antropos gazetesi, 

o yüz lirayı da hemen §İmdi bize rııöster 

demişlerdir. 

galo'ya bağlıyan Yavello f~hrini işgal Metakaasın balyaya bir seyahat 
etmişlerdir. nı yazınııtır. Bqbakan bu haberi 8'-' 

Tertibat alınıyor. Diğer birtakım haberlere göre Habeş 
rak tekzip etmiftir. 

Nesim yüz li.ıayı vermif. polisler bu -
nun numaralannı tesbit elmi§ler. aynca pa
ralar~ da ifaretlemiflerdir. 

çetelerinin taaıruzundanberi Adisaba • Ç k 1 k B kT 
ha - Cibuti demiryolu münakaliıtı dur- e OS OYI IŞYB I I 

muftur. Bu haberltjı"e İtalyan m~hen· 
dislerinin Habqlerin berhava etmış ol
duldan köprüyü y_eniden yapmağa ça
lışmakta 0 \duklan ilave edilmektedir. 

Ertesi gün de 3 sivil polis Nesimin dük
.ki.runa gitmiıler, iki mem\lJ' biber çuvalla
rının içine girerek gizlenmişler. biı poli• 
te bir müşteri gibi tezgahta oturarak mal 
almıya başlamı:tır. --------·--m-· """" -

Bir müddet sonra da Tevfik gelmi§, Ne· polis te meydana çıkarak Tevfiği yakala
simi görmÜf, 600 lirayı istemi§tir. Nesim mışlardır. 

600 lir yı tedarik edemediğini, ancak yüz Tevfiği tefvik eden vamıİf 
lira bulabildiğini. mütebnkisini de blahare 
vereceğini söylemi§. TeYfik te §İmdilik Tevfik yakalanınca suçunu itiraf etmiş: 
kaydilc yüz lirayı alıp dükkandan çıkmı· - Artık ortada inkiir edecek vaziyet 
ya hazırlanmıştır. Fakat bu aırada tezgah- kalmadı. Fakat ben bu adamı tanımazdım. 
ta mü§teri sıfntile oturan polis yeriN:len Nitekim o. da beni tanımaz, bana hunları 
ka~mıJ, çuval içinde bulanan diğer iki dişçi Davit öğretti ve beni bu işleri yap • 

Viyana, 14 (A.A.) - H~ 
raya gelmi~tir. Kendisi mütet' 
seyahat etmektedir. Hodza, ne ,,J 
lovakya sefaretine, ne de fede 
vekalet dairesine gitmiştir. 

mıya o teşvik etti demiştir. 

Bunun üzerine di~i Davit te f:,fj 
narak gctirilmif, faknt Davit Te• , 
madığını, k~ndisine iftira edildiği"~ 
miştir. Zabıta gerek T evfiği, ger 
Davidi haklannda tanzim edilen e. 
birlikte müddeiumurniliğe aevketı:t' 



a 
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Kahramanlık, aşk, heyecan ve macera r Hikiig~ ı- Hem var hem yok.. J KORSANIN KIZI L 
Yazan: Faik Berem en 

Yazan ; Kadlrcan Kafh Büyük ve tanınmış bir limandaydık. bile güçbeli\ kurtardıktı. 
Son Posta'nın tarihi ts/rikası Numara: 17 Bir arkadaşımla aradığımız gcnuyı güç

lükle bulabildik. Hava çoktan kararmıştı. 
nun yüzünde ancak bir iki saniye dur· Gene kızgın güneş altında kazma Merdivenden çıkbk. Küpeıtede zayıf ı_vıklı 

Polı, karaya çıkmamıza mani oldu. 

Şehrin ahalisi eski sultanlarını kuv· 
vetli görünce korkmuşlar ve hemen o· 
nun tarafından çıkarak karşılamışlar· 
dı. Bunun üzerine Oruç reis te beş yüz 
kadar leventle birlikte iç kaleye çekil· 
mişti. Oraya erzak toplamış, mazgalla· 
ra ve kulelere toplar yerleştirmiş, ölün. 
ceye kadar teslim olmamayd karar ver· 
mifti. 

lbni Hamun ile Ebül·Hamud az za· 
manda kaleyi ele geçireceklerine o ka -
dar emin idiler ki Oranda bulunan ço· 
luk ve çocuklarını getirmek ü;~ere ~İm· 
diden adamlar göndermiftİ. 

Kalenin karşısındaki tepenin ardına 
konak büyüklüğünde bir çadır kur • 
durmuş, orada bir saray hayatı ya~a· 
mağa ba"lamı"tı. 

Bu sırada elli kadaıı Türk esiri Oran· 
dan T elemsana gelen yol üzerinde ça· 
Lşıyorlardı. f lyas ta bunl..mn arala -
rında bulunuyordu. Ayaklarına ağır 
bir zincir vurulmuştu. Yeni ve güzel 
elbiseleri sırtından zorla alınmış, yırtık, 
eski ve paçavra halindeki bir gömlek}~ 
bir don vermişlerdi. Diğer esirler de 
aşağı yukarı onun gibiydiler. Hepsi de 
Cezayirin kızgın güneşi altında günün 
doğmasından batmasına kadar taş kı· 
rıyorlar, toprak taşıyorlar, kayaları par· 
~lıyorlar, çukurları dolduruyorlardı. 
Eger bu çalışma sırasında şöyle bir da· 
kika nefes almak için duran olursa iz· 
bandut gibi İspanyol gardiyanların, ka· 
yış bacaklı arapların kırbaçları onların 
enselerinde ve sırtlarında şaklıyordu. 

Jlyas o zaman yerinden fırlıyarak 
bu insan kılıklı canavarların hepsini sı· 
ra ile yere sermek istiyordu. Fakat a -
yaklarını kımıldattığı zaman ağır kös· 
tekler kemiklere vuruyor ve acıtıyor· 
du. Hatta ayak bileklerinin derileri yer 
yer soyulmuştu. 

Jıyaa, İahalt reiele arkadaşlarının şan· 
lı ölümleri üzerine fena halde sarsıl -
mıf, fakat hayat ümidini, kurtulm<ık 
arzusunu kaybetmemişti. Hatta bunu 
şimdi daha çok istemişti. Çünkü on -
ların öcünü alması gerekti. 

İlk olarak aklına Mansur geldi. 
Acaba o şimdi neredeydi! 
Ne olmuştu~ 

Telemsan sultanını aldatamadı ve 
kurnazlığı meydana çıktı mı? 

Sabah akşam önlerine atılan kara 
birer peksimetle karınlarını doyurmak 
değil, avutmak bile mümkün değildi. 
Bu yüzden hepsi de zayıflamışlardı. 
Y oldaşlan arasında hayattan ümitlerini 
kesenlere llyas kuvvet veriyor, onlara: 

- Kurtulacağız ..• Gülmek sırası el· 
bet bir gün de bize gelecektir diyordu. 

Üstüne uzandıkları kuru otlar üze· 
rinde o sabah ta ölü gibi yorgun ya • 
tıyorlardı. Başgardiyan bağırdı: 

- Daha yatıyorlar mı bunlar~ Su}. 
tanlar, şövalyeler bile uyandılar. Kal· 
kını.. 

Tekmeler, kırbaçlar, sopalarla hep· 
Aİ birden kaldırıldı. 

Kazmaları, kürekleri 
ayaklarındaki zincirleri 
rüdüler. 

ynkaladılar ve 
sürüyerek yü· 

Bu sırada yolun gerisinden nal ses· 
leri duyuldu. 

llyas ta arkadaşları da buna aldır • 
madılar. 

Fakat biraz sonra iki arap atlısı on· 
farın yanlarından dört nal geçtiler. 

• Daha sonra bir İspanyol yüzbaşısile 
hır arap zabiti gorüldiı. 

.. Gardiyanlardan biri çenesinde kü • 

çuk ve sivri bir sakal taşıyan bu esmer 
adamı görünce: 

- Kapiten Garsiya Tineo ..• 
Diye arkadaşına tanıttı. 
llyas dostlar kadar düşmanları da iyi 

ve yakından tanımanın pek faydalı ol· 

duğunu bilen bir gençti. Bunun için 
başını çevirdi ve baktı. 

lspanyol yi.izbaşısı, gövd<",ine hafif 
ve Örme bir zırh giymişti. Yüksek nrap 
kısrağına binmişti ve yüzünden yaba· 
nilik akıyordu. Fakat flya:;ın gözleri 0 • 

muş ve arap zabitine doğru kaymıştı. sallamak, toprak taşımak, taş kırmak bir lamba asılı idi. Güvertede dolaşan bir 
Şimdi gözleri büsbütün açılmıştı. ve kırbaç yemek... iki insan karaltısı seçebildik. Ben: 

Protesto ettik, nafile. Bundan sonra biı 

sene denizde kaldım. Karaya o kadar hUo 
ret çekiyordum, ki.. nihayet, bir gün, biı 
limanda polis gemiye geldiği halde kaç ,. 
mağa muvaffak oldum .. Çünkü o arap zabitini tanıyordu. Dört gün geçti • - Hey, arkadaş, kaptan hurda mı'? di· 

O Mansurdu. Oran yolu vızır vızır işliyor, erzak ye birine aordum. 
lsyasın yüzü güldü ve o anda her ve silah dolu kervanlar Telemsana gi· . Cevap verdi: 

şeyi unutarak Mansura bir fey söyle· diyordu. - Şehirde .. gelmedi henüz. 

Bir kaç gün geçmemişti ki beni yaka • 
)ayıp hapse attılar. Sebep, elimde, hüvi " 
yetimi isbat edecek vesika bulunmamap 
idi .. k · · d d Kaptanı görmemiz la:zımdı. Bekledik. 

me ıçın avran 1
• O sabah yağmur yağmıştı. ·Geç vakit döndü. 

Manaurla gözlerinin karıııtlaltTTlası an· G d' I b' b' ı 'd l' · 
Y r·· ar ıyan ar ır ır erine mÜJ e ıyor· Hem yürüyor, hem de geç lcalııındaki 

cak bir an sürmüştü. lardı: ııebebi anlatıyordu: 
* 

Mansur başını hemen çevirmiş, a· - Toplar göründii. - Liman polis karakolundaydun. Nü· 
tını mahmuzlayarak Oran yolunda u • B 1 f - 1- • b 

Zindanda ne kadar kaldığımı hatırlı ~ 
yamıyorum. Bir gün tekrar bir vapura aa .. 
türmek üzere beni çıkardılar. Müteakip Jt. 
manda hükumete teslim edilecutim. Fa • 
kat o limandaki hükumet adamları ben• 
kabul etmediler ve alakoymaaı için kaptanı 
zorladılar. Aylarca gemide kaldım. NiJia .. 
yet bir gece kaptanın doıtlanndan biri be• 
ııi gizlice limana çıkardı. Artık serbcattim'( 
dedim, bir iş bulmalı.. Beyhude yere ui ,. 
ra§tım. Az ııonra gene poliı yakama Y•Pll'" 
tı. Ayni hikaye .. Vesikalarım yok diye ha• 

un ar Te1emsan kalesini dövecek us tez..K.ereaız. paııaporteuz ir serseri var. 
zaklaşmıştı. o .. ·· d w d d k. y 

olan iki ağır toptu, ispanyadan getir • . nun yuzun .. en ugra!ıp ur u .. akın 
Gardiyanlardan birisi müfrezenin tilmi~ti Ün} t ki .. 11 ) l .. lımanların bırınde polıs bu bclidan kur • · · d k ,. · arın a aca arı gu e er e o. · 

en gerısm e alan askere sordu: nu"nde k 1 d la k d tulmak için onu gemiye sokmu§. Daha ev. 
N a e uvar rının ço ayana - 1 d b • 

- ereye~ w .. h k ve e u adam hapıste yatmııı. Hapisane 
- Oran'a... mıyacagına şup e yo tu. .dolunca ve asıl mahkumlara hile yer kal 
_ Ne yapacaksınız~ İlyas kendi kendine şöyle düşündü: ,mayınca, onu dışarı atmışlar. Ben de §İm· 
- Sana ne gerek ... Esirleri kırbaç· - Bunlar Telemsana gitmemeli •.• di bu yolcuyu başkasına ciro edecek bir 

lal. .. Biz sultanın haremini ve çocuk· Diğer leventler de bu fikirde idiler. ,fırsat anyorum .. 
lannı getirmek için gidiyoruz. Sekiz çift mandanın çetkiği topların Sigara salonuna giııdik. Burada <laha 

ıl b l tekerleklerine ve dingı'IIerine kalın ur- serbestçe konuşabiliyorduk. pis.B. f ,_. h 1 w b k 
yas u söze gü ümsemekten ken· I b _1 .. Kaptan devam etti: u ıe eu.ı ma pus ugum ere et v~r .. 

dini alamadı. Cezayir araplarının çoğu gan ar ag anmıştı ve bunları da T urk B d - d d' he . sin uzun sürmedi. Beni transatlantik '\'apu· 
· b k k d d ' leventleri çekiyorlardı. Yolun bir ta • - u a 

1 
amcabgız, de ı, hr vakit va .• 

0

runa bindirdiler. Burada hız' met edecekıı· .. ~ ışte u ara ter e i i!er: Hem insanı f k" "k b' d d purun en at am arın a ma pustur. Ll· ·• 
terslerler, hem de gevezelı·k ederler. ra 1 uçu ır ereye ayanıyordu ve 1 td·-· . _,_. L__ dediler. Pekala .. Fakat j!I pek ağır .. ney• 

l ki man ara ge ıgımız Vwı;ıt. onun aeruc:.tçc ' · 
Fakat o şimdi daha ziyade Mansuru yo • ~opra a yükse~tildiği için burası dola§ması yasak. Anlaşılan siyasi bir cü· ae .. hiç olmazsa bir kaç ay aç kalmaıdım 

düşünüyordu. eskısınden daha derın olmuştu. .rümden dolayı zannaltında bulunuyor. Po- ya .. • 

Mansur yoksa onu unuttu ınu? - Kendi ellerimizle arkadaşlarımı - ,lis, ayni disiplini tatbik etmemi rica etti. Bir gün kovuşumuza iki şeritli bir kaptan 
Buna imkan yoktu. zın ölümlerini hazırlıyoruz. Vatandaşların huzuru namına bunu istedi. geldi. Bana banyo yaptnttı. Güzelce ~41 
O halde Türklerin tarafmdan olma· İlyas bu sözleri büyük bir üzüntü Halbuki korkuları yerinde değil. Bu a • bir elbise verdi. Artık lüks kamııralartfa 
b k h .d 1 ile söylemişti. dam, bir Kafkas şehrinde doğduğunu ve .servis yapacaktım. Ansızın yapılan bu )\1 ,. yı ıra mış ve sa ı en ım tanın asker· 

]eri arasına girmıv olmalıydı. İshak Sonra arkadaşlarına dönerek tenbih ,bir aile, bir ana, baba çocuğu olduğunu tüfkarlıktan ~üpbelenmiıtim doğrusu. Bi~ 
Reisin yanından kaçıp geldiği için 

0 
_ ediyordu : söylüyor. Gel de bu işin içinden çık. Na· hissi kablelvuku sardı beni .. Bir tuzak mı>:~ 

nu zabit yaptıkları anla~ılıyordu. - Çeker gibi görünün, fakat çek _ sıl pasaport vermeli. Elinde, hüviyetini is· ,dı bu'?. Adam kötü düşünmiyeyim, dedim'!. 
,. • I bat edecek küçük bir Jciğıt bile yok. Kcn· Sonra .• 

Fakat İl yasa karşı düşmanlık ta gÖs· meyın • · · di varlığı. onun insan olduğunu ve bir is· 
termemişti. O halde nıçın hiç ol· Hepsi de gevşek davranıyorlardı. rnc sahip bulunduğunu isbata kafi gelnıi· * 
mazsa göz kırparak, yahut di • Kırbaçlar onlann çıplak sırtlarında yor. . Fakat hislerim doğru çıktı. Guya servil4 
ğerlerinin görüp anlıyamıyacağı ufak mor çizgiler yapıyor, oralardan kan sı· - Şunu bir görsek kaptan, dedim. ,te ç~lıııa~ktım .. Hakikatte zengin yolculı· 
bir hareketle bir şeyler anlatmadı? zıyordu. O zıwıan can acısile kıvranı· Bir tayfa çağırdı. Ve soysuz: adamı &e· Tı c~lendırecektım. Numara yaptıracaklar• 
Hiç değilse selam da veremez miydi? Y.orlar, lakin dişlerini sıkıyorlardı. tirmesini söyledi. ,dı bana. 

A 1 l O 1 d k b ld ı a ...1_ ) B d kik b l k d Her gece orkestranın önüne geçiyor " t ı ar ran yo un a ay o u ar. (l'VABSI var. eş a a sonra ma ut yo cu apı n d E IA • • • 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... d" n· f d'•• h k 1 um. ~e~spıkcra~r~redaylaba~~ .. gorun u. ır tay anın ver ıgı ır a, Ç•P· d l . l d 
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KİRALIK APARTIMAN 
ESAS No. Si 

c. 16 
MEVKll VE NEV'İ DEPOZiT 

. . an geçen en an atıyor u. 
lak etlerim zorla örtebıliyor. Sıkıntıdan M d .. ..

1 1 
s· d" 

.. . . « a am ve mosyo er ıze unyanın en 
gozlcn çanak gibı dışan fırlak. · d kd' d b'l ki b h • 

garıp a amını ta ım e e ı me e a tı 'I 

Yanına yakla§tım. Kolundan tutarak İçe· ı h ..ı.· h 1 ı_ b K" · k . . yarız. şte a"'ın meç u .:ur anı. utü • 
n aldım. Bır kanapeye oturttum. Elini rna· .. d ·ıı· . b 

.. _ k s· .. .. . . ,suz, soysuz, a sız. mı ıyetsız ir adam. 
sanın ustune oydu. ır olu elını andırıyor· D - b l d -
d ogmuş u un Ub'Una ve insan olduğuna 

u. •. • . .. .. dair hiç bir vesika yok. Hiç bir memleket 
Gozknmız karşıla~1. Yuzu canlandı. onu kabul etmı'yor B b ı d' k' .. .. .. . u ae ep e ı r ı tü • 

Sönuk baln lan pın1dad1. Masanm üatün • kenmiyen yolcu! ki b 'd _,_ 1 u arını u gemı e yap. 
dcxi ö Ü eli titremcğe batladı. Ve bu tit· mnktadır Bu y" d h · · d .. .. .. . . . uz en ma peı ıçın e, an .. 

Cihangirde eski Soğancıoğlu, yeni Cihangir 
caddesinde 3 l No. lı Mehmet Kamil apartı· 
mauının 1, 2, 3 ve 4 No. h daireleri. 

reme butun vucuduna yayılıverdı buden... cak gemisinin sallantı d b k b' 
50 L• -r· • il . ı sın an aş a ır 11• 

ıra ı ıtrıycn e erile kapadı yüwnü.. baktım. brabı yok Kürrc·ı a-· h 'k' E d ,_. 
A ·ı ord • .. .. . • .. ·::-n er ı ı nıs ın aıq 
gıy u. 1butun lımanlan gormuştür. Fakat 0 liman· Mevkii yukanda yazılı 

sene müddetle kiralanmak 

27 Temmuz 1936 tarihine 

aparbmanının dört dairesi bir yahut iiç 
üzere açık arttırmağa konulmuştur. ihale 
tesadüf eden Pazartesi günn saat onda 

yapılacakbr. 
Taliplerin Şubemize gelmeleri. [389] 

j İnhisarlar U. Müi_ürlüğünden :_I 
İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 10,000 metre Amerikan 

bezi 31 Nll/936 tarihin~ r~stlayan Cuma günü saat 15 de pazarlıkla 
sabn alınacaktır. ~teklılerın .~artnamesini görmek üzere hergün ve 
pazarlık için de tayın olunan gun ve saatte 0o 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki 
Alım Komisyonuna müracaatlan. "3991 ,, 

Ademi iktidar, 
Bel Gevşekliğine 
En tesirli bir ilaç GERVOİN'dir, 
İhtiyarlara gençlik, yorgunlara 

dinçlik verir. Taşraya posta ile 

175 kuruşa gönderilir. Sirkeci 
Merkez Eczanesi Ali Rıza. 

KA YJP : Seyrüseferden aldığım 
arabacılık elıliyetnumeuıi ve buzı şahsi 
evrakımı Ortaköy ile Beşiklnş arasında 
kaybettim. Bulup adresime getirenler 
memnun edilecektir, Aksi takdirde 
ycuileriııi alncağımdnn hükümleri yok· 
~~ ~m 

Ortaköy Hamidiye çeşmesi yanında, 
yahut Beşiktaşta Yıldız caddesinde 

Dnlbudak sokağı 6 No. dtt 
Aziz oğlu Hüseyin 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy Topçular caddesi No. 33 

,----.-----1, NAS1RllAC1 
KANZUK 

Nasır ilQcı bntOn dUnyaca tanın
mıştır. En eski nasırlan bile k(). 
kOnden çıkarır. 

lNG1Llz KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • btanbul "91 _______ , 

Ayağa kalktım. Elimi omuzuna koy • ların hangi memlekete ve hangi millete ait 
dum. ,bulunduğunu bilmez. Bu daimi deniz yol· 

- Dostum, dedim. 
1
cusuna, bu deniz rnahpusuna, bu adsız, tru. 

Bu kelime gayri ihtiyari ağzımdan çı • ,viyetsiz, adama bakınız. Yirminci asrı~ 
kıvermişti. Zavallı adam ona dostum de • ,soysuzu işte budur, madam ve mösyöleri,)>' 
diğimi duyuncn bir hal olau. Bununla be· Konferansçı sözünü bitirir bitirmez: h~r· 
raber onu konu~turmak için epey bekle • kes beni yakından görmek için etrafımı ıa .. 
dim. ,rardı. 

Doğruldu. Ve: 
* Kadınlar, ağır gece tuvaletleri içinde. 

- Siz, dedi. Bana, bir insan o?duğumu 
hatırlatan ilk adamsınız. Ben bile kendim· 
den şüphelenmeğe başlamışhm. Yediğim 
yumruk ve kırbaç darbelerinin yalnız fi • 
ziki bir şekilde etime tesir etsin diye, §UU· 
rumu ve insani hi~simi öldürmek J&zım gel
diğini düşünüyorum. Maddi varlığımdan 
ba~ka neyim varsa kaybetmem, unutmam 
icap ediyor. 

Önceleri bu vaziyet bana, pek güç ge· 
liyordu. Hislerimi zorla öldürmek keyfi· 
yetine karşı, kendimde isyan eden bir ayrı, 
bir acaip ku~et seziyordum. ister iste • 
mez o kuvveti de yendim.. Artık körlen • 
mis, i~e yaramaz bir makine gibiyim. 

Şanghaydan ayrıldığım vakit içim ümit· 
le doluydu. Bizi, hayvanlarla bir araya 
koydular. Müteessir olmadım. Avrupa, be
nim için, dalgalı bir Okyanus ortnsında bir 
adaydı sanki .. Avrupa, benim için, kupku
ru, kızgın bir çölde bir vaha gibiydi.. Bu 
yolculuk ne kadar sürecekti böyle.. Bir 
an evvel varmak istiyordum. Fakat ne va
kit.. Her feye rağmen kavuşacağım bır 
anı mev'ut vardı. Bu, beni teselli eden bi
ricik düşünce .. 

Erkekler viski içerek pis pis ve kaba nük• 
leler yaparlar. Bana bir sürü sual sorarlat .. 
dı. Ben cevap vermeyince hayretle başla• 
rmı sallarlardı. 

Bazıları ellerini surntımu uzatarak.{ 
ı Nah .. nah .. » diye benimle lny eder ,. 
lerdi gıiya .. 

Bu vaziyet karşısında harcketııız durur· 
dum. Sanki yavaş yava§ ölüyordum. 

Anlıyor musunuz mösyö 1 Öyle anlar o• 
lur ki insan, varlığından bir §eylerin, ha• 
zı yerlerinin çatlayıp kırıldığını hisseder. 
1 te ben de bö) le dakikalar geçirirdım. Be· 
ni en kapanmaz. en derin yaralarla incitir· 
lcrdi. 

Bu yetişmiyormuş gibi tekmelNlerdi iiı· 
tclik. Fakat hiç bir şey duymuyordum ar
trk. 

Böyle olmakla bernber ben onların gÖ• 

zünde yaşıyan bir varlıktım. Fakat hir hay• 
van gibi, bir taş gibi, bir sinek gibi .. 

O kibar efendiler, benim fakir eğlendi· 
rici varlığımdan bıkınca, beni bir köpek 
gibi sopalıynrak salondan çıkarırlardı. Mü• 
tees ir olmuyordum. dedim ya. Çünkü ben 
de, kendimin insan olduğunu çoktan unut• 
muştum zaten .. » 

fş öyle olmadı. Garbın vah"' medeniyetı' K k ,.. ütü süz. adsız, milliyetsiz adam ııö • 
benim bütün ümitlerimi auya dü .. ürdü. As· 

" zünü bitirdi. Gözlerini bana ÇC\ ırdi tek • 
yanın en zalim çeteleri bile siz.in memur· rar. Acı ve titrek bir sesle: 
lannızdan çok daha insan Ve daha aı:cc • - Bf'ni oraya neden çağırdılnrdı~ Ni· 
naptır. J 

çiıı.. nsan olduğumu isbat edecek vesika· 
Bir limana gelmiştik. Bir çoklıın gibi lurım yok benim. 

benim de kuğıılanm yoktu. Acaba hangi Vakit epeyce ilerlt'mişti. 
İnsan hayatını kurtarmak kaygusu içindey- O paytak paytak yürüyerek ) nnımızdan 
iten böyle veııikalan düşünebilir'? Canımızı~ -wzaklaotJ 



• 

10 Sayfa , SON POSTA Temmuz 15 • 

" Son Posta ,, nın tefrikası : 138 Yazan A. R. 

Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

1 CiBALi ZiNDANLARI 
:Capının aralığından 
uzanmış, Gülter, onu, 

kumral bir baş 
Cenan sanmıştı ' Son Posta'mn zabıta romanı: 12 

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

' Genç haremağası, yine kısa bir te -ı maksadı, bir an evvel Cenanı gör -
reddüt geçirmişti ... Fakat, bu tereddüt mek .. onun1a, görüşeceği şeyleri gö -
uzun sürmemiş; oradaki kapılardan rüşmek.. ve sonra da koşa kova kös -
birini açarak: ke dönerek, neticeyi Cemile bildu-° -

Buyurun. Biraz oturun da.. içeriye meldi. 
haber vereyim. Halbuki şimdi bu kadın karsısına 

Demişti. . geçmiş, kendisini inceden inceye' istic-
Gülter, o küçük odaya giderken; o vap ediyor ; aslına ve nesline kadar öğ-

da koridora doğru ilerlemişti. renmek istiyordu. 
Saray, derin bir sükunet içinde idi... Sorulan şeye, cevap vermemek, doğ-

C)araylar hakkında bir çok mübalağalı ru olamazdı. Onun için Gülter, istek -
şeyler dinlemiş olan Gülter; bu sükô.- sizlikle mmldanmıştı: 
neti hayretle telakki etmişti. _çunkü o, - Efendim .. aslım .. lstanbulluyum. 
sarayların harem dairelerini, yüzlerce Bu cevap, kadını memnun etme -
kızlardan ve harernağalarmdan mürek- mişti. Şimdi Gültere, daha şüpheli bir 
kep bir mahşer .. hem de velvelesi, ta- nazarla bakarak: 
vanları ve duvarları sarsan bir mahşer - Ya .. demek ,şehirlisiniz. Kul cin-
halinde tehayyül eylemişti. Onun için- si, değibiniz. 
dir ki, sarayın kapısından girerken kal.J - Hayır. 

bindeki hissettiği ürküntü dolayısile: - O halde, Cenan kalfaY.J nereden 
- Şimdi, bu deli saraylılara nasıl tanıyorsunuz?. 

meram anlat~ağım. Keşki, lsöyle bir Gül ter, sersemlemişti. Böyle bir su
vazifeyi omuzlarıma yüklenseme idim. al karşısında, bu tereddüdü hisseden 

Diye söylenmişti. kadın, daha ziyade şüphelenmi~ gibi 

Böyle bir sual karşısında kalacağını 
hiç beklemiyen Hafız Paşaya derin bir 
düşünce gelmişti. Başını pencereye çe
virip, elindeki tesbihi bir kaç defa si ~ 
nirli sinirli çevirdikten sonra: 

. - Öyle bir hal zuhur ederse, gelir 
bıze danışırsın O zaman, bir şey dü
şünürüz. 

Dedi. 

* Gavur Mehmet, Hfümü Beyle bera-
ber (Serteftişler odası) na avdet ettiği 
zaman, fena halde sinirli idi. 

- Böyle olacağını bilseydim; ne 
mektup yazardım. Ne de kalkar, bura
ya gelirdim .•. Sanki, ben Beşiktaş top
rağına ayak basarsam ne olur? .. Kıya
met mi kopar. 

Diye şikayet etti. Fakat Hüsnü Bey, 
bir elini onun omuzuna koyup öteki 
elile de çenesini okşıyarak cevap ver -
di: 

- Evet, Mehmet .. sen de bilirsin ki, 
kıyamet kopar... Esasen senin Selani
ğe gitmene sebep, zatı şahanenin sen
den korkması değil mi idi L Hatırla-Halbuki şimdi bu derin sükCit, ona bir vaziyete girmişti. 

çok garip gelmişti. Adeta. gördüğü bu Bereket versin, Gülterin aklına iyi mıyor musun: günün birinde mel'un 
hale, inanmamak istemişti. 1:iir yalan gelmişti: hafiyelerden biri bir jurnal vermiş .. E-

Aradan, on dakika kadar bo··ylece su·· - Ef d' r C kalf 'k' fendim; bu Gavur Mehmet denilen a-- en ım . .. enan a, ı ı sene d .. .. .. 
kunet içinde geçmişti. On dakika son - evvel bizim köşkün yanındaki köske am, gozunu budaktan sakmmıyor, 

l k 
' kapı hac t G" " b' · d ra, ara ı duran oda kapısı gıcırdamış- misafir gelmişti. a anımıyor. unun ırın e, 

tı. Gülter, başını çevirmiş .. kapıya bak- - Haaa .. şu, İbriktarbasının karde- her ne sebepten olursa olsun, zatı şa-
mıştı. şinin köşküne, değil mi? . .' ' h ... a ... ~e ... nize bir inf~al ve iğbirar beslerse; 

Kapının aralığından içeri doğru Kadın, bu suali sorarken garip ve t~aaa, sa~ayda~ı yatak odanıza kadar 
kumral bir baş uzanmış.. mütecessis telaşlı bir tavır almıs .. birdenbire ren- gırerek sıze suıkast yapması muhte -
:iki göz parlamış .. Gülter, bunu Cenan gi uçarak, adeta titre'.meye başlamıştı. meldir. Aman, bu~u İstanbuldan uzak-

. laı;ıtırınız · dememıs · 'd'? E t b'" 
sanmıştı. 

Halbuki, o kumral baş çekilmiş .. 
şimdi de, kıvır kıvır parlak ve siyah bir 
saraylının penbe esmer çehresi belir -
mişti. 

- Pekala kızım.. ne yapacaksınız, .T • ..' • • mı ı 1 
.. , a ıı -

Cenan kalfayıL dır kı, boyle hır şeyden ürkerek seni Is-
- Kendisi ile biraz hususi görüşe- tan~uldan çıkaran padişah, şimdi bu -

ceğim. Çok değil, bir kaç dakika... ray~ avdeti?~e böylece telaş edecek .. 
Kadın derhal yerinden kalkmış: senın, kendısıne yakın yerlerde gezip 

Y !Jkuşun başına gelince, yürüyüşünü 
ağırlaştırdı. Sağa sola hakta. Daracık 
bir sokağa daldı. Sür'atle ilerledi. Yük
sek duvarlar arasına sıkışan bir kapı -
nın önüııe geldi. Elinde hazırladığı a
nahtarı kilide daldırınca, kapı açıldı. 
Gavur Mehmet de içeri giriverdi. 

O anda Gavur Mehmedin yüzünde 
garip bir tebessüm husule geldi. Etra
fına göz gezdirdi. , • 

Avlunun taşları arasından bir 
takım otlar fışkırmış; ağaçla -
rın uzıyan dalları, her tarafa koyu ve 
loş bir gölge serpmişti. 

Gavur Mehmet, avluyu geçti; asıl 
binanın kapısı önüne geldi. O zaman, 
derin derin içini çekti... Burada, Sela
niğe gitmeden biraz evvel, sevgilisi 
(Luna) ile evlendikleri gün bütün İs
tanbulun meşhur kabadayıları ile zabı
ta arkadaşlarına verdiği ziyafet hatırı
na geldi. 

Kapıyı açti. içeri girdi. Her tarafı 
sımsıkı kapalı olan bina, derin 
bir sessizlik içinde idi. Bu sükfit, 
Gavur Mehmede daha fazla tesir et -
mişti. Aylardanberi onun kalbinde giz
li gizli yanan bir ateşin küllerini büs • 
bütün savuruvermişti. 

O, bu ıztırabını herkesten; ve hat
ta candan seviştiği arkadaşlarından bi
le saklamıştı... Fak.at, aylardan beri 
kalbinin en derin köşesinde yaşıyan bu 
sır, şimdi külleri savrulmuş bir ateş 
gibi, kalbinin o köşesini yakmıştı: 

- Ah, Luna !.. Beni o kad_!U' sevdik
ten .. bu sevgi uğruna dinine, mezhebi
ne kadar her şeyi feda ettikten .. ve ni
hayet benimle evlendikten sonra, beni 
aldatıp kaçacak mı idin} .. 

Bu esmer çehreyi, kanarye gibi sap
sarı çiğ beyaz, gözlerinin içi gülen bir 
saıraylının yüzü takip etmişti. 

- Siz oturun. Ben, şimdi gelirim. dolaştığını istemiyecektfr. 
Diye mırıldanmıs; sür'atle odadan Gavur Mehmet, isyan etti: 1 B A D T O J 

çıkarak kapıyı kap~mıştı. - E, yakaladığım ipucu Beşiktaş :---------------...: 

Diye mırıldanmıştı ... Onun, her ha· 
dise karşısında çelik bir yay gibi geri• 
len his ve iradesi; bu ağır gönül yükü· 
nün sikleti altında, adeta ezilmif gibi 
idi. ' 

Üst kata çıktığı zaman, yatak odası• 
nın kapısına ilerledi. Fakat, kapıyı bir 
anda açmaktan korkuY.ormuş gibi te
reddüt etti. Uzaktan, acı acı bir kedi 
miyavlaması işitti. Bu kedinin sesini, 
her zaman kuyruğunu titrete titrete a· 
yaklarına sürünen tekir kedinin sesine 
benzetti... İçeride, aralık kalmıf bir 
dolap kapısı gıcırdadı. Gavur Meh • 
met, sanki kapı açılacak; kalfısma bir· 
denbire (Luna) çıkacak sandı. 

Artık bu heyecana, daha fazla da " 
yanamadı. Birdenbire silkinerek: 

- Çocukluk ediyorum. Yaşamak i· 
çin, düşünmemek.. taştan bir blbt 
malik olmak lazım. 

Diye mırıldandı. • . Ve sonra, bir 
hamlede kapıyı açtı. içeri daldı. 

* Gavur Mehmet, Selaniğe giderken 
ihtiyatlı hareket etmiş; belki bir güıt 
icabedip te bir iş için İstanbula ge)ece' 
ğini düşünerek evini kiraya vermemiş·· 
kendisine lazım olması ihtimali olan 
şeyleri de yatak odasındaki büyük do· 
laba kilitlemişti. 

İste simdi, o dolabın önünde idi. Do-. . 
labın altındaki tahtanın arasına sakla· 
dığı anahtarla kapıyı açmtftı. Bu dola· 
bın içine muhtelif elbiseler ıınılanınW 
tı. 

Gavur Mehmet, bunlarin arasmoaıı 
bir kat Hırvat elbisesi çıkarmİşb. Sır' 
tındaki Arnavut elbiselerini çık.annı~ 
bunları giymeğe başlamışta. 

(Arkası ftl') 

BULMACA 

Gülter; sanki görülmemiş ~r mah
luk gibi, takım takım kendisini gör -
meye gelen bu saraylıların mütecessis 
nazarlarından bir eza duyarak, başını 
pencereden tarafa çevirmişti. 

Bu vaziyet karsısında Gülter, ken - tarafına dayanırsa ne olacak?.. Bu Akşamki Programı 
disini hayretten 'alamamıştı. İçinde, v• -.ı~. gene senin bild~ğin ve istedi - İSTANBUL 0---
büyük bir sıkıntı hissetmişti. Kapıyı a- t~ın. gıbı ~laca~.·· s. en bı.r k.ere kıyafe-

Koridorda, gittikçe artan bir takım 
fısıltılar işitmişti. Bu fısıltılar da onu 
fena halde sinirlendirmisti. Hemen he-

' 
men, çıkıp gitmeye .. ve Cemile de: 

-tlahi küçük bey. Şu koca gök küb
benin altında, alacak kız kalmadı mı 
da, o timarhaneden kız almayı istiyor
sunuz?.. Siz, o şimarık mahluklarla na
sıl yapabilirsiniz? .. 

Demeye karar verdi. Fakat sonra, 
deruhte ettiği vazifeyi düşünerek bu 
fikirden vazgeçti. 

Tam o sırada, kapının uzun bir gı
cirtısından sonra, içeriye baş örtülii, 
ufak tefek, yaşlıca bir kadın girdi. Gül
tere doğru ilerledi. Parmaklarının ucu 
ile kısa bir temenna ettikten sonra: 

- Safa geldiniz, kızım. 
Dedi. 

Bu kadının ince ve munis simasi, 
sözlerinin yumuşaklığı; Gülterin kal~ 
bine biraz su serpti. Oturduğu sandal
yeden kalkarak : 

- Safa bulduk, efendim. 
Cevabını verdi. 

Bir kaç saniye, sükUt içinde.. bir -
birlerinin gözlerinin içine bakışarak 
gülümsemekle geçti. Ondan sonra, ka
dın söze girişti: 

- Uzaktan mı geliyorsunuz?.. 
- Evet efendim. Epeyce uzaktan .. 

çarak, fırlayıp çıkmak istemişti. Fakat, mı e ı e ın mı, sem ım tanıya -cak B h B ~'-t h f H herler, 19, 15: Türkçe hafif .parçalar (plak) 
t bd l tt k 18: Dans musikisi (plak), 19: Son ha-ı m 

bu garip ve fazla mütecessis muhitte · · • a usus; eşIK aş mu a ızı a-H p b b 20: Sıhhi konferans: Dr. Ihsan Rifat ta -
Pek fena bir tesir hüsule getirecek .. cı asan aşa, a acan bir adamdır. 1 S · d k f b ıafından, 20,30: Stüdyo orkestra arı,/ 
belki de çok şüpheli bir vaziyete gire~ ~nı e, ço sever. st:rsen, en gide- 21,30: Son haberler. / 
cekti. Onun için, artık bu işin sonuna yım de usullacık kulagım buruvere • Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
kadar sabretmeye karar vermişti. yim. gazetelere mahsus havadis servisi verile-

Fakat aradan çok geçmeden kapı Gavur Mehmet, biraz yumuşadı: cektir. 
açılmış; yaşlıca bir haremağası içeri - Vallahi, fena olmaz Hüsnü Bey. VARŞOVA 
girerek: Diye mırıldandı. 20,05 Eğlenceli musiki, neıriyat, 20,45: 

__ Buyurunuz, efendim. Ondan sonra, bavulunu açta. için - Plak, 21,30: Muhtelif, 22: Klasik musiki 
Demişti. den kendisine en lazım olan şeyleri al- ~arçaları, 22, 30: Keman konseri, 23, l 5: 

G
··1 ••t" "1 v • f b'l dı Kırmızı bir mendilin içine çıkınladı Salon orkestrası, 24: Dans musikisL t _ Devletı'n yıllık sarfı'yat cetv--= ... e-

Soldan sağa: 

u ter, nereye go uru ecegın ı - · · cıı, .. . 
mediği için bu daveti tereddütle kabul Gitmiye hazırlandı. PRAG sai. 2 - Halis, aşılamaktan emri baııt· 
etmiqti. - Mehmet!.. 20,20: Halk musikisi, 21,20: Musikili 3 - Mevki derecesi, kederli. 4 - Eoı' 

T _ Efendı'm. ,şür, (Poem senfonik), 22,35: Yeni musiki k h S z '!/' me ten emri hazır, ci an, nota. - e 
(Arkası var) 

...... .....:r•••. ı ır•~.ı·. f 

İstanbul ikinci İflia Menıurluğundan: 

Evvelce Beyoğlunda Yüksek kaldmm
da oturmakta ve Matbacılılda meığul bu· 
lunmakta olan Zelliç biraderler Şirketi lf • 
lası 12/7 /936 tarihinde açılıp tasfiyenin 
adi tekilde yapılmasına karar verilmif ol
duğundan: 

1 - Müflisle alacağı olanların ve istih
kak iddiasında bulunanların alacaklarım 
ve is.tihkaklarmı ilindan bir ay içinde 2nci 
İflis dairesine aelerek kaydettirmeleri ve 
delillerini (ıenet ve defter hulasaları ve 
saire) asıl veya musaddak suretlerini tev
di eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mes'uliyeti 
müstelzim olmak Üzere müflisin borçları

nın aynı müddet içinde kendilerini ve borç
larını bildirmeleri. 

- Galiba, gidiyorsunf.. (plak), 23• 15 : Plak, 23•45 : Fransızca ha- ce, mef'ulüfih. 6 - Elemekten emri bil' 

- E, boş yere vakit geçirmekte ma- ,herler. BÜKREŞ zır, yama. 7 - Fabrika sahiplerine bir İf' 
H

.. .. B " ten dolayı verilen mükafat, içinde katil • 
na ne, usnu ey r •• 18 0 k 19 15 o 'k' · · t : r estra, , : ans musı ısının 8 S h k b li, ıt' 

- Paran var mı?.. .devamı, 20,20: Plak, ("arkılar), 21,35: vana pişer. - uyun are et a 

Ş . d l k F k b " giliz kadınlarına verilen isim. 9 - Notlt 
- ım i i var. a at, ir kaç gün 'Piyano konseri, (Nadia Şebab tarafın - ~· 

f 1 h 
Karadeniz memleketlerinden biri. qın 

sonra az aca paraya i tiyacımın ol - dan), 22, l O: Tenor şarkıları, 22,45: Kü • · , lan emri hanr. 1 O - Ana, muhtann ef1
' 

duğunu zannediyorum. çük orkestra, 2 3,45: Yabancı dillerle ha-
- Eh .. O zamana kadar Allah ke- berler, 24: Kon&er nakli. 

rim ... Bir eşref saat bulur; müşir pa- MOSKOVA 
şadan biraz para kopanrım. , 19, 15: Sopran şarkıları, 20: Şubertin 

- Yalnız bir şey sorayım? .. Haniya şarkılarından, 21 : Hafif musiki, 22: Ya
Beyoğlunda, Kalyoncukulluğunda zü- ,hancı dillerle neşriyat. 
~.. k'b 1 lb' k' 1 b. BUDAPEŞTE gurt ı ar ara e ıse ıra ıyan ır ya -
h d

. d D h h"1~ d " 21: Radyo salon orkestruı, 22,40: Şar-
u ı var ı. a a aıa ora a mır.. k 1 (M . B ·1·d ) 23 15 ç· 

Z ed 
· k' d ı ar ana ası ı es , , : ıgan mu• 

- .ann erım ı, ora a. 'k' · 24 15 L h · l · sı ısı, , : e pıyano eser erı. 
- Eh .. hoşça kalın .. ben gidiyorum. FRANKFURT 
- Dur, bir şey daha sorayım. Nere- 21 : Haberler, 21, ı O: Milli neııriyal, 

Yukarıdan a'8ğıya: 

1 - Yağlı yufkalı şey, cüzdanıı:rıııd' 
taşırız. 2 - Yaş meyva, geç değil 3 ./ 
Fennin yoldaşı. 4 - Bedava, ipret. 5 ./ 
E.şelemekten emri hazır, rabıt edatı. 6 ./ 
Merkep, bir L ilavesile kapılar çalııı•'' 
7 - Keder, onunla yazı yazarız. 8 ~ 
Mülkün eşi, eski Arap harflerinden f>İ~' 
9 - Yapma, insan. 1 O - Hançerin efl' 
yokuş değil. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
de yatıp kalkacasın). Lazım olursa, se- '21,45: Berlinden konser, 23: Haberlı•r, 

3 - Müflisin mallarını ber ne sıfatla ni nerede bulalım. 
1

23,30: Gece musikisi ve dans, 1-3: Gece 
Soldan sağa! 

Caddebostanından. 

- Caddebostanı.. galiba, 
tarafında olacak. 

olursa olsun ellerinde bulunduranların o 
Kadıköy mallar Üzerindeki hakları mahfuz kalmak 

- Vallahi, Hüsnü Bey .. bunun için konseri. 
hiç bir şey söyliyemem ... Ancak, pek ' EİNDHA VEN 
ehemmiyetli bir şey için lazım olur - , ( 19, 71 M.) 14 den 18 ze kadar karışık 
sam, benim Firuzağadaki eve bir kere .Plak neşriyatı (Filip laboratuvarından). 

l - Prim, asıl. 2 - Acemi, aopa. 3 /f 
AL it 

Nazarlık. 4 - Tram, oruç. 5 - l"V" (IJıı-
6 - Argun, şa. 7 - Us, ama. 8 -
aşar, el. 9 - Lar, ek. 1 O - Kano. file. 

- Evet efendim . 
- Oraya, hiç gitmişliğim yok. 

Ctece adını işitirim. 

- Evet efendim. 

Sa-

- Demek ki, orada oturursunuz? .. 

ıartile bunları aynı müddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse mak
bul mazeretleri bulunmadıkça cezai mes' • 
uliyete uğrayacak.lan ve ruçban haklann
dan mahrum kalacaklan. 

4 - 18/7 /936 tarihine müsadif cu • 
martesi günü saat (10) da alacakldann ilk 

- Evet efendim. İçtima& gelmeleri ve müflis ile müıterek 
- Sormak ayıp olmasın, amma.· as- borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcunu 

tınız nereli~·· tekeffül eden sair kimselerin toplanmada 
Gül ter; manasız bulduğu bu sualler-1 bulunmağa hakları olduğu ilan olunur. 

fen, sıkılmaya başlamıştı... Onun · "-.(23480) 

uğrayıverin. VİYANA 
20,30: Masnenin (Verther) operası, 

* Gavur Mehmet, arkadaşlarina' veda 
ettikten sonra, doğruca Sirkeci iske
lesine indi. Bir kayıkla T ophancye geç-

23,1 O: Mozart konseri (Kuartet), 24, 15: 
Dans musikisi. 

16 Temmuz 936 Pel'Jembe 
İSTANBUL 

Yukarıdan aşağıya: 

1 - Pantalon. 2 - lcar, ala. 3 - ft: . ..,, 
zalet, ar. 4 - imam, arı. 5 - Aın1 S" 
guş. 6 - Lohusa. 7 - Asır, ref. 8 - 1 . f fa•. kul, ki. 9 - ip, çeşme. 1 O - Li , •'' ...................................................... •'' 

ti. 18: Senfonilı: musiki (plak), 19 Ha - Son haberler. 111 

Karaya çıkar çıkmaz, Boğazkesene berler, 19,15: Halk musikisi (plak), 20: Sant 22 den sonra Anadolu ai•,,~;: • 
doğru ilerledi. Sağdan ikinci sokağa Profesör Ferdi Ştatser tarafından piyano gazetelere .mah•u-' havadis acrvisı ~eti 
saptı. Dar ve dik bir yokuşu tırmandı. ,konseri, 20,30: Stüdyo orkestra.lan, 21,30: cektir. ~ 
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Müfettiş namzetliği ve 
Şef namzetliği 

mOsabaka imtihanı 

il 

TÜRKiYE ZiRAAT BANKASINDAN: lı 

ı - Banka!Dl%8 müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek mu
vaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettit namzedi ve şef 
namzedi almacakbr. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler "Mülkiye,, 
veya Yüksek Ticaret ve lktısat Okulasından veyahut Hukuk Fakül
tesinden veya bunların yabancı memlekeaerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3 4 ve S Ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalannda yan ile 'yapılacak ve kazananlar yol paralan verilerek 
Ankaray'a getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacakbr. 

4 - Müfettiş namzetlerine "140,, ve şef namzetlerine "130,, 
lira aylık verilir. 

Müfettiş namzetleri iki seııelik bir stajdan sonra müfettişlik im· 
tihanına girecek ve kazanırlarsa J 75 lira aylıkla müfettişliğe ge
çirileceklerdir. Ankara'dan Umum Müdürlük servislerinde çalış· 
tınlacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet 
imtihanına girecek ve kazanılırsa terfi edileceklerdir. 

5 - lmtihan programile sair şartlan gösteren matbualar Ankara, 
İstanbul ve 1zmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27n1936 
Pazartesi günü akşamına kadar "Ankara Ziraat Bankası Teftiş 
Heyeti Müdürlüğün ne göndermek veya vermek suretile müracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. "3976" 

1 

İstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan: 

. 16/7 /936 Perfetnbe günü kapalı zarf usuliyle Üniversite Rektörlüğünde 
yapdacak olan Hayvanat ve Nebatat Enstitüleri mobilyalan İfİnİn aynı gün 
ve saatte lstanbul Maarif Müdürlüğü binası üst katında l&tanbul Bayındırlık 
Direktörlüğünde yapılacağı nlakadarların malumu olmak üzere il.!n olunur. 

«3964» 

' 

' . 
,: 

'i 

I ' 

I • 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 1 
Orta Ziraat m ektebi mezunlarından a kerliğini yapını ve y ..,ları otuz 

oc~i geçmemi olanların mülhakatımızda münhal bulunan Ziraat ve Tahrir 
kontrol memurluklarında bir ay müddetle staja tabi tutulduktan sonra ve 
muvaffakiyetleri görüldüğünde harci rah]arı verilerek bu vazifelere «50» li-

ra ücretle tayinleri mukarrer bulunduğundan talip olanların ilan tarihinden 
itibaren bir hafta zarfındu aşağıda yazılı evrakı müsbitelerini hamilen bir di
lekçe ile müracaatları lüzumu bildirilir. «3943» 

1 - Orta mektebi sahadetnamc veya tasdiknamesi. 
2 - Nüfus hüviyet 'varakası - . 

B - Askerlik vesikası. 
~ - Hüsnühal kağıdı. 
5 - Sıhhat ıaporu 
6 - 3 tane fotoğraf. 

TAKSiM BAHÇESi 
Yarın akşam saat 22 de 

GALA SUVARESi 
Parisin Paramount Gomont Palas London C~l~s.eum, .. s:rR~:~n 

tiyatroları yıldulanndan mürekkep 35 kışılık huyu 

TAMARA BECK 
60 dekor, 400 kostüm. 

İstanhul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Sahnalma Komisyonundan: 

1 - Tuzla Tahaffuzhanesine Ayazma mahallesinden getirilecek olan 
su ve yapılacak motör tertibatı açık eksiltmeye konulumuş
tur. Keşif bedeli 1935 liradır. 

2 - Bu işe aid şartname şunlardır: 
A - idari şartname 
B - Fenni rtname 
3 - İstekliler bu şartname evrakını parasız olarak lstanbul 

Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltmeye 29ffemmu:d936 Çarşamba günü saat 14 de 

Galntada Kara Mustaf apaşa sokıı.ğmda mezkür Merkez 
Satınalma Kcmisyonunca yaplacıikbr. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 146 lira 48 kuruş muvakkat teminnt 
parası ile en az 3030 liralık bu gibi işler yaptığına dair bir 
ehliyet vesikası göstermesi şarttır. "3999n 
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KUPONLU· VAD~Li · MEVDUA1 

.A. 

HER· AYlN· 8iRiNDE ·PARANIN· 1=9AiZi ·VERJ.Lig . -

ADAPAZARI 

TURK TiCARET BANKASJ 

,tddetll harareti; 
cild için tehlikeli oldu
eu zaman vücudunuza 

.. BARONIA" 
gQzelllk yağı sQrOnOz. 

:sunu yapmaK eızemdir, 
zira bu suretle ıztırablı 
yanıkhklarından ka
çınabileceğinlz gibi 
cildinize de hoş 
bir cilA vermiş 
olacaksınız. 

Banyolar ve 
sporlar için 
elzemdir 

Goneş rı11klıklu1111 pıudiri 

Operatör • Orolog ~ 

Dr.Mehmed Ali 
idrar yolları 

hastaiıklan mütehassısı. KöprObaşı 

Eminönn han Tel: 2HH5 

Son Posta Matbaası 
N~aı Müdürü: Selim RaaıP 

~bipleri: A Ekrem. S. RaaıPt H. Lüdii 

• 

a Vekaletinden: 
20nl936 Pazartesi günü saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti 

Ya~ı İşlt:ri. Eksiltme Komisyonu od~sında -31546- lira -14- kuruf 
keşıf bedellı Polatlı Jandarma T echızat Anhan inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulm~tur. 

Şartname, mukavele projesi, Nafıa işleri şeraiti umumiyesi fenni 
şartname, keşif cetveli, .proje ve tafsilat resimleri -155- kuruş mu
kabilinde Vekalet Yapı işleri Dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat -2366- liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplanna Nafıa Vekaletince verilmiş mü .. 

teabhitlik vesikasını iliştirmeleri lizımdır. 
Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarını 2017 /936 Pazartesi 

günü saat on dörde kadar Yapı işleri Arttırma, Eksiltme ve ihale 
Komisyonu Reisliğine vermeleri lazımdır. "1519" "3634,, 

KAŞE 

NEOKALMiN 
Grip • Nevreljl - Bet ve dit aArdarı • Artrltizm • Romatizma 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Semti Köyü Cinsi Senelik ican 

Lira 
Bakırköy Şamlar Baruthane bendindeki sulann 

çekilmesile meydana çıkan 
500 

arazı. 

Şerait: 

1 - İcar müddeti üç senedir. 

icar 
Müddeti 

3 sene 

2 - Kiraya verilen arazi bent dahilindeki sulann çekiJmesile 
meydana çıkan toprak olup mesahası ahvali tabiiyeye bağlı 
ve muayyen değildir. 

3 - Sulann çoğalmasile tahassül edecek zararlardan hiçbir mes'· 
uliyet kabul olunmaz. 

4 - Köylüye ve araziye bir zarar verilmemek şartile bendiu 
kapağını açmak ve kapamak hakkı müstecirindir. 

Yakanda şeraiti ve evsafı yazılı gayri menkulün icnrının arttırması 
17 /7 /936 Cuma günü saat 13 de yapılacağından isteklilerin °o de 
yedi buçuk pey akçeleriyle mezkiir gün ve saatte Malınüdü lügünde 
müteşekkil Komisyona müracaatJarL "..,924,, 
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~ .............................................................................. ,~~~------....................... !!!!l!!I .... .. 

seviniyor! __ Qrfe.Je 

VERESiVE SATIŞ : 

ANKARA Vehbi Koç Ticaret evi. 
tZMlR Artur Vetter Ticarethanesi 
ADANA Ş. Rıza lşçen Ticaret Evi 

SAMSUN C. Celal ÖzlU S. Kemal Sezen Lüks Mağazası 
BURSA Hüsmen oğlu Mehmet 
ZONGULDAK ismet Agartan Ahmet YUksel 

L 

f!enfıfl ..... 
Cotı:t.an ıtttt Mt&tt .... 44&1bt .._ ... flk',.,.1 
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KELViNATOR 
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•ı• lt rt.J ctbil.... Sudıır .................... .....-. \ 
••94rtdtrt .. racu4 ~-

INATD 
SAHIBiNiN SESi Mefiazsıar1 
Beyofilu lstlklll caddesi No. 302 

AKŞEHiR Demi.r Kazikoğlu. 
TRABZON Dedeoğlu Sami ve Hami kardeşler. 
ANTEB N ACl ve H. Ahmet Dai Kardeşler 
KONYA Ahmet Mucip 
KAYSERi İsmail ve Oğulları Cingillioğlu 
BGLIKESlR Şah Mehmet oğlu Hüseyin Avni. 

'RAHATL IGIN 1 
BEYKOZ 
1 

KUNDU~Al~IMDA 
ADAYIN iZ 

0.MED BANK VERU nALlAD PAZADLAD 1 --
Antalya Orman Müdürlüğünden: 

1 - Antalya ilinde Korkuteli ilçesinde hudutları prtnamede yazılı 
Hacıbekar - Samas devlet ormanından numaralanmıt ve ölçülmüı 
2324 M. 3 a muadil 1086 adet çam ağacı 20 gün müddetle kapalı zarf 
uaulile arttırma.ya konUlıiıuıtur. 

2 - Arttırma 20 Temmuz Pazartesi günü saat 15 de Antalya Orman 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Behet gayri mamul metre mikip muhammen bedeli 400 
kuruttur. 

4 - Teklif mektupları 20 Temmuz 936 Pazartesi aünü ıaat 14 de 
kadar Antaly:a Orman Satıf Komisyonu Reisi, Orman Direktörlüğüne 
Yerilmit olacak ve bu ..._tten sonraki mektuplar kabul edilmiye • 
celctir. 

5 - Muvakkat teminat 697,20 liradır. 
.a - Şartnaaie ve 1,Dukavele projeaini sörmek iıtiyenlerin bu müd • 

dM içinde her aün Orman Müdürlüiüne ve Ankarada Orman Umum 
Müdürlüğüne mfiracaat edebilirler. c<3784>, ·• 

,,.. 

Ç cuk gibi 

\.._Çünkü 8 inci Yerli Mallar Sergisinde 

• 
1 

• • 
1 

Pavlgonıına sigar•t ederek hem sevgili diı macıı
nrınıın otomatllc makinelerde tertemiz nasıl ga• 
pıldılını gözleri/• gördii, hem de bol bol ve tau 

taze Radgolln ve Gripin satın aldı/ 

SiZ DE ZiYARETI iHMAL ETMEYiNiZ , ................. ._ .......................... ... 

PROTEji 
il 

KIZILAY 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden : 

Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve par·ası:
Okul; genç bayanlann bastabakıcı ve ziyaretçi hemşire y • 
rek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alAkadar olan müessesel 
çahşmalann; mahsustur. 

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

isteklilerin iyi ahlAkb ye .sıhhatli ve en az orta tahsili 
miş olmaları prtbr. Diğer prtlanmızla fazla 
hat için yazı ile veya biuat lstanbulda Aksarayda Haseki 
desinde Okul direktörlnğüne milracaat edilmesi, 15 Eylfil 
an s~nra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

~ 
~ 

Olacak, Oldu 

COŞKU 
Manifatura 

m•l•z••• rıne 

COŞDU 
15 Temmuzdan -15 Ağustose k 
Ticaret Odası müsaadesile bir 

mtıddetle 

Tenzilath satı 
başladık. 

Mohterem mllşterılerimize --

1NANlLM1 YACA K 
UCUZ FiYATLAR 
Beyoğlu, lstiklAI caddeli 
iş Bankası karşısında 


